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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ην 

πψο ν βαζκφο έληαμεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ δηαθνξνπνηεί ηηο παξακέηξνπο 

θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα  

εμεηάζνπκε ην ζέκα απφ ηε πιεπξά ησλ γνλέσλ Σζηγγάλσλ θαη ην πψο ν δηαθνξεηηθφο 

βαζκφο έληαμεο, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη 

πξαθηηθέο ηνπο επεξεάδνπλ ηε θνίηεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο.   

Σηο επραξηζηίεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο θ. Θ. Μπίξκπα 

γηα ηε γξαπηή έγθξηζε ηεο άδεηαο εηζφδνπ θαη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηα ζρνιεία 

ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Οθείινπκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

επηζθεθζήθακε θαη θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ καο αλέρζεθαλ πνιιέο εκέξεο 

θαη ψξεο ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη καο δηεπθφιπλαλ ζηηο παξαηεξήζεηο, ζηηο ζπλεληεχμεηο 

κε ηνπο ίδηνπο,  ηνπο Σζηγγαλφπαηδεο αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. Δπραξηζηνχκε επίζεο ηνπο Σζηγγαλφπαηδεο θαη θπξίσο ηνπο Σζηγγάλνπο γνλείο, 

πνπ καο κίιεζαλ θαη θπξίσο καο δέρηεθαλ ζην ζπίηη ηνπο. Οθείινπκε θαη ειπίδνπκε 

λα επηζηξέςνπκε ηε βνήζεηά ηνπο κε ηε κνξθή παξαγφκελεο γλψζεο. 

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο θαη θπξίσο ηνπ Σνκέα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο γηα ηελ νζκσηηθή γλψζε πνπ καο παξείραλ ηφζα ρξφληα θαη ηδίσο ηνλ θ. Θ 

Μπισλά. Καζνξηζηηθφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ θ. Γ. Βεξγίδε πνπ αλ δελ καο πίεδε κάιινλ 

δελ ζα ηειεηψλακε πνηέ θαη νθείινπκε λα ηνλ επραξηζηήζνπκε. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ θ. Δ. Καξακπάζε γηα ηε ζπλεξγαζία καο, ηε 

βνήζεηα ηεο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη φρη κφλν, θαη ηε ζηήξημή ηεο. 

Έλα κεγάιν ζπγγλψκε απφ ηνπο καζεηέο καο γηαηί πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα 

πάκε ζηελ ηάμε θνπξαζκέλνη θαη μελπρηηζκέλνη. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηα παηδηά κνπ θαη ζηελ κεηέξα κνπ γηα ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο θαη κία κεγαιχηεξε ζπγγλψκε γηα ηελ απνπζία κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σελ δεθαεηία 2000-2010 ην ειιεληθφ θξάηνο παξεκβαίλεη ζηνπο πιεζπζκνχο 

ησλ Σζηγγάλσλ κέζσ δχν πξνγξακκάησλ: ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή  Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν. Σν πξψην πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη 

απφ ην ηφηε ΤΠΔΓΓΑ ζηφρν έρεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε ρνξήγεζε εγγπεκέλσλ 

δαλείσλ ζηνπο Σζηγγάλνπο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νηθηζηηθά απνθηψληαο 

ηδηφθηεηε θαηνηθία. Σν δεχηεξν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη αθνξά 

ηελ Έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν, κέζα απφ έλα πιέγκα ελεξγεηψλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνπκε ηελ έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ 

σο παξάγνληα πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. Δμεηάδνπκε αλ ε 

νηθηζηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

Σζηγγάλσλ δηαθνξνπνηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηε θνίηεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο. Ζ  

βαζηθή καο ππφζεζε φηη ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηνλ 

θνηλσληθφ  ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, νη αληηιήςεηο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο, ε αμηνπνίεζε - δηάζεζε  ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ γεληθά φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, 

ε ηπρφλ παξαβαηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

Ζ έξεπλα είλαη πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο. Βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ παξαηήξεζεο 

θαη  αλνηθηήο ζπλέληεπμεο κε ηνπο γνλείο. ην θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ έρεη γίλεη 

αλάιπζε θεηκέλνπ. Παξάιιεια έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνηρεία απφ παξαηήξεζε ησλ 

Σζηγγάλσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην πξναχιην θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ίδηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

εληάζζεηαη ζηε Νέα Κνηλσληνινγία Σεο Δθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζεσξεηηθφ ζρήκα  ηνπ Basil Bernstein. 

Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηελ αξρηθή 

καο ππφζεζε. 

(Λέμεηο - θιεηδηά: Σζηγγάλνη, Σζηγγαλφπαηδεο, Έληαμε, Δθπαίδεπζε) 
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ABSTRACT 

The sociological dimension of the present study is based on the observation that 

the Greek contemporary educational system is demanded to solve the problems of 

an even more complicated social phenomenon: the integration of the Greek 

Gypsies.   

Considering the social framework of the modern educational system we claim 

that parental strategies could have deep positive impact not only on the acquisition 

of knowledge but also on social action.   

We argue that B. Bernstein‟s theoretical framework relates, theoretically as well 

as methodologically, to the integration process of the young Gypsies in the school 

classroom.  The methodology of the specific research process is based on the 

qualitative techniques of observation, interview and content analysis.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ 

Η. Ζ πποβλημαηική ηηρ έπεςναρ 

Σε δεθαεηία 2000-2010 ην ειιεληθφ θξάηνο παξεκβαίλεη ζηελ νηθηζηηθή έληαμε 

ησλ Σζηγγάλσλ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή  

Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Σν πξφγξακκα απηφ πξνβιέπεη ηελ παξνρή 

δαλείσλ ζηνπο Σζηγγάλνπο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα εληαρζνχλ νηθηζηηθά θαη λα απνθηήζνπλ ηδηφθηεηε θαηνηθία .Έλαο  

ζεκαληηθφο αξηζκφο Σζηγγάλσλ (φρη φινη) απέθηεζε ηδηφθηεηε θαηνηθία κεηά ην 2001 

πνπ μεθηλά ην πξφγξακκα.  

Νσξίηεξα έρεη  μεθηλήζεη θαη ην πξφγξακκα Έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην 

ρνιείν. ην πξφγξακκα απηφ ππεχζπλν είλαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ απφ ην 

1996 κέρξη ην 2004 θαη κεηά ην 2006 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Καηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ 

Αηησιναθαξλαλία είλαη ν Θ. Μπισλάο θαη κεηά γηα ηελ Πεινπφλλεζν ν Γ. ηακέινο. 

Ο γξάθσλ δελ είρε πνηέ ηππηθή ζρέζε κε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηα. κσο ιφγσ ησλ πνιιψλ εηψλ πνπ ήηαλ απνζπαζκέλνο ζην 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ σο ζπλεξγάηεο ηνπ Θ. Μπισλά είρε ηελ ηχρε λα είλαη παξψλ 

ζε αξθεηέο επηζθέςεηο ζε θαηαπιηζκνχο θαη ζε ζρνιεία πνπ θνηηνχζαλ 

Σζηγγαλφπαηδεο, θαζψο θαη ζε ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Έληαμε 

ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζπλαληήζεσλ 

πνπ ήηαλ παξψλ ζπρλά είρε αλαθεξζεί απφ ζπλεξγάηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε κείσζε 

ησλ αξηζκψλ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δνχζαλ ζηνπο θαηαπιηζκνχο ιφγσ αγνξάο 

ηδηφθηεησλ θαηνηθηψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πξψηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. 

Σν λα αζρνιεζνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κε έλα ζρεηηθφ κε ηνπο 

Σζηγγάλνπο ζέκα είλαη λνκίδνπκε εχθνιν λα θαηαλνεζεί. Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή απνηέιεζε θαη έλα απφ ηνπο άμνλεο  ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ . 
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Ζ αξρηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αθνξά νπζηαζηηθά ην 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνγξακκάησλ πνπ πξναλαθέξακε: Κνηλσληθή Έληαμε ησλ 

Διιήλσλ Σζηγγάλσλ θαη Έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν. Ζ ζθέςε δειαδή 

ήηαλ λα ειέγμνπκε θαηά πφζνλ ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη θπξίσο 

ε νηθηζηηθή θαη θνηλσληθή επεξεάδεη ησλ έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην  ρνιείν. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί βέβαηα φηη ην πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο δξφκνο γηα λα απνθηήζνπλ ηδηφθηεηε 

θαηνηθία νη Σζηγγάλνη. Τπήξραλ πξηλ θαη ππάξρνπλ αθφκα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), ηα νπνία έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζε 

Σζηγγάλνπο πνπ είραλ έλα νξηζκέλν αξηζκφ ελζήκσλ λα πάξνπλ δάλεην ή λα κπνπλ ζε 

θιήξσζε γηα ηελ απφθηεζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο. Ζ θιήξσζε ήηαλ ν δξφκνο πνπ 

επέιεγαλ νη πεξηζζφηεξνη.  Πάλησο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ Σζηγγάλσλ     

-απηναπαζρνινχκελνη ή απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο ρσξίο έλζεκα- ειάρηζηνη ήηαλ 

ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ Σζηγγάλσλ εθείλνη πνπ κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ 

ηα απαξαίηεηα έλζεκα γηα ηνλ Ο.Δ.Κ. θαη θπξίσο νη Σζηγγάλνη πνπ δνχζαλ ζηνλ 

επξχηεξν αζηηθφ ηζηφ θαη φρη ζην χπαηζξν θαη νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί. Πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη ζηελ πεξηνρή πνπ επηιέμακε λα θάλνπκε  ηελ έξεπλα δελ εληνπίζακε 

Σζηγγάλνπο πνπ λα έρνπλ απνθηήζεη θαηνηθία κε ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ γηαηί νη πεξηζζφηεξνη 

πνπ είραλ ηδηφθηεηε θαηνηθία ηελ είραλ ήδε απνθηήζεη κέζσ ηνπ Ο.Δ.Κ. 

 

ΗΗ.  Υπηζιμόηηηα- ζημανηικόηηηα ηηρ έπεςναρ 

Σελ επνρή πνπ θαηαιήμακε ζηελ έξεπλα απηή, ε πξνζθεξφκελε γηα κειέηε 

βηβιηνγξαθία δελ μεπεξλνχζε ηνπο 30-40 ηίηινπο φπσο είρακε δηαπηζηψζεη απφ ηελ 

πξνθαηαξηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη αθνξνχζε θπξίσο ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία απηή δηαζέζηκε ήηαλ ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ιηγφηεξνη απφ 

15 ηίηινη ζπλ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηελ βηβιηνγξαθία πνπ είρακε θαηαθέξεη λα 

εληνπίζνπκε ηφηε, αιιά θαη απφ ηνπο ηίηινπο ηεο ππφινηπεο βηβιηνγξαθίαο, δελ 

είρακε εληνπίζεη θάπνηα λχμε πνπ λα  ζπλδέεη άκεζα ηελ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ κε 

ηελ πνξεία ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν, νχηε αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ πεξηνρή ή 
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επξχηεξα. Σνλίδνπκε θαη πάιη ηε θξάζε «θαηαθέξεη λα εληνπίζνπκε» γηαηί δελ 

κπνξνχζακε λα απνθιείζνπκε ηελ χπαξμε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζηελ νπνία δελ 

είρακε πξφζβαζε. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή δηεμήρζεζαλ θαη άιιεο έξεπλεο ζηελ ίδηα 

πεξηνρή πξάγκα πνπ ηφηε δελ γλσξίδακε. Πάλησο ηελ επνρή πνπ επηιέμακε ην ζέκα 

ζεσξνχζακε φηη θαιχπηακε έλα βηβιηνγξαθηθφ θελφ. Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απηήο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηνπ γξάθνληνο, ε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα πεξηιακβάλεη φπσο είλαη θπζηθφ θαη 

κεηαγελέζηεξε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη  κέξνο απηήο πνπ ηφηε δελ είρακε θαηαθέξεη 

λα εληνπίζνπκε. 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηελ πεξίνδν απηή ππήξραλ ζε εμέιημε δχν 

πξνγξάκκαηα γηα Σζηγγάλνπο, ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, ζην νπνίν ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ 

απφθηεζε απφ απηνχο ηδηφθηεησλ θαηνηθηψλ κέζσ δαλείσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ην Πξφγξακκα Έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν, 

πνπ αθνξνχζε ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην 

ζρνιείν θαη αθνξνχζε θπξίσο αιιά φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζε. Σα δχν πξνγξάκκαηα 

θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ εληειψο αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Σελ πεξίνδν απηή 

δίλνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ εγγξαθή θαη‟ αξρήλ θαη αξγφηεξα ηελ παξακνλή 

ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα ζρνιεία ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά 

ζε κέξε πνπ δηακέλνπλ κε δηάθνξεο κνξθέο θαηνηθίαο Σζηγγάλνη λα δέρνληαη κεγάιν 

αξηζκφ Σζηγγαλνπαίδσλ γηα ηνπο νπνίνπο κάιινλ δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα. Ο 

γξάθσλ ζπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν Θ. Μπισλάο 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ 

Σζηγγαλνπαίδσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ηεο  Αηησιναθαξλαλίαο.  

Αλάκεζα ζηα δχν πξνγξάκκαηα θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ εληειψο αλεμάξηεηα. Σν λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ 

ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο επεξεάδεη ηελ 

θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ πηζηεχνπκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαηαξρήλ γηαηί 

νπζηαζηηθά ζπλδέεη ηα δχν πξνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε. Θεσξνχκε φηη 

θαηά θάπνην ηξφπν δείρλεη ηα φξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη 

κέζα απφ ην πξφγξακκα έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν, αθνχ φζεο 
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παξεκβάζεηο θαη λα γίλνπλ κέζα θαη γχξσ απφ ην ζρνιείν πφζν ζεηηθά κπνξεί λα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ ππάξρνπζα δνκή θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζε έλα καζεηή ή κηα καζήηξηα πνπ ζην ζπίηη δελ ππάξρεη ηξαπέδη -φρη 

γξαθείν- λα δηαβάζεη ή αλ ππάξρεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαγεηνχ κηαο δεθακεινχο νηθνγέλεηαο θαη δελ επαξθεί γηα ην δηάβαζκα ησλ 3 ή 4 

Σζηγγαλνπαίδσλ; Πφζν ζεηηθέο κπνξεί λα είλαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ζρνιείνπ φηαλ γηα 

παξάδεηγκα ην παηδί θαιείηαη λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη ζε έλα κνλφρσξν ζπίηη πνπ 

θαλείο δελ μέξεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη, άξα απφ θαλέλαλ δελ πεξηκέλεη βνήζεηα, 

ελψ γχξσ ηνπ παίδνπλ 3-4 κηθξφηεξα αδέιθηα θαη κηα  ηειεφξαζε αλνηθηή απφ ηα 

ραξάκαηα κέρξη αξγά ηε λχθηα; Καη γηα λα ην επεθηείλνπκε πφζν ζεκαληηθέο κπνξεί 

λα είλαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ζρνιείνπ αλ παξφιν πνπ ην παηδί έκαζε λα γξάθεη θαη λα 

δηαβάδεη δελ ζπλερίδεη ζην Γπκλάζην γηαηί είλαη θνξίηζη θαη ε κεηέξα κε βάζε ηε δηθή 

ηεο ινγηθή πξνηηκά λα ην θξαηήζεη ζην ζπίηη γηα λα βνεζήζεη ζην κεγάισκα ησλ 

κηθξφηεξσλ αδεξθψλ; ε θακία πεξίπησζε δελ ζέινπκε λα ππνηηκήζνπκε ηε ζεκαζία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν. Θεσξνχκε φηη ράξε 

ζην πξφγξακκα απηφ έλαο κεγάινο αξηζκφο Σζηγγάλσλ καζεηψλ είηε ζηελ θαλνληθή 

ειηθία είηε θαη θαζπζηεξεκέλα ήξζε ζε επαθή κε ην Γεκνηηθφ θπξίσο ζρνιείν. Καη 

αλεμαξηήησο ηνπ γλσζηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ καζεηψλ απηψλ σο επηδησθφκελν 

εθπαηδεπηηθφ επίηεπγκα ζίγνπξα ζα έρνπλ λα μεπεξάζνπλ ηελ φπνηα επίδνζε ησλ 

γνληψλ ηνπο θαη φρη λα μεθηλήζνπλ απφ ην κεδέλ. Καη βέβαηα ην ειιεληθφ ζρνιείν κε 

ηνλ εξρνκφ ηφζσλ Σζηγγαλνπαίδσλ -θαζψο θαη κεηαλαζηψλ-  ζπλεηδεηνπνηεί φηη 

απνθιείεηαη λα είλαη ζην κέιινλ κνλνπνιηηηζκηθφ θαη φηη νη Σζηγγάλνη ζα είλαη εληφο 

ηνπ κηα κφληκε παξνπζία θαη φρη θάπνηνη καζεηέο πνπ ήξζαλ κεξηθέο κέξεο γηα λα 

πάξνπλ νη γνλείο ηνπο έλα επίδνκα θαη κεηά ζα θχγνπλ. Απηφ πνπ ζεσξνχκε πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέηνληαο ζέκα γηα ηα φξηα ησλ παξεκβάζεσλ, είλαη φηη νη παξεκβάζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηελ ππφ ζπδήηεζε νηθηζηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη νη δξάζεηο ηνπο αλάινγα.    

εκαληηθή ζεσξνχκε επίζεο θαη ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη αλ θαη φηαλ 

εληνπίζνπκε πεξηπηψζεηο πνπ ε έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ φπσο ηελ αλαθέξακε 

παξαπάλσ είλαη γεγνλφο. ηελ πεξίπησζε απηή πνηα ζα είλαη ε πνξεία ησλ καζεηψλ 
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ζην ζρνιείν; ε έλα ζρνιείν πνπ πξνζσπηθά δελ ην ζεσξνχκε ηαμηθά νπδέηεξν κε ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ πνηαο ηάμεο ζα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη επηδφζεηο ηνπο; 

Απφ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη έρεη γίλεη αληηιεπηή ηφζν ε 

ζεκαζία ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο φζν θαη ε επηδίσμε καο γηα ζπκβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ ήδε θαηαθηεκέλε επηζηεκνληθή  γλψζε  

 

III. Δπεςνηηική ςπόθεζη - Τποθέζειρ Δπγαζίαρ 

Σν εξψηεκα πνπ καο απαζρφιεζε ζηελ έξεπλα ήηαλ θαηά πφζνλ ε νηθηζηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ  

επεξεάδεη ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηεο θνίηεζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο. 

Ζ ζέζε καο πάλσ ζην εξψηεκα απηφ είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξν εληαγκέλεο είλαη 

νη νηθνγέλεηεο  ησλ Σζηγγάλσλ ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη ε πνξεία ησλ ηέθλσλ ηνπο ζην 

ζρνιείν. 

Ζ  βαζηθή καο ππφζεζε ήηαλ φηη: ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, επεξεάδεη ηε θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο καο είλαη νη εμήο: 

1) Αλάινγα κε ην βαζκφ έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ δηαθνξνπνηνχληαη νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη νη πξαθηηθέο ζηε θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ γηα 

ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, εμεηάζακε ηε ζεκαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

αληηιήςεσλ ζε εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηξαηεγηθέο θαη πψο απηέο 

δηακνξθψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάζακε πψο ππφ ηελ επίδξαζε ησλ πξνεγνχκελσλ αμφλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ζην ρψξν -θνηλσληθή θαη νηθηζηηθή θαη ην επάγγεικα θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ- νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε, δηακνξθψλεηαη -

αλ δηακνξθψλεηαη-  ην παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ν παηδαγσγηθφο έιεγρνο ζην ζπίηη θαη 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηα παηδηά. 

2) Αλάινγα κε ην βαζκφ έληαμεο δηαθνξνπνηείηαη ε παξαβαηηθφηεηα ηφζν ησλ 

Σζηγγάλσλ φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 
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3) Ο βαζκφο έληαμεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ δηαθνξνπνηεί ηε δηαρείξηζε - 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ 

Σζηγγαλνπαίδσλ. 

4) Σέινο, ππνζέζακε πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο 

θαη νκνηφηεηεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Τπνζέζακε ζπλεπψο πσο 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο Σζηγγάλνπο σο πξνο ηελ νηθηζηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ζην ρψξν. Αθφκε, σο πξνο ηε παηδαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

θαηνηθίαο είλαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηνηθίαο λα απνηειέζεη 

θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ζπλέρεηα ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη. Ζ εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ησλ Σζηγγάλσλ 

δηαθνξνπνηεί ην βαζκφ έληαμεο. ηελ ππφζεζε απηή νδεγεζήθακε απφ ηε ζρεηηθή 

ζέζε ηνπ ζεκαληηθνχ Άγγινπ δηαλνεηή (Bernstein, 1991, ζζ. 131-150). 

Οη άμνλεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη:  

α) Ο ρψξνο σο ζπκβνιηθφ πιαίζην έληαμεο (ππ. 1, 4) 

β) Ζ εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ σο δείθηεο έληαμεο  (ππ. 1,4) 

γ) Οη  αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ (ππ.1,4) 

δ) Ζ παξαβαηηθφηεηα ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ (ππ. 2) 

ε) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  (ππ. 3) 

ζη) Πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο (ππ. 4) 

 

IV. Δννοιολογικέρ διαζαθηνίζειρ 

Η ένταξη 

 χκθσλα κε ηνπο Βαζηιείνπ θαη ηακαηάθε (1992), ε ελζσκάησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη «κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Απφ αηνκνθεληξηθή άπνςε αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην άηνκν, κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, απνρηά ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο, εληάζζεηαη ζηηο νκάδεο, 

ηαπηίδεηαη κε απηέο θ.ν.θ. Απφ θνηλσληνθεληξηθή άπνςε, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηνπο 

θνηλσληθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ην άηνκν 
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ζπλδέεηαη κε ηηο νκάδεο θαη ηελ θνηλσλία» (ζ. 136). 

Ο Γθηδέιεο (1991) παξαζέηεη ζην ιήκκα «ελζσκάησζε» ηελ έληαμε θαη ζεσξεί 

ηελ ελζσκάησζε σο «ζπλέλσζε δηαθφξσλ κεξψλ ελφο θνηλσληθνχ ππνζπζηήκαηνο 

γηα λα απνηειέζνπλ έλα ζχλνιν». Γηαθξίλεη ηέζζεξηο ηχπνπο ελζσκάησζεο: 

πνιηηηζκηθφ, θαλνληζηηθφ ή δενληνινγηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Αλαθέξεη 

δε ηνλ Durkheim σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο κειέηεο ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, «ν νπνίνο αλαθάιπςε ηνπο ηχπνπο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

ηεο θαλνληζηηθήο ελζσκάησζεο ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ελψ επηζήκαλε ηε 

ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ζηηο βηνκεραληθέο». Σνλίδεη πάλησο φηη «επηθξαηεί 

ζθεπηηθηζκφο  γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηειεζηεί  ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην 

εξεπλεηηθφ επίπεδν κειέηεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο» (ζ. 1918). 

χκθσλα  κε ηνπο Καδλέβ θαη Βηθηφξνθ (1988) ε θνηλσληθή ελζσκάησζε 

«απνηειεί ηε δηαδηθαζία εθείλε πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα κεηαηξέςεη ζε δηθά ηνπ 

ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα πνπ ππεξέρνπλ ζε κηα θνηλσλία ή ζε κηα θνηλσληθή νκάδα» 

(ζ. 118). 

Ο Σζανχζεο (1987) ζεσξεί ηελ έληαμε :  

Α. «απφδνζε ζέζεο ζε έλα άηνκν ή κηα θαηεγνξία πιεζπζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο 

νξγάλσζεο(δνκήο ή ζηξσκάησζεο) ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ». 

Β. « απνδνρή  απφ έλα άηνκν ή κηα θαηεγνξία πιεζπζκνχ ηεο ζέζεο πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο (δνκήο ή ζηξσκάησζεο )ελφο θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ» (ζ. 84). 

Ο ίδηνο (φ.π.) πεξηγξάθεη ηελ ελζσκάησζε σο : 

Α. ζπλέλσζε αηφκσλ ή θνηλσληθψλ ζπλφισλ ζε έλα βαζηθφ ζχλνιν. 

Β. άιινηε σο απνδνρή απφ ην ζχλνιν ελφο αηφκνπ ή θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη άιινηε « σο κε ηελ έλλνηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ 

ζπλφινπ ηαχηηζεο κε έλα ζχλνιν θαη εηζφδνπ ζε απηφ»  

Γ. «έλα απφ ηα ηέζζεξα ιεηηνπξγηθά πξναπαηηνχκελα πνπ πξέπεη θαηά ηνλ 

Σάιθνη Πάξζνλο λα εμαζθαιίζεη έλα ζχζηεκα γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη. Ζ 

ελζσκάησζε δειψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα  εληάζζεη θαη ελζσκαηψλεη 
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ηα κέιε ηνπ ζε κηα ελφηεηα». (ζ. 83). 

 H Μαζηνξάθε (1998) ζεσξεί φηη: 

 Ζ «επαθή κε παξαπάλσ απφ έλαλ πνιηηηζκνχο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηνπο ζπλζέηνπλ είλαη δπλαηφλ  λα πάξεη  ηε κνξθή νδπλεξήο εκπεηξίαο, 

ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη ε επνηθνδνκεηηθή ζχλδεζε 

ηνπ λένπ ρσξίο απαξαίηεηα λα απαξλεζεί  ην παιηφ... έρνπκε ηελ επηηπρή 

θνηλσληθή ελζσκάησζε, ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ ζε κηα 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζσπηθφηεηα. ... Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε (ή 

αληίζηξνθα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο) θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ... ηνπ αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα αλαπηχζζεη 

δεζκνχο ζε κηα θνηλσλία (Turner 1986) θαη απηφ, ζηε ζπλέρεηα, 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, κέινπο... κεηνλφηεηαο 

λα αζθήζεη πνιηηεηαθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα...» (ζ. 526). 

Ζ παλνχ (1999) ππνζηεξίδεη φηη «ε θνηλσληθή έληαμε θαη ε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε λννχληαη φρη απιψο σο είζνδνο ζηηο ζεζκηθά ή πνιηηηζκηθά 

θαζηεξσκέλεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη απιψο σο πξνζαξκνγή ή αθνκνίσζε αιιά 

σο ζπκκεηνρή θαη ηζφηηκε ζπλεξγαζία ζηηο δνκέο θαη κνξθέο ηεο θνηλσλίαο» (ζ. 21). 

Ο νχιεο (2001) αζρνινχκελνο κε ηελ έληαμε ησλ ΑΜΔΑ ζην ζρνιείν 

αλαθέξεη φηη: «ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ν φξνο „έληαμε‟ ν νπνίνο ζπρλά 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν ελζσκάησζε, απνηειεί ζεκαζηνινγηθή κεηάθξαζε ηνπ 

δηεζλψο ρξεζηκνπνηνχκελνπ φξνπ integration. O φξνο „integration‟   παξαπέκπεη ζην 

ιαηηληθφ “integrare” (νινθιεξψλσ, ζπκπιεξψλσ) ». O ίδηνο αλαθεξφκελνο ζηελ 

θνηλσληνινγία ηνπ 19
νπ

 αηψλα ππνζηεξίδεη φηη «κέζσ ηεο έληαμεο δειαδή 

επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ αιιά θαη ε θαηάηαμε 

ησλ νκάδσλ ή ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ζε πςειφηεξεο ηάμεο θνηλσληθνχο 

ζρεκαηηζκνχο. ... Απνηέιεζκα απηήο ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ε θνηλή 

ηζηνξία, ε γιψζζα θαζψο θαη νη ζηφρνη θαη νη αμίεο ... ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ» (ζ. 

23). 

Καηά ηνλ νχιε (2001) «ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ -

θαη ηδηαίηεξα απηφ ησλ ΖΠΑ- ν φξνο έληαμε παξέπεκπε αξρηθά ζηελ θνηλσληθή 
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ελζσκάησζε εζληθψλ θαη θπιεηηθψλ κεηνλνηήησλ. Αξγφηεξα επηθεληξψζεθε ζηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ζηα παηδηά ηνπο θαη  κφλν ζηε λεφηεξε επνρή ζπλδέεηαη κε ηα άηνκα 

πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο αλάγθεο» (ζ. 28). 

Ζ έληαμε δελ είλαη ζπλψλπκε ηεο αθνκνίσζεο. πλνπηηθά ζα αλαθεξζνχκε 

ζηελ αθνκνίσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε δηάθξηζε. 

χκθσλα κε ηνλ Faris (1972) ε πιήξεο αθνκνίσζε «ζεκαίλεη ηελ ελζσκάησζε  

λέσλ κειψλ ζε κηα θνηλσλία, κε ηξφπν πνπ λα κε μερσξίδνπλ απφ ηα παιηά κέιε». 

ηελ Κνηλσληνινγία ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνβνιήο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη ηεο 

πξφζιεςεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (ζ. 92). 

χκθσλα κε ηνλ Σζανχζε (1987) αθνκνίσζε είλαη ε: 

«1. Πιήξεο απνδνρή ελφο αηφκνπ ή κηαο θαηεγνξίαο πιεζπζκνχ ζηνπο θφιπνπο 

ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

  2. Πιήξεο ηαχηηζε ελφο αηφκνπ ή κηαο θαηεγνξίαο πιεζπζκνχ κε έλα  

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη απνδνρή ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ» (ζ. 39). 

Ο Giddens (2002) πεξηγξάθεη ηελ αθνκνίσζε ζηα ζρήκαηα εμέιημεο εζλνηηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ: «ζεκαίλεη φηη νη κεηαλάζηεο εγθαηαιείπνπλ ηηο 

αξρηθέο ζπλήζεηεο  θαη πξαθηηθέο ηνπο, πξνζαξκφδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο πιεηνλφηεηαο. Γεληέο νιφθιεξεο ππνβιήζεθαλ ζε πηέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κε απνηέιεζκα  πνιιά απφ ηα 

παηδηά ηνπο λα γίλνπλ ιίγν σο πνιχ ζηελ εληέιεηα „Ακεξηθαλνί‟» (ζζ. 334-335). 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ έληαμε είδακε ηηο δηαθνξεηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο αλά 

ζπγγξαθέα. Άιινη ηαπηίδνπλ ηελ έληαμε κε ηελ ελζσκάησζε, άιινη ζεσξνχλ φηη 

πξνεγείηαη. Πάλησο δελ ζπγρέεηαη κε ηε αθνκνίσζε, πνπ ελλνηνινγηθά είλαη πην 

μεθαζαξηζκέλε βηβιηνγξαθηθά. Οη  παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξακε 

απνηεινχλ ζεσξεηηθνχο νξηζκνχο πνπ δελ καο εμππεξεηνχλ ηδηαίηεξα ζηελ έξεπλα. 

Αληίζηνηρεο είλαη νη απφςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2007 , ζ. 8) ζρεηηθά κε ηελ 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ : 
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Ζ έληαμε δελ είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηηζηεί: πξφθεηηαη γηα καθξά 

δηαδηθαζία, ε νπνία δελ είλαη γξακκηθή. … Ση ζεκαίλεη έληαμε; Ζ 

εξψηεζε πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ηηο ζπλήζεηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αθνκνίσζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία, αιιά νη κεηέρνληεο ζε 

ηερληθά ζεκηλάξηα πνπ θαηάξηηζαλ ην εγρεηξίδην ρξεζηκνπνίεζαλ 

ειάρηζηα απηνχο ηνπο φξνπο. Χο ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη εηδηθνί 

επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε εμέηαζαλ πην πξαθηηθά ην ζέκα, δίλνληαο έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θηλεηηθφηεηα, 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηε ζηέγαζε, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή 

O Γθφηνβνο (2003) ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηνπο Σζηγγάλνπο κεηαλάζηεο απφ ηηο 

γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο: «Ζ απνηπρία πιήξνπο νηθηζηηθήο, θνηλσληθήο 

νηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
Ο
 αηψλα… έθαλαλ νξαηφ έλα πιεζπζκφ 

ν νπνίνο δεη κέζα ζε ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη γηα ηνλ νπνίν ήδε ππάξρνπλ 

ζηηο ζπιινγηθέο κλήκεο ηζρπξφηαηα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο» (ζ. 152). 

ηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα νξίζνπκε, αιιά ζα εμεηάζνπκε εξγαιεηαθά ηελ 

έληαμε αθνινπζψληαο ηελ αλαθνξά ηνπ Γθφηνβνπ (2003, ζ. 152)  σο νηθηζηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

1.1. Αναζκόπηζη ελληνικήρ βιβλιογπαθίαρ 

Οη Βαζηιεηάδνπ θαη Παπιή- Κνξξέ (1996) παξνπζηάδνπλ θαη‟ αξρήλ ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηειεηψλνπλ κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. Δλδηάκεζα 

ηνλίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σζηγγάλνη καζεηέο θαη ηδηαίηεξα κε ηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ηε ζρνιηθή γιψζζα πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηα ε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ ή ε κνξθή ηεο (επίζεκε) δηαθέξεη απφ 

απηή. Αλαθεξφκελεο ζην ζρνιείν ζεκεηψλνπλ φηη αθφκα θαη ζήκεξα 

«αληηπξνζσπεχεη ην „δηαθνξεηηθφ‟ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, π.ρ. ε θνπιηνχξα, ε γιψζζα, 

ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, νη ηδέεο, φια απηά είλαη πξντφληα κηαο άιιεο ηάμεο 

πξαγκάησλ. … Έηζη ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηζηγγαλφπαηδα, ηα νπνία 

είραλ πνιχ θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ζηακάηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα, θάησ απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή πίεζε» (ζ. 16-21). 

Ο Κφκεο (1998) παξνπζηάδεη κε ζχληνκν ηξφπν ηελ ηζηνξία, ηε δεκνγξαθία θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. ρεηηθά κε ηελ θαηνηθία θαη ηελ εξγαζία ησλ 

Σζηγγάλσλ παξαηεξεί φηη κεηά ην 1960 εγθαζίζηαληαη ζην πεξηζψξην ησλ πφιεσλ. 

Γηαβηνχληεο ζπλήζσο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο (θαη γη‟ απηφ ζρεηηθά 

λφκηκεο), ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζε αζηηθά (ζπλήζσο κνπζηθνί, πιαλφδηνη 

έκπνξνη, επαίηεο, ζπιιέθηεο απνξξηκκάησλ θιπ) θαη αγξνηηθά (εξγάηεο 

γεο) επαγγέικαηα. Παξάιιεια ξαγδαία είλαη ε εγθαηάιεηςε 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ… θαη ε κεηαηφπηζε… ζην εκπφξην άιισλ 

εηδψλ θπξίσο ξνχρσλ, ζηηο εβδνκαδηαίεο ιατθέο αγνξέο ή ηα εηήζηα 

εκπνξηθά παλεγχξηα … ε φπνηα θνηλσληθή έληαμε (θαη φρη αθνκνίσζε) 

ησλ Σζηγγάλσλ  εμειίζζεηαη κεη‟ εκπνδίσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο θαη‟ 
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επαλάιεςηλ εθδεισζείζεο  πξνζέζεηο ησλ ηδίσλ (ζ. 37-41). 

Ο Σζηάθαινο (2000) ρξεζηκνπνηεί ηα Σζηγγαλφπνπια σο παξάδεηγκα 

θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή δηάθξηζε: «Ζ πξνθαηάιεςε φηη 

ηα Σζηγγαλφπνπια δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα γξάκκαηα νδεγεί ζε κεησκέλε 

πξνζπάζεηα ησλ αξρψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνσζήζνπλ ηε ζρνιηθή έληαμε 

ησλ παηδηψλ απηψλ θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε ζρνιηθή δηαξξνή ηνπο» (ζζ. 161-162). 

Παξάιιεια ρξεζηκνπνηεί ηα ηζηγγαλφπνπια σο παξάδεηγκα θνηλσληθήο 

δηάθξηζεο πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή πξνθαηάιεςε: «Σν γεγνλφο φηη ηα 

Σζηγγαλφπνπια δελ εληάζζνληαη νκαιά ζην ζρνιείν θαη βηψλνπλ πςειή ζρνιηθή 

απνηπρία νδεγεί ζηελ πξνθαηάιεςε φηη νη γνλείο ηνπο θαη ηα ίδηα δελ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηα γξάκκαηα» (ζ. 162). 

Οη Σεξδνπνχινπ θαη Γεσξγίνπ (1996) αζρνινχληαη κε ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ηελ 

Ηζηνξία ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ εμεηάδνπλ είλαη θαη ε θαηνηθία πνπ καο 

ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα. Απφ ηνλ πξφινγν γίλεηαη αληηιεπηή ε νπηηθή πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: 

Οη βαζηθέο απηέο δνκέο ηεο ηζηγγάληθεο θνηλσλίαο δηαηαξάζζνληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία εδξαηνπνίεζεο θαη εμαζηηθνπνίεζήο ηνπο. Ζ θαηνηθία 

γίλεηαη παξάγνληαο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Γηα εθείλνπο πνπ επηιέγνπλ 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζε αζηηθέο ζπλνηθίεο, ε θνηλσληθή νξγάλσζε ράλεηαη, 

ηα ζφγηα δηαιχνληαη θαη παχνπλ λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο, 

ράλνληαο ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αηφκσλ. 

ζνη, επηδηψθνληαο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο, επηιέγνπλ σο 

ηφπν εγθαηάζηαζεο ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα 

θάκπηλγθ, γξήγνξα γθεηνπνηνχληαη θαη παξαπίπηνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πην ζθιεξνχ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (ζ. 19). 

ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ κε 

αιινδαπνχο εξγάηεο ζεκεηψλνπλ: 

Κχξηεο απαζρνιήζεηο ηνπο ηψξα, εθηφο απφ ηα θαιιηηερληθά, θπξίσο 

κνπζηθά επαγγέικαηα θαη ηηο εμσπαξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. 
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επαηηεία) είλαη ην εκπφξην θαη ε ζπγθνκηδή. Χο εξγάηεο γεο 

εμαζθαιίδνπλ κελ θάπνηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο ηνπο, π.ρ. λα δνπιεχνπλ ζην χπαηζξν, λα 

δνπιεχνπλ φινη καδί, λα δνπιεχνπλ επνρηαθά, λα κεηαθηλνχληαη ζπρλά 

θιπ., σζηφζν βξίζθνληαη ζε δηαξθή αλαζθάιεηα, ηδίσο ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηνπο μέλνπο εξγάηεο πνπ ξίρλνπλ ηα κεξνθάκαηα θαη 

ηνπο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο. …Οη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί 

αληαγσληζκνί πνπ πξνθχπηνπλ, θαη θπζηθά κε απμεηηθή πξννπηηθή, 

νδεγνχλ ήδε ζε ζπγθξνχζεηο κε νκάδεο μέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απεηινχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Έρνπλ ήδε ζεκεησζεί ζπξξάμεηο θησρψλ 

Σζηγγάλσλ εξγαηψλ γεο ζηε Θεζζαιία κε Αιβαλνχο, πνπ απνδερφκελνη 

ρακειφηεξα κεξνθάκαηα ηνπο έπαηξλαλ ηε δνπιεηά, θαζψο θαη ζην 

Μνλαζηεξάθη ή ζε άιιεο ππαίζξηεο αγνξέο, αλάκεζα ζε Σζηγγάλνπο θαη 

Πφληηνπο ή Αθξηθαλνχο εκπφξνπο γηα ηηο ζέζεηο κηθξνπσιεηψλ 

(Σεξδνπνχινπ θαη Γεσξγίνπ, φ.π.: 23-24 ). 

Μαο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηε -ζηεξενηππηθή ζα ιέγακε εκείο- εηθφλα ηνπ 

Σζηγγάληθνπ ζπηηηνχ : 

Σν ζπίηη αλαπαξάγεη ην ηζαληίξη. Καηά πξνηίκεζε ηζφγεην, κε ειάρηζηα 

έπηπια αιιά κε ζηξσζίδηα ζε ρξήζε ρεηκψλα- θαινθαίξη αθνχ πνιιέο 

νηθηαθέο εξγαζίεο γίλνληαη  θαηαγήο, „αλνηρηφ‟ πξνο ην παληνχ, έρεη γηα 

πξνέθηαζε ηηο βεξάληεο, ηελ απιή, ην παξθαξηζκέλν απ‟ έμσ απηνθίλεην, 

ην δξφκν. Δίλαη εκθαλήο ε αλππαξμία νξίσλ αλάκεζα ζην κέζα 

(ηδησηηθφ) θαη ηνλ έμσ (δεκφζην) ρψξν, αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη  ηε ιάζπε κε ηε θχζε (μππνιεζηά, επαθή κε ην 

ρψκα, ηε ιάζπε θιπ) (Σεξδνπνχινπ θαη Γεσξγίνπ, φ.π.,  ζ. 26). 

Παξνπζηάδνπλ επίζεο δχν έξεπλεο (1997, 1992) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ε δηακνλή ζε κνλφρσξα 

ζπίηηα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ππλνδσκάηην, θαζεκεξηλφ θαη θνπδίλα ζπγρξφλσο, ρσξίο 

κπάλην θαη ζεξκνζίθσλα ζε θακία θαηνηθία. Διάρηζηα  ζπίηηα έρνπλ θνπδίλα κε 

ηξερνχκελν λεξφ θαη WC κέζα ζην ζπίηη. Υσξίο λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ νηθηζηηθή 
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δηάζηαζε θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο  απηή θαίλεηαη φηη είλαη βειηησκέλε. 

Θεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ ηζηνξηθή αλαθνξά πνπ θάκλνπλ ζην ζέκα ηεο 

ηζαγέλεηαο ησλ Σζηγγάλσλ γηαηί δείρλεη θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ην 

Διιεληθφ Κξάηνο. 

Χο ην 1955 ζρεδφλ φινη νη Σζηγγάλνη ηεο ρψξαο, εθηφο απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο Σζηγγάλνπο ηεο Θξάθεο, ήζαλ αληζαγελείο θαη δελ 

ππεξεηνχζαλ ζην ζηξαηφ. Δίραλ εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο 

αιινδαπψλ, ην νπνίν έπξεπε λα αλαλεψλνπλ θάζε δχν ρξφληα. Σν 1955 

κε ην Ν.Γ. 3370/55 έγηλε δπλαηφ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο  λα απνθηνχλ ηελ 

ηζαγέλεηα. Σν 1968 δφζεθε αλαδξνκηθή ηζρχο ψζηε λα παίξλνπλ ηελ 

ηζαγέλεηα απφ ηεο γελλήζεψο ηνπο. Σν ζέκα ηαθηνπνηήζεθε πιήξσο κε ηηο 

δηαηάμεηο 69468/78 θαη 16701/79, έηζη ψζηε ζήκεξα φινη νη Σζηγγάλνη 

κφληκνη θάηνηθνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη λα 

εγγξάθνληαη ζηα δεκνηνιφγηα (Σεξδνπνχινπ θαη Γεσξγίνπ, φ.π., ζ. 47).      

Ο Νηνχζηαο (1997) πεξηγξάθνληαο ηνπο Ρνκ θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο δίλεη 

ηηο δηθέο ηνπ εθηηκήζεηο γηα ηνλ πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ: «ηνπο 

λνκάδεο Roma, ην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζην 100%, θνληά ζην 90% γηα 

ηνπο εκηλνκάδεο ελψ πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ζηνπο πξφζθαηα εγθαηεζηεκέλνπο. 

Σν πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ, αληίζεηα, θαηεβαίλεη πνιχ φζν έρεη πξνρσξήζεη ε 

έληαμε, ε ελζσκάησζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ Roma ζηελ επξχηεξε ειιεληθή 

θνηλσλία» (ζ. 123). 

Ο Ληεδνπά (1999) έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηνπο Ρνκά, ηνπο Σζηγγάλνπο θαη 

ηνπο Σαμηδεπηέο. Απνηειεί βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηε βηβιηνγξαθία ησλ 

ππφινηπσλ εξεπλεηψλ. Θεσξνχκε πνιχ ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζηέγαζεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ : 

Οη ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηεο ζηεγάδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 

νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, ζε ζπλνηθίεο ζηηο νπνίεο νη ππφινηπνη 

θάηνηθνη αληηκεησπίδνπλ ήδε πξνβιήκαηα αλεξγίαο, εγθιεκαηηθφηεηαο, 

λαξθσηηθψλ θαη αιθννιηζκνχ. Δλψ ζέινπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε  θαη 

ηνπο εληάμνπκε, ηνπο εγθαζηζηνχκε ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη δηπιά μέλνη 
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θαη απνξξηπηένη, γηαηί ζεσξνχληαη πεξηζσξηαθά άηνκα, φπσο θαη νη 

γείηνλεο ηνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζεσξνχλ πεξηζσξηαθνχο. Οη 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο δελ πξνζθέξνληαη, δελ αληαπνθξίλνληαη ζπρλά ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο ππφζηαζε. Βξίζθνληαη ζε φξνθν, είλαη ππεξβνιηθά 

ζηελάρσξεο γηα λα επηηξέςνπλ νηθνγελεηαθέο ζπγθεληξψζεηο θαη, θαζψο 

είλαη δπζπξφζηηεο κέζα ζην ιαβχξηλζν ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη ησλ 

αλειθπζηήξσλ δελ επλννχλ ηηο ζπλαληήζεηο. … Καη φζν νη γείηνλέο ηνπο 

δηαηεξνχλ απνξξηπηηθή ζηάζε, δπζθνιεχνληαη λα δερηνχλ ηνπο 

Σζηγγάλνπο θαη δεκηνπξγνχληαη πνιιέο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ. … Δίλαη 

θαλεξφ φηη ζα επηζπκνχζαλ λα έρνπλ θαιχηεξε ζηέγαζε, αιιά φρη κε 

ηίκεκα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αιινηξίσζε θαη ηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηνπο αθαληζκφ. … Ζ έιιεηςε ρψξνπ, πνπ ππνρξεψλεη πνιιά  

άηνκα λα δνπλ ζην ίδην δσκάηην, ε θαθή ζίηηζε, ε έιιεηςε λεξνχ, 

ζέξκαλζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη εξγαζίαο θαη ε εθηφπηζε ηνπο απφ ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κεηαηξέπνπλ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζε 

αδηέμνδα, φπνπ ην λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζρνιηθή 

θνίηεζε ή ην κέιινλ έρεη ειάρηζηε ζεκαζία, φηαλ ε θαζεκεξηλή επηδίσμε 

είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηελ απιή επηβίσζε. … Απφ ηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, εθπαίδεπζεο, ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη ε 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο έληαμε (ζζ. 191-195). 

Ο Ληεδνπά καο δίλεη επίζεο ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

Δπξψπε γεληθά, ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ θαη πψο ππφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ βιέπνπλ νη Σζηγγάλνη ηελ 

εθπαίδεπζε: 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, θπξίσο ε απιή γλψζε αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο, δελ αληαπνθξίλεηαη ηελ ππνηηζέκελε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζρνιείν δελ νινθιεξψλεη ην 

ζθνπφ ηνπ  νχηε ζην ηνκέα ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ. Σν πνζνζηφ ησλ 

αλαιθάβεησλ ελειίθσλ μεπεξλνχζε ζπρλά ην 50% θαη έθηαλε ζε 

νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο ην 80% θαη ζρεδφλ ην 100%. … Γηα λα πάξνπλ 
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άδεηα εξγαζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ρεηξνηερληθή απαζρφιεζε είηε 

πξφθεηηαη γηα πιαλφδηα επαγγέικαηα είηε γηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

απαηηείηαη ηψξα ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε ε απφθηεζε νξηζκέλσλ 

ζρνιηθψλ γλψζεσλ. Αθφκα θαη ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. … Γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

δεκηνπξγείηαη κηα ζχλζεζε αλάκεζα ζηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, νη νπνίεο 

πξέπεη λα εμαθνινπζνχλ λα εκπλένπλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο 

ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αμίεο, νη νπνίεο πξέπεη  λα 

επηηξέπνπλ ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ, φπσο π.ρ. ζεβαζκφο ζην 

ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, ζεβαζκφο ζηνπο λφκνπο, πνπ θάλνπλ ππνρξεσηηθή 

ηε ζρνιηθή θνίηεζε κέρξη έλα νξηζκέλν επίπεδν, ψζηε λα ηνπο επηηξαπεί 

ε άζθεζε θάπνηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε απφθηεζε άδεηαο 

νδεγήζεσο, ε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ηηο αγγειίεο ζηνλ Σχπν, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε κηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πνιηηηθή δσή, λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή 

εμεηδίθεπζε θ.α. Ζ ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη πάλσ απφ 

φια ιεηηνπξγηθή. …ιν θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο εθηηκνχλ  φηη ε 

ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκε θαη φιν θαη πην 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο πεξηβάιινπζεο θνηλσλίεο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο (Ληεδνπά, φ.π., ζζ. 210-240). 

Ζ Σξνπκπέηα (2008) ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηφκνπ ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ επηκέιεηα, 

παξνπζηάδεη κε ηζηνξηθή αλαδξνκή  ζε πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ ηελ θαηαζθεπή ηφζν ηνπ επξσπατθνχ ζηεξεφηππνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο 

φζν θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ. Ζ νπηηθή ηεο αλ θαη έρεη ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη 

θαζαξά θνηλσληνινγηθή. Αμίδεη ζεσξνχκε λα παξαζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα ην 

πξφζθαην παξειζφλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Δπξψπε. 

Πιεζψξα εξεπλψλ {κεηά ην 1989} επηδηψθνπλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

Ρνκά ή απιψο λα θαηαγξάςνπλ ηε βηνηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο 

ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη έξεπλεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πνηθίινπο θνξείο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν 
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Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ), 

ν θνξέαο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΖΔ United Nations 

Development Programme (UNDP), ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ηδησηηθνί θνξείο κε ζεκαληηθφηεξν ην 

θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Soros (Open Society Institute-Soros Foundation). 

Απνθνξχθσκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλαθήξπμε ηεο δεθαεηίαο 

2005-2015 ζε «Γεθαεηία Έληαμεο ησλ Ρνκά» (Decade of Roma 

Inclusion) κε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο. … 

Δάλ ζθεθζεί θαλείο ηα θαζφινπ επθαηαθξφλεηα πνζά πνπ 

δηαηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε γίλεηαη θαηαλνεηή 

ε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηνπο Ρνκά αιιά θαη γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εξεπλεηέο, αθηηβηζηέο θαη ινκπηζηέο. Ζ 

ελαζρφιεζε κε ηνπο Ρνκά έρεη αλαδεηρζεί ζε κηα πξνζνδνθφξα 

ππφζεζε- έλα είδνο «ethno-business» πνπ πξνζθέξεη απαζρφιεζε 

ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αθηηβηζηψλ θαη επηζηεκφλσλ, 

ζπγθαιχπηνληαο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ αλεξγία πνπ πιήηηεη ηα 

αθαδεκατθά επαγγέικαηα. Οη δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νκνινγεκέλε πιένλ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ θαζφινπ ζπάλην 

παηεξλαιηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, έρνπλ πξνθαιέζεη θξηηηθέο θαη 

αληηδξάζεηο. … Γηακαξηπξίεο φπσο ε πξναλαθεξφκελε δελ 

ακθηζβεηνχλ  ηηο δηαθξίζεηο  θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ πθίζηαληαη 

νη Ρνκά ζηελ Δπξψπε, αιιά απεπζχλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ελάληηα 

ζηε κεηαηξνπή ησλ ηδίσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ζε ππνρείξην 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ Άιισζηε, ν ακθίζεκνο 

ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζην κεηαμχ φιν θαη πην 

εκθαλήο: ελψ έρνπλ θαηαθέξεη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηνλ 

αληηηζηγγαληζκφ πνπ αλακθηζβήηεηα ππάξρεη ζηηο επξσπατθέο 

θνηλσλίεο, ζπγρξφλσο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη 

ζηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηεο ζηεξενηππηθήο εηθφλαο κηαο 
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πεξηζσξηαθήο ζπιινγηθφηεηαο θαζψο παξαβιέπνπλ ηελ έληνλε 

θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ Ρνκά. Δθηφο απηνχ 

αθήλνπλ ζην αππξφβιεην ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ησλ 

δηαθξίζεσλ, κε απνηέιεζκα ε πεξηζσξηνπνίεζε ε δηαθξίζεηο θαη ν 

απνθιεηζκφο λα εκθαλίδνληαη σο ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πξνβιεκαηηθήο νκάδαο παξά σο πηπρέο κηαο δπλακηθήο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο (ζζ. 1-75). 

Ζ Σξνπκπέηα αλαθέξεηαη θαη ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ «θνηλσληθή 

έληαμε» ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Παξαηεξεί κηα 

ζηξνθή ηφζν ζηε ξεηνξηθή φζν θαη ζηελ εξεπλεηηθή νπηηθή ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα.  

Ζ ζηξνθή ζηε ζεψξεζε ζπκβαδίδεη κε ηηο κεηαβνιέο ζηε  ζεζκηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο πνπ νξηνζεηείηαη  ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

ηεθκεξηψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή. Καηαξράο, νη 

πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΓΛΔ πξνζέθεξαλ κηα ζεηξά 

δεκνζηεχζεσλ, πιηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ. Δπίζεο δελ έιεηςαλ θαη 

νη αλεμάξηεηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

νηθηζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ Ρνκά. Άθζνλν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πξνήιζε 

ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΜΚΟ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, παξφηη παξακέλνπλ ελ κέξεη αδεκνζίεπηεο είλαη θαηά 

θαλφλα πξνζβάζηκεο. Καη αληηζηνηρία κε ηελ πνιηηηθή ξεηνξηθή πεξί 

«θνηλσληθήο έληαμεο» ησλ Ρνκά, ηα ζέκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ν απνθιεηζκφο ηνπο 

απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπνπ ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξνέξρνληαη 

πνιπάξηζκεο δεκνζηεχζεηο πνπ ελ κέξεη δηαθξίλνληαη γηα ηελ θξηηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πεδίν ζην νπνίν ζπδεηήζεθαλ 

εθηελψο θαηλφκελα θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ (θπξίσο 

κεηαλαζηψλ θαη κεηνλνηήησλ) ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σελ ίδηα ψξα απφ 

ηελ φιε εξεπλεηηθή παξαγσγή γίλεηαη εκθαλέο φηη ε πιένλ δεκνθηιήο 
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ξεηνξηθή θνηλσληθήο θξηηηθήο ζήκεξα είλαη απηή ηεο «δηαθνξάο» ηεο 

«εηεξφηεηαο» θαη ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» (Σξνπκπέηα, φ.π., ζ. 55). 

Ο Μάξθνπ (2008) παξνπζηάδεη ηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο εζληθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ. Αλαθέξεη φηη κε 

εμαίξεζε ηηο δχν παλειιαδηθέο έξεπλεο ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ, Βαζηιεηάδνπ, 

Παπιή-Κνξξέ θαη ηνπ Παλειιαδηθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ  γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, φιεο νη άιιεο έξεπλεο δελ αζρνινχληαη κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά κφλν κε ηελ εθπαίδεπζε ή δελ αλαιχνπλ ζε βάζνο ή αθνξνχλ κφλν 

κηα πεξηνρή. Παξνπζηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θάλεη ε Πνιηηεία 

ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα  ηα νπνία ηα ζεσξεί ζνβαξέο  παξεκβάζεηο θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ππνηηκεζεί είλαη νη ηζρπξνί κεραληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε θπξίαξρε νκάδα θαη νδεγνχλ ζην θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ 

Σζηγγάλσλ θαη ε έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπλ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη. Ζ 

ζέζε ηνπ γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ εξεπλεηηθή καο 

ππφζεζε: 

Χζηφζν είλαη ην ειιεληθφ ζρνιείν πνπ δελ έρεη αθφκα κάζεη λα 

αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ, θαη πνπ 

επζχλεηαη γηα ηε ζρνιηθή δηαξξνή πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. Δίλαη ην ίδην 

ζρνιείν πνπ κε κεηάζεζε νπζηαζηηθήο επζχλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα σζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ πνιιά 

παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο αδπλαηνχλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνηεο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ (ζ. 180). 

Ο Μαπξνκκάηεο (2008) παξνπζηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΤΠΔΠΘ  γηα ηελ 

έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν θαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Έλα απφ 

ηα θελά ζεσξεί φηη είλαη ε κε αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ Ρνκά 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηνπο. Αλαθέξεη επίζεο φηη «εθηηκάηαη φηη έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ κφλν(πηζαλψο ιηγφηεξν απφ 10%) ησλ παηδηψλ Ρνκά πνπ 
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ηειεηψλνπλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζπλερίδεη λα θνηηά ζην Γπκλάζην, πνπ ζεκεησηένλ 

απνηειεί κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ αζθεί ζηα 

κέρξη ην 2006 πξνγξάκκαηα είλαη φηη αλ θαη δαπαλήζεθαλ πνιιά ρξήκαηα δελ 

θαίλεηαη φηη «ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ εγθαηαζηαζεί βηψζηκεο 

δνκέο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ Ρνκά ηε δπλαηφηεηα 

νινθιήξσζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο» (ζζ. 199-223). 

Ζ Βαμεβάλνγινπ (2001) απνηέιεζε απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο καο βαζηθή 

βηβιηνγξαθία. Παξνπζηάδεηαη αληίζεηε κε ηελ Σζηγγαλνινγία, ηε ζηεξενηππηθή 

εηθφλα θαη ηηο ππεξηνληζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Σζηγγάλσλ. Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζέζεψλ ηεο: 

Δηδηθφηεξα νη πην θησρέο νκάδεο Σζηγγάλσλ παξνπζηάδνπλ φια εθείλα ηα 

θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία νη ηζηγγαλνιφγνη κε πεξηζζή επθνιία 

αλάγνπλ ζε κηα ηδηαίηεξε «ηζηγγάληθε θνπιηνχξα», αιιά πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηε θηψρεηα έρνπλ εληνπίζεη εδψ θαη δεθαεηίεο 

ζε πνιιέο πεξηζσξηαθέο νκάδεο: απφ ην 1950 θαη έλζελ ζηνπο πνιχ 

θησρνχο αγξφηεο πνπ θαηαθιχδνπλ ηηο κεγάιεο ιαηηλνακεξηθαληθέο  

πφιεηο, ζηα γθέην ησλ καχξσλ ζηελ Ακεξηθή, ζηνπο πνιχ θησρνχο 

κεηαλάζηεο ζηε Γαιιία Υαξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζε πνιιέο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζήκεξα θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ θαη άιιεο επξχηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Τπναπαζρφιεζε θαη αλεξγία, αλαιθαβεηηζκφο ή 

ειιηπέζηαηε ζρνιηθή παξαθνινχζεζε, δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ θαη ηνπ 

δξφκνπ, παηδηθή εξγαζία, κνηξνιαηξία, «ξνπή» πξνο ην αιθνφι, ηα 

λαξθσηηθά θαη ην ηδφγν (κε φιεο ηνπο ηηο επηπηψζεηο), απνπζία 

απνηακίεπζεο, αδπλακία νξζνινγηζκνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ληχζηκν θαη εκθάληζε, ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε θάζε είδνπο «πεξηζζεχκαηνο» ηεο επίζεκεο θνηλσλίαο 

(αληηθείκελα, ξνχρα, θηιαλζξσπία, θνηλσληθή βνήζεηα) ζπλεζέζηαηε 

απνπζία ζηαζεξήο ζηέγεο πνπ εμσζεί ζε πεξηπιαλψκελε δσή, εμνηθείσζε 

κε δηάθνξεο βαζκίδεο παξαλνκίαο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο πνηλέο ηνπ 

δηθαζηηθνχ θαη ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θηι. … Έηζη ην παξάδεηγκα 

ησλ ζεκεξηλψλ Σζηγγάλσλ πνπ πξνθαλέζηαηα εκθαλίδνπλ θαη 
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αλαπαξάγνπλ πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλαληνχζε θαλείο επί αηψλεο θαη 

κέρξη πξφηηλνο ζε εθηεηακέλα ζηξψκαηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

αλαγθάδεη -εμ αληηδηαζηνιήο- λα ζέζνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ηζηνξηθά πνιχ πξφζθαηεο  κεηαιιαγέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη 

Έιιελεο Σζηγγάλνη καο κηιάλε κε ηνλ ηξφπν ηνπο γηα ην παξειζφλ καο, 

γηα έλα πνιχ θνληηλφ παξειζφλ- ην νπνίν νη ζεκεξηλνί εμεληάξεδεο 

έδεζαλ θαη νη ζαξαληάξεδεο ζπκνχληαη αξθεηά- αιιά γηα ην νπνίν 

ζπαλίσο γίλεηαη ιφγνο, ζπαλίσο απνηειεί αληηθείκελν επηζηεκνληθήο 

κειέηεο (ζζ. 69-79). 

Έλα απφ ηα βηβιία ζηα νπνία αλαηξέμακε ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία ησλ 

Σζηγγάλσλ είλαη ηεο Καξαζαλάζε (2000). Σν αλαθέξνπκε γηαηί ην ζέκα ηνπ είλαη 

πνιχ θνληά ζην ζέκα καο. Ζ ζπγγξαθέαο πνπ θαίλεηαη φηη έρεη πεξάζεη κεγάιν 

δηάζηεκα κε νκάδεο - θάξεο ηζηγγάλσλ θπξίσο ζηε Θήβα, νπζηαζηηθά πξνηείλεη 

ηφπνπο θαηνηθίαο αλά θάξα Σζηγγάλσλ: 

Ζ πνιηηηθή πνπ επαγγειίδεηαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ «γθέην» θαη ηε 

«δηαζπνξά» ζα ήηαλ κηα πνιχ «δεκνθξαηηθή». πνπ θαη φπνηε 

επηβιήζεθε ε δηαζπνξά ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ πεξηξξένπζα θνηλσλία θαη 

ηελ πφιε απνηέιεζε ηελ πην νιέζξηα επέκβαζε ζηελ θνηλσλία ηνπο. Ζ 

επηβνιή ηεο δηαζπνξάο ηνπο είλαη ζπλψλπκε ηεο πνιηηηθήο ηεο 

αθνκνίσζεο. Δδψ ινηπφλ πξνθχπηνπλ νη αληηθάζεηο απφ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε ζηφρν ηελ νκνηνκνξθνπνίεζε. Οη αμίεο απηήο ηεο 

δηαρείξηζεο απαηηνχλ ηελ εμάιεηςε ηνπ γθέην θαη ζεσξνχλ φηη δνκνχλ ηε 

«δεκνθξαηία» ζηελ πφιε. … ήκεξα ε επηβνιή ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

«γθέην», ε επηβνιή ηεο «δηαζπνξάο» ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηεο 

εηεξφηεηαο, αθνκνίσζε  (ζ. 313). 

Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηηο απφςεηο ηνπ Γθφηνβνπ (2003) γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο  ξφκηθεο ηαπηφηεηαο. Ο Γθφηνβνο ζεσξεί φηη νη παιαηφηεξνη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν πιεζπζκνί Σζηγγάλσλ ήζαλ εληαγκέλνη θαη ην πξφβιεκα 

παξνπζηάδεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηζηγγάλσλ κέζα ζηνλ 20
ν
 

αηψλα κε πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηελ πξφζθαηε κεηαλάζηεπζε ηζηγγάλσλ απφ ηηο 
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γεηηνληθέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηελ Αιβαλία. Ζ κε έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε κεηαβνιέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνλίδνπλ ηηο δηαθνξέο θαη θάλνπλ 

νξαηφ έλα πιεζπζκφ πνπ δεη ζε ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη γηα ηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ ηζρπξφηαηα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη παιαηφηεξνη (Α)ηζίγγαλνη/ 

Γχθηνη αλήθνπλ ζηηο νκάδεο  εθείλεο νη νπνίεο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο, πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο θαη εζλνηηθέο 

ηαπηφηεηεο ζπγθξφηεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο απηφ πνπ βηψλεηαη 

ζήκεξα απφ ηα κέιε ηεο  εζληθήο θνηλσλίαο (δειαδή απφ ηνλ ηππηθφ 

έιιελα πνιίηε) σο λέα ειιεληθή ηαπηφηεηα. … ππάξρνπλ ηζρπξέο 

ελδείμεηο  ηελ νξζφηεηα ηεο ππφζεζεο ηεο φηη ε ξφκηθε ηαπηφηεηα -σο 

θέιπθνο αιιά θαη σο πεξηερφκελν- … απνηειεί αλαδσπχξσζε  

αξραηφηεξσλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ κεηά ηα ηειεπηαία 

θχκαηα εηζφδνπ κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ  κε ξφκηθε ηαπηφηεηα ζηελ 

Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
Ο
 αηψλα. Σν ηειεπηαίν επεηζφδην ζ‟ απηή 

ηελ αλαδσπχξσζε ζπκβαίλεη ζηελ παξνχζα πεξίνδν κε ηελ είζνδν 

κεηαλαζηψλ ή\ πξνζθχγσλ κε ξφκηθε ηαπηφηεηα απφ γεηηνληθέο ρψξεο, 

ηδηαίηεξα απφ ηελ Αιβαλία. Ζ απνηπρία πιήξνπο νηθηζηηθήο, θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
ν
 αηψλα (θπξίσο απφ ηελ Σνπξθία 

θαη ηα Βαιθάληα) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηε κεγάιεο 

θιίκαθαο εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο εκηαζηηθέο θαη 

αζηηθέο πεξηνρέο κεηά ην ΄50, θαζψο επίζεο θαη ε  καδηθή  ζπκκεηνρή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ζπλαθφινπζε πξφζβαζε 

ζηα πιηθά θαη ζπκβνιηθά αγαζά ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, έθαλαλ 

θνηλσληθά νξαηφ έλαλ πιεζπζκφ ν νπνίνο  δεη κέζα ζε ζπλζήθεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη γηα ηνλ νπνίν ήδε ππάξρνπλ κέζα ζηηο ζπιινγηθέο 

κλήκεο ηζρπξφηαηα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. … 

… Ο εζλνηηθφο ιφγνο πεξί Σζηγγάλσλ/Γχθησλ θαη ξφκηθεο 

ηαπηφηεηαο ζηελ Διιάδα δελ απνηππψλεη ηφζν πξαγκαηηθφηεηεο 

ζε επίπεδν ηζηνξηθήο εμέιημεο, θνηλσλίαο θαη ζπλείδεζεο, φζν ηηο 
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δεκηνπξγεί. Με απηή ηελ έλλνηα ν εμ αληηθεηκέλνπ εζλνπνηεηηθφο 

ιφγνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θνηλσληθέο, γισζζηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο νκάδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηε βνήζεηα ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ ζε δείθηεο κεηνλνηηθνχ status, ζε ηεθκήξηα 

εζλνηηθήο δηαθνξάο θαη ηαπηφηεηαο. … Έηζη ην απνηέιεζκα 

δηαδηθαζηψλ απνθιεηζκνχ θαη πεξηραξάθσζεο ζα εξκελεπζεί σο 

πνιηηηζκηθή επηινγή ησλ ίδησλ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ 

(ζζ.  152-157). 

Σνικνχκε λα πνχκε φηη ε Πάηξα είλαη έλα πεδίν φπνπ νη απφςεηο ηνπ Γθφηνβνπ 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη. Πξηλ απφ ην 2000 ζηελ Πάηξα ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Λαραλαγνξάο θαηαπιηζκφο Σζηγγάλσλ ειιήλσλ θαηαγσγήο. ηελ πεξηνρή 

δεκηνπξγήζεθε θαη μερσξηζηφο θαηαπιηζκφο ηζηγγάλσλ αιβαληθήο θαηαγσγήο. Οη 

θαηαπιηζκνί απηνί δηαιχζεθαλ αλαγθαζηηθά ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγίαο έξγσλ ζηελ 

πεξηνρή θαη νη αιβαληθήο θαηαγσγήο Σζηγγάλνη κεηαθηλήζεθαλ ζην ρψξν ηεο παιαηάο 

ρσκαηεξήο, ζηα φξηα ηεο Δγιπθάδαο. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα κε ηελ είζνδν ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε έλαο λένο πξφρεηξνο 

θαηαπιηζκφο απφ Σζηγγάλνπο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δεκηνπξγείηαη απέλαληη απφ 

ηελ Γ‟ ΓΟΤ Παηξψλ.  

Πνιχ θνληά ζηηο απφςεηο ηνπ Γθφηνβνπ είλαη θαη νη ζέζεηο ηνπ Πηδάληα (2004) 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ζθνπηά ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ: 

Ζ αθνµνίσζε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηζηνξηθή 

δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ζηελ Διιάδα κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεµν, θαηέζηεζε ηνπο ηζηγγάληθνπο πιεζπζµνχο, φζνπο έµεηλαλ εθηφο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, νξαηνχο πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά. Ζ αλάδπζε 

ησλ ηζηγγάληθσλ νµάδσλ ζε θνηλή θνηλσληθή ζέα ζπλεπάγεηαη µία 

θνηλσληθή πίεζε αξλεηηθή, έσο θαη επζέσο ξαηζηζηηθή, πξνεξρφµελε απφ 

ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, ίζσο αθφµε θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ππελζχκηδαλ ην πνιχ πξφζθαην παξειζφλ ησλ πξψελ θνηλσληθά νµνίσλ 
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ηνπο. Ζ αλάγθε ησλ άιισλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ απηφ ην δηθφ ηνπο 

πνιχ πξφζθαην παξειζφλ ηνπο νδεγνχζε λα πξνβάινπλ φισο ηδηαηηέξσο 

εµθαηηθά ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηζηγγάληθσλ πιεζπζκψλ (ζ. 22).  

 

Ζ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ, Βαζηιεηάδε, Παπιή-Κνξξέ (2004) πνπ 

αθνξά φκσο ηα έηε 1998 θαη 1999 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηαηί είλαη κηα απφ ηηο 

ειάρηζηεο πνπ έρεη παλειιαδηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ηνπηθφ. Απφ  ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα πνπ ηα ζεσξνχκε ζεκαληηθά: 

«Σν πνζνζηφ 8,8 % πνπ δειψλεη άγλνηα ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο είλαη απφ ηελ 

Αραΐα, ηελ Αηησιναθαξλαλία θαη ην Ζξάθιεην».(ζ. 37) 

Σν πνζνζηφ απηφ πνπ είλαη ην πςειφηεξν παλειιαδηθά ζπκθσλεί κε ηηο 

παξαηεξήζεηο  καο φηη ζηελ Αραΐα αξθεηνί ηζηγγάλνη ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα θαη 

κεηαμχ ηνπο ηα ειιεληθά. Οη ρψξνη θαηνηθίαο απνηεινχληαη απφ:  Μφληκνη ζε ζπίηηα 

♦ 22,58 % έλα δσκάηην, 

♦ 29,49 % δχν δσκάηηα, 

♦ 20,74 % ηξία δσκάηηα, 

♦ 20,28 % ηέζζεξα δσκάηηα, 

♦ 3,23 % πέληε δσκάηηα, 

♦ 1,84 % έμη δσκάηηα. 

Ζµηεγθαηαζηεµέλνη: 

♦ 68,42 % έλα δσκάηην, 

♦ 10,53 % δχν δσκάηηα, 

♦ 5,26 % ηξία δσκάηηα, 

♦ 10,53 % ηέζζεξα δσκάηηα.  

Σ ε ι ε φ ξ α ζ ε 
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Σν 70,6 % ζπλνιηθά ηνπ δείγκαηνο έρεη ηειεφξαζε, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη επηδξά ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ησλ Σζηγγάλσλ, αιιά θαη ζηε ζπκβίσζή 

ηνπο µε ηνπο µε Σζηγγάλνπο. Ζ αλάιπζε θαηά ηξφπν εγθαηάζηαζεο είλαη ελδεηθηηθή: 

• κφληκνη ζε ζπίηηα: 88 % έρνπλ ηειεφξαζε, 12 % δελ έρνπλ, 

• εκηεγθαηεζηεκέλνη: 52,6 % έρνπλ ηειεφξαζε, 47,4 % δελ έρνπλ, 

• δηεξρφκελνη: έλαο ζηνπο 12 εξσηεζέληεο είρε, 51 δελ έρνπλ 

• κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζε θαηαπιηζκνχο: 41,3 % έρνπλ, 58,7 % δελ έρνπλ   

Βίληεν έρνπλ µφλν νη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζε ζπίηηα, ζε πνζνζηφ 26,7 % 

Δθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

• Σν πνζνζηφ ηνπ νξγαληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θηάλεη ζην 69,7 % (δελ πήγαλ 

θαζφινπ ζρνιείν). 

• Σν πνζνζηφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θηάλεη ζην 14,9 % 

(παξαθνινχζεζαλ κέρξη 4 ηάμεηο). 

• Σν 10 % ηειείσζε Γεκνηηθφ (απνιπηήξην Γεκνηηθνχ). 

• Σν 2,1 % ηειείσζε Γπκλάζην. 

• 3 άηνκα, δειαδή πνζνζηφ 0,9 % ηειείσζε ην Λχθεην    

 η έ γ α ζ ε 

Ζ ζηέγαζε παξακέλεη ην πξψην πξφβιεκα ζηε ζρεηηθή ηεξάξρεζε, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο. ε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (67,8 %) παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο ζηνπο θαηαπιηζκνχο, θαζψο νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο 

είλαη πνιχ θαθέο, ελψ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο δηεξρφκελνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζε θαηά πεξηνρή πξνθχπηεη φηη ε ζηέγαζε απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο 

Σζηγγάλνπο: ζηελ Αηηηθή, ζηε Ρνδφπε, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Αηησιναθαξλαλία, 

ζηελ Κέξθπξα. 

 Δ π ά γ γ ε ι µ α 

εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ νη νπνίνη ηνπνζεηνχλ 

ην επάγγεικα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, θαζψο 
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αξθεηνί απφ απηνχο έρνπλ ήδε ιχζεη ην ζέκα ηεο ζηέγαζεο. Σν επάγγεικα θαηέρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηνπο λνκνχο: Αραΐαο, Ρνδφπεο, 

Καξδίηζαο, Ζξαθιείνπ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ ζήκεξα δειψλεη φηη δελ ζέιεη λα κεηαθηλεζεί απφ 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο. ζνη δειψλνπλ φηη ζέινπλ λα κεηαθηλεζνχλ, δνπλ ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο θαη αληηκεησπίδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα. Οη Σζηγγάλνη ζήκεξα 

κεηαθηλνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θαη φρη ιφγσ επηινγήο ηεο λνκαδηθήο δσήο, 

φπσο παιαηφηεξα.(ζ. 45-52) 

Βιέπνπκε απφ ηα παξαπάλσ ηε γεληθά ρακειή εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

Σζηγγάλσλ, ηελ ππεξζπγθέληξσζε αηφκσλ ζε ζρεηηθά κηθξή θαηνηθία, ην γεγνλφο φηη 

ζηελ Αραΐα ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο νηθηζηηθά ηα πξάγκαηα είλαη θαιχηεξα θαη 

ηνπο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ην επάγγεικα, ηελ επξεία δηάδνζε ηεο ηειεφξαζεο, ηελ 

απνπζία ηνπ ζηεξεφηππνπ ηνπ πεξηπιαλψκελνπ  Σζηγγάλνπ θαη ηελ ηάζε γηα κφληκε 

εγθαηάζηαζε. 

χκθσλα κε ηνπο Μπαξή θαη Αιεμφπνπιν (2002) ην 91% ησλ δαζθάισλ ηεο 

Αραΐαο πνπ ξσηήζεθαλ πηζηεχνπλ φηη ε εμαζθάιηζε απφ ηνπο Σζηγγάλνπο κφληκεο 

θαηνηθίαο ζα βειηηψζεη ηε θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ 

Ο Υαηδεληθνιάνπ (2003) αλαθέξεηαη θαη απηφο ζηα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο ησλ 

Σζηγγαλνπαίδσλ θαη ζηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο.  

Ο Βεξγίδεο (1995) αζρνιήζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ αιθαβεηηζκνχ Σζηγγαλνπαίδσλ ηεο ΓΓΛΔ ζηελ Κ. Αραΐα 

θαη ηε κειέηε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζρνιηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. Ζ έξεπλα 

απηή ήηαλ  καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΓΓΛΔ ήηαλ νη κφλεο πνπ ππήξραλ δηαζέζηκεο  

γηα ηελ πεξηνρή φηαλ απνθαζίζακε ηελ έξεπλα θαη ελ κέξεη βαζηζηήθακε ζε απηή, 

εξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά . Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ φηη : 

Δίλαη ζαθέο φηη ζηα Σζηγγάληθα ηεο Κάησ Αραΐαο ππάξρνπλ νη πιηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. 

Οη γνλείο ηνπο είλαη ζρεηηθά εχπνξνη θαη ε παηδηθή εξγαζία δελ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. … ην ζρνιείν δελ 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 36 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα παηδηά απηά είλαη δίγισζζα θαη φηη νη γνλείο 

ηνπο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη αλαιθάβεηνη θαη δελ κπνξνχλ λα ηα 

βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπο θαη λα ειέγμνπλ ηελ πξφνδν ηνπο. Δπίζεο, 

ε ζπκκεηνρή ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

εθδειψζεηο είλαη απφ αλχπαξθηε έσο πνιχ κηθξή. … Ζ ζρνιηθή απνηπρία 

ηα σζεί ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα έρνπλ 

αλαπηχμεη νχηε θαλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

… Σν δεκνηηθφ ζρνιείν δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο,  δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγεί ζπγθεληξσηηθά θαη απεπζχλεηαη 

ζε έλαλ ππνηηζέκελν νκνηνγελή καζεηηθφ πιεζπζκφ, ρσξίο γισζζηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. … Ο δάζθαινο είλαη απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. … 

Δπίζεο, έληνλε ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ πνπ θνίηεζαλ 

ζηα ηκήκαηα αιθαβεηηζκνχ σο πξνο ην θχιν. … Γεληθά, ζε ζχγθξηζε κε 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ε πεξηράξαμε ησλ ηκεκάησλ αιθαβεηηζκνχ σο 

πξνο ηε δηάηαμε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ ήηαλ εμαηξεηηθά αζζελήο. 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηα ζχλνξα κεηαμχ 

δηδαζθνκέλσλ θαη εμσζρνιηθψλ γλψζεσλ ζηα ηκήκαηα αιθαβεηηζκνχ 

ήηαλ ακβιπκκέλα θαη ραιαξά. … Σειηθά, ε αζζελήο πεξηράξαμε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, πνπ πξνσζείηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ηκήκαηα 

αιθαβεηηζκνχ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (ζ.  25-27 ). 

Ο βαζκφο αζηηθνπνίεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζρνιηθή έληαμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

απνθιεηζκφο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. χκθσλα κε ηνπο Βεξγίδε θαη ηακέιν 

(2004): 

ε θάζε πεξίπησζε, απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή έληαμε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ θαίλεηαη λα παίδεη ην εηζφδεκα θαη ν βαζκφο 

αζηηθνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Τπνγξακκίδεηαη, φκσο, φηη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ιείπνπλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή 

έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ (θάιπςε βηνηηθψλ αλαγθψλ). Γεληθά, 
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δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα θνίηεζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ είλαη 

ηδηαηηέξσο έληνλα εθεί φπνπ νη θαηαπιηζκνί ησλ Σζηγγάλσλ είλαη 

πξφρεηξνη θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο άζρεκεο. πρλά νη θαηαπιηζκνί 

απσζνχκελνη ζρεκαηίδνληαη ζηα φξηα κεηαμχ Γήκσλ ή ζε 

ππνβαζκηζκέλεο, ζπλήζσο παξαπνηάκηεο ή βαιηψδεηο πεξηνρέο, ζηηο 

παξπθέο ησλ πφιεσλ ή θσκνπφιεσλ. … Ο εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο είλαη ην επαθφινπζν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ησλ Σζηγγάλσλ, θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε αλ φρη 

αλέθηθηε ρσξίο ηε ιήςε επξχηεξσλ κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο (ζ. 22). 

 

Ο Μήηζεο (2008) ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έληαμεο ησλ 

Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν αζρνιείηαη κε ηελ έληαμε κε κηα πνιχ θνληηλή ζηε 

ππφζεζε εξγαζίαο καο νπηηθή θαη αλαθέξεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηα εμήο: 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ νδεγνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ αθνξά θαη άιινπο θνξείο εθηφο απφ 

ην ΤΠΔΠΘ αθνχ ε νηθηζηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε είλαη άκεζα εμαξηψκελεο θαη θαζνξηζηηθέο ζηε ζρέζε ησλ ηζηγγάλσλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία (ζ. 243). 

 

1.2. Αναζκόπηζη διεθνούρ βιβλιογπαθίαρ 

Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο νη Σζηγγάλνη ζηελ Διιάδα ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κέξνο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη κφλν έλα κέξνο απηψλ 

πνπ δνπλ ζηε Θξάθε ζπλδένληαη κε ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα. Ζ θξίζε ηνπ 

λνκαδηζκνχ θαη ε ζπγθέληξσζε ζηηο πφιεηο αξρίδεη ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 1980 

(κε πξψηε εγθαηάζηαζε κεηαλαζηψλ ηζηγγάλσλ θνληά ζηελ Αζήλα ζηα Νέα Ληφζηα 

ην 1982). ηηο κέξεο καο, δίπια ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πφιεηο ζηελ Διιάδα, λένη 

θαηαπιηζκνί δεκηνπξγνχληαη, θπξίσο απφ πξφρεηξεο θαη παξάλνκεο θαηαζθεπέο, 

θαηνηθνχκελεο απφ πξψελ λνκάδεο θαη κεηαλάζηεο Ρνκά. Μεξίδην ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο δελ ππάξρεη γηα φινπο απηνχο θαη έηζη ζπρλά σζνχληαη ζε θαθνπιεξσκέλεο 
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εξγαζίεο ή ζηελ παξανηθνλνκία. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα δεδνκέλα 

δείρλνπλ επνρηαθή εξγαζία ηζηγγάλσλ απφ ηελ Διιάδα ζε άιιεο ρψξεο ζηελ 

επξσπατθή έλσζε θπξίσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν πηζαλφλ λα δείρλεη ηελ 

εκθάληζε ελφο λένπ θαηλνκέλνπ ή κηαο λέαο ηάζεο ζηε δηαζπλνξηαθή εξγαζία 

κεηαλαζηψλ ηζηγγάλσλ απφ ηελ Διιάδα (Marushiakova & Popov, 2001). 

χκθσλα κε ηνπο Lloyd, Stead, Jordan & Norris (ρ.ρ.), νη θαηνηθίεο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ηζηγγάλσλ βξίζθνληαη ζηηο ρεηξφηεξεο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ θαη 

απηφ  πνπ ζπρλά ζπκβαίλεη είλαη φηη εμαηηίαο ηεο νηθηζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. … πρλά 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο – ζρέζεσλ κε ηνπο 

γείηνλεο (Lloyd, Stead, Jordan & Norris). 

Ζ Jordan (2001c) αλαθέξεη φηη ζηε θσηία εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ κεησκέλνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νη Δξγαζηαθά Μεηαθηλνχκελνη 

(Occupational Travelers) γνλείο εθθξάδνπλ ηελ ειπίδα φηη ηα παηδηά ηνπο ζα 

απνθηήζνπλ δηαπηζηεπηήξηα - πξνζφληα, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ηα ηέθλα ησλ Δξγαζηαθά 

Μεηαθηλνχκελσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ 

αθνινπζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη κέλνπλ πίζσ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ή κε ζπγγελείο, 

ελψ ε ππφινηπε νηθνγέλεηα ηαμηδεχεη. Σν λα είλαη νη γνλείο καθξηά απφ ηα παηδηά ηνπο 

δελ είλαη επηζπκεηή επηινγή, θαη έηζη αλαγθάδνληαη πνιινί γνλείο λα θάλνπλ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ κηιίσλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ ηφπν εξγαζίαο ζην ζρνιείν κία ή δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ, λα παξαδψζνπλ 

εξγαζίεο θαη λα πάξνπλ θαηλνχξηεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνπιάρηζηνλ δχν 

κεηαθηλνχκελνη καζεηέο λα θαηαθέξνπλ λα εηζαρζνχλ ζην παλεπηζηήκην απηή ηελ 

πεξίνδν, θάηη πνπ θαηαθέξλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξν εγθαηεζηεκέλνη 

(settled) καζεηέο, απφ Δξγαζηαθά Μεηαθηλνχκελεο νηθνγέλεηεο. 

Οη Lloyd & Stead (ρ.ρ.) αλαθεξφκελεο ζηελ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ππνζηεξίδνπλ φηη κεξηθνί γνλείο ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα λεαξά 

παηδηά ηνπο απφ ηηο ρεηξφηεξεο θαηαρξήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη αηζζάλνληαη φηη 
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ην ζρνιείν πξνσζεί ηέηνηεο θαηαρξήζεηο, κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο 

θαη ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ. 

Θεσξνχλ φηη εηδηθά νη λεαξέο θνπέιεο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. «Γελ είκαζηε ζαλ εζάο. 

Γελ επηηξέπνπκε ζηα θνξίηζηα καο λα πάλε ζε ληίζθν, πάξηη ή λα έρνπλ ζρέζεηο», καο 

είπαλ. Λίγνη απφ ηνπο ηζηγγάλνπο γνλείο έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην ζρνιείν ή 

κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ηα γξαπηά κελχκαηα – αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο. Έλαο γνληφο πεξηέγξαςε πσο ε θφξε 

ηνπ ζα είρε πξφβιεκα επεηδή δελ ζα έθαλε ηελ εξγαζία ηεο ελψ θαλείο δελ κπνξνχζε 

λα ηε βνεζήζεη: «Γελ ππήξρε θαλείο αξθεηά κνξθσκέλνο ψζηε λα ηε βνεζήζεη ζηηο 

θαη‟ νίθνλ  εξγαζίεο, έηζη ηεο έβαδαλ επηπιένλ δνπιεηά θαη απηφ ζπλερψο απμαλφηαλ, 

δεκηνπξγψληαο κηα απίζηεπηε αηκφζθαηξα». 

χκθσλα κε ην OFSTED (Office For Standards in Education) (1999), ζε κεξηθά 

ζρνιεία έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα ελζαξξχλνπλ ηελ εκπινθή 

ησλ ηζηγγάλσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Γίλνληαη θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο κε 

ζθνπφ  λα αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ ζηελ 

παξαθνινχζεζε γεγνλφησλ ζην ζρνιείν. Οη γνλείο επίζεο γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 

δηαζέζηκε βνήζεηα ζην ζρνιείν ζηε ζπκπιήξσζε εληχπσλ, αλάγλσζε επηζηνιψλ θαη 

επίζεκσλ θεηκέλσλ θαη γηα πξφζβαζε ζε παξνρέο. ε έλα ζρνιείν ηνπο παξέρεηαη 

δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ εθδειψζεηο φπσο: βξαδηέο 

γνλέσλ, θαη ζρνιηθέο ζπλαπιίεο. ε απηά ηα ζρνιεία, νη ηζηγγάλνη γνλείο εκπιέθνληαη 

πιήξσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Καηά ην Irish Traveller Movement (2002) ε  εθπαίδεπζε γηα ηελ έληαμε ζηελ 

Ηξιαλδία εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηπγράλνπλ ηζφηεηα 

πξφζβαζεο, πεξηνξηζκφ θξαγκψλ, ίζε ζπκκεηνρή βαζηζκέλε ζηελ εμάιεηςε ηεο ππν-

αληηπξνζψπεπζεο ή ππεξ-αληηπξνζψπεπζεο εηδηθψλ νκάδσλ φπσο νη Travelers, 

αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. Οη πιένλ πξφζθαηεο πνιηηηθέο θαηεπζχλνληαη ζηελ 

επίηεπμε ίζσλ παξαγφκελσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κέηξα γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ επίδνζε αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νκάδεο, θαηεπζχλνληαο επηπιένλ 

πφξνπο ζε εηδηθέο νκάδεο παηδηψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζεηηθέο δηαθξίζεηο - πνιηηηθέο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Travellers.  
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Ζ Kiddle (2000) ππνζηεξίδεη φηη κεξηθέο νηθνγέλεηεο ηζηγγάλσλ πηζηεχνπλ φηη ε 

πιήξεο ζρνιηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα πξνζφλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζε έλαλ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφληκα ζε έλα κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζηε ζρνιηθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Έλα κέξνο απφ 

απηνχο επηιέγνπλ λα κελ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ηζηγγάλνη, γηαηί ζεσξνχλ φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζκφ. Ζ 

άξλεζε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο θαη ε απφθξπςε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη δελ παξέρεη ηε βάζε γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ζρνιείνπ – ζπηηηνχ. ηαλ νη ηζηγγάλνη Traveller αηζζάλνληαη ζηγνπξηά φηη ζα βξνπλ 

έλα λφκηκν κέξνο λα ζηακαηήζνπλ, φηη ε θνπιηνχξα ηνπο ζα είλαη ζεβαζηή απφ ηνπο 

γείηνλέο ηνπο θαη ην ζρνιείν, φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ηελ επειημία λα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Καηά ηηο Padfield & Jordan (2004) νη εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ηζηγγάλσλ / Travelers απέλαληη ζην δεκφζην ζρνιείν πνηθίιινπλ. 

Οη ίδηνη θάλνπλ  κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επξχηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ πξψηε πεξηγξάθεηαη ζαλ πνιηηηζκηθφ δήηεκα, ελψ ε δεχηεξε 

εθιακβάλεηαη σο δηαδηθαζία θαηάθηεζεο γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο αλάγλσζε, 

γξαθή, καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί θαη ρεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθηηκνχλ ηε δεχηεξε ζην βαζκφ πνπ ζέβεηαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο επηινγέο ζηνλ ηξφπν δσήο είηε ζε ζπίηη είηε σο 

λνκάδεο, ε νπνία πξνέθπςε σο πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν αιιά θαη σο αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ηνπο.  

Ζ Jordan (2001b) αζρνινχκελε κε ηελ δηαθνπηφκελε θνίηεζε, παξνπζηάδεη 

κεξηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ έληαμε: 

- Απνδνρή ηεο εηεξνγέλεηαο ζε κηα πινπξαιηζηηθή  θνηλσλία 

- Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – ζπηηηνχ κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, ππνζηήξημε θαη 

ζηφρνπο 

- Αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 
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- Αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

- Αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο. Ζ 

εθπαίδεπζε έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα φηαλ αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα 

ζηέγαζεο, πγείαο θαη απαζρφιεζεο. 

- ηνρεπκέλε δσξεάλ δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

H ίδηα (2001a) αλαθέξεη φηη κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο ηνπηθέο αξρέο λα παξέρνπλ θαηλνηφκεο 

πξνζεγγίζεηο κε θξαηηθνχο πφξνπο γηα πγεία, θνηλσληθή εξγαζία, θίλεηξα γηα 

εθπαίδεπζε, έληαμε, πεξηιακβάλνληαο θπξίσο γηα ηνπο Travellers ζρέδηα 

νηθνγελεηαθήο κάζεζεο. … Παξαδνζηαθά ππάξρεη κηθξή πξφζβαζε ησλ Travellers ζε 

ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη νη ίδηνη ζπαλίσο εληάζζνληαη σο κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε πψο νη εηδηθέο ηνπο αλάγθεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Ζ Jordan θαηαιήγεη φηη νη  Travellers ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο φζν θαιχηεξα κπνξνχλ κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

βνήζεηα απφ ην θξάηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

2.1 Ζ ζημαζία ηηρ θευπίαρ για ηη μελέηη 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ν βαζκφο έληαμεο 

ηεο εηεξφηεηαο (Γθφηνβνο, 2003) απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ 

(Queiroz, 2000, ζ. 119-157). Δίλαη ζπλεπψο θνηλή παξαδνρή πσο νη γνλετθέο 

πξαθηηθέο ζην βαζκφ πνπ ζπλέρνπλ ην πιαίζην δξάζεο ησλ λεαξψλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα   πνπ επεξεάδεη ηεο παξακέηξνπο 

ηεο θνίηεζήο ηνπο.  

πσο ήδε αλαθέξακε, ζηε κειέηε απηή ζα πξνζπαζήζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα 

λα αλαδείμνπκε ην πψο ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, νη αληηιήςεηο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο, ε αμηνπνίεζε - δηάζεζε  ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ γεληθά φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, 

ε ηπρφλ παξαβαηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα απνκνλψζνπκε ηε ζεκαζία ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ 

θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη επαλαελλνηνινγήζνπκε κηα 

ζεηξά θαηλνκέλσλ φπσο νη πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο έληαμεο, ε ζεκαζία ηεο γιψζζαο 

σο θψδηθα, ε ζπζρέηηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ κε ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε, έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα δειαδή, ε εξκελεία ησλ νπνίσλ απαηηεί κηα επξχηεξε ζεσξία πνιηηηζκηθήο 

αλαπαξαγσγήο  φπνπ νη ππνθεηκεληθέο επηινγέο λα ζεκειηψλνπλ ηηο δνκηθέο επηηαγέο, 

ελψ ε δνκή λα απνηειεί ζεκέιην ησλ ππνθεηκεληθψλ επηινγψλ. 

Ο Μπισλάο (1998)  ζεσξεί πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθεξζεί θαλείο ζηελ 
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Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ρσξίο λα μεθηλήζεη απφ ηνλ Durkheim θαη ηνλ 

θιαζηθφ ηνπ νξηζκφ πεξί εθπαίδεπζεο : 

Δθπαίδεπζε (ή επξχηεξα παηδεία) είλαη ή ελέξγεηα πνπ αζθνχλ νη γεληέο 

ησλ σξίκσλ πάλσ ζε απηέο πνπ δελ είλαη αθφκα έηνηκεο γηα ηελ 

θνηλσληθή δσή. θνπεχεη λα εγείξεη θαη λα αλαπηχμεη ζην παηδί έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ θπζηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη εζηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

απαηηνχλ απφ απηφ θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξννξίδεηαη λα δήζεη. … Ζ 

θνηλσλία κε ηε γέλλεζε παξαιακβάλεη έλα βηνινγηθφ, έλα αηνκηθφ νλ,  

πνπ πάλσ ηνπ επελδχεη έλα άιιν, ην θνηλσληθφ νλ, ηέηνην πνπ λα ηε 

δηαησλίδεη (ζ. 18). 

χκθσλα κε ηνπο Carr & Kemmis (2002), ε ζπλαίλεζε γηα ηελ αμία ηνπ 

ιεηηνπξγηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαηέξξεπζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ λα ακθηζβεηήζεη ηηο ζεηηθηζηηθέο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε. Τπφ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο 

θαηλνκελνινγίαο ηνπ Schoutz θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο γλψζεο ησλ Burger & 

Luckman δεκηνπξγήζεθε ε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο: 

Απηή ε «Νέα Κνηλσληνινγία» ππνζηήξηδε φηη ε θνηλσλία δελ είλαη έλα 

«αλεμάξηεην ζχζηεκα» πνπ δηαηεξείηαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ είλαη 

εμσηεξηθέο γηα ηα κέιε ηεο. Σν θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη φηη δηαζέηεη κηα εζσηεξηθή λνεκαηηθή δνκή, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη θαη δηαηεξείηαη κέζα απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

εξκελεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο αηνκηθά. Άξα ν 

«αληηθεηκεληθφο»  ραξαθηήξαο ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη κηα αλεμάξηεηε 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ππνηάζζνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ηα άηνκα. 

Θα ιέγακε φηη ε θνηλσλία θαηνξζψλεη λα θαηαθηήζεη έλα βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο επεηδή νη θνηλσληθά δξψληεο εμσηεξηθεχνπλ θαη 

αληηθεηκελνπνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

εξκελείαο ηνπ (pp. 118-119). 

χκθσλα κε ηνπο Karabel & Halsey (1976), νη παξαδνζηαθνί θνηλσληνιφγνη ηεο 
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εθπαίδεπζεο αζρνινχληαλ κε ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη ιίγα είραλ λα πνπλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ειάρηζηεο κειέηεο είραλ γίλεη κέζα ζηηο ηάμεηο. Ο 

εξρνκφο ηνπ Bernstein ζην London Institute of Education ην 1962 έπαημε θξίζηκν 

ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο πξνζέγγηζεο πνπ εζηίαδε ζην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη νλνκάζηεθε Νέα 

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο (pp. 531-537). 

Ζ ίδξπζε ηνπ ΟΟΑ (1961) θαη ε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαπίζησζε ησλ αληζνηήησλ θαη κε ηελ ηδενινγία 

ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ έζηξεςε ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηηο 

πνζνηηθέο έξεπλεο: «Αθνινχζεζαλ εκπεηξηθέο έξεπλεο εζληθήο ε δηεζλνχο εκβέιεηαο 

πνπ έδεημαλ ην κέγεζνο ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. ... ληαο  καθξν-θνηλσληνινγηθέο θαη πνζνηηθέο, θαζηζηνχζαλ πξνθαλή ηνλ 

θνηλσληθφ ληεηεξκηληζκφ θαη επηβεβαίσλαλ φηη ην ζρνιείν „ήηαλ θηηαγκέλν γηα λα 

αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο‟» (Berthelot , 1982 & 1983. Μπισλάο, 1998: 

19). 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ ξεχκαηνο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ππφ ηελ επίδξαζε ηεο φιεο ηδενινγίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟ θαη θνηλσληνιφγσλ φπσο 

ν Bourdieu θαη ν Berstein, αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κηα λέα ηάζε ζηελ θνηλσληνινγία 

ηεο Δθπαίδεπζεο  πνπ δίλεη έκθαζε θαη ζηα ζρεηηθά πεξηζψξηα δξάζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ θαη ζρνιηθψλ δνκψλ :  

Απηέο νη λέεο νπηηθέο πξνζέγγηζεο (Basil Berstein, Michael Young & Pierre 

Bourdieu) πήξαλ ηε κνξθή λέαο ζεσξεηηθήο ηάζεο ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηεο 

British Sociological Association ην 1970, πνπ νλνκάζηεθε «Νέα Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο».  

Ζ λέα απηή Κνηλσληνινγία έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ απφ ηνλ ληεηεξκηληζκφ 

ησλ δνκψλ ζηα πεξηζψξηα ζρεηηθά απηφλνκεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ, ππφ 

ηελ επίδξαζε βέβαηα ηεο ακεξηθαληθήο ζεσξίαο ηεο ζπκβνιηθήο 

δηαληίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνκελνινγίαο. … Ζ κεραληζηηθή, 

καθξν-θνηλσληνινγηθή, καξμηζηηθή εμήγεζε ηεο θνηλσληθήο 
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αλαπαξαγσγήο, δειαδή ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ αληζνηήησλ κέζσ ηνπ 

ζρνιείνπ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 έγηλε πην εχθακπηε θαη πην 

αλνηρηή. Πεξηέιαβε φρη κφλν ηνλ ηξφπν εκπινθήο ησλ δξψλησλ, κέζα ζην 

πεδίν ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ αιιά θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο, κέζσ ησλ αληί-δξάζεσλ, αληηζηάζεσλ, αληαιιαγψλ θαη 

πξαθηηθψλ, ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ (Μπισλάο, 1992,  ). Οη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζην ζρνιείν δε ζεσξνχληαη πιένλ, κέζα ζ` απηήλ 

ηελ νπηηθή, νπσζδήπνηε σο πξντφλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ή σο πξντφλ 

ελφο ζρνιείνπ πνπ είλαη θηηαγκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηηο παξάγεη 

ή λα ηηο αλαπαξάγεη. ... αιιά κάιινλ σο απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ζηνπο 

νπνίνπο απνδχνληαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα λα δηαηεξήζνπλ 

(θαη λα απμήζνπλ) ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. ... Αγψλεο νη νπνίνη είλαη 

πεξηζζφηεξν νξαηνί ζην πεδίν ησλ νηθνγελεηαθψλ, ή αηνκηθψλ, 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη παηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

θνίηεζε ζην ζρνιείν (Μπισλάο, 1998, ζζ. 19-20). 

Σν πεδίν ησλ νηθνγελεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη παηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο. Ζ επηινγή ινηπφλ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εληάζζεηαη ζηελ Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

λνκίδνπκε ινηπφλ φηη κπνξεί λα αηηηνινγεζεί θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε απηή 

αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

 

2.2 Pierre Bourdieu - Θευπία ηος πολιηιζηικού κεθαλαίος. 

ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζε έλα απφ 

ηνπο πην γλσζηνχο θνηλσληνιφγνπο ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ηνλ 

Pierre Bourdieu θαη παξάιιεια ζηνλ Jean-Claude Passeron. 

Ζ θπξηφηεξε ζπλεηζθνξά ησλ Bourdieu & Passeron ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ηα βηβιία ηνπο «Οη Κιεξνλφκνη» (1964) θαη «Ζ 

Αλαπαξαγσγή» (1970) : 

ην βηβιίν ηνπο «Oη θιεξνλφκνη» αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
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νπνίνπο ηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

δηαπνηίδνληαη απφ ην αληίζηνηρν «έζνο» (habitus) ησλ πεξηβαιιφλησλ 

απηψλ θαη απνθηνχλ κηα νξηζκέλε ζρέζε θαη ζηάζε πξνο ηελ επίζεκε 

θνπιηνχξα πνπ ζην παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν (γηα φζνπο θηάζνπλ ζε 

απηφ) επηβηψλεη θαη εθδειψλεηαη σο ζρέζε θαη ζηάζε πξνο ηηο ζπνπδέο. 

… ην έξγν ηνπο «Ζ αλαπαξαγσγή» επηρεηξνχλ ηε θαηαζθεπή κηαο 

ζεσξίαο πνπ λα εμεγεί ηνπο ιεπηνχο εζσηεξηθνχο ζπκβνιηθνχο 

κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ην ρνιείν κεηέρεη θαηά ηξφπν ελεξγφ θαη 

νπζηαζηηθφ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθψλ 

αληζνηήησλ ηεο πειαηείαο ηνπ (Μπισλάο, ρ.ρ., ζ. 210). 

Ζ Αλζνγαιίδνπ (2001) παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ησλ Bourdieu & 

Passeron απφ ηνπο Κιεξνλφκνπο ζηελ Αλαπαξαγσγή: 

Οη Κιεξνλφκνη δεκνζηεχηεθαλ ην 1964 θαη ζεσξνχληαη φηη έπαημαλ έλα 

ξφιν ζηελ εμέγεξζε ηνπ Μάε ηνπ 1968. Αλαγλσξίδνληαο ηηο νθεηιέο ηνπ 

ζην Βέκπεξ ππνζηήξημε ζε απηφ ην έξγν φηη κηα παηδαγσγηθή πξαγκαηηθά 

νξζνινγηθή, δειαδή ζεκειησκέλε ζε κηα θνηλσληνινγία ησλ  

πνιηηηζκηθψλ αληζνηήησλ, ζα εμππεξεηνχζε άκεζα ην ζπκθέξνλ ησλ 

ιηγφηεξν επλνεκέλσλ ζπνπδαζηψλ, εθφζνλ φκσο εθδεκνθξαηηδφηαλ 

επίζεο ε επηινγή ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ (Μπνπξληηέ & 

Παζεξφλ 1964: 99 θαη 115). Ζ Αλαπαξαγσγή δεκνζηεχζεθε ην 1970, δχν 

ρξφληα δειαδή κεηά ην Μάε θαη κέζα ζε έλα θιίκα γεληθήο 

νπηζζνδξφκεζεο πνπ δηαπφηηδε ηε γαιιηθή θνηλσλία. Ο Μπνπξληηέ 

εθθξάδεη απηή ηελ απαηζηνδνμία κε έλαλ, θαηά ηνπο επηθξηηέο ηνπ, 

αξλεηηθφ ιεηηνπξγηζκφ. Σίπνηε δελ κπνξεί λα αιιάμεη, νη βειηηψζεηο νη 

κεηαξξπζκίζεηο, αθφκα θαη νη επαλαζηαηηθέο εμεγέξζεηο θαηαιήγνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο ζπληήξεζεο ηεο ηάμεο πξαγκάησλ (ρσξίο ζειίδεο). 

Ο Λάκληαο (2002) ζεσξεί φηη ν Bourdieu αλαδεηθλχεη ηξεηο κνξθέο θεθαιαίνπ: 

α) ην νηθνλνκηθφ, β) ην θνηλσληθφ, πνπ εθθξάδεηαη σο πιέγκα κφληκσλ ζρέζεσλ θαη 

νδεγεί ζε δηαθνξνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο αλέιημεο θαη γ) ην πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην (ζζ. 156-157). 
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Ο Μπισλάο (φ.π.) απνδίδεη ηνλ φξν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην σο εμήο:  

Οη ζπζζσξεπκέλεο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο λα 

θαιιηεξγεί ηηο πεξηζζφηεξν εθηηκψκελεο θνηλσληθέο γλψζεηο, 

επαηζζεζίεο, ηξφπνπο πξάμεο θαη έθθξαζεο. … ε απηφ ην πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ηξφπνο απφθηεζήο ηνπ. Άιιν ην 

πνιηηηζηηθφ θεθάιαην εθείλνπ πνπ ην πξνζέιαβε ειεχζεξα, άλεηα, ρσξίο 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη ηνπ, καδί κε ην 

γάια ηεο κάλαο ηνπ, κε έλα ηξφπν νζκσηηθφ, θαη άιιν εθείλνπ πνπ ην 

θαηέθηεζε κε θνπηψδε αηνκηθή πξνζπάζεηα, απνβάιινληαο ή απσζψληαο 

φηη πξνζέιαβε θεθάιαην απφ ην δηθφ ηνπ πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (ζζ. 

211-212). 

Απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε, ηελ elite, θιεξνλνκεί 

ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη επνκέλσο απφ ηελ θνηλσληθή 

ηάμε ηεο θαηαγσγήο ηνπ, θαη ιεηηνπξγεί απηφ ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην κε έλα ηξφπν 

πνπ παξνπζηάδεη απηά πνπ θάλεη σο πξντφλ ησλ  πξνζσπηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ θαη κε 

έλα ηξφπν αβίαζην θαη θπζηθφ. Αληίζεηα απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ θαηψηεξεο  

θνηλσληθέο ηάμεηο αθφκα θαη αλ δνπιέςεη ζθιεξά γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ απηφ δελ ζα γίλεη κε ηξφπν αβίαζην θαη θπζηθφ αιιά σο απνηέιεζκα 

θνπηαζηηθήο πξνζπάζεηαο. Σν ζρνιείν εθηηκά θαη αληακείβεη ηδηαίηεξα ηελ «πέξα απφ 

ηνπο ηχπνπο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαιιηέξγεηά ηνπ, θάηη πνπ ην ζρνιείν δελ πξνζθέξεη 

αιιά πνπ ην παηδί ηεο αλψηεξεο ηάμεο απνθηά κέζσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

«Έηζη ην ζρνιείν επλνεί ηνπο ήδε θνηλσληθά επλνεκέλνπο θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηα 

θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηα ησλ κε επλνεκέλσλ» (Μπισλάο, φ.π., ζζ. 212-213). 

Οη Bourdieu & Passeron (1964) αλαθέξνπλ ζρεηηθά φηη ην ηαμηθφ habitus ή έζνο 

δειψλεη: 

Σνλ ηξφπν ηνπ είλαη – πξνδηάζεζε – ηάζε (disposition), ηνλ ηξφπν ηνπ 

πξάηηεηλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηελ επαλάιεςε απηψλ ησλ πξάμεσλ 

(έλα είδνο ζπλήζεηαο- έμεο- ηάζεο) ή ησλ «ζρεκάησλ» πξάμεο, θαη πνπ 

είλαη δηαξθήο θαη κεηαβηβάζηκνο. … Σν πξσηαξρηθφ habitus, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ πξψηε ειηθία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη 
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ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο ή κηαο θνηλσληθήο ηάμεο, 

απνηειεί πάληα ηε βάζε (ηε βαζηθή αξρή) ηεο ζχζηαζεο θάζε θαηνπηλνχ 

habitus. …  Σν επίζεκν habitus πνπ έρεη απνηππσζεί ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα αιιά θαη ζηηο πξαθηηθέο εθείλσλ πνπ ην πξνζθέξνπλ 

απνδέρεηαη θαη έηζη επλνεί ην habitus (θαη επξχηεξα ην πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην) ησλ θνηλσληθά επλνεκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα θηιηξάξεη 

δηνξζψλεη, δειαδή ππνηηκά, θαη άξα δελ επλνεί ην habitus ησλ θνηλσληθά 

κε επλνεκέλσλ. … Οη επλνεκέλεο ηάμεηο.. λνκηκνπνηνχλ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αθνχ απφ θνηλσληθή θιεξνλνκηά ηα κεηαιιάζζνπλ  ζε 

αηνκηθφ ράξηζκα ή ζε πξνζσπηθή αμία. … Απηή ε αιρεκεία πεηπραίλεη 

φζν θαιπηέξα φζν νη ιατθέο ηάμεηο αληί λα αληηπαξαζέζνπλ κηα άιιε 

εηθφλα ηεο επηηπρίαο ζην ζρνιείν, απνδέρνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο  ηελ 

αληίιεςε ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ, φηη ε απνηπρία ηνπο νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε εγγελψλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ (Μπισλάο, φ.π., ζ. 214). 

ηελ «Αλαπαξαγσγή», νη Bourdieu & Passeron (1970) παξνπζηάδνπλ ηα 

παξαθάησ αμηψκαηα: α) Κάζε εμνπζία ζπκβνιηθήο βίαο, ηνπηέζηηλ θάζε εμνπζία πνπ 

θηάλεη λα επηβάιιεη ζεκαζίεο θαη λα ηηο επηθπξψλεη σο λφκηκεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξαιιάζζνληαο απνθξχπηεη ηηο ζρέζεηο δχλακεο απφ ηελ νπνία αληιεί ηε δηθή ηεο 

δχλακε, πξνζζέηεη ηε δηθή ηεο δχλακε, θαζαξά ζπκβνιηθή, ζ‟ απηέο ηηο ζρέζεηο 

δχλακεο, β) θάζε παηδαγσγηθή πξάμε είλαη  ... ζπκβνιηθή βία αθνχ είλαη πξάμε 

επηβνιήο ελφο πνιηηηζηηθνχ απζαίξεηνπ, απφ κηα εμνπζία απζαίξεηε, γ) κηα εμνπζία 

είλαη απζαίξεηε κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνηα άιιε ζηε ζέζε ηεο 

(Μπισλάο, φ.π., ζζ. 224-225). πλέπεηα απηψλ είλαη ε εγράξαμε κε ζπκβνιηθή βία 

επηιεγκέλσλ ζεκαζηψλ θαη ε απφξξηςε άιισλ:  

Σν ζρνιείν πνπ αζθεί σο εληνινδφρν ηελ παηδαγσγηθή πξάμε, εγραξάζζεη, 

αζθψληαο ζπκβνιηθή βία, ηηο «επηιεγκέλεο ζεκαζίεο» πνπ ζπληζηνχλ ηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα πνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ή ηάμεο σο ηηο κφλεο 

«λφκηκεο» {άμηεο λα κεηαδνζνχλ}. … Σν ρνιείν ινηπφλ σο παηδαγσγηθή πξάμε 

εγράξαμεο ελφο πνιηηηζηηθνχ απζαίξεηνπ (habitus) ηείλεη λα επηβάιιεη ζηα κέιε ησλ 

θπξηαξρνχκελσλ νκάδσλ ή ηάμεσλ ηελ απνδνρή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θπξίαξρνπ 

πνιηηηζηηθνχ απζαίξεηνπ  θαη ηαπηφρξνλα,  κέζσ ηεο εγράξαμεο ή ηεο απφξξηςεο, ηελ 
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αλαγλψξηζε ηεο κε λνκηκφηεηαο ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζηηθνχ απζαίξεηνπ (habitus) 

(Μπισλάο, φ.π., ζ. 226-227). 

Οη Bourdieu & Passeron δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γιψζζα θαη ην γισζζηθφ 

θεθάιαην γηαηί «ε γιψζζα θαη ε θνηλσληθή δηαθξηηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζεσξείηαη θαη 

απφ ηνπο ίδηνπο σο ε πην ζεκαληηθή εζσηεξηθή δηεξγαζία ησλ ζρνιηθψλ κεραληζκψλ 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. πκπίπηνπλ ζρεδφλ νη ζρεηηθέο αλαιχζεηο κε απηέο ηνπ 

Βasil Bernstein». (Μπισλάο, φ.π., ζζ. 236-239). Ννκίδνπκε φηη κεηά απφ απηφ δελ 

ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξάζνπκε ζηνλ Basil Berstein. 

 

2.3 Ζ θευπία ηος Basil Bernstein και η θευπία ηηρ πολιηιζμικήρ ένηαξηρ  

Γηα ηε έξεπλα απηή επηιέμακε σο ζεσξεηηθφ εξκελεπηηθφ πιαίζην ηε ζεσξία 

ηνπ Basil Bernstein, φπσο απηή εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγγξαθηθνχ ηνπ 

έξγνπ. Μηα πξψηε αηηηνιφγεζε γηα απηήλ ηελ επηινγή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμήο: 

ζεσξνχκε φηη νη ηζηγγάλνη δελ είλαη κηα θνηλσληθά νπδέηεξε νκάδα αιιά κηα 

(γισζζηθή-πνιηηηζηηθή) κεηνλφηεηα πνπ ηα κέιε ηεο βξίζθνληαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζε θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Θεσξνχκε φηη ν βαζκφο έληαμήο 

ηνπο ηφζν ησλ γνλέσλ ζηελ θνηλσλία φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν δελ 

είλαη ίδηνο κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Μηα νκάδα πνπ ηα κέιε ηεο ζίγνπξα δελ είλαη 

θπξίαξρα νηθνλνκηθά ή πνιηηηζηηθά αζρέησο αλ νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο είλαη 

πξαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηελ γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ή δηαθνξέο ρξνληθήο 

πζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα (Γθφηνβνο, 2003). Ο νινκψλ 

(1991) ζεσξεί φηη ε βαζηθή πξνβιεκαηηθή ηνπ Bernstein είλαη: «Πψο ηαμηθά 

ξπζκηδφκελεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη αξρέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ δηέπνπλ ηηο δηάθνξεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ εθδειψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη κέζα ζε 

πνηθίινπο θνξείο (ζεζκνχο θαη ηδξχκαηα) ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο 

ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζπλείδεζε ησλ ππνθεηκέλσλ» (ζ. 17). 

Καηά ηνλ ίδην, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπ Bernstein είλαη  ε παξαγσγή κηαο 

ζεσξίαο ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο πνπ: 

Να πεξηγξάθεη κε θνηλσληνινγηθνχο φξνπο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο αξρέο 
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πνπ δηέπνπλ  ηηο γισζζηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηνπ πεδίνπ ηεο αλαπαξαγσγήο, ηδηαίηεξα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην 

ζρνιείν, λα ζπλδέεη απηέο ηηο πξαθηηθέο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε 

πξαθηηθέο ζε άιια πεδία (ηδηαίηεξα ηεο πιηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 

παξαγσγήο ιφγνπ) λα αλαδεηθλχεη ηελ ηαμηθή θχζε ηεο ξχζκηζήο ηνπο, 

λα θαηαζθεπάδεη ζεσξεηηθά ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο δφκεζεο (κέζσ 

ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ θσδίθσλ) ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ (νινκψλ, φ.π., ζ. 17). 

Ο Sadovnik (2001) ππνζηεξίδεη φηη o Bernstein παξήγαγε κηα ζεσξία 

θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θσδίθσλ θαη ηεο επίπησζεο ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

αλαπαξαγσγή. Αλ θαη ήηαλ δνκηζηήο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ, βαζίζηεθε ζηνπο 

ζεσξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ ληπξθεκηαλψλ, βεκπεξηαλψλ, καξμηζηηθψλ θαη 

δηαδξαζηηθψλ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο. Δθεί πνπ ζεσξεηηθνί ηεο ηαμηθήο 

αλαπαξαγσγήο φπσο νη Bowles θαη Gintis πξφζθεξαλ κηα εληειψο ληεηεξκηληζηηθή 

φςε ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ εμεγνχζε ηη ζπλέβαηλε κέζα ζε απηφ ν Bernstein κε ηελ 

εξγαζία ηνπ ζπλέδεζε ην θνηλσληθφ, ζεζκηθφ, δηαδξαζηηθφ θαη δηαςπρηθφ 

(intrapsychic) επίπεδν θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο (p. 2). 

χκθσλα κε ηνλ Signh (2002, p. 579), ν Bernstein ήηαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο 

ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν δφκεζεο 

ηεο γλψζεο: επίζεκε, παηδαγσγηθή θαη ηνπηθή, ζε κηθξν, καθξν θαη αλάκεζα ζηα 

καθξν-κηθξν επίπεδα. 

Θα πξνζπαζήζνπκε παξαθάησ λα αλαπηχμνπκε αξρηθά ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Bernstein. Καηφπηλ ζα δνχκε πσο ρξεζηκνπνηεί θαη κεηαζρεκαηίδεη ηα 

βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο θαη ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε ζρέζε θνηλσληθήο ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ, θαη ηε κειέηε ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο. ην ηέινο ζα δείμνπκε 

πνηα απφ ηα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεσξνχκε φηη ζρεηίδνληαη κε ηνπο εξεπλεηηθνχο 

καο άμνλεο αηηηνινγψληαο θαη ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ.  

 

2.3.1. Κώδικερ 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 51 

Οη πξψηεο εξγαζίεο ηνπ Bernstein, επεξεαζκέλεο πξνθαλψο θαη απφ ηελ 

γισζζνινγία, αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε γιψζζαο, εμνπζίαο θαη λνήκαηνο. Ο ίδηνο 

έρεη εληνπίζεη δηαθνξέο ζην ιφγν παηδηψλ εξγαηηθήο θαη κεζαίαο ηάμεο. Σν 1962 ν 

Bernstein, βαζηδφκελνο ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη 

ζηνλ ιφγν παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, εηζάγεη ηηο έλλνηεο ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ θαη επεμεξγαζκέλνπ θψδηθα (Sandovnik 2001, pp. 1-2). 

Νσξίηεξα ν Bernstein (1959) παξνπζίαζε δχν κνξθέο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά  ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σελ θνηλή γιψζζα 

(public language), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ αλεθπαίδεπηα θαη εκηεθπαηδεπκέλα 

ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη νκάδεο κε ππνθνπιηνχξα θαη ηελ ηππηθή-

επίζεκε γιψζζα (formal language) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κεζαία θαη αλψηεξε 

ηάμε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλήο γιψζζαο είλαη: απιή γξακκαηηθά, ζχληνκε, κε 

ζπρλά αηειείσηεο πξνηάζεηο, θησρφ ζπληαθηηθφ, ζπρλή ρξήζε ζπλδέζκσλ θαη 

ζχληνκσλ εληνιψλ, ρξήζε ηδησκαηηζκψλ θ.α. H ηππηθή γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη σο 

αθξηβήο γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά, γξακκαηηθά πνιχπινθε θαηαζθεπή πξνηάζεσλ, 

ζπρλή ρξήζε πξνζέζεσλ πνπ δείρλνπλ ινγηθέο ζρέζεηο, ρξήζε κε πξνζσπηθψλ 

αλησλπκηψλ, θαηάιιειε επηινγή επηζέησλ θαη ξεκάησλ θ.α. Ζ ηππηθή γιψζζα ηείλεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αίζζεζεο παξά πξνο 

ηελ αλάδεημε πνιχπινθσλ  ηάζεσλ-ηξνπψλ ζηηο ζρέζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή 

γιψζζα (Bernstein, 1959, pp. 311-326). 

Ο Bernstein (1960) ζεκεηψλεη  ραξαθηεξηζηηθά: «Γισζζηθέο δηαθνξέο - θαη φρη 

δηάιεθηνη - εκθαλίδνληαη ζε έλα ζπλεζηζκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη νκάδεο 

status κπνξνχλ λα  δηαθξηζνχλ απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ιφγνπ. Απηή ε δηαθνξά είλαη 

πην έληνλε φζν ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ράζκα κεγαιψλεη» (p. 271).  

Οη φξνη ηππηθή θαη θνηλή γιψζζα πνπ αλαθέξακε, πεξηγξάθνληαη απφ  ην 

Bernstein ην 1962 σο linguistic codes θαη ην 1964 σο elaborated and restricted 

linguistic codes (επεμεξγαζκέλνη θαη πεξηνξηζκέλνη γισζζηθνί θψδηθεο. Ο ίδηνο 

νλνκάδεη (θαη φρη νξίδεη) έλαλ θψδηθα σο επεμεξγαζκέλν, φηαλ είλαη δχζθνιν λα 

πξνβιέςεη θαλείο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ζπληαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

νκηιεηήο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηα λνήκαηα ηνπ, ελψ φπνπ νη ελαιιαθηηθνί 

Comment [AD1]: Ή μήπως «επίσημη»; 

Comment [AD2]: Επίσημη ; 
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ζπληαθηηθνί ηξφπνη ηνπ νκηιεηή είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη ε πξφβιεςή ηνπο εθηθηή ηφηε 

έρνπκε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ θψδηθα (Bernstein, 1964, p. 57). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη 

ζηηο πξψηεο εξγαζίεο ηνπ Bernstein ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνπο θψδηθεο αθνξά 

ζπληαθηηθέο θαη γξακκαηηθέο δηαθνξέο  ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ  άηνκα 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. 

Ο Bernstein (1991) αλαγλσξίδεη θαη ν ίδηνο ηελ κεηαηφπηζε απφ ηνπο νξηζκνχο 

κε έκθαζε ζηηο γισζζνινγηθέο δηαθνξέο ζηελ απφδνζε πξνηεξαηφηεηαο ζηα 

ζεκαληηθά ζπζηήκαηα. Οξίδεη ηνλ θψδηθα σο εμήο: «Έλαο θψδηθαο είλαη κηα 

ξπζκηζηηθή αξρή ζησπεξψο πξνζιακβαλφκελε, ε νπνία επηιέγεη θαη ελνπνηεί: α) 

θαηάιιεια λνήκαηα (relevant meanings), β)  κνξθέο πξαγκάησζήο ηνπο (forms of 

their realisation),   γ) πιαίζηα αλάδεημήο ηνπο (evoking contexts)» (ζ. 163). Θεσξεί 

επίζεο φηη: 

Οη ηαμηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ, θαηαλέκνπλ, αλαπαξάγνπλ θαη 

λνκηκνπνηνχλ δηαθξηηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο κεηαδίδνπλ 

θπξίαξρνπο θαη θπξηαξρνχκελνπο  θψδηθεο, θαη φηη ηα ππνθείκελα 

ηνπνζεηνχληαη απφ απηνχο ηνπο θψδηθεο δηαθνξεηηθά κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία πξφζιεςήο ηνπο. … Οη θψδηθεο είλαη ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλνη 

κεραληζκνί ηνπνζέηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηαμηθά ξπζκηδφκελνη 

θψδηθεο ηνπνζεηνχλ ηα ππνθείκελα ζε ζρέζε κε θπξίαξρεο θαη 

θπξηαξρνχκελεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ  ηνπο. 

Μέζα απφ απηή ηελ ηνπνζέηεζε ζπγθξνηείηαη ηδενινγία (Bernstein, φ.π., 

ζζ. 161-162). 

Ο νινκψλ (1991) πεξηγξάθεη ηνπο θψδηθεο σο: 

Αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ξπζκίδεηαη ηη πάεη κε ηη, πψο θάζε ηη 

εθδειψλεηαη θαη πψο δηακνξθψλεηαη ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ πιαίζην. Σα 

λνήκαηα, ηα «ηη» κπνξεί λα είλαη ιέμεηο, γλσζηηθά αληηθείκελα, πιηθά 

αληηθείκελα, έλλνηεο, άλζξσπνη θαη νκάδεο κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ηάμε, θχιν, εζλφηεηα, ζξεζθεία, ειηθία, «ηθαλφηεηα», 

θαηνρή γλψζεο επάγγεικα...) θνθ. … Οη θψδηθεο σο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

(θαη φρη σο πεξηερφκελα) πξνζιακβάλνληαη απφ ην ππνθείκελν ζησπεξά 
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θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπλείδεζή ηνπ (ζζ. 22-23). 

Ο Giddens (2002) ππνζηεξίδεη φηη θαηά ην Bernstein ηα παηδηά απφ ρακειφηεξα 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα ηείλνπλ λα πζηεξνχλ ζην ζρνιείν γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: α) ην παηδί παίξλεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ιηγφηεξεο απαληήζεηο 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ θάλεη ζην ζπίηη ηνπ, β) ην παηδί ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηε κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθεξεκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε δηδαζθαιία, φπσο θαη ζηηο αλαθνξέο ζηηο  γεληθέο αξρέο ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο, 

γ) πνιιά απφ φζα ιέεη ν δάζθαινο ζα είλαη δπζλφεηα ζην παηδί. Σν παηδί ζα 

πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί κεηαθξάδνληαο ηε γιψζζα ηνπ δαζθάινπ, δ) ελψ ην παηδί 

δελ ζα ζπλαληήζεη κεγάιεο δπζθνιίεο κε ηελ απνζηήζηζε ή ηελ επαλάιεςε, ζα έρεη 

κεγάιεο δπζθνιίεο λα ζπιιάβεη ελλνηνινγηθέο δηαθξίζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

γεληθεχζεηο θαη αθαηξέζεηο (ζζ. 545-546). 

Σνλίδεη ν νινκψλ (φ.π., ζζ. 24-25) φηη ν Bernstein έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ θψδηθα ζηε γιψζζα, ζπλείδεζε, νηθνγέλεηα, ηππηθή εθπαίδεπζε, εξγαζία, 

παξαγσγή, θνηλσληθή δηαίξεζε εξγαζίαο θαη ζεσξεί φηη κπνξεί λα εμεηαζηνχλ ππφ 

απηφ ην πξίζκα ε ελδπκαζία, ε ζσκαηηθή ζπκπεξηθνξά ε δηάηαμε αληηθεηκέλσλ ή ε 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, «o ίδηνο ν Bernstein πξνηξέπεη έκκεζα ζηε ρσξηθή αλάιπζε 

ζρνιείνπ θαη ζπηηηνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα». Ζ ρξήζε ησλ italics δελ είλαη ηπραία 

αθνχ απηά απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο αιιά ζα επαλέιζνπκε ζε 

απηφ παξαθάησ. 

Ο Queiroz (2000) ζεσξεί φηη o Bernstein νπζηαζηηθά κέζσ ησλ θσδίθσλ 

δηαθξίλεη νηθνγελεηαθά πξφηππα δηαθνξνπνηεκέλα ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία σο εμήο: 

α. Ζ ζεζηαθή (posisionelle) νηθνγέλεηα πνπ είλαη ζπλήζσο ιατθή, αθφκα θαη αλ 

απηφ ην κνληέιν ηείλεη λα ππνρσξήζεη, ζην βαζκφ πνπ ε παξαδνζηαθή εξγαηηθή ηάμε 

απνδπλακψλεηαη, θαζνξίδεη ην παηδί κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο (ζπγρξφλσο κε ηελ 

ειηθία θαη ην θχιν). Απηφ πνπ γίλεηαη ή δελ γίλεηαη δελ ρξεηάδεηαη λα εμεγεζεί ή λα 

ζπδεηεζεί: ε θαηαιακβαλφκελε ζέζε νξηνζεηεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ ακπλφκελνπ, απηφ 

πνπ είλαη λφκηκν απφ απηφ πνπ δελ είλαη. 

β. Ζ νηθνγέλεηα κε αηνκνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ ζπλαληάηαη ζπλήζσο 

ζηηο κεζαίεο ή αλψηεξεο ηάμεηο, επλνεί ηελ απηνλνκία θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε. Έηζη 
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επεξεάδεη ην παηδί θαη ην θάλεη κνλαδηθφ κέζα απφ ηδηνζπγθξαζηαθά γλσξίζκαηα (ζ. 

92). 

ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε φηη δελ κπνξνχκε λα εκβαζχλνπκε άιιν ζηελ έλλνηα 

ηνπ θψδηθα αλ πξψηα δελ αζρνιεζνχκε κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ πεξηράξαμε, δχν 

έλλνηεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα. 

 

2.3.2. Σαξινόμηζη και πεπισάπαξη 

Θα θαηαθχγνπκε ζηνλ νινκψλ (1991) πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπκε κηα 

πεξηγξαθή  γηα ηηο έλλνηεο απηέο αθνχ ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ Bernstein πνπ 

εληνπίζακε  πεξηγξάθνληαη θάζε θνξά κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ζε ζρέζε 

πάληα κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

Ζ «ηαμηλφκεζε» πξνζδηνξίδεη, απφ ηε κηα, ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε 

κεηαμχ «κνλάδσλ» (φπνπ ην πεξηερφκελν ησλ κνλάδσλ είλαη «λνήκαηα», 

π.ρ. ιέμεηο, γλσζηηθά αληηθείκελα ή εθπαηδεπηηθά πεξηερφκελα, άηνκα θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο, αληηθείκελα...) ηε ζπγθξφηεζε θαηεγνξηψλ κνλάδσλ 

κε βάζε ηε δηαθνξά (παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε) θαη, απφ ηελ άιιε, ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, ηνλ ηχπν ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο (ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε). 

Ζ «πεξηράξαμε» πξνζδηνξίδεη απφ ηε κηα ηη δελ είλαη θαη ηη είλαη 

απνδεθηφ ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο, ηε γεληθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

αθαηάιιεισλ θαη θαηάιιεισλ πεξηερνκέλσλ ηεο επηθνηλσλίαο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε) θαη, απφ ηελ άιιε, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, ηα θαηάιιεια πεξηερφκελα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, ηεξαξρνχληαη θαη δηαηάζζνληαη δηακνξθψλνληαο ην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην (ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε). 

Μηα θεληξηθή έλλνηα πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηφζν ηεο ηαμηλφκεζεο φζν 

θαη ηεο πεξηράξαμεο, επνκέλσο θαη ηεο ζπληζηακέλεο έλλνηαο ηνπ 

θψδηθα, είλαη ε έλλνηα ηνπ «ζπλφξνπ» (boundary). 

Ζ ηαμηλφκεζε είλαη ε ηζρχο ηνπ ζπλφξνπ κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
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θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμνπζία πνπ νξίδεη ηη κπνξεί λα ηεζεί καδί κε ηη, 

ζπγθξνηψληαο κηα θαηεγνξία, θαη πφζν ηζρπξή είλαη ε δηάθξηζε κηαο 

θαηεγνξίαο απφ ηελ άιιε. … 

… Ζ πεξηράξαμε είλαη ε ηζρχο ηνπ ζπλφξνπ κεηαμχ πιαηζίνπ θαη 

κε πιαηζίνπ, κεηαμχ απηνχ πνπ είλαη θαη απηνχ πνπ δελ είλαη 

απνδεθηφ ζην πιαίζην, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ ζπλφξνπ κεηαμχ 

ρξνληθά δηαθξηηψλ ελνηήησλ ή κνλάδσλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε 

δνκή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ε ηζρχο ηνπ ζπλφξνπ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ 

(νινκψλ, 1991, ζζ. 24-25). 

Θα δνχκε παξαθάησ πψο νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Bernstein 

ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνζαξκφδνληαη, εκπιέθνληαη κε άιιεο κε πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνχλ, ε εθπαηδεπηηθή γλψζε θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ε πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή. 

Ο Bernstein (1996) ζεσξεί φηη ζηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα γίλεηαη κηα θαζνξηζηηθή 

αιιαγή κε ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο πεξηράξαμεο νη νπνίεο 

αληηθαζηζηνχλ παιαηφηεξνπο ζρεκαηηζκνχο θαη επηηξέπνπλ έλα θαζνξηζκφ ηνπ 

θψδηθα κε ηξφπν πνπ λα δείρλεη πψο ε ηζρχο (power) θαη ν έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ηξνπέο επηθνηλσλίαο (p. 123). 

Καηά ηνλ Bernstein (1991) ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή γλψζε πξαγκαηνπνηείηαη  

κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ νξίδεη ηελ έγθπξε γλψζε, ηελ παηδαγσγηθή 

πνπ νξίδεη ηελ έγθπξε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηε αμηνιφγεζε πνπ νξίδεη ηελ έγθπξε 

πξαγκάησζε ηεο γλψζεο απφ ην ππνθείκελν. Ο θψδηθαο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο  

αλαθέξεηαη ζηα ηξία παξαπάλσ ζπζηήκαηα. Δμεηάδνληαο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηα δηαθξίλεη ζε δχν ηχπνπο: ηνλ ηχπν ζπιινγήο πνπ ηα πεξηερφκελα είλαη απζηεξά 

νξηνζεηεκέλα θαη κνλσκέλα θαη ην ζπγρσλεπκέλν ηχπν πνπ ηα πεξηερφκελα είλαη ζε 

αλνηρηή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ηαμηλφκεζε εδψ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αλ ηα πεξηερφκελα είλαη κνλσκέλα κε 

ηζρπξά ζχλνξα, ε ηαμηλφκεζε είλαη ηζρπξή ελψ αλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ είλαη ξεπζηά ηφηε ε ηαμηλφκεζε είλαη αζζελήο. Ζ πεξηράξαμε απφ ηελ 
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άιιε αθνξά ηε ζρέζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, ηη κπνξεί  θαη ηη δελ κπνξεί λα 

κεηαδνζεί ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε (ζζ. 64-70), «επνκέλσο ε πεξηράξαμε αλαθέξεηαη 

ζην βαζκφ ειέγρνπ πνπ θαηέρνπλ ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο πάλσ ζηελ επηινγή, ηελ 

νξγάλσζε, ηνλ βεκαηηζκφ θαη ηε ρξνληθή δηάηαμε ηεο γλψζεο...» (Bernstein, φ.π., ζ. 

68). 

Ο Bernstein επεμεγεί ην βεκαηηζκφ σο «πφζν πξέπεη λα μέξεηο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα» (Bernstein, 1991, ζ. 115). Ζ απνδνρή ηεο νξγάλσζεο, ηνπ 

βεκαηηζκνχ θαη ηεο ρξνληθήο δηάηαμεο ηεο γλψζεο ζεκαίλεη πεηζαξρία. ζν ν 

καζεηήο αλεβαίλεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θπξίσο φζν πεξηζζφηεξα 

επηηπγράλεη, ε πεξηράξαμε ραιαξψλεη, αιιά κφλν γηα ηνπο εθιεθηνχο. Ζ γλψζε δελ 

είλαη δηθαίσκα αιιά θάηη πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζεί. ζν ηζρπξφηεξε ε ηαμηλφκεζε 

θαη ε πεξηράξαμε ηφζν πην ηεξαξρηθή είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζρέζε (Bernstein, φ.π., ζζ. 

82-83). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε γλψζε θαη ζην πεξηερφκελν ηεο αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο 

θαη ηνπο πνιινχο,  ηελ αλψηεξε θαη θαηψηεξε ηάμε θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ην εμήο: 

Μφλν νη ιίγνη βηψλνπλ, κέρξη ην θφθθαιν, ηελ ηδέα φηη ε γλψζε είλαη 

δηαπεξαηή, φηη νη επηηαγέο ηεο γλψζεο  είλαη πξνζσξηλέο, φηη ε 

δηαιεθηηθφηεηα ηεο γλψζεο είλαη ε θιεηζηφηεηα θαη ε αλνηθηφηεηα. Γηα 

ηνπο  πνιινχο ε θνηλσληθνπνίεζε ζηε γλψζε είλαη θνηλσληθνπνίεζε 

ζηελ ηάμε, ζηελ ηζρχνπζα ηάμε, ζηελ εκπεηξία φηη ε εθπαηδεπηηθή  γλψζε 

ηνπ θφζκνπ είλαη αδηαπέξαηε. Μήπσο έρνπκε εδψ κηα άιιε εθδνρή ηεο 

αιινηξίσζεο; (Bernstein, φ.π., ζ. 82). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θψδηθα ζπιινγήο, ε γλψζε είλαη «απειεπζεξσκέλε απφ ην 

ηδηαίηεξν, ην ηνπηθφ» κέζσ ησλ ζεηηθψλ θαη θιαζζηθψλ επηζηεκψλ θαη δελ έρεη ζρέζε 

κε ηελ «θαζεκεξηλή θνηλνηηθή γλψζε ηνπ καζεηή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο παξέαο ηνπ» 

(Bernstein, φ.π., ζζ. 83-85). 

Σν πνχ νδεγνχλ νη πεξηραξάμεηο ηνπ θψδηθα ζπιινγήο, πνηνπο επλννχλ, πφηε ε 

πεξηράξαμε ραιαξψλεη, αιιά θαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην Bernstein θαη 

ζην Bourdieu  παξνπζηάδεηαη μεθάζαξα  ζηα παξαθάησ: 
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Τπνζηεξίδσ φηη νη πεξηραξάμεηο ηνπ θψδηθα ζπιινγήο, πνιχ λσξίο ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ ην θνηλσληθνπνηνχλ ζε πεξηραξάμεηο γλψζεο, νη νπνίεο 

απνζαξξχλνπλ ηε ζχλδεζε κε θαζεκεξηλέο πξαγκαηηθφηεηεο. … Μηα 

ηέηνηα πεξηράξαμε θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε φρη θάηη ην 

ζπλεζηζκέλν θαη «εγθφζκην» αιιά θάηη ην εζσηεξηθφ πνπ δίλεη ζε απηνχο 

πνπ ην θαηέρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πξνηείλσ φηη φηαλ απηή ε 

πεξηράξαμε είλαη ραιαξή ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, ζπρλά θαη νξηζκέλεο θνξέο βάζηκα, δελ γίλεηαη απιά 

γηα ηε κεηάδνζε εθπαηδεπηηθήο γλψζεο αιιά γηα ιφγνπο θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ κνξθψλ παξαβαηηθφηεηαο. Ζ απνδπλάκσζε απηήο ηεο 

πεξηράξαμεο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηα ιηγφηεξν «ηθαλά» παηδηά, απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ έρνπκε παξαηηεζεί. … Γεληθά ινηπφλ ε 

επξσπατθή θαη ε αγγιηθή κνξθή ηνπ θψδηθα ζπιινγήο κπνξεί λα παξέρεη 

ζε απηνχο πνπ μεπεξλνχλ ην ζηάδην ηεο καζεηείαο ηάμε, ηαπηφηεηα θαη 

αθνζίσζε. Γηα απηνχο πνπ δελ μεπεξλνχλ απηφ ην ζηάδην κπνξεί κεξηθέο 

θνξέο λα είλαη ηξαπκαηηθή θαη λα κνηάδεη ρσξίο λφεκα. Πξφθεηηαη γηα 

απηφ πνπ ν Bourdieu νλνκάδεη „la violence symbolique‟ (Bernstein, φ.π., 

ζζ. 84-85). 

Γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη 

θαη ηξαπκαηηθή θαη ε νπνία καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ηζηγγαλφπαηδα, θαζψο θαη ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ εθηηκάηαη απφ ην ζρνιείν -

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο- θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο κέζα απφ έλα θψδηθα ζπιινγήο ν Bernstein ππνζηεξίδεη φηη :  

Οη θψδηθεο ζπιινγήο δεκηνπξγνχλ ηζρπξέο πεξηραξάμεηο, κεηαμχ ηεο κε 

θνηλήο γλψζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θαζεκεξηλήο θνηλνηηθήο γλψζεο ... 

ζηνλ βαζκφ πνπ ε βαζηζκέλε ζηελ θνηλφηεηα εκπεηξία είλαη αδηάθνξε γηα 

ην παηδαγσγηθφ πιαίζην, εθείλεο νη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο είλαη επίζεο αδηάθνξεο. Απηέο νη 

πεξηνρέο ηδησηηθφηεηαο κεηψλνπλ ηε δηεηζδπηηθφηεηα ηεο 

θνηλσληθνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζφηη είλαη δπλαηφλ λα 

απνζηαζηνπνηεζεί θαλείο απφ απηή. κσο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε 
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θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη βαζηά ηξαπκαηηθή είηε γηα απηνχο πνπ 

επηζπκνχλ κηα ηαπηφηεηα αιιά δελ ηελ πεηπραίλνπλ, είηε γηα ηελ 

πιεηνςεθία, γηα ηελ νπνία ε επηδίσμε κηαο ηαπηφηεηαο έρεη γίλεη απφ 

λσξίο θάηη αδηάθνξν (Bernstein, φ.π., ζζ. 95-96). 

Σν πφζν ηαμηθφ ραξαθηήξα κπνξεί λα έρεη ν βεκαηηζκφο ηεο γλψζεο, ε 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αληηθείκελα πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα φηαλ εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ παξαηήξεζε : 

Απηφ πνπ ζπρλά παξαγλσξίδεηαη είλαη φηη ν βεκαηηζκφο ηεο γλψζεο 

(δειαδή ν ξπζκφο ηεο πξνζδνθψκελεο κάζεζεο) βαζίδεηαη άξξεηα πάλσ 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηεο κεζαίαο ηάμεο. Ζ παηδηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη έλα θξπθφ 

βνήζεκα, κε ηελ έλλνηα φηη πξνζθέξεη ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην 

ςπρνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη εμαηξεηηθά, κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηε ζρνιηθή κάζεζε. Σν παηδί ηεο κεζαίαο ηάμεο 

πξνζαλαηνιίδεηαη λα κάζεη ζρεδφλ νηηδήπνηε. Λφγσ απηνχ ηνπ θξπθνχ 

βνεζήκαηνο, δελ έρεη ππάξμεη κεγάιν θίλεηξν γηα λα αιιάμεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε παηδαγσγηθή, θαζφηη ην παηδί ηεο κεζαίαο 

ηάμεο έρεη ξπζκηζηεί γηα λα καζαίλεη. Μπνξεί λα κελ ηνπ αξέζεη ή λα κελ 

ζπκθσλεί κε απηφ πνπ καζαίλεη αιιά καζαίλεη. πνπ ην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα δελ βνεζηέηαη απφ ην ζπίηη, ν καζεηήο ζπρλά απνηπγράλεη. Έηζη 

αθφκα θαη ν βεκαηηζκφο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο έρεη ηαμηθή βάζε 

(Bernstein, φ.π., ζ. 106). 

ηνπο θψδηθεο ζπιινγήο απμάλεηαη ε δηθαηνδνζία ηνπ δηδάζθνληα ελψ ζηνπο 

ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο κεηψλεηαη. Σν αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηε δηθαηνδνζία ησλ 

καζεηψλ. ηνλ θψδηθα ζπιινγήο ε παηδαγσγηθή ηείλεη λα πεγαίλεη απφ ηε δνκή 

επηθαλείαο ζηε δνκή βάζνπο, ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε θπξίσο ε ειίη ησλ καζεηψλ 

ελψ ζηνπο ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο ε παηδαγσγηθή πξνρσξά απφ ηε δνκή βάζνπο 

ζηε δνκή επηθαλείαο. ην θψδηθα ζπιινγήο ε δηνίθεζε θαη νη πξάμεηο δηδαζθαιίαο 

είλαη αφξαηεο. ην ζπγρσλεπκέλν θψδηθα νη νξηδφληηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εμ αληηθεηκέλνπ ζα ζπλεξγαζηεί νδεγνχλ ηε δηνίθεζε 

ηνπ ηδξχκαηνο αιιά θαη ηε δηδαζθαιία απφ ηελ ανξαηφηεηα ζηελ νξαηφηεηα. 

(Bernstein, φ.π., ζζ. 84-92). 

Σν γηαηί ν Bernstein ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο bricoleur ηδεψλ, ελλνηψλ, 

ζεσξεηηθψλ αθεηεξηψλ, επηζηεκνληθψλ θαηεγνξηψλ (νινκψλ, 1991, ζ. 30) θαίλεηαη 

μεθάζαξα απφ ηε ρξήζε ησλ ελλνηψλ ηνπ Durkheim πεξί κεραληθήο θαη νξγαληθήο 

αιιειεγγχεο. χκθσλα κε ηνλ Bernstein (1977) ζην Bernstein (1991): 

Οη έλλνηεο κεραληθή θαη νξγαληθή αιιειεγγχε κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο 

θνηλσλίαο ζε κηα κνξθή ζπλνρήο αληί γηα κηα άιιε. Ζ νξγαληθή 

αιιειεγγχε απνθηά έκθαζε φηαλ ηα άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ 

κηαο ζχλζεηεο αιιειεμάξηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Έηζη ε νξγαληθή αιιειεγγχε πξνυπνζέηεη κηα θνηλσλία ηεο νπνίαο ε 

θνηλσληθή ζπλνρή απνξξέεη απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ. Απηέο νη 

δηαθνξέο δίλνπλ έκθαζε θαη απνθξπζηαιιψλνληαη ζε ξφινπο πνπ έρνπλ 

θαηαθηεζεί. Ζ κεραληθή αιιειεγγχε απνθηά έκθαζε φηαλ ηα άηνκα 

ζπκκεξίδνληαη έλα θνηλφ ζχζηεκα δνμαζηψλ θαη θνηλά ζπλαηζζήκαηα ηα 

νπνία παξάγνπλ κηα ιεπηνκεξή  ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αλ ζηελ 

νξγαληθή αιιειεγγχε νη ξφινη θαηαθηψληαη, ζηε κεραληθή αιιειεγγχε 

απνδίδνληαη ή αλαηίζεληαη (ζζ. 100-101). 

Χο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηελ αληίθαζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ νξγαληθήο αιιειεγγχεο, εμαηηίαο ηεο κεραληθήο αιιειεγγχεο ησλ 

θσδίθσλ ζπιινγήο θαη αληίζηξνθα ηνπ ζρεκαηηζκνχ κεραληθήο αιιειεγγχεο, 

εμαηηίαο ηεο νξγαληθήο αιιειεγγχεο ησλ ζπγρσλεπκέλσλ θσδίθσλ. 

Κη φκσο ε θαιπκκέλε δνκή κεραληθήο αιιειεγγχεο ησλ θσδίθσλ 

ζπιινγήο δεκηνπξγεί κέζσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ ηεο νξγαληθή 

αιιειεγγχε. Δμ άιινπ ε απξνθάιππηε δνκή νξγαληθήο αιιειεγγχεο ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ θσδίθσλ δεκηνπξγεί κέζσ ησλ ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ 

πξντφλησλ ηεο κεραληθή αιιειεγγχε. Καη ζα ην θάλεη απηφ, ζην βαζκφ 

πνπ ε ηδενινγία ηεο είλαη ξεηή, επεμεξγαζκέλε θαη θιεηζηή θαη 
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κεηαδίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη άξξεηα δηακέζνπ ησλ ιεπηψλ κνλψζεψλ 

ηεο. Δθφζνλ νη ζπγρσλεπκέλνη θψδηθεο δελ ην επηηπγράλνπλ απηφ, ε ηάμε 

είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ζην επίπεδν ηνπ πξνζψπνπ. Δθφζνλ νη ζπγρσλεπκέλνη θψδηθεο 

επηηπγράλνπλ κηα ηέηνηα θνηλσληθνπνίεζε, ηφηε αλαπηχζζεηαη ε 

θαιπκκέλε, βαζηά θιεηζηή δνκή ηεο κεραληθήο αιιειεγγχεο. Απηφ είλαη 

ην ζεκειηψδεο παξάδνμν πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη λα αληρλεπηεί 

(Bernstein, φ.π., ζ. 101). 

Ο ίδηνο, ζεσξεί σο αηηίεο κεηάβαζεο ζηνπο ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο αζζελνχο 

ηαμηλφκεζεο θαη αζζελνχο πεξηράξαμεο ζηα αλψηεξα απφ ην πξσηνβάζκηα ζρνιεία ηα 

εμήο: 

1. Γηαθνξνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ζηε δνκή ηεο γλψζεο 

2. Αιιαγέο ζηε δηαίξεζε εξγαζίαο πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηεο 

δεμηφηεηαο 

3. Ο ζπγρσλεπκέλνο θψδηθαο είλαη πην θαηάιιεινο γηα ηελ θαηαλφεζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη κεηαιιαζζφκελσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο 

εζσηεξηθήο ξχζκηζεο ηνπ πξνζψπνπ  θάησ απφ ζπλζήθεο αζάθεηαο ζην ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ θαη ηελ εζηθή ηάμε 

4. Ο ζπγρσλεπκέλνο θψδηθαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ελ δπλάκεη θψδηθαο ηζφλνκεο 

εθπαίδεπζεο (Bernstein, φ.π., ζζ. 102-103). 

Γεληθφηεξα ζεσξεί φηη νη αηηίεο αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θσδίθσλ απφ 

θψδηθεο ζπιινγήο ζε ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο βξίζθνληαη έμσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα  θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε θξίζεηο ζηηο δνκέο εμνπζίαο ηεο θνηλσλίαο:  

Τπνζηεξίδσ φηη ε θίλεζε απφ ηνπο θψδηθεο ζπιινγήο πξνο ηνπο 

ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο ζπκβνιίδεη ηελ χπαξμε κηαο θξίζεο ζηηο 

βαζηθέο ηαμηλνκήζεηο  θαη πεξηραξάμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη, επνκέλσο, 

κηαο θξίζεο ζηηο δνκέο εμνπζίαο θαη ζηηο αξρέο ειέγρνπ ηεο θνηλσλίαο. … 

Απφ απηή ηελ άπνςε νη ζπγρσλεπκέλνη θψδηθεο είλαη κάιινλ 

ζπκπηψκαηα κηαο εζηθήο θξίζεο παξά ε ηειηθή θαηάζηαζε ελφο 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Bernstein, φ.π., ζ. 103). 

Σν πην ειπηδνθφξν ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ θσδίθσλ 

θαη ίζσο ην πην αηζηφδνμν απφ φιν ην έξγν ηνπ Bernstein ζεσξνχκε φηη είλαη ην εμήο: 

«Γελ είλαη πξφζεζή καο λα δψζνπκε ηελ  εηθφλα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ δηέπεηαη απφ 

θάπνην θαζνξηζκφ, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη αλαπφδξαζηα ζε θάπνην βαζχηεξν λφκν. 

Αληίζεηα, ε παξαιιαγή, ε αληίζεζε θαη ε αιιαγή ελππάξρνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θψδηθα» (Bernstein, φ.π., ζ. 211). 

 

 2.3.3. Παιδαγυγικέρ ππακηικέρ 

Έλα πεδίν κε ην νπνίν αζρνιείηαη ηδηαίηεξα ν Bernstein (1991) είλαη νη 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Σελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή ηελ αληηιακβάλεηαη σο 

πνιηηηζκηθφ αλακεηαδφηε γηα ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή πνιηηηζκνχ. Θεσξεί 

φηη ε βαζηθή ζρέζε γηα ηελ πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή είλαη ε παηδαγσγηθή ζρέζε πνπ 

απνηειείηαη απφ κεηαδφηεο θαη δέθηεο. Τπνζηεξίδεη δε φηη ε ζρέζε απηή είλαη 

εγγελψο αζπκκεηξηθή παξά ηηο ηπρφλ πξνζπάζεηεο θάιπςεο ηεο αζπκκεηξίαο απηήο. 

Κάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηη αλακεηαδίδεηαη, ηα πεξηερφκελα  δειαδή θαη ην πψο 

απηά αλακεηαδίδνληαη (ζζ. 111-114). Θεσξεί φηη ππάξρνπλ ηξεηο θαλφλεο πνπ 

πξνεγνχληαη ην πξνο κεηάδνζε αληηθεηκέλνπ: 

α) Οη ηεξαξρηθνί θαλφλεο: «Ο κεηαδφηεο πξέπεη κάζεη λα είλαη κεηαδφηεο θαη ν δέθηεο 

πξέπεη λα κάζεη λα είλαη δέθηεο. … Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ πψο λα είλαη θαλείο 

κεηαδφηεο ζπλεπάγεηαη ηελ πξφζιεςε θαλφλσλ θνηλσληθήο ηάμεο (order), ήζνπο θαη 

δηαγσγήο, πνπ έρνπλ γίλεη πξνυπφζεζε γηα ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ζηελ 

παηδαγσγηθή ζρέζε» (ζζ. 114-115). 

β) Καλφλεο δηαδνρήο: «Κάζε παηδαγσγηθή πξαθηηθή πξέπεη λα  έρεη θαλφλεο 

δηαδνρήο θαη απηνί νη θαλφλεο δηαδνρήο ζπλεπάγνληαη θαλφλεο βεκαηηζκνχ (pacing). 

Βεκαηηζκφο είλαη ν ξπζκφο ηεο πξνζδνθψκελεο πξφζιεςεο ησλ θαλφλσλ δηαδνρήο. 

Γειαδή πφζν πξέπεη λα μέξεηο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα» (ζ. 115). 

γ) Καλφλεο θξηηεξίσλ: «Σα θξηηήξηα δίλνπλ ζην δέθηε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη ηη 

ζεσξείηαη ζεκηηή ή αζέκηηε επηθνηλσλία, θνηλσληθή ζέζε ή ζρέζε» (ζ. 116). 
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Σνπο ηεξαξρηθνχο θαλφλεο ηνπο απνθαιεί ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο (regulative 

rules) θαη ηνπο θαλφλεο δηαδνρήο, βεκαηηζκνχ θαη θξηηεξίσλ δηδαθηηθνχο θαλφλεο ή 

θαλφλεο ιφγνπ (instructional or discursive rules). 

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ησλ ζέζεσλ ηνπ Bernstein (1991) γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ζεσξνχκε φηη είλαη ηα παξαθάησ: 

Κάζε είδνπο εθπαίδεπζε είλαη εγγελψο κηα εζηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

αξζξψλεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία (ή ηδενινγίεο) ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (ή 

νκάδσλ). … ε θάζε ζρέζε δηδαζθαιίαο, ε νπζία ηεο ζρέζεο είλαη λα 

αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα ηεο επηηέιεζεο ηνπ δέθηε. Απηφ πνπ 

αμηνινγείηαη είλαη αλ ηα θξηηήξηα, πνπ έρνπλ γίλεη δηαζέζηκα ζηνλ δέθηε, 

έρνπλ θαηαθηεζεί, είηε πξφθεηηαη γηα ξπζκηζηηθά θξηηήξηα, ζρεηηθά κε ηε  

ζπκπεξηθνξά, ην ήζνο θαη ηε δηαγσγή, είηε γηα θξηηήξηα δηδαθηηθά ή 

ιφγνπ, πψο λα ιπζεί εθείλν ή ην άιιν πξφβιεκα (ζζ. 116-117). 

ρεηηθά κε ηνπο ηεξαξρηθνχο θαλφλεο ν Bernstein (1991) ηνλίδεη φηη κπνξεί λα 

είλαη ξεηνί ή άξξεηνη. ηαλ νη ηεξαξρηθνί θαλφλεο είλαη ξεηνί ηφηε ε παηδαγσγηθή 

ζρέζε είλαη ζρέζε ηεξαξρηθή, ζρέζε ππνηαγήο θαη επηβνιήο. Τπάξρεη πεξίπησζε ε 

ηεξαξρία λα είλαη ζπγθαιπκκέλε, λα είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ εμνπζία 

πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο. «ηελ πεξίπησζε κηαο άξξεηεο 

ηεξαξρίαο ν δηδάζθσλ δξα άκεζα πάλσ ζην πιαίζην ηεο κεηάδνζεο αιιά έκκεζα 

πάλσ ζην δέθηε» (ζζ. 117-118). 

Ρεηνί ή άξξεηνη δελ είλαη κφλν νη ηεξαξρηθνί θαλφλεο. Καη νη θαλφλεο 

δηαδνρήο θαη θξηηεξίσλ κπνξεί λα είλαη ξεηνί ή άξξεηνη. ηαλ είλαη 

{ξεηνί} ζεκαίλεη φηη παηδηά ειηθίαο πέληε ρξνλψλ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα νξηζκέλν ηξφπν θαη ζε 

ειηθία έμη ρξνλψλ αλακέλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά. Τπάξρνπλ ξεηνί 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ  κε φξνπο ειηθίαο. … 

Ρεηνί θαλφλεο δηαδνρήο δνκνχλ ην ρξνληθφ  πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. 

Γνκνχλ ρξνληθέο κεηαηνπίζεηο. Απηνί νη θαλφλεο δηαδνρήο κπνξνχλ λα 

εγγξάθνληαη ζε σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε θαλφλεο πνηλψλ θαη ακνηβψλ, θαη ζπρλά 
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εθδειψλνληαη κε ηειεηνπξγηθά κεηάβαζεο. κσο νη θαλφλεο κπνξεί λα 

είλαη  άξξεηνη. πνπ νη θαλφλεο είλαη άξξεηνη, ην παηδί αξρηθά δελ 

γλσξίδεη ην πξφγξακκά ηνπ. Μφλν ν δηδάζθσλ ή ν κεηαδφηεο γλσξίδεη ην 

ρξνληθφ πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. … {αλ νη θαλφλεο θξηηεξίσλ είλαη 

ξεηνί} ην παηδί ζα έρεη επίγλσζε ησλ θξηηεξίσλ. Μπνξεί λα κελ ηνπ 

αξέζνπλ αιιά ηνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί. κσο ηα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη 

άξξεηα πνιιαπιά θαη ζπγθερπκέλα (Bernstein, φ.π., ζζ. 118-122). 

Ο Λάκληαο (2002) ζπζρεηίδεη ηνπο θαλφλεο θαηαλνκήο, αλαπιαηζίσζεο, 

αμηνιφγεζεο κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ 

κεραληζκνχ  θαη ην ζρεκαηηζκφ ηαπηνηήησλ: 

χκθσλα κε ηνλ Bernstein (1990, 1996, 1998) ν παηδαγσγηθφο 

κεραληζκφο ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηνπο ηεξαξρηθά ζπζρεηηδφκελνπο 

θαλφλεο θαηαλνκήο, αλαπιαηζίσζεο θαη αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρνπο „ζηίβνπο‟ γηα αγψλα θαη επηδίσμε 

θπξηαξρίαο. Ο Bernstein ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν „ζηίβνο‟ (arena) 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε δξάκαηνο θαη αγψλα‟. 

Χζηφζν νη ηεξαξρηθά πξψηνη θαηαλεκεηηθνί θαλφλεο ξπζκίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο θαη επεξεάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο κε ηηο ζπγθξνηήζεηο ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαλφλεο αλαπιαηζίσζεο, αθνχ πξνζδηνξίδνπλ ην πνηνο 

κεηαδίδεη, ηη, ζε πνηνλ θαη θάησ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη εθείλνο 

πνπ ειέγρεη ην παηδαγσγηθφ κεραληζκφ νξγαλψλεη ηνλ επίζεκν 

ζπκβνιηθφ έιεγρν θαη  δηακνξθψλεη ηαπηφηεηεο. … πγθεθξηκέλα  ε 

απζηεξή ηαμηλφκεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ηελ  νπνία επηβάιεη ν 

ειεγρφκελνο απφ ηε ζθφπηκε ινγηθή ηεο εμνπζίαο παξαδνζηαθφο 

παηδαγσγηθφο κεραληζκφο, ζπγθξνηεί ηε ζρνιηθή γλψζε κε ηελ κνξθή 

αλεμάξηεησλ θαη αθεξεκέλσλ γλσζηηθψλ  θαηαζθεπψλ. … Οη δχν απηέο 

κνξθέο (ηαμηλφκεζε-πεξηράξαμε) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε θνηλσληθνχο 

θαζνξηζκνχο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κνξθέο ινγηθήο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπο, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγθξφηεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (ζζ. 24-

28). 
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Ζ κεηαηξνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε ζρνιηθή γλψζε νλνκάδεηαη 

αλαπιαηζίσζε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αλαπιαηζίσζεο. 

Οη ηεξαξρηθά πξψηνη θαλφλεο θαηαλνκήο ξπζκίδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ εμνπζία, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο κνξθέο ζπλείδεζεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο. … Οη θαλφλεο αλαπιαηζίσζεο είλαη ππνηαγκέλνη ζηε 

ιεηηνπξγηζηηθή ινγηθή ησλ θπξίαξρσλ θαλφλσλ θαηαλνκήο θαη ξπζκίδνπλ 

ηε κεηαηξνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ε νπνία παξάγεηαη ζηα 

παλεπηζηήκηα ή ζηα εξεπλεηηθά θέληξα ζε ζρνιηθή γλψζε. Ζ κεηαηξνπή 

απηή ε νπνία ζηε γιψζζα Bernstein θαιείηαη αλαπιαηζίσζε 

(αλαηνπνζέηεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο), απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο νξίδνπλ θαη ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ καθξν θαη ηνπ κηθξν-επηπέδνπ (Λάκληαο, φ.π., ζζ. 296- 

300). 

Ζ αλαπιαηζίσζε γίλεηαη απφ ην πιαίζην αλαπιαηζίσζεο δειαδή θνξείο ή άηνκα 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηξηηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Γίλεηαη  απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο -παξάγνληεο, ππεξεζίεο ή άηνκα, 

πνπ είηε κφληκα είηε πεξηζηαζηαθά  έρνπλ ην ξφιν απηφ. Μπνξεί λα 

αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζην δεκφζην ηνκέα, θαη λα ππάγνληαη άκεζα ζην 

θξάηνο, κπνξεί λα αλήθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα ή ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή αθφκα λα αλήθνπλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέζε ηνπο ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ ν Bernstein απνθαιεί „πιαίζην 

αλαπιαηζίσζεο‟. ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπιαηζίσζεο νη επηκέξνπο 

εμεηδηθεπκέλνη ιφγνη κεηαζρεκαηίδνληαη ζεκειησδψο θαη θαηά ην 

Bernstein κεηαζρεκαηίδνληαη απφ πξαγκαηηθνί ιφγνη / πξαθηηθέο ζε 

θαληαζηαθνχο (νινκψλ, 1994, ζ. 124). 

Σν καθξν πεδίν κέζσ ησλ θαλφλσλ θαηαλνκήο, αλαπιαηζίσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβιεζνχλ ζην κηθξν επίπεδν ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πεδίνπ, ππνλνκεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο δηαηεξψληαο κηα ζρεηηθή απηνλνκία:  

Δθθξάδνληαο ην καθξν-επίπεδν πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ ηηο δξάζεηο 
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ζην εζσηεξηθφ ηνπ παηδαγσγηθνχ πεδίνπ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Bernstein (1990, 1996, 2000: 31) νη επηβνιέο ηνπ παηδαγσγηθνχ 

κεραληζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. … Απηφ γηαηί ε εζσηεξηθή 

δπλακηθή ηνπ παηδαγσγηθνχ πεδίνπ (κηθξν επίπεδν) αλαδεηθλχεη ηηο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, ηφζν κεηαμχ 

ησλ πνιιψλ επηπέδσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ. … Δίλαη γλσζηφ φηη  ε θάζε θνηλσληθή νκάδα 

επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ηνπ παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ, ν νπνίνο επηιέγεη 

θαη επηβάιιεη- λνκηκνπνηεί ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο επίζεκεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο. χκθσλα κε ηνλ Bernstein 

(2000: 65-79) ε επίζεκε ζρνιηθή γλψζε ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε 

κνξθψλ ζπλείδεζεο θαη παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ. … Σειηθά ηα 

δηαθξηηά ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο (νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο), ηα νπνία απνηεινχλ ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ησλ θαλφλσλ αλαπιαηζίσζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ, ζε 

κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, εθθξάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλνπο 

ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ελεξγνπνηνχλ κε δηαθξηηηθνχο 

ηξφπνπο ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (ην κηθξν-

επίπεδν). Έηζη, κνινλφηη ε δνκή ηνπ παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ εθθξάδεη 

ή ζέιεη λα εθθξάζεη, ηηο επηβνιέο ηνπ καθξν-επηπέδνπ, ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ελνπνηεί ζηνηρεία θαη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ηφζν 

ζε καθξν-, φζν θαη ζην κηθξν-επίπεδν, θαη ππνλνκεχεη ηε ιεηηνπξγηζηηθή 

ινγηθή ησλ καθξν-επηβνιψλ (Bernstein, 1990, 1996 θαη 2000 βι. θαη 

Lamnias in press) (Λάκληαο, 2002, ζζ. 296-302). 

 

2.3.4. Οπαηή και Αόπαηη Παιδαγυγική 

2.3.4.1. Οξαηή Παηδαγσγηθή 

Με βάζε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ξεηφ θαη ζην άξξεην ν Bernstein (1991) 

δηαθξίλεη δχν είδε παηδαγσγηθψλ: ηελ Οξαηή Παηδαγσγηθή Πξαθηηθή (Ο.Π.) φπνπ νη 

θαλφλεο (ηεξαξρία, δηαδνρή / βεκαηηζκφο, θξηηήξηα) είλαη ξεηνί θαη ηελ Αφξαηε 
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Παηδαγσγηθή Πξαθηηθή (Α.Π.) φπνπ νη θαλφλεο (ηεξαξρία, δηαδνρή / βεκαηηζκφο, 

θξηηήξηα) είλαη άξξεηνη. 

Μηα Ο.Π. δίλεη πάληα έκθαζε ζηελ επηηέιεζε (performance) ηνπ παηδηνχ, 

ζην θείκελν πνπ ην παηδί δεκηνπξγεί θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

θείκελν ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα. … Οη Ο.Π. θαη νη ηξνπέο ηνπο πξνμελνχλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Δίλαη θαη‟ αλάγθε δηαζηξσκαηίδνπζεο 

πξαθηηθέο κεηάδνζεο, θη απηή είλαη κηα καζεζηαθή επίπησζε  ηφζν γηα 

κεηαδφηεο φζν θαη γηα πξνζιακβάλνληεο. … Οη Α.Π. ζηνρεχνπλ ιηγφηεξν 

λα παξάγνπλ ξεηέο δηαζηξσκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ  δεθηψλ. … Σν 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο  δελ βξίζθεηαη ζε κηα δηαβαζκίζηκε 

επηηέιεζε αιιά ζε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθέο ζην δέθηε (λνεηηθέο, 

γισζζηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θεληξνδπηηθέο) σο απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγείηαη θαη βηψλεηαη έλα θείκελν. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο 

ζεσξνχληαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο δέθηεο. … πλνπηηθά νη Α.Π. δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ πξφζιεςε- ηθαλφηεηα θαη νη Ο.Π. ζηελ κεηάδνζε - 

επηηέιεζε. Απηέο νη βαζηθέο κνξθέο παίξλνπλ πξννδεπηηθέο, 

ζπληεξεηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο ηξνπέο (Bernstein, 1991, ζζ. 121-126). 

Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γεληθά αιιά θαη ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ ζεσξεηηθνχ καο πιαηζίνπ ηε ζέζε ηνπ Bernstein πεξί 

ηαμηθψλ   παξαδνρψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηιέγνπκε λα παξαζέζνπκε 

νξηζκέλα  ζεκεία ησλ ζέζεσλ ηνπ κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ: 

Οη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο είλαη πνιηηηζκηθνί αλακεηαδφηεο ηεο 

θαηαλνκήο εμνπζίαο. Αλ θαη νη δχν ηχπνη, νη Ο.Π. θαη νη  Α.Π. είλαη 

θαηλνκεληθά αζπκβίβαζηνη, ζα απνδεηρζεί φηη θαη νη δχν θέξνπλ ηαμηθέο 

παξαδνρέο. … ηηο παξαδνρέο κηαο Ο.Π. είλαη πηζαλφηεξν λα 

αληαπνθξηζεί απηφ ην ηκήκα ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ νηθνλνκία (παξαγσγή, δηαλνκή, θαη θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ) 

θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη ζε ειεχζεξα επαγγέικαηα, φπσο ηα λνκηθά. 

ηηο παξαδνρέο ηεο Α.Π. είλαη πηζαλφηεξν λα αληαπνθξηζεί ην ηκήκα ηεο 

κεζαίαο ηάμεο πνχ έρεη ζρέζε άκεζε φρη κε ηελ νηθνλνκία αιιά κε ηνλ 
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ζπκβνιηθφ έιεγρν θαη ηα κέιε πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθεπκέλνπο θνξείο 

ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίνη  ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην δεκφζην ηνκέα. 

Καη γηα ηα δχν απηά ηκήκαηα ε εθπαίδεπζε είλαη έλα θξίζηκν κέζν 

πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο (Bernstein, φ.π., ζζ. 126-

128). 

Ο Bernstein ηνλίδεη φηη νη ηαμηθέο παξαδνρέο ησλ νξαηψλ παηδαγσγηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα νη θαλφλεο δηαδνρήο ραξάδνπλ ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα  παηδί πνπ ζηα πέληε ηνπ ρξφληα ζα έξζεη ζην 

ζρνιείν θαη δελ ζα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο ησλ 

θαλφλσλ  δηαδνρήο, ζα δπζθνιεπζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο θαη 

ζηα έμη ρξφληα. ηαδηαθά ζα κέλεη φιν θαη πην πίζσ.  … Δίηε ζα πξέπεη λα 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα δηνξζσηηθφ ζχζηεκα … είηε ζα πξέπεη λα 

ραιαξψζνπλ νη θαλφλεο βεκαηηζκνχ … {είηε} λα δηαηεξεζνχλ νη 

θαλφλεο βεκαηηζκνχ θαη δηαδνρήο αιιά λα κεησζεί ε πνζφηεηα  ή ε 

πνηφηεηα, ή θαη ηα δχν, ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνζιεθζνχλ. Καη νη ηξεηο ζηξαηεγηθέο παξάγνπλ έλα πην επεμεξγαζκέλν 

ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο ζην εζσηεξηθφ κηαο ήδε δηαζηξσκαηίδνπζαο 

παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο (Bernstein, φ.π., ζζ. 128-130). 

Δίλαη θξίζηκν ζηελ Ο.Π. θαηά ηνλ Bernstein ην λα κάζεη ην παηδί λα δηαβάδεη 

εγθαίξσο. Καη ην πνηα είλαη ηα παηδηά πνπ δελ ην επηηπγράλνπλ λνκίδνπκε φηη ην 

δειψλεη ξεηά: 

Ζ έγθαηξε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα 

Ο.Π. θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ δηαδνρήο. 

… Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί αξρίδεη λα δηαβάδεη ππάξρεη ην βηβιίν … ε 

αλεμάξηεηε κνλαρηθή εξγαζία είλαη δπλαηή … ε αλάγλσζε θάλεη ην παηδί 

ιηγφηεξν εμαξηεκέλν απφ ην δάζθαιν θαη δίλεη ζην δέθηε πξφζβαζε ζε 

ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο. Άξα ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο θαλφλεο δηαδνρήο, φπσο απηνί εθαξκφδνληαη ζηελ 

αλάγλσζε γίλνληαη πην εμαξηεκέλα απφ ην δάζθαιν θαη απφ πξνθνξηθέο 

κνξθέο ιφγνπ. … κσο ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 
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απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ δηαδνρήο θαη παγηδεχνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

δηνξζσηηθνχ ζπζηήκαηνο -ζπρλφηεξα ηα παηδηά ηεο θαηψηεξεο εξγαηηθήο 

ηάμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ κε πξνλνκηνχρσλ εζληθψλ 

νκάδσλ)- πεξηνξίδνληαη. … Μηα Ο.Π. ηείλεη κάιινλ λα θαηαλέκεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλείδεζεο αλάινγα κε ηελ ηαμηθή θαηαγσγή ησλ 

δεθηψλ, σο απφξξνηα ησλ επηηαγψλ ησλ θαλφλσλ δηαδνρήο ηεο 

(Bernstein, φ.π., ζζ. 128-131). 

Ο Bernstein δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζρέζε βεκαηηζκνχ θαη ηφπνπ 

πξφζιεςεο θαη ζεσξεί φηη απαηηνχληαη δχν ηφπνη πξφζιεςεο, ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηειεζκαηηθά ε πξφζιεςε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ εμ νινθιήξνπ 

ζηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ζρνιείν. … Ο ρξφλνο ζην ζρνιείν 

πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ επίζεκν παηδαγσγηθφ ρξφλν ζην ζπίηη, θαη 

ην ζπίηη πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη έιεγρν ηνπ 

καζεηή ψζηε λα παξακέλεη ζε απηφ ην πιαίζην. Πψο ην ζρνιείν 

αλαπαξάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην ζπίηη; ζν κεγαιψλεη ν καζεηήο, 

αλακέλεηαη απφ απηφλ λα θάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ζρνιηθή εξγαζία 

ζην ζπίηη, ελψ απφ ηελ νηθνγέλεηα αλακέλεηαη λα θξνληίδεη ψζηε ν 

καζεηήο λα έρεη ρξφλν ζην ζπίηη θαη λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

πάλσ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ ζηηο παξέεο. Ζ εξγαζία πνπ 

αλακέλεηαη λα θάλεη ν καζεηήο ζην ζπίηη βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε έλα 

εγρεηξίδην. Αιιά απηφ ην εγρεηξίδην απαηηεί έλα πιαίζην. Έλα επίζεκν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην ζπίηη. Γειαδή έλα ρψξν, έλα ρψξν ήζπρν θαη 

απηφ δελ είλαη ζπλήζσο εθηθηφ ζηα ζπίηηα ησλ θησρψλ. Δμάιινπ νχηε 

παηδαγσγηθφο ρξφλνο δηαηίζεηαη ζε απηά ηα παηδηά θαζψο ζπρλά ν ρξφλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνπιεηά κε ιεθηά, γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ δξφκνπ. … Υσξίο έλα δεχηεξν ηφπν, ε πξφζιεςε δελ 

ζα είλαη δπλαηή, ηφζν ιηγφηεξν κάιηζηα φζν ην παηδί κεγαιψλεη 

(Bernstein, φ.π., ζζ. 131-133). 

Αιιά θαη ε ηαμηθή ζηξσκάησζε ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη ην ζρνιείν 
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επεξεάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ζρνιείνπ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  θαη ην 

βεκαηηζκφ: 

πνπ ε πεξηνρή θάιπςεο ηνπ ζρνιείνπ ηξνθνδνηείηαη απφ κηα θνηλφηεηα 

θαηψηεξεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ ζρνιείν φπσο είδακε, είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο, ή λα ηνπ επηβάιινληαη ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα 

επεξεάδνπλ θαη ηα πεξηερφκελα θαη ην βεκαηηζκφ ηεο κεηάδνζεο. … Με 

απηφ ην ηξφπν ε ζπλείδεζε  ησλ παηδηψλ ξπζκίδεηαη αλφκνηα θαη 

δηαθξηηηθά  αλάινγα κε ηελ ηαμηθή ηνπο θαηαγσγή θαη ηελ επίζεκε 

παηδαγσγηθή πξαθηηθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. … Ο ηζρπξφο θαλφλαο 

βεκαηηζκνχ ηνπ αθαδεκατθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δχν ηφπσλ πξφζιεςεο. Γεκηνπξγεί κηα ηδηαίηεξε 

κνξθή / ηξνπή επηθνηλσλίαο πνπ δελ πξνθξίλεη ηελ απιή θαζεκεξηλή 

αθήγεζε. ε απηή ηε δνκή ηα παηδηά ησλ ππνπξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ 

βξίζθνληαη δηπιά ππνπξνλνκηνχρα. Γεχηεξνο ηφπνο πξφζιεςεο δελ 

ππάξρεη θαη ν γισζζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ν αθεγεκαηηθφο, δελ 

πξνθξίλεηαη απφ ηελ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ (Bernstein, 

φ.π., ζ. 134). 

Ο Bernstein είλαη λνκίδνπκε μεθάζαξνο σο πξνο ην ηη γίλεηαη ζήκεξα ζην 

ζρνιείν, κέζσ ηεο Οξαηήο Παηδαγσγηθήο, αιιά θαη ην ηη ζα έπξεπε λα γίλεη πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε {ην αλ κπνξεί είλαη θη απηφ αληηθείκελν πξνο δηεξεχλεζε}. 

ήκεξα ε κεηάδνζε ηεο Ο.Π. είλαη θηελή, επεηδή επηρνξεγείηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη πιεξψλεηαη κε ηελ αιινηξίσζε θαη ηελ 

απνηπρία παηδηψλ ησλ ππνπξνλνκηνχρσλ νκάδσλ θαη ηάμεσλ. … Ζ 

απνδπλάκσζε απηνχ ηνπ θαλφλα βεκαηηζκνχ ζα απαηηνχζε κηα αιιαγή 

ζηελ θαηαλνκή ηφζν ηνπ πνιηηηζηηθνχ φζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ ζην ζρνιείν: αιιαγή ζην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, δηφηη έλαο 

εμαζζελεκέλνο θαλφλαο βεκαηηζκνχ πξνσζεί δηαθνξεηηθή πξαθηηθή θαη 

επηθνηλσλίεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, πνπ ζα απαηηνχζαλ κηα ζεκειηψδε 

αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ θαζφηη ε κεηάδνζε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο ζα θφζηηδε ηψξα 
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πεξηζζφηεξν. κσο είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεησζεί δξαζηηθά ην θφζηνο 

επαλάιεςεο έηνπο καδί κε ην θφζηνο αιινηξίσζεο ηεο λενιαίαο 

(Bernstein, φ.π., ζζ. 134-135). 

 

2.3.4.2. Αφξαηε παηδαγσγηθή 

Ο ρψξνο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν  είλαη ε 

πξψηε απφ ηηο ηαμηθέο παξαδνρέο πνπ δηεξεπλά ν Bernstein σο αλαγθαία πνιηηηζηηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξνυπφζεζε ηεο Αφξαηεο Παηδαγσγηθήο. Θεσξεί φηη επεηδή 

απαηηείηαη ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ επνκέλσο θαη κηθξφηεξνο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά ηάμε ην πιηθφ θφζηνο ηεο Αφξαηεο Παηδαγσγηθήο σο πξνο ην ζρνιείν 

είλαη πςειφηεξν. Δθεί πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε ηαμηθή αληζφηεηα είλαη  ζηε ρσξηθή 

απαίηεζε ζηελ θαηνηθία : 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα 

Α.Π. φπνπ ππάξρνπλ πνιιά κέιε πεξηνξηζκέλα ζε έλα κηθξφ ρψξν, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε πνιιέο κηθξέο νηθνγέλεηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη θαηψηεξεο 

εξγαηηθήο ηάμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδηαίηεξα, ησλ κεηνλεθηνπζψλ 

νηθνγελεηψλ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. Ζ ρσξηθή απηή απαίηεζε έρεη 

πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηθαλνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νηθνγελεηψλ κεζαίαο ηάμεο. … ηελ πεξίπησζε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ Ο.Π. θάζε  δσκάηην  έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία,  

κέζα ζε θάζε δσκάηην ηα αληηθείκελα είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ 

ζηαζεξέο ζέζεηο θαη νη ρψξνη  κπνξεί λα πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. Τπάξρνπλ ξεηνί θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ  ηε 

κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, πξαθηηθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηνλ έλα ρψξν 

ζηνλ άιιν. …  Μηα ηέηνηα ηζρπξή ηαμηλφκεζε κπνξεί ζπρλά λα 

πξνζθέξεη ηδησηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλφξσλ ηεο. 

… κσο ζηελ πεξίπησζε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε κηα 

Α.Π.  ην ρσξηθφ πιέγκα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ. Οη θαλφλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο αληηθεηκέλσλ,  πξνζψπσλ, πξαθηηθψλ 

επηθνηλσληψλ είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθνί. Παξαδφμσο κε κεγαιχηεξε 
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ειεπζεξία ππάξρεη ιηγφηεξε ηδησηηθφηεηα. … Γειαδή ην ρσξηθφ πιέγκα 

ηεο Α.Π. δηεπθνιχλεη θαη ελζαξξχλεη ηηο αηνκηθέο  εθδειψζεηο κε ηε 

έλλνηα φηη ηηο απνθαιχπηεη, ηηο επηδεηθλχεη. Έλαο ηέηνηνο ρψξνο θέξεη 

λνεηηθά θαη θνηλσληθά κελχκαηα θαη είλαη απίζαλν λα δηαηίζεηαη θαη λα 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηαμηθά/ εζληθά πξνλνκηνχρεο νκάδεο (Bernstein, 

φ.π., ζζ. 136-138). 

Ο ρξφλνο ζηελ Α.Π. εμεηάδεηαη απφ ηνλ Bernstein ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

φζν θαη ζηε ζπκβνιηθή ηνπ δηάζηαζε. Οηθνλνκηθά εμεηαδφκελε ε Α.Π. πξνυπνζέηεη 

καθξνρξφληα παηδαγσγηθή δσή. Πνιιέο νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο επηιέγνπλ 

αξρηθά ηελ Α.Π. θαη κεηά αθνινπζνχλ ηελ Ο.Π. Σν δηάζηεκα πνπ ν καζεηήο 

αθνινπζεί ηελ Α.Π. θξνληίδνπλ νη νηθνγέλεηεο απηέο λα αθνινπζεί θαη 

αληηζηαζκηζηηθφ πξφγξακκα κε έκθαζε ζηελ αλάγλσζε, γξαθή θαη αξίζκεζε. 

Απηνλφεην είλαη φηη απηή ε επηινγή δελ κπνξνχλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ θαη ηα παηδηά 

ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ. ην ζπκβνιηθφ πεδίν θαίλεηαη φηη κεηαμχ Ο.Π. θαη Α.Π. 

ππάξρεη δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζην ρξφλν. 

Μία δηαθνξά πνπ επηζεκαίλεη ν Bernstein είλαη φηη ην παηδί ζηελ Ο.Π. αληαγσλίδεηαη  

ηα ζπλνκήιηθα παηδία ελψ ζηελ Α.Π.  Σν παηδί, ελψ θαίλεηαη φηη ζπλαγσλίδεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ πην αληαγσληζηηθφ. Σνλίδεη δε φηη ηα 

θνξίηζηα ζηελ Α.Π. αληαγσλίδνληαη επηηπρψο ηα αγφξηα (Bernstein, φ.π.,  ζζ. 138-

140). 

ην πεδίν ησλ ηεξαξρηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ν Bernstein ζπγθξίλεη ηηο 

δχν κνξθέο παηδαγσγηθψλ ηελ νξαηή θαη ηελ αφξαηε. Αλαδεηθλχεη δηαθνξέο ζην πψο 

αζθείηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο ζηελ κία θαη ζηελ άιιε κνξθή παηδαγσγηθήο: 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ο.Π. νη θαλφλεο θνηλσληθήο ηάμεο είλαη γεληθά ξεηνί 

θαη ζπγθεθξηκέλνη. Σν ρσξηθφ θαη ην ρξνληθφ πιέγκα πξνζθέξνπλ κηα 

ζαθή δνκή, κηα γξακκαηηθή πξνγξαθψλ θαη πξνδηαγξαθψλ, θαη ε 

παξέθθιηζε είλαη πνιχ νξαηή. … Αλ ην παηδί δείμεη αλππαθνή ηφηε ηα 

πξνλφκηα απνζχξνληαη θαη αξζξψλνληαη ξεηνί θαλφλεο. ε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηξαηεγηθέο απνθιεηζκνχ θαη 

ζσκαηηθέο ηηκσξίεο. Θέισ λα είλαη μεθάζαξν φηη νη Ο.Π. δελ είλαη 
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αλαγθαζηηθά απηαξρηθέο αιιά είλαη νπσζδήπνηε πξνζδηνξηζηηθέο 

ζέζεσλ. … {ηελ Α.Π.} ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. … Οη γνλείο δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ην 

παηδί λα δεκνζηνπνηεί έλα κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

θφζκνπ. Έλα κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ θαληαζηψζεσλ, 

ησλ θφβσλ, ησλ θηινδνμηψλ  ηνπ παηδηνχ αλακέλεηαη λα γίλεη δεκφζην. Ζ 

επηηήξεζε ηνπ παηδηνχ είλαη νιηθή. … {Αλ ην παηδί απνζπξζεί}νη γνλείο 

πξέπεη ηφηε λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ππνρψξεζεο γηα λα επαλαθέξνπλ 

ην παηδί ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Έηζη ην παηδί πξνζιακβάλεη κηα 

ηδηαίηεξε, επεμεξγαζκέλε παξαιιαγή επηθνηλσλίαο, ε νπνία γελλά έλα 

πεξίπινθν ξεπεξηφξην δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ (Bernstein, φ.π., ζζ. 140-

142). 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, είλαη αλ ππάξρνπλ ηαμηθέο 

δηαθνξέο ζηα παξαπάλσ. Ζ απάληεζε φπσο ηε δίλεη ν Bernstein είλαη μεθάζαξε: 

Οη Α.Π. αλαδεηθλχνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζε πνιπ-

επίπεδα ηαμηθά ζρήκαηα επηθνηλσλίαο, αλαγθαία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

πξνψζεζε ηεο δηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο φζνλ αθνξά ηελ 

θνηλσληθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Ζ αληίιεςε απηή ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ έρεη κάιινλ ηαμηθή βάζε. ηαλ απηέο νη ηθαλφηεηεο δελ 

δηαηίζεληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ην παηδί έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απηνξπζκίδεηαη ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Α.Π. 

Πξαθηηθήο ηνπ θαη ηείλεη λα παξεξκελεχεη ηφζν ηελ πξαθηηθή φζν θαη ην 

παηδαγσγηθφ ηνπ πιαίζην. Τπνζηήξημα φηη ζηηο παξαδνρέο ησλ Α.Π. πνπ 

δηακνξθψλνπλ πιέγκαηα ρψξνπ, ρξφλνπ θαη ειέγρνπ, είλαη ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα αληαπνθξηζνχλ πξνλνκηνχρεο ηαμηθέο / εζληθέο νκάδεο. Καηά 

ζπλέπεηα ην παηδί κηαο ηέηνηαο νκάδαο ηείλεη λα παξεξκελεχεη ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη λνεηηθή ζεκαζίαο ηέηνηαο ζρνιηθήο πξαθηηθήο θαη ν 

δάζθαινο  ηείλεη λα παξεξκελεχεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη λνεηηθή ζεκαζία 

ηνπ παηδηνχ (Bernstein, φ.π., ζ. 142). 

Σε δηάθξηζε ησλ ηαμηθψλ παξαδνρψλ ηεο Α.Π. θαη Ο.Π. -ηελ πξψηε σο 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 73 

αθνξνχζα  ην ζπκβνιηθφ πεδίν θαη ην δεκφζην θπξίσο ηνκέα θαη ηε δεχηεξε σο 

αθνξνχζα ηελ νηθνλνκία θαη νξηζκέλα ειεχζεξα επαγγέικαηα- ν Bernstein ηελ 

επεθηείλεη ζηελ Ο.Π. θαη δηαθξίλεη ηελ Α.Ο.Π. (Απηφλνκε Οξαηή Παηδαγσγηθή) θαη 

ηελ Π.Α.Ο.Π. (Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Αγνξά Οξαηή Παηδαγσγηθή)  κε ηηο ίδηεο 

αθξηβψο ηαμηθέο παξαδνρέο. Σν ζεκείν ην νπνίν αθνξά ηελ ΠΑΟΠ θαη ην νπνίν 

ζεσξνχκε φηη έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ εξγαζία καο είλαη: 

Ζ επαγγεικαηηθνπνηεκέλε εθπαίδεπζε κνηάδεη λα πξνζθέξεη ζηα κέιε 

ηεο θαηψηεξεο εξγαηηθήο ηάμεο έλα είδνο λνκηκνπνίεζεο ησλ δηθψλ ηνπο 

παηδαγσγηθψλ ελδηαθεξφλησλ ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν 

ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη, θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη λα ηα 

ζπκπεξηιακβάλεη σο ζεκαληηθά παηδαγσγηθά ππνθείκελα, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ πεξηζηέιιεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Ζ θαηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθά πνιχπινθε. Δλψ ε 

νηθνλνκία θηλείηαη πξνο κηα φιν θαη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε κέζα απφ 

ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, 

ζε έλα πην κηθξν-επίπεδν ελζαξξχλεηαη κηα θνπιηνχξα ειεχζεξεο 

ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ αληαλαθιάηαη 

ζηηο ΠΑΟΠ κε αλάπηπμε θαηά θαληαζία καζεηεηψλ γηα εηδηθφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε, π.ρ. δηαθφζκεζε, πδξαπιηθά, 

μπινπξγηθή γηα απηεπάγγειηνπο (Bernstein, φ.π., ζζ. 146-149). 

Ο Λάκληαο (2001) ζπζρεηίδεη ηα είδε ηεο παηδαγσγηθήο κε ηελ ςπρνινγία. 

Παξάιιεια ηα ζπζρεηίδεη θαη κε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο κεζαίαο ηάμεο: 

1. χκθσλα κε ηνλ Bernstein ε νξαηή - κπηρεβηνξηζηηθή παηδαγσγηθή απνηειεί 

έθθξαζε ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο παιηάο κεζαίαο ηάμεο... Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηεο κεζαίαο ηάμεο ηαπηίδνληαη κε ηελ 

ηππηθή / εξγαιεηαθή ινγηθή ηνπ πεδίνπ ηεο παξαγσγήο. 

2. Ζ παηδνθεληξηθή-θηιειεχζεξε παηδαγσγηθή, απφ ηελ άιιε κεξηά απνηειεί  

έθθξαζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο λέαο κεζαίαο ηάμεο.. ην νπνίν 

πξνέθπςε απφ ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζην 

πεδίν ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ (ζ. 5). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ Οξαηή θαη Αφξαηε Παηδαγσγηθή ν Moore (2001, ζ. 15) 

ζεκεηψλεη φηη ζεσξεηηθά δελ ππάξρεη θακία αηηία γηα ηελ νπνία κία θνηλσλία δελ ζα 

είρε ρξεζηκνπνηήζεη κφλν έλα ηχπν Παηδαγσγηθήο. Ζ ζεσξία ηνπ Bernstein κπνξεί λα 

γελλήζεη πηζαλφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί ή παξνπζηαζηεί. 

Μπνξεί επίζεο λα αλαδείμεη λέεο δπλαηφηεηεο επηηέιεζεο ησλ πξαγκάησλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ ηνπ Bernstein ζα ηειεηψζνπκε κε 

ην εξψηεκα θαη ηελ απάληεζε πνπ δίλεη νη Moore & Μuller (2002, ζ. 635) θαη κε ηελ 

νπνία ζπκθσλνχκε θαη εκείο. Ση είδνπο είλαη ε ζεσξία ηνπ Bernstein; Δίλαη κηα 

κνξθή θνηλσληνινγηθνχ ξεαιηζκνχ κε ληπξθεκηαλφ ηξφπν. Ζ ζεσξία είλαη είδνο 

ξεαιηζκνχ, αιιά κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε φξνπο ηεο δηθήο ηεο γξακκαηηθήο, είλαη 

ηξνπή. 

 

2.4. ύνδεζη ηος θευπηηικού πλαιζίος με ηην επεςνηηική διαδικαζία 

Ο Bernstein, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, δηαθξίλεη ηε κεζαία ηάμε ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζην ηκήκα ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία 

(παξαγσγή, δηαλνκή θαη θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ) θαη ηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα 

θαη ζην ηκήκα πνπ έρεη ζρέζε κε θνξείο ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ θαη απαζρνιείηαη 

θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα. Σα παξαπάλσ ηκήκαηα επλννχληαη ζηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπο κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ απφ δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο - 

Οξαηή παηδαγσγηθή γηα ην ηκήκα ηεο κεζαίαο ηάμεο κε άκεζε ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκία θαη Αφξαηε παηδαγσγηθή γηα ηε κεζαία ηάμε ηνπ πεδίνπ ηνπ ζπκβνιηθνχ 

ειέγρνπ. 

Οη ηζηγγάλνη δπζθνιεπφκαζηε λα ππνζέζνπκε φηη πιελ ίζσο ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ (πνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζεο κειέηεο πεξίπησζεο) ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαηαγνχλ ζηε κεζαία ή αλψηεξε ηάμε φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Bernstein, ζε 

ζρέζε πάληα κε ηε βξεηαληθή θνηλσλία. Απφ ηελ άιιε δελ ζεσξνχκε φηη φινη 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα κνίξα. Ο Bernstein (1973, p. 15) δηαθξίλεη αλψηεξε θαη 

θαηψηεξε εξγαηηθή ηάμε. Αθνινπζψληαο ηε δηρνηνκηθή ινγηθή ηνπ Bernstein 

ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη κέζα ζηελ θαηψηεξε ηάμε.    

Θεσξνχκε φκσο φηη ν βαζκφο  έληαμεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγάλσλ ζηνλ  
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θνηλσληθφ  ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, νη αληηιήςεηο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε 

εθπαίδεπζε γεληθά θαη ηελ θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο πξαθηηθέο, ε αμηνπνίεζε - δηάζεζε  ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ 

νηθνγελεηψλ γεληθά φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, ε ηπρφλ παξαβαηηθφηεηα θαη 

νη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηελ θπξίαξρε νκάδα επεξεάδνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. Πξνθαλψο δειαδή νη θαιχηεξα εληαγκέλεο νηθνγέλεηεο 

εθκεηαιιεχνληαη θαιχηεξα ηε δεδνκέλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή ηνπ παηδαγσγηθνχ 

κεραληζκνχ πξνο φθεινο ησλ ηέθλσλ ηνπο ή γηα λα είκαζηε πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πιήηηνληαη ιηγφηεξν απφ απηή. 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο θαη ππνγξακκίζακε κε italics ππάξρνπλ 

πνιιά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Bernstein πνπ  ζεσξνχκε φηη ζρεηίδνληαη  κε ηελ 

έξεπλά καο  θαη καο ψζεζαλ λα ηελ επηιέμνπκε σο ζεσξεηηθφ πιαίζην. Θεσξνχκε φηη 

νη ηζηγγάλνη θαη ηα ηζηγγαλφπνπια είλαη -ηνπιάρηζηνλ- γισζζηθή κεηνλφηεηα. Γηα 

πνιινχο ηζηγγάλνπο ηα ειιεληθά δελ είλαη ε κεηξηθή ή πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

γιψζζα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ. Οη γισζζηθέο 

δηαθνξέο είλαη ε αθεηεξία ησλ θσδίθσλ ηνπ Bernstein. Μελ μερλάκε φηη αληρλεχεη 

γισζζηθέο δηαθνξέο ζηελ ίδηα γιψζζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. 

Πξνθαλψο νη δηαθνξέο ζα είλαη αθφκα πην έληνλεο απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα πνιιά 

ηζηγγαλφπνπια φηαλ πεγαίλνπλ ζρνιείν ε ειιεληθή δελ είλαη ε πην νηθεία γιψζζα.    

Σν παηδί ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο λα αληαπνθξηζεί ζηε κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

αθεξεκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία, φπσο θαη ζηηο αλαθνξέο 

ζηηο  γεληθέο αξρέο ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο. Πνιιά απφ φζα ιέεη ν δάζθαινο ζα είλαη 

δπζλφεηα ζην παηδί. Σν ίδην ζα πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί κεηαθξάδνληαο ηε 

γιψζζα ηνπ δαζθάινπ. Δλψ δελ ζα ζπλαληήζεη κεγάιεο δπζθνιίεο κε ηελ 

απνζηήζηζε ή ηελ επαλάιεςε, ην παηδί ζα έρεη κεγάιεο δπζθνιίεο λα ζπιιάβεη 

ελλνηνινγηθέο δηαθξίζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη γεληθεχζεηο θαη αθαηξέζεηο (Giddens, 

2002, ζζ. 545-546). 

Ο βαζηθφηεξνο φκσο ιφγνο επηινγήο ηεο ζεσξίαο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο 

ηνπ Bernstein σο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ έρεη ζρέζε κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζην 

ρσξηθφ ζε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαη παηδαγσγηθή. Πφζν κάιινλ φηαλ 
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αζρνινχκαζηε κε ηνπο Σζηγγάλνπο κε καθξαίσλε παξάδνζε ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη 

ηδηαίηεξεο -αλαγθαζηηθέο πνιιέο θνξέο- επηινγέο ζην ρψξν δηακνλήο θαη ηηο αλέζεηο 

δηαβίσζεο. 

Ο Bernstein έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα ζηε γιψζζα, 

ζπλείδεζε, νηθνγέλεηα, ηππηθή εθπαίδεπζε, εξγαζία, παξαγσγή, 

θνηλσληθή δηαίξεζε εξγαζίαο, θνηλσληθή δηαίξεζε εξγαζίαο,  θαη ζεσξεί 

φηη κπνξεί λα εμεηαζηνχλ ππφ απηφ ην πξίζκα ε ελδπκαζία, ε ζσκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ε δηάηαμε αληηθεηκέλσλ ή ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. … O 

ίδηνο ν Bernstein πξνηξέπεη έκκεζα ζηε ρσξηθή αλάιπζε ζρνιείνπ θαη 

ζπηηηνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ θψδηθα (νινκψλ, 1991, ζζ. 24-25). 

πνπ ε πεξηνρή θάιπςεο ηνπ ζρνιείνπ ηξνθνδνηείηαη απφ κηα 

θνηλφηεηα θαηψηεξεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ ζρνιείν φπσο είδακε, 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο, ή λα ηνπ επηβάιινληαη 

ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα επεξεάδνπλ θαη ηα πεξηερφκελα θαη ην 

βεκαηηζκφ ηεο κεηάδνζεο. … Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνγέλεηα δελ 

κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα Α.Π. φπνπ ππάξρνπλ πνιιά κέιε 

πεξηνξηζκέλα ζε έλα κηθξφ ρψξν, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο 

κηθξέο νηθνγέλεηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη θαηψηεξεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδηαίηεξα, ησλ κεηνλεθηνπζψλ 

νηθνγελεηψλ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. Ζ ρσξηθή απηή απαίηεζε 

έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηθαλνπνηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηψλ κεζαίαο ηάμεο. …  Έλαο ηέηνηνο 

ρψξνο θέξεη λνεηηθά θαη θνηλσληθά κελχκαηα θαη είλαη απίζαλν λα 

δηαηίζεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηαμηθά/ εζληθά 

ππνπξνλνκηνχρεο νκάδεο (Bernstein,  1991, ζζ. 132-138). 

Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηηο απφςεηο ηνπ Bernstein ζρεηηθά κε ηηο 

απαξαίηεηεο ρσξηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ έλαο καζεηήο λα 

έρεη θαιχηεξε πνξεία ζην ζρνιείν. Θεσξνχκε επίζεο φηη ν βαζκφο έληαμεο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ ηφπν, ηνλ ηχπν θαη ηε κνξθή ηεο θαηνηθίαο-εγθαηάζηαζεο. Θα 

εμεηάζνπκε ινηπφλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγάλσλ 
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απνδερφκελνη φηη είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία ησλ ηζηγγαλφπνπισλ 

ζην ζρνιείν θαη ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ Σζηγγάλσλ σο ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ έληαμεο π.ρ. άιιεο ζα είλαη νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα κηα νηθνγέλεηα ηζηγγάλσλ κε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη ζίγνπξε 

ή ηνπιάρηζηνλ απνδνηηθή εξγαζία ησλ γνλέσλ θαη πηζαλφλ θαιχηεξε πνξεία ησλ 

ηζηγγαλφπνπισλ ζην ζρνιείν θαη δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα κηα 

νηθνγέλεηα ζε έλα ελνηθηαζκέλν, πακπάιαην, ζηελφρσξν εξείπην ή ζε έλα απζαίξεην 

θαηαπιηζκφ ρσξίο ξεχκα, απνρέηεπζε, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζπγθνηλσλία, 

δίθηπν φκβξησλ, ειεχζεξνπο ρψξνπο πηζαλνινγψληαο θαη δηαθνξεηηθή πνξεία ησλ 

ηζηγγαλφπνπισλ ζην ζρνιείν. 

Θα εμεηάζνπκε επίζεο ηηο σο ηψξα εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο πεηζαξρίαο -

παξαβαηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ 

(ζπλέρεηα ηνπ ζρνιηθνχ -εμσζρνιηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο- ειεχζεξν ρξφλν) 

σο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ράξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ  ηεο νηθνγέλεηαο. Πξνθαλψο άιιε πνξεία ζα έρεη ζην ζρνιείν έλα παηδί 

πνπ νη εγγξάκκαηνη γνλείο αιιά θαη αδέξθηα κπνξνχλ λα ην βνεζήζνπλ ζηελ 

εθκάζεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξίζκεζεο θαη άιιε φηαλ νη 

αγξάκκαηνη γνλείο αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ή λα βνεζήζνπλ. Πηζαλνινγνχκε φηη 

αλάινγα κε ην βαζκφ έληαμεο ζα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο: 

Ζ έγθαηξε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα 

Ο.Π. θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ δηαδνρήο. 

… Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ εμ 

νινθιήξνπ ζηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ζρνιείν. ... Ο ρξφλνο ζην 

ζρνιείν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ επίζεκν παηδαγσγηθφ ρξφλν ζην 

ζπίηη, θαη ην ζπίηη πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη 

έιεγρν ηνπ καζεηή ψζηε λα παξακέλεη ζε απηφ ην πιαίζην. Πψο ην 

ζρνιείν αλαπαξάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην ζπίηη; ζν κεγαιψλεη ν καζεηήο, 

αλακέλεηαη απφ απηφλ λα θάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ζρνιηθή εξγαζία 

ζην ζπίηη, ελψ απφ ηελ νηθνγέλεηα αλακέλεηαη λα θξνληίδεη ψζηε ν 

καζεηήο λα έρεη ρξφλν ζην ζπίηη θαη λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 
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πάλσ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ ζηηο παξέεο. Ζ εξγαζία πνπ 

αλακέλεηαη λα θάλεη ν καζεηήο ζην ζπίηη βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε έλα 

εγρεηξίδην. Αιιά απηφ ην εγρεηξίδην απαηηεί έλα πιαίζην. Έλα επίζεκν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην ζπίηη. Γειαδή έλα ρψξν, έλα ρψξν ήζπρν θαη 

απηφ δελ είλαη ζπλήζσο εθηθηφ ζηα ζπίηηα ησλ θησρψλ. Δμάιινπ νχηε 

παηδαγσγηθφο ρξφλνο δηαηίζεηαη ζε απηά ηα παηδηά θαζψο ζπρλά ν ρξφλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνπιεηά κε ιεθηά, γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ δξφκνπ. … Υσξίο έλα δεχηεξν ηφπν, ε πξφζιεςε δελ 

ζα είλαη δπλαηή, ηφζν ιηγφηεξν κάιηζηα φζν ην παηδί κεγαιψλεη. … Με 

απηφ ην ηξφπν ε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ ξπζκίδεηαη αλφκνηα θαη 

δηαθξηηηθά αλάινγα κε ηελ ηαμηθή ηνπο θαηαγσγή θαη ηελ επίζεκε 

παηδαγσγηθή πξαθηηθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Bernstein, φ.π., ζζ. 128-

134). 

Σέινο, κε βάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπ Γθφηνβνπ (2003) πεξί εηεξφηεηαο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο λα δνχκε αλ νη απνδηδφκελεο ζηνπο 

Ρνκά πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αιιά θαη νκνηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

Έιιελεο είλαη  αληρλεχζηκεο θαη αλ είλαη πξάγκαηη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή απιψο 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο ζηελ  κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο ηνπο νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ππφινηπε θνηλσλία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

     3.1   Διζαγυγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζρέζε ζεσξίαο θαη κεζφδνπ, ζα 

αηηηνινγήζνπκε ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο έλαληη ηεο πνζνηηθήο, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε (παξαηήξεζε, 

ζπλέληεπμε θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ) θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε δεηήκαηα 

δενληνινγίαο  ηεο έξεπλαο.   

  

3.1.1.  ύνδεζη μεθόδος και θευπίαρ 

       χκθσλα κε ηελ Λακπίξε Γεκάθε (1990), κεζνδνινγία ζεκαίλεη «ην 

ιέγεηλ, (ην ζηνράδεζζαη) πεξί ησλ κεζφδσλ» (ζ. 25). Ζ ίδηα παξνπζηάδεη ηελ 

θαηάηαμε ησλ κεζφδσλ θαηά ηελ Μ.Grawitz: 

Α) « Ζ Μέζνδνο (ζηνλ εληθφ) σο θηινζνθηθή έλλνηα… 

Β) Οη κέζνδνη (ζηνλ πιεζπληηθφ) σο νδεγνί ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ  … 

Γ) Οη κέζνδνη σο εξεπλεηηθέο  θαηεγνξίεο » (Λακπίξε Γεκάθε, φ.π., ζζ. 27-29). 

Καηαιήγεη δε ζην ζπκπέξαζκα φηη «νη κέζνδνη δελ είλαη απνθιεηζηηθά 

ζεσξεηηθψο νπδέηεξα εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο λνκίδνπλ νξηζκέλνη, αιιά … 

κεηέρνπλ θάπνησλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ», ελψ παξνπζηάδεη ηελ ηερληθή σο «ην 

ζχλνιν ησλ εθαξκνζκέλσλ κέζσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα» θαη 

ηνλίδεη ηελ δηάζηαζε απφςεσλ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηελ θαηάηαμε εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ηερληθέο ή ζε κεζφδνπο. Οξίδεη ηειηθά ηελ κεζνδνινγία σο εμήο: «Ζ 

κεζνδνινγία αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ινγηθήο ππφζηαζεο ησλ κεζφδσλ θαη 

ηελ θξηηηθή κειέηε ηνπο, δειαδή, κε ηελ έξεπλα ηεο φπνηαο δηαζχλδεζεο ηνπο κε 

νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο. Αζρνιείηαη φκσο θαη κε ηελ απιή πεξηγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ» (Λακπίξε Γεκάθε, φ.π., ζζ. 27-29). 

 Ζ Κπξηαδή (2001) παξνπζηάδεη ηελ ζεηηθηζηηθή θνηλσληνινγηθή παξάδνζε 
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ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ζ «επηζηεκνληθή» ζηάζε ηνπ εξεπλεηή  σο πξνο ηα 

δεδνκέλα πνπ παξαηεξεί, δειαδή ε ζσζηή εθαξκνγή «νπδέηεξσλ» εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, δηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο» 

(ζ. 21). «Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δηεξεπλάηαη ακεξφιεπηα κε ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ θαη νπδέηεξσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ» (ζ. 54). 

χκθσλα κε ηνλ Μπισλά (1998), «νη παξαπάλσ ζεηηθηζηηθέο αληηιήςεηο 

εθθξάδνληαη ζην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηφζν απφ ηηο θηινδνμίεο ηνπ Auguste 

Comte γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Κνηλσληθήο Φπζηθήο θαη κεηέπεηηα 

Κνηλσληνινγίαο φζν θαη απφ «ηηο „νιηζηηθέο‟ εξκελεπηηθέο ζεσξίεο, γηα παξάδεηγκα, 

ηνπ Marx,  ηνπ Spencer, ηνπ Pareto, ηνπ Parsons, αιιά θαη ησλ Durkheim, Toennies 

θιπ». πλερίδεη αλαθέξνληαο φηη θάπνηα ζηηγκή έγηλε αληηιεπηή ε αδπλακία ησλ 

νιηζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ε θνηλσληνινγία ζηξάθεθε ζε «κέζεο εκβέιεηαο» ζεσξίεο 

φπσο κε ηνλ R.K. Merton, ελψ «ν Max Weber εγθαηέιεηςε ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε 

(ηελ αλαδήηεζε γεληθψλ λφκσλ) θαη αλαδήηεζε ηελ θαηαλφεζε (Verstehen) θαη 

εμήγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζην «λφεκα» πνπ δίλεη ην δξσλ ππνθείκελν 

ζηελ πξάμε ησλ άιισλ  θαη  ηελ δηθή ηνπ. … Απηή ε «θαηαλννχζα Κνηλσληνινγία» 

ηνπ Weber, πνπ θαηέζηεζε ην δξσλ ππνθείκελν θαη ηελ κηθξν-θνηλσληνινγηθή 

δηάζηαζε ηεο δξάζεο ηνπ ζεκείν εθθίλεζεο θαη αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ, άλνημε λέα 

πεδία θαη λένπο δξφκνπο έξεπλαο» (ζζ. 11-14). 

ην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο αμίδεη λα παξαζέζνπκε ηνλ 

θαζαξά καθξνθνηλσληνινγηθφ νξηζκφ ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Durkheim φπσο ηνλ 

παξαζέηεη ν Μπισλάο:  

Δθπαίδεπζε (ή επξχηεξα παηδεία ) είλαη ε ελέξγεηα πνπ αζθνχλ νη γεληέο 

ησλ σξίκσλ πάλσ ζ΄ απηέο  πνπ δελ είλαη έηνηκεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή.  

θνπεχεη λα εγείξεη θαη λα αλαπηχμεη ζην παηδί έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ 

θπζηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη εζηθψλ θαηαζηάζεσλ (etats), πνπ απαηηνχλ 

απφ απηφ θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δήζεη. … Ζ θνηλσλία κε ηε 

γέλλεζε παξαιακβάλεη έλα βηνινγηθφ, έλα αηνκηθφ φλ, πνπ πάλσ ηνπ 

επελδχεη έλα άιιν, ην θνηλσληθφ νλ, ηέηνην πνπ λα ηελ δηαησλίδεη 
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(Μπισλάο, φ.π., ζ. 18). 

Ζ Κπξηαδή (2001) αλαθέξεη φηη ε ζεηηθηζηηθή άπνςε πεξί χπαξμεο κηαο 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ακθηζβεηήζεθε απφ ηνλ T. Kuhn ζην «The Structure 

of Scientific Revolutions»: «Ο Kuhn ηζρπξίδεηαη φηη ε ζεσξία πνπ πηνζεηνχλ νη 

επηζηήκνλεο γηα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

πξνζιακβάλνπλ. Γηαθνξεηηθέο ζεσξίεο νδεγνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπρλά αληηθξνπφκελεο. Οπδέηεξα εξγαιεία γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ θάπνην ζεσξεηηθφ 

ζχζηεκα δελ ππάξρνπλ» (ζ. 21). 

Καη ζπλερίδεη: 

Γχζθνια ζα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη κπνξεί λα  επηηεπρζεί ν ζηφρνο  πνπ 

είρε ζέζεη ν Max Weber γηα ηελ αμηνινγηθή νπδεηεξφηεηα ζηελ 

επηζηεκνληθή δηαδηθαζία. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή γίλνληαη κέζα 

απφ έλα ελλνηνινγηθφ πξίζκα. … Σα θνηλσληθά θαηλφκελα 

ραξαθηεξίδνληαη  κε ζεκείν αλαθνξάο πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. … Σν ηη ζα απνηειέζεη 

κέηξεζε … επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή γηα 

ηα ζέκαηα απηά ζε δηαπινθή κε ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ ζηεξίδεη 

ηελ έξεπλα. Σα δεδνκέλα είλαη εκπνηηζκέλα ελλνηνινγηθά. … Οη 

δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε, 

ηηο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ θνηλσλία, ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

αληηθεηκεληθψλ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο είλαη ζέζεηο πνπ 

ππνλννχληαη ζηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Σα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεσξία. (Κπξηαδή, 

φ.π., ζζ. 24-29).  

Έρνπκε δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζε αληίζεζε κε 

ηελ ζεηηθηζηηθή θαη αληίζηνηρα ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο ζε αληίζεζε κε ηελ 

πνζνηηθή. ην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο, ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε εθθξάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπισλά κε ηελ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε, ηελ 
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Δζλνκεζνδνινγία, ηελ πκβνιηθή  Αιιειεπίδξαζε (Γηαληίδξαζε), ην Μεζνδνινγηθφ 

Αηνκηθηζκφ. 

Απηή ε κηθξν-θνηλσληνινγηθή νπηηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή θαη 

ηελ εξκελεία ησλ πεξηζσξίσλ ηεο ζρεηηθά απηφλνκεο δξάζεο ηνπ 

δξψληνο ή (ζπιινγηθά) ησλ δξψλησλ, επλφεζε ηηο έξεπλεο «πεδίνπ» θαη 

ηελ ρξήζε «πνηνηηθψλ κεζφδσλ» ζε αληίζεζε πξνο ηελ καθξν-

θνηλσληνινγηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε θαη εμήγεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ληεηεξκηληζκψλ κε πνζνηηθέο κεζφδνπο (ζηαηηζηηθέο ζεηξέο, 

ζπζρεηίζεηο θαη ζπλάθεηεο  κεηαβιεηψλ) (Μπισλάο, 1998, ζζ. 14-18). 

ην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο δεκηνπξγείηαη ε Νέα 

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο.  

Απηέο νη λέεο νπηηθέο πξνζέγγηζεο (Basil Bernstein, Michael Young & 

Pierre Bourdieu) πήξαλ ηε κνξθή λέαο ζεσξεηηθήο ηάζεο  ζηελ εηήζηα 

ζπλάληεζε  ηεο British Sociological Association ην 1970 πνπ 

νλνκάζηεθε «Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο». … Ζ λέα απηή 

Κνηλσληνινγία έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ απφ ηνλ ληεηεξκηληζκφ ησλ δνκψλ 

ζηα πεξηζψξηα ζρεηηθά απηφλνκεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ, ππφ ηελ επίδξαζε 

βέβαηα ηεο ακεξηθάληθεο ζεσξίαο ηεο ζπκβνιηθήο δηαληίδξαζεο  θαη ηεο 

θνηλσληθήο θαηλνκελνινγίαο (Μπισλάο, φ.π., ζ. 19). 

χκθσλα κε ηνπο Bird, Hammersley, Gomm & Woods (1999): 

Οη  επνλνκαδφκελνη «λένη θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο» (Young, 1971; 

Goburtt, 1972) ζεσξνχζαλ φηη ε πνζνηηθή θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

δελ εκβάζπλε αξθεηά ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεηε ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα 

πνπ κειεηνχζε θαη φηη πνιιά πξάγκαηα ηα ζεσξνχζε δεδνκέλα. 

Τπνζηήξηδαλ γηα παξάδεηγκα φηη, βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο κεζφδνπ, ε 

παξερφκελε απφ ηα ζρνιεία εθπαίδεπζε απνηεινχζε απηή θαζαπηή ζεηηθή 

αμία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξνζέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην είδνο ηεο 

γλψζεο πνπ κεηέδηδε ην ζρνιείν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελψ 

αληίζεηα επηθεληξσλφηαλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη «λένη θνηλσληνιφγνη» 
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ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη ε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηα ζρνιεία απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη (ελ 

ηέιεη) ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξνρήο  νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ έλαληη άιισλ. Ζ αιιαγή απηή ζηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο είρε θαη επηπηψζεηο ζηε κεζνδνινγία: 

απνηεινχζε επξχηεξε πεπνίζεζε φηη κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ήηαλ δπλαηφ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πνιηηηζηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

εθπαίδεπζεο. … Σνπο εξεπλεηέο δελ ηνπο απαζρνινχζαλ πηα νη 

αληζφηεηεο βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ αιιά νη αληζφηεηεο ιφγνπ 

«θχινπ» θαη ιφγσ «θπιήο» … ελψ δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή  

δηεξεχλεζε ησλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ (pp. 28-29). 

Πξέπεη λα ηνληζηεί  ε ηάζε ή αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ζχγθιηζε κηθξν θαη 

καθξν ηφζν ζην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο φζν θαη ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Μπισλά (1998): 

Ζ λέα ηάζε ηεο Κνηλσληνινγίαο θαηεπζχλεηαη πξνο ην πεδίν δηαιεθηηθήο 

ηνπ κηθξν- θαη καθξν- θνηλσληνινγηθνχ. Ζ βαζηθή πξνθείκελή ηεο είλαη 

φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ε θνηλσλία ζηνλ 

άλζξσπν. … Δθείλν πνπ θαίλεηαη είλαη σο  αλάγθε πιένλ είλαη ε 

θαηαζθεπή κηαο λέαο ζεσξίαο, πνπ λα εμεγεί αθξηβψο απηήλ ηε 

δηαιεθηηθή ηνπ καθξν- θαη κηθξν- θνηλσληνινγηθνχ, ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

κε ην ππνθεηκεληθφ, ηεο δνκήο  κε ην δξψληα. Δίλαη θαίξην δήηεκα θαη γηα 

ηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Ήδε έρνπλ αλαθεξζεί ηέηνηεο 

ηάζεηο (ζζ. 17, 24). 

    Αληίζηνηρε ζχγθιηζε θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ηνπο  Merton & Kendall ζηνπο Cohen & Manion (1994): 

Οη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο έρνπλ θηάζεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θίβδειε 

επηινγή αλάκεζα ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα: ηνπο λνηάδεη 

πεξηζζφηεξν εθείλνο ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ν νπνίνο αμηνπνηεί ηα πην 

πνιχηηκα γλσξίζκαηα ηνπ θαζελφο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη πηα ζην λα 
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θαζνξηζηεί δε πνηα απφ φια ηα ζεκεία  ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηε κία, 

θαη ζε πην ηελ άιιε πξνζέγγηζε (ζ. 68). 

 

3.1.2. ςγκπίνονηαρ μεθοδολογίερ 

Οη Cohen & Manion (1994) ζπγθξίλνπλ ηε θαλνληζηηθή θαη ηελ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε. Απφ ην ζρεηηθφ πίλαθα παξαζέηνπκε ηηο εμήο δηαθνξέο: H θαλνληζηηθή 

πξνζέγγηζε κειεηά ηελ θνηλσλία θαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα κέζα απφ έξεπλεο 

κεζαίαο -κεγάιεο θιίκαθαο αθνινπζψληαο ην κνληέιν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη 

επηδηψθνληαο γελίθεπζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν. Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κειεηά ην 

άηνκν κέζα απφ έξεπλεο κηθξήο θιίκαθαο, κε ζηαηηζηηθέο, επηδηψθνληαο εξκελεία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. Ζ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε κειεηά απξφζσπεο αλψλπκεο 

δπλάκεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ  ζπκπεξηθνξά  κε ζθνπφ ηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ή ηελ αλαδήηεζε αηηίσλ. Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κειεηά αλζξψπηλεο πξάμεηο  πνπ 

ζπλερψο αλαδεκηνπξγνχλ ηελ θνηλσληθή δσή κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ πξάμεσλ-

λνεκάησλ παξά αηηίσλ. Ο εξεπλεηήο ζηελ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε είλαη έμσζελ θαη 

αζρνιείηαη κε έλλνηεο φπσο θνηλσλία, ζεζκνί, λφξκεο, ζέζεηο, ξφινη, πξνζδνθίεο. 

ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ν εξεπλεηήο έρεη πξνζσπηθή ελεξγφ αλάκεημε θαη 

αζρνιείηαη κε αηνκηθέο νπηηθέο, πξνζσπηθά λνεηηθά δνκήκαηα, λνήκαηα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε, νξηζκνχο θαηαζηάζεσλ (ζζ. 66-67). 

      χκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2001) ε πνζνηηθή κεζνδνινγία παξνπζηάδεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο απφ ηελ νπνία 

ζπλάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο. … Οη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο 

δηαηππψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ελψ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο … έρεη ζηαζεξή θαη 

δχζθακπηε δνκή. Ο ζρεδηαζκφο επηδέρεηαη ειάρηζησλ αιιαγψλ, εθφζνλ 

ε έξεπλα έρεη μεθηλήζεη, ελψ βαζηθφ ηεο γλψξηζκα είλαη φηη επηηξέπεη ηελ 

ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα κεγάιν αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο γεληθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην δείγκα. … Ζ πνζνηηθή έξεπλα δνκείηαη, ζπλεπψο, ζε πιέγκα 
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κεηαβιεηψλ, δειαδή ζε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα. Σα  ραξαθηεξηζηηθά απηά 

ζπζρεηίδνληαη κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε γεληθψλ ηάζεσλ θαη, ζπλεπψο,  ηελ 

επαιήζεπζε ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ … επηθεληξψλεηαη ζηε κέηξεζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κέζσ εξγαιείσλ φπσο ην ηππνπνηεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. … Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ζπληεινχλ ζηνλ αθξηβέζηεξν 

ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ αλεχξεζε 

γεληθψλ εκπεηξηθψλ ηάζεσλ (ζζ. 44-55). 

      χκθσλα κε ηνλ Woods (1999), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο είλαη φηη επηθεληξψλεηαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη ηα 

γεγνλφηα, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη βαζίδεηαη ζηελ επαγσγηθή 

αλάιπζε  θαη ηελ ηεθκεξησκέλε ζεσξία. Οη κειεηεηέο κειεηνχλ ή παξαηεξνχλ έλα 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ζην  πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ζε βάζνο, πξνζπαζψληαο λα ζπιιάβνπλ ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη 

δξψληεο. Ζ πνηνηηθή  κεζνδνινγία πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε 

ξνή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Οη εξεπλεηέο ζπλήζσο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ζεσξία βάζεη ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλά ηνπο 

(pp. 147-230). 

χκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2001): 

ηαλ ην αλαιπηηθφ ππφβαζξν  είλαη γεληθφ θαη ξεπζηφ, θαη απηφ πνπ 

επηδηψθεηαη είλαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ηεο ζεσξίαο κέζα απφ ηελ έξεπλα, νη πνηνηηθέο κέζνδνη θξίλνληαη πην 

θαηάιιειεο. {Ζ πνηνηηθή κεζνδνινγία} έρεη επέιηθηε δνκή πνπ επηηξέπεη 

αιιαγέο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη, ζην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα. … Ζ ζεσξία δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο, αιιά  δηακνξθψλεηαη ζε 

δηαπινθή κε ηελ ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ … βαζίδεηαη ζε 

ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κε ζηφρν φρη ηελ αλαθάιπςε 

γεληθψλ ηάζεσλ, αιιά ηελ δηακφξθσζε νιηθήο εηθφλαο γηα θάζε 

πεξίπησζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηνηρείσλ. … Ζ 
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θαηεχζπλζε  ηεο έξεπλαο δελ είλαη ζηαζεξή  θαη πξνθαζνξηζκέλε, αιιά 

δηακνξθψλεηαη ζηελ πνξεία. … ηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα 

θνηλσληθά λνήκαηα δελ απνξξένπλ απφ ηηο ίδηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα 

θνηλσληθά θαηλφκελα, αιιά απνδίδνληαη απφ ηνπο δξψληεο αλάινγα κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν  βξίζθνληαη (ζζ. 46-55). 

 

3.1.3  Δπιλέγονηαρ μεθοδολογία  

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο επηινγήο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη ή ίδηα ε θχζε ησλ 

δηεξεπλψκελσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ησλ Σζηγγάλσλ. Δίλαη κηα θνηλσληθή 

νκάδα κε ηδηαίηεξα  κνξθσηηθά θαη φρη κφλν ραξαθηεξηζηηθά. Θσξνχκε φηη ε 

απνζηνιή ή δηαλνκή ζε απηνχο εξσηεκαηνινγίσλ πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο κε 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ή αθφκα θαη ιήςεο δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζα ήηαλ 

ιάζνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε δελ ζα είρακε επηζηξνθέο ιφγνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

αλαιθάβεησλ ή θαη αλ είρακε δελ ζα είραλ ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ίδηνπο κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεσλ απφ έλα πιεζπζκφ πνπ δελ έρεη 

ηππηθή ζρέζε κε ηελ γξαθεηνθξαηία. Αλ πξνζπαζνχζακε λα θάλνπκε δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο  ζε κεγάιν αξηζκφ ζα ήηαλ ιάζνο αθνχ δελ είρακε νξηζηηθνπνηήζεη ηελ 

ζεσξία. Υξεηαδφκαζηαλ επίζεο γηα ιφγνπο ηξηγσλνπνίεζεο ζηνηρεία ηα νπνία κφλν 

κέζσ παξαηήξεζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ησλ θαηνηθηψλ ησλ Σζηγγάλσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ. Σν γεγνλφο φηη δελ κέλνπλ ζε κία κφλν πεξηνρή ή 

θαηαπιηζκφ αιιά φηη αξθεηνί είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ 

πεξηέπιεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα. Ζ επηινγή λα αθνινπζήζνπκε πνηνηηθή 

κεζνδνινγία καο επέηξεπε επίζεο λα αμηνπνηήζνπκε ηπρφλ πξνζβάζεηο κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ θαη φρη λα πξνζπαζνχκε λα αλνίμνπκε πφξηεο  ρσξίο 

κεζνιάβεζε αληηκεησπίδνληαο απμεκέλε θαρππνςία. Ζ ίδηα ε θχζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ε θχζε ησλ εξσηεκάησλ (έληαμε, ζηάζεηο, πξνζδνθίεο, 

ζηξαηεγηθέο) επέβαιε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία. 

Άιινη ιφγνη πνπ ππνδείθλπαλ ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία ήηαλ ή ζρεηηθή 

αλεπάξθεηα ρξφλνπ θαη ε έιιεηςε ρξήκαηνο γηα κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα, θαζψο θαη 

ή ηφηε έιιεηςε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ  ζην  επξχηεξν αζηηθφ ηζηφ ηεο Πάηξαο. 
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Σέινο, ε ίδηα ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηιέμακε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηφο καο καο θαζνδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγηθήο καο 

πξνζέγγηζεο. 

 

3.1.4. Δπιλέγονηαρ μεθόδοςρ-ηεσνικέρ 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ έληαμε ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγάλσλ ζα θάλνπκε ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο θαη πάλσ ζην 

πξσηνγελέο πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα θάλνπκε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Θα 

θάλνπκε παξαηήξεζε ησλ θαηνηθηψλ ησλ ηζηγγάλσλ. 

Θα ιέγακε ινηπφλ φηη ζα εθαξκφζνπκε ηε πνιππξηζκαηηθή κεζνδνινγηθή  

ζεψξεζε ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ππφ έξεπλα θαηλνκέλνπ.  

 ε αλαινγία κε ηνλ φξν πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε  πνπ ρξεζηκνπνηήζακε  νη 

Cohen & Manion (1994) πεξηγξάθνπλ ηελ ηξηγσλνπνίεζε σο «ρξήζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε θάπνηαο πιεπξάο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο» θαη ηνλίδνπλ φηη είλαη αληίζεηε κε ηελ κνλν-κεζνδηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη θπξίαξρε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (ζζ. 321-346). 

ρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πνιππξηζκαηηθήο ζεψξεζεο νη Cohen &  

Manion (φ.π.) αλαθέξνπλ φηη:  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ελψ νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξα 

κέζα απφ ηα νπνία βηψλεηαη επηιεθηηθά ην πεξηβάιινλ, δελ είλαη πφηε κε 

ζεσξεηηθέο ή νπδέηεξεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εκπεηξηθνχ θφζκνπ 

(Smith, 1975). Καηά ζπλέπεηα, ε απνθιεηζηηθή εκπηζηνζχλε ζε κηα 

κέζνδν κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα παξαπνηήζεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ε 

εξεπλήηξηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηε νπνία 

εμεηάδεη. Υξεηάδεηαη λα είλαη βέβαηε φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ δελ 

είλαη απιψο απνηειέζκαηα κηαο εηδηθήο ζπιιεθηηθήο κεζφδνπ (Lin, 

1976). Καη απηή ε βεβαηφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί, φζνλ αθνξά ηελ 

ηππηθή έξεπλα, κφλν φηαλ δηάθνξεο κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

παξάγνπλ νπζηαζηηθά ηα ίδηα απνηειέζκαηα (ζζ. 322-323). 
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Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ δελ είλαη θάηη ην αζχλεζεο. 

Ζ Βαξλάβα-θνχξα (1999) αλαθέξεη φηη: «Ζ Winter ρξεζηκνπνίεζε κηα 

«πνιπκεζνδηθή» πξνζέγγηζε (Burgess, 1984 ) γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά  κε 

ηηο αληηιήςεηο 11-ρξνλσλ θαη 12-ρξνλσλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε. … Ζ 

Winter ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ηεο αλάιπζεο εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ» (ζ. 26). 

Ο Λάδνο (1998) ρξεζηκνπνηεί αληί ηνπ φξνπ ηξηγσλνπνίεζε ηνλ φξν 

ηξηγσληζκφο (triangulation) γηα ηε δηαζηαχξσζε απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο, 

ζεσξίεο, κεζφδνπο θαη πξφζσπα.  

Ζ κεζνδνινγηθή αξρή ηνπ ηπιγυνιζμού αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  Denzin 

(1978, 1989), ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ησλ 

θξηηηθψλ πνηνηηθψλ εξεπλεηψλ λα αλαπηχμνπλ έλα ζχζηεκα 

επηβεβαίσζεο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ  ην νπνίν λα παξαθάκπηεη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα ππεξβαίλεη ζε πιεξφηεηα ην ζεηηθηζηηθφ ζχζηεκα 

θξηηεξίσλ θαη, εκκέζσο, κεζνδνινγηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εγθπξφηεηα, γεληθεπζηκφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία). Ο Denzin αλαθέξεη πέληε ηχπνπο 

ηξηγσληζκνχ: ηνλ ζεσξεηηθφ ηξηγσληζκφ, ηνλ κεζνδνινγηθφ ηξηγσληζκφ, 

ηνλ εξεπλεηηθφ ηξηγσληζκφ, ηνλ ηξηγσληζκφ δεδνκέλσλ θαη, ηέινο, ηνλ 

πνιιαπιφ ηξηγσληζκφ (ζζ. 203-204). 

Οη Cohen & Manion (φ.π., ζζ. 324-328) βαζηδφκελνη ζηνλ Denzin 

παξνπζηάδνπλ ηελ παξαθάησ ηππνινγία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνιπκεζνδηθψλ 

ζεσξήζεσλ: 

Υξνληθή ηξηγσλνπνίεζε 

Σνπηθή ηξηγσλνπνίεζε 

πλδπαζκέλα επίπεδα ηξηγσλνπνίεζεο 

Θεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε 

Δξεπλεηηθή ηξηγσλνπνίεζε 

Μεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε 
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3.2.   Σεσνικέρ ποιοηικήρ έπεςναρ. 

       3.2.1. ςνένηεςξη 

     Μηα απφ ηηο πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο ζηελ έξεπλα είλαη ε 

ζπλέληεπμε.  χκθσλα κε ηνπο Cannel & Kahn ζηνπο Cohen & Manion, (1994): «Ζ 

εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε πνπ αλήθεη ζηηο κεζφδνπο επηζθφπεζεο είλαη «ζπδήηεζε δχν 

αηφκσλ, πνπ αξρίδεη απφ ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθφ ζθνπφ  απφ απηφλ ηελ απφθηεζε 

ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, θαη επηθεληξψλεηαη απφ απηφλ ζε πεξηερφκελν 

θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή 

εξκελεία» (ζζ. 373-374). 

Ζ ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο εμππεξεηεί ηξεηο ζηφρνπο, αλαθέξνπλ νη Cohen & 

Manion (φ.π.): 

1. Απνηειεί  θχξην κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ  … παξέρνληαο κηα πξφζβαζε 

ζε απηφ πνπ βξίζθεηαη «κέζα ζην θεθάιη ηνπ αλζξψπνπ» (Tuckman, 1972) 

2. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζνχλ ππνζέζεηο ή λα ππνδεηρζνχλ 

λέεο ή σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν 

3. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο ζηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο (ζ. 374). 

ρεηηθά κε ηα είδε ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιεία έξεπλαο νη ίδηνη αλαθέξνπλ ηα 

εμήο: 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε ζπλεληεχμεσλ, ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε κε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε κε θαηεπζπληηθή θαη ε εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε. 

Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη απηή ζηελ νπνία ην πεξηερφκελν θαη ε 

δηαδηθαζία είλαη νξγαλσκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ. … Ζ κε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε είλαη κηα αλνηθηή θαηάζηαζε θαη έρεη κεγαιχηεξε επειημία 

θαη ειεπζεξία. … Απηφ βεβαία δε ζεκαίλεη φηη ε κε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε είλαη ηπραία ππφζεζε, γηαηί κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, πξέπεη λα 

είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε. Ζ κε θαηεπζπληηθή ζπλέληεπμε σο 

εξεπλεηηθή ηερληθή πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξαπεπηηθή ή ηελ ςπρηαηξηθή 

ζπλέληεπμε. … Γηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο 
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είλαη ε πξνεγεζείζα αλάιπζε απφ ηνλ εξεπλεηή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηα αληηθείκελα (Cohen & Manion, φ.π., ζζ. 

375-400).  

Παξνπζηάδνπλ επίζεο ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε. 

Παξαπιήζηεο κε ηηο παξαπάλσ είλαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ηχπνη ζπλέληεπμεο 

πνπ παξνπζηάδεη ν Βάκβνπθαο (1993). Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε, ν Βάκβνπθαο 

ζεσξεί φηη νη ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα είλαη: α) Γηαγλσζηηθή, β) Θεξαπεπηηθή ή 

ζπκβνπιεπηηθή, γ) Δξεπλεηηθή. 

Οη ηχπνη ζπλέληεπμεο αλάινγα κε ην βαζκφ ηππνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδεη 

είλαη: α) ε απζηεξά ηππνπνηεκέλε ή θαηεπζπλφκελε, β) ε εκηδνκεκέλε ή 

εκηθαηεπζπλφκελε, γ) ε ειεχζεξε (ζζ. 230-233). 

Ζ ειεχζεξε ζπλέληεπμε είλαη αλνηθηή. … Ο εξεπλεηήο θπξίσο αθξνάηαη 

ην ππνθείκελν. Ζ αθξφαζε εζηηάδεηαη ζε απηά πνπ ιέγεη ή «δελ ιέγεη» 

θαη ζε απηά πνπ ιέγεη δηαθνξεηηθά, γηαηί ζπρλά απηά πνπ «δελ ιέγεη» ή 

ιέγεη δηαθνξεηηθά είλαη πην ζεκαληηθά αιιά πξέπεη λα εξκελεπζνχλ 

(Pieron, 1973: 190). ηελ ειεχζεξε ζπλέληεπμε, ε ζεηξά θαη ε δηαηχπσζε 

ησλ εξσηεκάησλ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη 

ην ππνθείκελν εξσηάηαη θαη κηιεί γηα νηηδήπνηε. Σα ζέκαηα πνπ 

ζπδεηνχληαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη πξνεηνηκαζηεί θαη ηα εξσηήκαηα 

πνπ ππνβάιινληαη  έρνπλ ήδε δηαηππσζεί. Απιψο ε ζεηξά ππνβνιήο δελ 

θαζνξίδεηαη. … Ζ ζπλέληεπμε παίξλεη ηε κνξθή κηαο ειεχζεξεο 

ζπδήηεζεο παξά ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ (Βάκβνπθαο, φ.π., ζζ. 232-

246). 

Καηά ην Φίιηα (1996) ππάξρνπλ νη παξαθάησ κνξθέο ζπλέληεπμεο: α) 

Γνκεκέλε, β) Με δνκεκέλε, εληνπηζκέλε ή φρη, γ) Άκεζε ή έκκεζε, δ) 

Δπαλαιακβαλφκελε ή panel, ε) Κιηληθή, ζη) ε βάζνο (ζ. 132). 

ηα  πιενλεθηήκαηα  ηεο ζπλέληεπμεο  θαη ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ ζπλεληεπθηή, 

αλαθνξέο ππάξρνπλ ζηνλ Παξαζθεπφπνπιν (1993): 

Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη επηηξέπεη λα 
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εμεηάζνπκε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Καη ηνχην 

γηαηί νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα κηινχλ παξά λα 

γξάθνπλ. Ο εμεηαδφκελνο επθνιφηεξα δέρεηαη λα ζπδεηήζεη θαη λα 

εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνθνξηθά, παξά λα θαζίζεη λα δηαβάζεη θαη λα 

απαληήζεη ζε  άγλσζην γξαπηψο. ηε ζπλέληεπμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

εξεπλεηήο ζα θαηνξζψζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα άλεηε θαη θηιηθή ζρέζε 

κε ηνλ εμεηαδφκελν, είλαη πνιχ πηζαλφ λα εμαζθαιηζηνχλ επθνιφηεξα 

αθφκα θαη εκπηζηεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο  πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ην 

άηνκν ζα ήηαλ απξφζπκν λα θαηαγξάςεη. … πρλά είλαη αλαγθαίν λα 

ζπλαληήζνπκε ηα ππνθείκελα πξνζσπηθά, λα παξαηεξήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο, ηηο 

ρεηξνλνκίεο ηνπο. … Ζ επηηπρία ηεο ζπλέληεπμεο θπξίσο εμαξηάηαη απφ 

ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ ζπλεληεπθηή: ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαιέγεηαη, λα 

ζέηεη εξσηήζεηο θαη λα εθκαηεχεη απαληήζεηο, λα αθνχεη πξνζεθηηθά φηη 

ιέγεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ, λα θξαηάεη θαιέο ζεκεηψζεηο, λα κπνξεί λα 

κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (λα έρεη ηε ιεγφκελε ελζπλαίζζεζε) θαη λα 

θαηαλνεί απηά πνπ ληψζεη θαη εθθξάδεη ν άιινο (ζζ. 126-133). 

Παξαπιήζηεο είλαη θαη νη νδεγίεο ηεο Garret (ρ.ρ.): 

Απηφο πνπ θάλεη εξσηήζεηο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην  ξπζκφ ηνπ 

πειάηε. Αξγφο ξπζκφο ζεκαίλεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή θαηαλνήζεσο. 

ηαλ πάιη πξνρσξνχκε πνιχ γξήγνξα ράλνκε ζπνπδαία ζεκεία, 

κπεξδεχνπκε ηνλ πειάηε θαη, φπσο θαη φηαλ πάκε πνιχ ζηγά, δείρλνπκε 

φηη δελ ελδηαθεξφκαζηε γη΄ απηά πνπ ιέεη. Απφ άιιε άπνςε, 

«πξνζαξκφδνκαη ζηνλ πειάηε» ζεκαίλεη δελ ηνλ πηέδσ λα πεη 

πεξηζζφηεξα απ‟ φζα ζέιεη λα πεη ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή. Σν λα δεηάκε 

λα καο απνθαιχςεη εκπηζηεπηηθά πξάγκαηα, πξνηνχ θεξδίζνπκε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ, είλαη ζα λα δεηάκε λα απνηχρσκε (ζ. 44). 

Ζ Bird (1999) αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ζπλεληεπθηή – ζπλεληεπμηαδφκελνπ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο ζπλέληεπμεο εδξαηψλεηαη κηα ζρέζε, έζησ θαη 

ζχληνκε, κε ηνπο εξσηψκελνπο. Οη ζπλεληεχμεηο δελ είλαη απιψο κέζν 
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άληιεζεο γλήζησλ πιεξνθνξηψλ απφ θάπνηνλ ή έλα κέζν εθκαίεπζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ. Απηά πνπ ζα ζαο πνπλ νη 

πιεξνθνξηνδφηεο ζαο ζα εμαξηεζνχλ απφ ην πψο αληηιακβάλνληαη ηφζν 

εζάο ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηελ έξεπλά ζαο. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ 

ηηο εξσηήζεηο ζαο, θαη απφ ην ηη εηθφλα επηζπκνχλ λα παξνπζηάζνπλ. 

Απηφ δε ζεκαίλεη βεβαίσο φηη νη πιεξνθνξηνδφηεο ζαο επηζπκνχλ λα ζαο 

εμαπαηήζνπλ. Απιψο, πξνζπαζνχλ λα ζαο δψζνπλ ηελ εθδνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ε πην θαηάιιειε (ζ. 81). 

Ο Παληειήο (1989) ηνλίδεη ηε δπζθνιία αιιά θαη ηελ απψιεηα πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλέληεπμεο. πσο αλαθέξεη 

κφλν ην 40% ησλ ζηνηρείσλ κηαο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα θαηαγξάςεη κεηά ην πέξαο  

ηεο έλαο έκπεηξνο εξεπλεηήο. Δπηζεκαίλεη επίζεο πσο αλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

ζπλέληεπμεο πξνθχςνπλ θάπνηεο απξνζδηφξηζηεο λχμεηο πνπ πηζαλφλ αλ αλνίγνπλ 

λέεο πξννπηηθέο  θαη θαηεπζχλζεηο πξέπεη ν εξεπλεηήο φρη κφλν λα πξνρσξήζεη πξνο 

ηε λέα θαηεχζπλζε αιιά θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ έξεπλα πξνο ηε λέα θαηάζηαζε. 

Σνλίδεη επίζεο πσο ε ζπλέληεπμε αλ θαη είλαη δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα σο ηερληθή 

είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ πξνζέγγηζε θάπνησλ 

ζεκάησλ (ζζ. 166-180). 

Ζ Mason (2003) αζρνιείηαη εθηεηακέλα κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ηελ 

ζπλέληεπμε θαη ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ. Θεσξεί πσο: 

Δίλαη πην αθξηβέο λα κηιάκε γηα δηαδηθαζία παξαγσγήο παξά ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, αθξηβψο επεηδή νη πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έξεπλαο ζα απέξξηπηαλ ηελ ηδέα φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα είλαη έλαο 

απνιχησο νπδέηεξνο ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ ηνπ  θνηλσληθνχ  θφζκνπ. 

Αληίζεηα, απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζέινπλ ηνπο εξεπλεηέο  λα «ρηίδνπλ» κε 

ελεξγφ ηξφπν κε ελεξγφ ηξφπν γηα απηφ ηνλ θφζκν, αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο  πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ επηζηεκνινγηθή ηνπο ζέζε (ζζ. 80-131). 

Χο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηνηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζεσξεί: 

α) Σν ζρεηηθά αλεπίζεκν χθνο πνπ ζπκίδεη θνπβέληα ή ζπδήηεζε. 
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β) Σε ζεκαηνθεληξηθή, βηνγξαθηθή, αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απφ ηνλ εξεπλεηή. 

γ) Σελ παξαγσγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο δηαληίδξαζεο ζπλεληεπθηή θαη 

εξσηψκελνπ. 

Δπηζεκαίλεη φηη άιινη εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε σο 

εκηδνκεκέλε ή ραιαξά δνκεκέλε θαη άιινη σο αλνηθηέο εξσηήζεηο πάλσ ζε 

δνκεκέλν πιάλν. 

Θεσξεί σο πηζαλνχο ιφγνπο επηινγήο ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο ηνπο 

παξαθάησ: 

i. Ζ νληνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ζέζε ηνπ εξεπλεηή νδεγεί ζε παξαγσγή 

δεδνκέλσλ κέζσ δηαληίδξαζεο κε ηνπο αλζξψπνπο. 

ii. Ο εξεπλεηήο δίλεη έκθαζε ζην βάζνο, ηελ πεξηπινθφηεηα θαη ηε 

ζθαηξηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. 

iii. Ο εξεπλεηήο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ελεξγφ θαη αλαζηνραζηηθφ παξάγνληα 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

iv. Σα δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή. 

v. Ζ πνηνηηθή ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη σο κία απφ πεξηζζφηεξεο 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο.  

Σε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο-παξαηήξεζεο θαη ηελ 

εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πεξηγξάθεη ε Κπξηαδή (2001): 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζπκπιεξψλνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε, αθελφο, δηφηη ν 

εξεπλεηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζεί φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ 

ηνπ θαη, αθεηέξνπ, δηφηη κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαη άιια, ελ απνπζία ηνπ, 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, νη εξκελείεο  

πνπ δίλνπλ νη εξσηψκελνη ζε φζα ζπκβαίλνπλ, ηα θίλεηξα πνπ ηνπο 

σζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδνπλ 

γηα ηα θίλεηξα ησλ άιισλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 94 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, δηαπηζηψλνληαη κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο θαη 

απνηεινχλ κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηηο εξκελείεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

εξεπλεηή θαη φζα δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζήο 

ηνπ (ζ. 263). 

Ο Λάδνο (1998) έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ηελ 

ζπλέληεπμε. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνλ εξεπλεηή ηνπ 

γισζζηθνχ θψδηθα ηνπ εξσηψκελνπ θαη θαζψο θαη ηελ αληίιεςε απφ ηνλ εξεπλεηή 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ βάξνπο θαη ζεκαζίαο ησλ γεγνλφησλ γηα ηνλ εξσηψκελν. 

Αλαθεξφκελνο ζηελ αλνηθηή θαη ζηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζεκεηψλεη: 

Ζ αλνηθηή ζπλέληεπμε … απνηειεί έλα δπζθίλεην κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν. Με ηηο ζεκεξηλέο κεζνδνινγηθέο δπλαηφηεηεο, ε αλνηθηή 

ζπλέληεπμε απνηειεί κηα κέζνδν ησλ νκάδσλ πνπ κεηξνχληαη ζε δεθάδεο. 

… Δηδνκέλε απφ κία άιιε νπηηθή ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη 

αληηδηαιεθηηθή, απνηειεί έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ απνθιείεη ή 

θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εξεπλεηή κε ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία εζηηάδεη. … Ζ ζπλέληεπμε 

απνηειεί έλα αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα (ζζ. 293- 

304). 

Ζ δηαθνξά ηεο ζπλέληεπμεο κε ηελ θνπβέληα θαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί σο ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε πεξηγξάθνληαη σο 

εμήο: 

Ζ ζπλέληεπμε δελ απνηειεί „θπζηθή‟ κέζνδν, θαη νη νκνηφηεηέο ηεο κε ηε 

ζπδήηεζε ηεο θαζνκηινπκέλεο είλαη κάιινλ παξαπιαλεηηθέο. Αληίζεηα, 

απαηηεί γλψζε ησλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξεπλεηή, θαηάξηηζε 

θαη πξνγξακκαηηζκφ ψζηε λα παξακείλεη κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαη λα 

κελ κεηαπέζεη ζε θνπβέληα, θαη, δεχηεξν, λα παξακείλεη θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ εξεπλεηή. … Αλ γηα λα ζεσξήζεη επαξθή (επαξθή θαη φρη 

νινθιεξσκέλε) κηα ζπλέληεπμε, ν εξεπλεηήο έρεη ζην πξφγξακκά ηνπ 

έλαλ αξηζκφ εξσηεκάησλ πνπ εθηηκά φηη πξέπεη λα απαληεζνχλ, ζα 

πξέπεη λα αθήζεη ηα εξσηήκαηα απηά λα απαληεζνχλ πεξίπνπ θπζηθά, 
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ζηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή βέβαηα δεκηνπξγεί  άγρνο 

ζηνλ εξεπλεηή, θαζψο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πξνρσξεί ζε κηα ζπδήηεζε, 

ελψ πξνζπαζεί ζπγρξφλσο λα δηαηεξεί ζηε κλήκε ηνπ ηα κέρξη ζηηγκήο 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα- θαη ελψ γελληνχληαη δηαξθψο λέα. κσο, θαηά 

ηε γλψκε καο, απηφ είλαη έλα θφζηνο ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη ν 

ίδηνο θαη λα κε κεηαθέξεη ζηνλ εξεπλψκελν (Λάδνο, φ.π., ζζ. 500-515). 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ιέγακε φηη ηα ππνθείκελα πνπ εξεπλνχκε (Σζηγγάλνη 

γνλείο), ε θχζε ησλ εξσηεκάησλ (αλάδπζε θαη φρη επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο), θαζψο 

θαη νη κέρξη ηψξα κεζνδνινγηθέο καο επηινγέο -πνηνηηθέο- αλαπφθεπθηα καο 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή αλνηθηψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

 

3.2.2   Ανάλςζη Πεπιεσομένος 

Παξφιν πνπ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ην 

Barelson, φια ζρεδφλ ηα εγρεηξίδηα έξεπλαο πνπ αζρνινχληαη (θαη) κε απηή, 

παξαπέκπνπλ ζηνλ νξηζκφ  πνπ έδσζε ν Barelson. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ζην 

Φίιηα (1996): «ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ηερληθή ηεο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηε γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία» (ζ. 196). 

Ο Φίιηαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «αλάιπζε πεξηερνκέλνπ» φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε πνηνηηθφ πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ φξν 

«θσδηθνγξάθεζε» φηαλ αλαιχεηαη πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

θαη ζπλήζσο ζπλέληεπμε κε εξσηεκαηνιφγην. Αλαθέξεη φηη: 

Ο Barelson έρεη ππνδείμεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο 

εμππεξεηεί ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ: ηνλ πξψην ν εξεπλεηήο 

ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ θαζεαπηνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ζην δεχηεξν πξνζπαζεί λα βγάιεη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ή γηα ηηο 

αηηίεο απφ ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηνλ ηξίην πξνζπαζεί λα 

αλαθαιχςεη θάηη γηα ηε θχζε ηνπ αθξναηεξίνπ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 96 

επηθνηλσλία ή γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζε απηφ. Οπνηαδήπνηε έξεπλα 

κπνξεί λα έρεη ζα ζθνπφ φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο 

(Φίιηαο, φ.π., ζζ. 196-197). 

Ο Barelson ζεσξεί φηη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(πξψην ζηφρν) ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα : 

1. Πεξηγξαθή ηάζεσλ ζην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο (κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ) 

2. Αλίρλεπζε ζηελ εμέιημε ηεο δηαλφεζεο. 

3. Καζνξηζκφ δηαθνξψλ ζε δηεζλή θιίκαθα ζην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο 

4. χγθξηζε κέζσλ ή «επηπέδσλ» επηθνηλσλίαο 

5. Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή θξηηεξίσλ επηθνηλσλίαο. 

6. Βνήζεηα ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο(π.ρ. 

θσδηθνπνίεζε αλνηθηψλ απαληήζεσλ ζπλέληεπμεο) 

7. Απνθάιπςε ησλ ηερληθψλ ηεο πξνπαγάλδαο  

ε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ παξαγσγνχ, ηε παξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηηο 

αηηίεο παξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ (δεχηεξν ζηφρν), ν Barelson ζεσξεί φηη ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

 1. Αλαγλψξηζε ησλ πξνζέζεσλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγσγψλ. 

 2. Καζνξηζκφ ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

ε ζρέζε κε ηνλ ηξίην ζηφρν πνπ είλαη δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθξναηεξίνπ ή ηηο επηπηψζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ζην αθξναηήξην 

θαηά ην Barelson ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

1. Αληαλάθιαζε ζηάζεσλ, ελδηαθεξφλησλ θαη αμηψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

2.  Πεξηγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ, ζην πεξηερφκελν κηαο επηθνηλσλίαο, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ζηάζεηο ή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ (Φίιηαο, φ.π., ζζ. 197 -

204). 

Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαηά ηνλ Φίιηα (1996) είλαη: 
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Να κεηαηξέςεη «αθαηέξγαζηα» θαηλφκελα ζε δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ αλ 

ηχρνπλ, βαζηθά, κηαο επεμεξγαζίαο θαηά επηζηεκνληθφ ηξφπν, ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ζηαδηαθά έλα ζψκα γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα ελεξγεζεί θαηά ηξφπν ψζηε (1) λα δεκηνπξγήζεη 

δεδνκέλα ηα νπνία λα είλαη «αληηθεηκεληθά» ή λα είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπαξαρζνχλ, (2) λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 

πνζνηηθά, (3) λα είλαη ζεκαληηθά γηα κηα ζπζηεκαηηθή ζεσξία, θαη (4) λα 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεχζεηο πέξα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

αλαιπφκελα δεδνκέλα (ζ. 205).  

   Θα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε ζε ζρέζε κε φια ηα παξαπάλσ φηη ηφζν 

νη απφςεηο ηνπ Barelson φζν θαη ηνπ Φίιηα, παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

κέζα απφ θαζαξά πνζνηηθή νπηηθή. Ζ Λακπίξε Γεκάθε (1990) ηνλίδεη ζρεηηθά φηη: 

«ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δελ είλαη θαηαλάγθε απνθιεηζηηθά πνζνηηθή, κπνξεί λα 

είλαη θαη  πνηνηηθή ζην κέηξν πνπ ν εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ παξνπζία 

/ απνπζία ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πνιηηηζκηθφ ηεθκήξην πνπ 

εξεπλά … θαη φρη γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία θάζε ζηνηρείν 

πξνβάιιεηαη» (ζζ. 75-78). 

Αληηκεησπίδεη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο βαζηθή κέζνδν έκκεζεο 

παξαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο κειέηεο πνιηηηζκηθψλ 

ηεθκεξίσλ αληηδηαζηέιινληάο ηελ κε ηελ άκεζε παξαηήξεζε (π.ρ. ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε θιπ). Παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηθνηλσλίαο: «πσο ήδε απφ ην 1949 ην επηζήκαλε ν Laswell … 

ελδηαθέξεηαη ζε ηειεπηαία  αλάιπζε γηα  ην: πνηνο  κηιά; (έξεπλα ηνπ πνκπνχ), γηα λα 

πεη ηη; (κήλπκα), πψο; (ηξφπνη, δνκή), ζε πνηνλ; (έξεπλα ηνπ απνδέθηε) θαη κε ηη 

απνηέιεζκα; (ε επίδξαζε ηνπ κελχκαηνο ζηνλ απνδέθηε)» (Λακπίξε Γεκάθε, φ.π., 

ζζ. 75-78). 

 Mε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ αζρνιείηαη (θαη) ν Βάκβνπθαο 

(1993): 

Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα γξαπηήο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο ηεθκήξηα. … Αληηθείκελν αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
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κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο, κεηά απφ εγγξαθή-

ερνγξάθεζή ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ζπλεληεχμεηο. … Ζ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζην ζηάδην ηεο πξνθαηαξηηθήο 

έξεπλαο ή πξνέξεπλαο, φζν θαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

πνπ νη ππνζέζεηο απνπζηάδνπλ, ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη αθξηβψο ε 

αλαδήηεζε ηδεψλ θαη εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

επηζθνπήζεηο πεδίνπ κε ζηφρν αθξηβψο ηελ δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ … 

ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε αλάιπζε παίξλεη δηαγλσζηηθφ ή 

πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαη γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δηαηχπσζε ησλ 

ππνζέζεσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ άιισζηε απνβιέπεη. … Αληηθείκελν 

ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηα ηεθκήξηα, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ. … Ζ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ παξακέλεη, σζηφζν, ε κφλε εθαξκφζηκε κέζνδνο, φηαλ 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί απηφ πνπ έρεη ήδε ιερζεί γηα έλα δεδνκέλν 

αληηθείκελν (M.-C. Unrug, 1974, ζ.26). Δπηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλάγνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα αλνηθηνχ ηχπνπ 

θαη ζπλεληεχμεηο. … Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ γίλεηαη ζηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, απηή ζεσξείηαη σο κέζνδνο ή θαη σο ηερληθή έξεπλαο. … Ζ 

αλάιπζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε «θπζηθφ» πνηνηηθφ πιηθφ, δειαδή 

πιηθφ πνπ παξάγεηαη απζφξκεηα απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ, είλαη δηαζέζηκν 

ζηνλ εξεπλεηή, νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα κέζνδν. Γηα παξάδεηγκα ε 

αλάιπζε εγθπθιίσλ. … Αληίζεηα, φηαλ ην πιηθφ πνπ αλαιχεηαη δελ είλαη 

δηαζέζηκν, αιιά ν εξεπλεηήο πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ηνπ, ηφηε γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηερληθή αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Παξάδεηγκα ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε αλνηθηέο εξσηήζεηο (ζζ. 264-281). 

 Σελ  αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κέζα απφ θπξίσο πνζνηηθή νπηηθή εμεηάδεη θαη ε 

Κπξηαδή (2001): 

ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ απιή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηφ 
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ζπλεπάγεηαη α) φηη ην θείκελν εμεηάδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη 

επηιεθηηθά, β) φηη νη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε επαλάιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απφ άιινπο εξεπλεηέο, θαη γ) 

φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν πνζνηηθνπνηνχληαη, 

νχησο ψζηε λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε ζεκαζία πνπ θέξνπλ ζην ίδην ην 

θείκελν αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια … δελ απνηειεί απηφλνκε θαη 

νινθιεξσκέλε κέζνδν αλάιπζεο – ηα θσδηθνπνηεκέλα πνζνηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλνςίδνληαη 

θαη ζπζρεηίδνληαη κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. … Σα εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη θαη θαηά ζπλέπεηα νη θαηεγνξίεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη, θαζψο 

θαη ε κνλάδα αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζνξίδνληαη απφ ηε γεληθή 

πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο. Ζ δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο αθνξά 

νπζηαζηηθά ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ησλ απαληήζεσλ φρη απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα – 

φπσο γίλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ. ην εξσηεκαηνιφγην ή ε 

ζπλέληεπμε – αιιά απφ ηα δηαζέζηκα δεπηεξνγελή επηθνηλσληαθήο 

κνξθήο  ζηνηρεία (ζζ. 283-301). 

Δθηεηακέλε είλαη ε αλαθνξά πνπ θάλεη ε Κπξηαδή (φ.π.) ζηε κνλάδα 

θαηαγξαθήο, ζηηο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο  

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Πξνζδηνξίδεη ηε κνλάδα 

θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ σο «ην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε: ε ιέμε, ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο ην ζέκα, ην πξφζσπν ή 

ην ζπλνιηθφ θείκελν». Παξνπζηάδεη ηηο κνλάδεο θαηαγξαθήο σο εμήο: 

Ζ κηθξφηεξε κνλάδα θαηαγξαθήο ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ε 

ιέμε. … Οιφθιεξε ε πξφηαζε απνηειεί κνλάδα θαηαγξαθήο φηαλ ν 

εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη λα ραξαθηεξίζεη ην λφεκα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη καδί. … Γπζρεξαίλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο φηαλ ε παξάγξαθνο 

είλαη ε βαζηθή κνλάδα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. … Σν 

ζπλνιηθφ θείκελν κπνξεί λα απνηειέζεη κνλάδα θαηαγξαθήο, φηαλ ν 
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ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ. {ρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ππνζηεξίδεη:} Ζ κέζνδνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ. πσο αλαθέξζεθε ήδε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηελ 

νπζία είλαη δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. … ηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο νη 

αξρηθέο θαηεγνξίεο δελ κεηαβάιινληαη. ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ … ηα δεδνκέλα αληηπαξαηίζεληαη κε αξρηθέο δνθηκαζηηθέο 

θαηεγνξίεο … αιιά ε ηειηθή ηνπο κνξθή είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

δηαπινθήο ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ (ζζ.  289-301). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξνχκε ηελ αλαθνξά πνπ θάλεη ε Κπξηαδή ζην έθδειν 

θαη ην ιαλζάλνλ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ δηφηη αλάινγεο αλαθνξέο είλαη ειάρηζηεο 

ζηελ ειιελφθσλε βηβιηνγξαθία. 

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ έρεη πξνθαιέζεη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο 

απφςεηο φζνλ αθνξά ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη 

εάλ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη αλ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ην έθδειν 

πεξηερφκελν (manifest content) ηνπ θεηκέλνπ, ηα λνήκαηα πνπ 

εθθξάδνληαη άκεζα απφ ηα ζχκβνια πνπ εκθαλίδνληαη, ή αλ ζα πξέπεη λα 

επηρεηξήζεη λα αλαθαιχςεη θαη ην ιαλζάλνλ πεξηερφκελν (latent content), 

κε άιια ιφγηα αλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζχηεξα λνήκαηα 

ηνπ θεηκέλνπ. … ην πιαίζην ηεο θαζηεξσκέλεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, ζεσξείηαη φηη απεηιείηαη ε «αληηθεηκεληθφηεηα» ηεο 

δηαδηθαζίαο φηαλ ν εξεπλεηήο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα 

έκκεζα, δειαδή ζηα βαζχηεξα λνήκαηα πνπ θξχβεη ην θείκελν. … Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα αγλνεί ηα βαζχηεξα λνήκαηα. 

… Καηά ηε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο ν εξεπλεηήο εξκελεχεη ην 

πεξηερφκελν ηεο ππφ αλάιπζεο επηθνηλσληαθήο νκάδαο κε βάζε ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη. Σν λφεκα φκσο ηνπ πεξηερνκέλνπ δελ 

είλαη έλα θαη κνλαδηθφ νχηε ν ηξφπνο νχηε ν ηξφπνο πνπ εξκελεχεηαη 

δηππνθεηκεληθφο. … Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη δελ είλαη 

εγγελέο ζηνηρείν ηνπ ππφ έξεπλα ππνθεηκέλνπ, αιιά απνηειεί έλαλ απφ 
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ηνπο πνιινχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ επηιέγεη ν εξεπλεηήο θαη επηβάιιεη ζηα δεδνκέλα. Με άιια ιφγηα, ηα 

ζηνηρεία δελ έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ λφεκα. Σν λφεκα θαηαζθεπάδεηαη ελ 

κέξεη απφ ηνλ εξεπλεηή κε ηελ επηινγή ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (Κπξηαδή, φ.π., ζζ. 292-295, 300). 

Ο Duverger (1978) ηαμηλνκεί ηηο κνλάδεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ  ζηηο 

παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο: α) Μνλάδεο αλάιπζεο κε γξακκαηηθή βάζε θαη β) 

Μνλάδεο αλάιπζεο κε κε γξακκαηηθή βάζε. ηηο κνλάδεο αλάιπζεο κε γξακκαηηθή 

βάζε εληάζζεη ηελ αλάιπζε: 

 α) ησλ ιέμεσλ 

 α1) αλάιπζε ησλ ζπκβφισλ ή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ 

 α2) γεληθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ  

β) ησλ θξάζεσλ θαη ησλ παξαγξάθσλ πνπ νπζηαζηηθά παξαπέκπνπλ ζην ζέκα  

ηηο κνλάδεο αλάιπζεο κε κε γξακκαηηθή βάζε εληάζζεη: 

α) Σελ αλάιπζε θαηά απηνηειή ηεθκήξηα (άξζξν εθεκεξίδαο, επηζηνιή, βηβιίν 

θ.ιπ.) 

β) Σελ αλάιπζε θαηά ρψξν (ην θείκελν ηεκαρίδεηαη ζε αξηζκφ ίζσλ ηεκαρίσλ 

πνπ απνηεινχλ ηηο πξνο αλάιπζε κνλάδεο). 

γ) Σελ πξνζσπηθφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξνο. Σα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνλ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη σο κνλάδεο αλάιπζεο (pp. 88-

99). 

Ο Woods (1999) αλαθεξφκελνο ζηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ: 

Έξρεηαη θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο αλάιπζεο πεδίνπ, ζηα αληίγξαθα θαη 

ζηα δηάθνξα θείκελα πξέπεη λα νξγαλσζεί βάζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

νξγάλσζε γίλεηαη, ζπλήζσο, κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. … Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα απηά ζα 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 102 

νξγαλσζνχλ κε ηξφπν νινθιεξσηηθφ, εμαληιεηηθφ, ινγηθφ θαη 

πεξηεθηηθφ. Σν πξψην βήκα ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θπξηφηεξσλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, κπνξεί λα εληαρζνχλ 

ζε νκάδεο θαηεγνξηψλ. Αθνχ γίλεη απηφο ν πξψηνο δηαρσξηζκφο, ηα 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξαηαρζνχλ, ζα ζηξαηησηάθηα, πίζσ απφ θαζεκία 

απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Σν είδνο ησλ θαηεγνξηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ  

ηε θχζε ηεο έξεπλαο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηεο … ζα πξέπεη λα δνχκε 

θαηά πφζν ην πιηθφ πνπ δηαζέηνπκε κπνξεί λα εληαρζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί, θαηά ηξφπν ακεηάθιεην, ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπκε νξίζεη, θαη κάιηζηα – θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θπζηθά- ζε κία 

θαη κφλν θαηεγνξία. Πξέπεη επίζεο λα κεξηκλήζνπκε, ψζηε φιεο νη 

θαηεγνξίεο λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν αλάιπζεο, φπσο εμάιινπ θαη 

νη ππνθαηεγνξίεο. Ο θάζε εξεπλεηήο ή ππνςήθηνο εξεπλεηήο  πξέπεη λα 

πεηξακαηηζηεί αξθεηά θαη λα πξνβεί ζε αξθεηέο δνθηκέο έληαμεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο, πξνηνχ λα πξνβεί ζηελ ηειηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ηελ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη (p. 198). 

Σνλ ηξφπν δηαρείξηζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη θσδηθνπνίεζεο παξνπζηάδεη ε 

Hutsinson  ζηε  Faulkner (1999): 

Δλψ ν εξεπλεηήο θσδηθνπνηεί θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα, αλαδεηά 

επαλαιακβαλφκελα ζρήκαηα. πγθξίλεη πεξηζηαηηθφ κε πεξηζηαηηθφ, 

πεξηζηαηηθφ κε θαηεγνξία, θαη ηέινο θαηεγνξία κε θαηεγνξία. … Με 

απηή ηε κέζνδν ν αλαιπηήο μερσξίδεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζε πεξηζηαηηθά. Μέζσ ηεο ζχγθξηζεο παξφκνησλ 

πεξηζηαηηθψλ, νη βαζηθέο ηδηφηεηεο κηαο θαηεγνξίαο … νξίδνληαη. Οη 

δηαθνξέο κεηαμχ πεξηζηαηηθψλ νξηνζεηνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε, ελψ νη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ζηαδηαθά δηαζαθελίδνληαη (p. 166). 

Ο Λάδνο (1998) αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο-αλάθιεζεο θαη 

αλάιπζεο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα κε κεγάιν αξηζκφ 

εξεπλψκελσλ ζεκεηψλεη: 

Ο πνηνηηθφο εξεπλεηήο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα ραζεί κέζα ζην ράνο ησλ 
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παξαδνζηαθά δηαηεηαγκέλσλ κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δεδνκέλσλ. 

Μάιηζηα, ζχληνκα  πξφθεηηαη λα δηαπηζηψζεη φηη θάζε λέν εξψηεκα πνπ 

ζα ζρεκαηίδεηαη ζην κπαιφ ηνπ ζα απαηηεί κηα ηφζν εθηεηακέλε 

αλαδηνξγάλσζε θαη επαλεμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

ψζηε λα έρεη πνιινχο πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ λα ηνλ νδεγνχλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απνθπγήο λέσλ ή θαηλνηφκσλ εξσηεκάησλ. ζν πην 

ζηνραζηηθφο, „ραιαξφο‟ θαη θαηλνηφκνο επηδηψθεη λα είλαη ν  πνηνηηθφο 

εξεπλεηήο  ηφζν πην ρεηξνπηαζηφ „ζθιεξφ‟ θαη πεηζαξρεκέλν πξέπεη λα 

είλαη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο   θαη αλάιπζεο  πνπ ζα νξγαλψζεη γηα λα 

ηνλ ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ (ζ. 316). 

    

3.2.3. ςμμεηοσική Παπαηήπηζη 

Ζ ηξίηε ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε απηή είλαη ε 

παξαηήξεζε θαη θπξίσο ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε  

καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ην ρψξν γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ζα 

θάλνπκε παξαηήξεζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο γεληθά θαη ζηηο νηθίεο εηδηθφηεξα ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 

ρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ε Κπξηαδή (2001) αλαθέξεη: 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε είλαη ε κέζνδνο πνπ έρεη ηαπηηζηεί  

πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Με ηελ 

κέζνδν απηή ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κειεηψληαη θαζψο 

δηαδξακαηίδνληαη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ – δελ κεηαθέξνληαη ζην 

εξγαζηήξην (φπσο ζπκβαίλεη κε ην πείξακα) νχηε αλαπαξάγνληαη, εθ ησλ 

πζηέξσλ, κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. … Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

παξαηήξεζε εθαξκφδεηαη φηαλ καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο  ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο – δειαδή φηαλ καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε πψο 

εξκελεχνπλ νη ίδηνη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο θαη πψο επεξεάδεη 

απηφ ζηε ζπλέρεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε παξαηήξεζε 

είλαη θαηάιιειε κέζνδνο φηαλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηα πξάγκαηα απφ 
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ηελ πιεπξά ησλ ππνθεηκέλσλ, λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε 

ηνπο θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζεκαζία θαη ην λφεκα πνπ δίλνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα. … Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ εξεπλεηή δεκηνπξγείηαη κέζα απφ 

ηα δεδνκέλα, απεηθνλίδεηαη ζηα δεδνκέλα. θνπφο ηνπ εξεπλεηή δελ είλαη 

ν έιεγρνο κηαο ήδε ππάξρνπζαο ζεσξίαο, φπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πνζνηηθήο αιιά ε αλεχξεζε θαη ε ζπλερήο απνζαθήληζε ζεσξεηηθψλ 

ελλνηψλ πνπ ζπλνςίδνπλ ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θαη βάζε ησλ νπνίσλ 

ζπγθξνηείηαη ε ζεσξία (ζζ. 245-250). 

Ο Λάδνο (1998) παξνπζηάδεη δχν ηππνινγίεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή ζηελ θνηλσληθή δνκή πνπ κειεηά: 

ηνπ Gold θαη ησλ Adler & Adler: 

«Με βάζε ηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο ηεο ηππνινγίαο ηνπ Gold, ν 

παξαηεξεηήο κπνξεί λα είλαη απφ: 

- πιήξσο ζπκκεηέρσλ (complete participant) 

- ζπκκεηέρσλ σο παξαηεξεηήο ( participant as observer) 

- παξαηεξεηήο σο ζπκκεηέρσλ (observer as participant) 

- έσο θαη πιήξσο παξαηεξεηήο (complete observer). Ζ ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε αλαπηχζζεηαη ζηα φξηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ηχπσλ, 

αθήλνληαο ηνλ ηέηαξην ηχπν ζηελ παξαηήξεζε» (ζζ. 274-277). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο 

ηεο ηππνινγίαο ηνπ Gold (πνπ καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, αθνχ απηή ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε) φηη ε Κπξηαδή παξνπζηάδεη θαη απηή ηδηαίηεξα εθηεηακέλα ηελ 

ίδηα ηππνινγία, ζεσξεί φηη ε θαηεγνξία -παξαηεξεηήο σο ζπκκεηέρσλ (complete 

observer)- αλήθεη ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή θαη 

ζρεηηθή ζεσξνχκε ηε δηεπθξίληζε ηεο Swann (1999): 

                ηελ έξεπλα γίλεηαη ζπρλά δηάθξηζε κεηαμχ ζπκκεηνρηθήο θαη κε 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. „πκκεηνρηθφο παξαηεξεηήο‟ είλαη εθείλνο 

πνπ παίξλεη κέξνο ζην γεγνλφο πνπ παξαηεξεί. Αληίζεηα, ν „κε 
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ζπκκεηνρηθφο παξαηεξεηήο‟ δελ παίξλεη κέξνο ζην γεγνλφο πνπ 

παξαηεξεί. ηελ πξάμε, ε παξαπάλσ δηάθξηζε δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε. 

Καη κφλν κε ην λα βξίζθεζηε ζε κία ζρνιηθή ηάμε (ή ζπλέιεπζε, θ.ιπ.) θαη 

λα παξαθνινπζείηε ηη ζπκβαίλεη, γίλεζηε, σο έλα βαζκφ, ζπκκέηνρνο (ζ. 

111). 

Ζ δεχηεξε θαη παξαπιήζηα κε ηελ πξψηε ηππνινγία πνπ παξνπζηάδεη ν Λάδνο 

(φ.π.) είλαη ησλ Adler & Adler: 

-ν ηχπνο ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο 

-ν ηχπνο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

-ν ηχπνο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο (ζζ. 275-276). 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ζεσξνχκε θαη νξηζκέλα ζεκεία ηεο θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο πνπ θάλεη ν Λάδνο (φ.π.) ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε: 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απνηειεί ηελ ιακπξφηεξε κνξθή ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο ζηε ζχγρξνλε επνρή. … Καηαξρήλ ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κία εμσηεξηθή θαη ζπγθπξηαθή 

αδπλακία: Έρεη εμειηρζεί ζε κφδα, ηδίσο θαηά ηελ δεθαεηία πνπ 

δηαλχνπκε. … Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηε κφδα θαη πεξλψληαο ζηελ 

νπζία, ε πξψηε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είλαη φηη    

-αληίζεηα κε ηηο πξφζθαηα επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο- απνηειεί ην 

δπζθνιφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. … Καηά ηε 

γλψκε καο, ε πξψηε έξεπλα {ηνπ εξεπλεηή} κε κέζν ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε απνηειεί θπξίσο δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο κεζφδνπ απφ 

κέξνπο ηνπ εξεπλεηή θαη δεπηεξεπφλησο κέζν παξαγσγήο γλψζεο γηα ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γεχηεξν, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε είλαη -

εμ νξηζκνχ- ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα κέζνδνο άληιεζεο γλψζεο. … Ζ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ελδείθλπηαη γηα κειέηεο κηθξψλ, εηδηθψλ, 

νκνηνγελψλ θαη πεξίπνπ ζηαζεξψλ ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο ή γεληθφηεξα 

ρσξνρξνληθέο ζπληεηαγκέλεο θνηλσληθψλ νκάδσλ ή θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ. … Ζ πξνγξακκαηηζκέλε επαγγεικαηηθή θαηαζθεπή 
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ζρέζεσλ νηθεηφηεηαο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θξχβεη πνιιαπιά 

εζηθά ινγηθά θαη κεζνδνινγηθά αδηέμνδα (ζζ. 283-292). 

ρεηηθφ κε ηελ δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είλαη ην 

ζρφιην ηεο Λακπίξε Γεκάθε (1990): «Ο βαζκφο ηεο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο  

κεζφδνπ απηήο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ίδηεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εξεπλεηή –

παξαηεξεηή: απφ ηελ επθπΐα ηνπ, ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

γίλεηαη ζπκπαζήο. Γη‟ απηφ θαη ε κέζνδνο απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα 

εμαηνκηθεπκέλε» (ζ. 79). 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο παξαηήξεζεο ζηε ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη ην 

ξφιν ηνπ εξεπλεηή, ν Βάκβνπθαο (1993) αλαθέξεη ηα εμήο: 

Χο κέζνδνο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ καζεηή 

ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο εθδειψζεηο, ηηο πξάμεηο θαη ηα δεκηνπξγήκαηά 

ηνπο. Γίλεηαη κε βάζε νξηζκέλεο αξρέο, αθνινπζεί κηα νξηζκέλε πνξεία 

θαη απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Καηά ηελ 

παξαηήξεζε θαηαγξάθνληαη ζπλδηαιέμεηο, θηλήζεηο, εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηάζεηο, κεηαηνπίζεηο θαη γεληθά 

θαζεηί πνπ κπνξεί λα ζεκεησζεί. … H παξαηήξεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

εληειψο νπδέηεξε. Ζ παξαηήξεζε είλαη κηα καξηπξία, ζηε δηακφξθσζε 

ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ νη πξνδηαζέζεηο, ε πείξα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

κάξηπξα-παξαηεξεηή. Γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη δηάθξηζε απηνχ 

πνπ ζπλδέεηαη πξαγκαηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ή ην αληηθείκελν 

παξαηήξεζεο απφ απηφ πνπ αλάγεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

παξαηεξεηή (ζζ.194, 209). 

Ο Παληειήο (2003) παξνπζηάδεη ηα θπξηφηεξα κέξε πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ : 

Α) ηελ ηάμε 

Β) ηηο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο 

Γ) ην παηρλίδη 

Γ) ε εηδηθέο αίζνπζεο (ζζ. 196-197). 
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Μέζα απφ κία θαζαξά πνζνηηθή νπηηθή, ν Παξαζθεπφπνπινο (1993) καο δίλεη 

ηε δηαθνξά ηεο παξαηήξεζεο κε άιιεο ηερληθέο ζπιινγήο πιηθνχ: 

Ζ θχξηα κεζνδνινγηθή δηαθνξά ηεο παξαηήξεζεο απφ ηηο άιιεο ηερληθέο 

ζπιινγήο πιηθνχ (ην εξσηεκαηνιφγην, ηε ζπλέληεπμε, θαζψο θαη ηα 

παληφο είδνπο ζηαζκηζκέλα ηεζη) είλαη φηη, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο απηέο 

ηερληθέο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηηο πεξηγξαθέο-

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, γξαπηψο ή 

πξνθνξηθψο, ζε εξσηήζεηο πνπ ν εξεπλεηήο – εμεηαζηήο ηνχο ππνβάιιεη, 

ζηελ παξαηήξεζε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε πεξηγξαθέο – 

κεηξήζεηο πνπ καο δίλεη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο – εμεηαζηήο, ν νπνίνο 

θξνληίδνπκε λα είλαη απηφπηεο θαη απηήθννο  κάξηπξαο ησλ 

δηαδξακαηηδνκέλσλ θαη πεξηγξαθνκέλσλ. Γειαδή ν εμεηαζηήο – 

παξαηεξεηήο ρξεζηκεχεη σο φξγαλν κέηξεζεο (ζ. 133). 

Σνικνχκε λα πνχκε φηη αλ ην κεηαθέξακε απηφ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ζα 

ιέγακε φηη ν εξεπλεηήο παξάγεη ηα δεδνκέλα θαη ρξεζηκεχεη σο φξγαλν εξκελείαο. 

Με  ηε ζρέζε παξαηήξεζεο κε άιιεο κεζφδνπο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

παξαηήξεζεο αζρνιείηαη ν Φίιηαο (1996). 

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη επηηξέπεη ηελ 

άκεζε θαηαγξαθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη πεξηζζφηεξεο 

επηζηεκνληθέο κέζνδνη βαζίδνληαη θαζ‟ νινθιεξία ζε αλαδξνκηθέο 

αλαθνξέο ή πξνβιέςεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο … αληίζεηα ε 

κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο πξνκεζεχεη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε  

άκεζεο θαη ηππηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. … Βέβαηα νη άλζξσπνη φηαλ 

βξίζθνληαη ππφ παξαηήξεζε, πηζαλφλ, αλ γλσξίδνπλ φηη θάπνηνο ηνπο 

παξαηεξεί, λα πξνζπαζήζνπλ ζθφπηκα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηδηθή 

εληχπσζε, αιιά αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ίζσο πην δχζθνιν 

λα θέξνληαη δηαθνξεηηθά απ‟ φηη ζπλήζσο απφ ην λα ιέλε πξάγκαηα κε 

ηξφπν δηαθνξεηηθφ απ‟ ηνλ ζπλεζηζκέλν. … Δθφζνλ ε παξαηήξεζε κε 

ζπκκεηνρή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο δηεξεπλεηηθή κέζνδνο ε 

αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία έρεη ν παξαηεξεηήο κάιινλ ζα 
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ππνζηεί αιιαγέο θαζψο πξνρσξάεη ε έξεπλα. Δπνκέλσο πηζαλφλ λα 

πξέπεη λα αιιάμεη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζεο ή λα εμεηδηθεχζεη 

ην πεξηερφκελν ηεο παξαηήξεζεο θαη ζπρλά νη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη 

είλαη ξηδηθέο. Οη αιιαγέο απηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαηήξεζεο δελ 

είλαη αλεπηζχκεηεο. Αληίζεηα αληηπξνζσπεχνπλ ηε κέγηζηε επηζπκεηή 

ρξήζε ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο (ζζ.  97-99, 102-107). 

ρεηηθά κε ηηο πηζαλέο δηαζηάζεηο παξαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ν Φίιηαο (φ.π.) ζεκεηψλεη : 

Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ απζηεξνί θαλφλεο θαη ν ζπκκεηέρσλ 

παξαηεξεηήο πξέπεη πάληνηε λα είλαη έηνηκνο λα νδεγείηαη  απφ 

απξνζδφθεηεο αιιαγέο γεγνλφησλ, ίζσο ζα πξφζθεξε θάπνηα βνήζεηα ε 

παξνπζίαζε ελφο θαηαιφγνπ φπσο απηέο πνπ αθνινπζεί … 

1.  Οη ζπκκεηέρνληεο… 

2.   Οη ζπλέπεηεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ… 

3.  Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη… 

4.  Σα αξρηθφ γεγνλφο ή εξέζηζκα… 

5.  Σα θίλεηξα… 

6.  Οη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο… 

7.  Σν πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο… 

8.  Οκαιφηεηα θαη επαλάιεςε… 

9.  Υξφλνο δηάξθεηαο… 

10 εκαληηθέο παξαιείςεηο… 

11. Παξεθθιίζεηο απφ ζπλεζηζκέλα… 

12. Αζπλέπεηα… (ζζ.104-107). 

Ο Woods (1999) αλαθέξεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εξεπλεηή ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο: 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζε έλα ρψξν, ζε 
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έλαλ ηφπν θαη κπνξεί λα κειεηήζεη κηα νκάδα αηφκσλ, ηφηε πξέπεη λα 

επηζηξαηεχζεη ηηο ηθαλφηεηεο παξαηήξεζεο πνπ δηαζέηεη, θαη φζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη απηέο, ηφζν θαιχηεξα. ηαλ, δε, θάλνπκε ιφγν γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο παξαηήξεζεο, αλαθεξφκαζηε πξσηίζησο ζηελ ελφξαζε: κε 

άιια ιφγηα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα δηαβιέπεη ζε βάζνο ρξφλνπ, 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα θαηαλνεί κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη γεγνλφησλ. Ζ ελφξαζε ζπλίζηαηαη ζε κηα δχλακε πνπ έρεη ηδηαίηεξα 

αλαπηχμεη ν εξεπλεηήο, ψζηε λα κπνξεί λα «ζπιιέγεη» πιεξνθνξίεο πνπ 

θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν θνκκάηη κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

αλίρλεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα γίλεηαη ηφζν ζηα ιηγφηεξν, φζν θαη ζηα 

πεξηζζφηεξν πηζαλά κέξε, ηφζν ζηνπο ιηγφηεξν, φζν θαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξν πηζαλνχο αλζξψπνπο, ηφζν ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο, φζν θαη 

ζηηο πιένλ αζπλήζηζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ν εξεπλεηήο 

πξέπεη λα αλαπηχμεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ επηινγή, δειαδή, πηπρψλ 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ζε φζν ην δπλαηφ πην ζπγθεληξσηηθφ βαζκφ 

εμνλπρηζηηθή έξεπλα θαη ηνλ νξηζκφ πνπ ζα έρεη κεγαιχηεξν εχξνο θαη 

πην κεγάιε ηζρχ (ζ. 165 ). 

Οη Karabel & Halsey (1976) αλαθέξνπλ φηη ε πξνηηκψκελε κεζνδνινγία απφ ηε 

Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε άκεζε 

παξαηήξεζε ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ παξαηεξεηή (ζ. 542). 

Ζ Mason (2003) παξνπζηάδεη ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο επηινγήο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εξεπλεηή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο σο κέζνδν παξαγσγήο δεδνκέλσλ: 

Έρεηε κηα νληνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία απνδίδεη θεληξηθή ζεκαζία 

ζηηο δηαδξάζεηο, ζηηο πξάμεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο, φζν θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηα παξαπάλσ, 

ελεξγνχλ σο πξνο απηά θαη νχησ θαζεμήο. … Έρεηε κηα επηζηεκνινγηθή 

ζέζε ε νπνία πξνηείλεη φηη ε γλψζε ή ηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πεξί ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ή 

ηεο ζπκκεηνρήο ή ηεο βίσζεο «θπζηθψλ» ή «πξαγκαηηθψλ» ρψξσλ, 

δηαδξαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νχησ θαζεμήο. … Ζ άπνςή ζαο φζνλ 
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αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δνκεζνχλ νη θνηλσληθέο 

εμεγήζεηο –απφ θνηλνχ κε ηνπο  ππνζηεξηθηέο ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο- 

δίλεη έκθαζε ζην βάζνο, ζηελ πεξηπινθφηεηα θαη  ηε ζθαηξηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. … Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα αληηιακβάλεζηε ηνλ εαπηφ 

ζαο ζαλ ελεξγφ θαη αλαζηνραδφκελν παξάγνληα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. … Ζ εθηίκεζε ζαο είλαη φηη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεηάδεζηε δελ είλαη δηαζέζηκν κε άιιεο κνξθέο ή άιινπο ηξφπνπο. … 

Δίλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ παξαηήξεζε ζαλ κία απφ ηηο πνιιέο 

κεζφδνπο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζαο εξσηεκάησλ. … 

Μπνξεί λα αηζζάλεζηε φηη είλαη πην δενληνινγηθφ λα εηζρσξείηε θαη λα 

εκπιέθεζηε ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν ησλ αηφκσλ πνπ εξεπλάηε κε ζηφρν λα 

ηα θαηαλνήζεηε, παξά λα πξνζπαζήζεηε λα «κείλεηε απέμσ» 

αθνινπζψληαο άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο (ζζ. 135-139). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε επαλεξρφκαζηε ζηελ Κπξηαδή 

(2001) θαη  ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθά: 

Ζ δηαπινθή ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, έρεη απνηέιεζκα λα επηθεληξψλεηαη 

δηαδνρηθά ε πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή ζηα εξσηήκαηα πνπ ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη σο θεληξηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ παξαηήξεζε ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ έρεη επέιζεη ζεσξεηηθφο θνξεζκφο -δειαδή φηαλ παχνπλ λα 

εκπινπηίδνπλ ηηο ππάξρνπζεο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο πξφζζεηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη απιψο επαλαιακβάλνληαη. Καζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο,  είλαη ζεκαληηθφ ε γξαπηή πεξηγξαθή λα γίλεηαη 

δίρσο θαζπζηέξεζε, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ ή ην γξεγνξφηεξν 

δπλαηφ κεηά ηε ιήμε ηεο παξαηήξεζεο. … Βαζηθφο θαλφλαο γηα ηε 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο είλαη φηη ν εξεπλεηήο δελ ζα πξέπεη λα 

εκπηζηεχεηαη ηε κλήκε ηνπ -ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα ειαρηζηνπνηεί ην 

ρξφλν πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο. 

Δπίζεο νη ζεκεηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχλ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο. … Ζ ηαμηλφκεζε ησλ 

ζεκεηψζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πεξηγξαθηθέο 
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ζεκεηψζεηο, ζεσξεηηθέο ζεκεηψζεηο θαη κεζνδνινγηθέο ζεκεηψζεηο. Οη 

πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο αθνξνχλ ηε κεηαθνξά φισλ φζσλ 

δηαδξακαηίζηεθαλ αθξηβψο φπσο ηα άθνπζε θαη είδε ν εξεπλεηήο, δίρσο 

θακία πξνζπάζεηα αλάιπζεο, ελψ νη ζεσξεηηθέο ζεκεηψζεηο εξκελεχνπλ 

θαη απνδίδνπλ λφεκα ζηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία. … Πέξα απφ ηηο 

πεξηγξαθηθέο θαη ηηο ζεσξεηηθέο ζεκεηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ ν εξεπλεηήο 

λα αλαθέξεηαη θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζή ηνπ  ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη θαη, γεληθά, νηηδήπνηε 

έρεη ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεη θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο {κεζνδνινγηθέο ζεκεηψζεηο}. … Οη 

πιεξνθνξίεο  πνπ αληινχληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζπκπιεξψλνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε, αθελφο, δηφηη ν 

εξεπλεηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζεί φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ 

ηνπ θαη, αθεηέξνπ, δηφηη κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαη άιια, ελ ηε απνπζία 

ηνπ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα. … Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο μεθηλάεη κε ηελ αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Καζψο ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

ζπλερίδεηαη, νη θαηεγνξίεο εμεηάδνληαη κέρξη λα βξεζεί ην «ζεκείν 

θνξεζκνχ» δειαδή ην ζεκείν πνπ εμαζθαιίδεη γηα ηνλ εξεπλεηή φηη δελ 

ρξεηάδνληαη άιια ζηνηρεία θαη φηη νη θαηεγνξίεο, σο έρνπλ, θαιχπηνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηα θαηλφκελα πνπ ελζσκαηψλνπλ. … Ζ κέζνδνο ηεο 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο επηθεληξψλεηαη ζε ζρήκαηα θνηλσληθήο 

δηαληίδξαζεο, ζην θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ δηακνξθψλνληαη θαη ζηελ 

εμέιημε ηνπο ζην ρξφλν. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζρεηηθέο ζεσξίεο, θαζψο 

αλαπηχζζνληαη, έρνπλ πξνζσξηλφ θαη δνθηκαζηηθφ ραξαθηήξα. Κάζε 

«λέα πεξίπησζε εμεηάδεηαη γηα ην βαζκφ πνπ ηαηξηάδεη ή δελ ηαηξηάδεη ή 

γηα ην πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα ηαηξηάμεη κε ηελ ζεσξία» - δειαδή 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο είλαη φηη είλαη «ξεπζηή θαη 

επκεηάβιεηε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (ζζ. 258-282). 
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3.3. Εηηήμαηα  ηθικήρ και δεονηολογίαρ ζηην έπεςνα 

Με ηε ζρέζε ηερληθήο θαη εζηθήο ζηελ έξεπλα αζρνιείηαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλα 

ν Λάδνο (1998). χκθσλα κε απηφλ: 

Μηα αμηφινγε νκάδα ζχγρξνλσλ πνηνηηθψλ ζεσξήζεσλ (γηα παξάδεηγκα 

ε θξηηηθή ζεψξεζε) θαη κεζνδνινγηψλ (γηα παξάδεηγκα ε δηαιεθηηθή) 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη νη επηζηεκνληθέο απνθάζεηο  δελ είλαη ινγηθά 

δπλαηφλ λα δηαζπαζηνχλ ζε δχν απηφλνκα θαη απηνηειή δεηήκαηα, ηελ 

εζηθή θαη ηελ ηερληθή πνπ παληξεχνληαη ή αιιεινεπεξεάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. … κσο,  ε ηερληθή ζηηγκή θαη ε εζηθή ζηηγκή είλαη εληαίεο 

ζηελ απηή επηζηεκνληθή πξάμε. 

ε κηα άιιε νκάδα πνηνηηθψλ ζεσξήζεσλ θαη κεζφδσλ ηε 

ζχγρξνλε πνηνηηθή έξεπλα παξαηεξνχληαη δχν αληίζεηεο κεηαμχ 

ηνπο εκθάζεηο σο πξνο ηε ηερληθή θαη ηελ εζηθή ζαλ λα είλαη 

μερσξηζηέο θαη δηαζπάζηκεο ζηηγκέο. … Οη κελ ηερληθηζηέο 

(αληηθεηκεληζηέο-ζεηηθηζηέο, αιιά θαη εζλνκεζνδνιφγνη) θιίλνπλ 

πξνο ην λα δίλνπλ έλα απνθαζηζηηθφ πξνβάδηζκα ζηελ ηερληθή 

έλαληη ηεο εζηθήο, ελψ νη εζηθηζηέο (ππνθεηκεληζηέο – θξηηηθνί, 

φπσο νη θνλζηξνπθηηβηζηέο, νη κεηακνληέξλνη, κέξνο ηεο 

θεκηληζηηθήο   ζθέςεο, κέξνο ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο θ.α.) θιίλνπλ 

ππέξ ηεο εζηθήο. … Οη κελ ηερληθηζηέο θιίλνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο κεδεληθήο εζηθήο ζηελ έξεπλα: ν εξεπλεηήο 

κπνξεί λα είλαη εζηθφο - αιιά φρη σο εξεπλεηήο. Μπνξεί λα είλαη 

εζηθφο κφλν σο πξνο ηνπο άιινπο  ξφινπο πνπ είλαη πνπ είλαη 

θνξέαο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ε εζηθή κεηαηξέπεηαη ζε αμηνινγηθή 

νπδεηεξφηεηα - θαίλεηαη ε εζηθή λα κελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ 

αμηνινγηθή νπδεηεξφηεηα. … Οη εζηθηζηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά 

θιίλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο κεδεληθήο αλνρήο ζηελ έξεπλα. 

Ζ ηερληθή κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσπηθή επαηζζεζία, ζπκπάζεηα, 

δηαίζζεζε. Βέβαηα, κεηαμχ ησλ δχν πφισλ επηθξαηνχλ νη 
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ξεαιηζηέο, δειαδή φζνη πξνηείλνπλ κηα ζεηξά δνζνινγηψλ εζηθήο 

„θαη‟ ηερληθήο κε θξηηήξην φρη ηε δνκή ηεο επηζηεκνληθήο πξάμεο 

αιιά ην εθηθηφ ηεο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. … Ζ έξεπλα απνηειεί 

θνηλσληθή ζρέζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο 

θνηλσλίαο, δειαδή ζε ζαθείο ζπληεηαγκέλεο σο πξνο ην ρξφλν 

δηεμαγσγήο, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία.   Σν 

εζηθφ δήηεκα ζηελ έξεπλα εθθξάδεη ηελ παξνπζία πνιιψλ 

ελεξγψλ αληηηηζέκελσλ ή αζχκβαησλ ζπκθεξφλησλ ζηελ απηή 

εξεπλεηηθή πξάμε, ζε θάζε ζηηγκή ηεο απηήο εξεπλεηηθήο πξάμεο. 

Με άιια ιφγηα, ε εξεπλεηηθή πξάμε -θάζε εξεπλεηηθή πξάμε, 

αθφκα θαη απηήο ηεο παξαιίαο γπκληζηψλ- απνηειεί πξντφλ 

ζπζρεηηζκνχ θαη εμηζνξξφπεζεο αληηηηζέκελσλ δπλάκεσλ ή θαη 

πεδίν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. … ηελ επηινγή θαη νξγάλσζε 

ηεο εξεπλεηηθήο εζηθήο, ν εξεπλεηήο δελ μεθηλάεη απφ ην κεδέλ, 

απφ κηα θαηάζηαζε φπνπ νθείιεη λα ζρεδηάζεη έλα δενληνινγηθφ 

ζχζηεκα επζχο εμ αξρήο. Σφζν ε καθξά φζν θαη ε παξαδεηγκαηηθή 

ηνπ ζεψξεζε πιαηζηψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπ. Δπηπιένλ ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα έρεη αλαπηπρζεί έλαο πινχζηνο ζηνραζκφο πάλσ 

ζηελ εξεπλεηηθή εζηθή, ν νπνίνο  έρεη νξγαλσζεί ζε κηα ζεηξά 

πξνδηαγεγξακκέλσλ ζπλδπαζηηθψλ επηινγψλ … ν εξεπλεηήο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα απνδνρήο κηαο απφ απηέο σο αθεηεξίαο ή λα 

νξγαλψζεη ηε δηθή ηνπ εξεπλεηηθή εζηθή κε ζεκεία αλαθνξάο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο θαη κε ηξφπν πνπ λα νκνινγεί ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. … Πξνζηαζία  

ησλ εξεπλψκελσλ ή ειεπζεξία ζηελ έξεπλα θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο; ηνλ έλα πφιν ηνπ άμνλα δηεπζέηεζεο  ηνπ 

εζηθνχ δεηήκαηνο {πφινο ηεο θσδηθνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο} 

παξαηάζζνληαη θαη ζπλεξγνχλ κηα ζεηξά εξεπλεηψλ κε γλεζηφηεξν 

εθθξαζηή ηνλ Erikson… χκθσλα κε ηνλ Erikson (1967: 373), ν 

θνηλσληθφο επηζηήκνλαο δελ δηθαηνχηαη λα παξαβηάδεη ηελ 
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ηδησηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε, λα αιινηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, θαη, ζπλεπψο, θάζε 

ζπγθαιπκκέλε έξεπλα είλαη αλήζηθε. … Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη κε αθξίβεηα ηνλ εξεπλψκελν φηη απνηειεί εξεπλεηηθφ 

ζηφρν, αιιά θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Υσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εξεπλψκελνπ ε έξεπλα δελ είλαη εχινγν λα 

δηεμαρζεί. … ηε ζεψξεζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο αληηπαξαηίζεηαη ε ζεψξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εζηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ ζεψξεζε απηή πξνηείλεη θη εθαξκφδεη ηε 

ζπζηεκαηηθή εμαπάηεζε ησλ εξεπλψκελσλ ζην φλνκα ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο γλψζεο. Ο εξεπλεηήο είλαη ειεχζεξνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάζε κέζν γηα λα αληιήζεη ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα. Δπίζεο είλαη ειεχζεξνο λα ηα  ρξεζηκνπνηήζεη 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο άκεζεο θαη ηηο έκκεζεο ζπλέπεηέο ηνπο ζηνπο 

εξεπλψκελνπο. ... Μηα ζεηξά απφ λέεο εκθάζεηο θαη παξαιιαγέο 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε πνηνηηθή έξεπλα θαη πξνηείλνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο εζηθήο θαη ηερληθήο. … Ζ 

πξνζγεησκέλε ζεσξία εθηηκά φηη ν επηζηήκνλαο σο εξεπλεηήο 

θέξεη επζχλεο απέλαληη ζηελ εηδηθή επηζηήκε ζηελ νπνία είλαη 

ηαγκέλνο, ζηα άηνκα πνπ  ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία θαη ζηνπο ζρεδηαζηέο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. … Γηα ηνλ Erikson ν 

εξεπλεηήο είλαη ίζνο κε ηνλ θψδηθα εζηθήο, ελψ γηα ηνλ 

Hymphreys  είλαη ίζνο κε ηελ θαξηέξα ηνπ. Γηα ηνλ Douglas είλαη 

εθπξφζσπνο ηνπ αδηθνχκελνπ πνιίηε, γηα ηηο θεκηλίζηξηεο 

εθπξφζσπνο ησλ γπλαηθψλ, γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο καξμηζηέο 

εθπξνζσπεί ηελ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, γηα ηνπο θξηηηθνχο 

καξμηζηέο θάζε είδνπο απιήξσηε παξαγσγηθή εξγαζία θνθ. … Ζ 

πξαγκαηηζηηθή ζεψξεζε πξνηείλεη ηε ζέζε φηη ην θεληξηθφ 

πξφζσπν ζηελ έξεπλα είλαη ν εξεπλεηήο. Σε ζέζε απηή ηε 

δερφκαζηε ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά» (ζζ. 212- 248). 
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Ηδηαίηεξα εθηεηακέλε είλαη ε αλαθνξά ζε ζέκαηα δενληνινγίαο εθπαηδεπηηθήο 

θαη θνηλσληθήο έξεπλαο ζηνπο Cohen & Manion (1994): 

Tα ζέκαηα δενληνινγίαο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, εηδηθφηεξα, κπνξεί λα είλαη ζχλζεηα θαη ιεπηά θαη κπνξνχλ 

ζπρλά λα βάινπλ ηνπο εξεπλεηέο ζε εζηθά δπζρεξή ζέζε, πνπ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα θαίλεηαη αδηέμνδε. … Θεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη κηα 

πηζαλή πεγή δενληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ ηε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο … ην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

… ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ … ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ… ηε θχζε ησλ ζπκκεηερφλησλ … ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη … θαη ην ηη ζα γίλεη κε ηα δεδνκέλα (ζζ. 470-520). 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά νη Cohen & Manion (φ.π.) θάλνπλ ζηε ζρέζε θφζηνπο-

νθέινπο πξνζαξκνζκέλε απφ ηνπο Frankfort - Nachmias and Nachmias (1992): 

Ζ αλαινγία θφζηνπο νθέινπο είλαη κία βαζηθή έλλνηα πνπ εθθξάδεη ην 

θχξην δενληνινγηθφ πξφβιεκα ζηελ θνηλσληθή έξεπλα. ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο 

πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ηα πηζαλά θνηλσληθά νθέιε ηνπ εγρεηξήκαηνο 

απέλαληη ζην πξνζσπηθφ θφζηνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σα 

πηζαλά νθέιε απφ ηελ έξεπλα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο αλαθαιχςεηο. … 

Σν θφζηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζβνιή 

ηεο αμηνπξέπεηαο, ηελ ελφριεζε, ηελ απψιεηα ηεο πίζηεο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ηελ απψιεηα ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ θαη ηε 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε. … Ζ δηαδηθαζία ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

νθέινπο έλαληη ηνπ πηζαλνχ θφζηνπο είλαη θπξίσο ππνθεηκεληθή θαη 

θαζφινπ εχθνιε. Γελ ππάξρεη ηίπνηε απφιπην θαη νη εξεπλεηέο πξέπεη λα 

πάξνπλ απνθάζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε 

ζπλάξηεζε κε επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο αμίεο (ζ. 73). 

Ηδηαίηεξε έκθαζε θαη έθηαζε δίλνπλ νη Cohen & Manion (φ.π.) ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. χκθσλα κε ηνπο  
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Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1992 ζηνπο Cohen & Manion: 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα μέξνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη 

εζεινληηθή ζε θάζε πεξίπησζε θαη πξέπεη λα ιάβνπλ ιεπηνκεξή εμήγεζε 

εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηα νθέιε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο δεκηέο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα. … Ζ αξρή ηεο ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο δελ ζα έπξεπε. … λα 

θαηαζηεί απφιπηε πξνυπφζεζε γηα θάζε είδνπο θνηλσληθή έξεπλα. Παξ‟ 

φιν πνπ ζπλήζσο είλαη επηζπκεηή, δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε 

κειέηεο πνπ δελ πεξηέρνπλ θίλδπλν (ζζ. 475-480). 

Χο δενληνινγηθά δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη Cohen & Manion (φ.π.) ζεσξνχλ ηα παξαθάησ: 

εβαζκφο ζηελ ηδησηηθή δσή 

Αλσλπκία 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Πξνδνζία 

Δμαπάηεζε  

ρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα  ζεσξνχλ φηη αθνξά: 

Α. Σνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη. ζν πην 

επαίζζεηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ν εξεπλεηήο ηφζν πεξηζζφηεξεο 

εγγπήζεηο απαηηνχληαη  γηα πξνζηαηεπηεί ε ηδησηηθφηεηα. 

Β. Σν ζθεληθφ πνπ δηεμάγεηαη ε παξαηήξεζε. Θεσξνχλ δεη ε θαηνηθία απνηειεί 

θαη εμνρήλ ηδησηηθφ ζθεληθφ. 

Γ. Σε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ σο δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίδνληαη 

πξνζσπηθέο  πιεξνθνξίεο κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Θεσξνχλ φηη νη εξεπλψκελνη κπνξνχλ εζεινληηθά λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ 

ηδησηηθφηεηα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε νη εξεπλεηέο πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε 

ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε ησλ  αηφκσλ (ζζ. 496-507). 
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Οη ίδηνη ζεσξνχλ σο αλσλπκία φηη «νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο» 

θαη δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ απηέο (Cohen & Manion, φ.π., ζζ. 498-499). 

Χο εκπηζηεπηηθφηεηα νξίδνπλ φηη «παξφηη νη εξεπλεηέο γλσξίδνπλ πνηνο παξέρεη 

ηηο πιεξνθνξίεο, ή κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ δίλνληαη, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα θάλνπλ δεκνζίσο γλσζηή ηε ζπζρέηηζε». 

Σνλίδνπλ δε φηη φζν πην πξνζσπηθέο ή απφξξεηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο ηφζν πξέπεη 

λα ηεξείηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα (Cohen & Manion, φ.π., ζ. 500) 

Χο πξνδνζία νξίδνπλ φηαλ «δεδνκέλα ηα νπνία παξαζρέζεθαλ κε 

εκπηζηεπηηθφηεηα δεκνζηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ελφριεζε, 

άγρνο ή ίζσο θαη πφλν ζην ππνθείκελν ή ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ παξείρε ηηο 

πιεξνθνξίεο» (Cohen & Manion, φ.π., ζ. 500). 

Ζ εμαπάηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο θαη φρη κφλν, «φηαλ ν εξεπλεηήο απνθξχπηεη ηνλ αιεζηλφ ζθνπφ θαη 

ηηο ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο ή παξαπιεξνθνξεί ηα ππνθείκελα ή ηα εθζέηεη ρσξίο ιφγν 

ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ελφριεζε, πφλν ή άγρνο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηα 

ππνθείκελα ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Ζ εμαπάηεζε ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ ιέγεηαη φιε 

ε αιήζεηα. … [ην πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο] φπνπ νη εξεπλεηέο απνθξχπηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπο θαη δηεηζδχνπλ ζε μέλεο νκάδεο» (Cohen & Manion, φ.π., ζζ. 502-

507). 

 Ζ Mason (2003) αλαθέξεηαη ζηε δενληνινγία, ηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή, ζηνλ 

πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Θεσξψληαο φηη είλαη απίζαλν λα ππάξμεη πνηέ 

μεθάζαξε ιχζε ηνπ δενληνινγηθνχ δεηήκαηνο  παξαζέηεη κηα ζεηξά εξσηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα ζέηεη εμ αξρήο ν εξεπλεηήο: 

- Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ή νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο; 

- Πνηεο νκάδεο, πνηνη νξγαλσκέλνη θνξείο, πνηεο πξαθηηθέο, ή νηηδήπνηε άιιν, 

είλαη δπλαηφλ λα ελδηαθέξνληαη γη‟ απηή ηελ έξεπλα, ή λα εκπιέθνληαη ζε απηήλ ή λα 

επεξεάδνληαη απφ απηήλ; 

- Ση ζπλεπάγεηαη ε δηαηχπσζε απηψλ ησλ ηδηαίηεξσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 
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γη‟ απηέο ηηο νκάδεο ηνπο νξγαλσκέλνπο θνξείο, ηηο πξαθηηθέο;(ζ. 70-73) 

- H ίδηα (φ.π. 74-75) ζρεηηθά κε ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο θαη ηα εζηθά 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο ζέηεη επίζεο νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα απαληήζεη ν εξεπλεηήο 

- Πνησλ ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαη κέζσ απηψλ ησλ θξηηεξίσλ; 

- Πψο θαη γηα πνηνλ ιφγν αλαπηχρζεθαλ (είηε επίζεκα είηε αλεπίζεκα); 

- Πξνζθέξνπλ φιεο νη δηαθνξεηηθέο πεγέο θξηηήξηα ίζεο απζηεξφηεηαο; 

- Δίλαη απηά ηα θξηηήξηα αξθεηά θαιά ζε ζρέζε κε ηα πνιχπινθα ζπκθέξνληα 

πνπ έρσ εληνπίζεη;  

Ζ Faulkner (1999) παξαζέηεη κηα ζεηξά θαλφλσλ δενληνινγίαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηελ πξάμε: 

 εβαζηείηε ην πξσηφθνιιν 

 Δπηδηψμηε ζπκκεηνρέο 

 Γηαπξαγκαηεπηείηε κε απηνχο πνπ ζα δερηνχλ ηηο επηδξάζεηο 

 Να θνηλνπνηείηε ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ζαο 

 Πξνκεζεπηείηε ξεηή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεηε ηε κέζνδν ηεο 

παξαηήξεζεο 

 Πξνκεζεπηείηε ξεηή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεηε πξνζσπηθνχο θαθέινπο, 

αιιεινγξαθία ή άιια έγγξαθα 

 Παξακείλεηε αλνηρηνί ζε ηξνπνπνηήζεηο φηαλ πεξηγξάθεηε ηε δνπιεηά άιισλ 

αλζξψπσλ 

 Παξακείλεηε αλνηρηνί ζε ηξνπνπνηήζεηο φηαλ πεξηγξάθεηε ηηο απφςεηο άιισλ 

αλζξψπσλ 

 Εεηήζηε ζαθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαζέζεηε ηα αθξηβή ιφγηα θάπνηνπ 

άιινπ 

 Να δείρλεηε επειημία ζηα δηάθνξα επίπεδα θνηλνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ζαο 
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 Αλαιάβεηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ερεκχζεηαο 

 Γηαηεξήζηε ην δηθαίσκα λα θνηλνπνηήζεηε ηελ εξγαζία ζαο 

 Καηαζηήζηε ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ζαο δεζκεπηηθέο θαη γλσζηέο (ζ. 23). 

Οη ηακέινο θαη Γαθνπνχινπ (2007), αλαθεξφκελνη ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ζηε δηαηξηβή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζεκεηψλνπλ: 

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη θαλέλα 

πξφζσπν, νκάδα πξνζψπσλ ή ίδξπκα δελ είλαη αλαγλσξίζηκν. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη εχθνια κε  ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νλνκάησλ πνπ έρνπλ 

επηλνεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Δπίζεο, νη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο δελ 

ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε ζε θνηλή ζέα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, είλαη θαιφ λα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα ψζηε λα κελ απνθαιχπηνληαη ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα. ηαλ γίλεη ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, είλαη 

ζθφπηκν λα θαηαζηξέθνληαη φιεο νη θαζέηεο, ψζηε λα εμαθαληζηεί θάζε 

ίρλνο απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξσησκέλσλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη 

πξνζεθηηθά ηα παξαξηήκαηα πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζηε δηαηξηβή, γηαηί 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα έρεη απνκείλεη θάπνην ζηνηρείν πνπ λα 

απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εξσησκέλσλ (ζ. 51). 

Ο Βάκβνπθαο (1993) αλαθεξφκελνο ζηηο δενληνινγηθέο αξρέο δηεμαγσγήο ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο ζεκεηψλεη: 

Υσξίο δηζηαγκφ, ν εξεπλεηήο δελ παξαιείπεη λα αλαθέξεη θαζεηί ζρεηηθά 

κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εξεπλάο ηνπ. Με παξξεζία 

θαη ζάξξνο ζεκεηψλεη θάζε αδπλακία ηεο. Γελ δηαζηξεβιψλεη θαη δελ 

παξεξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα λα ππεξεηήζεη άιινπο ζθνπνχο. 

Σν αιεζηλφ επηζηεκνληθφ πλεχκα απαηηεί ζαθήλεηα, αθξίβεηα, ηάμε, 

πνιιή θξηηηθή δηάζεζε θαη νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα. … Βαζηθφο δενληνινγηθφο θαλφλαο επηβάιιεη ν 

εξεπλεηήο λα πιεξνθνξήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο ηνπ. Να γλσζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο, ζε εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ή πήξαλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο θαη ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ γηα λα 

βειηηψζνπλ ην έξγν ηνπο. Δμππαθνχεηαη φηη ε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ δε ζα 

έρεη ην ραξαθηήξα επηζηεκνληθήο αλαθνίλσζεο πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζε 

αθαηάιεπηε απφ άηνκα ακχεηα ζηελ επηζηεκνληθή νξνινγία (ζ. 375). 

 

3.4.  Δγκςπόηηηα και αξιοπιζηία 

ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ βηβιηνγξαθία ζηηο έλλνηεο εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ζηελ έξεπλα, αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε θαζαξά πνζνηηθή ινγηθή θαη 

νη ζρεηηθέο αλαθνξέο αθνξνχλ θπξίσο κεηξήζεηο. 

Ο Καηζίιιεο (2001) αλαθέξεη φηη ηα φξγαλα κέηξεζεο πξέπεη λα  

ραξαθηεξίδνληαη απφ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία: «Έλα  φξγαλν ζεσξείηαη έγθπξν 

φηαλ πξάγκαηη κεηξά απηφ πνπ πξέπεη λα κεηξά θαη αμηφπηζην φηαλ παξάγεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κεηξψληαο ην ίδην πξάγκα επαλεηιεκκέλα» (ζ. 29). 

Ο Παξαζθεπφπνπινο (1993) αλαθέξεη φηη ε αμηνπηζηία δείρλεη ην βαζκφ 

ζηαζεξφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ελψ ε εγθπξφηεηα ην θαηά πφζνλ ην ςπρνκεηξηθφ ηεζη 

κεηξάεη απηφ πνπ πξννξίδεηαη λα κεηξήζεη. 

Παξνπζηάδεη δε ηα παξαθάησ είδε αμηνπηζηίαο: 

α. Ζ „επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ‟ αμηνπηζηία 

β. Ζ „ηζνδχλακσλ ηχπσλ‟ αμηνπηζηία 

γ. Ζ αμηνπηζηία ησλ „εκίθιαζησλ‟ 

δ. Ζ „εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο΄ αμηνπηζηία  

ε. Ζ „κεηαμχ βαζκνινγεηψλ‟ αμηνπηζηία 

Αλαθνξηθά κε ηα είδε εγθπξφηεηαο παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ είδε: 

α. Ζ „θαηά ηεθκήξην‟ εγθπξφηεηα  

β. Ζ „αληηπξνζσπεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ‟ εγθπξφηεηα 

γ. Ζ „ζπγρξνληθήο ζπλάθεηαο‟ εγθπξφηεηα 
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δ. Ζ „ελλνηνινγηθήο δνκήο΄ εγθπξφηεηα 

ε. Ζ „πξνβιεπηηθήο ζπλάθεηαο‟ εγθπξφηεηα (ζζ. 69-96). 

Ο Βάκβνπθαο (1993) ζεσξεί σο βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

έξεπλαο ηα παξαθάησ: 

α. Αληηθεηκεληθφηεηα (ε ζπιινγή, ε αλάιπζε θαη εξκελεία δελ εμαξηψληαη απφ 

ηνλ εξεπλεηή αιιά πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηα απνηειέζκαηα άιινπ εξεπλεηή. 

β. Μεζνδηθφηεηα ή ζπζηεκαηηθφηεηα (ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν)   

γ. Δπαλαιεπηηθφηεηα (δπλαηφηεηα επαλάιεςεο απφ άιιν εξεπλεηή κε ίδηα 

απνηειέζκαηα) 

δ. Δκπεηξηθφηεηα (κεηξήζηκν αληηθείκελν ρσξίο ππνθεηκεληθφηεηα ζηηο 

εξκελείεο) 

ε. Γεκνζηφηεηα (απνηειέζκαηα πξνζεγγίζηκα απφ άιιν άηνκν) (ζζ. 358-363). 

Ο Παληειήο (2003) αλαθέξεη φηη «ζηελ πεξηνρή ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ε 

εγθπξφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο ηερληθήο πιεξφηεηαο κηαο 

κειέηεο»(ζ. 134). Κάλεη δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο θαη εμσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη «ζηνλ 

έιεγρν ηεο ζπζηεκαηηθήο παξέκβαζεο ησλ άζρεησλ κεηαβιεηψλ ζε κηα πεηξακαηηθή 

θαηάζηαζε» ελψ ε εμσηεξηθή «ζπλδέεηαη κε φιεο εθείλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα πξνβεί ζε γεληθεχζεηο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο»(ζ.135).Χο θηλδχλνπο γηα ηελ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ζεσξεί ηνπο παξαθάησ: 

α. Έιιεηςε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο (ηνπ δείγκαηνο) 

β. Σερλεηφ πεξηβάιινλ (δπζθνιία γελίθεπζεο εμαηηίαο απηνχ) 

γ. Πξνεξεπλεηηθή επίδξαζε (ηα ππνθείκελα „καζαίλνπλ‟ λα απαληνχλ ιφγσ 

πξνεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ) 

δ. Παξέκβαζε πνιιαπιψλ επηδξάζεσλ (ζζ. 135-149). 

Ζ Κπξηαδή(2001) ζεκεηψλεη φηη «επεηδή ε θνηλσληθή κέηξεζε είλαη ζπλήζσο 
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έκκεζε ζρεδφλ πνηέ δελ εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε εγθπξφηεηά ηεο».(ζ. 87) ρεηηθά 

κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηε αμηνιφγεζή ηεο ππνζηεξίδεη φηη: 

Πέξα απφ ην ζηνηρείν ηεο ζηαζεξφηεηαο, ε αμηνπηζηία αμηνινγείηαη θαη κε 

βάζε ηελ ηζνδπλακία πνπ επηδεηθλχνπλ νη ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ ππφ έξεπλα ραξαθηεξηζηηθνχ, θαζψο 

θαη κε ηελ νκνηνγέλεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο 

κνλάδεο ηεο ίδηαο θιίκαθαο κέηξεζεο. … Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα 

εξγαιείν κέηξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη έγθπξν φηαλ είλαη αλαμηφπηζην. 

Απφ ηελ άιιε ε αμηνπηζηία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εγθπξφηεηα, θαζφηη 

κπνξεί ην εξγαιείν λα δηαθαηέρεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη ζπλνρή, αιιά 

λα κελ αληηπξνζσπεχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε 

(Κπξηαδή, 2001, ζ. 89-91 ). 

Ζ Mason (2003) θάλεη εθηεηακέλε ηδηαίηεξα εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία κέζα απφ θαζαξά πνηνηηθή νπηηθή. πλδέεη ηελ 

αμηνπηζηία απάληεζε ζην εξψηεκα «Πψο κπνξψ λα απνδείμσ φηη  νη κέζνδνη κνπ 

είλαη αμηφπηζηεο θαη αθξηβείο;»  

Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε κνξθή πνιιψλ κεζφδσλ παξαγσγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλε νη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηνηηθή έξεπλα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

απινχο ειέγρνπο ηεο αμηνπηζηίαο {επαλαιεςηκφηεηα κεηξήζεσλ}, επεηδή 

ηα δεδνκέλα πνπ απηνί παξάγνπλ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή ελφο 

θαζαξά ηππνπνηεκέλνπ ζπλφινπ κεηξήζεσλ. … Θα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ -θαη λα ην απνδεηθλχνπλ ζηνπο άιινπο- φηη ε παξαγσγή θαη 

ε αλάιπζε  ησλ δεδνκέλσλ ηνπο δελ ήηαλ απιψο ε θαηάιιειε γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ηνπο εξσηήκαηα αιιά φηη ππήξμε δηεμνδηθή, 

πξνζεθηηθή, έληηκε θαη αθξηβήο. … Σν ειάρηζην πνπ ζεκαίλεη απηφ γηα 

ζαο είλαη φηη ζα κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηνπο 

άιινπο σο πξνο ην φηη δελ έρεηε επηλνήζεη ή παξνπζηάζεη κε ιαλζαζκέλν 

ηξφπν ηα δεδνκέλα ζαο, θαη φηη δελ ππήξμαηε απξφζεθηνη θαη 

αθαηάζηαηνη ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπο (ζζ. 326-360). 
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ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ζέηεη ην εξψηεκα «Πψο κπνξψ λα απνδείμσ φηη ε 

αλάιπζή κνπ είλαη έγθπξε;» θαη ππνζηεξίδεη φηη απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί: 

Α. Με εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο δεδνκέλσλ 

Θα πξέπεη λα αλαξσηεζείηε πφζν θαιά ελαξκνληζκέλε είλαη ε ινγηθή ηεο 

κεζφδνπ ζαο κε ηα είδε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ δηαηππψλεηε 

φπσο θαη ην είδνο ηεο θνηλσληθήο εμήγεζεο πνπ δηαηππψλεηε. … Καηά 

ηελ άπνςή κνπ κηα γεληθή δήισζε πνπ ζα εμεγεί πψο εζείο θηάζαηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη κέζνδνί ζαο ήηαλ έγθπξεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα λα θαηαδείμεηε απηή ηελ εγθπξφηεηα θαη ζηνπο άιινπο, απ΄ φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο πνπ ελίνηε ζπληζηψληαη 

{πνιππξηζκαηηθφηεηα φπσο  αλαιχεη παξαθάησ} (ζζ. 331-337). 

Β. Με εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κπνξείηε -θαη λα είζηε έηνηκνη- λα δείμεηε 

πνηνο ήηαλ ν δξφκνο πνπ αθνινπζήζαηε γηα λα θηάζεηε ζηελ εξκελεία 

ζαο. … Δθηφο απηνχ ζα πξέπεη λα κπνξείηε λα δείμεηε πψο έρεηε 

ζπλπθάλεη κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά θνκκάηηα δεδνκέλσλ. … Ζ  

εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο ζαο ζα ελδπλακσζεί ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηά 

ζαο λα δείμεηε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην πψο ηξνθνδνηείηαη ε εξκελεία ζαο 

απφ ηε καηηά ζαο ζηα πξάγκαηα ή ηνλ αλαιπηηθφ ζαο θαθφ φζν θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ζαο λα δείμεηε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη άιιεο εξκελεπηηθέο 

νπηηθέο ηηο νπνίεο έρεηε ιάβεη ππφςε είλαη ιηγφηεξν πεηζηηθέο απφ ηελ 

δηθή ζαο. … Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη 

φηη ηφζν ε εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ φζν θαη ε εγθπξφηεηα ηεο  εξκελείαο 

ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάπιαζε θαη 

αλαπαξάζηαζε ηνπ δξφκνπ πνπ αθνινπζήζαηε γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, θαη 

αζθαιψο δελ ππάξρνπλ εχθνιεο απαληήζεηο ή ζχληνκα κνλνπάηηα γη 

απηήλ ηε δηαδηθαζία (ζζ.  337-440). 
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3.5. Γιεξαγυγή ηηρ έπεςναρ 

3.5.1. Δπηινγή δείγκαηνο- πξφζβαζε ζην ρψξν 

πσο αλαθέξακε θαη ζηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο είρακε απνθαζίζεη λα 

κειεηήζνπκε ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Παηξψλ. Οη ιφγνη 

επηινγήο απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ήηαλ πνιινί. 

Α. Δλψ ππήξραλ έξεπλεο γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Αραΐαο (π.ρ. Κ. Αραΐα – 

Βεξγίδεο, 1996, 1998), ηνπιάρηζηνλ φηαλ γηλφηαλ ε αλαδήηεζε ηνπ ζέκαηφο ηεο 

έξεπλαο (2004), δελ είρακε εληνπίζεη έξεπλα ζρεηηθή κε ηζηγγάλνπο πνπ λα αθνξά 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παηξψλ. Θεσξήζακε φηη ππήξρε ινηπφλ βηβιηνγξαθηθφ 

θελφ. Απηφ απφ κφλν ην έθαλε ηελ επηινγή σο νκάδαο κειέηεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Πάηξαο ελδηαθέξνπζα. 

2. Απφ ηελ κέρξη ηφηε εκπεηξία καο γλσξίδακε φηη ππήξρε έλαο ζρεηηθά κεγάινο 

πιεζπζκφο ηφζν εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ησλ Παηξψλ φζν θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 

3. Ζ πξφζβαζε ζηνλ πιεζπζκφ απηφ ήηαλ εχθνιε απφ πιεπξάο κεηαθηλήζεσλ 

κε δεδνκέλε ηελ κε χπαξμε δηεπθφιπλζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο.  

4. Ήηαλ εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλσξηκίεο πνπ ππήξραλ κε 

εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ηφζν ζηνπο  Σζηγγάλνπο 

καζεηέο φζν θαη γνλείο. 

Αξρηθά έγηλε αλαδήηεζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ λα θνηηνχλ ηζηγγάλνη 

καζεηέο απφ ην ζηνηρεία ηφζν ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. 

Αραΐαο φζν θαη απφ άιιεο πεγέο θαη επαθέο. Παξάιιεια δεηήζεθε απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο 

Διιάδνο άδεηα γηα πξφζβαζε ζηα ζρνιεία. Ζ εμαζθάιηζή ηεο εγγξάθσο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σα θξηηήξηα επηινγήο απφ φια ηα ζρνιεία, ησλ ζρνιείσλ πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα, ήηαλ ε επθνιία απνδνρήο θαη πξφζβαζεο απφ πιεπξάο 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ή χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ε ζρεηηθή 

δηαζπνξά ηνπο ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ ηζηφ ηεο Πάηξαο. 

Μεηά ηελ παξαηήξεζε ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ αιιά θαη ππφινηπσλ 
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ελδνζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηάιεηκκα, γπκλαζηηθή) ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη 

ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηζηγγάλνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο έγηλε ε πξνζέγγηζε ησλ 

ηζηγγάλσλ γνλέσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεηήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ε 

κεζνιάβεζε είηε ηνπ δηεπζπληή είηε ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζή καο ζηνπο ηζηγγάλνπο γνλείο γηα ζπλεληεχμεηο. ε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ είρε αλαπηπρζεί νηθεηφηεηα κε ηνπο ηζηγγάλνπο καζεηέο 

θαη είρε  ήδε γίλεη γλσζηφ φηη είρακε θάλεη ήδε θαη άιιεο ζπλεληεχμεηο, νη 

ζπλεληεχμεηο θαλνλίζηεθαλ άκεζα θαη ρσξίο ηε παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνχ. Σν 

γεγνλφο πάλησο φηη ρξεζηκνπνηήζακε ηε κεζνιάβεζε ησλ δαζθάισλ ή ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνηειεί κηα απφ ηηο 

αδπλακίεο ηεο έξεπλαο. Πάλησο ην γεγνλφο φηη δελ αζθήζεθαλ αθφξεηεο πηέζεηο 

ζηνπο ηζηγγάλνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη θάπνηνη γνλείο αξλήζεθαλ λα δψζνπλ ζπλεληεχμεηο είηε άκεζα είηε 

θαηαθεχγνληαο ζε δηθαηνινγίεο πεξί απνπζίαο απφ ην ζπίηη ηνπο επί καθξφλ. 

Γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε ηφζν κε ηελ πξφζεζή καο λα παξαηεξήζνπκε ηηο 

νηθίεο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ φζν θαη κε ην λα αηζζάλνληαη πην άλεηα νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη, νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζηηο νηθίεο ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο. 

 Έγηλαλ 7 ζπλεληεχμεηο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006. 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ηνλίζηεθε ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο είλαη πξναηξεηηθή. Σνπο έγηλε γλσζηφο ζε πνιχ γεληθέο γξακκέο ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο. Γελ ηνπο έγηλε γλσζηφ φηη ν ρψξνο απνηειεί αληηθείκελν 

παξαηήξεζεο. ε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο δεηήζακε εθ ησλ πξνηέξσλ  άδεηα λα 

θαηαγξαθνχλ κε δχν ςεθηαθνχο θαηαγξαθείο (γηα ιφγνπο αζθαιείαο). ε θάπνηεο (3) 

πεξηπηψζεηο απηφ δελ καο επεηξάπε. Μάιηζηα ζε κία απφ ηξεηο πεξηπηψζεηο ε 

ζπλεληεπμηαδφκελε ξψηεζε - ζρνιίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο «Γελ 

πηζηεχσ λα κε γξάθεηε». Δπίζεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θξαηνχζακε 

ζεκεηψζεηο κε ηα βαζηθά ζεκεία θαζψο θαη ηα ζεκεία παξαηήξεζεο.. ε θάζε  

πεξίπησζε γηλφηαλ έιεγρνο ησλ γξαπηψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπκπιήξσζε, φπνπ 

απαηηνχληαλ, ηεο παξαηεξεηηθήο θιείδαο ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην ρψξν 

ηεο ζπλέληεπμεο. 
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ηηο ζπλεληεχμεηο έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ζεκεηψζεθαλ θαη φζα επηπιένλ 

ζηνηρεία κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ (π.ρ. παχζεηο, ρξσκαηηζκνί θσλήο θ.ιπ.). ην 

θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε θεηκέλνπ  Μνλάδα θαηαγξαθήο ε 

θξάζε. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ θαηνηθηψλ 

θαζψο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο  κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

δαζθάινπο. Καηά ηελ παξνπζίαζε θαη ρξήζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πιηθνχ έγηλε πξνζπάζεηα λα απαιεηθζεί θάζε αλαθνξά πνπ ζα πξφδηδε ηελ αλσλπκία 

ησλ εξσηψκελσλ. Ζ αλαθνξά ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη αξηζκεηηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

4.1. Ανάλςζη και επμηνεία ηυν εςπημάηυν ανά άξονα 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο απηά 

παξήρζεζαλ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο απηήο. Σα 

δεδνκέλα απηά ζα ζπκπιεξσζνχλ φπνπ ρξεηαζηεί θαη απφ ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, αιιά θαη ηε ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ πνπ. Πξφθεηηαη γηα ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο αθνχ εδψ ζα γίλεη ε 

επαιήζεπζε ή ε απφξξηςε ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνζέζεσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

νη ζπλεληεχμεηο ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε είλαη 7 εθ ησλ νπνίσλ νη 4 είλαη πιήξσο 

θαηαγεγξακκέλεο κε ειεθηξνληθφ θαηαγξαθέα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ελψ ζε 3 πεξηπηψζεηο δελ εμαζθαιίζακε ηελ άδεηα γηα ηελ 

καγλεηνθψλεζε θαη βαζηζηήθακε ζε ζεκεηψζεηο πνπ θαηαγξάςακε ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ζπλέληεπμε ή ακέζσο κεηά. ε ηξεηο επίζεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξέζακε λα 

έρνπκε πιήξε παξαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαηνηθίαο, γηαηί αθελφο νη 

ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζην χπαηζξν κπξνζηά απφ ηελ θαηνηθία γηαηί ήηαλ ηέινο άλνημεο 

θαη αθεηέξνπ γηαηί δηαηζζαλζήθακε ηελ ακεραλία ησλ ίδησλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

ζε ζρεηηθέο λχμεηο. κσο κπνξέζακε λα αληιήζνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ 

εμσηεξηθή κνξθή ηεο θαηνηθίαο θαη ην είδνο ηεο (π.ρ. πξφρεηξε ε απζαίξεηε 

θαηαζθεπή) αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχζακε λα δνχκε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο θαηνηθίαο (αλνηθηά παξάζπξα θαη πφξηεο), αιιά θαη απφ ηελ ππνβνιή 

εξσηήζεσλ ζρεηηθέο κε ηα ζεκεία ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο. Λφγσ φηη νη 

ζπλεληεχμεηο ήηαλ αλνηθηέο, πξνζπαζήζακε θαη θαηαθέξακε λα ζηξέςνπκε ηελ 

ζπδήηεζε πξνο ηα ζεκεία εθείλα ηεο παξαηήξεζεο πνπ δελ κπνξνχζακε λα 

δηαθσηίζνπκε αιιηψο. Δπηιέμακε απηή ηελ πξαθηηθή ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο παξά λα επηθαιεζηνχκε θάπνηα ςεπδή αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα 

παξαηεξήζνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ρξνλνινγηθά θαη παξνπζηάδνληαη σο 1, 2 θνθ. 

Ζ βαζηθή καο ππφζεζε ήηαλ φηη ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, νη αληηιήςεηο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 128 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο, ε αμηνπνίεζε - δηάζεζε  ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ γεληθά φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, 

ε ηπρφλ παξαβαηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

Οη άμνλεο πνπ βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο είλαη: 

α) Ο ρψξνο σο ζπκβνιηθφ πιαίζην έληαμεο  

β) Ζ εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ σο δείθηεο έληαμεο   

γ) Οη  αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

δ) Ζ παξαβαηηθφηεηα ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ 

ε) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ   

ζη) Πνιηηηζκηθέο ή πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

  

 

4.1.1. Ο σώπορ υρ ζςμβολικό πλαίζιο ένηαξηρ (Άξοναρ 1) 

Παξά ηηο θνηλά δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία 

ησλ ηζηγγάλσλ (ηζαληίξηα) θαη κε λνκαδηθφ ηξφπν δσήο ηνπο, ην πξψην πξάγκα πνπ 

δηαπηζηψζακε εξρφκελνη ζε επαθή θαη κε ηνλ ρψξν θαηνηθίαο ηνπο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο είλαη φηη νη παξαπάλσ αληηιήςεηο κάιινλ είλαη ζηεξεφηππα θαη 

ζίγνπξα δελ αθνξνχλ ηελ έξεπλά καο. Μπνξνχκε λα δειψζνπκε φηη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (2005-2006) θαη ζηηο πεξηνρέο-ζρνιεία πνπ εμεηάζακε δελ 

εληνπίζακε -παξφιν πνπ ξσηήζακε ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηζηγγάλνπο 

καζεηέο- θακία πεξίπησζε νηθνγέλεηαο πνπ λα είλαη κεηαθηλνχκελε ή λα δεη ζε 

ζθελέο. Γελ αξλνχκαζηε πξνθαλψο ηελ χπαξμή ηνπο, αιιά ηνικνχκε λα πνχκε φηη 

κάιινλ ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ δελ απνηεινχλ πειάηεο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

εμεηάζακε θαη ηα νπνία βξίζθνληαλ ηφζν εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο Πάηξαο 

φζν θαη ζηηο παξπθέο ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ ηζηνχ (πεξίρσξα). 

Δμεηάδνληαο παξαθάησ ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά (Π1-Π7 ζε αληηζηνηρία 
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κε ηηο ζπλεληεχμεηο 1-7) είκαζηε ππνρξεσκέλνη  λα παξνπζηάζνπκε θαη ζηνηρεία 

π.ρ. επάγγεικα γνλέσλ πνπ ζα εμεηάζνπκε θαη ζε άιινπο άμνλεο μερσξηζηά. Απηφ ζα 

γίλεη δηφηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη αιιειέλδεηα, π.ρ. ην είδνο ηεο θαηνηθίαο θαη ν 

ηξφπνο απφθηεζήο ηεο κε έλζεκα απφ ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε πνπ πήξακε ζπλέληεπμε (1 παξνπζία θαη ηνπ 

επηβιέπνληνο) αθνξνχζε κηα νηθνγέλεηα κε νθηψ παηδηά ζε εξγαηηθέο θαηνηθίεο ζηελ 

επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή ηεο Πάηξαο. Απφ ηα παηδηά απηά κφλν ηέζζεξα κέλνπλ κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηξία εμ απηψλ πεγαίλνπλ ζρνιείν. Σελ ζπλέληεπμε έδσζε ν 

παηέξαο θαηφπηλ κεζνιάβεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηξσηφ κελ ζεκείν, αιιά θαηά θάπνην 

ηξφπν αλαγθαζηηθφ, αθνχ ήηαλ ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο. Ζ ζχδπγνο (νηθηαθά) ήηαλ 

παξνχζα ζηελ ζπλέληεπμε, αιιά βξηζθφηαλ ζηελ θνπδίλα απφ φπνπ εκθαλίζηεθε 

θπξίσο γηα λα ζεξβίξεη θαθέδεο  θαη ζπαλίσο γηα λα ζρνιηάζεη θαη ηξία παηδηά 

βξίζθνληαλ ζε άιια δσκάηηα θαη εκθαλίζηεθαλ πξνο ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο. Πξνο 

ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο πέξαζε απφ ην ζπίηη θαη έλαο απφ ηνπο κεγάινπο γηνπο, ν 

«επαγγεικαηίαο» κνπζηθφο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Ζ αξθεηά θαιή εμσηεξηθή 

εηθφλα ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ κε πξάζηλν, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη πεδνδξφκηα 

ζπκπιεξσλφηαλ απφ έλα αληίζηνηρν εζσηεξηθφ πνπ επεξεαζκέλνη θαη εκείο απφ ηα 

ζηεξεφηππα δελ πεξηκέλακε. ην ρψξν πνπ έγηλε ε ζπλέληεπμε -ζαιφλη- δέζπνδε έλα 

ηεξάζηην ζθξίλην πνπ πνιιέο νηθνγέλεηεο ζα δήιεπαλ. Ζ νηθνγέλεηα απφθηεζε κε 

θιήξσζε ην ζπίηη ησλ 120 η.κ. ιφγσ ησλ ελζήκσλ πνπ είρε  ν παηέξαο σο κνπζηθφο 

ζε λπρηεξηλά καγαδηά. Σν ζπίηη απηφ κε ηξεηο θξεβαηνθάκαξεο ηνπ ην έδσζε ν 

Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) σο θαηάιιειν γηα νηθνγέλεηα κε νθηψ 

παηδηά. ην ρψξν ππήξρε έλαο πάγθνο απφ γξαλίηε (κεηαγελέζηεξνο), ελψ ε 

νηθνγέλεηα ζα άιιαδε ηελ εξρφκελε εβδνκάδα κε θαηλνχξγηα ηα ληνπιάπηα ηεο 

θνπδίλαο πνπ ηα είρε ήδε παξαγγείιεη. Τπήξρε επίζεο ζηελ θνπδίλα ηδάθη αλακκέλν 

(κε μχια θαη φρη παιέηεο)  πνπ πξνέθπςε απφ ην γθξέκηζκα ελφο ηνίρνπ απφ ηε 

γπλαίθα ηνπ «Καη πάσ κηα κέξα ζην θαθελείν, κνπ είρε πεη ζα ην ξίμε η... Γπξλψληαο 

απφ ην θαθελείν είρε ξίμεη ην κηζφ ... Έθαηζα θαη ην έθηηαμα» 1. ην ζαιφλη ππήξρε 

ηειεφξαζε πνπ ήηαλ θιεηζηή αιιά ε ζχδπγνο παξαθνινπζνχζε ηειεφξαζε ζηελ 

θνπδίλα. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα πνπ πήξακε ζπλεληεχμεηο 

ππήξρε αλνηθηή ηειεφξαζε πνπ έπαηδε γεληθά απφ πνιχ λσξίο ην πξσί κέρξη αξγά ην 
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βξάδπ. 

 Έμσ απφ ην ζπίηη φπσο δηαπηζηψζακε θεχγνληαο βξηζθφηαλ ην απηνθίλεην ηεο 

νηθνγέλεηαο, έλα KIA SEPHIA αγνξαζκέλν θαηλνχξγην. Σψξα είρε 140.000 ιφγσ ηεο 

δνπιεηάο ηνπ παηέξα σο κνπζηθνχ ζε παλεγχξηα. Μάιηζηα ν ίδηνο πεξηέγξαςε ην 

απηνθίλεην γηα ηνπο Σζηγγάλνπο γεληθά σο: 

« λεηξν. λεηξν κεγάιν. Καη απηνί πνπ κπνξέζαλε λα απνθηήζνπλ έλα ακαμάθη, 

{…} ν άιινο {…} … ηελ Κπξηαθή είδα πνπ γξάθεη Μεξζεληέο θαη γξάθεη (είλαη) 

Νηάηζνπλ». (1) 

Γηα ην δηθφ ηνπ απηνθίλεην ηφληζε φηη «Καη δελ έρσ βάιεη απάλσ, ζαο κηιάσ 

εηιηθξηλά, δελ έρσ βάιεη απάλσ νχηε έλα κπηριηκπίδη». 

Αλ θαη κεηαθηλείηαη πνιχ απνθεχγεη εμ αηηίαο ελφο αηπρήκαηνο πνπ είρε λα 

πεγαίλεη κε ηα παηδηά εθδξνκέο αιιά θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο. 

Ζ νηθνγέλεηα είρε θαηαγσγή απφ ην Αληίξξην θαη ζπγγελείο ζηελ Πάηξα φπσο καο 

δήισζε ν παηέξαο αιιά θαη επηβεβαηψζακε ηπραία απφ άιιε ζπλέληεπμε. Γελ 

θαηλφηαλ λα έρεη ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε θαηνίθνπο γεληθά θαη Σζηγγάλνπο εηδηθά 

ζηελ  πεξηνρή εθηφο απφ ην θαθελείν: «Πεγαίλακε! Καζφκαζηαλ  φιν ην πξσί Σψξα 

δελ έρσ ρξφλν... Σν επξψ καο έρεη θέξεη κία ε άιιε... Δίρε έλα ρηιηάξηθν θαη δε 

θνβφκαζηαλ,  ηψξα έρεη πέληε επξψ, ρίιηα εθηαθφζηα θαη θνβάζαη πιένλ» (1). Ζ 

νηθνγέλεηα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηε γεηηφληζζα απφ θάησ πνπ ηελ παξνπζηάδεη 

απφ ηελ κία σο ηδηφηξνπε «Γηαηί είλαη ε γθιάβα ηεο ηέηνηα», «Ο θαθφο γελληέηαη, δελ 

γίλεηαη, γελληέηαη» (1) θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπο αληηκεησπίδεη ξαηζηζηηθά «Γηαηί 

είδα φηη καο θνηηνχζαλ κε ην άιιν κάηη», «Ναη, απηή δελ ζέιεη λα θάλεη θαζφινπ κε 

Σζηγγάλνπο», «Χ, καο βξφκηζαλ νη Σζηγγάλνη, ηη καο θάλαλ νη Σζηγγάλνη»(1). Μηα 

εμήγεζε γηα ηηο πξνζηξηβέο επίζεο πνπ πξνβάιιεηαη αθνξά ζέκαηα θνηλήο εζπρίαο: 

«Δκείο αλ θάλνπκε έλα γιεληάθη θαη ηξαβήμεη κέρξη ηηο δψδεθα, κία «Δπ, ηη έγηλε;» 

Δκείο ηη έγηλε; Άζε ηε γπλαίθα, γηνξηάδεη. Γε ιέκε θάηη. Απηή ρηππάεη απφ θάησ» (1) 

Με ηνπο άιινπο γείηνλεο θαίλεηαη φηη δελ έρεη πξφβιεκα ρσξίο φκσο λα έρεη θαη 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο. Ο ίδηνο παξνπζηάδεηαη σο πξφεδξνο ησλ Σζηγγάλσλ: «Έρσ  θάλεη 

επαλάζηαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Σζηγγάλσλ», «εγψ μεθίλεζα ηα δάλεηα, απηά πνπ 

δίλνπλε γηα ηνπο ηζηγγάλνη, εδψ θαη νρηψ ρξφληα. Με ζπλέδξηα ζην Ναχπιην, κε 
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θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, κε πξπηάλεηο, κε... κε φινπο !» 

Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη 

ην ρψξν «Πνηνο ζαο είπε εζάο φηη εκείο ζέινπκε γθέηα, ζέινπκε θαηαπιηζκνχο; ...Θέισ 

δάλεην, λα πάξσ έλα ζπηηάθη, θαη λα 'καη κφλνο κνπ. Μέζα ζηε βξσκηά κφλνο κνπ... Να 

ζπζπεηξσζεί ν άιινο κεο ζηελ πνιηηεία, κέζα ζηελ Πάηξα θαη λα κελ θαίλεηαη ζην 

θάησ -θάησ φηη είλαη Σζηγγάλνο ... Θα πεξλάλε απ έμσ θαη δελ ζα πηζηεχεηο φηη είλαη 

ηζηγγάλνη... ηαλ ήκνπλα ζηνλ θαηαπιηζκφ εξρφζνπλα λα πηεηο λεξφ ζην ζπίηη κνπ; ε 

ξσηάσ ηψξα πνπ κε βιέπεηο εδψ κέζα πίλεηο λεξφ; Δπραξίζησο!» Οινθιεξψλνληαο 

ηελ Π1 ζα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά εδψ θαη εθηελεζηέξα ζε άιιν άμνλα φηη ην ζπίηη 

απηφ ήηαλ απφ ηα ειάρηζηα πνπ κπνξνχζαλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ απαίηεζε γηα έλα 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην ζπίηη, ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ζε μερσξηζηφ 

ρψξν, ε θφξε πνπ είρακε παξαθνινπζήζεη ήδε ζην ζρνιείν θαηλφηαλ φηη κπνξνχζε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο  απαηηήζεηο ηνπ κε ζρεηηθή επηηπρία θαη φηη θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο ν κεγαιχηεξνο αδειθφο ηεο (Γπκλάζην) μερσξηζηά απφ απηήλ έθαλε 

εμάζθεζε ζην κπνπδνχθη ρσξίο λα ελνριεί. 

ε ζρέζε κε ηελ πξψηε πεξίπησζε ε δεχηεξε (Π2) ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί πξνζγείσζε θαη κάιηζηα φρη ηδηαίηεξα νκαιή. Λίγν θαηξφ κεηά ηελ 

πξψηε ζπλέληεπμε θαλνλίζακε κφλνη καο απηή ηε θνξά ζπλέληεπμε κε κία άιιε 

πνιχηεθλε νηθνγέλεηα Σζηγγάλσλ κε πέληε παηδηά. Ζ ζπλέληεπμε απηή δελ 

θαηαγξάθεθε ερεηηθά.  Ζ θαηνηθία βξηζθφηαλ ζηηο παξπθέο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο 

Πάηξαο φρη πνιχ καθξηά απφ ηελ πξνεγνπκέλε πεξίπησζε αιιά ζε κηα πεξηνρή 

κάιινλ  εξεκηθή. Ζ θαηνηθία ήηαλ παιαηά ζρεηηθά (40 θαη εηψλ), πξφρεηξε 

θαηαζθεπή, απφ επηειή πιηθά (ακίαλην ή ραξληκπνξλη)  πηζαλφλ απζαίξεηε πνπ ζηελ 

πνξεία ίζσο είρε λνκηκνπνηεζεί. Πάλησο ήηαλ θξεζθνβακκέλε κε ξεχκα θαη λεξφ  θαη 

γεληθά  θαηλφηαλ φηη είρε γίλεη πξφζθαηα πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ίζσο γηαηί ην 

επάγγεικα ηνπ ελνηθηαζηή ήηαλ νηθνδφκνο. Ήηαλ ελνηθηαζκέλε αληί ηνπ πνζνχ ησλ 

150 επξψ, δελ μεπεξλνχζε ηα 60 ηεηξαγσληθά θαη  πεξηβαιιφηαλ απφ ειεχζεξν  ρψξν 

200 ηεηξαγσληθψλ ρσξηζκέλν ζηα δχν πνπ ρξεζίκεπε σο παξθηλγθ θαη σο απιή ζηελ 

νπνία πνπ έπαηδαλ ηα πέληε παηδηά  ζπλνδεπφκελα απφ ηε κεηέξα ηνπο. Έλα κέξνο 

ήηαλ ηζηκεληνζηξσκέλν θαη ην ππφινηπν ρψκα. ηελ θαηνηθία ππήξραλ δχν 

παξάζπξα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην θαζηζηηθφ - θνπδίλα θαη ζην ππλνδσκάηην φπσο 
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κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε απφ έμσ θαζψο θαη ηνπαιέηα. Λφγσ επνρήο θαη δέζηεο ε 

ζπλέληεπμε έγηλε ζηελ απιή. Ζ επηινγή ηνπ ζπηηηνχ απηνχ γηα ελνηθίαζε έγηλε ιφγσ 

ηεο γεηηλίαζεο κε ην παηξηθφ ζπίηη ηνπ γνλέα πνπ βξηζθφηαλ πνιχ θνληά. Οη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ήηαλ ε αηηία πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα αθήζνπλ έλα άιιν πην 

αθξηβφ ζπίηη ζηηο Ηηηέο. Ζ ζπλέληεπμε έγηλε κε ηνλ παηέξα ν νπνίνο άξγεζε λα έξζεη 

γηα ηελ ζπλέληεπμε, θαη ε κεηέξα (νηθηαθά) αλ θαη επγελέζηαηε θάλεθε φηη ζεσξνχζε 

φηη δελ ήηαλ αξκφδηα λα δψζεη ζπλέληεπμε, ίζσο γηαηί ήηαλ αγξάκκαηε. Ο παηέξαο 

πάλησο δελ είρε θαηαγσγή απφ ηελ πεξηνρή αθνχ πξηλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ζηε 

Β‟ Γεκνηηθνχ είρε αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ζρνιεία ζε δηαθνξεηηθά κέξε. ην 

ζπίηη φπσο καο δήισζε ν παηέξαο ππήξρε ηειεφξαζε θαη βίληεν. ε πεξίνπηε ζέζε 

δίπια απφ ην πεξηθξαγκέλν ζπίηη βξηζθφηαλ ην εκηζηεγαζκέλν κε ιακαξίλα 

πάξθηλγθ. Δθεί ππήξρε έλα HYUNDAI ACCENT, αγνξαζκέλν κεηαρεηξηζκέλν κε 

γξακκάηηα θαη ην νπνίν δελ είρε εμνθιεζεί θαη ε νηθνγέλεηα πξνζπαζνχζε κε 

δπζθνιία λα απνπιεξψζεη. Μάιηζηα ν παηέξαο, θαη πξηλ πάκε θαη φηαλ θχγακε, 

πξνζπαζνχζε λα ξπζκίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εμεηάζεσλ έθδνζεο άδεηαο νδήγεζεο  

ηεο επφκελεο κέξαο, γηαηί αλ θαη νδεγνχζε απφ ηα δεθαπέληε δελ είρε δίπισκα θαη 

είρε θαη εθθξεκή δηθαζηήξηα. Σν θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ παηέξα βξηζθφηαλ ζηελ γχξσ 

πεξηνρή θπξίσο αθνχ εθεί δνχζαλ νη γνλείο θαη ηα αδέξθηα ηνπ. Παξάιιεια πήγαηλε 

ζην θαθελείν ηεο πεξηνρήο θπξίσο  γηα λα εμαζθαιίζεη κεξνθάκαην. 

Οινθιεξψλνληαο ηε Π2 ζα ιέγακε φηη αλ θαη νη θνηλσληθέο θαη πηζαλφλ νηθνλνκηθέο 

επαθέο ηνπ παηέξα βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ζίγνπξα ε ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία δελ 

κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο 

επάξθεηαο ρψξνπ θαη ζίγνπξα δελ κπνξνχζε λα  απνηειέζεη θαηάιιειν παηδαγσγηθφ 

πιαίζην θαηά Bernstein αθνχ ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην λα δηαβάζνπλ ζε απηή ηα δχν 

παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζία ησλ ηξηψλ άιισλ κηθξφηεξσλ. Δμάιινπ φπσο 

δηαπηζηψζακε θαη επηηφπνπ αιιά θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ζην ζρνιεία αλ θαη ηα  δχν 

κεγαιχηεξα είραλ ζρεδφλ ηειεηψζεη ηελ Α‟ Σάμε (ην κεγαιχηεξν γηα δεχηεξε θνξά) 

δελ γλψξηδαλ θαλ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. 

Ζ ηξίηε πεξίπησζε πνπ πήξακε ζπλέληεπμε ήηαλ ίζσο θαη ε ρεηξφηεξε απφ 

πιεπξάο δηαβίσζεο. Δπηζθεθζήθακε έλα πνιχ κηθξφ θαη παιαηφ ζπίηη θνληά ζηα 

Πξνζθπγηθά, κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Πάηξαο. Ζ ζπλέληεπμε απηή έρεη θαηαγξαθεί 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 133 

ειεθηξνληθά. Ζ νηθνγέλεηα απνηεινχκελε απφ ηνπο γνλείο θαη ηα ηξία παηδηά έκελαλ  

ζηελ πεξηνρή εδψ  θαη πέληε κήλεο. Ζ θαηαγσγή ηνπ παηέξα είλαη απφ ηελ Πάηξα θαη 

ηεο κεηέξαο  απφ ηελ Κ. Αραΐα. Ζ νηθνγέλεηα κέλεη κφληκα ζηελ Πάηξα έρνληαο 

αιιάμεη αξθεηά ζπίηηα  θπξίσο εληφο ηεο Πάηξαο αιιά θαη ζηα πεξίρσξα, 

θηινμελνχκελε αθφκα θαη ζε ζπίηηα ζπγγελψλ. Δλψ θαηαξρήλ δειψλεη 3-4 

κεηαθηλήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο κέζα απφ ην θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο πξνθχπηνπλ θαη 

άιιεο. Μεηαθηλείηαη θαη επνρηαθά κφιηο ηειεηψζνπλ ηα ζρνιεία γηα ζπιινγή παηάηαο 

ζηα αγέηθα. Αλάινγεο είλαη θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηψλ ζε ζρνιεία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ίζσο είλαη φηη πεξίπνπ έλα ρξφλν κεηά ηελ ζπλέληεπμε 

κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν ζπίηη γηα έλα ρξφλν αιιάδνληαο θαη ζρνιείν θαη θαηά  πάζα 

μαλακεηαθηλήζεθαλ θαη πάιη. Ο παηέξαο αζρνιηφηαλ ηελ πεξίνδν ηεο ζπλέληεπμεο κε 

θνπή ζηδήξνπ νηθνδνκψλ αιιά έρεη αζρνιεζεί θαη κε πιήζνο άιισλ επαγγεικάησλ, 

ελψ ε κεηέξα δελ απαζρνιείηαη. Ο παηέξαο έρεη θάλεη αίηεζε γηα δάλεην γηα 

άζηεγνπο, φπσο ην απνθαιεί, αιιά εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα δελ έρεη πάξεη απάληεζε. 

Ξέξεη επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ ελζήκσλ πνπ έρεη -πεξίπνπ 600 κεηά απφ 18 ρξφληα 

δνπιεηάο - είλαη ηέηνηνο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη αίηεζε νχηε γηα θιήξσζε 

ζηνλ Ο.Δ.Κ. 

Σν ζπίηη- κνλνθαηνηθία ζην νπνίν έγηλε ε ζπλέληεπμε ήηαλ ζίγνπξα ην 

κηθξφηεξν (30-40 η.κ.), παιαηφηεξν θαη ζηελ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ φζα 

επηζθεθζήθακε. Απνηεινχληαλ απφ κηα θξεβαηνθάκαξα θαη έλα ζαιφλη, θνπδίλα θαη 

ηνπαιέηα. Οπζηαζηηθά έρεη πξνθχςεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ αξρηθνχ θηίζκαηνο ζηα 

δχν. Ζ θαηάζηαζε ηνπ θηίζκαηνο θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: «Καη θνπδίλα. Δδψ ζέινπκε αο πνχκε λα βάινπκε έλα ληνπιάπη λα 

κπνξνχκε λα βάινπκε ηα πηάηα εδψ πέξα... Μπάλην έμσ. Εεζηφ φπσο παιηά. Εεζηφ. ην 

πεηξνγθάδη θαη θάλνπκε κπάλην κε ηε ιεθάλε... Καη ζέισ πνιιά ρξήκαηα λα βάισ 

ζεξκνζίθσλα ... πήξακε ηελ Kerνsan (ζφκπα) γηαηί ηε ζέιακε γηα ηα παηδηά.. Άκα δελ 

έρεηο ιεθηά λα παο λα βάιεηο πεηξέιαην  δε δεζηαίλεζαη. Πξέπεη λα βάιεηο ρξήκα γηα λα 

δεζηαζείο» Τπάξρεη κηα πνιχ κηθξή απιή ζην πίζσ κέξνο ελψ ηφζν ην πεδνδξφκην 

φζν θαη ν εμσηεξηθφο ηνίρνο ηνπ ζπηηηνχ είλαη δηαθνζκεκέλνο κε ζξαχζκαηα απφ 

παιηά πιαθάθηα. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ ππάξρνπλ δχν θαξέθιεο εθ ησλ νπνίσλ 

κία ρσξίο πιάηε. Ζ νηθνγέλεηα πνπ ήηαλ φιε παξνχζα ζπλ έλα ζπγγελή ηνπο θάζηζαλ 
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ζε έλα θαλαπέ-θξεβάηη, ζε έλα θνκνδίλν θαη ε κεηέξα φξζηα. ην κνλαδηθφ θσο ηνπ 

δσκαηίνπ ε ιάκπα ήηαλ ζίγνπξα ε κηθξφηεξε πνπ ππάξρεη, νπζηαζηηθά θψηηδε κε 

δπζθνιία. Γηάθνξα πξάγκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε κία γσλία θαη 

είραλ θαιπθζεί έλα ζεληφλη. ε κία γσληά ππήξραλ θηβψηηα κε θξνχηα απφ απηά πνπ 

πεηάλε νη έκπνξνη ζηε ιατθή αγνξά ζην ηέινο ηεο.  Μαο πξφζθεξαλ θαθέ πνπ ήξζε 

ζε πιαζηηθφ κάιινλ απφ θάπνην θαηάζηεκα, γηαηί πξνθαλψο δελ ππήξρε θαθέο ζην 

ζπίηη. Τπήξρε βέβαηα ηειεφξαζε θαη DVD ζηε θξεβαηνθάκαξα θαη ηα παηδηά θάπνηα 

ζηηγκή πήγαλ λα δνπλ ηειεφξαζε. Ζ εμψπνξηα αζθάιηδε κε έλα θαιέκη, πηζαλφλ 

απνηέιεζκα δηάξξεμεο. Αλαγθαζηήθακε λα βγάινπκε ην θαιέκη γηα λα θχγνπκε. Σν 

ζπίηη ηνπο έρεη νπζηαζηηθά παξαρσξεζεί απφ ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν. ην δηπιαλφ 

κηζφ ζπίηη κέλνπλ ζπγγελείο ηνπο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη ζε απηνχο έρεη γίλεη 

αληίζηνηρε παξαρψξεζε απφ νηθνγέλεηα Σζηγγάλσλ πνπ κέλνπλ εθηφο Παηξψλ θαη 

αγφξαζαλ ην ζπίηη κε δάλεην γηα Σζηγγάλνπο. Ο ίδηνο αλ θαη μέξεη φηη νπζηαζηηθά 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα πάξεη κηα αληίζηνηρε παιαηά κνλνθαηνηθία απνθιείεη θαη ηελ 

πεξίπησζε λα πάξεη δηακέξηζκα:  «ε πνιπθαηνηθία απνθιείεηαη. ηαλ βξσ δειαδή … 

κνλνθαηνηθία, λα είλαη κφλν ηνπ. Γηαηί έρσ κηθξά παηδηά θαη γηαηί κεζαχξην λα ζνπ πσ 

θάηη, κε ηηο νηθνλνκίεο, ε κπαο θαη… {ην ζεθψζεηο θη άιιν;}  Ναη… Άκα ςάρλεηο 

κπνξεί λα βξεηο. Μέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα ηψξα θη αθφκα δελ έρσ βάιεη ηίπνηα 

(νηθνλνκίεο)».  Δίλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε νηθνγέλεηαο πνπ είδακε ρσξίο απηνθίλεην 

ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν. Γηαηξνθή : «δειαδή πφζα ζα θαο δπκαξηθά; … ιν 

δπκαξηθφ ζα ηξψσ;» Γειψλεη φηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ νχηε ζηε δηπιαλή πιαηεία γηαηί 

«δελ ηα αθήλσ εγψ… Δίδεο έλα παηδάθη πνπ ιέλε φηη θιέςαλε απφ ηελ... Άθνπζε, φηαλ 

είλαη λα πάλε ζηελ πιαηεία, ζα πάσ εγψ κε ηε κεηέξα ηνπο, θη εγψ καδί. Φίινπο εδψ 

ιατθνχο δελ έρνπλ, γηαηί δελ ηα αθήλσ λα βγνπλ απφ ην ζπίηη, γηαηί θνβάκαη πνιχ». 

(3) Βέβαηα απφ ηελ πξνζσπηθή καο παξαηήξεζε ηα παηδηά είλαη κφλα ηνπο ζην 

δξφκν θνληά ζην ζπίηη θάζε θνξά πνπ ζα πεξάζνπκε απφ εθεί.  Ο ρψξνο σο 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ή πιαίζην έληαμεο; Σξία παηδηά, 11, 9 θαη 8 εηψλ πνπ φια 

πεγαίλνπλ ζηελ Α‟ Γεκνηηθνχ. 

Ζ ηέηαξηε πεξίπησζε φπνπ θαη εδψ αληηκεησπίζακε άξλεζε θαηαγξαθήο είλαη 

ίζσο ε πην ηξαγηθή θαη ζπγθηλεηηθή. Αθνξά κηα κεηέξα νθηψ παηδηψλ πνπ κέλεη ζε 

έλα δηακέξηζκα εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ζηα πεξίρσξα ηεο Πάηξαο. Ο παηέξαο έρεη 
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πεζάλεη πξν επηακήλνπ. Ζ πξψηε εηθφλα ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο θαηνηθίαο αιιά θαη ηνπ 

επξχηεξνπ ρψξνπ είλαη  ζεηηθή. Πξψην ζεκείν παξαηήξεζεο αθνξά ηελ χπαξμε 

ζπγθεληξσκέλσλ παιεηψλ ζηελ ππισηή ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ζ ίδηα εηθφλα ππάξρεη 

θαη αθξηβψο έμσ απφ ηελ εμψπνξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο. ην ρψξν πνπ έγηλε ε 

ζπλέληεπμε (θαζηζηηθφ) είλαη ζπγθεληξσκέλε ζρεδφλ φιε ε νηθνγέλεηα. Ο ιφγνο είλαη 

ε βξνρή γηαηί αιιηψο ηα παηδηά παίδνπλ ζηελ θνληηλή πιαηεία. Γχν ηειενξάζεηο 

ππάξρνπλ ζην ρψξν - ε κία ππφ επηζθεπή. Ζ άιιε ζα κείλεη αλνηθηή ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Σν ζπίηη είλαη πεξίπνπ 120 η.κ. θαη ε νηθνγέλεηα ην πήξε 

κέζσ θιήξσζεο απφ ηνλ Ο.Δ.Κ. πξηλ απφ νθηψ ρξφληα. Ο παηέξαο πξηλ πεζάλεη ήηαλ 

νηθνδφκνο. Φσηνγξαθίεο ηνπ δεζπφδνπλ ζην ρψξν, θάπνηεο ηξαβεγκέλεο φηαλ ήηαλ 

θαηάθνηηνο ζην ζπίηη. Σψξα ζην ζπίηη κέλνπλ εθηφο απφ ηε κεηέξα θαη ηα νθηψ 

παηδηά θαη ε έγθπνο γπλαίθα ηνπ κεγαιχηεξνπ παηδηνχ κε ην κελψλ κσξφ ηνπο. 

πλνιηθά 11 άηνκα ζε έλα δηακέξηζκα κε ηξεηο θξεβαηνθάκαξεο. Σέζζεξηο θαλαπέδεο 

πνπ γίλνληαη θξεβάηη ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηνπ θαζηζηηθφ. ην βάζνο ππάξρεη έλα 

ηδάθη, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ νη παιέηεο ζηελ ππισηή θαη ζηελ είζνδν ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Ζ κεηέξα καθαξίδεη ηνλ λεθξφ πνπ ην έθηηαμε θαη φπσο ιέεη ζψζεθαλ 

γηαηί αιιηψο δελ ζα είραλ ζέξκαλζε αθνχ δελ έρνπλ ρξήκαηα γηα πεηξέιαην. Οη 

δηάζπαξηεο παιέηεο είλαη θαηά ηελ ίδηα θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπλ θαιέο 

ζρέζεηο κε θαλέλαλ ζηελ πνιπθαηνηθία. Θέινπλ κάιηζηα λα ηνπο δηψμνπλ, αιιά δελ 

κπνξνχλ γηαηί είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ δηακεξίζκαηνο. Γεληθά δελ έρνπλ ζρέζεηο κε 

θαλέλαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  φπνπ λαη κελ έρνπλ 

ζπγγελείο αιιά εμαηηίαο ελφο πεξηζηαηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξξψζηηαο ηνπ 

ζπδχγνπ δελ δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ε ίδηα ζρέζεηο κε θαλέλαλ. Ζ ίδηα δειψλεη φηη φηαλ 

έξρνληαη νη ζπγγελείο λα δνπλ ηα παηδηά πξνηηκάεη λα θεχγεη. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αζθπθηηθή. Υξσζηά 700 επξψ ζηε ΓΔΤΑΠ γηα ην 

λεξφ πνπ ιφγσ πνιπηεθλίαο θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ δελ ηεο ην θφβνπλ, φκσο ν ΟΣΔ 

έρεη θφςεη πξν πνιινχ ην ηειέθσλν. πληεξνχληαη κε ην επίδνκα πνιπηεθλίαο  θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ θεξδίδεη ν κεγαιχηεξνο γηνο απφ ηε ζπιινγή παιαηνχ ζηδήξνπ θαη 

εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  ηελ νηθνγέλεηα αλήθεη έλα παιηφ αγξνηηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ν παηέξαο θαη ηψξα ρξεζηκνπνηεί ν πηφο. Ζ ζπλέληεπμε κε ηελ 

κεηέξα ζχληνκα έγηλε εθ βάζνπο ζπλέληεπμε. Κάπνηεο ζηηγκέο ζηακάηεζε γηαηί 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 136 

θπξηνιεθηηθά έθιαηγε. Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδε είλαη φηη ελψ ε ειηθία ηεο ήηαλ ιίγν πάλσ απφ ηα 35 εκθαληζηαθά 

έδεηρλε 50. 

Καη ζηελ πέκπηε πεξίπησζε δελ θαηέζηε εθηθηφ λα θαηαγξάςνπκε ερεηηθά ηελ 

ζπλέληεπμε. Μάιηζηα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ελψ είρακε ξσηήζεη ηε 

ζπλεληεπμηαδφκελε αλ έρνπκε ηελ άδεηά ηεο λα θαηαγξάςνπκε ηελ ζπδήηεζε θαη 

αθνχ καο είρε αξλεζεί πεξίπνπ κηζή ψξα αξγφηεξα καο είπε: «Γελ πηζηεχσ λα κε 

γξάθεηε». Καη εδψ έρνπκε κηα πνιχηεθλε νηθνγέλεηα κε πέληε παηδηά. Σε ζπλέληεπμε 

έδσζε ε κεηέξα γηαηί ν παηέξαο απνπζίαδε. Σν ζπίηη είλαη ην ηππηθφ ησλ εξγαηηθψλ 

θαηνηθηψλ γηα πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηξία ππλνδσκάηηα θαη φιεο ηηο ζηνηρεηψδεηο 

αλέζεηο. Σν ζπίηη εζσηεξηθά είλαη πνιχ θαιά επηπισκέλν θαη απφ φζν είδακε πνιχ 

πξνζεγκέλν. ην ζπίηη ππάξρνπλ ηξεηο ηειενξάζεηο θαη κία απφ απηέο ζα είλαη ζε 

ιεηηνπξγία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη ε 

πνιχ θαθή θαηάζηαζε ηεο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ζ πνιπθαηνηθία δελ έρεη 

ζέξκαλζε, αζαλζέξ, αθφκα θαη ηα θνπδνχληα είλαη θαηεζηξακκέλα ελψ ζηελ  είζνδν 

θάπνηνο ή θάπνηνη έρνπλ πεηάμεη ζηνπο ηνίρνπο ρξψκαηα. πσο καο εμήγεζε ε γχξσ 

ζηα 45 ζπλεληεπμηαδφκελε ε πνιπθαηνηθία είλαη αζπληήξεηε γηαηί νη ηδηνθηήηεο 

έρνπλ ηζαθσζεί κεηαμχ ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή δηακάρε. Καη ε νηθνγέλεηά 

ηνπο δελ δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε κεξηθνχο απφ ηνπο γείηνλεο. Σν ζπίηη απνθηήζεθε 

κε θιήξσζε απφ ηνλ ΟΔΚ ιφγσ ησλ ελζήκσλ πνπ είρε ν ζχδπγνο ν νπνίνο πξηλ γίλεη 

δεκφζηνο ππάιιεινο (ηερλίηεο) είρε έλζεκα απφ θαξλαβαιηθά ζπλεξγεία. Ζ ίδηα δελ 

δνπιεχεη. ηε ζπλέληεπμε είλαη παξφληα θαη ηα δχν κεγαιχηεξα παηδηά ηεο 

νηθνγέλεηαο,  ην αγφξη πνπ είλαη πεξίπνπ δεθαέμη εηψλ θαη ε θφξε γχξσ ζηα 

δεθαπέληε. Ο γηνο δνπιεχεη σο DJ, ζε λπρηεξηλά καγαδηά θαη φζε ψξα θξάηεζε ε 

ζπλέληεπμε αζρνιείηαη κε ην laptop ηνπ πνπ γεκάην ηξαγνχδηα, θπξίσο μέλα,  πνπ 

έρεη θνξηψζεη  απφ δηάθνξεο πεγέο θαη έρεη θαηεβάζεη απφ ην internet θαη  είλαη γη 

απηφλ εξγαιείν δνπιεηάο. Μάιηζηα καο έθαλε θαη κηα ζρεηηθή επίδεημε. Ζ θφξε 

δνπιεχεη θαη απηή, σο θνκκψηξηα. Καη ηα δχν παηδηά έρνπλ κείλεη απφ απνπζίεο ζην 

Νπρηεξηλφ Γπκλάζην. ηε  Β‟ Γπκλαζίνπ παξαθνινπζεί θαλνληθά   έλα άιιν αγφξη 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ νπνίνπ ην play station βξίζθεηαη δίπια ζηελ ηειεφξαζε. ηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρεη θαη έλα παηδί πνπ είλαη ΑΜΔΑ θαη εκθαλίζηεθε ζην ηέινο ηεο 
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ζπλέληεπμεο. Ζ νηθνγέλεηα έρεη έλα επηβαηηθφ NISSAN θαη φρη DATSUN φπσο καο 

ηφληζε ν κεγάινο γηνο. Αγνξάζηεθε κε δάλεην πνπ έρεη εμνθιεζεί. Ο ίδηνο πξνζπαζεί 

λα πείζεη ηνλ παηέξα ηνπ λα πάξνπλ έλα κεηαρεηξηζκέλν HONDA CIVIC αληί 9.000 

επξψ. Ο γηνο πνπ παξαηεξήζακε ζην ζρνιείν ηειεηψλεη ηελ η‟ ηάμε κε ζρεηηθά 

θησρή επίδνζε. Αλ δελ καο είραλ πεη ζην ζρνιείν φηη πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα  

Σζηγγάλσλ θαη δελ καο ην είραλ επηβεβαηψζεη θαη νη ίδηνη ηίπνηε -νχηε ε εκθάληζε 

νχηε ην ληχζηκν- δελ ζα καο νδεγνχζε ζε απηή ηελ ππφλνηα. 

Ζ έθηε πεξίπησζε αθνξά κηα νηθνγέλεηα κε ηέζζεξα παηδηά πνπ θαηνηθεί ζε έλα 

νηθηζκφ απζαηξέησλ κεξηθά ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ Πάηξα. Ζ ζπλέληεπμε απηή έρεη 

θαηαγξαθεί. Ζ νηθνγέλεηα βξίζθεηαη εθεί πνιιά ρξφληα, ν παηέξαο έρεη κεγαιψζεη 

εθεί. Μάιηζηα ν παππνχο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ είλαη ν ηδξπηήο ηνπ νηθηζκνχ κεηά 

ην β‟ Παγθφζκην πφιεκν. Σφηε ε πεξηνρή ήηαλ ιηνζηάζηα θαη ιφγγνο. Άιια απφ ηα 

ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ είλαη πξνθάη πνπ κνηάδνπλ κε θνληέηλεξ  θαη άιια είλαη κφληκεο 

θαηαζθεπέο. Πάλησο θαη απηά πνπ είλαη κφληκεο θαηαζθεπέο είλαη πξφρεηξεο, 

θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη κε ρακειφ θφζηνο. Σα 

ζπίηηα πάλησο έρνπλ λεξφ θαη ξεχκα γηαηί βνήζεζε θάπνηνο απφ ηελ πεξηνρή. Γελ 

ππάξρεη απνρέηεπζε -ηα ζπίηηα έρνπλ βφζξνπο- νχηε αγσγνί νκβξίσλ κε απνηέιεζκα 

κηα  πεξηνρή αθξηβψο θάησ απφ ηα ζπίηηα πνπ ρξεζηκεχεη σο  παηδηθή ραξά  ην 

θαινθαίξη,  ην κηζφ πεξίπνπ ρξφλν λα είλαη βάιηνο. Μάιηζηα ππάξρνπλ ίρλε πνπ 

δείρλνπλ φηη ε πεξηνρή έρεη θαεί ζρεηηθά πξφζθαηα. Ο ιφγνο είλαη φηη ζην παξειζφλ 

εκθαλίζηεθε έλα θίδη: «Βάιαλε {ηα} πηηζηξίθηα, ηελ εκέξα πνπ εκθαλίζηεθε ην θίδη, 

έλα ηεξάζηην πξάκα δειαδή, θαη αλαγθαζηήθαλε ηα πηηζηξίθηα, βάιαλε θσηηά» 6. 

ινη νη θάηνηθνη έρνπλ γεληθά θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο γηαηί είλαη  ζπγγελείο, ηα 

αδέξθηα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ φπσο θαη ε κεηέξα ηνπ κέλνπλ δίπια ηνπ ή πνιχ 

θνληά: «Ο αδεξθφο κνπ απφ πάλσ, παξαθάησ αδεξθφο κνπ», «Ση λα πεηο ηψξα, ζα 

ηνπο πεηο κηα θνπβέληα, ηελ άιιε ψξα ζα είλαη ηίπνηα», «Τπάξρνπλ, εληάμεη, 

ςηινπξνβιεκαηάθηα, ππάξρνπλ, φρη ζνβαξά πξάγκαηα δειαδή» (6).  Σν ζπίηη ζην 

νπνίν δελ κπνξέζακε λα κπνχκε γηα παξαηήξεζε είλαη πξφρεηξε θαηαζθεπή 50-60 

η.κ. πνπ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα βειηησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φπνπ είλαη δπλαηφλ. 

Απνηειείηαη απφ δχν ππλνδσκάηηα, θνπδίλα θαη έλα κπάλην. Σα κεγαιχηεξν ίζσο 

πξφβιεκα είλαη ην ρεηκψλα ιφγσ έιιεηςεο κφλσζεο «Σν ρεηκψλα βιέπεηο ξίρλεη θαη 
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ρηφλη … εγψ ηελ έβγαδα κε … κε ζφκπα πεηξειαίνπ… Έβαια θη άιιε κέζα» 6. Σν 

άιιν κεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη ε πεξηνρή βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1-1,5 ρικ. απφ ηνλ 

πιεζηέζηεξε θνηλφηεηα θαη δελ ππάξρεη ζπγθνηλσλία, ηφζν γηα λα πάλε ηα παηδηά 

ζρνιείν φζν θαη γηα λα κεηαθηλεζνχλ νη κεγαιχηεξνη. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ 7-8 

νηθνγέλεηεο πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν, δελ ππάξρεη θακία θξνληίδα γηα 

ηελ κεηαθίλεζή ηνπο πνπ θαηά έλα κέξνο γίλεηαη κέζσ παιαηάο εζληθήο νδνχ. 

Έρνληαο επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή θαη κεζεκέξη, κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο είδακε 

ηνπιάρηζηνλ ηξία-ηέζζεξα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ λα θάλνπλ απηήλ ηελ απφζηαζε κε 

ηα πφδηα θαη ηα απηνθίλεηα λα πεξλνχλ πνιχ θνληά. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δνπιεηά ηνπ 

παηέξα- κεξνθάκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή-  ε θαηνρή ελφο παιαηνχ επηαζέζηνπ 

FORD MONDEO STATION γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ελαιιάμ κε ηνλ 

αδειθφ ηνπ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή. Σν απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

αλαςπρή, κπάληα, κεηάβαζε ζηα παλεγχξηα σο εξαζηηέρλεο κνπζηθφο αιιά θαη 

δηαηήξεζε ησλ επαθψλ κε ηελ θνηλφηεηα αθνχ εθεί γίλνληαη θαηά έλα κέξνο ηα 

κεξνθάκαηα. Σα ππφινηπα κεξνθάκαηα γίλνληαη ζηνλ θάκπν. 

Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε αθνξά κηα νηθνγέλεηα ζηελ Παιαηά Πάηξα. Χο αξρεγφο 

ηεο νηθνγέλεηαο εκθαλίδεηαη ε κεηέξα πνπ δεη ζην ζπίηη κε ηα έμη απφ ηα επηά παηδηά 

ηεο θαη ηνλ ζχληξνθφ ηεο. Ο ζχληξνθνο ηεο παξίζηαηαη ζηελ ζπλέληεπμε αιιά έρεη 

δεχηεξν ξφιν. Ζ ζπλέληεπμε έρεη θαηαγξαθεί. Ζ θαηαγσγή ηεο κεηέξαο είλαη απφ ηελ 

Ήπεηξν, κεγάισζε ζηελ Αηηηθή θαη έκελε ζην Αληίξξην κέρξη πνπ ην ζπίηη ηεο 

απαιινηξηψζεθε ιφγσ ηεο Γέθπξαο  θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ πήξε αγφξαζε ηε παιαηά 

κνλνθαηνηθία ζηελ νπνία κέλνπλ. Σν νηθφπεδν θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη 

ξπκνηνκνχκελν, νπφηε ζε κειινληηθή δηάλνημε ηνπ δξφκνπ ζα ππάξρεη πξφβιεκα κε 

ην ζπίηη. Σν πεδνδξφκην κπξνζηά ζην ζπίηη είλαη πάξα πνιχ ζηελφ, έλα δχν 

ζθαινπάηηα. Οπζηαζηηθά απφ ην ζπίηη βγαίλεηο ζην δξφκν. Σν ζπίηη είλαη ηνπιάρηζηνλ 

70 εηψλ θαη ε έθηαζε ηνπ είλαη γχξσ ζηα 70 η.κ. Απνηειείηαη απφ έλα θαζηζηηθφ, έλα 

ππλνδσκάηην θαη θνπδίλα. Ζ ηνπαιέηα βξίζθεηαη έμσ απφ ην ζπίηη. Ζ κνλαδηθή 

ζέξκαλζε ηνπ ζπηηηνχ είλαη κηα ζφκπα: «Σίπνηα! Μφλν εδψ ζέξκαλζε» (7). ε 

απηνχο ηνπο δχν ρψξνπο θνηκνχληαη ελλέα άηνκα, γηαηί ν κεγάινο ηεο γηνο πνπ κέλεη 

καδί είλαη παληξεκέλνο. «Δγψ θνηκάκαη ράκσ. … Υάκσ θνηκάκαη. Μαδί κε ηνλ 

Κψζηα.» ( ν κηθξφηεξνο γηνο) (7). Ζ ίδηα ζπληεξεί ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ 
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κεγαιχηεξνπ γηνπ πνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ δεθανθηψ. Μαδεχνπλ παιαηά ζίδεξα πνπ 

ηα θνξηψλνπλ ζε έλα παιηφ αγξνηηθφ MAZDA: «Μφλε, καδί κε ην παηδί» (7). 

Παξάιιεια ζηεξίδεηαη θαη ζηε βνήζεηα ηεο γεηηνληάο. Σελ βνεζνχλ ηξεηο νηθνγέλεηεο, 

εθ ησλ νπνίσλ κία πινχζηα θπξία θαηά ηα ιεγφκελά ηεο. Παίξλεη θαη θάπνηα ηξφθηκα 

απφ ηελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο Μεηξφπνιεο. Πξνζπάζεζε 

λα πξνζιεθζεί σο θαζαξίζηξηα ζην Γήκν Παηξέσλ αιιά είλαη αγξάκκαηε. Ο 

κνλαδηθφο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη θαιέο ζρέζεηο ζηελ πεξηνρή είλαη έλαο γείηνλαο: 

«… κέρξη ζθνππίδηα καο πεηάεη, ζηελ ηαξάηζα απφ θεη, ερζέο καο πέηαμε κηα 

ζαθνχια ζθνππίδηα… ιέεη, λα πέηαμα έλα ηαςί αινπκηλέλην, ιέεη, ιφγσ πνπ καδεχνπκε 

ηα ηαςηά θαη ηα πάεη ηα αινπκίληα γηα ζίδεξα… θαη ήηαλε κηα ζαθνχια γεκάηε 

ζθνππίδηα… Δ, καιψλνπκε θακηά θνξά… ε, κεηά αγαπηφκαζηε πάιη, κνπ δεηάεη 

ζπγγλψκε απηφο δεηάσ θη εγψ ζπγγλψκε… Δίλαη θαη θαιφο …Αιιά κεξηθέο θνξέο … 

ηφλε  πηάλεη… Οη θσλέο απφ ηα παηδηά {ηνλ ελνρινχλ}». Γπζθνιεχεηαη πνιχ λα 

πιεξψζεη ην ξεχκα θαη ην λεξφ. Γη απηφ θαη δελ πεγαίλεη πνηέ ζε καγαδηά, θαθελεία, 

θ.ιπ. «Δγψ δελ μέξσ νχηε ηη ρξψκα έρεη ην καγαδί κέζα.» (7). Σα παηδηά βγαίλνπλ λα 

παίμνπλ ζηε γεηηνληά αιιά είλαη ηα κφλα αθνχ ε θνληηλφηεξε πιαηεία είλαη ζρεηηθά 

καθξηά θαη ν δξφκνο επηθίλδπλνο. «Γε βγαίλεη θαλέλα παηδί εδψ ζηε γεηηνληά, κφλν ηα 

δηθά κνπ βγαίλνπλ έμσ… Ναη, είλαη επηθίλδπλνο ν δξφκνο» (7). 

Οινθιεξψλνληαο ηνλ άμνλα απηφ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ηα αξρηθά καο 

εξσηήκαηα γηα ζνβαξέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο Σζηγγάλνπο σο πξνο ηελ έληαμε 

ηνπο ζην ρψξν θαη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ επηβεβαηψλνληαη,  

θαηά ζρεηηθή αληηζηνηρία  κε ηελ δηρνηνκηθή ινγηθή ηνπ Bernstein. Απφ ηε κία έρνπκε 

ηηο πεξηπηψζεηο Π1 θαη Π5 πνπ νη νηθνγέλεηεο θαίλνληαη εληαγκέλεο ζην ρψξν, νη 

θαηνηθίεο θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο εππξεπνχο δηαβίσζεο ή 

νηθηζηηθήο έληαμεο θαηά Γθφηνβν (2003: 152), ελψ παξάιιεια ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζρεηηθά θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην θαηά Bernstein 

(1991:132) φπσο απνδεηθλχεη θαη ε καζεηηθή πνξεία ησλ ηέθλσλ ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ πνπ κε ζρεηηθή δπζθνιία θηάλνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο -φρη φια, 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία- ζην Γπκλάζην. Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηελ πεξίπησζε Π3 

πνπ λαη κελ δελ έρνπκε λνκάδεο ζθελίηεο θαηά ην ζηεξεφηππν αιιά  νπζηαζηηθά 

έρνπκε ηε κεηαθνξά θαη πινπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ ζηελ πφιε θαη κάιηζηα κέζα 
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ζηελ Πάηξα. Μηα νηθνγέλεηα πνπ ζρεδφλ θάζε ρξφλν αιιάδεη ζπίηη αλάινγα κε ηηο 

πηέζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη αιιάδνληαο θαη ην ζρνιείν 

ησλ παηδηψλ, ρσξίο νηθηζηηθή έληαμε αθνχ έλα ζπίηη 40 ηκ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

θαη θαηάζηαζε πξνθαλψο  δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο αιιά θαη ρσξίο έληαμε ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο,  κηα νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην ζπίηη αιιά θαη ε 

αδπλακία βνήζεηαο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη ζίγνπξα κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ην 

παξάδεηγκα ηνπ κε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ. Αλάκεζα ζηα δχν άθξα πνπ 

πξναλαθέξακε ζα βξνχκε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο πνπ ε νηθηζηηθή έληαμε θαη ε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ απηνχ σο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ε έληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο δηαθέξεη (θνηλσληθή έληαμε θαηά Γθφηνβν, 2001, 152). Οη  

δηαθνξέο έρνπλ λα θάλνπλ θαη  άκεζα κε ηελ θαηνρή ή κε θαηνηθίαο (ηδηφθηεηε Π4, 

Π6, Π7 ή  ελνηθηαζκέλε Π2) θαη έκκεζα ζε ζπλδπαζκφ κε ην επάγγεικα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ - θπξίσο ηνπ παηέξα θαη ζε δχν πεξηπηψζεηο ηεο κεηέξαο – 

(άμνλαο 2). Ζ εκθάληζε εμσγελψλ παξαγφλησλ (ζάλαηνο- απνπζία ζπληξφθνπ) 

επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε. 

   

4.1.2. Ζ εκπαίδεςζη και ηο επάγγελμα ηυν ηζιγγάνυν υρ δείκηηρ ένηαξηρ 

(Άξοναρ 2) 

ηνλ άμνλα απηφ ζα εμεηάζνπκε πάιη ηηο πξνεγνχκελεο 7 πεξηπηψζεηο φρη πιένλ 

απφ ηελ πιεπξά ηεο έληαμεο ζην ρψξν αιιά σο πξνο ηνλ εθπαίδεπζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ην επάγγεικα. Θα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηνλ άμνλα 

απηφ θαη νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ πνπ εμεηάζακε, 

φπσο ηελ αλαθέξεη ν Γθφηνβνο (2002, ζ. 152). Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη ηε 

ζηελή ζρέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άμνλα πνπ αθνξά ηελ έληαμε ζην ρψξν κε 

εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ. Απηνλφεην είλαη φηη φπνπ απαηηεζεί ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ άμνλα απηνχ ζηνηρεία θαη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν, ηνικνχκε λα πνχκε αιιειέλδεην άμνλα. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ν παηέξαο καο δήισζε φηη έρεη ηειεηψζεη ηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ. ηελ Γ΄ ηάμε ζηακάηεζε γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. ε απηφ ηνλ 

παξαθίλεζε ν κεγάινο αδεξθφο ηνπ: «Γηα νηθνλνκηθνχο. Δίρα έλαλ αδεξθφ κεγάιν{…} 
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πνπ έπαηδε αθνξληεφλ. Καη κε έπαηξλε … θάηη γηα λα θνλνκήζνπκε … Έπαηδα κε ηνλ 

αδεξθφ κνπ θαη έηζη ην έθνςα.» (1). πσο δήισζε είλαη πξαθηηθφο κνπζηθφο, 

κπνπδνπμήο, δελ μέξεη λα δηαβάδεη λφηεο. Παιαηφηεξα δνχιεπε ζε καγαδηά λπρηεξηλά 

θαη ηφηε είρε θαη αζθάιηζε αιιά θαη έλζεκα κε ηα νπνία πήξε κέζσ θιήξσζεο θαη ην 

δηακέξηζκα. Σψξα πξνηηκά λα δνπιεχεη ζε παλεγχξηα ζε φιε ηε Γπηηθή Διιάδα θαη 

ηελ Ήπεηξν αιιά θαη φπνπ πξνθχςεη δνπιεηά.  Καηά ηνλ ίδην ε δνπιεηά πνπ θάλεη 

είλαη ζρεηηθά επηθεξδήο θαη φπσο δειψλεη «δελ ππάξρεη πξφβιεκα». Μάιηζηα έρεη θαη 

άιινπο ζπγγελείο πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά αιιά απηνί ζε καγαδηά. Σελ ίδηα 

δνπιεηά θάλεη θαη έλαο απφ ηνπο κεγάινπο γηνπο πνπ παξαβξέζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλέληεπμεο. Απηφο πνπ παίδεη κπνπδνχθη θαη μέξεη λφηεο αλαθέξεηαη απφ ηνλ παηέξα 

σο «επαγγεικαηίαο». Γίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζην λα μέξνπλ ηα παηδηά ηνπ λα 

δηαβάδνπλ λφηεο. «… είλαη δηαβαζκέλνο… Γειαδή λα κπνξεί λα κπεη ζε θάπνην καγαδί. 

Δγψ είκαη πξαθηηθφο».(1). Έλαο άιινο πην κηθξφο γηφο ζπνπδάδεη  θιαξίλν. Μάιηζηα 

ηνπ ρξφλνπ ζθέθηεηαη λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ. «Σνπ ρξφλνπ, άκα πάεη θαιά θαη βιέπσ 

φηη πξνρσξάεη {..} ζα κε εμππεξεηήζεη. Να κε γίλσ ξεδίιη». Έλα παξάπνλν πνπ έρεη 

είλαη φηη ζρνιείν δελ ηνλ έρεη θαιέζεη ζε θάπνηα γηνξηή αλ θαη ζε ζρεηηθή θξνχζε 

πνπ ηνπ έγηλε δήισζε πξφζπκνο: 

«ρη, είραλε δεηήζεη κηα θνξά θαη ηνπο ην είπε ν γηνο κνπ. ηη είκαη κνπζηθφο …  

Δίρα πεη θάπνηε ζε κηα δαζθάια, δε κνπ μαλαείπαλε. Δ, δε κπνξψ λα πάσ λα ηνπο 

παξαθαιέζσ θη εγψ …  Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα, ζα πήγαηλα … Καη λα ‟παηξλα πέληε 

έμη άηνκα {…}  νπζηαζηηθά, έηζη; θαη λα πήγαηλα καδί ηνπο θαη εγψ, φηη ππάξρεη. 

Γειαδή λα δείμνπκε φηη θάηη {…}… Με κπνπδνχθηα, δειαδή λα βάινπκε θη έλα πνζφ 

θαη λα θέξνπκε θαη κηα γπλαίθα λα ηξαγνπδάεη, λα δηαζθεδάζνπκε ηα παηδάθηα, γηαηί;… 

κηα γπλαίθα πνπ λα ιέεη, αο πνχκε,  ιατθά θαη ηέηνηα, έλα θιαξίλν δεκνηηθφ, θη έλα 

ηξαγνχδη δεκνηηθφ θαη ζα πάσ θαη ζα γίλεη ρακφο. Θα γίλεη ρακφο» (1). 

Σα παηδηά ηνπ ζα ήζειε λα θάλνπλ θαη ήδε κεξηθά θάλνπλ  ην ίδην επάγγεικα 

αιιά λα έρνπλ θαη άιιε δνπιεηά. «Σα επάγγεικα ην δηθφ κνπ λα ην ‟ρνπλε, αιιά λα 

θάλνπλε θαη θάπνηα δνπιεηά.» 

Γεληθά φπσο ζα δνχκε θαη ζηνλ επφκελν άμνλα θαίλεηαη φηη εθηηκά ηδηαίηεξα ηηο 

ζπνπδέο «Δληάμεη, ηψξα, εάλ  εγψ ηψξα είρα ζπνπδάζεη θαη ηνλ δνπλ κε άιιν κάηη θαη 
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…ζα ππάξρεη απηφ πνπ {…} έρσ ζπγγελείο. Έρσ ζπγγελείο ζπνπδαγκέλνπο, ν έλαο είλαη 

κεραληθφο, ν άιινο είλαη έηζη, άιινο είλαη… ν άιινο μέξσ γσ ζηελ αζηπλνκία…» (1). 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη θαη ε γπλαίθα ηνπ έρε θάλεη αίηεζε λα πξνζιεθζεί σο 

επνρηαθή ππάιιεινο ζηνλ Γήκν αιιά αλ θαη ηελ έθαλαλ δεθηή ηειηθά απέξξηςε ηελ 

ζέζε. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα πξάγκαηα σο πξνο  ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα δελ 

δηαθέξνπλ πνιχ. Καη απηφο έρεη ηειεηψζεη ηε Β‟ Γεκνηηθνχ θαη ζηακάηεζε ιφγσ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπ. Δλδεηθηηθά καο αλέθεξε ηέζζεξα ρσξηά πνπ πήγε 

ζρνιείν θαη φπσο είπε θαη ν ίδηνο «Άιιαμα πνιιά». Ζ κεηέξα ησλ παηδηψλ είλαη θαη 

απηή αγξάκκαηε. Ο αλαιθαβεηηζκφο ηνπ παηέξα ήηαλ θαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ δελ 

είρε δίπισκα σο ηψξα.  Μάιηζηα πξνζπαζνχζε κε έλα θίιν ηνπ λα βξεη ηξφπν λα 

ζπκάηαη ηηο απαληήζεηο κεραληθά ηηο απαληήζεηο ζηα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο νδήγεζεο 

(ζήκαηα) πνπ είρε ηελ άιιε εκέξα. Δθεί φκσο πνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ άζρεκα 

ήηαλ ζηελ απαζρφιεζε  ηνπ παηέξα. Δλψ παιηφηεξα έθαλε κεξηθά κεξνθάκαηα ηελ 

εβδνκάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πνιιέο θνξέο έθαλε θαηά δήισζή ηνπ έλα 

κεξνθάκαην ηελ εβδνκάδα. Πξνθαλψο ήηαλ θάπσο ππεξβνιηθφο γηαηί ην ελνίθην ηνπ 

ζπηηηνχ κφλν ήηαλ 150 επξψ ην κήλα αιιά ζίγνπξα ππήξρε κεγάιν πξφβιεκα αθνχ ε 

νηθνγέλεηα είρε αλαγθαζηεί λα αθήζεη έλα θαιχηεξν θαη κεγαιχηεξν ζπίηη 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηα έμνδά ηεο. Με δεδνκέλν φηη νχηε ε κεηέξα δνχιεπε δελ 

είλαη ηπραίν πνπ ζπλέρεηα «ηξψκε καλέζηξα» (2). 

ηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηπηψζεηο νη άλδξεο ηεο νηθνγέλεηαο είραλ ηειεηψζεη 

ηε Β΄ Γεκνηηθνχ. ηε Γ‟ πεξίπησζε φκσο ν παηέξαο δελ είρε θαλ δηαβεί ηελ πφξηα 

ηνπ ζρνιείνπ σο καζεηήο. «Γελ πήγα ζρνιείν, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, γηαηί ε κεηέξα 

κνπ έρεη θάλεη 11 παηδηά θαη εγψ ήκνπλ αξρεγφο, φηαλ ήκνπλ πηηζηξηθάο. {Ήζνπλ απφ 

ηα πξψηα;} Δγψ ήκνπλ ν ηέηαξηνο. Καη ηα ηέζζεξα –πέληε βνεζάγακε ηελ νηθνγέλεηα, 

λα ηα θέξνπκε δειαδή … βφιηα … 6 θνξίηζηα θαη 5 αγφξηα ... Δγψ δελ πήγα ζρνιείν, 

γηαηί κφλνο κνπ ήμεξα λα δηαβάδσ, αο πνχκε ηα γξάκκαηα {ινγαξηαζκνχο} φηαλ ιήγαλε, 

δειαδή ππνιφγηδα:  ιέσ απηφ ην πξάγκα δελ … έρεη ιήμεη. Καη κφιηο βιέπσ εθείλε ηελ 

εκέξα,  παπ, ηειείσζε…» (3). Ζ ζχδπγνο είλαη επίζεο αγξάκκαηε θαη αζρνιείηαη κε 

ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Ο ίδηνο θάλεη δηάθνξεο δνπιεηέο. Δλψ ζηελ αξρή ιέεη φηη 
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είλαη ζηδεξάο θαη θφβεη ζίδεξα γηα νηθνδνκέο αξγφηεξα αλαθέξεη φηη αζρνιείηαη θαη 

κε άιιεο δνπιεηέο.  

«Καη ην παηδί απηφ φπνηε έρεη δνπιεηά, κε παίξλεη ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη έια 

δνχιεςε … Γε δνπιεχσ ηψξα. Βιέπεηο έρνπλε πιαθψζεη νη Κνχξδνη, έρνπλε πιαθψζεη 

νη Αιβαλνί, Κνχξδνη… Γε ζα έξζεη εδψ ν άιινο, πνπ εξρφζαληε εδψ, πνπ ρηππάγαλε 

ηελ πφξηα, ζα παο κηα βφιηα εθεί πέξα, ζα πάξεηο δχν Κνχξδνπο, ζα ηνπο πιεξψζεηο 

πην θηελά λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ … έπξεπε λα πάξσ πεξίπνπ ζαξάληα επξψ … θαη 

κε πιεξψλνπλε ηξηάληα… απηή ηε ζηηγκή πιεξσλφκαζηε πην ιίγα θαη νη μέλνη 

πιεξψλνληαη πην αθξηβά … Δθεί πνπ δνπιεχσ έλαο Αιβαλφο παίξλεη 50 επξψ… Πήγα 

ζε μπινπξγείν… βγήθε ζε ζχληαμε… ηψξα ιέεη ηέξκα. Γελ ζέινπλ άηνκα… Σα κπάδα, 

καδεχσ,  ηα δηαιέγσ… φηαλ είλαη ηψξα είθνζη θηιά ηα δηαιέγσ, ηα βάδσ ζε έλα 

ηζνπβάιη κέζα, ηα παίξλσ ζηνλ ψκν θαη εληάμεη…{γηα αγξνηηθέο δνπιεηέο ην 

θαινθαίξη} γηα δέθα κέξεο, είθνζη, κφιηο ζηακαηάλε ηα ζρνιεία … 25 επξψ… παηάηα… 

Μάδεκα». Απηφ πνπ καο εμέθξαζαλ σο παξάπνλν κεξηθνί Σζηγγάλνη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαη  έξεπλαο  είλαη φηη κε ηνλ εξρνκφ ησλ Αιβαλψλ εθηνπίζηεθαλ νη 

ίδηνη απφ παξαδνζηαθέο γηα απηνχο αζρνιίεο θπξίσο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη ιηγφηεξν 

απφ ηελ νηθνδνκή. Ο ίδηνο κάιηζηα ζεσξεί φηη πιένλ δελ απεηιείηαη ηφζν απφ ηνπο 

Αιβαλνχο πνπ νη ακνηβέο ηνπο έρνπλ απμεζεί φζν απφ άιινπο (ιαζξν)κεηαλάζηεο. 

Αθξηβείο εθηηκήζεηο γηα ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ, απφ ηε 

κία ιέεη φηη δελ ηνπ θηάλνπλ 700 επξψ ην κήλα, αιινχ κηιά γηα πέληε κεξνθάκαηα 

δειαδή 150 επξψ, ζπλ ίζσο θάηη επηπιένλ απφ παιαηά ζίδεξα θαη κπάδα. Ζ αιήζεηα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη θάπνπ ελδηάκεζα ηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρνπλ ιφγσ ησλ 

ηξηψλ παηδηψλ θαη επηδφκαηα πνιπηεθλίαο..    

ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε ηα πξάγκαηα απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο είλαη απιά: ε 

κεηέξα έρεη ηειεηψζεη ηελ Α‟ Γεκνηηθνχ. Δπεηδή έκελε ζε αγξνηηθή πεξηνρή θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ππήξραλ δψδεθα αδέξθηα πνιχ λσξίο εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο. ζν θαηξφ δνχζε ν 

άλδξαο ηεο πνπ ήηαλ νηθνδφκνο ηα πξάγκαηα απφ πιεπξάο εηζνδήκαηνο ήηαλ ζρεηηθά 

θαιά. κσο ε παξαηεηακέλε αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο ηνπ ζπδχγνπ νδήγεζαλ ηα 

πξάγκαηα ζε νξηαθφ, ζρεδφλ απειπηζηηθφ ζεκείν. ηαλ έγηλε ε έξεπλα ηα ζηαζεξά 

έζνδα ήηαλ 840 επξψ αλά δηκελία, ιφγσ ηεο ζχληαμεο θαη ηνπ επηδφκαηνο 
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πνιπηέθλνπ, ζπλ φηη άιιν έθεξλε ζην ζπίηη ν πεξίπνπ 19 εηψλ γηνο ηεο απφ ην κάδεκα 

παιαηνχ ζηδήξνπ θαη  ην εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ην αγξνηηθφ απηνθίλεην 

πνπ είρε ν ζχδπγνο. Ζ ίδηα αδπλαηεί λα πάεη καδί ηνπ αθνχ έρεη ηφζα άηνκα ζην ζπίηη 

λα πξνζέμεη. πσο καο είπε, γηα λα θάλε 11 άηνκα πξέπεη λα καγεηξεχεη κηα 

θαηζαξφια θαγεηφ ην κεζεκέξη θαη κηα ην βξάδπ. Πνιιέο θνξέο ην βξάδπ δελ 

ππάξρεη θαγεηφ γηα λα καγεηξέςνπλ. Παξφιν πνπ αληηκεηψπηδε ηελ θαηάζηαζε κε 

αμηνπξέπεηα θαηλφηαλ μεθάζαξα φηη φιε απηή ε θαηάζηαζε ηελ είρε επηβαξχλεη πνιχ 

ςπρηθά αιιά θαη ζσκαηηθά. 

ηελ πέκπηε πεξίπησζε ε εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο είλαη ζα ιέγακε ε 

αλακελφκελε. Έρεη πάεη ζρνιείν κφλν έλα ρξφλν θαη έρεη ηειεηψζεη(;) ηελ Α‟ 

Γεκνηηθνχ. ρνιείν πήγε ζε έλα παξαιηαθφ ρσξηφ ηεο Αραΐαο θαη εγθαηέιεηςε ην 

ζρνιείν γηαηί «παιηά βαξάγαλε». Ο άληξαο ηεο έρεη ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ. Ζ ίδηα δε 

δνπιεχεη, δνπιεχεη φκσο ν άλδξαο ηεο πνπ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο (ηερλίηεο). Σν 

εηζφδεκα  ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πνιπηεθληθφ επίδνκα ηεο κεηέξαο 

θαζψο θαη απφ ηηο ακνηβέο ησλ δχν παηδηψλ πνπ εξγάδνληαη ελψ παξάιιεια έρνπλ 

κείλεη απφ απνπζίεο ζην Γπκλάζην. Σo κεγάιν αγφξη ηεο νηθνγέλεηαο σο ληηζθ ηδφθετ 

ζε θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ε θφξε σο θνκκψηξηα. Ζ νηθνγέλεηα δελ θαίλεηαη λα  

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. 

Ζ έθηε πεξίπησζε αθνξά άιιε κηα πεξίπησζε ππνεθπαίδεπζεο. Ο παηέξαο 

αξρηθά δειψλεη φηη δελ έρεη πάεη ζρνιείν θαη κεηά καο αθήλεη λα αλαξσηηφκαζηε 

ιέγνληαο φηη έρεη ηειεηψζεη Νπρηεξηλφ. Σειηθά καο δηεπθξηλίδεη φηη ην ζρνιείν απηφ 

ήηαλ εηδηθά γηα Σζηγγάλνπο θαη ζε απηφ πήγαηλαλ θπξίσο κεγάινη. Ο ίδηνο πήγε 

ζρεηηθά  κηθξφο. Μάιηζηα ζην ίδην ζρνιείν πήγαηλε θαη ν παηέξαο ηνπ. Σα καζήκαηα 

γίλνληαλ ην απφγεπκα θαη ην ζρνιείν ήηαλ έλα λνηθηαζκέλν ζπηηάθη ζηελ Παιαηά 

Δζληθή Οδφ. ην ζρνιείν απηφ πήγε θάλα δπν ρεηκψλεο. ηελ αξρή είπε φηη «ην 

έβγαιε» θαη ζηελ εξψηεζε αξγφηεξα γηαηί ζηακάηεζε ε απάληεζε ήηαλ 

«ηακαηήζακε, ην έβγαια, πεγαίλακε… κεηά κεγαιψζακε, μέξσ γσ, ην παξαηήζακε, λα 

παληξεπηνχκε ... {16,5 εηψλ}». Ο αλαιθαβεηηζκφο είλαη θαη ε αηηία πνπ δελ έρεη θαη 

δίπισκα νδήγεζεο: «Κάπνηνο πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη, πήγαηλε ζε θάπνηνλ 

πνπ ήμεξε γξάκκαηα, ηνπ δηάβαδε… Πφζα λα πξνζέμεηο… Πήγα, κε θφςαλε κία, δχν 

ηξεηο, ηέζζεξηο πέληε…». Ζ κεηέξα είλαη θαη απηή αγξάκκαηε. Δπαγγεικαηηθά ν 
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παηέξαο θάλεη 7-8 κεξνθάκαηα ησλ 25 επξψ ην κήλα. Σα κεξνθάκαηα απηά αθνξνχλ 

θπξίσο γεσξγηθέο αζρνιίεο. «Μαο έπαηξλε, άιινο είρε δέληξα, άιινο είρε πνξηνθαιηέο, 

ιεκνληέο… Γειαδή λα ξίμεηο ιίπαζκα ζηα ρσξάθηα, λα θαζαξίζνπκε ηνλ θήπν… 

Σέηνηεο δνπιεηέο… Ή κηα νηθνδνκή λα ξίμνπκε έλα κπεηφ, θάηη… Απηά ηψξα 

θαηαξγεζήθαλε. Δίλαη νη Αιβαλνί…. ηψξα ην θαινθαίξη είλαη πεξηζζφηεξνη νη Αιβαλνί 

απφ εκάο». Γη απηφ πξνζπαζεί λα βξεη κεξνθάκαηα θαη ζηνλ θνληηλφ θάκπν. ηελ 

εξψηεζε αλ έρεη κεξνθάκαηα απηή ηελ επνρή παξφιν πνπ είλαη Μάηνο ε απάληεζε 

είλαη: «ρη, γηαηί έρνπλ δπζθνιέςεη πνιχ ηα πξάγκαηα. Δίλαη δχζθνιν, πάξα πνιχ, 

εηδηθά γηα καο, δειαδή, πνπ δελ έρνπκε δνπιεηά κφληκε, {…}  κεξνθάκαηα». Ο ίδηνο δελ 

ζέιεη ηα παηδηά λα αθνινπζήζνπλ ην ίδην επάγγεικα κε απηφ. Παξάιιεια είλαη θαη 

κνπζηθφο «ρη ηίπνηα… εξαζηηέρλεο. Αλ ηχρεη κηα δνπιίηζα, πάκε, μέξσ εγψ… 

Παλεγχξηα… Πην πνιχ λα βγαίλεη ην κεξνθάκαην. …Φέηνο  πήγακε ηνπ Αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ… αλ ζα ήηαλ ηψξα 50-100 επξψ, δελ πξέπεη παξαπάλσ… Αίγην… Πξηλ 

ηα Καιαβξπηνρψξηα… Ννκφο Αραΐαο». 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα πξάγκαηα απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο είλαη ιίγν 

θαιπηέξα αιιά φρη πνιχ. Ζ κεηέξα έρεη θνηηήζεη  κέρξη ηελ Γ‟ Γεκνηηθνχ. 

ηακάηεζε γηαηί: «Μεηά απφ θεη, πέζαλε ε κάλα κνπ, ζθνξπηζηήθακε, άιινο απφ θεη, 

άιινο απφ δσ θαη δελ πήγακε ζρνιείν». ηελ εξψηεζε αλ μέξεη λα δηαβάδεη ε 

απάληεζε είλαη: «Κάηη μέξσ, δελ είκαη θαη ληηπ!» κσο ε θίιε ηεο πνπ ήηαλ παξνχζα 

ζρνιίαζε: «Καη δελ ην ήμεξα ηφζα ρξφληα φηη μέξεηο». Πξνθαλψο έρνπκε λα θάλνπκε 

κε ιεηηνπξγηθφ αλαιθαβεηηζκφ. Ζ ίδηα ην παξαδέρεηαη αιινχ ιέγνληαο: «Δγψ δελ 

μέξσ θαη πνιιά γξάκκαηα λα ηα κάζσ{ηα παηδηά}… Μφλν κνπ γξάθεη {ε δαζθάια} ζην 

ηεηξάδην ηνπ Κψζηα λα … λα ηνλ κάζσ εγψ γξάκκαηα. Αθνχ δελ μέξσ γξάκκαηα εγψ, 

ηη λα ηφλε κάζσ εγψ; Σελ ακάζεηά κνπ;… Πήγαηλα γηα δνπιεηά, κηα πήγαηλα {ζρνιείν}, 

κία πήγαηλα γηα δνπιεηά, καδεχακε κπακπάθη, …θη έπαηξλα… 15 θξάγθα θαη θχηεπα 

παηάηεο. ιε κέξα». Ζ έιιεηςε ηίηινπ ζπνπδψλ ήηαλ θαη ην νπζηαζηηθφ εκπφδην γηα 

λα πξνζιεθζεί ε κεηέξα πνπ έρεη επηά παηδηά σο θαζαξίζηξηα ζην Γήκν Παηξέσλ. 

Δπαγγεικαηηθά ε κεηέξα αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή παιαηνχ ζηδήξνπ κε έλα παιηφ 

αγξνηηθφ πνπ νδεγεί ν αλήιηθνο γηνο ηεο «κφλε, καδί κε ην παηδί». πσο εμεγεί ν 

ζχληξνθφο ηεο ην θπλήγη ηνπ ζίδεξνπ γηα αλαθχθισζε είλαη ζέκα ηχρεο. Μπνξεί λα 

ραιάζεηο 15-20 επξψ θαη λα κε βγάιεηο ηίπνηα αιιά κπνξεί λα βγάιεηο θαη 50 έσο 
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100 επξψ. Ζ ίδηα δελ ζα ήζειε ηα παηδηά ηεο λα θάλνπλ ην ίδην επάγγεικα κε απηή  

αιιά ήδε ν γηνο ηεο ην αζθεί.  Παξάιιεια ε κεηέξα παίξλεη θαη ην πνιπηεθληθφ 

επίδνκα πνπ πεξλά ειάρηζηα ηηο 3000 επξψ. 

Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ ην ζηεξεφηππν 

ηνπ αγξάκκαηνπ Σζηγγάλνπ θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη. Με εμαίξεζε ίζσο κηα 

πεξίπησζε πνπ ηειείσζε ην Γεκνηηθφ (Π5) φινη νη άιινη είλαη νξγαληθά ή 

ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη. Πάλησο θαίλεηαη φηη ζρεδφλ φινη απφ ηελ γεληά ησλ 

γνλέσλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεξάζεη ηελ πφξηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη φηη 

έρνπλ ζαθψο ιηγφηεξα ρξφληα θνίηεζεο απφ ηνπο άλδξεο, άιιε κηα επηβεβαίσζε 

ζηεξενηχπνπ γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Σα πξάγκαηα δείρλνπλ θάπσο θαιχηεξα αλ 

εμεηάζνπκε ηα κεγαιχηεξα παηδηά γηαηί φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ππάξρνπλ παηδηά πνπ έρνπλ ήδε θηάζεη ζην Γπκλάζην.(Π1, Π4, Π5).  Δμεηάδνληαο ην 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

Α. Σηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εξγαζία είλαη ρεηξσλαθηηθή (Π2, Π3, Π4 

{παηδί}, Π5, Π6, Π7). Ζ  ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ζπλήζσο αθνξά ηελ νηθνδνκή,(Π2, 

Π3, Π6) ηε ζπιινγή παιαηνχ κεηάιινπ (Π4, Π7) θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο (Π6).  

Β. Οη γπλαίθεο αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε νηθηαθά αλ θαη ππάξρεη ε Π7 

πνπ ε κεηέξα έρεη αλαιάβεη αλαγθαζηηθά θαη ηελ εξγαζία εθηφο ζπηηηνχ 

ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ην κεγάιν γην. πνπ νη νηθνγέλεηεο είλαη πνιχηεθλεο νη 

κεηέξεο ιακβάλνπλ θαη ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα. 

Δλψ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ δελ αληρλεχζακε κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη ην ζηεξεφηππν ηνπ αγξάκκαηνπ Σζηγγάλνπ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη απηή ε νκνηνγέλεηα δελ ππάξρεη ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ άμνλα 2, ην 

επάγγεικα. Σα επαγγέικαηα ηα νπνία θάλεθε λα είλαη ζρεηηθά πξνλνκηνχρα θαη 

επηθεξδή είλαη ηνπ κνπζηθνχ (Π1) θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ (Π5). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο είλαη κεγάιε, αθνχ εθεί θαίλεηαη λα 

ππάξρεη κηθξή ή κεγάιε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα. ηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε θαίλεηαη 

λα είλαη ε πεξίπησζε Π3 πνπ επίζεο ήηαλ ζηε ρεηξφηεξε ζέζε θαη ζηνλ άμνλα 1 αιιά 

θαη απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο παηδηψλ (άμνλαο 3) φπσο ζα δνχκε κεηά. Μπνξνχκε 

ινηπφλ ζχκθσλα κε ηνλ Β. λα πνχκε  άθνβα  φηη νη πεξηπηψζεηο  Π1 θαη Π5 αλήθνπλ 
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ζηελ  αλψηεξε εξγαηηθή ηάμε  ελψ νη ππφινηπεο ζηελ θαηψηεξε εξγαηηθή ηάμε 

(Bernstein, 1973, p. 15). 

 

 4.1.3. Οι ανηιλήτειρ και οι ππακηικέρ για ηην θοίηηζη ηυν ηζιγγανοπαίδυν 

(Άξοναρ 3) 

θνπφο καο ζηνλ ηξίην άμνλα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

Σζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε. Θα εμεηάζνπκε επίζεο πψο νη 

αληηιήςεηο απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο  πξνζδνθίεο  θαη ζηξαηεγηθέο 

θαη πψο απηέο δηακνξθψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα 

ζα εμεηάζνπκε ππφ ην πξίζκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηεξεχλεζε 

ηνπ άμνλα έλα θαη δχν  πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν-πιαίζην θαηνηθίαο ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηειεπηαία 

επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε  ηνπ παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην ζπίηη φπσο ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηα παηδηά.  πσο είδακε 

θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην (Bernstein, 1991, ζζ. 111-150), απαηηνχληαη γηα ηε 

πξφζιεςε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δχν ηφπνη πξφζιεςεο, ην ζρνιείν θαη ην 

ζπίηη, πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηνλ παηδαγσγηθφ ρξφλν ηνπ ζρνιείνπ παξέρνληαο ζην 

καζεηή ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην,  ρξφλν θαη  ρψξν θαηάιιειν γηα ζρνιηθή 

εξγαζία θαη παηδαγσγηθή πεηζαξρία ζην ζπίηη. χκθσλα κε ηνλ ίδην ππάξρνπλ ζε φια 

ηα παξαπάλσ ηαμηθέο παξαδνρέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα  εληνπίζνπκε ηηο  παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο  ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ εξεπλήζακε. Θα πξνζπαζήζνπκε δειαδή λα δνχκε θαηά πφζνλ ε δηαθνξεηηθή 

νηθηζηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ 

(Γθφηνβνο, 2003: 152) δηαθνξνπνηεί  ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

ηελ Π1 ε νηθνγέλεηα έρεη νθηψ παηδηά θαη ζην ζρνιείν θνηηνχλ ηα ηξία 

κηθξφηεξα. Γχν ζην Γεκνηηθφ θαη έλα ζην Γπκλάζην. Σν κεζαίν πνπ θνηηά ζηελ Σ‟ 

ηάμε είλαη θνξίηζη θαη ηα ππφινηπα δχν είλαη αγφξηα. Σα δχν κηθξφηεξα κέλνπλ ζην 

Οινήκεξν θαη ηα δχν αγφξηα κεηά ην Οινήκεξν πεγαίλνπλ θαη ζην Χδείν φπνπ 

καζαίλνπλ ν έλαο κπνπδνχθη θαη ν άιινο θιαξίλν. Ο παηέξαο ππνζηεξίδεη φηη κεηά ην 

Οινήκεξν καζαίλεη θαη απηφο ηα παηδηά  κνπζηθή θαη θξνληίδεη ψζηε «Ή ζα 
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δηαβάδνπλε ή ζα …{θάλνπλ θάηη}, μέξσ γσ, δελ πνιπραδεχνπλε ζηελ 

ηειεφξαζε…βηβιία…δάζθαιν…».  

Ο παηέξαο ζπαλίσο πεγαίλεη ζην ζρνιείν «Ζ γπλαίθα κνπ πεγαίλεη. Δγψ ζα 

πάξσ ηειέθσλν, είκαη εδψ δίπια. Ζ γπλαίθα κνπ πεγαίλεη, εγψ δελ πάσ…». Γηα απηφ 

επίζεο δελ θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε θάπνην γνληφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ην ζρνιείν νξγάλσλε ζπρλά ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, ζαλ 

ζρνιέο γνλέσλ φπνπ έγηλε θαη ε πξψηε επαθή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα. ηελ 

ζπλάληεζε απηή ήηαλ παξνχζα ε κεηέξα. Ο ίδηνο δελ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο : «… εληάμεη, θάλνπλ ζπλέιεπζε, θακία θνξά πάσ θη εγψ, 

θνπβεληηάδνπλ θάηη.» Πεγαίλεη φηαλ ππάξρεη θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα: 

«δεκηνπξγήζεθε θάπνην πξφβιεκα ζην ζρνιείν, θαη ρσξίο λα θηαίσ ν δηθφο κνπ … Με 

ηα άιια παηδηά, αο πνχκε θαη βάιαλ ην δηθφ κνπ. Καη ν δηθφο κνπ ιέεη «κπακπά φρη» … 

Πήγα εθεί θαη ηνπ ιέσ ηη έγηλε; Γελ κε ελδηαθέξεη πνπ ηνλ ηηκψξεζεο, ηνπ ιέσ, θαιά 

έθαλεο αιιά ζέισ λα κάζσ … αλ φλησο ην έθαλε απηφ. Καη ηειηθά δίθην είρε {ην παηδί} 

θαη κνπ ιέεη {ε δαζθάια} αιιά ην θάλεη έλα, ηελ πιεξψλνπλ φια». ηηο γηνξηέο 

ηζρπξίδεηαη φηη πεγαίλεη, άιια φρη ηδηαίηεξα πεηζηηθά. Σα παξάπνλφ ηνπ είλαη φηη 

ζρνιείν δελ ηνλ θάιεζε λα παίμεη, αλ θαη ν ίδηνο ήηαλ ζεηηθφο ζε ζρεηηθή θξνχζε: 

«ρη, είραλε δεηήζεη κηα θνξά θαη ηνπο ην είπε ν γηνο κνπ. ηη είκαη κνπζηθφο …  

Δίρα πεη θάπνηε ζε κηα δαζθάια, δε κνπ μαλαείπαλε. Δ, δε κπνξψ λα πάσ λα ηνπο 

παξαθαιέζσ θη εγψ …  Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα , ζα πήγαηλα … Καη λα έπαηξλα πέληε 

έμη άηνκα {…}  νπζηαζηηθά, έηζη; θαη λα πήγαηλα καδί ηνπο θαη εγψ, φηη ππάξρεη. 

Γειαδή λα δείμνπκε φηη θάηη {…}… Με κπνπδνχθηα, δειαδή λα βάινπκε θη έλα πνζφ 

θαη λα θέξνπκε θαη κηα γπλαίθα λα ηξαγνπδάεη, λα δηαζθεδάζνπκε ηα παηδάθηα, γηαηί; 

… κηα γπλαίθα πνπ λα ιέεη, αο πνχκε,  ιατθά θαη ηέηνηα, έλα θιαξίλν δεκνηηθφ, θη έλα 

ηξαγνχδη δεκνηηθφ θαη ζα πάσ θαη ζα γίλεη ρακφο. Θα γίλεη ρακφο» (1). 

Γελ έρεη παξάπνλν απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή φηη 

αληηκεησπίδνληαη  ηα παηδηά κε πξνθαηάιεςε ή ξαηζηζκφ γηαηί «αλ ππήξρε απηφ ζα 

ήκνπλα ν κνλαδηθφο πνπ ζα θψλαδε. Θα έθαλα…» ην ζρνιείν είραλε πάεη 

νηθνγελεηαθψο φηαλ πήξε κέξνο ζηε γηνξηή ε θφξε θαη  ρφξεςε. Ο ίδηνο αλ θαη 

αγξάκκαηνο θαίλεηαη φηη εθηηκά ηδηαίηεξα ηελ εθπαίδεπζε:  «Δληάμεη, ηψξα, εάλ  εγψ 
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ηψξα είρα ζπνπδάζεη θαη ηνλ δνπλ κε άιιν κάηη θαη …ζα ππάξρεη απηφ πνπ {…} έρσ 

ζπγγελείο. Έρσ ζπγγελείο ζπνπδαγκέλνπο, ν έλαο είλαη κεραληθφο, ν άιινο είλαη έηζη, 

άιινο είλαη… ν άιινο μέξσ γσ ζηελ αζηπλνκία…» (1). Ζ εθηίκεζε θαίλεηαη θαη απφ 

επηκνλή ηνπ ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε κνπζηθή λα κάζνπλ λφηεο θαη γηα απηφ ηα 

κηθξφηεξα πνπ καζαίλνπλ κνπζηθή πεγαίλνπλ ζην Χδείν, αιιά θαη ν κεγάινο γηνο 

πνπ μέξεη λφηεο είλαη o «επαγγεικαηίαο» ελψ o ίδηνο ν «πξαθηηθφο». 

Φαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηελ αηηηνινγία ηνπ γηαηί δελ πήγαηλαλ παιηά ηα παηδηά 

ησλ ηζηγγάλσλ ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ ζεσξεί φηη έρνπλ: «Γελ 

κπνξνχζαλ {…} λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν. Σνπο έθαλε ε αλάγθε λα 

θεχγνπλ… Απέλαληη ζηελ πνιηηεία λα είλαη εληάμεη {νη Σζηγγάλνη}, ηα παηδηά ζρνιείν. 

εηξά θαιή». Σε κφξθσζε ηε βιέπεη κέζα απφ κηα εξγαιεηαθή ινγηθή, σο εθφδηα γηα 

ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ  επαγγεικαηηθά κέζσ ηεο κνπζηθή θπξίσο 

αιιά φρη κφλν,  θαη κε κηα εζνινγηθή ινγηθή: «Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζέισ λα 

ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά. Να μέξνπλ θαηαξρήλ  λα κηιάλε. Να κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ θφζκν. Δίλαη θάηη ην σξαίν ε κφξθσζε. Ζ κφξθσζε είλαη θάηη 

πνπ ην αλαδεηάεη. Σψξα {…} αλαδεηάεη ηε κφξθσζε». 

Φξνληίδεη ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ μερσξηζηά θαη δηαβάδνπλ 

μερσξηζηά {παηδαγσγηθφ πιαίζην}. Βέβαηα ηα παηδηά φηαλ έρνπλ  θάπνην πξφβιεκα 

κε ηα καζήκαηα ζπλεξγάδνληαη ην έλα κε ην άιιν. Ο ίδηνο πξνζπαζεί λα αζθήζεη 

θάπνην {παηδαγσγηθφ} έιεγρν ζην λα δηαβάδνπλ: «Κακηά θνξά γθξηληάδσ θη εγψ λα 

δηαβάδνπλε, γηαηί ηνπο βιέπσ λα πνχκε θαη {…} ηνπο ιέσ απφ ην λα γπξίδνπλε θαη λα 

θάλνπλε θάησ, θαζίζηε λα δηαβάζηε». Βέβαηα δελ γλσξίδεη πφζε ψξα δηαβάδεη ε θφξε, 

μέξεη φκσο ε κεηέξα: «Μηα ψξα δηάβαδε…». Ηζρπξίδεηαη φηη ηα παηδηά βιέπνπλ 

ηειεφξαζε κφλν ην βξάδπ, ζηελ πνξεία απνδεηθλχεηαη φηη βιέπνπλ πην πνιχ. Σα παηδηά 

δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απνπζηψλ γεληθά παξά κφλν πνιχ ζπάληα ε θφξε: 

«Απηή θάλα - δπν θνξέο βαξηφηαλ λα πάεη … θνηκφηαλε ην πξσί, μχπλα, ηίπνηα». 

Σν γεγνλφο φηη έρεη ζηξαηεγηθή θαη πξαθηηθή θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ 

ε θφξε είρε πξνβιήκαηα επίδνζεο ζην ζρνιείν ηεο είρε δάζθαιν ζην ζπίηη. Ζ θφξε 

ήηαλ ην κφλν απφ ηα παηδηά πνπ παξαηεξήζακε ζην ζρνιείν {η΄ ηάμε}. Ήηαλ πάληα 

ζρεηηθά πξνεηνηκαζκέλε, πνιχ πεξηπνηεκέλε, κε φια ηα βηβιία θαη  θφξκα 
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γπκλαζηηθήο. Ζ δαζθάια δελ είρε θάπνην ηδηαίηεξν παξάπνλν, εθηφο απφ ειάρηζηεο 

απνπζίεο. Υσξίο λα είλαη εμαηξεηηθή καζήηξηα θαηλφηαλ φηη ζα κπνξνχζε λα 

ηειεηψζεη ην γπκλάζην, ίζσο θαη κε θάπνην θξνληηζηήξην. Ζ πνξεία ηνπ άιινπ γηνπ 

πνπ ήηαλ ήδε ζην γπκλάζην εληζρχεη ηνλ ηζρπξηζκφ καο. Θα ιέγακε φηη ε χπαξμε ελφο 

έζησ θαη ραιαξνχ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ ζην θαηάιιειν γηα κειέηε ζπίηη θαη ν 

ζρεηηθφο παηδαγσγηθφο έιεγρνο  είλαη γεγνλφο. 

Θα εμεηάζνπκε ηψξα ηελ Πεξίπησζε 2. Δδψ δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

επεθηαζνχκε πνιχ. Ζ παξνπζία πέληε παηδηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο ελειίθνπ, 

πηζαλφλ θαη κηαο αλνηθηήο ηειεφξαζεο, ζε κηα πξφρεηξε  θαηαζθεπή δχν δσκαηίσλ 

ρσξίο κφλσζε απέρεη  πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί παηδαγσγηθφ πιαίζην. Ζ κεηέξα 

πνπ ππνηίζεηαη φηη αζρνιείηαη κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ είλαη εληειψο αγξάκκαηε. 

Ο παηέξαο ζεσξεί φηη «ηα παηδηά δνξίδνληαη θαη ζέινπλ λα μεθνπξαζηνχλ». ηελ 

εξψηεζε πφζν δηαβάδνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη ε απάληεζε είλαη «Λίγν. Γελ ηα 

δνξίδσ». Πξνθαλψο ε αληίιεςε ηνπ παηέξα γηα ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν θαη ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηα ιίγα ρξφληα (Β‟ Γεκνηηθνχ) θαη ηα ηέζζεξα ζρνιεία πνπ πήγε ν 

ίδηνο είλαη φηη ε εθπαίδεπζε είλαη «δφξη», δειαδή ηξαπκαηηθή εκπεηξία, ή ζπκβνιηθή 

βία (Bernstein, 1991, ζ. 85). Θέιεη απφ ην ζρνιείν ηα παηδηά «λα κάζνπλ λα 

ζπιιαβίδνπλ». Ζ επηζπκία πνπ εθδειψλεη είλαη απφιπηα θαηαλνεηή αθνχ ηα παηδηά 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ηα είδακε ηειείσλαλ  ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ. Σν κεγαιχηεξν είρε παξαθνινπζήζεη άιιε κηα θνξά ηελ 

ίδηα ηάμε. Ο παηέξαο έρεη ζπλαίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο αθνχ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ε 

απάληεζε γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ ε απάληεζε είλαη φηη «μέξνπλ κφλν ην φλνκά 

ηνπο». Σα ηεηξάδηα ησλ παηδηψλ ήηαλ γεκάηα απφ θείκελα πνπ αληέγξαθαλ κεραληθά 

ελψ δελ κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα. Πάλησο φια ήηαλ γεκάηα 

«Μπξάβν». Σελ επφκελε ρξνληά ν κεγαιχηεξνο «πξνβηβάζηεθε» θαη πήγε ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ. Σν λα παξαθνινπζείο έλα παλέμππλν παηδί πνπ έπξεπε λα είλαη ζηε Γ΄ 

Γεκνηηθνχ λα παξαθνινπζεί κε ηελ Β΄, ρσξίο λα κπνξεί λα δηαβάζεη, θαη ρσξίο ε 

δαζθάια λα θάλεη θακία πξνζπάζεηα λα ην βνεζήζεη δελ είλαη ε θαιχηεξε εκπεηξία. 

Ο ίδηνο έιπλε ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ φηαλ ηνπ ηα δηάβαδαλ θαη κπνξνχζε 

ηνπιάρηζηνλ λα γξάςεη ηνπο αξηζκνχο. Σα παηδηά ζπαλίσο απνπζίαδαλ απφ ην 

ζρνιείν. Γελ πήγαηλαλ ζην νινήκεξν γηα δχν ιφγνπο, πξψηνλ γηαηί: «ζην νινήκεξν ηα 
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παηδηά βιέπνπλ {κφλν} βίληεν» θαη θπξίσο «εκείο ηξψκε καλέζηξα. Απηφ ζα ην βιέπνπλ 

νη άιινη». Ο παηέξαο δελ πεγαίλεη ζην ζρνιείν, απηφ ην έρεη αλαιάβεη ε κεηέξα. Γελ 

είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δαζθάια ησλ παηδηψλ θαη 

απεηιεί φηη ζα πάεη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο λα παξαπνλεζεί θαη λα δεηήζεη 

εμεγήζεηο γηαηί ηα παηδηά κέρξη ηφηε δελ είραλ κάζεη λα δηαβάδνπλ. Θεσξεί φηη ηα 

παηδηά δελ έρνπλ πξνβιήκαηα κε άιια παηδηά θαη ζα ήζειε λα γίλνπλ γηαηξνί θαη 

δηθεγφξνη. 

ηελ ηξίηε Πεξίπησζε ηα πξάγκαηα είλαη κάιινλ ρεηξφηεξα. Δδψ έρνπκε ηξία 

παηδηά 8, 9 θαη 11 εηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ φια ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. Σα δχν είλαη 

ζην ίδην ηκήκα θαη ην ηξίην ζην απέλαληη ζρνιείν. Δπεηδή είλαη ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

γηα λα κελ «επηβαξπλζεί» ην έλα ζρνιείν ην άιιν παηδί εζηάιε ζην απέλαληη ζρνιείν. 

Απηφ δελ έγηλε γηαηί δεκηνπξγήζεθε θάπνην πξφβιεκα αιιά εμ αξρήο. Πψο ην 

αηηηνιφγεζαλ ή πψο ην θαηάιαβε ν παηέξαο; «Γελ είραλ ιέεη απφ θεη ζξαλία, θαη θάηη 

ηέηνην κνπ είπαλ. Γη‟ απηφ ήηαλ απφ θεη έλα ζξαλίν άδεην, γη‟ απηφ ην πήγαλ». Δδψ ην 

ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 30-40 η.κ. κε κφλν έλα κηθξφ ηξαπέδη πνπ κάιινλ δελ 

επαξθεί γηα λα δηαβάζνπλ ηαπηφρξνλα ηξία παηδηά. Σα παηδηά δηαβάδνπλ: «Δδψ. 

Κακηά θνξά ζηελ θνπδίλα, θακία θνξά απφ θεη ζην δσκάηην. πνπ ζέινπλ…». Σα 

παηδηά έρνπλ θάλεη φια ηα απαξαίηεηα εκβφιηα θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα απνπζηψλ. 

Έρνπλ αιιάμεη πνιιά ζρνιεία, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα γηαηί ηφζα ζπίηηα έρεη αιιάμεη 

θαη ε νηθνγέλεηα: «πνπ έβξηζθα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα λα κείλσ … έζηειλα ηα 

παηδηά».  ίδηνο δελ έρεη θαζφινπ πξνβιήκαηα κε ηελ ησξηλή δαζθάια αιιά είρε ζην 

παξειζφλ: «Γειαδή εδψ πέξα είλαη πην θαινί νη δάζθαινη. Ναη, ηα πξνζέρνπλ ηα 

παηδηά … Οχηε ην «α» δελ μέξαλε. Γηαηί ήζαληε θάηη δάζθαινη θαη δελ ηα καζαίλαλε ηα 

παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ηα παηδηά». 

Σα παηδηά πεγαίλνπλ νινήκεξν θαη φπσο παξαηεξήζακε εθεί γηλφηαλ 

πξνζπάζεηα λα βνεζεζνχλ. Ο παηέξαο είλαη επραξηζηεκέλνο κε ην νινήκεξν γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο: 

«O θχξηνο . κνπ ιέεη “πάλε πνιχ θαιά ηα παηδηά”. Γελ κνπ έρνπλε θάλεη 

παξάπνλν λα πνπλ φηη ηα παηδηά δελ πάλε θαιά … ηα βνεζάεη πνιχ… Σα δηαβάδεη, ηη 

είλαη απηφ ην γξάκκα, πψο ιέγεηαη ε ιέμε απηή φιε καδί, θάζε γξάκκα…». 
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Αμίδεη λα θαηαγξάςνπκε ηνλ παξαθάησ δηάινγν αλάκεζα ζην δάζθαιν ηνπ 

Οινήκεξνπ θαη ηε κεηέξα, ελδεηθηηθφ ηεο βνήζεηαο πνπ έρνπλ ή κπνξνχλ λα έρνπλ ηα 

παηδηά: 

«Μνπ ιέεη, εζχ μέξεηο λα γξάθεηο ην φλνκά ζνπ; Γελ μέξσ ηνπ ιέσ. Δ, ζα βάιεηο, 

κνπ ιέεη, ην ζχδπγφ ζνπ {πνπ δελ έρεη πάεη πνηέ ζρνιείν}, λα βάιεη ηα παηδηά λα 

γξάθνπλε  θη εζχ κνπ ιέεη λα θνηηάο, λα γξάθεηο κνπ ιέεη ην φλνκά ζνπ. Να καζαίλεηο θη 

εζχ». 

Ζ γλσζηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ: «… μέξνπλ θάλα ηξηάξη γξάκκαηα εθεί 

πέξα, ην «ξ», ην «λ» φιν απηά γξάθνπλ…» 

Ο ίδηνο πηζηεχεη ή ηνπιάρηζηνλ ηζρπξίδεηαη φηη ηα παηδηά είλαη ζηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ γηαηί: 

«Ναη, ηα έρσ βάιεη ζηελ πξψηε γηαηί δε κνπ αξέζαλε ηελ άιιε θνξά πνπ 

πεγαίλαλε θαη ιέσ θάηζε λα ηα βάισ ζηελ πξψηε πάιη… Μνπ έιεγε ε δαζθάια λα ηα 

βάισ ζηελ Σξίηε θαη ζηε Γεπηέξα. Καη ιέσ αθήζηε ιέσ δελ ηα μέξνπλε». 

Τπάξρεη θάπνηα γπλαίθα {κάιινλ γεηηφληζζα} πνπ θαηά ηνλ παηέξα βνεζάεη ηα 

παηδηά ην απφγεπκα γηαηί «έξρεηαη εδψ πέξα θαη ηνπο ιέεη». Σα παηδηά δηαβάδνπλ «φζν 

αληέρνπλ». 

Ση δεηά λα κάζνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν: 

«Να κάζνπλε γξάκκαηα, λα γίλνπλε θαινί άλζξσπνη. Να κελ είλαη ζαλ ηα άιια 

ηζηγγαλνπνχια πνπ γπξίδνπλ μππφιπηα, πνπ πάλε απφ δσ, πνπ {…}νη γνλείο. Δγψ ζέισ 

πην πνιχ ην θξάηνο, φια ηα πξνβιήκαηα,   λα καο βνεζήζεη δειαδή απφ ρξήκαηα. Γηαηί 

ηα κηθξά παηδηά πεγαίλνπλε ζρνιείν, ζέινπλ ην παπνχηζη ηνπο ζέινπλ ην ξνχρν ηνπο  θη 

εγψ φηη δειαδή πεγαίλσ θαη φηη παίξλσ ην αθήλσ ζηα παηδηά. Λέσ  εγψ ζα πεγαίλνπλε 

ζρνιείν, ζα ηα βιέπεη ν δάζθαινο λα ηα ραίξεηαη θαη λα ζνπ πσ ζην θαγεηφ έηζη θη 

έηζη». 

Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά «θίινπο εδψ {ζην ζπίηη} ιατθνχο  δελ έρνπλ, 

γηαηί δελ ηα αθήλσ λα βγνπλ απφ ην ζπίηη, γηαηί θνβάκαη πνιχ». Σν ζπίηη βξηζθφηαλ 

πάλσ ζε κηα ζρεδφλ θαζεκεξηλή καο δηαδξνκή. ρεδφλ θάζε απφγεπκα ηα παηδηά 

βξίζθνληαλ κφλα ηνπο ζην δξφκν, πνιιέο θνξέο μππφιπηα, ρσξίο παξέα απφ ιατθά 
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{ζε απηφ είρε δίθην} θαη ζε απφζηαζε ελφο ηεηξαγψλνπ απφ ην ζπίηη, ρσξίο θακία 

επηηήξεζε. 

Αλ γηα ηελ πεξίπησζε 2 ε εθπαίδεπζε είλαη ηξαπκαηηθή εκπεηξία αο δνχκε πφζν 

πην ηξαπκαηηθή εκπεηξία  κπνξεί λα γίλεη. Απφ ηελ παξαηήξεζε καο ζηελ ηάμε είδακε 

δχν πνιχ κεγαιχηεξα παηδηά λα βξίζθνληαη καδί κε ηα παηδηά ηεο Α‟ Γεκνηηθνχ. Σα 

κελ κε ηα δε δελ έρνπλ θακία επαθή. Απφ ηα ππφινηπα παηδηά αθνχζακε παξάπνλα 

φηη θάλνπλ θαζαξία θαη ηνπο παίξλνπλ δηάθνξα αληηθείκελα, κάιινλ γηα λα ηα δνπλ 

γηαηί δελ καο κίιεζαλ γηα θινπή. Σα αδέιθηα βξίζθνληαη ζηε ηειεπηαία ζεηξά ηεο 

ηάμεο, κφλα ηνπο, καθξηά ην έλα απφ ην άιιν. Δίλαη ληπκέλα κε ξνχρα παιηά – 

ζίγνπξα ηα πην θαθνληπκέλα παηδηά πνπ είδακε -θαη είδακε αξθεηά- φρη πεληαθάζαξα 

άιια νχηε θαη βξφκηθα. Γελ έρνπλ θακία ζπκκεηνρή αιιά νχηε θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ ζε θάπνηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Φαίλεηαη φηη 

ηδηαίηεξα ν κεγάινο βαξηέηαη αθφξεηα αθνχ φζν θαη λα κνπληδνπξψζεη θάπνηα 

ηεηξάδηα ε ψξα δελ πεξλάεη. Σν θνξίηζη πξνζπαζεί λα απνθηήζεη θάπνηεο επαθέο κε 

ηα άιια παηδηά αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Απφδεημε φηη  ζην δηάιεηκκα ε κνλαδηθή 

επαθή πνπ έρνπλ είλαη κε ηνλ αδειθφ ηνπο απφ ην άιιν ζρνιείν. Σα πξάγκαηα είλαη 

ιίγν θαιχηεξα ζην νινήκεξν πνπ γίλεηαη θάπνηα πξνζπάζεηα λα βνεζεζνχλ θαη 

θπξίσο λα απαζρνιεζνχλ. Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηνπ είδνπο 

επαθή κε άιια παηδηά είλαη πξηλ μεθηλήζεη ην νινήκεξν πνπ ην αγφξη θπλεγάεη ηα 

παηδηά πνπ κέλνπλ ζην νινήκεξν θαη κεξηθά αθφκα πνπ πεξηκέλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο 

λα ηα πάξνπλ. Υάλεη ην παηδηά πνπ ζα ην αθνπκπήζεη ην αγφξη γηαηί «βξσκίζηεθε»- 

ηνπιάρηζηνλ έηζη ηη αληηκεησπίδνπλ ηα άιια παηδηά πνπ ην θνξντδεχνπλ. Πάληα 

θπλεγάεη ην ηζηγγαλφπνπιν, απηφ είλαη ην «κηαξφ» θαη νη ξφινη δελ αιιάδνπλ πνηέ. 

Μεηά απφ δχν ρξφληα, ηπραία, ζα δνχκε ηελ επαλάιεςε ηνπ παηρληδηνχ ζε άιιν 

ζρνιείν κε πξσηαγσλίζηξηα ην θνξίηζη. Σν ζρνιείν θαη ηα ππφινηπα παηδηά 

δηαθνξεηηθά,  ην παηρλίδη ίδην. ηαλ ξσηήζακε  ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο κε 

πνηνπο παίδνπλ  ηα παηδηά ε απάληεζε ήηαλ: 

«- Γελ παίδνπλ κε ηα ηζηγγαλφπαηδα ηα δηθά καο, παίδνπλ κε ηα ιατθά!» 

«- Με ιατθά αλ παίδνπλε …» 

Ο ίδηνο απφ ηε κία ζέιεη ηα παηδηά ηνπ λα γίλνπλ ζηδεξάδεο, αιιά ζεσξεί φηη ε 
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θαιχηεξε δνπιεηά, φηαλ  ζπνπδάζνπλ  είλαη λα γίλνπλ κεραληθνί. ην εξψηεκα  αλ ζα 

ζπνπδάζνπλ ε απάληεζε είλαη «άκα βνεζήζεη θαη ην θξάηνο λα ηα θέξσ βφιηα ζηα 

ρξήκαηα, κπνξεί λα ηα ζπνπδάζσ. Σψξα κε πέληε κεξνθάκαηα, δελ κπνξείο λα ηα 

ζπνπδάζεηο». Ζ κεηέξα πάλησο πηζηεχεη φηη ζα πάλε ηνπιάρηζηνλ Γπκλάζην: «Ακέ, 

πσο δελ ζα πάλε… Ναη ακέ! Θέινπλ, πψο δελ ζέινπλ..». 

Ακθηβάινπκε αλ γηα απηά ηα παηδηά ε εθπαίδεπζε κπνξεί απιά λα ζεσξεζεί  

ηξαπκαηηθή εκπεηξία (Bernstein) ε ζπκβνιηθή βία (Bourdieu). Μάιινλ εμάρξνλε 

θαηαδίθε ζηελ αλία θαη ηελ απνκφλσζε. Σν λα εμεηάζνπκε αλ ππάξρεη παηδαγσγηθφ 

πιαίζην θαη έιεγρνο ζην ζπίηη, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, ην ζεσξνχκε αζηείν. 

ηελ πεξίπησζε 4 ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο θαιχηεξα. Καη αξρήλ 

παξαθνινπζήζακε ζην ζρνιείν δχν αγφξηα, αδέιθηα 11 θαη 12 εηψλ ηα νπνία 

βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα ηάμε. Σα  παηδηά ήηαλ κέηξηνη καζεηέο, αιιά κπνξνχζαλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θαη ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζηελ ηάμε. ηελ ηάμε ήηαλ 

απφιπηα απνδεθηά θαη απηφ θαηλφηαλ θαη απφ ηηο παξέεο ηνπ φπσο παξαηεξήζακε 

ζην δηάιεηκκα.  έλαο κάιηζηα είλαη πεξηδήηεηνο ζηα παηρλίδηα γηαηί ήηαλ ηαιέλην 

ζην πνδφζθαηξν. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ είραλ θαη απφ ηε δαζθάια αιιά θαη ηα 

ππφινηπα παηδηά δελ δηέθεξε ζε ηίπνηα απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Τπάξρεη άιινο 

έλαο αδειθφο, 8 εηψλ, πνπ πεγαίλεη ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ, δελ κπνξέζακε λα ηνλ 

παξαηεξήζνπκε αιιά απφ ηηο δηεγήζεηο ηεο κεηέξαο θαη ησλ αδειθψλ ηνπ δελ μέξεη 

λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. Ζ νηθνγέλεηα είλαη κνλνγνλετθή, αθνχ ν παηέξαο έρεη 

πεζάλεη πξφζθαηα. ηελ νηθνγέλεηα ππάξρνπλ εθηφο ηεο κεηέξαο 8 αδέιθηα, ε έγθπνο 

λχθε θαη ην λενγέλλεην κσξφ. Καη ηα έληεθα άηνκα κέλνπλ ζε έλα ζπίηη 120 η.κ. κε 

ηξεηο θξεβαηνθάκαξεο. Ζ κεηέξα έρεη ηειεηψζεη{;} ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. Σν ζπίηη έρεη 

ζην ζαιφλη έλα κεγάιν ηξαπέδη θαη ηέζζεξεηο θαλαπέδεο πνπ γίλνληαη θξεβάηηα. Ζ 

ηειεφξαζε είλαη κνλίκσο αλνηθηή γηαηί ηειεφξαζε βιέπνπλ «φζν είλαη ζην ζπίηη» 

(4). Ζ πξψηε εχθνιε ζθέςε είλαη φηη ην ζπίηη απηφ δελ πξνζθέξεη ην θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην γηα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην ζπίηη. κσο ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη αθξηβψο έηζη. Φαίλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ φζν δνχζε ν παηέξαο ηα πξάγκαηα δελ 

ήηαλ άζρεκα. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηα επηά απφ ηα νθηψ παηδηά {καο 

ιείπνπλ γηα έλα} θαίλεηαη φηη έλα θνξίηζη πήγε ζηε Γπκλαζίνπ θαη ζηακάηεζε, 

κάιινλ ιφγσ ηεο αξξψζηηαο ηνπ παηέξα πνπ ήηαλ θιηλήξεο ζην ζπίηη γηα κήλεο πξηλ 
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ην ζάλαηφ ηνπ. Ζ κεηέξα είρε ήδε θξαηήζεη ηελ κεγαιχηεξε θφξε ζην ζπίηη γηα λα 

ηελ βνεζά κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, αιιά πξηλ ζηακαηήζεη είρε θηάζεη ζηελ Σ΄ 

ηάμε ρσξίο λα ηελ ηειεηψζεη. Μπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη φπσο καο είπε. 

Τπάξρνπλ επίζεο δχν παηδηά ΑΜΔΑ πνπ φκσο ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ φπσο 

πξνβιέπνπκε φηη ζα θάλνπλ θαη ηα δχν πξνηειεπηαία παηδηά πνπ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ 

θαη λα γξάθνπλ. Σν ζρνιηθφ κέιινλ ηνπ κηθξνχ πνπ δελ μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη ζηε Β Γεκνηηθνχ αβέβαην. Πάλησο ηα ηξία ηειεπηαία θνηηνχλ θαλνληθά ρσξίο 

απνπζίεο. Βέβαηα δελ έρνπλ ηδηαίηεξε φξεμε αθνχ φπσο παξαδέρεηαη ε κεηέξα φηαλ 

νη κεγαιχηεξεο αδεξθέο  ηα πηέδνπλ λα δηαβάζνπλ ιέλε φηη «έρνπλ ράζεη ηελ ηζάληα ή 

δελ έρνπλ ηίπνηα». Σα δχν θνξίηζηα είλαη θαη ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν. 

Ζ κεηέξα έρεη μεθάζαξε άπνςε πάλησο γηα ην ηη ζέιεη λα κάζνπλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν θαη γηα πνην ιφγν: 

«Να κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ … λα κε γίλνπλ ζαλ ηνπο άιινπο 

ηζηγγάλνπο, λα βξνπλ δνπιεηά, λα μεθχγνπλ απφ ηε κηδέξηα». 

Γελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ζε πνην βαζκφ ε κεηέξα έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ 

Σζηγγάλν παηέξα πνπ ήηαλ νηθνδφκνο θαη κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπ θαηάθεξε λα πάξεη 

ην κεγάιν θαη ζεκαληηθφ γηα ηα δεδνκέλα ησλ ηζηγγάλσλ ζπίηη θαη λα μεθχγεη απφ ηε 

κηδέξηα. ίγνπξα φκσο έρεη κηα ζηέξεε αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε, κηα αληίιεςε 

πνπ ζπλδέεη γξακκηθά ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα ε ηνπιάρηζηνλ ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Δξγαιεηαθή ινγηθή 

θαη ίζσο είλαη ε πην μεθαζαξηζκέλε δηαηχπσζε αληίιεςεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πήξακε απφ φιε ηελ έξεπλα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ελψ κέρξη ηψξα ε νηθνγέλεηα 

πξνζπάζεζε θαη πέηπρε σο έλα βαζκφ ηα παηδηά λα ηειεηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

Γεκνηηθφ, ν ζάλαηνο ηνπ παηέξα αθπξψλεη ή ηνπιάρηζηνλ βάδεη ζε δνθηκαζία 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. Ζ κεηέξα είλαη πιένλ θαη γηαγηά  {κηθξφηεξε ησλ 40 

εηψλ} θαη πξέπεη λα θξνληίζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ κεγάινπ γηνπ ηεο γηα ηα εγγφληα, 

εθηφο απφ ηα παηδηά. Να ζεκεησζεί φηη ε λχθε δελ δνπιεχεη θαη φιν ην νηθνλνκηθφ 

βάξνο πέξα απφ ηα επηδφκαηα ην έρεη επσκηζηεί ν κεγάινο γηνο σο ζπιιέθηεο 

παιαηψλ κεηάιισλ θαη πεξηζηαζηαθφο έκπνξνο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
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Ζ κεηέξα πάλησο είλαη μεθάζαξε σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηεο γηα ηα ηξία 

ηειεπηαία παηδηά: 

«Δάλ έρνπλ φξεμε, λα θαζίζνπλ λα δηαβάζνπλ, ηα δχν κεγαιχηεξα, ζα ηα αθήζσ 

λα ζπλερίζνπλ ην ζρνιείν {Γπκλάζην}, αιιηψο ζα ζηακαηήζνπλ. Γηα ην κηθξφ, δελ μέξσ, 

δελ μέξεη λα δηαβάζεη». 

Ίζσο νη πξνζέζεηο ηεο γηα ηα δχν κεγαιχηεξα αγφξηα λα έρνπλ ζρέζε θαη κε ην 

θχιν ηνπο, δελ είλαη θνξίηζηα άξα νπσζδήπνηε πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα δνπιεηά. Σα 

παηδηά ηεο φηαλ κεγαιψζνπλ ζέιεη «λα έρνπλ κηα δνπιεηά δηθή ηνπο ζε θάπνην 

γξαθείν, γηαηξνί δηθεγφξνη, αζηπλνκηθνί, δάζθαινη. Γηα λα μεθχγνπλ απφ ηε κηδέξηα». 

Ζ κηδέξηα αλαθέξζεθε γηα δεχηεξε θνξά. Σφληζε επίζεο φηη αλ ν Θ. πνπ ηα έρεη 

ηαιέλην ζην πνδφζθαηξν γίλεη πνδνζθαηξηζηήο ζα είλαη θαιφ, γηαηί ζα έρεη ρξήκαηα 

θαη ζα θάλεη  ηαμίδηα. 

Μέρξη ηψξα δελ έρεη αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν, απελαληίαο ζα 

ιέγακε γηαηί ζην ζρνιείν μέξνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαη,  θάπνηνη,  πξνζπαζνχλ φζν 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Σν κφλν πξφβιεκα ην είρε κε ηε δαζθάια ηνπ νινήκεξνπ κε 

ηελ νπνία ηζαθψζεθε {θαηά πάζα πηζαλφηεηα δηθαίσο} θαη ζηακάηεζε ηα παηδηά απφ 

ην νινήκεξν. Μάιηζηα απφ ηα λεχξα ηεο φηαλ γχξηζε ζην ζπίηη πέηαμε απφ ην 

κπαιθφλη ηηο ηζάληεο    ησλ παηδηψλ ζην δξφκν θαη ηνπο είπε φηη δελ ζα μαλαπάλε 

ζρνιείν. Σα παηδηά πήξαλ ηηο ηζάληεο απφ ην δξφκν θαη ηελ επνκέλε δήηεζαλ λα πάλε 

ζρνιείν, φπσο θαη έγηλε. ην ζρνιείν είρε πάεη δπν 
 
ή  ηξεηο θνξέο κέζα ζηε ρξνληά, 

γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ,  γηα λα πάξεη ηε βαζκνινγία ηνπο θαη λα κηιήζεη γηα 

ηελ πνξεία ηνπο ζην ζρνιείν θαη πψο λα βνεζεζνχλ πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη. Ζ ίδηα 

ελψ δειψλεη φηη ηελ αληηκεησπίδνπλ άζρεκα ζηελ πνιπθαηνηθία, γηα ην ζρνιείν είλαη 

μεθάζαξε φηη ηα παηδηά ηεο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

άιια παηδηά θαη δελ πξνθαινχλ θαζαξίεο εθηφο απφ ηνλ κηθξφ πνπ είλαη ιίγν δσεξφο. 

Ζ πην ηξαγηθή αιιά θαη ζπγθηλεηηθή ζπλέληεπμε πνπ πήξακε, δελ θαηαγξάθεθε θαη 

ίζσο θαη γηα απηφ ηειηθά λα ήηαλ θαη ηφζν εθ βάζνπο. 

Οχηε ε πεξίπησζε 5 έγηλε δπλαηφλ αλ θαηαγξάθεη κε εγγξαθέα θαη κνηξαία ε 

θαηαγξαθή είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Ζ πξψηε εληχπσζε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ ηεο νηθνγέλεηαο  ήηαλ πνιχ ζεηηθή, αθνχ ζε αληίζεζε κε ηελ είζνδν, ην 
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εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ  ήηαλ  έλα ηππηθφ πξνζεγκέλν αζηηθφ ζπίηη. Σνικνχκε λα 

πνχκε φηη ήξζακε ζε επαθή κε ηα δηθά καο ζηεξεφηππα γηα ηνπο ηζηγγάλνπο φηαλ 

εθηφο απφ ηε κεηέξα  θαη ηελ θφξε  πάξσλ ζην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο  ήηαλ θαη ν 

κεγαιχηεξνο γηνο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έπαηδε εθείλε ηελ ψξα κε ην laptop ηνπ. Σν 

laptop,  πνπ ήηαλ γεκάην κνπζηθή , ήηαλ γη απηφλ εξγαιείν δνπιεηάο αθνχ αλ θαη 15-

16 εηψλ δνχιεπε σο DJ. απνγεχκαηα θαη βξάδηα ζε θέληξα δηαζθέδαζήο. Οθείινπκε 

λα πνχκε φηη δελ πεξηκέλακε κηα ηέηνηα εηθφλα, ληψζακε δήιεηα γηαηί ηφηε δελ είρακε 

laptop, θαη θπξίσο, φηαλ καο έθαλε κηα επίδεημε ηνπ πψο ρξεζηκνπνηνχζε ην laptop 

ζηε δνπιεηά ηνπ θαη πψο θαηέβαδε ηξαγνχδηα, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θπξηνιεθηηθά αηζζαλζήθακε ηερλναλαιθάβεηνη. Ο γηνο είρε 

κείλεη απφ απνπζίεο ζηε Β΄ Νπθηεξηλνχ Γπκλαζίνπ, πξάγκα αλακελφκελν αθνχ ηελ 

ίδηα ψξα δνχιεπε. Γήισζε πάλησο φηη ηνπ ρξφλνπ είρε ζθνπφ λα θαλνλίζεη αξγφηεξα 

ην σξάξην δνπιεηάο ηνπ ψζηε λα πξνιαβαίλεη λσξίηεξα λα πεγαίλεη θαη ζην 

Γπκλάζην. ηελ ίδηα θαηάζηαζε απφ πιεπξάο απνπζηψλ βξηζθφηαλ θαη ε θαηά έλα 

ρξφλν κηθξφηεξε θφξε πνπ δνχιεπε θνκκψηξηα. Καη απηή δήισζε φηη ηνπ ρξφλνπ ζα 

ζπλέρηδε ην Γπκλάζην θαη καο θάλεθε πην πεηζηηθή γηαηί φπσο καο εμήγεζε 

ρξεηαδφηαλ νπσζδήπνηε ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ γηα λα κπνξέζεη αξγφηεξα λα 

αλνίμεη δηθφ ηεο θνκκσηήξην. Ζ νηθνγέλεηα είρε αθφκα ηξία παηδηά: ην πξψην  

παξαθνινπζνχζε θαλνληθά ζηε Β‟ Γπκλαζίνπ {φρη λπρηεξηλνχ},  ην δεχηεξν ήηαλ 

ΑΜΔΑ θαη πήγαηλε ζηε Μέξηκλα θαη ην ηξίην, ν Γ. κε αξθεηά θησρή επίδνζε 

ηειείσλε ην Γεκνηηθφ. Ο Γ. έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα απνπζηψλ, φπσο δηαπηζηψζακε 

θαη φπσο παξαδέρηεθε θαη ε κεηέξα. Ζ κεηέξα ζεσξεί φηη δελ μέξεη λα γξάθεη θαη λα 

δηαβάδεη, πξάγκα πνπ δελ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηηο παξαηεξήζεηο καο. Ζ δαζθάια 

ηνπ εθάξκνδε ζε απηφλ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, θάηη πνπ ζηελ 

πξάμε ειάρηζηεο θνξέο παξαηεξήζακε ζηα ζρνιεία πνπ επηζθεθζήθακε. ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  απηνχ αληαπνθξηλφηαλ. Σν παηδί έρεη ζπκκεηνρή ζηηο 

γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, φρη φκσο θαη ζηηο καθξηλέο εθδξνκέο. Αληίζεηα απφ ην 

ζηεξεφηππν ηνπ πεξηπιαλψκελνπ ηα παηδηά ησλ Σζηγγάλσλ πνπ εμεηάζακε θαίλεηαη 

γεληθά φηη απνθεχγνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο εθδξνκέο πηζαλφλ θαη γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ζ κεηέξα δελ είρε θάπνην παξάπνλν απφ ην ζρνιείν ην νπνίν 

είρε επηζθεθζεί κφλν κηα θνξά κέζα ζηελ ρξνληά. Θα ιέγακε φηη  ζεσξνχζε θαηά 
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θάπνην ηξφπν φηη ε πνξεία ηνπ ζην Γεκνηηθφ είρε ηειεηψζεη. Πξνηηκνχζε λα  κελ πάεη 

Γπκλάζην θαη λα κάζεη κηα ηέρλε, θάηη πνπ ηαηξηάδεη θαηά θάπνην ηξφπν θαη κε ηηο 

πξαθηηθέο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ παηδηψλ. Δίραλ πάλησο πξνζπαζήζεη λα ηνλ 

βνεζήζνπλ, παίξλνληαο ζην ζπίηη κηα γπλαίθα γηα λα ηνλ βνεζήζεη. Πίζσ απφ ηηο 

επηινγέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ινγηθή 

ζηξακκέλε ζηελ έληαμε θπξίσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξά ζηελ καθξφρξνλε πνξεία 

ζην ζρνιείν. Πάλησο ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο είραλ ήδε 

εγγξαθεί θαη παξαθνινπζήζεη ζην Γπκλάζην, πξάγκα πνπ ζεσξνχκε ζεηηθφ θαη 

παξάιιεια κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο  δείρλεη  ηελ χπαξμε ελφο 

έζησ θαη ραιαξνχ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ. 

πσο αλαθέξακε, ζηελ πεξίπησζε 6 ε νηθνγέλεηα κέλεη ζε έλα θαηαπιηζκφ-

νηθηζκφ κε απζαίξεηα θηίζκαηα έμσ απφ κηα θνηλφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Πάηξαο. Ζ πεξηνρή είλαη αγξνηηθή θαη πνιχ θνληά ζε εζληθή νδφ. O δξφκνο πνπ 

νδεγεί ζηελ πεξηνρή είλαη ρσκαηφδξνκνο θαη δελ ππάξρνπλ θνηλφρξεζηνη δεκφζηνη 

ρψξνη. Δπηπρψο ηα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ ξεχκα θαη λεξφ. Ζ νηθνγέλεηα ζε κηα 

ηδηφθηεηε πξφρεηξε θαηαζθεπή 60 η.κ. κε δχν δσκάηηα, θνπδίλα θαη κπάλην. Γχξσ 

απφ ην ζπίηη απηφ κέλνπλ ζπγγελείο ηνπ. Ο παηέξαο δελ έρεη πάεη ζε θαλνληθφ 

ζρνιείν. Σα απνγεχκαηα, γηα δχν ρξφληα πήγαηλε ζε εηδηθφ - λπρηεξηλφ ζρνιείν ηεο 

πεξηνρήο γηα Σζηγγάλνπο. ην ίδην ζρνιείν πήγαηλε ηαπηφρξνλα θαη ν παηέξαο ηνπ. Σν 

ζρνιείν απηφ ην ζηακάηεζε γηαηί παληξεχηεθε. Ζ γπλαίθα ηνπ είλαη αγξάκκαηε. Ο 

παηέξαο θάλεη πεξηζηαζηαθά κεξνθάκαηα ζε αγξνηηθέο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηεο 

πεξηνρήο θαη  επεηδή απηά δελ είλαη αξθεηά πξνζπαζεί λα πάεη θαη καθξχηεξα, ζηνλ 

Κάκπν. Παξάιιεια πξνζπαζεί λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκά ηνπ σο κνπζηθφο ζε 

παλεγχξηα. Γελ είλαη φκσο απηφ ε θχξηα απαζρφιεζή ηνπ αιιά επθαηξηαθή. Ζ 

νηθνγέλεηα έρεη ηέζζεξα παηδηά. Σν κηθξφηεξν ζα πάεη ηνπ ρξφλνπ ζρνιείν θαη ην 

κεγαιχηεξν  έρεη εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν. Σα άιια δχν παηδηά πεγαίλνπλ ζηε Γ΄ 

Γεκνηηθνχ. Σα παηδηά απηά παξαθνινπζήζακε ζηελ ηάμε ηνπο θαζψο θαη ζε έλα 

ηκήκα έληαμεο πνπ θάλνπλ Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά .  

Σα κεγαιχηεξν παηδί (θνξίηζη) πνπ εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν ην έθαλε γηαηί είρε 

πξνβιήκαηα πγείαο ην ίδην αιιά θαη γηα  ιφγνπο αξξψζηηαο ηεο κεηέξαο: 
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«Απηή κνπ έθαλε πξφβιεκα κε ην νμπγφλν. Γχν κήλεο νμπγφλν ην παηδί … Ήζειε 

νμπγφλν. Άζ‟ ηα! {H κεηέξα}: Ο γηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα θη έγηλα {….} Λνηπφλ κε 

απηά ηα θάξκαθα είκαη ηψξα. Λνηπφλ. Καη ζηελνρσξηέκαη. Καη άκα ιείπνπλ ηα παηδηά 

ηε κέξα φιε, θαηαιαβαίλεηο,  κεηέξα είκαη θαη δελ κπνξψ». 

Ζ κεηέξα βέβαηα πξνζπαζεί λα δείμε φηη γηα ην γεγνλφο φηη ην παηδί απηφ δελ 

πεγαίλεη ζρνιείν θηαίεη ην ίδην θαη  φρη απηή. 

«Δγψ ζέισ λα έξζεη ε θφξε κνπ ζην ζρνιείν. Γελ θαηαιαβαίλεη, θπξία  {….}, δελ 

έξρεηαη κε ηίπνηα. Κη εγψ ζαλ κεηέξα επεηδή ηελ μέξσ, {….} θαη δελ κπνξψ λα ηε 

βιέπσ άιιν, έρσ ζηελνρσξεζεί απφ ην πνπ πάκε ζηα λνζνθνκεία». [Καη ε δαζθάια 

ιέεη ηεο θφξεο] «Βξε Α. ζα έξζεηο ηε Γεπηέξα ζρνιείν; Kαη ηεο ιέεη ε Α. «Ναη». ηαλ 

φκσο έξζεη ε Γεπηέξα, μχπλα βξε Α. ζνπ είπε ε θπξία {…} λα παο ζρνιείν γηαηί δελ παο 

θνπέια κνπ; « Γελ πάσ! Γελ πάσ! Θα πάσ αχξην! Θα πάσ αχξην!». 

Γηα απηφ ην ιφγν ηα παηδηά δελ κέλνπλ θαη ζην νινήκεξν. Παξαηεξήζακε  

γεληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο είραλ κέιε κε  

πξνβιήκαηα πγείαο. 

Καη ηα δχν παηδηά παξαθνινπζνχλ ηελ Γ‟ θαη παξάιιεια πεγαίλνπλ θαη ζην 

Σκήκα Έληαμεο. 

Σν επίπεδφ ηνπο  είλαη αξθεηά ρακειφ. Γηαβάδνπλ ν Α. κφλν ζπιιαβηζηά θαη ν 

Π. ζρεηηθά θαιά. Έλα ζρνιηθφ δίσξν, ην πξψην θάζε κέξαο ην πεξλνχλ ζην Σκήκα 

Έληαμεο φπνπ θάλνπλ γιψζζα θαη καζεκαηηθά. Ο / Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί 

βνεζήζεη ηα παηδηά αιιά ην έξγν ηνπ δπζθνιεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηαπηφρξνλα 

πξέπεη λα δνπιέςεη κε παηδηά δηαθνξεηηθψλ Σάμεσλ, θαη δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ. 

Παξάιιεια κέζα ζε δχν ψξεο πξέπεη λα θάλνπλ Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά. 

Πξνζπαζνχλ λα δνπιέςνπλ κε πιηθφ πνπ εηνηκάδεη απφ κφλνο ηνπ ν / ε εθπαηδεπηηθφο  

πνπ πξνζπαζεί κε πνιιή επζπλεηδεζία λα θαιχςεη ηα θελά, ρσξίο απηφ λα είλαη 

εχθνιν. ηαλ επηζηξέθνπλ  ζηελ Σάμε ηνπ ηα άιια παηδηά ή αζρνινχληαη αθφκα κε 

ηε Γιψζζα ή θάλνπλ Μαζεκαηηθά. Γελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζε απηά, θαη γηαηί 

ππνηίζεηαη φηη έρνπλ ήδε θάλεη, αιιά  θπξίσο γηαηί δπζθνιεχνληαη  λα ζπκκεηάζρνπλ. 

Αζρνινχληαη κε ην γξάςηκν αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ην Σκήκα Έληαμεο. 

Μεξηθέο θνξέο ε δαζθάια ηνπο ξσηά πσο πάλε ή ηνπο ιέεη λα  δηνξζψζνπλ θάηη, ίζσο 
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θαη ιφγσ ηεο παξνπζίαο καο. Σν φηη δελ έρνπλ ζπκκεηνρή θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ην 

γεγνλφο φηη ζηα ππφινηπα καζήκαηα πνπ θάλνπλ κεηά πνιιέο θνξέο δελ αλνίγνπλ θαλ 

ην βηβιίν. Σνικνχκε λα πνχ φηη θαηά θάπνην ηξφπν ην ηκήκα έληαμεο ιεηηνπξγεί θαη 

σο δηθαηνινγία, πνιιά πξάγκαηα αθήλνληαη ζε απηφ απφ νξηζκέλνπο  

εθπαηδεπηηθνχο. Δλψ ππνηίζεηαη φηη βνεζάεη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ηνπο ιείπνπλ παξαηεξήζακε ην θαηλφκελν ηα παηδηά 

ζε κεξηθέο  θαλνληθέο ηάμεηο ηνπο θαίλεηαη λα κελ είλαη εληαγκέλα, ίζσο θαη γηαηί 

ιείπνπλ έλα δίσξν θάζε εκέξα . πρλά είρακε ηελ αίζζεζε φηη παξαηεξνχζακε δχν 

αζχκπησηεο ηάμεηο, ηε κία κέζα ζηελ άιιε. ζεο θνξέο ηνπο παξαηεξήζακε ήηαλ 

πξνζεγκέλνη κε παιηά αιιά θαζαξά ξνχρα. Ο Α. θαζφηαλ κε έλα άιιν ηζηγγαλφπνπιν 

θαη ν Π. κε έλα κπαιακφ, ελψ θάπνηεο θνξέο πνπ πξνζπάζεζε λα κεηαθηλεζεί ε 

δαζθάια ηνπ ηνλ επαλέθεξε ζηελ ίδηα ζέζε. ην δηάιεηκκα παίδνπλ κε ηα άιια 

Σζηγγαλφπαηδα θαη θάζνληαη ζε έλα ρψξν ηνπ πξναπιίνπ πνπ βξίζθνληαη θπξίσο 

Σζηγγαλφπαηδα, ζα λα ππάξρεη έλα λνεξφ ηείρνο. Γεληθά θαη ηα δχν παηδηά είλαη ζε 

έλα κέηξην επίπεδν θαη αλ ηειεηψζνπλ ην Γεκνηηθφ απηφ ζα είλαη γηα ιφγνπο 

«απηφκαηεο πξναγσγήο». 

Σα παηδηά απηά πξέπεη λα δηαβάζνπλ γηα ην ζρνιείν ζε έλα ζπίηη 60 η.κ., 

πξφρεηξε θαηαζθεπή ρσξίο κφλσζε, κε κηα ηειεφξαζε αλνηθηή ζε κφληκε βάζε αθνχ 

βιέπνπλ ηειεφξαζε ε κεηέξα, ε κεγαιχηεξε θφξε θαη ν κηθξφηεξνο γηνο. 

«Μίθπ Μανπ… ηνπο αξέζνπλ. Πάξα … δειαδή παξαθνινπζνχλ πνιχ ηειεφξαζε. 

Παξαθνινπζνχλ, αθνχ ηα καιψλσ εγψ θαη ηελ αθήλνπλ. Οπφηε, εληάμεη … Ο Π. ηη λα 

δεη, θακηά ψξα θαη ε {…} ζα θάηζεη. Θα ηα δεη φια ηα ζήξηαι. Ηδίσο φηαλ δεη ηελ 

Δζκεξάιληα, θάηη ηέηνηα πξάγκαηα, αο πνχκε… Κάηη μέλα ην απφγεπκα… ηα βιέπεη αο 

πνχκε φια». 

Σν λα δηαβάζνπλ ηα παηδηά κε ηελ ηειεφξαζε λα παίδεη δίπια ηνπο ή ζρεδφλ 

δίπια ηνπο ζε κφληκε βάζε, θαη κε ηελ παξνπζία άιισλ δχν παηδηψλ πνπ δελ 

δηαβάδνπλ (κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν) ην ζεσξνχκε δχζθνιν. 

«Ναη {δηαβάδνπλ ζην ζπίηη}. Απηφο φρη ηφζν πνιχ, φζν ν Α. Σνπ Α. ηνπ αξέζεη πην 

πνιχ, έρεη δειαδή πην έηζη…{Πφζν δηα βάδνπλ;} Καλά κηζάσξν…» 

Οη γνλείο δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθνχ  είλαη αγξάκκαηνη. Σν λα 
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ζεσξήζνπκε ινηπφλ φηη ν ρψξνο απηφο πξνζθέξεηαη γηα παηδαγσγηθφ πιαίζην, γηα 

ζπλέρηζε ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζην ζπίηη ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν θάπνηνπ 

είλαη πξνθαλψο αζηείν. Μάιινλ κφλν γηα ηειεφξαζε θαη παηρλίδη πξνζθέξεηαη αθνχ 

ιφγσ θαη ηνπ θαηαπιηζκνχ ππάξρνπλ αξθεηά παηδηά ζηελ πεξηνρή, φια δηαζέζηκα γηα 

παηρλίδη. 

Οη γνλείο θαίλεηαη λα έρνπλ αληίιεςε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηη ζέινπλ απφ ην ζρνιείν:  

Μεηέξα: «Δγψ ζέισ λα πάλε  ζρνιείν ηα παηδηά κνπ,  λα κάζνπλε δηάθνξα 

γξάκκαηα, λα κπνξέζνπλε κηα δνπιεηά λα πηάζνπλε, λα παίξλνπλε ην κεξνθάκαην. Απηφ 

ζέισ. πσο ζηε ιατθή. Γελ έρνπλε κάζεη ηα γξάκκαηά ηνπο; Γε δνπιεχνπλε θάπνπ; ε 

έλα ζνχπεξ κάξθεη ή {…} … Να κάζνπλ θαη ηα γξάκκαηα φπσο ηα έρνπλ κάζεη θαη ηα 

ιατθά  … Δγψ είκαη αγξάκκαηε θαη ζέισ ηα παηδηά λα πάλε ζρνιείν. Θέισ λα πάλε…» 

Παηέξαο:  «Να έρνπλ δνπιεηά λα δνπιέςνπλ. Γειαδή ζήκεξα αλ δελ μέξεηο 

γξάκκαηα, δελ κπνξψ λα έρσ δνπιεηά. Καθά ηα ςέκαηα». 

«Να κάζνπλ θαη κηα γιψζζα… ηα αγγιηθά {…} παξαπέξα». 

Βιέπνπκε δειαδή φηη ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα κνπζηθφο, πιαλφδηνο 

έκπνξνο, πεξηζηαζηαθά κεξνθάκαηα ζε αγξνηηθέο θπξίσο εξγαζίεο δελ είλαη θάηη πνπ 

αλαθέξνπλ ή επηζπκνχλ νη ίδηνη γηα ηα παηδηά ηνπο. Ηδηαίηεξα ν παηέξαο πνπ έρεη θαη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο αληηιακβάλεηαη άκεζα ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ κεηέξα βέβαηα απφ ηελ άιιε ζπλερίδεη λα θξαηά ηελ κεγαιχηεξε 

θφξε ζην ζπίηη. 

Ο παηέξαο ηνλίδεη θαη κηα άιιε απαίηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηελ 

νηθνλνκηθή: 

«Γηα λα πξνρσξήζνπλ παξαπέξα πξέπεη λα έρσ θαη κηα δχλακε. Ζ νπνία δχλακε 

δελ ππάξρεη… εμακειήο νηθνγέλεηα. Καη πνπ δνχκε.. Καη πψο δνχκε!» 

Σα παηδηά δελ κέλνπλ νινήκεξν ιφγσ θαη ηεο κεηέξαο, ελψ δελ έρνπλ θάπνηα 

άιιε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο παηέξαο ιέεη φηη ν Π. καζαίλεη ληξακο θαη παίδεη 

θαη ηνπκπεξιέθη.  κσο δελ πάεη ζε σδείν ή δάζθαιν θαη φηαλ δεηήζακε λα δνχκε ηα 

ληξακο εκθαλίζηεθε έλα παηδηθφ ηακπνχξιν {παηρλίδη}. 
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Σα δχν παηδηά δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα απνπζηψλ. κσο 

ππάξρνπλ θαη ζπγγελείο πνπ βνεζνχλ ζηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ. Έλα κεγάιν 

πξφβιεκα γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ ιφγσ ηεο απφζηαζεο απφ ην 

ζρνιείν θαη ηνπ επηθίλδπλνπ ηεο δηαδξνκήο,  πνιινί γνλείο φηαλ άξρηδαλ νη αγξνηηθέο 

αζρνιίεο ηέινο ηεο άλνημεο θαη έπξεπε λα θχγνπλ λσξίο ην πξσί γηα ην κεξνθάκαην  

ηα παηδηά ηα έπαηξλαλ καδί ή έκελαλ ζπίηη θαη δελ πήγαηλαλ ζην ζρνιείν. Απηφο ήηαλ 

θαη ν ιφγνο πνπ πνιιά παηδηά πνπ παξαηεξήζακε ζην ζρνιείν, κεηά ηα κέζα Μαΐνπ 

ζηακάηεζαλ λα έξρνληαη θαη ράζακε θαη ηελ επαθή καδί ηνπο. 

Πάλησο νη γνλείο αληηιακβάλνληαη αλ θαη δελ είλαη ζηελ ηάμε πνηνο 

ελδηαθέξεηαη θαη βνεζά ηα παηδηά. Έρνπλ ηδηαίηεξα θαιή εηθφλα γηα ηνλ / ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο άιια θαη γηα άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Μεηέξα: «Δίραλ έξζεη εδψ, καο κηιήζαλε πνιχ σξαία, ζέινπλ φια ηα παηδηά λα 

πάλε ζρνιείν ελδηαθέξνληαη … γηα λα πάλε ηα παηδηά φια ζρνιείν. …ηα  πξνζέρεη πάξα 

πνιχ, θακηά θνξά  πνπ δελ έρνπλ ιεθηά λα πάξνπλε θάηη ηνπο δίλεη… Σα „ρεη βνεζήζεη 

πάξα πνιχ… Γελ πεγαίλαλ ηα ππφινηπα παηδάθηα θαη ζηελνρσξηνχληαλ νη δάζθαινη». 

Παηέξαο: «Ναη, δελ πήγαηλαλ. Καη δελ είραλε κία {…} ηφηε απηνί, θαη κεηά απφ 

θάλα κήλα- δχν  {…..} έια, έια, έια θαη ήξζαλε λα δνχλε γηαηί δελ πεγαίλαλε ζρνιείν». 

Ζ κεηέξα ή ν παηέξαο πάλε ζην ζρνιείν ηα παηδηά θαη ην κεζεκέξη ηα θέξλνπλ.  

Παξφια απηά ε επηθνηλσλία πεξηνξίδεηαη ζε «ην πξσί πνπ ζα ηα πάσ κηα θαιεκέξα». 

«Ζ  ελεκέξσζή καο γίλεηαη ζηα ραξηηά» δειαδή ζηνπο βαζκνχο. 

Με ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη κε ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ δελ έρνπλ 

πξφβιεκα, φπσο δειψλνπλ «Σα αγαπάλε πνιχ! ρη κφλν ηα  δηθά κνπ, φια ηα 

παηδάθηα ηα αγαπάλε»! 

Οχηε ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηα άιια θαη θπξίσο κε ηα κε 

Σζηγγαλφπαηδα ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα.  

«Καη άκα ηα ξσηήζεηε, δελ έρεη ξαηζηζκφ, ηέηνηα πξάγκαηα αο πνχκε, λα ηνλ 

βξίδνπλε, λα κελ θάλνπλε παξέα, ηνπο έρνπλε θαιέζεη, μέξσ γσ, ζηα γελέζιηα, 

θηιαξάθηα, απηά λα πάλε, δελ ππάξρεη πξφβιεκα…» 

Σα ηειεπηαία δελ κπνξνχκε λα ηα απνξξίςνπκε ή λα ηα επηβεβαηψζνπκε, αιιά 
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ζηελ ηάμε θαη ζην πξναχιην δελ είδακε θάηη ηέηνην, ζπαλίσο ηα κε Σζηγγαλφπαηδα 

έπαηδαλ ή έθαλαλ παξέα κε Σζηγγαλφπαηδα εθηφο ειαρίζησλ  εμαηξέζεσλ ελψ ππήξρε 

έλαο ρψξνο ζην πξναχιην πξνο ηελ άθξε ηνπ πνπ ήηαλ ζρεδφλ γθέην θαη εθεί 

ζχρλαδαλ θαη έπαηδαλ Σζηγγαλφπαηδα. 

Σα παηδηά δελ ζα ήζειε λα είλαη ζε μερσξηζηφ ζρνιείν γηα Σζηγγαλφπαηδα ή 

ζρνιείν θνληά ή κέζα ζηνλ θαηαπιηζκφ. 

Παηέξαο: «Γελ ζα ήζεια, γηαηί ζα ππήξρε πνιχ… ζα κάισλαλ, δελ ζα ππήξρε ν 

ζεβαζκφο πνπ ππάξρεη εθεί… Να είλαη κε ηα άιια ηα παηδηά». 

Μεηέξα: «ρη, φρη! Σα παηδηά λα είλαη, λα πεγαίλνπλ εθεί, λα καζ… λα είλαη κε 

ηα άιια ηα παηδηά…. Γηα λα έρνπλ επηθνηλσλία κε ηα άιια ηα παηδάθηα». 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξίπησζε 6 ζα ιέγακε φηη δελ ήηαλ ε ρεηξφηεξε αιιά 

νχηε θαη ε θαιχηεξε πνπ είδακε. Σν αθαηάιιειν, πξφρεηξν θαη κηθξφ ζπίηη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαιθαβεηηζκφ ησλ γνλέσλ αδπλαηεί λα απνηειέζεη θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ ζα ζπλερηζηεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα ησλ εγγξάκκαησλ γνλέσλ. Μνηξαία ην βάξνο πέθηεη ζην 

ζρνιείν πνπ θαη θπξίσο ζην ηκήκα Έληαμεο αθνχ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαλνληθήο ηνπο ηάμεο. Οη γνλείο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ζσζηά ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο, αδπλαηνχλ φκσο λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη νξζά ηνλίδνπλ θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ θνηλσληθνπνηεηηθνχ ξφινπ πνπ γηα απηά ηα παηδηά ίζσο είλαη ε πην ζεκαληηθή 

απνζηνιή θαη παξάιιεια δεηνχκελν απφ ην ζρνιείν. 

Θα νινθιεξψζνπκε ηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

πεξίπησζε 7. Ζ νηθνγέλεηα κέλεη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ζε έλα ηδηφθηεην 

ζπίηη ζηελ Παιαηά Πάηξα.  Ζ νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ηελ κεηέξα θαη  επηά 

παηδηά. ην ίδην ζπίηη κέλεη θαη ν ζχληξνθνο ηεο κεηέξαο. Σα παηδηά είλαη απφ 9 έσο 

20 εηψλ. ην ζπίηη δελ κέλεη ην κεγαιχηεξν, 20 εηψλ πνπ έρεη παληξεπηεί θαη έρεη ήδε 

4 παηδηά. Μέλεη φκσο ην κεγαιχηεξν αγφξη πνπ είλαη θαη απηφ παληξεκέλν. Ζ 

θαηαγσγή ηεο κεηέξαο είλαη απφ ηελ Ήπεηξν, κεγάισζε ζηελ Αηηηθή θαη έκελε ζην 

Αληίξξην κέρξη πνπ ην ζπίηη ηεο απαιινηξηψζεθε ιφγσ ηεο Γέθπξαο θαη κε ηα 

ρξήκαηα πνπ πήξε αγφξαζε ηε παιαηά κνλνθαηνηθία ζηελ νπνία κέλνπλ. Σν ζπίηη 
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είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 εηψλ θαη ε έθηαζε ηνπ είλαη γχξσ ζηα 70 η.κ. Απνηειείηαη απφ 

έλα θαζηζηηθφ, έλα ππλνδσκάηην,  θνπδίλα θαη  ηνπαιέηα πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην 

ζπίηη. Ζ κεηέξα έρεη θνηηήζεη κέρξη ηελ Γ‟ Γεκνηηθνχ θαη φπσο παξαδέρεηαη θαη ε 

ίδηα είλαη ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηε: 

«Δγψ δελ μέξσ θαη πνιιά γξάκκαηα λα ηα κάζσ{ηα παηδηά}… Μφλν κνπ γξάθεη 

{ε δαζθάια} ζην ηεηξάδην ηνπ Κ.  λα … λα ηνλ κάζσ εγψ γξάκκαηα. Αθνχ δελ μέξσ 

γξάκκαηα εγψ, ηη λα ηφλε κάζσ εγψ; Σελ ακάζεηά κνπ;… Πήγαηλα γηα δνπιεηά, κηα 

πήγαηλα {ζρνιείν}, κία πήγαηλα γηα δνπιεηά, καδεχακε κπακπάθη, …θη έπαηξλα… 15 

θξάγθα θαη θχηεπα παηάηεο. ιε κέξα» (7). 

Απφ ηα παηδηά  ηεο νηθνγέλεηαο  ηξία πάλε ζρνιείν: ν Κ. πάεη ζηελ Β‟ 

Γεκνηηθνχ, ν Π. ζηελ Γ‟ Γεκνηηθνχ θαη ε Β‟ ζηελ η‟. Σν ηειεπηαίν είλαη θαη απηφ 

πνπ παξαηεξήζακε. Ζ  κεηέξα δελ σξαηνπνηεί ηα πξάγκαηα φηαλ αλαθέξεηαη ζηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν: 

«Καζφινπ, απφ δσ απφ ην ζπίηη θαζφινπ βνήζεηα. ηη καζαίλνπλε… Ο Κ. ν 

κηθξφο πάεη Γεπηέξα ηψξα. Ξέξεη φια ηα γξάκκαηα, απιψο δελ μέξεη λα δηαβάδεη. Άκα 

ηνπ πεηο λα γξάςεη έλα κήιν, γξάςε κήιν, ζα γξάςεη. Γξάςε κνπ κάλα, ζα ην γξάςεη. 

Να δηαβάζεη …φρη. Απηφ βαζαλίδνκαη κεξηθέο θνξέο, λα κάζεη θη ν Κ. ιίγα γξάκκαηα, 

πάεη ζην δηάνιν, πάεη, ηη λα θάλσ, δελ κάζαλ ηα άιια, ζα κάζνπλ ηα κηθξά. … Δγψ 

ήζεια λα βάισ ηνλ Κ. ζηελ ίδηα ηάμε, δειαδή ήζεια λα πάεη πάιη πξψηε, πάεη Γεπηέξα. 

Γελ μέξεη λα δηαβάδεη θαη κνπ ζπάεη ηα λεχξα». 

Μηα άιιε θφξε έρεη ηειεηψζεη ηππηθά ην Γεκνηηθφ θαη άιιε κηα φρη. 

«Ζ Μ. έρεη βγάιεη  ην Γεκνηηθφ φιν … φιν ην Γεκνηηθφ. Ζ Π. έρεη πάεη κέρξη ηελ 

Σξίηε». 

ην Γπκλάζην δελ ζπλέρηζε θαλέλα παηδί γηαηί φπσο καο είπε δελ γξάθεθε 

θαλέλα. Ο ζχληξνθνο πάλησο παξαηήξεζε γηα ηε Μ. φηη «Αλ πεηο δηάβαζέ κνπ ηη ιέεη 

εθεί δελ μέξεη». 

Ζ Β. ηειεηψλεη – ηειείσζε  ηελ η Γεκνηηθνχ. Μπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη θαλνληθά. Γελ ήηαλ εμαίξεηε καζήηξηα αιιά δελ ήηαλ θαη ε ρεηξφηεξε. ην 

ζρνιείν εξρφηαλ ζπρλά ιίγν θαζπζηεξεκέλε θαη κεξηθέο θνξέο  αδηάβαζηε. Ζ 
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εκθάληζή ηεο ήηαλ πεξηπνηεκέλε θαη θαζαξή. Μεξηθέο θνξέο μέρλαγε βηβιία ή δελ 

είρε θάλεη ηηο αζθήζεηο. Απηφ αθνξνχζε ηε Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά γηαηί γηα ηα 

ππφινηπα καζήκαηα δελ πξνεηνηκαδφηαλ ζρεδφλ θαζφινπ. Σν γεγνλφο  φηη ν 

δάζθαινο ηελ είρε βάιεη λα θάζεηαη αλάκεζα ζηηο δχν θαιχηεξεο καζήηξηεο ηεο ηάμεο 

θαη ην γεγνλφο φηη ε ηάμε ιεηηνπξγνχζε ελ κέξεη νκαδνζπλεξγαηηθά ηεο έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκβνπιεχεηαη ην ηεηξάδην ή ην βηβιίν ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο ή θαη λα 

ξσηά. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ επξέσο απνδεθηή θαη εληαγκέλε ζηελ νκάδα ηεο, αλ θαη 

δελ μεθίλεζε έηζη, έθαλε θαη ηηο άιιεο δχν θαιέο καζήηξηεο λα ηελ πξνζέρνπλ θαη λα 

ηελ δηνξζψλνπλ ελ κέξεη.  Ζ Β. ήηαλ ζε ζέζε λα πάεη γπκλάζην θαη θνπηζά ζηξαβά λα 

ην ηειεηψζεη. Γπζηπρψο δελ πέξαζε πνηέ ηελ πφξηα ηνπ Γπκλαζίνπ. Αλ θαη γξάθηεθε, 

γηαηί ην ζρνιείν έζηεηιε ην απνιπηήξην ηεο, πνηέ δελ πήγε κέρξη ην  Γπκλάζην. ηηο 

κεηέπεηηα επηζθέςεηο καο ζην ζρνιείν ηεο ζπρλά ξσηήζακε ηνλ Κ., ηνλ κηθξφηεξν 

αδειθφ ηεο ηη έθαλε. Γπζηπρψο ε θαθή παξάδνζε θαη ην θαθφ παξάδεηγκα ησλ 

κεγαιχηεξσλ αδειθψλ ηεο επηθξάηεζε. Ζ Β. έκεηλε ζην ζπίηη πεξηκέλνληαο  λα 

πεξάζνπλ ηα ρξφληα θαη λα θχγεη, παληξεκέλε ή κε. 

Παξφιν πνπ ε κεηέξα είρε αληηιεθζεί κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή 

αμία ηεο εθπαίδεπζεο -κπνξνχζε ιφγσ αξηζκνχ ηέθλσλ λα πξνζιεθζεί απφ ην Γήκν 

Παηξέσλ σο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο θαη δελ θαηείρε ην ηππηθφ πξνζφλ ηνπ 

απνιπηεξίνπ Γεκνηηθνχ-  παξφια απηά ζα ιέγακε φηη θαη ε ίδηα είρε κηα εζθαικέλε 

αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο γπλαίθεο. Έηζη ελψ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

επέλδπε ζηε κνξθσηηθή πξνζπάζεηα ησλ αγνξηψλ, γηα ηελ θφξε πνπ είρε ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεη ην κεγαιχηεξν κνξθσηηθφ επίηεπγκα ηεο νηθνγέλεηαο -λα ηειεηψζεη 

κε ηελ αμία ηεο θαη φρη ιφγσ απηφκαηεο πξναγσγήο ην Γεκνηηθφ- αδηαθφξεζε ή απιά 

ηελ άθεζε λα ζπλερίζεη ην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηηο ηζηγγαλνπνχιεο λα πεξηκέλνπλ 

ην γακπξφ ζην ζπίηη. Κξίκα. 

Ζ κεηέξα μφδεπε ηε πεξίνδν ηεο έξεπλαο εμήληα επξψ ην κήλα, πνζφ ζεκαληηθφ 

γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο δεδνκέλα γηα λα πεγαίλεη ζη Χδείν θαη λα καζαίλεη κπνπδνχθη 

ν κεζαίνο γηνο, ν Π., εηψλ 9,5. Θα κπνξνχζε λα κηιήζεη θαλείο  γηα ηελ ζηεξενηππηθή 

ζρέζε ησλ ηζηγγάλσλ κε ηελ κνπζηθή θαη παξάιιεια γηα επαγγεικαηηθή πξννπηηθή 

άξα θαη νηθνγελεηαθή ζηξαηεγηθή. Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ζηελ εξψηεζε ηη ζα 

ήζειε λα θάλνπλ ηα παηδηά φηαλ κεγαιψζνπλ ε απάληεζε γηα ηνλ Π. δελ αθνξά ηε 
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κνπζηθή αιιά είλαη «…άκα δελ ην κάζεη(γξάκκαηα), εληάμεη, ζα γίλεη ζηδεξάο, ζα… λα 

θνιιάεη ζίδεξα, λα είλαη, πψο ην ιέλε, λα έρεη καγαδί δηθφ ηνπ, πσο ην ιέλε… Ή 

δσγξάθνο  κ‟ αξέζεη  λα είλαη…. Απηφο αζρνιηέηαη κε δσγξαθηθή». Καη ζπλερίδεη κε 

ηελ Β. «ε Β. άζηελ . Γε ζέιεη λα κάζεη ηίπνηα απηή». Γειαδή γηα ηελ Β. πνπ πήγαηλε 

ζρεηηθά θαιά ζην ζρνιείν θαη ην ηειείσλε, δελ ππάξρεη θαλ ζθέςε επηζπκία, φλεηξν. 

Ίζσο γηαηί είλαη θνπέια; 

Έλα ζρφιην πεξί επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο - ηέρλεο βηνπνξηζηηθήο φπσο ηελ 

ζπλαληήζακε αιινχ θαη  αθνξά θαη φιεο ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο: 

Ζ επαγγεικαηηθνπνηεκέλε εθπαίδεπζε κνηάδεη λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο 

θαηψηεξεο εξγαηηθήο  ηάμεο έλα είδνο λνκηκνπνίεζεο ησλ δηθψλ ηνπο παηδαγσγηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν ρεηξνλαθηηθή εξγαζία θαη 

θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη λα ηα πεξηιακβάλεη σο ζεκαληηθά παηδαγσγηθά 

ππνθείκελα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πεξηζηέιιεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (Bernstein, 1991, ζ. 148). 

Γελ ζέινπκε λα είκαζηε ηφζν θπληθνί ή απφιπηνη φζν ν Bernstein, αιιά 

πξαγκαηηθά αλαξσηεζήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αλ ηέηνηνπ είδνπο ζπνπδέο 

θαη καζεηείεο ζε θαιιηηερληθέο ή ρεηξνλαθηηθέο δνπιεηέο είλαη ηειηθά απνηέιεζκα 

θιίζεο ηνπ καζεηή ή έιιεηςεο άιισλ επηινγψλ. 

Γηα ηνλ κηθξφηεξν πνπ δελ έρεη κάζεη λα δηαβάδεη αιιά θαη  ελ κέξεη θαη γηα ηα 

άιια παηδηά ππάξρνπλ θαη ελδηαθέξνπζεο πξαθηηθέο βνήζεηαο ηνπο. 

«Σα πάκε ζε κία εδψ. ΄ έλα … ζην καγαδί πνπ δνπιεχεη, ζε κηα θνπέια. Καη πάεη  

θαη ηα ιχλεη απηή, ηα γξάθεη ζε έλα ραξηάθη θαη κεηά ηα γξάθνπλ ηα παηδηά… Γελ ηα 

βνεζάεη, ηα ιχλεη. Ίζα γηα λα δεη ν δάζθαινο φηη ηα έρεη ιχζεη. Γηα απηφ δελ μέξνπλ 

ηίπνηα… αιιά ε θνπέια κεξηθέο … κεξηθά, κεξηθά ηα μέξεη λα ηα ιχζεη, αιιά ζε κεξηθά, 

βάδνπλ θάηη δπζθνιίεο … πνπ δελ κπνξεί λα ηα θαηαιάβεη θαλέλαο». 

Γηα ηελ Β. νη πξαθηηθέο δηαθέξνπλ ιίγν, ίζσο γηαηί ε θνπέια δελ κπνξεί λα 

βνεζήζεη: 

«Πψο δελ ηε ζηξηκψρλσ! Καη μχιν ηεο έρσ δψζεη θακηά θνξά. Δδψ πίζσ. … 

Γηαβάδεηο ; Γηαβάδσ. Έγξαςεο;  Έγξαςα. Σψξα ηη θάλεη ηη δελ θάλεη…» 
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Ζ ίδηα ζέιεη ν κηθξφηεξνο  γηνο ηεο λα επαλαιάβεη ηελ ηάμε : 

«Σν βαξηφηαλ ε κηα, ην βαιε ζηελ άιιε (δαζθάια) … δελ μέξεη θαζφινπ ην παηδί 

κνπ λα δηαβάδεη θαη ην βάιαλε ζηε Γεπηέξα ηάμε». 

Πνχ δηαβάδνπλ ηα παηδηά; Οχηε θαλ ζην κνλαδηθφ ηξαπέδη ηνπ ζπηηηνχ γηαηί ζην 

θαζηζηηθφ βξίζθνληαη ηα ππφινηπα κέιε. 

«Απάλσ ζην θξεβάηη … ν Π. καδί κε ηνλ Κ., κε ηε Β. πέθηεη μχιν θαη 

ζθνηψλνληαη». 

 Καη βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί ε παληαρνχ παξνχζα ηειεφξαζε. ζε ψξα 

θξάηεζε ε ζπλέληεπμε δελ ζηακάηεζε. Ζ νηθνγέλεηα βιέπεη εηδήζεηο θαη ηηο άιιεο 

ψξεο: 

«…Πξσηλφ Καθέ» βιέπνπλ ηα θνξίηζηα θαη κεηά ην θιείλνπλε, κφιηο πνπ 

ηειεηψλεη, ην θιείλνπλε.{Μεμηθάληθα, Βξαδηιηάληθα;} Δ, απηά ηα βιέπνπλε, λαη. Δίλαη 

ηα έξγα πνπ βιέπνπλ. {Ζ ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή}… κέρξη πνπ θνηκνχληαη ηα παηδηά. 

Μεηά ηελ θιείλνπκε».    

ρεηηθά κε ηελ πνξεία πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηα πξάγκαηα είλαη 

αληηθαηηθά. Αιινχ ιέεη φηη ζέιεη ζην ζρνιείν λα κάζνπλ κηα ηέρλε θαη φηαλ ηεο 

επηζεκαίλεηαη φηη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηα παηδηά δελ καζαίλνπλ ηέρλε ε απάληεζε 

γίλεηαη «λα κάζνπλ ιίγα γξάκκαηα, λα πάλε θάπνπ κεηά λα πηάζνπλε κηα δνπιεηά». 

Αιινχ αλαθέξεη φηη πηζηεχεη φηη «λα πάλε θαη ζην Γπκλάζην θαη κεηά λα 

ζηακαηήζνπλε… Σψξα ε Β. ζέιεη λα πάεη κνπ ιέεη». 

Ζ κεηέξα ηζρπξίδεηαη φηη δελ έρεη δερηεί παξάπνλα γηα απνπζίεο ησλ παηδηψλ 

θαη νπζηαζηηθά απηνδηαςεχδεηαη. 

«Δγψ δελ ηα έρσ θξαηήζεη πνηέ! Έηπρε ρηεο βξάδπ θαη ηα θξάηεζα, ιφγσ πνπ δελ 

είραλε θνηκεζεί θαη ηα ιππήζεθα. Δ! Σεο  Β. ηεο ιέσ, ηξάβα ζρνιείν, δελ κπνξψ κνπ 

ιέεη, παπ θαη θνηκήζεθε. Ο Κ. δελ μχπλαγε κε ηίπνηα. Γελ ηα θξαηάσ απφ ην ζρνιείν 

πνηέ! Οχηε κηα κέξα!» 

Ζ κεηέξα απνθεχγεη λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν. Γελ ηελ έρνπλ θαιέζεη λα πάεη 

αιιά νχηε θαη ε ίδηα έρεη πάεη πνηέ. Αθφκα θαη ζηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ε κεηέξα δελ πεγαίλεη θαη ζηέιλεη ηηο κεγαιχηεξεο αδειθέο. 
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Βέβαηα αιινχ αλαθέξεη φηη θέηνο έρεη πάεη δχν θνξέο αθνχ ηελ θάιεζε ε δαζθάια 

γηα ηνλ Κ. πνπ δπζθνιεχεηαη ζην δηάβαζκα. 

Γεληθά απφ ην ζρνιείν κε εμαίξεζε ηε πεξίπησζε ηνπ Κ. δελ θαίλεηαη λα έρεη 

παξάπνλν. Πνιχ ζεηηθά είλαη ηα ζρφιηα γηα ηνλ πξνεγνχκελν Γηεπζπληή. 

«…δελ έρσ παξάπνλν. Ήηαλε ν θπξ… έλαο δηεπζπληήο,  ν θπξ Α. θαη ήηαλ πνιχ 

θαιφο άλζξσπνο. Καη κνπ „δηλε θηφιαο θαη βνήζεκα απφ ην ζρνιείν. Ναη. Μνπ „δηλε 

έλα θνππφλη κηθξφ θαη πήγαηλα θαη έπαηξλα φηη ήζεια απφ ην ζνππεξ κάξθεη θάζε 

γηνξηέο, θάζε Υξηζηνχγελλα … Καη ηα παηδηά ηα αγάπαγε, θαη νη δάζθαινη ήηαλ πνιχ 

θαινί, δελ έρσ παξάπνλν … Σψξα ηη γίλεηαη κεο ζην ζρνιείν θαη δελ κνπ ην ιέλε απηφ 

δελ μέξσ. Γελ μέξσ, θάηη κπνξεί λα ην θξχςνπλε θηφιαο». 

Σα παηδηά δελ πήγαηλαλ νινήκεξν ηε ρξνληά ηεο έξεπλαο ελψ πήγαηλαλ ηελ 

πξνεγνχκελε. ηελ αξρή ε αηηηνινγία είλαη φηη δελ ζέινπλ ηα παηδηά ή γηα λα κελ 

κείλνπλ λεζηηθά κέρξη ηηο 16.00. Αξγφηεξα φκσο απνθαιχπηεηαη ν πξαγκαηηθφο 

ιφγνο. Σα παηδηά ήζειαλ λα κείλνπλ αιιά έπξεπε λα θάλε θάηη. Απηφ ήηαλ 

νηθνλνκηθφ πξφβιεκα γηα ηελ κεηέξα πνπ δελ είρε λα ηνπο δψζεη ή λα ηνπο ζηείιεη 

θάπνην θαγεηφ κε ηηο κεγαιχηεξεο αδεξθέο. «Πέξζη δνξίζηεθα πνιχ… Άκα είρα θαΐ, 

ηα πήγαηλα. Άκα δελ είρα, έπαηξλα έλα θξνπαζάλ  βεξεζέ…. Δγψ γηα απηφ ην ιφγν δελ 

ηα άθεζα θέηνο». 

πλνςίδνληαο ηελ πεξίπησζε 7 ζα ιέγακε φηη έρνπκε κηα νηθνγέλεηα κε έληνλα 

νηθνλνκηθά  πξνβιήκαηα,  κε έλα ζπίηη αθαηάιιειν γηα δηάβαζκα αθνχ δελ ππάξρεη 

νχηε ρψξνο  νχηε θαλ  ηξαπέδη γηα λα δηαβάδνπλ ηα παηδηά. Σα παηδηά δελ κπνξνχλ αλ 

βνεζεζνχλ απφ θαλέλα, εθηφο  ίζσο απφ κηα θνπέια θαη απηφ φρη ζπζηεκαηηθά. Γελ 

ππάξρεη ρψξνο σο παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη θακία επνπηεία θαη έιεγρνο ζηα παηδηά. Ζ 

κεηέξα θαίλεηαη φηη έρεη κηα ζηξαηεγηθή θαη θάπνηεο πξαθηηθέο πνπ φκσο είλαη 

ζηξακκέλεο ζηα λεψηεξα αγφξηα. ην λεαξφηεξν αγφξη ζηξαηεγηθή ππάξρεη αθνχ 

ζέιεη  λα κάζεη πάζε ζπζία λα δηαβάδεη θαη επηιέγεη σο πξαθηηθή ηελ επαλάιεςε ηεο 

ηάμεο θαη ηελ βνήζεηα απφ ηε θνπέια απφ ην θνληηλφ καγαδί. ην κεγαιχηεξν αγφξη 

αθνινπζείηαη ε ζηξαηεγηθή λα ζηξαθεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο γλψζεο  ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη γηα απηφ πεγαίλεη θαη ζην σδείν. Γπζηπρψο παξαγλσξίδεηαη  

ιφγσ θχινπ ην επίηεπγκα ηεο κεγαιχηεξεο ζην ζρνιείν θφξεο πνπ ηειεηψλεη ην 
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Γεκνηηθφ μέξνληαο λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαη θαηαδηθάδεηαη ζε θαη νίθνλ 

εγθιεηζκφ. Θα ιέγακε φηη ε ζρεηηθή απνηπρία θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο  εθπαηδεπηηθήο 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νηθηζηηθήο έληαμεο ηεο νηθνγέλεηαο  φρη κφλν επεξεάδεη ηελ 

πνξεία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη αθπξψλεη ηηο ζρεηηθέο επηηπρίεο ηνπο. 

Θεσξνχκε φηη απηφο ν άμνλαο είλαη ν ππξήλαο ηεο εξγαζίαο καο. Καη απηφ γηαηί 

ζπλδέεη ηνπο πξνεγνχκελνπο δχν άμνλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθηζηηθή 

έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηελ  επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

έληαμε ησλ ηδίσλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο  πνπ αθνινπζνχλ- 

αθνινχζεζαλ ζηελ  εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηνπο  θαη νπζηαζηηθά  κε ηα εθπαηδεπηηθά  

επηηεχγκαηα ησλ ηέθλσλ ηνπο. Σνπο ππφινηπνπο άμνλεο κπνξνχκε λα ηνπο 

ζεσξήζνπκε σο επηπιένλ δείθηεο ηεο έληαμεο, θαη ζίγνπξα φρη θαζνξηζηηθνχο. 

Μπνξέζακε λα  δνχκε ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ηδίσο 

ζηηο  πεξηπηψζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πνπ ηειεηψλνπλ ή πνπ έρνπλ ηειεηψζεη  ή 

ήδε ζηακαηήζεη ην ζρνιείν θαη  ζε άιιεο  πνπ είλαη ελ εμειίμεη. Θα πξνζπαζήζνπκε 

λα εξκελεχζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο απηά πνπ ήδε παξνπζηάζακε. Γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ ηη βξήθακε ζα εμεηάζνπκε ηηο αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 

Χο αθξαίεο κε ηελ θαιή έλλνηα ζα ζεσξήζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 5 . Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε νηθνγέλεηεο κε ζρεηηθά θαιή ηδηφθηεηε θαηνηθία πνπ 

θαιχπηεη ελ κέξεη ηηο νηθηζηηθέο ηνπο αλάγθεο. Παξάιιεια νη ζχδπγνη έρνπλ έλα 

επηθεξδέο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δεδνκέλα ησλ Σζηγγάλσλ επάγγεικα, νη νηθνγέλεηεο 

θαίλεηαη λα είλαη εληαγκέλεο ζηνλ επξχηεξν νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη 

δηαζέηνπλ έλα αμηνπξεπέο κεηαθνξηθφ κέζν. Οη γνλείο θαη θπξίσο νη άλδξεο έρνπλ 

ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ ή ηνπιάρηζηνλ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε. Αλ 

θαη ππάξρνπλ θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε δελ 

παχνπλ λα ηελ αληηκεησπίδνπλ θπξίσο εξγαιεηαθά, σο ηξφπν βειηίσζεο ηεο ζέζεο 

ησλ ηέθλσλ ηνπο θπξίσο κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ζε απηά ελφο επηθεξδνχο θπξίσο 

επαγγέικαηνο. Μέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ χπαξμε ελφο  

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ελφο έζησ θαη ραιαξνχ παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ 

ηνπιάρηζηνλ ζην Γεκνηηθφ, θαηαθέξλνπλ θάπνηα απφ ηα ηέθλα ηνπο θαη θπξίσο ηα 

ηειεπηαία λα θηάλνπλ ζην Γπκλάζην θαη άιια ην ηειεηψλνπλ θαη άιια φρη. Πάλησο 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 170 

επεηδή ε δηαδηθαζία είλαη ελ εμειίμεη αθφκα θαη απηά πνπ δηαθφπηνπλ κπνξνχλ λα ην 

ηειεηψζνπλ. Παξάιιεια είλαη ζηξακκέλα θαη πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ θάπνηα 

εληάζζνληαη πξηλ ηειεηψζνπλ ην Γπκλάζην. 

ηηο αληίζεηα αθξαίεο πεξηπηψζεηο 2 θαη 3 νη θαηνηθίεο ησλ νηθνγελεηψλ δελ 

είλαη ηδηφθηεηεο. Δίλαη ελνηθηαζκέλεο ή παξαρσξεκέλεο. ε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο αθνχ είλαη 

κηθξέο, ζε κέηξηα ή ηξαγηθή (Π3) θαηάζηαζε. Οη άλδξεο φισο ηπραίσο(;) αζρνινχληαη 

ζην ρψξν ηεο νηθνδνκήο κε ρακειά θαη ειάρηζηα κεξνθάκαηα. Καη νη δχν νηθνγέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ επηνπζίνπ θαη κεηέξρνληαη ηεο 

ηδίαο πξαθηηθήο: δπκαξηθά ζε δηάθνξεο κνξθέο, φηαλ θαη αλ ππάξρνπλ. ηελ πην 

αθξαία πεξίπησζε (Π3) θαη θξνχηα θαη ιαραληθά απφ ηα απνξξίκκαηα ηεο ιατθήο. 

Καη ζηηο  δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε αιιαγέο θαηνηθίαο, ηδηαηηέξα ζηελ πεξίπησζε 3 πνπ  

ην κνληέιν ηνπ πεξηπιαλψκελνπ Σζηγγάλνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κεηαθνκίδνληα 

Σζηγγάλν. Κάζε ρξφλν θαη αιιαγή ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ. Με γνλείο αγξάκκαηνπο κε 

ειάρηζηε επαθή κε ηελ εθπαίδεπζε νη αληηιήςεηο γηα απηή είλαη ζπγθερπκέλεο. 

Πξνθαλψο δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά ζηξαηεγηθέο θαη αθνινχζσο θαη πξαθηηθέο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ επίηεπγκα θαζφινπ ηπραία πάλησο είλαη θνηλφ: φια ηα  παηδηά, ζπλνιηθά 

πέληε, ειηθίαο 7, 8, 8, 9 , θαη 11 εηψλ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ρσξίο λα 

μέξνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξαθνχλ. Παξά ηα ρξφληα πνπ έρνπλ κείλεη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο επίδνζεο ην απνηέιεζκα είλαη 

θνηλφ. ε θάπνηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ε αληηκεηψπηζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

άιια θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζίγνπξα δελ είλαη ε θαιχηεξε. 

Οη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα επεθηαζνχκε ζεσξνχκε φηη 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο ελδηάκεζεο απνρξψζεηο. Ηζφηεηα επθαηξηψλ ή 

αλαπαξαγσγή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθά θιάζκαηα ηεο  εξγαηηθήο  ηάμεο; (upper- 

lower, βι. Bernstein, 1973). 
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4.1.4.  Παπαβαηικόηηηα ηυν γονέυν και ηυν παιδιών (Άξοναρ 4) 

Ζ ζθέςε καο πίζσ απφ ηνλ άμνλα απηφλ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

παξαβαηηθφηεηα σο δείθηε έληαμεο. Πξνθαλψο δελ ζέιακε λα γξάςνπκε πξαγκαηεία 

πεξί παξαβαηηθφηεηαο, δελ είκαζηε νη αξκφδηνη. Τπνζέηακε φκσο φηη νη πην 

εληαγκέλνη Σζηγγάλνη είηε απηφ αθνξά ηελ θνηλσλία θαη ηνπο γνλείο είηε ηνπο 

καζεηέο θαη ην ζρνιείν δελ ζα εκθαλίδνπλ ή ζα εκθαλίδνπλ ιηγφηεξε 

παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν εληαγκέλνπο γνλείο   θαη καζεηέο. 

Απηφ πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ήηαλ φηη φηαλ ζθεθζήθακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ηέηνην δείθηε δελ ήηαλ ζηφρνο καο νχηε λα δεηήζνπκε 

αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο γνλείο, νχηε λα ηνπο 

ππνβάιινπκε επζέσο κηα ζρεηηθή εξψηεζε πνπ λα αθνξά πνηληθέο εθθξεκφηεηεο. 

Φπζηθά αλ πξνέθππηε θάηη ζρεηηθφ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζα ην θαηαγξάθακε. 

Ξέξακε ή ππνςηαδφκαζηαλ φηη είρακε λα θάλνπκε κε πηζαλνχο αλαιθάβεηνπο πνπ 

φκσο ζηεξενηππηθά έρνπλ απηνθίλεην. Θέιακε ινηπφλ λα δνχκε πσο αλάινγα θαη κε 

ην βαζκφ έληαμεο αληηκεηψπηδαλ θπξίσο ηηο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηνρή 

θαη ρξήζε απηνθηλήηνπ. Θεσξήζακε φηη νη πιένλ εληαγκέλνη ζα αληηκεηψπηδαλ 

δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν εληαγκέλνπο ηελ θαηνρή θαη ρξήζε 

απηνθηλήηνπ. Παξάιιεια ζεσξήζακε φηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σνικνχκε λα πνχ φηη νη πεξηζζφηεξνη καο 

αληηκεηψπηζαλ κε αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα πξάγκα πνπ ζεσξνχκε φηη αθνξά θαη 

γεληθφηεξα ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

ηα παηδηά ην ζθεπηηθφ απφ ηνλ  έιεγρν ηεο ζρνιηθήο παξαβαηηθφηεηαο ήηαλ λα 

δνχκε λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

εληαγκέλα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα παηδηά. 

Θα μεθηλήζνπκε  κε γνλείο. ηελ Π1 ν παηέξαο έρεη απηνθίλεην, πνπ ην έρεη 

αγνξάζεη θαηλνχξγην. Έρεη δίπισκα, αζθάιεηα θαη ΚΣΔΟ φπσο δηαπηζηψζακε 

θεχγνληαο. Γελ καο δηεπθξίληζε πσο θαηάθεξε θαη πήξε ην δίπισκα, ελψ ζηελ 

εξψηεζε αλ ηα παηδηά ηνπ παίξλνπλ ρσξίο δίπισκα ην απηνθίλεην εκθαλίδεηαη 

απφιπηνο: 

«Tα παηδηά κνπ νχηε λα ην αγγίμνπλε ην δηθφ κνπ ην ακάμη, αλ δελ ππάξρεη 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 172 

δίπισκα». 

Ο παξηζηάκελνο κεγάινο γηνο ην επηβεβαηψλεη: «Γελ είρα δίπισκα θαη δελ 

έπαηξλα λα ην νδεγήζσ». 

Παξαδέρεηαη φκσο φηη είρε δηθαζηήξην ηψξα ζηηο είθνζη {γηα κεραλάθηα}. 

ηελ παξαηήξεζε φηη δελ κπνξεί λα κελ έδεημε ν παηέξαο νδήγεζε ζην γην ηνπ 

ν γηνο παξαδέρεηαη φηη «Ο παηέξαο κνπ κφλνο ηνπ {……} (κνπ έδεημε)». Ο παηέξαο δελ 

ην δηέςεπζε. Θα ιέγακε φηη γεληθά ν παηέξαο θαη ήηαλ εληαγκέλνο ζε ζρέζε κε 

άιινπο Σζηγγάλνπο θαη θξφληηδε λα ην δείρλεη. Έηζη θαη θξνληίδεη λα είλαη ν ίδηνο 

ηππηθά εληάμεη αιιά θαη θξνληίδεη ηελ εηθφλα ηνπ. Μελ μερλάκε φηη είλαη ν 

«Πξφεδξνο». Δμάιινπ θαίλεηαη φηη έρεη ζπλεζίζεη λα αληηκεησπίδεη εμαηηίαο θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ θαη ηελ θξαηηθή κεραλή: 

«… γίλνληαη πξνζαγσγέο ζηνπο Σζηγγάλνπο… πήγαλ δηθαζηήξην… επεηδήο είκαη 

Σζηγγάλνο ζα κε βάιεη κέζα; {…} Καη θαηξφο ήηαλ, πήγα θη εγψ λα βνεζήζσ. Γηαηί 

πήγα εγψ {…} ζην θαλάιη. Καη ιέσ πνηνο {….} θαη πήξα ην {…} θαη ιέσ{…} Καη 

παίξλεη ηειέθσλν κεηά θαη {….} ηειεφξαζε…»    

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ζέιεη ηε δεκηνπξγία θαηαπιηζκψλ είλαη θαη ε 

παξαβαηηθφηεηα ηελ νπνία  δελ αξλείηαη: 

«… είκαη θαιφο, κέλσ δίπια ζην ραζηθιή, πάεη ν ραζηθιήο πνπιάεη ραζίζη θαη ηελ 

πιεξψλνπλ φινη… Καη ηνπο ιέσ φρη θαηαπιηζκνχο ζηελ Πάηξα». 

ηελ Π2 απφ ηα ιίγα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε νηθνγέλεηα έρεη 

αγνξάζεη έλα απηνθίλεην κεηαρεηξηζκέλν πνπ κε δπζθνιία πξνζπαζεί λα ην 

απνπιεξψζεη. Σν απηνθίλεην έρεη φια ηα απαξαίηεηα, αζθάιεηα θαη θάξηα 

θαπζαεξίσλ. Σν πψο έρεη αζθάιεηα έλα απηνθίλεην πνπ ν νδεγφο ηνπ δελ έρεη άδεηα 

νδήγεζεο ζα ην κάζνπκε ζε άιιε πεξίπησζε. Πάλησο ν παηέξαο πνπ νδεγνχζε 

παξάλνκα απφ δεθαπέληε εηψλ θαη πξηλ έξζεη ζηε ζπλέληεπμε θαη θεχγνληαο απφ 

απηή πξνζπαζνχζε κε έλα θίιν ηνπ λα βξεη ηξφπν λα απνζηεζίζεη ηηο απαληήζεηο ζηηο 

εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο (ζήκαηα) πνπ ζα έδηλε ηελ άιιε κέξα. 

Πεξλάκε ζηελ Π4 γηαηί ζηελ πεξίπησζε Π3 ν παηέξαο δελ έρεη απηνθίλεην -ν 

κνλαδηθφο- θαη απφ ηελ ζπλέληεπμε δελ πξνέθπςε θάηη ζρεηηθφ. Ζ νηθνγέλεηα έρεη ην 
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παιηφ αγξνηηθφ ηνπ παηέξα. Ο γηνο έρεη δίπισκα πνπ έβγαιε κεηά ηα δεθανθηψ. 

Νσξίηεξα νδεγνχζε παξάλνκα θαη κάιηζηα φηαλ είρε αηχρεκα ηε δήισζε ηελ έθαλε 

ν παηέξαο. 

Παξαπιήζηα είλαη ε εηθφλα ζηε Π5. Ζ νηθνγέλεηα έρεη έλα απηνθίλεην πνπ ν  

παηέξαο πνπ έρεη ηειεηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην Γεκνηηθφ ην νδεγεί λφκηκα θαη 

παξάιιεια ν κεγαιχηεξνο γηνο -15 πεξίπνπ εηψλ- νδεγεί παξάλνκα. Παξάιιεια ε 

νηθνγέλεηα έρεη εκπιαθεί ζηε δηθαζηηθή δηακάρε πνπ καζηίδεη ηελ πνιπθαηνηθία. 

ηελ Π6 ην πξφβιεκα είλαη αθξηβψο ην ίδην. Ο παηέξαο έρεη απηνθίλεην πνπ ην 

ρξεζηκνπνηεί  θαζεκεξηλά γηα λα κεηαθέξεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν αιιά θαη γηα ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζηελ γεηηνληθή θνηλφηεηα αιιά δελ έρεη δίπισκα. Πηζαλφηαηα θάπνηνη 

ην γλσξίδνπλ θαη πηζαλφηαηα επεηδή φινη είλαη γλσζηνί ηζρχνπλ θαη άγξαθνη  λφκνη- 

ζην βαζκφ πνπ θαλείο δελ ελνριείηαη, θαλείο δελ αζρνιείηαη. Ο ίδηνο καο εμήγεζε θαη 

ηελ δπζθνιία ηνπ λα πάξεηο δίπισκα φηαλ είζαη αγξάκκαηνο: 

«Κνίηαμε, θάπνηνο πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη, πήγαηλε ζε θάπνηνλ πνπ 

ήμεξε γξάκκαηα, ηνπ δηάβαδε … Πφζα λα πξνζέμεηο… Πήγα, κε θφςαλε κία, δχν ηξεηο, 

ηέζζεξηο, πέληε…» (γέιηα).  

Ο ίδηνο ηνλίδεη φηη ν θαηαπιηζκφο δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

παξαβαηηθφηεηαο: 

«… θαη φρη παξαλνκία, δειαδή λα θιέςνπλε, λα θάλνπλε ηέηνηα, δελ έρεη εδψ, ην 

ρσξηφ καο είλαη πάξα πνιχ θαινί.. Σν ρσξηφ. Γελ έρεη έξζεη ε αζηπλνκία λα πεη, μέξσ, 

ζήκεξα έγηλε θινπή, ζήκεξα έγηλε μέξσ ‟γσ. Σζηγγάλνο. Σέηνηα πξάγκαηα δελ έρνπκε». 

ηελ πεξίπησζε 7 ε θαηαγξαθή ηνπ πσο νδεγείηαη θαζεκεξηλά έλα απηνθίλεην 

απφ έλαλ αλήιηθν είλαη μεθάζαξε: 

«{Γίπισκα;} Σίπνηα, ιαζξαία, ιαζξαία… Σίπνηα, φπνπ ηχρεη.. Σψξα ζα βγάιεη 

δίπισκα, κεηά απφ… ζα θιείζεη ηα 18, ζα ηνπ βγάισ δίπισκα… Άκα είρε θιείζεη ηα 18 

, ζα ηνπ είρα βγάιεη… {Σν απηνθίλεην} Σα έρεη φια. „ια, κέρξη ΚΣΔΟ. ια, φια, φια. 

{Αζθάιεηα;} Ναη, φια, φια. Γελ ηνπ ιείπεη ηίπνηα. {Κη αλ γίλεη αηχρεκα;} Μπαίλεη 

απηφο, κπαίλεη  ην παηδί πνπ έρεη δίπισκα, θαηάιαβεο;» 

Θα πεξάζνπκε ηψξα ζηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 
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ηελ Π1 δελ ππήξρε θάπνην παξάπνλα κε ηελ θφξε πνπ παξαθνινπζήζακε. 

Τπήξρε φκσο έλα πεξηζηαηηθφ κε ην κεγαιχηεξν γην ζην παξειζφλ. Ο παηέξαο 

αλαθέξεη ηα εμήο. 

«… δεκηνπξγήζεθε θάπνην πξφβιεκα ζην ζρνιείν, θαη ρσξίο λα θηαίεη ν δηθφο 

κνπ… κε ηα άιια παηδηά, αο πνχκε, θαη βάιαλ ην δηθφ κνπ. Καη ιέεη ν άιινο ν δηθφο 

κνπ ιέεη «Μπακπά φρη». Καη επεηδήο ην μέξσ ην παηδί κνπ, θαηαξρήλ, λαη. Άκα ήηαλ 

έηζη ζα ην ιέγαλε ραδφ…. Πήγα εθεί θαη ηνπ ιέσ ηη έγηλε; Γε κε ελδηαθέξεη πνπ ηνλ 

ηηκψξεζεο ηνπ ιέσ, θαιά έθαλεο, αιιά ζέισ λα κάζσ… αλ φλησο ην έθαλε απηφ. Καη 

ηειηθά δίθην είρε {…}] θαη κνπ ιέεη {…} αιιά ην θάλεη έλα, ηελ πιεξψλνπλ φια». 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ άπνςε ηνπ παηέξα ζπκθσλεί θαη ε Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ. Απηή ήηαλ θαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο επηζθέςεηο ηνπ παηέξα ζην 

ζρνιείν. 

ηελ πεξίπησζε 2 δελ είρακε αλαθνξέο γηα παξαβαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν. ηελ πεξίπησζε 3 αμίδεη λα παξνπζηάζνπκε ηηο νδεγίεο ηνπ παηέξα :  

«ην ζρνιείν, φρη,  είλαη… είλαη ήξεκα. Δ, εληάμεη ηψξα αλ ζα πάεη έλα παηδί θαη 

ην ρηππήζεη… φκσο ηνπο έρσ πεη, παηδηά εγψ, ζαο ρηππάεη έλαο; Θα πεγαίλεηε ζηνλ … 

ζηνλ θχξην. Να κελ είζηε, ιέσ, κηα ν έλαο,  κηα ν άιινο, γηα λα κελ ηζαθσζνχκε θη 

εκείο νη κεγάινη, λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα. Καη ηνπο ιέσ ζα πεγαίλεηε ζηνλ θχξην». 

Παξάπνλα ζρεηηθά κε ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ δχν παηδηψλ πνπ παξαηεξήζακε 

ηα ππφινηπα παηδηά καο κεηέθεξε ε δαζθάια, ρσξίο ε ίδηα λα ηα αζπάδεηαη. Σα 

παξάπνλα ήηαλ φηη ζην δηάιεηκκα θπξίσο ηα Σζηγγαλφπνπια έπαηξλαλ ηα γξαθηθά 

ηνπο θαη θπξίσο θαληαρηεξέο γφκεο, μχζηξεο θαη  καξθαδφξνπο θαη κεξηθέο θνξέο ηα 

έβξηζθαλ κεηά πάλσ ζηα ζξαλία ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. ηελ εξψηεζε αλ ηνπο ηα 

θιέβνπλ  ε απάληεζε ήηαλ απφ φζα ξσηήζεθαλ αξλεηηθή. Απιψο ηα έπαηξλαλ, ηα 

πεξηεξγάδνληαλ, θαη κεξηθέο θνξέο δελ ηα επέζηξεθαλ θαη ηα άθελαλ ζηα   δηθά ηνπο 

ζξαλία. Με ηελ ζηέξεζε θαη ηελ θηψρηα πνπ αληηκεηψπηδαλ απηά ηα ηζηγγαλφπαηδα 

πξνθαλψο απηά ηα αληηθείκελα πνπ απηά πνηέ δελ είραλ ιεηηνπξγνχζαλ σο καγλήηεο. 

Αδπλαηνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο παξαβαηηθή. 

ηελ πεξίπησζε 4 δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο παξαβαηηθφηεηαο φπσο θαη ζηελ 
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πεξίπησζε 5. Ζ κνλαδηθή έλδεημε ζηελ Π5 αθνξά ηνλ κεγαιχηεξν γην πνπ νδεγεί 

παξάλνκα ην απηνθίλεην ηνπ παηέξα ηνπ. Απνπζία ελδείμεσλ παξαβαηηθφηεηαο 

έρνπκε θαη ζηελ Π6 ελψ ζηελ Π7 ε κεηέξα αλ θαη ζεσξεί ηα αγφξηα δσεξά ζην 

ζρνιείν, δελ έρεη θάπνηα ζρεηηθή ελφριεζε απφ δαζθάινπο. 

Γεληθά απφ ηνλ άμνλα απηφλ δελ πξνέθπςαλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Γελ 

πξνθχπηεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο Σζηγγαλφπαηδεο σο πξνο ηελ 

παξαβαηηθφηεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα δελ πξνθχπηεη παξαβαηηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ηηο νηθνγέλεηεο εμεηάζακε. 

Χο πξνο ηνπο γνλείο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ειάρηζηε. Καη αξρήλ θαίλεηαη φηη  

νη  πεξηπηψζεηο 1 θαη 5, νη πην εληαγκέλεο νηθνγέλεηεο,  είλαη ζε θαιχηεξε κνίξα αθνχ  

νη γνλείο είλαη θαζ‟ φια λφκηκνη. κσο θαη ζηηο δχν ππάξρεη πξφβιεκα κε ηνλ κεγάιν 

γην πνπ νδεγεί παξάλνκα. Νφκηκε θαίλεηαη θαη ε Π4 πνπ φκσο πξηλ νδεγνχζε 

παξάλνκα. ηηο  ππφινηπεο πεξηπηψζεηο Π2, Π6, Π7 ε νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

γίλεηαη ρσξίο άδεηα νδήγεζεο. Σν γεγνλφο φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ηζηγγάλσλ έρνπλ 

πξφβιεκα ζηελ έθδνζε αδεηψλ νδήγεζεο είλαη αλακελφκελν ζην βαζκφ πνπ νη 

ππνςήθηνη νδεγνί θαη θπξίσο νη παιαηφηεξνη είλαη αγξάκκαηνη. Απφ ηελ άιιε φκσο 

ζεσξνχκε  ζηεξενηππηθφ λα ιέκε φηη παξάλνκα νδεγνχλ κφλν ηα Σζηγγαλφπαηδα θαη 

ηα ππφινηπα ειιελφπνπια δελ νδεγνχλ. Ο γξάθσλ γλσξίδεη αξθεηνχο πνπ νδεγνχζαλ 

παξάλνκα απηνθίλεην απφ δεθαπέληε  εηψλ. Αλάκεζα ζε απηνχο είλαη θαη ίδηνο. 

Δθεί πνπ δελ πξνθχπηεη θαλέλα  πξφβιεκα παξαβαηηθφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ε 

Π3 αθνχ εδψ δελ ππάξρεη απηνθίλεην. Παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ε ιηγφηεξν 

εληαγκέλε νηθηζηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά εθπαηδεπηηθά, θαη ε ρεηξφηεξε απφ 

πιεπξάο επίδνζεο ησλ παηδηψλ νηθνγέλεηα λα κελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα 

παξαβαηηθφηεηαο πέξα ίζσο απφ ηα παξάπνλα γηα ηηο γφκεο. Δθηφο απφ ηελ αδπλακία 

εθδήισζεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ κε θαηνρήο απηνθηλήηνπ κηα πηζαλή 

εξκελεία ίζσο λα βξίζθεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ παηέξα πξνο ηα παηδηά ηνπ. Δπεηδή έρεη 

ζπλαίζζεζε ηεο δχζθνιεο ζέζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πξνζπαζεί λα απνθχγεη θάζε ηη 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνλ θέξεη ζε αθφκα δπζθνιφηεξε ζέζε, π.ρ. πξνβιήκαηα 

παξαβαηηθφηεηαο ηφζν γηα ηελ νηθνγέλεηα γεληθά φζν θαη γηα ηα παηδηά εηδηθά. 

 Οη ππνζέζεηο καο ζηνλ άμνλα 4 δελ  θαίλεηαη λα επαιεζεχνληαη . 
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4.1.5. Ζ διασείπιζη ηος ελεύθεπος σπόνος (Άξοναρ 5) 

ηνλ άμνλα απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηζηγγάλσλ. Δπηιέμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηζηγγάλσλ επεηδή  ηελ ζεσξνχκε δείθηε 

έληαμεο. Τπνζέηνπκε δειαδή φηη ππάξρνπλ αλάινγα κε ην βαζκφ έληαμεο ησλ 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζα ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Σηο δηαθνξέο απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο εληνπίζνπκε ηφζν ζηνπο γνλείο 

φζν θαη ζηα παηδηά. Θα μεθηλήζνπκε κε ηνπο γνλείο. 

ηελ πεξίπησζε 1 ν παηέξαο θαίλεηαη φηη πεξλά ή ηνπιάρηζηνλ πέξλαγε έλα 

κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε θαθελεία. 

«Παιηά πήγαηλα, φηαλ είρα ρξφλν. Κη ήηαλ  θη έλα καγαδάθη εδψ πέξα θαη 

πεγαίλακε… Πεγαίλακε! Καζφκαζηαλ φιν ην πξσί. Σψξα δελ έρσ ρξφλν. Κνίηαμε, 

έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα κ‟ απηήλ ηελ {…} ην επξψ καο έρεη θέξεη κία ε άιιε… Δίρε 

έλα ρηιηάξηθν {…} θαη δε θνβφκαζηαλ, ηψξα έρεη πέληε επξψ, ρίιηα εθηαθφζηα, θαη 

θνβάζαη πιένλ». 

Παιαηφηεξα έθαλε θαη πεξηζζφηεξα γιέληηα ζην ζπίηη, ηψξα ηα πξάγκαηα έρνπλ 

αιιάμεη. 

«Σνχηνπο εδψ θάησ λα ηνπο θαιέζσ έξρνληαη, έξρνληαη ηξψκε, πίλνπκε, έρσ 

θάλεη γιέληηα. Έξρνληαη  {….} έρσ θάλεη γιέληη κέρξη ην πξσί. Φάγακε καδί θαη καδί 

ρνξέςακε. ια. Σψξα {….} θάπνηνη δελ  θάλνπλ παξέα …» 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί κηα αληίθαζε. Δλψ πξνεγνπκέλσο κηιά γηα γιέληηα κέρξη 

ην πξσί   φηαλ ε θνπβέληα ζηξέθεηαη πξνο ηηο πξνζηξηβέο κε κηα γεηηφληζζα ηφηε ηα 

γιέληηα πεξηνξίδνληαη: 

«Δκείο αλ θάλνπκε έλα γιεληάθη θαη  ηξαβήμεη κέρξη ηηο δψδεθα, κία, «Απ! Ση 

έγηλε;» Δκείο ηη έγηλε». 

Ο παηέξαο βιέπεη ηειεφξαζε κέρξη αξγά ην βξάδπ. Αξρηθά δειψλεη φηη βιέπεη 

φπνηε πξνιαβαίλεη θαη κεηά: 

«Μέρξη ηηο 03:00-04:00! Άκα δελ έρσ χπλν, θάζνκαη. Καη ην Μάθε ρζεο είρα δεη, 

ρζεο πνπ είρε… Σν πξσί ζεθψλνκαη 12, 12 θαη … δελ θνηκάκαη εχθνια ην βξάδπ …  
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έρνπκε θαη ην Fame Story ηψξα θάζε Κπξηαθή, έρνπκε κνπξιαζεί {Φήθηζεο;} Σν 

Ληαλφ… Έρεη θσλή… Καιχηεξα λα βγάιεηο έλα ηξαγνπδηζηή, θαη φλησο έρεη θσλή…» 

Ο παηέξαο ελψ κεηαθηλείηαη αξθεηά απνθεχγεη λα παίξλεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ζηηο κεηαθηλήζεηο, θαη δελ πεγαίλνπλ εθδξνκέο. Ο ιφγνο είλαη έλα αηχρεκα πνπ είρε 

έλα παηδί: 

«ηε Ναχπαθην, ζηελ παξαιία εθεί πνπ είρακε {πάεη}. Καη ζθίδεη φιν ην κάηη. 

Μφιηο είδα εγψ έηζη κνπξιάζεθα. Οχηε εθδξνκή ήζεια… θη απφ εθεί ζηακάηεζα» 

ηελ Π2 δελ έρνπκε πνιιά ζηνηρεία, γηαηί ε ζπλέληεπμε δελ έρεη 

καγλεηνθσλεζεί. Ο παηέξαο δειψλεη φηη πεγαίλεη ζην θαθελείν φρη ηφζν γηα 

δηαζθέδαζε φζν γηαηί εθεί είλαη ν ρψξνο πνπ ηνπο βξίζθνπλ νη εξγνδφηεο θαη εθεί 

θιείλνληαη νη δνπιεηέο. Λφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ δελ πεγαίλεη θάπνπ αιινχ, 

κφλν ζε ζπίηηα καδεχνληαη. Σειεφξαζε βιέπεη, αθνχ ε ηειεφξαζε είλαη ζπλέρεηα 

αλνηθηή. Αγνξάδεη θαη DVD ζε πξνζθνξά απφ ην ζνππεξ κάξθεη, θπξίσο γηα ηα 

παηδηά. 

Σα νηθνλνκηθά ηεο Π3 είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, αληίζηνηρεο είλαη θαη νη 

επηινγέο. Παξάιιεια δελ ππάξρεη θαη απηνθίλεην γηα κεηαθηλήζεηο θαη εθδξνκέο. 

«Πεγαίλνπκε ζηηο πιαηείεο, θάλνπλε ηελ θνχληα ηνπο, άκα έρεη ιηαθάδα, θαιή 

κέξα… Γειαδή ην θαινθαίξη κπνξεί λα πάσ δειαδή ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο θακηά 

ψξα, πνπ πηάλνπλ νη δέζηεο,  γηα κηα ψξα, θαη κεηά λα… δειαδή θάλσ… ζα πάκε ζε 

κηα άιιε, ζα πάκε ζε κηα άιιε,..  {Γηα κπάλην ην θαινθαίξη} Μπα! Ση απηνθίλεην! 

πγθνηλσλία... Με αζηηθφ πεγαίλνπκε . Καη ζέιεη πνιχ λα πάκε κε αζηηθφ, γηαηί ζέιεη 

πεξίπνπ 6 επξψ λα πάκε… Σζνπθαιέηθα… Πην καθξηά δελ κπνξνχκε λα πάκε… Θέισ 

λα ζνπ πσ, φπσο νη άιινη πνπ πάλε Καιφγξηα, πνπ πάλε Ρίν…» 

Αθφκα θαη ζην θαθελείν ην ζθέθηεηαη λα πάεη, ν θαθέο ζην ρέξη είλαη πην 

θηελφο: 

«Δληάμεη, ην πξσί πνπ ζα πάσ γηα δνπιεηά, κπνξεί λα πεξάζσ λα πάξσ έλα θαθέ 

ζην ρέξη». 

Μφλν ην θαινθαίξη πεγαίλεη ζε παλεγχξηα : 

«… φηαλ έρνπκε ρξήκα θαη …  θαη πην πνιιά ηα κεξνθάκαηα, ζα πάξνπκε αο 
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πνχκε απφ έλα {ρνη ληνγθ} ή θνηφπνπιν ζα πάξσ ή θαλέλα ζνπβιάθη… απηά. Γειαδή 

ζα αθνχζνπκε δπν ηξαγνχδηα ηξία θαη ζα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε… δψδεθα ηα 

κεζάλπρηα θαη εθηά ζα πάσ γηα δνπιεηά». 

Ζ ηειεφξαζε είλαη κηα κνξθή ςπραγσγίαο. Μάιηζηα έρεη πάξεη θαη DVD: 

«Να ζνπ πσ θάηη; Κνηκάκαη θαη λσξίο. Σψξα, έλα έξγν, θνηηάσ θακηά ψξα θαη 

κε παίξλεη ν χπλνο. Γη απηφ ηελ έρσ βάιεη απφ θεη {ζηελ θξεβαηνθάκαξα}». 

ηελ Π4 ηα πξάγκαηα είλαη απιά. Με 11 άηνκα λα πξνζέμεη, ρσξίο ηε βνήζεηα 

ζπληξφθνπ δελ ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο. Έηζη ε κφλε δηαζθέδαζε είλαη ε 

ηειεφξαζε. Ζ ηειεφξαζε είλαη ζε κφληκε βάζε αλνηθηή. Ζ ίδηα βιέπεη φηη βιέπνπλ ηα 

παηδηά, ζαπνπλφπεξεο, πνδφζθαηξν, παηδηθά. Σν αγαπεκέλν ηεο ζήξηαι είλαη ε 

«Ρσμάλε» (Βξαδηιηάληθε ζαπνπλφπεξα). Με ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγελείο 

απνθεχγεη ηηο επαθέο. Σν θαινθαίξη πήγαηλαλ κηα θνξά ην κήλα γηα κπάλην ζηε 

ζάιαζζα. 

Σν έλα απφ ηα παηδηά ηεο πεξίπησζεο 5 είλαη λνεηηθά άξξσζην. Έηζη νη 

επηινγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Απνθεχγνπλ λα 

πάλε εθδξνκέο παξφιν πνπ ππάξρεη ηδηφθηεην απηνθίλεην. Έηζη φηαλ πάλε θάπνπ 

είλαη ζπγγελείο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ην θαινθαίξη γηα κπάλην ζε εξεκηθέο 

παξαιίεο. Ζ ηειεφξαζε πνπ ήηαλ αλνηθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε 

βαζηθή δηαζθέδαζε. Δίλαη αλνηθηή απφ ην πξσί σο αξγά ην βξάδπ. 

Ζ ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή ζπλερψο θαη ζηελ πεξίπησζε 6. Ζ θφξε δελ 

πεγαίλεη ζρνιείν θαη είλαη κε ηε κεηέξα ζπλέρεηα ζην ζπίηη. Έηζη ε ηειεφξαζε είλαη 

αλνηθηή απφ ην πξσί.  Δηδηθά γηα ηελ θφξε ν παηέξαο ιέεη «…ηα „βιεπε, αο πνχκε, 

φια». Ο παηέξαο κεηαθηλείηαη ζπρλά ζηε δηπιαλή θνηλφηεηα: 

«Κάζε κεζεκέξη, θάζε βξάδπ, βγαίλνπκε γηα θαθέ ή ςψληα ζηελ άιιε πιεπξά… 

θάησ παξαιία, μέξσ γσ ηη, κέζα ζην ρσξηφ πνπ είλαη έλα θαθελέ, έλα νπδεξί, μέξσ γσ, 

ζέισ έλα νπδάθη  έλαλ θαθέ, ζα πάξσ θάηη, {…} ην θαινθαίξη. Σν ρεηκψλα ζην θαθέ 

εδψ. Έρεη έλα κπηιηάξδν, έρεη κπηιηάξδν εδψ…» 

ηελ πεξίπησζε 7 ε κεηέξα  εξσηψκελε ζρεηηθά κε ην πψο δηαζθεδάδεη θαη πνχ 

πεγαίλεη είλαη μεθάζαξε: 
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«Γε βγαίλσ πνηέ!... Πνηέ. Οχηε πνπ θαληάδνκαη πψο είλαη ην καγαδί κέζα! 

{Καθελείν;} Σίπνηα, ηίπνηα, ηίπνηα…. ηα ζπίηηα αιισλψλ πάκε… ηαλ γηνξηάδνπλε 

νη ζπγγελείο ζα πάκε. ε καγαδηά δελ πάκε {Παλεγχξη;} Δληάμεη, κεξηθνί πάλε. Δγψ δελ 

αζρνινχκαη. … Απηφο πάεη {ν ζχληξνθνο}, απηφο εδψ μελπρηάεη κεξηθέο θνξέο… Δδψ 

δελ έρνπκε λα θάκε, ην παλεγχξη…» 

Γεληθά νη κεηαθηλήζεηο ηεο είλαη πνιχ ιίγεο. 

«Κάζε δχν ρξφληα πάσ ζηνπο δηθνχο κνπ, θάζε ηξία, θάζε ηέζζεξα…» 

Ζ νηθνγέλεηα έρεη ζε πεξίνπηε ζέζε ζην ζαιφλη έλα ζηεξενθσληθφ. Ζ κεηέξα 

ιέεη φηη «Απηφ ην ρσ πάξεη, ην ρεη  πάξεη ν γηνο κνπ, ζ΄ έλα κάξθεη ην ‟ρε  πάξεη». 

Πάλησο θαη εδψ ε βαζηθή δηαζθέδαζε είλαη ε ηειεφξαζε. Ζ κεηέξα θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηα λα καο πείζεη φηη ε ηειεφξαζε δελ είλαη ζπλέρεηα αλνηθηή θαη φηη βιέπεη 

ζηελ ηειεφξαζε εηδήζεηο. Απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη αθξηβψο έηζη θαη ηειηθά ε 

ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή γηα εηδήζεηο απφ ην πξσί, «Πξσηλφ Καθέ» κεηά, κεμηθάληθα 

θαη βξαδηιηάληθα ην απφγεπκα, «κέρξη πνπ θνηκνχληαη ηα παηδηά, κεηά ηελ θιείλνπκε». 

Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ απφιπηεο δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ε θάπνηα ζεκεία ππάξρνπλ θαη απφιπηεο νκνηφηεηεο. Έλα 

πξάγκα πνπ καο έθαλε εληχπσζε γεληθά ήηαλ φηη φπνπ πήγακε γηα ζπλέληεπμε 

ππήξρε κηα αλνηθηή ηειεφξαζε, κε εμαίξεζε ηελ Π3 πνπ ε ηειεφξαζε ήηαλ θιεηζηή 

θαη ζην δηπιαλφ δσκάηην. Δίηε ζην ζαιφλη είηε ζην δηπιαλφ δσκάηην  ε ηειεφξαζε, 

δπλαηά ή ζηγαλά ήηαλ πάληα παξνχζα ζηηο ζπλεληεχμεηο. Αθφκα θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ ζηελ απιή, αθφκα θαη αλ ε νηθνγέλεηα ήηαλ έμσ ζην 

χπαηζξν, ε ηειεφξαζε ήηαλ αλνηθηή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έγηλε πξνζπάζεηα λα καο 

πείζνπλ φηη ε ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

φηη νη ίδηνη αιιά θαη ηα παηδηά βιέπνπλ ιηγφηεξε ηειεφξαζε απφ φζε πξαγκαηηθά 

έβιεπαλ. ηαλ φκσο ξσηνχζακε γηα ζπγθεθξηκέλα πξσηλά, κεζεκεξηαλά ή 

απνγεπκαηηλά ζήξηαι ή ζαπνπλφπεξεο ηφηε νη απαληήζεηο άιιαδαλ γηα λα ηα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηά πνπ έβιεπαλ. Πηζαλφλ λα ήζειαλ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπο ή απιά ήζειαλ λα καο δψζνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ λφκηδαλ φηη ςάρλακε. 

Θεσξνχκε φηη ηφζν γηα ηνπο κεγάινπο φζν θαη ηα παηδηά ε ηειεφξαζε είλαη ν 

κεγαιχηεξνο θνηλσληθνπνηεηηθφο παξάγνληαο. 
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Δθεί πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο  δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ζηηο εμφδνπο θαη ζηηο 

επηζθέςεηο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο. πνπ ππάξρεη απφιπηε θηψρεηα (Π3) ή ε κεγάιε 

νηθνλνκηθή ζηελφηεηα (Π4,Π7) νη έμνδνη είηε απνπζηάδνπλ είηε αθνξνχλ επηζθέςεηο 

ζε ζπίηηα ή πιαηείεο. Ζ πεξίπησζε 5 πνπ ππάξρεη ζρεηηθή νηθνλνκηθή άλεζε αθνχ 

ηξία κέιε  ηεο νηθνγέλεηαο δνπιεχνπλ είλαη ηδηφκνξθε ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηέθλνπ 

ΑΜΔΑ ην νπνίν απαηηεί ζπλερή επηηήξεζε. Γελ γίλνληαη πνιιέο κεηαθηλήζεηο θαη 

έμνδνη θαη αθνξνχλ επηζθέςεηο ζε ζπγγελείο θαη εξεκηθέο παξαιίεο. Ζ πεξίπησζε 2 

ηζρπξίδεηαη φηη νη επηζθέςεηο ζε θαθελεία είλαη κέξνο ηεο δνπιεηάο θαη ε δηαζθέδαζε 

γίλεηαη ζε ζπίηηα. ηελ Π1 ν παηέξαο αλαθέξεη παιηφηεξεο επηζθέςεηο ζε θαθελεία, 

πνπ φκσο ιφγσ επξψ έρνπλ ζηακαηήζεη. Ο κνλαδηθφο πνπ κηιά γηα επηζθέςεηο ζε 

θαθελεία, νπδεξί, κπηιηάξδα είλαη παξαδφμσο ε Π6. Λέκε παξαδφμσο γηαηί αιινχ 

δειψλεη 7-8 κεξνθάκαηα ην κήλα πνπ κε απηά πξέπεη λα ζπληεξεζεί κηα πνιπκειήο 

νηθνγέλεηα. Πηζαλφλ απηά λα γίλνληαη ην θαινθαίξη πνπ ηα κεξνθάκαηα ζηελ πεξηνρή 

είλαη πεξηζζφηεξα, ή λα ιφγσ θαη αγξνηηθήο πεξηνρήο λα είλαη νη ηηκέο ρακειέο. Καη 

βέβαηα ππάξρεη ε πεξίπησζε λα παξνπζηάδεηαη έλα θαηαλαισηηθφ πξνθίι πην θνληά 

ζην κέζν θαηαλαισηηθφ πξνθίι απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ιέγακε φηη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

αδπζψπεηε. Σν λα ζπληεξεζνχλ πνιπκειείο νηθνγέλεηεο κε έλα κφλν εξγαδφκελν 

ζηελ νηθνγέλεηα πνπ απαζρνιείηαη πεξηζηαζηαθά ζπλ θάπνηα επηδφκαηα πξφλνηαο 

είλαη πνιχ δχζθνιν. Οπφηε φζν θαη αλ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε δηαθνξέο 

νπζηαζηηθέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ εμαηηίαο δηαθνξεηηθνχ 

βαζκνχ έληαμεο είλαη  κάιινλ δχζθνιν. Ζ θηψρεηα ιεηηνπξγεί ζαλ ηζνπεδσηηθφο 

παξάγνληαο θαη αλ ππήξραλ δηαθνξνπνηεκέλεο επηζπκίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ απηέο εμαθαλίδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηηο επηά 

ζπλεληεχμεηο πνπ θάλακε δελ πήξακε θαζφινπ αλαθνξέο ζε δηαθνπέο. Καη ζίγνπξα 

φρη γηαηί δελ ήζειαλ αιιά γηαηί δελ κπνξνχζαλ. Ο κνλαδηθφο πνπ αλαθέξεη θάηη 

ζρεηηθφ είλαη ε Π3 πνπ ηα κπάληα ζπλδπάδνληαη κε κεξνθάκαηα ζε αγξνηηθέο 

εξγαζίεο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά αληρλεχζακε κάιινλ είλαη ζρεδφλ νκνγελνπνηεκέλεο  

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη δηαρείξηζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θησρψλ θαη πνιχ θησρψλ 

αλζξψπσλ. 

Θα εμεηάζνπκε ηψξα ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη νηθνγέλεηεο  
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ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ηέθλσλ. Τπνζέηνπκε φηη αλάινγα κε ην 

βαζκφ έληαμεο ζα ππάξρνπλ θαη δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ζην 

ηξφπν δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ηέθλσλ. 

Θα εμεηάζνπκε πξψηα ηελ πεξίπησζε 1.  Ζ νηθνγέλεηα έρεη ηξία παηδηά ζην 

ζρνιείν, δχν ζην Γεκνηηθφ θαη έλα ζην Γπκλάζην. Σν αγφξη θαη ην θνξίηζη πνπ είλαη 

ζην Γεκνηηθφ κέλνπλ θαη ζην νινήκεξν. Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθή ηελ παξνπζία 

ζην νινήκεξν, φρη γηαηί ππνζηεξίδνπκε φηη εθεί γίλεηαη εμαηξεηηθή δνπιεηά, αιιά 

γηαηί αλ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ άιιε βνήζεηα ζην ζπίηη επεηδή νη γνλείο 

είλαη αγξάκκαηνη, ην νινήκεξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ πνπ απνπζηάδεη απφ ην ζπίηη. 

Μελ μερλάκε φηη είδακε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη θαλ έλα ηξαπέδη ζην ζπίηη λα 

δηαβάζνπλ ηα παηδηά θαη νη γνλείο είλαη αγξάκκαηνη. Καη θπζηθά δελ πξφθεηηαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε μέλεο γιψζζεο , ππνινγηζηέο, κνπζηθή θ.α. φπσο ηα ππφινηπα 

παηδηά πνπ έρνπλ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηεο Π1 

παξακέλνπλ ζην νινήκεξν ην ζεσξνχκε ζεκαληηθφ. Παξάιιεια εμαληινχλ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν. Πέξα απφ ην νινήκεξφ 

ηα δχν αγφξηα, Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ, πεγαίλνπλ θαη ζε Χδείν γηα θιαξίλν θαη 

κπνπδνχθη αληίζηνηρα. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε επηζπκία ηνπ παηέξα ηα παηδηά ηνπ λα 

αθνινπζήζνπλ ηε κνπζηθή έζησ θαη σο δεχηεξν επάγγεικα, νδεγεί ζε αληίζηνηρεο 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. Να ζεκεησζεί φηη ζην παξειζφλ φηαλ ρξεηάζηεθε εξρφηαλ 

θαη δάζθαινο ζην ζπίηη γηα βνήζεηα ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Σέηνηα ζηξαηεγηθή 

θαη πξαθηηθή δελ βιέπνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο θφξεο, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ θχινπ ηεο. 

Αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ππφινηπνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο.  ίδηνο ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ιέεη: 

«Ή ζα δηαβάδνπλε ή ζα …{θάλνπλ θάηη}, μέξσ γσ, δελ πνιπραδεχνπλε ζηελ 

ηειεφξαζε…. Κακηά θνξά γθξηληάδσ θη εγψ λα δηαβάδνπλε, γηαηί ηνπο βιέπσ αο πνχκε 

θαη {..} ηνπο ιέσ απ‟  ην λα γπξίδνπλε θαη λα θάλνπλε θάησ θαζίζηε λα δηαβάζηε{…} … 

Πέξζη ηνχηε {ε θφξε} δηάβαδε… Σειεφξαζε ην βξάδπ…  ρη, φρη φιε ηε κέξα ζηελ  

ηειεφξαζε». 

Ζ θφξε πνπ ηειεηψλεη ηελ Σ‟ ηάμε φηαλ ηελ ξσηήζακε ζρεηηθά καο είπε φηη 
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βιέπεη παηδηθά θπξίσο ην ζαββαηνθχξηαθν θαη ηεο αξέζεη θαη ην Fame Story. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε θφξε ήηαλ ζην δηπιαλφ 

δσκάηην θαη φρη κε ηε κεηέξα ηεο πνπ έβιεπε ηειεφξαζε ζηελ θνπδίλα, θαη έλα απφ 

ηα παηδηά έθαλε εμάζθεζε ζηε κνπζηθή. 

ηελ πεξίπησζε 2 ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Δδψ έρνπκε φηη δχν παηδηά 

πνπ ηειεηψλνπλ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ρσξίο λα έρνπλ κάζεη λα δηαβάδνπλ. Σα παηδηά 

απηά δελ κέλνπλ νινήκεξν ή κέλνπλ ειάρηζηα. Ζ αηηία θαηά ηνλ παηέξα είλαη δηπιή. 

Ζ πξψηε είλαη φηη ζην νινήκεξν «βιέπνπλ βίληεν θάζε κεζεκέξη», πξάγκα πνπ δελ 

απέρεη θαη πνιχ απφ ηελ αιήζεηα. Ζ δεχηεξε είλαη φηη επεηδή ηα παηδηά πξέπεη λα 

θάλε ζην νινήκεξν θαη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα λα πάξνπλ ζάληνπηηο ζα θαίλεηαη 

ην θαγεηφ ηεο νηθνγέλεηαο: «Σξψκε καλέζηξα. Απηφ ζα βιέπνπλ νη ππφινηπνη;» Παξά 

ην πξφβιεκα ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή δελ γίλεηαη θάπνηα 

πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ζην ζπίηη, πξνθαλψο  γηαηί δελ ππάξρεη 

άλζξσπνο πνπ λα γλσξίδεη γξάκκαηα θαη δελ ππάξρνπλ θαη ρξήκαηα γηα ηδηαίηεξν. 

Σνλ ππφινηπν ρξφλν ηα παηδηά ηνλ πεξλνχλ ζην ζπίηη κε ηα κηθξφηεξα αδέξθηα ηνπο 

θαη εθηφο απφ παηρλίδηα θαη ηδίσο πνδφζθαηξν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν βιέπνπλ 

ηειεφξαζε θαη DVD. Σα παηδηά δελ δηαβάδνπλ πνιχ γηαηί φπσο δειψλεη ν παηέξαο 

«δελ ηα δνξίδεη» θαη  «δνξίδνληαη θαη ζέινπλ λα μεθνπξαζηνχλ». Βιέπνπκε ινηπφλ φηη 

απνπζηάδεη παληειψο νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ παηδηψλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο. Ζ έιιεηςε ρξεκάησλ είλαη ζίγνπξα 

ε βαζηθή αηηία αιιά ππνςηαδφκαζηε  φηη θαη αλ ππήξραλ ρξήκαηα  κε ηελ αληίιεςε 

ηεο εθπαίδεπζεο σο «δφξη» κάιινλ δε ζα ήηαλ θαη πνιχ δηαθνξεηηθή ε  δηαρείξηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

ηελ Π3 ην κφλν ζεηηθφ πνπ εληνπίζακε είλαη φηη ηα παηδηά κέλνπλ ζην 

νινήκεξν. Δθεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βνεζεζνχλ αιιά δελ είλαη εχθνιν λα βξεη 

ηφζν ρξφλν ν δάζθαινο ψζηε λα κάζνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Μελ μερλάκε φηη δελ 

είλαη απηή ε απνζηνιή ηνπ νινήκεξνπ,  φηη ππάξρνπλ θαη άιια παηδηά πνπ ζέινπλ 

βνήζεηα θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ ηα θελά ηφζσλ ρξφλσλ κε ηηο 

πξνζπάζεηεο ελφο δαζθάινπ ηνπ νινήκεξνπ. Έηζη ε πξνζπάζεηα δελ 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε απνηέιεζκα αιιά ζε εθκάζεζε κεξηθψλ γξακκάησλ. Σα παηδηά 

δελ κπνξεί θαλέλαο απφ ηνπο γνλείο  λα ηα βνεζήζεη «Σνπο ιέσ «παηδηά γξάθηε» Να 
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κάζεηε γξάκκαηα». Πνηνο ππνηίζεηαη φηη βνεζά ηα παηδηά; «Έξρεηαη κηα θίιε εδψ πέξα 

θαη ηνπο ιέεη… Σα βάδσ εθεί πέξα …φζν… δειαδή φζν αληέρνπλ». Ση άιιν θάλνπλ ηα 

παηδηά: 

«Δ, θάζνληαη ζηελ ηειεφξαζε, θνηηάδνπλ θαλά  Μηθηκάανπ, θαλά… φηη βάδεη 

εθείλελ ηελ ψξα, θαλά έξγν… φρη έξγν παξάμελν, φρη, απηφ δελ ην ζέισ θη εγψ… Γελ 

ηα αθήλσ λα βγνπλ απ‟ ην ζπίηη, γηαηί θνβάκαη πνιχ». 

πσο αλαθέξακε ήδε, απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά 

πεξλνχλ ην απφγεπκα ζηνπο δξφκνπο γχξσ απφ ην ζπίηη. Γελ θάλνπλ θάπνηα 

νξγαλσκέλε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλ βάινπκε θαη ηελ ηειεφξαζε απηνλφεην 

είλαη φηη ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ 

θαη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, απιά δελ πθίζηαληαη. Πξνθαλψο δελ ππάξρεη θακία 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

παηδηψλ αιιά πηζηεχνπκε φηη δελ ιείπνπλ κφλν ηα ρξήκαηα.    

ην νινήκεξν πήγαηλαλ ηα παηδηά ηεο Π4 αιιά ζηακάηεζαλ γηαηί ε κεηέξα 

ηζαθψζεθε κε ηε δαζθάια ηνπ νινήκεξνπ. Γελ παξαθνινπζνχλ άιιεο εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σνλ ειεχζεξν ρξφλν ηα παηδηά ηνλ πεξλνχλ ζηε γεηηνληθή πιαηεία ή 

ζην θνληηλφ γήπεδν. Ο έλαο κάιηζηα θαίλεηαη πσο είλαη ηαιαληνχρνο 

πνδνζθαηξηζηήο. Με ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ αζρνινχληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

Παξφιν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ βνήζεηα απφ ηε κεγαιχηεξε αδειθή πνπ κπνξεί  λα 

δηαβάζεη φηαλ απηή πξνζπαζεί λα ηα πηέζεη λα δηαβάζνπλ απηά «ιέλε φηη έρνπλ ράζεη 

ηελ ηζάληα ή δελ έρνπλ ηίπνηα». ηαλ δελ είλαη έμσ παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε πνπ 

είλαη αλνηθηή απφ ην πξσί θαη βιέπνπλ παηδηθά, πνδφζθαηξν θαη ζαπνπλφπεξεο. Ζ 

κεηέξα θαίλεηαη φηη έρεη αληηιακβάλεηαη ηελ εθπαίδεπζε σο δπλαηφηεηα λα βξνπλ ηα 

παηδηά δνπιεηά θαη λα μεθχγνπλ απφ ηε κηδέξηα αιιά ρσξίο ζχληξνθν, κε άπεηξα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαη έρνληαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θξνληίζεη δέθα άηνκα 

πνπ κέλνπλ ζην ζπίηη είλαη αδχλαην λα θαηαζηξψζεη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πινπνίεζεο. 

ηελ πεξίπησζε 5 ην γήπεδν είλαη απέλαληη απφ ην ζρνιείν. Έηζη ν γηνο δελ 

είλαη ηπραίν φηη πεξλά ρξφλν κε ηνπο θίινπο ηνπ ζε απηφ. ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θάλεη 

επίζεο πνδήιαην, παίδεη ζην δξφκν, βνεζά ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη πεγαίλεη γηα 
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ζειήκαηα. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε κνπζηθή πεξηνξίδεηαη ζε αξκφλην θαη ληξακο 

παηδηθά πνπ φκσο δελ παίδεη, γηαηί παξαπνλνχληαη νη γείηνλεο. Γελ έρεη εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηε κεηέξα δελ πξνεηνηκάδεηαη γηα ην ζρνιείν θαη βιέπεη 

ηειεφξαζε ζπρλά. Ζ απνπζία ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

νθείινληαη θπξίσο ζηελ αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο φηη ην παηδί  «δελ ηα παίξλεη ηα 

γξάκκαηα» θαη θαιφ είλαη λα κάζεη κηα ηέρλε, φπσο  έρνπλ θάλεη θαη ηα κεγαιχηεξα 

παηδηά. 

Σα δχν παηδηά ηεο Π6 πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν δε κέλνπλ ζην νινήκεξν γηαηί δελ 

ζέιεη ε κεηέξα  θαη δηαβάδνπλ ειάρηζηα ζην ζπίηη, ρσξίο θακία βνήζεηα. Ο παηέξαο 

ππνινγίδεη φηη αζρνινχληαη κε ηα καζήκαηα πεξίπνπ κηζή ψξα ηελ εκέξα. Έηζη έρνπλ 

άθζνλν ρξφλν γηα παηρλίδη θαη ηειεφξαζε. Σν παηρλίδη γίλεηαη ζε έλα γεηηνληθφ 

ρσξάθη φπνπ καδεχνληαη ηα παηδηά, ηνπιάρηζηνλ φηαλ δελ είλαη βάιηνο. ηαλ δελ 

παίδνπλ εθεί βιέπνπλ ηειεφξαζε: 

«Σνπο αξέζεη λα βιέπνπλ ηα έξγα πνπ βάδεη ηα .. πνπ βάδεη ηψξα… Σα ειιεληθά, 

απηά πνπ βάδεη ηα … Σν κεζεκέξη, λαη , απηά ηα ζήξηαι απηά… ηνπο αξέζνπλ… Μίθη 

Μανπ… ηνπο αξέζνπλ. Παξά… δειαδή παξαθνινπζνχλ πνιπ  ηειεφξαζε. 

Παξαθνινπζνχλ, αθνχ ηα καιψλσ εγψ θαη ηελ αθήλνπλ. Οπφηε εληάμεη». 

Πεξηζζφηεξε ηειεφξαζε παξαθνινπζεί ε θφξε πνπ έρεη εγθαηαιείςεη ην 

ζρνιείν θαη ε κηθξφηεξε πνπ δελ πεγαίλεη αθφκα. Ο έλαο γηνο ππνηίζεηαη φηη 

αζρνιείηαη θαη κε ηελ κνπζηθή αιιά ηα ληξακο πνπ καο έδεημε είλαη παηρλίδη. Ο ρψξνο 

θαηνηθίαο είλαη καθξά απφ ηελ θνηλφηεηα θαη νη κεηαθηλήζεηο δχζθνιεο. Παξάιιεια 

δελ ππάξρνπλ θαη ρξήκαηα. Καη εδψ δηαπηζηψλεηαη αλππαξμία ζηξαηεγηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

ηελ πεξίπησζε 7 ηα παηδηά πήγαηλαλ ζην νινήκεξν πέξπζη αιιά θέηνο δελ 

πεγαίλνπλ. ηελ αξρή ε κεηέξα ιέεη φηη δελ ήζειαλ αιιά κεηά εμεγεί ηνλ πξαγκαηηθφ 

ιφγν: 

«Γηαηί δελ είρα ηε δχλακε κεξηθέο θνξέο πνπ μεκέλσ θεξ΄ εηπείλ ή απφ ιεθηά ή 

απφ ςσκί λα ηνπο ζηείισ λα θάλε. Γη απηφ δελ ηα έβαια θαη ηα παηδηά. Γηαηί πέξπζη 

δνξίζηεθα πνιχ…. Θέιαλε λα κείλνπλ πέξπζη…  Αιιά θέηνο εγψ δελ ηα έζηεηια,  

γηαηί… είλαη κεξηθέο θνξέο, ιεο ζα αθήζσ ηα παηδηά λεζηηθά κέρξη ηηο 4 ε ψξα ην 
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απφγεπκα… ζηελνρσξηέζαη, δελ κπνξείο λα κελ ηνπο ζηείιεηο θάηη λα θάλε.. Άκα είρα 

θαί ηα πήγαηλα. Άκα δελ είρα έπαηξλα έλα θξνπαζάλ βεξεζέ… Καη ηψξα λα ζηείισ έλα 

θξνπαζάλ βεξεζέ λα θάλε δχν άηνκα». 

Σα παηδηά  δηαβάδνπλ. «Σν βξάδπ κεηά, φηαλ λπρηψλεη, πάλε γηα δηάβαζκα,  

ιίγν… άκα ηνπ πσ εγψ λα δηαβάζεη, ηφηεο. Καη κεξηθέο θνξέο κε θνξνηδεχεη. Γηάβαζεο, 

Π.; Γηάβαζα. Σψσσξα δηάβαζα! Απφ  ηελ ψξα πνπ ήξζα! Καη ςέκαηα.» Καη φηαλ πήγε 

λα δηαβάζεη ζην άιιν δσκάηην ν Π. ε παξαίλεζε ήηαλ «Κιείζε ηελ πφξηα  θαη… 

θνηκήζνπ!». Σν κνλαδηθφ ηξαπέδη ηνπ ζπηηηνχ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάβαζκα θαη 

ηα παηδηά δηαβάδνπλ ζην θξεβάηη. Ζ κεηέξα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά « Γελ 

αζρνινχληαη. Δγψ δελ μέξσ θαη πνιιά γξάκκαηα λα ηα κάζσ θη έηζη.. απηφο απφ κφλνο 

ηνπ έρεη κάζεη, έρεη κάζεη. Γελ ηνλ έρεη κάζεη θαλέλαο  εδψ κέζα». Ζ κεηέξα ηα ιέεη 

απηά γηα ηνλ Π. ρσξίο λα παίξλεη ππφςε ηεο φηη θαη ε κεγαιχηεξε θφξε δηαβάδεη 

θαλνληθά. 

Γεληθά θαίλεηαη φηη ηα παηδηά δηαβάδνπλ ειάρηζηα θαη αθνχ ηειεηψζνπλ ηα 

παηρλίδηα. Σα παηδηά παίδνπλ ζην ζπίηη αιιά θαη ζην δξφκν πνπ δελ πξνζθέξεηαη 

γηαηί έρεη θίλεζε θαη πνιχ ζηελφ πεδνδξφκην. «Γε βγαίλεη θαλέλα παηδί εδψ ζηε 

γεηηνληά, κφλν ηα δηθά κνπ βγαίλνπλ έμσ». Δθηφο απφ ηα παηγλίδηα ππάξρεη θαη ε 

ηειεφξαζε. Απηή είλαη αλνηθηή απφ ην πξσί κέρξη αξγά ην βξάδπ. Αλ θαη ε κεηέξα 

πξνζπάζεζε αξρηθά λα καο πείζεη φηη ε ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή ειάρηζηα θαη γηα ηηο 

εηδήζεηο ηειηθά είλαη αλνηθηή απφ ην πξσί, γηα ηνλ «Πξσηλφ Καθέ», γηα ηα 

κεμηθάληθα θαη ηα βξαδηιηάληθα ην κεζεκέξη, ηα ζήξηαι θαη ηα παηδηθά ην απφγεπκα  

θαη θιείλεη φηαλ θνηκεζνχλ ηα παηδηά. 

Ο Π. πεγαίλεη ζε Χδείν θαη καζαίλεη κπνπδνχθη: «Πιεξψλσ 60 επξψ ην κήλα». 

Σα ππφινηπα παηδηά δελ έρνπλ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κεηέξα δελ έρεη πνιιά 

ρξήκαηα. Έηζη δελ βιέπνπκε ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

παηδηψλ γεληθά θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο.  Ζ επηζπκία ηεο είλαη ηα παηδηά λα  κάζνπλ 

κία ηέρλε. κσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Π. πνπ θαίλεηαη φηη ηνπ έρεη αδπλακία, αθνχ 

είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, ηα πξάγκαηα 

αιιάδνπλ. Παξφιν πνπ ηα εηζνδήκαηά ηεο είλαη ειάρηζηα, δε δηζηάδεη λα δαπαλήζεη 

ρξήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέζα απφ ζρεηηθά νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή θαη 
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ζίγνπξα νξγαλσκέλε πξαθηηθή. ισο ηπραίσο (;) ζηελ θφξε δελ αλαγλσξίδεη 

ππαξθηά εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα θαη δελ εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Οινθιεξψλνληαο απηφλ ηνλ άμνλα ζα ιέγακε φηη δελ θαηαθέξακε λα 

αληρλεχζνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  απφ ηελ πιεπξά 

ησλ γνλέσλ. Θεσξνχκε φηη ε επίδξαζε ηεο θηψρεηαο είλαη ηφζν κεγάιε πνπ θαη αλ 

ππήξραλ δηαθνξνπνηεκέλεο αληηιήςεηο ζηε δηάζεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηνπο 

γνλείο απηέο δελ εθδειψλνληαη αθνχ ε θηψρηα πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο 

θάλεη νπζηαζηηθά κνλφδξνκν. πίηη, ηειεφξαζε, ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε 

ζπίηηα, βφιηεο ζε πιαηείεο, θαζφινπ δηαθνπέο θαη ειάρηζηεο κεηαθηλήζεηο. Κακία 

ζρέζε κε ζηεξεφηππα πεξηπιαλψκελσλ Σζηγγάλσλ. Απιψο πξαθηηθέο επηβίσζεο 

θησρψλ θαη πνιχ θησρψλ αλζξψπσλ. 

Δθεί πνπ ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά είλαη ζην ηκήκα ηνπ άμνλα πνπ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη  αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ πιεπξάο ηέθλσλ. ε 

γεληθέο γξακκέο βέβαηα ηα πξάγκαηα δείρλνπλ φηη δελ αληρλεχνληαη ζηνπο γνλείο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  ησλ 

ηέθλσλ ηνπο.  Απηφ νθείιεηαη είηε ζε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο δηαρείξηζεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είηε ζε νηθνλνκηθή αδπλακία είηε ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

παξαπάλσ. κσο ππάξρνπλ θαη δηαθνξνπνηήζεηο. Σφζν ζηε Π1 φζν θαη ζηε Π7 ηα 

παηδηά πεγαίλνπλ ή πήγαηλαλ  ζην νινήκεξν. Σφζν ζηελ Π1 φζν θαη ζηελ Π7 θάπνηα 

απφ ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην Χδείν. Φαίλεηαη φηη ζπλεηδεηά ζηελ Π1 θαη ζρεηηθά 

αζπλείδεηα ζηελ Π7 αληρλεχνληαη ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ίζσο φρη ηπραία  απηφ αθνξά ηα λεαξφηεξα ηέθλα ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ, ελψ γηα ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία απφ ηα ειιεηπή  ζηνηρεία πνπ έρνπκε δελ 

πξνθχπηεη απηφ (Π7) ή πξνθχπηεη ελ κέξεη (Π1). Καη ζίγνπξα φρη ηπραία απηά ηα 

ηέθλα πνπ ελ κέξεη απνθιείνληαη ή δελ σθεινχληαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο είλαη θνξίηζηα - γηα θαλέλα θνξίηζη ησλ Π1 θαη Π7 δελ πξνθχπηνπλ 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ίδηεο ή αλάινγεο  κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα αγφξηα.     
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4.1.6.  Πολιηιζμικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ με ηον ςπόλοιπο πληθςζμό 

(Άξοναρ 6) 

ηαλ απνθαζίζακε λα εληάμνπκε απηφ ηνλ άμνλα ζηελ έξεπλά καο πηζηεχακε 

φηη εχθνια ζα αληρλεχακε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ ζα κειεηνχζακε 

κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Δίρακε ππφςε καο ηηο απφςεηο ηνπ Γθφηνβνπ(2003) θαη 

θπξίσο ηεο Βαμεβάλνγινπ (2001) ζρεηηθά κε ην αλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ είλαη φρη ηφζν πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο φζν 

δηαθνξέο θάζεο ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ησλ Σζηγγάλσλ. κσο απφ ηελ άιιε δελ 

θξχβνπκε φηη θαη εκείο ήκαζηε επεξεαζκέλνη απφ ηα ζηεξεφηππα πεξί 

πεξηπιαλψκελσλ Σζηγγάλσλ, ζθεληηψλ, κε ηδηαίηεξα έζηκα, ζπλήζεηεο θαη ελδπκαζία. 

Πηζηεχακε ελδφκπρα φηη αλεμαξηήησο ησλ απφςεσλ ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ, 

ζίγνπξα ζα εληνπίδακε ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, πέξα απφ ηηο ηπρφλ 

νκνηφηεηεο  πνπ ζα εληνπίδακε. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζακε είλαη ειάρηζηεο θαη 

ζίγνπξα πνιχ ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ πεξηκέλακε. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ. ιεο νη νηθνγέλεηεο πνπ εξεπλήζακε είλαη πνιχηεθλεο εθηφο 

ηεο Π3 πνπ είλαη ηξίηεθλε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά παληξεχνληαη πνιχ λέα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ε Π7 θαη ε Π4 πνπ  ζηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ ε 

κεγαιχηεξε θφξε θαη ν κεγαιχηεξνο γηνο αληίζηνηρα έρνπλ ήδε 4 θαη 1 παηδί 

αληίζηνηρα. κσο θαη εδψ ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα αιιάδνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε φηη ζηελ Π4 φηαλ ξσηήζακε ηε κεγαιχηεξε θφξε ηεο νηθνγέλεηαο αλ 

ζέιεη θαη απηή λα παληξεπηεί φπσο φ κεγάινο αδεξθφο ε θίλεζή ηεο ήηαλ 

ραξαθηεξηζηηθή:  Έθηπζε ζηνλ θφξθν ηεο  θαη καο εμήγεζε φηη κε ηίπνηα δελ ήζειε 

λα παληξεπηεί λσξίο. Μάιηζηα ηελ ίδηα άπνςε -παξαδφμσο;- είρε θαη ε κεηέξα ηεο ε 

νπνία ηεο ηφληζε ηα δηθά ηεο βάζαλα θαη λα πξνζπαζήζεη λα  απνθχγεη λα παληξεπηεί 

κηθξή. ε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο δελ είδακε θάπνηνο απφ ηνπο γνλείο  λα εθθξάδεη ηελ 

επηζπκία ηα παηδηά ηνπ λα παληξεπηνχλ ζε κηθξή ειηθία. Απφ ηελ άιιε βέβαηα δελ 

είδακε θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ λα εθαξκφδνληαη ζηα 

θνξίηζηα. 

Ζ δεχηεξε δηαθνξά πνπ εληνπίζακε αθνξνχζε ην ληχζηκν ησλ γπλαηθψλ. Αλ θαη 
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δελ ήηαλ θξαπγαιέα ηα ξνχρα ησλ γπλαηθψλ, ήηαλ θνληά ζην ζηεξεφηππν ησλ 

ηζηγγάλσλ γπλαηθψλ κε καθξηέο άιια φρη ηδηαίηεξα πνιχρξσκεο θνχζηεο. Σα ξνχρα 

ησλ αλδξψλ ήηαλ ηππηθά αλδξηθά ξνχρα, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

θαη ηελ ψξα (απφγεπκα) πνπ έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. Σα ξνχρα ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ 

θαζαξά ζε γεληθέο γξακκέο αιιά πνιιά απφ απηά θαηλφηαλ φηη κάιινλ ηα είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιια παηδηά πξηλ –πηζαλφλ ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα. 

Ο κε εληνπηζκφο άιισλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη γεληθνχ 

πιεζπζκνχ  κπνξνχκε λα ηνλ απνδψζνπκε ζε ηξεηο  αηηίεο. Πεξάζακε αξθεηέο ψξεο 

ζηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ ρσξίο λα εληνπίζνπκε θάηη ζρεηηθφ κε απηφ ηνλ άμνλα. 

κσο νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο θξάηεζαλ θαηά κέζν φξν 2 κε 3 ψξεο.  Μνηξαία 

δελ ήηαλ αξθεηφο ν ρξφλνο γηα λα εληνπίζνπκε πνιιά πξάγκαηα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο ηζρπξηδφκαζηε ρσξίο λα κπνξνχκε θαη λα ην απνδείμνπκε 

κεηά πάζεο βεβαηφηεηαο φηη κάιινλ δελ ππήξραλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

λα εληνπίζνπκε. Απηφ πνπ παξαηεξήζακε φηαλ θάλακε ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ ε 

παξνπζία ηεο ηειεφξαζεο. Παξφιν πνπ ζεσξεηηθά ε παξνπζία καο ζην ζπίηη ησλ 

Σζηγγάλσλ ήηαλ ζεκαληηθφ θαη αζπλήζηζην γεγνλφο ε ηειεφξαζε ήηαλ παληνχ 

αλνηθηή. Δίηε ζηνλ ίδην ρψξν κε ηελ ζπλέληεπμε είηε ζην δηπιαλφ, κε εμαίξεζε ηελ 

Π3, ε ηειεφξαζε ήηαλ παληαρνχ παξνχζα. Τπνζηεξίδνπκε φηη ζηα ζπίηηα ησλ 

Σζηγγάλσλ πνπ πάληα ππάξρεη θάπνηνο φιεο ηηο ψξεο -φπσο θαη ζε πνιιά αληίζηνηρα 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ- ε ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή απφ λσξίο ην πξσί κέρξη αξγά ην 

βξάδπ. Μελ μερλάκε φηη νη γπλαίθεο δελ εξγάδνληαλ θαη ζην ζπίηη ππήξραλ θαη 

κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα παηδηά. Θεσξνχκε φηη δελ είλαη ηπραίν φηη πνιινί 

πξνζπάζεζαλ λα καο πείζνπλ φηη ε ηειεφξαζε είλαη αλνηθηή ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή φηη ηελ είραλ γηα λα βιέπνπλ εηδήζεηο (π.ρ. Π7). Μάιηζηα δελ ήηαλ 

ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ξσηήζακε γηα ζπγθεθξηκέλα ζήξηαι αλ ηα παξαθνινπζνχλ. 

Καη ηφηε νη απαληήζεηο άιιαδαλ θαη πξφζζεηαλ ψξεο ζε απηέο πνπ αξρηθά καο είραλ 

πεη φηη έβιεπαλ ηειεφξαζε. 

 Ζ χπαξμε ηεο αλνηθηήο ηειεφξαζεο ζεσξνχκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο  

θνηλσληθνπνηεηηθφο θαη θπξίσο νκνγελνπνηεηηθφο  παξάγνληαο. Θεσξνχκε φηη ν 

ξφινο ηεο είλαη πην ζεκαληηθφο απφ ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί ε επίδξαζε ηεο δηαξθεί 
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ζαθψο πεξηζζφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο,  365 εκέξεο ην ρξφλν, θαη αθνξά νπζηαζηηθά 

φιν ην βίν ησλ αηφκσλ απφ ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη ηνπο κεζήιηθεο πνπ είδακε. Ζ 

επίδξαζή ηεο είλαη αβίαζηε θαη νζκσηηθή – ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβνιηθή βία ηνπ 

ζρνιείνπ. Με δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ θαη πνιιέο ψξεο πνπ ηα ηζηγγαλφπαηδα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ζρνιείν ή παξαθνινπζνχλ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

δεδνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο ε ηειεφξαζε γίλεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ηξφπνο δηαζθέδαζεο. Αθφκα θαη αλ ππήξραλ ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο-πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ νηθνγέλεηα, απηέο νη δηαθνξέο ηδηαίηεξα ζηελ λεφηεξε γεληά 

ακβιχλνληαη ή εμαιείθνληαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ 

κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Μελ μερλάκε επίζεο φηη ηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ εξεπλήζακε έρνπλ ήδε 

εγθαηαιείςεη ην ζηεξενηππηθφ - λνκαδηθφ ηξφπν δσήο θαη έρνπλ ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζαξκνζηεί θαη εληαρζεί ζην επξχηεξν αζηηθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο.  Σα  πεξηζζφηεξα έρνπλ απνθηήζεη ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη γλσξίδνπλ θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο ζπληήξεζήο ηεο. Ίζσο ζε απηή ηε κεηαβνιή  λα 

νθείιεηαη θαη φηη απφ ηηο 7 πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε ζε δχν  ηα παηδηά-αγφξηα 

πεγαίλνπλ ζε σδείν γηα λα απνθηήζνπλ κέζα  νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο έλα 

εξγαζηαθφ πξνζφλ ππφ απφ κηα εξγαιεηαθή ινγηθή. Καη ζηε κία απφ απηέο ν παηέξαο 

επειπηζηεί φηη δελ ζα είλαη ε θχξηα εξγαζία. Ίζσο γηαηί αληηιακβάλεηαη φηη ν 

πιαλφδηνο απηνδίδαθηνο κνπζηθφο ησλ παλεγπξηψλ δελ ζα έρεη ζην απψηεξν κέιινλ 

πνιιέο ειπίδεο επηβίσζεο. Βιέπνπκε δειαδή φηη νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

κεηαβάιινληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Πηζαλφλ λα αληρλεχακε 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο αλ ε πεξηνρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ήηαλ αγξνηηθή ή εκηαζηηθή. 

Θεσξνχκε επίζεο φηη νη γεληθφηεξεο νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο (φπνπ ππήξραλ) 

αιιά θπξίσο νη πξαθηηθέο ήηαλ πξαθηηθέο επηβίσζεο θησρψλ αλζξψπσλ θαη φρη 

πνιηηηζκηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ κεηνλνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ ζπιινγήο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ιαηθήο ηεο Π3. Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο 

ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο καο κε ιαηθή αγνξά απηή ηελ πξαθηηθή έρνπκε δεη λα αζθνχλ 

εθηφο απφ ηζηγγάλνη θαη κεηαλάζηεο θαη άπνξνη ειηθησκέλνη πνπ ζίγνπξα δελ 

αλήθνπλ ζε θάπνηα κεηνλφηεηα. 
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Οινθιεξψλνληαο ζα ιέγακε φηη λαη κελ αληρλεχνπκε θάπνηεο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ  θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ θαη δεπηεξεπφλησο 

ζηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθψλ πνπ πηζαλφλ λα είλαη θαηάινηπα παιαηφηεξσλ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, αιιά έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

θζίλνπζεο ζην βαζκφ πνπ νη νηθνγέλεηεο ησλ Σζηγγάλσλ εληάζζνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ αζηηθφ θνηλσληθφ ηζηφ. εκαληηθφ ζεσξνχκε εδψ θπξίσο γηα ηε 

λεφηεξε γεληά ην ξφιν ηεο ηειεφξαζεο. Δπεηδή φκσο ε νηθνλνκηθή έληαμε ηνπο δελ 

δείρλεη λα νινθιεξψλεηαη ζα ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, θαη 

πξαθηηθέο  ηεο θαηψηεξεο εξγαηηθήο ηάμεο.(Bernstein, 1973, p. 15). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ έξεπλα απηή πνπ αθνξνχζε Σζηγγάλνπο ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο  

Πάηξαο  πξνζπαζήζακε λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζνλ ε νηθηζηηθή θνηλσληθή 

νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ (Γθφηνβνο, 

2003, ζ. 152) επεξεάδεη ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηεο θνίηεζεο ησλ 

ηέθλσλ ηνπο. 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε πνηνηηθή κεζνδνινγία. Πξνεγήζεθε παξαηήξεζε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ ηάμε θαη ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ, ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

ηζηγγαλφπαηδεο θαη ηνπο δαζθάινπο. Σν θπξίσο κέξνο ηεο έξεπλαο απνηεινχζαλ 

αλνηθηέο ζπλεληεχμεηο  κε ηνπο γνλείο ζην ρψξν θαηνηθίαο θαη παξαηήξεζε ηνπ 

ρψξνπ ζην βαζκφ πνπ ήηαλ εθηθηφ κέζσ παξαηεξεηηθήο θιείδαο. Αθνινχζεζε 

αλάιπζε ηνπ απνκαγλεηνθσλεκέλνπ (φπνπ ήηαλ εθηθηφ) θεηκέλνπ. ηεξηρηήθακε ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Basil Bernstein.  

Ζ  βαζηθή καο ππφζεζε ήηαλ φηη ε έληαμε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, νη αληηιήςεηο ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο, ε αμηνπνίεζε - δηάζεζε  ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ γεληθά φζν θαη ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ εηδηθά, 

ε ηπρφλ παξαβαηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. 

Οη άμνλεο πνπ βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε  ε νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο είλαη: 

α) Ο ρψξνο σο ζπκβνιηθφ πιαίζην έληαμεο  

β) Ζ εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ σο δείθηεο έληαμεο   

γ) Οη  αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

δ) Ζ παξαβαηηθφηεηα ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ 

ε) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ   

ζη) Πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

 Αλαθνξηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξψηνπ άμνλα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 
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νηθηζηηθή θαη  θνηλσληθή έληαμε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ εξεπλήζακε αθνξνχλ Σζηγγάλνπο κφληκα 

εγθαηεζηεκέλνπο ζε ζηαζεξέο θαηνηθίεο θαη φρη ζθελίηεο ή κεηαθηλνχκελνπο 

πιεζπζκνχο. Γελ εληνπίζακε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζηα Σζηγγαλφπαηδα απφ ηα νπνία 

μεθίλεζε ε έξεπλα. Πξνθαλψο ηα παηδηά ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ δελ ήηαλ πειάηεο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ εξεπλήζακε. 

Δληνπίζακε κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζακε σο πξνο ηελ 

νηθηζηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ζην ρψξν θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ν ρψξνο 

θαηνηθίαο λα απνηειέζεη θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ζπλέρεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη (Bernstein, 1991, 131-150). Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κειεηήζακε είραλ ηδηφθηεην ζπίηη θαη ειάρηζηεο έκελαλ ζε 

ελνηθηαζκέλν ή παξαρσξεκέλν. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο απφθηεζεο ήηαλ απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο κέζσ θιήξσζεο αθνχ ππήξραλ ηα αλαγθαία 

έλζεκα. 

πνπ νη νηθνγέλεηεο θαίλνληαη θνηλσληθά εληαγκέλεο ζην ρψξν θαη νη θαηνηθίεο 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο εππξεπνχο δηαβίσζεο θαη  

παξάιιεια ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζρεηηθά θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην, ε καζεηηθή πνξεία ησλ ηέθλσλ ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ είλαη 

ζρεηηθά θαιή φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηηο παξαηεξήζεηο  καο αιιά θαη γηαηί  θηάλνπλ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο -φρη φια, πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία- ζην Γπκλάζην. 

Δθεί πνπ δελ δηαπηζηψλνπκε έληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

θαη ε νηθνγέλεηα κεηαθηλείηαη ζπρλά, ελψ παξάιιεια ε θαηνηθία δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη θαιχπηεη ζηνηρεηψδεο απαηηήζεηο δηαβίσζεο θαη ηαπηφρξνλα λα 

απνηειέζεη ρψξν θαηάιιειν γηα παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην ζπίηη παξνπζηάδνληαη, φρη 

ηπραία, θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη ηφζν πνζνηηθά - ζπρλή θνίηεζε ή απνπζίεο φζν 

πνηνηηθά. Έρνπλ πνιχ ρακειή επίδνζε θαη παξαθνινπζνχλ κηθξφηεξεο ηάμεηο απφ ηελ 

ειηθία ηνπο ή ηκήκαηα έληαμεο ελψ παξάιιεια δελ είλαη απνδεθηά  απφ ηα ππφινηπα 

παηδηά θαη δελ εληάζζνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ελψ θάλνπλ 

παξέα κφλν κε άιια ηζηγγαλφπαηδα. 
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ηνλ δεχηεξν άμνλα εμεηάζακε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην 

επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ γνλέσλ σο δείθηεο έληαμεο. Γελ αληρλεχζακε ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ αθνχ ζρεδφλ φινη είλαη 

νξγαληθά ε ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη επηβεβαηψλνληαο ηα ζρεηηθά ζηεξεφηππα θαη 

κφλν έλαο έρεη ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ. Καλέλαο ε θακία δελ αλάθεξε λα έρεη πάεη ζην 

Νεπηαγσγείν. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη φηη έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα θνίηεζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο. Σν ελζαξξπληηθφ είλαη φηη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο έρνπλ φινη πεξάζεη 

ηελ πφξηα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη θαίλεηαη επίζεο φηη ε λεφηεξε γεληά, ηα κεγαιχηεξα 

παηδηά πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ έκελαλ ζην ζπίηη, είραλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο αθνχ θάπνηα είραλ θηάζεη ζην Γπκλάζην. 

Πεξηζζφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίζακε εμεηάδνληαο ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ 

άμνλα απηνχ πνπ αθνξά ην επάγγεικα ησλ ηζηγγάλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη ζε 

ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ νηθνδνκή, ηε ζπιινγή παιαηψλ 

κεηάιισλ αιιά θαη ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα κελ εξγάδνληαη 

εθηφο ζπηηηνχ, κε κηα-δχν εμαηξέζεηο. Λέκε εθηφο ζπηηηνχ φηη δελ εξγάδνληαη γηαηί 

ζίγνπξα εληφο ζπηηηνχ ε δηαηήξεζε ελφο λνηθνθπξηνχ γηα ηφζα πνιιά άηνκα, κεξηθέο 

θνξέο πάλσ απφ δέθα, φζε βνήζεηα θαη αλ έρνπλ απφ άιια κέιε, δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε. Οη κεηέξεο είλαη απηέο πνπ ιακβάλνπλ θαη ηα επηδφκαηα πνιπηεθλίαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, δειαδή ζρεδφλ φισλ.   

ζνη  αζθνχλ ρεηξνλαθηηθά  επαγγέικαηα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ κηθξή ή 

κεγάιε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα. Με ηνλ εξρνκφ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ηνπ πξψελ 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ αιιά θαη  ηελ Αζία θαίλεηαη φηη νη ηζηγγάλνη δελ ζηξέθνληαη  

ηφζν ζηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνδνκή πνπ θαη εθεί 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε δνπιεηάο. Γεληθά παξαπνληνχληαη φηη ηα 

κεξνθάκαηα πνπ θάλνπλ είλαη ειάρηζηα. Γη απηφ θαη αξθεηνί έρνπλ ζηξαθεί ζηε 

ζπιινγή παιαηψλ κεηάιισλ, κηα παξαδνζηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα αιιά ζε πην 

ζχγρξνλε κνξθή αθνχ δελ είλαη παιηαηδήδεο ηφζν φζν ζπιιέθηεο κεηάιισλ, θπξίσο 

απφ ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο. Σα πην πξνλνκηνχρα θαη επηθεξδή επαγγέικαηα 

θαίλεηαη φηη είλαη  ηνπ κνπζηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. ρη ηπραία εθεί 

δηαπηζηψζακε θαη ηελ θαιχηεξε έληαμε ηφζν απφ πιεπξάο θαηνηθίαο θαη έληαμεο ζην 

ρψξν φζν θαη απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηέθλσλ. Θεσξήζακε φηη νη δχν 
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ηειεπηαίεο  πεξηπηψζεηο αλήθνπλ ζηελ αλψηεξε εξγαηηθή ηάμε θαη νη ππφινηπνη  ζηελ 

θαηψηεξε εξγαηηθή ηάμε (Bernstein, 1973: 15). 

Πηζηεχνπκε φηη ν πην ζεκαληηθφο άμνλαο ηεο εξγαζίαο καο αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε 

θνίηεζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. Δμεηάζακε ηηο  αληηιήςεηο ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ γηα 

ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε. Δμεηάζακε επίζεο πψο νη αληηιήςεηο απηέο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηξαηεγηθέο θαη πψο απηέο 

δηακνξθψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα εμεηάζακε 

πσο ππφ ηελ επίδξαζε ησλ πξνεγνχκελσλ αμφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ζην 

ρψξν- θνηλσληθή θαη νηθηζηηθή θαη ην επάγγεικα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ- 

νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε, δηακνξθψλεηαη – αλ δηακνξθψλεηαη, ην 

παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ν παηδαγσγηθφο έιεγρνο ζην ζπίηη θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηα παηδηά. 

πσο είδακε θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην (Bernstein, 1991 :111-150) 

απαηηνχληαη γηα ηε πξφζιεςε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δχν ηφπνη πξφζιεςεο,  

ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηνλ παηδαγσγηθφ ρξφλν ηνπ ζρνιείνπ 

παξέρνληαο ζην καζεηή ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην, ρξφλν θαη ρψξν 

θαηάιιειν γηα ζρνιηθή εξγαζία θαη παηδαγσγηθή πεηζαξρία θαη έιεγρν ζην ζπίηη.  

Γηα λα βνεζεζνχκε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε ζηνηρεία 

εθηφο απφ ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζήζακε ζην ζρνιείν θαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

επηηεχγκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πνπ ηειεηψλνπλ ή πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ή ήδε 

ζηακαηήζεη ην ζρνιείν Δληνπίζακε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ άμνλα 

απηφ. 

Δίδακε πεξηπηψζεηο νηθνγελεηψλ νηθηζηηθά εληαγκέλσλ πνπ ε ηδηφθηεηε 

θαηνηθία θαιχπηεη ελ κέξεη ε απφιπηα ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο. Οη νηθνγέλεηεο απηέο 

είλαη θαη επαγγεικαηηθά εληαγκέλεο αθνχ νη ζχδπγνη έρνπλ έλα επηθεξδέο επάγγεικα 

ελψ κπνξνχκε λα ηηο ζεσξήζνπκε θαη θνηλσληθά εληαγκέλεο ζηνλ  επξχηεξν 

νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη δηαζέηνπλ έλα  κεηαθνξηθφ κέζν πνπ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο. Παξάιιεια κπνξνχκε λα ηηο ζεσξήζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ ελ κέξε εθπαηδεπηηθά εληαγκέλεο αθνχ θπξίσο νη άλδξεο έρνπλ 
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ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ ή θαίλεηαη λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 

νηθνγέλεηεο απηέο  αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε εξγαιεηαθή ινγηθή, σο ηξφπν 

εμαζθάιηζεο ελφο επηθεξδνχο επαγγέικαηνο ζηα ηέθλα ηνπο. ηα ζπίηηα ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ θαίλεηαη φηη δηακνξθψλεηαη έλα ζρεηηθά ραιαξφ παηδαγσγηθφ 

πιαίζην θαη έλαο αληίζηνηρα ραιαξφο παηδαγσγηθφο έιεγρνο πνπ επηηξέπεη - σζεί ηα 

ηέθλα ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ λα ζπλερίζνπλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζην ζπίηη. Καη ιέκε ζρεηηθά ραιαξφ γηαηί ε επνπηεία θαη ν παηδαγσγηθφο έιεγρνο πνπ 

αζθνχλ αιιά θαη ε βνήζεηα πνπ  κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη γνλείο δελ είλαη ε 

κέγηζηε. κσο είλαη ηα ζπίηηα πνπ ην παηδί κπνξεί λα δηαβάζεη κφλν ηνπ, ζην δηθφ 

ηνπ νξηζκέλν θαη δηαζέζηκν ρψξν, ζην δηθφ ηνπ γξαθείν θαη φρη καδί κε  άιια παηδηά. 

Κάπνηεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο απηέο  αζθνχλ θαη κηα ζρεηηθή επνπηεία ζην πφηε θαη 

πφζε ηειεφξαζε βιέπνπλ ηα παηδηά. Έηζη  ηα ηειεπηαία  θαηαθέξλνπλ  λα θηάλνπλ 

ζην Γπκλάζην θαη άιια  ην ηειεηψλνπλ θαη άιια φρη. Πάλησο επεηδή ε δηαδηθαζία 

είλαη αλνηθηή γηα κεξηθά ρξφληα αθφκα θαη απηά πνπ δηαθφπηνπλ κπνξνχλ λα ην 

ηειεηψζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ ην ζθέπηνληαη. Παξάιιεια είλαη ζηξακκέλα θαη πξνο ηελ 

αγνξά εξγαζίαο πνπ θάπνηα εληάζζνληαη πξηλ ηειεηψζνπλ ην Γπκλάζην. 

ζν νη ζεηηθνί παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο -νηθηζηηθή, νηθνλνκηθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε- πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ εμαζζελνχλ ή ιηγνζηεχνπλ ηφζν ηα πξάγκαηα απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθψλ επηηεπγκάησλ ησλ ηέθλσλ δπζθνιεχνπλ. Σελ ίδηα επίδξαζε ζεσξνχκε 

φηη αζθνχλ ζεκαληηθά νηθνγελεηαθά  ή πξνζσπηθά γεγνλφηα (ζάλαηνο γνλέα, έιιεηςε 

ζπληξφθνπ). 

Ζ πνξεία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαίλεηαη λα είλαη ρεηξφηεξε ζε νηθνγέλεηεο  

πνπ ε ηδηφθηεηε  θαηνηθία δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο ή δελ είλαη ηδηφθηεηε θαη δελ 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεηαθηλνχληαη ζπρλά (απνπζία 

νηθηζηηθήο έληαμεο), ζε νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα δηαηξνθήο θαη 

επηβίσζεο αθνχ ηα κεξνθάκαηα ην ρψξν ηεο νηθνδνκήο θπξίσο πνπ απαζρνινχληαη νη 

γνλείο δελ είλαη πνιιά (απνπζία νηθνλνκηθήο έληαμεο), ζε νηθνγέλεηεο πνπ έλαο νη θαη 

νη δχν γνλείο  δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ ζην ζρνιείν θαη ε εηθφλα θαη νη αληηιήςεηο γηα 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ είλαη ζπγθερπκέλεο (απνπζία εθπαηδεπηηθήο έληαμεο), ζε 

νηθνγέλεηεο πνπ ιφγσ ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο απνπζίαο ζπγγελψλ αιιά 
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θαη θίισλ ιφγσ έιιεηςεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ δείρλνπλ λα είλαη κε θνηλσληθά 

εληαγκέλεο ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ  ηζηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο. 

ζν ρεηξφηεξα είλαη ηα πξάγκαηα απφ πιεπξάο έληαμεο ησλ νηθνγελεηψλ ηφζν 

κεγαιχηεξα είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. πλήζσο  ε πξαγκαηηθή 

ειηθία ηνπο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή. πρλά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν 

είλαη ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ  θαη ζε απηή ηελ ηάμε παξαθνινπζνχλ αλ θαη ειηθηαθά είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξα ή βξίζθνληαη ζε ιίγν κεγαιχηεξε αιιά πάλησο κηθξή ηάμε πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ή παξαθνινπζνχλ παξάιιεια θαη ηκήκαηα  

έληαμεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πξαγκαηηθή έληαμε ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ  ζρνιείνπ απνπζηάδεη θαη γίλνληαη δέθηεο ηνπιάρηζηνλ δηαθξίζεσλ απφ 

ηα άιια παηδηά. πγρξφλσο απνκνλψλνληαη θαη ηα ίδηα ζε παξέεο κφλν κε άιια 

ηζηγγαλφπαηδα. 

Δμεηάζακε επίζεο ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ ηζηγγάλσλ αιιά θαη ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ σο δείθηε έληαμεο. Ζ παξαβαηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ πνπ 

κειεηήζακε δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθνξέο κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ πέξα 

απφ έλα ζεκείν. Σελ νδήγεζε απηνθηλήηνπ θπξίσο ρσξίο άδεηα νδήγεζεο. Οη κηζνί 

πεξίπνπ νδεγνχλ ρσξίο άδεηα νδήγεζεο. Γηα φζα ρξφληα γλσξίδακε πξνζσπηθά -δελ 

γλσξίδνπκε γηα ηα ηειεπηαία- νη εμεηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηα ηελ απφθηεζε 

άδεηαο νδήγεζεο ήηαλ θηηαγκέλεο γηα εγγξάκκαηνπο απνθιεηζηηθά. Άξα ν 

αλαιθάβεηνο ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ απνθιεηζκέλνο απφ ηελ απφθηεζε άδεηαο 

νδήγεζεο. Σα ίδην ην θξάηνο έζεηε έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγνχζε παξαβάηεο. Σν πψο θαηάθεξαλ νη κηζνί θαη κέζα απφ 

πνηεο δηαδηθαζίεο -απνκλεκφλεπζε ή άιιεο- λα απνθηήζνπλ άδεηα νδήγεζεο είλαη 

απνξίαο άμην. Πάλησο θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ άδεηα νδήγεζεο πξνζπαζνχλ ηα 

νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λα είλαη θαηά ηα άιια ηππηθά εληάμεη ψζηε λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε ειέγρνπ θαη κάιινλ λα 

αληηκεησπίδνληαη κε επηείθεηα ελψ ζε πεξίπησζεο αηπρήκαηνο έρνπλ αλαπηχμεη 

πξαθηηθέο ζπγθάιπςεο. Ζ κνλαδηθή αλαθνξά γηα παξαβαηηθφηεηα Σζηγγαλνπαίδσλ 

ζα ιέγακε φηη σο παξαβαηηθφηεηα δελ δειψλεη θάηη άιια ζίγνπξα δειψλεη ηελ έλδεηα 

θαη ηε ζηέξεζε ησλ παηδηψλ απηψλ. 
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Γελ θαηαθέξακε λα αληρλεχζνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ άμνλα πνπ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ άμνλα απφ πιεπξάο νηθνγελεηψλ. Θεσξνχκε φηη ε 

επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κέγεζφο ηνπο πεξηνξίδεη  θαη θαζνξίδεη ηηο αλαγθαζηηθέο επηινγέο ηνπο. πίηη, 

ηειεφξαζε, ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε ζπίηηα, βφιηεο ζε πιαηείεο θαη ειάρηζηεο 

κεηαθηλήζεηο. Κακία αλαθνξά ζε θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Πξαθηηθέο δηαβίσζεο 

θησρψλ αλζξψπσλ. Κακία ζρέζε κε ζηεξεφηππα πεξηπιαλψκελσλ ηζηγγάλσλ. 

ην ηκήκα ηνπ άμνλα πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

ηέθλσλ δελ θαηαθέξακε λα αληρλεχζνπκε ζηνπο γνλείο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη 

πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ηέθλσλ ηνπο. Δδψ λα 

δηεπθξηλίζνπκε φηη ζπκπεξηιάβακε ζηνλ άμνλα απηφ θαη ηελ παξακνλή ζην 

Οινήκεξν πνπ ηε ζεσξήζακε πνιχ ζεκαληηθή γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θακία 

βνήζεηα ζην ζπίηη, νχηε θαλ ρψξν λα δηαβάζνπλ. Απηφ νθείιεηαη είηε ζε αδπλακία 

θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά 

ζπλερίζνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζην Οινήκεξν ή ζην ζπίηη κέζσ 

θάπνησλ εμσζρνιηθψλ καζεκάησλ ή απφθηεζεο κειινληηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ είηε ζε νηθνλνκηθή αδπλακία είηε ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ. 

ε ειάρηζηεο φκσο πεξηπηψζεηο θαηαθέξακε λα αληρλεχζνπκε ηέηνηεο  

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. Κάπνηα παηδηά, θαη κάιηζηα απηά πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζρεηηθά θαιή πνξεία ζην ζρνιείν, παξακέλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ ήζειαλ λα 

παξακείλνπλ ζην Οινήκεξν θαη θάπνηα απφ απηά πεγαίλνπλ θαη ζην Χδείν. Σα παηδηά 

πνπ δέρνληαη απηέο ηηο πξαθηηθέο φπσο εληνπίζακε ήηαλ ηα λεφηεξα θαη ηειεπηαία 

παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ή ηνπιάρηζηνλ εθεί εκθαλίδεηαη πην έληνλν ην 

θαηλφκελν. Καη απφ ηα ίδηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Οινήκεξν απηά πνπ δελ 

πεγαίλνπλ ζην Χδείν θαη γεληθά απνθιείνληαη απφ ηελ επηπιένλ θξνληίδα θαη ηα 

επηπιένλ εθφδηα είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζακε ηα θνξίηζηα. Μάιηζηα 

ζε κηα πεξίπησζε ην γεγνλφο φηη ην θνξίηζη ηειεηψλεη ην Γεκνηηθφ   κε ηελ αμία ηεο 

νπζηαζηηθά δελ εθηηκάηαη απφ ηε κεηέξα ηεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηα κηθξφηεξα αγφξηα. 

Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίζακε σο πξνο ηηο πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ 
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πεξηκέλακε. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ. Με κία εμαίξεζε 

(ηξίηεθλεο) φιεο νη νηθνγέλεηεο πνπ εξεπλήζακε είλαη πνιχηεθλεο. κσο αλ θαη 

είδακε φηη  ν γάκνο ζε λεαξή ειηθία θαη ε πνιπηεθλία ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επφκελε 

γεληά ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ζηαδηαθά νη αληηιήςεηο ησλ λεαξψλ Σζηγγάλσλ 

ζην ζεκείν απηφ κεηαβάιινληαη ζηαδηαθά. Καη κάιηζηα είδακε λα αιιάδνπλ φρη κφλν 

νη απφςεηο ηεο λεφηεξεο γεληάο αιιά θαη ηεο πξνεγνχκελεο ζην ζέκα απηφ. 

Δληνπίζακε επίζεο δηαθνξέο ζην ληχζηκν ησλ γπλαηθψλ αιιά φρη ζην 

ζηεξενηππηθφ βαζκφ πνπ πεξηκέλακε. Γελ εληνπίζακε δηαθνξέο ζην ληχζηκν ησλ 

αλδξψλ, ελψ ζην ληχζηκν ησλ παηδηψλ νη ππαξθηέο δηαθνξέο έρνπλ ζρέζε  κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζηελφηεηα θαη ηε επαλάρξεζε ξνχρσλ απφ κεγαιχηεξα αδέξθηα ή 

αλάινγεο πξνέιεπζεο. Πάλησο ε πξαθηηθή απηή ζπλαληάηαη θαη ζηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ, φρη φκσο ζηελ ίδηα έθηαζε. ην βαζκφ πνπ εθαξκφδεηαη είλαη κηα 

πξαθηηθή επηβίσζεο αλζξψπσλ κε πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά. 

Γεληθφηεξα ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο. ρεδφλ 

φπνπ πήγακε ε ηειεφξαζε ήηαλ παξνχζα. Δίλαη νπζηαζηηθή αλνηθηή ζπλερψο απφ 

πνιχ λσξίο ην πξσί κέρξη αξγά ην βξάδπ. Θεσξνχκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο  

θνηλσληθνπνηεηηθφο θαη θπξίσο νκνγελνπνηεηηθφο παξάγνληαο. Θεσξνχκε φηη ν ξφινο 

ηεο είλαη πην ζεκαληηθφο απφ ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί ε επίδξαζε ηεο δηαξθεί ζαθψο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο,  365 εκέξεο ην ρξφλν, θαη αθνξά νπζηαζηηθά φιν ην 

βίν ησλ αηφκσλ απφ ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη ηνπο κεζήιηθεο πνπ είδακε. Ζ επίδξαζή 

ηεο είλαη αβίαζηε θαη νζκσηηθή – ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβνιηθή βία ηνπ ζρνιείνπ. Με 

δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ θαη πνιιέο ψξεο πνπ ηα ηζηγγαλφπαηδα πξνεηνηκάδνληαη 

γηα ην ζρνιείν ή παξαθνινπζνχλ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη δεδνκέλεο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλέρεηαο ε ηειεφξαζε γίλεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο 

ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ κεγάισλ, ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ. Αθφκα θαη αλ 

ππήξραλ ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ Σζηγγάλσλ κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, 

απηέο νη δηαθνξέο ηδηαίηεξα ζηελ λεφηεξε γεληά ακβιχλνληαη ή εμαιείθνληαη ππφ ηελ 

επίδξαζε ησλ θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ κε ην γεληθφ πιεζπζκφ πνπ κεηαδίδεη ε 

ηειεφξαζε. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη παξαηεξήζεηο καο αθνξνχλ αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζαθψο ζε δηαδηθαζία έληαμεο κε κφληκεο θαηνηθίεο θαη φρη ζθελίηεο. 
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Παξφιν πνπ δελ πξνβιέςακε εμαξρήο λα ην δηεξεπλήζνπκε, εθ ησλ πζηέξσλ 

παξαηεξψληαο βιέπνπκε φηη ζηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο Σζηγγάλνπο, ηφζν γνλείο 

φζν θαη παηδηά, απνπζηάδεη θάζε αλαθνξά ζην Νεπηαγσγείν. Φαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο 

κε ππνρξεσηηθφηεηαο παιαηφηεξα, νη Σζηγγάλνη ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν αξρίδεη ην 

Γεκνηηθφ. Σν απνηέιεζκα είλαη  ηα ηζηγγαλφπνπια λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ραξηί 

θαη ην κνιχβη ην επηέκβξην ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ελψ ηα ππφινηπα παηδηά έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή ρξφληα πξηλ, είηε ζην Νεπηαγσγείν, είηε ζην ζπίηη. Δίλαη δε ππνρξεσκέλα λα 

θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ κέρξη ην Γεθέκβξην, πξάγκα δχζθνιν. 

Γεληθφηεξα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο δελ 

είλαη γεληθεχζηκα ιφγσ ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζακε. Φαίλεηαη 

φκσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε θαη απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίζακε 

φηη ν βαζκφο έληαμεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ, νη αληηιήςεηο ησλ  γνλέσλ γηα 

ηε θνίηεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ, επεξεάδνπλ πνζνηηθά θαη θπξίσο πνηνηηθά ηε θνίηεζε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ. Σα ηέθλα ησλ πην εληαγκέλσλ νηθνγελεηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ 

θαιχηεξε πνξεία ζην ζρνιείν. 
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ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

 Αλ νη απφςεηο ηνπ Basil Bernstein πεξί αλαγθαηφηεηαο ηεο χπαξμεο 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ ζην ζπίηη σο ζπλέρεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρνιηθνχ επζηαζνχλ, θαη δελ έρνπκε ιφγν λα ακθηβάιινπκε, ηφηε φπνηα 

πξνζπάζεηα θαη λα θάλεη ην ζρνιείν φπσο ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή, ζαθψο  φρη 

ηαμηθά νπδέηεξν, ε πνξεία ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ δελ ζα είλαη αληίζηνηρα θαιή ή πην 

ζσζηά ζα είλαη αληίζηνηρε κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζέζε απφ πιεπξάο κε χπαξμεο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ ζην ζπίηη. Γειαδή κε ηνπο 

καζεηέο ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ γηα λα επαλέιζνπκε  ζηελ ηαμηθή νπηηθή  ηνπ Basil 

Bernstein. Ζ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ δελ είλαη εζσηεξηθή 

ππφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη θαη απφ άιια 

ζπζηήκαηα, ην θνηλσληθφ θαη / ή ην νηθνλνκηθφ. Σελ αμία επηκέξνπο βνεζεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηχπνπ «Έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν» δελ ακθηζβεηνχκε 

αιιά πηζηεχνπκε  φηη ε απνζηνιή ηνπο  παχεη φηαλ εληαρζνχλ ηα Σζηγγαλφπαηδα ζην 

ζρνιείν. Θεσξνχκε φηη ν βαζηθφο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο  πνπ κπνξεί θαη 

επηβάιιεηαη λα πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη, θαηά ηε γλψκε καο,  ε 

ιεηηνπξγία ελφο πξαγκαηηθνχ θαη πιήξνπο σξαξίνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθή βάζε απφ ηε ζεκεξηλή. Αιιά απηφ δελ είλαη απφθαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ςνένηεςξη 1 

Κ: Κάηζε, εζχ πφζα έρεηο παηδηά …ην πηζηεχσ φηη έρεηο {…}, αιιά θαιχηεξα πην… 

: Δγψ έρσ {ζρνιείν} ηέζζεξα παηδηά. 

Κ: Κάηζε, λα ζνπ πσ ην εμήο: εκείο έρνπκε έλα ραξηί, απηφ ην ραξηί, ην νπνίν έρεη θάπνηεο 

πηζαλέο εξσηήζεηο. Γειαδή εγψ ζα ήζεια λα έρσ ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα κειεηήζνπλ ηα… 

φισλ ησλ παηδηψλ, έηζη; Έρσ απηά ηα ραξηηά, ηα νπνία ζα ηα… έρεη θάπνηεο εξσηήζεηο ζα 

ξσηήζνπλ ηα παηδηά ηη ζέινπλ, γηαηί είλαη εηδηθνί ζνπ ιέσ ζ‟ απηφ, γηα ηη επάγγεικα θάλεηο, 

ηη εθπαίδεπζε έρεηο, ηη ειηθία, πφζα παηδηά έρεηο, ηέηνηα πξάγκαηα, ηα νπνία εκείο ζα ηα 

βάινπκε κεηά ζηνλ ππνινγηζηή γηα φινπο. Γειαδή απηά δελ έρνπλ νλφκαηα, εγψ ζα μέξσ 

φηη ζην ζρνιείν απηφ έρνπκε δέθα παηδηά θαη νη γνλείο θάλνπλε… είλαη έκπνξνη. Έηζη; 

Αιιά, εληάμεη, ηψξα, εκέλα κε δνξίδεη ιίγν απηφ ην ραξηί, γηαηί πξνηηκψ λα θνπβεληηάδνπκε 

πην… {……}. Γειαδή εζχ ηψξα πφζα παηδηά έρεηο; 

: ια καδί; ια είλαη νρηψ. Έρσ νρηψ. ην ζρνιείν πάλε ηα ηξία κφλν. 

2: {……}Σα άιια είλαη κεγαιχηεξα. 

Κ: Πάσ Αζήλα. ηελ Αζήλα… φρη ζηελ Αζήλα, ζηελ Πάηξα… 

: Αλ ππάξρνπλε παηδηά… 

Κ: ρη, απηά πνπ κέλνπλε ζνπ ιέσ, κφλν. 

: Ναη, λαη. Απηά πνπ κέλνπλ, λαη. Δίλαη… {……} ηα παηδηά. {……………..}. Ση λα 

θάλνπκε, παληξεχηεθα κηθξφο.  

Κ: Καιά έθαλεο. Μηθξφο – κηθξφο, λα μεκπεξδεχεηο… 

: Σψξα πάλε ηα παηδηά ζρνιείν, ν έλαο πάεη Γπκλάζην, ν άιινο ηειείσζε… Δληάμεη, 

θαιφ είλαη αλ ππάξρεη {………}. 
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Κ: Δ, βέβαηα είλαη {…}. 

(θαθή εγγξαθή) 

Κ: Δληάμεη, θαιφ ζα ‟λαη. 

: {…………………} Γε κπνξψ λα πσ ηέηνην πξάγκα. 

Κ: Καιφο άλζξσπνο, ρακνγειαζηφο, ζέιεη λα βνεζήζεη…{………………}. Γεληθφηεξα 

δειαδή, {……} λα ζαο δψζσ, ζα ζέισ λα ζαο δψζσ πνιχ ιηγφηεξν. Δγψ {……} θνηηεηήο, 

απηνί πνπ θάζνληαη παξαπάλσ ψξα. 

: Καιφ είλαη, θαιφ είλαη γηα ηα παηδηά θη έρνπλ πάξεη βάζεηο. {…………..} 

Κ: Α, θάζεηαη. 

: Ναη. {……………..} 

Κ: Γξάθνπλ θαη κνπζηθνί άθνπζα, θάλνπλε θαη… 

: Ναη, κνπζηθνί είλαη θη εγψ κνπζηθφο είκαη… 

Κ: Δπραξηζηψ πνιχ, ζηελ πγεηά ζαο. 

: {…….} Γελ ππάξρεη πξφβιεκα θαλέλα. 

Κ: Κάζνληαη Οινήκεξν θαη κεηά πάλε θαη ζην σδείν. 

: Πάλε θαη ηα δχν ηα παηδηά. Ο έλαο ν κεγάινο πνπ πάεη ζην Γπκλάζην θαη ν άιινο ν 

κηθξφο πάεη… 

ΑΝΣ: Απφ φξγαλα ηη θάλνπλ; 

: {…} 

Δ: {…} 

: Σα κηθξά κεηά ην Οινήκεξν, ηα καζαίλσ.{………} θαη ηέηνηα. 

ΑΝΣ: Σειεφξαζε; 

: Κάζνληαη ζην ζπίηη, ή ζα δηαβάδνπλε ή… 

Δ: {……} κνπζηθή; 

: Ή ζα δηαβάδνπλε ή ζα… {θάλνπλ θάηη}, μέξσ ‟γσ, δελ πνιπραδεχνπλε ζηελ 
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ηειεφξαζε. {…………..}. {……} βηβιία, {……} δάζθαιν {………}. Κνίηαμε, γηαηί 

ζηελ πνξεία αο πνχκε, λα ην παξαζχξεη ν άιινο, λα θάλεη κε ηα κεραλάθηα{…}… 

Δ: Δίρε γίλεη πξφπεξζη έλα ζπκβάλ… 

: {….} κε ην κεραλάθη θαη {……}φινπο. Γελ ληξέπεζαη; Αιβαλφο ήηαλε. Έρεη ηχρεη 

θάπνηνη {……}. 

Δ: Έξρνληαη… ηα παηδηά πνπ παίδνπλ φξγαλα, έξρνληαη θαη καδί ζαο; Βνεζάλε; πσο ν 

κεγάινο πνπ παίδεη, αο πνχκε, κπνπδνχθη, έξρεηαη καδί ζαο; 

: Δίλαη επαγγεικαηίαο. 

Δ: Α, είλαη επαγγεικαηίαο. 

: ρη ζαλ {……}… 

Δ: Ναη. 

: Απιψο ηνπ ρξφλνπ ζα ‟λαη εθεί, {ζα ην κάζεηο}. {……..}. Απηφο δνπιεχεη ζηελ 

Πάηξα, ζε καγαδηά. 

Δ: Α, λαη; Πνχ; 

: ε πνην καγαδί, ξε Π. ; 

2: Δε; 

: ε πνην καγαδί δνπιεχεηο; 

2: ην embargo. 

: ην embargo. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Ο άιινο κνπ ν γηνο παίδεη θιαξίλν. {……} 

Δ: Καιά… Γελ ζέιεηο λα ηνλ πάξεηο καδί ζνπ θάπνηα ζηηγκή… 

: Σνπ ρξφλνπ, άκα πάεη θαιά θαη βιέπσ φηη πξνρσξάεη, {…}, ζα κε εμππεξεηήζεη. Να 

κε γίλσ ξεδίιη. 

Δ: ‟ αθνχεη, θάζεζηε καδί, δελ κπνξεί λα μεθχγεη. 
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: Αιιά βιέπσ φηη πάεη θαιά, αο πνχκε, είλαη δηαβαζκέλνο, κε ηα {…}ζηελ Πάηξα. 

Γειαδή κπνξεί λα κπεη ζε θάπνην καγαδί. Δγψ είκαη πξαθηηθφο. Αλ ζα κπεη ζε θάπνην 

καγαδί, ζα ‟λαη {…………}. Αλ δηαβάδεηο, ε! 

Δ: Γνπιεχεηο Πάηξα, δειαδή, είζαη εδψ; 

: Δγψ φρη… Πάηξα… έκεηλα Ναχπαθην. 

Δ: Α, Ναχπαθην. 

: ην Αληίξξην.  

Δ: Α, ζην Αληίξξην. 

: Δ, απφ θεη έθηαζα, αο πνχκε, Αγξίλην, Γηάλλελα, {……} παληνχ. {…} εδψ ζηελ 

Πάηξα. 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: Έρεηο ζπγγελείο εδψ… 

: πγγελείο εδψ, λα ζνπ πσ, έρσ αδέξθηα εδψ ζηελ Πάηξα. Κνπληάδνπο, θνπληάδεο… 

Δ: Δδψ ζην… ην ζρνιείν, γηα λα δεηο αλ… είλαη {…}, είρα ηελ εληχπσζε φηη ε γπλαίθα 

ζνπ… δειαδή είπα λα μεθηλήζνπκε… 

: Ζ γπλαίθα κνπ πεγαίλεη. Δγψ ζα πάξσ ηειέθσλν, είκαη εδψ δίπια. Ζ γπλαίθα κνπ 

πεγαίλεη, εγψ δελ πάσ… 

Δ: Καιά, εληάμεη, εκείο νη άλδξεο δελ πάκε. Οη γπλαίθεο πάλε. 

: Οη γπλαίθεο μέξνπλ. Κη εθείλε θακηά θνξά, {……} 

Δ: Κη εγψ πνπ είλαη ε δνπιεηά κνπ, δελ πάσ. Αιιά ζέισ λα πσ, δε κηιάηε κφλν κε ηα 

παηδηά… {……}. {……} πάηε ζε θαλά θαθελείν, θάηη… 

: Πάσ ζε θαθελείν, {…} 

Δ: {………}, θνπβέληεο, πνχ ηα… Κπξηαθέο, πνχ ηα θάλνπλε, μέξσ ‟γσ, απηέο, μέξσ ‟γσ, 

κηα αίζνπζα, δειαδή, απηά πνπ θάλνπλ, ζπλειεχζεηο θη απηά. 

: {……} εληάμεη, θάλνπλ ζπλέιεπζε, θακηά θνξά πάσ θη εγψ, θνπβεληηάδνπλε θάηη. 

Αιιά {…………………}  

(θαθή εγγξαθή) 
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: {……} ξαηζηζκφ. Γελ ην βιέπεηο ζην ζρνιείν; 

Δ: Τπάξρεη, ππάξρεη ξαηζηζκφο. Δδψ ζηε γεηηνληά έρεηο πξφβιεκα; 

: ηαλ πξσηνήξζα εδψ πέξα, είρακε πάεη {………} 

Δ: νπ είπαλ είλαη απηφ. 

: Ναη. {………}. Καη θαζίζακε {………}. Σε ξψηεζα. Γε κ‟ ελδηαθέξεη ηη είζαη. 

Σνχξθνο ή Ακεξηθάλνο ή Δγγιέδνο ή Απζηξαιφο, δελ μέξσ εγψ ηη. Δδψ ζηελ 

πνιπθαηνηθία είκαζηε ίδηνη. 

Δ: Ήζειεο λα ηνπο πξνιάβεηο. 

: Ναη, γηα λα ηνπο πξνιάβσ. Γηαηί είδα φηη καο θνηηνχζαλ κε ην άιιν κάηη. Λέγαλε 

πνηνο είζαη εζχ, μαθληθά. ρη, φρη θαζφινπ. Καζφινπ. 

Δ: πλέβε θάηη πνηέ… 

: Με ηελ θπξία απφ θάησ έρσ πξφβιεκα. Μέρξη ηψξα. Με ηελ θπξία απφ θάησ έρσ 

πξφβιεκα. Έρσ πξφβιεκα. Γηαηί είλαη ε γθιάβα ηεο ηέηνηα. Δίλαη… {……} νχηε μέξσ 

πψο είλαη. 

Δ: {……} Αιβαλνχο; 

: ρη. {………} 

(θαθή εγγξαθή) 

: Μ‟ απηήλ έρνπκε θφληξα. Γελ θνηάλε ηα παηδηά λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα, {……}. Δκείο 

θαζφινπ. {…}. Δκείο θνηκφκαζηε. Αο αθνχζνπκε. Ση έγηλε;… {έλα σξάξην}. Δκείο αλ 

θάλνπκε έλα γιεληάθη θαη ηξαβήμεη κέρξη ηηο δψδεθα, κία, «Δπ! Ση έγηλε;», Δκείο, ηη 

έγηλε; Άζε ηε γπλαίθα, γηνξηάδεη. Γε ιέκε θάηη. Απηή ρηππάεη απφ θάησ. Δίλαη ε γπλαίθα 

ηέηνηα. {…} γελλήζεθε έηζη. Γελλήζεθε. 

Δ: Άξα δελ είλαη ξαηζηζκφο δειαδή, είλαη ηδηφηξνπε, απιψο. 

: Δίλαη ηδηφηξνπε. {……}. Απ‟ φ,ηη έρσ δεη. 

Δ: Απηή δε ζέιεη ηζηγγάλνπο. 

: Ναη, απηή δελ ζέιεη λα θάλεη θαζφινπ κε ηζηγγάλνπο. Δίδε ηψξα εκάο ηνπο ηζηγγάλνπο 

{……}, «σ, ιέεη, απηφ, ηζηγγάλνη, εθεί πέξα…» ρσξίο λα έξζεη ζην ζπίηη κέζα, ρσξίο λα 

κπεη κέζα λα ειέγμεη, λα δεη ηη… ηη αλζξψπνη είκαζηε. Βγαίλεη ζηε γεηηνληά, «Χ, καο 
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βξνκίζαλ νη ηζηγγάλνη, ηη καο θάλαλ νη ηζηγγάλνη… Βγαίλνπλλ, ηα θάλνπλ φμσ, απηά, 

εθείλα, εθείλα, εθείλα…» Οη γεηηφλνη είραλ έμσ ηα ζθνππίδηα. {……} ζην ζπίηη καο, απ‟ 

φιεο ηηο γπλαίθεο {…}. Λέεη ε γπλαίθα ηνπ, ρσξίο λα μέξεη, νη γπλαίθεο δειαδή, ηη θάλσ 

εγψ ζην ζπίηη κνπ, γηα ηα ζθνππίδηα, «ηζηγγάλνη είλαη, {……}». Καιά, δελ ληξέπεζαη 

ιηγάθη; Σεο ιέσ, {…}, δελ ληξέπεζαη ιηγάθη; Απηά ηα ιεο επεηδήο πήξακε απηφ ην ζπίηη; 

Γηα έια λα δεηο ην ζπίηη. Δίλαη {……}, ιέεη. Γελ ληξέπεζαη ιηγάθη; Γελ έρσ πξφβιεκα. 

Δίλαη ν άλζξσπνο ηέηνηνο. Ο θαθφο γελληέηαη, δε γίλεηαη, γελληέηαη! 

Δ: Σέινο πάλησλ… 

: Σψξα, λα ζνπ πσ θάηη, δελ έρνπκε πξφβιεκα. Γηαηί θακηά θνξά φηαλ κε θσλάδεη 

απηή, ηεο ιέσ κε κηιάο, {…} κε κηιάο ηεο ιέσ, {…}πίζσ – πίζσ. Με κηιάο, άζην. Θα 

πεη, ζα πεη, ζα πεη, ζα ζηακαηήζεη. Αο πνχκε κε ηνπο άιινπο γεηηφλνπο εδψ πέξα δελ έρσ 

πξφβιεκα θαλέλα. 

Δ: Αιιά δελ θάλεηε θαη παξέα, δελ έρεηε… 

: Παξέα… ηνχηνπο εδψ θάησ λα ηνπο θαιέζσ, έξρνληαη, ηξψκε, πίλνπκε, έρσ θάλεη 

γιέληηα. Έξρνληαη {……}, έρσ θάλεη γιέληη κέρξη ην πξσί. Φάγακε καδί θαη καδί 

ρνξέςακε. ια. Σψξα {…} θάπνηνη δελ θάλνπλ παξέα {……}, λαη. 

Δ: Οη ππφινηπνη ζηελ πνιπθαηνηθία έρνπλε ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο; Γειαδή… γηαηί αθνχσ 

πνπ… φρη καδί ζαο, κεηαμχ ηνπο γεληθά, γηαηί εγψ ζηηο πνιπθαηνηθίεο πνπ έρσ πάεη, αο 

πνχκε, ε, δελ έρεη θαη πνιιή ζρέζε ν έλαο κε ηνλ άιινλ. 

: ηα δηακεξίζκαηα; 

Δ: Ναη. 

: Γελ είλαη κφλν ζηε δηθηά καο εδψ πέξα θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ηζηγγάλνπο, δε ζέιεη 

απηή. Σν παίδεη φηη ζηα δηακεξίζκαηα, δελ πιεξψλσ αο πνχκε… 

Δ: Ναη, απηφ ιέσ θη εγψ. 

: Γελ είλαη ρσξηφ πνπ ιεο κηα θαιεκέξα ή ηνχηα θη απηά θη εθείλα, εδψ αλνίγεη ηελ 

πφξηα, θαηεβαίλεη θάησ θαη πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ. Απηφ γίλεηαη. 

Δ: Απηφ γίλεηαη παληνχ. Κη εγψ ζε πνιπθαηνηθία κέλσ θαη μέξσ. 

: Ναη. 

Δ: Έρεη έξζεη πνηέ θαλέλαο γνληφο, πίλεηο κε θάπνηνλ αο πνχκε, ν νπνίνο είλαη παηέξαο 

άιινπ παηδηνχ ζην ζρνιείν; 
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: ην ζρνιείν φηαλ πάσ…; 

Δ: ρη, αλ πίλεηο. Αλ πίλεηο. Έλα βξάδπ αο πνχκε λα πηείηε. 

Δ2: Καθέ, έλαλ θαθέ! 

: Παιηά πήγαηλα, φηαλ είρα ρξφλν. Κη ήηαλ θη έλα καγαδάθη εδψ πέξα θαη πεγαίλακε… 

Πεγαίλακε! Καζφκαζηαλ φιν ην πξσί! Σψξα δελ έρσ ρξφλν. Κνίηαμε, έρνπλ αιιάμεη ηα 

πξάγκαηα κ‟ απηήλ ηελ {…}, ην επξψ καο έρεη θέξεη κία άιιε, {……} ν γακπξφο κνπ, 

ηψξα {…} θαη νη άιινη. Δίρε έλα ρηιηάξηθν {………}θαη δε θνβφκαζηαλ, ηψξα έρεη 

πέληε επξψ, ρίιηα εθηαθφζηα, θαη θνβάζαη ηψξα πιένλ.  

Δ: Δχε, ζεο λα ξσηήζεηο, λα κελ ηνλ… 

Δ2: Ναη. Δ… Γηα ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο ήζεια λα ξσηήζσ. 

(ρηππάεη ην ηειέθσλν, απαληά θαη ιέεη πσο έρεη κηα ζπδήηεζε «κε θάηη αλζξψπνπο», πνπ 

είλαη δαζθάινη, κφιηο ηειεηψζεη ζα πάξεη. Τπνινγίδεη ζε έλα ηέηαξην) 

 

 

Δ: Δζχ έρεηο πάεη ζρνιείν; 

: Σξεηο ηάμεηο. 

Δ: Σξεηο ηάμεηο. Δδψ ζηελ… ζην Αληίξξην; 

: {…} γελλήζεθα. 

Δ: Γηαηί ην ζηακάηεζεο ην ζρνιείν; Γελ… γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο…; 

: Γηα νηθνλνκηθνχο. Δίρα έλαλ αδεξθφ κεγάιν, {…..}, πνπ έπαηδε αθνξληεφλ. Καη κ‟ 

έπαηξλε… 

Δ: Α, πεγαίλαηε δειαδή λα 

: …θάηη γηα λα θνλνκήζνπκε. 

Δ: Παίδαηε κε ηνλ αδεξθφ δειαδή… 

: Έπαηδα κε ηνλ αδεξθφ κνπ θη έηζη ην ‟θνςα. 

Δ: Σα παηδηά ζα ζέιεηο λα θάλνπλε ην ίδην επάγγεικα κε ζέλα; Να αθνινπζήζνπλ φια ηα 

παηδηά…θάπνηα. Τπάξρνπλε θάπνηα παηδηά… Σα παηδηά απηά πνπ έρνπλε αξρίζεη ήδε… 
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: Σν επάγγεικα ην δηθφ κνπ λα ην ‟ρνπλε, αιιά λα θάλνπλε θαη θάπνηα δνπιεηά. 

Δ: Να ην ‟ρνπλ απηφ ζαλ επάγγεικα, απηφ ήζεια λα ξσηήζσ. 

: Να ην ‟ρνπλ ζαλ επάγγεικα. 

Δ: Απηνί νη ηζηγγάλνη {……}; 

: Έθαλε {……} 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: Πνηα ήηαλ ε πξψηε ζνπ δνπιεηά; 

: Σν επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ. 

Δ: Μνπζηθφο. Δληάμεη, δειαδή {………} θακηά ζρέζε ε εθπαίδεπζε…{…} θπα, ζνπ 

θνιιάλε ηθα, ζην… 

: {……} 

Δ: Μεξνθάκαην; 

: Ναη. 

Δ: Ναη. Γειαδή πψο δνπιεχεηο ζε έλα καγαδί, πψο…Γνχιεςα απηά ηα {…}. Πψο… 

: ηη παίξλσ ην ρξφλν, αο πνχκε, ην δειψλεη. 

Δ: Ση δειψλεη, αο πνχκε; νπ δίλεη απφδεημε; 

: ρη. 

Δ: νπ θνιιάεη έλζεκα; 

: ρη, φρη. ηα παλεγχξηα φρη. 

Δ: Σφηε πψο ηα έβγαιεο ηα… 

: Γνχιεπα ζε καγαδί πξψηα. 

Δ: Απφ ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά. 

Δ2: Α, απφ ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά. 

: ην καγαδί, ηη έγηλε φκσο; {……} 
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Δ: {…}; 

: {…}. Καη δνχιεπα θαη ζ‟ έλα καγαδάθη ηφηε {……} 

Δ: Νπρηεξηλφ καγαδί δειαδή; 

: {……} Γηα ην κεξνθάκαην. 

Δ: Θέισ λα ζνπ πσ, δε θαίλεζαη ζην καγαδί, δειαδή δε θαίλεζαη ηππηθά ζαλ… δελ θφβεηο 

απφδεημε… 

: ηε δνπιεηά  {…} 

Δ: Ζ αζθάιηζή ζνπ {……} 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: Ζ ζχδπγνο έρεη αζθάιεηα; Ζ ζχδπγνο έρεη αζθάιεηα; 

: {…} 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: …… ‟ έθνςα ηψξα… 

Δ2: ρη, ήζεια… Απιψο εγψ ην ξψηεζα απφ ηελ άπνςε φηη, ηα παηδηά δειαδή ζέινπλ λα 

πάλε ζην ζρνιείν, ελδηαθέξνληαη, ζέινπλ λα πάλε ζην ζρνιείν, λα ην ηειεηψζνπλ θαη λα 

θάλνπλ θάηη άιιν, θαη θάηη άιιν, ή θάηη δηαθνξεηηθφ αλ κπνξνχλε; 

: Θέινπλε. Κνίηαμε: {……} εγψ ή νη γνλείο κνπ. 

Δ: Ναη. 

: Καθά ηα ςέκαηα ηψξα, εδψ πνπ ηα ιέκε. {………}. Κη ν θφζκνο πνπ καο βιέπεη κε 

άιιν κάηη. Δληάμεη, ηψξα, εάλ εγψ ηψξα αο πνχκε είρα ζπνπδάζεη θαη ηνλ δνπλ κε άιιν 

κάηη θαη… ζα ππάξρεη απηφ πνπ {…}… έρσ ζπγγελείο. Έρσ ζπγγελείο ζπνπδαγκέλνπο, ν 

έλαο είλαη κεραληθφο, ν άιινο είλαη έηζη, άιινο είλαη… ν άιινο, μέξσ ‟γσ, είλαη ζηελ 

αζηπλνκία… Τπήξρε θη εθεί πξφβιεκα. {……}. Ο ξαηζηζκφο πάληα ζα ππάξρεη. Κη απφ 

ην επάγγεικά κνπ ην βιέπσ εγψ. 

Δ: Μφλν εζχ ην έδεζεο; Δζχ έδεζεο ζε άιια ρξφληα. 

: Σψξα! Σψξα!! 

Δ: {…} αο πνχκε δέθα, δέθα, μέξσ ‟γσ, {……} κηα θαιή εθπαίδεπζε θαη πάλε φιεο, ηα πάλε 
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πνιχ θαιά. Τπάξρνπλ δέθα νηθνγέλεηεο ζην ζρνιείν πνπ πάλε θαιά, εθεί {……}, 

θαηάιαβεο; 

: Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζέισ λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά. Να μέξνπλ θαηαξρήλ λα κηιάλε. 

Να μέξνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ θφζκν. Δίλαη θάηη ην σξαίν. Ζ κφξθσζε είλαη θάηη 

πνπ ην αλαδεηάεη. Σψξα {…} αλαδεηάλε ηε κφξθσζε. 

Δ: Πεγαίλνπλ δειαδή ζπρλά ζην ζρνιείν; Γελ έρνπλ…δε ιείπνπλε θαζφινπ απ‟ ην 

ζρνιείν…; Πεγαίλνπλε… 

: Δληάμεη, δελ κπνξψ λα πσ φηη δελ ιείπνπλε. Κακηά θνξά άκα έρνπλε θαλέλα {…} ή 

έρνπλ ππξεηφ ή απηά… ε, ηπραίλεη. 

Δ: Καιά απηά είλαη… 

: Απηή θαλα – δπφ θνξέο βαξηφηαλ λα πάεη… θνηκφηαλε ην πξσί, μχπλα, ηίπνηα. 

Δ: Δ, εληάμεη, θαληάδνκαη ηεο αξέζεη ην ζρνιείν. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα πεξλάο θαιά. 

Πεξλάο θαιά; Γηαηί ηα ρξφληα απηά πνπ… 

: ην ζρνιείν ζνπ. ην ζρνιείν ζνπ έρεηο πξφβιεκα κε ηα παηδάθηα ηα άιια πνπ 

παίδεηο; 

2: Καζφινπ. 

: Καζφινπ; 

Δ: Σα ρξφληα πάλησο πνπ θαληαδφζνπλα φηη ζα ζε δνχζε ν άληξαο ζνπ, ηέιεησζαλ. ην 

ιέσ εγψ γηαηί θη εγψ… πξέπεη λα έρεηο κηα δνπιεηά, λα κελ έρεηο θαλέλαλ ζην θεθάιη ηνπ, 

ζηγά – ζηγά δειαδή, λα έρεηο ηα ραξηηά ζνπ, λα μέξεηο φηη παηάο ζηα πφδηα ζνπ, απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ, γη‟ απηφ λα ζεθψλεζαη ην πξσί απ‟ ην θξεβάηη. Έηζη;, κε λνκίδεηο φηη ζα κπνξεί 

λα θάεη θαλείο πξσηλφ… απηά ηειεηψζαλε. Γελ μέξσ ηη ηχρε λα ‟ρεηο δειαδή, έηζη; 

Αιίκνλν! Αιιά θαιή ηχρε είλαη λα ‟ρεηο έλα παιηθάξη πνπ λα δνπιεχεη θη εζχ λα δνπιεχεηο, 

λα βνεζάο ιίγν… 

: {Να κπνξείο λα ζπλελλνείζαη} {…………} 

Δ: Ναη. 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: Γεληθά ζην ζπίηη αζρνινχληαη κε ηα… δηαβάδνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη; Ή απφ ην ζρνιείν 

φ,ηη θάλνπλε; 
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: Κακηά θνξά γθξηληάδσ θη εγψ λα δηαβάδνπλε, γηαηί ηνπο βιέπσ αο πνχκε θαη {…}, 

ηνπο ιέσ απ‟ ην λα γπξίδνπλε θαη λα θάλνπλε θάησ, θαζίζηε λα δηαβάζηε  {……} 

Δ: Βνεζάηε θη εζείο ή θάπνηνο άιινο; 

: {………} 

Δ: Ναη. Ναη. 

Δ2: Γειαδή πφζε ψξα δηαβάδνπλε ηελ εκέξα πεξίπνπ; 

: Πέξπζη, πξφπεξζη εηνχηε δηάβαδε.{……} 

Δ: Μία ψξα δηάβαδε {……} 

Δ2: Γελ είλαη ζέκα ρξφλνπ, είλαη ζέκα πνηφηεηαο. Γειαδή άκα θάζεηαη ζπγθεληξσκέλε… 

Δ3: …θαη δηαβάδεη έζησ θαη κία ψξα… 

Δ2: … θαη γηα ηνπο δχν, θαη γηα ηνλ κηθξφ. Μαδί δηαβάδεηο; Μαδί δηαβάδνπλ; 

: ρη. 

Δ: Μφλε ζνπ δηαβάδεηο; Καζέλαο ζε μερσξηζηφ ρψξν δηαβάδεη; 

: Ναη. 

Δ: Α! ηνπο έρεηο ρσξηζκέλνπο, έηζη, δελ θάζνληαη καδί…  

: ρη. 

Δ: Δ, θακηά θνξά ν κεγάινο δίλεη ην παξάδεηγκα ζην κηθξφ. ηαλ δηαβάδεη… 

: Μπνξεί, φηαλ έρεη θάπνην πξφβιεκα… 

Δ: …ξσηάεη. 

: …ν έλαο κε ηνλ άιινλ… 

Δ3: ξσηάεη… 

Δ: ην ζρνιείν πεγαίλεηε, έρεηε επαθή κε ην δάζθαιν, κε ην δηεπζπληή; 

: Έρσ πάεη, έρσ πάεη δπν – ηξεηο θνξέο. 

Δ: Έρεηε πάεη κε ηε γπλαίθα ζαο. 
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: Με ηε γπλαίθα κνπ, έρσ… θη έρσ πάεη {……} 

Δ: Έρεηε πάεη θαη κφλνο ζαο, δελ ζαο έρεη θαιέζεη λα ζαο κηιήζεη γηα θάηη… 

: Μφλνο κνπ… 

Δ: Πέξα απφ ηηο ζπλειεχζεηο πνπ θάλνπλ δειαδή. 

: Μηα θνξά είρα πάεη κφλνο κνπ θαη ξψηεζα γηα ην Ν. . 

Δ: Έθαλε θάηη ή πήγεο κφλνο ζνπ {……} λα πσ κηα θαιεκέξα… 

: {……} φηη έρεη γίλεη θάπνην, δεκηνπξγήζεθε θάπνην πξφβιεκα ζην ζρνιείν, θαη ρσξίο 

λα θηαίεη ν δηθφο κνπ… 

Δ: Με ηα… 

: Με ηα άιια παηδηά, αο πνχκε, θαη βάιαλ ην δηθφ κνπ. Καη ν άιινο ν δηθφο κνπ ιέεη 

«κπακπά φρη». Κη επεηδήο μέξσ ην παηδί κνπ, θαηαξρήλ, λαη. Άκα ήηαλ έηζη, ζα ηνλ 

ιέγαλε ραδφ. 

Δ: Ναη. 

: {……} 

Δ: Ναη. 

: Δ, θαη {…}, πήγα εθεί θαη ηνπ ιέσ ηη έγηλε; Γε κε ελδηαθέξεη πνπ ηνλ ηηκψξεζεο ηνπ 

ιέσ, θαιά έθαλεο, αιιά ζέισ λα κάζσ…  

Δ: … λα κάζσ ηη έγηλε. 

: … αλ φλησο ην έθαλε απηφ. Καη ηειηθά δίθην είρε {……}, θαη κνπ ιέεη {…}, αιιά ην 

θάλεη έλα, ηελ πιεξψλνπλ φια. 

Δ: ηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ πεγαίλεηε; ηαλ θάλνπλ γηνξηέο, εθδειψζεηο… 

: ηαλ δελ {έρσ δνπιεηά}, εληάμεη, πάσ.  

Δ: Ναη. 

: ηαλ φκσο δνπιεχσ… κπνξεί λα θχγσ ζήκεξα θαη λα πάσ {…}, λα πάσ ζηα 

Γηάλλελα ή… γπξλάσ ζπλέρεηα. 

Δ: Σν ζρνιείν ζαο έρεη θαιέζεη πνηέ ζε θακηά γηνξηή έηζη, γηα λα… γηα λα παίμεηε, αο 
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πνχκε, ζαλ… 

: {……} 

Δ: Δ; 

: {……} 

Δ: Γηα λα παίμεηε… 

: ρη. 

Δ: ρη. 

(θαθή εγγξαθή) 

: {……} λα ηνπο δψζσ θαη κεραλήκαηα, γηαηί έρσ θαη κεραλήκαηα πνιιά εγψ. Να ηνπο 

δψζσ θαη κεραλήκαηα, λα {…} ζηνπο δαζθάινπο… 

Δ: Σν μέξνπλ, έρεηε κηιήζεη καδί ηνπο λα ηνπο πείηε φηη έρεηε απηή ηε δηάζεζε, φηη ζέιεηε, 

ζα ζέιεηε; 

: ρη, είραλε δεηήζεη κηα θνξά θαη ηνπο ην είπε ν γηνο κνπ. ηη είκαη κνπζηθφο. {……} 

θάπνηε {…}. Δίρα πεη θάπνηε ζε κηα δαζθάια, δελ κνπ μαλαείπαλε. Δ, δε κπνξψ λα πάσ 

λα ηνπο παξαθαιέζσ θη εγψ. 

Δ: ρη, λαη, βέβαηα, αλ είλαη δπλαηφλ. 

: ρη. 

Δ: Έδεημεο ηελ θαιή ζνπ δηάζεζε. 

: Ναη! 

Δ: {…………….} 

: Δγψ δελ είρα πξφβιεκα, ζα πήγαηλα. Θα πήγαηλα. Θα πάσ κηα ψξα εθεί ράκσ, {……} 

Δ: {Θα κπνξνχζαηε} λα παίμεηε, αο πνχκε, γηα… έηζη ζε κηα γηνξηή έηζη, λα… 

: {……} 

Δ: Ναη, έηζη, ζε κηα γηνξηή, λαη! 

(θαθή εγγξαθή) 
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Δ: {……} 

: Δπραξίζησο. Καη λα ‟παηξλα πέληε – έμη άηνκα {…} νπζηαζηηθά, έηζη; θαη λα πήγαηλα 

καδί ηνπο θη εγψ, φηη ππάξρεη. Γειαδή, λα δείμνπκε φηη θάηη {…} 

Δ: Ναη. {…………} 

: Με κπνπδνχθηα, δειαδή λα βάινπκε θη έλα πνζφ θαη λα θέξνπκε θαη κηα γπλαίθα λα 

ηξαγνπδάεη, λα δηαζθεδάζνπκε ηα παηδάθηα, γηαηί; 

Δ: Ναη. 

: Με κπνπδνχθηα. 

Δ: Χξαίν ζα ήηαλ. Αιήζεηα. 

: {………} κπνξψ λα πάξσ αο πνχκε κηα {……},  

Δ: Ξέξεηο εζχ ηη λα πάξεηο. 

: … κηα γπλαίθα πνπ λα ιέεη, αο πνχκε, ιατθά θαη ηέηνηα, έλα θιαξίλν δεκνηηθφ, θη έλα 

ηξαγνχδη δεκνηηθφ θαη ζα πάσ θαη ζα γίλεη ρακφο. Θα γίλεη ρακφο. 

Δ: Θα γίλεη ρακφο. {…} 

: {……} 

Δ: Δίλαη δχζθνιν φκσο… 

: Δληάμεη… 

Δ: Πάλησο, ηα παηδηά γεληθά κεηαμχ ηνπο, απ‟ φηη καο είπε θαη ε Διπίδα δελ έρνπλ θάπνην 

πξφβιεκα. Δζείο έρεηε… 

: Δ, δε κπνξψ λα πσ φηη έρσ θάπνην πξφβιεκα {………}, ηψξα… 

Δ: Ναη. Απ‟ ην δάζθαιν, ην δηεπζπληή, θάπνην παξάπνλν, έηζη, ηα παηδηά, αλ ηα μερσξίδεη, 

φρη, κηιήζαηε γηα ξαηζηζκφ πξηλ. 

: ρη, γηαηί αλ ζα ππήξρε απηφ, ζα ήκνπλα ν κνλαδηθφο πνπ ζα θψλαδε. Θα έθαλα {…}. 

Δ: Γη‟ απηφ ξψηεζα. 

: Θα πήγαηλε θάπνηνο… θάπνηνο θίινο καο θαη ζα ‟θαλε  παξάπνλα. {…} θάπνηνη 

άλζξσπνη απ‟ ηνπο δαζθάινπο, απ‟ ηνπο θαζεγεηέο εθεί πέξα  
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(θαθή εγγξαθή) 

: {Πψο ηνλ ιέγαλε ηνλ…} 

Δ: Ο θχξηνο Μ… 

: Σνλ θχξην Μ. 

Δ: Ση έθαλε ν θχξηνο απηφο; 

: Γηνξηή {……….} 

2: {………}, έηζη; 

: Υφξεςα… 

2: Υφξεςεο… Δίραλ θάλεη θάηη, καο δείμαλ θάηη, καο άξεζε {…………} 

: Βγήθαλε! 

2: Βγήθαλε, καο είπαλε λα παο λα ηξαβήμεηο κία κε ηε κακά, {…}, φρη δελ κπνξψ λα 

πσ, φρη, είλαη… 

Δ: Δληάμεη, αθφκα θαη απηά λα κελ θάλαλε, ζηε δνπιεηά ηνπο είλαη πνιχ θαινί. {…………}, 

ζεκαζία έρεη φηη έκαζε. Καη ηψξα άκα ηεο θχγεη θαλέλα, πνπ ιέεη {…}, λα πάεη γηα 

δνπιεηά, {…………………………} 

: {………….} 

Δ: {………} 

Δ2: Δ, φηαλ ηειεηψλεηε ηε δνπιεηά ζαο εζείο, ηη θάλεηε; 

: πίηη. 

Δ2: ην ζπίηη εδψ. Γελ πάηε θάπνηα έηζη… ή ζαββαηνθχξηαθν φηαλ ηα παηδηά δελ έρνπλ 

ζρνιείν, θάπνηα εθδξνκή…θάπνπ… 

: ρη, θαιά είκαζηε εδψ. 

Δ: {……} καχξα κάηηα θάλεη {………} 

: ια θαιά είλαη {……………} 

Δ: Ναη. 
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: … λα παο κηα εθδξνκή κε ηα παηδηά ζνπ, εγψ ζθέθηνκαη απιά.  

Δ: Ναη. 

: Θέισ λα θάλσ κηα εθδξνκή κε ηα παηδηά κνπ. Πνηέ κε ηα παηδηά κνπ κεο ζη‟ ακάμη. 

{………}. Πνηέ. Πνηέ! Κη άκα θάλσ θίλεζε λα θχγσ απφ δσ, λα πάσ κε ηα παηδηά κνπ 

θάπνπ, θη αλ ζα πάσ, ζα πεγαίλσ ζαλ ρειψλα. 

Δ: Έρεηο θνβεζεί απφ θάηη, απφ θάλα αηχρεκα, δειαδή; 

: Σν ιέσ γηαηί: κηα δφζε είρα πάεη γηα {…..} θάπνπ αιινχ. Σα παίξλσ απφ Ναχπαθην, 

Κπξηαθή, απφ Αληίξξην θαη ηα πάσ ζηε Ναχπαθην. Να παίμνπλ ζηελ παξαιία. Καη 

αλεβαίλεη έλαο απάλσ ζην {…} θαη πέθηεη θαη ζθίδεη φιν ην κάηη. 

Δ: {……}; 

: ηε Ναχπαθην, ζηελ παξαιία, εθεί πνπ είρακε {…}. Καη ζθίδεη φιν ην κάηη. Μφιηο 

είδα εγψ έηζη, κνπξιάζεθα. Οχηε εθδξνκή ήζεια… θη απφ θεη ζηακάηεζα. 

Δ: Δ, {……} λα κελ πάζεη ηίπνηα. Καη ζην ζπίηη… 

: Δ, θαη ζην ζπίηη εληάμεη, κπνξεί λα πάζνπλε ηα παηδηά θάπνηε, αιιά βάδνπκε 

{………}. Δγψ θνβάκαη λα βγαίλσ ζην δξφκν κε ην απηνθίλεην, γηαηί ζην δξφκν 

πξνζέρηε, κε βγείηε {θαη ζαο ρηππήζεη θαλέλαο}{…………} 

Δ: {……} ζην ζρνιείν είλαη επηθίλδπλα. 

: Σα πάσ ζην ζρνιείν{…..} 

Δ: Ναη, θη απφ θάησ έρεη πην, εδψ δελ έρεη {…} 

Δ2: Απφ δσ φκσο είλαη ν δξφκνο πην ήζπρνο. 

Δ3: Δδψ πξέπεη λα έρεηε θαη σξαία ζέα, απ‟ φ,ηη θαηαιαβαίλσ. 

2: Ναη, βιέπεη ζάιαζζα. 

Δ: Έρεη ζάιαζζα απφ δσ; 

: Απφ θεη. {………} 

Δ: Σα παηδηά βιέπνπλ θαζφινπ ηειεφξαζε; Σε ρξεζηκνπνηείηε ζην ζπίηη; 

: Σειεφξαζε ην βξάδπ. 
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Δ: Σν βξάδπ. Πφζεο ψξεο πεξίπνπ, δειαδή; 

: Δ, ην βξάδπ άκα πέζνπλ λα θνηκεζνχλ, δελ ηνπο ην απαγνξεχσ λα θνηηάμνπλ. 

Δ: Ναη. 

: Μπνξνχλ λα θνηηάμνπλ… 

Δ: Α, ιίγν πξηλ θνηκεζνχλ, φρη φιε ηε κέξα ζηελ ηειεφξαζε. 

: ρη, φρη φιε ηε κέξα ζηελ ηειεφξαζε. 

Δ: Αθνχσ ζπλέρεηα πνπ ιέλε {…………}. Σα παηδηά βιέπνπλ ηειεφξαζε θαη ηελ άιιε κέξα 

πάλε ζην ζρνιείν θαη ηα ζπδεηάλε. Γελ έρεη ζεκαζία, ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπλ 

νη παξέεο. Γειαδή άκα πάεη, μέξσ ‟γσ θαη δελ μέξεη, δελ έρεη δεη ηίπνηα, ηη ζα πάεη λα πεη 

ζην άιιν; Σν άιιν ην έρεη δεη. Γεκηνπξγνχκε {…} ρσξίο λα είλαη θαη‟ αλάγθελ θαθφ. 

Αληηζέησο, πνιιέο θνξέο ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ηηο εηδήζεηο… 

:  {……} ηειεφξαζε. 

Δ: Α! 

: Καη κέρξη λα θνηκεζνχλε, θνηηάλε ηειεφξαζε.  

Δ: Α! 

: Καλνληθά, έρεη σξάξην, {…} ε ψξα, κπαπ!, θιείλεη. Δληάμεη, 12 ε ψξα πνπ {………} 

Δ: Δζχ {………} 

: … ζεθψλνκαη θαη ηελ θιείλσ. 

Δ: Παο, θσλάδεηο, θιείζηε, θνηκεζείηε. 

: ρη, ζεθψλνκαη εγψ. {………………}. 

Δ: Ναη, αιιά θάπνηα πξάγκαηα, αο πνχκε, πξέπεη λα ηα βιέπνπλε, εηδήζεηο, ην έλα, η‟ άιιν, 

θάηη πνπ λα ηνπο αξέζεη δειαδή, παίξλνπλε εηθφλεο απφ ην ρηεο, πψο ήηαλ ηα πξάγκαηα. 

Καη θηηάρλεη θαη ε γιψζζα, αλ είλαη θάηη θαιφ, αλ είλαη έλα ζήξηαι θαιφ θαη κηιάλε 

φκνξθα, δελ βξίδνπλε, δελ θάλνπλε ηέηνηα πξάγκαηα ή λα έρεη πεξίεξγα πξάγκαηα, λα 

είλαη… 

: {………} 

Δ: Δζείο βιέπεηε; 
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: Δγψ αλ βιέπσ; Βιέπσ. πνηε πξνιαβαίλσ. 

Δ: πνηε… 

: Μέρξη ηηο 03:00-04:00! Άκα δελ έρσ χπλν, θάζνκαη. Καη ην Μάθε ρζεο είρα δεη, ρζεο 

πνπ είρε… 

Δ: Ναη, λαη, λαη. 

Δ2: Καη ην πξσί… ην πξσί ηη ψξα μππλάηε; 

: Σν πξσί ζεθψλνκαη 12, 12 θαη… 

Δ: Δίλαη ην σξάξην… 

Δ2: Ναη, λαη, έρνπλ ζπλεζίζεη ην σξάξην, λαη. 

: Γελ θνηκάκαη εχθνια ην βξάδπ. 

Δ: Ση βιέπεηο ζπλήζσο; Δζχ δειαδή άκα έιεγεο φηη βιέπσ θάηη πνπ κνπ αξέζεη, {γηα λα ζνπ 

πεη αλ είλαη εληάμεη, αλ ζε βνεζάεη}. Ση βιέπεηο; Αλ πάεη θάπνηνο {………}; 

: {…}, {…}, ε, θαη ηα παηδηθά. 

Δ: Παηδηθά… ην άββαην, Κπξηαθή; 

: Ναη. 

Δ: Παηδηθά ηη βιέπεηο; 

: Σν… πνπ θάλεη κπηπ, κπηπ!, πψο ιέγεηαη; 

Δ: Σν…{…} 

Δ2: ρη, ην…  

: {…} 

Δ: ρη, φρη. 

: Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη κπηπ, κπηπ, ξε παηδί κνπ; 

Δ: Ναη, κσξέ, απηφ ην…  

Δ2: Απηφ εληάμεη, είλαη κηα ραξά. 
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: {……} 

Δ: Δίλαη θαιφ απηφ. 

: Σα ζηξνπκθάθηα βιέπσ… 

Δ: Σα ζηξνπκθάθηα ηα βιέπσ θη εγψ. 

Δ2: Καιά, εζχ θαιφ ζα ήηαλ λα ζηακαηήζεηο λα βιέπεηο ηα ζηξνπκθάθηα, αιιά εληάμεη. 

(γέιηα) 

: Έρνπκε θαη ην fame story ηψξα θάζε Κπξηαθή, έρνπκε κνπξιαζεί 

Δ: ιε ε Διιάδα. Φήθηζεο; 

: {Σν Ληαλφ} 

Δ: {……}. Γηαηί; 

: {Έρεη θσλή}. 

Δ: {……} ή γηαηί έρεη θαιή θσλή; Φήθηζεο κνπζηθά, δειαδή; 

: {……} μέξακε πνηνο είλαη ν {…}. Καιχηεξα λα βγάιεηο έλαλ ηξαγνπδηζηή, θαη φλησο 

έρεη θσλή, {………}. 

Δ: Σψξα πνηνο θάλεη πξφβα; 

: Ο… {…………..} 

Δ: {……}. Δχε, λα θεχγνπκε, γηαηί… 

Δ2: Ναη, λαη, είκαζηε… 

Δ: Να ξσηήζσ θάηη άιιν;  

: Ναη. 

Δ: Σν ζπίηη ήηαλ έηζη ή εζείο ην έρεηε δηακνξθψζεη έηζη; 

: {Ζ γπλαίθα κνπ έρεη θάλεη πνιιή δνπιεηά}. 

Δ: Μάιηζηα.  

: {………} 
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Δ: Δζχ πνπ βάδεηο ηε γπλαίθα ζνπ θαη θηηάρλεη ην {…}; 

: Άκα δελ {έρεη δνπιεηά}… 

 

(ρηππάεη ην θνπδνχλη, κπαίλνπλ κέζα παηδηά) 

 

Δ: Κνληεχεη λα πηάζεη θαινθαίξη, αιιά ην ηδάθη βιέπσ… 

: Δ, κσξέ, έηζη ην βάδνπκε. 

Δ: Χξαία ην έρεηε θηηάμεη εδψ. 

: Γελ ην ‟ρσ θηηάμεη αθφκα, δε βιέπεηο εδψ; Πξέπεη λα ξίμσ απηά, λα ην βάςσ… πξέπεη 

λα… ηα ληνπιάπηα λα ηα βγάισ, είλαη παιηά πνπ βάιακε εθεί πέξα πξνζσξηλά… 

Δ: Α, βιέπσ θαη… 

: Σα ληνπιάπηα πνπ βάιακε, ηψξα ηα θηηάρλσ απηά. 

Δ: Απηφ γξαλίηεο είλαη, ε; 

: Ναη. 

Δ: Χξαίν είλαη. Πνιχ σξαίν. 

: Δ, ηα ληνπιάπηα θηηάρλσ ηψξα θαη κέρξη ηέινο ηνπ κήλα, ζα είλαη {…}. Πεγαίλεηε θαη 

{…} 

Δ: Γε ζ‟ άθνπζα; 

: Πεγαίλεηε θαη {…}; 

Δ: Πεγαίλνπκε πφηε – πφηε. 

: Γηα πνην {…}; {………} 

Δ: Να ζαο πσ, ηα μέξεη θαιχηεξα ν θχξηνο Κακαξηαλφο ηα λνχκεξα, γηαηί… 

: Απφ θεη είλαη; 

Δ: Ναη. 
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: Βιέπεηο πψο έβαια ηνλ {…}, λα πξνζζέζσ θαη είλαη νη εηθφλεο ζηνλ ηνίρν, εθεί πνπ 

είλαη ην ζρνιείν, θαη δελ ήμεξα εγψ, κε ξψηεζε ζε πνην ζρνιείν, αιιά δελ ήμεξα ηφζνλ 

θαηξφ. 

Δ: Γη‟ απηφ ζνπ ιέσ ηνλ θχξην Κακαξηαλφ, γηαηί απηφο ζα… 

: ρη, γηαηί πάλε θαη νη θνπέιεο… 

Δ: … ζα ηα ζπκάηαη θαιχηεξα. Δγψ γηα λα ‟κηα εηιηθξηλήο κε ηα λνχκεξα δελ ηα πάσ θαη 

ηφζν θαιά. 

: ηαλ… ήζειε ε γπλαίθα κνπ {………} λα ην δηαθνζκήζεη εθεί πέξα θαη {………}. 

Καη πάσ κηα κέξα ζην θαθελείν, κνπ είρε πεη ζα ην ξίμεη, ε, ηεο ιέσ θη εγψ, εληάμεη, ζα 

έξζσ, ζα δνχκε πψο, ζα ‟ξζσ λα βάισ ηα ζίδεξα, ξίμ‟ ην. Γπξλψληαο απφ ην θαθελείν 

εγψ, είρε ξίμεη ην κηζφ. Δίρα {άγγειν}. {…………} 

Δ: Ήζειεο δελ ήζειεο… 

: Έθαηζα θαη ην „θηηαμα. 

Δ: Βιέπσ εδψ φηη εηνηκάδεζηε γηα ληνπιάπηα θαη γηα ηέηνηα. 

: Ναη, ηα έρσ παξαγγείιεη ηψξα, ή αχξην ή κεζαχξην ζα ηα θέξνπλε. 

Δ: Πφζα ηεηξαγσληθά δειαδή είλαη; 

: 120 ηεηξαγσληθά. 

Δ: Απηφ γηα πφζα παηδηά ζαο ην δψζαλε; Ή δελ ππήξραλ κεγαιχηεξα, κέρξη ηφζα πηάλαλε; 

: Δγψ ην πήξα γηα νρηψ παηδηά. 

Δ: Ναη. 

: {…………} εγψ ην πήξα. Σψξα θαηαιαβαίλεηο. {……} ηξία ππλνδσκάηηα, 

θαηαιαβαίλεηο, αλά δχν. 

Δ: Σξία ππλνδσκάηηα θαη απηφο ν ρψξνο δειαδή θαη ε θνπδίλα; 

: Ναη. 

Δ: Μάιηζηα. 

Δ2: {……} εζχ… 
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: Δ, ηψξα εληάμεη, ηζηγγάλνη είλαη. 

Δ: Γειαδή ηα κεγάια, {………} 

: Ο κεγάινο δελ έρεη πάεη αθφκα. 

Δ: Ο κεγάινο δελ έρεη πάεη. Ο νπνίνο είλαη πφζν; 

: Δίλαη… είθνζη έλα ρξνλψλ. 

Δ: Δίθνζη ελφο, ηη… δειαδή ιέεη ζηα κηθξά… 

: Ήξζε λα δεη αλ ζα {πάεη ζην ηέηνην}. 

Δ: Καιά… 

: Καη κνπ είπε, λα ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο. Καη ηνπ ιέσ {……}, κ‟ απηή ηε 

ζπκθσλία. 

Δ: {……} θαη νη ζπγγελείο νη κεγάινη αλάινγα κε ηε δνπιεηά, θαη ηψξα φρη θαη πνιχ. Δζείο 

δειαδή πφζν {……}; Γειαδή ν έλαο δνπιεχεη ζηαζεξά ζηε Ναχπαθην, έηζη; 

: Ναη. 

Δ: Δζχ δελ δνπιεχεηο ζηαζεξά. Γειαδή αλ έρεηο, δνπιεχεηο. 

: Δγψ αλ ζα θχγσ, ζα θχγσ απφ κφλνο κνπ. 

Δ: Θα θχγεηο κφλνο ζνπ. 

Δ2: Γηα παλεγχξηα δειαδή; 

: {…………} 

Δ: {…} ζηαζεξά. 

Δ2: Υσξίο δνπιεηά δε κέλεηο θαζφινπ; 

Δ: Κηλείζαη δειαδή, έηζη; 

: Ναη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα. 

Δ: {…………} λα ‟λαη πην ζηαζεξφ, φπσο θαηαιαβαίλσ. Ή απιψο δελ {ην βξίζθνπλε}; 

: Σα παηδηά , ηα παηδηά, λαη, λα ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο, κηα εηθφλα. ζνη πάλε ηψξα 

εθεί κέζα {…………………} 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 231 

Δ: Ναη, θαιφ είλαη απηφ ηψξα, δελ μέξσ πψο ην βιέπεηο εζχ; 

: Ναη, πάξα πνιχ θαιφ. {………} ή νηθνλνκηθά, αο πνχκε, ήηαλ ζε θαιχηεξε κνίξα 

νξηζκέλνη θαη κπφξεζαλ θαη θάλαλε, πήξαλε έλα νηθνπεδάθη, {…….} 

Δ: Γειαδή θηηάμαλε… 

: Αξρίδνπλ θαη θάλνπλε θάηη. Δλψ παιηά ηη θάλαλε; Γελ ππήξρε ρψξνο λα θάηζνπλ, δελ 

ππήξρε ζπίηη. Καη φηαλ δελ ππάξρεη ζπίηη, λνηθηάδνπλε κηα ζθελή θαη ιέλε, ζήκεξα ζηελ 

Πάηξα, αχξην ζην Αγξίλην, κεζαχξην εθεί. Καη δελ είραλ ην πεξηζψξην γηα λα πάλε 

ζρνιείν. Γελ κπνξνχζαλ. {……}, λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν. Σνπο έθαλε ε 

αλάγθε {…} λα θεχγνπλ. Μεηά {…} {αιιάδεη θνπξληέο}. Βγαίλσ ζηελ Π γηα 

παξάδεηγκα κηα βφιηα, ηξεηο ψξεο, ηέζζεξηο, {…………}. Κη εδψ ζηελ Π. θάησ, πέξζη ή 

πξφπεξζη, είραλ πάεη παηδηά ζρνιείν. {…………} 

Δ: {………} 

: {………} 

Δ: Απηνί πνπ πήγαλε ζην… πνπ πήξαλε ζπίηηα, ηη πήξαλε, δηακεξίζκαηα πήξαλε, ηη… ηη 

έρεηο αθνχζεη εζχ; 

: Αλάινγα.  

Δ: Ναη. 

: Ση κπφξεζε ν θαζέλαο. 

Δ2: Ση κπφξεζε ν θαζέλαο. 

: Γελ… ν θαζέλαο δελ επέιεμε αλ… λαη, νη πεξηζζφηεξνη {…}, θάπνηνη φκσο, θάπνηνη 

κέλνπλ ζε κνλνθαηνηθίεο. Κάζεζαη πην άλεηα εθεί. 

Δ: Ναη. 

: Έρεηο ην ρψξν ζνπ, {…………} 

Δ: Καιά, κε… Παίξλαλ ηφζα ιεθηά γηα λα {…};  

: Αιιά {δνπιεηέο} δελ ππήξραλε. Γελ ήηαλ ην δάλεην ηφζν ςειφ. 60.000 επξψ ήηαλε. 

Θα ‟ια θάλεη φηη {………}. 60.000 επξψ {……….} θαη ηα έρνπλ θαη πάλ‟  λα θάλνπλ ηα 

ζπκβφιαηα. {……} γηα ηα ζπκβφιαηα, γηα κεραληθνχο… 

Δ: Σα πάληα. 
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: … γηα πνιενδνκία, γηα φια. 

Δ: Ναη, λαη. 

: Δπνκέλσο, πξέπεη λα δνχκε ζπίηη κε 15 εθαηνκκχξηα. 

Δ: Ναη. 

: Καη κάζαλ‟ ζην κεηαμχ φηη φινη νη ηζηγγάλνη πήξαλε δάλεηα, θη εθεί πνπ είραλ 8 – 10 

εθαηνκκχξηα, 15, ηα θάλαλε 20. 

Δ: ρη, είλαη ε ζηηγκή ηψξα. Παίξλεη πνιχο θφζκνο δάλεηα γηα ζπίηηα θη έρνπλ ζεθσζεί φια 

ηα ζπίηηα. {………} δειαδή {……} αο πνχκε. Έρνπλ απμεζεί φια ηα ζπίηηα. 

Δ2: Σψξα, ηψξα κε ην θπα. 

: {…………………….} απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ. Πάξα 

πνιιά. Πνιιά παηδηά. 

Δ: {……………………………………}. Δληάμεη, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ δελ ζέινπλ, ξε 

παηδί κνπ. Γελ ζέινπλε, δελ ζέινπλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία. Σέινο πάλησλ. 

: Δγψ ηπγράλεη λα είκαη πξφεδξνο ησλ ηζηγγάλσλ. 

Δ: Ναη, ην μέξσ. 

: Έρσ θάλεη επαλάζηαζε εγψ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ηζηγγάλσλ. Πάλσ εθεί ζην… 

Δ: {…}; 

: {……………………………………………………………………………………} 

Δ: Απηφ έγηλε εδψ ζηελ Πάηξα ή ζηελ Αζήλα, ιεο; 

: ηελ Πάηξα, ζηελ Πάηξα. 

Δ: Δίρα αθνχζεη ζηελ Αζήλα έγηλε. 

: Καη ζηελ Αζήλα θαη εδψ έγηλε. Έγηλε θη εδψ. Σν έδεημε ε ηειεφξαζε. Ήηαλε ην {…}, 

βγήθαλε πνιινί, αο πνχκε, θαη βγήθε θαη ν {………} ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, θαη πήγε θαη 

ν άιινο, {………}, ν νπνίνο πήγε λα δεη ηη… ηζηγγάλνο δειαδή, πνπ επεηδήο πήγε λα δεη, 

ηνλ πηάζαλε θαη ηνλ βαξάγαλε. Σνλ βάιαλε θάησ θαη ηνλ παηάγαλε. {……} 

Δ: {………} 
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: {………………} θαη είρε πεη, {…} ην είρε πεη, {………} φηη… λα γίλνληαη 

πξνζαγσγέο ζηνπο ηζηγγάλνπο. Καη είπαλ «Α!», πήξαλ κέξνο, {………}, έγηλε ρακφο, 

πήγαλ δηθαζηήξην, ηνπο θπλεγάσ εγψ. Δγψ ηνπο θπλεγάσ. Γειαδή, ηη πνπ είκαη 

ηζηγγάλνο; Δάλ ζα πάσ εγψ, ηψξα εγψ κε ηνπο ηζηγγάλνπο ή αλ ζα {…} εγψ, {……} θάηη 

ηέηνηα, επεηδήο είκαη ηζηγγάλνο, ζα κε βάιεη κέζα; {……….}. Καη θαηξφο ήηαλ, πήγα θη 

εγψ λα βνεζήζσ. Γηαηί πήγα εγψ {…} ζην θαλάιη. Καη ιέσ πνηνο {………} θαη πήξα ην 

{…} θαη ιέσ {……}.{…}. Καη παίξλεη ηειέθσλν κεηά θαη{………} ηειεφξαζε 

{………}.   

Δ: {……} 

: {………}; 

Δ: Ναη, γη‟ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα πεγαίλεη ν άιινο ζην ζρνιείν, γηαηί απηά ηα πξάγκαηα 

κπνξεί λα ηα αληηκεησπίζεη κάιινλ πην εχθνια. {…………………}. Μπνξεί. Γη‟ απηφ έρεη 

ζρέζε κε ηα παηδηά καο. Πνπ ζπνπδάδνπλε… 

: Δγψ έρσ πνιιά {…} κε ηνπο ηζηγγάλνπο. {………………..}. Δγψ μεθίλεζα ηα δάλεηα, 

απηά πνπ δίλαλε γηα ηνπο ηζηγγάλνη, εδψ θαη νρηψ ρξφληα. Με ζπλέδξηα ζην Ναχπιην, κε 

θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, κε πξχηαλεηο, κε… κε φινπο! {……}. Σν ηη ζα γίλεη αο πνχκε 

κε απηήλ ηελ πφιε. Καη βγήθα θη εγψ θαη ιέσ: φρη γθέην! Γψζηε δάλεηα, λα ζπζπεηξσζεί 

κεο ζηελ πνιηηεία ν ηζηγγάλνο θαη λα γίλεη κία πφιε {…} δίπια. ρη {……} παηδηά. Αλ 

ζα θάλεη γθέην, θαηαπιηζκφ, ηφηε ζα ηελ πιεξψζνπλ φινη; 

Δ: {……} ηνπο Γήκνπο πνπ παίξλνπλ ηα ιεθηά ησλ δαλείσλ, μέξσ ‟γσ, λα θηηάμνπλε… 

: Γηαηί; Γηαηί ν γξακκαηέαο ηφηε ηνπ…  

Δ: {………} 

: Μάιινλ. Γηαηί είρακε θάλεη… είρακε θάλεη ζην κέγαξν κηα ζπλάληεζε, έλα ζπλέδξην, 

{……}. Κη εθεί θάλακε θαη {…}, φρη βέβαηα {απ‟ ηα ρσξηά, πνπ γίλεηαη κάρε}, ζαο 

κηιάσ πήγακε λα ζθνησζνχκε εθεί κέζα. Πήγα λα ζθνησζψ {…} φινπο. Μφιηο 

αξρίζακε {…}, θαηαπιηζκνί {………} 

Δ: Ναη, λαη, λαη. {…}. 

: Φαζαξία κεγάιε εθεί κέζα. Καη πάσ εγψ θαη ηνπο ιέσ, ιέσ κε ζπγρσξείηε, ιέσ, 

πνπ… πνπ {…}. Λέσ ζηε ζπλέρεηα απηφ πνπ θάλεηε εθεί γηα ηνπο ηζηγγάλνπο, δείηε 

πξψηα κε ηνπο ηζηγγάλνπο καδί ζηα ζπίηηα, θη εζείο καδί ηνπο; Ση ιέηε ινηπφλ; Λέεη ν 
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έλαο ζηνλ άιινλ εθεί, ε, δελ είρε ηη λα πεη, {………}. Λέσ, θαηαξρήλ, ηζαθσλφζαζηε. 

Πνηνο ζαο είπε εζάο φηη εκείο ζέινπκε γθέηα, ζέινπκε θαηαπιηζκνχο. Γειαδή αλ ζα 

ξσηήζεηο 150 ηζηγγάλνπο, βγεηο κε έλα κηθξφθσλν θαη ξσηήζεηο, ζέινπλ θαηαπιηζκνχο, 

ζα ζνπ πνπλ φρη. Θέισ δάλεην, λα πάξσ έλα ζπηηάθη θαη λα ‟καη κφλνο κνπ. Μέζα ζηε 

βξνκηά κφλνο κνπ. Γηαηί; Ση γίλεηαη; Πάεη… εγψ κέλσ εγψ κέζα πνπ είκαη θαιφο, κέλσ 

δίπια ζην ραζηθιή, πάεη ν ραζηθιήο πνπιάεη ραζίζη θαη ηελ πιεξψλνπλ φινη. Δγψ {…} 

ζα γίλεη, ζα θάλνπλ θαηαπιηζκνχο; Καη ηνπο ιέσ φρη θαηαπιηζκνχο ζηελ Πάηξα. {……}, 

ζηακαηάλε, δε κηιάλε θαζφινπ, ζα δψζηε δάλεην. Να ζπζπεηξσζεί ν άιινο κεο ζηελ 

πνιηηεία, κέζα ζηελ Πάηξα θαη λα κελ θαίλεηαη ζην θάησ – θάησ φηη είζαη ηζηγγάλνο. 

Σξάβα κέζα ζηελ Πάηξα, ηξάβα ζε ζπίηηα. {……} λα πάλε ζε ζπίηηα. Θα πεξλάλε απ‟ 

φμσ θαη δελ ζα πηζηεχεηο φηη είλαη ηζηγγάλνη. Να κπεηο κεο ζηα ζπίηηα ηνπο; Μαο έρεη 

ππνζρεζεί λα θάλεη θη έλα ξεπνξηάδ ηέηνην, έδεημαλ πψο δνχζαλ θαη πψο δνχλε ηψξα κε 

ηα ζπίηηα… 

Δ: Σν ξεπνξηάδ απηφ πνχ έγηλε; 

: Δδψ, ζηελ Πάηξα. 

Δ: Έρεηε ζρέζε δειαδή κε θάπνην… 

: Ναη, ην Teletime. Έδεημε πψο δνχζαλε ζηνπο θαηαπιηζκνχο θαη ηψξα κε ηα δάλεηα, ηη 

άιιαμε {…}. {……}. Λέεη ζηελ… ζηελ δεκνζηνγξάθν πνπ ήηαλ εθεί πέξα: Λέεη «φηαλ 

ήκνπλα ζηνλ θαηαπιηζκφ, εξρφζνπλα λα πηεηο λεξφ ζην ζπίηη κνπ;» Δληάμεη. «ε ξσηάσ 

ηψξα, πνπ κε βιέπεηο εδψ κέζα, πίλεηο λεξφ;» - «Δπραξίζησο!» Έια {πηεο λεξφ}. Άξαγεο, 

επνκέλσο, {θαη πην ζπρλά}{…} θαη δελ αιιάδνπκε εκείο, {………}. Σα παηδηά πνπ ηα 

‟ρνπλ βάιεη κέζα απφ θεη, θαλέλα πξφβιεκα, αθνχ ζαο ιέσ, δελ κπνξεί ζηνλ 

θαηαπιηζκφ. Κη εγψ ν ίδηνο ζηραηλφκνπλα λα κπσ κέζα πνπ θνηκφκνπλα. Σψξα φκσο… 

θη έηξεμα… 

Δ: {…………}. Τπάξρνπλ θαη ζπίηηα πνπ δελ κπνξείο λα κπεηο κέζα, ππάξρνπλ θαη ζπίηηα… 

: {…} κηιάσ γηα ζθελέο! 

Δ: Σν μέξσ, ην μέξσ. 

: Δζχ ηη ιεο; Αθνχ δελ ππάξρεη λεξφ, δελ ππάξρεη {…}, δελ ππάξρεη… 

Δ: Δληάμεη, ππάξρεη {…}, βξίζθνπλ ηνλ ηξφπν λα πάξνπλ ην λεξάθη ηνπο θη απηνί… 

: Δίλαη ζε αζιία θαηάζηαζε! 

Δ: … αιιά, α!, είλαη δχζθνια, δειαδή πξέπεη λα {…}, λα θαζαξίζεη… 

: Απηνί νη… απηνί… απηέο νη νηθνγέλεηεο, απηέο νη νηθνγέλεηεο ηψξα πνπ πήξαλε 
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ζπηηάθηα ηψξα, κπαίλεηο, πεξλάο απφ θεη θαη βιέπεηο… θαηαξρήλ: ην κφλν πνπ ζέισ εγψ, 

λα είλαη εληάμεη καδί κε ην… κε ην {…}, κε ηελ πνιηηεία. Απέλαληη ζηελ πνιηηεία λα 

είλαη εληάμεη, ηα παηδηά ζρνιείν. εηξά θαιή. πσο είλαη ν κε ηζηγγάλνο… φπσο είλαη ν 

κε ηζηγγάλνο, ν κπαιακφο, πνπ ιέκε εκείο, δελ έρνπλ, δελ έρνπλ θακηά δηαθνξά. Σα 

παηδηά ηνπο παίδνπλ κε ηα άιια παηδηά… 

Δ: Σψξα πνπ βιέπσ {……} απηνθίλεην. {…} νη δάληεο. Να βάιεηο κία θαη κία. Μηα 

{………}. Να ζνπ πσ θάηη; Τπάξρεη κηα ιαηξεία κε ην απηνθίλεην πάλησο. Κάπνηνη λένη 

δειαδή, θάπσο ην βιέπνπλε ην απηνθίλεην. Γεληθά, κελ ην… 

: Ναη, γηαηί {………} ζην ακάμη. 

Δ: … θαη δελ είλαη πάληα εξγαιείν, δειαδή εληάμεη, άιιν φηαλ είλαη εξγαιείν, ηψξα δελ 

μέξσ… 

: ,ηη έρεη θαη δελ έρεη… 

2: Κη εγψ έβαια δάληεο κέζα ζην… πάλσ ζην ακάμη. Να ζαο πσ, λα ζαο πσ γηαηί;  

Δ: Απηφ είλαη ην θαηλνχξην ην {…}; Καη πήγεο θαη ην άιιαμεο θαηεπζείαλ, λα θαίλεηαη, 

μέξσ ‟γσ, φηη έβαιεο δάληεο; 

: Σν πήξα… θάλεη εληχπσζε. {……}, αιιά ην βάδσ ρέξη. 

Δ: Καηλνχξην ή κεηαρεηξηζκέλν; 

: Καηλνχξην. 

Δ: Καηλνχξην, αθνχ ζνπ ιέεη βάδεη {…}. Καη βάδεηο θαη ηηο δηθέο ζνπ; 

: Έβγαια απηέο πνπ είρε πάλσ θαη έβαια… πήγα θη έβαια ηηο άιιεο. 

Δ: Σα θάξδπλεο; 

: Δ, λαη, έβαια… 

Δ: Δ, είλαη κηθξφο ηψξα, εληάμεη, άκα δελ ηα θάλεη ηψξα, πφηε ζα ηα θάλεη; 

(θαθή εγγξαθή) 

Δ: Δληάμεη. Γελ έπαηξλε ην δηθφ ζνπ πξηλ; 

: Έρεη πάξεη ην δηθφ ηνπ ηψξα. 

Δ: Σψξα. Πξηλ δελ έπαηξλε ην δηθφ ζνπ φκσο; 
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: ρη. 

2: Γελ είρα δίπισκα θαη δελ έπαηξλα λα ην νδεγήζσ. 

Δ: Α, δελ είρεο δίπισκα θαη δελ έπαηξλεο… 

: πσο έρνπλε ηε ζεηξά… 

Δ: Πφζν ρξνλψλ είζαη; 

2: 24 ζηα 25.  

: … ηα παηδηά κνπ, νχηε λα η‟ αγγίμνπλε, ην δηθφ κνπ ην ακάμη, αλ δελ ππάξρεη δίπισκα. 

Δ: Αλ δελ ππάξρεη δίπισκα. 

2: Δίρα δηθαζηήξην ηψξα ζηηο είθνζη… 

: Γελ ππάξρνπλ ζήκεξα κεραλάθηα {…………………} 

Δ: {……}. Γειαδή εζχ δελ κπνξεί λα κελ ηνλ έβαιεο λα ηνλ κάζεηο δχν πξάγκαηα ζηελ 

νδήγεζε… 

2: Ο παηέξαο κνπ κφλνο ηνπ {………….}. 

Δ: Καιά {……} 

: {……} θάπνηε, δελ μέξσ αλ γλσξίδεηε ηα παιηά ηα ρξφληα πψο γπξίδαλε ν θφζκνο 

ηφηε, απηνί νη άλζξσπνη, θαη είραλε κάζεη κε ηα θάξα. Με ηα θάξα. Καη κνπ είραλε κάζεη, 

θαη κνπ είπαλε {………}. λεηξν. λεηξν κεγάιν. Καη απηνί πνπ κπνξέζαλε λα 

απνθηήζνπλ έλα ακαμάθη, {……} ν άιινο {……} {θαη γξάθεη} ηελ Κπξηαθή είδα πνπ 

γξάθεη Mercedes θαη γξάθεη Datsun. 

Δ: Έια, ηψξα… 

: Ναη, βξε! 

2: Σν μέξεηο ην αλέθδνην… 

Δ: Ση ην θάλακε … είδα πξνρζέο έλα… έλα θνξηεγάθη, ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηε… 

μέξεηο, γηα εκπφξην, ξε παηδί κνπ, ην θνξηψλεη, πάεη απφ δσ, πάεη απφ θεη, ηξνκεξή 

δνπιεηά, ηξνκεξή! Αθνχ ζνπ ιέσ {………}. Καη μέξεηο, επεηδή είλαη παηέξαο θαη γηνο, έρνπλ 

αθξηβψο ην ίδην. Γελ μέξσ ηη ήηαλ, αιιά {………}. Σν είραλε θάλεη κέζα… ηξνκεξή 

δνπιεηά! Γειαδή δελ έρσ δεη άιιε δνπιεηά ηέηνηα, δειαδή ήηαλε ηξνκεξή δνπιεηά! ε 

θαηαπιηζκφ, ε; ε θαηαπιηζκφ ην ‟δα. Σν απηνθίλεην ήηαλ ρίιηεο θνξέο θαιχηεξν απ‟ ηνπ 
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πχξνπ! {Μελ ηνπ πείηε ηνπ πχξνπ ηίπνηα}. Σν απηνθίλεην ήηαλ ηξνκεξή δνπιεηά ην 

απηνθίλεην. 

: Γειαδή είλαη θάηη πνπ {……} θάπνπ, θάκπνζα ρξφληα. Αιιά… 

Δ: {……} ην μπινθνξηψλνπλ! 

(θαθή εγγξαθή) 

: {……} η‟ ακάμη, εγψ ην πήξα θαηλνχξην. 

Δ: Ση; 

: Σν ΚΗΑ, ην {…}. Καη δελ έρσ βάιεη απάλσ, ζαο κηιάσ εηιηθξηλά, δελ έρσ βάιεη 

απάλσ νχηε έλα κπηριηκπίδη. 

Δ: {………} ρηιηφκεηξα, έηζη; {……} 

: Γελ έρσ βάιεη ηίπνηα απάλσ. 

Δ: Πφζα ρηιηφκεηξα έρεηο θηάζεη; 

: ην ακάμη; 

3: Σα λέα παηδηά, απηά βάδεη κεο ζην απηνθίλεηφ ηνπ. 

Δ: Δ, ηα λέα παηδηά… ηη ήζειεο λα βάιεη, έηζη, γηα λα πεγαίλεηο λα ηνλ πεηξάδεηο… 

: Γελ έρεη θάλεη πνιιά ρηιηφκεηξα. 140.000 ρηιηφκεηξα. 

Δ2: Απηφο είλαη… απηφο είλαη ν ήρνο, έηζη; Απηφ ην… ην πεξηνδηθφ, απηφ πξέπεη λα ην… λα 

ην αλνίμσ, λαη. 

Δ: Άκα πάεη κέρξη ηα Γηάλλελα, λαη. 

: Αγξίλην, Γηάλλελα θαη γπξίδσ. 

Δ: Απηφ ήζεια λα ζνπ πσ: πξνο ηα θάησ δελ παο; 

: Παληνχ πάσ. Παληνχ, παληνχ. 

Δ: Δληάμεη, ζέισ λα πσ, γηαηί κνπ θάλεη εληχπσζε γηαηί κφλν πξνο ηα πάλσ. 

: Απφ ηηο φιεο δνπιεηέο κνπ είλαη απάλσ. Δ, έρσ πάεη θαη {…} 

Δ: Άιια πξάγκαηα θάησ απ‟ η‟ απιάθη θη άιια πάλσ απ‟ η‟ απιάθη. 
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: Σν ίδην είλαη. Σν απηνθίλεην ην έρσ ελάκηζε ρξφλν θη έρσ θάλεη 39.000 ρηιηφκεηξα. 

Δ: Μφλν; Γελ παο καδί…; 

: Ση ελλνείο δελ πάσ καδί; 

Δ: Πνχ ηα θάλεηο ηα ρηιηφκεηξα; 

: Πεγαίλσ. 

Δ: Α, παο! Φεχγεηο. Νφκηδα φηη δνπιεχεηο ζηαζεξά ζην… 

: {……}. 

Δ: ηαλ δελ έρεηο… 

: ηαλ δελ πεγαίλσ γηα δνπιεηά, πάσ. Γελ έρσ πξφβιεκα, πάσ. 

Δ: Οπφηε πξέπεη λα έρεηο θαιφ {…}. 

: Δγψ ζέισ λα  

(θαθή εγγξαθή) 

Δ2: Σζηγγάλνπο; 

: Σζηγγάλνπο. {…} γηα ζπλαπιία εδψ ζηελ Πάηξα. 

Δ: Α, σξαία. 

: Δγψ πήγα ζήκεξα θάπνπ, ζπλελλνήζεθα, ζα ζηείινπλ θάπνηνλ γηα ηα ραξηηά ηνπ 

ππνπξγείνπ, λα καο θφςνπλ θάπνην… 

Δ: {…} ζηελ πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα θαη ζ‟ απηά λα {…}. 

: { … …. …. … … }είλαη πάξα πνιχ φκνξθε {…}, γλψκε κνπ δειαδή {… …} 

Δ: Απηφο ν ζχιινγνο πνπ ιέηε ησλ ηζηγγάλσλ, είλαη επίζεκνο αο πνχκε, ππάξρεη μέξσ γσ, 

ειαθξπληηθφ θαλνληθά; Απφ κέιε πφζα κεηξάεη; 

: Έρσ ήδε εγγεγξακκέλνπο εγψ θακηά εμεληαξηά {… …} κέρξη δχν ρηιηάδεο, πέληε 

ρηιηάδεο άηνκα {…}, έρσ ελεκεξσκέλνπο γχξσ ζηα νθηαθφζηα κέιε… 

Δ: Απέλαληη αο πνχκε, απφ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παηξψλ δειαδή… 

: { … …. … } 
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Δ:… ή θαη έμσ απφ ηελ Πάηξα; 

: Πεξηθέξεηα, εεε… πεξηνρή Παηξψλ 

Δ: Πφζνο είλαη ν πιεζπζκφο, ν πιεζπζκφο ησλ ηζηγγάλσλ πφζνο είλαη…; 

: Δδψ ζηελ Πάηξα; 

Δ: Δ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Να κελ πάξνπκε ηελ Αραγηά δειαδή. 

: ε νηθνγέλεηεο ζεο ή ζε άηνκα; 

Δ: ε νηθνγέλεηεο θαη ζε άηνκα. Οη νηθνγέλεηεο είλαη πνιπκειείο απ‟ φ,ηη είδα. 

: Πέληε ρηιηάδεο {…} 

Δ: Πέληε ρηιηάδεο. Κη απηνί, νη πεξηζζφηεξνη είλαη…, θαηνηθνχλ κφληκα… έρνπλ κφληκε 

θαηνηθία δειαδή, απ‟ φ,ηη θαηάιαβα 

: {… …} φπνπ ππάξρεη δνπιεηά, αιιά κφληκα … 

Δ:  { … … } 

: Έδξα Πάηξα, λαη. 

Δ: {………}  Καη ζην πνηάκη θαη ζηελ παξαιία 

: … Σν εκπφξην θαη … 

Δ:  

: ……… κέρξη αλ πνπιήζνπλ 

Δ: Ναη. ηγά ζηγά αξρίδνπλ θαη ιηγνζηεχνπλ 

: Αξρίδνπλ λα ιηγνζηεχνπλ γηαηί αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζην λφεκα δειαδή 

Δ: Απηά ηζρχνπλ, απηά πξνβιέπνληαη 

:  Τπάξρεη λφκνο …  θαη αλ απηφο δελ ζπκκνξθψλεηαη κ‟ απηφ λα ππάξρεη …. 

Δ:  Τπάξρεη αιιά δελ εθαξκφδεηαη. 

:  

Δ:  
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: Να ππάξρεη θάπνηνο λφκνο πνπ λα ζε αλαγθάδεη … 

Δ: Τπάξρεη 

: πσο θάπνηε εθάξκνζα εγψ έλα λφκν. Ήηαλ έλαο δίπια κνπ {……} Δγψ ράιαζα 

θάπνηα ιεθηά γηα έλα ζπίηη ……… Δηθνληθά ζα ηνπο ηηκσξήζσ κε 100000 επξψ αλ δελ 

θηηάμνπλ … …. … Αλ δελ θηηάμεηο ηνπαιέηα 400000 …. ε ηέζζεξηο κέξεο θηηάμαλ. … 

… . . ηελ άιιε θνξά πνπ ζα „ξζνχκε 400. … …. … Ενχλε κε ην δηθφ ηνπο ην κπαιφ. Σν 

ρνπλ ξίμεη ζην θνκπηνχηεξ φινη. Ση λα θάλεηο {….. . . . .. .  .. . ….. . . . .. .  ….. . . . .. .  .  

….. . . . .. .  .  ….. . . . .. .  .  ….. . . . .. .  .  ….. . . . .. . }  

(Δδψ κηινχλ πνιινί θαη δελ θαηαιαβαίλσ πνηνο ιέεη «ηη») 

 

 … εγψ ΠΑΟΚ, ….….….…. 

 … λα ηα βάινπλ θάησ ζε κηα δνπιεηά 

 …ζνπ‟πα γσ λα ιεο ζηνλ θφζκν 

 … θαη πξφεδξνο λα κελ ήκνπλα 

 … Δγψ ζαλ πξφεδξνο … Δγψ ιέσ απηφο ν άλζξσπνο είλαη απηφ, αλ ζέιεηε…  

 … θαη πεο κνπ πνηνο είλαη αξκφδηνο, εγψ ή απηφο  

 

Δ: Δδψ ζηελ ελνξία δελ πάεη ν παπάο, δελ βνεζάεη; 

:  

Δ:  

:  

Δ:  

:  

Δ:  

: Τπάξρνπλ άλζξσπνη… Θεο λα ζνπ πσ γηα ην „Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ‟ … γηαηί 

ηζαθψζεθα κηα κέξα… Θα ζνπ πσ θάηη. Απηά πνπ αθνχηε ζηελ ηειεφξαζε … Σα ηξψλε 

απηνί πξψηα θαη κεηά δίλνπλε φηη πεξηζζεχεη … Πξψηα ηξψλε απηνί θαη έπεηηα  …  
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Πήγα εγψ …  

Δ: Γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ πξάγκα δειαδή 

: … Δγψ απφ ηελ ηζέπε κνπ 

Δ: Πφζν είλαη; 

: 6, 7 ρξνλψλ 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 3 

 

Δ: {…} 

: {……} ζην δξφκν θαη κε 2 θνξέο ην κήλα {θάλεη λα βγεη δχζθνιν} ην κεξνθάκαην. 

Δ: Γελ έρεηο δηθφ ζνπ καγαδί; 

: ρη, φρη, ηίπνηα. {………} παηδηά, γηαηί έρνπλ βηβιία, λα κελ ηνπο ιείςεη ην παπνχηζη, 

λα κελ ηνπο ιείςεη ην ξνχρν… 

Δ: Να {…} ιεθηά γηα λα {…}. Να ζνπ πσ θάηη: Γνπιεχεηο δειαδή ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζηδεξά ή νηθνδνκέο φπνπ βξεηο; 

: Άθνπ, άθνπ: απηφ ην παηδί είλαη θνπληάδνο κνπ. Γνπιεχεη εδψ πέξα. Καη ην παηδί 

φπνηε έρεη δνπιεηά, κε παίξλεη ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη «έια δνχιεςε». Δλψ απηφο ην 

κήλα κπνξεί λα βγάιεη 10 κεξνθάκαηα. Γειαδή ηψξα κε 700 επξψ λα παο έλα κήλα δελ 

κπνξνχκε λα ηα βγάινπκε πέξα. Γηαηί ζέινπλ ην παπνχηζη ηνπο… 

Δ: Σν μέξσ, έρσ θη εγψ παηδηά. 

: Σν θάζε δεπγάξη παπνχηζηα θάλεη 30 επξψ, 40. Βάιε ην ληχζηκφ ηνπο, λα πάλε θαζαξά 

απφ ην ζπίηη, ζέινπλ ην θαγεηφ ηνπο, ζέινπλ ην ραξηδηιίθη ηνπο ην πξσί, λα πάξνπλ έλα 

θνπινχξη, θάηη, απηά είλαη ηα νηθνλνκηθά πνπ δελ κπνξνχκε λα βγνχκε πέξα. 

Δ: Σν ραξηδηιίθη…ηνπο ην δίλεηο 

: Γειαδή 30…40… 50 ιεπηά, φζα έρσ δειαδή… 

Δ: Γελ ηνπο δίλεηο θάηη δειαδή απφ δσ, απφ ην ζπίηη… πψο λα ην πσ… 

: Κακηά θνξά ηψξα, φηαλ… φηαλ θαιηάζεη θαη κέλεη θαγεηφ ζηελ θαηζαξφια, ην βάδσ 

ζε έλα κπνιάθη θαη ην ζηέιλσ ζην ζρνιείν. ηαλ δελ έρνπκε ρξήκαηα… 

Δ: Κάλα κήιν, θάλα ηέηνην, θάλα πνξηνθάιη, ηέηνηα πξάγκαηα; 

: Με δπζθνιία. 

Δ: Με δπζθνιία. Μάιηζηα. Δδψ πφζα ρξφληα κέλεηο ζ‟ απηφ ην ζπίηη; 

: Δδψ… δειαδή ηψξα… λα ζνπ πσ θάηη, εγψ κέλσ εδψ ζην ζπίηη θάλα πεληάξη κήλεο. 
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Μεηά έκελα ζηε ζεία κνπ, {…} ην ζπίηη είλαη ιίγν παιηφ, δε κε ζχκθεξε εκέλα ηψξα λα 

βάισ ζνβαηδή θαη… 

Δ: Σν θάπληζκα επηηξέπεηαη; 

: Ναη, ακέ! 

Δ: Λνηπφλ…Πεξίκελε, γηα θάηζε: Απηά είλαη δηθά ζαο, έηζη; 

: Πάξε, πάξε ηζηγάξν! 

Δ: Έρσ θη εγψ ηα ίδηα, γη‟ απηφ κπεξδεχηεθα. 

: Πάξε, πάξε, δελ πεηξάδεη. 

2: ηηο ιατθέο πάκε εδψ πάλσ θαη καδεχνπκε πνξηνθάιηα, κήια… 

Δ: Ζ θαηαγσγή ζνπ απφ πνχ είλαη; 

: Παηξηλφο, είκαη, απφ δσ. 

Δ: Απφ δσ, απφ πιαηεία Διεπζεξίαο; 

: Σαξακπνχξα, εθεί γελλήζεθα, κεηά ήξζακε εδψ ζηε κχξλε… 

Δ: Κη εγψ εδψ θνληά κέλσ, ζηε κχξλεο εθεί. 

: Έκελα Αγίνπ Νηθνιάνπ . 

Δ: Δ, θνληά κέλνπκε. Δγψ 103.  

: Μεηά θχγακε απφ θεη, ην γθξεκίζαλ, κεηά απφ θεη, κεηά είρα πάεη ηελ πξψηε θνξά 

ζηελ νηθία Μαθξπγηάλλε, κεηά πήγα ζην ζείν κνπ… 

Δ: Γε θεχγεηο πάλησο απ‟ ηελ Πάηξα, δειαδή; 

: ρη. 

Δ: Δδψ είζαη ζπλέρεηα.  

: Γειαδή εθηφο Παηξψλ ηψξα, λα πάσ Αζήλα, δελ πάσ, γηαηί ν ηφπνο κνπ είλαη εδψ. 

Δδψ γελλήζεθα. 

Δ: Ζ γπλαίθα ζνπ απφ δσ είλαη; 

: Ζ γπλαίθα κνπ είλαη απ‟ ηελ… απ‟ ηελ Αραγηά.  
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Δ: ρνιείν έρεηο πάεη θαζφινπ; 

: Γελ πήγα ζρνιείν, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, γηαηί ε κεηέξα κνπ έρεη θάλεη 11 παηδηά θη 

εγψ ήκνπλ αξρεγφο, φηαλ ήκνπλα πηηζηξηθάο. 

Δ: Ήζνπλ απ‟ ηα πξψηα; 

: Δγψ ήκνπλ ν ηέηαξηνο. Καη ηα ηέζζεξα – πέληε, βνεζάγακε ηελ νηθνγέλεηα, λα ηα 

θέξνπκε δειαδή… βφιηα. 

Δ: Καηάιαβα. Πφζα αγφξηα πφζα θνξίηζηα; 

: 6 θνξίηζηα θαη 5 αγφξηα. 

Δ: Δίραηε γηα παληξεηά δειαδή…αξθεηά. 

: Σψξα έρνπλε παληξεπηεί φια. ια, φια! Καη ηα 11 έρνπλ παληξεπηεί. 

Δ: Σν φλνκά ζνπ δε ξψηεζα. 

: Ν. .  

Δ: Ν. , Α., Δ.  θαη Ν., έηζη; Χξαία, ινηπφλ. 

: Σψξα έρσ θάλεη έλα δάλεην, απηφ πνπ ιέλε γηα ηνπο άζηεγνπο, 4 ρξφληα, εδψ θαη 4 

ρξφληα νχηε απάληεζε δελ έρνπκε πάξεη… 

Δ: Α, έρεηο θάλεη αίηεζε γηα ζπίηη. 

: Αθφκα φκσο δελ έρνπκε πάξεη απάληεζε. 

Δ: Ναη. Λνηπφλ… εδψ θαη 4 ρξφληα. 

 

(ρηππάεη δπλαηά ε εμψπνξηα, ν παηέξαο ζηέιλεη ηνλ κηθξφ λα αλνίμεη, κπαίλνπλ θάπνηνη 

κέζα, καο θέξλνπλ ηνπο θαθέδεο καο, ηνπο νπνίνπο πξνθαλψο ηνπο αγνξάζαλε απφ 

θάπνην καγαδί θαη ηνπο νπνίνπο καο πξνζθέξεη ε κεηέξα. Σνπο επραξηζηήζακε. Οη 

επηζθέπηεο ήηαλ ν γακπξφο ηνπ Ν. θαη ε μαδέξθε. πζηεζήθακε. Δθείλνη παξέκεηλαλ ζην 

ρψξν, φξζηνη πίζσ καο θαη παξαθνινπζνχζαλ ηε ζπδήηεζε.) 

 

Δ: Να θάλσ κηα εξψηεζε: εζχ ζα ήζειεο ηα παηδηά ζνπ λα γίλνπλ ζηδεξάδεο; 

: Ναη, ακέ. Ακέ. 
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Δ: Βιέπεηο φηη έρεη έηζη…  

: Άθνπ λα δεηο. ηαλ ζπνπδάζνπλ, αο πνχκε, ην πην… ε θαιχηεξε δνπιεηά γηα 

νηθνδνκή είλαη κεραληθφο. Γηαηί ν κεραληθφο πάεη θαη θάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Πιεξψλεη ηα {…}, πιεξψλεη ηα πάληα. Γειαδή ηψξα έλα ηεζζάξη εξγάηεο κπνξεί λα κε 

ζε πάξεη έλα κήλα, κπνξεί λα ζε πάξεη 5 κεξνθάκαηα. Καηάιαβεο; 

Δ: Έρεη θαλέλα έηζη εθδειψζεη ηελ επηζπκία λα γίλεη ζηδεξάο απφ ηα παηδηά; 

: Ο {…} 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ. Σα παηδηά είλαη απηά ηα ηξία, έηζη; 

: Έρσ δχν αγφξηα θαη ην άιιν… 

Δ: Ναη. Ζ Υ .  

: Ζ Υ. , αλ έρεη κπαιφ, αο γίλεη κεραληθφο. 

Δ: Έμππλε είλαη πάλησο. Μπαιφ έρεη…  

(φεφγουν οι επιςκζπτεσ) 

Δ: Δδψ κέλεηε νη πέληε, δειαδή, ζην ζπίηη. 

: Ναη, απηή είλαη ε ζεία. 

Δ: Α, κέλεη θαη ε ζεία δειαδή; 

: ρη, {…} 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ. Να ζε ξσηήζσ κεξηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηα παηδηά. Λνηπφλ. Καη 

ηα ηξία πάλε ζηελ πξψηε ηάμε κνπ ‟πεο, έηζη; 

: Ναη, ηα „ρσ βάιεη ζηελ πξψηε γηαηί δελ κνπ αξέζαλε ηελ άιιε θνξά πνπ πεγαίλαλε 

θαη ιέσ θάηζε λα ηα βάισ ζηελ πξψηε πάιη… 

Δ: Απφ πιεπξάο…λαη 

: Μνπ ‟ιεγε ε δαζθάια λα ηα βάισ ζηελ ηξίηε θαη ζηελ δεπηέξα. Καη ιέσ αθήζηε 

παηδηά, δελ ηα ‟ρνπλε κάζεη.  

Δ: Ναη. Απφ πιεπξάο… 

: Οχηε ην «α» δελ μέξαλε. Γηαηί ήζαληε θάηη δαζθάινη θαη δελ ηα καζαίλαλε ηα παηδηά 
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λα αζρνιεζνχλ κε ηα παηδηά. 

Δ: ‟ απηφ ην ζρνιείν πήγαηλαλ απφ ηελ αξρή; 

: ρη, είραλ πάεη αιινχ, ζην Μηληηιφγιη. Γειαδή φπνπ έβξηζθα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα 

λα κείλσ… έζηειλα θαη ηα παηδηά 

Δ: πνπ κέλαηε θνληά, πεγαίλαλε θαη ηα παηδηά. 

: Μπξάβν. Γειαδή έκελα ζε θαιχβη, γηαηί δελ ηα έβγαδα… δελ έβγαηλα πέξα, λα ζνπ 

πσ ηελ αιήζεηα. 

Δ: Ναη. Σψξα ζε ηη ειηθίεο είλαη ηα παηδηά, γηαηί κνπ θαίλεηαη φηη θαλέλα… 

: Σν έλα είλαη… ν Π.  είλαη 11, ν Υ.  είλαη 8 θαη ε Υ.  είλαη έλα. 

Δ: Ζ Υ.  είλαη; 

: 8. Ο Υ.  είλαη 9. 

Δ: Ο Υ. είλαη 9. Μάιηζηα. Γηαηί 

: {…} ην έλα παηδί, ηζαθ, γηλφηαλ ην άιιν. Μηα πνπ έηπρε, ιέσ, λα κελ ην ζθνηψζσ, 

φπσο θάλνπλ νη άιιεο, απνβνιέο. 

Δ: Μάιηζηα. Καη πάλε θαη ηα ηξία ινηπφλ ζηελ πξψηε. 

: Ναη, ηα ‟βαια εγψ γηα λα… απιψο λα…  

Δ: Να ζε ξσηήζσ θάηη: γηαηί… ζηελ αξρή λνκίδσ ήηαλε ζην 17 θαη θχγαλε θαη πήγαλε 

ζην… 

: Ήζαληε πξψηα εδψ πάλσ ζην… 

2: {…} 

: Δδψ, ζηε Γεξκαλνχ. ‟ απηφ ην ζρνιείν. Καη ηφηε πνπ έκελα ζην ζείν κνπ… 

Δ: ην 8
ν
; 

: Ναη. Καη ηφηε πνπ έκελα ζην ζείν πήγε εθεί θαη είπε φηη έρνπλε θχγεη απφ δσ θαη 

κεηά… 

Δ: Καη πήγαλ απφ θεη ζην… 
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: Σα ‟θεξα εδψ. 

Δ: Πεξίκελε. ην ρ
ν
 ήηαλ απηή ηε ρξνληά δειαδή, θέηνο; 

: Ναη, θέηνο. 

Δ: Φέηνο. Καη κεηά πήγαλ ζην 1…  λνκίδσ. 

: Ναη, λαη, πήγαλ ηψξα. Πνπ ηα είδεο ζήκεξα. 

Δ: Δθεί πνπ ηα είδα ζήκεξα ήηαλ απφ ηελ αξρή ή ήηαλ θαη ζην άιιν ζρνιείν θαζφινπ; Πψο 

πήγαλ… 

: Πέξπζη, πψο ήηαλ, ήηαλ θαζφινπ… 

Δ: ρη, φρη, άιιν ιέσ. Γηαηί είλαη ην έλα ζην έλα ζρνιείν θαη ηα άιια ζην άιιν; 

: Σα βάιαλε δηαθνξεηηθά… ν δηεπζπληήο.  

Δ: Ήηαλ ζηελ αξρή καδί δειαδή θαη ηα μερσξίζαλε ή απ‟ ηελ αξρή… 

: ρη, απ‟ ηελ αξρή. Μφιηο ήξζαλ απφ θεη πάλσ θαη ιέεη ηα δχν παηδηά ζα πάλε απφ θεη 

θαη ην έλα απφ δσ. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Γειαδή {…}γηαηί δελ είραλ ιέεη απφ θεη ζξαλία, θαη θάηη ηέηνην κνπ είπαλ. Γη‟ απηφ 

ήηαλ απφ θεη έλα ζξαλίν άδεην γη‟ απηφ ην πήγαλ. 

Δ: Να ζνπ πσ θάηη, ηα παηδηά πάλε θάζε κέξα ζρνιείν, φιεο ηηο κέξεο; 

: Κάζε κέξα. Γειαδή φηαλ είλαη αδηάζεην ην παηδί, εληάμεη, ζα ην θξαηήζσ. 

Δ: Γελ έρνπλ δειαδή πξνβιήκαηα δειαδή… 

: ρη, ηα παηδηά φρη. Σα {…} 

Δ: Δγψ πνπ είρα πάεη αο πνχκε απφ θεη ζην ζρνιείν, ζηνπ Π.  θαη ηεο Υ. ηνπο είρα δεη, γη‟ 

απηφ ξσηάσ, γηαηί δελ μέξσ γηα ηνλ… 

: Δληάμεη, εκβφιηα ηα ‟ρσ θάλεη ηα παηδηά γηα φιεο ηηο αξξψζηηεο, γηα ηιαξά, γηα 

επαηίηηδα, φια. 

Δ: Με ηα γξάκκαηα πψο ηα βιέπεηο εζχ; 
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: Δληάμεη, δειαδή πεγαίλνπλ πην θαιχηεξα απ‟ ηα… απ‟ ηηο άιιεο… απ‟ ηελ άιιε 

ρξνληά πνπ πεγαίλαλε αιινχ. Γειαδή εδψ πέξα είλαη πην θαινί νη δαζθάινη. 

Δ: Σα πξνζέρνπλ δειαδή; 

: Ναη, ακέ. Ναη, ακέ. Ναη, ηα πξνζέρνπλ ηα παηδηά, ακέ. 

Δ: Γηαβάδνπλ ηα παηδηά θαζφινπ εδψ ζην ζπίηη; 

: Ναη, ακέ; Γειαδή μέξνπλ θάλα ηξηάξη γξάκκαηα εθεί πέξα, ην «ξ», ην «λ», φιν απηά 

γξάθνπλ, θαη ηνπο ιέσ «παηδηά, γξάθηε». Να κάζεηε γξάκκαηα. 

Δ: Δζχ ηα δηαβάδεηο, δειαδή ή κφλα ηνπο; 

: Έξρεηαη κηα θίιε εδψ πέξα θαη ηνπο ιέεη. 

Δ: Σνπο δείρλεη θάηη. Μάιηζηα. Πφζε ψξα δηαβάδνπλ πεξίπνπ; 

: Σα βάδσ εθεί πέξα… φζν… δειαδή φζν αληέρνπλ. 

Δ: ζν αληέρνπλ. Δδψ δηαβάδνπλε ή έρνπλ άιιν δσκάηην πνπ… 

: Δδψ. Κακηά θνξά εδψ ζηελ θνπδίλα, θακηά θνξά απφ θεη ζην δσκάηην… πνπ 

ζέινπλ. 

Δ: Δζέλα, θαη ηνπο δχν δειαδή, ηη ζαο ελδηαθέξεη λα κάζνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν; 

: Να κάζνπλε γξάκκαηα, λα γίλνπλε θαινί αλζξψπνη. Να κελ είλαη ζαλ ηα άιια 

ηζηγγαλφπνπια πνπ γπξίδνπλ μππφιπηα, πνπ πάλε απφ δσ, πνπ {…}νη γνλείο {…}. Δγψ 

ζέισ πην πνιχ ην θξάηνο, φια ηα πξνβιήκαηα, λα καο βνεζήζεη δειαδή απφ ρξήκαηα. 

Γηαηί ηα κηθξά παηδηά πεγαίλνπλε ζρνιείν, ζέινπλ ην παπνχηζη ηνπο, ζέινπλ ην ξνχρν 

ηνπο θη εγψ δειαδή πεγαίλσ θαη φ,ηη παίξλσ ην αθήλσ γηα ηα παηδηά. Λέσ εγψ ζα πάλε 

ζην ζρνιείν, ζα ηα βιέπεη ν δάζθαινο λα ηα ραίξεηαη θαη λα ζνπ πσ ζην θαγεηφ έηζη θη 

έηζη. 

Δ: Σν θαθφ είλαη φηη είλαη θαη ηξία θηφιαο δελ είλαη λα παίξλεηο θαη θαλέλα επίδνκα φπσο 

είλαη ηέζζεξα θαη… 

: Έπαηξλα επίδνκα θαη κνπ ηα θφςαλε. Μφιηο πήγε ην παηδί 6 ρξνλψλ κνπ ηα θφςαλε. 

Δδψ έρσ θάλεη ην δάλεην, απηφ πνπ ιέλε γηα ηνπο άζηεγνπο εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα θη 

αθφκα απάληεζε δελ έρσ πάξεη. 

Δ: Έρνπλε… λνκίδσ φηη έρνπλε κπινθάξεη φια απηά. Λνηπφλ. Σα παηδηά ζηηο γηνξηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηηο εθδειψζεηο, πεγαίλνπλε; 
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: Ναη. 

Δ: ηαλ είλαη… Λνηπφλ: Δζείο έρεηε πάεη πνηέ ζε θακία γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ; Γειαδή λα… 

μέξσ εγψ λα πνχλε πνίεκα, λα ηα δείηε ηέινο πάλησλ… 

: ε γηνξηέο, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δελ έρσ πάεη εγψ, δελ μέξσ {απηή ηε βδνκάδα}, 

γηαηί εγψ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, ηξέρσ γηα ην κεξνθάκαην. Λνηπφλ… 

Δ: (πξνο ηε κεηέξα): Δζείο δνπιεχεηε ή κε ηα παηδηά αζρνιείζηε; 

3: πίηη κε ηα παηδηά… 

: Γειαδή ηα πιέλεη, ηα ζπληεξεί, λα ηα θάλεη κπάλην, λα ηα θάλεη κπάλην, ηα πεγαίλεη 

ζρνιείν… 

3: Γηα αγξνηηθέο δνπιεηέο δε κπνξεί, γηαηί ηα έρνπκε βάιεη ζρνιείν ηα παηδηά 

: Γειαδή ηψξα πάσ, δειαδή αο πνχκε, ην θαινθαίξη έηζη γηα… 

Δ: Σν θαινθαίξη… 

: Γηα δέθα κέξεο, είθνζη, κφιηο ζηακαηάλε ηα ζρνιεία. 

Δ: Γηα δνπιεηά; 

: Γειαδή πάσ ηψξα… δελ έρσ νηθνδνκή, ζα πάσ δειαδή έηζη λα θχγσ θαη ιίγν απφ ην 

ζπίηη… 

Δ: Ναη, πνχ πεγαίλεηε ζπλήζσο; 

: Δ, θακηά θνξά πεγαίλσ θάησ ζηα αγέηθα… 

Δ: Γηα κεξνθάκαην δειαδή ή γηα δηαθνπέο, πψο ην θάλεηε; 

: Δ, θαη ηα δπν. 

Δ: Καη ηα δπν καδί. Δθεί ηη… κεξνθάκαηα ηη έρεη; 

: Δ, 25 επξψ, βγάιε ην θαΐ, δειαδή ζεκαίλεη… {…} 

Δ: ρη, φρη, άιιν ιέσ. Ση κεξνθάκαην; 

: 25 επξψ. 

Δ: ε ηη δνπιεηά; 
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: Παηάηα.  

Δ: Παηάηα. 

: Μάδεκα. 

Δ: Μάδεκα παηάηα. Μάιηζηα.  

: {…} 

Δ: (πξνο ηε κεηέξα): Καη βνεζάηε θη εζείο ή…; 

: Α, εληάμεη, ε ζχδπγφο κνπ, λα ζνπ πσ θάηη, πεγαίλσ εγψ, γηαηί θάζνληαη ηα πηηζηξίθηα, 

γηαηί κελ πεξάζεη θαλέλα απηνθίλεην θαη ηα ρηππήζεη, θαη φηαλ δελ κπνξψ, δειαδή φηη 

δελ κπνξψ είκαη αδηάζεηνο, ζα πάεη ε ζχδπγφο κνπ θη εγψ ζα θάηζσ ζηα παηδηά. 

Δ: Σα παηδηά βνεζάλε θαζφινπ ζηηο άιιεο δνπιεηέο. 

: Αθνχ είλαη κηθξά. 

Δ: Ρσηάσ, δελ… 

: Δ, θάλνπλε… ηψξα ηε καζαίλνπκε λα γίλεη λνηθνθπξά. Δίλαη ιίγν ηεκπέια φκσο, δελ 

κ‟ αθνχεη. 

Δ: Λνηπφλ: Δζείο ηη ζα ζέιαηε λα γίλνπλ φηαλ κεγαιψζνπλ; Μνπ ‟παηε γηα ηε κία… 

: Άθνπ λα δεηο, άκα βνεζήζεη θαη ην θξάηνο λα ηα θέξσ βφιηα ζηα ρξήκαηα, κπνξεί λα 

ηα ζπνπδάζσ. Σψξα κε πέληε κεξνθάκαηα, δελ κπνξείο λα ηα ζπνπδάζεηο, θαηάιαβεο; 

Γηαηί άιινη… 

Δ: Δζείο δειαδή… 

: Α, κπξάβν! Δκείο είκαζηε ηζηγγάλνη. Δλψ ν ιατθφο, άιινο πνπ δνπιεχεη ηξάπεδα, 

άιινο απφ δσ, άιινο απφ θεη, ζηε δεκαξρία, κπνξεί λα ηα ζπνπδάζεη. Γηαηί απηφο 

κεζαχξην ζα βγεη ζηε ζχληαμε. Δγψ πνπ θάλσ πέληε κεξνθάκαηα ην κήλα, δε κπνξψ λα 

βγσ ζηε ζχληαμε. Ση έρσ καδέςεη; Γνπιεχσ 17, δειαδή 18 ρξφληα θη έρσ καδέςεη κφλν 

600 έλζεκα. Δληάμεη; Με 600 έλζεκα δελ παίξλεηο ζπίηη, νχηε ηε κηζή δελ παίξλεηο. 

Δπεηδή κπαίλεη κε θιήξν. 

Δ: Θέιεη πφζα, 1500; 

: Γηα λα πάξεηο ζπίηη, απνθιείεηαη, κφλν κπαίλεηο ζε θιήξν. Καη ηνλ θιήξν{…} 

Δ:ε θιήξν, αιιά λνκίδσ θαη ζηνλ θιήξν δελ ζέιεη 1000ηφζα έλζεκα; Πφζα ζέιεη; 
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: Δ, δελ θαιηάδεη φκσο λα ην πάξεηο.  

Δ: Δζείο πφηε, αο πνχκε, πηζηεχεηε δειαδή φηη ζα ζηακαηήζνπλ ηα παηδηά ην ζρνιείν; 

: Σα παηδηά; 

Δ: Θα πάλε Γπκλάζην; Ση  βιέπεηε; 

: Ακέ, πψο δε ζα πάλε! {…} 

Δ: Σα παηδηά έρνπλ ηελ φξεμε, ζέινπλ λα πάλε δειαδή. 

: Ναη, ακέ! Θέινπλ, πψο δε ζέινπλ. 

3: Θα ζπλερίζνπλ, αιιά… θακηά θνξά είδεο, άκα βιέπνπλ θαη είλαη παιηά ηα ξνχρα, 

θάζνληαη θαη θιαίλε, ζέινπλε λα πεγαίλνπλ. 

: Να ζνπ πσ θάηη. Σα παηδηά ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ. Άκα κεγαιψζνπλ είλαη πην πνιιά 

ηα… Άθνπ: άκα κεγαιψζνπλ, ιέκε φηαλ… ηε ράξε θαη κεγαιψλνπλ είλαη πην πνιιά ηα 

έμνδα. Γηαηί λα παο λα αγνξάζεηο έλα δεπγάξη παπνχηζηα ησλ παηδηψλ, απφ καγαδί, φπσο 

θάλεη φινο ν θφζκνο ζέιεηο 30 επξψ κε 40. Καηάιαβεο; Δίλαη έμνδα. 

Δ: Με ηε δαζθάια πψο έρεηο δεη, πψο ηα αληηκεησπίδεη ηα παηδηά; 

: Σα πξνζέρεη , εληάμεη, δελ έρσ παξάπνλν απ‟ ηε δαζθάια. 

Δ: Γελ έρεηο παξάπνλν.  

: ρη, φρη. Σα αγαπάεη ηα παηδηά… 

Δ: Με ην δηεπζπληή; 

: ρη, δελ… 

Δ: Γελ έρεηο… 

: ρη, δελ έρσ πξφβιεκα. 

Δ: Με ηνλ… Υαξάιακπν είπακε; 

: Σνλ Υ.. Ο Υ  έρεη κείλεη… 

Δ: Σν μέξσ. Πψο ηα… απηφο πψο ηα πεγαίλεη κε ηε δαζθάια; 

3: Γελ έρνπλε θάλεη παξάπνλα. 
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: Γεληθά ζε θάζε παηδί ιέσ, παηδηά, λα ζεβφζαζηε ην δάζθαιν, ηε δαζθάια, θαζαξία λα 

κελ θάλεηε… 

Δ: Γελ έρεηο δειαδή πξνβιήκαηα, έηζη… 

: ρη, φρη, φρη. 

Δ: Δίλαη ζηελ ηάμε δσεξά, πψο ην έρεηε δεη εζείο, ηη θαηαιαβαίλεηε; 

: ην ζρνιείν; 

Δ: Ναη. 

: ην ζρνιείν, φρη, είλαη… είλαη ήξεκα. Δ, εληάμεη, ηψξα αλ ζα πάεη έλα παηδί θαη ην 

ρηππήζεη…φκσο ηνπο έρσ πεη εγψ, παηδηά εγψ, ζαο ρηππάεη έλαο; Θα πεγαίλεηε ζηνλ… 

ζηνλ θχξην. Να κελ είζαζηε, ιέσ, κηα ν έλαο, κηα ν άιινο, γηα λα κελ ηζαθσζνχκε θη 

εκείο νη κεγάινη, λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα. Καη ηνπο ιέσ, ζα πεγαίλεηε ζηνλ θχξην. 

Δ: Γειαδή θαη κε ηα ηξία δελ ππάξρεη πξφβιεκα. 

: ρη, φρη. 

Δ: Με ηηο δαζθάιεο έρεηε κηιήζεη θαζφινπ; Γηα ηα παηδηά… 

: Έρσ κηιήζεη κηα θνξά, ιέσ «πψο ηα βιέπεηο ηα παηδηά;», κνπ ιέεη «πάλε θαιχηεξα». 

3: «Πάλε πνιχ θαιά», κνπ ιέεη. 

: Καη ν θχξηνο εθεί πνπ θάλεη ην απφγεπκα. 

Δ: ην νινήκεξν, λαη. 

: Δθεί ιέεη… ν θχξηνο .. Μνπ ιέεη «πάλε πνιχ θαιά ηα παηδηά». Γελ κνπ έρνπλε θάλεη 

παξάπνλν λα πνπλ φηη ηα παηδηά δελ πάλε θαιά. 

Δ: Σα έρεη βνεζήζεη ν θχξηνο πχξνο; 

3: ρη, πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα, δειαδή γηα ηα Υξηζηνχγελλα, ηνλ είραλε βάιεη 50 επξψ 

γηα λα ηνπο πάξσ θαλέλα παηρληδάθη, ζαλ δψξν. 

: αλ δψξν. 

Δ: ρη ,φρη, ελλνψ ζην ζρνιείν, αο πνχκε ζηα καζήκαηα. 

: Α, ηα βνεζάεη πνιχ. 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 253 

3: Σα βνεζάεη πνιχ, λαη.  

: Σα δηαβάδεη, ηη είλαη απηφ ην γξάκκα, πψο ιέγεηαη ε ιέμε απηή φιε καδί, θάζε 

γξάκκα… 

Δ: Μάιηζηα. 

: Γειαδή γξάθεη εθεί κηα ζεηξά θαη κεηά ηνπ ιέεη φηη ιέεη έηζη. Αο πνχκε «Νίθν…» 

δηάθνξα, αο πνχκε, ηη πάεη λα πεη ηα γξάκκαηα απηά. 

Δ: Γελ ζαο έρεη θαιέζεη πνηέ γηα θάπνην πξφβιεκα… 

: ρη, φρη. 

Δ: Σέινο πάλησλ, γηα ην δηάβαζκα ηίπνηα… 

: Πνηέ. 

Δ: αο έρεη πεη πψο λα δηαβάδνπλ ηα παηδηά; 

: Απιά ην απφγεπκα, λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, θακηά θνξά φηαλ δνπιεχσ εγψ, πάεη ε 

γπλαίθα κνπ. Γελ ηεο έρνπλ θάλεη ηίπνηα παξάπνλα. 

Δ: ρη παξάπνλα. Αλ ζαο έρεη πεη μέξσ εγψ πψο λα δηαβάδνπλε… 

3: Ναη, λαη, κνπ ‟ρεη πεη εκέλα. 

Δ: αο έρεη πεη εζάο. 

3: Ναη. Μνπ ιέεη, εζχ μέξεηο λα γξάθεηο ην φλνκά ζνπ; Γελ μέξσ, ηνπ ιέσ. Δ, ζα 

βάιεηο, κνπ ιέεη, ην ζχδπγφ ζνπ λα βάιεη ηα παηδηά λα γξάθνπλε θη εζχ κνπ ιέεη λα 

θνηηάο, λα γξάθεηο θη εζχ, κνπ ιέεη, ην φλνκά ζνπ. Να καζαίλεηο θη εζχ. 

: Δγψ δελ πήγα ζρνιείν, γηαηί κφλνο κνπ ήμεξα λα δηαβάδσ, αο πνχκε, ηα γξάκκαηα 

φηαλ ιήγαλε, δειαδή ππνιφγηδα: ιέσ απηφ ην πξάγκα δελ… έρεη ιήμεη. Καη κφιηο βιέπσ 

εθείλε ηελ εκέξα, παπ, ηειείσζε. {……} 

Δ: Σνπιάρηζηνλ απηά, νη ινγαξηαζκνί είλαη ην ζεκαληηθφ. Με ηα παηδηά ηα άιια…  

: Πνηα παηδηά; 

Δ: Με ηα άιια παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, έρνπλ…  πψο είλαη νη ζρέζεηο, ζαο παξαπνληνχληαη, 

ηίπνηα… 

: ρη, φρη, εληάμεη. 
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Δ: Δίλαη θαιά, παίδνπλ καδί…; 

: Μηα ραξά, παίδνπλ. Παίδνπλε κπάια παξέα… 

3: Γελ παίδνπλ κε ηα ηζηγγαλφπαηδα ηα δηθά καο, παίδνπλ κε ηα ιατθά! 

: Με ιατθά αλ παίδνπλε, ιέεη ε θνπέια! 

Δ: Λνηπφλ: φηαλ ηειεηψζνπλ ην δηάβαζκα, ηα παηδηά ηη θάλνπλ; 

: ηαλ ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν; 

Δ: ρη, εδψ ζην ζπίηη, αο πνχκε. Γηαβάδνπλ, αο πνχκε, θαη κεηά ηη θάλνπλε; 

: Δ, θαζφληαη ζηελ ηειεφξαζε, θνηηάδνπλ θάλα κηθηκάνπ, θάλα… φ,ηη βάδεη εθείλε ηελ 

ψξα, θάλα έξγν… φρη έξγν φκσο παξάμελν, φρη, απηφ δελ ην ζέισ θη εγψ.  

Δ: Έμσ εδψ πεγαίλνπλ πνπζελά, παίδνπλ εδψ ζηελ πιαηεία, ηη θάλνπλ; 

3: ρη, δελ η‟ αθήλσ εγψ. 

: Γελ ηα αθήλνπκε, γηαηί ππάξρνπλε… δελ κ‟ αξέζεη ν θφζκνο. Σέηνηα δειαδή πνπ 

καζαίλσ ζηελ ηειεφξαζε… 

Δ: Δδψ απφ πίζσ… 

: Δίδεο έλα παηδάθη πνπ ιέλε φηη θιέςαλε απ‟ ηελ {…}; Δ, απφ ηφηεο πήξα έλα θφβν. 

Κιέςαλε νη {αιβαλνί}, 11 ρξνλψλ. Έηζη, πήξα θφβν. Καη ηνπο ιέσ παηδηά, κελ πάηε έμσ, 

γηαηί… 

Δ: Οχηε εδψ ζηελ πιαηεία δελ ηα αθήλεηε; 

: Άθνπζε: φηαλ είλαη λα πάλε ζηελ πιαηεία, ζα πάσ εγψ κε ηε κεηέξα ηνπο, θη εγψ καδί. 

Δ: Έρεηε θνβεζεί, δειαδή. 

: Ναη, γηαηί ππάξρνπλ νη θαινί, ππάξρνπλ θαη νη θαθνί. 

Δ: Έρνπλε θίινπο φκσο εδψ, κπνξνχλ λα… βγαίλνπλ… βγαίλαλε πξηλ. 

: Φίινπο εδψ ιατθνχο δελ έρνπλ, γηαηί δελ ηα αθήλσ λα βγνπλ απ‟ ην ζπίηη, γηαηί 

θνβάκαη πνιχ. Καηάιαβεο; 

Δ: Σν λα έρνπλ θίινπο ιατθνχο. 
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: Ναη, φρη, δελ ηα… δελ ηα αθήλσ, γηαηί θάζνληαη εδψ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, αλ 

έρεηε κάζεη, θαη αξάδαλε φιε ε καζηνχξα εδψ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, αλ είραηε 

αθνχζεη.  

Δ: … ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο έρσ αθνχζεη θη εγψ, αιιά λνκίδσ φηη… έρσ κπεξδεπηεί 

θηφιαο, εδψ απφ πίζσ έρεη κηα πιαηεΐηζα, δελ έρεη; 

: Κακηά θνξά άκα ζέινπλ λα ηα πεγαίλνπκε εκείο… 

3: Δληάμεη, άκα έρεη ιηαθάδα, ηα πεγαίλνπκε. 

Δ: Δζείο πνπ… ηα παίξλεηε, αο πνχκε, λα πάηε θακηά βφιηα… 

: Ναη, πεγαίλνπκε ζηηο πιαηείεο, θάλνπλε ηελ θνχληα ηνπο, άκα έρεη ιηαθάδα, θαιή 

κέξα… 

Δ: Δδψ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ή πάηε αιινχ; 

: Δδψ. Έρεη κηα πιαηετηζα εδψ πίζσ. 

Δ: Δ, εδψ. Ξέξσ είρα έλα θίιν…  

: Γειαδή ην θαινθαίξη κπνξεί λα πάσ δειαδή ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο θακηά ψξα, 

πνπ πηάλνπλ νη δέζηεο, γηα κηα ψξα, θαη κεηά λα… δειαδή θάλσ… ζα πάκε ζε κηα άιιε, 

ζα πάκε ζε κηα άιιε, κεηά πάκε… ζα πάκε παξαιία κεηά. 

Δ: Α, γηα κπάλην… 

: Σα θαινθαηξηλά. 

Δ: Καινθαηξηλά. Απηνθίλεην έρεηε δειαδή, πψο πεγαίλεηε; 

: Μπά, ηη απηνθίλεην! πγθνηλσλία. 

Δ: πγθνηλσλία. 

3: Με αζηηθφ πεγαίλνπκε. 

Δ: Με αζηηθφ πεγαίλεηε. Καη πνχ πεγαίλεηε ζπλήζσο; 

: Καη ζέιεη πνιχ λα πάκε κε αζηηθφ, γηαηί ζέιεη πεξίπνπ 6 επξψ λα πάκε. Γηαηί ηψξα 

αλέβεθε, πήγε 1,10 ην εηζηηήξην. 

Δ: Πνχ πεγαίλεηε γηα κπάλην; 
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: Σζνπθαιέηθα… 

Δ: Μάιηζηα.  

: Πην καθξηά δελ κπνξνχκε λα πάκε. 

Δ: Καιά, δελ πάεη λνκίδσ θαη ην ιεσθνξείν πην καθξηά. 

: Θέισ λα ζνπ πσ, φπσο νη άιινη πνπ πάλε Καιφγξηα, πνπ πάλε Ρίν… 

Δ: Δ, εληάμεη, Καιφγξηα δελ κπνξείο λα παο θαη θάζε κέξα. Μηα θνξά ζην ηφζν, άκα είλαη 

λα παο γηα έλα κπάλην ζηελ Καιφγξηα… Σα παηδηά ηειεφξαζε ηη βιέπνπλ ζπλήζσο; 

: Δ, ηνπο βάδσ… δειαδή ηα βάδσ θακηά θνξά ην βξάδπ… έηζη είρα πάξεη απφ κηα 

εθεκεξίδα έλα κηθηκάνπο… θαη θάηζαλ ρζεο ην βξάδπ… 

Δ: DVD δειαδή; 

: Ναη.  

Δ: Μάιηζηα. 

: Σν DVD ην ‟ρσ εδψ θαη ηξία ρξφληα. Πνπ ην ‟ρσ πάξεη… 

Δ: Δζείο ηειεφξαζε ηη βιέπεηε; 

: Να ζνπ πσ θάηη; Κνηκάκαη θαη λσξίο. Σψξα, έλα έξγν, θνηηάσ θακηά ψξα θαη κε 

παίξλεη ν χπλνο.Γη‟ απηφ ηελ έρσ βάιεη απφ θεη… 

Δ: Σα παηδηά πέθηνπλ λσξίο γηα χπλν ή… 

: Δληάμεη… δειαδή… 

3: 8:00 ε ψξα πάλε ζρνιείν, 10:00 ε ψξα θνηκνχληαη. 

Δ: Α, 10:00 ε ψξα θνηκνχληαη. Γηαηί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πην πνιχ ην αξγνχλε πνιχ 

αο πνχκε ηα παηδηά λα θνηκεζνχλε θαη ηελ άιιε κέξα είλαη ζα… 

: ρη, φρη. 10:00 ε ψξα, 10:30 χπλν, δελ έρεη δεχηεξε θνπβέληα. 

Δ: Μάιηζηα.  

: ηαλ ιέλε κεηά ζέισ λα δσ ηειεφξαζε, ιέσ πάλσ απφ 10:00 ε ψξα απαγνξεχεηαη. 

Καη ηελ έρσ εγψ απφ θεη, γηαηί εκείο θνηκφκαζηε θαη ηα παηδηά κπνξεί λα ζεθσζνχλ απφ 

θεη θαη λα δνπλ ηειεφξαζε, δειαδή εθείλε ηελ ψξα κπνξεί λα ‟ρεη απηά πνπ βάδνπλ ζηελ 
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ηειεφξαζε ηα αθαηάιιεια, δελ κπνξεί λα δνπλ ηψξα ηα παηδηά αθαηάιιεια. Απηά πνπ 

έρνπλ θηηάμεη ηψξα ν θφζκνο δελ είλαη γηα ηα πηηζηξίθηα. Να δνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, δελ 

πάεη. 

Δ: Δδψ θνληά ζπγγελείο έρεηε; 

: πγγελείο εδψ, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δίπια είλαη εδψ, γηαηί είλαη έλα ζπίηη…  

Δ: Καη ην έρεηε ρσξίζεη δειαδή, είλαη ρσξηζκέλν αο πνχκε, πψο είλαη; ή… 

: Ναη, είλαη ρσξηζκέλν. Γειαδή απηφο ν ηνίρνο είλαη… Απηφο θάλεη ηελ ίδηα δηεχζπλζε. 

18.  

Δ: Μάιηζηα. 

: Δληάμεη {…} 

Δ: πγγελείο ηη… ζείνη, ζείεο, ηη; Ξάδεξθνη; 

: Δ, ζπκπεζέξνη! 

Δ: πκπεζέξνη.  

: Γειαδή ηε λχθε κνπ, πνπ έρεη πάξεη ν αδεξθφο κνπ. 

Δ: Μάιηζηα. Οπφηε έρεηε εδψ παξέα ζηελ… 

: Δληάμεη, έξρνληαη, γηαηί μέξνπλε ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλε ζρνιείν, δελ έξρνληαη 

ζπλέρεηα, γηαηί μέξνπλ φηη ηα παηδηά δηαβάδνπλε, γξάθνπλε… 

Δ: Με άιινπο εδψ απφ ηελ πεξηνρή έρεηε… 

: ρη, φρη.  

Δ: Γηα θάλα θαθελείν έηζη δελ… 

: Να πάσ εγψ; 

Δ: Ναη, λαη. 

: Δληάμεη, ην πξσί πνπ ζα πάσ γηα δνπιεηά, κπνξεί λα πεξάζσ λα πάξσ έλαλ θαθέ ζην 

ρέξη… 

Δ: Δδψ ζηε γσλία πεγαίλεηε; 

: Δδψ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο. 
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Δ: ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο. 

: Μεηά απφ θεη […] θαη θεχγσ. 

Δ: Κάπνηε πήγαηλα θη εγψ καζεηήο, εθεί ζηε Γσλία. Μάιηζηα. Καη ην ζπίηη πψο έρεηε 

ζθεθηεί αο πνχκε … πνπ ιέηε λα ην πάξεηε κε ην δάλεην; απηφ δε ζα πξέπεη λα… δε ζα ‟ρεη 

δφζεηο; 

2: Έρεη δφζεηο, εγψ ην ‟ρσ πάξεη. 

: Γελ βγαίλνπκε λα πιεξψζνπκε. Αθνχ καο ηα δψζαλε, ηα πήξακε, θη άκα ηα πάξνπλε, 

ηα πήξαλε. 

Δ: αο έρνπλε ελνριήζεη δειαδή πνηέ γηα ην… 

2: Σψξα εγψ ην ‟ρσ έλα ρξφλν. Γελ κε ελνριήζαλε.  

Δ: Έρεηο πιεξψζεη θαζφινπ δφζεηο; 

2: ρη, φρη. 

Δ: Απηά είλαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, δειαδή φπσο ήηαλ παιηά πνπ… 

2: Απηά είλαη απ‟ ηελ ΔΟΚ. ε νξηζκέλνπο έρνπλε ζηείιεη ραξηηά λα πιεξψλνπλε. Να 

πιεξψζνπλε. 

Δ: Πιεξψλεη θαλέλαο; 

2: Γελ πιεξψλεη. Πνχ λα βξνπλ; Πνχ λα ην βξσ εγψ λα δψζσ 60.000 επξψ; 

Δ: Δζχ πφζν δάλεην έρεηο πάξεη; 

2: 60.000 επξψ. 

Δ: Δίραηε πάξεη δειαδή ηέζζεξηο, πφζεο επηηαγέο, 20… πφζν δίλαλε, 15.000.000 – 

20.000.000, πφζν δίλαλε; 

: 20 ηξαθφζηα είλαη. 

2: 20 ηξαθφζηα είλαη. Κη έρσ πάξεη ζπίηη. 

Δ: 20.000 ή 20.000.000; 

: 20.000.000. 
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2: 60.000 επξψ. Κη έρσ πάξεη ζπίηη. 

Δ: Απηφ ηη ζπίηη είλαη, κε… 20.000.000; Δίλαη κεγάιν, είλαη κηθξφ; 

2: Ναη, κε ηξία δσκάηηα, κπαληέξα, θνπδίλα… 

Δ: ε, πνιπθαηνηθία, ζε κνλνθαηνηθία; 

2: ε πνιπθαηνηθία. 

Δ: Μάιηζηα. Δζείο άκα παίξλαηε, ζε πνιπθαηνηθία ζα παίξλαηε, πψο ην έρεηο ζθεθηεί; 

: ε πνιπθαηνηθία απνθιείεηαη. ηαλ βξσ δειαδή… κνλνθαηνηθία, λα είλαη κφλν ηνπ. 

Γηαηί έρσ κηθξά παηδηά θαη… γηαηί κεζαχξην λα ζνπ πσ θάηη, κε ηηο νηθνλνκίεο, ε, κπαο 

θαη… 

Δ: Σν ζεθψζεηο θη άιιν; 

: Ναη. 

Δ: Μάιηζηα. Θα βξεζεί έηζη εχθνια κνλνθαηνηθία κε απηφ ην πνζφ; 

: Άκα ςάρλεηο, κπνξεί λα βξεηο. Μέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα ηψξα θη αθφκα δελ έρσ βάιεη 

ηίπνηα. […]. 

Δ: Δζχ είζαη θαη ζηελ νηθνδνκή εδψ πνπ ηα ιέκε, νπφηε κπνξείο λα ην καδέςεηο αλ ζέιεη 

θάηη. 

: Έρσ ζηείιεη […], έρσ ζηείιεη ηα ραξηηά, νχηε έγθξηζε έρσ πάξεη, νχηε ηίπνηα. 

Δ: Ξαλαπήγεο, μαλαξψηεζεο; 

: Ναη, ζην Τπνπξγείν… […]. Σψξα δελ μέξσ. [……] 

2: Δκείο πνπ θάλακε λσξίο, ηα ‟ρνπκε πάξεη νη πεξηζζφηεξνη ηα δάλεηα. 

Δ: Ναη, φζνη είραλε θάλεη αίηεζε ζηελ αξρή, ηα πήξαλε. ζνη έρνπλε θάλεη αίηεζε ζηελ 

αξρή, ηα παίξλνπλε. 

: Απηνί θάλνπλε… αθνχο; Δπεηδή απηνχο θάλαλε επηηξνπή απηνχο… θάλαλε επηηξνπή. 

Δδψ κπξνζηά έρεηο ηα ραξηηά, ζνπ ιέεη απηφο, εληάμεη. Γψζηε ηνπ. Σν γξάθεη απηφο, 

βάδεη ην ραξηί θάησ, παπ!, […]. Πξέπεη λα πεξάζεη επηηξνπή. ηαλ βάδεη ηδίθξα, 

ππνγξαθή ε επηηξνπή, ζα ην πάξεη. ηαλ δε βάδεη ππνγξαθή…  

Δ: Ννκίδσ φηη ζηελ αξρή ήηαλ εχθνια. Μεηά… πξέπεη λα ‟ρνπλ ηειεηψζεη ηα ιεθηά θαη 
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έρνπλε θξαθάξεη… 

: Γειαδή εκείο δελ πηζηεχσ λα ην πάξνπκε. Γηαηί ηέζζεξα ρξφληα αθφκα ζηελ […] 

Δ: Οη πξψηνη ηα πήξαλ ακέζσο; 

: Οη ηειεπηαίνη ηα πήξαλ. Οη  ηειεπηαίνη  ηα πήξαλ. Οη πξψηνη δελ ηα πήξαλ. 

2: Ξέξεηο ηη γίλεθε; 

Δ: Οη ηειεπηαίνη ηα πήξαλε; 

: Ναη. 

2: ηαλ θηηάμαλε, δειαδή απηνί πνπ ηα θηηάμακε, εκείο, […] θηηάμακε εκείο… 

: Σειεπηαία ηα θάλαλε, έηζη; 

2: …Κάλακε εηζφδεκα θαλνληθφ.  

Δ: Ναη. Δίραλε πεη φηη έπξεπε λα δειψζεηο λνκίδσ θαη θάπνην εηζφδεκα. 

: Ναη. Δκείο θάλακε θαλνληθφ εηζφδεκα θη απάλσ ζηε θνξνινγηθή δήισζε ν άιινο 

φηαλ έθαλε 600… δειαδή 2.000 επξψ απάλσ δελ ηνλ… δελ ηνλ θξίλαλε. 

Δ: Ναη, πξέπεη λα ‟ρεηο θάπνην… λα δειψλεηο θάπνην εηζφδεκα. 

: Ναη. νπ ιέεη πνχ ζα ηα βξεη απηφο λα ηα πιεξψζεη ηα άιια… ηα ιεθηά κεηά; 

Δ: Ννκίδσ θάπνηνη παξνπζίαζαλ θαη εηζφδεκα. Γειψζαλε γηα θάλα ρξφλν εηζφδεκα θη έηζη 

ην πήξαλε. 

: Ναη. Δγψ απφ ηελ πξψηε θνξά φηη πηάλσ θαη… δελ ηα πηάλσ ηα ιεθηά. Γελ ηα πηάλσ. 

ηη πηάλσ 1.300.000. 1.300.000! ζνη βάιαλε 600.000 – 700.000 εηζφδεκα… Σψξα 

ηνχηνο… ηη ηξψεη, ηη θάλεη; νπ ιέεη, εληάμεη, κφλνο ηνπ είλαη, 1.300.000 πνπ έβαια εγψ 

ην ρξφλν φηη θάλσ εηζφδεκα, πφζν ζα ηξψεη ζνπ ιέεη κφλνο ηνπ ην ρξφλν; νπ ιέεη, ζα 

πάξνπκε θη εκείο. Καη απηφο ζα ζπληεξηέηαη, μέξσ εγψ… αιιά φζνη θάλαλε 600.000 – 

700.000 εηζφδεκα… 

Δ: Ο Υ.  είλαη άξξσζηνο; 

: Ναη. 

Δ: Σνλ αθνχσ, έρεη… 
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: Σνπ έρνπκε θάλεη… ηνπ έρνπκε θάλεη εκβφιην γηα ηιαξά, γηα… 

Δ: Σνλ έρεηε πάεη θαζφινπ λα ηνλ δεη γηαηξφο, γηαηί θαίλεηαη ζαλ λα ‟ρεη βξάζηκν. 

3: Μνπ ιέεη είλαη ίσζε, έρεη πέζεη πνιιή ίσζε. 

Δ: Ναη, είρα θη εγψ ην… 

3: Ζ ίσζε δε ζέιεη νχηε αληηβηψζεηο…  

: Γε ζέιεη αληηβηψζεηο, ζέιεη δεζηά. 

3: Σζάγηα. 

: Γειαδή ηζάη, ηέηνηα. 

Δ: αο είπε λα θάζεηαη ζην ζπίηη; 

: Δ, ηη λα θνιιήζεη θαη ηα άιια παηδηά; 

Δ: ρη, απιά λα κελ πεγαίλεη ζρνιείν… 

: Γε καο είπε θάηη ηέηνην. 

Δ: Πφζεο κέξεο είλαη έηζη; 

:  Δίλαη ηψξα ηξεηο κέξεο… 

Δ: Πφζν; 

: Σξεηο κέξεο. 

Δ: Άκα δεηο θη επηκέλεη φκσο, πήγαηλέ ην ζην γηαηξφ. Κη εκέλα ήηαλ άξξσζην, είρε ίσζε 

θαη ζην γην κνπ αλαγθάζηεθα λα δψζσ αληηβίσζε. Γελ ππνρσξνχζε, ελψ ζηελ θφξε 

ππνρψξεζε, γη‟ απηφ άκα δεηο φηη… Έρεη θαη ππξεηφ; 

3: Γελ έρεη. 

: Γελ έρεη ππξεηφ. 

Δ: Σνλ βιέπσ έηζη… ζαλ λα είλαη θνκκέλνο ιίγν… 

3: Άκα δσ, ζα ηα πάσ ηε Γεπηέξα θαη ηα ηξία, εθεί, ζα δνχκε ηη ζα κνπ πνχλε… 

Δ: Μάιηζηα. Δζείο, αο πνχκε, γηα ηα παηδηά ηη ζα… ηη ζα ζέιαηε απφ ην ζρνιείν; Πνχ ζα 

κπνξνχζε ην ζρνιείν λα ζαο βνεζήζεη; 
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3: Να καο βνεζήζεη; 

Δ: Ναη. 

: ε… φηαλ κπνξνχλε, δειαδή ζε ρξήκαηα, λα κπνξνχκε δειαδή λα ςσλίζνπκε, 

ηίπνηα, λα πάξνπκε έλα δεπγάξη παπνχηζηα, λα ηνπο πάξνπλε, αο πνχκε, ξνχρα λα ‟ρνπλ 

λα πεγαίλνπλε ζην ζρνιείν… 

3: Ή λα καο βάιεη ζε έλα ζπίηη, εδψ νχηε κπάλην δελ έρεη, ηίπνηα. 

: Βξε, άιιν ζνπ ιέεη ν άλζξσπνο, ηη κηιάο; 

Δ: Σν ζρνιείν εληάμεη, δελ κπνξεί λα ζαο δψζεη… αιιά… ηη βνήζεηα ζα κπνξνχζε λα ζαο 

δψζεη ην…   

3: Σν ζρνιείν; 

Δ: Σν ζρνιείν, λαη. Γειαδή ζην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ, ζην… μέξσ ‟γσ…Δζείο δειαδή ηη… 

ηη ζα ζέιαηε πεξηζζφηεξν απφ ην ζρνιείν; 

: Σν παηδί; Οη γνλείο ησλ παηδηψλ. Πξψηα απ‟ φια είλαη ηα καζήκαηα, εληάμεη, εγψ 

ηψξα ηα ζέισ… θνίηα ηψξα λα δεηο: ηψξα ην άββαην έδσζα 100 επξψ. Πεηξέιαην. 

Δ: Απηφ ην ζπίηη είλαη έλα – δπν δσκάηηα πνπ βιέπνπκε… 

3: Ναη. Καη θνπδίλα. 

: Καη θνπδίλα. Δδψ ζέινπκε αο πνχκε λα βάινπκε έλα ληνπιάπη λα κπνξνχκε λα 

βάινπκε ηα πηάηα εθεί πέξα. 

Δ: Μάιηζηα. Μπάλην; 

: Μπα, κπάλην έμσ. 

3: Βάδνπκε… 

: Εεζηφ. πσο παιηά. 

3: Εεζηφ. ην πεηξνγθάδη θαη θάλνπκε κπάλην κε ηε ιεθάλε. 

Δ: Σν ρεηκψλα δειαδή ηαιαηπσξία. 

: Δε, άζηα λα πάλε. ήκεξα […] θαη ζέισ πνιιά ρξήκαηα γηα λα βάισ ζεξκνζίθσλα, 

ζην ιέσ δειαδή, λα βάιεηο… γη‟ απηφ δελ έρνπκε ηε δχλακε λα βάινπκε ηνίρν, ζέιεη 

ειεθηξνιφγν, ζέιεη… 
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Δ: Θέιεη πδξαπιηθά, ζέιεη… 

: Δ, δε ζέιεη; 

Δ: Απφ ζέξκαλζε ηη γίλεηαη; 

{δηαθνπή} 

: […] πήξακε ηελ kerosan, γηαηί ηε ζέιακε γηα ηα παηδηά… […] 

Δ: Ζ Kerosan δέζηαηλε, αο πνχκε; 

: Ναη. 

Δ: ιν ην ζπίηη ή κφλν έλα δσκάηην; 

: Δληάμεη, φηαλ έρεηο θιεηζηά ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο, βαζηάεη δέζηε. ιε ε βάζε 

είλαη ην ρξήκα. Άκα δελ έρεηο ιεθηά λα παο λα βάιεηο πεηξέιαην, δε δεζηαίλεζαη! Πξέπεη 

λα βάιεηο ρξήκα γηα λα δεζηαζείο. Αιιά φηαλ δελ έρεηο ρξήκα, άζην! Γειαδή ην ρεηκψλα 

έρνπκε ηε ζφκπα. Γειαδή ηηο γηνξηέο ζα… θάλακε καχξεο γηνξηέο, πνπ ιέλε.  

Δ: Γηνξηέο πνχ θάλεηε ζπλήζσο; Δίζηε… κέλεηε εδψ, καδεχεζηε νη ζπγγελείο, πάηε θάπνπ 

αιινχ; 

: ην ζπίηη. ρη, ζην ζπίηη κνπ θάζνκαη. Σα πεξλάσ κε ηα παηδηά κνπ. Γηαηί έρεη πεζάλεη 

θαη ν αδεξθφο κνπ θαη δελ… ην θάλσ ιχπεζε.  

Δ: Απφ ηη πέζαλε; 

: Αθνχ ζηηο γηνξηέο δελ… ν αδεξθφο κνπ; Δ, ηψξα ην… 10 Ηνπιίνπ θιείλεη έλα ρξφλν. 

αλ έλα ρξφλν πέζαλε απφ ηελ παιηναξξψζηηα. Άθεζε θαη νρηψ παηδάθηα.  

Δ: Καη απηνί ηη γίλνληαη;  

Δ2: Ση θάλνπλ ηψξα; 

: Έρνπλ δπζθνιίεο. Γειαδή φζν ήηαλ ν αδεξθφο κνπ γεξφο, δνχιεπε αιινχ. Καη ήηαλ 

γεξφο ν αδεξθφο κνπ, δνχιεπα θη εγψ πην πνιχ. Ήηαλε κάζηνξαο. Έπαηξλε βαζηθά… 

Δ: αο έπαηξλε καδί. 

: Μπξάβν. Κη έιεγε…(πξνο ην παηδί:) Πξνρσξάο ηψξα; Βνχισζ‟ ην, θνπβεληηάδσ! Ση 

γειάο, ξε; (ζ‟ εκάο:) κε είρε πάξεη δειαδή απηφο πνπ ήηαλε κάζηνξαο, δνχιεπα θη εγψ. 

Γνχιεπε ζηελ Πάηξα ν αδεξθφο κνπ [……] 
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Δ: Ση δνπιεηά έθαλε; 

: Ο αδεξθφο κνπ; ηδεξάο θαη νηθνδφκνο.  

Δ: Δπηπρψο είραηε ηελ ίδηα δνπιεηά. 

: Ναη. [……] ζηδεξάδεο θαη ηψξα… 

Δ: Δίλαη νηθνγελεηαθή παξάδνζε δειαδή ην…  

: Γε δνπιεχσ ηψξα. Βιέπεηο έρνπλε πιαθψζεη νη Κνχξδνη, έρνπλε πιαθψζεη νη 

Αιβαλνί. Κνχξδνη. Δδψ ζην ιηκάλη θάησ, ζα δεηο ζην δξφκν, ζην ιηκάλη, ζα δεηο εθαηφ. 

Δ: Απηνί δνπιεχνπλ ζηδεξάδεο, δελ…; 

: ιεο ηηο δνπιεηέο θάλνπλ. Πψο δελ θάλνπλ; 

Δ: Κάλνπλ… 

: Σψξα βξίζθνπλ απ‟ ηελ Αιβαλία. Απφ ηελ Αιβαλία δε θέξαλε καζηφξνπο ζηδεξάδεο; 

Δ: Καιά, απφ ηελ Αιβαλία θέξαλε καζηφξνπο ζηδεξάδεο, αιιά ηνπο Κνχξδνπο δελ μέξσ ηη 

δνπιεηέο θάλνπλε. 

: Θέιεηο ζηδεξάδεο, έηζη; Γέθα άηνκα. Γε ζα ‟ξζεη εδψ ν άιινο, πνπ εξρφζαληε εδψ, 

πνπ ρηππάγαλε ηελ πφξηα, ζα παο κηα βφιηα εθεί πέξα, ζα πάξεηο δχν Κνχξδνπο, ζα ηνπο 

πιεξψζεηο πην θηελά, ζα ηνπο πάξεηο λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ. Γηαηί ζνπ ιέεη: «αλ κνπ 

κείλνπλε 10 επξψ ζηελ ηζέπε, ζνπ ιέεη ν άιινο, δέθα κέξεο, ζνπ ιέεη, είλαη 100 επξψ». 

Λέεη ηα δέθα άηνκα είλαη πεληαθφζηα επξψ. νπ ιέεη γιηηψλσ γηα κέλα, αο πνχκε, 500 

επξψ. Γη‟ απηφ ζνπ ιέσ. Γη‟ απηφ δειαδή παίξλνπλε Κνχξδνπο θαη Αιβαλνχο. Να, ηψξα 

πνπ δνπιεχσ, έπξεπε λα πάξσ δειαδή, ηψξα πνπ κηιάκε, έπξεπε λα πάξσ πεξίπνπ ζηα 

40 επξψ. Καη δχν ρξφληα δειαδή πνπ δνπιεχσ ηψξα απηή ηε δνπιεηά, πνπ ήηαλ λα 

{……}, θαη κε πιεξψλνπλε 30 επξψ. Γειαδή δχν ρξφληα, πάσ ζηα ηξία, κε 30 επξψ. 

Απφ ηφηεο πνπ βγήθε ην επξψ. 

Δ: Δ, απφ ηφηε πνπ βγήθε ην επξψ, φινη έηζη … 

: Λάζνο, νη Αιβαλνί παίξλνπλε πεξηζζφηεξα. Πεξηζζφηεξα! Γηαηί ν Αιβαλφο {……..}, 

ηνπ ιέεη ηνπ άιινπ, ηνπο Έιιελεο, πνπ είκαζηε εκείο, πνπ έρνπκε γελλεζεί, δειαδή πνπ 

είκαζηε ληφπηνη Έιιελεο, δειαδή απηή ηε ζηηγκή πιεξσλφκαζηε πην ιίγα θαη νη μέλνη 

πιεξψλνληαη πην αθξηβά. 

Δ2: ηελ αξρή μεθίλεζε αθξηβψο αληίζεηα, έηζη; Πιεξψλαλε ιηγφηεξν ηνπο Αιβαλνχο θαη 

δελ ηνπο ζέιαλε. 
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: Δλψ ηψξα… α, κπξάβν! Δθεί πνπ δνπιεχσ, έλαο Αιβαλφο παίξλεη 50 επξψ. Έηζη; 

Δ: Απηφο, γηαηί παίξλεη ηφζα πνιιά, δειαδή; Δίλαη κάζηνξαο; 

: Σνλ είδα εγψ πνπ δνπιεχεη {…}θαη ηνπ ιέσ εγψ, άζε, ηνπ ιέσ, άζε κε, θη εγψ ηνπ 

ιέσ, λα δνπιέςσ {…}, α, ιέεη, δελ μέξεηο, ιέεη ζα δεηήζεη παξαπάλσ. Βάδεη ηνλ Αιβαλφ 

θαη… ηνλ έρεη εθεί θαη {…} εθεί ζπλέρεηα. Σνπ ιέεη ν Αιβαλφο, κνπ ιέεη θφςε ηα 

ζίδεξα, θάλε {…}, ηνπ ιέσ κπα, παξάηα ην. 

Δ: Έρεηο ζθεθηεί εζχ γηα θακηά άιιε δνπιεηά ή είλαη… 

: Πνχ λα πάσ;  

Δ: Ρσηάσ. Θα κπνξνχζεο λα θάλεηο θάπνηα άιιε δνπιεηά, αο πνχκε; 

: Δ, πήγα γηα καξαγθφ θαη ηψξα δελ είρα… 

Δ: Νηνπιάπηα θαη… 

: Πήγα ζε… ζε μπινπξγείν. Ήηαλ έλαο ζηελ θνξδέια, μέξεη ηε δνπιεηά, απηφο 

ζηακάηεζε, βγήθε ζηε ζχληαμε θαη νη άιινη δε… δειαδή είρα πάεη εθεί πέξα ζηελ 

πιαηεία Βνχδε, γηαηί μέξσ θάλα δπν, κνπ ιέεη έλαο, ηψξα ιέεη ηέξκα. Γελ ζέινπλ άηνκα. 

Δ: Μάιηζηα. 

: {……..}ζα ‟ξζσ… πφζν είλαη δειαδή, αο πνχκε θάπνπ - θάπνπ, κνπ ιέεη η‟ αθεληηθφ 

κπνξείο λα έξζεηο γηα κηα βδνκάδα, ιέκε, ή δέθα κέξεο. Σειεηψλνπλ νη δέθα κέξεο, βγάδσ 

ηα ιεθηά, δειαδή φζα παίξλσ εγψ ηελ εκέξα, 25 επξψ, κνπ κέλνπλε θάηη ςηιά, γηα 

ηζηγάξα θαη θαγεηφ, ίζα – ίζα. {……}. Γη‟ απηφ ιέσ, εκείο νη Σζηγγάλνη έρνπκε πνιιέο 

δπζθνιίεο. Γειαδή ςεθίδνπκε, φια, ηα πάληα, πάκε θαληάξνη, ππεξεηήζακε δειαδή ηελ 

παηξίδα, φια, ηα πάληα, ςεθίδνπκε… 

Δ: Απφ ην {…} έρεηο θακηά βνήζεηα; 

: Γελ έρσ δεη ηίπνηα βνήζεηα. Κάζε ηφζν έρσ θάλεη ραξηηά γηα λα κπσ ζηελ Ννκαξρία, 

ηνπιάρηζηνλ λα {……}, κνπ ιέλε ηίπνηα.  

Δ: Έρεηο πνιιά παηδηά. Δζχ ηνπιάρηζηνλ, απηφ πνπ μέξσ δειαδή, πνπ έρεηο έλαλ αδεξθφ, 

πφζα έρεη, θαλέλα πεληάξη… 

: ρη, ν αδεξθφο κνπ, άθνπ, ν αδεξθφο κνπ είρε… πφζα παηδηά είρε; Σξία παηδηά είρε;  

2: Έλα, έλα. 
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: Έλα θαη ηνλ πήξαλε θη εγψ πνπ είρα ηξία, δελ κε πήξαλε. 

Δ: Γελ μέξσ γηα πφηε ιεο, μέξσ ιεο γηα παιηά, αιιά κεηά… 

2: Πάλε θάλα ηξηάξη ρξφληα; 

: {…….} ηνπο ιέσ ηφηε πνπ έκελα ζην λνίθη θη απηνί δεηάγαλε… 

2: Σέζζεξα ρξφληα, ηέζζεξα. 

: … δεηάγαλε {…}, θαη {…….}, άιινο ην ηειέθσλν… 

Δ: Γηα λα ζε πάξνπλ ζηε δνπιεηά; 

: Ναη. 

Δ: ρη, δε λνκίδσ, αιιά λνκίδσ φηη απηφ πνπ δεηάλε είλαη λα έρεηο παηδηά πνιιά. 

:  Ο αδεξθφο κνπ πνπ είρε έλα παηδί, είρε λνηθηάζεη ζπίηη, εδψ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο. 

Δδψ πην θάησ. 

Δ: Μπαο θαη ην παίξλαλε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα… 

: Ναη, γηα νρηψ κήλεο. 

Δ: Α, γηα νρηψ κήλεο. ηαλ είλαη γηα κφληκνπο ζέινπλ λα έρεηο… πξνεγνχληαη απηνί πνπ 

έρνπλ πνιιά παηδηά. 

: Ο αδεξθφο κνπ πνπ είλαη κφληκνο, δελ είρε πνιιά παηδηά θηφιαο πνπ κπήθε, είρε έλα 

παηδί. 

Δ: Σφηε, ν αδεξθφο ζνπ κπνξεί λα κπήθε επί Άλληλνπ.  

: Ναη. 

Δ: Σφηε ήηαλ δηαθνξεηηθά. Σψξα … έλαλ γλσζηφ κνπ πνπ ηνλ πήξαλε δειαδή, είρε πέληε 

παηδηά. 

: {……} φινη, δειαδή ζηε δεκαξρεία πνπ είραλε κπεη, κφληκνπο… 

Δ: Οη παιηνί φινη κε κέζνλ κπήθαλ. 

: … κε κέζνλ. ηαλ ςεθίδνπκε εκείο θαη {……} πνπ ιέλε… 

Δ: Δζχ ηνλ είρεο πξνιάβεη ηνλ Άλληλν; 
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: Σνλ είρα πξνιάβεη. 

Δ: Πάλησο είρε βάιεη θφζκν πνιχ ζηε δεκαξρία. 

: Δγψ κεηά, κφιηο ην ‟καζα… 

Δ: Ναη; 

: … πεγαίλσ θαη ιέσ {…}. Λέσ ηη; {…}, ιέεη, {…}. {…………….}, έλαλ ζεηζκφ πνπ 

έγηλε, αλ ζπκάζαη, εδψ ζηελ Πάηξα… 

Δ: Σν ‟94 – ‟95. 

: Ναη.  

Δ: Ναη. 

: Δπήγα θαη ηνπ ιέσ {………….}. Δ, ηα πάσ ηα ραξηηά εθεί, κνπ ιέεη ζα ‟ξζεηο ηελ 

ηάδε… ηάδε εκεξνκελία. Πάσ εγψ, ιέσ ηη έγηλε; Μνπ ιέεη δελ ζε παίξλνπλε. Μεηά 

καζαίλσ κεηά απφ δχν κέξεο, ηζαθ, βγήθε ζαλ απψλ. Γειαδή ζπκπιήξσζα  αίηεζε. 

Αθνχ πήγα γηα δνπιεηά. 

Δ: Κνίηαμε, λα ζνπ πσ θάηη; Με λνκίδεηο φηη ζα ‟ραλ θαη πνιιέο ζέζεηο, ε, ζνπ ιέεη αο 

πάξνπκε θάπνηνλ… 

: Δ, λα ζνπ πσ ηψξα κε δπζθνιία ηα θαηαθέξλνπκε. 

Δ2: Να ξσηήζσ θάηη, ε εθθιεζία βνεζάεη; 

: Ση λα βνεζήζεη ε εθθιεζία; 

Δ2: Οξίζηε; 

: Ση λα βνεζήζεη; 

Δ2: Λέσ, κήπσο… ηεο ελνξίαο… 

: Δίρε πάεη εδψ ε γπλαίθα, λα βνεζήζεη εδψ ν παπάο, δε καο βνήζεζε. 

Δ2: ρη, ε; 

: ρη. Γε καο βνεζάεη ν παπάο. 

Δ: Καζφινπ. 
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: Ση λα βνεζήζεη. Γε βνεζάεη ν παπάο. Γε καο βνεζάεη. 

Δ: ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αιινχ έρνπκε δεη λα βνεζάλ, αιινχ είλαη… 

: Δε, φπσο ζέινπλ απηνί. 

Δ – Δ2: πσο ζέινπλ απηνί. 

: Γειαδή ηψξα εγψ δειαδή πνπ είκαη εδψ πέξα ηέζζεξηο κε πέληε κήλεο… Απηνί πνπ 

είλαη ρξφληα… 

Δ2: Βνεζάλε θάπνηνπο άιινπο… 

: Απηνί πνπ είλαη ρξφληα εδψ πέξα ηξηγχξσ, ηνπο βνεζάλε. 

3: πσο έγηλε κε κέλαλε.  

Δ: Δζέλα ζε βνήζεζαλ; 

3: Δγψ δνπιεχσ ζ‟ έλαλ εθεί. Δγψ δελ μέξσ απφ νηθνδνκή, αιιά κε πήξε.  

: Πψο ηνλ πήξε; 

3: Σψξα ζηγά – ζηγά, έρσ ηψξα θακηά δεθαξηά κέξεο πνπ δνπιεχσ θαη θηηάρλσ, θαη 

θηηάρλσ ιάζπε. Βάδσ ηνχβια θαη είλαη… ηέιεην.  

2: (ζην παηδί ηεο): Π., κε ρηππάο ηελ αδεξθή ζνπ. 

3: Καη ηνπ ιέεη ηνπ παπά «έρνπκε, ιέεη, έλαλ Σζηγγάλν, ηνλ παίξλσ θη εγψ, ιέεη, εθεί, 

θαη ζνπ δήηεζα, ηνπ ιέεη, λα κνπ δψζεηο κηα βνήζεηα ην παηδί απηφ, πνπ έρεη θαη ηξία 

πηηζηξίθηα θη εζχ παο ζηνλ άιινλε, ιέεη, θαη ηνπ ηα δίλεηο φια, ηνπ ιέεη, πνπ δελ έρεη θαη 

πξφβιεκα απηφο απφ νηθνλνκηθά, ιέεη. Σνπ ηα δίλεηο ζ‟ απηφλ», ιέεη. Σνπ ιέεη ν παπάο, 

«εθεί κ‟ αξέζεη λα ηα δψζσ. Να δψζσ ζ‟ απηφλε;», ιέεη. 

: {……} απηφο. Απηά ηα παηδάθηα {…..} πνηνο ηα δίλεη; 

3: Καη ηα ‟δσζε. Καη ηνπ είπε, θαη ηνπ ιέεη απηφο: «πνπ δελ έρεη θαη πξφβιεκα απφ 

νηθνλνκηθά. Να βνεζήζνπκε ηνλ άιινλε, ιέεη, πνπ έρεη θαη ηξία πηηζηξίθηα, ιέεη». 

Δ2: Δίλαη ιατθφο απηφο, ηνλ νπνίνλ βνεζάλε; 

3: Ναη. 

: Δθεί ζηε γεηηνληά ηνπ, ιατθφο είλαη. Να, ηψξα ζα κνπ θφςνπλ ην θσο. Γειαδή ζα 

πεξηκέλσ, δειαδή αλ κε πάξεη, ιέκε, λα πάσ ζηνλ {….} δέθα κέξεο… Σψξα, απηή ηε 
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ζηηγκή… 

3: Δίλαη φπσο ην είπεο, θαη κεξηθνί… φπσο νη… απηνί γπξίδνπλ γηα παιηνζίδεξα. ηαλ 

ζρνιάσ απφ ηε δνπιεηά πνπ δνπιεχσ θαινθαίξη, ηη λα θάλσ, πεγαίλσ γηα παιηνζίδεξα. 

Δ: Βγαίλεη κεξνθάκαην κε ηα ζίδεξα; 

3: Πάεη πέληε ιεθηά ην θηιφ. Καη γπξίδσ γηα παιηνζίδεξα, παπ!, φηαλ ηειείσλε ε 

εθθιεζία, φρη απηή ε εθθιεζία πνπ κέλσ εδψ, ζε κηα άιιε εθθιεζία, βιέπσ κφιηο 

ηειεηψλεη, ηφηε κνηξάδαλε, φιν θάηη κνηξάδαλε. {…}, ηέηνηα… ρη εθεί πνπ κέλσ φκσο, 

πέξα πνπ κέλσ ηψξα, ζε κηα άιιε εθθιεζία. , δε ζπκάκαη ζε… εθείλε ηελ πεξηνρή πψο 

ιέγεηαη. Πάσ ζην ηέινο ζηνλ παπά κέζα, λα δεηήζσ ιεηηνπξγηέο. Καη κνπ δίλεη πέληε 

ιεηηνπξγηέο. Πνπ δελ κε ήμεξε θαιά… έρσ ηξία πηηζηξίθηα ηνπ ιέσ, λα κνπ δψζεηο θη 

εκέλα θακηά ιεηηνπξγηά, λαη, ακέ, κνπ έδσζε πέληε ιεηηνπξγηέο. 

: Γειαδή ςσκάθη. 

3: Δ, ςσκάθη. 

Δ2: Φσκάθη, λαη, λαη, λαη. 

3: Δπραξηζηψ πνιχ, ηνπ ιέσ. Δπραξηζηψ πνιχ, ηνπ ιέσ. 

Δ: Δζείο ζε πνηα εθθιεζία είζηε εδψ; 

: Δδψ, απηή πέξα εθεί. Σελ αγία Φσηεηλή. 

Δ: Ζ αγία Φσηεηλή είλαη εθεί πξνο ην γήπεδν ζην… 

: Δδψ ιίγν πην θάησ. ηα ηξαθφζα κέηξα, πφζα είλαη; 

Δ: Πξνο ην γήπεδν λνκίδσ είλαη. 

: Ναη, λαη. Καη παιηά έιεγα ζην… δειαδή έρσ αιιάμεη πνιινχο γείη… εε, θίινπο, 

έκελα Ηεξνζνιχκσλ . Πην απφ θάησ. Καη θακηά θνξά πνπ πεγαίλεη εθεί ε γπλαίθα κνπ, 

ήηαλ έλαο παπάο ζηνλ {…}, απηφο ηψξα έθπγε, κπήθε άιινο, θη αο έκελα δειαδή εδψ, 

φπνηε πεγαίλακε, καο βφεζαγε. Γειαδή ηψξα ιεηηνπξγηέο ν παπάο εδψ πέξα πνπ… πνπ 

αλήθνπκε ηψξα ζηελ ελνξία, ζηελ αγία Φσηεηλή… δειαδή νη Σζηγγάλνη θαη πεγαίλνπλ 

εθεί θάησ. Γηαηί ν παπάο καο δίλεη… 

Δ: Να ζνπ πσ, ν Γήκνο έρεη κία Σξάπεδα ηξνθίκσλ, καδί κε ηε Μεηξφπνιε. Έρεηο 

δεηήζεη… 

: Σελ είραλ βάιεη θάπνηε θαη ηψξα κνπ ηελ θφςαλε. 
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2: Σελ παίξλεη ε ζεία ηε… ηα ρξήκαηα απηά πνπ κέλσ εδψ, ηα παίξλεη ε ζεία ηνπ. 

: {……} ηα παίξλεη… ηα παίξλεη ε ζεία κνπ. 

Δ: Καη ηη… απφ άιιε νηθνγέλεηα είλαη. 

: Γελ κπνξψ λα βάισ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, αθνχ παίξλεη ε ζεία κνπ. 

Δ2: Ναη. 

: νπ ιέεη πφζα… πφζα άηνκα κέλνπλ ζ‟ απηφ ην ζπίηη; Καηάιαβεο, αθνχ ε ζεία ηελ 

παίξλεη, θαη δε κέλεη κέζα, απιψο ε γπλαίθα έρεη βάιεη… ηε δηεχζπλζε απηή. 

Δ2: … ηε δηεχζπλζε απηή. 

: Γε κπνξνχκε δειαδή… 

2: Σα παίξλεη απηή! 

: Γε κπνξνχκε λα βάινπκε θαη νη δχν ηελ ίδηα δηεχζπλζε. 

Δ: Άιιε δηεχζπλζε δελ κπνξείο λα βάιεηο; 

3: Γε γίλεηαη… 

: Γχν δσκαηίσλ; Έξρεηαη ε επηηξνπή… 

2: Ναη, δελ πάεη. 

: … δειαδή έξρνληαη δχν άηνκα, δειαδή φπσο είζαζηε… φπσο ήξζαηε εζείο ηψξα… 

Δ2: Ναη; 

: … θαη γξάθνπλ απηνί: πφζα άηνκα είζαη… 

Δ: Δ, λαη, θαη δελ ηνπο είπαηε, δελ δείμαηε φηη ην ζπίηη είλαη μερσξηζηφ; Γελ ηνπο δείμαηε 

φηη ην ζπίηη είλαη μερσξηζηφ; 

: Δίρε βάιεη ην… 

2: Σν ζπίηη απηφ ην έρεη πάξεη ε ζεία ηνπ κε δάλεην. Κη έρεη βάιεη η‟ φλνκά ηνπ δειαδή, 

απιά αλήθεη ζε καο. 

Δ: Ναη, άιιν ζπίηη ην απφ δσ, άιιν ην απφ θεη! 

2: Με έρεη βάιεη εκέλα κέζα, πιεξψλσ ην θσο θαη ην λεξφ. 
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Δ: Ναη. Άιιν… Κνηηάμηε: απηή… ε ζεία πνχ κέλεη; 

2: αγέηθα. 

: Ζ ζεία κνπ, αγέηθα. 

Δ: Αα, έρεη βάιεη ην… πψο ην ιέλε…  

: Αθνχ ην πιεξψλεη;… 

2: {………}, είλαη δηθφ ηνπ ην ζπίηη. Ο γακπξφο καο. 

: Έλαο πνπ ζνπ είπα φηη είλαη γακπξφο κνπ, είλαη δηθφ ηνπ. 

Δ: Ο… άθεο πψο ηνλ ιέλε; 

: Ναη, άθεο. 

2: άθε. 

: Έρεη πάξεη ηε κηθξφηεξε αδεξθή κνπ. 

2: Δίκαζηε θαη ζπγγέλεηα θαη ζπκπεζέξνη θαη κνπ‟ρεη πεη θάηζε εδψ, λα πιεξψλεηο ην 

θσο θαη ην λεξφ, κνπ ιέεη, λα κελ ηξέρεηο νχηε δεμηά, νχηε αξηζηεξά. Γηαηί απηνί έρνπλε 

παξάγθεο, έρνπλε ζπίηηα… απηφο ην έρεη πάξεη κε δάλεην απηφ ην ζπίηη. 

Δ: Δίλαη απ‟ απηά πνπ… 

2: Σα ηζηγγάληθα. 

: Απην πνπ ζπδεηάγακε… 

3: Σνπ θφζκνπ ηα δάλεηα έρεη πάξεη απηφο, ην παηδί πνπ {είρε κέζα}. Σν ‟ρνπλ βάιεη 

πνιιά. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Να, ηψξα ζα κνπ θφςνπλ ην θσο, θαη δελ έρσ ηα ιεθηά λα πιεξψζσ. Γηαηί 

{…………..} φηαλ πιεξψλνπκε δειαδή ην θαγεηφ… 

Δ: Απηφ κε ην… κε ην θφςηκν, αο πνχκε, ην έρεηο αληηκεησπίζεη πνιιέο θνξέο θέηνο; ζνλ 

θαηξφ είζαη εδψ; 

: Σν θσο, άθνπ λα δεηο, ηελ πξψηε θνξά ην είρε πιεξψζεη ε ζεία κνπ, γηαηί ην είρε 

θάςεη ε ζεία κνπ. Σψξα, κνπ ιέεη, απηέο ηηο κέξεο, ζαο ζηείιαλ‟ έλα ραξηάθη, ιέεη 
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δηαθνπή θαη θάηη ηέηνηα. Γειαδή ζα ην θφςνπλ. Καη ηψξα δειαδή λα ηα θαηαθέξσ λα ηα 

βγάισ πέξα, ζθάξηα λα δνπιέςσ φιν ην κήλα, ζα δνχκε. Γειαδή απηέο ηηο κέξεο 

δειαδή, ηξεηο κέξεο απάλσ, κεηά ζα καο ην θφςνπλ. 

Δ: Γηα ιηγφηεξα επξψ ην θφςαλ… 

: Υξσζηάσ 75 επξψ εγψ. Δκέλα κνπ ‟ρνπλ θφςεη {……..} 

2: Γειαδή ζηε Γεξκαλνχ, πνπ πεγαίλαλε ζρνιείν ηα παηδηά… 

Δ2: Γηα ηφζν ιίγν; 

 – 2: Ναη! 

2: … κνπ ιέεη ζα ηα… πάξα πνιχ θαιά… ζα ηα πιέλεηο, ζα ηα απηφ… ζα ηα θηηάρλεηο 

ηα παηδηά θη εκείο θάζε βξάδπ ηα θάλνπκε κπάλην, ηα πεγαίλνπκε θαζαξά θηφιαο ζην 

ζρνιείν. Γελ ηα πεγαίλνπκε βξνκηάξηθα! 

Δ: ρη, δελ, {…} είλαη. 

2: ρη, δε κνπ θέξαλ‟ αληίξξεζε αθφκα νη δαζθάινη… 

Δ: Δληάμεη… Έιεγα γηα ην… ηνπιάρηζηνλ ηα δηθά ζαο ηα παηδηά ζην ζρνιείν κηα ραξά 

ήηαλε, δελ είραλε… 

2: Ναη! 

Δ: … πξφβιεκα. 

: Δγψ… ηψξα, φπσο είπεο κεηά, {……..} δε κπνξψ δειαδή λα{…} λα, ηψξα ζα κνπ 

θφςνπλ ην θσο, δε ζα κπνξνχλ ηα παηδηά νχηε λα γξάςνπλε νχηε λα δηαβάζνπλ. Γηαηί 

φηαλ καο θφβνπλ ην θσο, ιέκε εληάμεη, ζα θάλνπκε νηθνλνκία δέθα κέξεο, είθνζη, θη 

χζηεξα {…….}. 

Δ: Κη απφ ςπγείν ηη γίλεηαη δέθα κέξεο; 

: Απηφ ην ςπγείν ην έρσ εδψ θαη ηξία ρξφληα. 

Δ: ρη, άιιν ιέσ… φηαλ… 

: Γειαδή απφ ςάξηα; 

Δ: Ναη. 

: Ηζηνξία. Γειαδή ηψξα εδψ είλαη… 
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3: Σα ςάξηα είλαη… 

: Γειαδή ηψξα είλαη… Γειαδή {……}ζήκεξα, ηνπο πήξα θαλέλα θξνχην, φια απηά. 

Δ: Δδψ απ‟ ηε ιατθή κέλεη ηίπνηα, ζαο δίλνπλε ηίπνηα… 

: ην ηέινο πεγαίλνπκε θαη καο δίλνπλε. Απηά πνπ είλαη απφ θάησ. Σα δηαιέγνπκε, λα 

κελ πάζνπλ ηα παηδηά θακηά δειεηεξίαζε, θαλέλα κηθξφβην… 

3: Γελ αθήζαλε ζήκεξα, {……} 

Δ: Μάιηζηα. ην ζρνιείν φκσο δελ ηα ‟ρσ δεη κε κήια, γηαηί; 

2: Σνπο πεγαίλσ ζην ζρνιείν θαη δελ ηα ηξψλε. 

Δ: Γηαηί δελ ηα ηξψλε; 

: ην ζπίηη ηα ηξψλε. ην ζρνιείν δελ ηα ηξψλε. 

Δ: ην ζρνιείν γηαηί δελ παίξλεηε κήια, βξε; 

2: Σα καιψλεη εθεί ν θχξηνο, ηα ιέεη «γηαηί δελ ηα ηξψηε ηα θξνχηα;» 

Παηδ: Γελ ζέισ! 

Δ: Γηαηί δελ ζέιεηε; Γηαηί…; Πξέπεη λα ςσλίζεηε δειαδή; 

: Νηξεπφληαη, ληξεπφληαη λα θάλε θξνχηα. 

2: Σα ‟ρσ βάιεη… ηα ‟ρσ βάιεη κε ηε καξκειάδα εγψ, κε ην βηηάκη, κε ην γάια ηνπο 

θάζε πξσί θαη γη‟ απηφ. 

Δ: Καιχηεξα ηα κήια, βξε, απ‟ ην λα ςσλίδεηο… 

: Γειαδή ηψξα εζείο, αλ επηηξέπεηε, δειαδή ηα βνεζάηε, φζα δειαδή ππάξρνπλ απφ 

νηθνλνκηθά ή απιψο έηζη…; 

Δ: Δκείο, θνηηάμηε λα δείηε θάηη, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπκε, εκάο καο 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. 

Δ2: Πψο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά ζην ζρνιείν. 

Δ: Δε, λα βνεζήζνπκε ζην ζρνιείν. 

: Γειαδή, γηα καζήκαηα θαη ηέηνηα πην πνιχ. 
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Δ: Ναη. Πψο πάλε ηα παηδηά, ηη πξνβιήκαηα έρνπλε, αλ ην ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεη 

θάπνπ, αλ νη γνλείο είλαη επραξηζηεκέλνη απ‟ ην ζρνιείν… 

: Δληάμεη, εκείο… εγψ ζήκεξα… απ‟ απηφ δελ έρσ πξφβιεκα, απιψο απ‟ ηα 

νηθνλνκηθά. Γελ έρσ ρξήκαηα. 

Δ: ‟ απηφ δειαδή εκείο δελ… 

: Γειαδή ζην ζπίηη ηα θέξλσ… 

Δ: Σν βιέπσ, δε ρξεηάδεηαη λα κνπ ην πεηο.. 

: … κε ηα ρίιηα δφξηα. 

Δ: … Γε ρξεηάδεηαη λα κνπ ην πεηο, ην θαηαιαβαίλσ. Κάηζε, αιιά… 

: Γειαδή… ηα θέξλσ κε ηα ρίιηα δφξηα. Καη ηψξα πνπ κε βιέπεηο έηζη, ζα είρα πιπζεί 

θαη ζα είρα ληπζεί, απιψο πήγα εδψ πνπ έρνπλε ηα… γηαηί… θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά, 

{…} ηα κπάδα, καδεχσ ηα δηαιέγσ, έηζη, ιέσ ζα καδέςσ έλα, δηαιέγσ, δχν – ηξία, δχν – 

ηξία… 

Δ: Απ‟ απηά βγαίλεη ηίπνηα; 

: Άκα ραιάζνπλ… 

Δ: Υσξίο απηνθίλεην πψο ηα κεηαθέξεηο; 

: Δληάμεη, φηαλ είλαη ηψξα είθνζη θηιά ηα δηαιέγσ, ηα βάδσ ζε έλα ηζνπβάιη κέζα, ηα 

παίξλσ ζηνλ ψκν θαη εληάμεη. 

Δ: Σα καδεχεηο δειαδή ιίγα – ιίγα θαη ζην ηέινο ηα… 

: Δ, φηαλ ηχρεη, ηα καδεχσ. ηαλ δελ ηχρεη, ηη λα καδέςεηο;  

3: Πιπληήξηα, ηέηνηα, ςπγεία, δελ κπνξεί λα ηα θέξεη θάησ. 

: Γελ κπνξψ λα ηα πάξσ ζηνλ ψκν. 

3: Μφλν εγψ κπνξψ λα ηα πάξσ… 

Δ2: Κάπνηνο άιινο ή λα πάξεηε άιιν απηνθίλεην απφ θάπνηνλ άιινλ; 

3: … πνπ έρσ εγψ ηα‟ απηνθίλεην. 

Δ: Γίπισκα έρεηο; 
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3: Δ, ζα ‟ρα απηνθίλεην ρσξίο δίπισκα, ζα ην είρα έηζη; 

Δ: Μάιηζηα. 

: Γειαδή θάλεηε κία ηέηνηα έξεπλα γηα ην ζρνιείν. 

Δ: Ναη, απηφ… 

: Γειαδή αλ έρνπκε… αλ είκαζηε επραξηζηεκέλνη απ‟ ην ζρνιείν. 

Δ: Αλ είζηε επραξηζηεκέλνη απφ ην ζρνιείν, πψο ηα πάλε ηα παηδηά… 

: Μπνξψ λα ζνπ πσ δελ έρσ παξάπνλν απ‟ ην ζρνιείν, φινη νη δαζθάινη η‟ αγαπάλε… 

Δ: Ναη, απηφ καο ελδηαθέξεη… 

: Ο δηεπζπληήο πνιχ θαιφο… 

Δ: … πεξηζζφηεξν. ρη ην… δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν. 

: Δ, εληάμεη, δελ έρσ παξάπνλν. 

Δ: Ναη. δελ είλαη ηίπνηα πνπ… 

: Γελ έρσ παξάπνλν, είλαη πνιχ θαινί, αιιά, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, ζνπ ιέεη 

«Σζηγγάλνη είλαη», ζε άιια ζρνιεία πνπ ηα πήγαηλα, γη‟ απηφ ηα ‟βαια πάιη ζηελ 

πξψηε… 

Δ: Ναη; 

: … γηαηί θαλνληθά κεηά απφ έλαλ ρξφλν έπξεπε λα πάεη ζηελ άιιε ηάμε. Καηάιαβεο; 

ηελ ηεηάξηε ήηαλ λα πάεη ν Π. . 

Δ: ηελ πέκπηε δελ έπξεπε λα πεγαίλεη; 

: Μπξάβν. Καη ηνλ έβαια πάιη πξψηε, γηαηί πήγαηλα ηελ… (πξνο ηα παηδηά:) Δ! ζα 

θάλεηο ιίγν εζπρία εζχ; Σα πήγαηλα ζηελ Ηεξνζνιχκσλ, {…} θαη ν κπακπάο κνπ, είρα 

πην πνιιή δνπιεηά ηφηε, ζηε δνπιεηά ην 2002… 

Δ: Ζ Ηεξνζνιχκσλ πνχ είλαη; 

: Ζ Ηεξνζνιχκσλ; 

Δ: Ναη. 
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: Δίλαη φπσο είλαη ηνπ Φάρνπ… ηνπ Φάρνπ! Δίλαη κηα ςεζηαξηά, ζε πέληε – δέθα 

ιεπηά. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Δπήγαηλα εθεί, κεηά θεχγσ απφ θεη, πάσ ζην Μηληηιφγιη… 

Δ: Δθεί ν… ν παπάο πνπ είλαη εθεί ζε έρεη βνεζήζεη θαζφινπ; 

: {…} εθεί ηψξα, καο βφεζαγε. Σψξα έρνπλ αιιάμεη νη παπάδεο… ηέηνηα πξάγκαηα. 

Γειαδή φηαλ θεχγαλ αιινχ… ν παπάο ν παιηφο, καο {……….} πνιιά. {…….} 

Δ: Να ζνπ πσ θάηη, γηα λα πάξεηο ηελ θάξηα… ηελ θάξηα απηή πνπ ιεο γηα ην ζπίηη, ηη 

ρξεηάδεζαη; 

: νπ δεηάλε εθθαζαξηζηηθφ, αλαιπηηθφ… 

Δ: Ναη; 

: … θαη… θνηηάσ ηελ εθεκεξίδα… 

Δ: Ναη, φρη, άιιν ζνπ ιέσ ηψξα. 

: Ναη. 

Δ: Γειαδή πεο φηη παξνπζηάδεηο έλα άιιν ζπίηη. 

: Έξρνληαη ζην ζπίηη… 

Δ: Ναη; 

: … κεηξάλε ηα άηνκα, πφζα άηνκα είλαη… 

Δ: Α, πξέπεη λα… έξρεηαη δειαδή ζην ζπίηη.  

: Ναη, ζαλ επηηξνπή. 

Δ: Ναη. 

: Πφζα άηνκα είζαη εζχ, πέληε. Πέληε ζα γξάςεη. Δληάμεη, γηαηί απηνί ηψξα βγάδνπλε, 

θαη πνπιάλε δπκαξηθά, ηέηνηα πξάγκαηα. Δληάμεη, δειαδή πφζα ζα θαο δπκαξηθά, δελ 

κπνξείο λα ηξσο θαη θάζε κέξα… Γε κηιάσ γηα θνηφπνπιν, έηζη… θακηά θνξά θαη 

θάπνπ πάιη… φηαλ είλαη λα θάσ… ηνπ ιέσ φιν δπκαξηθφ… φιν δπκαξηθά ζα ηξψσ; 

Καηάιαβεο; Καη… απηά. Απφ ην ζρνιείν δελ έρσ ηίπνηα παξάπνλν, εληάμεη. 
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Δ: Λνηπφλ. 

: Γηαηί αιινχ πνπ ηα πήγαηλα, είρα πνιχ παξάπνλν. 

Δ2: Γελ ηα πξνζέραλε δειαδή αιινχ; Πψο…; 

Δ: Ση γηλφηαλε εθεί δειαδή; 

: Γελ ηα πξνζέραλε, δειαδή δελ ηα πξνζέραλε, δελ ηα δηάβαδε ηα παηδηά, δειαδή 

θνίηαγε πφηε ζα ζρνιάζεη, φρη γηα ην ζρνιείν εδψ κε ηνλ θχξην . , αιινχ, αο πνχκε. 

Υάιηα ηα {…}. 

Δ: Ση, ηα είραλε ρηππήζεη, αο πνχκε, ηη; 

: ρη, δελ ηα ρηππάγαλε, δελ ηνπο θάλαλε καζήκαηα φπσο πξέπεη, ν .  ηνπο ιέεη απηφ, 

απηφ, απηφ, απηφ, λα ηα καζαίλεη ηα παηδηά … 

Δ2: ην Οινήκεξν ιέηε ηψξα. 

: Ναη, λαη, εγψ δελ ηα ‟βαδα Οινήκεξν πξψηα. 

Δ2: Α, δελ ηα βάδαηε πξψηα. 

: ρη. Γειαδή κέρξη ηηο 12 παξά… 

Δ2: Δίθνζη. Μία παξά είθνζη. 

: Μία παξά είθνζη. 

Δ: Ναη. 

: Μεηά πήξα απφθαζε ιέσ, θάηζε λα ηα βάισ θαη ην απφγεπκα. 

Δ: Δζείο απ‟ ην Οινήκεξν είζηε επραξηζηεκέλνη, δειαδή. 

: Ναη, ακέ! Γηαηί καζαίλνπλ ηα παηδηά, θαηάιαβεο; 

Δ: Κάλα φξγαλν έρνπλε… καζαίλνπλ ηα παηδηά; 

: Δγψ δελ κπιέρηεθα, αιιά ηψξα επεηδήο είλαη ν {…}, γηαηί ν παηέξαο κνπ έπαηδε 

ληξακο. Πήγαηλαλ ζπλέρεηα ζηνλ παηέξα κνπ θαη ηα κάζαηλε. 

Δ: ε παλεγχξηα δειαδή, πνχ έπαηδε… ζε καγαδηά; 

: Ο παηέξαο κνπ έπαηδε θαη ζε παλεγχξη θαη ζε θέληξν. Γειαδή γηλφηαλ έλα θέληξν πνπ 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 278 

ιέγεηαη… «ε δνχγθια», δελ μέξσ αλ ην έρνπλ ραιάζεη, έπαηδε ζε φια ηα {θέληξα}. 

Δ: Μάιηζηα. Σα παηδηά δελ… δελ έρνπλ κάζεη ηίπνηα; 

: ρη. Πξψηα πξέπεη λα κάζνπλε γξάκκαηα, λα δηαβάζνπλε ηηο λφηεο θαη κεηά λα 

γίλνπλε θαινί κνπζηθνί. 

Δ: Δζχ μέξεηο λα παίδεηο; 

: Άθνπ λα δεηο, αλ έλα παηδί έρεη μεθηλήζεη ηψξα, δειαδή ζα δεηο ην παηδί έρεη δήιν 

δειαδή λα κάζεη θηζάξα ή θιαξίλν. Σν παηδί απηφ ζα ‟λαη θαιφο. 

Δ: Δληάμεη… 

: Δληάμεη, θνηηάλε {…} θαη κεηά θφβεη ην κπαιφ θαη σπ!, δειαδή… 

Δ: Δίλαη κεξηθνί πνπ είλαη απηνδίδαθηνη, δελ μέξνπλε λα δηαβάζνπλε λφηεο, αιιά μέξνπλε 

λα… 

: Ναη, εληάμεη, βγάδεη θαη ην {…}, φκσο πην θαιφο, πην θαιχηεξα είλαη κε λφηεο. 

Δ: Δ, λαη, εληάμεη. 

: Μεηά αλεβαίλεηο πην ςειά. Γίλεζαη δειαδή ηθαλφηεξνο. αλ ηνλ Βαζίιε αιέα πνπ 

είλαη… πνπ παίδεη θαη ηα θιαζηθά… Γη‟ απηφ, ν Βαζίιεο αιέαο είλαη {…}. 

Δ: Δ, ηψξα δε γίλνληαη θαη… 

: … Καη παίδεη δηάθνξα. Με ηνλ… κε ηνλ Πιέζζα είρε γπξίζεη έλα CD.  

Δ: Καη κε πνιινχο… 

: ρη, είρα πάξεη έλα CD εγψ κε ηνλ Πιέζζα, πνπ είλαη κεγάινο απηφο, δάζθαινο! 

Δ2: Ναη. 

Δ: Δδψ δε γίλεηαη θαλέλα παλεγχξη εδψ ζηελ πεξηνρή, έηζη; 

: Δδψ ην θαινθαίξη, αο πνχκε. 

Δ: Πνχ; 

: ην Φαξξαί… 

Δ: Α, εληάμεη, έιεγα… 
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: … Καιάβξπηα, ζηνλ Άξαμν… 

Δ: Δζείο πάηε ζε θαλέλα παλεγχξη; 

: ηαλ… φηαλ έρνπκε ρξήκα θαη… ζα {ραιάζσ} θαη πην πνιιά ηα κεξνθάκαηα, ζα 

πάξνπκε αο πνχκε απφ έλα {ρνη ληνγθ} ή θνηφπνπιν ζα πάξσ ή θαλέλα ζνπβιάθη… 

απηά. Γειαδή, ζ‟ αθνχζνπκε δπν ηξαγνχδηα, ηξία θαη ζα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Γηαηί άιινη κε ξσηάγαλ αλ ζα ‟ρνπλ θαη δνπιίηζα. Καη ηνπ ‟ιεγα, εληάμεη, δψδεθα ηα 

κεζάλπρηα θαη εθηά πάσ γηα δνπιεηά… Δγψ δνπιεχσ εθεί ζηα ηζηκέληα, εδψ ζηελ 

Παξαιία.  

Δ: ηελ Δχα, εθεί; 

: Δδψ ζηελ Πάηξα, ζε κάληξα. {….} πάκε γηα {…}. 

Δ: Ναη. ζε καγαδί ηα παο δειαδή. 

: ρη, αθνχ είλαη κάληξα, κπεηφβεξγεο. Κη έξρεηαη απηφο, κνπ αθήλεη ηα κέηξα θαη ηα 

θφβσ. 

Δ: Α, εζχ ζε κάληξα δειαδή δνπιεχεηο, δε δνπιεχεηο ζε νηθνδνκέο. Πψο γίλεηαη; 

: ε κάληξα δνπιεχσ. Αο πνχκε… έξρεηαη ν κεραληθφο, καο δίλεη ηα κέηξα… 

Δ: Ναη; 

: … θη εκείο θφβνπκε ηα ζίδεξα, ηα κπεηά. 

Δ: Ναη. 

: {……….}. Σα ζίδεξα, {……….}. 

Δ: Απηφ είλαη φπνηε έρεη δνπιεηά, δειαδή. 

: Ναη. Γελ κε έρνπλε πιεξψζεη. 

Δ: Ναη. Δζέλα δειαδή ηψξα ζε βξίζθεη ζηε κάληξα, πψο ζε βξίζθεη, αο πνχκε, ε…πψο 

βξίζθεη {…}; 

: Πξψηα ξψηαγα… Α, κπξάβν! Πξψηα ξψηαγα ην αθεληηθφ, λα κνπ δψζεη {…}, φρη 

φκσο κε απηφλ ηνλ {…} ηψξα δχν ρξφληα – ηξία,  δελ είλαη πξσηάξεο ν Σάζνο λα ηνπ 

πσ, ε, εληάμεη, θίιε, δψζ‟ κνπ ηξηάληα επξψ… έηζη; Ο Σάζνο ηελ δνπιεηά ηελ μέξεη. 
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Γειαδή κπνξεί λα κελ έρεη κάζεη γξάκκαηα… 

Δ: Κάηζε, ζηελ νηθνδνκή εζχ ζηδεξψλεηο, ηη θάλεηο; Κφβεηο ζίδεξα; 

: Σψξα ηα {…} δνπιεχσ ζε κάληξα. 

Δ: Ναη. 

: Δγψ, δειαδή εγψ, ζηελ νηθνδνκή δέλσ. 

Δ: ηελ νηθνδνκή…; 

: Γέλσ. 

Δ: Γέλεηο. 

: Θειηά. Γειαδή, πάεη θάπνην ζίδεξν… 

Δ: Ξέξεηε θαη {…} θαη ηέηνηα; 

: ρη, ζίδεξν. 

Δ: Ναη. 

: Φαληάζνπ θαη πάεη άιινπο δέθα πφληνπο. 

Δ: Ναη. 

: Γειαδή πάεη έηζη, ηζαθ! θαη πάεη κε… 

Δ: Καη ηα ζηξψλεηο δειαδή κε… 

: … θαη… δειαδή… 

Δ: ην θαινχπη απάλσ; 

: Ναη. Σεληψλνπλ ηα ζίδεξα, μέξεηο, απ‟ ηα κπεηά πνπ γχξηζα, απ‟ ηελ πξέζα, ιπγίδνπλ 

ηα ζίδεξα, γη‟ απηφ έρνπλ {….}, λα ηα δέλεη. Καη ηα βάδνπκε άιινπο δέθα πφληνπο. Μεηά 

ηζηγθιάλ ηα δνθάξηα… 

Δ: (πξνο ην παηδί:) Υάξε, ζα θχγνπκε, εξέκεζε. 

: Καη θάλνπκε… εκείο θάλνπκε αληηζεηζκηθά. Γεληθά ζηε κάληξα, φηαλ μεθηλάο, πάεη 

ηξηάληα επξψ. Μεηά άκα δνπιέςεηο… άκα βξσ ην αθεληηθφ, κπνξεί λα πάεη θαη ηξηάληα, 

εθεί γχξσ, ηξηάληα πέληε, ζαξάληα, αλαιφγσο. Γειαδή ζα ην θνπβεληηάζσ. Σψξα ηη ιέηε, 
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αο πνχκε, είλαη λα ηνπ θφβεη. Γειαδή λα… 

2: Υ. ! 

: Λνηπφλ, ζα ζηακαηήζεηε, παηδηά; 

2: Δγψ; 

Δ: Πάκε θη εκείο, γηαηί… 

Δ2: Αξθεηά θαζίζακε, ζαο αλαζηαηψζακε… 

: Λνηπφλ, ράξεθα πνπ ήξζαηε… 

Δ2: Να ‟ζηε θαιά. 

Δ: Να εξεκήζνπλ θαη ηα παηδηά, δειαδή. 

: Καη ηα ιέκε πάιη. 

Δ: Λνηπφλ… Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

: Σίπνηα. 

Δ: Να πξνζέρεηε ηα παηδηά… 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  6 

   

: Εέζηε έρεη… 

Δ: Ναη, έρεη ιίγν… εγψ γη‟ απηφ είπα ζρεηηθά αξγά λα βξεζνχκε ηνπιάρηζηνλ λα πέζεη 

ιίγν… 

2: Μέηξην, πψο ηνλ πίλεηε; 

Δ: Μέηξην. Έθαλε αξθεηή δέζηε ζηελ Πάηξα, δελ μέξσ εδψ πέξα ηη έθαλε… Δζείο είζηε 

παηέξαο… 

: Σνπ Π.…  

Δ: Σνπ Π.…; 

: …θαη ηνπ Α. 

Δ: Καη ηνπ Α.  . Σα ‟ρσ δεη θαη ηα.. δπν παηδηά… θάλνπκε, έηζη, κηα έξεπλα πνπ… είκαζηε 

θαη θνηηεηέο ηαπηφρξνλα ζην Παλεπηζηήκην θαη δάζθαινη. Καη ζα ζέιακε, έηζη, λα ζαο 

ξσηήζνπκε κεξηθά πξάγκαηα… Φαζαξία, βιέπσ… 

: Σελ έρνπκε ζπλεζίζεη εκείο. Δίκαζηε εδψ ρξφληα… 45 ρξφληα. 

Δ: Πφζα ρξφληα; 

: 45 ρξφληα. 

Δ: 45 ρξφληα είζηε εδψ; Απηά εδψ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν… ζαο ηα ‟ρεη δψζεη ν δήκνο, 

πψο… 

: Σα ‟ρνπκε αγνξάζεη. 

Δ: Δίλαη αγνξαζκέλα. 

: Δίλαη αγνξαζκέλα. 

Δ: Απηά… απηφο ζεσξείηαη θαλνληθφο νηθηζκφο ή είλαη απζαίξεηα; 

: Απζαίξεηα. 

Δ: Απζαίξεηα φια. 
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: Έρνπκε πνιιά {……}, είλαη ζπλνηθηζκφο, εθεί παξαπάλσ {……}, 500 – 600… 

Δ: Ναη; 

: …θαη {……} ζην ζπλνηθηζκφ, λα κπνξνχκε λα ρηίζνπκε. 

Δ: Ρεχκα πάλησο έρεηε. 

: Ρεχκα καο βάιαλε. 

Δ: Ρεχκα πψο ζαο βάιαλε; 

: Δίλαη ν {…} πνπ… 

Δ: Νεξφ απ‟ φ,ηη βιέπσ ππάξρεη… 

: Ναη λεξφ ππάξρεη. 

Δ: Γίθηπν, απνρέηεπζε… 

: Απνρέηεπζε δελ έρνπκε. 

Δ: Βφζξνπο; 

: Ναη. Βφζξνπο έρνπκε, {…} απνρέηεπζε δελ έρνπκε {…} έμσ. 

Δ: Απηφ πήγα  λα ξσηήζσ…  

: … ην ρεηκψλα {….}φια ηα λεξά, απηά, πάλσ, βνπιψλεη {……} 

Δ: Γελ πάλε πξνο ηα θάησ δειαδή; 

: ρη. Καη λα… {………} βνπιψζεη 

Δ: Λνηπφλ… Δδψ ε πεξηνρή πψο ιέγεηαη; 

: Δδψ ε πεξηνρή ιέγεηαη {θαθή εγγξαθή} Α.. 

Δ: Πψο ιέγεηαη; 

: {…}. Δπεηδή είρε {δέθα}θνκκάηηα, έηζη φπσο ην βιέπεηο {……} 

Δ: Ναη. 

: Δίρε θαη… Α πνπ ιέκε. Έηζη, δειαδή… {…} έλα θνκκάηη πάλσ, έλα παξαπάλσ {…}, 

ηα ιέγαλε . Καη νλνκάζηεθε έηζη. 
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 Δ: Λνηπφλ.  

 Δ2: Ναη. 

Δ: Δζείο κνπ είπαηε είζηε εδψ ζηελ πεξηνρή έηζη… 

: 45 ρξφληα είκαζηε. 

Δ: 45 ρξφληα. 

: Ο παππνχο κνπ… 

Δ: Ο παππνχο πψο βξέζεθε εδψ; 

: Απηφο ήξζε… ν παππνχο κνπ ήξζε πξψηνο εδψ… 

Δ: Γειαδή απηνί… απηνί εδψ… απηφ ην ζπίηη έγηλε κεηά ηνλ πφιεκν, αο πνχκε; 

: Ναη. Ναη, κεηά ηνλ πφιεκν. Αλ βάιεηο 45 ρξφληα ηψξα… λα θηάζεηο πφζα ρξφληα 

πίζσ. 45 ρξφληα πίζσ. 

Δ: Καπλίδεηο; 

: Ναη, λα θεξάζσ; 

Δ: ρη, έλα ηαζάθη, αλ ππάξρεη κφλν. Λνηπφλ. Ζ θαηαγσγή, ην ζφη απφ πνχ είλαη; 

: Ζ θαηαγσγή, ην ζφη καο είλαη… εληάμεη, εκείο γελλεζήθακε εδψ, έηζη; 

Δ: Ναη. 

: Διιάδα. Δγψ γελλήζεθα {…}. ινη, ηα αδέξθηα κνπ, ν παηέξαο κνπ… γελλεζήθακε 

εδψ. Σψξα ε θαηαγσγή καο, απφ πνχ είκαη δειαδή σο Σζηγγάλνο; 

Δ: ρη, φρη, φρη. Ο παππνχο ζνπ ήηαλ απφ πνχ; 

: Παηξηλφο. Ξέξσ ‟γσ, εδψ παξαπάλσ, Υατθάιη ιέγνληαο. Ο παηέξαο κνπ γελλήζεθε 

ζην Υατθάιη. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Απ‟ ην Υατθάιη εδψ δελ είλαη… είλαη… 

Δ: Κνληά είλαη, ην μέξσ. 

: 10… 15 – 20 ρηιηφκεηξα; Δίλαη 10 – 15 ρηιηφκεηξα, κεηά ηε Βηνκεραληθή. 
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Δ: Ξέξσ, έρσ… 

: Δδψ γχξσ… εδψ γχξσ. 

Δ: Καη… εδψ, αο πνχκε, ν παππνχο ζνπ ήζειε… ήηαλε εχθνιν λα βξεη ρψξν λα κείλεη 

δειαδή; Πψο ην… 

: Ναη, εδψ κέζα ππήξρε, ήηαλε κία δνχγθια κε ιίγα ιφγηα.  

Δ: Ναη. 

: Γελ είρε θηηαρηεί απηφο ν δξφκνο, νχηε ππήξρε ηίπνηα. Γελ ππήξραλ απηά. 

Δ: Α, απηφ δειαδή ην ηκήκα… 

: Γελ ππήξραλ απηά, ηίπνηα. 

Δ: Απηά έγηλαλ… 

: Απηά ηα πξφιαβα θη εγψ, πνπ ηα θηηάρλαλε κεηά. 

Δ: Απηφ δειαδή έγηλε πξηλ ην… 

: Ναη, εδψ ήηαλε… εδψ ήηαλε ιηνζηάζηα, εδψ ήηαλε κηα δνχγθια… 

Δ: Μάιηζηα. Δζχ, απ‟ φηη ζπδεηάγακε κε ηνλ Π. , κνπ ‟ιεγε φηη είζαη κνπζηθφο; 

: Μνπζηθφο είκαη, αιιά εληάμεη. ρη ηίπνηα… εξαζηηέρλεο. Αλ ηχρεη κηα δνπιίηζα, 

πάκε, μέξσ ‟γσ. Με θαληαζηείηε ηίπνηα… 

Δ: Μάιηζηα. 

: {……} 

Δ: Παλεγχξηα πεξηζζφηεξν; 

: Παλεγχξηα… Πην πνιχ λα βγαίλεη ην κεξνθάκαην. 

Δ: Γειαδή; 

: Γειαδή, {……} 

Δ: Ναη.  

: {……} 
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Δ: Λνηπφλ… ηελ πγεηά ζαο… 

: Τγηαίλεηε! 

Δ: {…………}. Μνπ έδσζε ηελ εληχπσζε δειαδή πεξηζζφηεξν παλεγχξηα. 

: Δ, εληάμεη, παλεγχξηα… θέηνο πήγακε ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Σνπ αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ ηψξα βιέπεηο… αλ ζα ήηαλ ηψξα 50 – 100 επξψ, δελ πξέπεη παξαπάλσ.  

Δ: Μάιηζηα. 

: Θα ηε βγάιεηο; 

Δ2: Καη πνχ πάηε ζπλήζσο γηα… πάηε εδψ θνληά; 

: Α, κσξέ, εδψ γχξσ. Α, Αίγην… εε… πξηλ ηα Καιαβξπηνρψξηα, εδψ γχξσ. 

Δ: Μεο ζην λνκφ, δειαδή. 

: Ναη, λαη, εδψ πέξα. Ννκφο Αραΐαο. 

Δ: ρνιείν; 

: ρνιείν δελ έρσ πάεη, απιψο… 

Δ: Καζφινπ; 

: Πήγακε… έλα λπρηεξηλφ είρακε βγάιεη… είρακε βγάιεη εδψ, γηαηί… 

Δ: Νπρηεξηλφ ηη; Νπρηεξηλφ Γεκνηηθφ ή Γπκλάζην; 

: Γεκνηηθφ. Ήηαλε πξψηα εδψ… Ήηαλ θνηλφηεηα εδψ. Κάπνηνο Κξ, πηζαλφλ, δελ μέξσ. 

Δ: Κάηη κνπ ιέεη ην φλνκα. 

: Ναη, Κξ, απηφο ζηελ πιαηεία έρεη αλνίμεη έλα… Μφλν ν Πξφεδξνο απφ ην ρσξηφ 

κπνξεί λα {…} 

Δ: Ναη. Εεη απηφο; 

: Ναη. Δίρε αλνίμεη θαη καγαδί ζηα Β. πνπ πνπιάεη αληαιιαθηηθά, είδε… ιάδηα 

απηνθηλήησλ θαη ηέηνηα πξάγκαηα. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Δίλαη ζην ηαρπδξνκείν… πέξα. 
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Δ: Καηάιαβα. Δθεί πφζα ρξφληα πήγεο; 

: Πήγα… θαλαδχν ρεηκψλεο πήγα. {……} 

Δ: Απηφ ην ζρνιείν ήηαλε εηδηθά δειαδή…  

: Γηα Σζηγγάλνπο. 

Δ: Γηα Σζηγγάλνπο. 

: Πήγαηλε θαη ν παηέξαο κνπ… πεγαίλαλ κεγάινη αλζξψπνη. 

Δ: ‟ απηφ θάλαλε δάζθαινη; 

: Κάλαλε δαζθάινη. 

Δ: Μνπ θάλεη εληχπσζε δειαδή, μέξεηο γηαηί; Γηαηί ζπλήζσο απηά ηα έθαλε ε ΝΔΛΔ 

θάπνηα ζηηγκή. 

: Ζ πψο ηελ είπεο; 

Δ: Ζ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκφξθσζεο. Σα έθαλε νπζ… θαη ζηελ Αραγηά ήηαλε 

θάπνηα ζρνιεία, ηα νπνία ήηαλε απνγεπκαηηλά – βξαδηλά, έηζη. 

: Απηά… Μήπσο ήηαλ ηα ζεκηλάξηα απηά; 

Δ: αλ ζεκηλάξηα… ήηαλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δειαδή, γηα λα κάζεηο λα… λα 

γξάθεηο θαη λα δηαβάδεηο θαη ζπλήζσο ήηαλ γηα κεγάινπο.  

: {……}. 

Δ: Δζχ ζε ηη ειηθία δειαδή πήγεο; 

: Μηθξφο πήγα. Μηθξνχο θαη κεγάινπο έπαηξλε. Δίραλ λνηθηάζεη έλα ζπηηάθη εδψ, έλαλ 

ρψξν ζηνλ παιηφ δξφκν θαη πεγαίλακε {……} 17:00 – 16:00 ε ψξα πεγαίλακε; 

Δ: Μάιηζηα. 

Δ2: Καη γηαηί ζηακαηήζαηε; Γηαηί δε ζπλερίζαηε ην ζρνιείν; 

: ηακαηήζακε, ην έβγαια, πεγαίλακε… κεηά κεγαιψζακε, μέξσ ‟γσ, ην παξαηήζακε, 

λα παληξεπηνχκε… 

Δ: Απ‟ ην ζρνιείν κέρξη ηελ παληξεηά έρεη θαη θάπνηα… 
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: ρη, παληξεπφκαζηε κηθξνί, παληξεπηήθακε κηθξνί εκείο. 

Δ: Δζχ πφζν παληξεχηεθεο δειαδή, παληξεπηήθαηε; 

: Παληξεπηήθακε, παληξεπηήθακε. Έρνπκε ηψξα 15 ρξνλψλ παηδί. Παληξεπηήθακε… 

εγψ ζα ήκνπλα 16,5; 

Δ: Α, ηφζν κηθξφο. 

: Ναη. 

Δ: (απεπζχλεηαη ζηε ζχδπγν:) Δζείο πφζν ήζαζηαλ ηφηε; 

2: Γεθαηξία. 

: Γεθαηξία. Γεθαηξία ρξνλψλ πήξα ηε γπλαίθα. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ…Δζείο δελ θάλεηε θάπνηα δνπιεηά; 

: ρη, δελ ην… 

Δ: Δδψ κε ηα κεξνθάκαηα βγαίλεη ηίπνηα; Γειαδή… 

: {……………} παίξλεηο 25 επξψ. 

Δ: Ναη. Απηήλ ηελ επνρή έρεη κεξνθάκαηα; 

: ρη. ρη, γηαηί έρνπλ δπζθνιέςεη πνιχ ηα πξάγκαηα. Δίλαη δχζθνιν, πάξα πνιχ, 

εηδηθά γηα καο, δειαδή, πνπ δελ έρνπκε δνπιεηά κφληκε, {……} κεξνθάκαηα {……} 

Δ: Ναη. 

: Απηφ ζνπ ιέσ, {…………} 

Δ: Γειαδή, ζην κήλα, αο πνχκε, πφζα κεξνθάκαηα θάλεηο; 

: ην κήλα, αλ θάλεηο… 7 – 8 κεξνθάκαηα. Γελ θάλεηο παξαπάλσ. 

Δ: Μάιηζηα. Οπφηε, λα ππνζέζσ φηη δε ζα ‟ζειεο ηα παηδηά λα θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά κε 

ζέλα… 

: ρη. 

2: Δγψ ζέισ λα πάλε ζρνιείν ηα παηδηά κνπ, λα κάζνπλε δηάθνξα γξάκκαηα, λα 

κπνξέζνπλε κηα δνπιεηά λα πηάζνπλε, λα παίξλνπλε ην κεξνθάκαην. Απηφ ζέισ. πσο 
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ζηε ιατθή. Γελ έρνπλε κάζεη ηα γξάκκαηά ηνπο; Γελ δνπιεχνπλε θάπνπ; ‟ έλα ζνχπεξ 

κάξθεη ή {…} 

: Να έρνπλ δνπιεηά λα δνπιέςνπλ. Γειαδή ζήκεξα αλ δελ μέξεηο γξάκκαηα, δελ κπνξψ 

λα ‟ρσ δνπιεηά. Καθά ηα ςέκαηα. 

Δ2: Έρεηε πνιιά παηδηά; 

: Σέζζεξα παηδηά έρνπκε. 

Δ: Σέζζεξα. 

: Σξεηο γηνπο θαη κηα θφξε. 

Δ: Ζ θφξε είλαη ε…; 

: Ζ Α.. 

Δ: Ζ Α.  Δζχ είζαη {…}, εε; {…} Γηαηί είζαη γξακκέλε αθφκα ζρνιείν; 

: Δ, πήγαηλε… πήγαηλε ζρνιείν… 

2: Γελ πάεη. 

Δ: Γηαηί; 

 

{ θ α θ ή  ε γ γ ξ α θ ή )  

 

Δ: Ο Π. ; Σνλ Π.  ηνλ έρσ δεη ζην ζρνιείν. 

: Ο Π.  είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο {……} 

Δ: Καη ν Α.… 

: Καη ν Α., λαη. 

Δ: Ο Α.  είλαη ζηελ ηξίηε. 

: Ναη, ζηελ ηξίηε. 

Δ: Κη άιιν έλα; 
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: Ο Υ. δελ πάεη πνπζελά. 

Δ: Δίλαη κηθξφο. 

2: Σνπ ρξφλνπ, ηνπ ρξφλνπ. 

: Σνπ ρξφλνπ ζα πάεη. 

Δ: Μάιηζηα. Δδψ, ζην ζπίηη κέλεη θαλείο άιινο εθηφο απφ ζαο; 

: Γίπια κέλεη ε κεηέξα κνπ… 

Δ: Δίλαη δειαδή… πψο λα ην πνχκε… {…} Αιιά ην θαληάζηεθα. 

2: {……} 

Δ: Γειαδή απηφ είλαη… ηη κε ελνίθην είλαη δειαδή; 

: {………………………} 

Δ: Μάιηζηα. Απηφ ην ζπίηη πφζα δσκάηηα έρεη; 

: {………} δχν ππλνδσκάηηα, θνπδίλα θη έλα {…} 

2: Δίλαη παιηά ηα ζπίηηα… 

: Δίλαη παιηά. 

Δ: {……} 

4: Δίλαη παιηά ηα ζπίηηα. 

Δ: Πξνηηκάηε ην ιπφκελν δειαδή ηψξα…; 

2: Πνχ λα πάκε; 

: {………} 

Δ: Καη ην ιπφκελν πνχ ζα ην βάινπλ φηαλ… 

: Σν ιπφκελν δελ {………….} 

Δ: Απηφ ην ιπφκελν είλαη απφ ην πξφγξακκα {……} 

: {……..} 
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Δ: Ναη. Μηζφ ιεπηφ. Τπάξρεη έλα πξφγξακκα, ην νπνίν βέβαηα απηή ηε ζηηγκή δελ μέξσ 

θαηά πφζν πξνρσξάεη, πνπ πνιινί Σζηγγάλνη έρνπλ απνθηήζεη ζπίηηα κε δάλεην. 

: Ναη. 

Δ: Δζείο δειαδή γηα ην ιπφκελν απηφ παίξλεηε δάλεην, πψο γίλεηαη; 

: ρη. 

Δ: ρη. αο ην παξαρσξεί… 

: Γσξεάλ. 

Δ: Παξαρσξεί δσξεάλ. 

: {…………} 

Δ: Απηφ πήγαηλα λα ζνπ πσ: είρα δεη ζην Αίγην αληίζηνηρα θαη, απ‟ φηη είρα ζπδεηήζεη, 

είραλ πνιιά παξάπνλα, δειαδή θξχν πνιχ ην ρεηκψλα, δέζηε πνιιή ην θαινθαίξη… 

: Γελ θάζεζαη. {……} Μ‟ απηή ηε δέζηε πνπ θάλεη ηψξα, 35 – 36 βαζκνχο… 

Δ: Δληάμεη, κε 35 – 36 βαζκνχο δελ θάζεηαη θαλέλαο ζπίηη εδψ πνπ ηα ιέκε. Αιιά… ην 

{…} λνκίδσ πνπ… δελ θάζεζαη… 

: Σν ρεηκψλα βιέπ… ξίρλεη θαη ρηφλη. 

Δ: Λνηπφλ… 

Δ2: Θέξκαλζε έρεη γηα ην ρεηκψλα, ε; έρεη ζφκπα… 

: Ναη, εγψ ηελ έβγαδα κε… κε ζφκπα πεηξειαίνπ. {……}. Έβαια θη άιιε κέζα. 

Δ2: [Α, έρεη θη άιιε]. 

: {…………} 

Δ: {……………} ζα ηελ {…} ε κεηέξα δειαδή, ηη άιιε; {…………………} ηελ αδεξθή 

κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε δειαδή; 

: Μεζαία. 

Δ: [λα πάηε ζρνιείν, λα πξνρσξήζεηε, λα βγάιεηε ην ζρνιείν, λα πξνρσξήζνπλ θαη ηα άιια 

παηδηά] 
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: Γηα λα πξνρσξήζνπλ παξαπέξα πξέπεη λα έρσ θαη κηα δχλακε. Ζ νπνία απηή δχλακε 

δελ ππάξρεη. {……} εμακειήο νηθνγέλεηα. Καη πνχ δνχκε… Καη πψο δνχκε! 

Δ: Ξέξεηο ηη κνπ θάλεη εληχπσζε; ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα πνπ ‟ρσ πάεη, ζπλήζσο… 

{………} είλαη κηα ηειεφξαζε αλνηρηή. Απηφ πνπ έρσ ζπλεζίζεη, αο πνχκε, είλαη ζπλήζσο 

νη νηθνγέλεηεο είλαη καδεκέλεο κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε. Ση γίλεηαη, φια ηα παηδηά βιέπνπλ 

ηειεφξαζε. 

: Κάζνληαη θαη βιέπνπλ ηειεφξαζε; 

Δ: Ναη. 

: {θάζνληαη {…} θαη βιέπνπλ {…} 

Δ: Γειαδή ηνπο αξέζεη… 

: Σνπο αξέζεη ην δεχηεξν… ηνπο αξέζεη λα βιέπνπλ ηα έξγα ηα… πνπ βάδεη ηψξα… 

Δ2: Σα ειιεληθά; 

: Σα ειιεληθά, απηά πνπ βάδεη ηα… 

Δ: Σν κεζεκέξη. 

Δ2: Σα ζήξηαι. 

: Σν κεζεκέξη, λαη, απηά ηα ζήξηαι απηά… ηνπο αξέζνπλ.  

2: Σα Μίθπ Μάνπ πνιχ… 

: Μίθπ Μάνπ… ηνπο αξέζνπλ. Πάξα… δειαδή παξαθνινπζνχλ πνιχ ηειεφξαζε. 

Παξαθνινπζνχλ, αθνχ ηα καιψλσ εγψ θαη ηελ αθήλνπλ. Οπφηε, εληάμεη. 

Δ: Πφζεο ψξεο βιέπνπλ ηειεφξαζε; Γηαηί ξψηεζα ηνλ Π θαη κνπ ιέεη, θακηά ψξα κνπ ιέεη. 

: Ο Π. ηη λα δεη, θακηά ψξα θαη. Ζ {…} ζα θάηζεη… Θα ηα δεη φια ηα ζήξηαι. Ηδίσο 

φηαλ βάιεη ηελ Δζκεξάιληα, θάηη ηέηνηα πξάγκαηα, αο πνχκε… 

Δ2: Σν απφγεπκα. 

: Κάηη μέλα ην απφγεπκα… 

Δ2: Ναη, λαη, λαη. 

: {………}, ηα ‟βιεπε, αο πνχκε, φια. 
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Δ2: Γελ πηζηεχσ θαη κέρξη αξγά ην βξάδπ; 

: ρη, φρη… 

Δ2: ρη, ε; 

: Σψξα ην θαινθαίξη, 22:00 – 22:30 ζα θάηζσ λα δσ {…}, κεηά ζα πάλε ζηα θξεβάηηα 

ηνπο. Πξνηηκψ λα είλαη δειαδή ην… 8 ε ψξα, 7κηζε – 8 λα είλαη ζηα θξεβάηηα. 

Δ2: Καη ην ρεηκψλα είλαη αιιηψο ν θαηξφο. 

: Δίλαη λαη ν… 

Δ: Μεηαθηλήζεηο ηη θάλεηο; 

: Ναη. 

Δ: Πξέπεη λα ‟ρεηο αξθεηέο κεηαθηλήζεηο. Γειαδή θαη γηα… Καη ζηα Βξ. λα ρξεηαζηεί… 

: Γειαδή πψο πεγαίλνπκε; 

Δ: Ναη. Απηνθίλεην, κεραλάθη… 

: Απηνθίλεην. Απηφ ην station… 

Δ2: Απηφ εδψ. 

Δ: Α, ε… 

: station… 

Δ: Απηφ είλαη Ford; 

: Ford. Ford Mondeo. 

Δ: Ford Mondeo. 

: {……} 

Δ: Μάιηζηα. Γίπισκα; 

: {………} 

Δ: Παιηφηεξα ππήξρε πξφβιεκα, δελ ηνπο ζέιαλε, δελ κπνξνχζαλ λα βγάινπλ δίπισκα. 

Απηνί πνπ δελ είραλ ηειεηψζεη ζρνιείν, αο πνχκε, ηνπο… δελ μέξσ πφζα ρξφληα είλαη απηή 

πνπ… 
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: Ναη, απηφ πνπ ιεο είλαη αιήζεηα. 

Δ: Γελ είλαη πνιιά ρξφληα δειαδή, απ‟ φηη μέξσ, παιηφηεξα δειαδή ππήξρε κεγάιν 

πξφβιεκα, νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ δίπισκα, είραλε… 

: Κνίηαμε, θάπνηνο πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη, πήγαηλε ζε θάπνηνλ πνπ ήμεξε 

γξάκκαηα, ηνπ δηάβαδε, {………} 

Δ2: Ναη, λαη, λαη… 

: Πφζα λα πξνζέμεηο… 

Δ: Πφζα…; 

: Ναη. 

Δ: Φσηνγξαθηθά. 

2: ινη νη αγξάκκαηνη θη έρνπλε δηπιψκαηα, γηαηί έρνπλε… 

: Πήγα, κε θφςαλε κία, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε… {……} 

(γέιηα απ‟ φινπο) 

Δ2: Δδψ θαη γη‟ απηνχο πνπ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ ην ίδην… ην ίδην ζπκβαίλεη. 

: Ναη. 

Δ: Δδψ… Πψο είλαη νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ εδψ; 

2: Δδψ έρνπκε κηα ζπγγέλεηα φινη. 

Δ: Απηφ είλαη θαιφ ή θαθφ; 

2: Δίλαη θαινί φινη. 

: Καιφο είλαη ν ζπλνηθηζκφο, θαινί είλαη νη αλζξψπνη κέζα, κνλαδηθφ ρσξηφ εδψ ζηα 

Βξ., εδψ ζηνπο Σζηγγάλνπο, πνπ είλαη ήζπρνη άλζξσπνη. Δε…. Κη φρη {…} πνπ βιέπεηο 

άιινπο, εε…. Ήζπρνη… δελ είλαη… θαη φρη παξαλνκία, δειαδή λα θιέςνπλε, λα 

θάλνπλε ηέηνηα, δελ έρεη εδψ, ην ρσξηφ καο είλαη πάξα πνιχ θαινί. Σν ρσξηφ. Γελ έρεη 

έξζεη ε αζηπλνκία λα πεη, μέξσ, ζήκεξα έγηλε θινπή, ζήκεξα έγηλε, μέξσ ‟γσ. 

Σζηγγάλνο. Σέηνηα πξάγκαηα δελ έρνπκε. 

Δ: Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ θφζκν δειαδή εληάμεη εγψ, ε εηθφλα πνπ είρα, δελ είρα 

μαλαξζεί εδψ γηα λα ‟καη εηιηθξηλήο, είλαη φηη είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ πνπ… πεξίκελα λα 
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είλαη θαθφ πξάγκα ην κηθξφ ρσξηφ γηαηί ζπλήζσο, ζηα πεξηζζφηεξα ρσξηά πνπ ‟ρσ πάεη 

δάζθαινο, έβιεπα γθξίληεο, ν έλαο κε ην δηπιαλφ… 

: Τπάξρνπλ, φρη {……}.  

Δ: Ναη. 

: Δληάμεη, ιίγα έρνπκε κέρξη ηψξα κε ην γείηνλα, {……} ν αδεξθφο κνπ απφ πάλσ, 

παξαθάησ αδεξθφο κνπ. 

Δ: Α, νπφηε… 

: Ση λα πεηο ηψξα, ζα ηνπο πεηο κηα θνπβέληα, ηελ άιιε ψξα ζα είλαη ηίπνηα. 

Δ: Ναη, εληάμεη… 

: {……} ζα πεηο θαη κηα θνπβέληα, βέβαηα, {………} 

Δ: ‟ άιιεο, αο πνχκε, πεξηπηψζεηο βιέπεηο, μέξσ ‟γσ, α! μέξσ ‟γσ, δελ ηα πεγαίλνπκε 

θαιά κε ην γείηνλα, δελ… ή, μέξσ ‟γσ, είρα πάεη θάπνηε… ζε κηα πνιπθαηνηθία ηέινο 

πάλησλ, δελ κπνξνχζαλ λα ζπλελλνεζνχλ. Γειαδή ε πνιπθαηνηθία δελ είρε ξεχκα, ην 

αζαλζέξ θη φια απηά, γηαηί δελ ηα βξίζθαλε κε ηα θνηλφρξεζηα. Καη ιέκε είλαη δπλαηφλ, 

μέξσ ‟γσ, λα {…} θαη λα κελ ηα βξίζθνπλε; Κη φκσο… 

: Τπάξρνπλ, εληάμεη, ςηινπξνβιεκαηάθηα ππάξρνπλ φρη ζνβαξά ζέκαηα δειαδή. 

Κπξίσο, ζνπ είπα θαη πξηλ, είλαη ζπγγελείο εδψ κέζα, φινη. Να ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο, 

εκέλα ν παππνχο κνπ ήξζε εδψ ζην ζπλνηθηζκφ εδψ, θαη είλαη παηδηά, δειαδή παηδηά ηνπ, 

νη θφξεο ηνπ, εγγφληα ηνπ, {…} ηνπ… Τπάξρεη… 

Δ: Δδψ δειαδή… λα ην ζέζσ δηαθνξεηηθά: πφζεο νηθνγέλεηεο είλαη πνπ πεγαίλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν; 

: Δδψ είλαη θαθφ ην… εδψ ζα πεγαίλαλ παξαπάλσ παηδηά ζην ζρνιείν, αιιά δελ 

ππάξρεη εδψ, δελ ππάξρεη έλα ιεσθνξεηάθη λα ‟ξρεηαη λα ηα παίξλεη.  

Δ: Ναη. 

: Να ηα παίξλεη, απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Να ηα παίξλεη θαη λα ηα θέξλεη. 

Δ: Γειαδή απ‟ φηη ππνινγίδσ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ δέθα νηθνγέλεηεο πνπ πάλε ηα 

παηδηά ζρνιείν. 

: Οχηε δέθα. 
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Δ: Οχηε δέθα. 

: Οχηε δέθα. Πάεη… πάλε ηα… 

2: Γχν. 

: Σα δχν ηα {…}, κηα νηθνγέλεηα, εδψ πάλσ ην… ηνπ Γηάλλε… 

2: Γελ πάλε! 

: Σνπ Γηάλλε δελ πάλε; 

2: Γχν. 

: Γχν παηδηά απφ θεη, ηνπ Βιάζζε, πάλε ηα παηδηά ηνπ Βιάζζε -πάλε!, ηξεηο 

νηθνγέλεηεο, κία πνπ είλαη ζηα Βξ. ηέζζεξηο, πέληε… εθεί ζηηο εθηά – νρηψ νηθνγέλεηεο 

πάλε. 

Δ: Μάιηζηα… Σα παηδηά, είδα φηη ηψξα ηειεπηαία, αο πνχκε, γεληθψο, ηα παηδηά δελ πάλε 

ζρνιείν. {…}, δειαδή… 

: Αιιά πάιη λα πεγαίλνπλε. 

Δ: Να πεγαίλνπλε, λαη. 

: Δγψ ην {………}. Μηα πάλε, κηα δελ πάλε. 

Δ: Μηα  πάλε, κηα δελ πάλε. Δλψ είδα φηη… Δζείο … απ‟ φηη είδα, ηα δηθά ζνπ ζπλεζίδνπλ 

λα πεγαίλνπλ. 

: Ναη, πεγαίλνπλ. 

Δ: Γελ έρνπλ γεληθά πξφβιεκα απνπζηψλ, ηη γίλεηαη; Καη ηα δηθά ζνπ θαη γεληθφηεξα, γηα 

πεο κνπ. 

: Έρνπλ, πψο δελ έρνπλ… 

Δ: Καη ηα δηθά ζνπ; 

: Σα δηθά κνπ, φρη. Αλ έρνπλε θάηζεη, αλ έρνπλ απνπζίεο, άληε λα ‟ρεη… απηφο λνκίδσ 

{…} 

2: Απηή κνπ ‟θαλε  πξφβιεκα κε ην νμπγφλν. Γχν κήλεο νμπγφλν ην παηδί. 

: Ήζειε νμπγφλν. Άζ‟ ηα! 
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Δ2: Γελ πήγε γηα δχν κήλεο ην παηδί ζην ζρνιείν; 

2: ρη 

(θαθή εγγξαθή – κηιάλε παηέξαο θαη κεηέξα ηελ ίδηα ζηηγκή) 

: …Γελ πάκε ζήκεξα, γηαηί δελ έρνπκε φξεμε ή γηαηί {…} 

Δ: Γεληθφηεξα φκσο, είλαη, γηαηί είδα πνιιά παηδηά φηη, είρα πεξάζεη απφ ην ζρνιείν πξηλ 

ην Πάζρα, θαη είδα φηη {………} 

: Γεληθψο έηζη είλαη, λαη. Απηνί έηζη είλαη, κία πάλε κηα δελ πάλε. Έρεη αξρίζεη θαη ην… 

Δ: Αξρίδνπλ θαη δνπιεχνπλ αιινχ απφ δσ θαη πέξα δειαδή; 

: Μπξάβν, απηφ ήζεια λα ζνπ πσ. Δ, ηψξα, εε… {……} 

Δ: Ναη. 

: {…………}. Οη γνλείο ζεθψλνληαη πξσί, 5:30 ε ψξα. Πάλε γηα δνπιεηά. 

Δ: Γηα δνπιεηά. 

: Απηά ηα παηδηά δελ κπνξνχλε λα πάλε ηφζν καθξηά. Πάλε ζηελ πξψηε θαη ηξίηε.  

Δ: Μάιηζηα. 

: {……} έλα ιεσθνξεηάθη. 

Δ: Πάλε θαη νη καλάδεο δειαδή γηα δνπιεηά; 

: Ναη. Γηα δνπιεηά, λαη. Πάλε θαη νη καλάδεο. 

Δ: Σα παηδηά πψο ηα έρεηο δεη εζχ ηα δηθά ζνπ; Πψο ηα πάλε ζην ζρνιείν, έηζη… 

: Δγψ ηα πεγαίλσ… 

Δ: ρη, δελ ελλνψ… δελ ελλνψ… ελλνψ πψο ηα πάλε έηζη κε ην… 

Δ2: ην ζρνιείν. 

Δ: Δζχ ηα πεγαίλεηο ζην {…}; 

2: {……}, πάεη θη ν μάδεξθφο κνπ ηα δηθά ηνπ, ηα παίξλσ κ‟ απηφλε, κεξηθέο θνξέο ηα 

πεγαίλσ εγψ, πνιιέο θνξέο ηα πεγαίλσ εγψ κε ηα πφδηα. 
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: Αλ είκαη εγψ εδψ, θαη δελ απηφ, ζα ηα πάσ. Αιιηψο ζα πάλε κε ηνλ μάδεξθν, ηα 

πεγαίλεη εδψ ε γπλαίθα… 

Δ: ην ζρνιείν πψο ηα πάλε ηα παηδηά, εζχ πψο ηα βιέπεηο, αο πνχκε; 

2: Δγψ φηαλ έξρεηαη ηα ιέσ πψο πάο; Πψο ηα πέξαζεο ζην ζρνιείν; Δληάμεη. Ήζεια λα 

κάζνπλ γξάκκαηα. Απηφ ζέισ. 

Δ: Δδψ ζην ζπίηη δηαβάδνπλ; 

: Ναη. Απηφο φρη ηφζν πνιχ, φζν ν Α. . Σνπ Α. ηνπ αξέζεη πην πνιχ, έρεη δειαδή πην 

έηζη… 

Δ: Μάιηζηα. Πεξίπνπ πφζε ψξα δηαβάδνπλ φιε ηελ εκέξα; 

: Κάλα κηζάσξν… 

Δ: Κάλα κηζάσξν. 

Δ2: Σα βνεζάεη θάπνηνο ηα παηδηά, κφλα ηνπο… 

: Μφλα ηνπο. 

Δ2: Μφλα ηνπο, ε; 

Δ: Δζείο απ‟ ην ζρνιείν ηη ζα ζέιαηε έηζη λα κάζνπλ ηα παηδηά; 

2: Να κάζνπλ ηα γξάκκαηα, φπσο ηα έρνπλ κάζεη θαη ηα ιατθά. 

: Να κάζνπλ θαη κηα γιψζζα… 

Δ: ηα αγγιηθά δειαδή; 

: ηα αγγιηθά {………} παξαπέξα. 

Δ2: Μέλνπλ ζην Οινήκεξν; 

: Δε; 

Δ: Μέλνπλ ζην Οινήκεξν κεηά ην ζρνιείν… 

: ρη. 

Δ2: …γηαηί εθεί λνκίδσ θάλνπλ αγγιηθά. 

: Ναη, δε κέλνπλ. 
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Δ: ην Οινήκεξν γηαηί δελ ηα… 

2: Γε ζέισ θαζφινπ, γηαηί εγψ {……} ε θφξε κνπ, αζρνιηφκνπλα {……….} θαη απηφ 

πνπ ζα {…} θαη ην ιατθφ. Ο γηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα θη έγηλα {…}. Λνηπφλ. Μ‟ 

απηά ηα θάξκαθα είκαη ηψξα. Λνηπφλ. Καη ζηελαρσξηέκαη. Καη άκα ιείπνπλ ηα παηδηά 

κνπ ηε κέξα φιε, θαηαιαβαίλεηο, κεηέξα είκαη θαη δελ κπνξψ. 

Δ: ηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ πεγαίλνπλ ηα παηδηά, ηνπο βάδνπλε πνηήκαηα; 

2: Δίραλε έξζεη δπν θπξίεο εδψ. Ζ θπξία Ν. θαη κηα άιιε δαζθάια πνπ είρε ν Π.  ζηελ 

πξψηε. Δίραλ έξζεη εδψ. Δίραλ έξζεη εδψ, καο κηιήζαλε πνιχ σξαία, ζέινπλ φια ηα 

παηδηά λα πάλε ζρνιείν, ελδηαθεξφληαη θη απηέο γηα λα πάλε ηα παηδηά φια ζρνιείν. 

Καηάιαβεο; 

Δ: Με ηελ θπξία Ν.  πψο… πψο ηα βιέπεηε ηα πξάγκαηα; 

2: Δίλαη πνιχ θαιή! 

: Δίλαη… 

2: Δίλαη θαιή. 

: Σα πξνζέρεη… {……………}, ηα πξνζέρεη πάξα πνιχ, θακηά θνξά πνπ δελ έρνπλ 

ιεθηά λα πάξνπλε θάηη ηνπο δίλεη… 

2: Σα θεξλάεη… 

: Καη ζην δηάβαζκα λα κάζνπλε πην γξήγνξα λα δηαβάδνπλε… Σα ‟ρεη βνεζήζεη πάξα 

πνιχ. 

Δ: Κη εκείο απηφ είδακε αο πνχκε πνπ είρακε… 

: Σα ‟ρεη βνεζήζεη. 

Δ: …πνπ είρακε παξαθνινπζήζεη, φηη… 

: Πνιχ θαιή. 

Δ: Πνιχ θαιή ζηα παηδηά, πξαγκαηηθά. 

: Σα έπαηξλε πάλσ μερσξηζηά, ηα Σζηγγαλάθηα πνπ ιέκε, ηα έπαηξλε κφλε ηεο, κφλα 

ηνπο θαη ηα δηάβαδε κφλε ηεο… Σα έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ. 

Δ: Έρνπκε πάεη θαη ζηελ… ζηελ ηάμε. Καη ζηελ ηάμε ζην… ζηα παηδηά θαη ζηελ ηάμε ηεο 

θπξίαο Ν.  . Λνηπφλ… 
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Δ2: Δζείο ζηηο γηνξηέο έρεηε πάεη θαζφινπ ζην ζρνιείν; Σε κέξα πνπ ιέλε ηα παηδηά ην 

πνίεκα, έρεηε παξαθνινπζήζεη; 

: Ναη. Έρσ πάεη. 

Δ: Πφηε, αο πνχκε, πηζηεχεηε φηη ζα ζηακαηήζνπλ ηα παηδηά ην ζρνιείν; 

2: Ση πφηε; 

Δ: Πφηε. Γειαδή… ε… ε Α ., απ‟ φηη θαηαιαβαίλσ πξέπεη λα έρεη ζηακαηήζεη νπζηαζηηθά, 

έηζη; 

: Οπζηαζηηθά, έηζη είλαη. Έρεη {…} 

2: ηαλ ήξζε ε θπξία Ν., κίιεζα εγψ καδί ηεο. Ζ θπξία Ν.  μέξεη πνπ είλαη άξξσζηε. 

Καη ηεο είπα: «Δγψ ζέισ… ζέισ λα έξζεη ε θφξε κνπ ζην ζρνιείν. Γελ θαηαιαβαίλεη, 

θπξία Ν.ε, δελ έξρεηαη κε ηίπνηα. Κη εγψ ζαλ κεηέξα, επεηδή ηελ μέξσ, {……} θαη δελ 

κπνξψ λα ηε βιέπσ άιιν, έρσ ζηελνρσξεζεί απφ ην πνπ πάκε ζηα λνζνθνκεία». Καη κνπ 

ιέεη, εληάμεη, ηεο ιέεη: «Βξε Α., ζα έξζεηο ηε Γεπηέξα ζρνιείν»; Καη ηεο ιέεη ε Α. «λαη». 

ηαλ φκσο έξζεη ε Γεπηέξα, μχπλα βξε Α.,  ζνπ είπε ε θπξία Ν. λα παο ζρνιείν, γηαηί δελ 

παο θνπέια κνπ; «Γελ πάσ! Γελ πάσ! Θα πάσ αχξην! Θα πάσ αχξην!» 

Δ: Δγψ έρσ έλα γην, ν νπνίνο είλαη πέληε ρξνλψλ θαη πάεη ζην ζηαζκφ θαη θάζε πξσί 

απηήλ ηελ ηζηνξία έρνπκε. Γελ είλαη, πψο ην ιέλε, ζήκεξα… είλαη Κπξηαθή, είλαη άββαην, 

δελ ζέισ λα πάσ… ινηπφλ, εληάμεη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, πνιιά παηδηά δελ ζέινπλ λα 

πάλε ζην… Σα ππφινηπα; Ση βιέπεηε, αο πνχκε, εζείο; Θα πξνρσξήζνπλε; Δζείο δειαδή, νη 

δηθέο ζαο δηαζέζεηο πνηεο είλαη; 

: Πηζηεχσ ην δεχηεξν λα πξνρσξήζεη. 

2: Δγψ είκαη αγξάκκαηε θαη ζέισ ηα παηδηά λα πάλε ζρνιείν. Θέισ λα πάλε. {……} 

Δ: Απηφ εμαξηάηαη πψο ζα ην πεξάζεηε θη εζείο ζηα παηδηά. 

: Πψο ζα ην πεξάζνπκε εκείο, λαη, αιιά ρξεηάδνληαη θαη ρξήκαηα. Κάπνηα ζηηγκή ζα 

ζέιεη θάπνηεο άιιεο ηζηνξίεο. 

Δ: Απφ δσ παηδηά πάλε ζην Γπκλάζην; 

: Πήγαηλε απηφ ην παηδί, απηφο ηη πήγαηλε; Ήηαλ θέηνο λα πάεη… 

παηδί: Λχθεην. 

Δ2: Λχθεην; 
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: Λχθεην. 

Δ: Ήηαλ λα πάεη, ηη έγηλε δειαδή…  ζηακάηεζε; 

2: Γελ πήγε. 

: Γελ πήγε, γηαηί ζα πήγαηλε ζε έλα ζεκηλάξην  

Δ: Ναη; 

: Καη δελ πήγε Γπκλάζην. {…………} 

2: Γελ πήγε λα πάξεη ην απνιπηήξην. 

Δ: Γελ πήγε λα πάξεη ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ; 

2: Ναη. 

Δ:  Μάιηζηα. Γειαδή ζ‟ απηήλ ηελ ειηθία πφζα παηδηά είλαη ηνπ Γπκλαζίνπ, αο πνχκε; Πνπ 

δελ πεγαίλνπλ ζρνιείν, είλαη πνιιά ηα παηδηά απηά; 

2: ηελ ειηθία απηή. 

: ηελ ειηθία απηή; 

Δ: Ναη. 

: 16άξηα, 17άξηα… 

Δ: Γέθα - είθνζη παηδηά; 

2: Κάπνπ εθεί είλαη. 

: Πάλσ απφ δέθα. 

Δ: Πάλσ απφ δέθα. Σα παηδηά ηα ππφινηπα πψο αληηκεησπίδνπλε ηνλ Π., ηνλ Α. ; αο 

έρνπλ έηζη θάλεη πνηέ θάπνην παξάπνλν, αο πνχκε, ηα παηδηά φηη μέξεηο κε πεηξάδνπλε, δελ 

κε αληηκεησπίδνπλε θαιά… 

Δ: ην ζρνιείν δελ κε παίδνπλε… ηίπνηα… 

2: ρη! 

Δ2: Καλέλα πξφβιεκα. 

2: Καλέλα πξφβιεκα, φρη, φρη. 
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: Κη άκα ηα ξσηήζεηε, δελ έρεη ξαηζηζκφ, ηέηνηα πξάγκαηα αο πνχκε, λα ηνλ βξίδνπλε, 

λα κελ θάλνπλε παξέα, ηνπο έρνπλε θαιέζεη, μέξσ ‟γσ, ζηα γελέζιηα, θηιαξάθηα, απηά λα 

πάλε, δελ ππάξρεη πξφβιεκα. {………} 

Δ: Με ηνπο δαζθάινπο, απ‟ φηη θαηαιαβαίλσ, δελ πξέπεη λα ππάξρεη… 

2: Σ‟ αγαπάλε πνιχ! ρη κφλν ηα δηθά κνπ, φια ηα παηδάθηα ηα αγαπάλε! 

Δ: Οχηε κε ην δηεπζπληή. 

: ρη. 

Δ: ρη. 

: ρη, δε καο έρεη θάλεη ηίπνηα παξάπνλα πνηέ… 

Δ: Ζ θπξία Ν., αο πνχκε, θαη ε άιιε ε δαζθάια πνπ κνπ είπεο, πψο ήξζαλ απφ δσ, έηζη… 

απφ κφλεο ηνπο, αο πνχκε… 

: Ήξζαλε γηαηί δελ πεγαίλαλε ηα παηδηά ζρνιείν. {…………} 

Δ: Λνηπφλ… 

2: Γελ πεγαίλαλ ηα ππφινηπα παηδάθηα θαη ζηελνρσξηνχληαλ νη δαζθάινη. Πεγαίλαλ 

κφλν ηα παηδηά… 

: Ναη, δελ πεγαίλαλ. Καη δελ είραλε κηα {…} ηφηε απηνί, θαη κεηά απφ θαλέλα κήλα – 

δχν {………} έια, έια, έια θαη ήξζαλε λα δνχλε γηαηί δελ πεγαίλαλε ζρνιείν. 

Δ: ρη, απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δελ είλαη…δελ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν. Γειαδή εκείο έρνπκε 

πάεη ζε ζρνιείν, φπνπ ήηαλ γξακκέλα, αο πνχκε, Σζηγγαλφπαηδα θαη δελ παξαθνινπζνχζε 

θαλέλα. Καη… θαιά, εληάμεη. Δίλαη γξακκέλα ηφζα παηδηά, κα δελ είπε θαλέλαο πνχ είλαη 

απηά ηα παηδηά; Σα παηδηά ήηαλ ζηελ πιαηεία. Γελ ήηαλ φηη ήηαλε καθξηά. Δδψ ήηαλε ζηελ 

πιαηεία θαη ήηαλε γξακκέλα εμήληα παηδηά… 

: Γελ ζα παξαθνινπζνχζαλε… 

Δ:  Γελ ζα παξαθνινπζνχζαλε δέθα – είθνζη. Καη ηα ππφινηπα απιψο ηα είραλε γξακκέλα 

θαη είραλε πεξάζεη ηελ ειηθία. Αιιά δελ ππήξρε… 

: Δλδηαθέξνλ. 

Δ: Ναη, δελ ππήξρε ηέηνην ελδηαθέξνλ θαη γη‟ απηφ εγψ απηφ ην βξίζθσ έηζη πνιχ ζεηηθφ, 

δειαδή… 
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: Ναη, λαη, έρεη. 

Δ: Καη ε θπξία… φλησο έρσ δεη θαη ηελ θπξία Νίθε, έρσ δεη δειαδή φηη… 

: Δλδηαθέξεηαη. 

Δ:  Δλδηαθέξεηαη γηα ηα παηδηά. Λνηπφλ. Δζείο πφηε πήγαηε ηειεπηαία θνξά ζην ζρνιείν; 

: Να ζαο πσ φηη… εγψ πεγαίλσ φηαλ θιείλεη, λα ηα πάξσ. Γηα λα πάσ λα ξσηήζσ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηέηνηα… 

Δ2: Γε ξσηάηε πψο πάλε… 

: ρη. {………} ή ην πξσί πνπ ζα ηα πάσ, κηα θαιεκέξα… 

Δ: αο έρνπλε θαιέζεη πνηέ, μέξσ ‟γσ, πέξα απφ απηφ πνπ ήξζε, αο πνχκε, ε θπξία Νίθε, 

φηη… μέξσ ‟γσ, γηα θάπνην πξφβιεκα, γηα θάπνην ζέκα, γηα νηηδήπνηε άιιν, γηα 

ελεκέξσζε… 

: Ζ ελεκέξσζε καο γίλεηαη ζηα ραξηηά 

Δ: Ναη. 

: {……} Δλεκεξψζεηο… 

Δ: Ξέξσ ‟γσ, φηαλ δίλνπλε βαζκνχο, αο πνχκε. 

: Ναη, καο έρνπλε δψζεη θη εκάο. Γειαδή {………} θάηη ηέηνην. 

Δ: Μάιηζηα. Γειαδή ππάξρεη θάπνην παξάπνλν απ‟ ην ζρνιείν; 

Δ: Αλ θάηη ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζην ζρνιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη θαιχηεξν. Ση ζα 

κπνξνχζε λα αιιάμεη; 

: ρη, εγψ πξνζσπηθά… δελ έρεη θάηη δπζάξεζην ζήκεξα ην ζρνιείν. 

Δ:  Κάηη λα ζαο δηεπθνιχλεη, αο πνχκε. Ννκίδσ είπαηε λσξίηεξα, μέξσ ‟γσ, γηα ην… 

Δ2: Σν ιεσθνξεηάθη. 

: {……} ην είπακε θαη ζηελ θπξία Ν.  φηαλ είρε έξζεη. Καη καο είπε ε θπξία Ν., λα 

κεηξήζηε, ιέεη, αλ φλησο είλαη 1.200 κέηξα, είλαη ππνρξεσκέλνη, {…………} λα καο 

βάινπλε ηαμηά. 

Δ: Ναη. 
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: Απφ θεη θαη πέξα, κνπ ιέεη, αξρέο ηνπ ρξφλνπ λα ηνπ θάλνπκε κηα αίηεζε, δελ μέξσ 

πνχ ζα πάεη, ζην απηφ, γηα λα καο βάινπλε, λα θέξλνπλε ηαμί λα ηα παίξλνπλε. 

Δ: Μέρξη ηψξα απηφ δελ έρεη γίλεη δειαδή πνηέ, θακηά ρξνληά…; 

: ρη. Σν παξάπνλν είλαη απηφ. Γηαηί ηα παηδηά… 

Δ:  Απηφ πνπ ζαο είπε είλαη… πψο λα ην πσ, είλαη ζσζηφ δειαδή, θαη…θαη φρη κφλν απηφ. 

πλήζσο, απηφ είλαη θαιφ απφ κηα κεξηά γηα φινπο. Γειαδή βνιεχεη θαη ηνπο… 

: {……………} 

Δ: …Βνιεχεη ηνπο γνλείο, βνιεχεη ηνπο ηαμηηδήδεο, γηαηί γη‟ απηνχο είλαη έλα εηζφδεκα, ζην 

ζρνιείν, γηαηί μέξεη φηη ηα παηδηά ζα ‟ξζνπλ… 

: Δκείο πνπ δελ ζα ηα πεγαίλνπκε εθεί πέξα, εθεί…  

Δ: Ναη; 

: Γηαηί θαη ην πξσί ηα πεγαίλνπκε θαη ζην ζρφιαζκα ηα παίξλνπκε… Σν ζεκαληηθφηεξν 

πξάγκα είλαη απηφ. {Να, απφ θεη θάησ πεξλάεη ν δξφκνο, εθεί κπξνζηά.} Καη γη‟ απηφ 

είλαη θαθφ. Γηαηί παηδηά είλαη. {………}  

Δ: Απηά… δειαδή… δελ πάλε πνηέ κφλα ηνπο; 

2: Μεξηθέο θνξέο πάλε. Με ηα άιια παηδάθηα πάλε. 

: Μεξηθέο θνξέο πάλε. Μεξηθέο θνξέο πάλε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πήγαηλα εγψ 

κέρξη ην ζρνιείν. Δίλαη θφβνο. Φφβνο θαη ηξφκνο! Να, ζήκεξα ην πξσί, 8:30 – 9:00 ε 

ψξα ρηχπεζε κηα ληαιίθα έλα απηνθίλεην. Μεγάινο. 18 – 17 ρξνλψλ. 

2: Ξαδεξθάθη. 

: Σν μαδεξθάθη. 

Δ2: Πεδφο ήηαλ, κε ηα πφδηα ήηαλε ή…; 

: Ναη, πεδφο! Καη {…} θαη κηα γπλαίθα {……} ζηα είθνζη – είθνζη θαη. {………….}. 

Λνηπφλ; Απηφ είλαη ην… 

Δ2: Απηφ είλαη ην ζέκα… 

: Απηφ είλαη ην παξάπνλν πνπ έρνπκε εδψ… Δίλαη απιφ. 

2: Χξαία είλαη φια ηα παηδάθηα λα κάζνπλε. ια, φια! 
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: Καη ζα πάλε θαη πεξηζζφηεξα παηδηά. Έρσ ηελ άπνςε φηη ζα πάλε πνιχ πεξηζζφηεξα 

παηδηά. 

Δ2: Έρεηε ζπδεηήζεη θαη κε άιινπο γη‟ απηφ ην ζέκα, ηνπ ιεσθνξείνπ, φηη αλ είραλε 

ιεσθνξείν… 

2: Σν ζέινπλ φινη ην ιεσθνξείν! ινη! 

: ινη ην ζέινπλ!  

Δ: Σν ζέινπλ φινη. 

: Γηαηί {………} ην ιεσθνξείν; 

Δ2: Δίλαη θη απηφ. 

: Δίλαη θαιφ λα… 

Δ2: αλ παηρλίδη. 

: αλ παηρλίδη. Ξέξσ ‟γσ, ηη λα πσ… 

Δ: Δγψ πάλησο, φηαλ ήκνπλα ζε έλα ζρνιείν, ππήξρε έλαο γνληφο, ν νπνίνο ηα κάδεπε ηα 

παηδηά. Απηφο ζα ην έθαλε πεξηζζφηεξν, γηαηί ηνλ ελδηέθεξε νηθνλνκηθά. Αιιά ζε 

πιεξνθνξψ φηη δελ ππήξρε ζηελ πεξηνρή παηδί πνπ λα κελ ην ‟ρεη καδέςεη… Δληάμεη, απηφο 

είρε ην ζπκθέξνλ ηνπ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα εμππεξεηνχζε θαη ην ζρνιείν, εμππεξεηνχζε θαη 

ηνπο γνλείο, εμππεξεηνχζε φινπο. Καη… ήηαλ ζεκαληηθφ απηφ πνπ ιέηε, δειαδή εληάμεη, ζα 

‟πξεπε ηα παηδηά λα πεγαίλνπλε… λα κεηαθηλνχληαη… 

: Δγψ πηζηεχσ ηα θάλαλ‟ απηνί θαη κφλν γηα ηα κάηηα. Καη ηη λα θαζίζνπλε ηψξα; 

{………….} 

Δ: Θα κπνξνχζαλ ηα παηδηά αο πνχκε… 

: Θα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα βγνπλ θάπνπ εθεί πέξα, εθεί ζηνλ πιάηαλν, ην 

ιεσθνξεηάθη ζα πήγαηλε εθεί, 8 παξά… 

Δ: Ο δήκνο δελ έρεη θαλέλα ιεσθνξεηάθη; 

: Έηζη ιέεη. Πψο δελ έρεη; Έρεη έλα ιεσθνξεηάθη εθεί, λα πάξεη θη έλα ιεσθνξεηάθη εθεί, 

{……} 

Δ: Ναη, εε… Ννκίδσ φκσο φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ππάξρεη κε ηνπο ίδηνπο… κε ηα… 

εθείλνη δελ κπνξνχλ λα… δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα… ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθά 
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ηνπο ιεσθνξεία γηα εηδηθνχο ιφγνπο. Θπκάκαη δειαδή φηη είρακε έλα αληίζηνηρν, έηζη… 

πξφβιεκα θαη θακηά θνξά ην βάδακε γηα λα κεηαθέξνπκε ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν ζε 

θάπνηα εθδήισζε, απηφ γηλφηαλε κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα. Αιιά… απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ 

πηζηεχσ φηη πξέπεη λα… 

: Ναη… 

Δ: Δζείο ην έρεηε, αο πνχκε, πηέζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε; 

: Σν ‟ρνπκε πηέζεη. Σν ‟ρνπκε πηέζεη. Δληάμεη. Σν ‟ρνπκε πεη ρηιηάδεο θνξέο. Σψξα, 

εληάμεη, αθνχ {…………}… 

Δ: Δδψ ππάξρεη θάπνηα… πψο λα ην πνχκε… νξγάλσζε ζηνλ… νηθηζκφ; Γειαδή, μέξσ 

‟γσ, είηε ηππηθή είηε άηππε, δειαδή ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα αζρνιείηαη κ‟ απηά ηα ζέκαηα, 

{…}, ζα ζχιινγν… Τπάξρεη θάπνηνο ζχιινγνο, αο πνχκε…; 

: χιινγνο… θη αλ ππάξρεη, δελ μέξσ. 

Δ: Δζείο, αο πνχκε, ππάξρεη θάπνηνο ζχιινγνο, ππάξρνπλ ζε θάπνηα κέξε πνπ έρεη 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, πνπ αζρνινχληαη, πηέδνπλ… θαηά θάπνην ηξφπν. 

: Δδψ εξρφληαη θάηη θπξίεο πνπ είλαη απφ ηα ΠΔΚ 

Δ: Κάηη θπξίεο… Έρεηε θάπνην … 

: Α, φρη. 

Δ: …χιινγν, θάπνην πξφεδξν, ηέινο πάλησλ… 

: ρη, δελ έρνπκε εκείο. 

Δ2: ηαλ ιέηε φηη ην ‟ρεηε δεηήζεη απηφ κε ην ιεσθνξείν, απφ πνηνλ ην ‟ρεηε δεηήζεη; Απφ 

ηνλ δηεπζπληή, ην ‟ρεηε πεη απιψο ζηελ θπξία Νίθε 

: ηελ θπξία Ν., λαη, θαη ην είπακε θαη ζηνλ ηφηε δήκαξρν, ζην δήκαξρν… 

Δ: Α, έρεηε θάλεη ηέηνηεο θηλήζεηο. 

: Ναη, λαη. 

Δ: Καη ηη ζαο είπαλε; 

: ηη ζα ην δνχκε. Θα δνχκε. 

Δ: Δδψ νη ζρέζεηο θαηνίθσλ εδψ κε ην ρσξηφ, πψο είλαη, αο πνχκε, δειαδή 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 307 

είλαη…δειαδή… θαηεβαίλνπλ ζπρλά θάησ…ή ππάξρεη θάπνηα απφζηαζε, αο πνχκε; 

Πψο…; Δλλνψ φρη απφζηαζε κε ηελ έλλνηα ηεο απφζηαζεο φηη είλαη καθξηά, έηζη; Πεο καο, 

αο πνχκε πεγαίλεηο ζπρλά θάησ ζηα καγαδηά, λα βγεηο, μέξσ ‟γσ… 

: {………}, έξρνληαη. πσο βνιεχεη, θάζε κεζεκέξη, θάζε βξάδπ, βγαίλνπκε γηα θαθέ ή 

γηα ςψληα ζηελ άιιε πιεπξά 

Δ2: Δδψ δελ έρεη γηα θαθέ… 

: Δδψ δελ έρεη ηίπνηα. 

Δ: Γελ έρεη… Γελ έρεη ηίπνηα. 

: Γελ έρεη ηίπνηα. 

Δ: Κη ν θφζκνο πνχ δηαζθεδάδεη εδψ; Δζείο, αο πνχκε, πνχ πεγαίλεηε; 

: Δ, θάησ Παξαιία, μέξσ ‟γσ ηη, κέζα ζην ρσξηφ πνπ είλαη έλα θαθελέ, έλα νπδεξί, 

μέξσ ‟γσ, ζέισ έλα νπδάθη, έλαλ θαθέ, ζα πάξσ θάηη {……} ην θαινθαίξη. Σν ρεηκψλα 

ζην θαθέ, εδψ. Έρεη έλα κπηιηάξδν, έρεη κπηιηάξδν εδψ…  

Δ: Γειαδή νη επαθέο, αο πνχκε, ηνπ νηθηζκνχ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Πάηξα; 

: ρη. ρη. Γηα λα πάκε λα πηνχκε θαθέ ζηελ Πάηξα, αο πνχκε, δελ… 

Δ: Ή γηα δνπιεηά αθφκα. 

: Γηα δνπιεηά {………} 

Δ:  Δλλνψ γηα δνπιεηά, δειαδή ηα κεξνθάκαηα είλαη απφ δσ απ‟ ηελ πεξηνρή; Ή πάηε 

κέρξη ηελ Πάηξα; 

: Απφ ηελ πεξηνρή… 

Δ: ρη, άιιν ιέσ: εζχ κνπ ‟πεο φηη παίξλεηο κεξνθάκαηα.  

: Ναη. Πην πνιχ δνπιεχνπκε θάησ, {…} 

Δ: Ναη. 

: Ναη, γηαηί εθεί θάησ έρνπλ ηα θηήκαηα, έρνπλ ληνκάηεο, ηέηνηα πξάγκαηα. Σψξα, 

πξψηα ππήξρε {…}, δειαδή πεγαίλακε πην πνιχ εδψ. 

Δ: Ναη. 
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: Μαο έπαηξλε, άιινο είρε δέληξα, άιινο είρε πνξηνθαιηέο, ιεκνληέο…  

Γειαδή λα ξίμεηο ιίπαζκα ζηα ρσξάθηα, λα θαζαξίζνπκε ηνλ θήπν… Σέηνηεο δνπιεηέο. 

Δ: Ναη. 

: Ή κηα νηθνδνκή λα ξίμνπκε έλα κπεηφ, θάηη… 

Δ: Απηά ηψξα ηη γίλνληαη; 

: Απηά ηψξα θαηαξγεζήθαλε. Δίλαη νη Αιβαλνί. 

Δ: Ναη. 

: Καη ηψξα ην θαινθαίξη είλαη πεξηζζφηεξνη νη Αιβαλνί απφ καο. 

Δ: Μάιηζηα. Με ηνπο Αιβαλνχο πψο ηα πάηε; 

: … 

Δ: Έρσ, έηζη… απηφ πνπ έρσ δεη δειαδή, είλαη φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ππάξρεη έλα 

παξάπνλν, αο πνχκε, φηη έρνπλ πάξεη πνιιέο δνπιεηέο… 

: Ναη. Πήξαλε. Γηαηί είλαη καζηφξνη, είλαη {…}… Αιιά θαιά είλαη. 

Δ2: {………} 

: Μκ. 

Δ: Σα παηδηά πνχ παίδνπλ εδψ; 

2: Πνχ παίδνπλ; Δδψ. Υακφο γίλεηαη! 

Δ: Κη φκσο δε βιέπσ πνιχ ρψξν, δειαδή, έρεη θάλα γήπεδν, θάλα… 

: ην δξφκν παίδνπλε, εθεί ζην ρψξν κέζα εθεί ηνλ κεγάινλ, {…} λα ηνλ θάλεη εθεί ε 

δεκαξρεία κηα παηδηθή ραξά, λα ην πάξεη, λα βάινπλε εθεί… λα θηηάμεη κηα παηδηθή 

ραξά, δπν κπαζθέηεο, δπν παγθάθηα, μέξσ ‟γσ, {…}… 

2: Γηαηί ελδηαθέξζεθε {…} γη‟ απηά ηα παηδάθηα; 

: Σίπνηα. 

2: Κάηη ζέινπλε γηα λα παίμνπλε… 

: Σίπνηα. 
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2: Δλδηαθέξζεθε; {………….} απηά ηα παηδάθηα; 

: Ναη, γηαηί ε δεκαξρεία, κε ηε δεκαξρεία {………}. Γηαηί ν ρψξνο, δελ ηνλ έρεη 

δηακνξθψζεη πνηέ. Καζφινπ. Άιια πεγαίλαλε… Βάιαλε θσηηέο λα θανχλε, επεηδή 

βγήθε ην θίδη. Βάιαλε πηηζηξίθηα, ηελ εκέξα πνπ βγήθε ην θίδη, έλα ηεξάζηην πξάγκα, 

δειαδή {…………} θαη αλαγθαζηήθαλε ηα πηηζηξίθηα βάιαλε θσηηά. Γηα λα θανχλ ηα 

ρνξηάξηα, εθεί πέξα γχξσ φια. 

Δ: Μάιηζηα. Σα παηδηά αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηε κνπζηθή; Σα δηθά ζνπ. 

: Ο Π. . 

Δ: Μνπ είπε, ληξακο παίδεη. 

: Νηξακο. 

Δ:  Μαζαίλεη; Απηφ ξσηάσ. 

: Ναη. Μαζαίλεη. 

Δ: Γελ ηνπ έρεηο θαλέλα {βηβιίν}; 

: {…} 

Δ: Δίλαη θαιφο; 

: Δληάμεη. 

Δ: Σνπ αξέζεη δειαδή; Δγψ ηνλ ξψηεζα αλ ην ‟ρεη ζθεθηεί γηα ην κέιινλ… 

2: Απηφ γίλεηαη παληνχ. ε φιε ηελ Διιάδα ζηνπο Σζηγγάλνπο ην ‟ρνπλ ζην αίκα ηνπο. 

Δ: Δκέλα κνπ έθαλε εληχπσζε φηη… -εζχ δε κνπ είπεο;- φηη ζπλήζσο απηφ πνπ έρσ δεη 

είλαη… δελ έρσ δεη ληξακο. Έρσ δεη άιια φξγαλα, είηε θιαξίλν είηε κπνπδνχθη, αιιά 

ληξακο δελ έρσ δεη.  

: Καη ηνπκπεξιέθη παίδεη θαη ληξακο… 

Δ: Καη ηνπκπεξιέθη παίδνπλ… 

: {………….} θαη ζην ζρνιείν δελ πάλε {…}. 

2: Σψξα εζχ δάζθαινο είζαη; 

Δ: Γάζθαινο είκαη. Γάζθαινο. Γάζθαινο είκαη, αιιά απηή ηε ζηηγκή δνπιεχσ ζην 
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Παλεπηζηήκην… αιιά… δάζθαινη είκαζηε, δελ έρεη αιιάμεη… 

2: Ναη, λα θέξεηε φκσο {…} λα κάζνπκε θη εκείο νη κεγάινη. 

: Να ‟ξζεη {…} λα καο θάλεη… 

2: ινη ζέινπκε λα κάζνπκε! 

: Να ‟ξζεη, λα… λα πάκε θη εκείο ζε απνγεπκαηηλφ. 

2: Ναη. Μηα ψξα εθεί ράκσ λα κάζνπκε φινη γξάκκαηα! 

: Δκείο {…}, μέξσ ‟γσ, εθεί θάησ. Πάκε ζηα… πάκε ζηνπο δξφκνπο θαη δελ μέξνπκε 

πνχ πάκε. Ση ιέεη εδψ; {…}; 

Δ: Τπνλνείο θάηη, δειαδή; 

2: Δδψ έρνπκε έλα ιπφκελν… 

: Πάκε εθεί… 

2: Δδψ έρνπκε έλα ιπφκελν… {……………} 

Δ: {……} 

2: {……}. Λνηπφλ, εθεί κπνξνχκε λα ην… 

: Να καδεπφκαζηε φινη εθεί. 

2: Έρεη θαξέθιεο… 

: Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, ππάξρνπλε. 

Δ: Τπάξρνπλε, αιιά δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν. Γειαδή ζπλήζσο απηά ηα 

πξνγξάκκαηα… ινηπφλ, απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα θάλεη, ηα έθαλε παιηφηεξα ε ΝΔΛΔ. Ζ 

ΝΔΛΔ είλαη ζηελ λνκαξρία. Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκφξθσζεο. Απηή είρε θάλεη 

θάηη πξνγξάκκαηα θάησ ζηελ Αραγηά, δελ έθαλε κε ηα ζρνιεία ηα ίδηα, θαη… ηα ζρνιεία 

δειαδή δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απηφ ην… δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηφζσλ ρξνλψλ. 

Γειαδή δελ επηηξέπεηαη, αο πνχκε, ζηα ζρνιεία λα πάξνπλ καζεηέο πνπ είλαη θάησ απφ 15 

ρξνλψλ. Οπφηε δε κπνξεί λα θάλεη κάζεκα θαη ζε ζαο. Γειαδή ζαλ ηη λα ην δηθαηνινγήζεη; 

Καη κηα θαη ην αλέθεξεο απηφ: ζα ‟ζειεο…ζα ζέιαηε θάπνην ζρνιείν πνπ λα‟ λαη εδψ 

δειαδή; Γηα ηα παηδηά; 

: {……} 
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Δ: Ναη. 

: {…} ζρνιείν. Γε ζα ‟ζεια, γηαηί ζα ππήξρε πνιχ… ζα καιψλαλ, δε ζα ππήξρε ν 

ζεβαζκφο πνπ ππάξρεη εθεί. 

2: ρη, φρη! Σα παηδηά λα είλαη, λα πεγαίλνπλ εθεί λα καζ… λα είλαη κε η‟ άιια ηα 

παηδηά. 

: Να είλαη κε ηα άιια ηα παηδηά. 

2: …Γηα λα ‟ρνπλ επηθνηλσλία κε ηα άιια ηα παηδάθηα. 

: Βιέπνπλ άιιεο… ρη. Γηα λα θηηάμνπλ εδψ ζρνιείν ζην ζπλνηθηζκφ… 

(θαθή εγγξαθή. Μηινχλ φινη καδί.) 

Δ: Δίλαη γηαηί εθεί έξρνληαη ζε επαθή κε ηα παηδηά, είλαη δηαθνξεηηθφ, ελψ αιιηψο αλ δελ 

είραλε ην… ζα ‟ηαλε θαηά θάπνην ηξφπν απνκνλσκέλα. 

Δ2: Ή φπσο ηα ‟ρεη ε θπξία Ν., ζε κηα ηάμε πνπ ηα καδεχεη ηα παηδηά, ζα ζέιαηε λα είλαη 

απηφ ζε έλα ζρνιείν θαη κε ιατθά παηδηά, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρεη η κηα ηάμε εηδηθή 

κφλν, απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη, γηα ηα παηδηά απηά. 

: ρη, φρη. ρη, φρη. 

Δ2: Να είλαη κέζα ζηελ ηάμε θαλνληθά. 

: ρη, δελ ην ζέινπκε. Γελ ην ζέινπκε. 

Δ2: Να είλαη ζην ζρνιείν βεβαίσο κε άιια. 

: Να‟ λαη κφλν γηα ηα Σζηγγαλάθηα. ρη, λα θάλνπλε κάζεκα κε ηα… 

Δ2: πσο θάλνπλε κε ηελ θπξία Ν., απιά λα είλαη απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη. Να 

έρνπλ κφλν ηελ θπξία Ν. . 

2: Α, ζέινπλε λα γίλεη απηφ; 

Δ2: ρη, ξσηάκε αλ ζα ζέιαηε εζείο. 

3: Αλ ζα ζέιακε εκείο; Σν κάζεκα ηα παηδηά, ηδίσο ηα παηδηά ηα δηθά καο, δελ έρνπλ 

πνηνο λα ηνπο δηαβάζεη. 

2: Σνπο δηαβάδεη ε θπξία Ν. . 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 312 

3: Σνπο δηαβάδεη ε θπξία Ν. θαη {……}. 

Δ2: Καη ξσηάσ, αλ ζέιαηε, εάλ ζα ζέιαηε πεξηζζφηεξν λα είλαη ε θπξία Ν.. 

3: Γελ ην μέξνπκε απηφ εκείο, φ,ηη θαιχηεξν κπνξείηε, θάληε εζείο. 

Δ2: ρη, ξσηάσ πψο ην βιέπεηε θη εζείο γηα λα… 

: ρη, εγψ… 

3: Καλνληθά φκσο έπξεπε λα ‟ξζείηε, λα ζαο θέξνπκε θη άιινπο, πνπ ζα {…} λα 

αθνχζνπκε θη απηά, λα κηιήζνπλε θη απηνί. 

2: Πνχ εθεί απάλσ; 

3: Καηάιαβεο; Ο Κ. … 

2: Δληάμεη, ππάξρνπλ άιια παηδηά πνπ άιιεο θνξέο {……}… 

3: Ναη, λα έξζεη λα πεη θη απηφο {……}. 

Δ2: Δ, απηφ λα ην ζπδεηήζνπκε… 

Δ: Απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. 

Δ2: Βέβαηα, λα ην θάλνπκε. 

: Ναη, απηφο είλαη {…}. 

Δ: Απηφο πνπ… Μνηάδεηε ιίγν ζηα ραξαθηεξηζηηθά. Δίπεο γηα εθδξνκέο. Δθδξνκέο είλαη 

απηέο ή ηαμίδηα γηα δνπιεηά πνπ; 

: Δληάμεη, {…………} 

Δ: Άιιν ιέσ: ην απηνθίλεην είλαη, αο πνχκε, κφλν γηα ηε δνπιεηά ή πεγαίλεηε θακηά 

εθδξνκή… πψο ην…; 

: Με ηελ νηθνγέλεηα. 

Δ: Απηφ ξσηάσ. 

: {……} γηα λα πάκε λα θάκε, {…………}  

Δ: Ναη, φρη, άιιν ιέσ:  

: … κε φιε ηελ νηθνγέλεηα θαη λα… 
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Δ: Δθδξνκέο, αο πνχκε, θαζφινπ ζα πάξεηο, μέξσ ‟γσ,  ηα παηδηά λα πάηε γηα κπάλην; 

: Γελ θάλνπκε εθδξνκέο. 

Δ: Γελ θάλεηε εθδξνκέο. Γηα κπάλην; 

: Γηα κπάλην πεγαίλνπκε. {……} 

Δ: νπ‟ρεη {…} δειαδή. 

 

(θαθή εγγξαθή  

 

Δ: Ήηαλ σξαία, αο πνχκε, γηα κπάλην ζήκεξα. 

: Δγψ γηα κηα σξίηζα πήγα… 

Δ: Σν πξσί {…} 

: Δίρε {…} 

Δ: Γηαηί έηζη απηφ; 

: {…} 

Δ: πγγελείο άιινπο ζηελ πεξηνρή έηζη, δελ… Ζ γπλαίθα απφ πνχ είλαη; 

: Ζ γπλαίθα {…} 

Δ: Α, νπφηε δελ έρεη δειαδή… 

: Αιιά ν ζθνπφο είλαη φηη ηνπο αξέζνπλε, αιιά… θάλνπκε εδψ αγψλα λα {………}. 

Καηάιαβεο; 

Δ: Α, νπφηε… 

: Γελ είλαη φηη δελ πάκε, θνληά ζηελ Παξαιία, εληάμεη, πάκε κία ηφζν, {………}, δελ 

είλαη… ην θαζεκεξηλφ… 

Δ: (πξνο ηνλ ζπγγελή ηνπ παηέξα): Δζχ ηη δνπιεηά θάλεηο; 

4: Μνπζηθφο είκαη. Άλεξγνο. 
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Δ: Α, είλαη… 

: Απηφο παίδεη θιαξίλν. 

4: Μνπζηθφο είκαη, αιιά… 

: Λίγν κπνπδνχθη, {…}… 

4: Γε ζα ‟ιεγα κνπζηθφο, ε!… 

: {……} 

Δ: Πνχ δνπιεχεηο εζχ, καδί κε ηνλ αδεξθφ; 

: Παληνχ, γεληθά. ηελ Αραγηά, έμσ… 

Δ: Δκείο κπνξεί λα μαλάξζνπκε. Θέινπκε λα θάλνπκε θαη θάπνηεο ζπδεηήζεηο θαη κε 

άιινπο γνλείο θαη ίζσο θαη λα ρξεηαζηνχκε απηή ηε… ηε βνήζεηά ζαο ζ‟ απηφ ην ζέκα. 

Αιιά αλ ρξεηαζηεί, ζα θάλσ κηα επαθή  

: {………….} 

Δ: ρη, εληάμεη. Κνίηαμε, θνίηαμε, δελ ήζεια λα καδέςεηο ηνπο γνλείο κε ηελ έλλνηα φηη, 

εληάμεη, είλαη άιιν πξάγκα λα ζπδεηάο κε έλαλ άλζξσπν θη άιιν λα ζπδεηάο, μέξσ ‟γσ κε 

πνιινχο, εληάμεη, ζεο λα δεηο, θαηά θάπνην ηξφπν θαη ηε γλψκε, πψο λα ζνπ πσ, ηνπ 

θαζελφο, έηζη; Μαδί… Με φινπο καδί δε βγάδεηο εχθνια άθξε. Δίλαη πην εχθνιν λα 

ζπδεηήζεηο κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. 

: Απ‟ ην ζρνιείν δελ έρνπκε πξφβιεκα θαη απ‟ ηνπο δαζθάινπο απηνχο… 

Δ: Δδψ κνπ είπεο έρνπλ έξζεη θαη… θάπνηνο άιινο είπαηε φηη είρε έξζεη. 

Δ2: Φνηηεηέο είπαηε… 

: Α, θάηη… λαη. Πψο ην ιέλ‟ ην… πψο ην ιέλε, ξε {…}. Δίλαη θνηηεηέο νη νπνίνη… 

Δ: Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί; 

: Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Σα παίξλνπλε πάλσ θάπνηα… πάλσ εθεί ζην ζρνιείν, θαλέλα 

απφγεπκα, ηα πάλε {……………} 

2: Σα παηδηά ηα αγαπάεη φιν… 

Δ: Απηφ θάζε πφηε; 
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2: ια, απηφ ην ζρνιείν καο αγαπάεη πνιχ. 

: Απφγεπκα. 

Δ2: Απφγεπκα. 

: Μαο θάλαλε θη έλα… Σνπο θάλακε θη έλα πάξηη, ηνπο θάλακε δψξα, παπνχηζηα, {…} 

Δ: Έηζη, θάλνπλε, δνπιεχνπλε κε δηάθνξεο νκάδεο. Καη ζε ζρνιεία πάλε ζηελ Πάηξα, απ‟ 

φηη έρσ δεη θαη ζε… δνπιεχνπλ κε δηάθνξεο νκάδεο, αιιά θαη…δνπιεχνπλ ζε ζρνιεία. 

Γειαδή θαη ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, δνπιεχνπλ, φηαλ ρηππάεη δηάιεηκκα, αο πνχκε, ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ, ζρεδφλ θάζε κέξα κπαίλνπλε θαη θνηηεηέο. Πάλησο, εγψ απηφ πνπ είδα 

έηζη, ηα παηδηά, έηζη, πνπ βξέζεθα κέζα ζην ζρνιείν, είλαη φηη… θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ, φηη… θαη ην ζέινπλ, δειαδή… ε {…} πεξηζζφηεξν, θαη είδα φηη δηαβάδνπλ 

κέζα ζηελ ηάμε… είλαη ζεκαληηθφ απηφ. 

: {…………………………} 

Δ: Μελ ην ζεσξείο απηνλφεην, δειαδή ήκνπλ ζε πνιιά κέξε, πνπ ηα παηδηά ήηαλ ζε θαθφ 

επίπεδν. Γειαδή… δελ έρνπλε επαθή κε ην κάζεκα, έρεη ηε δαζθάια, ηελ θπξία Διέλε, αο 

πνχκε, πνπ έηζη ηνλ πξνζέρεη, μέξσ ‟γσ, ηνλ βάδεη λα δηαβάζεη, δηαβάδεη θη απηφο, είλαη… 

έρεη θαη ην θαιφ φηη είλαη θαη κε ηελ… ηελ εληζρπηηθή πνπ θάλνπλε κε ηελ θπξία Νίθε θαη 

έρεη… 

: Μπνξείο λα ην πεηο φηη {……}. Γειαδή φ,ηη θάλεη ε θπξία Ν.  ηα θέξλεη απφ άιια 

ζρνιεία πνπ δηαβάδνπλε. 

Δ: Έρνπκε πάεη θαη ζηελ… θαη ζηελ θπξία Ν. , ηα ‟ρνπκε δεη δειαδή, ζπγθξηηηθά είλαη ζε 

θαιφ επίπεδν. Γειαδή είλαη άιιεο πεξηνρέο πνπ βιέπεηο φηη ηα παηδηά είλαη πνιχ πίζσ. Γελ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελ ηάμε, είλαη, μέξσ ‟γσ, ράλνπλε ρξνληέο… 

: Απηή ε ζπδήηεζε ζε ηη κπνξεί λα καο βνεζήζεη; 

Δ: ε ηη κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη… Άκεζα, φπσο ην ιεο… ηίπνηα. Να κε ζνπ ιέσ ςέκαηα. 

: ηελ πνξεία; 

Δ: ηελ πνξεία… 

Δ2: Απηφ πνπ ζέινπκε λα δνχκε είλαη γεληθά. Ση πξνβιήκαηα ππάξρνπλε, ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε εκείο, γεληθά νη δάζθαινη… 

Δ: Απηή ηε ζηηγκή, λα ζην πσ έηζη, πξαθηηθά ζε ηίπνηα. Πξηλ απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ζην κέιινλ, ππάξρεη έλα πξφγξακκα πνπ ιέγεηαη «έληαμε Σζηγγαλνπαίδσλ ζην 
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ζρνιείν». Σν νπνίν ζε θάπνηεο πεξηνρέο δελ ππήξραλ… {…} ζρνιεία είηε ηα παηδηά δελ 

πήγαηλαλ θαζφινπ ζηα ζρνιεία. πσο είπα, ππήξραλ ζρνιεία γξακκέλα κε εμήληα παηδηά, 

Σζηγγαλφπαηδα, θαη δελ παξαθνινπζνχζε θαλέλα. Δθεί πνπ… εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έθεξε θαιά απνηειέζκαηα. Σψξα απηφ ην 

πξφγξακκα πάγσζε θαη μεθηλάεη νπζηαζηηθά απφ ηελ επφκελε ρξνληά. Πηζαλφλ κέζα απ‟ 

απηφ ην πξφγξακκα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Γειαδή… θη απηέο ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ιεο: φηη ην ιεσθνξείν ή ην ηαμί, φια απηά. Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη νη 

νπνίνη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί. Έρσ ππφςε κνπ έηζη, έλα – δπν, 

αιιά φρη εδψ. Απφ ηελ απφ θεη πιεπξά ηεο Πάηξαο. Γελ κπνξψ λα ζνπ πσ φηη μέξεηο, εκείο 

ζα ιχζνπκε θάπνην πξφβιεκα. 

: Ναη, εληάμεη. 

Δ: Απιά, κεηαθέξνληαο… 

: Γελ ππάξρεη έλαο λφκνο γηα λα πξνρσξήζεη ην παηδί; Να ζπνπδάζεη; 

Δ: Κνίηαμε λα δεηο: κε λφκνπο, θνίηαμε λα δεηο θάηη. Με λφκνπο, φπσο ην ιεο εζχ, ζα 

‟πξεπε φια ηα παηδηά λα πεγαίλνπλ ζην γπκλάζην. 

: Να πεγαίλνπλ; 

Δ: ην γπκλάζην. Γπζηπρψο νη λφκνη ζηελ Διιάδα δελ εθαξκφδνληαη. Δγψ ήκνπλα ζε 

ρσξηά νξεηλά, έβιεπεο ηα παηδηά ζηελ έθηε δεκνηηθνχ ζηακαηάγαλε. Σα πεξηζζφηεξα 

πήγαηλαλ ζηα πξφβαηα. Σνπιάρηζηνλ παιηφηεξα. Έηζη; Μελ πεξηκέλεηο απφ ηνπο λφκνπο. 

Καη πνιιέο θνξέο νη λφκνη δελ ηεξνχληαη. Καιφ είλαη πάλησο θη εζείο απ‟ ηελ πιεπξά ζαο 

λα πηέζεηε. Γειαδή απηφ… απηφ πνπ… δελ μέξσ πφζε είλαη ε απφζηαζε, μέξσ φηη είλαη 

πάλσ απφ 1.200 κέηξα.  

: Δίλαη 1.700. Απφ πάλσ {………} ήηαλε παξαπάλσ.  

Δ: Σέινο πάλησλ, εληάμεη. Να ζην πσ θαη δηαθνξεηηθά: θαη 1.200 κέηξα λα ‟ηαλε θαη 

παξαθάησ λα ‟ηαλε… 

: Καλνληθά έπξεπε λα ‟ρνπλ ιεσθνξεία. 

Δ: Καη φρη κφλν απηφ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, πψο λα ζνπ πσ, είλαη θαη επηθίλδπλν γηα ηα 

παηδηά. Γειαδή, εγψ ήκνπλα ζε έλα ζρνιείν, φπνπ είρα 21 παηδηά. Σα 20 

πεγαηλνεξρφληνπζαλ ή κε ιεσθνξείν ή κε ηαμί. Σν βξήθα φκσο απηφ, άξα θάπνηνο είρε 

θνπξαζηεί γηα λα ην θάλεη, θαη ην πξνρψξεζα. Γειαδή εγψ βξήθα, μέξσ ‟γσ, ηα 

πεξηζζφηεξα λα κεηαθηλνχληαη θαη ιέσ φρη, αθνχ πεξλάεη ην ιεσθνξείν θαη θάησ απφ ηα 

1.200 κέηξα, ζα ηα παίξλεη φια. κσο εθεί, δελ μέξσ, είραλε πηέζεη πεξηζζφηεξν. Γειαδή 

απηφ ζέιεη {…} απφ ηε δηθηά ζαο ηελ πιεπξά, θαη λα ην ζέζεηε θαη ηψξα ζα πξέπεη λα ην 
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πείηε, πξηλ ην ηέινο ηεο ρξνληάο, γηαηί γίλεηαη απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο, θαη απφ 

επηέκβξε, λα πξνβιεθζεί. Γειαδή ζα πξέπεη λα ην ζέζεηε πάιη πξνο… πξηλ ιήμεη ε 

ρξνληά. Γειαδή αξρέο Ηνπλίνπ λα ην έρεη ππφςε ηνπ θαη ν Γηεπζπληήο θαη λα ην 

πξνγξακκαηίζνπλ. Αιιά πξέπεη λα ην ζέζεηε εζείο. Οη γνλείο δειαδή πνπ έρνπλ ηα παηδηά, 

έηζη, πφζνη είλαη απηνί νη γνλείο, ε, αο πάλε θαη κηα βφιηα θάησ θαη αο πνπλ απφ ηνπ 

ρξφλνπ, δειαδή, γηα λα ην έρνπλε ππφςε ηνπο θαη… Απηφ δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν ην 

δηθαηνχζηε έηζη θη αιιηψο, θαη είλαη θαη εχθνιν λα γίλεη. 

: Δ, βέβαηα. 

Δ: Μελ λνκίδεηο φηη είλαη δχζθνιν. Γειαδή, πηζηψζεηο ππάξρνπλ, δελ πξφθεηηαη λα πέζεη 

έμσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο λνκαξρίαο. Δληάμεη, έμνδα ζα ππάξρνπλ θαη… ην ζέινπλ θαη νη 

ηαμηηδήδεο, κε λνκίδεηο, γηαηί είλαη ιεθηά. Λνηπφλ, εζάο ζαο δίλνπλε θάπνην πνζφ γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ; ηαλ… φηαλ είλαη απφ θάπνηα απφζηαζε θαη πάλσ, ππάξρνπλ 

δχν ιχζεηο: ε κία είλαη φηη ηα κεηαθηλεί ν γνληφο θαη παίξλεη έλα κηθξφ επίδνκα, αιιά απηφ 

δε ιέεη ηίπνηα. Δίλαη, μέξσ ‟γσ, θάπνπ 10.000 ην κήλα, μέξσ ‟γσ, θάπνπ εθεί. Αιιά ε άιιε 

ιχζε είλαη φηη αλαιακβάλεη ην θξάηνο θαη πιεξψλεη ηαμί. Ή ηαμί ή ιεσθνξείν αλάινγα κε 

ην… κε ηνλ αξηζκφ. Απηφ πνπ ζαο βνιεχεη εζάο είλαη λα ην αλαιάβεη ή ηαμί ή θάπνην κηθξφ 

ιεσθνξείν…  

: Κη εγψ αλ είλαη γηα κεξνθάκαην… 

Δ: Ναη; 

: … ζα πήγαηλα {………} 

Δ: Δε…  

: {………} 

Δ: Δε… Κνίηαμε λα δεηο ηη γίλεηαη: δελ είλαη ηφζν απιφ, γηαηί… 

: {…} 

Δ: Θα ζνπ πσ: πξνεγνχληαη νη… θαλνληθά πξνεγείηαη ην θηει. Σα θηει αλαιακβάλνπλ ηηο 

κεηαθνξέο. ηαλ ην θηει δε κπνξεί λα θάλεη απηέο ηηο κεηαθνξέο, έρνπλ…πεγαίλνπλ ζηα 

ηαμί. Αλ θαη ηα ηαμί δε κπνξνχλ λα θάλνπλ απηέο ηηο κεηαθνξέο, ηφηε ην αλαιακβάλνπλ νη 

γνλείο. 

: {……………} 

Δ: Απηφ πνπ ζνπ ιέσ εγψ, αο πνχκε, απηφ δε ρξεηάδεηαη πίεζε. Πφζνη γνλείο είζηε, πέληε – 

έμη γνλείο; Μαδεπηείηε κηα κέξα, πεγαίλεηε {……} 
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: {……} 

Δ: Ζ ζσζηή επνρή γηα λα ην πξνηείλεηο, δειαδή θαη λα ην πξνηείλεηο ηα Υξηζηνχγελλα, δε 

ιέεη ηίπνηα. Δίλαη απ‟ ηνλ Ηνχλην, αξρέο Ηνπλίνπ σο ηηο… αξρέο Ηνπλίνπ, εληάμεη; Να πάηε 

κηα… 

: Μα δελ ππάξρεη ρεηξφηεξν πξάγκα απφ ην λα {……} ζην ζρνιείν θαη λα κελ ην ιέλε. 

Δ: Ναη. Απηφ ζνπ ιέσ ινηπφλ, πεγαίλεηε ζην δηεπζπληή κηα βφιηα θαη πέζηε ηνπ απηά ηα 

πξνβιήκαηα: ζέινπκε, επεηδή ε απφζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.200 κέηξα, λα γίλεη 

κεηαθνξά. Απφ θεη θαη πέξα, πηζηεχσ φηη ν δηεπζπληήο ηελ μέξεη ηε δηαδηθαζία… 

: {………} 

Δ: Ο δηεπζπληήο, απ‟ φηη μέξσ, πξέπεη λα ‟λαη είλαη λένο, έηζη; ην ζρνιείν… 

: Ναη. 

Δ: Ξέξεηο ηη γίλεηαη; ηαλ παο ζε έλα ζρνιείν, θαηά θάπνην ηξφπν, κηα θαηάζηαζε ηε 

βξίζθεηο. Γειαδή, δελ είλαη εχθνιν, ηνλ Οθηψβξε, ην Ννέκβξε λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία. 

Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεη ηψξα θαη ην επηέκβξε. Καη ηψξα θαη ην επηέκβξε. 

: Γηα λα κεηαθέξεη ηα παηδηά. Οπφηε πξέπεη λα πηέζνπκε {…………}. Αιιά εζείο ζα 

‟ξζείηε ζε επαθή θαζφινπ κ‟ απηνχο; 

Δ: Δκείο εξρφκαζηε ζε επαθή, αιιά είλαη πηζηεχσ θαιχηεξν λα δηαζέζεηε θη εζείο νη ίδηνη, 

πνπ είζηε νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη. 

: Γελ καο θαηαιαβαίλνπλ! ηαλ δεηο ην δήκαξρν θαη ζνπ ιέεη λαη, ζα ην 

πξνβιέςνπκε… 

Δ: Ο δήκαξρνο, λα ζνπ πσ… 

: … είπε φηη δελ έρεη άκεζε επαθή…  

Δ: …Αξκνδηφηεηα… Ο δήκαξρνο… δελ είλαη δνπιεηά ηνπ δεκάξρνπ, δειαδή ν δήκαξρνο 

δελ κπιέθεηαη πνπζελά. Απηφ είλαη δνπιεηά ηεο λνκαξρίαο, ηνπ ζρνιείνπ… ηνπ ζρνιείνπ 

εδψ. {Γξαθείν} κεηαθνξάο καζεηψλ… 

: Να καο πεη ηα θνκκάηηα, λα καο πεη, μέξεηο θάηη, πήγαηλε θάλε κηα αίηεζε… 

Δ: Γε ρξεηάδεηαη αίηεζε. Πηζηεχσ φηη αλ… αλ ην δεηνχζαηε αξρέο Ηνπλίνπ, γηαηί ηφηε 

γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, αξρέο Ηνπλίνπ θαη επηέκβξε, φηη ζέιεηε ηα παηδηά πνπ είλαη 

γξακκέλα, θαη απφ επηέκβξε θαίλνληαη θαη ηα παηδηά πνπ πήγαλ ζηελ πξψηε, αο πνχκε, 
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ηφηε γίλεηαη ν νξηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Αιιά φια απηά πξέπεη λα γίλνπλε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Γειαδή αλ μεθηλήζεηο, αο πνχκε, δηαδηθαζίεο ηνλ Οθηψβξε ή 

ηνλ Ννέκβξε, έρεη πεηάμεη ην πνπιί. Απηέο νη… αξρέο Ηνπλίνπ θαη… αξρέο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο δειαδή είλαη ην δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απηέο νη ελέξγεηεο. Έρεηε… 

: Θα ην δνχκε. 

Δ2: Γειαδή αθφκα θη εκείο λα κηιήζνπκε, πξέπεη ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο λα πάεη, λα 

ηξέμεη, λα πηέζεη. Δκείο δελ κπνξνχκε λα πηέζνπκε. 

: Δ, λα πάσ. 

Δ: Δκείο, δειαδή, δελ έρνπκε…λα παο πφηε; 

: Απηέο ηηο κέξεο. 

Δ: ρη. Άζε λα κπεη Ηνχληνο. Απηά ηα ραξηηά γίλνληαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, γη‟ απηφ ζνπ 

ιέσ, δειαδή, ηεο ρξνληάο, δειαδή 15 Ηνπλίνπ. 

: Δγψ ζα πάσ λα ζπδεηήζσ κε ην δηεπζπληή. 

Δ: Ναη. πδεηήζηε κε ην δηεπζπληή… 

: {………} 

Δ: Γη‟ απηφ ζνπ είπα αξρέο Ηνπλίνπ. Δληάμεη; Πξηλ απφ ηηο, μέξσ εγψ απ‟ ηηο 10, αο πνχκε, 

Ηνπλίνπ. 

Δ2: Σελ πξψηε εβδνκάδα. 

Δ: Ναη. Σελ πξψηε βδνκάδα ηνπ Ηνπλίνπ, ηφηε κπνξείο λα παο, αο πνχκε, θαη… 

: 15 θιείλνπλ ηα ζρνιεία; 

Δ2: Ναη, 15. 

Δ: 15 θιείλνπλ ηα ζρνιεία. Γειαδή πξψηε βδνκάδα ηνπ Ηνπλίνπ θαιφ είλαη λα ην ζέζεηε, 

λα ην έρεη θη απηφο ππφςε ηνπ, θαη μαλά ην επηέκβξην… 

Δ2: Πξηλ μεθηλήζνπλ ηα ζρνιεία. 

Δ: Ναη, πξηλ μεθηλήζνπλ ηα ζρνιεία, αθξηβψο. Λνηπφλ. Απφ ζέα πάλησο… σξαία. Δίρε 

θαιφ κάηη ν παππνχο. 

: {……} ζίγνπξα. 
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Δ: Δ; 

: Δγψ ην ζπκήζεθα εδψ {……}. Δδψ δε κπνξνχζεο κεζεκέξη λα πεξπαηήζεηο. Μέξα. 

{…………………….} 

Δ: Δγψ δελ ην μέξσ. 

: Δδψ πην θάησ. 

Δ: Δδψ έρεη ην θαθφ φηη είλαη θαηεθφξα έληνλε θαη παηάλε φινη, είλαη θαη θαηεθφξα, 

πξνζπαζνχλ λα πξνζπεξάζνπλε… 

: {………} 

Δ: (πξνο ηνλ 4): Δζείο έρεηε ηειεηψζεη ην ζρνιείν; 

4: Ναη. 

Δ: ε πνηα ηάμε; 

4: Δγψ… λνκίδσ πξέπεη λα έρσ πάεη πέκπηε. Κάησ, ζηα αγέηθα. 

Δ: Πψο πήγαηε ζηα αγέηθα; Γνπιεχαηε εθεί; 

4: ρη, επεηδή {…} 

Δ: Λνηπφλ… 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμχ καο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηεο κηαο εθ ησλ δχν 

δηελεξγνχλησλ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο θαη ζχγθξηζε ηνπ ηφπνπ 

απηνχ κε ηελ Πεινπφλλεζν. 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 7 

Δ: Σν φλνκά ζνπ ην κηθξφ, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ ην ζπκάκαη. 

: Μ Δ. 

Δ: . Λνηπφλ… Δδψ είζηε πνιιά ρξφληα εδψ ζηελ πεξηνρή; 

: Δδψ είκαζηε δέθα ρξφληα πεξίπνπ. 
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Δ: Γέθα ρξφληα πεξίπνπ. Καη εδψ…είλαη ε θαηαγσγή ζαο δειαδή απφ ηελ πεξηνρή, πψο… 

: ρη ήκαζηαλ απφ ην Αληίξξην.  

Δ: Απ‟ ην Αληίξξην. 

: Ναη, θαη καο… είρακε θάηη ζπίηηα εθεί θαη καο δψζαλε… καο πήξαλ ηα ζπίηηα πνπ 

γίλεθε ε γέθπξα θαη πήξακε απηφ. 

Δ: Να ζε ξσηήζσ θάηη, έρεηο κήπσο ζπγγελείο πνπ κέλνπλε ζηελ Παξαιία; 

: ρη, δελ έρσ ζπγγελείο εγψ, θαλέλαλε. 

Δ: Ξέξσ απφ ην Αληίξξην θφζκν πνπ είρε πάεη ζηελ Παξαιία. 

: Α, είλαη ν αδεξθφο ηνπ.  

2: Δίλαη ν Πξφεδξνο ησλ Σζηγγάλσλ… 

:  λαη. Ναη, λαη. 

2: Δίλαη ν Πξφεδξνο ησλ Σζηγγάλσλ. 

: Δίλαη θνπληάδνο κνπ, λαη. Κνπληάδνο κνπ. 

Δ: Α, κάιηζηα. Έρνπκε γλσξηζηεί. Λνηπφλ… Απφ δνπιεηά ηη θάλεηο; 

: Γνπιεηά ςάρλσ, αιιά δελ βξίζθσ. Έηζη ήηαλ πάληα. Μφλε, καδί κε ην παηδί. 

Δ: Σν παηδί είλαη ν… 

: Μαδί κε ην γην κνπ, ηνλ κεγαιχηεξν. 

Δ: Α!, ινηπφλ… θαη ηη θάλεηε δειαδή… 

: Δ, θάλα παιηνζίδεξν καδεχνπκε, λαη. 

Δ:  Κάλα παιηνζίδεξν… Ναη. 

: Απηή είλαη ε δνπιεηά. Δγψ ςάρλσ γηα θακία δνπιεηά, είρα θηηάμεη δχν θνξέο ηα 

ραξηηά ζην δήκν, λα κε πάξεη ν δήκνο γηα ην δξφκν λα ζθνππίδσ… 

Δ: Πφζα παηδηά έρεηο; 

: 8 είρα, 8 είρα, ην έλα πέζαλε ηψξα πξηλ δπν ρξφληα. 

Δ: Μάιηζηα. Γηα πεο κνπ έηζη νλνκαζηηθά, ηηο ειηθίεο, πφζν ρξνλψλ είλαη; 

: Ζ κεγαιχηεξε είλαη 19, πάεη ζηα 20 ηψξα. 

Δ: Μάιηζηα. 
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: Έρσ ην ραξηί εδψ… εθεί… Έρσ ηα ραξηηά εδψ πνπ έρνπκε… 

3: Γελ ηα ζπκφκαζηε! Δγψ κεηξάσ ηα θεθάιηα ηε λχρηα, λα δσ αλ είλαη φια. 

: Γηα δσζ‟ ην ιίγν ζηνλ… 

Δ: Δζχ πνηα είζαη; 

3: Δγψ είκαη αληςηά ηνπ θπξίνπ, είκαζηε θηιελάδεο εδψ κε ηελ… 

: Απφ θαληάξνπο, κέρξη ηνλ Κ. 

2: Δίλαη ε Κ, ην ‟87… 

Δ: Μάιηζηα; Ζ Κ… ε Κ κέλεη εδψ ή είλαη παληξεκέλε; 

: ρη, φρη, είλαη παληξεκέλε, έρεη 4 παηδηά. 

2: Ο Θ, κέλεη εδψ, είλαη ηνπ ‟88, ν  απεβίσζε, ηνπ ‟90, ε Π είλαη εδψ, είλαη ηνπ ‟91, ε 

 ην ‟92, ε Β ηνπ ‟95, ν Π ηνπ ‟97 θαη ν Κ ηνπ ‟99. 

Δ: Μάιηζηα. Απφ απηά ηα παηδηά κφλν έλα είλαη παληξεκέλν δειαδή;  

2: Ναη. 

: Μφλν έλα. 

Δ: Σα ππφινηπα είλαη εδψ δειαδή. 

: ια εδψ. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ… ρνιείν έρεηο πάεη; 

: Έρσ πάεη ζηε… ζην Καλειάθη ζρνιείν. 

Δ: Σν Καλαιάθη πνχ είλαη; 

2: ηελ Πξέβεδα. 

: ηελ Πξέβεδα. 

Δ: Καλειάθη ή Καλαιάθη; 

: Καλειάθη. 

Δ: Καλειάθη. 
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: Ναη. 

Δ: Μάιηζηα. ρνιείν έρεηο πάεη αξθεηά ρξφληα; Πφζα; 

: Έρσ πάεη κέρξη ηελ Σεηάξηε. 

Δ: Μέρξη ηελ Σεηάξηε. 

: Γεκνηηθνχ. 

Δ: Μάιηζηα. Καη… 

: Μεηά απφ θεη, πέζαλε ε κάλα κνπ, ζθνξπηζηήθακε, άιινο απφ θεη, άιινο απφ δσ θαη 

δελ πήγακε ζρνιείν. 

Δ2: Δίραηε πνιιά αδέξθηα; 

: Ήκαζηαλ ελληά. 

Δ: Έρεηο κάζεη λα δηαβάδεηο; 

: Κάηη μέξσ, δελ είκαη θαη ληηπ! 

Δ: Μάιηζηα. 

: Καη δελ ην ήμεξα ηφζα ρξφληα φηη μέξεηο… 

Δ: Λνηπφλ… Απφ ηα ζίδεξα θη απηά, ηη αθήλεη… έηζη ζαλ… ην επάγγεικα… απηφ ην 

επάγγεικα κε ηα ζίδεξα. 

2: Θέιεηο λα ζνπ απαληήζσ εγψ πνπ έρσ θάλεη θη απηή ηε δνπιεηά; 

Δ: Ναη. 

: Έρεη θάλεη θη απηφο απηή ηε δνπιεηά… 

2: Λνηπφλ, ππάξρεη κέξα πνπ ραιάο 15-20 θαη δε βγάδεηο νχηε έλα επξψ. 

Δ: Μάιηζηα. 

2: Καη βγαίλεη κέξα πνπ παίξλεηο 50, 60, 70, 100… 

Δ: Ναη. 

2: Δληάμεη; Αλαιφγσο ηψξα ηη βάδνπλ άιινη απάλσ. 
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Δ: Ναη. 

2: Σπραίλεη αο πνχκε πνπ κπνξεί λα θάλεηο θαη κηα βδνκάδα λα πάξεηο έλα ζίδεξν. Γε 

βξίζθεηο. Έρεηο έλα πιπληήξην ραιαζκέλν. Σν βάδεηο ζην δξφκν, πεξλάσ εγψ ην παίξλσ. 

Πνπ είλαη γηα πέηακα. Απηά είλαη ηα ζίδεξα φκσο. 

Δ: Ναη. 

: Σα βξίζθνπκε ζηνπο θάδνπο, απφ δσ, απφ θεη, βάδνπκε θαη…  

Δ: Δίλαη ζέκα ηχρεο, δειαδή. 

: Δίλαη δχν άηνκα. Άκα ηχρεη. ηαλ δελ ηχρεη… 

2: Γελ είλαη ζηαζεξή δειαδή απηή ε δνπιεηά. 

: Ναη. Πην πνιχ καο βνεζάεη θαη κεξηθέο θνξέο θαη ε γεηηνληά… 

Δ: Ζ γεηηνληά… έηζη… βνεζάλε πνιχ; Έλαο – δχν, πφζνη; 

: Δίλαη… ηξεηο νηθνγέλεηεο. 

Δ: Σξεηο νηθνγέλεηεο βνεζάλε. 

2: ρη, έρνπκε θαιή γεηηνληά. 

: Δίλαη… Μία εδψ είλαη πινχζηα, θαη βνεζάεη ε {…}, δελ μέξσ αλ ηελ μέξεηο… 

Δ: ρη. 

: Ζ θπξά Σαζία θαη ε θπξά Λέλε, εδψ πνπ, εδψ πνπ έρεη ην καγαδί. 

Δ: Ναη. Απ‟ ηελ εθθιεζία έρεηο θακηά βνήζεηα, ηίπνηα; 

: Ναη. Παίξλσ θάηη ηξφθηκα θη απηά ηψξα φιν ην θαινθαίξη ηα πήξακε δπν θνξέο. 

Κάλαλ‟ απεξγία θη απηά θη εθείλα… 

Δ: ηαλ ιέκε εθθιεζία, θάηζε ηψξα γηα λα θαηαιάβσ… 

2: Σελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ. 

Δ: Σελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ ελλννχζεο. 

: Ναη, λαη. 

Δ: Δδψ απφ ηελ ελνξία… εδψ είλαη Αγ. Παξαζθεπή; 
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: Ναη. 

2: Ναη. 

Δ: Απ‟ ηελ Αγ. Παξαζθεπή ηελ ελνξία έρεηο… έρεηο… έρεηο επαθή καδί ηνπο; 

: Σίπνηα, ηίπνηα! Ο παπάο…  

2: Δγψ έρσ παξάπνλν απφ ηνλ παπά…  

: Πεξίκελε!… 

2: Δγψ έρσ παξάπνλν θη απφ ηνλ παπά, γηαηί ε θφξε κνπ ε κεγάιε έρεη έλα αβάπηηζην 

παηδάθη… 

Δ: Ναη; 

2: … θαη ιφγσ φηη δελ είλαη παληξεκέλε, ζηεθαλσκέλε, θαη πήγε λα ην βαπηίζεη ε 

θνπέια θαη δελ ην έθξηλε ν παπάο. 

Δ: Μάιηζηα. Ο παπάο δελ ηνλ έθξηλε γηα πνην ιφγν; Δπεηδή δελ ήηαλε… 

2: Ναη. 

Δ: Γελ ήηαλε παληξεκέλε. 

2: Γελ ήηαλε παληξεκέλε. Καη ην έρσ παξάπνλν απηφ. 

Δ: Ναη. 

2: Γηαηί; 

: … Δίζαη αιινχ εζχ. Δγψ είρα πάεη ζηνλ παπά θαη ηνπ δήηεζα, ηνπ έρσ δεηήζεη πνιιέο 

θνξέο, θάηη, θακηά ζηάια ιάδη, ιέσ, παππνχιε, λα καγεηξέςσ. Αθφκα, ιέεη, δελ έθνςα 

ηηο ειηέο, λα παο λα δνπιέςεηο, θαη γηαηί έρσ ηα παηδηά… ηφζα πνιιά παηδηά θαη κε πνηνλ 

έθαλα ηα παηδηά θαη λα πάσ λα εμνκνινγεζψ θαη… πνιιά πξάγκαηα. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Ση λα… ην κφλν πνπ κνπ δίλεη ην ραξηί. Καη πξψηα δελ κνπ ην ‟δηλε, κε ρίιηα βάζαλα. 

Δ: Σν ραξηί ηη… φηη είζαη άπνξε δειαδή; Ση; 

: ρη, ην ραξηί πνπ θηηάρλνπκε, πνπ θηηάρλνπλε ζηελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ. Απηφο… δελ 

ηα δίλεη απηφο ηα ραξηηά, ηα δίλεη, απφ θάησ ηα παίξλνπκε, φρη εδψ. 
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Δ: Μάιηζηα. Να ππνζέζσ φηη ηα παηδηά ζνπ, αο πνχκε, δε ζα ‟ζειεο λα θάλνπλε ηελ ίδηα 

δνπιεηά. 

: Γελ ήζεια λα θάλνπλε ηελ ίδηα δνπιεηά, αιιά θαη ηη λα θάλσ; 

Δ: Ναη. Δδψ ην παιηθάξη είλαη ζπγγελήο; 

: πγγελήο, λαη. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ… 

Δ2: Γε ζα ζέιαηε λα θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά ηα παηδηά…; 

: ρη! 

Δ2: ρη. 

: ρη, δελ ην δέρνκαη, φρη! 

2: Δ, ηψξα δνπιεηέο ππάξρνπλ θαη θαιχηεξεο. Τπάξρνπλ {……}. 

: Κη απφ θεη ζηελαρσξηέκαη. Λέσ, γηαηί λα θαηαληήζεη… έρσ ηψξα έλα παηδί πάεη 18 

ρξνλψλ. Δίλαη 18 ρξνλψλ. Καη θάλεη απηή ηε δνπιεηά. Κη εγψ καδί ηνπ θαη νη θφξεο κνπ 

καδί ηνπ… 

Δ: Δθηφο απ‟ απηήλ ηελ δνπιεηά, απφ ηα ζίδεξα, κπαίλνπλ άιια ρξήκαηα, αο πνχκε, ζην 

ζπίηη; 

: ρη. 

Δ: Λέσ δειαδή, αλ ππάξρεη, μέξσ ‟γσ, θάπνηνο άιινο πνπ λα δνπιεχεη εδψ κέζα… 

: Σίπνηα. ρη, φρη, φρη. 

Δ: ρη, ε; 

: Απηφ κφλν.  

Δ: Μάιηζηα. 

: Δγψ είρα θάλεη δπν θνξέο ζην δήκν ηα ραξηηά, λα κε πάξνπλε γηα ζθνππηδηάξα, λα 

ζθνππίδσ ηνπο δξφκνπο, πξέπεη λα μέξσ γξάκκαηα. Δληάμεη, ήμεξα γξάκκαηα, αιιά δελ 

κπνξνχζα λα πάξσ ην ραξηί φηη… 

2: Ήζειαλ απνιπηήξην δεκνηηθνχ, γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξρεη {…} άκα δελ ππάξρεη 
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… 

: Γηαηί πξψηα ήκνπλα ζηεο κάλαο κνπ ην φλνκα. Λεγφηαλε Κ ε κάλα κνπ θαη κεηά ν 

παηέξαο κνπ καο έβαιε ζην δηθφ ηνπ φλνκα, Δ, θη έρεη… εθεί έρεη κπέξδεκα ηψξα. 

Δ: Να ζε ξσηήζσ θάηη, θάηη πνπ είπαηε λσξίηεξα, κνπ ‟θαλε φρη εληχπσζε… δειαδή κνπ 

θάλεθε πσο… γηα ηα παηδηά. Αλ είλαη βαπηηζκέλα ή… 

2: Ο παπάο ηα {ηεξεί} εδψ. Ο δηθφο καο. 

: Σα δηθά κνπ είλαη φια βαπηηζκέλα. 

2: ηαλ δεη φηη έλα αληξφγπλν δελ είλαη παληξεκέλν, ζηεθαλσκέλν… 

Δ: Ναη; 

: Γε βαθηίδεη ν παπάο. Ναη, εγψ είρα πάεη πξηλ έλα κήλα, ήζεια λα βαπηίζνπκε έλα 

παηδάθη. Δ, θαη πήγα εγψ λα θιείζσ έλα ξαληεβνχ. Καη κνπ ιέεη ν παπάο δελ είλαη 

ζηεθαλσκέλνη; ρη παππνχιε, ιέσ, ζπδνχλε καδί. ρη, ιέεη, δελ ην θάλσ ην παηδί. Καη ηη 

λα ην θάλσ ην παηδί; Δ, έηπρε παππνχιε… άκα είλαη κηα αλχπαληξε κεηέξα, πεο φηη 

θνξντδεχεηαη κηα κηθξή θνπέια θη έθαλε έλα παηδί, δελ πξέπεη παππνχιε λα ην βαπηίζεηο 

εζχ; Πεο φηη δελ έρεη παηέξα ή πέζαλε ν παηέξαο θαη είλαη μεζηεθάλσηε ε κεηέξα, δελ 

πξέπεη απηφ ην παηδί λα βαπηηζηεί; 

Δ: Μάιηζηα. 

: Δ, πήγακε κεηά εθεί κε ηε… εδψ κε κία γεηηφληζζα, πνπ ήζειε λα βαπηίζεη ην παηδάθη 

ηεο, ηζαθσζήθακε εθεί κε ηνλ παπά θαη κνπ ιέεη… 

Δ: Καη ηειηθά δελ ην βαπηίζαηε; 

: ρη. Έκεηλε αβάπηηζην. 

Δ: Μάιηζηα. 

Δ2 Πφζν είλαη ηψξα ην παηδί; 

: Δίλαη 2 ρξνλψλ. 

Δ: Δίδα ε ηειεφξαζε ήηαλε αλνηρηή.  

: Ναη. 

Δ: Καη ηελ άιιε θνξά πνπ είρα έξζεη πξέπεη λα ήηαλ αλνηρηή ε ηειεφξαζε. Σειεφξαζε ηη 

βιέπεηε ζπλήζσο; 
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: Δηδήζεηο. 

Δ: Δηδήζεηο. 

: Ναη. 

Δ: Δηδήζεηο απηή ηελ ψξα.  

: Ναη. 

Δ: Σηο άιιεο ψξεο; 

: Δ, ηηο άιιεο ψξεο «Πξσηλφ Καθέ» βιέπνπλ ηα θνξίηζηα θαη κεηά ην θιείλνπλε κφιηο 

πνπ ηειεηψλεη, ην θιείλνπλε. 

Δ: Μάιηζηα. Γελ… κεζεκέξη απηά ηα… 

: ρη, φρη. 

Δ: … Μεμηθάληθα, βξαδηιηάληθα… 

: Δ, απηά ηα βιέπνπλε, λαη. Δίλαη ηα έξγα πνπ βιέπνπλ {…}. 

Δ: Μάιηζηα. Ζ ηειεφξαζε είλαη αλνηρηή κέρξη αξγά ην βξάδπ δειαδή, πψο ην… 

: Μέρξη ηηο… κέρξη πνπ θνηκνχληαη ηα παηδηά, κεηά ηελ θιείλνπκε. 

Δ: Λνηπφλ… Γειαδή ηελ εκέξα αο πνχκε, πφζεο ψξεο…; 

: Σελ εκέξα… ην πξσί ζα ηε βάινπκε, ζα αθνχζνπκε ιίγν εηδήζεηο θαη κεηά ζα ηελ 

θιείζνπκε. Μεηά κπνξεί λα ηελ αλνίμνπκε θαη 12:00 ή 4:00 ην απφγεπκα. 

Δ: Να ζε ξσηήζσ θάηη άιιν. Μνπ ‟παηε γηα ζίδεξα πεγαίλεηε πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

αο πνχκε; 

: Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα; 

Δ: Ναη. 

: ζεο θνξέο έρεη ε εβδνκάδα, φζεο κέξεο έρεη. 

Δ: Α, βγαίλεηε θάζε κέξα. 

: … θαη ην πξσί θαη ην απφγεπκα θαη ηε λχρηα κεξηθέο θνξέο… Αιιά {……}. 

Δ: Απηνθίλεην, ηη γίλεηαη; 
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: Έρεη ν γηνο κνπ έλα εθεί… 

Δ: Ση απηνθίλεην; 

: Έλα παιηφ MAZDA. 

Δ: Αγξνηηθφ; 

: Αγξνηηθφ. Ναη. Γηα παιηνζίδεξα. Έλα παιηφ, έλα απηφ, κσξέ. 

Δ: Ο γηνο έρεη πάεη ζρνιείν; 

: Γελ έρεη πάεη. 

Δ: Κη απφ δίπισκα ηη γίλεηαη; 

: Σίπνηα, ιαζξαία. Λαζξαία. 

2: Γελ έρεη ηαπηφηεηα γηα λα ην βξεη, θαζφινπ. 

: Σίπνηα, φπνπ ηχρεη. 

Δ: πνπ ηχρεη. 

: Δ, είλαη… Σψξα ζα βγάιεη δίπισκα, κεηά απφ… ζα θιείζεη ηα 18, ζα ηνπ βγάισ 

δίπισκα… 

Δ: Α, δελ έρεη θιείζεη ηα 18. 

: Γελ έρεη θιείζεη ηα 18. Άκα είρε θιείζεη ηα 18, ζα ηνπ είρα βγάιεη. 

Δ: Κη απηφ ην απηνθίλεην απφ αζθάιεηα θαη απηά; 

: Σα έρεη φια. ια, κέρξη ΚΣΔΟ. ια, φια, φια. 

Δ: Καη πψο, αθνχ… 

: Δεεε! 

Δ: Αζθάιεηεο έρεη θάλεη… 

2: Δίλαη αζθαιήο ην απηνθίλεην. 

: Ναη, φια, φια. Γελ ηνπ ιείπεη ηίπνηα. 

2: Αζθαιηζηφ, αιιά κεηά ζνπ ιέεη είκαζηε Σζηγγάλνη, δε κε μέξεηο, δε ζε μέξσ! 
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Δ: Καη πνηνο ζα πεη φηη ην νδεγνχζε δειαδή, απφ ζαο… 

2: ε κηα πεξίπησζε, βάδσ εγψ ην φλνκα. 

: Μπαίλεη απηφο, κπαίλεη ην παηδί πνπ έρεη ην δίπισκα, θαηάιαβεο; 

2: Γειαδή ην ‟παζε. Αληί λα ηξέρεη ζηα δηθαζηήξηα θαη ν νδεγφο ζη‟ απηνθίλεην, ν 

άιινο {………}  

Δ: Λνηπφλ… πγγελείο εδψ θνληά; Τπάξρνπλε; Ή είλαη απέλαληη; 

: Σα… φρη. Οη δηθνί κνπ ζπγγελείο δελ είλαη εδψ. Δίλαη ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο. ρη. 

Δ: Πνχ ζηα Μέγαξα, εθεί; 

: Ναη. 

Δ: Καη δειαδή… γηα ζηγά, θχγαλ‟ απ‟ ην Αληίξξην δειαδή θαη πήγαλ‟ εθεί, πψο έγηλε; 

: Απηνί φρη. Γελ έκεηλε πνηέ απηνί ζην Αληίξξην, απηνί κέλαλ‟ εθεί. Δγψ έκελα ζην 

Αληίξξην, εγψ, απ‟ ηελ ψξα πνπ έθαλα ηα παηδηά είρα κείλεη ζη‟ Αληίξξην. 

Δ: Πξηλ δειαδή, ε θαηαγσγή ζνπ είλαη απ‟ ηελ Πξέβεδα; 

: Πξηλ ήκνπλα ζηε… λαη. 

Δ2: Καη ζηελ Πξέβεδα… 

: Ήκαζηαλ ζηελ Πξέβεδα ρξφληα φηαλ πέζαλε ε κάλα κνπ, κηθξά, κεηά θχγακε απφ θεη, 

πήγακε ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο θαη δνπιεχακε ζηα ζεξκνθήπηα, ζηα ινπινχδηα. 

Δ: Α, κάιηζηα. 

2: Καη κείλακε εθεί. 

: Καη κείλακε εθεί, κεηά γηα πάληα. 

Δ: Καπλίδεηε; 

: ινη θαπλίδνπκε εδψ κέζα, κφλν ε θνπέια θαη ε θνπέια απφ δσ… 

Δ: Να πξνζθέξσ ηζηγάξν; 

3: Α, εγψ δελ ηψξα ην θαπλίδσ, κηα θνξά ην δίκελν θη απηφ άκα έρσ ζηελνρψξηα. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ. Δδψ απφ παξέεο ηέινο πάλησλ, ηη… 
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3: Έρεη εκέλα! 

: Έρσ εδψ ηε…  

3: Δίκαζηε θηιελάδεο. 

: Δίλαη εδψ γχξσ – γχξσ… 

Δ: Ζ Κ είλαη αδεξθή ηνπ… 

3: Ναη, είκαη αδεξθή ηνπ Ν., λαη. 

: Ο Ν. θαη ε Κ. είλαη αδέξθηα. Απηφο είλαη αληςηφο ηνπ… αληςηφο ηνπ. 

Δ: Αληςηφο ηνπ Ν θαη ηεο … 

: Ναη, ηεο Κ.. 

Δ: ηαλ ιεο {…} ηη ελλνείο δειαδή; 

: Σνλ άιινλ ηνλ Κ. ηνλ μέξεηο, πάλσ ζηελ Αγπηά; 

Δ: ρη. 

: Α, ην κεγάιν θιαξίλν, πνπ ιέλε; 

Δ: Α, ηνλ άιινλ ηνλ Κ.… 

: Σν Γηψξγν; 

Δ2: Σν Γ, ηνλ Πξφεδξν μέξνπκε. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ. Δδψ δειαδή, αλ πεηο αο πνχκε φηη βγαίλεηο, μέξσ ‟γσ, λα παο θάπνπ 

λα δηαζθεδάζεηο, μέξσ ‟γσ, ζ‟ έλα καγαδί… 

: Γε βγαίλσ πνηέ. 

Δ: Καζφινπ. 

: Πνηέ. Οχηε θαληάδνκαη πψο είλαη ην καγαδί κέζα! 

Δ: Ναη. Λνηπφλ… 

Δ2: ε θαθελείν… 

: Σίπνηα, ηίπνηα, ηίπνηα. 
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2: ην καγαδί εθεί πνπ δνχιεπα, εξρφληνπζαλ. 

Δ: Μαγαδί, ηη καγαδί; 

2: (…) 

Δ: Α, κάιηζηα. 

: Μπα, νη γπλαίθεο νη δηθέο καο δελ έρνπλε ηέηνηα! 

Δ: Δδψ κνπ είπεο φηη έρεηο θαιέο ζρέζεηο κε… 

: Με ηνπο {..}. 

Δ: Τπάξρνπλ άλζξσπνη, αο πνχκε, κε ηνπο νπνίνπο λα κελ έρεηο θαιέο ζρέζεηο; 

: Ναη, είλαη έλαο εδψ, κέρξη ζθνππίδηα καο πεηάεη, ζηελ ηαξάηζα απφ θεη, ερζέο καο 

πέηαμε κία ζαθνχια ζθνππίδηα. Καη ηνπ ιέσ εγψ, Σάθε, ηη πέηαμεο; Μνπ ιέεη, δελ 

πέηαμα ηίπνηα ξε Μ, ιέεη, λα πέηαμα έλα ηαςί αινπκηλέλην, ιέεη, ιφγσ πνπ καδεχνπκε 

εκείο ηα ηαςηά θαη ηα πάεη ηα αινπκίληα γηα ζίδεξα, θη απηφο, πήγαλε ζήκεξα ηα θνξίηζηα 

λα δνχλε ηη είρε πεηάμεη απάλ‟ θαη ήηαλε κηα ζαθνχια γεκάηε ζθνππίδηα! Σζηγάξα, 

ραξηί… ραξηνπεηζέηεο, θάηη… φ,ηη ήζειεο! 

Δ: ηελ πγεηά ζαο! 

: ηελ πγεηά ζνπ. Καη δελ ήηαλε κεο ζηε ζαθνχια. Δ, καιψλνπκε θακηά θνξά… ε, κεηά 

αγαπηφκαζηε πάιη, κνπ δεηάεη ζπγγλψκε απηφο, δεηάσ θη εγψ ζπγγλψκε… 

Δ: Απηφο είλαη κεγάινο ζε ειηθία; 

: Ναη, είλαη. Δίλαη θακηά 45αξηά… 

Δ: Δ, δελ είλαη θαη κεγάινο δειαδή, ιέσ κήπσο είλαη θαλέλαο γεξν-παξάμελνο, αο πνχκε. 

: ρη. ρη, φρη. Δίλαη… Αιιά κεξηθέο θνξέο είλαη θαη θαιφο. 

Δ: Ναη. 

: Δίλαη θαη θαιφο. Αιιά κεξηθέο θνξέο… 

2: Σφλε πηάλεη! 

: Σφλε πηάλεη! 

Δ: Ση ηνλ ελνριεί δειαδή θαη ηνλ… 
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: Οη θσλέο απ‟ ηα παηδηά. 

Δ: Οη θσλέο απ‟ ηα παηδηά. Μάιηζηα. 

2: Πην πνιιά γηαηί έηζη… Οη δηθνί καο εδψ καζαίλνπλε ηα φξγαλα. Δ, παίδνπλε θαλέλα 

ηνπκπεξιέθη, ν άιινο πάεη ζην σδείν γηα κπνπδνχθη. 

: Σνλ Π. ηνλ έρσ βάιεη ζην σδείν. 

Δ: Πνηνο πάεη ζην σδείν; 

: Ο Π.. 

Δ: Ο νπνίνο πφζν ρξνλψλ είλαη ηψξα; 

: Δίλαη… 9,5 ρξνλψλ ηψξα. Πφζν είλαη; 

2: 9,5 ρξνλψλ. 

: 9,5 ρξνλψλ. 

Δ: Απηφο είλαη ζηελ Σεηάξηε λνκίδσ, ηη ηάμε είλαη; 

: Σεηάξηε. Ο Π. 

Δ: Λνηπφλ… 

2: Πιεξψλσ 60 επξψ ην κήλα! 

Δ: Καη καζαίλεη ζην σδείν; 

: Μαζαίλεη κπνπδνχθη. 

Δ: Μπνπδνχθη.  

: Ναη. 

Δ: Καλέλα άιιν παηδί; Να είλαη απηνδίδαθην, μέξσ ‟γσ, λα παίδεη… 

: Ναη, λαη, ν κηθξφο κνπ, ν Κ. 

Δ: Ο Κ.. Σνλ είρα δεη κηα κέξα. Μάιηζηα. Λνηπφλ… Σν ζπίηη εδψ; 

: Σν ζπίηη δηθφ κνπ. 

Δ: Γηθφ ζνπ. 
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Δ2: Γψζαηε ην άιιν, είπαηε, ζην…  

: Γψζακε ην άιιν… 

Δ2: … Αληίξξην, πνπ ην πήξαλε γηα ηε γέθπξα… 

: Σν πήξαλε γηα ηε γέθπξα… 

2: Σν ‟ρνπκε απνπιεξψζεη, δψζακε ην άιιν εθεί θαη πήξακε απηφ εδψ. 

Δ2: Μηα ραξά. 

Δ: Απηφ ην έρεηε πνιιά ρξφληα, ην ζπίηη; 

: Πάλε 10 ρξφληα; 10 ρξφληα. 

Δ: Γελ πήξαηε ηψξα πνπ δίλαλε δάλεηα… 

2: ρη, φρη. 

: ρη, φρη. Έρσ πεξηνπζία ιέεη ην θξάηνο, δε κπνξψ. 

Δ: Α, πξέπεη λα… 

: Λφγσ πνπ έρσ ην ζπίηη ζην φλνκά κνπ, δε κπνξψ λα πάξσ. 

Δ: Μάιηζηα… Άιιν δάλεην δε κπνξείηε λα πάξεηε; 

: Σίπνηα. ρη, φρη. Γελ έρσ θάλεη, νχηε έρσ πάεη, νχηε μέξσ, νχηε ηίπνηα. 

2: Γηαηί λα πάξεη δάλεην; 

: Ήηαλε δειαδή, ζα ήζεια λα πάξσ έλα δάλεην, αιιά… γηα λα βάισ κία ζθεπή, γηαηί 

ζηάδνπλ, ζηάδεη ην ζπίηη θη απφ θεη θη εδψ ζηελ άθξε ζηάεη θαη ζηάεη θη εδψ απάλσ. 

Δ: Απηά ηα 300 επξψ πνπ δίλνπλε; 

2: Μεξηθνί ηα παίξλνπλ. 

Δ: Γηαηί; 

: Απ‟ ηα ζρνιεία, φρη. 

2: Δίλαη κέρξη 3000 επξψ. {……}ησλ πνιπηέθλσλ θηάλεη κέρξη 3400, 3300… πφζν; 

: Γηα 100 ρηιηά… γηα 100 επξψ… 
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2: Γελ ηα δίλνπλ, ηη λα θάλνπκε. 

3: Καλέλαο δελ ηα ‟ρεη πάξεη απφ καο. 

: Γελ έρσ πάξεη πνηέ! 

3: Μηα θνξά ηα ‟ρσ πάξεη ζηε δσή κνπ. Καη πάλε πέληε παηδηά ζρνιείν απφ κέλα. Καη 

δελ καο ηα δίλνπλε. 

2: Αλ θάπνην θξάηνο έρεη… 

: Μαο βάιαλε 50… 

: Δγψ δελ έπξεπε λα ηα πάξσ κε ηφζα παηδηά ηψξα; Κη φκσο δελ ηα ‟ρσ πάξεη πνηέ. 

3: Μαο βάιαλε… 

: Ήζεια λα ηα πάξσ. 

3: … δπν {…} παξαπάλσ ή 15 επξψ παξαπάλσ θαη καο θφςαλ‟ απηά. 

: Γειαδή ζα ήζεια λα ηα πάξσ, θαη φπνηε θηάλεη ε ψξα θαη ηα παίξλνπλε κεξηθνί θαη 

βιέπσ εγψ ζηελαρσξηέκαη. Λέσ, ξε γακψην, γηαηί λα κελ ηα πάξσ θη εγψ; 

Δ2: Έρεηε δεη άιινπο πνπ δε ζα ‟πξεπε λα ηα παίξλνπλε θαη ηα παίξλνπλε; 

: Ναη! Ναη, ακέ! Πνπ έρνπλε πεξηνπζία, πνπ δελ έρνπλ αλάγθε! 

3: Πψο δελ ηα παίξλνπλε!; 

: Πψο! 

Δ: Αξθεί λα κελ έρνπλ ζην φλνκά ηνπο! 

2: Τπάξρνπλ πάξα πνιινί. Παξαλνκίεο! 

Δ: Δληάμεη, παξαλνκίεο, αιιά απηφο πνπ δελ έρεη ζην φλνκά ηνπ, νχηε θαίλεηαη φηη έρεη 

ηέινο πάλησλ, κπνξεί εχθιαν λα ηα πάξεη, ελψ ν άιινο… θη αο έρεη δειαδή, αλ είλαη ζε 

άιιν φλνκα… 

: Ναη, λαη. Ναη, έηζη γίλεηαη. 

Δ: Λνηπφλ… ζα ξσηήζεηο εζχ γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ; 

Δ2: Ναη… απηφ ην ζπίηη πφζα δσκάηηα έρεη; 
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: Έλα θη έλα, δχν. 

Δ2: Γχν δσκάηηα; 

: Ναη. 

Δ: Καη πψο βνιεπφζαζηε; 

: Δγψ θνηκάκαη εδψ. Υάκσ. 

Δ2: ηε ζφκπα θνληά, κηα ραξά! 

: Υάκσ θνηκάκαη. Μαδί κε ηνλ Κ. θνηκάκαη. 

Δ: Σν κπνπξί βγαίλεη έμσ ή {…} 

: Ναη, έμσ. 

Δ: Απφ ζέξκαλζε απφ θεη, ηα άιια ηα δσκάηηα; 

: Σίπνηα! Μφλν εδψ ζέξκαλζε. 

Δ: Μφλν εδψ ζέξκαλζε. Μάιηζηα. Απηή φκσο πξέπεη λα βγάδεη, βγαίλεη αξθεηή… 

: Ναη. Βγάδεη. 

Δ2: Καη ε ηνπαιέηα είλαη απφ θεη, έρεηε απφ θεη… είλαη έμσ; 

: Δ, είλαη έμσ.  

Δ2: Έμσ, ε; 

: Έμσ. 

Δ: Απηφο είλαη ν Π.; 

: Ναη. 

Δ: Σνλ άιινλ ηνλ κηθξφ ηνλ… 

: Κνηκάηαη. 

Δ: … ηνλ μέξσ, έηζη… απηφλ δελ ηνλ μέξσ. 

Δ2: Γειαδή απφ ηα παηδηά ηψξα, πφζα πάλε ζην ζρνιείν; 

: Σξία: ε Β, ν Π θαη ν Κ. 
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Δ2: ηελ Σεηάξηε ν Π.… 

: Ναη. Ζ Β πάεη έθηε, ηνπ ρξφλνπ ζα βγάιεη ην δεκνηηθφ. Σειεηψλεη. 

Δ2: Θα πάεη Γπκλάζην, ε; Πψο ηα πάεη; 

2: Με ηη λα πάλε ζην Γπκλάζην; Με ηη νηθνλνκηθά; Γελ πξέπεη λα έρνπλ θάηη; 

3: {…} λα ηνπο βνεζήζεηε εζείο ζηα νηθνλνκηθά. Σν ίδην είλαη, φπσο θαη ζην δεκνηηθφ. 

{……} εκέλα κνπ κείλαλ‟ δχν παηδηά πήγαλ ζην γπκλάζην. Κη χζηεξα πξνρσξήζαλ ηα 

παηδηά θη εγψ δελ κπνξνχζα. Πήγαλ ηελ πξψηε ρξνληά, κείλαλε θαη κεηά δελ κπνξνχζα! 

: Έρσ ην θσο, κνπ ‟ρεη έξζεη, δελ μέξσ πφζν κνπ ‟ρεη έξζεη θαη ην λεξφ. Σν πηζηεχεηο 

φηη δελ ην ‟ρσ πιεξψζεη αθφκα; Οχηε ην θσο νχηε ηίπνηα δελ έρσ πιεξψζεη. 

3: Πέληε παηδηά έρσ λα πάλε ζρνιείν! Πήγαλε κέρξη πξψηε γπκλαζίνπ, δελ ηα 

θαηαιαβαίλαλε ηα πεξηζζφηεξα, δελ ηα θαηαιάβαηλα θη εγψ λα ηα βνεζήζσ θαη κείλαλ‟ 

ηα παηδηά, κείλαλ {…} 

Δ: Σα παηδηά εδψ ζην ζπίηη δηαβάδνπλ θαζφινπ; 

: Δ, κεξηθέο θνξέο δε δηαβάδνπλ, ζα πσ ηελ αιήζεηα. Γελ αζρνινχληαη. Δγψ δελ μέξσ 

θαη πνιιά γξάκκαηα λα ηα κάζσ, θη έηζη… απηφο απφ κφλνο ηνπ έρεη κάζεη, έρεη κάζεη. 

Γελ ηνλ έρεη κάζεη θαλέλαο εδψ κέζα. 

Δ: Απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά δελ… 

: Καλέλα, φρη, θαλέλα. 

Δ: … δελ μέξεη θαλέλα έηζη, λα ηα βνεζήζεη; 

: ρη. 

Δ2: Γελ έρνπλε θαζφινπ βνήζεηα, δειαδή θαη λα ζέιαλε λα πξνρσξήζνπλε… 

: Καζφινπ, απφ δσ απ‟ ην ζπίηη θαζφινπ βνήζεηα. ,ηη καζαίλνπλε … Ο Κ ν κηθξφο 

πάεη Γεπηέξα ηψξα. Ξέξεη φια ηα γξάκκαηα, απιψο δελ μέξεη λα δηαβάδεη. Άκα ηνπ πεηο 

λα κνπ γξάςεηο έλα κήιν, γξάςε κήιν, ζα γξάςεη. Γξάςε κνπ κάλα, ζα ην γξάςεη. Να 

δηαβάζεη… φρη. Απηφ βαζαλίδνκαη κεξηθέο θνξέο, λα κάζεη θη ν Κ ιίγα γξάκκαηα, πάεη 

ζην δηάνιν, πάεη, ηη λα θάλσ, δελ κάζαλ‟ η‟ άιια, ζα κάζνπλ ηα κηθξά. 

Δ: Έρνπλε θάπνπ λα δηαβάζνπλε ή… πνχ θάζνληαη, αο πνχκε; Έρνπλε θαλέλα… 

: Σίπνηα, φρη. Απάλσ ζην θξεβάηη. Απάλσ ζην θξεβάηη 
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Δ2: Καη ηψξα {…} ην έλα κε ην άιιν θαη κπαίλεη ην έλα κέζα λα πάξεη θάηη… 

: Ναη. {……} ν Π. καδί κε ηνλ Κ., κε ηε Β. πέθηεη μχιν θαη ζθνηψλνληαη… 

Δ: Ση ζα ‟ζειεο λα κάζνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν; 

: Ση ζα ‟ζεια λα κάζνπλε; Μία ηέρλε. 

Δ: Σέρλε ζην ζρνιείν δελ πξφθεηηαη λα κάζνπλε… 

3: Γξάκκαηα. 

: Α, βέβαηα, λα κάζνπλ ιίγα γξάκκαηα, λα πάλε θάπνπ κεηά λα πηάζνπλε κία δνπιεηά. 

Δ: Γηα λα κπνξνχλ λα κάζνπλε δειαδή κηα ηέρλε. 

: Ναη, λαη. 

Δ2: Έρνπλε κάζεη, πψο ηα βιέπεηε, πψο ηα πεγαίλνπλε, έρεηε κηιήζεη κε ηνπο δαζθάινπο 

ζην ζρνιείν; 

: ρη. Γελ έρσ κηιήζεη θαζφινπ. 

Δ2: Γελ ζαο έρνπλε θαιέζεη λα πάηε… 

: ρη, φρη. 

Δ2: … ή εζείο απφ κφλε ζαο λα ξσηήζεηε, λα… 

: (ρη). 

Δ2: ρη. 

2: {…}λα δψζνπλε παξαγγειία κε ηε… 

Δ: Λνηπφλ… ζηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί εγψ ηψξα είκαη θαη θαηλνχξηνο ζην ζρνιείν, 

γεληθψο, ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζηηο γηνξηέο ή, μέξσ ‟γσ, ιείπνπλ; 

: ρη, πεγαίλνπλ. 

Δ: Πεγαίλνπλ. 

: Πεγαίλνπλε, λαη. Γελ ηα ‟ρσ θξαηήζεη πνηέ απ‟ ην ζρνιείν, φρη.. 

Δ: Πνηήκαηα, μέξσ ‟γσ, ηέινο πάλησλ, ηνπο βάδνπλε λα πνχλε; 
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: Ναη, ηνπο βάδνπλε. 

Δ: Λνηπφλ… 

Δ2: Δζείο πεγαίλεηε λα παξαθνινπζήζεηε; 

: Πάλε ηα θνξίηζηα. 

Δ2: Πάλε ηα θνξίηζηα. 

Δ: Α, πάλε ηα θνξίηζηα. Δζείο… ινηπφλ, ηα θνξίηζηα κέρξη πνηα ηάμε έρνπλ πάεη; 

: Ζ Μ. έρεη βγάιεη ην δεκνηηθφ φιν. 

Δ: Ναη. 

: ιν ην δεκνηηθφ! Ζ Π. έρεη πάεη κέρξη Σξίηε. 

Δ: Μάιηζηα. 

Δ2: Απ‟ απηά ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηειεηψζεη, ηα κεγαιχηεξα, δελ έρεη πάεη θάπνην ζην 

Γπκλάζην; 

: ρη, θαζφινπ. 

Δ2: Γελ πξνρψξεζαλ θαζφινπ; 

: Καζφινπ. 

Δ2: Γελ ζέιαλε; 

: (ρη). 

Δ: Γειαδή… Γε γξάθηεθαλ δειαδή θαζφινπ ή γξάθηεθαλ θαη δελ… 

: Γε γξάθηεθαλ θαζφινπ. 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ, εζχ, απηά ηψξα πνπ πάλε, πνχ ζα ζηακαηήζνπλ, ηη πηζηεχεηο δειαδή; 

: Δ…  

Δ: Ση βιέπεηο;  

: Ση, λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν; 

Δ: Σν δεκνηηθφ, ελλνψ… 
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: Σν Γπκλάζην, α, λα πάλε θαη ζην γπκλάζην θαη κεηά ζα ζηακαηήζνπλε. 

Δ: Γειαδή πηζηεχεηο φηη ζα πξνρσξήζνπλ ζην γπκλάζην ή… 

: Έηζη πηζηεχσ, δελ μέξσ. Σψξα ε Β. ζέιεη λα πάεη κνπ ιέεη. 

Δ: Θέιεη λα πάεη… 

: Ναη, ζέιεη. Ο Π. αθφκα… 

Δ: Καιά, ν Π. είλαη πην κηθξφο. 

: … δελ ην μέξσ, α, ν Κ. είλαη κηθξφο. 

Δ: Θα ηε ζηείιεηο εζχ ζην Γπκλάζην; 

: Ναη, άκα ζέιεη λα πάεη… άκα έρσ θαη… άκα… γηαηί ιέλε ζην γπκλάζην φηη αγνξάδσ 

εγψ ηα βηβιία, αγνξάδσ… δελ μέξσ, έηζη κνπ ιέλε ηψξα… 

3: ψπα, ην ίδην είλαη. πσο είλαη ζην δεκνηηθφ, είλαη θαη ζην γπκλάζην. 

: Ναη; Γελ μέξσ. 

Δ: Απηά ηα… πνπ πάλε εδψ, έηζη…ηη ζα ‟ζειεο λα θάλνπλε φηαλ κεγαιψζνπλ; Απφ δνπιεηά. 

: … 

Δ: Ο Π., αλ θαηάιαβα θαιά… 

: Καιά, άκα ην κάζεη, άκα δελ ην κάζεη, εληάμεη, ζα γίλεη ζηδεξάο, ζα… λα θνιιάεη 

ζίδεξα, λα είλαη, πψο ην ιέλε, λα έρεη καγαδί δηθφ ηνπ, πψο ην ιέλε… Ή δσγξάθνο κ‟ 

αξέζεη λα είλαη. 

Δ: Έρεη θαλέλα, έηζη, ηνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεη; 

: Απηφο λαη. Απηφο αζρνιηέηαη κε δσγξαθηθή. 

Δ: Μάιηζηα. Ζ Β. ; 

: Ζ Β. , άζηελ. Γελ ζέιεη λα κάζεη ηίπνηα απηή. 

Δ: Γελ ζέιεη λα κάζεη ηίπνηα. Μάιηζηα. Ο κηθξφο; Μνπ είπεο φηη δπζθνιεχεηαη. 

: Ο κηθξφο δπζθνιεχεηαη πνιχ. Πάεη Γεπηέξα ηψξα, γλσξίδεη ηα γξάκκαηα φια, αιιά 

δελ μέξεη λα δηαβάζεη, λα ηα ζπιιαβίζεη ελλνψ. 
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Δ2: Απ‟ ην ζρνιείν έρνπλε… έρεη… ζαο έρνπλε πεη πνηέ ηα παηδηά, ππάξρεη θάπνην 

παξάπνλν ζρεηηθά κε ην δάζθαιν, ηα βνεζάεη ν δάζθαινο; 

: Απηφ δελ ην μέξσ. 

Δ2: Γελ ζαο έρνπλε πεη ηα παηδηά ηίπνηα; 

3: Δηδηθά εκάο ηνπο Σζηγγάλνπο… 

: ρη, εγψ… εγψ απ‟ ην ζρνιείν απηφ ηφζα ρξφληα πνπ πάλ‟ ηα παηδηά ηφζα ρξφληα, δελ 

έρσ παξάπνλν. Ήηαλε ν θχξ… έλαο δηεπζπληήο, ν θπξ Αληξέαο, θαη ήηαλ πνιχ θαιφο 

άλζξσπνο. Καη κνπ ‟δηλε θηφιαο θαη βνήζεκα απ‟ ην ζρνιείν. Ναη. Μνπ ‟δηλε έλα 

θνππφλη κηθξφ θαη πήγαηλα ζην ζνχπεξ κάξθεη θάζε γηνξηέο, θάζε Υξηζηνχγελλα, θαη 

πήγαηλα θη έπαηξλα φ,ηη ήζεια απ‟ ην ζνχπεξ κάξθεη. Γελ είρα παξάπνλν. Καη ηα παηδηά 

ηα αγάπαγε, θαη νη δαζθάινη ήηαλ πνιχ θαινί, δελ έρσ παξάπνλν. ρη. Γελ κνπ ‟ρνπλε 

πεη ηα παηδηά πνηέ κάλα φηη ν δάζθαινο κ‟ έθαλε απηφ ή εθείλν. Πνηέ.  

Δ2: Γηα ηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν; Γελ έρεη δεκηνπξγεζεί πνηέ θάπνην πξφβιεκα…  

: Πνηέ, φρη, φρη. 

Δ: Να… μέξσ ‟γσ, λα ηνπο θνξντδέςεη, λα ην… 

: Πνηέ, φρη, φρη, φρη. 

Δ: ρη. 

: ρη. Σψξα ηη γίλεηαη κεο ζην ζρνιείν θαη δε κνπ ιέλε, απηφ δελ ην μέξσ. Γελ μέξσ, 

θάηη κπνξεί λα ην θξχςνπλε θηφιαο. 

2: Ναη, κσξέ, αλ ήηαλε θάηη, ζα ην ‟ιεγαλ ηα παηδηά, ζα ην ‟ιεγαλ. 

: Δ, δελ μέξσ. 

2: ηαλ δελ πάσ ζρνιείν, απηνί ηη ζα ζνπ πνχλε… 

3: Έηζη. {……} θαλέλα απφ ηα παηδηά. Γηαηί ηα δηθά κνπ δελ είραλ δαζθάινπο… Σν 

δηθφ κνπ είρε θάεη μχιν κέζα θαη δελ κνπ έρεη πεη… λα ην πεη. 

: ρη, ηα δηθά κνπ ήηαλ πνιχ θαινί δαζθάινη θαη… πνιχ θαινί! 

Δ2: Έρεη επαλαιάβεη θάπνην παηδί ηελ ηάμε, έρεη πάεη μαλά ζηελ ίδηα ηάμε; 

: ρη, φρη. Σνλ Κ. ήζεια λα ηνλ βάισ ζηελ ίδηα ηάμε, γηαηί δελ παίξλεη ηα γξάκκαηα. 

Αιιά κεηά… ην κεηάλησζα, ιέσ… Σψξα άκα πάεη απηφο ηνπ ρξφλνπ θαη δελ μέξεη λα 
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δηαβάζεη, ηη λα πάεη, ηη λα κελ πάεη. Σν ίδην είλαη γη‟ απηφλ. 

Δ: Να ζνπ πσ θάηη, αλ ηνλ βάδαλε ηψξα ζηελ ίδηα ηάμε; 

: Γελ κε πείξαδε θαζφινπ. 

Δ: Γελ ζε πείξαδε. 

: ρη. ρη. Γηαηί ήζεια λα κάζεη ην παηδί κνπ πέληε γξάκκαηα, ζέισ λα κάζεη πέληε 

γξάκκαηα θη απηφο… 

3: Γελ είρα πξφβιεκα. Δγψ ην παηδί κνπ πήγαηλε ζηε δεπηέξα θαη ην άθεζα ζηελ πξψηε 

θαη ην πήξαλε. Ναη, λαη, εγψ ην παηδί κνπ ην ‟βγαια απφ ηε δεπηέξα θαη ην ‟βαια ζηελ 

πξψηε. 

Δ2: (πξνο έλα παηδί): Πξνζέρεηε ην δάζθαιν, ε; Σνλ αθνχηε; αο βνεζάεη; 

Δ: Γαζθάια έρεη απηφο. 

Δ2: Γαζθάια; 

: Γαζθάια έρεη απηφο; 

Δ2: Δίζαη δσεξφο κεο ζηελ ηάμε; 

: Γελ είλαη {…}, είλαη ιίγν. 

Δ2: Δίλαη; 

: Ναη! Φαίλεηαη, γηαηί είλαη θη εδψ απηφο! 

Δ: Σα… ν Κ ; 

: Καη ν Κ.  είλαη! 

Δ: Δίλαη δσεξφο. 

: Ναη! 

Δ: Μάιηζηα. Ζ Β.  , πψο ηελ… 

: Ζ Β. … δελ ην μέξσ. 

Δ: Γελ ην μέξεηο. 

: ρη. Απηφ ζα κνπ ην πεηο εζχ! 
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Δ: Θα ζνπ πσ εγψ. 

Δ2: Λείπνπλ ηα παηδηά απ‟ ην ζρνιείν; 

: Πνηέ, αιιά κεξηθέο θνξέο, έηζη δειαδή, άκα θχγσ εγψ θαη… ή πάξσ θαλέλα παηδί 

θνληά, δειαδή λα πάσ Αζήλα, λα έρσ κία δνπιεηά ή θάπνπ. Ή λα αξξσζηήζεη θάπνηνο 

θαη λα κείλεη ζην λνζνθνκείν. 

Δ2: Ή φπσο ρζεο, αο πνχκε … 

: Ή φπσο ρζεο πνπ έγηλε ε θαζαξία απηή. 

Δ2: Ναη, λαη, απηφ ιέσ. 

Δ: Οη άιινη δάζθαινη… δαζθάιεο κάιινλ, ησλ παηδηψλ, ζαο έρνπλ θαιέζεη θαζφινπ; 

: ρη. 

Δ: ρη. Ζ δηεπζχληξηα; 

: (ρη). 

Δ: Γε ζ‟ έρεη θαιέζεη… 

: ρη. Δίρα πάεη εγψ θάλα δπν θνξέο… 

Δ: Φέηνο ή άιιε ρξνληά; 

: ρη, θέηνο. 

Δ: Φέηνο. Γηα πνην ιφγν είρεο πάεη; 

: Έηζη είρα πάεη, δε ζπκάκαη ηψξα γηαηί είρα πάεη. Δίρα πάεη φκσο. Δίρα πάεη φηαλ 

αξρηλίζαλ ηα ζρνιεία δχν θνξέο… 

Δ: Ναη; 

: Καη κεηά ηίπνηα. Μφλν κνπ γξάθεη ζην ηεηξάδην ηνπ Κ.  λα… λα ηνλ κάζσ εγψ 

γξάκκαηα. Αθνχ δελ μέξσ γξάκκαηα εγψ, ηη λα ηφλε κάζσ εγψ; Σελ ακάζεηα κνπ; 

Δ: Ναη…Γειαδή, θάηζε ηψξα. Πήγεο δχν θνξέο. Ση ζπδεηήζαηε κε ηε δηεπζχληξηα; 

: Γε ζπκάκαη ηψξα… Ση λα ζνπ πσ… 

Δ: Απηή ζε είρε θσλάμεη ή… 
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: Δγψ είρα πάεη, δε ζπκάκαη γηαηί είρα πάεη… 

Δ2: ηελ αξρή; 

: ηελ αξρή, λαη, ζηελ αξρή είρα πάεη, λαη! 

Δ: Μάιηζηα. Κάλα παξάπνλν έρεηο, αο πνχκε…; 

: Απφ πνχ; 

Δ: Απφ ηε δηεπζχληξηα, απφ ηνπο δαζθάινπο… 

: ρη, φρη. Απ‟ ην ζρνιείν απηφ, φρη, φρη. Απ‟ ηελ ψξα πνπ πήγαλ ηα παηδηά, ηψξα είλαη, 

παλ‟ ηα παηδηά δέθα ρξφληα, γηαηί πήγαηλε θαη ε άιιε ε θφξε κνπ, ε .… 

Δ2: Ναη; 

: Κη έρεη βγάιεη ην δεκνηηθφ ηψξα, δχν ηξία ρξφληα. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Γελ έρσ παξάπνλν, δελ κνπ ‟ρνπλε πεη ηα παηδηά φηη θάηη, μέξεηο κάλα, κνπ ‟παλε απηφ 

ν δάζθαινο ή… ηνπο αγαπάγαλε ηα παηδηά. Σν πξσί ηνπο έπαηξλε θαη ηνπο έδηλε ιεθηά ε 

δαζθάια. Πήγαηλε θάζε πξσί θαη… 

Δ: Γηα πεο κνπ ηψξα. Δίπεο λσξίηεξα γηα ηε… γηα θάλα καγαδί, γηα θάλα θαθελείν… 

2: Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα. 

Δ: Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα. Αιιά γηα δηαζθέδαζε ηη γίλεηαη, θαζφινπ; Γειαδή γηα θάπνηα 

γηνξηή. Πεο, έηζη; ε ζπίηηα δελ πεγαίλεηε; Πψο…; 

: ρη, φρη, φρη. ηα ζπίηηα αιισλψλ πάκε. 

Δ: Απηφ ιέσ… 

: ηαλ γηνξηάδνπλε νη ζπγγελείο ζα πάκε. 

3: ρη ζην καγαδί. 

: ε καγαδηά δελ πάκε. 

3: Δγψ δελ μέξσ θαλ ηη ρξψκα έρεη ην καγαδί κέζα. 

Δ: Μάιηζηα. Καλέλα παλεγχξη, ηίπνηα; 
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: ρη. Δγψ φρη. 

Δ: Γελ ην… δελ ην έρεηε δειαδή, έηζη… 

: Δληάμεη, κεξηθνί πάλε. Δγψ δελ αζρνινχκαη. 

3: Αλ ιεο γηα κέλα θαη ζε παλεγχξηα πάσ θαη ζε… 

: Δ, απφ δσ πάεη. Απηφο πάεη, απηφο εδψ μελπρηάεη κεξηθέο θνξέο… 

2: Δκέλα κ‟ αξέζεη ην θιαξίλν, ην θιαξίλν κ‟ αξέζεη. 

: Δγψ δελ έρσ πάεη. 

2: Δγψ πάιη ζε παλεγχξηα… 

Δ2: Δζέλα παίδεη θαη ν αδεξθφο ζνπ, νπφηε… 

2: Ναη. Μφλν εγψ πεγαίλσ… 

Δ: Με η‟ αδέξθηα δειαδή παο ζε παλεγχξηα…; 

2: Με δηάθνξνπο, κε δηάθνξνπο. 

Δ: Δδψ παλεγχξη πνχ έρεη; 

: Δδψ δελ έρνπκε λα θάκε, ην παλεγχξη… 

{θαθή εγγξαθή} 

Δ: Μάιηζηα. Λνηπφλ… 

Δ2: Σα παηδηά φηαλ δελ είλαη ζην ζρνιείν, ηη θάλνπλ; Γειαδή, αο πνχκε, έξρνληαη απ‟ ην 

ζρνιείν. Ση θάλνπλε; 

: Δ, ζα θάλε, κεηά ζα παίμνπλε, ε, απηφ. Σν βξάδπ κεηά, φηαλ λπρηψλεη, πάλε γηα 

δηάβαζκα, ιίγν… 

Δ2: Πνχ παίδνπλε; Βγαίλνπλ κε ηα παηδηά ζηε γεηηνληά, παίδνπλ έμσ ή κφλν εδψ; 

: ρη, δελ έρεη παηδηά εδψ. Γε βγαίλεη θαλέλα παηδί εδψ ζηε γεηηνληά, κφλν ηα δηθά κνπ 

βγαίλνπλ έμσ. 

Δ2: Καιά, είλαη θαη ν δξφκνο εδψ… 

: Ναη, είλαη επηθίλδπλνο ν δξφκνο… 
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Δ2: Δίλαη επηθίλδπλνο, λαη. 

Δ: Δδψ δειαδή θακηά πιαηεία ηίπνηα εδψ, έηζη λα… 

: Σίπνηα, φρη, φρη. Μαθάξη λα είρε, αιιά πνχ; 

Δ: Μάιηζηα. 

: Σψξα λα μεθηλήζσ εγψ απφ δσ κε ηα πφδηα λα πάσ εθεί θάησ ζηελ πιαηεία, ζην 

ζρνιείν… 

Δ: Οινήκεξν πάεη θαλέλα; 

: Δπέξπζη πεγαίλαλε. 

Δ: Ναη. 

: Καη ν Π. θαη ε Β. Σψξα θέηνο δελ… δελ ζέινπλ λα πάλε. 

Δ: Γηαηί; 

: Γελ μέξσ. 

Δ: Ση, δελ ηνπο άξεζε… 

: ρη, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα γηαηί δελ ηα ‟βαια; Γηαηί δελ είρα ηε δχλακε κεξηθέο 

θνξέο πνπ μεκέλσ θεξ‟ εηπείλ ή απφ ιεθηά ή απφ ςσκί λα ηνπο ζηείισ λα θάλε. Γη‟ απηφ 

δελ ηα έβαια θαη ηα παηδηά. Γηαηί πέξζη δνξίζηεθα πνιχ.  

Δ: Ναη. 

: … κε ην Οινήκεξν. 

Δ: Ναη. 

: Γη‟ απηφ θαη δελ ηα ‟ζηεηια. 

Δ: Γειαδή γη‟ απηφλ ην ιφγν δελ πήγαλε. 

: Ναη. 

Δ: Μάιηζηα. Γειαδή, αλ βξηζθφηαλ ηξφπνο, μέξσ‟γσ, λα… λα ηξψλε θάηη δειαδή; 

: Αλ βξηζθφηαλ ηξφπνο, ζα η‟ άθελα θαη ηα ηξία φρη ην έλα! Δπέξζη πεγαίλαλε. Σα δχν. 

Δ2: Σα βνήζεζε θαζφινπ ζε… ηνπο άξεζε ην Οινήκεξν; 
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: Ναη. Θέιαλε λα κείλνπλε πέξπζη. Γηαηί κείλαλε φιν ην ρεηκψλα πέξζη. Αιιά θέηνο εγψ 

δελ ηα ‟ζηεηια, γηαηί… είλαη κεξηθέο θνξέο, ιεο ζ‟ αθήζσ ηα παηδηά λεζηηθά κέρξη ηηο 

4:00 ε ψξα η‟ απφγεπκα… ζηελαρσξηέζαη, δελ κπνξείο λα κελ ηνπο ζηείιεηο θάηη λα 

θάλε… 

Δ: Άκα ηνπο έθεξλεο θάηη ζην {…} λα θάλε; 

: Ση λα… άκα δελ είρα… εγψ πνιιέο θνξέο… 

Δ: Ναη; 

: … φηαλ πήγαηλα γηα έλα θξνπαζάλ βεξεζέ εδψ ζην κπαθάιηθν θαη ζα ηνπο… απφ έλα 

θξνπαζάλ. Άκα είρα θαΐ, ηα πήγαηλα. Άκα δελ είρα, έπαηξλα έλα θξνπαζάλ βεξεζέ… 

Δ: ρη, ελλνψ απ‟ απηφ ην θαΐ πνπ είρεο. Αλ ηνπο ην πήγαηλεο εθεί… 

2: Θα η‟ άθελε. Λνγηθφ είλαη. 

: Θα η‟ άθελα! Θα η‟ άθελα. Άκα είρα, ζα η‟ άθελα. Δγψ γη‟ απηφ ην ιφγν δελ η‟ άθεζα 

θέηνο. Να πάλε ηα παηδηά ζρνιείν. 

Δ: Γελ η‟ άθεζεο γηαηί δελ είρεο κνπ ‟πεο, λα πάξεηο θξνπαζάλ, μέξσ ‟γσ, λαη. 

: Ναη! Ναη, λαη! 

Δ: Απ‟ ην θαΐ πνπ ζα θάλε έηζη θη αιιηψο εδψ. Άκα ηνπο ην πήγαηλεο… 

2: Γελ θαηάιαβεο, δελ είλαη ηη ζα πάξνπλε, ηη θαΐ έρεη ε γπλαίθα ζην ζπίηη… 

: Απηφ είπα, αιιά δε κε θαηάιαβεο εζχ! Έξρεηαη κέξα δελ έρσ. Έξρεηαη κέξα πνπ έρσ, 

θαηάιαβεο; Καη ηψξα λα ζηείισ έλα θξνπαζάλ βεξεζέ λα θάλε δχν άηνκα, δελ… δελ… 

Δ: Κη φηαλ δελ έρεηο καγεηξέςεη ηη γίλεηαη εδψ; 

: Σίπνηα! 

Δ: Πείλα; 

: Καζφκαζηε έηζη. 

Δ2: Αθνχ δελ ηξψεη εδψ, ζα κπνξνχζε λα κελ ηξψεη θαη ζην ζρνιείν φκσο… 

: Α, κπξάβν, γη‟ απηφ δελ ηα ‟ζηεηια ζην ζρνιείν, θαηάιαβεο; 

Δ: Σψξα ηα Υξηζηνχγελλα… 
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: Γηαηί ηα ιππάκαη. Ξέξεηο, εγψ άκα, κεξηθέο θνξέο άκα δε θάλε ηα παηδηά, 

ζηελαρσξηέκαη, δε κπνξψ. 

Δ: Σψξα ηα Υξηζηνχγελλα θάλεηε θάηη ην… πψο λα ην πσ… 

: Σίπνηα! 

Δ: … ηδηαίηεξν; 

: ρη, φρη. Σίπνηα. 

Δ: Πάηε πνπζελά, θακηά επίζθεςε, μέξσ ‟γσ, λα… 

: ρη, φρη, φρη, φρη. Καλέλαο.  

Δ: Γελ… 

: Γελ… φρη, δελ πάσ εγψ. Οχηε εγψ νχηε ηα παηδηά. Πνπζελά, πνπζελά. Οχηε 

Πξσηνρξνληά νχηε Υξηζηνχγελλα, νχηε ηίπνηα. 

Δ: Γειαδή ηα πεξλάηε εδψ ζην ζπίηη, πψο…; 

: Δδψ! Δδψ, εδψ, κε έλα… ζα βάισ έλα θαΐ εθεί, θακηά… θαλέλα θνηφπνπιν θαη 

καγεηξεχνπκε, ηξψκε θαη κεηά θνηκφκαζηε. 

Δ: Σν Πάζρα; 

: Δ, ηίπνηα, ην ίδην. 

{θαθή εγγξαθή} 

: Έλα αξλί. 

Δ2: Μαδεπφζαζηε δειαδή ζπγγελείο… 

: ρη, φρη. Μφλε κνπ ζην ζπίηη. Με θαλέλαλε. Δγψ θαη ηα παηδηά. Πάλε απηά. Δγψ θαη 

ηα παηδηά. 

Δ: {……}… 

: ρη. Δγψ θαη ηα παηδηά. 

Δ: Μεηαθηλήζεηο δειαδή δελ θάλεηο, απ‟ φ,ηη κνπ είπεο πεγαίλεηο θάζε έλα ρξφλν; {…}; 

: ρη, δελ πάσ. Κάζε δχν ρξφληα πάσ ζηνπο δηθνχο κνπ, θάζε ηξία, θάζε ηέζζεξα… 
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Δ: Απηνί έξρνληαη θαζφινπ θάησ; 

: Καζφινπ. Μφλν ε αδεξθή κνπ έξρεηαη θάζε ρξφλν, έηζη, άκα ηχρεη θαη πεξλάεη, ζα 

πεξάζεη. Άκα δελ ηχρεη, δελ πεξλάεη. 

Δ: Μάιηζηα. ινηπφλ. Γηα πεο κνπ ηψξα γηα ηε… 

: Β.. 

Δ: Β. 

: Σψξα ζα καο πεηο εζχ! 

Δ: ρη, εζχ ζα καο πεηο ηψξα! 

: Δγψ ηη λα ζνπ πσ, νχηε μέξσ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Δ: Σε ζηξηκψρλεηο θαζφινπ; 

: Πψο δελ ηε ζηξηκψρλσ! Καη μχιν ηεο έρσ δψζεη θακηά θνξά. Δδψ πίζσ. Σεο ιέσ γηαηί 

Β. έξρεηαη ν δάζθαινο εδψ θαη κνπ είπε ιέσ φηη ζα έξζεη εδψ λα κηιήζνπκε Β. ; Γελ 

μέξσ, κακά κνπ ιέεη, κήπσο είλαη ιέεη, πνπ δελ έγξαςα κηα κέξα ιέεη. Αιιά ήμεξε φηη ζα 

‟ξζεηο θη έρεη πέζεη απφ ηηο 4:00 ε ψξα γηα χπλν. 

Δ: Α, ηψξα κπνξεί λα θξπθαθνχεη! 

: Ναη, λαη! Γελ αθνχεη ηψξα!  

3: Ναη, δελ αθνχεη!  

: Κνηκάηαη, αιήζεηα, ζα μππλήζεη 6 ε ψξα. Δκέλα, ιέσ, ζα κνπ πεη ν δάζθαινο ηη έρεη 

γίλεη κε ζέλα ιέσ, ζα κνπ πεη. Γελ μέξσ ξε κάλα, ιέεη, κήπσο είλαη, ιέεη, πνπ δελ 

έγξαςα; Γηαβάδεηο; δηαβάδσ. Έγξαςεο; Έγξαςα. Σψξα, ηη θάλεη ηη δελ θάλεη… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2: Άκα δελ μέξεη θαη ηα άιια γξάκκαηα, λα θάηζεη επάλσ εθεί λα δηαβάζεη… 
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Δ: Άκα δελ ην δηαβάζεη κηα – δπν θνξέο κφλε ηεο, δελ μέξσ… 

: Σψξα ε Β, μέξεη, δηαβάδεη. Ξέξεη λα γξάθεη, μέξεη λα δηαβάδεη, άκα θάηζεη δχν ψξεο 

ηελ εκέξα… 

Δ: Γε ρξεηάδεηαη δχν ψξεο ηελ εκέξα. Αο θάηζεη κηζή ψξα, αιιά λα δηαβάζεη… δπν θνξέο 

ζα ην δηαβάζεη ην κάζεκα. Να κπνξεί λα δηαβάδεη κε άλεζε θαη λα κπνξεί λα δηαβάδεη… 

θαη θνκπηάδεη. Καη ην λα δηαβάζεη ιίγν παξαπέξα, δελ λνκίδσ {…}. Αιιά νχηε απηά… 

: … ηα δηαβάδεη. 

 : Δγψ ήζεια λα βάισ ηνλ Κ. ζηελ ίδηα ηάμε, δειαδή λα πάεη πάιη πξψηε, λα πάεη πάιη 

πξψηε, πάεη δεπηέξα. Γελ μέξεη λα δηαβάδεη θαη κνπ ζπάεη ηα λεχξα. Σνλ παίξλεη ε Β. λα 

ηνλ βάιεη λα δηαβάζεη, δηάβαζε Κ., ιέεη ην γξάκκα απηφ –ννν-, φκηθξνλ… 

Δ: Αληί λα θαζίζεη λα δηαβάζεη, δειαδή δε ζέιεη παξαπάλσ απφ κηζή ψξα. Αλ θαζίζεη κηζή 

ψξα λα δηαβάζεη δπν – ηξεηο θνξέο ην κάζεκα, {……}. Αο θάλεη θαη θάλα ιάζνο. 

2: Δίλαη παηδηά πνπ δελ μέξνπλ λα δηαβάζνπλ θαιά. Πάλε ζην δεκνηηθφ φιν θαη 

πξνρσξάλε. Παιηά δελ ην θάλακε έηζη εκείο. 

Δ: Κνίηαμε. Γηα θακηά δεθαξηά ρξφληα δελ κπνξνχζεο λα ην ζηακαηήζεηο. Αιιά ηψξα, εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα αο πνχκε, έρεη ζηακαηήζεη. Γειαδή, αλ ζέιεηο ην θφβεηο έλα παηδί. Καη 

κέλεη ζηελ ίδηα ηάμε. Μέρξη ηα 15 λα ‟λαη ζην ζρνιείν. 

Δ2: Απιά πξέπεη λα ζπκθσλήζεη θαη ν γνληφο…; 

Δ: ρη. 

{θαθή εγγξαθή} 

: Δγψ είρα κείλεη πνιιέο θνξέο. 

2: Ζ {…} έρεη βγάιεη φιν ην δεκνηηθφ. 

: ιν ην δεκνηηθφ! 

2: Αλ πεηο δηάβαζέ κνπ ηη ιέεη εθεί, δελ μέξεη. 

: Να ζνπ γξάςεη, γξάθεη, λα ζνπ γξάςεη, λα δεηο φηη έρεη πάεη κέρξη ηελ ηεηάξηε. Γελ 

κπνξεί λα {…} ηα γξάκκαηα. ια ηα γξάκκαηα ηα μέξεη. ια. Γελ κπνξεί λα ηα βάιεη 

{…}. 

Δ: … βγαίλαλε καζεηέο απ‟ ην δεκνηηθφ θαη δελ μέξαλε λα δηαβάζνπλ. 
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2: Ναη. 

Δ: Λνηπφλ. Κάπνηα ζηηγκή ινηπφλ, είπαλε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα 15 λα κέλεη ζην δεκνηηθφ. 

Αλ, αλ δελ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, ηφηε… ζα θχγεη ζηα 15. Αιιά κέρξη ηα 15 λα κείλεη ζην 

δεκνηηθφ.  

: Παιηά ήηαλ θαιά. 

Δ: Σψξα ηη γίλεηαη; Δίλαη πνιινί πνπ ιέλε, ε, έθηαζε ζηελ ηεηάξηε, μέξσ ‟γσ, ζηελ πέκπηε, 

ζηελ έθηε, δελ έκαζε λα δηαβάδεη, ηψξα ζα κάζεη λα δηαβάδεη; Άζην, πέξαζέ ην… 

2: Πέξαζέ ην… 

Δ: Ναη. 

: Ο Κ. ηψξα πάεη δεπηέξα. Ο Κ. δελ κπνξεί λα κάζεη απ‟ ηελ πξψηε λα δηαβάδεη. Σα 

γξάκκαηα ηα έρεη, ηα μέξεη φια. ,ηη ζα ηνπ πεηο, ζα ην γξάςεη. Κη φκσο δελ μέξεη λα 

δηαβάδεη. 

3: Πεξλάλε ηα παηδηά ηελ ηάμε θαη δελ κπνξνχλε ηα παηδηά λα γξάςνπλε νχηε ην -α-. 

Δ: Κψζηα, πνηα δαζθάια έρεηο; 

2: Πψο ηε ιέλε ηε δαζθάια; 

: Απηφ ηνπο είπα. Σν βαξηφηαλ ε κία, ην ‟βαιε ζηελ άιιε. 

Δ: Γη‟ απηφ ην θάλαλε, ιέηε; 

: Δκ, ηη ην θάλαλε; ηαλ δελ μέξεη ην παηδί λα δηαβάδεη θαη ην βάδνπλ, δελ μέξεη 

θαζφινπ ην παηδί κνπ λα δηαβάδεη θαη ην βάιαλε ζηε δεχηεξε ηάμε. Καη πάσ εγψ ε κάλα 

θαη ιέσ ην παηδί κνπ δε δηάβαζε. Καη αθνχ ηφλε βάδσ λα δηαβάζεη θαη δελ γλσξίδεη ην 

γξάκκα, λα ηνλ αθήζεηε πάιη ζηελ πξψηε. Γηα θέξε ηελ ηζάληα ζνπ εδψ! 3: Σν 

πξνρψξεζε ην παηδί θαλνληθά! 

Δ2: Έκαζε δειαδή ην παηδί 

: Δ, πήγε, λαη. Ναη, έκαζε, γξάθεη θαιά, δηαβάδεη, έκαζε… έβγαιε, πήγε ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο.  

3: Έρεη θηάζεη παλεπηζηήκην.  

: Αιιά πήγε ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ, εθεί δελ κπνξνχζε λα… ηεο μαδέξθεο ηνπ, αθνχ 

θφπεθε ηε κία ζηηγκή, ηέξκα, ηειείσζε. Γελ κπνξεί λα… 
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Δ2: Ναη. 

: Σψξα ζρνιείν. Πνηέ ηξεηο, ηέζζεξηο κέξεο λα πάλε, πέληε. Κακηά θνξά 

αξξσζηαίλνπλε. Πνηέ δε κνπ ‟ρεη ηχρεη ε δαζθάια λα κνπ πεη γηαηί δελ πάλε ηα παηδηά 

ζρνιείν. Δγψ δελ ηα ‟ρσ θξαηήζεη πνηέ! Έηπρε ρζεο ην βξάδπ θαη ηα θξάηεζα, ιφγσ πνπ 

δελ είραλε θνηκεζεί θαη ηα ιππήζεθα. Δ! Σεο Β., ηεο ιέσ, ηξάβα ζρνιείν, δελ κπνξψ κνπ 

ιέεη, παπ!, πήγε θαη θνηκήζεθε. Ο Κ. δελ μχπλαγε κε ηίπνηα… Γελ ηα θξαηάσ πνηέ απ‟ 

ην ζρνιείν, πνηέ! Οχηε κηα κέξα! Αιιά έηπρε. Δγψ δε ζα ήκνπλα ηψξα 7 ρξνλψλ λα 

πήγαηλα ζην ζρνιείν… Σν κπαιφ… 

3: Δγψ κία ηάμε πήγα, πξψηε θη έκεηλα δχν θνξέο θαη δελ μαλαπήγα. …  

(Ο Κ έθεξε ηα βηβιία ηνπ θαη ηνπ δεηάκε λα καο δηαβάζεη έλα θνκκάηη απφ ην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο. Δθείλνο δηαβάδεη κφλν δχν ιέμεηο: ηα παηδηά.) 

: Δγψ κεηξάσ ηελ πξνζπάζεηα. 

Δ2: Ναη, λα πξνζπαζεί ην παηδί. 

: Πνηνο λα πξνζπαζεί, εγψ; 

Δ2: ρη, ην παηδί. 

: Δγψ δελ μέξσ. Ναη, εγψ δελ μέξσ. Γηαηί θη απηά εδψ πνπ γξάθεη, είλαη δχζθνια λα ηα 

θαηαιάβνπλ ηα παηδηά. Ζ Β.  μέξεη. 

Δ2: Απηά πνπ θάλνπλ ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη… 

: ρη, ζην ζρνιείν. ην ζπίηη ηα θάλεη, αιιά ηα δίλνπλ ηα ραξηηά απηά, ηα δίλνπλ απ‟ ην 

ζρνιείν. 

Δ2: Σα δίλνπλ απ‟ ην ζρνιείν, λαη. Απηά πνπ ηα ‟ρεη ιχζεη ηψξα… 

: Απηφ είλαη πνπ έρεη ζήκεξα. Πνπ είραλε απφ ρζεο, πνπ δελ πήγε ζρνιείν απηφ. Άζην, 

πάεη απηφ. Δίλαη κεξηθέο, θάηη εξσηήζεηο κέζα πνπ δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη 

ζεκαίλνπλ. Ση πξέπεη λα γξάςνπλ. 

Δ2: Κη άκα έρνπλε δπζθνιίεο δειαδή γεληθά, εληάμεη… 

2: Τπάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. Καη ε {…} αθφκα, δε κπνξεί λα δηαβάζεη. 

: {…} θαιχηεξα γξάκκαηα, {……} ηα πάκε ζε κία εδψ. ‟ έλα… ζην καγαδί πνπ 

δνπιεχεη, ζε κηα θνπέια. Καη πάεη θαη ηα ιχλεη απηή, ηα γξάθεη ζε έλα ραξηάθη θαη κεηά 

ηα γξάθνπλ ηα παηδηά. Καηάιαβεο; 
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Δ2: Γελ ηνπο βνεζάεη, απιά ηνπο ηα ιχλεη; 

: Ναη.  

Δ2: Γηα λα πάλε γξακκέλα ζην ζρνιείν. 

2: Γελ ηα βνεζάεη. 

: Γελ ηα βνεζάεη, ηα ιχλεη. Ίζα γηα λα ηα δεη ν δάζθαινο φηη ηα ‟ρεη ιχζεη. Γη‟ απηφ δελ 

μέξνπλ ηίπνηα. Δίλαη δχζθνια, θαηάιαβεο; Δδψ… 

Δ2: Καιά, φηη θαηαιαβαίλεη ν δάζθαινο, θαηαιαβαίλεη φηη…Γελ είλαη απηφ ην ζέκα… 

: Καηαιαβαίλεη, αιιά ε θνπέια κεξηθέο… κεξηθά, κεξηθά ηα μέξεη λα ηα ιχζεη, αιιά ζε 

κεξηθά, βάδνπλ θάηη δπζθνιίεο πνπ… 

Δ2: Ναη, εληάμεη. 

: … πνπ δελ κπνξεί λα ηα θαηαιάβεη θαλέλαο. Καη πξνρζέο εδψ πνπ είραλ εδψ, κέρξη ε 

θνπέια απηή δελ κπνξνχζε λα ηα ιχζεη.  

(ε κεηέξα καο δείρλεη ηηο θσηνηππίεο πνπ ε δαζθάια είρε δψζεη ζηνλ Κ. γηα ην ζπίηη) 

Δ2: Απηά είλαη γηα ηελ ηεηάξηε ηάμε ηψξα, ε; Γηα ηνλ… γηα ηνλ Π. είλαη απηά; 

: ρη, γηα ηνλ Κ. . 

Δ2: Γηα ηε δεπηέξα; 

: Ναη! 

Δ2: Δίλαη δχζθνια… 

: Ναη, είλαη δχζθνια! Δίλαη πνιχ δχζθνια! Άκα δεηο κεξηθά θαη ε θνπέια εδψ πνπ 

κεξηθέο θνξέο καο ηα δίλεη λα ηα γξάςνπκε, καο ηα ιχλεη, δελ ηα θαηαιαβαίλεη. Απηά πνπ 

μέξεη θαη ηα ιχλεη… άκα θαηαιαβαίλεη… Βάι‟ ηνπ ζην ηεηξάδην, λα γξάςεη θαλνληθά. 

Σνπ έρεη πάξεη… εδψ ηνπ έρεη βάιεη δηάθνξα γξάκκαηα λα γξάςεη θαη ηα ‟ρεη γξάςεη 

πνιχ σξαία. 

Δ2: Ναη. 

: Σα ‟ρεη γξάςεη απφ πάλσ θαη ηα γξάθεη ν Κ. απφ θάησ. … Γηαηί πάεη δεπηέξα. Άκα 

πάεη ζηελ πξψηε ηνπ ρξφλνπ θαη δελ ηα μέξεη, λα πεη φπσο μέξεη ηψξα, νχηε πξφθεηηαη λα 

κάζεη. 



     Παράμετροι φοίτηςησ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα τησ Ελλάδασ: μια ποιοτική προςζγγιςη 

 354 

Δ2: Σίπνηα, ζην ζρνιείν ζα ‟πξεπε λα κηιήζεηε κε ηε δαζθάια. 

: Ναη, ζα πάσ. 

Δ2: Να δείηε ηη ζα γίλεη. 

 (Αθνχ ν Κ.  δηάβαζε κε δπζθνιία εχθνιεο ιέμεηο θαη πάληα κε ηε βνήζεηά καο, ηψξα ηνπ 

δεηάκε λα θάλεη λνεηά εχθνιεο πξάμεηο ηνπ ηχπνπ 3 θαξακέιεο + άιιεο 3. Απαληάεη κε 

δπζθνιία ζε ιίγεο κφλν θαη αξθεηά εχθνιεο εξσηήζεηο καο. Καηφπηλ, ξσηάκε ηνλ Π., ν 

νπνίνο απαληάεη κε επθνιία ζε εχθνιεο καζεκαηηθέο εξσηήζεηο. ) 

(Ζ κεηέξα απεπζχλεηαη ζηνλ Κ. :) 

: Λνηπφλ, έρσ ζπλελλνεζεί κε ην δάζθαιν, λα πεη ζηελ θπξία λα ζε βάιεη ζηελ ίδηα 

ηάμε. Αθνχ δε καζαίλεηο θαη δε δηαβάδεηο, ζα παο ζηελ ίδηα ηάμε. Θα θχγεηο απ‟ ηα 

παηδηά πνπ είζαη. Θα παο κε άιια παηδηά. 

Δ: Να δνχκε ηψξα, ζέιεη απηφο φκσο; 

5: Θέιεηο; Δ; 

Δ2: ρη, δε ζέιεη.  

: Ναη, αιιά λα κάζεηο γξάκκαηα! 

Δ: Γηα πεο κνπ. 

: Θα παο ζηελ ίδηα ηάμε; Γηαηί φκσο; Να δηαβάδεηο!  

(Ο Π.  καο δηαβάδεη έλα θνκκάηη απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο πνπ έρεη λα κειεηήζεη γηα 

ηελ επφκελε κέξα.) 

Δ: Μάιηζηα. Γηα πεο κνπ, πφζεο θνξέο ην έρεηο δηαβάζεη εδψ; 

4: Δ; 

Δ: Δδψ πφζεο θνξέο ην δηάβαζεο; 

: Γελ ην ‟ρεη δηαβάζεη. Μφιηο ηψξα. 

4: Σψξα. 

Δ: Σψξα ην δηάβαζεο;  

4: Ναη. 
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Δ: Γηαηί δελ ην ‟ρεηο δηαβάζεη; Πφηε ζα ην δηαβάζεηο; Δίκαζηε φιε κέξα εδψ. 

: Άκα ηνπ πσ εγψ λα δηαβάζεη, ηφηεο. Καη κεξηθέο θνξέο κε θνξντδεχεη. Γηάβαζεο, 

Πέηξν; Γηάβαζα. Σψσσξα δηάβαζα; Απφ ηελ ψξα πνπ ήξζα! Καη ςέκαηα. 

Δ2: Κη φκσο, παξφια απηά, δηαβάδεη πάξα πνιχ θαιά. 

: ηελ ηάμε πνπ πάεη… πάεη ηεηάξηε απηφο. 

Δ: Γηα ιέγε, πφηε ζα δηαβάζεηο; 

4: Σψξα. 

Δ: Σψξα. Πήγαηλε λα δηαβάζεηο. 

: Δ, ηξάβα απφ θεη λα δηαβάζεηο. 

Δ: Οξζνγξαθία δηάβαζεο; Γελ έρεηο δηαβάζεη. Πφηε δηάβαζεο νξζνγξαθία; Γηα πήγαηλε λα 

δηαβάζεηο… 

: Κιείζε ηελ πφξηα θαη… θνηκήζνπ! 

Δ: (ζηνλ Κ. :) Με ζέλα ηη ζα θάλνπκε; 

: Λνηπφλ, ζα βάινπκε… ζηελ πξψηε ηνλ Κ., γηα λα κάζεη ιίγα γξάκκαηα, γηαηί δε 

βγαίλεη. 

Δ: Γηα πεο κνπ, ζεο λα κάζεηο λα δηαβάδεηο; 

5: (ρη) 

: ρη, ιέεη. 

Δ: Γηαηί, δε ζ‟ αξέζεη; Ζ αδεξθή ζνπ φκσο δηαβάδεη, ην μέξεηο φηη ε Β.  δηαβάδεη; Καη ν Π 

δηαβάδεη. Δζχ πφηε ζα κάζεηο; 

: Απηφο κφιηο ζα βγάιεη ην δεκνηηθφ, ηφηε ζα κάζεη. ρη, ζα πάσ λα ζπλελλνεζψ κε ηε 

δαζθάια ηνπ θαη άκα πάεη… κπνξεί λα ηνλ βάιεη πξψηε, λα πάεη πξψηε. 

Δ: Γηα λα δνχκε, ζέιεηο λα κάζεηο εζχ; Να κε ζε βάιεη ζηελ πξψηε άκα δε ζέιεηο… 

: Γε ζέιεηο λα κάζεηο γξάκκαηα, Κ. ; 

5: (Ναη) 
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: Μεηά γηαηί είπεο «φρη»; Έθαλεο ιάζνο, λφκηδεο φηη είπακε… 

Δ2: Νφκηδεο φηη είπε φηη… δε ζέιεηο λα κάζεηο… 

: Ναη. 

2: Μπνξεί λα πεηλάεη. 

: Γελ ηξψεη… 

Δ2: Μήπσο ζέιεη θακηά ηπξφπηηα λα θάεη, ηίπνηα… 

: Γελ ηξψεη, απηφο δελ αζρνιείηαη κε θαΐ, δελ ηξψεη θαζφινπ. 

2: Γηαηί θαη λα ήζειε λα θάεη, έρεη; 

Δ2: Γηα ην ζρνιείν θνιαηζηφ ηνπ δίλεηε απφ δσ ή… 

: Γάια… φρη, κε ηη; Σνπ θηηάρλσ γάια θαη ζα πηεη ην κηζφ πνηήξη. 

Δ2: Καη ζην ζρνιείν δελ ην ζέιεη, δελ ζέιεη λα θάεη δειαδή, δελ… 

: ρη. 

2: ηαλ ππάξρνπλε ιεθηά, ηνπ δίλνπκε. 

: Δ, ηνπ δίλσ θαλέλα επξψ, άκα έρσ, ηνπ δίλσ δχν επξψ. Έλα επξψ, παίξλεη θάλα δχν 

θξνπαζάλ… 

Δ: Κξνπαζάλ ηξψεη ζην ζρνιείν; 

: Κξνπαζάλ ηξψεη, λαη. 

Δ: Κξνπαζάλ ζ‟ αξέζνπλε; 

5: (Ναη) 

Δ: Μάιηζηα. 

: Κξνπαζάλ, θακηά Ακίηα… άιια πξάγκαηα δελ αζρνιείηαη. 

Δ: ην ζρνιείν πνηνο ηα πεγαίλεη; 

: Μνλαρά ηνπο. 

Δ2: Δίλαη καθξηά, γηαηί εγψ δελ μέξσ. 
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: ρη. 

2: Δίλαη 200 κέηξα ην ζρνιείν. 

Δ2: Α, κάιηζηα. 

: ηαλ ζρνιάεη, παλ‟ ηα θνξίηζηα θαη ηνλ παίξλνπλ. Απφ δσ πάεη κε ηνλ Κ., κε ηε Β., 

γηαηί ζρνιάεη ιίγν λσξίο απηφο, 12:30 ε ψξα, 1:00 παξά… Καη πάλε ηα θνξίηζηα θαη ηνλ 

παίξλνπλ απφ ην ζρνιείν. 

Δ2: Δίλαη θαη ν δξφκνο εδψ πέξα, δελ είλαη … 

Δ: (ζηνλ Κ. :) Λνηπφλ, γηα πεο κνπ, ζεο λα πεγαίλεηο ζηε Γιψζζα κφλν ζηελ πξψηε λα 

κάζεηο λα δηαβάδεηο; Θα κείλεηο ζηε δεπηέξα. Σηο δχν πξψηεο ψξεο λα πεγαίλεηο λα 

παξαθνινπζείο ζηελ πξψηε, κέρξη λα κάζεηο λα δηαβάδεηο θαιά; Θέιεηο; Δ; Λέγε. Θεο λα 

πεγαίλεηο δπν ψξεο ην πξσί, κηα ψξα ην πξσί, λα… ε; Να ζνπ πσ, θάλεηο κε 

θαλέλαλ…εθηφο απφ… εθηφο απφ ηελ…πνηα θπξία είπακε φηη έρεηο εζχ; 

: Γε ζπκάηαη πψο ηε ιέλε. 

Δ: Γελ μέξεηο πψο ηε ιέλε ζην φλνκα; Λνηπφλ, γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ζέλα…Δζχ 

αλ… δε ζα θχγεηο απ‟ ηελ ηάμε, αιιά λα πεγαίλεηο λα θάλεηο κφλν Γιψζζα. Θέιεηο; 

Λνηπφλ, ηη είπακε, δηάβαζεο εζχ γηα ζήκεξα; 

: Σίπνηα. Οχηε δηάβαζε νχηε έγξαςε, νχηε ηίπνηα. 

Δ: Δ; Πνην κάζεκα είρεο γηα αχξην; Γηα πεο κνπ; 

5: Απηφ εδψ. 

Δ: Απηφ εδψ. Απηφ πφηε ην ‟θαλεο; 

5: Υηεο. 

Δ: Υηεο. Ση ρηεο; ήκεξα ή ρηεο; 

: Υηεο πήγεο ζρνιείν, ζήκεξα δελ πήγεο. 

Δ: Α, λαη. Μάιηζηα. Λνηπφλ. Απηφ ην έρεηο δηαβάζεη δειαδή; 

: Ναη, ην έρεη δηαβάζεη. Σν άιιν. 

Δ: Δ, γηα πήγαηλε δηάβαζε, άηληε! Πξνρψξα. 

: Πήγαηλε, λα κελ παο ζηελ πξψηε πάιη! Πήγαηλε. Γπν ψξεο ζα δηαβάδεηο! … Να 
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ζπιιαβίδεη δελ έρεη κάζεη. 

Δ: πιιαβίδεη. Γελ είλαη… Οπζηαζηηθά, δελ είλαη φηη δελ έρεη θαηαιάβεη πψο λα δηαβάδεη, 

δηαβάδεη. Αιιά πξέπεη λα… 

: Θέιεη ιίγν βνήζεηα, λα… 

Δ: … μεηξίςεη. 

: Πξέπεη λα πάεη φπσο είπεο εζχ ηψξα, λα πάεη δχν ψξεο ζηελ πξψηε θαη κεηά… 

2: Καη ζηελ πξψηε λα πάεη… 

: ρη, ζα κάζεη. 

2: … ηη ζα θάλεη ε δαζθάια αθνχ δε δηαβάδεη, έρεη ηφζα άιια παηδηά… Πξέπεη λα έρεη 

άηνκν… 

: ηαλ πήγε ζηελ πξψηε… 

Δ: Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε επίπεδν πνπ είλαη ηα παηδηά ηεο πξψηεο. Απηή ηε ζηηγκή. Οπφηε, 

αλ παξαθνινπζήζεη… 

2: ρη, φρη, δελ είλαη απηφ. Γηαηί ηα άιια παηδηά πνπ πάλε ζηελ πξψηε… 

Δ: Ναη; 

2: … ζα θάηζνπλ κε ηε κάλα ηνπο ζην ζπίηη λα δηαβάζνπλ. Απηφο πνπ ζα πάεη ζηελ 

πξψηε, πάιη ην ίδην. 

: Θα κάζεη εθεί, ξε Ν. , ζα κάζεη! 

Δ: Ναη, λαη. 

: Ρε παηδί κνπ, ξε παηδί κνπ, ζα κάζεη… 

Δ: Καλνληθά, κπνξεί λα ηνλ δηαβάζεη.  

3: Μπνξεί. 

Δ: … θαη ζα μεηξηθηεί ιίγν θη απηή. 

3: Ναη, αιιά… 

Δ: Έηζη; Λνηπφλ, άκα ζηξηκψμεηε θαη ιίγν ηε Β. … εδψ… πνηα ηειείσζε; 
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3: Κακία! 

: ρη, ε . . Κνηκάηαη. Έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, αιιά… ηίπνηα. 

Δ: Σίπνηα. 

: Σίπνηα εληειψο. 

Δ: Καιά, θάπνηα μέξεη λα δηαβάδεη απφ ηηο… δελ μέξεη θακία απ‟ ηηο θφξεο; 

: ρη. 

Δ: Καζφινπ; 

: Σίπνηα, φρη. 

Δ: Κακία… 

: ρη. 

Δ: … δελ μέξεη λα δηαβάζεη; 

: Μφλν ε Β. , ν Π. … 

Δ: Μάιηζηα. 

: Σψξα, απφ κέλα ηη βνήζεηα λα ‟ρνπλ; Δγψ δελ πήγα ζρνιείν 

Δ: Δζχ είπεο… πήγαηλεο θαζφινπ ή… 

: Πήγαηλα γηα δνπιεηά, κία πήγαηλα, κία πεγαίλακε γηα δνπιεηά, καδεχακε κπακπάθη 

εθεί ζηελ Πξέβεδα, κία πήγαηλα, κία δελ πήγαηλα, κία πήγαηλα… Κνηηάγακε λα πάξνπκε 

θαλέλα θξάγθν λα θάκε. Ήκαζηαλ κηθξά γηαηί… καο {…} ε κάλα καο; Δγψ ήκνπλα πην 

κηθξή απφ ηε Β. . Καη πήγαηλα γηα δνπιεηά θη έπαηξλα… 15 θξάγθα θαη θχηεπα παηάηεο. 

ιε κέξα. 

Δ: Απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζέιεηο λα πάξεηο; 

: Μαθάξη, αιιά πνχ ‟λ‟ ην; Να πηάζσ θαη δνπιεηά ζην δήκν. Υαξάο ζην δήκν. Απφ πνχ 

λα ην πάξσ ην απνιπηήξην; Αθνχ δελ έρσ ηειεηψζεη. Μνπ δεηάεη ν δήκνο απνιπηήξην 

δεκνηηθνχ, ηη λα θάλσ; 

Δ: Γηα θέξε ην πηζηνπνηεηηθφ ζνπ. 

: Πνχ ην ‟βαιεο ην ραξηί; Ρε ζπ, ζνπ ‟δσζα έλα ραξηάθη, πνπ ‟λ‟ ην, θέξ‟ην εδψ, λάην. 
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Δ2: Χξαίν ην ζπίηη, σξαίν ην ‟ρεηε θηηάμεη. 

: Χξαίν, έρσ ηα παηδηά, εδψ λα δεηο θαζαξία θάζε κέξα… Να ηα ‟ρεηο φιε κέξα, φιε 

κέξα ζην πφδη. Παηρλίδη… πνχ λα ‟ξζνπλε θαη ηεο θφξεο κνπ ηα παηδηά, έρεη ηέζζεξα ε 

θφξε κνπ. 

Δ2: Γίλεηαη εδψ, ε; 

: Έλα έρεη, έλα κεγάιν, αμίδεη γηα δέθα! Γηα δέθα αμίδεη! Να αλεβεί εθεί, λα πάεη εθεί, 

λα πάεη απφ δσ… Απηφ κνπ ην ‟ρνπλε θάλεη δψξν. 

Δ2: Απηφ; 

: Ναη. Σν ‟ρσ ρξφληα. 

Δ2: Χξαία… ηεξενθσληθφ βιέπσ, σξαίν… 

: Απηφ ην ‟ρσ πάξεη, ην ‟ρεη πάξεη ν γηνο κνπ, ζ‟ έλα κάξθεη ην ‟ρε πάξεη… 

Δ: Σν ακάμη πψο ην πήξαηε; 

: Σν ακάμη; Σν ‟ρνπκε ρξφληα. Σν ‟ρακε πάξεη 150.000 ρσξίο ηε κεραλή απάλσ. 

Λνηπφλ… 

Δ: Καη δε κνπ ‟πεο γηα ηέηνην. Γηα γξακκάηηα. 

: Ναη. Καη ην είρακε πάξεη ρσξίο κεραλή απάλσ. 150.000. Σν ‟ρσ ηψξα… 5-6 ρξφληα… 

παξαπάλσ ην ‟ρσ. 

Δ: Μάιηζηα. 

: Δ, κεηά βάιακε θαη κία κεραλή απάλσ… θαη ηψξα ην παίξλνπκε, δελ έρεη θαλέλα 

ηέηνην πξφβιεκα πνπ ην νδεγάεη… 

Δ: Γηα πεο κνπ θάηη… γηα πεο κνπ θάηη άιιν, εζχ λα δηαβάδεηο θαζφινπ, μέξεηο; 

: Να ζπιιαβίζσ μέξσ. Γειαδή άκα κνπ πεηο ηψξα… δειαδή θαηαιαβαίλσ. Να, εδψ 

ιέεη Γεκαξρία Πάηξαο. 

Δ: Γηα θάηζε, γηα δηάβαζέ ην θαιά… 

: … Γήκαξρνο Παηξψλ! Δίκαη φπσο είλαη ν Κ ! 

Δ: Πφζν ρξνλψλ είζαη; 
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: Δ, είκαη ηνπ ‟65. 

Δ: Σελ ίδηα ειηθία έρνπκε.   

: Να βξσ θη εγψ κηα δνπιεηά, λα δνπιέςσ… 

 


