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Περίληψη 

 

Η προσφυγική κρίση αποτέλεσε  γεγονός και για την ελληνική κοινωνία, με μεγάλο 

πλήθος προσφύγων να καταφθάνουν στην Ελλάδα από το 2015 και έπειτα. Τα 

ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με ποικίλα θέματα που 

σχετίζονταν με τους πρόσφυγες, ενώ εκτεταμένα καλύφθηκαν και οι αντιδράσεις που 

προκλήθηκαν μετά την πρόταση ένταξης των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της Ελλάδας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αναπαραστάσεις των προσφύγων και 

των Ελλήνων, όπως αυτές οικοδομούνται από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης σε δύο 

διαφορετικές ομάδες άρθρων, μία που αφορά στις κοινωνικές αντιδράσεις που 

προκλήθηκαν σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τους πρόσφυγες, αλλά και 

στις εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν για τους πρόσφυγες, όπως 

δημοσιοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο έξι ελληνικών εφημερίδων εθνικής 

κυκλοφορίας. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των 

ποιοτικών δεδομένων από τα δεκαοκτώ δημοσιογραφικά κείμενα. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα οι αναπαραστάσεις των προσφύγων και των 

Ελλήνων διαφοροποιούνται στις δύο ομάδες άρθρων, ενώ και τα είδη λόγου από όπου 

αντλούνται στοιχεία στα κείμενα είναι ενδεικτικά των αναπαραστάσεων που εν τέλει 

οικοδομούνται. Στα κείμενα οι πρόσφυγες αναπαρίστανται, κυρίως, αρνητικά ως 

‘επικίνδυνοι’ για τους Έλληνες σε διάφορα επίπεδα, σε συμφωνία με αποτελέσματα 

άλλων ερευνών, αλλά και ως θύματα των καταστάσεων, τα οποία βρίσκονται σε 

δεινή θέση και εξαρτώνται από άλλους. Οι Έλληνες, αντιθέτως, αναπαρίστανται σε 

ένα πιο θετικό πλαίσιο, είτε ως διεκδικητικοί και δραστήριοι, είτε ως δημοκρατικοί 

πολίτες με διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους τους, ενώ, 

ακόμη και στις περιπτώσεις που ενεργούν ρατσιστικά προς τους πρόσφυγες, οι 

συγκεκριμένες ενέργειες προβάλλονται ως απόλυτα δικαιολογημένες, επειδή 

επιδιώκουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή το ελληνικό έθνος. 

 

Λέξεις κλειδιά: αναπαραστάσεις, προσφυγική κρίση, εκπαίδευση, πρόσφυγες, 

Έλληνες, ελληνικά ΜΜΕ, Κριτική Ανάλυση Λόγου  
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Abstract 

 

The refugee crisis is a current fact for the Greek community as well, as numerous 

refugees have been arriving in Greece since 2015. Greek media  have variously 

covered the refugees’ issue, but they, also, extensively covered the effects related to 

the refugees’ inclusion project in the Greek educational system. The present research 

examines the representations of refugees and Greek people, which were constructed in 

the Greek media from two different categories of articles, one related to the social 

ramifications of the inclusion project for refugees, and the other which covered some 

educational actions for refugees. The articles were drawn from the websites of the six 

national Greek newspapers. Critical Discourse Analysis was used for the analysis of 

the qualitative data of the eighteen articles collected.  

 As concluded from the study, the representations of refugees and Greeks are 

differentiated in the two different categories of articles and the kind of discourses 

which are present in the articles shape those representations. In the texts, refugees are, 

mostly, depicted ‘negatively’ as ‘dangerous’ for the Greek people in different ways, 

and those conclusions are in line with other studies, but they were, also, depicted as 

victims of the situations, who are in a very difficult position and in need of others. 

Conversely, Greek people are constructed in a more positive way, as assertive, active 

or democratic citizens who are willing to offer and stand next to their fellow beings. 

Even in the cases where Greek people behave in racist ways towards refugees, their 

acts are depicted as profoundly justified, because they aim at protecting either their 

children, or the Greek nation. 

 

Key words: representations, refugee crisis, education, refugees, Greek people, Greek 

media, Critical Discourse Analysis 
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Πρόλογος 

 

Η περίοδος από το 2015 και έπειτα, χαρακτηρίστηκε από την έντονη προσέλευση 

πλήθους ανθρώπων προς την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα των συνθηκών που 

επικρατούσαν σε πολλές χώρες. Η πορεία προς την Ευρώπη ξεκινούσε αρκετά 

χιλιόμετρα μακριά, ενώ για πολλές περιπτώσεις ανθρώπων μέρος αυτής της πορείας 

αποτελούσε και η Ελλάδα. Οι περιγραφόμενες εξελίξεις εξακολουθούν να ισχύουν 

ακόμη και κατά τη χρονική στιγμή της συγγραφής της παρούσας έρευνας, αν και 

ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.   

Το μέγεθος των αφίξεων προς την Ευρώπη αποδίδεται στις συνθήκες 

αστάθειας που επικρατούν σε ευρύτερες περιοχές περιμετρικά της ευρωπαϊκής 

ηπείρου, όπως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και σε κάποια κράτη της Αφρικής. 

Στο χρονικό εκδήλωσης της προσφυγικής κρίσης, και με τις ροές προσφύγων και 

μεταναστών που κατέφθαναν μαζικά, αποδείχθηκε πως η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να 

αντιμετωπίσει τέτοιας σημασίας ζητήματα, με αποτέλεσμα τη διάσπαση των κρατών 

μελών. Κάποια κράτη ήταν αντίθετα με τις μαζικές αφίξεις και διαμόρφωσαν 

ανάλογη τοποθέτηση, ενώ εκείνα τα κράτη που εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης 

δέχθηκαν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, επιζητούσαν τη λήψη μέτρων (Φίλης, 2017: 19, 

36) και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών και απαιτητικών 

συνθηκών. 

Το έτος 2015 στην Ευρώπη ήρθαν 1, 2 εκατομμύρια άτομα ως αποτέλεσμα 

της προσφυγικής κρίσης, ενώ το μέγεθος της προσέλευσης οδήγησε στην έναρξη 

συζητήσεων σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σχετικά με την αντιμετώπιση της 

κατάστασης από τα κράτη μέλη, αλλά και σε μακροπρόθεσμο, αναφορικά με τα 

εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των πολιτών της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2017: 5) στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

Στην περίπτωση των ατόμων που έφθασαν προς την Ελλάδα, μεγάλο μέρος 

αυτών προέρχονται από τη Συρία, όπου οι πολεμικές συνθήκες και το κλίμα 

αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε εξαιτίας του εμφυλίου, των τρομοκρατικών, 

ενεργειών του «Ισλαμικού Κράτους» και των επιθέσεων από χώρες της Δύσης 

ανάγκασε τον συριακό λαό να εγκαταλείψει τη χώρα (Φίλης, 2017: 32-33) με πρώτο 

σταθμό εντός της Ευρώπης την Ελλάδα. 

Ωστόσο, η διατήρηση αρνητικής στάσης κάποιων κρατών, οδήγησε αρχικά 

στο κλείσιμο των βόρειων συνόρων της χώρας, και κατ’ επέκταση στην επιβεβλημένη 
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παραμονή των προσφύγων στην Ελλάδα, παρά την πρόθεση κάποιων να συνεχίσουν 

το ταξίδι τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Ανάμεσα στους πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ελλάδα, υπήρχαν και πολλά 

παιδιά, σε ηλικία σχολικής φοίτησης. Σε συμφωνία, λοιπόν, με το διεθνές και εθνικό 

δίκαιο, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 

πρόσφυγες, το οποίο σταδιακά απέβλεπε στην εισαγωγή τους στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση προκάλεσε ποικίλες 

αρνητικές, κατά κύριο λόγο, αντιδράσεις από κάποιες πλευρές της ελληνικής 

κοινωνίας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.  

Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία αποτέλεσαν 

τροχοπέδη στην ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση και στη συνέχεια των 

σπουδών τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

ποικίλες δυσκολίες σχετικά με τη σχολική φοίτηση (United Nations High 

Commissioner for Refugees, 2017: 33) σε διάφορα μέρη του πλανήτη. 

Οι εν λόγω αντιδράσεις αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσιογραφικής κάλυψης 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας, όμως, της σημασίας που διαδραματίζουν τα 

μέσα ενημέρωσης στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από τον τρόπο πλαισίωσης των 

διάφορων θεμάτων, και πιο συγκεκριμένα ενός εκπαιδευτικού θέματος που αφορά μία 

ιδιαίτερα ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, προέκυψε η ανάγκη να διερευνηθούν οι 

αναπαραστάσεις που κατασκευάζονται για τους πρόσφυγες
1
, αλλά και για τους 

Έλληνες
2
 από κάποιες ελληνικές εφημερίδες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

θεματολογίας.  Η διερεύνηση ενός τέτοιου θέματος, σχετικού με τον εκπαιδευτικό 

τομέα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και σχετική με τα κίνητρα της ίδιας της 

ερευνήτριας. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ‘θερμές’ ευχαριστίες για την 

υποστήριξη, τις καίριες παρατηρήσεις και τη σημαντική βοήθεια που έλαβα σε όλα τα 

στάδια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας από την καθηγήτριά μου, την κα 

Αναστασία Στάμου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και 

Ανάλυσης Λόγου, στο τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

                                                           
1
 Στον όρο πρόσφυγες περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες, όπως τα παιδιά πρόσφυγες, οι γονείς, αλλά 

και τα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα, χωρίς να πραγματοποιείται κάποια διάκριση 

από την πλευρά της ερευνήτριας. 
2
 Στην κατηγορία Έλληνες περιλαμβάνονται οι Έλληνες γονείς, όπως προκύπτει τις περισσότερες 

φορές στα άρθρα, εκπρόσωποι της πολιτικής, εθελοντές, πολίτες, ο ελληνικός μαθητικός πληθυσμός, 

χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται κάποια διάκριση κατά τη χρήση από την πλευρά της ερευνήτριας. 
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Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω ‘ολόψυχα’ ευγνωμοσύνη στους δικούς μου 

ανθρώπους, οι οποίοι/ -ες με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ο καθένας/ -μιά στάθηκαν 

υποστηρικτικά στο πλευρό μου κάθε στιγμή που τους είχα ανάγκη, στη διάρκεια του 

δημιουργικού, και ταυτόχρονα, απαιτητικού ερευνητικού ‘ταξιδιού’. Τέλος, θα ήθελα 

να αφιερώσω την παρούσα εργασία σε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν είναι πια 

κοντά μου. 
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Εισαγωγή 

 

Ο εκπαιδευτικός τομέας δεν είναι αποκομμένος και ανεξάρτητος από την υπόλοιπη 

κοινωνική πραγματικότητα, πολύ περισσότερο αποτελεί ένα κομμάτι της κοινωνίας, 

από την οποία διαμορφώνεται και την οποία καθορίζει. Οι αντιδράσεις, επομένως, 

που δημιουργήθηκαν σε κοινωνικό επίπεδο, με αφορμή την πρόταση ένταξης των 

προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζουν σημαντικά τον εκπαιδευτικό 

τομέα και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το εάν οι πρόσφυγες 

έγιναν δεκτοί στο ελληνικό σχολείο ή όχι. 

 Η επιχειρηματολογία σχετικά με ένα τέτοιου είδους σημαντικό κοινωνικό και 

ανθρωπιστικό θέμα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη προβολή που έλαβε από τα μέσα 

ενημέρωσης, τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς με τις αντιδράσεις που 

δημιουργήθηκαν, καθιστά επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης των αναπαραστάσεων 

που οικοδομούνται για τους πρόσφυγες και τους Έλληνες. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες κειμένων, στη μία καλύφθηκε το θέμα των 

αντιδράσεων και στην άλλη το θέμα των εκπαιδευτικών δράσεων που σχεδιάστηκαν 

για τους πρόσφυγες. Η επιλογή διερεύνησης των δύο ομάδων κειμένων παρέχει τη 

δυνατότητα σύγκρισης των αναπαραστάσεων που οικοδομούνται ανά ομάδα 

κειμένων για τις δύο πληθυσμιακές ομάδες. 

 Στο θεωρητικό μέρος περιγράφεται το πλαίσιο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Αρχικά αναλύονται οι αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας στη 

δημοσιογραφία, με την παράθεση κάποιων κανόνων δεοντολογίας, ενώ 

περιγράφονται και οι λόγοι που ώθησαν τους ίδιους τους δημοσιογράφους στη 

θέσπισή τους. Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα 

μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και 

στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, προκειμένου να καταδειχθεί η επιρροή που 

ασκούν στην κοινωνία. Έπειτα, παρέχονται πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό τύπο, 

από όπου και προέρχονται τα κείμενα, ενώ, τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών αναφορικά με τον τρόπο αναπαράστασης των προσφύγων στα μέσα 

ενημέρωσης των δυτικών κοινωνιών. 

 Επιπλέον, γίνεται μια καταγραφή του πλαισίου το οποίο προσδιορίζει 

επακριβώς το περιεχόμενο του όρου πρόσφυγες και τα αναγνωρισμένα δικαιώματά 

τους, όπως αυτά διατυπώνονται στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλό του 

1967 για τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αναγνωρισμένα από τη 
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διεθνή κοινότητα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία αφορούν τους πρόσφυγες που 

βρίσκονται στην ανάλογη ηλικία, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την καταγραφή 

της ελληνικής κατάστασης σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης στους πρόσφυγες από 

τους ιθύνοντες. Ολοκληρώνοντας τη θεωρητική πλαισίωση καταγράφεται ο σκοπός 

και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 

 Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο διερεύνησης των 

κειμένων, τον τρόπο συλλογής του κειμενικού υλικού και τις πηγές από όπου 

αντλήθηκαν τα κείμενα. Επιπλέον, αναλύεται το πλαίσιο εφαρμογής της Κριτικής 

Ανάλυσης Λόγου το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, και τέλος παρατίθεται η 

ανάλυση των δεκαοκτώ κειμένων, τα οποία καλύπτουν το θέμα των αντιδράσεων και 

των σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τους πρόσφυγες. 

Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για τις δύο ομάδες 

κειμένων, σε αντιστοιχία με τα τρία ερευνητικά ερωτήματα. 

Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και 

πραγματοποιείται η σύνδεση των αποτελεσμάτων με τη θεωρία, αλλά και μια 

σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σε σχέση με τις αναπαραστάσεις που 

οικοδομήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης. 
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Θεωρητική πλαισίωση έρευνας 

 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Δεοντολογία και Ηθική στη Δημοσιογραφία 

 

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη ως θεσμοί για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την ωφέλεια της κοινωνίας (McQuail, 

2000: 131). Οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στην υπηρεσία του κοινού, με σαφή 

δικαιώματα και υποχρεώσεις (Bertrand, 2003: 46), στην επιτέλεση των καθηκόντων 

ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με γνωστά στους ίδιους γεγονότα, υποχρεώνονται 

να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν τα γεγονότα (Κομίνης, 1990: 42)  αυτά για 

την ενημέρωση της πολιτείας.  

Εφόσον τα μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται πως επιτελούν κοινωνικό έργο 

τότε θεωρείται δεδομένο να απολογούνται για τις ενδεχόμενες ενέργειες τους 

(McQuail, 2004: 106,107) όταν οι συγκεκριμένες ενέργειες συγκρούονται με τις 

αρχικές επιδιώξεις της πληροφόρησης. 

Το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όμως, δεν έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

ηθικής διάστασης που να δεσμεύει και να υπαγορεύει τον τρόπο εργασίας για 

ολόκληρο τον δημοσιογραφικό τομέα. Η ηθική του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, 

είναι χρήσιμο να διαμορφωθεί μέσω δημοκρατικών συζητήσεων (Hargeaves, 2006: 

159), για όλα όσα πρέπει να δημοσιοποιούνται με την προϋπόθεση του κοινού 

συμφέροντος και όσα είναι ορθότερο να αντιμετωπίζονται πιο προσεκτικά, εξαιτίας 

της ίδιας της ιδιαιτερότητάς τους. 

Η άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ρυθμίζεται από το σύνολο 

των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι κατοχυρώνονται στα πλαίσια της ηθικής 

(Δεληγιάννη, 2004: 79). Το θέμα της ηθικής στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αποτελεί 

μια διαδικασία «αυτοελέγχου» (Luhmann, 2001: 193), ενώ η διαμόρφωση 

δεοντολογικών αρχών είναι δυνατή μόνο όταν εξασφαλίζεται η ελευθερία των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Bertrand, 2003: 15). Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι 

συναποφασίζουν για το περιεχόμενο του κώδικα δεοντολογίας  το οποίο ρυθμίζει την 

επαγγελματική συμπεριφορά και συνείδηση (Δεληγιάννη, 2004: 104, 110) με 

επιλογές σύμφωνες με τις προσωπικές αξίες (Bertrand, 2003: 29)  των 

δημοσιογράφων σχετικά με τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός τους. 
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Οι κανόνες δεοντολογίας προσδιορίζουν σαφώς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της δημοσιογραφικής πρακτικής, και αφορούν σε αποδεκτές ηθικές 

αρχές για την κοινωνία και τη λειτουργία της (Bertrand, 2003: 38-39), ενώ η μεταξύ 

τους αντιστοιχία είναι αναγκαία  (Belsey & Chadwick, 1992: 11), καθώς σε 

περίπτωση που το περιεχόμενο του κώδικα είναι αντίθετο με το κοινωνικό πλαίσιο, η 

θέσπιση των κανόνων δεν διασφαλίζει το κοινωνικό σύνολο από ενέργειες που 

θεωρούνται μη αποδεκτές. 

Η διαμόρφωση του σχετικού κώδικα προσδίδει κύρος στο επάγγελμα και 

αίσθηση συλλογικής ευθύνης στους δημοσιογράφους, ενώ η αποτελεσματικότητά του 

εξαρτάται από την προϋπάρχουσα ηθική των ατόμων (Bertrand, 2003: 51-52). Ο 

κώδικας δεοντολογίας, με την πάροδο του χρόνου, συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης του κοινού προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Bertrand, 2003: 147). 

Οι δημοσιογράφοι, συνεπώς, που καταγράφουν και μεταφέρουν τις ειδήσεις με 

σεβασμό στον αρχικό σκοπό της ενημέρωσης, και σε συμφωνία με τη 

δημοσιογραφική δεοντολογία ενισχύουν την αίσθηση εμπιστοσύνης του κοινού 

απέναντί τους. 

Οι έννοιες της ευθύνης και της υπευθυνότητας αφορούν το χώρο των μέσων 

ενημέρωσης, καθώς η πρώτη προσδιορίζει την «ορθή συμπεριφορά», ενώ η δεύτερη 

το τρόπο πραγμάτωσής της (McQuail, 2000: 121) σε κοινωνικό επίπεδο. Οι κώδικες 

δεοντολογίας, επομένως, ανήκουν στον τομέα των ευθυνών που τα μέσα ενημέρωσης 

αναλαμβάνουν για την επιτέλεση της εργασίας τους, τις «αυτό- ανατιθέμενες 

ευθύνες», που αποσκοπούν στην «αυτοβελτίωση» και τον «αυτοέλεγχο» (McQuail, 

2000: 122, 133) των επαγγελματιών του δημοσιογραφικού κλάδου και των μέσων 

ενημέρωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (European Federation of 

Journalists), στην οποία  συμμετέχει και η Ελλάδα, με τις ενώσεις της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της 

Ε.Σ.Η.Α.Μ.-Θ., της Ε.Σ.Π.Η.Τ. και την ομοσπονδία της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. (European 

Federation of Journalists) συνέταξε μία δημοσιογραφική διακήρυξη σχετικά με την 

προώθηση της ελευθερίας και του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης της 

Ευρώπης. Μεταξύ των δέκα σημείων που προτείνονται για την πραγμάτωση αυτού 

του στόχου αναφέρεται και η άσκηση του δημοσιογραφικού έργου στα πλαίσια του 

δημόσιου προσφερόμενου αγαθού, με ιδιαίτερη σημασία στην ανεξάρτητη 

δημοσιογραφία από οποιεσδήποτε πολιτικές επιρροές και την αποφυγή εφαρμογής 

μέτρων που θα συνέβαλαν στον περιορισμό της ποιότητας του δημόσιου αγαθού της 
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ενημέρωσης. Επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του κοινού, μέσω 

της ανάληψης ευθυνών από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης στα πλαίσια της ηθικής 

δημοσιογραφίας. Για το σκοπό αυτό προτείνονται συγκεκριμένες ενέργειες, που 

μεταξύ άλλων αφορούν στη λήψη μέτρων αυτορρύθμισης (self-regulatory measures), 

όπως με τη σύνταξη κανόνων δεοντολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα 

του δημοσιογραφικού έργου (EFJ). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας ήδη από το έτος 1998 έχουν εγκριθεί από την 

ένωση της Ε.Σ.Η.Ε.Α. οι αρχές δεοντολογίας που ρυθμίζουν το επάγγελμα του 

δημοσιογράφου. Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 και στο Άρθρο 2 αναφέρονται: 

 

Άρθρο 1 

Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα 

είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο 

προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:  

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση 

όλης της αλήθειας.  

β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη 

διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών 

περιστατικών.  

γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού 

μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου και την ακριβή χρησιμοποίηση 

φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων.  

δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, 

κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.  

ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την 

ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.   

στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, 

ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την 

υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη 

άποψη, χωρίς, αναγκαστικά,  ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή θέση έναντι 

του θιγομένου. 

 

Άρθρο 2 

Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται 

δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 

α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, 

φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης. 
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β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής 

του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης 

μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή 

προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ 

και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο. 

γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις δικαστικές αποφάσεις. 

δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και των 

προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας. 

ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται 

σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν 

εμφανές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιαιτερότητά τους. 

στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού, τα οποία 

επέζησαν της εγκληματικής πράξης. 

ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες, που αναφέρονται στον ευαίσθητο τομέα 

της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση και η εντυπωσιακή προβολή μπορούν να 

προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη. 

η.  Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την 

τεκμηρίωσή τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές εικόνες) με δημοσιογραφικά 

θεμιτές μεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. 

θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των πληροφοριών που 

εξασφάλισε υπό εχεμύθεια. 

ι. Να σέβεται τους κανόνες εμπιστευτικής πληροφόρησης (off the record) εφ’ όσον ανέλαβε 

αυτή τη δέσμευση. 

(Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών) 

 

 Σκοπός της δημοσιογραφίας και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου είναι το 

δικαίωμα στην πληροφόρηση, τόσο η παροχή της πληροφόρησης, όσο και η λήψη 

πληροφόρησης. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα ρυθμίζεται από ένα σύνολο αρχών, 

προκειμένου να διαφυλαχθεί η αλήθεια της είδησης, η αντικειμενική της παρουσίαση, 

η με οποιοδήποτε τρόπο αποφυγή παραποίησής της, η οποία θα επέφερε την 

παραπληροφόρηση της κοινωνίας. Το σύνολο των δεοντολογικών αρχών, που οι ίδιοι 

οι δημοσιογράφοι όρισαν, αποτελεί ένδειξη του υψηλού αισθήματος ευθύνης και της 

προσπάθειάς τους να ανταποκριθούν στο δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης και στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του δικού τους κοινωνικού ρόλου. 
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Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Κατασκευή της Κοινωνικής 

Πραγματικότητας 

 

Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς οι πολίτες τα επιλέγουν για την καθημερινή τους πληροφόρηση. 

Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης επηρεάζεται από τον τρόπο που πλαισιώνονται τα 

διάφορα γεγονότα (De Vreese, 2005: 51) από τα μέσα ενημέρωσης. Τα θέματα που 

καλύπτονται εντοπίζονται εντός της κοινωνίας, την οποία παρατηρούν και 

καταγράφουν (Luhmann, 2001: 149-150), η ίδια η κοινωνία, συνεπώς, διαμορφώνει 

το περιεχόμενο της θεματολογίας. Επιπλέον, ο βαθμός ενδιαφέροντος ενός θέματος 

είναι σημαντικό στοιχείο για τη δημοσιοποίησή του, προκειμένου το κοινό να 

αναζητήσει σχετική ενημέρωση (Δεληγιάννη, 2004: 32   Uscinski, 2009: 798).  

 Οι δημοσιογράφοι επιλέγουν τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα μέσα 

ενημέρωσης, από ένα πλήθος περισσότερων θεμάτων, καθώς δεν είναι εφικτή η 

συγκέντρωση και η παρουσίαση πληροφοριών για όλα τα διαφορετικά θέματα 

(McCombs & Reynolds, 2002: 6). Από το πλήθος των διαφορετικών θεμάτων που 

παρατηρούνται στην κοινωνία, επιλέγονται και δημοσιοποιούνται εκείνα που 

θεωρούνται χρήσιμα για την ενημέρωση των πολιτών. Κάποια θέματα ενδέχεται να 

παρουσιάζονται από ποικίλα μέσα ενημέρωσης και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

ωστόσο, μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με διαφορετική θεματολογία 

από άλλους τομείς της κοινωνίας. Οι επιλογές στη θεματολογία, αλλά και ο τρόπος 

κάλυψης των ποικίλων θεμάτων διαφοροποιούνται από το είδος του μέσου, από το 

κοινό προς το οποίο απευθύνεται και από πλήθος δημοσιογραφικών παραγόντων και 

στόχων. 

 Τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη είναι εκείνα τα οποία 

επιλέγονται και προβάλλονται συστηματικά από τα ΜΜΕ, μάλιστα, ο βαθμός 

ενασχόλησης ρυθμίζει και τη σπουδαιότητα (Παπαθανασόπουλος, 1999: 65) του 

θέματος. Επομένως, τα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια ατζέντα (public 

agenda), είναι όσα κυριαρχούν χρονικά στη θεματολογία των μέσων ενημέρωσης 

(media agenda), ενώ η έμφαση σε συγκεκριμένα γνωρίσματα του εκάστοτε θέματος, 

από το σύνολο αυτών που το προσδιορίζει, επηρεάζει την κατανόησή του (McCombs, 

2005: 546) από τους αποδέκτες του μηνύματος. Ακόμη εξαιτίας της απήχησης των 

μέσων ενημέρωσης (media) σε μεγάλο κοινό, υπάρχει και η πιθανότητα 

παραπληροφόρησης, στις περιπτώσεις που μεταφέρονται ανακριβείς πληροφορίες 
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(Zillmann, 2002: 21) στην ποικίλη θεματολογία που καλύπτεται, σε αναντιστοιχία, 

όμως, με όσα ορίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας. 

 Οι πληροφορίες που γνωρίζει το άτομο, προέρχονται από την εμπειρία του, 

όσες όμως δεν αποτελούν μέρος της εμπειρίας, αποκτώνται κατά κύριο λόγο μέσω 

των δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης (Bertrand, 2003: 20), τις οποίες και 

επεξεργάζεται κάθε αποδέκτης με βάση τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες (McCombs, 

Einsiedel & Weaver, 1996: 91, 98). Η πρόσβαση και η επιλογή, μεταξύ πολλών 

διαφορετικών πηγών ενημέρωσης προσφέρει πλήθος πληροφοριών που δεν 

προσλαμβάνονται άμεσα. Το περιεχόμενο, λοιπόν, των μέσων ενημέρωσης και κατ’ 

επέκταση η ενημέρωση των πολιτών, εναπόκειται στις αποφάσεις των 

δημοσιογράφων.  

 Αν και υποστηρίζεται πως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν ασκούν καμία 

επιβολή στους αποδέκτες, ωστόσο, με τις κατασκευές της πραγματικότητας που 

προβάλλουν, καθορίζουν όσα παρατηρούνται σε κοινωνικό πλαίσιο (Luhmann, 2001: 

159-160).  

 Ο Fairclough επισημαίνει τον διαμεσολαβητικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης 

μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Fairclough, 1995: 37), καθώς τα 

γεγονότα που καλύπτονται είναι δημόσιου ενδιαφέροντος, παράγονται στα πλαίσια 

του δημόσιου τομέα, ενώ η πρόσληψή τους πραγματώνεται, κυρίως, ατομικά, στον 

ιδιωτικό χώρο των πολιτών που επιλέγουν συγκεκριμένα μέσα για την ενημέρωσή 

τους. Η επιλεκτική αναπαράσταση της πραγματικότητας και των υποκειμένων, η 

προβολή συγκεκριμένων ταυτοτήτων  (identities) και κοινωνικών αξιών, καθώς και ο 

τρόπος που καθορίζονται οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ατόμων που διαθέτουν ισχύ 

και εκείνων που δεν διαθέτουν, συγκαταλέγονται στις κοινωνικές επιπτώσεις των 

μέσων ενημέρωσης (Fairclough, 1995: 17), οι οποίες επιδρούν στους αποδέκτες που 

τις ερμηνεύουν και διαμορφώνουν την άποψή τους. 

 Στην περίπτωση των δημοσιογραφικών οργανισμών και των επαγγελματιών, 

παρατηρούνται συγκεκριμένες επιλογές στον τρόπο παρουσίασης ενός 

δημοσιογραφικού θέματος, οι οποίες εξαιτίας και της μαζικότητας των μέσων 

ενημέρωσης είναι δυνατό να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης και στη στάση της κοινωνίας. 

 Οι επιλογές των δημοσιογράφων στο υλικό που παράγουν, καθιστούν εφικτή 

την διαμόρφωση μίας διαφορετικής ή ακόμη και ελλιπούς αντίληψης στους 

αποδέκτες (Χατζηεμμανουήλ, 2011: 105). Πιο συγκεκριμένα, η παραποίηση ή η 
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απόκρυψη στοιχείων, προκειμένου να μη θιχτούν τα συμφέροντα κάποιων ατόμων 

(Harris, 1992: 69, 70), η  παράθεση ή η αποσιώπηση συγκεκριμένων λέξεων, 

στερεοτυπικών αντιλήψεων, καθώς και η αξιοποίηση συγκεκριμένων 

δημοσιογραφικών πηγών είναι ενδεικτικά του πλαισίου υπό το οποίο αναπτύσσεται 

(manifested) ένα γεγονός (Entman, 1993: 52) από τον παραγωγό του κειμένου, 

δηλαδή στην περίπτωση των μέσων ενημέρωσης, από τον δημοσιογράφο. Ο τρόπος 

παρουσίασης των πληροφοριών αντανακλά τον τρόπο  πρόσληψης του γεγονότος από 

τον δημοσιογράφο, ενώ η προσθήκη ποικίλων σχολίων, χειραγωγεί και κατευθύνει 

τον τρόπο σκέψης των αποδεκτών (Κομίνης, 1990: 231-214). 

 Οι αποδέκτες των μέσων ενημέρωσης επεξεργάζονται και ερμηνεύουν το 

μήνυμα στο πρίσμα των διαφορετικών προθέσεων και εμπειριών τους. Κάθε άτομο 

επεξεργάζεται τις προσφερόμενες πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, η 

επιλογή των πληροφοριών που δεν δημοσιοποιούνται ασκούν επιρροή στον τρόπο 

σκέψης των αποδεκτών (Bertrand, 2003: 37), καθώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση διαφορετικής γνώμης.  

 Η εξουσία, όμως, των μέσων ενημέρωσης έγκειται στην αναπαραγωγή της 

υπάρχουσας κατάστασης, μέσω της διατήρησης της εξουσίας σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές τάξεις, όταν τα εκάστοτε θέματα εξετάζονται από συγκεκριμένες πλευρές 

και οι πληροφορίες προέρχονται από συγκεκριμένες πηγές (Fairclough, 1989: 50-51).  

Άτομα με ισχύ στον οικονομικό και πολιτικό τομέα έχουν αυξημένη πρόσβαση στα 

μέσα ενημέρωσης (Fairclough, 1995: 40), αυτή η κυριαρχία των κοινωνικών ελίτ 

μπορεί να επιφέρει τη θετική αναπαράσταση των ίδιων, με απώτερο στόχο τη 

διαιώνιση της ισχύς τους, ενώ η περιθωριοποίηση των μειονοτικών ομάδων να 

συμβάλλει στην αρνητική αναπαράστασή τους (van Dijk, 1993: 247-248).   

 Σύμφωνα και με τον Curran «ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, όχι απλώς άτομα, 

έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα μέσω των ΜΜΕ» (Curran, 2004: 

153), ωστόσο, ο τρόπος διαπραγμάτευσης ενός θέματος καθορίζεται, από τη σκοπιά 

υπό την οποία εξετάζεται (Fairclough, 1989: 51). Συνεπώς, εφόσον τα θέματα 

αναπτύσσονται υπό τη σκοπιά των ισχυρών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, οι οποίοι και 

έχουν αυξημένη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, τότε φαίνεται αναμενόμενο να 

υποσκάπτεται με συστηματικό τρόπο η αντίθετη πλευρά. 

 Τα άτομα, επομένως, που αποτελούν τις δημοσιογραφικές πηγές, έχουν τη 

δυνατότητα να τοποθετηθούν για τα ποικίλα ζητήματα, ενώ φαίνεται πως αποτελούν 

έναν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Αντιθέτως, μέλη 
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συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων έχουν περιορισμένη ή και καμία δυνατότητα 

τοποθέτησης στα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα υπό εξέταση 

θέματα τους αφορούν άμεσα. 

 Ο McQuail, μάλιστα, επισημαίνει πως τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης 

οφείλουν να διασφαλίζουν την «πολυφωνία» ερχόμενα σε αντίθεση με την 

καθεστηκυία τάξη πραγμάτων και τις καθιερωμένες συμβάσεις (McQuail, 2004: 111), 

όταν πέρα από τις γνωστές τοποθετήσεις διατυπώνονται και άλλες αντικρουόμενες 

που δεν παύουν, όμως, να εκφράζουν ένα μέρος της κοινωνίας. Ωστόσο, η 

μονόπλευρη παρουσίαση των θεμάτων, η δυνατότητα τοποθέτησης σε συγκεκριμένα 

μέλη της κοινωνίας, η αναπαράσταση δεδομένων, και κατ’ επέκταση αποδεκτών, 

σχέσεων εξουσίας, καθώς και η συνειδητή αποσιώπηση των ποικίλων απόψεων και 

των διαφορετικών υπαρκτών αντιλήψεων για το ίδιο γεγονός, ενέχουν κοινωνική 

σκοπιμότητα, ενώ αντιβαίνουν και στο στόχο του πλουραλισμού. 

 Τα άτομα που η γνώμη τους συνάδει με εκείνη που είναι κυρίαρχη στο 

κοινωνικό πλαίσιο είναι πιο πρόθυμα να την εκφράσουν, σε αντιδιαστολή με τα 

άτομα που έχουν αντίθετη γνώμη, και με το φόβο της κοινωνικής απομόνωσης 

παραμένουν σιωπηλά. Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε μια κοινωνία 

επηρεάζεται από αυτό που η Noelle-Neumann ονόμασε «σπειροειδή γραμμή σιωπής» 

(“spiral” of silence), καθώς η συνεχής γνωστοποίηση μίας άποψης οδηγεί στην 

κυριαρχία αυτής, ενώ η αποσιώπηση της αντίθετης σταδιακά επιφέρει την εξαφάνισή 

της (Noelle-Neumann, 1974: 44) με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, 

η οποία είναι αντιπροσωπευτική των κυρίαρχων απόψεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη «σπειροειδή γραμμή της σιωπής» αντιλαμβανόμαστε 

πως ο δεδομένος τρόπος εργασίας και οι επιλογές του επαγγελματία δημοσιογράφου 

στον τρόπο αναπαράστασης των ποικίλων θεμάτων, σε συνδυασμό με τη μαζικότητα 

των μέσων, επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για την ίδια την κοινωνία. Σε ένα 

δημοσιογραφικό θέμα όπως αυτό που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα, ο 

δημοσιογραφικός τρόπος κάλυψης από ποικίλα μέσα είναι δυνατό να καταστήσει 

ορατά αποτελέσματα στο επίπεδο της καθημερινότητας, στα πλαίσια της κοινωνικής 

ζωής των ατόμων, να νομιμοποιήσει καταστάσεις, να εδραιώσει την κυριαρχία των 

ατόμων, να στιγματίσει πρόσωπα και, εντέλει, να οδηγήσει, ακόμη και στην 

περιθωριοποίηση της πληθυσμιακής ομάδας των προσφύγων. 
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Τα Νέα Μέσα Ενημέρωσης - Ηλεκτρονικός Τύπος 

 

Η τεχνολογική ανάπτυξη επέφερε σημαντικές αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης σε 

διεθνές επίπεδο, ενώ οι διαφορετικοί κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί 

παράγοντες ανά χώρα συνέβαλαν στη διαφορετική λειτουργία (Παπαθανασόπουλος, 

2000: 142) των μέσων ενημέρωσης. 

 Σε αυτό το πλαίσιο των εξελίξεων, οι τεχνολογικές δυνατότητες καταργούν 

τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στην επικοινωνία (ΜακΚουέιλ, 2003: 

166). Το προγενέστερο διάστημα υπήρχαν ανάλογοι περιορισμοί στην ενημέρωση 

των πολιτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εφημερίδων, καθώς η αναπαραγωγή και 

η διανομή απαιτούσε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να φθάσει το τελικό προϊόν 

στους πολίτες. 

 Στον επικοινωνιακό τομέα, ο συνδυασμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέφερε την εμφάνιση 

των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και τη δημιουργία του «ψηφιακού κόσμου» 

(Μεϊμάρης, 1998: 223-224), τα οποία σταδιακά επέφεραν τις αλλαγές που αποτελούν, 

πλέον, μέρος της καθημερινής ενημέρωσης των πολιτών. 

 Στις αρχές του 21ου αιώνα υποστηρίχθηκε πως τα νέα μέσα θα επέφεραν το 

νέο είδος δημοσιογραφίας, την «εργαλειακή δημοσιογραφία», με έμφαση στην 

παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών, ανάλογα με τις προτιμήσεις των  αναγνωστών 

(Bardoel, 2000: 298, 300) καταναλωτών. 

 Το διαδίκτυο εντάσσεται σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, μεταξύ πολλών 

άλλων, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των νέων τρόπων ενημέρωσης της 

κοινωνίας.  

 Αναφορικά με το διαδίκτυο (Internet), πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο 

υπολογιστών, με το οποίο καθίσταται εφικτή η επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους 

που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη (Βέγλης, 2001: 17). Πιο 

αναλυτικά, το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και διανομής 

πληροφοριακών μηνυμάτων, αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσής 

τους, ενώ η πρόσβαση των χρηστών είναι εύκολη (ΜακΚουέιλ, 2003: 147, 156). 

Επιπλέον, συνδυάζονται η διαδραστικότητα (interactivity) με εκείνα τα 

χαρακτηριστικά των μαζικών μέσων ενημέρωσης, όπως η ποικίλη θεματολογία και η 

«παγκοσμιοποιημένη φύση της επικοινωνίας» (Livingstone, 1999: 65). 



21 

 

 Επιπλέον, το διαδίκτυο άλλαξε τη διανομή και την κατανάλωση των 

πληροφοριών (Lee & Clementy, 2001: 496) από τους αποδέκτες. Επίσης, παρέχει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχειοθετημένο υλικό και να 

λαμβάνει συχνή ενημέρωση (Veglis, 2002: 177) με ενεργητική συμμετοχή από την 

πλευρά του. 

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής επέφεραν αλλαγές 

στον τομέα της δημοσιογραφίας (Βέγλης, 2005: 647), ενώ η αξιοποίηση του 

διαδικτύου από τις εθνικές ελληνικές εφημερίδες είναι ενδεικτική της σημασίας του 

(Σιαπέρα, 2005: 660) στο χώρο της επικοινωνίας.  

 Και στην περίπτωση του διαδικτύου, όμως, εγείρονται αιτήματα αναφορικά 

με τον τρόπο λειτουργίας του, για την τήρηση όσων ισχύουν στον τομέα της 

επικοινωνίας (ΜακΚουεϊλ, 2003: 168-169), εφόσον παράγονται πληροφορίες που 

διανέμονται στην κοινωνία, μέσω και των ηλεκτρονικών εκδόσεων των εφημερίδων, 

οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τους αποδέκτες. Επομένως, το περιεχόμενο των 

άρθρων που δημοσιοποιούνται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων, είναι 

σημαντικό να αναπτύσσεται σε συμφωνία με τον κώδικα δεοντολογίας, για τους 

ίδιους λόγους που αρχικά αποφασίστηκε η θέσπισή του. 

 Μερικά από τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών εφημερίδων αφορούν στην 

ποικιλία του προσφερόμενου περιεχομένου, στην αυξημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στην εφημερίδα και στο αναγνωστικό κοινό, στο συνδυασμό του περιεχομένου της 

εφημερίδας μέσω των υπερσυνδέσεων (hyperlinks), στην άνετη αναζήτηση των 

πληροφοριών, καθώς και στη διαρκή ενημέρωση (Lee & So, 2001: 500, 502) για 

ποικίλα θέματα. Οι υπερσύνδεσμοι παραπέμπουν τους χρήστες σε περιεχόμενο εντός 

της ίδια ιστοσελίδας ή εκτός (Hoffman, 2006: 61) σε κάποια άλλη ιστοσελίδα με 

σχετικό περιεχόμενο. 

 Ακόμη, ο χρήστης ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης, έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν για μελλοντική χρήση (Veglis, 

2002: 181), αντλώντας το υλικό από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων και 

αποθηκεύοντάς τες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στις περισσότερες 

ηλεκτρονικές εφημερίδες αναπαράγεται το υλικό των έντυπων εκδόσεων (Chyi & 

Sylvie, 1998: 6   Veglis, 2002: 184), από το οποίο τροφοδοτούνται, επομένως, η 

ενημέρωση μέσω της διαδικτυακής έκδοσης δεν διαφέρει από εκείνη της έντυπης. 

 Η αύξηση των ατόμων που διαβάζουν ηλεκτρονικές εφημερίδες οφείλεται 

στην ενεργητική διαδικασία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών, σε αντίθεση 
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με την προγενέστερη παθητική ανάγνωση της εφημερίδας (Lee & So, 2001: 503). 

Επιπλέον, ενώ οι χρήστες αντλούν πληροφορίες από αυτές, παράλληλα προσφέρουν 

και πληροφορίες, ως ανατροφοδότηση για την βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Lee & So, 2001: 503-504), άλλωστε στόχος είναι η προσέλκυση του 

αναγνωστικού κοινού με τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

 Η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας καθίσταται το σημείο παροχής 

και κατανάλωσης πληροφοριών, ενώ, παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επαφής 

και συνδιαλλαγής του αναγνωστικού κοινού με τους δημοσιογράφους, αλλά και 

μεταξύ τους (Lee & So, 2001: 500). 

 Ακόμη, στις περισσότερες ηλεκτρονικές εφημερίδες η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο δεν απαιτεί την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού (Chyi & Sylvie, 

1998: 7) από την πλευρά του αναγνώστη.  

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες σχετικά με τις έντυπες και 

ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων. Οι δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 

2009 και το 2011, επικεντρώθηκαν στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση τεσσάρων 

ελληνικών εφημερίδων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις (Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, 

Καθημερινή, Έθνος),  όπως προέκυψε και στις δύο περιπτώσεις, τα άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν περιείχαν σχόλια, απόψεις, αλλά και αναλύσεις, κάτι που ήταν 

αναμενόμενο για τις έντυπες εκδόσεις. Επιπλέον, αναφορικά με το μέγεθος των 

άρθρων, αυτά ήταν μικρού και μεσαίου μεγέθους και στους δύο τύπους εκδόσεων, αν 

και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής έκδοσης δημοσιεύτηκαν μεγαλύτερης έκτασης 

άρθρα για τις τέσσερις ελληνικές εφημερίδες. Στην ίδια έρευνα τα περισσότερα 

άρθρα στην ηλεκτρονική έκδοση ήταν ανυπόγραφα, ενώ στη γραπτή έκδοση, 

τουλάχιστον στα μισά άρθρα, γίνονταν αναφορά στο συγγραφέα (Doudaki & 

Spyridou, 2013: 910, 914, 916). 

 

Αναπαράσταση Προσφύγων στα ΜΜΕ 

 

Οι έρευνες που παρουσιάζονται εξέτασαν τον τρόπο αναπαράστασης των 

προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο από τα μέσα ενημέρωσης. Το 

σύνολο των ερευνών επικεντρώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρωτίστως στα 
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έντυπα μέσα, των δυτικών κοινωνιών, ευρωπαϊκών, αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής 

ηπείρου. 

 Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο 

και τους μετανάστες (Refugees, Asylum Seekers, Immigrants, Migrants, RASIM) 

αναπτύχθηκε εξαιτίας προγενέστερων γεγονότων, όπως πόλεμοι, τρομοκρατικές 

επιθέσεις και φυσικές καταστροφές (Gabrielatos & Baker, 2008: 18), ανάλογα με τις 

χρονικές περιόδους και τα εκάστοτε γεγονότα.  

 Το πλήθος των δημοσιευμάτων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυξήθηκε 

εξαιτίας των πολεμικών διενέξεων που εκτυλίσσονται τα τελευταία χρόνια, αλλά και 

των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών ως απότοκο των πολεμικών συγκρούσεων. 

 Ο χαρακτηρισμός της κρίσης, όπως επιλέχθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, 

ήταν ενδεικτικός της γενικότερης στάσης που υιοθετήθηκε, εν συνεχεία, σε σχέση με 

το συγκεκριμένο θέμα. Η αρχική επιλογή της έκφρασης μεταναστευτική κρίση, 

σχετικά με τους πρόσφυγες, με σαφή γεωγραφικό προσανατολισμό αρχικά στα 

ευρωπαϊκά σύνορα και στη συνέχεια στα σύνορα της Αγγλίας, συνέβαλε στην 

αναπαράσταση των ατόμων ως ένα μείζον πρόβλημα που έχρηζε αντιμετώπισης. Η 

εκδήλωση ενός τραγικού περιστατικού, με τον πνιγμό ενός παιδιού, οδήγησε στην 

επιλογή της ονομασίας προσφυγική κρίση, και στην πιο συμπονετική παρουσίαση των 

ανθρώπων (sympathetic representation). Η έκφραση μεταναστευτική κρίση, όμως, 

χρησιμοποιήθηκε ξανά από τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία μετά την εκδήλωση 

τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία, ενώ τα άτομα παρουσιάστηκαν ως πιθανοί 

τρομοκράτες (Goodman, Sirriyeh & McMahon, 2017: 111-112). Αρκετά χρόνια 

νωρίτερα, παρόμοια μεταστροφή του τύπου παρατηρήθηκε και στην Αυστραλία, η 

οποία, όμως, άλλαξε για τους ίδιους λόγους (Klocker & Dunn, 2003: 80). 

 Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του 

δημοσιογραφικού τρόπου κάλυψης της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής κρίσης 

(Refugee and Migrant Crisis) σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, στην Αγγλία, τη Γερμανία, 

την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σουηδία. Τα θέματα επικεντρώθηκαν, κυρίως, στην 

πολιτική στάση των χωρών, στις διαδικασίες διάσωσης, στα αριθμητικά δεδομένα της 

μετανάστευσης, στη δράση των διακινητών, στα επίπεδα θνησιμότητας, αλλά, 

σπανιότερα, και στην ανθρωπιστική πλευρά του θέματος (United Nations High 

Commissioner for Refugees, 2015: 39, 72, 74, 94-96, 116-117, 134-135), με κάποιες 

διαφοροποιήσεις στη συχνότητα των θεμάτων που καλύφθηκαν μεταξύ των χωρών.  
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 Οι μαζικές αφίξεις είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό θέμα για 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως προκύπτει σε άλλη έρευνα. Ο μεγάλος αριθμός 

αφίξεων απασχόλησε και τον ηλεκτρονικό τύπο της Ελλάδας, της Γερμανίας και της 

Αγγλίας, ενώ δόθηκαν εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τα αριθμητικά δεδομένα 

των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που έφθαναν προς την 

Ελλάδα και την Ιταλία (Fotopoulos & Kaimaklioti, 2016: 270) το τελευταίο 

διάστημα, όπου οι καθημερινές αφίξεις ήταν μαζικές.  

 Ωστόσο, αρκετά χρόνια νωρίτερα, σε πολλά άρθρα παρατέθηκαν εικασίες 

σχετικά με τα αριθμητικά δεδομένα των αιτούντων άσυλο ή των προσφύγων, χωρίς 

καμία παραπομπή σε κάποια επίσημη πηγή (Article 19, 2003: 18, 19) με αποτέλεσμα 

την παραποίηση της κατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμητικός 

προσδιορισμός των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών αποδόθηκε από τα μέσα 

ενημέρωσης, μέσω μεταφορών με αναφορά στο υγρό στοιχείο, ως μια άνευ ελέγχου 

κατάσταση (Baker et al., 2008: 287), για την αρνητική αναφορά στους πρόσφυγες και 

τους αιτούντες άσυλο (Gabrielatos & Baker, 2008: 24). Σε άλλη περίπτωση, όμως, η 

συγκεκριμένη επιλογή τόνισε την ανάγκη άμεσης βοήθειας  (KhosraviNik, 2009: 486-

487   KhosraviNik, 2010: 21) προς το μεγάλο πλήθος ατόμων που αντιμετώπιζαν 

ποικίλες δυσκολίες. 

 Αρκετά δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με τους κινδύνους 

που ενδεχομένως να προκαλούσε η άφιξη των ατόμων στην εκάστοτε χώρα. Μεταξύ 

των διάφορων περιπτώσεων παρουσιάστηκε ο κίνδυνος στον τομέα της ασφάλειας 

(Bradimore & Bauder, 2011: 646   Gale, 2004: 329   Greussing & Boomgaarden, 2017: 

8   UNHCR, 2015: 95, 99, 116), στον εθνικό τομέα (Lueck, Due & Augoustinos, 

2015: 624), στον υγειονομικό τομέα (UNHCR, 2015: 116), στον κοινωνικό τομέα 

(UNHCR, 2015: 116), στον οικονομικό τομέα ως επιβάρυνση (Gilbert, 2013: 831   

Hier & Greenberg, 2002: 506), και με συνέπειες στην αγορά εργασίας (Greussing & 

Boomgaarden, 2017: 8). 

 Κάποιες έρευνες επικεντρώθηκαν στις κοινωνικές επιπτώσεις αναφορικά με 

τον τρόπο αναπαράστασης των ατόμων. H έμφαση σε στοιχεία σχετικά με τη φυλή 

και τις φυλετικές διακρίσεις (racism), σε συνδυασμό και με την παράθεση κάποιων 

στερεοτύπων συνέβαλαν στην επανεμφάνιση ανάλογων ρατσιστικών συμπεριφορών 

(Kwansah-Aidoo & Mapedzahama, 2015: 10-11) στην κοινωνία. Η εκδήλωση 

ακραίας συμπεριφοράς προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αιτιολογήθηκε ως 

μια προσπάθεια αυτοπροστασίας προς τους εξωτερικούς κινδύνους οι οποίοι 
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επισημάνθηκαν μέσω της αρνητικής αναπαράστασής τους από τα μέσα ενημέρωσης 

(Esses, Medianu & Lawson, 2013: 531), εφόσον αναπαραστάθηκαν ως άτομα που δεν 

ανήκαν στην ίδια ομάδα με τους πολίτες της χώρας, της οποίας η συνοχή και η 

ασφάλεια απειλήθηκε. 

 Αναφορικά με την επιλογή συγκεκριμένων όρων για τον προσδιορισμό των 

ατόμων παρατηρήθηκε η χρήση των όρων πρόσφυγας (refugee), αιτών άσυλο 

(asylum seeker) και μετανάστης (immigrant/ migrant) (UNHCR, 2015: 7-8, 38, 70, 

93-94). Σε κάποιες περιπτώσεις οι όροι μετανάστης (migrant/ immigrant), πρόσφυγας 

(refugee) και αιτών άσυλο (asylum seeker), χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά στα ίδια 

άρθρα (Gabrielatos & Baker, 2008: 26   UNHCR, 2015: 7-8, 38, 70, 93-94) ή ως 

συνώνυμες λέξεις στην περίπτωση των όρων πρόσφυγας (refugee), αιτών άσυλο 

(asylum seeker) και παράνομος μετανάστης (illegal immigrant) (Van Gorp, 2005: 

496). 

 Η αναφορά στους πρόσφυγες με την επιλογή του όρου μετανάστες (migrants) 

συνέβαλε στην αντίληψή τους ως άτομα που δεν εξαναγκάστηκαν να 

μεταναστεύσουν, και τα οποία δεν προστατεύονταν από τις διεθνείς συμβάσεις. 

Επιπλέον, η χρήση του όρου μετανάστης (migrant) συνέβαλε στην αρνητική 

αναπαράσταση των ατόμων, τα οποία παρουσιάστηκαν ως ενδεχόμενη απειλή για την 

Ευρωπαϊκή ήπειρο (Goodman, Sirriyeh & McMahon, 2017: 108, 111) ως παράγοντες 

οικονομικής επιβάρυνσης, ως εγκληματίες, αλλά και ως φορείς ασθενειών, ενώ ο 

δεδομένος τρόπος αναπαράστασης οδήγησε στη λήψη ανάλογων μέτρων (Leudar, 

Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 199), για την αντιμετώπιση του εκάστοτε 

προβλήματος. Επιπρόσθετα, και η εναλλακτική κατηγοριοποίηση, για τον 

προσδιορισμό της ίδια ομάδας ατόμων, καθόρισε την αναπαράσταση της μειονοτικής 

ομάδας και αιτιολόγησε τις επακόλουθες ενέργειες απέναντί της (O’Doherty & 

Lecouteur, 2007: 9). 

 Αντιθέτως, η επιλογή του όρου πρόσφυγας παρουσίασε τα άτομα ως θύματα 

(Leudar, Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 199) των καταστάσεων. Επιπλέον, 

σε άλλη έρευνα ο όρος πρόσφυγας χρησιμοποιήθηκε για τη θετική αναφορά στους 

αιτούντες άσυλο, ενώ επιλέχθηκαν και άλλοι όροι, όπως απεγνωσμένοι (desperate), 

τρομοκρατημένοι (terrified), καταπιεσμένοι (oppressed), διωκόμενοι (persecuted), 

καταρρακωμένοι (wretched) (Klocker & Dunn, 2003: 83), οι οποίοι συνολικά 

έστρεφαν την προσοχή στα ίδια τα άτομα, χωρίς να ενέχουν κάποιο αρνητικό νόημα 

για τους ίδιους. 
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 Η επιλογή συγκεκριμένων όρων ενείχε κάποια ιδεολογική σκοπιμότητα από 

την πλευρά των μέσων ενημέρωσης. Η χρήση των όρων κρατούμενος (detainee) και 

άνθρωποι της βάρκας (boat people) για την αναφορά στους αιτούντες άσυλο, 

συνέβαλαν στο να μειωθεί η ανθρώπινη υπόσταση τους (Klocker & Dunn, 2003: 82) 

και η σπουδαιότητα της κατάστασης. Επιπλέον, η χρήση ανακριβών όρων, όπως 

νόμιμοι/ παράνομοι πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο (legal/illegal refugee(s)/ asylum 

seeker(s)) και αυθεντικοί/ κίβδηλοι μετανάστες (genuine/ bogus immigrant(s)/ 

migrant(s)), απέδωσαν αρνητικό νόημα (Gabrielatos & Baker, 2008: 30) στα άτομα 

τα οποία προσδιόρισαν. Ο χαρακτηρισμός των ατόμων ως παράνομα αφιχθέντες 

(illegal arrivals), συνδέθηκε με το φόβο του «Άλλου», ενώ το ζήτημα της συνοριακής 

φύλαξης προέκυψε ως μέτρο προστασίας (Gale, 2004: 331) από τους ενδεχόμενους 

κινδύνους που αποτελούσαν τα άτομα για την κοινωνία. 

 Επιπρόσθετα, η συχνή αρνητική αναπαράσταση των προσφύγων ως 

εγκληματιών, που παραβίασαν τους νόμους εις βάρος των νόμιμων πολιτών της 

χώρας και της εθνικής οικονομίας, έθεσε στη θέση του θύματος τα μέλη της 

κυρίαρχης ομάδας, τα οποία διεκδίκησαν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων (Gilbert, 

2013: 836), όπως την ανάγκη φύλαξης των εθνικών συνόρων, σε μια προσπάθεια 

προστασίας από αιτούντες άσυλο, οι οποίοι είχαν οικονομικά κίνητρα (Lueck, Due & 

Augoustinos, 2015: 624), όπως αναπαραστάθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης στην 

Αυστραλία.  

 Είναι εξίσου σημαντικό πως στην πλειοψηφία των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν, οι δημοσιογραφικές πηγές προήλθαν από συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις. Τα πολιτικά πρόσωπα, είτε της εγχώριας, είτε της παγκόσμιας 

πολιτικής σκηνής αποτέλεσαν την κυρίαρχη δημοσιογραφική πηγή (Article 19, 2003: 

9   Klocker & Dunn, 2003: 85   UNHCR, 2015: 33, 65, 85, 128, 259), ωστόσο 

αξιοποιήθηκαν και οι επίσημες κυβερνητικές πλευρές (Bradimore & Bauder, 2011: 

649   Gilbert, 2013: 837). Είναι αξιοσημείωτο πως ενώ οι πρόσφυγες, οι αιτούντες 

άσυλο και οι μετανάστες αποτέλεσαν αντικείμενο των ποικίλων δημοσιευμάτων, 

ωστόσο, οι ίδιοι δεν παρουσίασαν τις απόψεις τους (Kwansah-Aidoo & 

Mapedzahama, 2015:10   Leudar, Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 200), ή 

τους δόθηκε σε κάποιες περιπτώσεις η δυνατότητα να εκφράσουν τη δική τους 

πλευρά (Bradimore & Bauder, 2011: 650   Klocker & Dunn, 2003: 85   Lueck, Due & 

Augoustinos, 2015: 622) στα διάφορα άρθρα.  



27 

 

 Oι απόψεις των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο παρατέθηκαν σε άρθρα 

με άμεση αναφορά στην υπόθεσή τους (Article 19, 2003: 9). Πολλές φορές, όμως, η 

πλευρά των προσφύγων διατυπώθηκε μέσω των υποστηρικτικών τους, που είχαν 

μεγαλύτερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης (Bradimore & Bauder, 2011: 650   

Hickerson & Dunsmore, 2013: 431  UNHCR, 2015: 109-110) από τους ίδιους, είτε 

ήταν μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε απλοί πολίτες. 

 Συνοψίζοντας, οι όροι που επιλέχθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 

την αναφορά στις ομάδες των προσφύγων, επέφεραν συγκεκριμένες επιπτώσεις για 

τα ίδια τα άτομα, επιπλέον καθόρισαν, και σε κάποιες περιπτώσεις νομιμοποίησαν τη 

στάση της υπόλοιπης κοινωνίας απέναντί τους. Εξίσου σημαντική φαίνεται πως είναι 

η συστηματική επιλογή των μέσων να λαμβάνουν πληροφορίες πρωτίστως από 

πολιτικά πρόσωπα, καθιστώντας το προσφυγικό ζήτημα ως ένα κατεξοχήν πολιτικό 

θέμα, χωρίς να παρατηρείται η συστηματική καταγραφή των απόψεων των ίδιων των 

προσφύγων και των μεταναστών. 
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Οι Πρόσφυγες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 

 

Τα ποικίλα γεγονότα και οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι τους 

ωθούν σε αναγκαστική μετακίνηση, τις περισσότερες φορές εγκαταλείποντας τις 

περιοχές όπου οι συνθήκες καθίστανται απειλητικές ακόμη και για τη ζωή τους. 

Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, γίνονται πρόσφυγες, με την 

πρόθεση να ξεφύγουν από τις άσχημες και απειλητικές συνθήκες και να ζήσουν σε 

άλλες περιοχές υπό συνθήκες ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά καθίσταται απαραίτητος 

ένας σαφής ορισμός της λέξης πρόσφυγας, κοινά αποδεκτός από όλα τα κράτη. 

 Συνειδητοποιώντας την επιτακτική ανάγκη διατύπωσης ενός συγκεκριμένου 

ορισμού, αλλά και την ανάπτυξη ενός γενικότερου πλαισίου προστασίας προς τους 

πρόσφυγες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία. Το 

συγκεκριμένο σκοπό ανέλαβε από το 1950 η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους 

πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees) (Goodwin-Gill & 

McAdam, 2007: 4). 

 Το συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών σχεδίασε και επικύρωσε στη Γενεύη το 

1951 τη Σύμβαση (Convnention) για τον προσδιορισμό της κατάστασης (status) των 

προσφύγων (Refugees) και των ατόμων χωρίς εθνικότητα (Stateless Persons). Η 

Σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή τον Απριλίου του 1954, το Πρωτόκολλο (Protocol) 

υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 1967, ενώ τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο της ίδιας 

χρονιάς. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 142 χώρες που προσχώρησαν τόσο στη 

Σύμβαση του 1951, όσο και στο Πρωτόκολλο του 1967 (United Nations High 

Commissioner for Refugees). 

 Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους πρόσφυγες σχετίζονται με τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 

κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα (Rehman, 2010: 642). 

 Πιο συγκεκριμένα, με το περιεχόμενο της Σύμβασης προσδιορίζεται 

επακριβώς το περιεχόμενο του όρου πρόσφυγας, ενώ παράλληλα μέσα από τα 

διάφορα άρθρα προσδιορίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων, οι υποχρεώσεις τους 

προς το κράτος που τους παρέχει προστασία, και οι υποχρεώσεις των κρατών, που 

έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση και στο Πρωτόκολλο, προς του πρόσφυγες που 

βρίσκονται εντός των συνόρων  τους.  
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 Στο Άρθρο 1 A. παράγραφος 2 της Σύμβασης του 1951, ως πρόσφυγας 

ορίζεται το άτομο που εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης σχετικά με τις 

θρησκευτικές του πεποιθήσεις, την εθνικότητά του, τη φυλή στην οποία ανήκει, «τη 

συμμετοχή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ή εξαιτίας πολιτικών απόψεων, το 

οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας της εθνικότητάς του, και το οποίο είναι ανίκανο, ή 

εξαιτίας αυτών των φόβων, είναι απρόθυμο να αφεθεί υπό την προστασία της 

συγκεκριμένης χώρας» (UNHCR, 2010: 14). 

 Στο Άρθρο 2 της Σύμβασης ορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις των 

προσφύγων, καθώς αναφέρεται ότι κάθε πρόσφυγας έχει καθήκοντα προς τη χώρα 

στην οποία βρίσκεται, «τα οποία απαιτούν, πιο συγκεκριμένα, να συμμορφώνεται με 

τους νόμους και τις ρυθμίσεις, όπως επίσης με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 

διατήρηση της κοινωνικής τάξης» (UNHCR, 2010: 16). 

 Στο Άρθρο 3 αναφέρεται ότι τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση θα 

παρέχουν στους πρόσφυγες όσα προβλέπονται χωρίς διακρίσεις σχετικά με τη «φυλή, 

το θρήσκευμα ή τη χώρα καταγωγής (UNHCR, 2010: 17). 

 Αναφορικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στο Άρθρο 22, παράγραφος 

πρώτη επισημαίνεται ότι τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση οφείλουν να 

παρέχουν στους πρόσφυγες τη βασική εκπαίδευση, όπως ακριβώς παρέχεται και προς 

τους πολίτες της χώρας (UNHCR, 2010: 24). 

 Στο Άρθρο 31 στην πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι τα κράτη που έχουν 

υπογράψει τη Σύμβαση δεν θα πρέπει να επιβάλλουν ποινές στους πρόσφυγες για τις 

περιπτώσεις της παράνομης εισόδου ή της παράνομης παρουσίας στη χώρα, όταν 

προέρχονται από περιοχές όπου απειλείται η ζωή και η ελευθερία τους (UNHCR, 

2010: 29).  

 Η Σύμβαση αναγνωρίζει πως οι πρόσφυγες στην προσπάθεια αναζήτησης 

ασύλου ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο να παραβιάσουν τους ισχύοντες νόμους  για 

τη μετανάστευση (UNHCR, 2010: 3). 

 Στο Άρθρο 33, στην πρώτη παράγραφο, ορίζεται ότι κανένα από τα κράτη που 

έχουν υπογράψει τη Σύμβαση δεν θα πρέπει να απελάσουν έναν πρόσφυγα σε 

περιοχές όπου θα απειληθούν τόσο η ζωή, όσο και η ελευθερία του, εξαιτίας 

φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων, συμμετοχής σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες ή λόγω των πολιτικών του απόψεων. Στην δεύτερη παράγραφο 

του  ίδιου άρθρου, όμως, αναφέρεται ότι ένας πρόσφυγας δεν απολαμβάνει την ίδια 

αντιμετώπιση, στην περίπτωση που θεωρείται απειλή για την ασφάλεια της χώρας 
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(UNHCR, 2010: 30), επομένως, το ενδεχόμενο της απέλασης σε αυτή την περίπτωση 

είναι πιθανό.  

 Η απειλή εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα την καταπάτηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενεργοποίηση της 

διεθνούς προστασίας, ωστόσο, από το πλαίσιο αυτό αποκλείονται άτομα που 

μετακινούνται για προσωπικούς, οικονομικούς και εγκληματικούς σκοπούς 

(Goodwin-Gill & McAdam, 2007: 49), τα οποία εισέρχονται σε μία άλλη χώρα από 

τη χώρα καταγωγής τους. 

 Με το Πρωτόκολλο του 1967 αναγνωρίζεται ο χρονικός  περιορισμός που 

προκύπτει από τη Σύμβαση του 1951, η οποία αφορούσε «μόνο τα άτομα που έγιναν 

πρόσφυγες, ως αποτέλεσμα γεγονότων που εκδηλώθηκαν προγενέστερα από την 1 

Ιανουαρίου του 1951». Συνεπώς με το Πρωτόκολλο του 1967 επιδιώκεται όλοι οι 

πρόσφυγες να λαμβάνουν παρόμοια αντιμετώπιση, ενώ καταργείται ο χρονικός 

περιορισμός όπως τέθηκε με τη Σύμβαση (UNHCR, 2010: 46), ενώ παράλληλα 

προχωρά και σε κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις. 

Τα Ηνωμένα Έθνη από το 1951 επιχείρησαν να διαμορφώσουν λεπτομερώς το 

πλαίσιο προστασίας που σχετίζεται με τους πρόσφυγες. Το περιεχόμενο και των δύο 

ενεργειών καθορίζει τα δικαιώματα των προσφύγων, και τις υποχρεώσεις των κρατών 

απέναντι στους πρόσφυγες, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται και οι περιπτώσεις όπου 

το κράτος με γνώμονα την ασφάλεια της κοινωνίας ενδέχεται να διαφοροποιήσει τη 

στάση του και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

 

Τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης και εκδήλωσης 

έμπρακτου σεβασμού στα δικαιώματα του ανθρώπου προχώρησε στη θέσπισή τους 

μέσω του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας 

να προστατεύσει και να διαφυλάξει τα δικαιώματα των ανθρώπων από οποιουδήποτε 

είδους καταπάτηση, αλλά και τα ίδια τα άτομα, σε ένα κόσμο όπου συνεχώς 

υποσκάπτεται το συμφέρον τους, ενώ πολλά άτομα βιώνουν διακρίσεις και 

βασανιστήρια. 
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 Εκτός από την οριοθέτηση και τον ακριβή καθορισμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, γενικότερα, η διεθνής κοινότητα προχώρησε και στην οριοθέτηση των 

δικαιωμάτων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως στην περίπτωση των 

παιδιών. Η διασφάλιση και ο σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν 

βασικούς στόχους και επιδιώξεις ποικίλων οργανισμών και οργανώσεων σε όλο τον 

κόσμο. 

 Η ομόφωνη έγκριση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη 

διεθνή κοινότητα, είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας και της σημασίας της 

(Rehman, 2010: 598). Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (Convention  on the Rights of the Child) τον Ιανουάριου του 1990, και 

βρίσκεται μεταξύ των 140 χωρών που την έχουν υπογράψει και των 196 

εμπλεκόμενων μερών στη συγκεκριμένη σύμβαση (United Nations Treaty 

Collections). 

 Παρακάτω παρατίθενται τα Άρθρα 1, 2, 3, 6, 22, 28, 29  από τη Σύμβαση για 

τα δικαιώματα του παιδιού, με τα οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των παιδιών, 

οι περιπτώσεις αναζήτησης του καθεστώτος του πρόσφυγα, τα εκπαιδευτικά τους 

δικαιώματα, καθώς και οι υποχρεώσεις από την πλευρά του εκάστοτε κράτους προς 

τα παιδιά: 

Άρθρο 1 

 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ων 

μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με 

την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία. 

Άρθρο 2 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που 

αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη 

δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νομίμων εκπροσώπων 

του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους 

κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται 

αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική 

κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων 

του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του. 

Άρθρο 3 

1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από 

δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις 
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διοικητικές αρχές ή τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το 

συμφέρον του παιδιού. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για 

την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα 

υπεύθυνοι γι’ αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και 

διοικητικά μέτρα. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των 

υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την 

προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες 

αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον αριθμό και 

την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας. 

Άρθρο 6 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη 

ζωή. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέρη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση 

και την ανάπτυξη του παιδιού. 

 

Άρθρο 22 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα 

οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας 

δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε 

αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να 

χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν να 

απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή 

όργανα τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία 

μετέχουν τα εν λόγω Κράτη. 

2. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά κρίνουν 

αναγκαίο, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 

και τους άλλους αρμόδιους διακυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς που 

συνεργάζονται με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προστατεύσουν 

και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, και προκειμένου να 

αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα και για να 

συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για την επανένωση του παιδιού με την οικογένεια του 

[sic]. Σε περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα ούτε κανένα άλλο μέλος της 

οικογένειας είναι δυνατόν να ανεβρεθεί, το παιδί έχει δικαίωμα να τύχει της ίδιας 

προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο παιδί στερημένο οριστικά ή προσωρινά του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις αρχές της 

παρούσας Σύμβασης. 
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Άρθρο 28 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση 

και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση 

της ισότητας των ευκαιριών: 

α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. 

β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο 

γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και 

παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς 

χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. 

γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα 

μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός. 

δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική 

ενημέρωση και τον προσανατολισμό. 

ε) Παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του 

ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών. 

 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της 

σχολικής πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου 

όντος, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον 

τομέα της παιδείας, με σκοπό να συμβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του 

αναλφαβητισμού στον κόσμο και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστημονικές και 

τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτόν, 

λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων. 

 

Άρθρο 29 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να 

αποσκοπεί: 

α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή 

ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του. 

β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες 

ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη 

γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες 

της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους 

πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του. 

δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία 

μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φυλών και φιλίας ανάμεσα σε 

όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα 

αυτόχθονης καταγωγής. 
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ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον. 

 

2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν μπορεί να ερμηνευτεί με 

τρόπο που να θίγει την ελευθερία των φυσικών ή νομικών προσώπων για τη δημιουργία και 

τη διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασμένες στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές και ότι η παρεχόμενη στα ιδρύματα αυτά 

εκπαίδευση θα είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ορίσει το Κράτος. 

(Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών) 

 

 Επιπλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη θέσπιση και 

αναγνώριση κάποιων βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 

βρίσκονται σε συμφωνία με όσα ορίζονται από τη διεθνή κοινότητα, στα οποία και 

στηρίζεται για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

που την συναποτελούν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της πνευματικής 

κληρονομιάς της στηρίζεται «στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης», και προσπαθεί να 

διαφυλάξει και να επιδείξει σεβασμό στην ποικιλία των διαφορετικών πολιτισμών 

των κρατών μελών της. Ο Χάρτης που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποσκοπεί στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, ενώ 

προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των κρατών μελών απέναντι στην 

ανθρώπινη κοινότητα (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000: 

364/8). 

 Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, στο Κεφάλαιο  

Ⅱ Άρθρο 14 στην πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 

στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση», 

και στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι «Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την 

ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης» (Επίσημη 

Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000: 364/11).  

 Επιπλέον, προσδιορίζονται όσα ισχύουν για τα δικαιώματα των παιδιών, 

παρακάτω παρατίθενται οι δύο πρώτες παράγραφοι του σχετικού άρθρου: 
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Άρθρο 24 

Δικαιώματα του παιδιού 

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για 

την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η 

γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την 

ηλικία και την ωριμότητά τους. 

2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες 

αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο 

υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. 

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000: 364/13-14) 

 

 Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της οδηγίας 2011/95/ΕΕ  του 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 

προχώρησε και στην διατύπωση οδηγιών σχετικά με τη δυνατότητα και τις συνθήκες 

πρόσβασης των ατόμων στην εκπαίδευση ορίζοντας ότι: 

 

Άρθρο 27 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε 

ανήλικο στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες 

για τους υπηκόους τους. 

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους ενήλικες στους οποίους έχει χορηγηθεί 

διεθνής προστασία την πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα 

περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους νομίμως 

διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011: 337/20) 

 

 Ανεξάρτητα, όμως, από τις ενέργειες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην περίπτωση του ελληνικού κράτους έχουν 

κατοχυρωθεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μέσω του 

Συντάγματος.  

 Στο άρθρο 25, στη δεύτερη παράγραφο του ελληνικού Συντάγματος 

αναφέρεται ότι «Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της 

κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη» (Σύνταγμα της Ελλάδας, 

2010: 40). 
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 Ολοκληρώνοντας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, παρέχει στο διαδίκτυο πληροφορίες για τους πρόσφυγες σε πέντε 

διαφορετικές γλώσσες, σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ενώ 

μεταξύ άλλων αναφέρεται πως στην περίπτωση που στην Ελλάδα χορηγείται το 

καθεστώς του πρόσφυγα, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (UNHCR).  

Επομένως, η συγκεκριμένη πληροφόρηση, που προκύπτει μέσω των 

διατάξεων στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα, αφορούν και τα παιδιά πρόσφυγες, 

τα οποία βρίσκονται στη σχολική ηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό πως τα δικαιώματα των ανθρώπων 

γενικότερα, αλλά και των παιδιών ειδικότερα είναι σαφώς διατυπωμένα, ενώ οι 

υποχρεώσεις των κρατών, και της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση, για το 

σεβασμό και την ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα στον 

τομέα της εκπαίδευσης, είναι προκαθορισμένες. Η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση ή 

οι αντίθετες ενέργειες, ως προς το περιεχόμενο όσων ορίζονται,  αποτελούν 

παράβαση των διεθνών συμβάσεων, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα, 

παράβαση του καταστατικού που ρυθμίζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος.  

 

Η Εκπαίδευση των Προσφύγων στην Ελλάδα 

 

Η άφιξη και η διαμονή των προσφύγων στην Ελλάδα κατέστησε απαραίτητο το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση διάφορων μέτρων, ανάμεσα τους και κάποιων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, όπως ακριβώς προβλέπεται και 

από την ελληνική νομοθεσία. 

 Στον νόμο 3386/2005 με τίτλο Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβάνονται κάποια άρθρα 

που σχετίζονται με την παρούσα κατάσταση, την έλευση και τη διαμονή προσφύγων 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο ΙΒ΄  Κοινωνική Ένταξη, στο Άρθρο 

65 με τίτλο Πεδίο εφαρμογής, στις δύο πρώτες παραγράφους αναφέρονται τα εξής: 

Άρθρο 65 

1. Η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωμάτων στους υπηκόους 

τρίτων χωρών, τα οποία διασφαλίζουν αφ’ ενός την αναλογικώς ισότιμη συμμετοχή τους 
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στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας και, αφ’ ετέρου, αποβλέπουν 

στην υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας, 

ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι των δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος, 

σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου, με παράλληλη 

διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας. 

2. Οι δράσεις κοινωνικής ένταξης μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους τους 

υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων το νομικό καθεστώς εισόδου και διαμονής ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πρωτίστως δε σε εκείνους που η εργασία τους δεν 

έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία γίνονται 

δεκτά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την οικογενειακή επανένωση. Η επιτυχής ολοκλήρωση 

των δράσεων συναρτάται με τη χορήγηση σε αυτούς συγκεκριμένων δικαιωμάτων αναλόγων 

με εκείνα των  ημεδαπών. Από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης μπορούν να ωφελούνται, 

επίσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη 

Χώρα μας, καθώς και οι πρόσφυγες και τα άτομα που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς 

προστασίας. 

 

 Στο Άρθρο 66 με τίτλο Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης-Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Δράσης, στη δεύτερη παράγραφο, στις τρεις πρώτες περιπτώσεις, 

ορίζονται οι βασικές αρχές του προγράμματος: 

 

Άρθρο 66 

2.Οι βασικές αρχές που διέπουν το ανωτέρω Πρόγραμμα και δεσμεύουν όλους τους 

συμμετέχοντες φορείς είναι οι ακόλουθες: 

α. Η αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών 

λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων 

χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, 

ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, αναπηριών, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

β. Η επιδίωξη εφαρμογής ίσης μεταχείρισης, σε κάθε πτυχή της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, με στόχο 

την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 

γ. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως αυτά διασφαλίζονται από την 

εσωτερική έννομη τάξη, σχετικά με την προστασία της πολιτισμικής και θρησκευτικής 

ιδιαιτερότητας. 

(Νόμος 3386/2005, ΦΕΚ Α 212/ 23.08.2005: 3348) 

 

 Τέλος, στο Κεφάλαιο ΙΕ΄ Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων 

χωρών, στο Άρθρο 72, με τίτλο Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών 

στην εκπαίδευση, στις τρεις πρώτες παραγράφους ορίζονται τα εξής: 
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Άρθρο 72 

1.Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. 

2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται 

τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, με 

ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων 

τρίτων χωρών, εφόσον: 

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων 

τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. 

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. 

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. 

δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει 

ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν. 

(Νόμος 3386/2005, ΦΕΚ Α 212/ 23.08.2005: 3350) 

 

 Συνεπώς, το ελληνικό κράτος οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό νόμο, προς τους πρόσφυγες που βρίσκονται 

στην Ελλάδα, και να ικανοποιήσει τα αναγνωρισμένα δικαιώματά τους. 

 Αναλυτικότερα, από την πλευρά του ελληνικού κράτους αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα της εκπαίδευσης σε όλους τους ανθρώπους, ενώ επισημαίνεται πως η 

παροχή εκπαίδευσης και στα προσφυγόπουλα είναι μία εκ των βασικών 

υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν τόσο από το εθνικό, αλλά και από το 

ευρωπαϊκό δίκαιο (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017: 5). 

 Στο τέλος του 2015 δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων 

(ΚΦΠ) σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα οποία παρείχαν κυρίως υπηρεσίες 

στέγασης. Την άνοιξη του 2016, μετά και το κλείσιμο των συνόρων, οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες των κέντρων ενισχύθηκαν, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης (ΥΠΠΕΘ, 2017: 14) των προσφύγων. 

 Τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησαν οι διαδικασίες, από την πλευρά του 

Υπουργείου Παιδείας, με τη συγκρότηση τριών επιτροπών, για την οργάνωση του 
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σχεδίου ένταξης «των παιδιών των προσφύγων»
3
    στην εκπαίδευση, ενώ προτάθηκε 

η κατά διαστήματα ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

(ΥΠΠΕΘ, 2017: 6). 

 Συνολικά 111 Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

λειτούργησαν στα ελληνικά σχολεία μέχρι και τον Απρίλιο του 2017, καλύπτοντας 37 

Κέντα Φιλοξενίας Προσφύγων. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ τις απογευματινές ώρες στα 

σχολικά κτίρια, προτάθηκε ως ένας τρόπος για την ομαλή ένταξη των προσφύγων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας ένα πλαίσιο καθημερινού προγράμματος 

(ΥΠΠΕΘ, 2017: 37-38, 61), μακριά από τους χώρους όπου διέμεναν. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα των ΔΥΕΠ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευελιξία, 

καθώς παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού βάσει 

των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού (ΥΠΠΕΘ, 2017: 61). 

 Το Υπουργείο Παιδείας, στη συνέχεια, προχώρησε στην καταγραφή των 

θετικών και των αρνητικών στοιχείων που προέκυψαν σχετικά με τη λειτουργικότητα 

των κέντρων φιλοξενίας και των δομών (ΥΠΠΕΘ, 2017: 16). 

 Η σχετική διαδικασία καταγραφής ανέδειξε πως για την οργάνωση των 

εκπαιδευτικών δράσεων εντός των κέντρων φιλοξενίας δραστηριοποιήθηκαν 76 

φορείς, μεταξύ των οποίων φορείς του ελληνικού δημοσίου όπως πανεπιστήμια, 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α., διεθνείς και ελληνικές Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ), διάφοροι σύλλογοι και ομάδες, ενώ υπήρξαν και κάποιες 

περιπτώσεις όπου οι πρόσφυγες οργάνωσαν κάποια μαθήματα. Ωστόσο, 

εντοπίστηκαν βασικές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των χώρων όπου 

πραγματοποιήθηκαν οι διάφορες δράσεις (ΥΠΠΕΘ, 2016: 18-19). 

 Η πορεία λειτουργίας των ΔΥΕΠ σταδιακά βελτιώθηκε, καθώς 

αντιμετωπίστηκαν κάποια από τα αρχικά προβλήματα, ωστόσο, οι συχνές αλλαγές 

εκπαιδευτικού προσωπικού, η έλλειψη ειδικών γνώσεων και εμπειρίας, καθώς και 

άλλες αιτίες όπως οι πολυπληθείς τάξεις, αλλά και διαδικαστικές λεπτομέρειες 

σχετικά με τη λειτουργία των δομών, δημιούργησαν προβλήματα και ανέστειλαν τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα (ΥΠΠΕΘ, 2017: 41) των προσφύγων. 

 Στην περίπτωση των ΔΥΕΠ πέντε κέντρων φιλοξενίας, για τα οποία 

παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο, εντοπίζεται πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις ήταν διαρκής η κινητικότητα του μαθητικού πληθυσμού, 

                                                           
3
 Έκφραση που χρησιμοποιείται από το εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 
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είτε λόγω μετεγκατάστασης, είτε λόγω διαγραφής. Επιπλέον, συχνά 

πραγματοποιήθηκαν εγγραφές μαθητών αρκετό καιρό μετά την έναρξη των 

μαθημάτων, ενώ και η φοίτηση των μαθητών δεν παρουσίαζε σταθερότητα (ΥΠΠΕΘ, 

2017: 44, 48), με καθημερινές απουσίες διαφορετικών μαθητών από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 Το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2017-2018 σχεδίασε την 

αλλαγή και βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως με την στήριξη των 

μαθητών, την οργάνωση «προγραμμάτων εντατικών μαθημάτων» για τις περιπτώσεις 

αποχής από την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την οργάνωση διαδικασιών 

πιστοποίησης, αλλά και απόκτησης απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΥΠΠΕΘ, 2017: 85). 

 Εκτός από της ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά της 

ελληνικής κυβέρνησης, με τη συνεργασία διάφορων εθνικών φορέων και με άλλους 

διεθνείς οργανισμούς και ομάδες, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει διάφορες 

ενέργειες για την παροχή βοήθειας στον τομέα οργάνωσης και υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες. 

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης με το πρόγραμμα “Protecting Children in the 

context of the Refugee and Migrant Crisis in Europe” με διετή χρονική ισχύ, από το 

2017 μέχρι το 2019, προτείνει την εφαρμογή ενός ενιαίου σχεδίου για τα παιδιά 

πρόσφυγες και μετανάστες, συνδράμοντας τα κράτη μέλη και αποβλέποντας στην 

υλοποίηση του προγράμματος μέσω της συνεργασίας και με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, στη διεξαγωγή κατάλληλων διαδικασιών, 

στην παροχή αποτελεσματικής προστασίας, καθώς και στην κοινωνική τους 

ενσωμάτωση. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά πρόσφυγες και 

μετανάστες αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ κάποιες από τις 

άμεσες δράσεις αφορούν και σε ένα σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

ικανοτήτων τους, για εφαρμογή σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές (Council of 

Europe). 

Καταληκτικά, γίνεται αντιληπτό πως η ελληνική πολιτεία προσπάθησε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προσδιορίζονται τόσο από τους 

ελληνικούς νόμους, όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει. 

Αρχικά, σχεδιάστηκαν διάφορα προγράμματα, τα οποία εν συνεχεία αξιολογήθηκαν 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα. Μάλιστα, για την 
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καλύτερη οργάνωση των σχετικών προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

λήφθηκαν υπόψη τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, ενώ προτάθηκε η συνεργασία με 

διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, και η ευρωπαϊκή πλευρά μερίμνησε προκειμένου να 

συνδράμει στο απαιτητικό έργο της χώρας να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των προσφύγων. 

 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση, στην καταγραφή και 

στην ερμηνεία των αναπαραστάσεων που οικοδομούνται για τους πρόσφυγες κατά τη 

διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, από τον ελληνικό Τύπο, με αναφορά στην 

πρόταση της ένταξης των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η αντιπαραβολή των αναπαραστάσεων των προσφύγων 

και των Ελλήνων, όπως αυτές παρουσιάζονται στα σχετικά άρθρα.  

Όπως προέκυψε κατά την θεωρητική τεκμηρίωση του συγκεκριμένου 

ερευνητικού πεδίου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανάμεσα τους και ο Τύπος, 

αναλαμβάνουν να παρέχουν το αγαθό της πληροφόρησης στην κοινωνία. Εξαιτίας 

του ιδιαίτερα σημαντικού τους έργου, έχει οριστεί από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης 

ένα σύνολο κανόνων δεοντολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν 

καλύτερη επιτέλεση της πληροφόρησης. Οι πολίτες πληροφορούνται για τα διάφορα 

θέματα μέσω των ποικίλων μέσων που υπάρχουν, και έτσι ενημερώνονται για γνωστά 

στους ίδιους θέματα, αλλά και για θέματα που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν. 

Τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη είναι εκείνα τα οποία 

προβάλλονται συστηματικά από τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, ο τρόπος κάλυψης 

και η σκοπιά παρουσίασης του εκάστοτε θέματος από τα μέσα ενημέρωσης 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με το υπό εξέταση κάθε φορά 

ζήτημα. Στις περιπτώσεις που προβάλλονται συγκεκριμένες αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας και των υποκειμένων, αποκλείοντας τις εναλλακτικές περιπτώσεις, 

όταν αποσιωπώνται πληροφορίες, ή στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται 

τοποθετήσεις μόνο από μία συγκεκριμένη πλευρά, με αποτέλεσμα την 

περιθωριοποίηση διαφορετικών απόψεων, τότε όλες αυτές οι επιλογές των 

δημοσιογράφων, συνδυαστικά, επιδρούν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και 



42 

 

ενδέχεται μεταγενέστερα να εδραιώσουν ή να διαφοροποιήσουν τη στάση της 

κοινωνίας έναντι συγκεκριμένων θεμάτων και πληθυσμιακών ομάδων. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και πιο συγκεκριμένα για τα δικαιώματα του 

παιδιού, καθώς και το εθνικό πλαίσιο σχετικά με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς 

τους πρόσφυγες και τα άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας. 

Η θεωρητική τεκμηρίωση ανέδειξε πως οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προτάσεις 

και ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης συνάδουν με όσα ισχύουν 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους 

πρόσφυγες.  

Ωστόσο, εξαιτίας των ποικίλων αντιδράσεων και των γεγονότων που 

δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία, τα οποία προβλήθηκαν από τα μέσα 

ενημέρωσης, σε αντιδιαστολή, μάλιστα, και με όσα ισχύουν νομοθετικά για το θέμα 

της εκπαίδευσης των προσφύγων, κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση των 

αναπαραστάσεων που οικοδομήθηκαν και προβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο 

ελληνικών εθνικών εφημερίδων με αναφορά στο σχετικό εκπαιδευτικό θέμα.  

Το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι ένα αρκετά επίκαιρο θέμα, το οποίο απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια 

σχετική έρευνα που να επιχειρεί να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις που 

οικοδομούνται για τους πρόσφυγες, μέσω της κάλυψης ενός εκπαιδευτικού θέματος 

από τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες αναπαραστάσεις, όμως, ενδέχεται να επιφέρουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο για τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

διατήρηση ή την αλλαγή της ελληνικής στάσης απέναντί τους. Επιπλέον, στην 

παρούσα έρευνα επιχειρείται η σύγκριση των αναπαραστάσεων που οικοδομούνται 

για τους πρόσφυγες με εκείνες που διαμορφώνονται για τον γηγενή ελληνικό 

πληθυσμό στις δύο διαφορετικές ομάδες άρθρων. 

Έχοντας, λοιπόν, ως βασικό σημείο αναφοράς τους ερευνητικούς σκοπούς 

διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πώς αναπαρίστανται οι πρόσφυγες στα άρθρα που καλύπτουν το θέμα των 

αντιδράσεων που προκλήθηκαν, και πώς στα άρθρα που καλύπτουν το θέμα των 

προσφερόμενων εκπαιδευτικών δράσεων; 
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2. Πώς αναπαρίστανται οι Έλληνες στα άρθρα που καλύπτουν το θέμα των 

αντιδράσεων, αλλά και στα άρθρα που καλύπτουν το θέμα των προσφερόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους πρόσφυγες; 

3. Ποια είδη λόγου αντλούνται για να οικοδομηθούν οι αναπαραστάσεις των 

προσφύγων και των Ελλήνων στα υπό ανάλυση δημοσιογραφικά άρθρα; 
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Μέθοδος 

 

Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία εντάσσεται στα 

πλαίσια της ποιοτικής έρευνας. Η κοινωνική πραγματικότητα προσεγγίζεται και 

κατανοείται σε βάθος μέσω της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, η οποία για το σκοπό 

αυτό εφαρμόζει έναν «αυστηρό, συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο 

τρόπο» (Τσιώλης, 2014: 45) έρευνας. 

Ένα μέρος των παραδόσεων που εντάσσονται στην ποιοτική κοινωνική 

έρευνα ενδιαφέρεται για ζητήματα τα οποία προβάλλονται από τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, αποσπούν την προσοχή της κοινωνίας και αντιμετωπίζονται ως 

προβλήματα που απαιτούν επίλυση. Αναλυτικότερα, ένας από τους τρόπους 

ενασχόλησης της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας με τέτοια ζητήματα πραγματώνεται 

μέσω της μελέτης του δημόσιου λόγου, αποσκοπώντας στην κατανόηση των 

δεδομένων επιλογών ανάδειξης και παρουσίασης των θεμάτων, αλλά και των 

επιδιώξεων που εξυπηρετούνται (Ιωσηφίδης, 2008: 41-42).  

 

Συλλογή κειμενικού υλικού 

 

Στα πλαίσια πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας, αρχικά, πραγματοποιήθηκε η 

συλλογή των δεδομένων που αποτέλεσαν και το σώμα της έρευνας. Για την 

παραγωγή των δεδομένων στην ποιοτική έρευνα δίνεται η δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα από πολλές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και η μέθοδος συλλογής και 

ανάλυσης τεκμηρίων, όπως στην περίπτωση δημοσιευμάτων στον Τύπο, όπου ο 

ερευνητής συλλέγει και αναλύει κείμενα που παράγονται για άλλους σκοπούς 

(Τσιώλης, 2014: 46, 56). Σύμφωνα με τη μέθοδο που επιλέχθηκε, αναζητήθηκε 

σχετικό υλικό στον ηλεκτρονικό τύπο ελληνικών εφημερίδων εθνικής κυκλοφορίας. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από έξι ελληνικές εφημερίδες, την Καθημερινή 

(τέσσερα άρθρα), την Αυγή (τρία άρθρα),  Τα Νέα (τρία άρθρα), το Έθνος (τρία 

άρθρα), την εφημερίδα Ριζοσπάστης (δύο άρθρα) και την Εφημερίδα των Συντακτών 

(τρία άρθρα), το σύνολο των οποίων αντλήθηκε από τις ιστοσελίδες των εφημερίδων. 

Η χρονική περίοδος δημοσίευσης των άρθρων καλύπτει το διάστημα ενός έτους, από 

τον Μάιο του 2016 μέχρι τον Μάιο του 2017.  

Αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής, τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω 

αναζήτησης στις ιστοσελίδες των εφημερίδων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν 



45 

 

λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση και τη συγκέντρωσή τους, μερικές από τις λέξεις 

και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία αναζήτησης ήταν: εκπαίδευση 

προσφύγων στην Ελλάδα, πρόσφυγες και εκπαίδευση, αντιδράσεις, πρόσφυγες στα 

σχολεία, εκπαιδευτικές δράσεις για πρόσφυγες κ.α.  

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης προέκυψε μεγάλος όγκος δεδομένων. Η 

καταληκτική επιλογή των δεκαοχτώ άρθρων βασίστηκε αποκλειστικά στο 

περιεχόμενο της θεματολογίας αυτών, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Προέκυψαν δύο ομάδες άρθρων, η μία κάλυψε το 

θέμα των αντιδράσεων που δημιουργήθηκαν από το ενδεχόμενο ένταξης των 

προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η άλλη ομάδα άρθρων τις 

εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν για τους πρόσφυγες. 

Όσον αφορά στις δύο ομάδες άρθρων που δημιουργήθηκαν είναι 

χαρακτηριστικό πως άρθρα των εφημερίδων Καθημερινή και Ριζοσπάστης 

εντάχθηκαν στην ομάδα άρθρων με θέμα τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, ενώ 

άρθρα της Εφημερίδας των Συντακτών εντάχθηκαν αποκλειστικά στην ομάδα με θέμα 

τις εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν, ενώ άρθρα από τις υπόλοιπες 

εφημερίδες εντάχθηκαν και στις δύο ομάδες άρθρων. Η συγκεκριμένη επισήμανση, 

πιθανώς, να ερμηνεύεται από την επιλογή συγκεκριμένης θεματολογίας για κάθε μία 

από τις τρεις εφημερίδες. 

 Αναφορικά με κάποια πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά του υλικού που 

συγκεντρώθηκε, δέκα από τα δεκαοκτώ άρθρα ήταν ανυπόγραφα, σε συμφωνία με 

την έρευνα των Doudaki και Spyridou (2013) για την πλειοψηφία ανυπόγραφων 

άρθρων στην ηλεκτρονική έκδοση των ελληνικών εφημερίδων, ενώ στα υπόλοιπα 

οκτώ άρθρα της παρούσας έρευνας αναγράφονταν το όνομα του/ της δημοσιογράφου. 

Επιπλέον, η έκταση των άρθρων διέφερε, κάποια άρθρα κάλυψαν μικρότερη έκταση, 

ενώ άλλα ήταν μεγαλύτερης έκτασης. Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος λέξεων στα 

άρθρα στην εφημερίδα Η Καθημερινή ήταν 439 λέξεις, στην εφημερίδα Η Αυγή 559 

λέξεις, στην εφημερίδα Τα Νέα 375 λέξεις, στην εφημερίδα Ριζοσπάστης 323 λέξεις, 

στην εφημερίδα Έθνος 603 λέξεις και στην Εφημερίδα των Συντακτών 450 λέξεις. 

 Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως για την αναζήτηση και 

συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Αναλυτικό πλαίσιο 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η χρήση της Κριτικής Ανάλυσης 

Λόγου για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τον ελληνικό 

Τύπο, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου επικεντρώνεται στα προβλήματα που εντοπίζονται 

στα πλαίσια της κοινωνικής πρακτικής (Chouliaraki & Fairclough, 1999: 60) και τα 

οποία πραγματώνονται μέσω του λόγου με τις αναπαραστάσεις που δημιουργούνται. 

Αναλυτικότερα, η Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis) διερευνά τη 

«διαλεκτική σχέση» (dialectical relationship) μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας, καθώς 

η γλώσσα διαμορφώνεται από την κοινωνία, αλλά και η κοινωνία διαμορφώνεται 

μέσω της γλώσσας (Fairclough, 1995: 55) και του τρόπου που αυτή χρησιμοποιείται 

από τους πολίτες σε διαφορετικές περιόδους, με αποτέλεσμα τη γλωσσική και 

κοινωνική αλλαγή.  

Το κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την Κριτική Ανάλυση Λόγου, 

καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαδικασίες νοηματοδότησης του 

κειμένου και στις πιθανές πηγές από τις οποίες προέρχονται τα παραγόμενα νοήματα 

(Chouliaraki, 2005: 50). Ένα γλωσσικό κομμάτι, είτε γραπτό είτε προφορικό, 

ονομάζεται κείμενο (text) (Fairclough, 1995: 17), ενώ σύμφωνα με τον Fairclough 

«τα κείμενα αποτελούν μία σημαντική μορφή κοινωνικής πρακτικής» (Fairclough, 

1992α: 211).  

Το εστιασμένο ενδιαφέρον για τα κείμενα, επικεντρώνεται σε όσα 

συγκαταλέγονται στο κείμενο, αλλά, πρωτίστως, και σε όσα παραλείπονται από αυτό 

(Fairclough, 1995: 58), εξαιτίας συγκεκριμένων λεξικογραμματικών επιλογών από 

ένα μεγαλύτερο πλήθος (Fairclough, 2003: 37), με αποτέλεσμα, βάσει δεδομένων 

επιλογών, την ανάπτυξη μίας συγκεκριμένης αναπαράστασης της πραγματικότητας. 

Τα κείμενα ενέχουν κοινωνικές επιδράσεις (social effects) και αλλαγές, στις γνώσεις, 

στη στάση των ανθρώπων, στις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες, βέβαια, εξαρτώνται 

από το νόημα που παράγεται (Fairclough, 2003: 8) μέσω των ποικίλων κειμένων. 

Επομένως, φαίνεται άμεσα σημαντική η επίδραση και η συσχέτιση όσων 

παρουσιάζονται, αλλά και όσων, επιμελώς, παραλείπονται, ανάλογα και με τους 

στόχους που εξυπηρετούνται. 

Η ανάλυση των κειμένων στα πλαίσια της Κριτικής Ανάλυσης λόγου, 

πραγματοποιείται μέσω τριών βασικών προσεγγίσεων: της κοινωνιοπολιτισμικής 



47 

 

(sociocultural) προσέγγισης του Fairclough (Fairclough, 1995: 62), της 

κοινωνιογνωσιακής (socio-cognitive) προσέγγισης του van Dijk (van Dijk, 2001β, 

όπως αναφέρεται στο Στάμου, 2014: 156) και της λογοϊστορικής (discourse- 

historical) προσέγγισης της Wodak (Reisigl & Wodak, 2009: 96). 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, και πιο συγκεκριμένα για την 

ανάλυση του σώματος των κειμένων επιλέχθηκε η Κριτική Ανάλυση Λόγου, 

σύμφωνα με την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough και την 

τρισδιάστατη ανάλυση (Fairclough, 1995: 57,62) όπου το σημείο διεπαφής μεταξύ 

του μικρο-επιπέδου (micro level) της γλώσσας και του μακρο-επιπέδου (macro level) 

που αφορά στις σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία, είναι το μεσο-επίπεδο (meso level) 

και οι πρακτικές λόγου που διαμορφώνουν το εκάστοτε κείμενο (Stamou, 2013: 330). 

Στο πλαίσιο που προτείνεται, ο λόγος μελετάται α) ως κείμενο (text) (περιγραφική 

ανάλυση), β) ως πρακτική λόγου (discourse practice) (ερμηνευτική ανάλυση) και γ) 

ως κοινωνικοπολιτισμική πρακτική (sociocultural practice) (επεξηγηματική 

ανάλυση), όπως αποδίδεται στην παρακάτω αναπαράσταση: 
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Συστημική Λειτουργική Γραμματική (Systemic Functional Grammar) του Halliday 
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(metafunctions), η αναπαραστατική (ideational), η διαπροσωπική (interpersonal) και 

η κειμενική (textual) λειτουργία (Halliday & Matthiessen, 2004: 29-30). 

Οι λειτουργίες αυτές επιτελούνται κατά τη χρήση της γλώσσας με 

συγκεκριμένες επιλογές στο επίπεδο του λεξιλογίου και της γραμματικής, ενώ τα 

συστήματα με τα οποία εφαρμόζονται είναι, αντίστοιχα, με το σύστημα της 

μεταβιβαστικότητας (transitivity), που αφορά στην αναπαράσταση της 

πραγματικότητας (βάσει των εμπειριών), με το σύστημα της διάθεσης (mood), το 

οποίο αφορά στην ανταλλαγή του μηνύματος μεταξύ του παραγωγού του κειμένου 

και του αποδέκτη, και με το σύστημα του θέματος- ρήματος (theme- rheme) που 

αφορά στην οργάνωση της πρότασης (Halliday & Matthiessen, 2004: 64-65, 309).  

Το σύστημα της μεταβιβαστικότητας αποτελείται από τις διαδικασίες 

(processes), όπως υλικές (material), διανοητικές (mental), συσχετιστικές (relational), 

συμπεριφορικές (behavioural), λεκτικές (verbal), υπαρκτικές (existential), από τους 

συμμετέχοντες (participants) και τις περιστάσεις (circumstances). Οι διαδικασίες 

αποδίδονται με ρηματικά σύνολα (verbal group), οι συμμετέχοντες με ονοματικά 

σύνολα (nominal group) και οι περιστάσεις με προθετικές φράσεις (adverbial group/ 

prepositional group). Επιπλέον, το σύστημα της μεταβιβαστικότητας, ορίζεται και με 

κριτήρια αιτιότητας (agency) (Halliday & Matthiessen, 2004: 170-171, 175-177, 

509). 

Η διαπροσωπική (interpersonal) λειτουργία της γλώσσας, συμβάλλει στη 

διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς λειτουργεί σε 

αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο περιβάλλον (Halliday & Matthiessen, 2004: 29). Στο 

σύστημα της διάθεσης ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των πράξεων λόγου, όπως 

διαμορφώνεται από όσα διατυπώνονται κάθε φορά (Στάμου, 2014: 174). Η πράξη 

λόγου (speech act) αποτελεί μέρος του κειμένου, στο οποίο ο παραγωγός δηλώνει 

κάτι, απειλεί, διατυπώνει ερωτήματα, είτε με έμμεσο, είτε με άμεσο τρόπο, ενώ η 

ιδεολογία που μεταφέρεται, είναι ενδεικτική των αναπαραστάσεων για τα υποκείμενα 

και τις μεταξύ τους σχέσεις (Fairclough, 1989: 156-157) ανάλογα με τις σχέσεις 

εξουσίας και το πλαίσιο παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, το σύστημα της διάθεσης καθορίζεται από την τροπικότητα 

(modality), που αφορά στο διαφορετικό βαθμό απροσδιοριστίας στις  τοποθετήσεις, 

δηλαδή φράσεις και λέξεις όπως πιθανώς, κάποιες φορές,  πρέπει, θα έπρεπε κ.τ.λ. 

εκφράζουν την πιθανότητα (possibility), τη συχνότητα (usuality), καθώς και την 

υποχρέωση (obligation) (Halliday & Matthiessen, 2004: 146-147), οι οποίες 
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συγκαταλέγονται στους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της στάσης του ομιλητή ή 

του συγγραφέα ενός κειμένου για όσα αναφέρει. Επιπλέον, με τις επιλογές στους 

χρόνους και στις εγκλίσεις των ρημάτων (Στάμου, 2008: 142) πραγματώνονται τόσο 

η τροπικότητα, όσο και οι πράξεις λόγου. Το σύστημα, τέλος, αποτελείται και από 

την προσωπική δείξη (personal deixis), με τις επιλογές στα πρόσωπα των 

αντωνυμιών, καθώς στις περιπτώσεις που ο παραγωγός ενός κειμένου  επιλέγει 

δεικτικά στοιχεία στο κείμενό του αναπτύσσει προσωπικό ύφος, ενώ όταν τα 

παραλείπει, το ύφος καθίσταται απρόσωπο, ενώ παράλληλα καθορίζεται και το είδος 

των σχέσεων μεταξύ του παραγωγού και του αποδέκτη, ή του συνομιλητή  (Στάμου, 

2014: 174). 

Τέλος, η κειμενική λειτουργία της γλώσσας (textual) εξετάζει τον τρόπο 

δόμησης ενός κειμένου, μέσω του οποίου διαμορφώνεται η κατανόησή του. Το 

σύστημα θέματος – ρήματος (theme- rheme) αφορά στον τρόπο οργάνωσης της 

πρότασης, έτσι το θέμα προσδιορίζεται από τη θέση του μέσα στην πρόταση, είναι το 

πρώτο στοιχείο μίας πρότασης, ενώ το υπόλοιπο μέρος αντιστοιχεί στο ρήμα (rheme) 

(Halliday & Matthiessen, 2004: 30, 64-65), ο μεταξύ τους συνδυασμός διαμορφώνει 

το νόημα της πρότασης. 

Στη συνέχεια, στο επίπεδο της ερμηνευτικής ανάλυσης (μεσο-επίπεδο) κατά 

την προσέγγιση του Fairclough, το ενδιαφέρον προσανατολίζεται στη σχέση ανάμεσα 

στο κείμενο και στο κοινωνιοπολιτισμικό περικείμενο (Στάμου, 2014: 166), για τον 

συγκεκριμένο λόγο και αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διακειμενικότητα.  

Η διακειμενικότητα (intertextuality) ορίζεται ως η σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στα διαφορετικά κείμενα (Fairclough, 1989: 155), με ένα κείμενο να 

συνδέεται με κάποια προγενέστερα, στα οποία αναφέρεται, αλλά και με 

μεταγενέστερα, τα οποία θα προκύψουν από αυτό. Η παράθεση σε ένα κείμενο ενός 

άλλου κειμένου, με τη μορφή ευθέος (direct) ή πλάγιου λόγου (indirect discourse) 

ονομάζεται καταφανής διακειμενικότητα (manifest intertextuality), ενώ η παράθεση 

στο κείμενο συγκεκριμένων γλωσσικών συμβάσεων ονομάζεται συστατική 

διακειμενικότητα (constitutive intertextuality) (Fairclough, 1992β: 271, 274), όπως η 

χρήση επιστημονικού λόγου σε ένα διαφημιστικό μήνυμα με διαφημιζόμενο προϊόν 

την οδοντόκρεμα (Στάμου, 2014: 166). Αναφορικά με την καταφανή 

διακειμενικότητα όταν τα λεγόμενα κάποιου παρατίθενται σε ευθύ λόγο, τότε υπάρχει 

δέσμευση στην ακριβή διατύπωση όσων ειπώθηκαν, ενώ στην περίπτωση του 
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πλάγιου λόγου, το ίδιο το άτομο που παράγει το κείμενο διατυπώνει όσα ειπώθηκαν 

με το δικό του τρόπο (Chouliaraki & Fairclough, 1999: 153). 

  Η ερμηνεία ενός κειμένου, διαμορφώνεται σε αναλογία με την ερμηνεία του 

περικειμένου (context), για την κατανόηση του οποίου αξιοποιούνται χαρακτηριστικά 

που εντοπίζονται μέσα στο κείμενο (Fairclough, 1989: 145,150). Το ενδιαφέρον, 

όμως, σε σχέση με τη διακειμενικότητα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό αυτών 

που προβάλλονται, αλλά και όσων αποκλείονται (Fairclough, 2003: 47) από το 

εκάστοτε κείμενο. 

Στα πλαίσια της ερμηνευτικής ανάλυσης εμπεριέχεται και η τάξη λόγου. Ο 

Fairclough ορίζει την τάξη λόγου (order of discourse) εντός της κοινωνικής 

πρακτικής, η οποία καθορίζεται από συγκεκριμένες γλωσσολογικές επιλογές σε 

συγκεκριμένους τομείς της κοινωνίας, και διακρίνεται από τους λόγους (discourses), 

τα κειμενικά είδη (genres) και τα ύφη (styles) (Fairclough, 2003: 24). Οι λόγοι 

(discourses) αφορούν στη διαφορετική αναπαράσταση της κοινωνικής πρακτικής 

αναπαριστώμενη από μία συγκεκριμένη σκοπιά, τα κειμενικά είδη (genres) 

αποτελούν κείμενα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η οργάνωση μίας 

συνέντευξης (Fairclough, 1995: 56) και τα ύφη αφορούν σε γλωσσικές συμβάσεις 

στον τρόπο ομιλίας, γραφής, στον τρόπο που βάσει των γλωσσικών επιλογών το 

άτομο προσδιορίζει τον εαυτό σου σε σχέση με τους άλλους, επιπλέον στα ύφη 

συμπεριλαμβάνεται και η γλώσσα του σώματος κατά την επικοινωνία (Fairclough, 

2003: 159), αν και η παρούσα ανάλυση επικεντρώνεται αποκλειστικά στις γλωσσικές 

επιλογές των γραπτών κειμένων. Η σύνδεση του εκάστοτε κειμένου με το κοινωνικό 

του περικείμενο (social context) πραγματώνεται μέσω της τάξης λόγου, και των 

διαλογικών σχέσεων των επιμέρους τμημάτων της (Fairclough, 2003: 24, 37).  

Καταληκτικά, σχετικά με την επεξηγηματική ανάλυση (μακρο-επίπεδο) 

αποδίδεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο εκάστοτε 

κείμενο και στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και το οποίο 

διαμορφώνει. Ο Fairclough υποστηρίζει πως οι ποικίλες εκδοχές ιδεολογίας 

(ideologies) και η εξουσία είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς οι κοινωνικές 

συμβάσεις που αναπαράγονται αναπαριστούν μία δεδομένη σχέση εξουσίας μεταξύ 

των ατόμων, η συνεχής επανάληψη των οποίων καθιστά το συγκεκριμένο ιδεολογικό 

περιεχόμενο αποδεκτό. Η ιδεολογία, επίσης, συνδέεται και με τη γλώσσα, με την 

οποία πραγματώνεται η κοινωνική συμπεριφορά (Fairclough, 1989: 2) καθενός 
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ατόμου εντός του κοινωνικού πλαισίου, παράλληλα, αναπαράγονται συγκεκριμένες 

ιδεολογίες, ενώ νομιμοποιούνται οι υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας.  

Η ιδεολογία ενός κειμένου δηλώνεται κυρίως έμμεσα, μέσω του τρόπου 

χρήσης της γλώσσας (Fairclough, 1995: 44-45), με τις διαφορετικές επιλογές στις 

οποίες προχωρά ο δημιουργός του κειμένου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις 

σκοπιμότητες από τις οποίες διακατέχεται. Ακόμη, υποστηρίζεται πως η άσκηση 

εξουσίας, συνδέεται με τον τρόπο χρήσης της γλώσσας και της συγκεκριμένης 

ιδεολογίας που μεταφέρεται μέσω αυτής, συμβάλλοντας στη διατήρηση των 

υπαρχουσών σχέσεων. Η οργάνωση της επικοινωνίας καθορίζει όσα αναμένονται από 

τον κάθε συμμέτοχο, όπως στην περίπτωση της δημοσιογραφικής συνέντευξης ενός 

πολιτικού, που αναμένονται συγκεκριμένες ενέργειες από τον δημοσιογράφο και τον 

πολιτικό (Fairclough, 1995: 54) ορίζοντας τα όρια μεταξύ τους.  

Η διατήρηση, δηλαδή, της επικρατούσας τάξης επιτυγχάνεται μέσω της 

ιδεολογικής λειτουργίας των κειμένων (ideological work of texts), όταν στα κείμενα 

αναπαράγεται, η επικρατούσα κατάσταση ως αδιαμφισβήτητη, χωρίς να εξετάζονται 

άλλες εκδοχές (Fairclough, 2003: 58) και ερμηνείες, με αποτέλεσμα την εδραίωση 

της δεδομένης αντίληψης.  

Ο Fairclough θεωρεί πως κάθε κείμενο, συμπεριλαμβανομένων και όσων 

δημοσιοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

αναπαράστασης, των ταυτοτήτων και των σχέσεων (Fairclough, 1995: 5), επομένως 

αποκτά σημαντικό ρόλο σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. 

Η ανάλυση των δεδομένων με την εφαρμογή της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, 

για τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται ως η καταλληλότερη μεθοδολογία με σκοπό τη 

διερεύνηση των αναπαραστάσεων που κατασκευάζονται, των στερεοτύπων που 

οικοδομούνται μέσω της γλώσσας, αλλά και των σχέσεων εξουσίας που 

προβάλλονται και ρυθμίζουν τη ζωή σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο μέσω των 

κειμένων που δημοσιοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός χρόνου στον ηλεκτρονικό Τύπο 

των εφημερίδων. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε και στα τρία 

επίπεδα, όπως, αναλυτικά, παρουσιάστηκε παραπάνω για κάθε άρθρο. 
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Η εφαρμογή της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου στο σώμα των κειμένων 

 

Άρθρα αντιδράσεων 

 

Άρθρο 1: Αντιδρούν σε σχολείο της Φιλιππιάδας για τη συστέγαση με παιδιά μεταναστών 

 

Την αντίδραση του για την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, των προσφυγόπουλων που ζουν 

στο κέντρο φιλοξενίας στη Φιλιππιάδα, διατυπώνει με έγγραφο που απέστειλε προς τις τοπικές 

αρχές, τους βουλευτές της Πρέβεζας και το υπουργείο Παιδείας, ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου της περιοχής.  

 

To ΔΣ του Συλλόγου, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε, παρουσία γονέων και 

κηδεμόνων, δηλώνει «ρητά και κατηγορηματικά, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί σε καμιά 

περίπτωση και χωρίς κανένα συμβιβασμό» την συστέγαση των παιδιών με προσφυγόπουλα, 

επικαλούμενο λόγους εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς και υγιεινής. 

 

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, που παρέλαβε ταχυδρομικά, χθες το 

απόγευμα, την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, συνιστά νηφαλιότητα, 

ψυχραιμία και αποφυγή καλλιέργειας κλίματος ανησυχίας και φόβου. Ο κ. Καχριμάνης τονίζει 

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι με τον διάλογο και την συνεργασία, μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες 

λύσεις, οι οποίες, ούτε την εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν θα υποβαθμίσουν, αλλά 

αντιθέτως, θα δημιουργήσουν καλές συνθήκες εκπαίδευσης για τα προσφυγόπουλα.  

 

Ο περιφερειάρχης αναφέρει παράλληλα, πως παρ’ ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει εμπλοκή 

στο προσφυγικό, βοηθά στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών στα κέντρα φιλοξενίας. 

 

Ο δήμαρχος Ζηρού, κ. Νίκος Καλαντζής, μιλώντας για το ζήτημα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμφανίζεται 

να κρατάει αποστάσεις, ωστόσο επισημαίνει, πως η στάση του Δήμου απέναντι στο προσφυγικό 

είναι γνωστή από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Κέντρου, στο παλιό στρατόπεδο 

Πετροπουλάκη, καθώς αποδεικνύει καθημερινά, με πράξεις, την υποστήριξή του προς τους 

πρόσφυγες.  

 

Ο κ. Καλαντζής είπε ότι «οι γονείς έχουν ανησυχία, στο βαθμό που κρίνουν οι ίδιοι, όσον 

αφορά τις συνθήκες εκπαίδευσης και υγιεινής των παιδιών και ζητούν κάποιες διασφαλίσεις». 

Επιπλέον, πρόσθεσε, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πλαίσιο και οδηγία, για το πώς θα 

λειτουργήσει η ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία. 

 

Η θέση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου Φιλιππιάδας, 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Πρέβεζας, η 

οποία αναμένεται αύριο να συνεδριάσει για το επίμαχο ζήτημα. 

 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Φαίνεται, πως το ζήτημα της ένταξης κρίνεται ως αρνητικό για τον ίδιο τον 

συγγραφέα. Στο κείμενο υπάρχουν πολλές αρνητικά φορτισμένες  λέξεις και φράσεις 

(«αντίδραση», «κλίματος ανησυχίας και φόβου», «υποβαθμίσουν» κ.α.) με τις οποίες 

περιγράφεται η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Παρατίθενται, όμως, λέξεις και 
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φράσεις θετικά φορτισμένες («συνεργασία», «καλές συνθήκες εκπαίδευσης», 

«βελτίωση», «υποστήριξη στους πρόσφυγες» κ.α.) με τις οποίες μεταφέρει ο 

συγγραφέας τα λεγόμενα φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής της 

Πρέβεζας. Οι θετικά φορτισμένες λέξεις, ωστόσο, χρησιμοποιούνται μόνο σε επίπεδο 

παροχής συμβουλών προς την τοπική κοινωνία και όχι γενικά για την περιγραφή της 

κατάστασης. 

Ενδιαφέρουσα είναι η αναπαράσταση των διαφορετικών φωνών μέσα στο 

κείμενο. Ο ευθύς λόγος χρησιμοποιείται για να  παρουσιαστεί η απόφαση στην οποία 

κατέληξε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, η οποία περιέχει πολλές 

αρνητικά φορτισμένες λέξεις και φράσεις («ρητά και κατηγορηματικά», «καμία 

περίπτωση», «κανένα συμβιβασμό»). Στη συνέχεια παρατίθενται, επίσης, σε ευθύ 

λόγο τα λεγόμενα του δημάρχου Νίκου Καλαντζή, με τα οποία αναφέρεται στους 

λόγους ανησυχίας των γονέων. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα υπάρχουν αρνητικά 

φορτισμένες λέξεις και φράσεις («ανησυχία», «συνθήκες υγιεινής») σχετικά με τον 

προβληματισμό των γονέων, ενώ η θετικά φορτισμένη λέξη «διασφαλίσεις» που 

χρησιμοποιείται, καταλήγει να αποκτά αρνητική έννοια εφόσον, σχετίζεται με τις 

εγγυήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγιεινής των προσφύγων. Η επιλογή 

της παράθεσης των λεγομένων και της απόφασης του Συλλόγου, σε ευθύ λόγο, 

δηλώνει την πρόθεση του συγγραφέα να προσδώσει αντικειμενικότητα και αξιοπιστία 

στην είδηση, παράλληλα, όμως, προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους της ανησυχίας 

σχετικά με την ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ωστόσο, επιλέγεται από τον συγγραφέα η χρήση πλάγιου λόγου για την παράθεση 

των λεγομένων του δημάρχου και του περιφερειάρχη Ηπείρου, σχετικά με τις 

ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο δήμος από την πρώτη ημέρα φιλοξενίας των 

προσφύγων στο στρατόπεδο της περιοχής, όσο και στις συστάσεις  του 

Περιφερειάρχη για την αντιμετώπιση και επίλυση του ζητήματος. Η επιλογή του 

πλάγιου λόγου, δίνει τη δυνατότητα στον συγγραφέα να αξιολογήσει, ο ίδιος τα 

γεγονότα. Το λεξιλόγιο του άρθρου είναι απλό και κατανοητό για την εύκολη 

πρόσληψή του από τους αναγνώστες. 

Στο παραπάνω άρθρο όσον αφορά τις αναπαραστατικές σημασίες, 

διαπιστώνουμε πως το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κυρίως από υλικές 

διαδικασίες («απέστειλε», «πραγματοποίησε», «παρέλαβε», «κρατάει», 

«συνεδριάσει» κ.α.), λεκτικές («διατυπώνει», «δηλώνει», «συνιστά», «τονίζει», 

«είπε» κ.α.), νοητικές γνωστικές («κρίνουν»), συσχετιστικές («είμαι»), κτητικές 
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(«έχει», «έχουν»), υπαρκτικές («υπάρχει») και συμπεριφορικές («ζουν»). Δράστες 

των πράξεων είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο δήμαρχος Ζηρού, ο Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων, οι γονείς. Επίσης, ως δράστες παρουσιάζονται οι πρόσφυγες, 

το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, η περιφέρεια Ηπείρου. Η απόδοση ενεργειών 

σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «η στάση του Δήμου απέναντι στο προσφυγικό είναι 

γνωστή», «η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει εμπλοκή στο προσφυγικό … βοηθά»), 

όπως και η χρήση ουσιαστικοποιήσεων («συστέγαση των παιδιών με 

προσφυγόπουλα», «αντίδραση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης») μέσα στο σώμα 

του κειμένου συνεισφέρουν στο να μετριαστεί η απόδοση της αιτιότητας για τις 

συγκεκριμένες πράξεις. Στο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, όμως, χρησιμοποιείται η 

ενεργητική σύνταξη, έτσι αποδίδεται η αιτιότητα στους δράστες. Χρησιμοποιείται, 

επίσης, και η παθητική σύνταξη (π.χ. «μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις»), 

η οποία επιτρέπει την απαλοιφή του δράστη, αν και από το συμφραστικό πλαίσιο του 

κειμένου και της παράθεσης των λεγομένων του Περιφερειάρχη σε πλάγιο λόγο, 

κατανοούμε πως αυτοί που θα συμβάλλουν στην εύρεση των λύσεων είναι, μάλλον, 

οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι γονείς. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες 

λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι κυρίως χωρικές (Πρέβεζας, Ηπείρου, 

Φιλιππιάδα, στρατόπεδο Πετρουπολάκη) και χρονικές (χθες το απόγευμα, πρώτη 

μέρα, καθημερινά, προς το παρόν), για να παρουσιαστεί το πλαίσιο, χωρικό και 

χρονικό της δημιουργίας των αντιδράσεων. 

Σε λεξιλογικό επίπεδο  ο συγγραφέας προσπαθεί να κρατήσει ουδέτερη στάση 

για το σχετικό ζήτημα των αντιδράσεων που προκλήθηκαν σχετικά με την ένταξη των 

προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς να είναι εύκολα αντιληπτή η θέση του 

υπέρ της ένταξης ή υπέρ των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, στο τέλος 

του άρθρου επιλέγει το αξιολογικό επίθετο «επίμαχο» στη φράση «επίμαχο ζήτημα», 

διατυπώνοντας με αυτό τον τρόπο την κρίση του για τις εξελίξεις. 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Με την επιλογή αυτή ο συγγραφέας προσπαθεί να κρατήσει 

ουδέτερη και αντικειμενική στάση, δίνοντας την αίσθηση πως κρατά ίσες αποστάσεις 

από όλους και όλες, τουλάχιστον για τις πληροφορίες που μεταφέρει σε πλάγιο λόγο. 

Με την επιλογή του επιχειρεί να διαμορφώσει ένα κείμενο πληροφοριακό χωρίς 
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στοιχεία διεπίδρασης ανάμεσα στον ίδιο και τον αποδέκτη του κειμένου. Στην 

περίπτωση της αυτούσιας παράθεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου, το πρόσωπο που χρησιμοποιείται είναι το γ΄ πρόσωπο ενικού, ενώ στα 

λεγόμενα του Περιφερειάρχη το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού. Τέλος, χρησιμοποιείται η 

απρόσωπη σύνταξη («δεν πρόκειται να αποδεχθεί σε καμιά περίπτωση και χωρίς 

κανένα συμβιβασμό την συστέγαση των παιδιών με προσφυγόπουλα») στη 

ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου για να δοθεί έμφαση σε κάτι που θεωρείται 

ευρέως αποδεκτό. 

Στο άρθρο οι πράξεις λόγου είναι κυρίως αποφαντικές (π.χ. «με έγγραφο που 

απέστειλε προς τις τοπικές αρχές…», «Το ΔΣ του Συλλόγου, μετά από συνεδρίαση 

που πραγματοποίησε»). Ο συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο 

αναγνώστης το ρόλο του δέκτη της πληροφορίας. Η έγκλιση που χρησιμοποιείται 

συστηματικά είναι η Οριστική Ενεστώτα και Αορίστου, προκειμένου να εκφραστεί η 

αλήθεια των γεγονότων και η βεβαιότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται. 

Σχετικά με την τροπικότητα κυριαρχεί η  επιστημική τροπικότητα στις αποφαντικές 

πράξεις λόγου. Χαρακτηριστική είναι η επιλογή ενός αξιολογικού επιθέτου στην 

φράση «επίμαχο ζήτημα», ενώ σε όλο το υπόλοιπο άρθρο παραλείπει να 

χρησιμοποιήσει αξιολογικά επίθετα. Κλείνοντας, όμως, επιλέγει με αυτό τον τρόπο 

να εκφράσει τη στάση του αναφορικά, τουλάχιστον, με τις αντιδράσεις που έχουν 

προκληθεί. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Στο άρθρο παρατηρείται η χρήση καταφανούς διακειμενικότητας, με την παράθεση 

των λεγομένων του δημάρχου Καλαντζή και με την παράθεση της ανακοίνωσης του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης των προσφύγων 

στο σχολείο τους. Επίσης, παρατηρείται η χρήση συστατικής διακειμενικότητας, 

όπου το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό άρθρο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις 

του εκπαιδευτικού λόγου («εκπαιδευτικό σύστημα», «δημοτικό σχολείο», «σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων» κ.α.) και του λόγου σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα 

(«ένταξη προσφυγόπουλων», «λειτουργία κέντρου», «κέντρου φιλοξενίας», 

«πρωτοβουλία Αλληλεγγύης σε πρόσφυγες» κ.α.). Στο δημοσιογραφικό λόγο 

διαπλέκονται στοιχεία του λόγου της προσφυγικής κρίσης, και των συνεπειών που 

έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη κατάσταση στις χώρες υποδοχής. Το ύφος του 
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κειμένου είναι επίσημο, το λεξιλόγιο του κειμένου είναι απλό και κατανοητό, 

στοιχεία που το καταδεικνύουν ως εύληπτο από το αναγνωστικό κοινό. Ως προς το 

κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. Το 

συγκεκριμένο κείμενο αντλεί από τον εθνικιστικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο η 

ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να επιφέρει 

αλλοιώσεις στην ταυτότητα των Ελλήνων, σε μακροπρόθεσμη βάση. Επίσης, θα 

λέγαμε πως αντλεί στοιχεία και από το λόγο του πολιτισμικού ρατσισμού σχετικά με 

τη νύξη περί υποβάθμισης της εκπαίδευσης και της αλλοίωσης του ελληνικού 

πολιτισμικού κεφαλαίου. Ακόμη, με την αναφορά σε ζητήματα υγιεινής από τη 

συνύπαρξη των παιδιών, και με την επισήμανση των προσπαθειών τον τοπικών 

φορέων στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας, ενισχύεται η 

ρατσιστική στάση και η αίσθηση υπεροχής του ελληνικού πληθυσμού έναντι των 

προσφύγων.  

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Ο συγγραφέας προσπαθεί να πληροφορήσει τον αναγνώστη σχετικά με τις 

αντιδράσεις που έχουν προκύψει στην περιοχή της Ηπείρου. Οι πρόσφυγες φαίνεται 

πως έχουν προκαλέσει προβλήματα στην εσωτερική πολιτική της χώρας μας, και πιο 

συγκεκριμένα στον τομέα της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό διατυπώνονται 

συστάσεις από τον Περιφερειάρχη, ενώ ο Δήμαρχος Ζηρού επισημαίνει την 

υποστήριξη του δήμου προς τους πρόσφυγες, παράλληλα, όμως, αιτιολογεί τις 

ανησυχίες των γονέων, καθώς αναφέρεται στην έλλειψη οργανωμένων κρατικών 

ενεργειών. Η επιλογή και η συμπερίληψη των πληροφοριών αυτών στο άρθρο, είναι 

ενδεικτικές του σχολιασμού αναφορικά με την έλλειψη κρατικής οργάνωσης και 

παρέμβασης. Στο άρθρο δίνεται η αίσθηση πως η οποιαδήποτε λύση θα βρεθεί, εάν οι 

πολίτες υποχωρήσουν, ακολουθήσουν τις συμβουλές του Περιφερειάρχη, και εν τέλει 

δεχτούν να συζητήσουν για το θέμα αυτό, σαν να κάνουν τη χάρη στους πρόσφυγες. 

Στο κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ανίσχυροι να καθορίσουν τις 

εξελίξεις. Η παρουσία τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται πως θα το 

υποβαθμίσει, εξαιτίας του διαφορετικού υποβάθρου τους, όπως υποστηρίζεται στη 

σχετική ανακοίνωση του συλλόγου. Επιπλέον, όμως αναπαρίστανται και ως φορείς 

ασθενειών, όπως προκύπτει τόσο από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά και από 
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την αναφορά στις προσπάθειες της Περιφέρειας Ηπείρου για τη βελτίωση των 

συνθηκών στους χώρους φιλοξενίας, το οποίο, βέβαια, αξιοποιείται και ως επιχείρημα 

για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης ανησυχίας. 

Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, σε εκείνη 

που αντιδρά με την πρόταση της ένταξης και σε εκείνη που προσπαθεί να κατευνάσει 

την ένταση και να οδηγηθεί σε λύσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται εξαιρετικά ισχυροί, 

με αποφασιστικότητα, ικανοί να παρεμβαίνουν και να τροποποιούν αποφάσεις. 

Στο κείμενο, ωστόσο, δεν παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα και 

διεθνώς θεσπισμένα δικαιώματα των προσφύγων στην εκπαίδευση, την υποχρέωση 

της χώρας να ικανοποιήσει τα δικαιώματά τους, ενώ δεν παρουσιάζονται 

πληροφορίες για τα χρήματα που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

σκοπό αυτό. Επίσης, απουσιάζει ο εκπαιδευτικός λόγος, και πιο συγκεκριμένα ο 

λόγος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως ο κατεξοχήν σχετικός με το ζήτημα αυτό 

λόγος. Ακόμη, δεν παρατίθενται τα λεγόμενα ή η πλευρά των ίδιων των προσφύγων 

για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σχετικά με την πρόταση ένταξης. 
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Άρθρο 2: Εμμένουν οι γονείς στο δημοτικό του Δ. Βόλβης 

 

Παραμένουν οι αντιδράσεις γονέων μαθητών του δημοτικού σχολείου στο χωριό Προφήτη του 

Δήμου Βόλβης, για τη φιλοξενία προσφυγόπουλων στις αίθουσες του σχολείου, τις 

απογευματινές ώρες. Χθες προσήλθαν για μάθημα μόνο 36 μαθητές από τους 130, κι αυτό 

παρότι υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας παρήγγειλε χθες επείγουσα προκαταρκτική 

εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν τελούνται αδικήματα που εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο 

και μία σειρά από άλλες πράξεις, όπως αυτές της απρόκλητης έμπρακτης εξύβρισης και της 

παράνομης βίας. Είχε προηγηθεί ενημέρωση του εισαγγελέα από τον περιφερειακό διευθυντή 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από επιστολή που έφθασε στη διεύθυνση, την 

οποία υπέγραφαν πέντε μέλη επιτροπής γονέων του δημοτικού σχολείου Προφήτη, εξηγώντας 

τους λόγους για τους οποίους δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 

 

Προχθές εξέδωσε ανακοίνωση και ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, με την οποία καλεί 

«τους γονείς να συμβάλουν στην κανονικότητα της λειτουργίας του σχολείου». Είχε προηγηθεί 

την Τετάρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρουσία πολλών κατοίκων της 

περιοχής, όπου μία ακόμα φορά γιατροί ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει κανένας ιατρικός λόγος 

ανησυχίας, ενώ ο καθηγητής Παιδαγωγικής του ΑΠΘ Γιώργος Τσιάκαλος αναφέρθηκε στην 

ανάγκη εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης και συνύπαρξης με τα παιδιά των προσφύγων. Στο 

μέτωπο των αφίξεων 89 νέοι μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν το τελευταίο 24ωρο στα νησιά 

του Βορείου Αιγαίου, οι 79 απ’ αυτούς στη Σάμο. Το σύνολο των εγκλωβισμένων προσφύγων 

και μεταναστών στα νησιά ήταν χθες 15.318, εκ των οποίων 6.037 στη Λέσβο, 4.222 στη Χίο, 

2.153 στη Σάμο και 1.914 στην Κω. Συνολικά στην Ελλάδα, οι προσφύγων και μετανάστες που 

καταμετρήθηκαν χθες ήταν 60.564 άτομα. 

 

Την Πέμπτη επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία 58 άτομα, με επιχείρηση υπό την ευθύνη της 

Ελληνικής Αστυνομίας και συνδρομή προσωπικού του Frontex. Για τον σκοπό αυτό ναυλώθηκε 

από τον Frontex πλοίο από τη Μυτιλήνη, που απέπλευσε προς το Δικελί της Τουρκίας. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας επιστράφηκαν 25 

άνδρες (11 από την Αλγερία, 6 από το Πακιστάν, 4 από το Μαρόκο, 2 από τη Σρι Λάνκα, ένας 

από το Αφγανιστάν και ένας Παλαιστίνιος – όλοι άνδρες), εκ των οποίων, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη, οι 19 είχαν απορριπτικές αποφάσεις για παροχή 

ασύλου σε β΄ βαθμό και έξι ανακάλεσαν ή παραιτήθηκαν από τα αιτήματα για χορήγηση 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης του διμερούς Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής 

επαναπροωθήθηκαν 30 άτομα (27 από το Αφγανιστάν και 3 από το Ιράν, 16 άνδρες, 11 

γυναίκες και 3 συνοδευόμενα παιδιά) που δεν ζήτησαν άσυλο. 

 

Ακόμα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ε.Ε. - Τουρκίας, 

επαναπροωθήθηκαν τρεις παράτυποι μετανάστες από την Τουρκία, όλοι άνδρες, χωρίς βούληση 

υποβολής αιτήματος ασύλου. Επίσης, στις 11 Οκτωβρίου 2016 παραδόθηκαν δύο Τούρκοι 

υπήκοοι μέσω του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων Εβρου. 

 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο, ο συγγραφέας υιοθετεί αρνητική στάση απέναντι στις 

συνεχιζόμενες αντιδράσεις γονέων των μαθητών του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι 
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συνεχίζουν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ωστόσο, αποφεύγει να 

χρησιμοποιήσει αρνητικά φορτισμένες λέξεις για την αναφορά στους δράστες των 

αντιδράσεων, τους γονείς των ελλήνων μαθητών. Οι αρνητικά φορτισμένες λέξεις και 

φράσεις που χρησιμοποιεί χαρακτηρίζουν κυρίως την κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί και τις συνέπειες αυτής («αντιδράσεις», «παρέμβαση του εισαγγελέα», 

«επείγουσα προκαταρκτική εξέταση», «αντιρατσιστικό νόμο», «εξύβρισης», 

«παράνομης βίας», «ανησυχίας» κ.α.). Στο κείμενο αναφέρονται και κάποιες θετικά 

φορτισμένες λέξεις («εμπιστοσύνης», «συνύπαρξης»), οι οποίες χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια συμβουλών για βελτίωση των σχέσεων με τους πρόσφυγες. Ακόμη, ο 

συγγραφέας επιλέγει να αναφερθεί στην αιτία πρόκλησης των αντιδράσεων, 

χρησιμοποιώντας τη λέξη «φιλοξενία», σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, «τις απογευματινές ώρες» όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει. Με την επιλογή της λέξης «φιλοξενία» διατυπώνει την άποψή του περί της 

προσωρινότητας  που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς είναι γνωστή η 

επιθυμία της πλειοψηφίας των προσφύγων να ταξιδέψουν προς άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Ακόμη, δίνεται μεγάλη έμφαση στο κείμενο, στην πλήρη και λεπτομερή 

καταγραφή των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα, με αναφορά, 

μάλιστα, στο συνολικό αριθμό τους στην ελληνική επικράτεια («οι 79 απ’ αυτούς στη 

Σάμο», «οι πρόσφυγες και μετανάστες που καταμετρήθηκαν χθες ήταν 60.564 

άτομα», «6.037 στη Λέσβο», «4.222 στη Χίο» κ.α.). Ο συγγραφέας φαίνεται πως για 

το σύνολο των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά έχει θετική 

στάση, καθώς χρησιμοποιεί τη λέξη «εγκλωβισμένοι». Η επιλογή της λέξης δείχνει 

την πρόθεσή του οι αναγνώστες να κατανοήσουν τους ανθρώπους που, τελικά, 

παρέμειναν στα νησιά, ως άτομα που εν τέλει εγκλωβίστηκαν, καθώς προορισμός του 

ταξιδιού τους είναι κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο, η στάση του συγγραφέα 

διαφοροποιείται προς εκείνους και εκείνες που επαναπροωθήθηκαν προς την 

Τουρκία, καθώς αναφέρεται σε αυτούς και αυτές με τη λέξη «άτομα», ενώ στο 

υπόλοιπο κείμενο χρησιμοποιεί τις λέξεις «πρόσφυγες» και «μετανάστες». Η στάση 

του διαφοροποιείται, καθώς η επαναπροώθηση αφορά σε παραίτηση αίτησης ασύλου 

ή σε απορριπτικές αποφάσεις περί παροχής προστασίας. 

  Στο άρθρο επιλέγεται η παράθεση των λεγομένων του δημάρχου Βόλβης 

Διαμαντή Λιάμα σε ευθύ λόγο.  Ο συγγραφέας επιχειρεί να αποδώσει 

αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στην είδηση, και επιπλέον να ενισχύσει την 
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επιχειρηματολογία του, καθώς μέσω αυτών γίνεται έκκληση προς τους γονείς να 

συμβάλλουν με τη στάση τους στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ακόμη, 

χρησιμοποιείται από το συγγραφέα ο πλάγιος λόγος, για την παράθεση των 

λεγομένων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρου Τσόγκα και του 

καθηγητή Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γιώργου Τσιάκαλου. 

Επομένως, ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει ο ίδιος τα λεγόμενα των 

δύο ατόμων («παρήγγειλε χθες επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, για να 

διαπιστωθεί εάν τελούνται αδικήματα που εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο», 

«ανάγκη εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης και συνύπαρξης με τα παιδιά των 

προσφύγων»), με σκοπό να οδηγηθεί ο αναγνώστης, αφενός, στο συμπέρασμα πως οι 

συγκεκριμένες ενέργειες οδήγησαν στη διερεύνηση της κατάστασης από τη 

δικαιοσύνη με αναφορά σε όσα προβλέπονται από τον αντιρατσιστικό νόμο, με 

πιθανή και την επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους, και αφετέρου να κατανοηθεί 

πως ένα επιστήμονας σχετικός με το συγκεκριμένο υπό εξέταση θέμα, προτρέπει τα 

άτομα να υιοθετήσουν μία διαφορετική στάση, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει 

εμπιστοσύνη στις σχέσεις με τους πρόσφυγες. Τέλος, σε πλάγιο λόγο επιλέγει να 

παραθέσει την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάζοντας 

τους λόγους επιστροφής των είκοσι πέντε ατόμων προς την Τουρκία, στα πλαίσια της 

συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Με την παράθεση της απόφασης 

παρουσιάζει εν συντομία τους λόγους της δικαιολογημένης επιστροφής τους («είχαν 

απορριπτικές αποφάσεις για παροχή ασύλου σε β΄ βαθμό και έξι ανακάλεσαν ή 

παραιτήθηκαν από τα αιτήματα για χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας»).  

Στο ανωτέρω άρθρο όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας, 

ορίζεται κυρίως από υλικές διαδικασίες («προσήλθαν», «έφθασε», «υπέγραφαν», 

«στέλνουν», «απέπλευσε», «επιστράφηκαν» κ.α), λεκτικές («παρήγγειλε», «καλεί», 

«εξέδωσε ανακοίνωση», «αναφέρθηκε», «ζήτησαν» κ.α.), νοητικές γνωστικές 

(«διαπιστωθεί»), συσχετιστικές («υπήρξε», «εμπίπτουν») και υπαρκτικές («υπήρξε»). 

Αρχικά, ως δράστες των πράξεων αναφέρονται οι μαθητές, ο Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας, οι γονείς των ελλήνων μαθητών, οι 

γιατροί, ο καθηγητής  Παιδαγωγικής Γιώργος Τσιάκαλος, οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες. Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες των ενεργειών δηλώθηκαν με τη 

χρήση της γενικής υποκειμενικής («παραμένουν οι αντιδράσεις γονέων», «υπήρξε 

παρέμβαση του εισαγγελέα», «υπέγραφαν πέντε μέλη επιτροπής γονέων») με 

απώτερο σκοπό την έμμεση αναφορά των δραστών. Επιπλέον, η επιλογή της 
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απόδοσης ενεργειών σε μη έμψυχους δράστες («έφθασε η επιστολή», «είχε προηγηθεί 

συνεδρίαση», «απέπλευσε το πλοίο»), στοχεύει στον μετριασμό της απόδοσης 

αιτιότητας στους δράστες των πράξεων. Στο άρθρο χρησιμοποιείται και η παθητική 

σύνταξη («τελούνται αδικήματα που εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο»), με 

σκοπό την απαλοιφή των δραστών, αν και από το συμφραστικό πλαίσιο κατανοούμε 

πως στόχος είναι να διερευνηθεί εάν οι Έλληνες ενεργούν αντίθετα από τα πλαίσια 

του προβλεπόμενου νόμου, ως δράστες ρατσιστικών ενεργειών. Οι περιστάσεις μέσα 

στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (χωριό Προφήτη 

δήμου Βόλβης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Χίο, Κω, Συνοριακού 

Σταθμού Κήπων Έβρου κ.α.) και χρονικές (απογευματινές ώρες, χθες, τελευταίο 

24ωρο, Τετάρτη κ.α.). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο συγγραφέας με αυτό τον τρόπο κρατά αποστάσεις από τους 

γονείς που αντιδρούν και τους μετανάστες και πρόσφυγές που βρίσκονται ήδη στην 

Ελλάδα. Με έμμεσο τρόπο τάσσεται υπέρ εκείνων που διερευνούν την κατάσταση, 

σχετικά με την τέλεση αδικημάτων, αλλά και εκείνων που συνιστούν αλλαγή στάσης 

απέναντι στους πρόσφυγες, και κυρίως του δημάρχου που ζητά από τους γονείς να 

αλλάξουν στάση και να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, τα λόγια του οποίου 

παραθέτει σε ευθύ λόγο. 

Οι πράξεις λόγου είναι στο μεγαλύτερο μέρος αποφαντικές («παραμένουν οι 

αντιδράσεις», «προσήλθαν για μάθημα», «είχε προηγηθεί ενημέρωση» κ.α.), ενώ 

υπάρχει και μία κατευθυντική πράξη λόγου («να συμβάλλουν στην κανονικότητα του 

σχολείου») που αφορούν στα λεγόμενα του Δημάρχου. Με την επιλογή των 

αποφαντικών πράξεων ο συγγραφέας του άρθρου έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, 

ενώ ο αναγνώστης, του αποδέκτη των πληροφοριών. Με την κατευθυντική πράξη 

λόγου ζητείται κάτι από τον αναγνώστη. Προσλεκτικός ενδείκτης των πράξεων λόγου 

είναι η έγκλιση με την οποία εκφέρονται. Οι περισσότερες πράξεις λόγου, 

εκφράζονται με την Οριστική έγκλιση, για να δηλωθεί η αλήθεια των γεγονότων. Ως 

προς την τροπικότητα γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας («παραμένουν οι 

αντιδράσεις γονέων», «προσήλθαν […] μόνο 36 μαθητές», «παρήγγειλε […] 

επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν τελούνται αδικήματα»), 
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εκφράζοντας τη σοβαρή πιθανότητα της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν αδικήματα από την πλευρά των γονέων. Επίσης, χρησιμοποιείται και η 

δεοντική τροπικότητα («να συμβάλουν στην κανονικότητα της  λειτουργίας του 

σχολείου»), προκειμένου να επισημανθεί ότι πρέπει να αλλάξει η στάση των 

Ελλήνων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο κείμενο ο συγγραφέας 

επιλέγει να χρησιμοποιήσει δύο αξιολογικά στοιχεία, «εγκλωβισμένοι» και 

«παράτυποι», με το πρώτο αναφέρεται στους πρόσφυγες και μετανάστες που 

βρίσκονται στα ελληνικά νησιά, ενώ με το δεύτερο αναφέρεται στα άτομα που δεν 

υπάγονται στο νομικό πλαίσιο προστασίας. Με τις δύο επιλογές διαχωρίζει τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες, από τα άτομα που ενεργούν «παράτυπα», για τα 

οποία ακολουθούν διαδικασίες απέλασης.  

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων του δημάρχου Λιάμα, ενώ παρατηρείται και η χρήση 

της συστατικής διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση κείμενο 

δανείζεται αρκετά στοιχεία από τις συμβάσεις λόγου της δικονομίας (π.χ. 

«παρέμβαση εισαγγελέα», «προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών», 

«προκαταρκτική εξέταση», «αδικήματα», «παράτυποι μετανάστες» κ.α.), ως εκ 

τούτου μέσα στο δημοσιογραφικό λόγο του κειμένου διαπλέκονται και στοιχεία από 

τον τομέα της Νομικής επιστήμης. Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο, αν και 

χρησιμοποιείται μία φράση που παραπέμπει σε άτυπο καθημερινό λόγο «στο μέτωπο 

των αφίξεων» για να αναφερθεί στους πρόσφυγες και μετανάστες που κατέφθασαν 

στα νησιά, κατά την περίοδο συγγραφής του άρθρου. Το λεξιλόγιο είναι αρκετά 

εξεζητημένο με την χρήση όρων δικονομίας, ωστόσο στο υπόλοιπο κείμενο είναι πιο 

απλό και κατανοητό. Ως προς το είδος, το κείμενο είναι ένα δημοσιογραφικό άρθρο 

σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Καταρχάς το κείμενο αντλεί από το λόγο της δικαιοσύνης και του αντιρατσισμού, 

σύμφωνα με τους οποίους, εάν οι ενέργειες των Ελλήνων κριθούν ως αντίθετες με το 

νόμο, τότε από το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης θα επιβληθούν κυρώσεις. Ακόμη, 

χρησιμοποιείται ο επίσημος μεταναστευτικός λόγος για την αναφορά και την 

περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται στα πλαίσια των συνεργασιών που 
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έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Στο κείμενο 

γίνεται αναφορά στην Ιατρική επιστήμη και την Παιδαγωγική επιστήμη, χωρίς 

ωστόσο οι λόγοι των δύο επιστημών να αναπτύσσονται εκτενέστερα. Η δεδομένη 

επιλογή γίνεται σε μια προσπάθεια απόδοσης αξιοπιστίας και εγκυρότητας στις 

συμβουλές που διατυπώνονται.  

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο –επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη ότι η επιλογή των Ελλήνων να μην 

στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία δεν είναι λογική. Αφενός, ο συγγραφέας 

φαίνεται να μην κατανοεί τους λόγους για τους οποίους οι ενέργειες αυτές 

συνεχίζονται, εφόσον έχει ήδη επισημανθεί πως μόνο τις απογευματινές ώρες θα 

«φιλοξενούνται» οι πρόσφυγες στα σχολεία. Επιπλέον, αναφέρεται και στις 

διαβεβαιώσεις των ειδικών. Ο συγγραφέας υιοθετεί θετική στάση απέναντι στους 

πρόσφυγες, τους οποίους δεν θεωρεί υπεύθυνους για την κατάληξη και παραμονή 

τους στην Ελλάδα. Επομένως, η στάση που επίμονα κρατούν οι Έλληνες απέναντι 

στους πρόσφυγες, μετά και από όλες τις διαβεβαιώσεις, φαντάζει παράλογη. Ακόμη, 

φαίνεται να απορεί με τη συνεχιζόμενη αυτή στάση, μετά και από τη διαδικασία 

διερεύνησης της κατάστασης από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η επιβολή κυρώσεων 

δεν αναφέρεται στο κείμενο, είναι εύκολο, όμως, να εννοηθεί από τους αναγνώστες, 

ως ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τη διατήρηση ή την εμφάνιση ανάλογης 

συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, ο συγγραφέας προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες να 

αλλάξουν τη στάση τους, δεδομένου της προσωρινότητας της κατάστασης, καθώς 

πρόθεση των περισσότερων προσφύγων και μεταναστών είναι να κατευθυνθούν προς 

άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν αναφέρεται καθόλου η περίπτωση της μόνιμης διαμονής 

τους ή της παραμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, μεγαλύτερο, 

τουλάχιστον, από αυτό που γίνεται κατανοητό με την έννοια της λέξης «φιλοξενία». 

Ακόμη, η αναφορά στο χρονικό διάστημα προσέλευσης και παραμονής των 

προσφύγων στο σχολείο αποτελεί ένα επιπλέον υποστηρικτικό επιχείρημα, καθώς το 

ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διαρκεί, για όσους δεν παρακολουθούν κάποιο 

ολοήμερο πρόγραμμα, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, επομένως, η πιθανότητα επαφής 

μεταξύ Ελλήνων και προσφύγων είναι περιορισμένη. Η προσέλευση, λοιπόν, των 

προσφύγων στο σχολείο κατά τις απογευματινές ώρες, προτείνεται ως μία 

ικανοποιητική λύση στα πλαίσια της βραχυπρόθεσμης παραμονής τους στη χώρα. 
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Στο υπό εξέταση κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται με τρόπο απόμακρο 

και ουδέτερο, χωρίς πολλές αναφορές, σε μια προσπάθεια αποφυγής ανάπτυξης 

θετικών συναισθημάτων στους αναγνώστες. Η παρουσία τους, και πιο συγκεκριμένα 

η πρόταση εκπαίδευσής τους σε σχολικούς χώρους προκάλεσε τις αντιδράσεις των 

Ελλήνων, επομένως αποτελούν το αίτιο των προβλημάτων. Οι ίδιοι αναπαρίστανται 

ως παθητικοί αποδέκτες των αντιδράσεων, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και ως 

άτομα που δεν επιδιώκουν την παραμονή τους στην Ελλάδα («Το σύνολο των 

εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών»). Ακόμη, παρουσιάζονται να 

παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο («παράτυποι μετανάστες»), συνεπώς δεν γίνεται να 

υπαχθούν σε διεθνή προστασία, ενώ η διαδικασία της προώθησης προς την Τουρκία 

προτείνεται ως η μοναδική λογική λύση για την περίπτωσή τους. Μάλιστα, μέσα στο 

άρθρο τονίζεται δύο φορές ότι όσοι επαναπροωθήθηκαν προς την Τουρκία ήταν 

άνδρες («επιστράφηκαν 25 άνδρες […] όλοι άνδρες»). Με την επισήμανση αυτή ο 

συγγραφέας, ίσως, επαναφέρει στο προσκήνιο και τις σκέψεις για έλευση ατόμων που 

ανήκουν σε ακραίες θρησκευτικές ομάδες, μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που 

γίνονται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, τα οποία εκμεταλλευόμενα την προσφυγική κρίση 

προσπαθούν μέσω της Ελλάδας να ταξιδέψουν προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Με 

αυτό τον τρόπο πείθει τους αναγνώστες πως η ενέργεια της επιστροφής τους προς την 

γειτονική χώρα, είναι αναγκαία για την ασφάλειά μας.  

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες παρουσιάζονται να αντιδρούν με το 

συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ενώ δεν παραμένουν μόνο στη γνωστοποίηση της 

αντίθεσή τους, αλλά και στη λήψη αποφάσεων («προσήλθαν για μάθημα μόνο 36 

μαθητές από τους 130»). Ωστόσο, παρουσιάζονται και οι Έλληνες που δεν διαφωνούν 

με το ενδεχόμενο της ένταξης των προσφύγων, μεταξύ των οποίων επιστήμονες και 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι λειτουργούν κατευναστικά, με 

διαβεβαιώσεις και προτροπές προς εκείνους που αντιδρούν, ώστε να αλλάξουν τη 

στάση τους. Οι Έλληνες, λοιπόν, είτε ανήκουν στη μερίδα των ατόμων που 

διαφωνούν με το ενδεχόμενο της ένταξης, είτε είναι πιο θετικοί, και στις δύο 

περιπτώσεις αναπαρίστανται να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν, με 

κινητοποιήσεις και συστάσεις. 

Από το παρόν κείμενο απουσιάζουν, συστηματικά, οι τοποθετήσεις των ίδιων 

των προσφύγων για τις εξελίξεις, αλλά και ο λόγος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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Άρθρο 3: Ντόμινο αντιδράσεων για τα προσφυγόπουλα στα σχολεία 

 

Ωραιόκαστρο, Φιλιππιάδα και τώρα Κως. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων φέρνουν 

αντιρρήσεις στην ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, προκαλούν «πονοκέφαλο» 

στο υπουργείο Παιδείας και ενισχύουν την ήδη άσχημη εικόνα της χώρας διεθνώς, στη 

διαχείριση του προσφυγικού. 

 

Το κενό στην ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων, σε συνδυασμό με την αδυναμία του κράτους 

να εκτονώσει την πίεση που υφίστανται συγκεκριμένες περιοχές, δίνουν περιθώρια ανάπτυξης 

ακραίων πολιτικών δυνάμεων και ενίσχυσης τάσεων ξενοφοβίας.  

 

Λίγες μέρες μετά την εναντίωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Φιλιππιάδας στην παραχώρηση χώρων για τη διδασκαλία των παιδιών των 

προσφύγων, με ένα υπόμνημα στο οποίο περάν τον υγειονομικών λόγων, επικαλούνται λόγους 

θρησκευτικούς και πολιτιστικούς, και οι σύλλογοι της Κω αρνούνται να μοιραστούν τα παιδιά 

τους τα ίδια σχολικά κτίρια με τα προσφυγόπουλα. 

 

Και ενώ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι σύλλογοι του νησιού, συμφωνούν 

ότι «όλα τα παιδιά δικαιούνται εκπαίδευσης» και τάχθηκαν υπέρ του δικαιώματος των 

προσφυγόπουλων και μεταναστών στην εκπαίδευση,  φαίνεται να έχουν αντιρρήσεις και 

ενστάσεις για την παραχώρηση των σχολικών κτιρίων επικαλούμενοι τις ιδιαιτερότητες του 

νησιού και τις επιπτώσεις που ήδη υπάρχουν από την παραμονή προσφύγων και μεταναστών 

στο νησί. 

 

Oπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση «η πλειοψηφία των ανηλίκων είναι έφηβοι 

μετανάστες και όχι πρόσφυγες και ότι κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν έχει εμβολιαστεί, 

ενώ είναι ανοργάνωτο το σύστημα υγιεινής και περίθαλψης τους, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχολικές εγκαταστάσεις και οι τουαλέτες τους, για ιατρικούς 

λόγους». 

 

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων επισημαίνουν πως ήδη υπάρχει έλλειψη σχολικών δομών, 

κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί εάν ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στο σύστημα εκπαίδευσης 

και ζητούν όσοι έχουν ανάγκη εκπαίδευσης να μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για 

κάλυψη προσωρινών αναγκών προτείνουν η εκπαίδευση των παιδιών να καλυφθεί σε δομές 

μέσα στο hotspot γιατί όπως αναφέρουν «δεν έχουμε υποδομές, με ευθύνες του κράτους κι όχι 

της κοινωνίας». 

 

Στην περίπτωση του Ωραιόκαστρου και της Φιλιππιάδας, το πρόβλημα της παραχώρησης 

σχολικών κτιρίων παρουσιάστηκε από συγκεκριμένα σχολεία, με τον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη 

να αποδίδει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε «κακή ενημέρωση και προκατάληψη, ζητήματα 

που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας» γύρω από το προσφυγικό, χαρακτηρίζοντας 

«ακατανόητη αυτή τη συμπεριφορά» και δηλώνοντας πως «τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να 

γίνουν αποδεκτά». 

 

Η αντίθεση, ωστόσο, για παραχώρηση σχολικών κτιρίων, του συνόλου των συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων της Κω, εν είδει τελεσιγράφου, καθώς απείλησαν με κινητοποιήσεις, προς τον 

προϊστάμενο Εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Β. Καραγιάννη, φέρνει το υπουργείο 

Παιδείας αντιμέτωπο με ένα φαινόμενο που αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων 

στα σχολεία της χώρας. 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο η συγγραφέας του άρθρου αναπτύσσει την έντονη αντίθεσή 

της απέναντι στις αντιδράσεις που έχουν προκύψει με την επιλογή της λέξης 

«πρόβλημα», αντιδράσεις οι οποίες, όπως αναφέρει, ενισχύουν την «ήδη άσχημη 

εικόνα της χώρας διεθνώς». Επιπλέον με την επιλογή της λέξης «πονοκέφαλο» 

αναφέρεται στην αδυναμία επίλυσης του ζητήματος από το Υπουργείο Παιδείας, μία 

κατάσταση που η συγγραφέας υποστηρίζει πως λειτουργεί ενισχυτικά της ήδη 

υπάρχουσας εικόνας για τη χώρα. Στο κείμενο υπάρχει πληθώρα αρνητικά 

φορτισμένων λέξεων για τον προσδιορισμό της κατάστασης. Με μια σειρά αρνητικών 

λέξεων και φράσεων «κενό», «αδυναμία», «να εκτονώσει την πίεση», «περιθώρια 

ανάπτυξης ακραίων πολιτικών δυνάμεων» και «τάσεων ξενοφοβίας» η συγγραφέας 

τονίζει, επίσης, τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της 

κατάστασης από την πλευρά των κρατικών φορέων, οι οποίοι επιφέρουν 

συγκεκριμένες συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο με την ανάπτυξη αρνητικών 

συναισθημάτων και στάσεων προς τους πρόσφυγες. Στο τέλος του άρθρου, μάλιστα, 

επιλέγει τη λέξη «φαινόμενο» για να αναφερθεί στην  εμφάνιση ανάλογων 

συμπεριφορών και σε άλλες περιοχές, μετά και τη στάση που κρατά η πλευρά της 

Πολιτείας στις συγκεκριμένες εξελίξεις. Ωστόσο, παρατίθενται οι θετικά φορτισμένες 

λέξεις «υπέρ», «δικαιώματος» και η πρόταση «όλα τα παιδιά δικαιούνται 

εκπαίδευσης» που εκφράζουν τις τοποθετήσεις των συλλόγων του νησιού για την 

εκπαίδευση των παιδιών γενικότερα. Τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, όμως, 

παρατίθενται συμβατικά, γιατί στη συνέχεια υποστηρίζεται η δυσκολία αξιοποίησης 

των σχολικών χώρων για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, με αναφορές στις 

«ιδιαιτερότητες του νησιού» και «τις επιπτώσεις που ήδη υπάρχουν από την 

παραμονή των προσφύγων και των μεταναστών στο νησί». Η συγγραφέας τονίζει την 

αναντιστοιχία ανάμεσα στις αρχικές τοποθετήσεις περί της αναγνώρισης του 

δικαιώματος της εκπαίδευσης και στην τελική διατύπωση της αδυναμίας εφαρμογής 

της συγκεκριμένης πρότασης, με αναφορές, μάλιστα, σε δυσκολίες που δεν 

σχετίζονται με εκπαιδευτικά ζητήματα. Επιπλέον, οι σύλλογοι του νησιού προχωρούν 

σε αρνητικές δηλώσεις σχετικά με το σύστημα περίθαλψης, προτάσσοντας έναν 

ακόμη λόγο προς υποστήριξη της αρχικής τους θέσης. Ακόμη, με τις λέξεις 

«επισημαίνουν», «έλλειψη», «επιδεινωθεί» θίγονται άμεσα οι εκπαιδευτικές 
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δυσκολίες που δεν επιτρέπουν την ένταξη των προσφύγων στα σχολεία του νησιού. 

Στο τέλος του άρθρου με την παράθεση των λέξεων «αντίθεση», «τελεσίγραφου», 

«απείλησαν», η συγγραφέας τονίζει την αδιάλλακτη και απαράδεκτη στάση των 

συλλόγων που φέρονται να απειλούν τους ιθύνοντες, και τελικά, να επιτρέπεται η 

εκδήλωση ανάλογων στάσεων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του ευθέος και του πλάγιου λόγου. 

Η συγγραφέας επιλέγει να παραθέσει τα λόγια του Υπουργού Παιδείας σε ευθύ λόγο, 

με σκοπό την αξιοπιστία, ενώ το περιεχόμενο τους θίγει την κύρια αιτία των 

αντιδράσεων που αναγνωρίζεται στο επίπεδο της κοινωνίας. Στα λόγια του Υπουργού 

υπάρχουν αρνητικά φορτισμένες λέξεις «κακή ενημέρωση», «προκατάληψη», για τον 

προσδιορισμό των αιτιών, ενώ με τις λέξεις «ακατανόητη» και την πρόταση «τέτοια 

φαινόμενα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά», ο Υπουργός τονίζει την παράλογη 

στάση των συλλόγων, αλλά παράλληλα και την αδιάλλακτη στάση του κράτους προς 

ανάλογες συμπεριφορές. Στη συνέχεια, όμως, με την παράθεση της αρνητικά 

φορτισμένης λέξης «αντιμέτωπο» και της φράσης «ντόμινο αντιδράσεων» τονίζεται η 

δυσκολία διαχείρισης της παρούσας κατάστασης ακόμη και μετά την αυστηρή στάση 

του Υπουργού προς ανάλογα «φαινόμενα». Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν 

αρχικά σε σχολεία της Φιλιππιάδας και του Ωραιοκάστρου, όπως ακριβώς δηλώνεται 

στην αρχή του άρθρου, καθώς η σειρά παράθεσης των περιοχών συνάδει με την 

χρονική εμφάνιση αρνητικών εκδηλώσεων ανά περιοχή.  Επίσης, παρατίθεται 

αυτούσιο και ένα κομμάτι της ανακοίνωσης των συλλόγων αναφορικά με τους 

λόγους άρνησης της συγκεκριμένης πρότασης. Το λεξιλόγιο του κειμένου είναι 

εύληπτο από το αναγνωστικό κοινό. 

Στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας οι διαδικασίες είναι κατά κύριο λόγο 

υλικές («φέρνουν», «δίνουν», «προκαλούν», «μοιραστούν», «παραχώρηση», 

«διαχείριση» κ.α.), κάποιες λεκτικές («επικαλούνται», «αναφέρουν», «συμφωνούν», 

«ζητούν», «προτείνουν» κ.α.), συσχετιστικές («να γίνουν», «είναι»), κτητικές 

(«δικαιούνται», «έχουμε»), υπαρκτικές («υφίστανται», «υπάρχουν», «έλλειψη»). 

Δράστες των πράξεων είναι κατά κύριο λόγο οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

στην Κω, αλλά και στη Φιλιππιάδα, η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα γενικότερα. 

Επίσης, ως δράστες παρουσιάζονται ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, τα σχολεία 

της Φιλιππιάδας και του Ωραιοκάστρου, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Η απόδοση 

ενεργειών σε μη έμψυχους δράστες («αδυναμία κράτους να εκτονώσει την πίεση»), 

καθώς και οι ουσιαστικοποιήσεις («διαχείριση του προσφυγικού», «εναντίωση του 
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συλλόγου») βοηθούν ώστε να μετριαστεί η απόδοση της αιτιότητας στους δράστες. 

Επίσης, η χρήση της παθητικής σύνταξης επιτρέπει την απαλοιφή του δράστη («όσοι 

έχουν ανάγκη εκπαίδευσης να μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα», «η 

εκπαίδευση των παιδιών να καλυφθεί σε δομές μέσα στο hotspot», «την πίεση που 

υφίστανται συγκεκριμένες περιοχές», «να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

σχολικές εγκαταστάσεις») αν και από το συμφραστικό πλαίσιο καταλαβαίνουμε πως 

οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αναφέρονται στο ελληνικό κράτος και στην 

παρουσία των προσφύγων και των μεταναστών στα νησιά γενικότερα. Υπάρχουν, 

ωστόσο, περιπτώσεις παθητικής σύνταξης όπου η συγγραφέας παραθέτει το ποιητικό 

αίτιο, αν και η υπαιτιότητα του δράστη παρουσιάζεται με αυτό τον τρόπο μειωμένη 

(«το πρόβλημα της παραχώρησης σχολικών κτιρίων παρουσιάστηκε από 

συγκεκριμένα σχολεία»). Οι περιστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι 

παραπάνω διαδικασίες είναι κυρίως χωρικές (Κως, Φιλιππιάδα, Ωραιόκαστρο, 

ηπειρωτική Ελλάδα, hotspot, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και χρονικές (λίγες ημέρες 

μετά). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο κρατά αποστάσεις τόσο από 

τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη στάση, 

όσο και απέναντι στο κράτος το όποιο παρουσιάζεται ανίκανο να επιλύσει τα 

συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται μία φορά το α΄ πρόσωπο 

πληθυντικού όταν η συγγραφέας παραθέτει τα λεγόμενα του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων του νησιού, όπου επισημαίνεται η αδυναμία του συνόλου της κοινωνίας 

του νησιού να ανταπεξέλθει. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα του Υπουργού, καθώς 

χρησιμοποιείται η κτητική αντωνυμία «μας», όπου ο Υπουργός αναγνωρίζει ως αίτια 

των αντιδράσεων την ύπαρξη στερεοτύπων στην ελληνική κοινωνία, αλλά και την 

«κακή» ενημέρωση που έλαβαν οι τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «επικαλούνται λόγους 

θρησκευτικούς και πολιτιστικούς», «οι σύλλογοι της Κω αρνούνται να μοιραστούν τα 

παιδιά τους τα ίδια σχολικά κτίρια με τα προσφυγόπουλα»). Υπάρχουν επίσης μία 
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δεσμευτική πράξη («τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά») και μία 

διακηρυκτική («τα παιδιά δικαιούνται»). Συνεπώς ο συγγραφέας με τις αποφαντικές, 

τη δεσμευτική και τη διακηρυκτική πράξη έχει τον ρόλο του πληροφοριοδότη,  ενώ ο 

αναγνώστης έχει τον ρόλο του δέκτη των πληροφοριών. Οι περισσότερες πράξεις 

λόγου εκφέρονται με οριστική ενεστώτα, για να εκφράσουν την αλήθεια των 

γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα, χρησιμοποιείται η επιστημική τροπικότητα 

(«Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων φέρνουν αντιρρήσεις», «δίνουν περιθώρια 

ανάπτυξης ακραίων πολιτικών δυνάμεων» κ.α.) προκειμένου να τονιστεί η 

συμπεριφορά των συλλόγων και τα αποτελέσματα που προκαλούνται σε κοινωνικό 

επίπεδο, με τις σοβαρές δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο 

Παιδείας. Στο άρθρο παρατίθενται και κάποια αξιολογικά στοιχεία από τη 

συγγραφέα, για να τονίσει το αρνητικό κλίμα που περιγράφει («ενισχύουν την ήδη 

άσχημη εικόνα της χώρας διεθνώς, στη διαχείριση του προσφυγικού», «Το κενό στην 

ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων», «αδυναμία του κράτους να εκτονώσει την 

πίεση», «εν είδει τελεσιγράφου, καθώς απείλησαν με κινητοποιήσεις», «φέρνει το 

υπουργείο Παιδείας αντιμέτωπο με ένα φαινόμενο που αναμένεται να προκαλέσει 

ντόμινο αντιδράσεων»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με 

την παράθεση των λεγομένων του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη και με την 

παράθεση αυτούσιου κομματιού της ανακοίνωσης των συλλόγων γονέων και 

κηδεμόνων του νησιού, αλλά και με την παράθεση σε πλάγιο λόγο των αιτιών 

ανάλογης στάσης από συλλόγους γονέων στη Φιλιππιάδα. Επίσης, χρησιμοποιείται 

και η συστατική διακειμενικότητα, με συμβάσεις από το λόγο της εκπαίδευσης 

(«σύστημα εκπαίδευσης», «συλλόγων γονέων και κηδεμόνων», «διδασκαλία», 

«ένταξη προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα» κ.α.), καθώς και από το λόγο που 

σχετίζεται με το προσφυγικό ζήτημα («hotspot», «προσφυγόπουλα», «παιδιών των 

προσφύγων» κ.α.), ενώ στο κείμενο διαχωρίζονται οι πρόσφυγες από τους 

μετανάστες, χωρίς, ωστόσο, να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες. Το ύφος του 

κειμένου είναι ανεπίσημο. Το λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό. Ως προς το 

κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 
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Στο συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζονται αρκετά είδη λόγων. Αντλούνται 

στοιχεία από τον εθνικιστικό λόγο με τα αίτια της άρνησης να αποδίδονται σε 

θρησκευτικούς και πολιτισμικούς λόγους. Υπάρχουν επίσης στοιχεία του ρατσιστικού 

λόγου, καθώς όπως αναφέρεται τέτοιου είδους συμπεριφορές επιφέρουν συνέπειες σε 

κοινωνικό επίπεδο, με την εμφάνιση αισθημάτων ξενοφοβίας. Ακόμη μέσα από την 

αναφορά στο ανοργάνωτο υγειονομικό σύστημα, εξαιτίας του οποίου καθίσταται 

αδύνατη η χρησιμοποίηση κοινών σχολικών χώρων, αλλά και η πρόταση της 

εκπαίδευσης μέσα στα «hotspot», αφορούν σε επιχειρήματα κινδυνολογίας περί 

μετάδοσης ασθενειών από τους πρόσφυγες στους Έλληνες. Σε μεγάλο μέρος του 

κειμένου, υπεισέρχεται ανεπαίσθητα, ο λόγος της πολιτικής, και συγκεκριμένα της 

αντιπολίτευσης, με τις άλλοτε άμεσες αναφορές στην ανικανότητα από την πλευρά 

του κράτους να διαχειριστεί την κατάσταση («Ωραιόκαστρο, Φιλιππιάδα και τώρα 

Κως», «ενισχύουν την ήδη άσχημη εικόνα της χώρας διεθνώς, στη διαχείριση του 

προσφυγικού»), αλλά και της τωρινής κυβέρνησης, με την τοποθέτηση του Υπουργού 

Παιδείας Νίκου Φίλη, ο οποίος τονίζει την αυστηρότατη στάση του Υπουργείου 

(«τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά»). Η συγγραφέας ολοκληρώνει 

το άρθρο προδικάζοντας πως πρόκειται για «ένα φαινόμενο που αναμένεται να 

προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων στα σχολεία της χώρας». Τέλος, υπάρχει ο 

δημοσιογραφικός λόγος, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί το κείμενο αποτελεί άρθρο 

σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες ότι η συνολική αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είναι η πλέον 

αναποτελεσματική. Επισημαίνεται η «αδυναμία του κράτους να εκτονώσει την πίεση 

που υφίστανται συγκεκριμένες περιοχές», με αποτέλεσμα ακριβώς εξαιτίας της 

ανικανότητας αυτής να γίνονται κατανοητές οι κατά τόπους αντιδράσεις. Επιπλέον, 

και από το κομμάτι της ανακοίνωσης του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων που 

παρατίθεται («ότι κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ είναι 

ανοργάνωτο το σύστημα υγιεινής και περίθαλψης τους») θίγονται και πάλι ζητήματα 

αναφορικά με την οργάνωση και το σχεδιασμό του κράτους και για υγειονομικά 

θέματα. Η εμφάνιση και κυρίως η αδυναμία καταστολής των δεδομένων ενεργειών, 
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επισημαίνεται ως ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την εκδήλωση ανάλογων 

αντιδράσεων και από άλλα σχολεία πανελλαδικά. 

Επίσης, η συγγραφέας διαπραγματεύεται το ζήτημα της ιδιότητας των 

ατόμων, καθώς πέρα από τους πρόσφυγες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά 

υποστηρίζεται πως μεγάλος αριθμός ατόμων δεν υπάγεται στο σχετικό καθεστώς. 

Ανάμεσα στους πρόσφυγες, λοιπόν, υπάρχουν πολλοί μετανάστες που 

παρουσιάζονται να ενεργούν παράνομα και να επωφελούνται υπηρεσιών που δεν 

δικαιούνται. Επιπλέον, διαβάζοντας το άρθρο εύκολα υποθέτουμε πως η παρουσία 

των ατόμων στην Κω επέφερε πτώση του τουρισμού, καθώς στη σχετική ανακοίνωση 

αναφέρεται «επικαλούμενοι τις ιδιαιτερότητες του νησιού και τις επιπτώσεις που ήδη 

υπάρχουν από την παραμονή προσφύγων και μεταναστών στο νησί». Συνεπώς 

διαμορφώνεται η αντίληψη της επίπτωσης και στον τουριστικό τομέα. Έντεχνα, 

ωστόσο, παραλείπονται πληροφορίες που σχετίζονται με τα ποσά που προσφέρονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών 

των προσφύγων. 

Στο κείμενο, οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ουδέτερα και απόμακρα, ως η 

αιτία δημιουργίας των αντιδράσεων, χωρίς καμία αναφορά στους λόγους που τους 

οδήγησαν στην Ελλάδα.  Όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ανεξαιρέτως, 

παρουσιάζονται ως φορείς ασθενειών, συνεπώς ως ένας κίνδυνος για το σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, εφόσον υπάρχουν τόσο σοβαροί κίνδυνοι φαίνονται 

δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των Ελλήνων, σε συνδυασμό, μάλιστα, και με την 

έλλειψη σχεδιασμού από τους κυβερνητικούς φορείς. Σε κανένα σημείο του άρθρου, 

όμως, δεν γίνεται αναφορά στις ασθένειες που εκδηλώνονται σε χώρους 

συγκέντρωσης πολλών ατόμων, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα hotspot, όπου 

διαμένουν. Επιπλέον, από όσα αναφέρονται στο άρθρο, το πολιτισμικό υπόβαθρο των 

προσφύγων αλλά και το διαφορετικό θρήσκευμα, προβάλλονται ως εμπόδια για την 

είσοδο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, επομένως παρουσιάζεται πως οι 

ίδιοι έχουν το πρόβλημα, για το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτή η πρόταση ένταξης.  

Εξετάζοντας όσα διατυπώνονται στο κείμενο, οι Έλληνες αναπαρίστανται ως 

δημοκρατικοί και δίκαιοι πολίτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των 

προσφύγων. Ωστόσο, μία σειρά αρνητικών επιχειρημάτων για τους πρόσφυγες, δεν 

τους επιτρέπουν να δεχθούν τη συγκεκριμένη πρόταση. Μέσα στο κείμενο 

διαμορφώνεται μια αίσθηση ανωτερότητας του ελληνικού στοιχείου έναντι του 

πολιτισμικού υποβάθρου των προσφύγων, από το οποίο φαίνεται πως κινδυνεύει με 
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αλλοίωση. Οι Έλληνες συνειδητοποιώντας αυτό το ενδεχόμενο κινητοποιούνται και 

διεκδικούν την κατάργηση της απόφασης, ενεργώντας με εθνικό φρόνημα, 

προκειμένου να προστατεύσουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ δεν διστάζουν να 

απειλήσουν τους υπεύθυνους («εν είδει τελεσιγράφου, καθώς απείλησαν με 

κινητοποιήσεις, προς τον προϊστάμενο Εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»). 

Επιπλέον, αναφερόμενοι στους ιατρικούς λόγους για τους οποίους αρνούνται την 

πρόταση ένταξης,  παρουσιάζονται να έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένα γονικά ένστικτα, 

καθώς με τις ενέργειές τους προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Ακόμη οι 

προτάσεις μεταφοράς των προσφύγων στην ηπειρωτική χώρα για την κάλυψη των 

σχετικών αναγκών ή η κάλυψη τους στους χώρους του «hotspot» σκιαγραφούν την 

τάση της ελληνικής κοινωνίας να μεταφέρει απλώς το πρόβλημα, με την πεποίθηση 

πως η απλή μεταφορά του θα συμβάλλει στην αυτόματη επίλυσή του. 

Ωστόσο, από το άρθρο παραλείπονται οι τοποθετήσεις των ίδιων των 

προσφύγων για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. Επίσης, δεν παρατίθεται στο 

άρθρο και η πλευρά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με αναφορές στα οφέλη των 

πολιτισμών που βρίσκονται σε επαφή και ανταλλαγή με διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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Άρθρο 4: Σχολείο στη Νέα Ιωνία για τα προσφυγόπουλα από τον καταυλισμό του Βόλου 

 
ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι στη Μαγνησία των αγώνων και των 

δημοκρατικών παραδόσεων δεν αποδέχονται τους πρόσφυγες 

 

Να δεχθεί τα μικρά προσφυγόπουλα στους κόλπους της καλεί τη σχολική κοινότητα του 

Δημοτικού στο Σέσκλο Μαγνησίας η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις έντονες 

αντιδράσεις των προηγούμενων ημερών. Ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου της περιοχής 

αρνείται να λειτουργήσουν οι απογευματινές τάξεις υποδοχής, παρά τη θετική εισήγηση του 

διευθυντή του σχολείου και τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας για τους εμβολιασμούς. 

Μέχρι σήμερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν εμβολιάσει σχεδόν 9.000 παιδιά και η 

εκστρατεία τους συνεχίζεται. 

 

“Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι στη Μαγνησία των αγώνων και των δημοκρατικών 

παραδόσεων υπάρχει μαζικός σύλλογος που αρνείται να δείξει την αλληλεγγύη του και 

αδιαφορεί για το δικαίωμα στη μόρφωση παιδιών που ο πόλεμος έδιωξε από τη χώρα τους και 

τα έφερε στην πόλη μας” τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Μπορεί ορισμένες σχολικές κοινότητες να επιστρατεύουν τα συντηρητικότερα ανακλαστικά 

τους, ωστόσο λύση για να πάνε σχολείο τα μικρά προσφυγόπουλα υπάρχει κάθε φορά μέχρι 

σήμερα. Γι’ αυτό και οι πρόσφυγες μαθητές που δεν θα ενταχθούν στους κόλπους του 

Δημοτικού Σχολείου Σέσκλου στον νομό Μαγνησίας, θα φοιτήσουν σε Δημοτικό Σχολείο της 

περιοχής της Νέας Ιωνίας. Στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου θα φοιτήσουν και τέσσερις ακόμη 

πρόσφυγες μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Τη Δευτέρα συνεδριάζουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών του Βόλου, αλλά και ο σύλλογος των 

καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Ιατρικός Σύλλογος του νομού, η Μητρόπολη και 

σύλλογοι γονέων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την ενημέρωση της τοπικής 

κοινότητας. 

 

Πλέον έχει επιτευχθεί ο πρώτος στόχος των περίπου 1.500 μαθητών προσφύγων σε όλη τη 

χώρα, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα και στα 

νηπιαγωγεία, εντός των καταυλισμών. Κατά τις πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα σε τάξεις 

υποδοχής θα ξεκινήσουν μαθήματα προσφυγόπουλα από τους καταυλισμούς της Ηπείρου, και 

την μεθεπόμενη εβδομάδα από περιοχές εντός Αττικής και νομού Θεσσαλονίκης. Για το πρώτο 

δεκαήμερο του Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα για τα 

προσφυγόπουλα από τον Σκαραμαγκά. 

 

Σημειωτέον για τη Στοκχόλμη της Σουηδίας αναχωρούν αντιπροσωπείες των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, 

αλλά και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής, προκειμένου να 

μεταφέρουν την ελληνική εμπειρία στο διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο της -παγκόσμιας 

κλίμακας- συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών “Εκπαιδευτική Διεθνής (Education 

International)”. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πάνω από 200 χώρες. 

 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο, διακρίνεται η άμεσα αρνητική στάση της συγγραφέα προς το 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Σέσκλου Μαγνησίας 

εξαιτίας της αρνητικής στάσης τους στην ένταξη των προσφύγων στις απογευματινές 
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τάξεις υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην απαράδεκτη στάση του 

συλλόγου με «τις έντονες αντιδράσεις» μετά και «τη θετική εισήγηση του διευθυντή 

του σχολείου και τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας για τους 

εμβολιασμούς». Ακόμη ως ενισχυτικό της θέσης της αυτής χρησιμοποιεί τον αριθμό 

εμβολιασμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. 

Εξαιτίας της αρνητικής στάσης απέναντι στους πρόσφυγες, ως ένα μέτρο 

αντιμετώπισης της κατάστασης χρησιμοποιείται η θετικά φορτισμένη λέξη 

«ενημέρωση» της τοπικής κοινότητας. Συνεπώς η συγγραφέας τονίζει την ιδιαίτερη 

σημασία που έχει η συνεδρίαση των εκπαιδευτικών συλλόγων του Βόλου, του 

συλλόγου καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιατρικού συλλόγου, της 

Μητρόπολης και των συλλόγων γονέων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

αντιδράσεων, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. 

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτησή της, στην οποία είναι έκδηλη η αισιοδοξία της 

σχετικά με την εξεύρεση λύσεων παρά τις όποιες δυσκολίες δημιουργούνται από τις 

κατά τόπους σχολικές κοινότητες, καθώς όπως αναφέρει «Μπορεί ορισμένες 

σχολικές κοινότητες να επιστρατεύουν τα συντηρητικότερα ανακλαστικά τους, 

ωστόσο λύση για να πάνε σχολείο τα μικρά προσφυγόπουλα υπάρχει κάθε φορά 

μέχρι σήμερα». Μάλιστα προς ενίσχυση της τοποθέτησής  της για την εκπλήρωση 

των εκπαιδευτικών στόχων παραθέτει στοιχεία σχετικά με τους πρόσφυγες που έχουν 

ενταχθεί σε τάξεις υποδοχής, αλλά και πληροφορίες για την άμεση εφαρμογή 

μελλοντικών προγραμμάτων (π.χ. «Πλέον έχει επιτευχθεί ο πρώτος στόχος των 

περίπου 1.500 μαθητών προσφύγων σε όλη τη χώρα, αριθμός που αναμένεται να 

διπλασιαστεί μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα και στα νηπιαγωγεία, εντός των 

καταυλισμών»). Η συγγραφέας ολοκληρώνει το άρθρο με την πληροφόρηση σχετικά 

με τη συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών 

οργανώσεων, όπου θα «μεταφέρουν την ελληνική εμπειρία». Στο άρθρο υπάρχουν 

αρνητικά φορτισμένες λέξεις και φράσεις («αρνείται», «διανοηθούμε», «πόλεμος», 

«έδιωξε», «έντονες αντιδράσεις», «επιστρατεύουν», «συντηρητικότερα 

ανακλαστικά») για να περιγραφεί η στάση των συλλόγων της τοπικής κοινωνίας του 

Σέσκλου και ευρύτερων περιοχών, αλλά και να προσδιοριστούν οι λόγοι που έφεραν 

στην Ελλάδα τους πρόσφυγες. Οι θετικά φορτισμένες λέξεις και φράσεις 

(«αλληλεγγύη», «Μαγνησία των αγώνων και των δημοκρατικών παραδόσεων», 

«δικαίωμα στη μόρφωση»), που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, 

που παρατίθεται αυτούσια, επισημαίνουν την αναντιστοιχία της σημερινής στάσης 
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της τοπικής κοινωνίας με το ιστορικό παρελθόν της. Επομένως, με τη δημοσίευση της 

ανακοίνωσης σκοπός της συγγραφέα είναι να δραματοποιηθεί η κατάσταση και να 

πειστεί ο σύλλογος να αλλάξει στάση. Το λεξιλόγιο του κειμένου είναι μη τεχνικό και 

καθίσταται εύκολα αντιληπτό από το αναγνωστικό κοινό.  

Το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο από υλικές 

διαδικασίες (π.χ. «να λειτουργήσουν», «έχουν εμβολιάσει», «συνεχίζεται», «έφερε», 

«έδιωξε», «πάνε» κ.α.), κάποιες λεκτικές (π.χ. «καλεί», «αρνείται», «εισήγηση», 

«διαβεβαιώσεις», «τονίζεται» κ.α.), νοητικές («να διανοηθούμε», «αναμένεται» 

«αδιαφορεί») και μία συσχετιστική διαδικασία («να διπλασιαστεί»). Οι δράστες των 

παραπάνω πράξεων, όμως, ποικίλλουν. Δράστες των πράξεων είναι κατά βάση η 

σχολική κοινότητα και οι πρόσφυγες. Επίσης, ως δράστες παρουσιάζονται ο 

διευθυντής του σχολείου στο Σέσκλο Μαγνησίας, η νομαρχιακή επιτροπή του 

ΣΥΡΙΖΑ και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής. 

Αρκετά συχνά αποδίδονται ενέργειες σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «μαζικός 

σύλλογος αρνείται να δείξει αλληλεγγύη», «ο πόλεμος έδιωξε … έφερε», «σχολικές 

κοινότητες επιστρατεύουν τα συντηρητικότερα ανακλαστικά», «συνεδριάζουν οι 

Σύλλογοι εκπαιδευτικών», «ξεκινήσει το πρόγραμμα» κ.α.), ενώ και με την επιλογή 

των ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. «μετά τις έντονες αντιδράσεις» κ.α.) μετριάζεται η 

απόδοση αιτιότητας της πράξης. Επιπλέον, με την επιλογή της παθητικής σύνταξης 

(π.χ. «να ληφθούν αποφάσεις για την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας») 

επιχειρείται η απαλοιφή των δραστών, αν και από το συμφραστικό πλαίσιο 

κατανοούμε πως οι δράστες προέρχονται από συλλόγους και φορείς της τοπικής 

κοινότητας του νομού Μαγνησίας. Οι περιστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι 

παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Σέσκλο Μαγνησίας, Βόλου, Νέας Ιωνίας, 

Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Σκαραμαγκά, Στοκχόλμη Σουηδίας) 

και χρονικές (απογευματινές, σήμερα, Δευτέρα, ερχόμενη εβδομάδα, δεκαήμερο του 

Δεκεμβρίου). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου στο κείμενο χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού 

και κυρίως πληθυντικού αριθμού. Η συγγραφέας με τη συγκεκριμένη επιλογή 

προσπαθεί να κρατήσει ουδέτερη και αντικειμενική στάση, δίνοντας την αίσθηση πως 

κρατά ίσες αποστάσεις από όλες τις πλευρές. Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού 
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χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που 

παρατίθεται αυτούσια, ενώ στο ίδιο κομμάτι εμπεριέχεται η κτητική αντωνυμία 

«μας» προσδίδοντας δραματικότητα στις εξελίξεις, καθώς προσδιορίζεται η αιτία που 

ανάγκασε τους πρόσφυγες να φθάσουν στην πόλη του Βόλου. Ακόμη, 

χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη («Μπορεί ορισμένες σχολικές κοινότητες να 

επιστρατεύουν τα συντηρητικότερα ανακλαστικά τους») για να δοθεί έμφαση σε κάτι 

που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «Τη Δευτέρα 

συνεδριάζουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Βόλου» κ.α.). Επίσης, υπάρχει μία 

δεσμευτική πράξη λόγου (π.χ. «αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί») και μία 

εκφραστική πράξη λόγου («Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι στη Μαγνησία των 

αγώνων … μαζικός σύλλογος αρνείται να δείξει αλληλεγγύη»). Επομένως, με το 

σύνολο των πράξεων λόγου που χρησιμοποιούνται, η συγγραφέας έχει το ρόλο του 

πληροφοριοδότη, ενώ ο αναγνώστης έχει το ρόλο του δέκτη των πληροφοριών. Οι 

περισσότερες πράξεις λόγου εκφέρονται με την οριστική έγκλιση, κυρίως ενεστώτα, 

για να επισημανθεί η αλήθεια των γεγονότων. Αναφορικά με την τροπικότητα 

χρησιμοποιείται η επιστημική τροπικότητα (π.χ. «οι πρόσφυγες μαθητές που δεν θα 

ενταχθούν … θα φοιτήσουν», «Τη Δευτέρα συνεδριάζουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών 

του Βόλου») προκειμένου να τονιστεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της αρνητικής 

στάσης, αλλά και η εξεύρεση άμεσων λύσεων. Επιπλέον, με την επιλογή του 

τροπικού ρήματος  στην πρόταση «Μπορεί ορισμένες σχολικές κοινότητες να 

επιστρατεύουν τα συντηρητικότερα ανακλαστικά», η συγγραφέας μετριάζει το βαθμό 

βεβαιότητας για όσα αναφέρει. Επιπλέον, στο άρθρο η συγγραφέας προκειμένου να 

αμβλύνει τις αντιστάσεις των αναγνωστών και να επιφέρει αλλαγή της στάσης τους 

χρησιμοποιεί εναλλακτικά διάφορες φράσεις για την αναφορά στα παιδιά των 

προσφύγων (όπως «μικρά προσφυγόπουλα», «πρόσφυγες μαθητές», 

«προσφυγόπουλα»). Τέλος, η συγγραφέας διατυπώνεται ένα αξιολογικό σχόλιο 

(«συντηρητικότερα ανακλαστικά»), με το οποίο τονίζει πως η στάση που υιοθετείται 

από διάφορες σχολικές κοινότητες, παραπέμπει σε περιορισμένο τρόπο σκέψης και 

δράσης. 

 

 

 

 



77 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μέσο- επίπεδο) 

 

Κατά την εξέταση του άρθρου παρατηρείται η χρήση της καταφανούς 

διακειμενικότητας με την παράθεση της ανακοίνωσης της Νομαρχιακής επιτροπής 

του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Στο συγκεκριμένο δημοσιογραφικό κείμενο 

χρησιμοποιούνται συμβάσεις του λόγου της εκπαίδευσης (π.χ. «σχολική κοινότητα», 

«σύλλογοι Εκπαιδευτικών», «ΔΟΕ», «ΟΛΜΕ», «τάξεις υποδοχής» κ.α.) και 

συμβάσεις του λόγου που αφορούν την προσφυγική κρίση (π.χ. «προσφυγόπουλα», 

«πρόσφυγες», «πόλεμος», «καταυλισμός»). Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το 

λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό για τον αναγνώστη. Σε σχέση με το κειμενικό 

είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο το είδος λόγου που κυριαρχεί σε όλη την έκταση του άρθρου 

είναι ο λόγος της αριστερής πολιτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με αυτή την οπτική η 

αρνητική στάση που εφαρμόζουν ορισμένες σχολικές κοινότητες φαντάζει 

τουλάχιστον παράλογη και αναχρονιστική. Επιπλέον, παρών είναι και ο λόγος της 

πολυπολιτισμικότητας που φαίνεται ως ένας αποδεκτός λόγος για τη σύγχρονη 

κοινωνία, ο οποίος, όμως, συγκρούεται με την εμφάνιση περιορισμένων τρόπων 

σκέψης. Στο κείμενο τονίζεται, πέρα από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί 

να συνετίσει τα σχολεία, και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του, καθώς στις όποιες 

δυσκολίες ανέκυψαν, βρέθηκαν λύσεις για το ζήτημα της εκπαίδευσης των 

προσφύγων. Τέλος, υπάρχει ο δημοσιογραφικός λόγος στο κείμενο εφόσον πρόκειται 

για άρθρο εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Η συγγραφέας μέσα από το άρθρο αναπτύσσει έντονη αντίθεση αναφορικά με την 

άρνηση αποδοχής προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το σκοπό 

αυτό παραθέτει τη θετική στάση του διευθυντή του σχολείου και την τοποθέτηση του 

Υπουργείου για τη συνέχεια των εμβολιασμών. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου 

παραθέτει ένα ακόμη υποστηρικτικό επιχείρημα σχετικά με τον αριθμό των 

εμβολιασμών. Μάλιστα, εφόσον οι Γιατροί χωρίς σύνορα θα συνεχίσουν το 

πρόγραμμα των εμβολιασμών, το όποιο αρνητικό επιχείρημα για ιατρικούς λόγους 

καταρρίπτεται, πόσο, μάλλον, όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται για τις 
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απογευματινές ώρες, επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα άμεσης επαφής μεταξύ 

Ελλήνων και προσφύγων.  

Στο σύνολο του άρθρου η συγγραφέας είναι έμμεσα υποστηρικτική με τη 

διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ άμεσα 

επιρρίπτει ευθύνες στην τοπική κοινωνία για τον περιορισμένο τρόπο σκέψης και 

δράσης απέναντι στους πρόσφυγες 

Οι πρόσφυγες αναπαρίστανται στο έλεος της κατάστασης, ως παθητικοί 

δέκτες των αντιδράσεων, χωρίς να μπορούν να κινητοποιηθούν για να ανατραπεί το 

αρνητικό προς τους ίδιους κλίμα. Επιπλέον, αναπαριστώνται ως φορείς ασθενειών 

από τους οποίους κινδυνεύει η ελληνική κοινωνία. Επομένως, ως ανεκτή λύση, 

απέναντι στον κίνδυνο που διατρέχουν οι Έλληνες, προβάλλει ο εμβολιασμός και η 

απογευματινή φοίτηση των προσφύγων στα σχολεία.  

Οι Έλληνες ως μέλη του συλλόγου γονέων, που αρνείται την αποδοχή των 

προσφύγων στο σχολείο του Σέσκλου, φέρονται να έχουν εξαιρετική ισχύ στα χέρια 

τους, η οποία τους επιτρέπει να αναιρούν υπουργικές αποφάσεις. Η στάση του 

συλλόγου, αν και επικρίνεται από την συγγραφέα, δεν επιφέρει κυρώσεις από την 

πλευρά του κράτους, εφόσον ο σύλλογος λειτουργεί παράνομα, εμποδίζοντας την 

παροχή εκπαίδευσης προς τους πρόσφυγες. Αντιθέτως, μέσω της επίκλησης στο 

συναίσθημα, όπως γίνεται με τη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρείται η αφύπνιση 

της κοινωνίας με επιχείρημα το ιστορικό παρελθόν της. Επομένως, με αυτή την 

ανακοίνωση επιχειρείται τόσο η αλλαγή της αρνητικής στάσης, όσο και η αποφυγή 

μίμησης ανάλογης συμπεριφοράς από άλλες σχολικές κοινότητες. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί πως οι λύσεις που, τελικά, βρίσκονται, οφείλονται στη διάθεση από την 

μεριά των Ελλήνων να επιτρέψουν την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στους πρόσφυγες.  

Ωστόσο, από το σύνολο του άρθρου απουσιάζει η τοποθέτηση των 

προσφύγων, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν προκαλέσει αναταραχές στην ελληνική 

κοινωνία. 
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Άρθρο 5: Να δείξουμε στα προσφυγόπουλα πως είναι ευπρόσδεκτα στα σχολεία μας 

 
Με αφορμή νέα κρούσματα ρατσισμού 

 

Νέα κρούσματα ρατσισμού, με γονείς που δε δέχονται την απογευματινή φοίτηση 

προσφυγόπουλων στα ίδια σχολεία που φοιτούν τα παιδιά τους, σημειώνονται στη Φθιώτιδα. 

 

Συγκεκριμένα, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας ήταν προγραμματισμένο από τη Δευτέρα να 

ξεκινήσει απογευματινό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφυγόπουλων από το κοντινό κέντρο 

φιλοξενίας, το οποίο όμως σκόνταψε στις αντιδράσεις των γονιών, που στην πλειοψηφία τους 

χτες και προχτές δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο και συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό 

διαμαρτυρόμενοι. Επιτόπου, τη Δευτέρα, πήγαν στελέχη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που 

εγγυήθηκαν στους γονείς ότι τα προσφυγόπουλα είναι εμβολιασμένα, ότι το πρόγραμμα δεν θα 

επηρεάσει την πρωινή λειτουργία του σχολείου και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για ένταξη στο 

μέλλον των παιδιών αυτών στην πρωινή ζώνη, ωστόσο αυτά δεν ήταν αρκετά για να 

μεταπείσουν τους γονείς. Στις αντιδράσεις τους συναντιούνταν κορόνες, όπως «πατρίς, 

θρησκεία, οικογένεια», μαζί με δυσπιστία προς τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και άλλα. Να 

σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί Γενική Συνέλευση των γονιών, όπου το δηλητήριο του ρατσισμού 

έχυσαν παράγοντες εκτός των γονιών, από τους οποίους στη συνέχεια οι γονείς με ανακοίνωσή 

τους πήραν αποστάσεις. Ομως, και στη συνέλευση που έκαναν οι γονείς το απόγευμα της 

Δευτέρας και χτες, η απόφασή τους παραμένει να μη δεχθούν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο! 

 

Ανάλογες αντιδράσεις σημειώνονται και στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας, όπου για το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων έχει επιλεγεί το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στη Φθιώτιδα και πρόκειται 

να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι και περίπου 20 ασυνόδευτα παιδιά, 

ηλικίας από 4 έως 14 ετών, που είτε έχουν χωριστεί από τους γονείς τους είτε τους έχουν χάσει. 

 

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξαναγίνουν συναντήσεις με στελέχη της Εκπαίδευσης για το 

θέμα. 

 

Παρέμβαση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έκανε με ανακοίνωσή της η Γραμματεία 

Φθιώτιδας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι εργατικές - λαϊκές 

οικογένειες της Λαμίας μέχρι σήμερα εξέφρασαν ζωντανά τη συμπαράστασή τους στους 

πρόσφυγες με κάθε τρόπο, με συλλογή ρούχων και τροφίμων, με προσωπική δουλειά και φυσικά 

με την έκφραση της αντίθεσής τους στον ιμπεριαλισμό που προκαλεί τους πολέμους. Και 

τονίζει: «Σε αυτήν τη λογική πρέπει να κινηθούμε και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας, στο 

Μοσχοχώρι και όπου αλλού χρειαστεί. Σας καλούμε να κλείσετε τα αυτιά σας σε ρατσιστικού 

χαρακτήρα ξενοφοβικές αντιδράσεις που εκπορεύονται από νεοφασιστικά στοιχεία. Να 

ξεπεραστούν ελλείψεις και αδυναμίες των υπευθύνων που πρέπει να κάνουν έγκαιρα τις 

καλύτερες προετοιμασίες ώστε να ετοιμαστούν τα σχολεία να δεχτούν και τα προσφυγόπουλα. 

 

Αμεσα κιόλας να υποδεχτούμε τα παιδιά στο σχολείο. Να τους δείξουμε πως είναι ευπρόσδεκτα 

και πως μας έχουν συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους να μορφωθούν. Ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού να πάρει τις ευθύνες του και να διατηρήσει το κύρος και τον 

κοινωνικό ρόλο του γονιού, που τραυμάτισε δυσάρεστα, παρασυρμένος από νεοφασιστικά 

στοιχεία σε αντιδραστικές αποφάσεις. Η όποια βελτίωση των διατυπώσεων στην ανακοίνωσή 

του θα έχει αξία, αν υποδεχτεί τα παιδιά των προσφύγων με λουλούδια και γλυκά. 

 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέας της κυβέρνησης, της περιφέρειας και του δήμου να κάνει ό,τι 

πρέπει στα πλαίσια των υποχρεώσεών του». 

 

 



80 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο)  

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Στο επίπεδο του λεξιλογίου διακρίνεται η δριμύτατη αντίθεση του/ της συγγραφέα σε 

σχέση με την στάση που έχουν επιλέξει να κρατήσουν οι γονείς του δημοτικού 

σχολείου στη Λαμία, η οποία στο κείμενο χαρακτηρίζεται ως «νέα κρούσματα 

ρατσισμού». Με μια σειρά αρνητικά φορτισμένων λέξεων και φράσεων (όπως 

«αντιδράσεις», «διαμαρτυρόμενοι», «δυσπιστία», «δηλητήριο ρατσισμού» κ.α.) ο/ η 

συγγραφέας περιγράφει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 

διάστημα στην περιοχή της Λαμίας μετά την απόφαση ένταξης προσφύγων στο 

απογευματινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αντίδραση των Ελλήνων. Επίσης, οι 

αρνητικά φορτισμένες λέξεις «έχουν χωριστεί» και «έχουν χάσει» επιλέγονται για τον 

προσδιορισμό της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες που 

φιλοξενούνται στη Φθιώτιδα, χωρίς τη γονεϊκή προστασία. Η επιλογή της θετικά 

φορτισμένης λέξης «εγγυήθηκαν» για τον προσδιορισμό των ενεργειών στελεχών της 

εκπαίδευσης, αναφορικά με την ιατρική πλευρά του θέματος και τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς «δεν ήταν αρκετά» για την αλλαγή στάσης. Παράλληλα 

επιλέγονται  οι τρεις θετικά φορτισμένες λέξεις «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», ως 

προβαλλόμενα επιχειρήματα από τους Έλληνες, καθώς και η αρνητική λέξη 

«δυσπιστία» για να σκιαγραφηθούν, τα επιχειρήματα κατά της ένταξης αλλά και οι 

λόγοι διατήρησης της αρνητικής στάσης. Στο κείμενο παρατίθενται επίσης πολλές 

θετικά φορτισμένες λέξεις (όπως «συμπαράσταση», «ευπρόσδεκτα», «υποδεχτούμε», 

«προσπάθεια», «βελτίωση» κ.α.) σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και 

διαμόρφωσης θετικής στάσης των αναγνωστών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος, η 

επιλογή παράθεσης αυτούσιου μέρους της ανακοίνωσης στην οποία προχώρησε η 

Γραμματεία του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, συμβάλλει στην συνειδητοποίηση της 

σπουδαιότητας και κρισιμότητας της κατάστασης. Το κομμάτι που παρατίθεται 

αυτούσιο, προτρέπει το σύνολο της κοινωνίας σε αποφασιστική δράση με σκοπό την 

αποτροπή αρνητικών αντιδράσεων που οφείλονται σε «νεοφασιστικά στοιχεία». 

Στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας οι διαδικασίες είναι κυρίως υλικές (π.χ. 

«δέχονται», «φοιτούν», «ξεκινήσει», «συγκεντρώθηκαν» κ.α.), καθώς και κάποιες 

λεκτικές (π.χ. «συναντιούνταν», «έχυσαν», «αναφέρει» κ.α.), κάποιες κατηγορικές 

συσχετιστικές (π.χ. «ήταν», «είναι» κ.α.), συσχετιστικές (π.χ. «σημειώνονται», 

«παραμένει», «ξαναγίνουν», «έχουν συμπαραστάτες) συσχετιστικές κτητικές (π.χ. 
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«έχουν χάσει») και μία νοητική (π.χ. «υποδεχτούν»). Οι δράστες των ανωτέρω 

πράξεων ποικίλουν. Αρχικά, στο κείμενο εμφανίζονται ως δράστες των ενεργειών οι 

Έλληνες, στη συνέχεια εμφανίζονται οι πρόσφυγες, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, οι 

υπεύθυνοι φορείς και η τοπική κοινωνία. Παρόλα αυτά, κάποιες ενέργειες 

αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «να ετοιμαστούν τα σχολεία να δεχτούν 

και τα προσφυγόπουλα»), ενώ με την επιλογή των ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. «ένταξη 

στο μέλλον των παιδιών αυτών στην πρωινή ζώνη») μετριάζεται η απόδοση 

αιτιότητας της πράξης. Επιπλέον, αναφορικά με την επιλογή της παθητικής σύνταξης 

(π.χ. «ανάλογες αντιδράσεις σημειώνονται») επιτρέπεται η απαλοιφή των δραστών, οι 

οποίοι, όμως, όπως γίνεται κατανοητό από το υπόλοιπο κείμενο είναι οι Έλληνες που 

εκφράζουν την αντίθεσή τους. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες εξελίσσονται οι 

παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Φθιώτιδα, Λαμία, Μοσχοχώρι Φθιώτιδας) και 

χρονικές (απογευματινή φοίτηση, Δευτέρα, χτες και προχτές, μέχρι σήμερα). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού, και κυρίως 

πληθυντικού αριθμού. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στον/ στη συγγραφέα να 

διατηρήσει αντικειμενική στάση. Το α΄ και β΄ πληθυντικού χρησιμοποιούνται στην 

αυτούσια παράθεση της ανακοίνωσης του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, προσδίδοντας 

αμεσότητα στο κείμενο, αλλά και δραματικότητα.  

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές («Νέα κρούσματα 

ρατσισμού… σημειώνονται στη Φθιώτιδα» κ.α.), υπάρχουν επίσης αρκετές 

κατευθυντικές («Σας καλούμε να κλείσετε τα αυτιά σας» κ.α.) και μία εκφραστική 

(«αν υποδεχτεί τα παιδιά των προσφύγων με λουλούδια και γλυκά»). Με τις 

αποφαντικές και την εκφραστική πράξη λόγου ο/ η συγγραφέας έχει το ρόλο του 

πληροφοριοδότη, ενώ ο ρόλος του αναγνώστη είναι να δεχθεί την πληροφορία. Με 

την επιλογή των κατευθυντικών πράξεων, οι ρόλοι αλλάζουν, καθώς ο 

προσανατολισμός βρίσκεται κυρίως στον αναγνώστη, από τον οποίο ζητείται κάτι. 

Προσλεκτικός ενδείκτης των πράξεων λόγου αποτελεί η έγκλιση. Οι περισσότερες 

πράξεις λόγου εκφέρονται με οριστική έγκλιση, για να εκφράσουν την αλήθεια των 

γεγονότων, αλλά και με υποτακτική για να εκφραστεί η επιθυμία να γίνουν κάποιες 

ενέργειες. Σε σχέση με την τροπικότητα επιλέγεται η επιστημική τροπικότητα («ήταν 

προγραμματισμένο από τη Δευτέρα να ξεκινήσει απογευματινό πρόγραμμα 
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εκπαίδευσης», «περίπου 20 ασυνόδευτα παιδιά, ηλικίας από 4 έως 14 ετών, που είτε 

έχουν χωριστεί από τους γονείς τους είτε τους έχουν χάσει») περιγράφοντας την 

κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Ακόμη, χρησιμοποιείται και η δεοντική 

τροπικότητα («Να ξεπεραστούν ελλείψεις και αδυναμίες», «να ετοιμαστούν τα 

σχολεία να δεχτούν και τα προσφυγόπουλα» κ.α.) προκειμένου να γίνουν συστάσεις 

προς το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των φορέων για την ανάληψη 

δράσης. Χαρακτηριστική είναι η επιλογή των τροπικών ρημάτων «πρέπει» και 

«χρειαστεί» που παρατίθενται στο ίδιο κομμάτι, προκειμένου να τονιστεί η ηθική 

υποχρέωση της κοινωνίας προς τους πρόσφυγες, αλλά και η ανάγκη να 

εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί η 

παροχή εκπαίδευσης προς τους ίδιους. Τέλος, η επιλογή του θαυμαστικού, αναφορικά 

με την διατήρηση άρνησης του συλλόγου και μετά την αποστασιοποίηση από τους 

παράγοντες με ακραίες απόψεις, είναι ενδεικτική της ειρωνείας του/ της συγγραφέα 

προς την επιδεικτική αδιαλλαξία. 

  

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την αυτούσια παράθεση μέρους της ανακοίνωσης της Γραμματείας Φθιώτιδας του 

ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, και με τις αναφορές των τοποθετήσεων στελεχών της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς τους Έλληνες γονείς. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και η 

συστατική διακειμενικότητα. Πιο αναλυτικά το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο 

δανείζεται συμβάσεις του εκπαιδευτικού λόγου («στελέχη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», 

«Δημοτικό Σχολείο», «πρόγραμμα εκπαίδευσης» κ.α.), του εθνικιστικού λόγου 

(«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»), του πολιτικού λόγου της αριστεράς 

(«ιμπεριαλισμό», «εργατικές- λαϊκές οικογένειες»), του προσφυγικού λόγου 

(«προσφυγόπουλα», «κέντρο φιλοξενίας», «ασυνόδευτα παιδιά») και του 

αντιρατσιστικού λόγου («αλληλεγγύη», «κρούσματα ρατσισμού», «ξενοφοβικές 

αντιδράσεις», «νεοφασιστικά στοιχεία»). Στο δημοσιογραφικό λόγο του κειμένου 

διαπλέκονται τα στοιχεία των παραπάνω λόγων. Το ύφος του κειμένου είναι κυρίως 

προτρεπτικό. Το λεξιλόγιο δεν είναι εξεζητημένο προκειμένου να είναι εύληπτο από 

το αναγνωστικό κοινό. 

Στο κείμενο ενυπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Αρχικά το κείμενο στηρίζεται στον αντιρατσιστικό λόγο, επισημαίνοντας τις 
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ρατσιστικού τύπου αντιδράσεις τον γονέων, με επιρροή από νεοφασιστικές 

αντιλήψεις, που δεν αποδέχονται την εκπαίδευση ανθρώπων που έχουν βιώσει 

τραυματικές εμπειρίες, με αποτέλεσμα η στάση τους αυτή να αποτελεί πλήγμα σε μια 

δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικός ο πολιτικός λόγος της 

αριστεράς, που υπενθυμίζει στα άτομα προς τα οποία απευθύνεται το ηθικό χρέος 

απέναντι στους πρόσφυγες που παρουσιάζονται ως θύματα των ιμπεριαλιστικών 

ενεργειών. Επιπλέον στο κείμενο υπάρχει και ο δημοσιογραφικός λόγος, καθώς 

πρόκειται για άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως η αρνητική στάση των Ελλήνων 

στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τους πρόσφυγες είναι μη αποδεκτή, ενώ 

επισημαίνεται ήδη από την αρχή η επιρροή ρατσιστικού τύπου ιδεολογιών. Η επιρροή 

που δέχτηκαν κατά τη συνέλευση του συλλόγου από άλλους «παράγοντες», παρά την 

μετέπειτα αποστασιοποίησή τους, είναι χαρακτηριστική. Ο/ Η συγγραφέας σχολιάζει 

ειρωνικά τη συγκεκριμένη προφορική αποστασιοποίηση, καθώς διατηρείται η 

αρνητική στάση τους, όταν, μάλιστα, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα άμεσης επαφής 

μεταξύ των παιδιών, εφόσον προτείνεται η απογευματινή φοίτηση των προσφύγων 

στα σχολεία. 

Ο/ Η συγγραφέας προσπαθεί να εγείρει θετικά συναισθήματα προς το 

πρόσωπο των προσφύγων, καθώς παραθέτει πληροφορίες σχετικά με την 

οικογενειακή κατάστασή τους, τονίζοντας τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται 

κάποια από τα παιδιά που επρόκειτο να παρακολουθήσουν τα απογευματινά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Προς υποστήριξη της θέσης αυτής, και στην ανακοίνωση 

του ΠΑΜΕ παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τα αίτια δημιουργίας της σημερινής 

κατάστασης, ενώ, παράλληλα, επισημαίνεται και η πρόθεση των προσφύγων να 

μορφωθούν. Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, λοιπόν,  καλείται το σύνολο της 

κοινωνίας σε αφύπνιση και αποδοχή των προσφύγων, ενώ αποπνέεται η αίσθηση της 

εκπαίδευσης ως ένα σπουδαίο αγαθό που πρέπει να διασφαλιστεί μέσω αγώνων 

ενάντια στον ρατσισμό. 

Στο παρόν κείμενο οι πρόσφυγες αποτελούν την αιτία της κοινωνικής 

αναταραχής της τοπικής κοινωνίας, παρουσιάζονται, όμως, ως παθητικοί δέκτες των 

εξελίξεων, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ενεργητικής δράσης στην Ελλάδα. 
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Επιπλέον, αναπαρίστανται ως φορείς ασθενειών, ως εν δυνάμει κίνδυνοι για τον 

ελληνικό πληθυσμό. Ωστόσο, με το πρόγραμμα των εμβολιασμών, παύουν να 

αποτελούν κίνδυνο, ενώ η πρόοδος των εμβολιασμών χρησιμοποιείται ως ένα 

επιχείρημα από τους αρμόδιους για την αποδοχή τους στο σχολείο. Ακόμη, οι 

πρόσφυγες αναπαρίστανται ως εν δυνάμει παράγοντες αλλοίωσης του ελληνικού 

στοιχείου. Μέσω της ανακοίνωσης θίγονται ζητήματα που σκοπό έχουν να 

ευαισθητοποιήσουν το αναγνωστικό κοινό, ως μια ένδειξη ενσυναίσθησης σε όσα 

άσχημα έχουν βιώσει εξαιτίας των πολέμων, χωρίς να αποτελεί μέρος του διαλόγου 

το διεθνώς θεσμοθετημένο δικαίωμα όλων των παιδιών, και των προσφύγων, στη 

μόρφωση. 

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες αναπαρίστανται αρνητικοί στο ενδεχόμενο 

παρακολούθησης απογευματινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χωρίς ωστόσο να 

δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι άρνησης. Ωστόσο, με την αναφορά στην πατρίδα, 

τη θρησκεία και την οικογένεια, τα οποία προβάλλονται ως επιχειρήματα, τονίζεται η 

προσπάθεια διασφάλισης του εθνικού στοιχείου, προς όλους εκείνους τους 

παράγοντες που φαίνεται να το απειλούν. Οι Έλληνες αναπαρίστανται εξαιρετικά 

ισχυροί και αποφασιστικοί, εφόσον διαφωνούν με το ενδεχόμενο ένταξης και 

προχωρούν σε κινητοποιήσεις («χτες και προχτές δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο 

σχολείο και συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό διαμαρτυρόμενοι»). Κάποιες, μάλιστα, 

από τις ενέργειές τους παραβιάζουν το νόμο, καθώς δεν επιτρέπεται η κατά βούληση 

διακοπή της σχολικής φοίτησης. Ωστόσο, η παράνομη δράση τους δεν επιφέρει 

κυρώσεις για τους ίδιους, αλλά μόνο την παροχή εγγυήσεων από τους υπεύθυνους και 

την προτροπή για αλλαγή στάσης. Επιπλέον, εντοπίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ των 

Ελλήνων που αντιδρούν και του συνόλου των οικογενειών που κατά την 

εγκατάσταση των προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή συνέβαλαν σημαντικά 

παρέχοντας τους βοήθεια.  

Από το άρθρο απουσιάζουν οι τοποθετήσεις των προσφύγων για τα 

συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ δεν αναπτύσσονται επιχειρήματα και τοποθετήσεις από 

τον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που έχει άμεση συσχέτιση με το υπό 

συζήτηση δημοσιογραφικό θέμα. 
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Άρθρο 6: «Όχι» σε 60 παιδιά προσφύγων λένε οι σύλλογοι γονέων 6 δημοτικών σχολείων της 

Hμαθίας 
 

Την αντίδραση των Συλλόγων Γονέων των δημοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας Ημαθίας 

συναντά η ένταξη στις δομές δημόσιας Εκπαίδευσης 60 παιδιών προσφύγων, που διαμένουν στο 

κέντρο φιλοξενίας στην περιοχή (στρατόπεδο 722). Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας έκρινε και τα 7 δημοτικά σχολεία της περιοχής ως «υποψήφια», για να 

λειτουργήσουν σε αίθουσές τους Δομές Υποδοχής για τη Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ενώ 

αντίστοιχα διαβιβάστηκε και μία πρόταση του Δήμου, τα παιδιά να κάνουν μάθημα στο ΕΠΑΛ 

Αλεξάνδρειας, το οποίο διαθέτει αρκετές άδειες αίθουσες.  

  

Μέχρι σήμερα τα απόγευμα είχαν συνεδριάσει οι έξι από τους επτά Συλλόγους Γονέων των 

δημοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας και στο σύνολό τους αποφάσισαν- κατόπιν σχετικών 

ψηφοφοριών- ότι αντιτίθενται στις πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο ενδεχόμενο 

παιδιά προσφύγων να κάνουν μάθημα στις αίθουσες των σχολείων, όπου φοιτούν τα παιδιά 

τους.  

 

Πρόκειται για τους Συλλόγους Γονέων από το 1ο και 5ο δημοτικό σχολείο, που βρίσκονται στο 

ίδιο σχολικό συγκρότημα, το 2ο, το 3ο, το 4ο, το 6ο δημοτικό σχολείο, ενώ ο Σύλλογος του 7ου 

δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη.  

 

«Εμβόλια για τα προσφυγόπουλα θα βρεθούν, εμβόλια κατά του ρατσισμού όμως πού θα 

βρούμε;», είναι η αντίδραση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Διονύση 

Διαμαντόπουλου, ο οποίος παρέστη σε κάποιες από τις συνελεύσεις.  

 

«Στον Νομό Ημαθίας υπάρχει το Κέντρο Φιλοξενίας στην Αγία Βαρβάρα, έξω από τη Βέροια 

και εκεί αφού απαντήθηκαν τα ερωτήματα σχετικά με εμβολιασμούς κ.λπ., οι γονείς δεν έχουν 

πλέον καμία αντίρρηση για τα 35 παιδιά πρόσφυγες, να κάνουν μάθημα στις τάξεις των 

σχολείων.  

 

Στην Αλεξάνδρεια, όμως, παρά το ότι έγινε σχετική ενημέρωση και απαντήθηκαν όλα τα 

ερωτήματα για τους όρους και τις συνθήκες φοίτησης των 60 παιδιών, επικράτησαν πραγματικά 

ακραίες και ξενοφοβικές φωνές, έναντι των υπολοίπων, που δυστυχώς προτίμησαν να 

αποστασιοποιηθούν για να μην εμπλακούν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Διαμαντόπουλος.  

 

«Δε μπορούμε να κάνουμε διάλογο πάνω σε προτάσεις, που αντίκεινται στον νόμο και σε 

νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και κυρίως σε δικαιώματα παιδιών.  

 

Οι νόμοι είναι σαφείς, τόσο για την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει εκπαίδευση στα 

παιδιά αυτά (ν/.3386/2005), όσο και σε όσα προβλέπει κατά της δημόσιας υποκίνησης βίας ή 

μίσους (ν.4285/2014)», ανέφερε ο κ.Διαμαντόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να 

γίνουν αποδεκτά επιχειρήματα, όπως ότι «είναι ξένοι, αλλόθρησκοι και θα αλλοιώσουν τα 

παιδιά μας». « Η θέση μας είναι ότι αυτά τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο», τόνισε. 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο ο/ η συγγραφέας προσπαθεί να διατηρήσει ουδέτερη στάση 

αναφορικά με την τοποθέτηση των Ελλήνων στην πρόταση ένταξης των προσφύγων 

στις σχολικές δομές του νομού Ημαθίας. Ωστόσο, για την αναφορά στη στάση που 
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εφαρμόζουν επιλέγει την αρνητικά φορτισμένη λέξη «αντίδραση». Στην αρχή του 

κειμένου χρησιμοποιεί τη θετικά φορτισμένη λέξη «φιλοξενία», για να αναφερθεί στα 

κέντρα όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, ενώ στο τέλος της ίδιας περιόδου μέσα 

σε παρένθεση προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το χώρο στέγασης, καθώς ο 

χώρος εγκατάστασης είναι ένα στρατόπεδο. Στο υπόλοιπο άρθρο ο/ η συγγραφέας 

παρέχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι χαρακτηριστική η παράθεση 

των λεγομένων του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τα ζητήματα 

που έχουν δημιουργηθεί στο νομό. Με τις αρνητικά φορτισμένες λέξεις και φράσεις 

(«αντίρρηση», «μίσους», «αποστασιοποιηθούν», «εμπλακούν», «εμβόλια κατά του 

ρατσισμού», «ακραίες και ξενοφοβικές φωνές» κ.α.) που παρατίθενται στις δηλώσεις 

του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδίδεται η στάση των ιθυνόντων σε 

σχέση με την στάση που υιοθετούν οι Έλληνες. Παράλληλα στο ίδιο απόσπασμα 

γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που οδήγησαν στο δεδομένο 

σημείο, με απόδοση ευθυνών στις ρατσιστικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην 

ελληνική κοινωνία.  Με τις θετικά φορτισμένες λέξεις («ενημέρωση», «απαντήθηκαν 

όλα τα ερωτήματα») ο διευθυντής επιχειρεί να αποδώσει τη διαφοροποίηση της 

στάσης γονέων στη Βέροια, αλλά και τη διατήρηση άρνησης στην Αλεξάνδρεια, όπου 

οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν επέφεραν αποτελέσματα. Στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα παρατίθενται και συναισθηματικά φορτισμένες φράσεις (όπως «νομικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα», «δικαιώματα παιδιών») προκειμένου να συνδράμουν 

στη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της παρούσας κατάστασης. Σύμφωνα με το 

διεθνώς θεσπισμένο νομικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες, οι συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι νομικά κατοχυρωμένες και αναγνωρισμένες από το 

ελληνικό κράτος, όπως επισημαίνεται με την αναφορά στους σχετικούς νόμους.  

Όσον αφορά στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας, οι διαδικασίες στο 

κείμενο είναι κυρίως υλικές (π.χ. «ξεκινήσει», «έστειλαν», «συναντά», «διαμένουν», 

«λειτουργήσουν», κ.α.), υπάρχουν αρκετές λεκτικές (π.χ. «διαβιβάστηκε», «έχει 

τοποθετηθεί», «απαντήθηκαν», «αποστασιοποιηθούν» κ.α.), κάποιες νοητικές (π.χ. 

«Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας … έκρινε και 

τα 7 δημοτικά σχολεία της περιοχής «υποψήφια», «έξι από τους επτά Συλλόγους 

Γονέων … αντιτίθενται στην πρόταση» κ.α.), κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «Πρόκειται 

για τους Συλλόγους Γονέων από το 1ο και 5ο δημοτικό σχολείο, που βρίσκονται στο 

ίδιο σχολικό συγκρότημα», «αντίκεινται στον νόμο και σε νομικά κατοχυρωμένα 

δικαιώματα» κ.α.) και μία υπαρκτική διαδικασία («Στον Νομό Ημαθίας υπάρχει το 
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Κέντρο Φιλοξενίας»). Δράστες των πράξεων είναι κατά βάση τα μέλη των Συλλόγων 

Γονέων, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και οι πρόσφυγες. 

Υπάρχουν, όμως, και μη έμψυχοι δράστες, όπως ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, Δομές υποδοχής, το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας 

και οι νόμοι. Η απόδοση ενεργειών σε μη έμψυχους δράστες μετριάζει την απόδοση 

αιτιότητας της πράξης, ενώ η χρήση της παθητικής σύνταξης («απαντήθηκαν τα 

ερωτήματα…») επιτρέπει την απαλοιφή των δραστών. Οι περιστάσεις μέσα στις 

οποίες λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Ημαθία, 

Αλεξάνδρεια, Βέροια). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου στο κείμενο χρησιμοποιείται πιο συχνά το γ΄ 

πρόσωπο ενικού, και κυρίως πληθυντικού αριθμού,  και είναι ενδεικτικό της 

προσπάθειας του/ της συγγραφέα να διατηρήσει την ουδετερότητά της. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται το α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στα λεγόμενα του Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ημαθίας Διαμαντόπουλου («Εμβόλια για τα 

προσφυγόπουλα θα βρεθούν, εμβόλια κατά του ρατσισμού όμως πού θα βρούμε») με 

στόχο να καυτηριάσει και να σχολιάσει την ανέφικτη εύρεση μια αποτελεσματικής 

λύσης, ανάλογης του εμβολιασμού για την καταπολέμηση των ασθενειών, ως μια 

προσπάθεια αντιμετώπισης του ρατσισμού. Επίσης, επιλέγει το α΄ πρόσωπο 

πληθυντικού προκειμένου να τονίσει την αδυναμία του συνόλου της τοπικής 

κοινωνίας να βρει λύσεις για το συγκεκριμένο θέμα, όταν το περιεχόμενο των 

προτάσεων είναι αντίθετο με όσα ορίζονται από τους νόμους. Στο κείμενο 

χρησιμοποιούνται οι κτητικές αντωνυμίες «μας» και «τους», ως γενικές κτητικές που 

προσδιορίζουν τους κτήτορες, που και στις δύο περιπτώσεις αναφέρονται στους 

Έλληνες γονείς. Τέλος, στο κείμενο γίνεται χρήσης και της απρόσωπης σύνταξης 

«Πρόκειται για τους Συλλόγους Γονέων από το 1ο και 5ο δημοτικό σχολείο…», «δεν 

πρόκειται να γίνουν αποδεκτά  επιχειρήματα, όπως ότι «είναι ξένοι, αλλόθρησκοι και 

θα αλλοιώσουν τα παιδιά μας», με σκοπό στην πρώτη περίπτωση να προσδιοριστούν 

τα σχολεία που εμφανίζουν ανάλογη στάση, ενώ στη δεύτερη να τονισθεί η αδυναμία 

εύρεσης κάποιας ουσιαστικής λύσης με την παράθεση των σχετικών επιχειρημάτων.  

Οι πράξεις λόγου είναι κυρίως αποφαντικές («επικράτησαν πραγματικά 

ακραίες και ξενοφοβικές φωνές»), υπάρχουν, όμως, και κάποιες δεσμευτικές («Η 
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θέση μας είναι ότι αυτά τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο», «Δε μπορούμε να κάνουμε 

διάλογο πάνω σε προτάσεις, που αντίκεινται στον νόμο»). Συνεπώς ο/ η συγγραφέας 

με τις παραπάνω πράξεις λόγου έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ αντίστοιχα ο 

αναγνώστης έχει το ρόλο του δέκτη της πληροφορίας. Προσλεκτικός ενδείκτης των 

πράξεων λόγου αποτελεί η έγκλιση. Σχεδόν όλες οι πράξεις λόγου εκφέρονται με 

οριστική, για να εκφράσουν την αλήθεια των γεγονότων. Αναφορικά με την 

τροπικότητα χρησιμοποιείται η επιστημική τροπικότητα (π.χ. «Στην Αλεξάνδρεια … 

επικράτησαν πραγματικά ακραίες και ξενοφοβικές φωνές») εκφράζοντας την 

κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση σε ευθύ λόγο της τοποθέτησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας Διαμαντόπουλου. Επίσης, παρατηρείται και η χρήση της 

συστατικής διακειμενικότητας, καθώς το κείμενο δανείζεται από τις συμβάσεις του 

εκπαιδευτικού λόγου («φοίτησης», «δημοτικά σχολεία», «σχολικό συγκρότημα», 

Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων» κ.α.), του λόγου νομικού 

περιεχομένου («κατοχυρωμένα δικαιώματα», «δικαιώματα παιδιών», «δημόσιας 

υποκίνησης βίας ή μίσους»), καθώς και από τον προσφυγικό λόγο («κέντρο 

φιλοξενίας», «πρόσφυγες», «προσφυγόπουλα» κ.α.). Το ύφος του κειμένου είναι 

κυρίως επίσημο, χωρίς, όμως, εξεζητημένο λεξιλόγιο. Ως προς το κειμενικό είδος, το 

κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Καταρχάς το κείμενο αντλεί από τον αντιρατσιστικό λόγο, με την έμφαση που 

δίνει σε όλες τις ενέργειες που ενέχουν ρατσιστικές ιδεολογίες («αντιτίθενται στην 

πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο ενδεχόμενο παιδιά προσφύγων να 

κάνουν μάθημα στις αίθουσες των σχολείων, όπου φοιτούν τα παιδιά τους», «δεν 

πρόκειται να γίνουν αποδεκτά επιχειρήματα, όπως ότι «είναι ξένοι, αλλόθρησκοι και 

θα αλλοιώσουν τα παιδιά μας»). Οι Έλληνες εμφανίζονται αντίθετοι με το 

ενδεχόμενο χρήσης των ίδιων αιθουσών με αυτές όπου φοιτούν τα παιδιά τους, χωρίς 

να δηλώνονται οι λόγοι άρνησης, ενώ σε κάποια επιχειρήματα που παρουσιάζονται 

εμπεριέχεται η ρατσιστική νοοτροπία προς τους πρόσφυγες, αλλά και μια τάση 

κινδυνολογίας. Ακόμη το κείμενο αντλεί από το λόγο της έννομης δημοκρατικής 

κοινωνίας («Δε μπορούμε να κάνουμε διάλογο πάνω σε προτάσεις, που αντίκεινται 
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στον νόμο και σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και κυρίως σε δικαιώματα 

παιδιών») με σεβασμό σε όσα ορίζονται από τους νόμους και με πρόθεση από την 

πλευρά των κατάλληλων φορέων να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

προσφύγων, όπως ακριβώς απαιτείται από το νομικό πλαίσιο. Τέλος, υπάρχει και ο 

δημοσιογραφικός λόγος καθώς το κείμενο αποτελεί άρθρο εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Ο/ Η συγγραφέας προσπαθεί, κυρίως, να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τις 

εξελίξεις στην περιοχή του Νομού Ημαθίας. Στην αρχή του άρθρου, όμως, παραθέτει 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων και το χώρο «φιλοξενίας» τους. 

Η παράθεση διευκρινιστικών πληροφοριών για το χώρο εγκατάστασης των παιδιών, 

τα οποία μένουν σε στρατόπεδο της περιοχής, επισημαίνει το οξύμωρο της 

κατάστασης, με παιδιά να «φιλοξενούνται» σε στρατόπεδο. Ήδη από την αρχή, 

λοιπόν, προσπαθεί να τονίσει την αναντιστοιχία της «φιλοξενίας»  των προσφύγων 

στο χώρο ενός στρατοπέδου που παραπέμπει σε πολεμικές καταστάσεις, που έχουν 

βιώσει στις πατρίδες τους, από τις οποίες και αναγκάστηκαν να φύγουν.  

Επιπλέον, με την παράθεση των λεγόμενων του Διαμαντόπουλου, θίγεται 

άμεσα το ζήτημα του ρατσισμού της ελληνικής κοινωνίας προς τους πρόσφυγες. Η 

ευθεία ρητορική ερώτηση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτυπώνει 

την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, αξιολογώντας τα επιχειρήματα ως 

ρατσιστικά. Στην ίδια ερώτηση φαίνεται να απευθύνεται προς τους συμπολίτες του, 

συνειδητοποιώντας την άσχημη στάση της τοπικής κοινωνίας προς τους πρόσφυγες. 

Μάλιστα, το παράδειγμα της Βέροιας με την τελική αποδοχή των προσφύγων 

παρατίθεται πρώτο, προκειμένου να επισημανθεί ότι παρά τις απαραίτητες ενέργειες 

από την πλευρά των υπευθύνων, η κοινωνία στην Αλεξάνδρεια είναι αδιάλλακτη. 

Τέλος, με την αναφορά του Διαμαντόπουλου στον ισχύοντα νόμο, επιχειρείται η 

γνωστοποίηση του νομικού πλαισίου με στόχο την αποτροπή εκδήλωσης ανάλογων 

παράνομων συμπεριφορών. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με απώτερο στόχο την αλλαγή κοινωνικής 

στάσης, καθώς οι αρνητικές εξελίξεις οδηγούν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων 

των προσφύγων στην εκπαίδευση.  

Στο συγκεκριμένο κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως τα παθητικά 

θύματα της κατάστασης, οι οποίοι είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών, με υπαρκτό 
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κίνδυνο μετάδοσης στον υγιή ελληνικό πληθυσμό, ενώ ως άμεση λύση στο πρόβλημα 

προβάλλεται ο εμβολιασμός. Η αναφορά στο αριθμητικό μέγεθος των ατόμων, 

χρησιμοποιείται ως ένα επιχείρημα ενάντια στους φόβους «αλλοίωσης» του 

ελληνικού πληθυσμού, καθώς πρόκειται για έναν μικρό αριθμό μαθητών.  

Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο οι Έλληνες αναπαρίστανται ως άτομα που 

κινητοποιούνται και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την εφαρμογή των 

αποφάσεων. Ακόμη και στην περίπτωση των γονέων, που ως μέλη των συλλόγων, 

άλλαξαν την αρχική τους στάση, αυτό παρουσιάζεται να επιτεύχθηκε μετά την 

ικανοποίηση συγκεκριμένων διασφαλίσεων, ως μια αποκλειστικά δική τους απόφαση. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Αλεξάνδρειας, εκτός από την αδιάλλακτη στάση των 

γονέων παρουσιάζονται και εκείνοι που ενώ διαφωνούν, επιλέγουν να μην 

τοποθετηθούν υπέρ της ένταξης, με φόβο τη στιγματοποίηση και το διαχωρισμό από 

την υπόλοιπη κοινωνία που είναι αρνητική. Είναι σημαντικό πως χωρίς να δηλώνεται 

άμεσα στο κείμενο, υπονοείται το ενδεχόμενο νομικών κυρώσεων για τους Έλληνες 

που παρακωλύουν την εφαρμογή των νόμων.  

Ωστόσο, στο άρθρο δεν υπάρχουν πληροφορίες για το είδος των επιπτώσεων 

σε όσους  Έλληνες ενεργούν παράνομα, ενώ δεν παρουσιάζονται οι απόψεις των 

ίδιων των προσφύγων για τις εξελίξεις. 
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Άρθρο 7: Ωραιόκαστρο: «Όχι» στα προσφυγόπουλα από τον Σύλλογο Γονέων του δημοτικού 

σχολείου    

 

Ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου προειδοποιεί πως αν 

τοποθετηθούν προσφυγόπουλα στις τάξεις του δημοτικού κατά τα απογευματινά μαθήματα, θα 

προβεί σε κατάληψη του σχολικού κτιρίου. 

 

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ότι από τα τέλη 

Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να προσφέρονται μαθήματα στα προσφυγόπουλα. Οι «τάξεις 

υποδοχής» θα πραγματοποιούνται 2-6 το απόγευμα και θα στεγάζονται σε ελληνικά σχολεία 

που δεν λειτουργούν εκείνη την ώρα. Ένα από τα σχολεία αυτά είναι και το 5ο Δημοτικό 

Ωραιόκαστρου. 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου αποφάσισε σε 

έκτακτη γενική συνέλευση, στις 8 Σεπτεμβρίου, με ισχυρή πλειοψηφία (136 στους 138 

ψηφίσαντες) τη «μη ένταξη- οποθέτηση των προσφύγων στο χώρο του σχολείου», 

προειδοποιώντας πως «σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στην κατάληψη του σχολικού 

κτιρίου». 

 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Φωτεινή Κίτσιου ανέφερε σε συνέντευξή της πως «το 

πρόβλημά μας είναι καθαρά υγειονομικό. Τα προσφυγόπουλα δεν πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις. Δεν έχουν εμβολιαστεί, υπάρχουν κρούσματα ελονοσίας και ηπατίτιδας», ενώ 

αρνήθηκε την ύπαρξη ρατσιστικών κινήτρων πίσω από την απόφαση. 

 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, ανέφερε πως το δημοτικό συμβούλιο του 

Δήμου προτείνει τα χρήματα τα οποία πρόκειται να διατεθούν για τη μεταφορά των 

προσφυγόπουλων, να δοθούν για τη δημιουργία δομών για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών. 

«Όταν η κυβέρνηση βρίσκει 9 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών αυτών, με αυτά 

τα 9 εκατομμύρια να πάει να νοικιάσει έναν χώρο -που δυστυχώς στην περιοχή μας, λόγω της 

κρίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί- και να κάνει εκεί τις υποδομές» ανέφερε ο κ. Γαβότσης. 

 

Αντιδράσεις υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη 

 

Τέτοια φαινόμενα  δεν αντιπροσωπεύουν την ελληνική κοινωνία και δεν είναι αποδεκτά». Τη 

δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις κατά των 

προσφύγων στο Ωραιόκαστρο. 

 

«Ευτυχώς είναι πολύ μειοψηφική αυτή η αντίδραση, δεν αφορά όλους τους γονείς και όλα τα 

παιδιά ούτε τη μεγάλη πλειοψηφία των γονιών και των παιδιών» είπε ο κ. Φίλης, και εστίασε 

στο πρόγραμμα του Υπουργείου για την ένταξη των 22.000 προσφυγόπουλων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα». 

 

«Τα προσφυγόπουλα, το απόγευμα θα πηγαίνουν σε τάξεις υποδοχής έτσι ώστε να μάθουν τη 

γλώσσα και σταδιακά, με στόχο να περάσουν μέσα από φιλικές παρέες στην αρχή και μετά, στα 

μαθήματα των κανονικών τάξεων. Αλλά σταδιακά. Επίσης έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ως 

Κράτος και το ΚΕΕΛΠΝΟ και εμείς, για τους αναγκαίους εμβολιασμούς των παιδιών. Άρα δεν 

υπάρχει καμία μα καμία σοβαρή αιτιολογία, υπάρχει προκατάληψη. Να σας πω ένα 

παράδειγμα: Χτες μαζί με τον κύριο Καμίνη τον Δήμαρχο Αθηναίων, πήγαμε στο 132ο 

Δημοτικό σχολείο της Αθήνας στη Γκράβα. Είναι ένα σχολείο με 170 παιδιά τα οποία 

κατάγονται από 17 διαφορετικές πατρίδες. Κι όπως μου είπαν όλοι οι δάσκαλοι εκεί, αυτή η 

πολυεθνική συνύπαρξη δεν είναι εις βάρος κανενός, αντιθέτως και τα Ελληνάκια, και τα ξένα 

παιδάκια το ένα βοηθάει το άλλο κι έχουν πολύ καλή απόδοση απ’ αυτήν την συνεργασία μέσα 

στην τάξη», ανέφερε ο κος. Φίλης. 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η προσπάθεια του/ της συγγραφέα να κρατήσει 

ουδέτερη στάση προς τις εξελίξεις. Ο συγγραφέας, όμως, επιλέγει τη θετικά 

φορτισμένη λέξη «προσφέρονται» για να αναφερθεί στο σχεδιασμό παροχής 

μαθημάτων για τους πρόσφυγες. Επιπλέον, η επιλογή της λέξης «προειδοποιεί» για 

την αναφορά στις μελλοντικές ενέργειες του Συλλόγου Γονέων, έναντι των λέξεων 

«υποστηρίζουν» ή «δηλώνουν», στην περίπτωση που η πρόταση του Υπουργείου για 

τα μαθήματα προς τους πρόσφυγες υλοποιηθεί, χρησιμοποιείται προκειμένου να 

τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης στην τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου. 

Με στόχο την ενίσχυση της σπουδαιότητας των τεκταινόμενων γεγονότων 

χρησιμοποιείται η φράση «έκτακτη γενική συνέλευση», στην οποία υπήρξε σαφής 

αρνητική απόφαση, καθώς ο συγγραφέας επιλέγει να μας δώσει τις πληροφορίες για 

το πλειοψηφικό  αριθμητικό αποτέλεσμα μέσα στην παρένθεση. Στο κείμενο 

χρησιμοποιούνται αρνητικά φορτισμένες λέξεις και φράσεις («κατάληψη», 

«πρόβλημα», «ρατσιστικών κινήτρων»), αλλά και στοιχεία κινδυνολογίας 

(«κρούσματα ελονοσίας και ηπατίτιδας») στις τοποθετήσεις του Συλλόγου Γονέων 

του 5ου δημοτικού και της προέδρου του Συλλόγου Γονέων αναφορικά με τους 

λόγους άρνησης της συγκεκριμένης πρότασης. Στη συνέχεια, στο απόσπασμα των 

λεγομένων του υπουργού Παιδείας χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικά της κατάστασης 

οι φράσεις «μειοψηφική αυτή αντίδραση» και «μεγάλη πλειοψηφία γονιών και 

παιδιών», με στόχο να επισημανθεί, δια στόματος του υπουργού, η πλειοψηφικά 

θετική στάση των Ελλήνων που συμφωνούν με τον εν λόγω εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 

αλλά και να τονιστεί πως η περίπτωση του Ωραιοκάστρου είναι μεμονωμένη. Στο ίδιο 

απόσπασμα των δηλώσεων του υπουργού παρατίθενται οι θετικά φορτισμένες λέξεις 

και εκφράσεις («φιλικές παρέες», «βοηθάει», «καλή απόδοση», «συνεργασία», 

«πολυεθνική συνύπαρξη») για να περιγραφεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, αλλά και 

να παρουσιαστεί το παράδειγμα του σχολείου στη Γκράβα. Τέλος, ο υπουργός 

επιλέγει την αρνητικά φορτισμένη λέξη «προκατάληψη» για να αποδώσει το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε, εφόσον, λοιπόν, έχουν πραγματοποιηθεί οι 

απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του κράτους, η εμφάνιση αρνητικών στάσεων 

αποδίδεται σε μια «παθογένεια» της ελληνικής κοινωνίας. Ο/ η συγγραφέας επιλέγει 

να παραθέσει την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων, της προέδρου και του 
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υπουργού Παιδείας προκειμένου να αποδοθεί η αίσθηση της αντικειμενικότητας και 

της αξιοπιστία των ειδήσεων. Το λεξιλόγιο του κειμένου είναι μη τεχνικό 

επιτρέποντας την εύκολη κατανόησή του από τους αναγνώστες. 

Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «τοποθετηθούν», «θα προβεί», «θα αρχίσουν», 

«λειτουργούν» κ.α.), καθώς και κάποιες λεκτικές (π.χ. «προειδοποιεί», «ανέφερε», 

«προτείνει», «είπε» κ.α.), συσχετιστικές (π.χ. «αντιπροσωπεύουν», «πληρούν» κ.α.) 

και κάποιες υπαρκτικές (π.χ. «υπάρχουν»). Οι δράστες των ανωτέρω πράξεων 

ποικίλλουν. Αρχικά ως δράστες των πράξεων εμφανίζονται ο Σύλλογος Γονέων, 

έπειτα η πρόεδρος του Συλλόγου, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο υπουργός Παιδείας 

και οι πρόσφυγες. Παρόλα αυτά, κάποιες ενέργειες αποδίδονται σε μη έμψυχους 

δράστες (π.χ. «Ο Σύλλογος Γονέων … προειδοποιεί», «η κυβέρνηση βρίσκει 9 

εκατομμύρια», «έχουμε λάβει όλα τα μέτρα … το ΚΕΕΛΠΝΟ και εμείς»), ενώ 

παράλληλα με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. «κατάληψη του σχολικού 

κτιρίου», «αυτή η πολυεθνική συνύπαρξη») μετριάζεται η απόδοση της αιτιότητας 

της πράξης. Επίσης, με τη χρήση παθητικής σύνταξης («θα αρχίσουν να 

προσφέρονται μαθήματα στα προσφυγόπουλα», «αν τοποθετηθούν προσφυγόπουλα») 

επιτρέπεται η απαλοιφή του δράστη των πράξεων, αν και από το συμφραστικό 

πλαίσιο του κειμένου κατανοούμε πως ο/ η συγγραφέας αναφέρεται στο Υπουργείο 

Παιδείας που ως αρμόδιο για τα εκπαιδευτικά ζητήματα θα προχωρήσει στην 

εφαρμογή των εκπαιδευτικών αποφάσεων. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες 

λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Ωραιόκαστρο, Αθήνα) και 

χρονικές (τέλη Σεπτεμβρίου, απογευματινά μαθήματα, 2-6 το απόγευμα, 8 

Σεπτεμβρίου). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄  πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο/ Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο κρατά αποστάσεις 

απέναντι στους γονείς που ως μέλη του Συλλόγου Γονέων εκδηλώνουν την άρνησή 

τους στην πρόταση της ένταξης των προσφύγων. Ο/ Η συγγραφέας επιλέγει να 

παραθέσει αυτούσια την ανακοίνωση του Συλλόγου, ενώ μας μεταφέρει σε ευθύ λόγο 

τα λεγόμενα της προέδρου και του δημάρχου που είναι αντίθετοι με την πρόταση 

ένταξης, αλλά και του υπουργού Παιδείας, ο οποίος είναι υπέρμαχος της 
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εκπαιδευτικής πρότασης. Με τις συγκεκριμένες επιλογές φαίνεται να προσπαθεί να 

παρέχει στον αναγνώστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να 

καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Με τη σειρά παράθεσης των τοποθετήσεων, 

όμως, τάσσεται έμμεσα υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς επιλέγει στο τέλος 

του άρθρου να εντάξει την τοποθέτηση του υπουργού. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή του «εμείς» («έχουμε λάβει όλα τα 

μέτρα ως Κράτος και το ΚΕΕΛΠΝΟ και εμείς») στα λεγόμενα του υπουργού, ο 

οποίος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθεί να επισημάνει την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων ενεργειών από την πλευρά του κράτους. Επιπλέον, στην περίοδο «θα 

προβούμε στην κατάληψη του σχολικού κτιρίου» που εμπεριέχεται στην ανακοίνωση 

του συλλόγου, δίνεται έμφαση στη συλλογική δράση των μελών του Συλλόγου, με 

στόχο να αποτρέψουν την εφαρμογή της απόφασης. Επίσης χρησιμοποιείται η 

κτητική αντωνυμία «μας» («το πρόβλημά μας είναι καθαρά υγειονομικό») που 

εκφέρεται από την πρόεδρο του συλλόγου, ως μια αναφορά στο «πρόβλημα» που 

εντοπίζεται από κοινού από τα μέλη του συλλόγου. Ακόμη, χρησιμοποιείται η 

απρόσωπη σύνταξη («Άρα δεν υπάρχει καμία μα καμία σοβαρή αιτιολογία, υπάρχει 

προκατάληψη») από τον υπουργό, προκειμένου να αναφερθεί στην αιτία εμφάνισης 

της αρνητικής στάσης. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές («Ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων … αποφάσισε σε έκτακτη γενική συνέλευση» κ.α.), υπάρχουν ωστόσο 

και κάποιες δεσμευτικές («σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στην κατάληψη του 

σχολικού κτιρίου», «Τα προσφυγόπουλα, το απόγευμα θα πηγαίνουν σε τάξεις 

υποδοχής έτσι ώστε να μάθουν τη γλώσσα») και κάποιες κατευθυντικές («Όταν η 

κυβέρνηση βρίσκει 9 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών αυτών … να 

πάει να νοικιάσει έναν χώρο», «να κάνει εκεί τις υποδομές»). Συνεπώς ο/ η 

συγγραφέας με τις αποφαντικές και δεσμευτικές πράξεις λόγου έχει το ρόλο του 

πληροφοριοδότη και ο αναγνώστης το ρόλο του δέκτη της πληροφορίας. Ενώ με τις 

κατευθυντικές πράξεις λόγου αλλάζει ο προσανατολισμός, ο αναγνώστης έχει το 

ρόλο κάποιου από τον οποίο ζητείται κάτι, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου ζητά από το υπουργείο να αλλάξει τις προγραμματισμένες ενέργειες, 

ενώ διατυπώνει και σχετικές προτάσεις. Σχεδόν όλες οι πράξεις εκφράζονται με 

οριστική, για να εκφράσουν την αλήθεια των γεγονότων, ενώ χρησιμοποιείται και η 

υποτακτική έγκλιση στις κατευθυντικές πράξεις λόγου για να εκφραστεί η επιθυμία 

να γίνουν οι συγκεκριμένες ενέργειες που προτείνονται. Ως προς την τροπικότητα, 
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γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας («Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την 

ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να 

προσφέρονται μαθήματα στα προσφυγόπουλα») προκειμένου να περιγραφεί η 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ακόμη, χρησιμοποιείται και η δεοντική 

τροπικότητα στην κατευθυντική πράξη, τονίζοντας πως με τα ίδια χρήματα μπορούν 

να δημιουργήσουν αλλού τις δομές και να αντιμετωπιστεί το «πρόβλημα» για την 

τοπική κοινωνία. Επίσης, στο άρθρο παρατίθενται, στα λεγόμενα του υπουργού, 

κάποια αξιολογικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά και της θετικής στάσης που έχουν 

επιδείξει γονείς και παιδιά σε σχέση με την πρόταση ένταξης των προσφύγων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα («Ευτυχώς είναι πολύ μειοψηφική αυτή η αντίδραση, δεν 

αφορά … τη μεγάλη πλειοψηφία»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Κατά τη διαδικασία εξέτασης του κειμένου παρατηρείται η χρήση της καταφανούς 

διακειμενικότητας, με την παράθεση της ανακοίνωσης του Συλλόγου Γονέων, των 

λεγόμενων της προέδρου του Συλλόγου, του δημάρχου και του υπουργού Παιδείας σε 

ευθύ λόγο. Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο δανείζεται 

στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου της εκπαίδευσης (π.χ. «τάξεις υποδοχής», 

«ένταξη- τοποθέτηση προσφύγων», «σχολικού κτιρίου», «Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων», «μαθήματα κανονικών τάξεων» κ.α.), αλλά και στοιχεία από τις 

συμβάσεις του ιατρικού λόγου (π.χ. «υγειονομικό», «κρούσματα ελονοσίας και 

ηπατίτιδας», «εμβολιαστεί»). Στο δημοσιογραφικό λόγο του κειμένου διαπλέκονται 

στοιχεία του λόγου της εκπαίδευσης και της ιατρικής. Το ύφος του κειμένου είναι 

κατά βάση επίσημο. Ωστόσο, το λεξιλόγιο δεν είναι εξεζητημένο, επιδιώκοντας να 

είναι απλό και κατανοητό προς το μέσο αναγνώστη. Σχετικά με το κειμενικό είδος, το 

κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Κατ’ αρχάς το κείμενο αντλεί από το λόγο του ρατσισμού, σύμφωνα με τον οποίο οι 

πρόσφυγες φέρονται να μην «πληρούν» τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου 

να μπορούν να ενταχθούν στα ίδια σχολικά κτίρια με τους Έλληνες, ενώ οι 

προϋποθέσεις αυτές προσδιορίζονται ως υγειονομικές ελλείψεις. Εξαιτίας, λοιπόν, 

της έλλειψης εμβολιασμού, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

σχολικές αίθουσες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών στον υγιή 
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ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, από τα λεγόμενα του υπουργού Παιδείας, 

παρουσιάζεται και ο λόγος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, με την παράθεση του 

παραδείγματος για το σχολείο στη Γκράβα, όπου τα αποτελέσματα της «πολυεθνικής 

συνύπαρξης» είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα («έχουν πολύ καλή απόδοση», «συνεργασία 

μέσα στην τάξη», «τα Ελληνάκια και τα ξένα παιδάκια το ένα βοηθάει το άλλο»). 

Τέλος, υπάρχει και ο δημοσιογραφικός λόγος εφόσον το κείμενο αποτελεί άρθρο σε 

εφημερίδα. 

 

 Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο)  

 

Στο κείμενο ο/ η συγγραφέας προσπαθεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να καταλήξει 

στο δικό του συμπέρασμα. Ωστόσο, ο/ η συγγραφέας φαίνεται να τάσσεται υπέρ της  

ένταξης και αποδοχής των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο 

συγκεκριμένο συμπέρασμα καταλήγουμε, καθώς επιλέγει να τοποθετήσει στο τέλος 

του άρθρου, σαν επίλογο, την τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας, και μάλιστα το 

αισιόδοξο παράδειγμα του σχολείου στη Γκράβα με το διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών. 

Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του υπουργού, με την οποία 

επικεντρώνεται στην υλοποίηση ένταξης είκοσι δύο χιλιάδων προσφύγων στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ θίγεται για πρώτη φορά στο άρθρο το ζήτημα 

της μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει η προσδοκία της 

σταδιακής ένταξης σε «κανονικές τάξεις». 

Στο παρόν κείμενο οι πρόσφυγες αποτελούν την αιτία δημιουργίας 

αναταραχής στην τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου. Στο άρθρο αναπαρίστανται ως 

φορείς μεταδοτικών ασθενειών («Δεν έχουν εμβολιαστεί, υπάρχουν κρούσματα 

ελονοσίας και ηπατίτιδας»), δηλαδή ως πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία των Ελλήνων. 

Είναι, εξίσου, ενδεικτικό πως οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως παθητικοί δέκτες των 

εξελίξεων, που δεν μπορούν να επέμβουν για να αλλάξουν την κατάσταση. 

Οι Έλληνες, αντιθέτως, ως μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 

αναπαρίστανται ως άτομα που διαθέτουν ισχύ, τα οποία κινητοποιούνται, διεκδικούν 

την αλλαγή της απόφασης και απειλούν με «κατάληψη» του σχολικού κτιρίου, στην 

περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παρουσιάζονται, επίσης, με 

ανεπτυγμένα γονικά καθήκοντα, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά 
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τους από τους ενδεχόμενους κινδύνους που φαίνεται πως αποτελούν γι’ αυτά οι 

πρόσφυγες. Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρεται στους Έλληνες που επιδεικνύουν 

θετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες («Ευτυχώς είναι πολύ μειοψηφική αυτή η 

αντίδραση, δεν αφορά όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά»). Γίνεται, επομένως, 

αντιληπτό πως πλήθος Ελλήνων, είναι θετικοί με το ενδεχόμενο της ένταξης των 

προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι πρόσφυγες, ωστόσο, δεν αποτελούν πηγές των δημοσιογράφων, συνεπώς 

στερούνται τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για τα ζητήματα που 

θίγονται μέσω του άρθρου. 
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Άρθρο 8: Ρατσιστική επίθεση Λαγού σε σχολείο του Περάματος 

 

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το πρωί το Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου στο Πέραμα από 

ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον βουλευτή Γιάννη Λαγό. Με ένα ρατσιστικό 

κρεσέντο, οι Χρυσαυγίτες εισέβαλαν στο σχολείο για να διαμαρτυρηθούν για τη σχεδιαζόμενη 

φιλοξενία παιδιών προσφύγων και επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικούς με απειλές και 

προπηλακισμούς. Με μία οξεία δήλωση, το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα γεγονότα, 

στέλνοντας μήνυμα (για μία ακόμη φορά) ότι το πρόγραμμα υποδοχής προσφυγόπουλων στα 

ελληνικά σχολεία θα προχωρήσει. 

 

Ειδικότερα, το Δημοτικό Σχολείο έχει επιλεγεί για να δεχθεί τάξεις υποδοχής για την 

εκπαίδευση 27 προσφυγόπουλων στην απογευματινή του ζώνη, από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. Το 

βράδυ της Δευτέρας συνεδρίασε ο σύλλογος γονέων για το θέμα και ορισμένοι αντέδρασαν με 

οξύτητα στον σχεδιασμό του υπ. Παιδείας. Υστερα από αυτό, το Δ.Σ. του συλλόγου 

παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ζήτημα λόγω των αντιδράσεων, και 

συγκροτήθηκε επιτροπή γονέων που ζητεί εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα (π.χ. στην 

υγιεινή του σχολείου) από τη φιλοξενία των προσφυγόπουλων. 

 

Χθες το πρωί επρόκειτο να γίνει ενημέρωση των γονέων από εκπροσώπους των υπουργείων 

Παιδείας και Υγείας. Ωστόσο, νωρίς το μεσημέρι στο σχολείο έφτασε ο κ. Λαγός και μέλη της 

Χ.Α. για να διαμαρτυρηθούν κατά της φιλοξενίας των αλλοδαπών παιδιών. Παρότι γονείς και 

εκπαιδευτικοί αντέδρασαν, ο κ. Λαγός επέμενε ότι ως κάτοικος Περάματος έπρεπε να 

παραβρεθεί στην ενημέρωση και ακολούθησαν προπηλακισμοί και έντονα φραστικά επεισόδια 

Χρυσαυγιτών με τη διευθύντρια και εκπαιδευτικούς του σχολείου, και τους μαθητές να 

παρακολουθούν τρομαγμένοι. Στον χώρο έφτασε και ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης 

Λαγουδάκης, που διαπληκτίσθηκε με τον Γ. Λαγό. 

 

«Η ομάδα των Χρυσαυγιτών εισέβαλε στο σχολείο, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, επιχειρώντας 

να μεταβάλει τον εκπαιδευτικό χώρο σε αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης», 

τόνισε το υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του, ο γ.γ. του υπουργείου Γιάννης Παντής 

δήλωσε ότι «η εμφάνιση των Χρυσαυγιτών, με επικεφαλής τον υπόδικο Γιάννη Λαγό, δεν θα 

ματαιώσει τη λειτουργία του σχολείου για τα προσφυγόπουλα. Η υποχρέωση της Πολιτείας –

απορρέει τόσο από τον αξιακό, ηθικό κώδικα όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει 

υπογράψει η χώρα μας– να παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά των προσφύγων, θα τηρηθεί 

αταλάντευτα. Φαινόμενα βίας και ρατσιστικών εκδηλώσεων δεν έχουν θέση στο σχολείο». 

Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Παντής, το σχολείο στο Πέραμα είναι ένα εκ των 36, στα οποία 

τις προσεχείς ημέρες θα δημιουργηθούν για πρώτη φορά τάξεις φιλοξενίας προσφυγόπουλων 

από 11 κέντρα φιλοξενίας. Με τις νέες τάξεις φιλοξενίας ολοκληρώνεται το 80% του 

σχεδιασμού του υπ. Παιδείας. 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η άμεσα αρνητική στάση του συγγραφέα προς τις 

ενέργειες μελών της πολιτικής παράταξης Χρυσή Αυγή σε δημοτικό σχολείο στο 

Πέραμα, στο οποίο επρόκειτο να «φιλοξενηθούν» πρόσφυγες. Είναι χαρακτηριστική 

η επιλογή της λέξης «επιτέθηκαν», με την οποία περιγράφει τον τρόπο δράσης των 

μελών της παράταξης, έναντι άλλων πιθανών επιλογών, όπως διεκδίκησαν ή ζήτησαν. 

Η επιλογή της λέξης «φιλοξενία» για την αναφορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα, από τον συγγραφέα, είναι ενδεικτική της υποστηρικτικής θέσης του, 

ενέχει, όμως, και το στοιχείο της προσωρινότητας. Η αίσθηση της προσωρινότητας 

αποδίδεται και από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στους χώρους όπου διαμένουν 

οι πρόσφυγες, καθώς χρησιμοποιεί την έκφραση «κέντρα φιλοξενίας». Επιπλέον, 

παρά τη θετική φόρτιση στην έκφραση «τάξεις υποδοχής», εμφανίζονται αρνητικές 

συμπεριφορές («αντέδρασαν με οξύτητα») από τα μέλη του συλλόγου γονέων στο 

συγκεκριμένο ενδεχόμενο.  Ωστόσο, είναι οξύμωρο πως η θετικά φορτισμένη λέξη 

«φιλοξενία» αντιπαραβάλλεται με την αρνητικά φορτισμένη λέξη 

«διαμαρτυρήθηκαν», ενώ η δεδομένη εκπαιδευτική πρόταση δημιουργεί 

«προβλήματα», για τα οποία ζητά «εγγυήσεις» η επιτροπή γονέων που συστάθηκε 

μετά την παραίτηση του Δ.Σ. του συλλόγου. Με τις αρνητικά φορτισμένες λέξεις και 

εκφράσεις («επιτέθηκαν», «απειλές», «προπηλακισμούς», «ρατσιστικό κρεσέντο», 

«φραστικά επεισόδια») περιγράφονται οι ενέργειες των υποστηρικτών της παράταξης 

προς τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ενημέρωσης. Ο 

συγγραφέας επιλέγει τη λέξη «τρομαγμένοι» για να περιγράψει την ψυχολογική 

κατάσταση των μαθητών, με τις εξελίξεις να εκτυλίσσονται μπροστά τους, ενώ ως 

αντίδραση στις ενέργειες μελών της παράταξης εμφανίζεται η «οξεία δήλωση» του 

Υπουργείου Παιδείας που καταδίκασε τα γεγονότα. Ωστόσο, με πληροφορίες που 

αφορούν στο πλήθος των προσφύγων που θα ενταχθούν στις τάξεις, αλλά και με την 

αναφορά στη χρονική τους λειτουργία, οι συγκεκριμένες ενέργειες φαίνονται 

παράλογες, καθώς πρόκειται για έναν μικρό αριθμό μαθητών, ενώ και τα μαθήματα 

θα παραδίδονται στη διάρκεια της απογευματινής ζώνης. Τέλος, ο συγγραφέας 

επιλέγει να  παραθέσει μέρος της ανακοίνωσης του Υπουργείου, ενώ σε ευθύ λόγο 

μεταφέρει τα λεγόμενα του Γιάννη Παντή
4
, στα οποία κατακρίνονται και 

καταδικάζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, τονίζεται, όμως, η συνέχεια εφαρμογής 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Σε πλάγιο λόγο μεταφέρονται τα λόγια του για την 

πορεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Επίσης σε πλάγιο λόγο 

μεταφέρονται οι λόγοι παραίτησης του  Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, αλλά και οι 

τοποθετήσεις του Γιάννη Λαγού για την ανάγκη συμμετοχής στη διαδικασία της 

ενημέρωσης, ενώ οι λόγοι αντίδρασης των μελών της παράταξης απλώς αποδίδονται 

περιληπτικά από το συγγραφέα. 

                                                           
4
 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας 



100 

 

Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «εισέβαλαν», «συνεδρίασε», «συγκροτήθηκε», 

«έφτασε», «εισέβαλε» κ.α.) και λεκτικές (π.χ. «επιτέθηκαν με απειλές και 

προπηλακισμούς», «καταδίκασε», «δήλωση», «παραιτήθηκε», «ζητεί εγγυήσεις», 

«διαπληκτίστηκε», «τόνισε» κ.α.), κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «μετατράπηκε», «έχει 

επιλεγεί», «είναι», «απορρέει») και κάποιες νοητικές (π.χ. «να διαμαρτυρηθούν», 

«αντέδρασαν», «παρακολουθούν»). Οι δράστες των παραπάνω πράξεων ποικίλλουν. 

Αρχικά, ως δράστες εμφανίζονται μέλη της Χρυσής Αυγής, το υπουργείο παιδείας, ο 

σύλλογος γονέων, η επιτροπή γονέων, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ο δήμαρχος 

Περάματος και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου. Κάποιες από τις ενέργειες που 

αναφέρονται στο κείμενο αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «διεθνείς 

συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας», «το Δημοτικό Σχολείο … να δεχθεί 

τάξεις υποδοχής»), ενώ παράλληλα με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. 

«εκπαίδευση 27 προσφυγόπουλων στην απογευματινή του ζώνη»), μετριάζεται η 

απόδοση αιτιότητας της πράξης. Επίσης, η χρήση παθητικής σύνταξης («το Δημοτικό 

Σχολείο έχει επιλεγεί για να δεχθεί τάξεις υποδοχής», «θα δημιουργηθούν για πρώτη 

φορά τάξεις φιλοξενίας προσφυγόπουλων») επιτρέπει την απαλοιφή του δράστη, αν 

και από το συμφραστικό πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι ο συγγραφέας αναφέρεται στο 

υπουργείο ως υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

αποφάσεων. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες είναι 

χωρικές (Πέραμα) και χρονικές (χθες το πρωί, το βράδυ της Δευτέρας, προσεχείς 

ημέρες). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο συγγραφέας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να διατηρήσει 

ουδέτερη και αντικειμενική στάση απέναντι στα εξελισσόμενα γεγονότα, δίνοντας 

την αίσθηση πως κρατά ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Στα λεγόμενα του 

Γιάννη Παντή, που παρατίθενται σε ευθύ λόγο, εντοπίζεται η κτητική αντωνυμία 

«μας» («Η υποχρέωση της Πολιτείας –απορρέει … από τις διεθνείς συμβάσεις που 

έχει υπογράψει η χώρα μας») με την οποία επιχειρείται η εμπλοκή του Έλληνα 

αναγνώστη στη δεδομένη υποχρέωση, αλλά και η συνειδητοποίηση πως όλες οι 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι προσυμφωνημένες σε διεθνές πλαίσιο, στο οποίο 
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μετέχει και η Ελλάδα. Επίσης, χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη («επρόκειτο να 

γίνει ενημέρωση των γονέων από εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας και 

Υγείας») δίνοντας έμφαση στις ενέργειες από την πλευρά του κράτους για την 

υπεύθυνη ενημέρωση των γονέων ως μια προσπάθεια αλλαγής της αρνητικής στάσης 

τους. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές («οι Χρυσαυγίτες εισέβαλαν 

στο σχολείο για να διαμαρτυρηθούν για τη σχεδιαζόμενη φιλοξενία παιδιών 

προσφύγων»), υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιες δεσμευτικές πράξεις λόγου («η 

εμφάνιση των Χρυσαυγιτών … δεν θα ματαιώσει τη λειτουργία του σχολείου για τα 

προσφυγόπουλα», «Φαινόμενα βίας και ρατσιστικών εκδηλώσεων δεν έχουν θέση 

στο σχολείο»). Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο 

αναγνώστης του δέκτη της πληροφορίας. Προσλεκτικός ενδείκτης των πράξεων 

λόγου αποτελεί η έγκλιση. Σχεδόν όλες οι πράξεις λόγου εκφράζονται με οριστική 

έγκλιση για να δηλώσουν την αλήθεια των γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα 

γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας («Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το 

πρωί το Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου στο Πέραμα») εκφράζοντας  τη σοβαρότητα 

των εξελίξεων. Επίσης, στο κείμενο υπάρχουν κάποια αξιολογικά στοιχεία που 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να εντείνει την ήδη αρνητική κατάσταση που 

περιγράφει («πεδίο μάχης», «οξεία δήλωση», «αντέδρασαν με οξύτητα», «έντονα 

φραστικά επεισόδια»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μέσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση της τοποθέτησης του υπουργείου, αλλά και με την παράθεση των 

λεγομένων του Γιάννη Παντή. Επίσης, εντοπίζεται η χρήση της συστατικής 

διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα το κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις 

συμβάσεις του λόγου που αφορούν στην προσφυγική κρίση (π.χ. «εκπαίδευση 

προσφυγόπουλων», «φιλοξενία προσφυγόπουλων», «αλλοδαπών παιδιών») και στην 

εκπαίδευση (π.χ. «τάξεις υποδοχής», «σύλλογος γονέων», «απογευματινή ζώνη», 

«εκπαιδευτικούς»). Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το λεξιλόγιο είναι απλό, 

υπάρχουν και κάποια στοιχεία άτυπου καθημερινού λεξιλογίου («πεδίο μάχης», «να 

μεταβάλει τον εκπαιδευτικό χώρο σε αρένα», «στέλνοντας μήνυμα») με τα οποία 
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αποδίδεται η κρίσιμη κατάσταση. Ως προς το κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί 

άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Καταρχάς, αναπτύσσεται ένας πολιτικός λόγος μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών 

πολιτικών πλευρών. Μέλη ακραίας δεξιάς πολιτικής παράταξης αντιδρούν και 

προβαίνουν σε επιθετικές συμπεριφορές, ως απάντηση στις ενέργειες της αριστεράς, 

και πιο συγκεκριμένα της αριστερής κυβερνητικής ιδεολογίας. Η πρόταση 

δημιουργίας τάξεων υποδοχής για τους πρόσφυγες προκάλεσε την ανάπτυξη βίαιων 

και ρατσιστικών συμπεριφορών από μέρος της τοπικής κοινωνίας, τις οποίες 

περιγράφει ο συγγραφέας μέσα από το άρθρο. Ωστόσο με την τοποθέτηση του 

γενικού γραμματέα του υπουργείου, αναπτύσσεται ο λόγος της έννομης και 

δημοκρατικής πολιτείας, καθώς υποστηρίζεται η συμμόρφωση της Ελλάδας και η 

εφαρμογή όσων έχει υπογράψει, μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών για 

τους πρόσφυγες που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως τα γεγονότα που εκτυλίσσονται 

στο δημοτικό σχολείο του Περάματος, με τη δημιουργία επεισοδίων από μέλη της 

Χρυσής Αυγής είναι καταδικαστέα και εντελώς παράλογα. Τα συγκεκριμένα βίαια 

γεγονότα και οι εντάσεις εξελίσσονται σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, σε δημοτικό 

σχολείο, όπου παρευρίσκονται μαθητές. Ο χώρος, λοιπόν, είναι ο πλέον ακατάλληλος 

για τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία κάθε άλλο παρά υποδειγματικά είναι για τον 

μαθητικό πληθυσμό που τα παρακολουθεί και εξαιτίας αυτών βιώνει αισθήματα 

τρόμου, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας. Από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνεται 

ρητά η καταδίκη δεδομένων ενεργειών, ενώ θίγεται και η εκκρεμότητα εκδίκασης της 

υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο Γ. Λαγός. Επομένως με αυτές τις πληροφορίες 

περιγράφεται ο γενικότερος τρόπος δράσης της συγκεκριμένης παράταξης, που 

επαναλαμβάνεται στο δημοτικό σχολείο στο Πέραμα. Είναι χαρακτηριστική η 

πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της Χρυσής Αυγής, η 

οποία αντιτίθεται στη «φιλοξενία αλλοδαπών παιδιών». Με τις συγκεκριμένες 

ενέργειες εντείνεται το πρόβλημα, καθώς υπάρχουν Έλληνες που είναι, επίσης, 

αρνητικοί με την παρακολούθηση μαθημάτων από πρόσφυγες. Ωστόσο, σε αυτή την 

αντίθετη στάση φαίνεται να δίνει οριστική απάντηση ο Γιάννης Παντής, ο οποίος 
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επισημαίνει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Στο άρθρο συμπεριλαμβάνονται 

πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα στον αριθμό των προσφύγων που θα 

παρακολουθήσουν τις τάξεις υποδοχής, αλλά και στην περίοδο λειτουργίας τους. Ο 

μικρός αριθμός των μαθητών και ο χρόνος προσέλευσής τους στο σχολείο, κατά το 

διάστημα που δεν θα βρίσκονται Έλληνες στο σχολικό χώρο, χρησιμοποιούνται ως 

επιχειρήματα για την αλλαγή της αρνητικής στάσης. 

Στο κείμενο οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως φορείς μεταδοτικών ασθενειών, 

ενώ η συγκεκριμένη πιθανότητα παρουσιάζεται ως η κυρίαρχη αιτία εμφάνισης της 

αρνητικής στάσης. Ακόμη, στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται σχετικά 

με τις δηλώσεις μελών της παράταξης, οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως άτομα, τα 

οποία δεν εντάσσονται στο καθεστώς των προσφύγων («αλλοδαπών παιδιών»), 

επομένως, δεν τους αναγνωρίζονται εκπαιδευτικά δικαιώματα. Τέλος, 

παρουσιάζονται ως παθητικοί δέκτες των αποφάσεων και των καταστάσεων, χωρίς να 

έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν. 

Ακόμη, μέσα από το παρόν κείμενο οι Έλληνες αναπαρίστανται διεκδικητικοί, 

ζητούν εγγυήσεις, και ως ένα βαθμό φαίνεται πως ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, 

καθώς προγραμματίστηκε σχετική ενημέρωση δύο υπουργείων. Ωστόσο, ενώ 

αναφέρονται σε προβλήματα, όπως μεταφέρεται από το συγγραφέα, δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά με το είδος των προβλημάτων τα οποία τους απασχολούν, πέρα 

από μια σύντομη αναφορά, μέσα σε παρένθεση, σε υγειονομικού τύπου προβλήματα. 

Επιπλέον, στο άρθρο παρουσιάζεται πως η Χρυσή Αυγή βρίσκεται τόσο στο πλευρό 

των γονιών, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη της παράταξης παρουσιάζονται 

ως υπερασπιστές των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και διεκδικούν να 

παρευρεθούν στην προγραμματισμένη ενημέρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, 

οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών αντέδρασαν με την πρόθεση συμμετοχής 

μελών της παράταξης στην ενημέρωση, διαχωρίζοντας τη θέση τους. 

Οι πρόσφυγες, ωστόσο, ενώ τα περιγραφόμενα γεγονότα τους αφορούν 

άμεσα, δεν έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης της δικής τους πλευράς. 
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Άρθρο 9: Να απομονωθεί η Χρυσή Αυγή - Αλληλεγγύη στα προσφυγόπουλα 

 

Η ναζιστική οργάνωση, ως γνήσιο τσιράκι του συστήματος, συνεχίζει να επιτίθεται σε όσους 

αντιστέκονται στο ρατσιστικό της παραλήρημα 

 

Με επικεφαλής τον υπόδικο για εγκλήματα βουλευτή Γ. Λαγό , με την παρουσία και την ανοχή 

της αστυνομίας, η Χρυσή Αυγή επιτέθηκε χτες με τραμπουκισμούς σε εκπαιδευτικούς και γονείς 

σε σχολείο στο Πέραμα, στο οποίο προορίζεται να φοιτήσουν παιδιά - θύματα του πολέμου, από 

το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων που βρίσκεται στο στρατόπεδο του Σχιστού. 

 

Την επίθεση καταγγέλλουν με κοινή τους ανακοίνωση ταξικά σωματεία του Πειραιά. 

 

ΚΚΕ: «Ο ελληνικός λαός, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί να καταδικάσουν και να 

απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή, να αντιτάξουν τη δική τους αλληλεγγύη απέναντι στα 

προσφυγόπουλα που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους, εξαιτίας των πολέμων και της 

βαρβαρότητας. Να δυναμώσουν την κοινή πάλη τους ενάντια στους πολέμους που σπέρνουν το 

θάνατο και την προσφυγιά». 

 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η άμεσα αρνητική στάση του/ της συγγραφέα προς 

την πολιτική παράταξη Χρυσή Αυγή, την οποία χαρακτηρίζει και ως «ναζιστική 

οργάνωση». Ο/ Η συγγραφέας με την επιλογή αρνητικά φορτισμένων λέξεων και 

εκφράσεων (π.χ. «επιτίθεται», «ρατσιστικό παραλήρημα») περιγράφει τη δράση της 

«οργάνωσης», ενώ ο τρόπος δράσης σε δημοτικό σχολείο στο Πέραμα 

χαρακτηρίζεται ως «επίθεση». Στη συνέχεια επικεντρώνεται στον επικεφαλή της 

ομάδας, Γιάννη Λαγό, για την αναφορά στον οποίο επιλέγει την, επίσης, αρνητικά, 

φορτισμένη έκφραση «υπόδικο για εγκλήματα». Οι, εξίσου, αρνητικά φορτισμένες 

λέξεις «επιτέθηκε» και «τραμπουκισμούς» σκιαγραφούν τον τρόπο δράσης μελών της 

«οργάνωσης» προς εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, που αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η παράθεση 

της θετικά φορτισμένης λέξης «φιλοξενία» στη φράση «κέντρο φιλοξενίας», δίνει την 

αίσθηση ότι οι πρόσφυγες που διαμένουν στους συγκεκριμένους χώρους είναι 

ευπρόσδεκτοι, παράλληλα, όμως, μεταφέρεται και μια αίσθηση προσωρινότητας της 

κατάστασης, όσον αφορά τουλάχιστον το χώρο στέγασης. Ωστόσο, παρατίθεται μία 

επιπλέον πληροφορία σχετικά με το «κέντρο φιλοξενίας», καθώς ο χώρος διαμονής 

των προσφύγων είναι ένα στρατόπεδο. Το στρατόπεδο, όμως, παραπέμπει σε 

πολεμικές καταστάσεις, που σύμφωνα με το κείμενο είναι η αιτία που προκάλεσε το 

θάνατο και τη φυγή πολλών ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται και 
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στην Ελλάδα. Επιπλέον, η αναφορά στο χώρο διαμονής σε συνδυασμό με το 

χαρακτηρισμό της παράταξης, ως «ναζιστικής οργάνωσης», παραπέμπει σε άλλες 

εποχές και σε χώρους όπου διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Επομένως φαίνεται παράξενος ο χαρακτηρισμός ενός στρατοπέδου ως «κέντρο 

φιλοξενίας» για ανθρώπους που έχουν βιώσει τις δεδομένες καταστάσεις, και πιθανόν 

να έχουν βρεθεί στο παρελθόν σε παρόμοιους χώρους. Ακόμη, είναι χαρακτηριστική 

η επιλογή της λέξης «καταγγέλλουν» από τον/ την συγγραφέα, για την αναφορά στη 

στάση που κρατούν τα «ταξικά σωματεία» του Πειραιά, τα οποία εμφανίζονται 

συσπειρωμένα στη συγκεκριμένη απόφαση («κοινή ανακοίνωση»). Είναι σημαντικό 

πως ο/ η συγγραφέας επιλέγει τη λέξη «θύματα» για να αναφερθεί στους πρόσφυγες, 

με σκοπό τη συναισθηματική φόρτιση των αναγνωστών, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

περιβάλλον θετικής στάσης προς τους πρόσφυγες.  

Οι αρνητικά φορτισμένες λέξεις «καταδικάσουν» και «απομονώσουν», που 

παρατίθενται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ, έχουν στόχο να υποδείξουν στους πολίτες 

τις ενδεδειγμένες ενέργειες για να περιοριστεί η επιρροή και η δράση της 

«οργάνωσης». Στην ίδια ανακοίνωση με πολλές αρνητικά φορτισμένες λέξεις 

(«ξεριζώθηκαν», «πολέμων», «βαρβαρότητα», «πολέμους»), αλλά και με την περίοδο 

«ενάντια στους πολέμους που σπέρνουν το θάνατο και την προσφυγιά», 

περιγράφονται οι αιτίες εγκατάλειψης των πατρίδων τους, οι λόγοι παρουσίας τους 

στην Ελλάδα, αλλά και τα τραγικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων πολεμικών 

συνθηκών. Τέλος,  στην ανακοίνωση παρατίθεται μία μόνο θετικά φορτισμένη λέξη, 

η λέξη «αλληλεγγύη» ως παρότρυνση προς όλα τα μέλη της κοινωνίας να 

κατανοήσουν τις δυσκολίες που βίωσαν οι πρόσφυγες και να δείξουν εμπράκτως  τη 

συμπαράστασή τους. Στο παρόν άρθρο παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), με απώτερο στόχο να ενισχυθεί η 

αίσθηση της αξιοπιστίας της είδησης, να παρακινηθούν οι πολίτες σε συγκεκριμένο 

τρόπο δράσης, αλλά και να τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης και η δύσκολη 

θέση των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα εξαιτίας πολεμικών διενέξεων 

στις πατρίδες τους. Το λεξιλόγιο του κειμένου είναι μη τεχνικό, περιλαμβάνονται και 

κάποια στοιχεία άτυπου καθημερινού λεξιλογίου («τσιράκι», «τραμπουκισμοί»), 

ωστόσο, είναι εύκολη η πρόσληψή του από το αναγνωστικό κοινό.  

Όσον αφορά στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας οι περισσότερες 

διαδικασίες είναι υλικές («συνεχίζει να επιτίθεται», «επιτέθηκε», «τραμπουκισμούς», 

«αντιτάξουν», «σπέρνουν»), υπάρχουν και κάποιες συσχετιστικές («παρουσία», 
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«ανοχή», «βρίσκεται»), λεκτικές («καταγγέλλουν», «να δυναμώσουν» κ.α.) και 

νοητικές διαδικασίες («αντιστέκονται», «να καταδικάσουν»). Οι δράστες των 

παραπάνω πράξεων ποικίλλουν. Αρχικά, ως δράστες εμφανίζονται η παράταξη 

Χρυσή Αυγή, στη συνέχεια τα «ταξικά σωματεία», και τέλος, οι Έλληνες. Παρόλα 

αυτά, κάποιες από τις ενέργειες αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες («την επίθεση 

καταγγέλλουν … ταξικά σωματεία», «ενάντια στους πολέμους που σπέρνουν το 

θάνατο και την προσφυγιά»), ενώ παράλληλα με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων 

(«ρατσιστικό της παραλήρημα») μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας της πράξης. 

Επίσης, η χρήση της παθητικής σύνταξης («αλληλεγγύη απέναντι στα 

προσφυγόπουλα που ξεριζώθηκαν  από τις πατρίδες τους, εξαιτίας των πολέμων») 

επιτρέπει τον μετριασμό απόδοσης αιτιότητας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

πρόκειται για έναν μη έμψυχο δράστη. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν 

χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Πέραμα) και χρονικές (χτες). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού. Ο/ Η συγγραφέας κρατά αποστάσεις από τον τρόπο δράσης μελών της 

παράταξης, τον οποίο επικρίνει έντονα, ενώ με άμεσο τρόπο τάσσεται στο πλευρό 

των ατόμων που αντιμάχονται τέτοιου είδους ενέργειες και εκείνων που συμμετέχουν 

σε ενέργειες υποστηρικτικές για τους πρόσφυγες. Στο άρθρο παρατίθεται η 

ανακοίνωση του ΚΚΕ, το οποίο προτρέπει και καλεί την κοινωνία να κινητοποιηθεί 

ενάντια στη Χρυσή Αυγή  και παράλληλα να δράσει ως «αλληλέγγυα» στους 

πρόσφυγες. Επίσης, χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη («προορίζεται να 

φοιτήσουν παιδιά- θύματα του πολέμου») δίνοντας έμφαση στον σκοπό υλοποίησης 

και προσφοράς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Ο/ Η συγγραφέας παραθέτει την κτητική αντωνυμία «τους» για να 

προσδιορίσει την κοινή δράση των σωματείων. Επιπλέον, και στην ανακοίνωση του 

κόμματος, εντοπίζονται οι κτητικές αντωνυμίες «τους» («να αντιτάξουν τη δική τους 

αλληλεγγύη», «να δυναμώσουν την κοινή πάλη τους») με τις οποίες επιχειρείται η 

εμπλοκή των αναγνωστών και η συλλογική δράση τους ενάντια στη δράση της 

Χρυσής Αυγής, με την παράλληλη παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «η Χρυσή Αυγή 

επιτέθηκε χτες με τραμπουκισμούς σε εκπαιδευτικούς και γονείς»), υπάρχουν ωστόσο 
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και κάποιες κατευθυντικές (π.χ. «Ο ελληνικός λαός, οι γονείς, οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί να καταδικάσουν και να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή», «να 

αντιτάξουν τη δική τους αλληλεγγύη»). Ο/ Η συγγραφέας με τις αποφαντικές πράξεις 

λόγου, έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο αναγνώστης του δέκτη της 

πληροφορίας, ενώ στις κατευθυντικές πράξεις λόγου, που συμπεριλαμβάνονται στην 

ανακοίνωση του ΚΚΕ, ο ρόλος του αναγνώστη είναι αυτός από τον οποίο ζητείται 

κάτι. Οι περισσότερες πράξεις εκφράζονται με οριστική έγκλιση, για να δηλώσουν 

την αλήθεια των γεγονότων. Αναφορικά με την τροπικότητα γίνεται χρήση της 

επιστημικής τροπικότητας («Με επικεφαλής τον υπόδικο για εγκλήματα βουλευτή Γ. 

Λαγό … η Χρυσή Αυγή επιτέθηκε με τραμπουκισμούς» κ.α.), ενισχύοντας την 

αρνητική εικόνα της Χρυσής Αυγής. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η δεοντική 

τροπικότητα με τις συστάσεις και τις προτροπές προς τους πολίτες. Επίσης, στο 

άρθρο παρατίθεται ένα αξιολογικό στοιχείο από τον/ τη συγγραφέα («γνήσιο τσιράκι 

του συστήματος») με στόχο να κατακρίνει τον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης 

παράταξης. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με 

την παράθεση της ανακοίνωσης του ΚΚΕ. Το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο 

δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου του ρατσισμού («ναζιστική 

οργάνωση», «ρατσιστικό»), αλλά και κάποια στοιχεία από τις συμβάσεις της νομικής 

ορολογίας («υπόδικος», «εγκλήματα»). Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο, το 

λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό, ενώ υπάρχουν και κάποιες λέξεις καθημερινού 

άτυπου λεξιλογίου. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, πρόκειται για άρθρο σε 

ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο είναι κυρίαρχος ο πολιτικός λόγος. Το κείμενο αντλεί από το 

λόγο της αριστεράς, πιο συγκεκριμένα από την πολιτική τοποθέτηση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ). Σύμφωνα με την πολιτική τοποθέτηση 

του κόμματος, που βρίσκεται ενάντια στις ακραίες δεξιές τοποθετήσεις, προς τις 

οποίες αντιδρά, δίνεται έμφαση στην κοινωνική συσπείρωση και τον αγώνα του 

ελληνικού λαού για την υποστήριξη και την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, σε 

άτομα άλλων λαών που έχουν βιώσει τις δυσκολίες του πολέμου. Καλούνται, λοιπόν, 

οι λαϊκές ελληνικές τάξεις σε «κοινή πάλη» για την προστασία άλλων λαϊκών τάξεων 
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που οι συνθήκες οδήγησαν στην «προσφυγιά». Η «κοινή πάλη» απευθύνεται τόσο 

προς τα ακραία πολιτικά μορφώματα που εκδηλώνονται στην Ελλάδα, αλλά κυρίως 

απέναντι στους παράγοντες που οδήγησαν τους ανθρώπους στη σημερινή κατάσταση. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Ο/ Η συγγραφέας, ήδη από την πρώτη παράγραφο του κειμένου αρχίζει με μια οξεία 

επίθεση προς τη δράση της Χρυσής Αυγής, χαρακτηρίζοντάς τη ως «ναζιστική 

οργάνωση». Στη συνέχεια του κειμένου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Γ. Λαγό 

προκειμένου να καταδείξει τη γενικότερη δράση της οργάνωσης. Στο κείμενο μέλη 

της οργάνωσης αντιτίθενται στους πολίτες που συμφωνούν με το εκπαιδευτικό σχέδιο 

φοίτησης προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διαφωνώντας με τις δικές 

τους τοποθετήσεις. Παρατίθενται, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την παθητική 

στάση της αστυνομίας κατά την εξέλιξη των συγκεκριμένων συμπεριφορών προς 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Θίγεται, 

επομένως, από τον/ τη συγγραφέα και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών διατήρησης της τάξης. Ωστόσο, ακόμη και η αστυνομία παρουσιάζεται 

ανίκανη να καταστείλει τη δράση της Χρυσής Αυγής. Μέσα από το άρθρο 

σκιαγραφείται η απαράδεκτη και παράνομη δράση της παράταξης, γενικότερα, όσο 

και ειδικότερα σε σχέση με το σχεδιασμό παρακολούθησης μαθημάτων από τους 

πρόσφυγες.  

Οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως παθητικοί δέκτες των εξελίξεων. Μάλιστα, 

παρουσιάζονται ως θύματα των πολεμικών εξελίξεων, ενώ δίνεται έμφαση στη φύση 

των δυσκολιών που έχουν βιώσει. Επομένως, και στη σημερινή τους κατάσταση, 

αλλά και νωρίτερα, όταν βρίσκονταν στις πατρίδες τους, η θέση τους ήταν πολύ 

δύσκολη και ο ρόλος τους παθητικός, δεν είχαν και δεν έχουν τη δυνατότητα να 

καθορίσουν τις εξελίξεις, οι ίδιοι είναι απλώς δέκτες των αποφάσεων που 

λαμβάνονται από άλλα άτομα που φαίνεται πως έχουν εξουσία στα χέρια τους και 

είναι ικανά να επιφέρουν αλλαγές.  

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες παρουσιάζονται να κινητοποιούνται και να 

συσπειρώνονται απέναντι σε ακραίες και ρατσιστικές συμπεριφορές με τις οποίες 

διαφωνούν. Οι Έλληνες παρουσιάζονται να είναι υποστηρικτικοί και σύμφωνοι με το 

ενδεχόμενο παρακολούθησης μαθημάτων από πρόσφυγες, εξαιτίας της στάσης τους, 

όμως, γίνονται το επίκεντρο των βίαιων εκδηλώσεων, καθώς όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς αποτέλεσαν το επίκεντρο της 

επίθεσης της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα, μέσω της ανακοίνωσης του ΚΚΕ οι 

Έλληνες παρουσιάζονται ικανοί, σε αντίθεση με την μερίδα των μελών της 

παράταξης, να επιδείξουν αλληλεγγύη στα «προσφυγόπουλα» που τους έχουν 

ανάγκη. Τέλος, γίνεται αντιληπτός ο διαχωρισμός των Ελλήνων, σε εκείνους που 

διαφωνούν και σε εκείνους που συμφωνούν, ενώ και οι ενέργειες τους είναι 

ενδεικτικές. Στην πρώτη περίπτωση οι Έλληνες ενεργούν προκειμένου να 

ανατρέψουν την απόφαση ένταξης, και στη δεύτερη συσπειρώνονται και καλούνται 

να αντιταχθούν για να καταπολεμήσουν τις αρνητικές αντιδράσεις, ενώ, παράλληλα, 

επιδεικνύονται ως ιδιαίτερα υποστηρικτικοί προς τους πρόσφυγες. 

Από το παρόν άρθρο, όμως, απουσιάζει η τοποθέτηση των ίδιων των 

προσφύγων για τις εξελίξεις. 
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Άρθρο 10: Θλιβερό «δημοψήφισμα» για τα προσφυγόπουλα στα σχολεία στη Χίο 

 

Νέο κρούσμα ακραίας αντίδρασης για την ένταξη προσφυγόπουλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα σημειώθηκε στη Χίο.  

 

Σύμφωνα με το politischios.gr, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού 

Σχολείου Χίου μοίρασε στους μαθητές ερωτηματολόγιο, ζητώντας από τους γονείς τους να 

απαντήσουν με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» αν συμφωνούν στο ενδεχόμενο ένταξης παιδιών 

προσφύγων στις εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η φοίτηση 

προσφυγόπουλων σε σχολεία της Χίου, προς το παρόν, δεν προβλέπεται. 

 

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αντέδρασε, σταμάτησε τη διανομή που είχε γίνει σε 

μερικά τμήματα και δεν επέτρεψε στους μαθητές να παραδώσουν τα έγγραφα στους γονείς τους. 

 

Όπως τονίστηκε στους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η όποια 

διαδικασία θα έπρεπε να γίνει εκτός σχολείου, σε γενική συνέλευση του φορέα τους. 

 

Η ενέργεια του Συλλόγου Γονέων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου προκάλεσε αναβρασμό 

στην κοινότητα του νησιού, καθώς πολλοί την χαρακτήρισαν απαράδεκτη και ρατσιστική. 

Επιπλέον, έκαναν λόγο για παραπλανητικό τρόπο που τίθενται τα ερωτήματα, με στόχο να 

προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Ενδεικτικά επισημαίνουν την παράγραφο στην οποία καταγράφεται «το αναμφισβήτητο 

δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των παιδιών στην γνώση την εκπαίδευση και την υγιεινή», ωστόσο 

οι πραγματικές προθέσεις αποκαλύπτονται λίγο πιο κάτω, όταν σημειώνεται ότι ο στόχος είναι 

να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν «από την άμεση συνύπαρξη 

των παιδιών σε επίπεδο πολιτισμικό, κοινωνικό (διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική 

αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά, θρησκευτική έκφραση, συνήθειες) αλλά και πρωτίστως 

θέματα υγιεινής – καθαριότητας εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης των μαθητών προσφύγων 

παραμένουν δυστυχώς χωρίς βελτίωση». 

 

Τι λένε οι γονείς από τη Χίο για το «δημοψήφισμα»   

 

Τη θέση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού σχολείου του Αγίου Θωμά 

στη Χίο, επιχείρησε να παρουσιάσει η πρόεδρος Χρυσάνθη Δημητρούλη, σε συνέντευξη που 

παραχώρησε στην τοπική ιστοσελίδα Politischios.gr.  

 

«Στηρίζουμε με όλη μας την αγάπη  και το ενδιαφέρον τα προσφυγόπουλα, πρέπει  να έχουν 

κάθε δικαίωμα στην εκπαίδευση, είμαστε γονείς όλων των παιδιών, αλλά ζητάμε  απλά να 

τηρηθούν κάποιοι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, όπως  έχουν ζητήσει και οι υπόλοιποι 

σύλλογοι» είπε η κ. Δημητρούλη, μετά τον αναβρασμό που προκλήθηκε στο σχολείο.  

 

«Δεν υπήρχαν ούτε κατευθυντήριες γραμμές ούτε τίποτα» είπε η ίδια, και ξεκαθάρισε ότι το 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στους γονείς και όχι τα παιδιά.  

 

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι ίδιοι οι γονείς ζήτησαν να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια αυτά για 

να μην χρειάζεται να έρχονται ξανά και ξανά στις συνελεύσεις. 

 

Δεύτερη ημέρα χωρίς σχολείο για τα ελληνόπουλα στη Βόλβη 

 

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι αντιδράσεις γονέων στον Προφήτη του δήμου 

Βόλβης, οι οποίοι αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να μην έρθουν σε… 

επαφή με τα προσφυγόπουλα.  
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Η σημερινή ήταν η δεύτερη ημέρα που η πλειοψηφία των γονέων κράτησαν στο σπίτι τους 

μικρούς μαθητές, με μόλις 25 από τα 130 παιδιά του σχολείου να μπαίνουν στις διδακτικές 

αίθουσες. Τη Δευτέρα, το «παρών» έδωσαν μόλις 16 παιδιά… 

  

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η έμμεσα αρνητική στάση του/ της συγγραφέα 

σχετικά με τις ενέργειες του συλλόγου γονέων σε σχολείο της Χίου, με τη διανομή 

ερωτηματολογίου προς τους γονείς των μαθητών. Ήδη στον τίτλο του άρθρου 

επιλέγει την έκφραση «θλιβερό δημοψήφισμα» για να αναφερθεί στα 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε μαθητές του σχολείου με παραλήπτες τους 

γονείς τους. Ενώ, εξίσου, ενδεικτικό της στάσης του/ της είναι το σχόλιο που 

διατυπώνει για τη συγκεκριμένη ενέργεια, εφόσον δεν υπάρχει σχεδιασμός ένταξης 

για τα σχολεία του νησιού, τουλάχιστον μέχρι τη δεδομένη στιγμή δημοσίευσης του 

παρόντος κειμένου («προς το παρόν»). Επιπλέον, επιλέγει την αρνητικά φορτισμένη 

λέξη «αναβρασμό», προκειμένου να αποδώσει το κλίμα που δημιουργήθηκε στην 

τοπική κοινωνία του νησιού, ενώ με τα εξίσου αρνητικά φορτισμένα επίθετα 

«απαράδεκτη» και «ρατσιστική», μεταφέρει τις τοποθετήσεις πολιτών για τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Με τις τρεις αρνητικά φορτισμένες λέξεις «αντέδρασε», 

«σταμάτησε» και «δεν επέτρεψε» ο/η συγγραφέας περιγράφει την κινητοποίηση των 

διδασκόντων μετά τη γνωστοποίηση της διανομής του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου στο χώρο του σχολείου. Ο/ Η συγγραφέας, μεταφέροντας τα 

λεγόμενα πολιτών, επιλέγει να αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις «επιθυμητό 

αποτέλεσμα» και «παραπλανητικό τρόπο», που αναφέρεται στον τρόπο διατύπωσης 

των ερωτημάτων, με  απώτερο στόχο να τονιστεί η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος, με την επιλογή μιας τέτοιας ερώτησης. Στο ίδιο 

σημείο επιλέγει τη λέξη «πρόβλημα» έναντι άλλων λέξεων, όπως ζήτημα, για την 

αναφορά στα θέματα που θίγουν τα μέλη του συλλόγου στο σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Οι θετικά φορτισμένες λέξεις «αγάπη» και «ενδιαφέρον» που εντοπίζονται στο 

κείμενο, κατά την παράθεση των λεγομένων της προέδρου του συλλόγου, επιλέγονται 

από την ίδια προκειμένου να δηλωθεί, αρχικά, πως έχουν θετικά συναισθήματα για 

τους πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι που τους ωθούν να διεκδικούν «κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής», ως λύση στο κλίμα ανησυχίας που υπάρχει. Τέλος, σε 

πλάγιο λόγο μεταφέρονται οι τοποθετήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και οι 
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τοποθετήσεις πολιτών. Ο/ Η συγγραφέας επιλέγει τον ευθύ λόγο για να μεταφέρει τα 

λεγόμενα της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αναφορικά με την 

διανομή του ερωτηματολογίου, δίνοντας την αίσθηση της αξιοπιστίας στην 

πληροφόρηση. Αντιθέτως, επιλέγει να μεταφέρει σε πλάγιο λόγο τα λόγια της 

προέδρου για το αίτημα περί διανομής των ερωτηματολογίων από τους ίδιους τους 

γονείς. Με την επιλογή του πλαγίου λόγου ο/ η συγγραφέα έχει τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει όπως ο/ η ίδιος/ -α επιθυμεί τα γεγονότα («Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι 

ίδιοι οι γονείς ζήτησαν να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια»). Στο λεξιλόγιο 

εντοπίζονται κάποια στοιχεία κινδυνολογίας («νέο κρούσμα ακραίας αντίδρασης», 

«αναβρασμό», «κανόνες ασφαλείας»), ωστόσο, το λεξιλόγιο γενικότερα είναι απλό 

και κατανοητό.   

 Ολοκληρώνοντας το άρθρο ο/ η συγγραφέας παραθέτει περιληπτικά, κάποιες 

πληροφορίες, σε σχέση με τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί για το ίδιο ζήτημα 

στο δήμο Βόλβης. Με αρνητικά φορτισμένες λέξεις («αντιδράσεις», «αρνούνται») 

περιγράφεται η στάση των Ελλήνων, που επιδιώκουν να αποτρέψουν την επαφή των 

παιδιών τους με τους πρόσφυγες και γι’ αυτό το λόγο δεν στέλνουν τα παιδιά στο 

σχολείο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο/ η συγγραφέας διατυπώνει σχόλια σε σχέση 

τόσο με τη διάρκεια των αντιδράσεων («για δεύτερη ημέρα»), όσο και για το μέγεθος 

των αντιδράσεων («μόλις 25 από τα 130 παιδιά να μπαίνουν στις διδακτικές 

αίθουσες», «τη Δευτέρα, το «παρών» έδωσαν μόλις 16 παιδιά») καθώς απουσίαζε 

από το σχολείο μεγάλος αριθμός μαθητών. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «μοίρασε», «σταμάτησε», «να παραδώσουν», «να γίνει» 

κ.α.), καθώς και κάποιες λεκτικές (π.χ. «τονίστηκε», «χαρακτήρισαν», «έκαναν 

λόγο», «σημειώνεται» κ.α.), συσχετιστικές (π.χ. «προβλέπεται», «αποκαλύπτονται», 

«παραμένουν», «να έχουν» κ.α.) και νοητικές (π.χ. «στηρίζουμε», «συμφωνούν», 

«αρνούνται» κ.α.). Δράστες των πράξεων είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, 

οι Έλληνες, ο Σύλλογος των διδασκόντων, οι κάτοικοι του νησιού, οι πρόσφυγες   και 

η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η απόδοση ενεργειών σε μη 

έμψυχους δράστες («ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων … μοίρασε στους μαθητές 

ερωτηματολόγιο», «Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αντέδρασε»), μετριάζει 

την απόδοση της αιτιότητας της πράξης. Επίσης, η χρήση της παθητικής σύνταξης 

που επιλέγεται  από τον/ τη συγγραφέα (π.χ. «τονίστηκε στους εκπροσώπους του 

Συλλόγου Γονέων», «να τηρηθούν κάποιοι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής», «μετά 
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τον αναβρασμό που προκλήθηκε στο σχολείο»), επιτρέπει την απαλοιφή των 

δραστών, που όπως καταλαβαίνουμε από το συμφραστικό πλαίσιο είναι μέλη του 

Συλλόγου διδασκόντων, κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας, υπεύθυνοι φορείς και μέλη 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αντίστοιχα. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες 

λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Χίος, Βόλβη) και χρονικές 

(δεύτερη μέρα). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο/ Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να κρατήσει 

ουδέτερη και αντικειμενική στάση. Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού χρησιμοποιείται 

μόνο για τα λεγόμενα της προέδρου του Συλλόγου, τα οποία μεταφέρονται σε ευθύ 

λόγο, προσδίδοντας αμεσότητα στο κείμενο, παράλληλα, διασφαλίζεται η 

τοποθέτηση του συλλόγου και επεξηγούνται οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται απρόσωπες συντάξεις («θα έπρεπε να γίνει εκτός σχολείου», «να 

προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα», «για να μην χρειάζεται να έρχονται ξανά και 

ξανά στις συνελεύσεις»), προκειμένου να δοθεί έμφαση στην απαράδεκτη ενέργεια 

διανομής ενός τέτοιου ερωτηματολογίου στους μαθητές με τελικούς αποδέκτες τους 

γονείς τους, αλλά και εκφράζοντας απογοήτευση για τους στόχους μιας τέτοιας 

ενέργειας από πλευράς των γονέων. 

 Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «Σύμφωνα με το 

politischios.gr, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου 

Χίου μοίρασε στους μαθητές ερωτηματολόγιο»), ενώ υπάρχει και μία εκφραστική 

πράξη λόγου (π.χ. «Στηρίζουμε με όλη μας την αγάπη  και το ενδιαφέρον»). Συνεπώς, 

ο/ η συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη και ο αναγνώστης το ρόλο του 

δέκτη της πληροφορίας. Οι περισσότερες πράξεις εκφράζονται με οριστική έγκλιση, 

για να εκφράσουν την αλήθεια των γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα γίνεται 

χρήση της επιστημικής τροπικότητας («η φοίτηση προσφυγόπουλων σε σχολεία της 

Χίου, προς το παρόν, δεν προβλέπεται», «Την ίδια ώρα, συνεχίζονται για δεύτερη 

ημέρα οι αντιδράσεις γονέων» κ.α.) εκφράζοντας την έλλειψη σχεδιασμού ένταξης 

προσφύγων στο σχολείο της Χίου, αλλά και την εμφάνιση ανάλογων αντιδράσεων σε 

άλλη περιοχή της Ελλάδας. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του «πρέπει» («πρέπει  να 

έχουν κάθε δικαίωμα στην εκπαίδευση») που χρησιμοποιεί η πρόεδρος, με το οποίο 
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αναγνωρίζει το ηθικό χρέος παροχής εκπαίδευσης στους πρόσφυγες, ωστόσο για την 

ικανοποίηση αυτής της υποχρέωσης, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση κάποιων 

προϋποθέσεων. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 7ου δημοτικού σχολείου Χίου, ενώ παρατηρείται και η χρήση της συστατικής 

διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο 

δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου της εκπαίδευσης (π.χ. «σύλλογος 

γονέων και κηδεμόνων», «φοίτηση», «σύλλογος διδασκόντων», «διδακτικές 

αίθουσες»). Συνεπώς, στο δημοσιογραφικό λόγο του κειμένου διαπλέκονται στοιχεία 

του εκπαιδευτικού λόγου. Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο, το λεξιλόγιο δεν είναι 

απαιτητικό, αλλά απλό και κατανοητό προς το μέσο αναγνώστη. Σχετικά με το 

κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν διαφορετικά είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ 

τους. Το κείμενο αντλεί κάποια στοιχεία από το λόγο της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

καθώς μία δημοκρατική, έννομη κοινωνία οφείλει να σέβεται και να καλύπτει τα 

δικαιώματα των προσφύγων. Ωστόσο, στα πλαίσια του ίδιου λόγου, ενυπάρχουν οι 

παράλληλες υποχρεώσεις του κράτους για την προστασία των πολιτών. Επιπλέον, 

αντλεί από τον εθνικιστικό λόγο, σε συνδυασμό με τον ρατσιστικό λόγο, σύμφωνα με 

τους οποίους το ενδεχόμενο ένταξης προσφύγων στα σχολεία ενέχει την εθνική 

αλλοίωση και υποβάθμιση του ελληνικού πληθυσμού, κυρίως εξαιτίας των διαφορών 

σε πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο. Ακόμη, με την αναφορά στο ενδεχόμενο 

εμφάνισης υγειονομικών προβλημάτων από την παρουσία των προσφύγων σε χώρους 

του σχολείου, οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για την 

ασφάλεια των Ελλήνων, με αποτέλεσμα οι διεκδικήσεις για τη λήψη μέτρων να 

κρίνονται ως λογικές και απαραίτητες, σε σχέση, μάλιστα, και με το χρέος 

προστασίας της Πολιτείας προς τους Έλληνες. 
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Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως η διανομή του ερωτηματολογίου 

ήταν απαράδεκτη ενέργεια και προκάλεσε επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή του 

νησιού. Είναι χαρακτηριστικό πως ο/ η συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την 

κατάσταση αναφέροντας πως το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα προκάλεσε τις συγκεκριμένες αντιδράσεις. Η λέξη «ένταξη» 

προσδίδει μια αίσθηση μονιμότητας στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ενέργειας έδωσαν τη δυνατότητα στους πολίτες του νησιού 

να εκφράσουν την άποψη τους για το θέμα. Ο/ Η  συγγραφέας επιλέγει να 

παρουσιάσει την αρνητική στάση των ατόμων σε σχέση με αυτή την κίνηση, την 

οποία οι περισσότεροι χαρακτήρισαν ως «ρατσιστική και απαράδεκτη», ωστόσο δεν 

παραθέτει πληροφορίες σχετικά με πολίτες που πιθανώς έχουν διαφορετική άποψη. 

Στο κείμενο γίνεται αντιληπτό πως δεν ήταν αρνητική ολόκληρη η τοπική κοινωνία 

με την πρόταση συγγραφής και διανομής του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, η διανομή 

του σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, όπως το σχολείο, συγκρούεται με την καθιερωμένη 

αντίληψή του ως ενός δημοκρατικού χώρου, όπου πραγματώνεται η προβολή 

πανανθρώπινων αξιών. Επιπρόσθετα, τονίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην 

προσπάθεια διασφάλισης της δημοκρατικότητας του εκπαιδευτικού χώρου, οι οποίοι 

παρουσιάζονται να αντιδρούν άμεσα.   

Εξετάζοντας το περιεχόμενο του κειμένου προκύπτει πως οι πρόσφυγες 

αναπαρίστανται ως άτομα με διαφορετικό και μειονεκτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η 

αναπαράστασή τους ως φορέων ασθενειών, καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών 

μέτρων. Οι ίδιοι αναπαρίστανται ως παθητικοί δέκτες των ενεργειών που 

εκδηλώνονται από μέλη της τοπικής κοινωνίας. 

Αντιθέτως, οι Έλληνες παρουσιάζονται διεκδικητικοί, τολμούν να προχωρούν 

σε ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματα τους. Αναγνωρίζουν το 

δικαίωμα των προσφύγων στη μόρφωση, ωστόσο διεκδικούν και για τα δικά τους 

παιδιά την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, ενώ παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

προστατευτικοί με τα παιδιά τους τα οποία προσπαθούν να διαφυλάξουν από τους 

κινδύνους που εγκυμονούν. Επιπλέον, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την 

υποβάθμιση του ελληνικού πολιτισμικού υποβάθρου, συνεπώς, υπάρχει η πεποίθηση 

της ανωτερότητας του ελληνικού στοιχείου έναντι άλλων. Με τη συμπεριφορά που 

εφαρμόζουν κάποιοι Έλληνες, κρατώντας τα παιδιά στο σπίτι, ενεργούν παράνομα, 



116 

 

ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια αναφορά στις κυρώσεις που θα έπρεπε να τους 

επιβληθούν. 

Από το άρθρο απουσιάζει η τοποθέτηση των ίδιων των προσφύγων για τα 

συγκεκριμένα θέματα που τους αφορούν άμεσα. 
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Άρθρο 11: «Σκηνοθετημένο για να δημιουργήσει κλίμα το λουκέτο σε δημοτικό της Μυτιλήνης» 

     

 «Σκηνοθετημένο συμβάν, για να δημιουργήσει ένα κλίμα γενικότερο» χαρακτήρισε ο γενικός 

γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής, το περιστατικό στη Μυτιλήνη, όπου 

κάποιοι γονείς έβαλαν «λουκέτο» σε δημοτικό σχολείο, προκειμένου να μη δεχθεί παιδιά 

προσφύγων στις αίθουσές του. 

 

«Το σχολείο αυτό δεν είχε καν ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σήμερα», είπε ο κ. 

Παντής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου 

Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm», υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αιτιάσεις που διατυπώθηκαν 

το προηγούμενο διάστημα από συλλόγους γονέων, δημάρχους κ.λπ. σχετικά με την ένταξη των 

παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα «έχουν επί της ουσίας αντιμετωπιστεί». 

 

«Την ευθύνη για την εκπαίδευση στη χώρα μας την έχει το υπουργείο Παιδείας, αποκλειστικά. 

Ούτε οι σύλλογοι γονέων, ούτε οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, ούτε οι ΜΚΟ, ούτε οι οποιεσδήποτε 

ομάδες, θεωρούν ότι μπορούν πολιτικά να πιέσουν. Την ευθύνη την έχει το υπουργείο Παιδείας, 

το οποίο ό,τι κάνει το τεκμηριώνει επιστημονικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά», επισήμανε ο κ. 

Παντής. 

 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμών των παιδιών προσφύγων, ο γγ του υπ. Παιδείας 

επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί παιδί, που δεν έχει προχωρήσει στους 

εμβολιασμούς. Όποιο παιδί μετακινείται εκτός camp, εκτός των κέντρων φιλοξενίας, έχει 

ακολουθήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού του υπουργείου Υγείας [...] αυτό είναι πλήρης 

δέσμευση του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Υγείας και όποιος αναφέρεται σε αυτό 

το θέμα και κάνει σαν να μην έχει ακούσει τη δέσμευση αυτή, νομίζω δεν το κάνει για καλό 

σκοπό». 

 

Σχετικά με την κατανομή των μαθητών στα σχολεία σημείωσε ότι «δεν θα πάνε όλα τα παιδιά 

των προσφύγων μόνο σε έναν Δήμο που είναι ο πιο κοντινός, αλλά θα γίνει μία κατανομή 

σωστή στην ευρύτερη περιοχή, ακριβώς γιατί θέλουμε την εμπλοκή όλης της ελληνικής 

κοινωνίας και όλων των σχολείων και όλου του σχολικού συστήματος σε αυτή την εκπαιδευτική 

διαδικασία». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι όπου είναι δυνατόν, επιλέγονται σχολικές μονάδες, στις 

οποίες δεν λειτουργούν ολοήμερα σχολεία, ενώ για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των 

Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ), είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

χρηματοδοτήσει «όλα όσα χρειάζονται επιπρόσθετα ως οικονομική ενίσχυση, π.χ. το κομμάτι τη 

καθαριότητας, της φύλαξης, το θέμα του φωτισμού και της θέρμανσης». «Ζητάμε από τους 

διευθυντές των σχολείων και τους αντίστοιχους αντιδημάρχους Παιδείας, να κάνουν μία 

κοστολόγηση αυτών των αναγκαιοτήτων, για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε το αντίστοιχο 

ποσό, το οποίο θα πάει απευθείας στις σχολικές επιτροπές», ανέφερε. 

 

Σχετικά με τα διαδικαστικά ζητήματα της ένταξης των παιδιών προσφύγων στις ΔΥΕΠ, που 

ξεκίνησε σήμερα, ο κ. Παντής σημείωσε ότι «ουσιαστικά σήμερα θα δούμε πώς δουλεύει το 

σύστημα, στα πέντε κέντρα φιλοξενίας, τα οποία ανοίγουμε σήμερα». «Ελπίζουμε και τα 

μικροπροβλήματα που θα παρουσιαστούν να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντοτε παρουσιάζονται 

στην εφαρμογή προβλήματα», είπε, προσθέτοντας ότι για να ενταχθούν τα παιδιά στις ΔΥΕΠ, οι 

γονείς τους συμπληρώνουν έγγραφο συγκατάθεσης για να μετακινηθούν τα παιδιά εκτός, ώστε 

«να έχουμε πλήρη κατάλογο όλων των παιδιών και να υπάρχει και πλήρης ασφάλεια στη 

μετακίνηση». 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η προσπάθεια του/ της συγγραφέα να κρατήσει 

ουδέτερη στάση. Μόνο στην αρχή του κειμένου, όμως,  χρησιμοποιεί τη λέξη 

«περιστατικό», έναντι κάποιας άλλη λέξης, όπως ενέργεια ή απόφαση, για να 

αναφερθεί στο κλείσιμο του δημοτικού σχολείου στη Μυτιλήνη από Έλληνες, ως μια 

προσπάθεια εκδήλωσης της αντίθεσής τους στο ενδεχόμενο ένταξης προσφύγων στο 

σχολείο. Ο/ Η συγγραφέας επιλέγει μια έκφραση του άτυπου καθημερινού λεξιλογίου 

(«έβαλαν λουκέτο») για να περιγράψει τις ενέργειές τους. Στο υπόλοιπο άρθρο 

παρατίθεται η τοποθέτηση του Γιάννη Παντή   σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των 

προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις ενέργειες που έχουν γίνει 

από την πλευρά του κράτους. Ο/ Η συγγραφέας επιλέγει τη λέξη «ένταξη» για να 

μεταφέρει τα λόγια του γενικού γραμματέα, με τη συγκεκριμένη λέξη θίγεται έμμεσα 

η προοπτική της μόνιμης διαμονής των προσφύγων στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ο 

Γιάννης Παντής χρησιμοποιεί την φράση «κέντρα φιλοξενίας» αναφερόμενος στο 

χώρο διαμονής των προσφύγων, με την οποία θίγεται ένα ζήτημα προσωρινότητας 

της γενικότερης κατάστασης. Ο γενικός γραμματέας, αναφερόμενος στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό, χρησιμοποιεί τη θετικά φορτισμένη λέξη «τεκμηριώνει», 

προκειμένου να τονίσει τον λεπτομερή σχεδιασμό και την οργάνωσή του σύμφωνα με 

«επιστημονικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά» κριτήρια, τα οποία, φυσικά, 

αναμένεται να αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, εφόσον το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

πρόσφυγες. Στη συνέχεια σε σχέση με το θέμα των εμβολιασμών, ο Γιάννης Παντής 

επιλέγει τη λέξη «δέσμευση» για να αναφερθεί στα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα 

δύο υπουργεία με στόχο την επίτευξη του προγράμματος, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη ηρεμίας, καθώς διασφαλίζεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. 

Αναφερόμενος, όμως, στις αντίθετες θέσεις, χρησιμοποιεί την έκφραση «δεν έχει 

καλό σκοπό», προκειμένου να επισημάνει τα κίνητρα των ενεργειών. Συνεχίζοντας, 

εκφράζει ξεκάθαρα το εύρος εφαρμογής του σχεδίου ένταξης, «θέλουμε την εμπλοκή 

όλης της ελληνικής κοινωνίας», επομένως δεν πρόκειται για την μεμονωμένη 

εφαρμογή του προγράμματος σε κάποιες περιοχές, αλλά ούτε για μια πρόχειρη λύση. 

Τέλος, φαίνεται πως είναι ρεαλιστής, αναφερόμενος στα «μικροπροβλήματα» που 

πιθανώς να υπάρξουν, αναγνωρίζοντας το πρωτόγνωρο της κατάστασης, και την 
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απόσταση που πιθανά υπάρχει από την οργάνωση ενός σχεδίου μέχρι την πρακτική 

εφαρμογή του. Ωστόσο, ως αντιστάθμισμα των πρακτικών ζητημάτων που 

ενδεχομένως να προκύψουν, προβάλλεται η αισιόδοξη στάση («Ελπίζουμε και τα 

μικροπροβλήματα … να τα αντιμετωπίσουμε») για την τελική έκβαση του σχεδίου. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η επιλογή του/ της συγγραφέα να παραθέσει τα λεγόμενα 

του γενικού γραμματέα σε ευθύ λόγο, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του 

άρθρου, προσφέρουν αφενός αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στη συγκεκριμένη 

τοποθέτηση, ενώ αφετέρου εντείνουν την αντιπαράθεση ανάμεσα στις θέσεις των 

υπευθύνων και σε εκείνους που εμμένουν πως η κατάσταση είναι τελείως 

διαφορετική για να δημιουργούν επωφελείς καταστάσεις ανάλογα με τους σκοπούς 

των ενεργειών τους. Το ύφος και το λεξιλόγιο, που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα του 

πολιτικού προσπαθεί να συμβάλλει στη γνωστοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδίου και 

των επιδιωκόμενων στόχων, αλλά και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευταξίας, 

προσφέροντας πληροφορίες για ζητήματα που είναι σημαντικά για την ελληνική 

κοινωνία. 

 Όσον αφορά στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας οι διαδικασίες είναι 

κυρίως υλικές (π.χ. «να δημιουργήσει», «έβαλαν λουκέτο», «ξεκινάει», 

«μετακινείται», «κατανομή», «επιλέγονται» κ.α.), και λεκτικές (π.χ. «χαρακτήρισε», 

«διατυπώθηκαν», «τεκμηριώνει», «επανέλαβε», «δέσμευση», «αναφέρεται» κ.α.), 

υπάρχουν και κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «είχε ενταχθεί», «είναι», «παρουσιάζονται» 

κ.α.), κάποιες νοητικές (π.χ. «θεωρούν», «νομίζω», «θέλουμε», «ελπίζουμε») και μία 

κτητική διαδικασία («έχουμε πλήρη κατάλογο»). Ως δράστες των παραπάνω πράξεων 

εμφανίζονται ο Γιάννης Παντής, οι Έλληνες, οι σύλλογοι γονέων και οι πρόσφυγες. 

Παρόλα αυτά κάποιες από τις ενέργειες που αναφέρονται στο κείμενο αποδίδονται σε 

μη έμψυχους δράστες (π.χ. «το Υπουργείο Παιδείας … ό, τι κάνει», «η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει», «δημοτικό σχολείο … να μη δεχθεί»), ενώ 

παράλληλα με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων («σκηνοθετημένο συμβάν», «ένταξη 

παιδιών προσφύγων») μετριάζεται η απόδοση της αιτιότητας του δράστη. Οι 

περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι 

χωρικές (Μυτιλήνη, χώρα) και χρονικές (σήμερα). 
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Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο/ Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κρατήσει 

ουδέτερη στάση, ενώ με έμμεσο τρόπο φαίνεται να τάσσεται στο πλευρό της 

κυβέρνησης, αφού μας μεταφέρει σε ευθύ λόγο τα λεγόμενα του γενικού γραμματέα 

του υπουργείου παιδείας. Ως εκ τούτου ο/ η συγγραφέας επιλέγει να μας μεταφέρει 

μόνο τις επίσημες θέσεις των υπεύθυνων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

αποκρύπτοντας τη φωνή εκείνων των πλευρών που φαίνεται πως έχουν διαφορετική 

οπτική, σύμφωνα με την οποία γίνονται κινητοποιήσεις για να αποφευχθεί η 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η χρήση του α΄ προσώπου ενικού που 

χρησιμοποιεί ο Γιάννης Παντής για να εκφράσει την προσωπική του άποψη για τους 

διαφορετικούς ισχυρισμούς («όποιος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και κάνει σαν να 

μην έχει ακούσει τη δέσμευση αυτή, νομίζω δεν το κάνει για καλό σκοπό»), με 

αναφορά στο πρόγραμμα εμβολιασμού, παρά τις δεσμεύσεις των δύο υπουργείων. Ο 

ίδιος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού («Ζητάμε από 

τους διευθυντές των σχολείων», «Ελπίζουμε και τα μικροπροβλήματα … να τα 

αντιμετωπίσουμε», «να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε το αντίστοιχο ποσό»), για να 

συγκεκριμενοποιήσει μια ομάδα ανθρώπων που προσδιορίζονται με βάση τις 

αρμοδιότητές τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Επίσης, χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη («δεν υπάρχει 

περίπτωση να μετακινηθεί παιδί», «όπου είναι δυνατόν επιλέγονται σχολικές 

μονάδες», «να υπάρχει και πλήρης ασφάλεια στη μετακίνηση»), δίνοντας έμφαση στα 

μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και με 

επαγγελματισμό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές («Όποιο παιδί μετακινείται 

εκτός camp, εκτός των κέντρων φιλοξενίας, έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα»), αλλά 

υπάρχουν και κάποιες δεσμευτικές («δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί παιδί 

που δεν έχει προχωρήσει στους εμβολιασμούς», «δεν θα πάνε όλα τα παιδιά των 

προσφύγων μόνο σε έναν Δήμο … αλλά θα γίνει μία κατανομή σωστή» κ.α.), 

εκφραστικές («Ελπίζουμε και τα μικροπροβλήματα που θα παρουσιαστούν να τα 

αντιμετωπίσουμε») και μία κατευθυντική πράξη λόγου («Ζητάμε από τους διευθυντές 

των σχολείων και τους αντίστοιχους αντιδημάρχους Παιδείας, να κάνουν μία 
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κοστολόγηση»). Συνεπώς, με τις αποφαντικές, δεσμευτικές και εκφραστικές πράξεις 

λόγου που χρησιμοποιούνται, ο/ η συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, 

ενώ ο αναγνώστης του δέκτη των πληροφοριών, ενώ με την κατευθυντική πράξη 

λόγου, ζητείται κάτι από τον αναγνώστη, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους 

υπεύθυνους σε τοπικό επίπεδο να υπολογίσουν τα έξοδα που θα προκύψουν, ώστε να 

ληφθούν τα ανάλογα ποσά για την κάλυψη των δαπανών. Οι περισσότερες πράξεις 

λόγου εκφράζονται με οριστική έγκλιση για να εκφράσουν την αλήθεια των 

γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας 

(«δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί παιδί», «Όποιο παιδί μετακινείται εκτός 

camp … έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού») εκφράζοντας τις αυστηρές 

διαδικασίες που εφαρμόζονται, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπαρκτός λόγος ανησυχίας, 

αλλά και της δεοντικής τροπικότητας («Ζητάμε από τους διευθυντές των σχολείων 

και τους αντίστοιχους αντιδημάρχους Παιδείας, να κάνουν μία κοστολόγηση»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων του Γιάννη Παντή, αλλά και της συστατικής 

διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο 

δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου της εκπαίδευσης (π.χ. 

«εκπαιδευτικό σύστημα», «παιδαγωγικά», «σύλλογοι γονέων», «σύλλογοι 

εκπαιδευτικών», «σχολικές μονάδες», «ολοήμερα σχολεία», «Δομές Υποδοχής για 

την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ)» κ.α.), αλλά και κάποια στοιχεία από τις 

συμβάσεις λόγου των οικονομικών (π.χ. «χρηματοδότηση», «οικονομική ενίσχυση», 

«εκταμιεύσουμε», «ποσό»). Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το λεξιλόγιο απλό 

και κατανοητό. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε 

ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. Καταρχάς 

το κείμενο αντλεί από τον λόγο της πολιτικής, και πιο συγκεκριμένα της 

κυβερνητικής πολιτικής, πρόθεση της οποίας είναι η γνωστοποίηση των διαδικασιών 

και των βημάτων που γίνονται με σκοπό την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τους πρόσφυγες. Επιπλέον, αντλεί και από τον κοινωνικό λόγο, 

σύμφωνα με τον οποίο, τα μέτρα που λαμβάνονται και οι ενέργειες που γίνονται 

συμβάλλουν στην ασφάλεια της υπόλοιπης κοινωνίας, καθώς και με την προϋπόθεση 
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πως ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαμορφώνεται με κριτήριο τις δυνατότητες, αλλά 

και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη, υπάρχουν στοιχεία του λόγου της 

πολυπολιτισμικότητας, καθώς ο γενικός γραμματέας αναφέρεται στην πρόθεση 

συμμετοχής ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Τέλος, ο δημοσιογραφικός λόγος διαπλέκεται με τους προηγούμενους, καθώς 

πρόκειται για άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως οι αρχικές αντιδράσεις που 

υπήρχαν αναφορικά με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 

Έλληνες έχουν πλέον αντιμετωπιστεί.  Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται από το Γιάννη 

Παντή πως το συγκεκριμένο περιστατικό με το κλείσιμο του σχολείου στη Μυτιλήνη 

είναι μια προσχεδιασμένη ενέργεια με πολιτικές προεκτάσεις. Επιπλέον, μέσα από τα 

λεγόμενα του γενικού γραμματέα ανακοινώνεται η οικονομική ενίσχυση της χώρας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προσφερόμενες προς τους πρόσφυγες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σε όλη την έκταση του κειμένου γνωστοποιούνται οι 

σχεδιασμοί και τα προγράμματα που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ ο Γιάννης 

Παντής ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τοποθετείται για την πορεία των 

σχεδιαζόμενων ενεργειών, παράλληλα, επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιτιθέμενες 

τοποθετήσεις, που όπως αφήνεται να εννοηθεί υποκινούνται από άλλου είδους 

κίνητρα. Ο γενικός γραμματέας δεν παραλείπει να ξεκαθαρίσει πως το μόνο υπεύθυνο 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το 

υπουργείο παιδείας. 

Στο άρθρο οι πρόσφυγες αποτελούν την αιτία των αντιδράσεων, αλλά και τα 

υποκείμενα προς τα οποία σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, 

αναπαρίστανται έμμεσα ως φορείς μεταδοτικών ασθενειών, όταν ο γενικός 

γραμματέας του υπουργείου τονίζει επανειλημμένα την πορεία του προγράμματος 

εμβολιασμών. Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό πως αναπαρίστανται ως παθητικοί 

αποδέκτες τόσο των αντιδράσεων, όσο και των εκπαιδευτικών δράσεων που 

υλοποιούνται από την πλευρά του κράτους, χωρίς ωστόσο ο/ η συγγραφέας να τους 

παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για όσα θέματα τους αφορούν 

άμεσα. 
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 Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, αναπαρίστανται ως άτομα που διαθέτουν 

εξουσία, δεν συμφωνούν με την εφαρμογή των κυβερνητικών προγραμμάτων στο 

χώρο της εκπαίδευσης και αντιδρούν. Μάλιστα, τολμούν να προχωρήσουν σε 

ενέργειες που παραβιάζουν το νόμο, ενεργώντας παράνομα, όπως με το κλείσιμο του 

σχολικού συγκροτήματος. Ωστόσο, δεν αναφέρονται στο άρθρο οι κυρώσεις, που 

σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο πρέπει να επιβληθούν στους παραβάτες. Ακόμη, 

φαίνεται πως οι σχεδιασμοί του υπουργείου, τελικά, συνεχίζονται, επειδή ακριβώς 

ικανοποιήθηκαν κάποιες από τις απαιτήσεις των Ελλήνων. 
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Άρθρα εκπαιδευτικών δράσεων  

Άρθρο 1: Ένα σχολείο για προσφυγόπουλα 

Το πρώτο σχολείο αποκλειστικά για προσφυγόπουλα άνοιξε χτες τις πύλες του στη Χίο, 

υποδεχόμενο σε πρώτη φάση 42 παιδιά από τον καταυλισμό της Σούδας και του πρώην 

ΔΗΠΕΘΕ. 

Στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς, επίσης πρόσφυγες από αραβικές χώρες, το σχολείο αυτό 

έρχεται να δώσει διέξοδο στα παιδιά, προσφέροντάς τους τη μόρφωση που έχουν στερηθεί 

μήνες τώρα, αλλά και ώρες δημιουργικής απασχόλησης, βγάζοντάς τα έστω και για ένα 

τετράωρο από τις κακές συνθήκες του καταυλισμού. 

«Η πρώτη ημέρα ήταν δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρουμε», σχολίασε η 26χρονη Ουάλα από τη 

Συρία. 

Μητέρα δύο παιδιών η ίδια, της Νουρ, ενός κοριτσιού 8 ετών, και του Ατα, όπως τον λένε 

χαϊδευτικά, ύστερα από έναν χρόνο εξασκεί ξανά το επάγγελμα της εκπαιδευτικού μαζί με τον 

σύζυγό της, τον 36χρονο Αμέρ, που στη Συρία δίδασκε το μάθημα της Ιστορίας σε παιδιά 

γυμνασίου. 

Τώρα βέβαια οι ανάγκες είναι διαφορετικές. 

Τα παιδιά, χωρισμένα σε δύο τάξεις, πρέπει να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αραβικά, 

ενώ στόχος είναι να μάθουν και λίγα αγγλικά και ελληνικά, ώστε να μπορούν στο μέλλον να 

συνεννοηθούν όπου βρεθούν. 

«Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς αυτό που κάνουμε. Τόσον καιρό στον καταυλισμό δεν 

μπορούσα να προσφέρω τίποτα. Τώρα επιτέλους έχω γυρίσει στη δουλειά μου και ας μην 

πληρώνομαι. Νιώθω ξανά δάσκαλος», έλεγε ενθουσιασμένος ο Αμέρ. 

Επιτέλους... κανονικότητα 

Εξίσου ενθουσιασμένα έδειχναν και τα παιδιά. 

Γέλια, χαρές και παιχνίδια με συνομήλικους τα κάνουν και νιώθουν ξανά μια κανονικότητα στη 

ζωή τους που άλλαξε βίαια και άρδην μέσα σε μια νύχτα, όταν οι βόμβες του Ασαντ 

κατέστρεψαν το σπίτι τους αρχικά στη Χομς και στη συνέχεια το πατρικό τού Αμέρ, σε ένα 

χωριό στα περίχωρα της μαρτυρικής πόλης, εκεί όπου κατέφυγαν αμέσως μετά τους πρώτους 

βομβαρδισμούς. 

Η δημιουργία του σχολείου, που στεγάζεται στο ισόγειο ενός ανακαινισμένου νεοκλασικού 

κτιρίου στο κέντρο της πόλης, οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην προσπάθεια της ΜΚΟ «Beware 

and Share» που στελεχώνεται κυρίως από Γερμανούς πολίτες. 

Οι ίδιοι φρόντισαν για την ενοικίαση του κτιρίου και τον εφοδιασμό του με θρανία, πίνακες και 

άλλον εξοπλισμό, ενώ και οι απαραίτητες εργασίες έγιναν από τους ίδιους σε συνεργασία με 

πολλούς πρόσφυγες και ντόπιους εθελοντές. 

Τώρα, απευθύνουν κάλεσμα για ενίσχυση της προσπάθειάς τους με βιβλία αραβόφωνα, 

δίγλωσσα λεξικά αραβο-αγγλικά και αραβο-ελληνικά, υπολογιστές, αναλώσιμα, όπως γραφική 

ύλη, κιμωλίες, χαρτί υγείας κτλ., ώστε το σχολείο να καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες που 

θα παρουσιαστούν, μια και σύντομα θα λειτουργήσει τάξη και για μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 

από οχτώ ετών και πάνω. 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η άμεσα θετική στάση του συγγραφέα σχετικά με 

τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο 

νησί της Χίου. Ο συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει θετικά φορτισμένες 

εκφράσεις («προσφέροντάς τους τη μόρφωση», «δημιουργική απασχόληση») για να 

αναφερθεί στο αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας, ενώ με τη λέξη «διέξοδο» τονίζει 

τη σπουδαιότητα και τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια με 

σειρά θετικά φορτισμένων λέξεων («γέλια», «χαρές», «παιχνίδια με συνομήλικους») 

περιγράφεται η σημερινή κατάσταση των προσφύγων με τη συμμετοχή τους στο 

σχολείο, ενώ χρησιμοποιείται η λέξη «ενθουσιασμένος» για να αποδώσει τη 

συναισθηματική κατάσταση των προσφύγων, με τη συμμετοχή τους στο σχολείο, 

αλλά και των συμμετεχόντων ενήλικων προσφύγων, που στο ίδιο πλαίσιο 

προσφέρουν εθελοντικά εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί. Η 

σημασία των συγκεκριμένων θετικών εξελίξεων για τους πρόσφυγες, μεγεθύνεται με 

την αντιπαραβολή αυτών με ένα βίαιο και σκοτεινό σκηνικό που αποδίδει τις 

συνθήκες που αντιμετώπισαν στη Συρία. Ο συγγραφέας επιλέγει να αποδώσει αυτό το 

σκηνικό με εξαιρετικής δυναμικής αρνητικά φορτισμένες λέξεις («βίαια», «βόμβες», 

«βομβαρδισμούς», «κατέστρεψαν», «κατέφυγαν») που αποδίδουν με τον πιο 

δραματικό τρόπο τα όσα βίωσε η οικογένεια προσφύγων από τη Συρία. Σε 

αντιδιαστολή με όλες αυτές τις αρνητικές εικόνες προβάλλεται από το συγγραφέα η 

συγκεκριμένη προσπάθεια της ΜΚΟ, που κατάφερε να αλλάξει τα συναισθήματα των 

προσφύγων και να τους βοηθήσει να «νιώθουν ξανά μια κανονικότητα στη ζωή 

τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. 

Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «εξασκεί», «δίδασκε», «να μάθουν», «να διαβάζουν», 

«έχω γυρίσει» κ.α.), καθώς και κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «ήταν», «είναι», «όπου 

βρεθούν», «στεγάζεται» κ.α.), λεκτικές (π.χ. «σχολίασε», «λένε», «να 

συνεννοηθούν», «έλεγε» κ.α.), νοητικές (π.χ. «θα τα καταφέρουμε», «νιώθω», 

«νιώθουν») και μία υπαρκτική («έχουν στερηθεί»). Οι δράστες των παραπάνω 

πράξεων ποικίλλουν. Δράστες των παραπάνω διαδικασιών είναι η Ουάλα, ο Άμερ, οι 

πρόσφυγες από τη Συρία, οι Γερμανοί πολίτες, μαζί με άλλους εθελοντές. Ωστόσο, 

κάποιες από τις ενέργειες που αναφέρονται στο κείμενο αποδίδονται σε μη έμψυχους 
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δράστες (π.χ. «Το πρώτο σχολείο … άνοιξε χτες», «οι βόμβες του Άσαντ 

κατέστρεψαν» κ.α.), με αποτέλεσμα να μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας των 

πράξεων. Επίσης, η χρήση της παθητικής σύνταξης («ΜΚΟ «Beware and Share» που 

στελεχώνεται κυρίως από Γερμανούς πολίτες», «τη μόρφωση που έχουν στερηθεί»,) 

επιτρέπει το μετριασμό απόδοσης αιτιότητας, αλλά και την απαλοιφή του δράστη στη 

δεύτερη περίπτωση. Από το συμφραστικό πλαίσιο, όμως, κατανοούμε πως αιτία 

διακοπής της σχολικής φοίτησης αποτέλεσαν οι πολεμικές διενέξεις στη Συρία. Οι 

περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι 

χωρικές (Χίος, καταυλισμός Σούδας) και χρονικές (τώρα, η πρώτη μέρα). 

Η διαπροσωπική λειτουργία γλώσσας 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και, κυρίως, 

πληθυντικού αριθμού, επιχειρώντας να κρατήσει αποστάσεις απέναντι στους 

πρόσφυγες που καταθέτουν μέρος όσων βίωσαν, όσο και από τα μέλη της οργάνωσης 

και τους εθελοντές που βοήθησαν στην ολοκλήρωση του σχολείου για πρόσφυγες. 

Με έμμεσο τρόπο, όμως, φαίνεται πως τάσσεται στο πλευρό των προσφύγων, αφού 

παραθέτει σε ευθύ λόγο τα λεγόμενα δύο συζύγων από τη Συρία.  Επιπλέον, στο 

κείμενο χρησιμοποιείται το α΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού στα λόγια 

της Ουάλα («θα τα καταφέρουμε») και του Αμέρ («δεν μπορούσα να προσφέρω», 

«έχω γυρίσει στη δουλειά μου και ας μην πληρώνομαι», «αυτό που κάνουμε») δύο 

προσφύγων συζύγων από τη Συρία, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η χρήση του 

«εμάς» στα λόγια του Αμέρ, καθώς αναφέρεται στο σύνολο των προσφύγων που 

βρίσκεται στους καταυλισμούς. Επίσης, χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη 

(«πρέπει να μάθουν να διαβάζουν», «στόχος είναι να μάθουν και λίγα αγγλικά και 

ελληνικά») δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα και στην ανάγκη ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών στόχων, για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, αλλά και για 

την προσαρμογή των παιδιών στα νέα περιβάλλοντα. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «Το πρώτο σχολείο 

αποκλειστικά για προσφυγόπουλα άνοιξε χτες»), υπάρχουν και κάποιες εκφραστικές 

πράξεις λόγου (π.χ. «Η πρώτη ημέρα ήταν δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρουμε», 

«Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς αυτό που κάνουμε», «Τώρα επιτέλους έχω 

γυρίσει στη δουλειά μου και ας μην πληρώνομαι. Νιώθω ξανά δάσκαλος»). Ο 

συγγραφέας, λοιπόν, έχει τον ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο αναγνώστης του 

δέκτη της πληροφορίας. Οι περισσότερες πράξεις λόγου εκφράζονται με οριστική 
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έγκλιση, για να εκφράσουν την αλήθεια των γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα 

γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας («πρέπει να μάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν αραβικά») ενισχύοντας την ανάγκη ανάπτυξης της μητρικής τους γλώσσας, 

για την ενίσχυση του πολιτισμικού τους υποβάθρου, αλλά και για τη μετέπειτα 

εκμάθηση άλλων γλωσσών. Επίσης, στο άρθρο εντοπίζονται κάποια αξιολογικά 

στοιχεία («άλλαξε βίαια και άρδην μέσα σε μια νύχτα», «στα περίχωρα της 

μαρτυρικής πόλης», «κακές συνθήκες καταυλισμού»), τα οποία χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας για να τονίσει το μέγεθος της τραγωδίας που έζησαν οι πρόσφυγες από 

τη Συρία, αλλά και για να επισημάνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να βιώνουν 

σήμερα. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με 

την παράθεση των λεγομένων της Ουάλα και του Αμέρ από τη Συρία, ενώ 

παρατηρείται και η χρήση της συστατικής διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το 

υπό εξέταση κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου της 

εκπαίδευσης (π.χ. «σχολείο», «μόρφωση», «εκπαιδευτικού», «δάσκαλος», «μάθημα 

Ιστορίας», «θρανία» κ.α.), του πολεμικού λόγου (π.χ. «βόμβες», «βομβαρδισμούς», 

«βίαια»), καθώς και από τις συμβάσεις λόγου σχετικά με την προσφυγική κρίση (π.χ. 

«προσφυγόπουλα», «πρόσφυγες», «καταυλισμό»). Ο δημοσιογραφικός λόγος, 

συνεπώς, διαπλέκεται με τους υπόλοιπους λόγους. Το ύφος του κειμένου είναι 

ιδιαίτερα παραστατικό  και προσωπικό, με αναφορές στην προσωπική ζωή των 

προσφύγων. Το λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό. Αναφορικά με το κειμενικό 

είδος, το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Καταρχάς το κείμενο αντλεί από τον αντιπολεμικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο οι 

συνέπειες για τους ανθρώπους είναι δραματικές, όπως ακριβώς φαίνεται από την 

προσωπική τραγωδία της οικογένειας προσφύγων από τη Συρία. Επιπλέον, αντλεί 

στοιχεία από το  λόγο της δημοκρατίας και της ειρήνης, προβάλλοντας την έντονη 

αντίθεση ανάμεσα στις παρελθοντικές και τις μεταγενέστερες εμπειρίες των 

προσφύγων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν στοιχεία του λόγου της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της αλληλεγγύης, σύμφωνα  με τους οποίους αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες, εξαιτίας των οποίων παραβιάστηκαν πολλά από τα 
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αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ακόμη, αντλούνται στοιχεία και από 

τον εκπαιδευτικό λόγο, καθώς η παροχή του αγαθού της εκπαίδευσης σε 

δημοκρατικές συνθήκες, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη προβάλλεται ως 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω των διαδικασιών αναγνωρίζονται, αρχικά, τα 

εκπαιδευτικά τους δικαιώματα, και, εν συνεχεία, καταβάλλονται προσπάθειες για την 

ικανοποίησή τους. Στο παρόν κείμενο Γερμανοί πολίτες και ντόπιοι εθελοντές 

συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με κάποιους πρόσφυγες για τη δημιουργία 

σχολείου για πρόσφυγες στην Ελλάδα. Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει και 

ο δημοσιογραφικός λόγος καθώς το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση 

εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο)  

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως η προσφορά και η υποστήριξη 

στους πρόσφυγες, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο συγγραφέας, επιλέγει μέσω της 

πρωτοβουλίας μίας ΜΚΟ, η οποία προβάλλει ως ένα παράδειγμα προς μίμηση, να 

παρουσιάσει τη σημασία και το μέγεθος της προσφοράς αυτής. Ενώ θα μπορούσε να 

δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της ΜΚΟ να εξηγήσουν τους λόγους που τους 

ώθησαν στην ίδρυση του σχολείου, επιλέγει να μας μεταφέρει την οπτική των ίδιων 

των προσφύγων, με απώτερο στόχο να δοθεί ο λόγος στους ίδιους. Με αυτή την 

επιλογή οι αναγνώστες λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες για την προσωπική ιστορία 

των προσφύγων, σχετικά με  τη ζωή τους στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και τις 

αιτίες που τους ανάγκασαν σε φυγή. Οι συγκεκριμένες επιλογές επιφέρουν τη 

συναισθηματική φόρτιση και την ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους αναγνώστες για 

τους πρόσφυγες, αναφορικά με τις βίαιες συνθήκες που βιώσαν, αλλά και με τις 

δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν. Το άρθρο προσπαθεί να 

παρακινήσει τα μέλη ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, αρχικά, να 

συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής και να βοηθήσουν τα άτομα να 

ζήσουν σε φυσιολογικούς καθημερινούς ρυθμούς ζωής. 

 Οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως θύματα των πολεμικών συγκρούσεων, 

εξαιτίας των οποίων αντιμετώπισαν κινδύνους στη χώρα τους, και στο παρόν 

κατέληξαν να ζουν στους καταυλισμούς. Η δημοσιοποίηση μιας προσωπικής 

οικογενειακής ιστορίας, όπως προβάλλεται από το συγκεκριμένο άρθρο, αποτελεί την 

αφορμή για μια διαφορετική αναπαράσταση. Οι πρόσφυγες, λοιπόν, αναπαρίστανται 
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ως μορφωμένα, εργαζόμενα άτομα, με τις δικές τους οικογένειες. Αυτή η εικόνα 

έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη πολλών πως πρόκειται για άτομα που σκοπό 

έχουν να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της διεθνούς κοινότητας. 

Ακόμη, η διάθεση να προσφέρουν στο συγκεκριμένο σχολείο και να εργαστούν χωρίς 

να πληρώνονται, αποτυπώνει την ανάγκη τους να προσφέρουν και να είναι χρήσιμοι. 

Τέλος, παρουσιάζονται να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, ενώ η συγκεκριμένη στάση 

τους, παρά τα όσα έχουν αντιμετωπίσει, αποτελεί ένα απαραίτητο μάθημα προς όλους 

και όλες. 

 Στο σύνολο του άρθρου, αναφορά στους Έλληνες πολίτες γίνεται μόνο στην 

παρουσίαση της συνεργασίας ανάμεσα σε Γερμανούς πολίτες, που είναι τα μέλη της 

ΜΚΟ και σε ντόπιους εθελοντές. Από αυτή τη μικρή αναφορά στους Έλληνες, ο 

συγγραφέας επιλέγει να τους αναπαραστήσει ως άτομα που συμπράττουν με 

Γερμανούς πολίτες για την επίτευξη ενός κοινού έργου για τους πρόσφυγες. Μάλιστα, 

πρόκειται για άτομα που επιλέγουν να εργαστούν εθελοντικά με σκοπό να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη δημιουργία του σχολείου αρχικά, αλλά κυρίως 

με διάθεση προσφοράς στους πρόσφυγες που παρουσιάζονται να το έχουν ανάγκη. 

Επιπλέον, οι Έλληνες εθελοντές και οι Γερμανοί, συνεργάζονται με τους πρόσφυγες, 

συνεπώς οι Έλληνες αναπαρίστανται ως άτομα απαλλαγμένα από προκαταλήψεις και 

ρατσιστικού περιεχομένου σκέψεις, οι οποίοι δεν εργάζονται απλώς εθελοντικά, αλλά 

συνεργάζονται με τους Γερμανούς και τους πρόσφυγες. 

 Οι αναγνώστες, λοιπόν, καλούνται εμμέσως σε μια κίνηση προσφοράς και 

αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, ως παράγοντες που στο μέτρο που αναλογεί στον 

καθένα, μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που σήμερα ζουν 

σε καταυλισμούς. Καλούνται να μιμηθούν τη θετική στάση και την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τους πρόσφυγες, κυρίως, όμως, καλούνται να μιμηθούν τους 

Έλληνες εθελοντές που βρίσκονται στο πλευρό των προσφύγων. 
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Άρθρο 2: Παράθυρο στη γνώση για τα προσφυγόπουλα 

Ενα αποφασιστικό πρώτο βήμα για μια ουσιαστική αντιμετώπιση των αναγκών σε μόρφωση και 

εκπαίδευση των προσφύγων κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών Προσφύγων, το 

υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε την Πέμπτη ένα σεμινάριο ταχύρρυθμης εκπαίδευσης 

εθελοντών και εθελοντριών ως βάση για να υλοποιήσει στη συνέχεια ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πέντε κέντρα φιλοξενίας της Ηπείρου. 

Το σεμινάριο, που έγινε στο αμφιθέατρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, 

απευθύνθηκε σε φοιτητές, απόφοιτους και άνεργους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 

χαρακτηρίστηκε όμως και από τη μεγάλη συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών, 

αλληλέγγυων και εθελοντών, ενώ προσέγγισε με πληρότητα το σύνολο των παραμέτρων του 

προσφυγικού, από την ιστορική και θεσμική τεκμηρίωση ώς το νομικό πλαίσιο και βέβαια τις 

θεωρητικές και πρακτικές πτυχές μιας εστιασμένης εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Τέσσερις τομείς 

Με στόχο την ενεργοποίηση του προσωπικού του και των φοιτητών, αλλά και της τοπικής 

κοινωνίας, ο πρύτανης Γιώργος Καψάλης παρουσίασε τις τέσσερις επιτροπές που έχει συστήσει 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους πρόσφυγες πάνω στους τομείς της υγείας, της 

εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και των αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. 

Προωθείται άμεσα, όπως σημείωσε, η δημιουργία προγραμμάτων τυπικής, άτυπης και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης των προσφύγων, καθώς και γλωσσικής προετοιμασίας με τη 

συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. 

Τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία εξέφρασαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Περιφέρειας 

Ηπείρου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι Δήμοι Πωγωνίου και Κόνιτσας που 

φιλοξενούν κέντρα προσφύγων κ.ά. 

Για μια καίρια και συντεταγμένη παρέμβαση, επιστημονικά τεκμηριωμένη για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών πάνω σε πιλοτικά προγράμματα, όπως η διδασκαλία γλωσσών (ελληνικά και 

άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες), αλλά και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, μίλησε ο 

καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βασίλης Νιτσιάκος, που 

είναι και μέλος της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών Προσφύγων. 

Ευρύτερο σχέδιο 

Πρέπει να σημειωθεί ότι διερευνάται ήδη ένας πρώτος, ευρύτερος σχεδιασμός με μια 

ολοκληρωμένη παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας το καλοκαίρι σε εθνικό επίπεδο, με 

υποδομές, εξοπλισμό και χρηματοδότηση για την εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων, με 

απώτερο στόχο από τον Σεπτέμβριο να προχωρήσει ένα πρόγραμμα ένταξης των παιδιών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα πλέον. 

Οσο κι αν ακούγεται αυτονόητη η ανάγκη για εκπαίδευση των προσφυγόπουλων ή για 

πρόσβαση στη μόρφωση όλων των προσφύγων, στην πράξη απαιτούνται συντονισμός ενεργειών 

από ένα σύνολο φορέων και αποφασιστικές πρωτοβουλίες ώστε να «ανοίξουν» οι πόρτες των 

καταυλισμών. 

Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 

τα κέντρα φιλοξενίας της Ηπείρου. 

Οπως είπε και ο δήμαρχος Πωγωνίου, Κώστας Καψάλης, για το κέντρο Δολιανών, που 

φιλοξενεί 107 παιδιά, το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης των προσφύγων και η αντιμετώπιση 

των πρώτων αναγκών στη στέγαση και τη διατροφή ή την επανένωση των οικογενειών και την 
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επικοινωνία με συγγενείς και φίλους πέρασε και τώρα υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί 

δημιουργικά ο χρόνος των παιδιών και των γονέων τους. 

Σήμερα, στα τέσσερα κέντρα φιλοξενίας των Ιωαννίνων υπάρχουν περίπου 500 παιδιά και 

θεωρείται δεδομένο ότι ο Σεπτέμβρης θα βρει έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών προσφύγων να 

παραμένουν στα κέντρα. Αποτελεί στοίχημα να μην έχουν βελτιωθεί απλώς και μόνο οι 

συνθήκες διαβίωσης, αλλά να έχουν μπει και τα πρώτα «θρανία» ενός καλύτερου μέλλοντος για 

τους πρόσφυγες. 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία γλώσσας  

Σε λεξιλογικό επίπεδο, διακρίνεται η θετική στάση του συγγραφέα αναφορικά με τις 

επιτροπές που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και προς το 

υπουργείο Παιδείας για την οργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, με στόχο την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων που μένουν στην περιοχή 

της Ηπείρου. Ο συγγραφέας επιλέγει ήδη από την αρχή του κειμένου να εκφράσει τη 

θέση του, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες ενέργειες ως ένα «αποφασιστικό πρώτο 

βήμα για μια ουσιαστική αντιμετώπιση». Συνεπώς η συνεργασία ανάμεσα στο 

υπουργείο Παιδείας και στο Πανεπιστήμιο, αξιολογείται από το συγγραφέα ως 

ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, μάλιστα, με προοπτικές καλύτερης 

αποτελεσματικότητας, δεδομένου του «συντονισμού ενεργειών» που απαιτεί μια 

τέτοια κατάσταση, και που όπως φαίνεται πραγματοποιείται. Με θετικά φορτισμένες 

λέξεις και εκφράσεις («αλληλέγγυων», «εθελοντών», «ευαισθητοποιημένων 

πολιτών»)  ο συγγραφέας αναφέρεται στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, οι οποίοι 

δεν προέρχονται μονάχα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά από την ευρύτερη 

τοπική κοινωνία. Επιπλέον, ο συγγραφέας επιλέγει τη θετικά φορτισμένη λέξη 

«στήριξη» για να αναφερθεί στην υποστήριξη που έλαβε η δεδομένη πρωτοβουλία 

από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας εκπαίδευσης. Ο 

συγγραφέας, όμως, παρουσιάζεται ιδιαίτερα αρνητικός για την πορεία των εξελίξεων, 

με την παραμονή των προσφύγων στους καταυλισμούς να θεωρείται αναμενόμενη. 

Το επιχείρημα που προβάλλεται ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, είναι η μόρφωση και η παροχή εκπαίδευσης. 

Ανεξάρτητα από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, που είναι σημαντικός 

παράγοντας, ο συγγραφέας τονίζει την ανάγκη αποδοχής των προσφύγων από την 

ελληνική κοινωνία («να ανοίξουν οι πόρτες των καταυλισμών»), τη μελλοντική 
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ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και την εξασφάλιση 

κατάλληλων συνθηκών για ένα καλύτερο μέλλον, για το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, 

η εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «αντιμετώπιση», «συνεργασία», «διοργάνωσε», «να 

υλοποιήσει», «παρέμβαση» κ.α.), καθώς και κάποιες λεκτικές (π.χ. «σημείωσε», 

«παρουσίαση», «εξέφρασαν», «μίλησε» κ.α.), συσχετιστικές (π.χ. «είναι», 

«απαιτούνται», «προσέγγισε», «έγινε» κ.α.) και υπαρκτικές (π.χ. «υπάρχουν»). Οι 

δράστες των παραπάνω ενεργειών ποικίλλουν, καθώς ως δράστες εμφανίζονται ο 

Γιώργος Καψάλης
5
, ο Κώστας Καψάλης

6
, ο Βασίλειος Νιτσιάκος

7
, εκπρόσωποι 

φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι πρόσφυγες. Παρόλα αυτά κάποιες ενέργειες 

αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «το υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε»), 

ενώ με τις ουσιαστικοποιήσεις (π.χ. «την ενεργοποίηση του προσωπικού του και των 

φοιτητών») μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας της πράξης. Επίσης, η χρήση 

παθητικής σύνταξης («Προωθείται άμεσα … η δημιουργία προγραμμάτων», 

«διερευνάται ήδη ένας πρώτος ευρύτερος σχεδιασμός») επιτρέπει την απαλοιφή του 

δράστη, αν και από το συμφραστικό πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι ο συγγραφέας 

αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση στα σχέδια του Πανεπιστημίου, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση σε παρεμβάσεις του υπουργείου. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι διαδικασίες είναι χωρικές (Ηπείρου, δήμος Πωγωνίου, 

Κόνιτσα, κέντρο Δολιανών, Ιωαννίνων) και χρονικές (Σεπτέμβριο, καλοκαίρι). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο συγγραφέας με τις δεδομένες επιλογές κρατά αποστάσεις 

από τους φορείς που οργανώνουν και συμμετέχουν σε διάφορες ενέργειες για τους 

πρόσφυγες, ωστόσο τάσσεται στο πλευρό τους, καθώς μεταφέρει σε πλάγιο λόγο τις 

δηλώσεις των υπευθύνων γι’ αυτές τις ενέργειες, και των φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, 

χρησιμοποιείται η απρόσωπη σύνταξη («πρέπει να σημειωθεί ότι διερευνάται ήδη 

                                                           
5
 Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

6
 Δήμαρχος του Πωγωνίου  

7
 Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος της Επιτροπής για τη Στήριξη Παιδιών Προσφύγων 
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ένας πρώτος, ευρύτερος σχεδιασμός», «υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί δημιουργικά ο 

χρόνος των παιδιών και των γονέων τους», «Αποτελεί στοίχημα να μην έχουν 

βελτιωθεί απλώς και μόνο οι συνθήκες διαβίωσης») δίνοντας έμφαση στους 

μελλοντικούς σχεδιασμούς και στα ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας. 

 Οι πράξεις λόγου στο κείμενο είναι αποφαντικές (π.χ. «Τη στήριξη τους … 

εξέφρασαν»). Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο 

αναγνώστης του δέκτη της πληροφορίας. Σχεδόν όλες οι πράξεις λόγου εκφέρονται 

με οριστική έγκλιση για να εκφράσουν την αλήθεια των γεγονότων. Ως προς την 

τροπικότητα γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας («Πρέπει να σημειωθεί ότι  

διερευνάται ήδη ένας πρώτος, ευρύτερος σχεδιασμός», «Και σε αυτό μπορεί να 

βοηθήσει … η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου») τονίζοντας την πορεία των 

μελλοντικών ενεργειών και τα θετικά αποτελέσματα για τους πρόσφυγες που ζουν 

στα «κέντρα φιλοξενίας» στην Ήπειρο. Επίσης, στο κείμενο υπάρχουν κάποια 

αξιολογικά στοιχεία με τα οποία ο συγγραφέας τονίζει τη σπουδαιότητα των 

ενεργειών, αλλά και την κατανόηση και υποστήριξη των Ελλήνων στις δεδομένες 

δράσεις («αποφασιστικό», «ουσιαστική», «με πληρότητα», «μέγιστα», 

«ευαισθητοποιημένων», «αλληλέγγυων»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το κείμενο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με 

την παράθεση των λεγομένων του Γιώργου Καψάλη, του Βασίλη Νιτσιάκου και του 

Κώστα Καψάλη, ενώ παρατηρείται και η χρήση της συστατικής διακειμενικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσιογραφικό κείμενο που εξετάζεται, δανείζεται στοιχεία 

από τις συμβάσεις του λόγου της εκπαίδευσης (π.χ. «σεμινάριο ταχύρρυθμης 

εκπαίδευσης», «πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων», «φοιτητές», 

«απόφοιτους», «τυπικής, άτυπης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» κ.α.) αλλά και 

συμβάσεις από τον προσφυγικό λόγο («προσφύγων», «κέντρα φιλοξενίας», «κέντρα 

προσφύγων»,  «προσφυγόπουλων», «πρόγραμμα ένταξης», «καταυλισμών» κ.α) Το 

ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το λεξιλόγιο είναι απλό, περιέχει κάποιους 

εκπαιδευτικούς όρους, ωστόσο είναι κατανοητό. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, το 

κείμενο ανήκει στην κατηγορία των άρθρων σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν κάποια είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. Το 

κείμενο αντλεί από τον ανθρωπιστικό και τον εκπαιδευτικό λόγο. Αποδίδεται 
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ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των πρώτων και άμεσων αναγκών για την επιβίωση 

των προσφύγων («αντιμετώπιση πρώτων αναγκών στη στέγαση και τη διατροφή»), 

αλλά και στην επίτευξη της προσωπικής επαφής μεταξύ των ατόμων με τους οικείους 

τους («επανένωση οικογενειών», «επικοινωνία με συγγενείς και φίλους»). Με την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών, δίνεται πλέον προτεραιότητα και στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων («εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων», 

«ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα», «να καλυφθεί δημιουργικά ο 

χρόνος των παιδιών και των γονέων τους»), αλλά και στην κατάλληλη προετοιμασία 

(«σεμινάριο ταχύρυθμης εκπαίδευσης») των επαγγελματιών του εκπαιδευτικού 

κλάδου («φοιτητές, απόφοιτους, άνεργους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων») 

αλλά και της κοινωνίας («συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών, αλληλέγγυων», 

«ενεργοποίηση … της τοπικής κοινωνίας»). Τέλος, στο κείμενο υπάρχει και ο 

δημοσιογραφικός λόγος, καθώς πρόκειται για ένα άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση  

εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για τη σπουδαιότητα των δράσεων 

που έχουν υλοποιηθεί από τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και ενός 

επίσημου κρατικού φορέα, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακόμη, ο συγγραφέας 

τονίζει τη σημασία μελλοντικών εκπαιδευτικών σχεδιασμών, για την «ένταξη» των 

προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο κείμενο 

τονίζεται το άνοιγμα της πανεπιστημιακής κοινότητας προς την κοινωνία για έναν 

πολύ σημαντικό σκοπό, με σημαντικό όφελος για τους πρόσφυγες που ζουν στην 

Ελλάδα, αλλά και για την ελληνική κοινωνία συνολικά. Η δράση και η πρωτοβουλία 

του Πανεπιστημίου εξαίρεται ως καθοριστικής σημασίας, ενώ φαίνεται πως αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά ιδρύματα με σχετικό 

αντικείμενο σπουδών. 

 Στο παρόν κείμενο οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως άτομα που βρίσκονται σε 

άμεση ανάγκη για την κάλυψη των βασικών αναγκών, τις οποίες αδυνατούν να 

καλύψουν μόνοι τους. Ακόμη, θίγεται ένα υγειονομικού τύπου ζήτημα, με τη 

σύσταση επιτροπής για την υγεία από το Πανεπιστήμιο, υπογραμμίζοντας πως 

υπάρχουν ζητήματα υγειονομικού περιεχομένου που πρέπει να αντιμετωπιστούν από 

το πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται πως λειτουργεί προστατευτικά και για την ελληνική 
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κοινωνία. Παράλληλα, όμως, η σύσταση επιτροπής για τις πολιτιστικές δράσεις, 

φαίνεται να επισημαίνει το πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο των προσφύγων και τα 

ενδεχόμενα οφέλη από την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού 

και των πολιτισμών των προσφύγων. Καταληκτικά, οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως 

άτομα που χρειάζονται βοήθεια, ως πιθανοί φορείς ασθενειών, αλλά και ως άτομα με 

πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζονται ως θετικοί και 

υποστηρικτικοί προς τα σχεδιαζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ακόμη, 

αναπαρίστανται ως άτομα με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ενσυναίσθησης για όλα 

όσα έζησαν οι πρόσφυγες στις πατρίδες τους, αλλά και για τις δυσκολίες που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν σε μια ξένη χώρα γι’ αυτούς. Ο συγγραφέας επιλέγει 

με τέσσερις λέξεις να αποδώσει τη στάση των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της 

Ηπείρου. Οι Έλληνες, λοιπόν, παρουσιάζονται ως «ευαισθητοποιημένοι πολίτες» με 

ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους τους, ως «αλληλέγγυοι» που συμπάσχουν με όσα 

έζησαν και ζουν οι πρόσφυγες και ως «εθελοντές» συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, με ανιδιοτελή κίνητρα και διάθεση προσφοράς. Παρόλα αυτά, στο 

κείμενο δεν παρουσιάζεται η δική τους άποψη για τα τεκταινόμενα γεγονότα, καθώς 

και οι λόγοι συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, δεδομένης της 

παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα, όπως  αναφέρεται στο άρθρο, οι πολίτες 

παρουσιάζονται ως οι καθοριστικοί παράγοντες για την βελτίωση της ζωής των 

προσφύγων. Εν κατακλείδι, οι Έλληνες αναπαρίστανται να διαθέτουν ισχύ την οποία 

επιδιώκουν να αξιοποιήσουν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. 
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Άρθρο 3: Πλανόδια βιβλιοθήκη για τα προσφυγόπουλα 

Μια πρωτοβουλία του Δικτύου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Ήταν το περασμένο καλοκαίρι όταν η Μυρσίνη Ζορμπά, πρόεδρος του «Δικτύου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού», φθάνοντας ένα πρωί, νωρίτερα από ό,τι συνήθως στο 

«Ανοιχτό Σχολείο» της οδού Ακομινάτου στην πλατεία Βάθη, συνάντησε ένα οκτάχρονο 

προσφυγόπουλο που περίμενε έξω από την κλειστή πόρτα. Όταν ρώτησε πώς βρέθηκε εκεί το 

παιδί, ο διερμηνέας τής εξήγησε ότι καθώς δεν είδε το πούλμαν που μετέφερε τα παιδιά του 

Κέντρου Φιλοξενίας του Ελληνικού στο σχολείο, νόμισε ότι έχασε το δρομολόγιο. Πήρε τότε το 

λεωφορείο της γραμμής, κατέβηκε στην Ομόνοια και περπάτησε έως το σχολείο της Ακομινάτου 

περιμένοντας τα άλλα παιδιά για να αρχίσουν όλα μαζί, όπως κάθε μέρα, το μάθημα. 

«Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε βαθιά» λέει η Μυρσίνη Ζορμπά, εξηγώντας πως υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της γκετοποίησης και της επικοινωνίας των 

προσφύγων με τον έξω κόσμο. Την ίδια ώρα παραμένει μεγάλη η ανάγκη να μη χάσουν οι 

πρόσφυγες την επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, μέσα από τη γραφή και την 

ανάγνωση, αποκαλύπτοντας πως το Δίκτυο είναι ήδη έτοιμο να εντάξει στους χώρους 

φιλοξενίας πλανόδια βιβλιοθήκη. 

«Η ιδέα της κινητής βιβλιοθήκης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αυτή προσφέρει 

είναι μια ιδέα που ήδη εδώ και καιρό έχουμε υλοποιήσει και η οποία τα τελευταία χρόνια 

επισκέπτεται από σχολικές αυλές και παιδικές χαρές έως πλατείες, σε γειτονιές της Αθήνας, 

τόπους της ενδοχώρας αλλά και νησιά. Τώρα ήρθε η ώρα να μπει στα στρατόπεδα προσφύγων 

σε Ελληνικό και Σχιστό. Πρόκειται για μια δράση που αναζωογονεί το ενδιαφέρον των 

παιδιών» υποστηρίζει. 

Η κινητή βιβλιοθήκη έχει βιβλία που μπορούν να διαλέξουν τα παιδιά και να τα διαβάσουν επί 

τόπου, έχει παζλ, παιχνίδια, βιβλιογραφίες για γονείς, έως και κρυμμένο θησαυρό, την 

αγαπημένη δράση μικρών και μεγάλων. 

Το Δίκτυο έχει, όπως εξηγεί η κ. Ζορμπά, ήδη παραγγείλει από την Αγγλία δίγλωσσα βιβλία σε 

φαρσί και αγγλικά, που θα είναι τους επόμενους μήνες στη διάθεση των προσφυγόπουλων έτσι 

ώστε να μπορούν να εξασκούνται στα αγγλικά αλλά να διαβάζουν και τη γλώσσα τους, «καθώς 

θεωρούμε πως η μητρική γλώσσα είναι αναντικατάστατη» όπως λέει. «Τα αγγλικά είναι κάτι 

που τα θέλουν πάρα πολύ και στη συνέχεια έρχονται τα ελληνικά, που θεωρούμε ότι τους είναι 

πολύ χρήσιμα, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά θα μείνουν εδώ αρκετό διάστημα». Η πλανόδια 

βιβλιοθήκη θα διαθέτει επίσης τάμπλετ, μικρά φιλμάκια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Η ιδέα έχει ήδη σχεδιαστεί και υποβληθεί και οι υπεύθυνοι του Δικτύου βρίσκονται στο στάδιο 

αναζήτησης χρημάτων για να διακινηθεί η βιβλιοθήκη στους χώρους των προσφύγων. Ήδη 

υπάρχουν υποσχέσεις από οργανισμούς για χορηγίες. 

«Η πλανόδια βιβλιοθήκη θα είναι ένα βαν που θα φιλοξενεί τα βιβλία και ορισμένα ταμπλό που 

θα απλώνονται στους εξωτερικούς χώρους, θα διαθέτει προτζέκτορα και όλες τις δυνατότητες 

που έχουν τα παιδιά σε ένα καλό σχολείο. Κατά βάση θα περιλαμβάνει λογοτεχνικά βιβλία αλλά 

και ορισμένα υλικά που θα δίνονται σε γονείς και παιδιά και θα ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ 

τους» σημειώνει η πρόεδρος του Δικτύου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Η βιβλιοθήκη φιλοδοξεί και έχει στόχο να καλύψει δέκα στρατόπεδα της Αττικής έως τη 

Μαλακάσα και τη Ριτσώνα, ενώ μόλις βρεθεί και ένα δεύτερο βαν θα ταξιδέψει και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας. 

«Θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ανθρώπινο 

δυναμικό των προσφύγων στα στρατόπεδα, δίνοντας συγκρίσιμα στοιχεία». 
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Ταυτόχρονα, ενταγμένες στο πρόγραμμα θα συνυπάρχουν πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, κυρίως τα σαββατοκύριακα, που θα πραγματοποιούνται εκτός των χώρων 

φιλοξενίας. 

«Ανασαίνουμε με αυτόν τον κόσμο, θέλουμε να νιώθουν ότι είμαστε πολύ κοντά τους και 

στηριζόμαστε σε εκείνο που εκείνοι θέλουν και προσδοκούν και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα 

μαζί τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα διατυπώνονται. Ζητάμε χορηγίες για να 

ολοκληρωθούν αυτά και είμαστε αισιόδοξοι πως η ιδέα έχει ανταπόκριση και μπορεί να 

καλυφθεί». 

Θυμίζει τη δημιουργία του Σχολείου Χωρίς Σύνορα, που έγινε το καλοκαίρι και φιλοξένησε 

καθημερινά περίπου εκατό παιδιά με τριάντα εθελοντές δασκάλους, λειτουργώντας στους 

χώρους ενός σχολείου στο Σταθμό Λαρίσης. 

Επόμενη δράση, όπως λέει, είναι "η εκμάθηση ελληνικών στους εφήβους, ομάδα δύσκολη και 

παραμελημένη, με χωρισμένες ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Ήδη ετοιμάζεται Κέντρο για 

εφήβους στην οδό Μαιζώνος. Υπάρχει ακόμη μια ομάδα εφήβων κοριτσιών που ετοιμάζει μια 

εφημερίδα και άλλη μια που μαγειρεύει μία φορά την εβδομάδα. Οι ηλικιακές ομάδες των 

παιδιών είναι παιδιά του δημοτικού σχολείου, για τα οποία υπάρχει ένα εξάωρο καθημερινό 

πρόγραμμα μέσα στα στρατόπεδα. Τα ίδια παιδιά βγαίνουν έξω, καλούνται σε γιορτές, 

επισκέπτονται μουσεία, βλέπουν κινηματογραφικές ταινίες και συναντώνται με άλλα παιδιά που 

μιλούν ελληνικά. Την παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου, τον περασμένο Απρίλιο, στο 

στρατόπεδο του Σχιστού είχαμε βρει βιβλία στα φαρσί και είχαμε οργανώσει ομάδες ανάγνωσης 

με Αφγανές δασκάλες, καθώς δεν είχαμε αρκετούς διερμηνείς, όπου τα παιδιά άκουσαν ιστορίες 

από την πατρίδα τους. Είναι γεγονός πως έπειτα από μια μικρή έρευνα, διαπιστώσαμε πως ένα 

ποσοστό των παιδιών έως 14 ετών δεν έχει πάει καθόλου σχολείο, καθώς οι εμπόλεμες 

συνθήκες δεν τους επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Η ζωή στα στρατόπεδα είναι πολύ δύσκολη και όσο 

μπορούμε προσπαθούμε να την απαλύνουμε» καταλήγει η κ. Ζορμπά. 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

Σε λεξιλογικό επίπεδο, η συγγραφέας επιχειρεί να κρατήσει ουδέτερη στάση, αν και 

με έμμεσο τρόπο διαφαίνεται η θετική της στάση για την οργάνωση και εφαρμογή 

πλανόδιας βιβλιοθήκης στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Επιλέγει τη λέξη 

«πρόγραμμα» για την αναφορά στο συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα 

παραλληλίζει με τη δημιουργία του Σχολείου Χωρίς Σύνορα, το οποίο, όπως 

αναφέρει, «φιλοξένησε» αρκετά παιδιά, με «εθελοντές» εκπαιδευτικούς. Η 

συγγραφέας, λοιπόν, επιλέγει τις δεδομένες θετικά φορτισμένες λέξεις για την 

αναφορά στο σχολείο, το οποίο παρομοιάζει με το «πρόγραμμα» της πλανόδιας 

βιβλιοθήκης. Η σύγκριση αυτών των δύο προγραμμάτων, είναι ενδεικτική και της 

θετικής στάσης απέναντι στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προορίζεται για 

πολλά στρατόπεδα στην περιοχή της Αττικής. Αναφερόμενη και σε άλλες 

δραστηριότητες του προγράμματος, επιλέγει την, επίσης, θετικά φορτισμένη λέξη 

«συνυπάρχουν» για το εύρος των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε 
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διαφορετικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστική, ωστόσο, η αντίθεση που υπάρχει 

ανάμεσα στη λέξη «φιλοξενία», που είναι θετικά φορτισμένη, και στη λέξη 

«στρατόπεδα», η οποία παραπέμπει σε πολεμικές καταστάσεις, ωστόσο τα 

στρατόπεδα χαρακτηρίζονται ως χώροι φιλοξενίας. Επιπλέον, η λέξη «φιλοξενία» 

αποδίδει ένα αίσθημα προσωρινότητας της κατάστασης, που είτε σχετίζεται με το 

ζήτημα του χώρου διαμονής, είτε με το ζήτημα παραμονής των προσφύγων στην 

Ελλάδα. 

Ο ευθύς λόγος χρησιμοποιείται από τη συγγραφέα για να μεταφερθούν τα 

λεγόμενα της προέδρου του «Δικτύου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού», 

Μυρσίνης Ζορμπά. Με τη δεδομένη επιλογή ενισχύεται η αίσθηση αξιοπιστίας 

αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, αλλά κυρίως για τις μελλοντικές 

ενέργειες. Ο λόγος της προέδρου προσδίδει ένα τόνο δραματικότητας στην 

κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, ενώ παράλληλα, αναπτύσσονται 

αισθήματα συμπόνιας και κατανόησης προς τους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα τη 

διάθεση υποστήριξής τους («θέλουμε να νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους»). 

Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κυρίως από υλικές 

διαδικασίες («συνάντησε», «πήρε», «περπάτησε», «κατέβηκε», «γραφή», «θα 

ταξιδέψει», «δημιουργία» κ.α.), καθώς και κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «ήταν», 

«βρέθηκε», «παραμένει», «είναι», «να αποτελεί» κ.α.), νοητικές γνωστικές (π.χ. 

«είδε», «νόμισε», «θεωρούμε», «ξέρουμε», «θέλουν», «προσδοκούν» κ.α.), λεκτικές 

(π.χ. «εξήγησε», «ρώτησε», «λέει», «υποστηρίζει», «εξηγεί», «σημειώνει» κ.α.), 

κτητικές (π.χ. «έχει», «θα διαθέτει», «θα περιλαμβάνει» κ.α.) και υπαρκτικές (π.χ. 

«συνυπάρχουν», «υπάρχει» κ.α.). Δράστες των πράξεων είναι κατά βάση η Μυρσίνη 

Ζορμπά, τα μέλη του Δικτύου και οι πρόσφυγες. Επίσης, ως δράστες παρουσιάζονται 

ο διερμηνέας και το προσφυγόπουλο που βρέθηκε έξω από το «Ανοιχτό Σχολείο». 

Ωστόσο, κάποιες ενέργειες αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «το Δίκτυο 

είναι ήδη έτοιμο να εντάξει», «η πλανόδια βιβλιοθήκη … θα φιλοξενεί»), με 

αποτέλεσμα να μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας της πράξης. Επιπλέον, με την 

παθητική σύνταξη (π.χ. «Η ιδέα έχει ήδη σχεδιαστεί και υποβληθεί», «ετοιμάζεται 

Κέντρο για εφήβους», «ορισμένα υλικά που θα δίνονται σε γονείς και παιδιά», «τα 

ίδια παιδιά … καλούνται») επιτρέπεται η απαλοιφή του δράστη, αν και από το 

συμφραστικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για τα μέλη του «Δικτύου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού». Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (οδό Ακομινάτου, 
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πλατεία Βάθη, Ομόνοια, Αθήνας, Ελληνικό, Σχιστό, Μαλακάσα, Ριτσώνα) και 

χρονικές (περασμένο καλοκαίρι, πρωί, τελευταία χρόνια, επόμενους μήνες, εξάωρο 

καθημερινό πρόγραμμα, περασμένο Απρίλιο). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Η συγγραφέας επιλέγει να κρατήσει ουδέτερη και 

αντικειμενική στάση. Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού χρησιμοποιείται από την πρόεδρο 

του Δικτύου, το οποίο χρησιμοποιεί η ίδια για να προσδιορίσει την ομάδα των 

ατόμων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Δίκτυο ως μέλη. Με τα λεγόμενά της 

δίνεται έμφαση σε όσα έχουν γίνει από τα μέλη για την υλοποίηση των δράσεων 

μέχρι στιγμής, αλλά και για τις μελλοντικές ενέργειες, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η 

συμπαράστασή τους προς τους πρόσφυγες, των οποίων οι ανάγκες προκρίνονται ως 

ρυθμιστικές των επόμενων προγραμμάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται από την ίδια η 

προσωπική αντωνυμία «με», την οποία χρησιμοποιεί για να αποκαλύψει τη 

συγκίνησή της μετά τη συνάντηση με το «προσφυγόπουλο» έξω από το σχολείο. Η 

συγγραφέας επιλέγει να μεταφέρει τα λόγια της προέδρου, όπως ακριβώς τα 

διατύπωσε η ίδια, προκαλώντας συναισθηματική φόρτιση στους αναγνώστες. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «Το Δίκτυο έχει … 

παραγγείλει από την Αγγλία δίγλωσσα βιβλία» κ.α.), υπάρχουν και κάποιες 

εκφραστικές (π.χ. «Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε βαθιά», «θέλουμε να νιώθουν 

ότι είμαστε πολύ κοντά τους» κ.α.) και μία κατευθυντική πράξη λόγου (π.χ. «Ζητάμε 

χορηγίες για να ολοκληρωθούν αυτά»). Συνεπώς, με τις αποφαντικές και τις 

εκφραστικές πράξεις λόγου η συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη και ο 

αναγνώστης του δέκτη της πληροφορίας. Με την κατευθυντική πράξη λόγου, ο 

προσανατολισμός βρίσκεται στον αναγνώστη από τον οποίο ζητείται κάτι, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ζητείται από τους αναγνώστες, και εν δυνάμει χορηγούς, 

χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι περισσότερες πράξεις 

λόγου εκφέρονται με οριστική έγκλιση, για να εκφράσουν την αλήθεια των 

γεγονότων. Ως προς την τροπικότητα γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας 

(π.χ. «υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της γκετοποίησης», «η 

ιδέα … μπορεί να καλυφθεί» κ.α.) ενισχύοντας την άποψη της κάλυψης των αναγκών 

των προσφύγων, αλλά και της δεοντικής τροπικότητας  στην κατευθυντική πράξη, με 
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την οποία τονίζεται η δυνητική συμμετοχή των αναγνωστών στην υλοποίηση των 

προσπαθειών. Επίσης, στο κείμενο η συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει την 

έκφραση  «την αγαπημένη δράση μικρών και μεγάλων», με την οποία διατυπώνει ένα 

αξιολογικό σχόλιο για τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί κάποιος, νεότερος ή 

μεγαλύτερος, να ασχοληθεί στην πλανόδια βιβλιοθήκη. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων της Μυρσίνης Ζορμπά, ενώ παρατηρείται και η χρήση 

της συστατικής διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση 

δημοσιογραφικό κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του λόγου  της 

εκπαίδευσης (π.χ. «μάθημα», «γραφή», «ανάγνωση», «εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων», «δίγλωσσα βιβλία», «εκπαιδευτικό υλικό», «εξάωρο πρόγραμμα» 

κ.α.), καθώς και από τις συμβάσεις του προσφυγικού λόγου («προσφυγόπουλο», 

«Κέντρο Φιλοξενίας», «πρόσφυγες», «στρατόπεδα προσφύγων» κ.α.). Συνεπώς, μέσα 

στον δημοσιογραφικό λόγο του κειμένου διαπλέκονται στοιχεία του λόγου της 

εκπαίδευσης, αλλά και κάποια στοιχεία σχετικά με τον προσφυγικό λόγο. Το ύφος 

του κειμένου είναι κυρίως επίσημο, σε κάποια σημεία, όμως, γίνεται πιο προσωπικό. 

Στο λεξιλόγιο περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία άτυπου καθημερινού λεξιλογίου (π.χ. 

«γκετοποίησης», «λεωφορείο της γραμμής»), ωστόσο κατά βάση είναι απλό και 

κατανοητό. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, το κείμενο είναι άρθρο σε ηλεκτρονική 

έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Αναλυτικότερα, το κείμενο αντλεί από τον λόγο της εκπαίδευσης σύμφωνα με τον 

οποίο οι πρόσφυγες έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες είναι σημαντικό να 

ικανοποιηθούν και για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται το σχέδιο με την πλανόδια 

βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν στοιχεία από τη δίγλωσση εκπαίδευση, 

καθώς αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αξία της μητρικής γλώσσας για τους 

πρόσφυγες, η οποία χαρακτηρίζεται ως «αναντικατάστατη», ενώ τονίζεται η 

προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με την γλώσσα τους και για το 

σκοπό αυτό η βιβλιοθήκη εφοδιάζεται με «δίγλωσσα βιβλία». Επιπλέον, στο κείμενο 

εντοπίζεται ο λόγος της πολυπολιτισμικότητας, καθώς τονίζεται η ανάγκη 

επικοινωνίας των προσφύγων που διαμένουν στα «κέντρα φιλοξενίας» με την 
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υπόλοιπη κοινωνία, ενώ για τον ίδιο σκοπό οργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες 

για τους πρόσφυγες σε χώρους εκτός των κέντρων, προκειμένου να αυξηθούν οι 

δραστηριότητες σε περιοχές της τοπικής κοινότητας. Ακόμη, φαίνεται πως αντλεί 

στοιχεία και από τον ανθρωπιστικό λόγο, σύμφωνα με το κείμενο οι συνθήκες 

διαβίωσης σε στρατόπεδα είναι δύσκολες, επομένως το σύνολο των δράσεων, πέρα 

από την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, στοχεύει και προσπαθεί να βελτιώσει 

την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Άλλωστε, μέσα στο σώμα του 

κειμένου διαφαίνεται η  πρόθεση του Δικτύου να συμπαρασταθεί και να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες και απαιτήσεις των προσφύγων. Καταληκτικά, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, υπάρχει και ο δημοσιογραφικός λόγος καθώς το κείμενο αποτελεί άρθρο 

εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως το πρόγραμμα της πλανόδιας 

βιβλιοθήκης με τις εκπαιδευτικές, αλλά και τις ποικίλες πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες που προσφέρει εντός και εκτός των χώρων διαμονής, είναι 

σημαντικό για τους πρόσφυγες. Προς ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης, η 

συγγραφέας επιλέγει να παραθέσει  τη συνάντηση της προέδρου με έναν πρόσφυγα 

έξω από το σχολείο. Αυτό που τονίζεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, είναι η επιθυμία 

του να παρακολουθήσει το μάθημα, η οποία το παρακίνησε να κινηθεί αυτόνομα και 

να φθάσει έξω από το σχολείο. Η συγγραφέας, μάλιστα, επιλέγει να παραθέσει το 

περιστατικό της συνάντησης στην αρχή του άρθρου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 

συναισθηματικής φόρτισης στο αναγνωστικό κοινό. Στη συνέχεια του άρθρου 

παρατίθενται πολλές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που προορίζονται για 

διαφορετικές ηλικίες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης όλων 

των προσφύγων. Επίσης, παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν στον εκπαιδευτικό 

τομέα, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διασφάλιση επαφής των προσφύγων με τον 

πολιτισμό τους. Συνοπτικά, είναι σαφής η πρόθεση της συγγραφέα να τονίσει το έργο 

του δικτύου και τα σημαντικά αποτελέσματα για τους πρόσφυγες που ζουν στα 

στρατόπεδα, όταν, μάλιστα, μεταξύ αυτών υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φοιτήσει 

ποτέ σε σχολείο. Τέλος, διατυπώνεται ένα σαφές κάλεσμα προς τα άτομα, που 

έχοντας αναγνωρίσει το προσφερόμενο έργο του Δικτύου, επιδιώκουν να συνδράμουν 

και αυτοί, με τη μορφή χορηγίας στη συνέχισή του. 
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  Στο κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται να βρίσκονται σε δύσκολή θέση 

και να χρήζουν άμεσης βοήθειας και ανάγκης, καθώς παρουσιάζονται ως θύματα του 

πολέμου, εξαιτίας του οποίου στερήθηκαν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στο 

μεγαλύτερο μέρος του άρθρου οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως παθητικοί δέκτες 

των εξελίξεων, ακόμη και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οι Έλληνες 

σχεδιάζουν και υλοποιούν για εκείνους. Οι περιπτώσεις στις οποίες οι πρόσφυγες 

παρουσιάζονται, όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά και να βοηθούν στις διάφορες 

δραστηριότητες, έχουν νωρίτερα σχεδιασθεί από μέλη του δικτύου, τα οποία ζήτησαν 

τη βοήθειά τους. Η μοναδική περίπτωση που κάποιος πρόσφυγας παρουσιάζεται να 

δρα αυτόνομα προκειμένου να ικανοποιήσει το στόχο του, δηλαδή να συμμετάσχει 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, παρατίθεται στην αρχή του κειμένου. Τέλος, οι 

έφηβοι πρόσφυγες, μέσα από τα λεγόμενα της προέδρου, παρουσιάζονται ως μια 

ηλικιακή κατηγορία με ιδιαίτερες ανάγκες, ενώ χαρακτηρίζεται ως «δύσκολη και 

παραμελημένη». Οι έφηβοι, λοιπόν, χρήζουν άμεσης φροντίδας, ενώ υπονοείται πως 

δεν έχουν λάβει την κατάλληλη μέριμνα και προσοχή, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται 

ξεκάθαρο εάν αναφέρεται στην φροντίδα που δεν έλαβαν από τους γονείς τους ή 

σχετικά με την προσοχή που δεν τους δόθηκε κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

Από την αντίθετη πλευρά οι Έλληνες αναπαρίστανται ως δραστήρια άτομα, 

οργανωτικά, τα οποία διαθέτουν ισχύ και την αξιοποιούν μέσω των διάφορων 

προγραμμάτων που σχεδιάζουν και υλοποιούν. Ακόμη, παρουσιάζονται συμπονετικοί 

και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ενσυναίσθησης για όλα όσα πέρασαν και 

συνεχίζουν να βιώνουν οι πρόσφυγες. Οι Έλληνες, όπως δηλώνεται στην τοποθέτηση 

της προέδρου, ως μέλη του Δικτύου, συμπαραστέκονται στους πρόσφυγες και 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα διατήρησης του πολιτισμικού και γλωσσικού τους 

υποβάθρου, εργάζονται εθελοντικά για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, με διάθεση προσφοράς προς εκείνα τα άτομα που έχουν ανάγκη. 

Ωστόσο, ενώ στο άρθρο παρουσιάζονται λεπτομερώς πληροφορίες για τις 

ανάγκες των προσφύγων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται για την 

ικανοποίησή τους από το «Δίκτυο Προστασίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού», 

απουσιάζει η θέση των ίδιων των προσφύγων για όλα αυτά. 
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Άρθρο 4:  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Action Aid στα σχολεία για το προσφυγικό   

«Αν το προσφυγικό το έδιναν να το λύσουν τα παιδιά, θα είχε λυθεί εδώ και μήνες» δηλώνει στο 

ΑΠΕ- ΜΠΕ η Δέσποινα Καρδογέρου, δημιουργός και σχεδιάστρια εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Προς Φυγή», της Action Aid, με θέμα το προσφυγικό, που απευθύνεται σε 

μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Πόσο εύκολο είναι ένα ταξίδι προς την Φυγή; Και τι γίνεται 

όταν φτάσεις εκεί; Μέσα από μια σειρά διαδραστικών ασκήσεων, με εργαλείο τη θεατρική 

έκφραση, οι έφηβοι προβληματίζονται, παίρνουν θέση και γίνονται συνοδοιπόροι ανθρώπων 

που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να βρουν καταφύγιο αλλού. 

«Δεν κάνουμε μάθημα. Πρόκειται για παιχνίδια ρόλων, προσομοίωσης, με μουσική, παιχνίδια 

που μπορεί να δραματοποιούμε ένα παραμύθι. Καλούμε τα παιδιά να μπούνε στη θέση του 

άλλου. Όχι με το μυαλό τους, αλλά με την καρδιά τους. Το πιο σημαντικό παιχνίδι που κάναμε 

με τα παιδιά στο πιλοτικό μας πρόγραμμα, είναι όταν κλήθηκαν να πάρουν θέση απέναντι στο 

προσφυγικό θέμα με μια στάση σώματος. Τα περισσότερα πήραν την θέση του πρόσφυγα, 

δείχνοντάς τον σκυμμένο, δυστυχισμένο. Ορισμένα στάθηκαν θετικά και υποστηρικτικά, 

αγκαλιάζοντάς τον, κάποια άλλα παιδιά ήταν αποστασιοποιημένα, απαθή και πολύ λίγα γύρισαν 

την πλάτη τους. Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση, διάλογος. Χρησιμοποιούμε τεχνικές από το 

θέατρο του καταπιεσμένου. Με οδηγό αυτές τις τεχνικές, ο συμμετέχοντας βιώνει ο ίδιος αυτό 

που συμβαίνει σε κάποιον άλλον, αλλά ταυτόχρονα νιώθει κι ο ίδιος ενδυναμωμένος για να 

παλέψει και να κερδίσει πράγματα που στην καθημερινότητά του τον δυσκολεύουν πολύ»» 

εξηγεί η κ. Καρδογέρου. 

Στόχος του προγράμματος «Προς Φυγή» είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών αλλά και 

εκπαιδευτικών, ενώ η ιδέα για την δημιουργία του, προέκυψε από την ανάγκη των παιδιών να 

ασχοληθούν, να μάθουν, να πάρουν απαντήσεις για το προσφυγικό. «Τι θεωρούμε ξένο και 

γιατί φοβόμαστε το ξένο. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη να μιλήσουν για αυτό το θέμα, να εκφράσουν 

τις απόψεις τους, τα συναισθήματά τους, τους φόβους τους. Αλλά και εκπαιδευτικοί μας 

ζήτησαν να συμμετέχουν σε σεμινάρια, ώστε να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν το προσφυγικό 

μέσα στην τάξη» υπογραμμίζει η κ. Καρδογέρου. 

Σχολιάζοντας μάλιστα ανακοινώσεις σχολείων που δεν επιθυμούν την συμμετοχή των 

προσφυγόπουλων, η κ. Καρδογέρου λέει χαρακτηριστικά, ότι «αυτές οι ανακοινώσεις δεν 

βγήκαν από τα ίδια τα παιδιά, βγήκαν από τους γονείς. Το πρόβλημα είναι ο φόβος για κάτι δεν 

γνωρίζουμε. Η μόνη μας ευκαιρία να μην φοβόμαστε, είναι να προσπαθήσουμε να το 

γνωρίσουμε, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας υγιεινής, αν αυτό είναι το θέμα». 

Το 15ο γυμνάσιο Περιστερίου είναι ένα από τα περίπου 20 σχολεία που θα συμμετέχουν στο 

«Προς Φυγή». Η φιλόλογος Ειρήνη Δασκαλάκη δηλώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ: «Είδα αυτό το 

πρόγραμμα, αλλά το συζήτησα με τα παιδιά δυο τάξεων από την Α' και Γ' γυμνασίου για το αν 

θέλουν να συμμετέχουν. Το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Τα παιδιά ήταν ένθερμα να βιώσουν την 

κατάσταση, να διαπιστώσουν αν ισχύουν όλα αυτά τα αρνητικά που ακούγονται για τους 

πρόσφυγες. Στο σχολείο μας εξάλλου, έχουμε μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών και μάλιστα 

σε μεγάλο ποσοστό. Συζητήσαμε το θέμα που προέκυψε με το σχολείο στο Ωραιόκαστρο και 

αντιδρούν όταν ακούνε γιατί δεν τα δέχονται τα παιδάκια από την Συρία. Εκτιμώ ότι αν 

προέκυπτε ένα τέτοιο θέμα στο δικό μας σχολείο δεν θα είχαν αντιρρήσεις. Βέβαια παίζει ρόλο 

και το γεγονός ότι είμαστε ένα σχολείο στο Περιστέρι, τα παιδιά ζούνε με πολλές μειονοτικές 

ομάδες κι είναι πιο εξοικειωμένα, αγκαλιάζουν εύκολα το διαφορετικό». 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προς Φυγή» θα ξεκινήσει στις 3 Οκτώβρη και μέχρι αυτήν την 

στιγμή δήλωσαν συμμετοχή περίπου 20 γυμνάσια- λύκεια από όλες τις περιοχές της Αττικής 

«ακόμη και ιδιωτικά σχολεία, ενώ έχουμε κι ένα σχολείο που έρχεται από την Κάλυμνο» 

συμπληρώνει η κ. Καρδογέρου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα λειτουργούν σε όλη την 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 



144 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η θετική στάση του/ της συγγραφέα σχετικά με το 

πρόγραμμα που υλοποιείται από την Action Aid σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ο/ Η 

συγγραφέας επιλέγει την έκφραση «εκπαιδευτικό πρόγραμμα» για να χαρακτηρίσει 

το πρόγραμμα «Προς Φυγή», ενώ για να περιγράψει τη διαδικασία εφαρμογής και το 

στόχο του εν λόγω προγράμματος χρησιμοποιεί την αρνητικά φορτισμένη λέξη 

«προβληματίζονται». Αντίστοιχα, για την περιγραφή του σκοπού του προγράμματος, 

χρησιμοποιεί και τη θετικά φορτισμένη λέξη «ευαισθητοποίηση», που, όμως, 

προβάλλει ως η βασική επιδίωξη του προγράμματος για τη μαθητική και την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να προβληματιστούν οι 

συμμετέχοντες, ενώ το αντικείμενο του προβληματισμού τους, παρουσιάζεται με την, 

εξίσου, αρνητικά φορτισμένη έκφραση «αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν», με την 

οποία ο/ η συγγραφέας αναφέρεται στους πρόσφυγες. Ο/ Η συγγραφέας, όμως, 

τονίζει το αποτέλεσμα της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

χρησιμοποιώντας τη θετικά φορτισμένη έκφραση «συνοδοιπόροι ανθρώπων», για να 

αναφερθεί στη συμπαράσταση των μαθητών προς του πρόσφυγες. Ακόμη, με την 

επιλογή της λέξης «καταφύγιο», την οποία χρησιμοποιεί για να αναφερθεί στους 

πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα, αναφέρεται έμμεσα στους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν. Είναι, επίσης, ενδεικτική η συμπαράστασή του/ της προς τους 

πρόσφυγες για τους οποίους μεταφέρει την εικόνα των κατατρεγμένων ανθρώπων, 

που αναζητούν προστασία και τελικά την βρίσκουν στο «καταφύγιο». Οι κίνδυνοι και 

οι δυσκολίες κατανοούνται και από τους μαθητές, μετά τη συμμετοχή τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι αρνητικά φορτισμένες λέξεις «πρόβλημα» και «φόβος», 

που υπάρχουν στα λεγόμενα της σχεδιάστριας του προγράμματος, επιχειρούν να 

προσδιορίσουν την κατάσταση, αλλά και να αποδώσουν τα αίτια δημιουργίας της. Η 

παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα, παρουσιάζεται ως «πρόβλημα» για την 

ελληνική κοινωνία, ενώ βασικό αίτιο για τον προσδιορισμό της κατάστασης ως 

προβληματικής, προβάλλεται ένα αρνητικό συναίσθημα «ο φόβος». Σε αντιδιαστολή 

με το συναίσθημα του φόβου, αντιπαραβάλλεται το συναίσθημα της «χαράς» που 

κυριαρχεί στους μαθητές, που πρόκειται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, όπως δηλώνεται από την εκπαιδευτικό. 
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 Ο ευθύς λόγος χρησιμοποιείται για να μεταφερθούν τα λόγια της σχεδιάστριας 

του προγράμματος, αλλά και μιας εκπαιδευτικού από ένα σχολείο που θα 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Προς Φυγή». Ο/ Η συγγραφέας με αυτή την επιλογή 

δίνει την αίσθηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, καθώς η δημιουργός του 

προγράμματος περιγράφει με παραστατικότητα κάποιες από τις δραστηριότητες, ενώ 

ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης καταδεικνύεται ικανός να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να αντιληφθούν σε συναισθηματικό επίπεδο τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Με την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού δίνεται η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να εξηγήσουν τους λόγους 

συμμετοχής τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αποτελεί απόφαση των 

εκπαιδευτικών, είναι επιθυμία του μαθητικού πληθυσμού που προσπαθεί να 

κατανοήσει όσα γίνονται, χωρίς να στέκεται αδιάφορα στις εξελίξεις. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από νοητικές διαδικασίες (π.χ. «νιώθει», «ευαισθητοποίηση», «θεωρούμε», 

«φοβόμαστε», «δεν επιθυμούν», «να γνωρίσουμε» κ.α.), και υλικές (π.χ. «έδιναν», 

«να λύσουν», «χρησιμοποιούμε», «δημιουργία», «να συμμετέχουν» κ.α.), καθώς και 

κάποιες λεκτικές (π.χ. «εξηγεί», «δηλώνει», «καλούμε», «συζητήσαμε» κ.α.) και 

συσχετιστικές (π.χ. «είναι», «ήταν», «προέκυπτε» κ.α.). Οι δράστες των παραπάνω 

ενεργειών  ποικίλλουν. Αρχικά, στη θέση των δραστών εμφανίζονται η Δέσποινα 

Καρδογέρου
8
, οι Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέλη της Action Aid και 

οι πρόσφυγες. Έπειτα, ως δράστες εμφανίζονται η Ειρήνη Δασκαλάκη
9
, καθώς και 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, κάποιες από τις ενέργειες αποδίδονται 

σε μη έμψυχους δράστες («σχολείων που δεν επιθυμούν»), ενώ και με την επιλογή 

ουσιαστικοποιήσεων («Πρόκειται για παιχνίδια ρόλων»), μετριάζεται η απόδοση 

αιτιότητας της πράξης. Επιπλέον, με την επιλογή της παθητικής σύνταξης («όταν 

κλήθηκαν να πάρουν θέση απέναντι στο προσφυγικό»), επιτρέπεται η απαλοιφή των 

δραστών, αν και από το συμφραστικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για 

τους διοργανωτές του προγράμματος. Οι περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν 

χώρα οι διαδικασίες είναι χωρικές (Αττική, Περιστέρι, Κάλυμνο) και χρονικές 

(Οκτώβρη). 

 

 

                                                           
8
 Δημιουργός και σχεδιάστρια του προγράμματος «Προς Φυγή» 

9
 Φιλόλογος 
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Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού. Ο/ Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κρατήσει ουδέτερη 

στάση, δίνοντας την αίσθηση πως κρατά αποστάσεις και απλώς μεταφέρει τις 

πληροφορίες. Ωστόσο, επιλέγει το β΄ πρόσωπο ενικού, με το οποίο απευθύνεται 

άμεσα σε κάθε έναν ξεχωριστό αναγνώστη και διατυπώνει μία ρητορική ερώτηση. 

Προτρέπει τους αναγνώστες, λοιπόν, να πραγματοποιήσουν νοερά ένα ταξίδι φυγής, 

να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη θέση του πρόσφυγα και να σκεφτούν εάν θα 

προέβαιναν κι εκείνοι στις ίδιες ενέργειες στην προσπάθειά τους να σωθούν. Με τη 

δεδομένη επιλογή, που εντοπίζεται μόνο μία φορά μέσα στο κείμενο, ο/ η 

συγγραφέας λαμβάνει ξεκάθαρα υποστηρικτική θέση υπέρ των διοργανωτών του 

προγράμματος, υπέρ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας τη 

δύσκολη κατάσταση των προσφύγων.  

Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού εντοπίζεται στα λεγόμενα της σχεδιάστριας του 

προγράμματος, με το οποίο αναφέρεται στα μέλη της Action Aid, που υλοποιούν το 

πρόγραμμα, στη συνεργασία αυτών με τους μαθητές («Δεν κάνουμε μάθημα», 

«Καλούμε τα παιδιά να μπούνε στη θέση του άλλου»), αλλά και στο σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας, της οποίας τη στάση προσπαθεί να εξηγήσει χωρίς να υπάρχει 

πρόθεση επίκρισης, μάλιστα, τοποθετεί και τον εαυτό της μεταξύ αυτών που 

εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήματα («γιατί φοβόμαστε το ξένο», «το πρόβλημα 

είναι ο φόβος για κάτι που δεν γνωρίζουμε»). Στα λεγόμενά της χρησιμοποιεί και την 

απρόσωπη σύνταξη («Πρόκειται για παιχνίδια ρόλων», «Υπήρχε μεγάλη ανάγκη να 

μιλήσουν για αυτό το θέμα»). Ακόμη, στα λεγόμενα της φιλολόγου εκτός από το γ΄ 

πρόσωπο πληθυντικού, χρησιμοποιείται το α΄ πρόσωπο ενικού («Είδα», «Εκτιμώ») 

για να εκφράσει την προσωπική της άποψη, αλλά και το α΄ πρόσωπο πληθυντικού 

(«Συζητήσαμε», «έχουμε», «είμαστε»), με το οποίο αναφέρεται στην εκπαιδευτική 

κοινότητα του σχολείου, που συναποφάσισαν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές (π.χ. «Χρησιμοποιούμε 

τεχνικές από το θέατρο του καταπιεσμένου»), υπάρχουν ωστόσο και κάποιες 

κατευθυντικές πράξεις («Καλούμε τα παιδιά να μπούνε στη θέση του άλλου», «Η 

μόνη μας ευκαιρία να μη φοβόμαστε, είναι να προσπαθήσουμε να το γνωρίσουμε» 

κ.α.). Ο/ Η συγγραφέας, επομένως, με τις αποφαντικές πράξεις λόγου έχει το ρόλο 

του/ της πληροφοριοδότη, ενώ ο αναγνώστης το ρόλο του δέκτη της πληροφορίας. 
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Ωστόσο, με τις κατευθυντικές πράξεις λόγου, ο προσανατολισμός βρίσκεται στον 

αναγνώστη από τον οποίο ζητείται κάτι. Στις περισσότερες πράξεις λόγου επιλέγεται 

η οριστική έγκλιση για να εκφράσει την αλήθεια των γεγονότων. Ως προς την 

τροπικότητα γίνεται χρήση της επιστημικής τροπικότητας (π.χ. «παιχνίδια που μπορεί 

να δραματοποιούμε ένα παραμύθι», «Το πιο σημαντικό παιχνίδι που κάναμε» κ.α.), 

τονίζοντας την ποιότητα και την αξία των προσφερόμενων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, αλλά και της δεοντικής τροπικότητας («Καλούμε τα παιδιά να 

μπούνε στη θέση του άλλου») με την οποία τονίζεται η ανάγκη τόσο οι αναγνώστες 

του άρθρου, όσο και οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να φανταστούν 

τον εαυτό τους στη θέση των προσφύγων. Επίσης, στο άρθρο υπάρχουν κάποια 

αξιολογικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο/ η συγγραφέας για να τονίσει έμμεσα το 

μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και να επισημάνει την 

ανταπόκριση του προγράμματος στις απαιτήσεις του μαθητικού κοινού («εύκολο», 

«ανάγκη»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με 

την παράθεση των λεγομένων της σχεδιάστριας του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

της φιλολόγου, ενώ παρατηρείται και η χρήση της συστατικής διακειμενικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, το υπό εξέταση κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του 

εκπαιδευτικού λόγου («εκπαιδευτικού προγράμματος», «πιλοτικό πρόγραμμα», 

«σεμινάρια», «τάξη», «σχολική χρονιά» κ.α.), του θεατρικού λόγου («θέατρο του 

καταπιεσμένου», «παιχνίδια ρόλων», «δραματοποιήσουμε» κ.α.), καθώς και από τον 

προσφυγικό λόγο («προσφυγικό», «προσφυγόπουλων», «μειονοτικές ομάδες»). Το 

ύφος του κειμένου είναι επίσημο, αλλά παράλληλα και πιο προσωπικό, στο σημείο 

που ο/ η συγγραφέας δίνει ένα τόνο διαδραστικότητας στο κείμενό του/ της. Στο 

λεξιλόγιο υπάρχουν κάποιοι θεατρικοί όροι, αλλά κατά βάση είναι απλό και 

κατανοητό. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, πρόκειται για άρθρο σε ηλεκτρονική 

έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Αρχικά, αντλούνται στοιχεία από τον ανθρωπιστικό λόγο, καθώς μέσα από τα 

εκπαιδευτικά πλαίσια καθίσταται εφικτή η κατανόηση της θέσης του πρόσφυγα, με 

απώτερο στόχο την αποδοχή και τη συνύπαρξη μαζί του. Επιπλέον, εντοπίζονται 
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στοιχεία που αντλούνται από το λόγο της πολυπολιτισμικότητας, με την παράθεση 

του παραδείγματος του σχολείου στο Περιστέρι, ως μια υποδειγματική περίπτωση και 

για τις υπόλοιπες σχολικές κοινότητες, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Τέλος, 

αναπτύσσεται, έμμεσα, και ο εκπαιδευτικός λόγος, που, πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται 

με τον τομέα της διδακτικής πρακτικής. Η διδακτική πρακτική παρουσιάζεται ως ένα 

σημαντικό ζήτημα για την εκπαιδευτική κοινότητα και για την μετέπειτα στάση προς 

το προσφυγικό ζήτημα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα προς τους πρόσφυγες που 

βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο κείμενο εντοπίζεται και ο δημοσιογραφικός λόγος. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Action Aid είναι ιδανικό για να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση του προσφυγικού 

ζητήματος από την εκπαιδευτική κοινότητα. Το βασικότερο, όμως, είναι πως ο 

εκπαιδευτικός τομέας προβάλλεται ως ο κατεξοχήν ικανός τομέας να συμβάλλει στην 

αλλαγή του αρνητικού κλίματος, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά, αλλά υποβόσκει στο 

κείμενο («όλα αυτά τα αρνητικά που ακούγονται για τους πρόσφυγες»). Ο/ Η 

συγγραφέας εστιάζει κυρίως στην πραγματοποίηση της αλλαγής, καθώς αναφέρει 

«γίνονται συνοδοιπόροι ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο 

τους», ενώ παράλληλα θίγονται και οι αιτίες που έφεραν τους πρόσφυγες προς την 

Ευρώπη, και συγκεκριμένα την Ελλάδα. 

 Στο κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως κατατρεγμένα άτομα, που 

επιχειρούν να ξεφύγουν από τους κινδύνους («αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον 

τόπο τους και να βρουν καταφύγιο αλλού»). Επιπλέον, αναπαρίστανται ως θύματα 

και παθητικοί δέκτες των καταστάσεων, χωρίς να μπορούν να επέμβουν δυναμικά και 

να αλλάξουν τις συνθήκες που επικρατούν. Επιπρόσθετα, με έμμεσο τρόπο θίγεται το 

υγειονομικό ζήτημα, στο οποίο οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως φορείς ασθενειών 

(«λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας υγιεινής»). Οι Έλληνες, όμως, 

παρουσιάζονται να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την φημολογούμενη 

κατάσταση («τα παιδιά … να διαπιστώσουν αν ισχύουν όλα αυτά τα αρνητικά που 

ακούγονται για τους πρόσφυγες»), οι πρόσφυγες βρίσκονται, λοιπόν, στο έλεος της 

ανθρωπιστικής τους διάθεσης. Ωστόσο, στο σώμα του κειμένου, ενώ το προσφυγικό 

αποτελεί το κυρίαρχο θέμα, δεν παρουσιάζεται η πλευρά των προσφύγων. 
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Αντιθέτως, στο κείμενο ομάδες Ελλήνων αναπαρίστανται διαφοροποιημένα. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 

ζήτημα, αν και όπως γίνεται κατανοητό, περισσότερο σε πρακτικό επίπεδο.  Οι 

μαθητές παρουσιάζονται ως άτομα με διάθεση να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με ανεπτυγμένο ενδιαφέρον για το προσφυγικό θέμα. 

Μάλιστα, μαθητές στο σχολείο στο Περιστέρι παρουσιάζονται δεκτικοί απέναντι στη 

διαφορετικότητα χωρίς να διακατέχονται από στερεότυπα, ευαισθητοποιημένοι και με 

ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης («αντιδρούν όταν ακούνε γιατί 

δεν τα δέχονται τα παιδάκια από την Συρία»). Ωστόσο, από το κείμενο γίνεται 

κατανοητό πως οι μαθητές έχουν και κάποια αρνητικά συναισθήματα, τα οποία, 

όμως, επιδιώκουν να ξεπεράσουν μέσω του προγράμματος («να εκφράσουν ... τα 

συναισθήματά τους, τους φόβους τους»). Σε αντίθεση με τους μαθητές εμφανίζονται 

οι γονείς, καθώς παρουσιάζονται να είναι αυτοί που αρνούνται τη φοίτηση των 

προσφύγων στα σχολεία. Οι Έλληνες, επίσης, παρουσιάζονται να διαθέτουν ισχύ στα 

χέρια τους, καθώς Έλληνες, μέλη της Action Aid σχεδιάζουν και υλοποιούν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και εκπαιδευτικές κοινότητες επιλέγουν να 

συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. 
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Άρθρο 5: Εκδήλωση ελπίδας και αδελφοσύνης   

 «Φέτος βάλαμε τις βάσεις για τη συνύπαρξή μας και για έναν κόσμο που χωράει πολλούς 

κόσμους μαζί» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής, από 

τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, που χθες μετατράπηκε σε σκηνή ελπίδας και αδελφοσύνης, 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα 

τρία καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας, για το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το μελοποιημένο ποίημα του Κ.Π. Καβάφη, «Επάνοδος από την 

Ελλάδα» από τους μαθητές του Κ.Σ. Γέρακα, οι οποίοι στη συνέχεια παρουσίασαν τη «Φωτιά 

στο βουνό», ένα δραματοποιημένο παραμύθι του Μάνου Κοντολέων. 

«Η συμμετοχή των προσφυγόπουλων, το δυνατό τους χειροκρότημα, οι φωνές τους, όλα ήταν 

πολύ συγκινητικά» μας λέει η Καλυψώ, μαθήτρια της Γ' Λυκείου στο Κ.Σ. Γέρακα. 

«Το σχολείο μας συμμετέχει ενεργά σε ζητήματα που αφορούν την υποδοχή των προσφύγων. 

Τον Γενάρη, για παράδειγμα, όταν έγινε το περιστατικό στο Πέραμα, βγάλαμε κείμενο με το 

οποίο δηλώναμε ξεκάθαρα ότι είμαστε απέναντι σε όλες τις εκδηλώσεις βίας και μίσους. 

Είμαστε 100% υπέρ να έρθουν προσφυγόπουλα στο σχολείο μας, γιατί είναι παιδιά και σαν 

παιδιά η θέση τους είναι στα σχολεία» μας λέει η νεαρή μαθήτρια. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά από το Κ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης, παρουσίασαν χοροθέατρο με τίτλο 

«Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας» κάνοντας μια αναδρομή στη μινωική Κρήτη. «Δουλέψαμε 

με την κίνηση και τη μουσική για να μπορέσουν τα προσφυγάκια να καταλάβουν πιο εύκολα τα 

μηνύματα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τη σημερινή διάσταση στους μύθους καταλήγοντας στον 

Ικαρο, τον άνθρωπο που πέταξε και που δίνει φτερά στην κοινωνία» μας λέει η διευθύντρια του 

Κ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης, Μαρία Καλουδιώτη. 

Μας εξηγεί ότι η χθεσινή εκδήλωση έρχεται σε συνέχεια της προχθεσινής εκδήλωσης στο 

νεοϊδρυθέν καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου, όπου οι ομάδες παρουσίασαν αφηγήσεις 

προσφύγων δεμένες με ποιητικά και λογοτεχνικά κείμενα και μουσική. 

«Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι τα προσφυγάκια είναι ευπρόσδεκτα και ότι θα 

δίνουμε μάχες για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη γνώση. Η κοινωνία πρέπει να 

σταματήσει να μας προσβάλει ως λαό και να καταλάβει ότι δεν φεύγει κανείς από την πατρίδα 

του αν η πατρίδα του δεν τον κυνηγά. Οταν η πατρίδα είναι η κάννη ενός όπλου, σημασία έχει η 

σωτηρία σου» τονίζει η Μ. Καλουδιώτη. 

Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΠΕΘ, δηλώνει εξαιρετικά χαρούμενος καθώς όλα τα 

προσφυγόπουλα, έως 15 ετών, πουν ζουν στη χώρα, έχουν ενταχθεί πλέον στο εκπαιδευτικό 

σύστημα: 

«Το πρώτο στοίχημα κερδήθηκε. Περίπου 5.000 παιδιά φοιτούν σε 15 σχολεία σε περίπου 300 

τάξεις υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας ότι απαγόρευσε 

σε ακραίες απόψεις να επιβάλουν τη θέλησή τους» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Γ. Παντής και 

προσθέτει ότι από τη νέα σχολική χρονιά θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. 

Η εκδήλωση έκλεισε με «Τα τραγούδια της παντρειάς» από τους μαθητές του Κ.Σ. 

Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, που παρουσίασαν έθιμα του γάμου, στήνοντας ένα κανονικό 

γλέντι πάνω στη σκηνή με χορό, τραγούδια αλλά και κεράσματα στο κοινό που χειροκροτούσε 

κατενθουσιασμένο. 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία γλώσσας 

Σε λεξιλογικό επίπεδο, διακρίνεται η προσπάθεια της συγγραφέα να κρατήσει 

ουδέτερη στάση, επιχειρώντας να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικές με την εκδήλωση. Άμεσα, όμως, αποκαλύπτεται η θετική της 

στάση για την εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο σε συνεργασία με τους 

μαθητές τριών καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς επιλέγει τις θετικά φορτισμένες λέξεις 

«ελπίδα» και «αδελφοσύνη» για να προσδιορίσει το αποτέλεσμα αυτής της 

εκδήλωσης, τα οποία φαίνεται πως επιτεύχθηκαν μέσα από την τέχνη που αποτέλεσε 

το επίκεντρο της εκδήλωσης («μελοποιημένο ποίημα», «δραματοποιημένο 

παραμύθι», «χοροθέατρο»). Η τέχνη, λοιπόν, με διάφορες μορφές αποδεικνύεται 

ικανή να συμβάλλει στην ανάπτυξη «ελπίδας» και «αδελφοσύνης», ανάμεσα σε 

διαφορετικούς λαούς, καταρρίπτοντας τα πιθανά εμπόδια («δουλέψαμε με την κίνηση 

και τη μουσική … για να καταλάβουν πιο εύκολα τα μηνύματα»). Η συγγραφέας 

θίγει άμεσα το ζήτημα των διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών δικαιωμάτων 

των προσφύγων, καθώς χρησιμοποιεί την έκφραση «δικαίωμα των προσφυγόπουλων 

στην εκπαίδευση», αντί της έκφρασης «δικαίωμα παιδιών στην εκπαίδευση», που 

είναι πιο γενικευμένη. Η τοποθέτησή της, όμως, είναι συγκεκριμένη, αναφέρεται 

στοχευμένα στα εκπαιδευτικά δικαιώματα των προσφύγων.  Η θετική της στάσης 

αποκαλύπτεται και από τις τοποθετήσεις που επιλέγει να παραθέσει αυτούσιες μέσα 

στο σώμα του κειμένου. Με τα λεγόμενα μιας μαθήτριας που έλαβε μέρος στις 

εκδηλώσεις, γίνεται σαφής η ηθική ικανοποίησή της από την ανταπόκριση των 

προσφύγων στην εκδήλωση («Η συμμετοχή των προσφυγόπουλων … οι φωνές τους, 

όλα ήταν συγκινητικά»), αλλά και η υποστηρικτική στάση των μαθητών του 

καλλιτεχνικού σχολείου στο Γέρακα προς τους πρόσφυγες, τους οποίους αποδέχονται 

και προσκαλούν στο σχολείο τους («Είμαστε 100% υπέρ να έρθουν … στο σχολείο 

μας»). Στη συνέχεια παραθέτει  σε ευθύ λόγο τα λεγόμενα της διευθύντριας του 

καλλιτεχνικού σχολείου Κρήτης, με τα οποία προσδίδεται ένας βαθμός αξιοπιστίας 

για τον τρόπο εργασίας και τους επιδιωκόμενους επικοινωνιακούς στόχους της 

εκδήλωσης. Επίσης σε ευθύ λόγο μεταφέρονται τα λόγια της διευθύντριας για το 

κοινωνικό και ανθρωπιστικό μήνυμα της εκδήλωσης με τα οποία αποδίδεται ένας 

τόνος δραματικότητας («θα δίνουμε μάχες για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη 

γνώση»). Ωστόσο, σε πλάγιο λόγο μεταφέρονται τα λόγια της για κάποιες περαιτέρω 
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λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση. Τέλος, σε ευθύ λόγο μεταφέρονται από τη 

συγγραφέα τα λεγόμενα του γενικού γραμματέα του υπουργείου παιδείας, Γιάννη 

Παντή, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, προσδίδοντας με 

αυτό τον τρόπο αξιοπιστία στην είδηση. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «συνεργασία», «διοργάνωσε», «παρουσίασαν», 

«συμμετοχή», «χειροκρότημα», «να έρθουν» κ.α.), καθώς και κάποιες λεκτικές (π.χ. 

«φωνές», «λέει», «βγάλαμε κείμενο», «εξηγεί», «αφηγήσεις» κ.α.), συσχετιστικές 

(π.χ. «είναι», «μετατράπηκε», «αφορούν» κ.α.) και κάποιες νοητικές εκφραστικές και 

γνωστικές διαδικασίες (π.χ. «ελπίδας», «θέλουμε», «να καταλάβουν» κ.α.). Οι 

δράστες των πράξεων ποικίλλουν. Αρχικά, ως δράστες εμφανίζονται ο γενικός 

γραμματέας του Υπουργείου, οι μαθητικοί πληθυσμοί που συμμετείχαν στην 

εκδήλωση, η μαθήτρια του σχολείου στο Γέρακα, έπειτα η σχολική κοινότητα στο 

Γέρακα και η διευθύντρια του σχολείου στην Κρήτη. Παρόλα αυτά, κάποιες από τις 

ενέργειες αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «Το σχολείο μας συμμετέχει», 

«διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας», «η πατρίδα του τον κυνηγά»), ενώ παράλληλα 

με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. «εκδηλώσεις βίας και μίσους») μετριάζεται η 

απόδοση αιτιότητας της πράξης. Επιπλέον, με τη χρήση της παθητικής σύνταξης (π.χ. 

«μετατράπηκε σε σκηνή ελπίδας», «Το πρώτο στοίχημα κερδήθηκε», «θα ενταχθούν 

στο εκπαιδευτικό σύστημα») επιτρέπεται η απαλοιφή του δράστη, αν και από το 

συμφραστικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι η συγγραφέας αναφέρεται στους 

συμμετέχοντες της εκδήλωσης και στους υπεύθυνους του Υπουργείου. Οι 

περιστάσεις μέσα στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες είναι χωρικές (Μέγαρο 

Μουσικής). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού, σε μια προσπάθεια της συγγραφέα να είναι αντικειμενική. Ωστόσο, 

επιλέγει την προσωπική αντωνυμία «μας», την οποία χρησιμοποιεί στο κείμενο για να 

προσδιορίσει τον εαυτό της, μεταξύ της δημοσιογραφικής ομάδας, η οποία 

εξασφαλίζει δηλώσεις από τη μαθήτρια του σχολείου στο Γέρακα και από τη 

διευθύντρια του σχολείου στην Κρήτη. Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού και η προσωπική 

αντωνυμία «μας» επιλέγεται από τον Γιάννη Παντή («Φέτος βάλαμε τις βάσεις για τη 



153 

 

συνύπαρξη μας») με τα οποία αναφέρεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, που 

ο όπως ο ίδιος υποστηρίζει, προχωρά προς την αποδοχή και τη συνύπαρξη με τους 

πρόσφυγες. Επίσης, και από τη συμμετέχουσα μαθήτρια χρησιμοποιείται το α΄  

πρόσωπο πληθυντικού και η κτητική αντωνυμία «μας», με τα οποία προσδιορίζεται 

το σύνολο της σχολικής κοινότητας στο Γέρακα. Η επιλογή του α΄ προσώπου 

πληθυντικού τονίζει τη διαφορετική στάση της σχολικής κοινότητας στο Γέρακα, από 

τη στάση που υιοθέτησαν στο Πέραμα. Τέλος, και η διευθύντρια του σχολείου στην 

Κρήτη επιλέγει το α΄ πρόσωπο πληθυντικού («Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε 

είναι ότι τα προσφυγάκια είναι ευπρόσδεκτα») με τη συγκεκριμένη επιλογή 

προσδιορίζει την ομάδα του σχολείου της που συμμετείχε στην καλλιτεχνική 

εκδήλωση. Εξίσου ενδιαφέρουσα, είναι η απρόσωπη σύνταξη που επιλέγει («σημασία 

έχει η σωτηρία σου») για να αποδώσει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν 

οι πρόσφυγες, ως έναν κίνδυνο με τον οποίο θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος ο 

καθένας. 

 Οι πράξεις λόγου είναι κυρίως αποφαντικές («Περίπου 5.000 παιδιά φοιτούν 

σε 15 σχολεία σε περίπου 300 τάξεις υποδοχής»), υπάρχουν, όμως, μερικές 

εκφραστικές (π.χ. «όλα ήταν πολύ συγκινητικά», «είμαστε απέναντι σε όλες τις 

εκδηλώσεις βίας και μίσους» κ.α.), μία  κατευθυντική (π.χ. «Η κοινωνία πρέπει να 

σταματήσει να μας προσβάλλει ως λαό») και μία δεσμευτική πράξη λόγου (π.χ. «θα 

δίνουμε μάχες για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη γνώση»). Συνεπώς, όπως 

προκύπτει από τις αποφαντικές, τις εκφραστικές και τη δεσμευτική πράξη λόγου, η 

συγγραφέας έχει το ρόλο του πληροφοριοδότη και ο αναγνώστης το ρόλο του δέκτη 

των πληροφοριών. Στην κατευθυντική πράξη λόγου, ωστόσο, ο αναγνώστης αποκτά 

το ρόλο εκείνου από τον οποίο ζητείται κάτι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αφορά στην αλλαγή στάσης απέναντι στους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα. 

Σχεδόν όλες οι πράξεις λόγου εκφράζονται με Οριστική έγκλιση για να εκφράσουν 

την αλήθεια των αναφερόμενων γεγονότων. Σχετικά με την τροπικότητα 

χρησιμοποιείται η επιστημική τροπικότητα («Φέτος βάλαμε τις βάσεις για τη 

συνύπαρξή μας»), με την οποία γίνεται αναφορά σε όσα έγιναν στην εκδήλωση, αλλά 

και στην πορεία του προγράμματος ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, όμως, χρησιμοποιείται και η δεοντική τροπικότητα 

(«Η κοινωνία πρέπει να σταματήσει να μας προσβάλει ως λαό και να καταλάβει ότι 

δεν φεύγει κανείς από την πατρίδα του αν η πατρίδα του δεν τον κυνηγά»), στα λόγια 

της διευθύντριας, εκφράζοντας τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
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πρόσφυγες, αλλά, πρωτίστως, την ανάγκη αλλαγής στάσης μελών της κοινωνίας. Στα 

λόγια της είναι χαρακτηριστική η χρήση του «πρέπει», με το οποίο διατυπώνει το 

ηθικό χρέος της ελληνικής κοινωνίας προς τους πρόσφυγες. Ακόμη, στο κείμενο 

υπάρχουν κάποια αξιολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τη συγγραφέα για 

να τονίσει το μέγεθος αποδοχής της εκδήλωσης και του ευρύτερου προγράμματος 

εκπαίδευσης των προσφύγων («κανονικό γλέντι», «κατενθουσιασμένο», «εξαιρετικά 

χαρούμενος»), δεν παραλείπει, όμως, έντεχνα να αναφερθεί και στην προγενέστερη 

καθυστερημένη ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα («έχουν ενταχθεί 

πλέον στο εκπαιδευτικό σύστημα»). 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο εντοπίζεται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας με την 

παράθεση των λεγομένων του Γιάννη Παντή, της διευθύντριας και της μαθήτριας, 

ενώ παρατηρείται και η χρήση της συστατικής διακειμενικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του 

λόγου της τέχνης (π.χ. «μελοποιημένο ποίημα», «δραματοποιημένο παραμύθι», 

«χοροθέατρο», «μουσική», «χορό», «ποιητικά κείμενα», «λογοτεχνικά κείμενα» 

κ.α.), αλλά και της εκπαίδευσης (π.χ. «σχολείο», «εκπαιδευτικό σύστημα», «τάξεις 

υποδοχής», «σχολική χρονιά» κ.α.). Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το 

λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό. Ως προς το κειμενικό είδος, το κείμενο αποτελεί 

άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

 Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. Το 

κείμενο πηγάζει από τον ανθρωπιστικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο οι πρόσφυγες 

αντιμετωπίζουν εξαιρετικούς κινδύνους, με τη φυγή να αποτελεί τη μοναδική λύση, 

συνεπώς η προτροπή προς την ελληνική κοινωνία να αλλάξει στάση φαίνεται 

απόλυτα λογική. Επιπλέον, αντλεί στοιχεία και από τον λόγο της αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης («θα δίνουμε μάχες για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη γνώση») ο 

οποίος θέτει ως βασικό στόχο την πρόσβαση και την ισότητα όλων στην εκπαίδευση. 

Εφόσον η κοινωνία προσφέρει εκπαίδευση στα παιδιά των Ελλήνων, οφείλει να 

προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες και στους πρόσφυγες. Ακόμη, εκφράζεται και ο λόγος 

της πολυπολιτισμικότητας, καθώς υποστηρίζεται πως είναι εφικτή η συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτισμικά ανθρώπων («Φέτος βάλαμε τις βάσεις για τη συνύπαρξή 

μας και για έναν κόσμο που χωράει πολλούς κόσμους»). Τέλος, διαπλέκονται μεταξύ 
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τους ο καλλιτεχνικός λόγος με τον εκπαιδευτικό λόγο, στα πλαίσια της διδακτικής 

πρακτικής, σύμφωνα με τους οποίους η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση γλωσσών μέσω του καλλιτεχνικού 

περιεχομένου και αποτελέσματος. Συνεπώς, μένοντας στα θετικά και υποστηρικτικά 

καλλιτεχνικά αποτελέσματα, αλλά και στο βαθύτερο νόημα τους («Προσπαθήσαμε να 

δώσουμε τη σημερινή διάσταση στους μύθους») η ελληνική κοινωνία πρέπει να 

πιστέψει στις δυνατότητες που υπάρχουν και να επιτρέψει να αλλάξει η κατάσταση. 

Ήδη, η αλλαγή φαίνεται πως πραγματοποιείται με τις κυβερνητικές τοποθετήσεις για 

όσα έχουν υλοποιηθεί και για όσα πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Τέλος, 

υπάρχει ο δημοσιογραφικός λόγος, καθώς το κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική 

έκδοση εφημερίδας. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως η συνύπαρξη μεταξύ 

διαφορετικών πολιτισμικά ανθρώπων είναι δυνατή, και ως ένα ισχυρό επιχείρημα 

προβάλλει η τέχνη. Μέσα από τις διάφορες μορφές της κατορθώνει να συμβάλλει 

στην επικοινωνία μαθητών  που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, παρόλα αυτά όμως 

επικοινωνούν. Επομένως, ανάλογα πραγματοποιήσιμη φαίνεται η εκπαιδευτική 

συνύπαρξη ανάμεσα σε Έλληνες και πρόσφυγες, στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Πρωταρχικός στόχος του κειμένου είναι να πειστεί μέρος της ελληνικής 

κοινωνίας που στέκεται αρνητικά στην πρόταση ένταξης των προσφύγων στην 

εκπαίδευση. Η τέχνη, λοιπόν, χρησιμοποιείται ως μέσο για να αλλάξει η σκληρή και 

αρνητική στάση της ελληνικής κοινωνίας, να συνεχιστεί το πρόγραμμα ένταξης, που 

ήδη έχει προχωρήσει, όπως δηλώνεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου, και 

τελικά, να καταστεί σαφές ότι η ένταξη των προσφύγων μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Στο κείμενο  τονίζεται η θέση και ο ρόλος των προσφύγων, καθώς όπως 

εντοπίζεται «είναι παιδιά και σαν παιδιά η θέση τους είναι στα σχολεία». Οι 

πρόσφυγες, λοιπόν, παρουσιάζονται να ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, 

εκείνη των παιδιών, η οποία και τα προσδιορίζει ως άτομα ευάλωτα. Παράλληλα, 

όμως, η συγγραφέας αναγνωρίζει τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα. Ωστόσο, δεν 

παρουσιάζονται να διεκδικούν την ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, αλλά πολύ 

περισσότερο, αυτά  να ικανοποιούνται εξαιτίας των σχεδιασμών είτε του κράτους, 

είτε μέρους πολιτών. Ακριβώς επειδή είναι παιδιά οι Έλληνες τα αποδέχονται στα 
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σχολεία τους, και αποτελούν ένα παράδειγμα και για εκείνους που έχουν διαφορετική 

άποψη και στάση. Επιπλέον, αναπαρίστανται να ανταποκρίνονται θετικά και να 

συμμετέχουν στα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάζουν γι’ αυτούς μέλη των 

ελληνικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο Μέγαρο Μουσικής («Η συμμετοχή των 

προσφυγόπουλων, το δυνατό τους χειροκρότημα»). Οι πρόσφυγες αναπαρίστανται 

παθητικά, ως αποδέκτες αυτών των εκδηλώσεων, ενώ ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής στην εκδήλωση προκύπτει το αίσθημα της ελπίδας για το μέλλον.  

 Οι Έλληνες, από την αντίθετη πλευρά, παρουσιάζονται δεκτικοί και 

υποστηρικτικοί προς τους πρόσφυγες («Είμαστε 100% υπέρ να έρθουν 

προσφυγόπουλα στο σχολείο μας»), ενώ και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

παρουσιάζονται ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί («Δουλέψαμε με την κίνηση και τη 

μουσική για να μπορέσουν τα προσφυγάκια να καταλάβουν πιο εύκολα τα 

μηνύματα»). Επίσης, αναπαρίστανται ως ευαίσθητα άτομα («Η συμμετοχή των 

προσφυγόπουλων … οι φωνές τους, όλα ήταν πολύ συγκινητικά»), που 

συνειδητοποιούν τις δυσκολίες των ανθρώπων («δεν φεύγει κανείς από την πατρίδα 

του αν η πατρίδα του δεν τον κυνηγά»), αλλά και ως διεκδικητές και υπερασπιστές 

της δημοκρατίας («θα δίνουμε μάχες για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη γνώση»). 

Τέλος, με την αναφορά σε όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, το μεγαλύτερο μέρος της 

ελληνικής κοινωνίας παρουσιάζεται να διακατέχεται από δημοκρατικά φρονήματα 

(«Είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας ότι απαγόρευσε σε ακραίες απόψεις να 

επιβάλουν τη θέλησης τους»). 

Παρόλα αυτά, στο παρόν κείμενο δεν δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους 

πρόσφυγες να μιλήσουν και να τοποθετηθούν αναφορικά με όλα όσα θίγονται. 
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Άρθρο 6: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΜΕ 

ΤΗ UNICEF, ΤΗ ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙ, [14/11/2016] 

- Σε μια διεθνούς εμβέλειας συνεργασία προχώρησε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» με στόχο την στήριξη των προσφυγόπουλων και την 

εκπαίδευσή τους.   

Η «Αποστολή» ένωσε τις δυνάμεις της, με τον κορυφαίο, παγκοσμίως, ανθρωπιστικό 

διακυβερνητικό οργανισμό την Unicef, τη Φιλανδική και τη Σουηδική Εκκλησία και τη μη 

κυβερνητική οργάνωση «Έλιξ» για την δημιουργία ενός παράθυρου ευκαιρίας και ένταξης 

χιλιάδων παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στις περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου. 

Στόχος της «Αποστολής» σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας - όπως ανακοίνωσε η 

οργάνωση - είναι η στήριξη του έργου που έχει αναλάβει η ελληνική δημόσια εκπαίδευση για τη 

βέλτιστη ένταξη των παιδιών στην μάθηση αλλά και την ελληνική κοινωνία. 

Στα προγράμματα θα απασχολείται  εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ο σχεδιασμός 

μαθημάτων θα γίνεται σε συνεργασία με άτομα από την προσφυγική κοινότητα που θα 

απασχολούνται στο πρόγραμμα, των οποίων η συμβολή θα είναι καθοριστική για την επιτυχή 

υλοποίηση της δράσης. 

Τα προγράμματα  είναι εμπλουτισμένα με μαθησιακό υλικό και δραστηριότητες που καλύπτουν 

τις ανάγκες των παιδιών λαμβάνοντας πάντα υπόψη και σεβόμενοι την πολιτισμική τους 

ταυτότητα και υπόβαθρο και απευθύνεται σε 3 ηλικιακές ομάδες: 

-Παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών με δραστηριότητες εισαγωγής στη μάθηση έχοντας ως επίκεντρο 

το παιχνίδι και την δημιουργική απασχόληση. 

-Μαθητές 6 έως 15 ετών στα οποία θα παρέχεται μαθησιακή υποστήριξη, αφού σκοπός είναι να 

ενισχύσει τα παιδιά στη συμμετοχή τους στις σχολικές αίθουσες των δημόσιων σχολείων στα 

οποία ήδη προσφέρεται επίσημη εκπαίδευση. 

-Μαθητές 16 και 17 ετών, που μέχρι στιγμής δεν συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου και θα έχουν τη χαρά να μετέχουν στην εκμάθηση της ελληνικής, 

της αγγλικής και της μητρικής τους γλώσσας. Επίσης θα τους  παρέχονται μαθήματα που 

αφορούν στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους κατάστασης και της ομαλής ένταξής τους 

στην κοινωνία. 

Ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμανδρίτης  Συμεών Βολιώτης και ο 

Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας υποδέχτηκαν και μίλησαν τις 

αντιπροσωπείες πριν την έναρξη σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε για την κατάρτιση του 

προσωπικού που θα στελεχώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Όπως ανέφεραν οι δύο άνδρες «ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με 

την  «Αποστολή» προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά - ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, 

το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο - να απολαμβάνουν του δικαιώματός τους σε μια ποιοτική 

εκπαίδευση και έναν ανθρώπινο κόσμο». Και συμπλήρωσαν: «Όλοι μας θα εργαστούμε να 

προστατεύσουμε τα παιδιά, που έφθασαν στην χώρα μας από εμπόλεμες ζώνες και να τα 

βοηθήσουμε να πάνε στο σχολείο, να τα κρατήσουμε υγιή, να τα βοηθήσουμε να ανακάμψουν 

από τα ψυχικά τους τραύματα, να τους συμπαρασταθούμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να 

παίξουν». 
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Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας 

Σε λεξιλογικό επίπεδο διακρίνεται η θετική στάση του/ της συγγραφέα για τη 

συνεργασία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» με τη Unicef, τη 

Φιλανδική και τη Σουηδική εκκλησία και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Έλιξ». Ο/ Η 

συγγραφέας επιλέγει τις θετικά φορτισμένες λέξεις «συνεργασία» και «δράση» για να 

αναφερθεί στη μεταξύ τους σύμπραξη με κοινό σκοπό την ανάπτυξη «εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων». Στόχοι αυτής της «δράσης», όπως επιλέγει να τη χαρακτηρίσει ο/ η 

συγγραφέας,  είναι η «δημιουργία ευκαιρίας» και «ένταξης» για τους πρόσφυγες στα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Είναι χαρακτηριστικό 

πως επιλέγει τη λέξη «ένταξη» για να αναφερθεί στην εισαγωγή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο, επομένως, για τον/ την 

συγγραφέα το ενδεχόμενο παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα είναι μια 

ρεαλιστική εξέλιξη της κατάστασης. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο αποσκοπεί 

στη «στήριξη» του σχεδιασμού που έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά του 

υπουργείου. Ο/ Η συγγραφέας για να περιγράψει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τα οποία διαχωρίζονται με ηλικιακά κριτήρια, χρησιμοποιεί θετικά 

φορτισμένες λέξεις και εκφράσεις («παιχνίδι», «δημιουργική απασχόληση», 

«μαθησιακή υποστήριξη», «ενισχύσει», «ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής 

κατάστασης»), επομένως, είναι ενδεικτική η θετική στάση σχετικά με τα 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφέρονται στους πρόσφυγες. 

Γενικότερα, το κείμενο βρίθει από συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και εκφράσεις 

(«δημιουργία ενός παράθυρου ευκαιρίας», «σεβόμενοι την πολιτισμική τους 

ταυτότητα», «χαρά να μετέχουν στην εκμάθηση της ελληνικής, της αγγλικής και της 

μητρικής τους γλώσσας») με τις οποίες ο/ η συγγραφέας επιχειρεί να αποδώσει τη 

σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ίδια τα άτομα, αλλά και τη 

σημασία τήρησης κάποιων βασικών παραμέτρων για την ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων. Τέλος, επιλέγεται ο ευθύς λόγος για τα λεγόμενα 

του αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη
10

 και του Κωνσταντίνου Δήμτσα
11
, οι οποίοι 

αναφέρονται στις επιδιώξεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμου, καθώς και στους στόχους του φιλανθρωπικού οργανισμού. Με τις 

                                                           
10

 Πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
11

 Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» 
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συγκεκριμένες επιλογές ο/ η συγγραφέας επιχειρεί να προσδώσει αντικειμενικότητα 

και αξιοπιστία στις παρεχόμενες πληροφορίες. Το λεξιλόγιο του κειμένου είναι μη 

τεχνικό καθιστώντας εύκολη την πρόσληψή του από το αναγνωστικό κοινό. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κυρίως από υλικές 

διαδικασίες (π.χ. «συνεργασία», «στήριξη», «δημιουργία», «θα απασχολείται», 

«σχεδιασμός» κ.α.), καθώς και κάποιες συσχετιστικές (π.χ. «είναι», «θα γίνεται», 

«καλύπτουν», «απευθύνεται», «συμπεριλαμβάνονται» κ.α.), λεκτικές (π.χ. 

«ανακοίνωσε», «μίλησαν», «ανέφεραν» κ.α.), νοητικές συναισθηματικές (π.χ. 

«συμπαρασταθούμε», «θα έχουν τη χαρά» κ.α.) και κτητικές (π.χ. «έχει αναλάβει»). 

Οι δράστες των πράξεων ποικίλλουν. Αρχικά, ως δράστες εμφανίζονται η 

«Αποστολή», η Φιλανδική και η Σουηδική εκκλησία και η μη κυβερνητική οργάνωση 

«Έλιξ», το επιστημονικό προσωπικό και μέλη της κοινότητας των προσφύγων. 

Ακόμη, στη θέση των δραστών παρουσιάζονται ο αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, ο 

Κωνσταντίνος Δήμτσας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ωστόσο, κάποιες ενέργειες 

αποδίδονται σε μη έμψυχους δράστες (π.χ. «Η «Αποστολή» ένωσε τις δυνάμεις της»), 

ενώ παράλληλα με τη χρήση ουσιαστικοποιήσεων (π.χ. «υλοποίηση της δράσης», 

«ένταξη παιδιών», «μαθησιακή υποστήριξη») μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας της 

πράξης. Επίσης, η χρήση της παθητικής σύνταξης («έναρξη σεμιναρίου που 

πραγματοποιήθηκε») επιτρέπει την απαλοιφή του δράστη, ωστόσο, όπως 

αντιλαμβανόμαστε από τα συμφραζόμενα πρόκειται για τους τέσσερις φορείς που 

συνεργάζονται μεταξύ τους για την σχεδίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι 

περιστάσεις μέσα στις οποίες πραγματοποιούνται οι διαδικασίες είναι χωρικές 

(Αθηνών, Μακεδονία, Ήπειρο). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. Ο/ Η συγγραφέας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κρατήσει 

ουδέτερη και ενημερωτική στάση, ενώ με έμμεσο τρόπο φαίνεται πως τάσσεται στο 

πλευρό των φορέων που σχεδίασαν τη συγκεκριμένη συνεργασία, αφού μας 

μεταφέρει σε ευθύ λόγο τα λεγόμενα των υπευθύνων της ελληνικής πλευράς. 

Συνεπώς, ο/ η συγγραφέας επικεντρώνεται κυρίως στις τοποθετήσεις από 

εκπροσώπους της ελληνικής εκκλησίας, και της ελληνικής φιλανθρωπικής 
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οργάνωσης, παρότι, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα συνδράμουν και άλλοι 

φορείς από το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό.  

 Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού χρησιμοποιείται στα λεγόμενα του 

Συμεών Βολιώτη και του Κωνσταντίνου Δήμτσα («Όλοι μας θα εργαστούμε να 

προστατεύσουμε τα παιδιά», «να τα βοηθήσουμε να πάνε στο σχολείο»), με τα οποία 

προσπαθούν να διαχωρίσουν μία συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που προσδιορίζονται 

με κριτήριο τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 Οι πράξεις λόγου είναι κατά βάση αποφαντικές («Σε μια διεθνούς εμβέλειας 

συνεργασία προχώρησε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

«Αποστολή»), υπάρχουν όμως και κάποιες δεσμευτικές πράξεις λόγου («Όλοι μας θα 

εργαστούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά», «να τα κρατήσουμε υγιή, να τα 

βοηθήσουμε να ανακάμψουν από τα ψυχικά τους τραύματα» κ.α.). Επομένως, ο/ η 

συγγραφέας  έχει τον ρόλο του πληροφοριοδότη, ενώ ο αναγνώστης του δέκτη της 

πληροφορίας. Προσλεκτικός ενδείκτης των πράξεων λόγου αποτελεί η έγκλιση, οι 

περισσότερες πράξεις λόγου εκφράζονται με οριστική για να δηλώσουν την αλήθεια 

των γεγονότων. Αναφορικά με την τροπικότητα, γίνεται χρήση της επιστημικής 

τροπικότητας («Στα προγράμματα θα απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό» κ.α.) εκφράζοντας τον επαγγελματισμό των μελών που θα 

συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, στο άρθρο εντοπίζονται 

κάποια αξιολογικά στοιχεία («διεθνούς εμβέλειας», «κορυφαίο», «παγκοσμίως», 

«καθοριστική», «επιτυχή», «βέλτιστη»)  τα οποία μεταχειρίζεται ο/ η συγγραφέας για 

να αναφερθεί στην οργάνωση και στα αποτελέσματα της συνεργασίας των φορέων. 

Ακόμη, παρατίθενται και κάποια στοιχεία που περιγράφουν την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες («εμπόλεμες ζώνες», «ψυχικά τους τραύματα», 

«ψυχοκοινωνική κατάσταση»), με τα οποία εντείνεται το μέγεθος της σπουδαιότητας 

των προγραμμάτων. 

 

Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων του αρχιμανδρίτη και του γενικού διευθυντή του 

οργανισμού «Αποστολή». Επιπλέον, παρατηρείται και η χρήση της συστατικής 

διακειμενικότητας, καθώς το υπό εξέταση δημοσιογραφικό κείμενο δανείζεται 
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στοιχεία από τις συμβάσεις του εκπαιδευτικού λόγου (π.χ. «σχεδιασμός μαθημάτων», 

«μαθησιακό υλικό και δραστηριότητες», «μαθησιακή υποστήριξη», «εκμάθηση 

ελληνικής», «σεμιναρίου» κ.α.), επίσης από τις συμβάσεις της θρησκευτικής 

ορολογίας (π.χ. «αρχιμανδρίτης», «Αρχιεπισκοπής», «Εκκλησία», «Αρχιεπίσκοπος»), 

ενώ χρησιμοποιούνται κάποιες συμβάσεις από τον κλάδο της ψυχολογίας (π.χ. 

«ψυχοκοινωνική κατάσταση», «ψυχικά τραύματα»). Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, στα πλαίσια του δημοσιογραφικού λόγου διαπλέκονται στοιχεία του 

εκπαιδευτικού, του θρησκευτικού λόγου και του σχετικού λόγου με τον επιστημονικό 

κλάδο της ψυχολογίας. Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο. Το λεξιλόγιο δεν είναι 

ιδιαιτέρως εξεζητημένο, εκτός από κάποιους επιστημονικούς όρους που 

παρατίθενται, ωστόσο, καθίσταται κατανοητό προς τους αναγνώστες. Αναφορικά με 

το κειμενικό είδος, το παρόν κείμενο αποτελεί άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση 

εφημερίδας. 

 Τα είδη λόγων που υπάρχουν στο κείμενο διαπλέκονται μεταξύ τους. Αρχικά, 

το κείμενο στηρίζεται στον επιστημονικό εκπαιδευτικό λόγο σύμφωνα με τον οποίο, 

οι διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες απαιτούν διαφορετικό μαθησιακό υλικό, το 

οποίο δεν πρέπει να απορρίπτει και να θίγει το πολιτισμικό υπόβαθρο των 

προσφύγων. Επίσης, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη συμβολή και 

την πορεία των προγραμμάτων στο κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, για το οποίο διεξάγεται και το σχετικό σεμινάριο. Επιπλέον, τονίζεται το 

περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο δεν θα περιορίζεται απλώς στην 

εκμάθηση ελληνικών, όπως θα ανέμενε κάποιος αναφορικά με το ενδεχόμενο 

παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει σχέδιο για τη διδασκαλία 

των Αγγλικών και της μητρικής τους γλώσσας, συνεπώς αναγνωρίζεται η σημασία 

του πολιτισμικού υποβάθρου των προσφύγων για την εκπαιδευτική τους πορεία. 

Ακόμη, στο κείμενο αναπτύσσεται ο επιστημονικός λόγος της ψυχολογίας, καθώς 

αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στην ψυχολογική κατάσταση των προσφύγων, ενώ 

προγραμματίζονται σχετικά μαθήματα υποστήριξης για να μπορέσουν να ξεπεράσουν 

τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν («να ανακάμψουν από τα ψυχικά τους τραύματα»). 

Καταληκτικά, το κείμενο αντλεί και από τον ανθρωπιστικό λόγο, καθώς δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στους λόγους συνεργασίας και στις προσδοκίες των φορέων για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συνειδητοποίηση της κατάστασης («έφθασαν στη 

χώρα μας από εμπόλεμες ζώνες») και των επικίνδυνων συνθηκών από τις οποίες 

ξέφυγαν, προτρέπει τα μέλη της οργάνωσης να εργαστούν με ποικίλους τρόπους για 
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να παράσχουν βοήθεια στους πρόσφυγες, τους οποίους αντιμετωπίζουν ως 

συνανθρώπους («ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο»). Τέλος, στο κείμενο υπάρχουν στοιχεία του δημοσιογραφικού λόγου. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που σχεδιάστηκαν κατόπιν της συνεργασίας των τεσσάρων φορέων, θα βοηθήσουν 

στην ένταξη των προσφύγων τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στο κοινωνικό 

πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πολλές πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων, τους στόχους και το διδακτικό προσωπικό. Επίσης, 

προς το τέλος του άρθρου, με άμεσο τρόπο, μεταδίδεται το μήνυμα της προσφοράς 

βοήθειας προς το συνάνθρωπο, σε συμφωνία με το μήνυμα που κηρύττει η Ορθόδοξη 

εκκλησία στους πιστούς. 

 Στο κείμενο οι πρόσφυγες παρουσιάζονται, κυρίως, ως παθητικοί αποδέκτες 

των ενεργειών που οργανώνονται. Ωστόσο, η συμμετοχή κάποιων προσφύγων στην 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμβάλλει στην αναπαράσταση των 

ίδιων ως χρήσιμων μελών, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους 

στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, αναπαρίστανται ως 

θύματα των πολεμικών καταστάσεων («έφθασαν στην χώρα μας από εμπόλεμες 

ζώνες»), οι οποίες τους έχουν προκαλέσει προβλήματα ψυχολογικού επιπέδου. Οι 

πρόσφυγες, επομένως, βρίσκονται σε δύσκολή θέση και χρήζουν άμεσης βοήθειας, 

προσοχής και φροντίδας, ανάγκες που φαίνεται πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 

μόνοι τους. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

τα οποία, μάλιστα, διαχωρίζονται με ηλικιακά κριτήρια, συνεπώς συγκεκριμένης 

ηλικίας πρόσφυγες παρουσιάζονται να έχουν συγκεκριμένες ανάγκες.  

  Αντιθέτως, οι Έλληνες αναπαρίστανται ως δραστήρια άτομα που 

συμμετέχουν, μέσω της «Αποστολής», στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ενισχυτικών με τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

υπουργείου. Στην ενέργειά τους αυτή, παρουσιάζονται ως ευαισθητοποιημένα άτομα 

(«Όλοι μας θα εργαστούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, που έφθασαν στην χώρα 

μας από εμπόλεμες ζώνες»), με διάθεση προσφοράς στους πάσχοντες συνανθρώπους, 

ενώ παράλληλα φαίνονται απαλλαγμένοι από κοινωνικά  και ρατσιστικά στερεότυπα 

και προκαταλήψεις («ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το 
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κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο»). Ακόμη, οι Έλληνες παρουσιάζονται ως 

δημοκρατικά άτομα, τα οποία σέβονται το πολιτισμικό κεφάλαιο των προσφύγων, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό («σεβόμενοι την πολιτισμική τους 

ταυτότητα και υπόβαθρο»), αλλά και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους («να 

απολαμβάνουν του δικαιώματός τους σε μια ποιοτική εκπαίδευση»), τα οποία 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν, ενεργώντας ως δίκαιοι πολίτες σε μια δημοκρατική 

κοινωνία. 

Ωστόσο, από το παρόν άρθρο απουσιάζει η τοποθέτηση των ίδιων των 

προσφύγων για όλα όσα αναφέρονται και τους αφορούν άμεσα. 
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Άρθρο 7: ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ»    

Προσφυγόπουλα του κέντρου φιλοξενίας στη Βέροια μαθαίνουν ελληνικά 

Πρωτοβουλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα 168 παιδιά που βρίσκονται στο 

κέντρο φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργεί στο στρατόπεδο "Αρματολού Κόκκινου" στη 

Βέροια έλαβε η αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βέροιας. 

Αυτό ανέφερε σήμερα η βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, Παρασκευή 

Κοτσάλου Πάπαρη, σε ημερίδα με θέμα "οι βιβλιοθήκες στο πλευρό των προσφύγων και 

μεταναστών" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, στη 

Θεσσαλονίκη. 

"Τα παιδιά γνωρίζουν κάποιες λέξεις στα αγγλικά και προσπαθούν να τις μάθουν και στα 

ελληνικά ώστε να επικοινωνούν και με τους εθελοντές που βρίσκονται στο στρατόπεδο" είπε η 

κ. Κοτσάλου - Πάπαρη και διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες για την εκμάθηση 

ελληνικών σε ενήλικες και τη λειτουργία, μέσα στο κέντρο φιλοξενίας, δανειστικής βιβλιοθήκης 

για πρόσφυγες, μικρούς και μεγάλους. 

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά του 

κέντρου φιλοξενίας προσφύγων από εθελοντές της Βέροιας. 

 "Πέρα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι πρόσφυγες έχουν μεγάλη ανάγκη 

ενημέρωσης και πληροφόρησης ενώ τα προσφυγόπουλα έχουν μεγάλη ανάγκη ψυχαγωγίας", 

σημείωσε και πρόσθεσε: "επειδή τα παιδικά χαμόγελα είναι βασική έγνοια όλων όσοι 

ασχολούνται με το δαιδαλώδες προσφυγικό, οι εθελοντές της Βέροιας έχουν φροντίσει με 

δράσεις και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης τα οποία ευελπιστούν να αυξήσουν το 

επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να τους προσφέρουν στιγμές ξεγνοιασιάς". 

 Η κ. Κοτσάλου είπε ακόμη ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη η συνέχιση του προγράμματος 

"Οδυσσέας" που ολοκληρώθηκε πέρσι σε όλους τους νομούς της χώρας για την εκπαίδευση 

μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. "Θεωρώ 

ότι είναι βασική υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας ή των υπουργείων που σχετίζονται με τη 

μετανάστευσης [sic] η συνέχιση τέτοιων προγραμμάτων, η εξεύρεση πόρων για τη συνέχιση των 

μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού και η συνέχιση ή η δημιουργία ενός νέου προγράμματος "Οδυσσέας" για να δοθεί η 

δυνατότητα σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να μετέχουν του ελληνικού 

πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, αν, βέβαια, θελήσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και 

να ζητήσουν να λάβουν άσυλο στη χώρα μας" υπογράμμισε. 

Θ. Πελεγρίνης: Οι δημόσιες βιβλιοθήκες θα υποστηριχτούν σε ό,τι αφορά δράσεις υποστήριξης 

των προσφύγων και των μεταναστών 

"Ως υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης 

πολλαπλών δράσεων υποστήριξης των προσφύγων και των μεταναστών. Στις δράσεις αυτές οι 

δημόσιες βιβλιοθήκες θα υποστηριχτούν έτσι ώστε να έχουν ρόλο και παρέμβαση με 

εξειδικευμένα προγράμματα κάνοντας χρήση των ποικίλων υποδομών τους και ιδίως των 

βιβλιοαυτοκινήτων τους επιδιώκοντας, με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική τους παρέμβαση να 

είναι ουσιαστική και αποτελεσματική" αναφέρει, μεταξύ άλλων, χαιρετισμός του υφυπουργού 

Παιδείας Θεοδόση Πελεγρίνη, που αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας. 

Νωρίτερα, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππος Τσιμπόγλου μίλησε για τη 

διαδικασία μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα παρουσίασε την ιστορία της βιβλιοθήκης για την οποία 

ανέφερε ότι είναι η τέταρτη στον κόσμο στη συλλογή χειρογράφων (καθώς διαθέτει 5.066 

χειρόγραφα) και η τρίτη στον κόσμο σε χειρόγραφα Καινής Διαθήκης, μετά από εκείνες του 
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Βατικανού και της Αγίας Αικατερίνης του Σινά (καθώς διαθέτει 300 χειρόγραφα Καινής 

Διαθήκης). 

Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αναδεικνύονται κατά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης ο κ. 

Τσιμπόγλου επισήμανε ότι το υλικό που θα μεταφερθεί είναι πολύτιμο και απαιτείται μεγάλη 

προσοχή ενώ τόνισε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη καλείται πλέον να επιτελέσει το έργο της, να 

καλύψει τα κενά που προέκυψαν στο περασμένο χρονικό διάστημα από τις ελλείψεις 

προσωπικού και χρηματοδότησης, να αναπτύξει νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να δημιουργήσει 

δανειστικό τμήμα, ανοικτή βιβλιοθήκη αλλά και το δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών. 

Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε, αίσθηση προκάλεσε η προσωπική μαρτυρία της 

φοιτήτριας του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, Γιασμίν Ελ Αγκούζ. Όπως είπε, η ίδια είναι κόρη πολιτικού πρόσφυγα με 

καταγωγή από την Παλαιστίνη. Για το προσφυγικό τόνισε ότι δημιουργούνται πολλά 

ερωτηματικά σε σχέση με το πότε οι πρόσφυγες θα καταφέρουν να συνεχίσουν το μεγάλο ταξίδι 

τους ενώ σημείωσε ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που τους απασχολούν είναι και εκείνο της 

συνέχισης της μόρφωσής τους καθώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε βιβλία στη 

μητρική τους γλώσσα. 

Για την εμπειρία του ρεπορτάζ στο προσφυγικό ζήτημα μίλησε η δημοσιογράφος του Αθηναϊκού 

και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Νικόλ Καζαντζίδου. Παράλληλα αναφέρθηκε και 

στις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά των βιβλιοθηκών για τα παιδιά συνολικά και για 

τα προσφυγόπουλα ειδικότερα. 

 

Περιγραφική ανάλυση (μικρο- επίπεδο) 

Η ιδεοποιητική λειτουργία γλώσσας 

 

Σε λεξιλογικό επίπεδο, ο/ η συγγραφέας επιχειρεί να κρατήσει ουδέτερη στάση 

αποφεύγοντας να χρησιμοποιεί άμεσα θετικές αναφορές για τα προγράμματα που 

σχεδιάζονται από το δήμο Βέροιας. Επιλέγει, όμως, τη λέξη «πρωτοβουλία» αντί 

κάποιας άλλης λέξης, όπως απόφαση ή σχέδιο, για να μεταφέρει τα λόγια της 

βιβλιοθηκονόμου που παρουσίασε τη δράση σχετικά με την εκμάθηση ελληνικών που 

προσφέρονται στους πρόσφυγες. Η λεξιλογική επιλογή αποδεικνύει εμμέσως την 

υποστηρικτική θέση του/ της συγγραφέα σχετικά με την απόφαση της αντιδημαρχίας 

στη Βέροια. Ο/ Η συγγραφέας στη συνέχεια του κειμένου χρησιμοποιεί την έκφραση 

«προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης», για να αναφερθεί σε όσα σχεδιάζονται 

να εφαρμοστούν μελλοντικά, ενώ για τα άτομα που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή 

τους χρησιμοποιεί τη θετικά φορτισμένη λέξη «εθελοντές». Νοηματικά η λέξη 

«εθελοντές» παραπέμπει σε άτομα με διάθεση προσφοράς, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση προς τους συνανθρώπους τους, απαλλαγμένα από ιδιοτελή κίνητρα. Η 

έκφραση «κέντρο φιλοξενίας» που χρησιμοποιείται για την αναφορά στους χώρους 

διαμονής, συγκρούεται νοηματικά με τη λέξη «στρατόπεδο», όπου διαμένουν οι 



166 

 

πρόσφυγες. Φαίνεται ασυμβίβαστο ένα στρατόπεδο που χρησιμοποιείται για λόγους 

στρατιωτικής εκπαίδευσης, να μετατρέπεται σε χώρο φιλοξενίας ανθρώπων που οι 

πολεμικές συνθήκες οδήγησαν στην Ελλάδα. Ωστόσο, η λέξη «φιλοξενία» είναι μία 

θετικά φορτισμένη λέξη, παραπέμπει σε καταστάσεις όπου το φιλοξενούμενο 

πρόσωπο είναι ευπρόσδεκτο, ενώ και η πλευρά που παρέχει φιλοξενία, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα, επιλέγει συνειδητά τη συγκεκριμένη θετική 

στάση. Είναι σημαντικό, όμως, πως η λέξη «φιλοξενία» ενέχει και μια αίσθηση 

προσωρινότητας της κατάστασης. Στο τέλος του άρθρου ο/ η συγγραφέας, 

μεταφέροντας τα λεγόμενα μιας δημοσιογράφου, παραθέτει τη λέξη «παιδιά» για να 

αναφερθεί στα προγράμματα των βιβλιοθηκών που σχεδιάζονται και απευθύνονται σε 

άτομα μικρότερης ηλικίας, ενώ επιλέγει τη λέξη «προσφυγόπουλα» για να αναφερθεί 

στα προγράμματα που στοχευμένα απευθύνονται στους πρόσφυγες, επομένως 

τονίζεται η προσπάθεια που καταβάλλεται για το σχεδιασμό κατάλληλων 

προγραμμάτων ανάλογα και με τις υπάρχουσες ανάγκες. 

 Ο ευθύς λόγος χρησιμοποιείται από τον/ τη συγγραφέα για να μεταφέρει τα 

λεγόμενα της Παρασκευής Κοτσάλου- Πάπαρη
12
, με τα οποία αναφέρεται σε 

πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τους στόχους των προγραμμάτων, αλλά και 

τον μελλοντικό σχεδιασμό άλλων. Επίσης, παρατίθενται αυτούσιο μέρος του 

χαιρετισμού του Θεοδόση Πελεγρίνη
13
, με τον οποίο παρουσιάζεται η επίσημη 

τοποθέτηση του υπουργείου για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς. 

Επιλέγεται, όμως, ο πλάγιος λόγος για τη μεταφορά των λεγομένων της 

βιβλιοθηκονόμου, του Φίλιππου Τσιμπόγλου
14

  και της Νικόλ Καζαντζίδου
15

  με τα 

οποία παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τη διαδικασία 

μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης και τη δημοσιογραφική κάλυψη του 

προσφυγικού θέματος, αντίστοιχα. Επιπλέον, σε πλάγιο λόγο επιλέγει να μεταφέρει 

τα λόγια της Γιασμίν Ελ Αγκούζ
16
, με τα οποία γίνεται αναφορά στην προσωπική της 

ιστορία, καθώς και στον προβληματισμό της για την εξέλιξη της κατάστασης και την 

αποχή των προσφύγων από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, με την επιλογή του 

πλαγίου λόγου ο/ η συγγραφέας έχει περιθώρια να αξιολογήσει τα λεγόμενα της 

                                                           
12

 Βιβλιοθηκονόμος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 
13

 Υφυπουργός Παιδείας την περίοδο 23 Σεπτεμβρίου 2015 – 5 Νοεμβρίου 2016 
14

 Γενικός Διευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
15

 Δημοσιογράφος Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
16

 Φοιτήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας 
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φοιτήτριας, τα οποία, όπως, τελικά, μεταφέρονται, θίγουν σημαντικά ζητήματα για 

τους πρόσφυγες. 

 Όσον αφορά το σύστημα της μεταβιβαστικότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

από υλικές διαδικασίες (π.χ. «προσπαθούν», «απασχόλησης», «δράσεις», 

«ολοκληρώθηκε», «δημιουργία», «παρέμβαση», «χρήση» κ.α.), καθώς και από 

κάποιες λεκτικές (π.χ. «αναφέρει», «είπε», «υπογράμμισε», «ενημέρωσης», 

«πληροφόρησης», «σημείωσε» κ.α.), συσχετιστικές (π.χ. «είναι», «σχετίζονται», 

«βρίσκονται» κ.α.), νοητικές γνωστικές (π.χ. «να μάθουν», «Θεωρώ» κ.α.), νοητική 

εκφραστική (π.χ. «ευελπιστούν»)  και υπαρκτικές (π.χ. «διαθέτει», «δεν έχουν 

πρόσβαση»). Αρχικά, ως δράστες των πράξεων εμφανίζονται οι πρόσφυγες, η 

βιβλιοθηκονόμος, οι εθελοντές στα προγράμματα, έπειτα οι μετανάστες, ο 

υφυπουργός Παιδείας, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η φοιτήτρια 

και η δημοσιογράφος. Παράλληλα με τους έμψυχους δράστες αποδίδονται ενέργειες 

και σε μη έμψυχους δράστες («Εθνική Βιβλιοθήκη … να επιτελέσει το έργο της», 

«δημόσιες βιβλιοθήκες … να έχουν ρόλο και παρέμβαση»), ενώ και με τις 

ουσιαστικοποιήσεις (π.χ. «εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας», «λειτουργία … 

δανειστικής βιβλιοθήκης», «εξεύρεση πόρων», «δημιουργία προγράμματος») 

μετριάζεται η απόδοση αιτιότητας της πράξης.  Επιπλέον, η χρήση της παθητικής 

σύνταξης (π.χ. «σε εξέλιξη βρίσκονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης … 

από εθελοντές», «οι δημόσιες βιβλιοθήκες θα υποστηριχτούν») επιτρέπει τον 

μετριασμό απόδοσης αιτιότητας, αλλά και την πλήρη απαλοιφή του δράστη, στη 

δεύτερη περίπτωση. Ωστόσο, πρόκειται για το υπουργείο παιδείας το οποίο θα 

αναλάβει να υποστηρίξει τις δράσεις των δημόσιων βιβλιοθηκών, όπως δηλώνεται με 

την ανάγνωση του χαιρετισμού στην αρχή της ημερίδας. Οι περιστάσεις μέσα στις 

οποίες λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω διαδικασίες είναι χωρικές (Βέροια, στρατόπεδο 

Αρματολού Κόκκινου, Θεσσαλονίκη) και χρονικές (κατά τη διάρκεια της ημερίδας, 

νωρίτερα, 13η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης). 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  

 

Όσον αφορά τη δείξη προσώπου χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού. Ο/ Η συγγραφέας προσπαθεί να κρατήσει ουδέτερη και αντικειμενική 

στάση, μεταφέροντας πληροφορίες σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν στη διάρκεια 

ημερίδας στη Θεσσαλονίκη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη 
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προσφέρονται, αλλά και για όσα σχεδιάζονται για τους πρόσφυγες. Το α΄ πρόσωπο 

ενικού χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθηκονόμο («Θεωρώ ότι είναι βασική 

υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας»), τα λόγια της οποίας μεταφέρονται σε ευθύ 

λόγο, για να εκφράσει την άποψή της σχετικά με την ανάγκη διατήρησης και 

σχεδίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

που ζουν στην Ελλάδα. Το α΄ πρόσωπο πληθυντικού επιλέγεται από τον υφυπουργό 

Παιδείας («Ως υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρισκόμαστε στη 

διαδικασία ανάπτυξης πολλαπλών δράσεων»), με τη συγκεκριμένη επιλογή 

αναφέρεται στην ομάδα των υπευθύνων στο υπουργείο Παιδείας που εργάζονται για 

το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανάλογων δράσεων για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες. 

 Οι πράξεις λόγου είναι κυρίως αποφαντικές (π.χ. «Πρωτοβουλία για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας … έλαβε η αντιδημαρχία Παιδείας και 

Πολιτισμού»), υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιες δεσμευτικές πράξεις (π.χ. «Στις 

δράσεις αυτές οι δημόσιες βιβλιοθήκες θα υποστηριχτούν έτσι ώστε να έχουν ρόλο 

και παρέμβαση»), καθώς και κάποιες κατευθυντικές πράξεις λόγου (π.χ. «η συνέχιση 

ή η δημιουργία ενός νέου προγράμματος "Οδυσσέας"», «είναι βασική υποχρέωση του 

υπουργείου Παιδείας ή των υπουργείων που σχετίζονται με τη μετανάστευσης η 

συνέχιση τέτοιων προγραμμάτων»).  Ο/ Η συγγραφέας, επομένως, με τις αποφαντικές 

και δεσμευτικές πράξεις λόγου αποκτά το ρόλο του πληροφοριοδότη και ο 

αναγνώστης του δέκτη των πληροφοριών, ενώ με τις κατευθυντικές πράξεις λόγου ο 

προσανατολισμός βρίσκεται κυρίως στον αποδέκτη από τον οποίο ζητείται κάτι, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ζητείται από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων η 

μελλοντική εφαρμογή τους. Οι περισσότερες πράξεις λόγου εκφέρονται με οριστική 

έγκλιση, για να δηλώσουν την αλήθεια των γεγονότων. Αναφορικά με την 

τροπικότητα χρησιμοποιείται η επιστημική τροπικότητα («τα προσφυγόπουλα έχουν 

μεγάλη ανάγκη ψυχαγωγίας», «θα ήταν πολύ χρήσιμη η συνέχιση του προγράμματος 

"Οδυσσέας"») επισημαίνοντας τις ανάγκες που έχουν οι πρόσφυγες, αλλά και τη 

σημασία υλοποίησης και προσφοράς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, 

γίνεται χρήση της δεοντικής τροπικότητας («Θεωρώ ότι είναι βασική υποχρέωση του 

υπουργείου»), στα λεγόμενα της βιβλιοθηκονόμου, όπου τονίζεται η υποχρέωση του 

υπουργείου να συνεχίσει την εφαρμογή προγραμμάτων για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες. 
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Ερμηνευτική ανάλυση (μεσο- επίπεδο) 

 

Εξετάζοντας το άρθρο παρατηρείται η χρήση της καταφανούς διακειμενικότητας, με 

την παράθεση των λεγομένων της Κοτσάλου- Πάπαρη και του Πελεγρίνη, ενώ 

παρατηρείται και η χρήση της συστατικής διακειμενικότητας. Το υπό εξέταση 

δημοσιογραφικό κείμενο δανείζεται στοιχεία από τις συμβάσεις του εκπαιδευτικού 

λόγου (π.χ. «εκμάθηση της ελληνικής», «ημερίδα», «προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης», «βιβλία στη μητρική τους γλώσσα» κ.α.), του προσφυγικού λόγου 

(«προσφυγόπουλα», «κέντρο φιλοξενίας προσφύγων», «πολιτικού πρόσφυγα», 

«προσφυγικό ζήτημα»), καθώς και από τον λόγο που αφορά στην επιστήμη της 

Βιβλιοθηκονομίας (π.χ. «βιβλιοθηκονόμος», «δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών», 

«δανειστικό τμήμα», «ανοικτή βιβλιοθήκη», «δημόσιες βιβλιοθήκες» κ.α.). Ο 

δημοσιογραφικός λόγος του κειμένου διαπλέκεται με στοιχεία των υπόλοιπων τριών 

λόγων που εντοπίζονται στο κείμενο. Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο, το 

λεξιλόγιο δεν είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, επομένως, καθίσταται κατανοητό για το 

μέσο αναγνώστη. Αναφορικά με το κειμενικό είδος, πρόκειται για άρθρο σε 

ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας.  

 Στο κείμενο υπάρχουν διάφορα είδη λόγων που διαπλέκονται μεταξύ τους. 

Αρχικά, το κείμενο στηρίζεται στον εκπαιδευτικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο 

υπάρχουν ανάγκες οι οποίες καλύπτονται μέσα από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα κέντρα φιλοξενίας από τη δημοτική βιβλιοθήκη Βέροιας. 

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη συνέχισης παλαιότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

αλλά και ο σχεδιασμός νέων, από τα σχετιζόμενα με το προσφυγικό ζήτημα 

υπουργεία. Ο σχεδιασμός των κατάλληλων προγραμμάτων επαφίεται στους 

υπεύθυνους που έχουν την επιστημονική γνώση για την υλοποίησή τους. Ακόμη, το 

κείμενο αντλεί στοιχεία και από το λόγο της πολυπολιτισμικότητας, με την προοπτική 

εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα άτομα που θα παραμείνουν στην 

Ελλάδα («να δοθεί η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες να μετέχουν του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, αν, 

βέβαια, θελήσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα»). Επομένως, αποδίδεται σημασία, 

πέρα από την ικανοποίηση των άμεσων εκπαιδευτικών τους αναγκών, και στις 

ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν για τα άτομα που θα παραμείνουν στη χώρα, 

έτσι θίγεται το ζήτημα της συνύπαρξης μεταξύ πληθυσμών με διαφορετικό 
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πολιτισμικό υπόβαθρο. Τέλος, στο κείμενο εντοπίζονται στοιχεία του 

δημοσιογραφικού λόγου. 

 

Επεξηγηματική ανάλυση (μακρο- επίπεδο) 

 

Το κείμενο προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για τη σπουδαιότητα και τη σημασία 

των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη δημόσια βιβλιοθήκη 

του δήμου Βέροιας για τους πρόσφυγες που «φιλοξενούνται» σε στρατόπεδο της 

περιοχής. Επιπλέον, με όσα αναφέρονται καθίσταται κατανοητό πως οι δημόσιες 

βιβλιοθήκες μπορούν να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχεδιασμό ανάλογων 

προγραμμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναπτύσσεται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των προσφύγων, αλλά και για την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν σε 

ενημερωτικό και σε ψυχαγωγικό επίπεδο για τους ενήλικες πρόσφυγες. Ωστόσο, 

γνωστοποιείται πως εκτός από την ικανοποίηση αναγκών σε ευρύτερα πλαίσια, 

υπάρχουν άμεσες πρακτικές ανάγκες στο επίπεδο της συνεννόησης με τους εθελοντές 

που εργάζονται στα διάφορα προγράμματα («Τα παιδιά γνωρίζουν κάποιες λέξεις στα 

αγγλικά και προσπαθούν να τις μάθουν και στα ελληνικά ώστε να επικοινωνούν»). 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές, όσο και τις επικοινωνιακές ανάγκες που 

δημιουργούνται το κείμενο προσπαθεί να τονίσει τη σημασία παλαιότερων 

προγραμμάτων, προτείνει τη συνέχισή τους ή ακόμη και τον σχεδιασμό νέων. Τέλος, 

είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο κείμενο υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς 

τους μικρότερης ηλικίας πρόσφυγες («επειδή τα παιδικά χαμόγελα είναι βασική 

έγνοια όλων»), τουλάχιστον από τους εθελοντές που εργάζονται στα προγράμματα 

του δήμου Βέροιας. Φαίνεται, λοιπόν, πως στους μικρότερους ηλικίας πρόσφυγες 

δίνεται προτεραιότητα, ενώ, παράλληλα, τίθεται και στόχος να τους προσφέρουν 

μέσω των προγραμμάτων εκείνες τις συνθήκες που θεωρούνται κατάλληλες για την 

ηλικία τους («ώστε να τους προσφέρουν στιγμές ξεγνοιασιάς»). 

 Στο παρόν κείμενο, οι πρόσφυγες  παρουσιάζονται ως άτομα που 

αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, ενώ χρειάζονται τη βοήθεια των Ελλήνων για 

να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα, γίνεται ένας διαχωρισμός 

στις ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιακά προσφύγων με τις ανάγκες των νεαρότερων 

προσφύγων («οι πρόσφυγες έχουν μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης και πληροφόρησης 

ενώ τα προσφυγόπουλα έχουν μεγάλη ανάγκη ψυχαγωγίας»). Ωστόσο, το σύνολο των 

υπαρκτών αναγκών δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους, αλλά μέσω της 
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προσφοράς ποικίλων δράσεων, κατάλληλα σχεδιασμένων γι’ αυτούς από τους 

Έλληνες. Οι πρόσφυγες, λοιπόν, παρουσιάζονται παθητικά, να αποδέχονται το 

σύνολο των δράσεων και των προγραμμάτων που τους προσφέρει η ελληνική πλευρά. 

Ωστόσο, από το κείμενο απουσιάζουν οι τοποθετήσεις των ίδιων των προσφύγων για 

τις ανάγκες που έχουν, αλλά και για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Στο 

τέλος του άρθρου, όμως, μεταφέρονται από τον/ τη συγγραφέα οι σκέψεις μιας 

φοιτήτριας, που θίγει σημαντικά ζητήματα για τους πρόσφυγες, όντας και η ίδια 

πολιτικός πρόσφυγας. Άμεσα παρουσιάζεται, λοιπόν, η περίπτωση μίας πρόσφυγα 

που βρίσκεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα 

παράδειγμα επιτυχίας και για άλλα άτομα που, ίσως, παραμείνουν στην Ελλάδα. 

Παρόλα αυτά, η μεταφορά των λεγομένων της δεν αποτελεί τοποθέτηση των ίδιων 

των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. 

 Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες παρουσιάζονται ως άτομα που είναι 

δραστήρια και κινητοποιημένα, οργανώνουν διάφορα προγράμματα για τους 

πρόσφυγες, μάλιστα, σχεδιάζουν και διάφορα μελλοντικά προγράμματα που θα 

προσφέρονται από τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, είναι έκδηλο το ενδιαφέρον 

τους και η διάθεση προσφοράς, καθώς εργάζονται εθελοντικά σε ποικίλα 

προγράμματα σχεδιασμένα για τους πρόσφυγες. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το 

ενδιαφέρον και η μέριμνα που εκδηλώνουν οι Έλληνες για τους μικρότερης ηλικίας 

πρόσφυγες («τα προσφυγόπουλα έχουν μεγάλη ανάγκη ψυχαγωγίας») στους οποίους 

προσπαθούν να προσφέρουν στιγμές κανονικότητας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά 

με τους υπεύθυνους του υπουργείου, ως κατεξοχήν αρμόδιους φορείς για την 

σχεδίαση και υποστήριξη ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρουσιάζεται να 

βρίσκεται στη «διαδικασία ανάπτυξης πολλαπλών δράσεων», ενώ τονίζεται και η 

στήριξη προς τις δημόσιες βιβλιοθήκες για την ανάληψη ανάλογων προγραμμάτων.  
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Αποτελέσματα 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα συνοψίζονται τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της κριτικής ανάλυσης λόγου των 

παραπάνω κειμένων με αναφορές στις αντιδράσεις που προέκυψαν αλλά και στις 

εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν για τους πρόσφυγες. Αρχικά, όσον αφορά 

στα κείμενα που παρουσίασαν τις διάφορες αντιδράσεις, σε λεξιλογικό επίπεδο η 

πρόταση ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

παρουσιάστηκε με πλήθος αρνητικών λέξεων οι οποίες αναφέρονταν στις εξελίξεις 

που ακολούθησαν από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Οι αντιδράσεις που 

παρουσιάστηκαν αφορούσαν την αρνητική στάση των Ελλήνων, ενώ σε δύο 

περιπτώσεις παρουσίασαν τη δράση μελών ακραίας πολιτικής παράταξης. Οι 

συγγραφείς επιχείρησαν να διατηρήσουν ουδέτερη στάση προς τα περιγραφόμενα 

γεγονότα, με σκοπό να πληροφορήσουν το αναγνωστικό κοινό, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις ήταν άμεσα αισθητή η αντίθεσή τους με τις αντιδράσεις, αλλά και η 

υποστήριξη προς τους πρόσφυγες. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις που η 

υποστηρικτική τους θέση διατυπώθηκε με πιο έμμεσο τρόπο. Επίσης, στο σώμα των 

κειμένων χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο όρος πρόσφυγας για τον προσδιορισμό 

του νομικού πλαισίου των ατόμων, ενώ όπου χρησιμοποιήθηκε ο όρος μετανάστης, 

αυτό δεν έγινε με  σκοπό την αντικατάσταση του όρου πρόσφυγας. Στις περιπτώσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο όροι, πρόθεση των συγγραφέων ήταν η αναφορά 

σε δύο διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Ωστόσο, σε δύο μεμονωμένες 

περιπτώσεις παρατέθηκαν οι εκφράσεις «παράτυποι μετανάστες» και «αλλοδαπά 

παιδιά», με τις οποίες προσδιορίστηκαν διαφορετικές πληθυσμιακές κατηγορίες που 

δεν εντάσσονται στο καθεστώς διεθνούς προστασίας προσφύγων. Στην πρώτη 

περίπτωση η έκφραση «παράτυποι μετανάστες» χρησιμοποιήθηκε από τον 

συγγραφέα για να αναφερθεί στην επαναπροώθηση ατόμων προς την Τουρκία, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση η έκφραση «αλλοδαπά παιδιά» χρησιμοποιήθηκε από τον 

συγγραφέα για να μεταφέρει τα επιχειρήματα μελών ακραίας πολιτικής παράταξης.  

Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων που κάλυψαν το θέμα των αντιδράσεων 

σχετικά με την ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

παρουσίασε τους πρόσφυγες με ιδιαίτερα ουδέτερο και απόμακρο τρόπο. Οι 

πρόσφυγες αναπαραστάθηκαν ως παθητικοί αποδέκτες των καταστάσεων και των 

εξελίξεων, ενώ δόθηκε η εντύπωση πως δεν μπορούσαν να αλλάξουν το αρνητικό 
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κλίμα που διαμορφώθηκε σε βάρος τους. Επιπλέον, δεν παρουσιάστηκαν να 

διεκδικούν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, τα οποία σε πολλά κείμενα 

αναγνωρίστηκαν από τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας που αντέδρασαν, αν και η 

αρνητική στάση τους, άλλοτε κάμφθηκε και άλλοτε διατηρήθηκε. Επιπρόσθετα, 

αναπαραστάθηκαν ως φορείς ασθενειών αποτελώντας κίνδυνο για τον ελληνικό 

μαθητικό πληθυσμό. Ακόμη, οι πρόσφυγες αναπαραστάθηκαν ως άτομα με ‘χαμηλό’ 

πολιτισμικό κεφάλαιο που εν δυνάμει θα μπορούσε να αλλοιώσει τον ‘ανώτερο’ 

ελληνικό πολιτισμό. Τέλος, στην περίπτωση δύο κειμένων, κάποιοι πρόσφυγες 

αναπαραστάθηκαν ως παραβάτες του νόμου, και συνεπώς μη δικαιούχοι των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Αναφορικά με τον τρόπο αναπαράστασης των Ελλήνων είναι χαρακτηριστικό 

πως στα κείμενα οι Έλληνες παρουσιάστηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, ως άτομα 

αποφασιστικά, τα οποία διέθεταν δυναμικότητα. Η δυναμικότητά τους εκδηλώθηκε 

μέσω των κινητοποιήσεων στις οποίες προχώρησαν για να διεκδικήσουν την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι Έλληνες 

παρουσιάστηκαν διαχωρισμένοι μεταξύ τους ανάλογα με τη θέση που κράτησαν 

απέναντι στους πρόσφυγες, καθώς κάποιοι ήταν αρνητικοί και προχώρησαν σε 

κινητοποιήσεις, ενώ άλλοι ήταν υπέρμαχοι της πρόταση ένταξης, παρέχοντας 

βοήθεια. Επιπλέον, αναπαραστάθηκαν ως προστατευτικοί γονείς που προσπάθησαν 

με τις ενέργειές τους  και τις κινητοποιήσεις να προστατεύσουν τα παιδιά τους που 

κινδύνευαν από τους πρόσφυγες. Τέλος, οι Έλληνες, στην περίπτωση μερικών 

κειμένων, αναπαραστάθηκαν ως θεματοφύλακες και προστάτες του ‘ανώτερου’ 

ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος κινδύνευσε από το ‘κατώτερο’ πολιτισμικό επίπεδο 

των προσφύγων. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης και οι κινητοποιήσεις τους παραβίασαν το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ δεν παρουσιάστηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις 

κυρώσεις που θα έπρεπε να τους επιβληθούν.  

 Όσον αφορά στα κείμενα που παρουσίασαν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις 

για τους πρόσφυγες, η στάση των συγγραφέων ήταν θετική και υποστηρικτική προς 

την οργάνωση και την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών. Σε κάποια κείμενα η 

θετική στάση έγινε αντιληπτή με πιο άμεσο τρόπο, ενώ σε αλλά ήταν πιο έμμεση, ως 

μια προσπάθεια των συγγραφέων να διατηρήσουν τον πληροφοριακό χαρακτήρα στα 

κείμενά τους. Σε λεξιλογικό επίπεδο οι θετικές λέξεις και εκφράσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν περιέγραψαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής των προσφύγων 

στα προγράμματα, αλλά και τον τρόπο δράσης των Ελλήνων, που οργάνωσαν και 
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συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα. Με θετικούς όρους πραγματοποιήθηκε 

η περιγραφή των διάφορων εκπαιδευτικών σχεδιασμών, μέσω των οποίων έγινε 

προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων, αλλά και σε κάποιες 

περιπτώσεις μέσω αυτών δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό πληθυσμό να 

προσεγγίσει καλύτερα το προσφυγικό ζήτημα, να ξεπεραστούν τυχόν παρερμηνείες, 

αλλά και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πρακτικές σε διδακτικό επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, και στην ομάδα με θέμα τις εκπαιδευτικές δράσεις, ο όρος πρόσφυγας 

χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από τους/ τις συγγραφείς. 

Σύνολο αρνητικά φορτισμένων λέξεων χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση 

των συνθηκών που επικρατούσαν στις πατρίδες των προσφύγων, στις οποίες 

αποδόθηκαν τα αίτια της αναγκαστικής φυγής, όπως στην περίπτωση της 

δημοσιοποίησης μίας προσωπικής οικογενειακής ιστορίας προσφύγων από τη Συρία. 

Ακόμη κάποιες αρνητικές λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για την αναφορά και την 

περιγραφή των συνθηκών στους καταυλισμούς της Ελλάδας. Σε πολλές περιπτώσεις 

το λεξιλόγιο που επιλέχθηκε από τους/ τις συγγραφείς επιδίωξε τη συναισθηματική 

φόρτιση του αναγνωστικού κοινού. 

 Στα υπό εξέταση κείμενα το πλαίσιο αναπαράστασης των προσφύγων 

διαφοροποιήθηκε. Οι πρόσφυγες αναπαραστάθηκαν ως θύματα των πολεμικών 

διενέξεων, που εξαιτίας της δεινής θέσης στην οποία περιήλθαν, χρειάζονταν άμεση 

βοήθεια. Ακόμη παρουσιάστηκαν με ποικίλες αυξημένες ανάγκες, τις οποίες οι ίδιοι 

δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αναπαραστάθηκαν, 

κυρίως με έμμεσο τρόπο, ως πιθανοί φορείς ασθενειών. Οι ιατρικές ανάγκες 

εντάχθηκαν μεταξύ των επιδιώξεων κάλυψης ευρύτερων αναγκών, αν και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον υπήρξε για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών. 

Επιπρόσθετα, στο σύνολο των κειμένων αναπαραστάθηκαν ως παθητικοί αποδέκτες 

των ποικίλων δράσεων που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, η μοναδική 

περίπτωση ανάληψης πρωτοβουλίας προέκυψε μέσα από τη δημοσίευση ενός 

περιστατικού με έναν πρόσφυγα, ο οποίος ενήργησε αυτόνομα  με σκοπό να 

συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επιπλέον, σε κάποια κείμενα 

επισημάνθηκε η συνεισφορά των προσφύγων στην εφαρμογή των προγραμμάτων, η 

οποία ήταν βοηθητική για την έκβασή τους, ενώ η συμμετοχή τους παρουσιάστηκε 

ως ιδιαίτερα σημαντική για τους ίδιους. Τέλος, σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

επισημάνθηκε το ‘πλούσιο’ πολιτισμικό τους κεφάλαιο, αλλά και οι ίδιοι 
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προβλήθηκαν, μέσω της δημοσίευσης της προσωπικής τους ιστορίας, ως 

οικογενειάρχες και μορφωμένα άτομα. 

Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, παρουσιάστηκαν ποικιλοτρόπως, καθώς 

αναπαραστάθηκαν ως δραστήρια και ενεργητικά άτομα, τα οποία σχεδίασαν και 

συνεργατικά υλοποίησαν τα διάφορα σχέδια, με διάθεση προσφοράς και με 

ανιδιοτελή κίνητρα να κατευθύνουν τις ενέργειές τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με ανεπτυγμένο αίσθημα ενσυναίσθησης, 

απαλλαγμένοι από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ακόμη, όπως παρουσιάστηκε ο 

τρόπος δράσης των Ελλήνων, συνέβαλε στην αναπαράστασή τους ως υποστηρικτών 

των προσφύγων και ως δημοκρατικών πολιτών που επιδίωξαν μέσω των ποικίλων 

δράσεων να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων και να σεβαστούν τα 

εκπαιδευτικά τους δικαιώματα. Ωστόσο, σε μία μεμονωμένη περίπτωση, έγινε 

αναφορά στην αρνητική στάση που εφάρμοσαν όσοι ήταν αντίθετοι με την 

εκπαιδευτική πρόταση. Επίσης, σε κάποια κείμενα οι Έλληνες παρουσιάστηκαν με 

αρνητικά συναισθήματα προς τους πρόσφυγες, τα οποία, όμως, προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Καταληκτικά, 

οι Έλληνες αναπαραστάθηκαν ως διοργανωτές και εκτελεστές των διάφορων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, με διάθεση προσφοράς και 

ενδιαφέροντος για τους πάσχοντες συνανθρώπους τους.  

Στο σύνολο των άρθρων που μελετήθηκαν οι δημοσιογραφικές πηγές 

προήλθαν από την ελληνική πλευρά, εκφράζοντας κυρίως την πολιτική ηγεσία, 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέλη των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 

μέλη των διάφορων οργανώσεων, ενώ σε κανένα άρθρο δεν παρουσιάστηκε η πλευρά 

των ίδιων των προσφύγων για τα τεκταινόμενα γεγονότα. 

  Τέλος, από την ανάλυση των κειμένων αναδείχθηκαν διάφορα είδη λόγων, 

μέσω των οποίων οικοδομήθηκαν οι αναπαραστάσεις για τους πρόσφυγες και τους 

Έλληνες. Κάποια είδη λόγων παρουσιάστηκαν συνδυαστικά μεταξύ τους, ενώ άλλα 

αναδείχθηκαν μεμονωμένα. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο λόγος της 

πολιτικής, ο λόγος της πολυπολιτισμικότητας, ο λόγος της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο 

λόγος της εκπαίδευσης, ο ανθρωπιστικός λόγος, ο εθνικιστικός λόγος, ο ρατσιστικός 

λόγος, ο νομικός λόγος και ο δημοσιογραφικός λόγος, οι οποίοι αναλύονται 

παρακάτω. 
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Ο λόγος της πολιτικής 

 

Ο λόγος της πολιτικής που αναδείχθηκε μέσω των άρθρων, σε κάποιες περιπτώσεις 

ήταν υποστηρικτικός του κυβερνώντος κόμματος και του τρόπου χειρισμού του 

εκπαιδευτικού προγράμματος για τους πρόσφυγες. Υπήρχαν, ωστόσο, περιπτώσεις 

άρθρων στις οποίες ασκήθηκε κριτική στον τρόπο χειρισμού της κατάστασης από την 

πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ σε κάποια άρθρα παρουσιάστηκε η 

επιχειρηματολογία, αλλά και ο τρόπος δράσης, μελών ακραίας δεξιάς πολιτικής 

παράταξης, η οποία ήταν κάθετα αντίθετη με την πρόταση ένταξης προσφύγων στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Ο λόγος της πολυπολιτισμικότητας 

 

Ο συγκεκριμένος λόγος αναδείχθηκε ως ο κατεξοχήν κατάλληλος λόγος για την 

ανάπτυξη υποστηρικτικής επιχειρηματολογίας, αναφορικά με την ένταξη των 

προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. 

Παρατέθηκαν, μάλιστα, παραδείγματα διαπολιτισμικών σχολείων, προκειμένου να 

επισημανθεί η δυνατότητα συνύπαρξης, αλλά και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για 

το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, προς ανατροπή των επιχειρημάτων 

υποβάθμισης της εκπαίδευσης. Οι σχετικές αναφορές χρησιμοποιήθηκαν 

υποστηρικτικά, για την άμβλυνση των αντιδράσεων που σημειώθηκαν από τους 

Έλληνες, ως υποδείγματα κοινοτήτων και ως παραδείγματα προς μίμηση από την 

υπόλοιπη κοινωνία. 

 

Ο λόγος της κοινωνικής δικαιοσύνης 

 

Το συγκεκριμένο είδος λόγου εστίασε στην ανάδειξη των δικαιωμάτων των 

προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή στράφηκε στην αναγνώριση των 

θεμελιωμένων δικαιωμάτων των προσφύγων, με επίκεντρο, κυρίως, τα εκπαιδευτικά 

τους δικαιώματα. Πολλές από τις εκπαιδευτικές δράσεις που παρουσιάστηκαν, 

σχεδιάστηκαν επιχειρώντας να ανταποκριθούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων των προσφύγων, με σεβασμό στο πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

Επιπλέον, στοιχεία αντλήθηκαν από το συγκεκριμένο είδος λόγου και για την 
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αναπαράσταση των Ελλήνων ως δημοκρατικών πολιτών με σεβασμό προς τα 

αναγνωρισμένα δικαιώματα των προσφύγων. 

 

Ο λόγος της εκπαίδευσης 

 

Το συγκεκριμένο είδος λόγου αναδείχθηκε στα περισσότερα άρθρα καθώς το 

δημοσιογραφικό θέμα αφορούσε το σχέδιο ένταξης των προσφύγων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μέσω του εκπαιδευτικού λόγου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην προμήθεια  διδακτικού υλικού, σε 

συμφωνία με τις ανάγκες των προσφύγων. Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, αποδόθηκε  

στο πολιτισμικό τους υπόβαθρο και στην ανάπτυξη της μητρικής τους γλώσσας, 

αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική πορεία των προσφύγων. Η 

κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτικού προσωπικού αντιμετωπίστηκε ως ένα 

σημαντικό ζήτημα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, αλλά 

και την καλύτερη κατανόηση του προσφυγικού θέματος από τους Έλληνες.  Τέλος, 

σε κάποια σημεία δόθηκε έμφαση στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των προσφύγων στα πλαίσια της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης 

 

Ο ανθρωπιστικός λόγος 

 

Ο ανθρωπιστικός λόγος αναπτύχθηκε, κυρίως, με την αναφορά στις ποικίλες 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες. Η περιγραφή των δύσκολων συνθηκών 

που βίωσαν στις πατρίδες τους, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη 

διαμονή τους στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν ως υποστηρικτικά επιχειρήματα για 

την αλλαγή της αρνητικής στάσης απέναντί τους. Οι πόλεμοι, οι δυσκολίες, οι 

κίνδυνοι και το αποτέλεσμα της φυγής, κατέστησαν απαραίτητη, ηθικά και αξιακά 

επιβεβλημένη την παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες με απώτερο στόχο την 

αποδοχή τους στις σχολικές κοινότητες και στην ελληνική κοινωνία. 

 

Ο εθνικιστικός λόγος 

 

Ο εθνικιστικός λόγος αναδείχθηκε κυρίως μέσω των έμμεσα θετικών αναφορών για 

τους Έλληνες και των αρνητικών αναφορών που διατυπώθηκαν για τους πρόσφυγες. 

Η ‘ανωτερότητα’ του ελληνικού στοιχείου επισημάνθηκε με ποικίλες αναφορές 
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σχετικά με την υποβάθμιση της παιδείας και της κοινωνίας, από την ενδεχόμενη 

επαφή εξαιτίας της παρουσίας των προσφύγων στα σχολεία και στην ελληνική 

κοινωνία. Οι διαφορές σε πολιτισμικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο 

επισημάνθηκαν ως αίτια για την αλλοίωση του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος 

προβλήθηκε ως ‘ανώτερος’ των υπολοίπων. 

 

Ο ρατσιστικός λόγος 

 

Ο λόγος του ρατσισμού αναπτύχθηκε μέσω της αναπαράστασης των προσφύγων και 

του πολιτισμικού τους υποβάθρου, ως ‘κατώτερου’ του ελληνικού. Η επαφή του 

μαθητικού πληθυσμού με πρόσφυγες επικεντρώθηκε κυρίως στις επιπτώσεις για τους 

Έλληνες, ενώ αναπτύχθηκαν στερεότυπα και προκαταλήψεις που παρέπεμπαν σε μία 

‘κλειστή’ κοινωνία η οποία προσπάθησε να διαφυλάξει το χαρακτήρα της, ενώ 

παράλληλα τόνισε την ‘κατωτερότητα’ των ατόμων που δεν ανήκαν στην ίδια 

κοινωνική ομάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, αναπτύχθηκαν κινδυνολογικά 

επιχειρήματα μετάδοσης ασθενειών, προσδιορίζοντας το σύνολο των προσφύγων ως 

μολυσμένων φορέων. Σε κάποια άρθρα, ωστόσο, αναπτύχθηκε ο αντιρατσιστικός 

λόγος ως αντιστάθμισμα των ρατσιστικών ιδεολογιών και των κοινωνικών τους 

επιπτώσεων. 

 

Ο νομικός λόγος 

 

Η ανάπτυξη του νομικού λόγου έθεσε το σχετικό με το προσφυγικό ζήτημα νομικό 

πλαίσιο. Η άμεση αναφορά στους σχετικούς νόμους, κατέστησε σαφή τη στάση της 

χώρας στο προσφυγικό ζήτημα, ενώ, παράλληλα καθόρισε και τις μελλοντικές 

ενέργειες στον εκπαιδευτικό τομέα. Επιπρόσθετα, η γνωστοποίηση του νομικού 

πλαισίου και των υποχρεώσεων της χώρας προς τους πρόσφυγες, έθεσε με έμμεσο 

τρόπο και το ζήτημα των κυρώσεων για όσους παραβίασαν τον νόμο και 

παρεμπόδισαν την εφαρμογή του.  

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος 

 

Ο δημοσιογραφικός λόγος αναδείχθηκε μέσω των κειμένων καθώς αποσκοπούσε 

στην πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού, σχετικά με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις 
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στο προσφυγικό ζήτημα. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τα οποία 

χρησιμοποιήθηκε ο δημοσιογραφικός λόγος, επιχείρησαν να παρέχουν έγκυρες 

πληροφορίες για την ενημέρωση της κοινωνίας. Ο δημοσιογραφικός λόγος των 

άρθρων ήταν επίσημος, καθώς πραγματοποιήθηκε στο δημόσιο επίπεδο, 

ακολουθώντας διάφορες συμβάσεις, όπως τη γνωστοποίηση των δημοσιογραφικών 

πηγών πληροφόρησης, στα πλαίσια της διασφάλισης της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. 

 

Ομαδοποίηση Ειδών Λόγου 

 

Από το σύνολο των ειδών λόγου που αναλύθηκαν παραπάνω, εντοπίστηκαν 

επαναληπτικά συγκεκριμένα είδη στα κείμενα που κάλυψαν το θέμα των 

αντιδράσεων, αλλά και στα κείμενα που παρουσίασαν διάφορες εκπαιδευτικές 

δράσεις για τους πρόσφυγες. Τα είδη λόγου, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στα 

εκάστοτε άρθρα, είναι ενδεικτικά των αναπαραστάσεων που οικοδομήθηκαν για τους 

πρόσφυγες και τους Έλληνες. 

Όσον αφορά στα κείμενα που κάλυψαν το θέμα των αντιδράσεων 

επαναλήφθηκαν στοιχεία από το λόγο της πολιτικής, με τοποθετήσεις είτε του 

κυβερνώντος κόμματος, είτε της αντιπολίτευσης, τα οποία ανάλογα με την πλευρά 

τοποθέτησης ήταν είτε υποστηρικτικά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, είτε 

επικριτικά. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ο λόγος της δικαιοσύνης και ο νομικός λόγος, 

θέτοντας το πλαίσιο των όσων ισχύουν σε νομικό επίπεδο, σύμφωνα με τους διεθνείς 

και εθνικούς κανόνες δικαίου. Ακόμη, υπήρξαν στοιχεία του ρατσιστικού λόγου και 

του εθνικιστικού λόγου, με αναφορές που υποβίβασαν τους πρόσφυγες, συγκριτικά 

με τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος προβλήθηκε σε υπεροχή. Ο ‘ανώτερος’ 

ελληνικός πολιτισμός παρουσιάστηκε να απειλείται από το ‘κατώτερο’ πολιτισμικό 

υπόβαθρο των προσφύγων, ενώ και σε υγειονομικό επίπεδο οι πρόσφυγες 

παρουσιάστηκαν ως φορείς ασθενειών, και συνεπώς ως ενδεχόμενη απειλή για τους 

Έλληνες. Επιπλέον, όμως, χρησιμοποιήθηκαν και κάποια στοιχεία του 

αντιρατσιστικού λόγου, ως επιχειρήματα για την αλλαγή της ρατσιστικής στάσης που 

επέδειξε μέρος της ελληνικής κοινωνίας. 

Στο σύνολο των κειμένων που κάλυψαν το θέμα των εκπαιδευτικών δράσεων 

για τους πρόσφυγες, χρησιμοποιήθηκαν συχνά στοιχεία του λόγου της εκπαίδευσης, 



180 

 

με πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία, την πρακτική, το κατάλληλα 

καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων και τον τρόπο ικανοποίησής αυτών των 

αναγκών. Επιπλέον, αντλήθηκαν στοιχεία από τον ανθρωπιστικό λόγο, με αναφορές 

στις δυσκολίες και στις συνθήκες που βίωσαν οι πρόσφυγες, παρουσιάζοντάς τους ως 

θύματα των καταστάσεων, τα οποία περιήλθαν σε δεινή θέση. Τα στοιχεία αυτά 

αποτέλεσαν υποστηρικτικά επιχειρήματα για την αποδοχή τους στην κοινωνία και 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και για την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, από τον 

ανθρωπιστικό λόγο αντλήθηκαν και τα στοιχεία με τα οποία αποδόθηκε το 

ενδιαφέρον των Ελλήνων, η κατανόηση, η διάθεση προσφοράς, αλλά και οι ενέργειες 

στις οποίες προχώρησαν. Ακόμη, παρουσιάστηκαν και κάποια στοιχεία από το λόγο 

της πολυπολιτισμικότητας με σχετικά παραδείγματα διαπολιτισμικών σχολείων, με 

αναφορές στον τρόπο συνύπαρξης και στα οφέλη και για την ελληνική κοινωνία. 

Τέλος, και στις δύο ομάδες κειμένων παρουσιάστηκαν στοιχεία του 

δημοσιογραφικού λόγου, καθώς πρόκειται για δημοσιογραφικά κείμενα. 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

Με απώτερο στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, λήφθηκε υπόψη το 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. Στον 

δημοσιογραφικό τομέα, στα προϊόντα του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 

επαφίεται η ενημέρωση του συνόλου της κοινωνίας, ο τρόπος κάλυψης, όμως των 

θεμάτων ποικίλει, ενώ ενδέχεται να επιφέρει και διαφορετικά αποτελέσματα σε 

κοινωνικό επίπεδο. 

Οι επιλογές που πραγματοποιούνται από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης, 

είναι ενδεικτικά στοιχεία της εξουσίας που διαθέτουν, καθώς η παρουσίαση των 

θεμάτων από συγκεκριμένες πλευρές, η αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται 

από συγκεκριμένες πηγές (Fairclough, 1989: 50-51), η δυνατότητα πρόσβασης στα 

μέσα ενημέρωσης προσώπων με εξουσία (Fairclough, 1995: 40), αλλά και το σύνολο 

των πληροφοριών που παραλείπονται (Bertrand, 2003: 37) ή αποσιωπώνται (Entman, 

1993: 52), διαφοροποιούν το πλαίσιο παρουσίασης ενός θέματος και διαμορφώνουν 

μία, εντελώς, διαφορετική αναπαράσταση της πραγματικότητας, η οποία προκύπτει 

από τις συγκεκριμένες επιλογές. 

Όσον αφορά τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την 

αναπαράσταση των προσφύγων και των Ελλήνων στα κείμενα των εφημερίδων, 

προκύπτει πως οι αναπαραστάσεις τους διαφοροποιούνται. 

Στα άρθρα των αντιδράσεων οι πρόσφυγες αναπαρίστανται ως παθητικοί 

αποδέκτες των ενεργειών και των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί, ανίκανοι να 

ανατρέψουν το αρνητικό για τους ίδιους κλίμα. Επιπλέον, παρουσιάζονται και ως 

φορείς ασθενειών, αποτελώντας κίνδυνο για τον ελληνικό πληθυσμό. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν και από την έρευνα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στα 

μέσα ενημέρωσης πέντε ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι πρόσφυγες αναπαραστάθηκαν 

ως  ένας υγειονομικός κίνδυνος (UNHCR, 2015: 116), ενώ η αναπαράσταση των 

προσφύγων ως φορέων διάφορων ασθενειών επέφερε τη λήψη ανάλογων μέτρων 

(Leudar, Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 199) προστασίας από την πλευρά 

της κυρίαρχης ομάδας.  

Στην παρούσα έρευνα στις περιπτώσεις που θίχτηκε το θέμα μετάδοσης 

ασθενειών από τους πρόσφυγες προς τους Έλληνες, ως μέτρα αντιμετώπισης της 

κατάστασης προβλήθηκαν τα προγράμματα εμβολιασμών. Τα προγράμματα 
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εμβολιασμών βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, ενώ μέσω των άρθρων προτείνεται η 

εντατικοποίησή τους ως μέτρο αντιμετώπισης. 

Οι Έλληνες, αντιθέτως, παρουσιάζονται ως προστατευτικοί γονείς, οι οποίοι 

με δυναμικότητα και αποφασιστικότητα εγείρουν κινητοποιήσεις για να αλλάξουν τις 

σχετικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αναπαριστώνται ως θεματοφύλακες του 

ελληνικού στοιχείου και του ελληνικού πολιτισμού, έναντι της ‘κατωτερότητας’ που 

αποδίδεται στο πολιτισμικό υπόβαθρο των προσφύγων. Τέλος, πολλές από τις 

ενέργειες στις οποίες προβαίνουν είναι αντίθετες με την ισχύουσα νομοθεσία, και 

συνεπώς οι ενέργειες τους είναι παράνομες. 

Σε συμφωνία με τα ανωτέρω αποτελέσματα, σε κάποιες έρευνες διαπιστώθηκε 

πως η ιδιαίτερη έμφαση που αποδόθηκε σε στοιχεία φυλετικών διακρίσεων, καθώς 

και η προβολή κάποιων στερεοτύπων επέφερε την επανεμφάνιση ρατσιστικών 

συμπεριφορών (Kwansah-Aidoo & Mapedzahama, 2015: 10, 11) στην κοινωνία. 

Ανάλογες ρατσιστικές συμπεριφορές προκύπτουν και στη συγκεκριμένη έρευνα με το 

επιχείρημα απόρριψης της εκπαιδευτικής πρότασης να βασίζεται στην πρόθεση 

διαφύλαξης του ‘ανώτερου’ ελληνικού πολιτισμού, εξαιτίας της επαφής των 

μαθητών, με το ‘κατώτερο’ πολιτισμικό υπόβαθρο των προσφύγων, αλλά και στην 

περίπτωση αντιμετώπισης του συνόλου των προσφύγων ως φορέων μεταδοτικών 

ασθενειών, χωρίς, ωστόσο να επισημαίνεται πως και οι συνθήκες διαβίωσης 

συμβάλλουν στην εμφάνιση ασθενειών. Μεγάλος αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα 

συγκεντρώνεται και διαμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρους που δεν 

ενδείκνυνται για τη στέγαση ανθρώπων, όπως σε στρατόπεδα και καταυλισμούς, με 

συνεπακόλουθα αποτελέσματα στην υγεία τους. 

Ακόμη, η προσπάθεια των Ελλήνων να προστατευτούν από τον κίνδυνο που 

αντιπροσωπεύουν οι πρόσφυγες, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα άλλης έρευνας, όπου η εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς προς τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες αποτέλεσε μέσο αυτοπροστασίας (Esses, Medianu & 

Lawson, 2013: 531) της κοινωνίας απέναντί τους. 

Όσον αφορά τον τρόπο αναπαράστασης των προσφύγων και των Ελλήνων 

στα άρθρα που καλύπτουν το θέμα των εκπαιδευτικών δράσεων, τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν διαφέρουν. 

 Οι πρόσφυγες αναπαριστώνται ως τα θύματα των πολεμικών διενέξεων, τα 

οποία είναι ανίκανα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν 

την ανάγκη άμεσης βοήθειας. Παρομοίως, ως θύματα των καταστάσεων 
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αναπαριστώνται σε μία έρευνα όπου συστηματικά επιλέγεται ο όρος πρόσφυγας 

(Leudar, Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 199) για την αναφορά στη 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. 

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες, όπου στα ίδια άρθρα χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά οι όροι πρόσφυγας, μετανάστης και αιτών άσυλο (Gabrielatos & Baker, 

2008: 26   UNHCR, 2015: 7-8, 38,70, 93-94), ή ως συνώνυμες λέξεις οι όροι 

πρόσφυγας, αιτών άσυλο και παράνομος μετανάστης (Van Gorp, 2005: 496) στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος πρόσφυγας, ενώ όπου 

χρησιμοποιείται ο όρος μετανάστης/ -ες προσδιορίζεται άλλη πληθυσμιακή ομάδα.  

Ωστόσο, μόνο στην περίπτωση ενός άρθρου από την ομάδα των κειμένων με 

τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η έκφραση «παράτυποι μετανάστες», προσδιορίζει 

μία διαφορετική πληθυσμιακή κατηγορία η οποία δεν εντάσσεται στο καθεστώς 

διεθνούς προστασίας και αναπαριστά τα άτομα ως εγκληματίες. Παρόμοια 

αποτελέσματα προκύπτουν και σε μία άλλη έρευνα όπου η χρήση του όρου 

μετανάστης για την αναφορά στους πρόσφυγες διαμορφώνει την αντίληψη πως τα 

άτομα δεν εξαναγκάστηκαν σε φυγή, επιπλέον, τους αναπαριστά αρνητικά, ως 

ενδεχόμενη απειλή για την Ευρωπαϊκή ήπειρο (Goodman, Sirriyeh & McMahon, 

2017: 108, 111).  

Με την παράθεση της φράσης «παράτυποι μετανάστες» οι Έλληνες 

τοποθετούνται στη θέση του ‘θύματος’ να κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες που 

τοποθετούνται στη θέση του ‘θύτη’, ενώ στη συνέχεια θίγεται το θέμα της 

επαναπροώθησης των ατόμων προς την Τουρκία. Ανάλογα σε άλλη έρευνα όπου οι 

πρόσφυγες παρουσιάζονται ως παραβάτες του νόμου και ως επιβάρυνση στην εθνική 

οικονομία, η λήψη αυστηρότερων μέτρων απέναντί τους αντιμετωπίζεται ως 

επιβεβλημένη (Gilbert, 2013: 836) κίνηση προστασίας της κυρίαρχης ομάδας. 

Επιπρόσθετα, οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως φορείς ασθενειών, όμως, η 

συγκεκριμένη αναπαράσταση χρησιμοποιείται για να επισημάνει και τις ιατρικές 

ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να ικανοποιηθούν, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, οι πρόσφυγες 

αναπαριστώνται ως άτομα που παθητικά αποδέχονται τις ενέργειες που σχεδιάζονται 

και υλοποιούνται προς όφελος τους. Ωστόσο, δημοσιοποιείται η περίπτωση κάποιων 

προσφύγων που βοήθησαν για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ, 

παράλληλα, τονίζεται η σπουδαιότητα της συνεισφοράς τους αυτής για τους ίδιους. 
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Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, αναπαριστώνται ως άτομα που είναι 

δραστήρια και ενεργητικά, τα οποία με διάθεση προσφοράς προς τους πρόσφυγες, 

απαλλαγμένα από στερεότυπα προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες συμβάλλοντας στο 

σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζονται με αυξημένα αισθήματα ενσυναίσθησης, για όλες τις δυσκολίες που 

έχουν περάσει οι πρόσφυγες, ενώ ως δημοκρατικοί πολίτες, αποδεικνύουν έμπρακτα 

το σεβασμό προς τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, καθώς προσβλέπουν στην 

ικανοποίησή τους. 

Η αναπαράσταση των προσφύγων ως θυμάτων, ατόμων που έχουν περιέλθει 

σε δεινή θέση, τα οποία αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις ποικίλες ανάγκες τους, 

επιφέρει την παράλληλη αναπαράσταση των Ελλήνων, στα ίδια άρθρα, ως ατόμων 

που προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια. 

Καταληκτικά, όπως προκύπτει μέσω της έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

πως, συστηματικά, τα άτομα τα οποία αποτελούν πηγές των δημοσιογράφων και των 

οποίων οι απόψεις δημοσιοποιούνται στα υπό εξέταση δημοσιογραφικά κείμενα, 

προέρχονται από τον πολιτικό χώρο, και πιο συγκεκριμένα είναι κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι, αλλά και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανάλογα αποτελέσματα 

προκύπτουν και από ποικίλες έρευνες όπου οι δημοσιογραφικές πηγές ήταν πολιτικά 

πρόσωπα της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής (Article 19, 2003: 

9   Klocker & Dunn, 2003: 85   UNHCR, 2015: 33, 65, 85, 128, 259) και κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι (Bradimore & Bauder, 2011: 649   Gilbert, 2013: 837).  

Επιπλέον,  στα κείμενα αξιοποιούνται ως πηγές πληροφόρησης άτομα με 

μεγαλύτερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, μέσω των υποστηρικτών τους 

διατυπώνεται η θέση των προσφύγων, είτε πρόκειται για εκπροσώπους εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, για μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων ή για απλούς πολίτες, ενώ 

υπάρχει συμφωνία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών (Bradimore & Bauder, 2011: 650   Hickerson & Dunsmore, 2013: 431  

UNHCR, 2015: 109, 110). 

Αντιθέτως, ενώ οι πρόσφυγες αποτελούν το δημοσιογραφικό θέμα κάλυψης, 

και τα δημοσιευόμενα κείμενα τους αφορούν άμεσα, οι ίδιοι, συστηματικά, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιογραφικές πηγές, με αποτέλεσμα την αποσιώπηση 

της δικής τους πλευράς για τα τεκταινόμενα γεγονότα, και τη μονοδιάστατη 

αναπαράσταση της κατάστασης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βρίσκονται σε 
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συμφωνία με εκείνα άλλων ερευνών (Kwansah-Aidoo & Maped ahama, 2015:10   

Leudar, Hayes, Nekvapil & Turner Baker, 2008: 200). 

Στην περίπτωση, ωστόσο, ενός κειμένου δίνεται η δυνατότητα σε πρόσφυγα 

να τοποθετηθεί. Βέβαια, τα λεγόμενά, όπως αυτά μεταφέρονται, αφορούν στις 

δυσκολίες και τις επικίνδυνες καταστάσεις που βίωσαν, χωρίς ωστόσο, να γίνεται 

αναφορά στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες.  

Οι απόψεις των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, όπως προκύπτει από 

άλλη έρευνα, παρατέθηκαν στην περίπτωση που στα άρθρα γίνεται άμεση αναφορά 

στην υπόθεσή τους (Article 19, 2003: 9), με την προβολή της προσωπικής τους 

ιστορίας.  

 Καταληκτικά, αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, διαφορετικά είδη 

λόγου χρησιμοποιούνται στα δημοσιογραφικά κείμενα για τη διαμόρφωση των 

αναπαραστάσεων των προσφύγων και των Ελλήνων. Ο συνδυασμός των 

διαφορετικών ειδών, όπως αυτά χρησιμοποιούνται στα δεκαοκτώ δημοσιογραφικά 

κείμενα, καθορίζει και τις αναπαραστάσεις που οικοδομούνται. Συνεπώς, στις 

περιπτώσεις που οι πρόσφυγες αναπαριστώνται ως επικίνδυνοι για τους Έλληνες, 

αντλούνται στοιχεία από το λόγο του ρατσισμού και του εθνικιστικού λόγου, ενώ 

όταν αναπαριστώνται ως θύματα των καταστάσεων με αναγνωρισμένα δικαιώματα, 

τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλούνται κυρίως από τον ανθρωπιστικό λόγο, 

τον λόγο της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον νομικό λόγο. Επιπρόσθετα, αντλούνται 

στοιχεία του λόγου της πολυπολιτισμικότητας όταν οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως 

άτομα, η παρουσία των οποίων ενέχει οφέλη σε πολιτισμικό επίπεδο και για την 

ελληνική κοινωνία, διαμέσου της επικοινωνίας και επαφής με τους γηγενείς. 

Από την άλλη πλευρά για τις αναπαραστάσεις των Ελλήνων ως άτομα που 

‘υπερέχουν’ πολιτισμικά συγκριτικά με τους πρόσφυγες, από τους οποίους 

κινδυνεύουν και σε υγειονομικό επίπεδο, αξιοποιούνται στοιχεία από τον λόγο του 

ρατσισμού και τον εθνικιστικό λόγο. Επίσης, αξιοποιούνται στοιχεία από τον 

ανθρωπιστικό λόγο, τον λόγο της κοινωνικής δικαιοσύνης, τον λόγο της 

πολυπολιτισμικότητας, τον λόγο της εκπαίδευσης και τον νομικό λόγο στις 

περιπτώσεις όπου οι Έλληνες αναπαριστώνται ως υποστηρικτές, με ανθρωπιστική 

διάθεση προς τους πρόσφυγες, επιδιώκοντας  να συνδράμουν για να ικανοποιηθούν 

τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα, αλλά και εργαζόμενοι εθελοντικά 

για τους συνανθρώπους τους, των οποίων το πολιτισμικό κεφάλαιο σέβονται. 
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Περιορισμοί της παρούσας έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Το ζήτημα της αναπαράστασης των προσφύγων και των Ελλήνων διερευνήθηκε με 

βάση το σύνολο των δεκαοχτώ κειμένων που συγκεντρώθηκαν από έξι ελληνικές 

εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κείμενα των άρθρων, ενώ δεν ερευνήθηκαν οι 

εικόνες που συνόδευαν τα υπό εξέταση κείμενα. Επιπλέον, δεν αποτέλεσε 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας η εξέταση του είδους των άρθρων και της 

θεματολογίας αυτών για κάθε μία εφημερίδα, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία 

σχετικά με τις θεματικές επιλογές των εφημερίδων. Επιπρόσθετα, δεν 

πραγματοποιήθηκε κάποια σχετική διερεύνηση αναφορικά με τους συγγραφείς των 

άρθρων, τα κείμενα των οποίων δημοσιεύτηκαν στις ιστοσελίδες των εφημερίδων. 

Αναμφίβολα, αυτού του είδους η εξέταση θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί στο 

σύνολο των άρθρων στα οποία αναγράφεται το όνομα του/ της συγγραφέα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παρόντες περιορισμούς, σε μια μελλοντική έρευνα 

προτείνεται η παράλληλη διερεύνηση των κειμένων και των εικόνων που επιλέγονται 

για να συνοδεύσουν τα υπό εξέταση άρθρα, στα πλαίσια της Κριτικής Ανάλυσης 

Λόγου και της κοινωνικής σημειωτικής. Επιπλέον, προτείνεται η διερεύνηση των 

θεμάτων που καλύπτονται από τις εφημερίδες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει συστηματική ενασχόληση με συγκεκριμένη θεματολογία μεταξύ των 

εφημερίδων. Τέλος, προτείνεται η διερεύνηση της ιδιότητας των συγγραφέων των 

άρθρων, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποια σκοπιά εξετάζονται τα συγκεκριμένα 

ζητήματα και ποιο είναι το περιεχόμενο όσων αναφέρονται στα εκάστοτε άρθρα, τα 

οποία, πιθανώς, να εξαρτώνται από τον/ την γράφοντα. 
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