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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

γονέων Αλβανών μεταναστών αναφορικά με τον βαθμό ενσωμάτωσης των 

παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Επιμέρους στόχοι είναι 

η διερεύνηση: α) των σχολικών επιδόσεων των Αλβανών μαθητών, στο 

Δημοτικό σχολείο, προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών των δημόσιων 

δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πέλλας, όπως τις αξιολογούν οι γονείς 

τους, β) του βαθμού χρήσης των δύο γλωσσών από τους μαθητές (στο 

σχολικό κι ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον), γ) του βαθμού ικανοποίησής τους 

από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και δ) των προσδοκιών των γονέων 

για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους.  

    Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά των 

Αλβανών μεταναστών φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί σε σημαντικό βαθμό 

στην ελληνική κοινωνία, καθώς χρησιμοποιούν περισσότερο την ελληνική 

γλώσσα στο σχολείο, στο σπίτι και στις ευρύτερες συναναστροφές τους. Οι 

γενικές επιδόσεις των παιδιών συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της 

Γλώσσας, σύμφωνα με την αξιολόγηση των γονέων, φαίνεται να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησής των γονέων από το 

σχολείο και από την ελληνική κοινωνία. Επιπλέον δείχνουν να είναι 

ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα, όμως έχουν περισσότερες 

προσδοκίες για καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς ακόμη 

πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να 

ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Παρόλο αυτά θεωρούν ότι σε 

κάποιον βαθμό διατηρούνται οι κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, οι οποίες 

αποτελούν, σύμφωνα με τους ίδιους, τροχοπέδη ακόμη και για τις επιδόσεις 

των παιδιών τους. 

Λέξεις κλειδιά: Αλβανοί γονείς, ενσωμάτωση, σχολική επίδοση, προσδοκίες, 

δημοτικό σχολείο. 
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ABSTRACT 

    The main purpose of the study is to explore parents’ perceptions of 

Albanian immigrants regarding the degree of integration of their children in the 

educational system of Greece. Furthermore, the study investigates: a) the 

school performance of Albanian pupils at elementary school of the Pella 

region, as assessed by their parents; b) the degree of Greek and Albanian 

language use by pupils (in the school and in the wider social environment), c) 

parents’ satisfaction towards the Greek educational system, and d) parents' 

expectations for the educational future of their children. 

    The findings of the present study reveal that children of Albanian 

immigrants seem to be integrated into Greek society, as they use more the 

Greek language at school, at home and in their social relations. The general 

children school performance, including the language course, according to the 

parents' assessment, seems to differ with respect to the degree of satisfaction 

of parents from school and from Greek society. In addition, they seem to be 

satisfied with the educational system, but they have more expectations for 

better education of their children, as they still believe that their children will 

have the necessary skills to integrate into the Greek society. Nonetheless, 

they believe that social inequalities and discrimination seem to be maintained, 

which they influence the children school performance. 

Keywords: Albanian parents, integration, school performance, aspirations, 

elementary school. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Η ελληνική κοινωνία εξαιτίας της συνεχούς εισόδου μεταναστών η οποία 

έγινε εντονότερη τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισμική, 

γεγονός που έχει αντίκτυπο τόσο στη γλωσσική όσο και στην πολιτισμική 

ανομοιογένεια της κοινωνίας αλλά και του σχολείου. Η μετανάστευση είναι μια 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ν’ αντιμετωπίσει μια κοινωνία. 

Σήμερα, όλα στοιχεία που σχετίζονται με τη μετανάστευση είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά, τόσο για την προσέγγιση και την κατανόηση αυτού του κοινωνικού 

φαινομένου, όσο και των ίδιων των μεταναστευτικών ομάδων.   

    O αριθμός των Αλβανών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 ανέρχεται έως σήμερα σε πολλές δεκάδες 

χιλιάδες. Μεγάλος είναι αντίστοιχα και ο αριθμός των μαθητών αλβανικής 

καταγωγής που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Πλέον, η σχολική τάξη 

συντίθεται από γηγενείς και μετανάστες μαθητές, με τη δεύτερη ομάδα να 

βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις σε πλειονότητα. Οι αλλοδαποί μαθητές 

διαθέτουν τη δική τους κουλτούρα, τις δικές τους συνήθειες και τις δικές τους 

αντιλήψεις, τις οποίες πολλές φορές αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία της 

χώρα υποδοχής. (Ευαγγέλου & Κάντζου, 2005).  

    Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινωνική και σχολική 

πραγματικότητα, εγείρονται μια σειρά από ερωτήματα όπως: Υπάρχει 

ενσωμάτωση των αλβανών μαθητών μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα; Ποια γλώσσα προτιμούν οι αλβανοί μαθητές στις κοινωνικές τους 

συναναστροφές με τους γονείς και ποια με τους φίλους τους; Οι οικογένειες 

των μεταναστών έχουν προσδοκίες για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών 

τους; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα δοθούν με τη διερεύνηση 

του εξής θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Απόψεις 

γονέων μειονοτικών μαθητών σχετικά με την ενσωμάτωση των παιδιών τους 

στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας – Η περίπτωση αλβανικής 

καταγωγής».  

    Η αφορμή για την εκπόνηση της εργασίας προέκυψε από την προσωπική 

μου εμπλοκή με τάξεις Δημοτικού στις οποίες φοιτούν πολλοί μαθητές 

μεταναστών αλβανικής καταγωγής. Η επιλογή του υπό διερεύνηση θέματος 

υπήρξε καθοριστική, καθώς η μακρόχρονη ενασχόλησή μου ως εκπαιδευτικός 

σε τέτοιου είδους σχολεία, μου έδωσε την ευκαιρία να στηρίξω τα παιδιά αυτά 
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με τον προσφορότερο τρόπο ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τον διαρκή 

προβληματισμό μου για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από την 

πλευρά μου. Η φοίτησή μου στο μεταπτυχιακό «Διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας» μου έδωσε την ευκαιρία να διευρύνω το πεδίο των 

γνώσεών μου σχετικά με την διγλωσσία και την πολυγλωσσία και κατέληξα να 

προτείνω το συγκεκριμένο θέμα στην εκπόνηση της διπλωματικής. 

    Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο 

θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκα για να πραγματοποιήσω την έρευνά 

μου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η έννοια του μετανάστη και της 

μετανάστευσης, η έννοια της διγλωσσίας και οι μορφές της, γίνεται αναφορά 

στην ιστορική αναδρομή της μετανάστευσης και στα αίτια που οδήγησαν τους 

Αλβανούς μετανάστες να εισρεύσουν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στον 

δήμο Πέλλας, όπως επίσης και στα εμπόδια που συνάντησαν κατά την 

εγκατάστασή τους. Επιπρόσθετα, αναλύονται τα ποσοτικά στοιχεία των 

Αλβανών μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους γηγενείς μαθητές τα 

οποία σχετίζονται με την κοινωνική τους ένταξη ή τον αποκλεισμό τους, 

καθώς και οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από το ελληνικό κράτος για την 

ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία. Τέλος, 

αναλύονται τα μοντέλα και οι τύποι εκπαίδευσης των δίγλωσσων μαθητών και 

γενικότερα οι αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης των αλλοδαπών στη χώρα 

μας. 

    Το δεύτερο μέρος καθορίζει το ερευνητικό - μεθοδολογικό πλαίσιο της 

μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η έρευνα πεδίου η οποία 

διεκπεραιώθηκε με τη συμπλήρωση πενήντα ερωτηματολογίων από 

εγκατεστημένους Αλβανούς γονείς στον δήμο Πέλλας. Για την ανάλυση του 

υλικού των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε η μέθοδος SPSS. Ακολουθεί η 

ανάλυση των ευρημάτων, αφού οριοθετήθηκαν οι στόχοι, οι υποθέσεις και τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα 

και τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία επιτρέπουν την εμβάθυνση στα 

αρχικά ερωτήματα που τέθηκαν και απαντώνται μέσω της παρούσας έρευνας.
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ  

  1.1.1 Ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις της μετανάστευσης 

    Το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία 

χρόνια, απασχολεί πολλές χώρες του κόσμου με αποτέλεσμα να έχει 

αποκτήσει πολύπλοκη διάσταση. Είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί μεγάλες 

αλλαγές τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα υποδοχής του 

μεταναστευτικού ρεύματος εφόσον οδηγεί στην ανανέωση του πληθυσμού της 

χώρας υποδοχής αλλά και στη φθορά του πληθυσμού της χώρας αποστολής. 

Ως μια συνεχής μεταναστευτική κίνηση ομάδων από μια περιοχή στην άλλη, η 

μετανάστευση ως διαδικασία παρατηρείται από την αρχή της ιστορίας των 

λαών και πραγματοποιείται από μικρές σε μεγαλύτερες περιοχές, από 

επαρχιακές σε αστικές και από φτωχές σε πλουσιότερες (Δαμανάκης, 1993, 

σ.19). Συνεπώς, οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνέπειες για τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι πασιφανείς καθώς η 

μετακίνησή τους πραγματοποιείται από μια οικεία πολιτική, οικονομική και 

πολιτισμική κατάσταση, σε μια νέα πραγματικότητα.  

    Ο ορισμός της μετανάστευσης αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, καθώς 

επηρεάζεται από διάφορους ιδεολογικοπολιτικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες αλλά και θεωρητικά πλαίσια (Βλαχάδη, 2009) Σύμφωνα με το 

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής «η μετανάστευση δεν είναι απλά μια 

διαδικασία αλλά ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, η κατανόηση του 

οποίου απαιτεί διαρκή ερευνητική ανάλυση και βελτίωση των εργαλείων 

στατιστικής παρατήρησης και χάραξης των αναγκαίων πολιτικών». (ΙΜΕΠΟ, 

2005, σ.9). 

    Όταν γίνεται αναφορά στον όρο μετανάστευση, εμπεριέχεται η έννοια της 

μόνιμης ή προσωρινής αλλαγής του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου σ.12), εξαιτίας οικονομικών, 

κοινωνικών ή πολιτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα 

άτομα στη χώρα προέλευσης. Είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει 

δημογραφική επισκόπηση και έρευνα καθώς οδηγεί στην αυξομείωση ενός 

πληθυσμού εξαιτίας της συνεχούς ροής των μεταναστευτικών ομάδων. 

    Σύμφωνα με την Κασιμάτη (2003, σ.23), «η μετανάστευση είναι ένας 

μηχανισμός αναδιανομής του πληθυσμού από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες, 



11 
 

με καταπιεστικά ή εν μέσω ταραχών καθεστώτα, προς χώρες με οικονομική 

και κοινωνική άνθηση, με πολιτική σταθερότητα και δημοκρατική 

διακυβέρνηση, η απαρχή της οποίας βρίσκεται στο βάθος της ιστορίας». Από 

τον παραπάνω ορισμό, καθίσταται σαφές ότι η πληθυσμιακή κινητικότητα που 

γίνεται εκούσια ή ακούσια (αναγκαστική), με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου 

ζωής και την αναζήτηση καλύτερης τύχης, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της 

μετανάστευσης.  

    Γενικότερα, η έννοια προέρχεται από το ρήμα μεταναστεύω και αποτελεί 

μια διαδικασία πληθυσμιακής μεταβολής από έναν τόπο σ’ έναν άλλο με τον 

μετανάστη να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν την αέναη ροή. Ο όρος μετανάστης 

είναι σύνθετος, <μετά + -νάστης <ναίω <μετανίσταμαι ή από το μετά + ναίω, 

που σημαίνει αλλάζω κατοικία, καθώς η πρόθεση –μετά έχει τη σημασία της 

αλλαγής, της μεταβολής ή της μετακίνησης. Στον Ηρόδοτο καταγράφεται η 

φράση «δε εόντες ου μετανάσται Ελλήνων», δηλαδή καυχιόνταν οι Αθηναίοι, 

ότι «απ’ όλους τους Έλληνες αυτοί δεν ήταν μόνο μετανάστες».    

    Η μεταβολή τόπου εγκατάστασης και εργασίας για τους μετανάστες είναι 

συνυφασμένη με διάφορες κοινωνικές εκφάνσεις οι οποίες επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του ίδιου του ατόμου και των κοινωνικών ομάδων που ήδη 

ανήκουν αλλά και των κοινωνικών ομάδων που πρόκειται να ενταχθούν στη 

χώρα υποδοχής, όπως και την κοινωνικοοικονομικές δομές που θα 

συναντήσουν στην καινούρια τους πατρίδα, (Έμκε – Πουλοπούλου, 2007, σ. 

49). 

    Ως συνεχής μετακίνηση μεταναστευτικών ομάδων από μία περιοχή προς 

την άλλη, οι διακρίσεις της μετανάστευσης γίνονται με βάση κάποια κριτήρια 

τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία, εφόσον μεταβάλλεται η κοινωνική, πολιτική 

και οικονομική κατάσταση των μεταναστών στην κοινωνία της χώρας 

υποδοχής.  

    Στη βιβλιογραφία η μετανάστευση διακρίνεται σε εσωτερική, εάν 

πραγματοποιείται μέσα στα γεωγραφικά όρια της χώρας και εξωτερική η 

οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση σε διεθνή χώρο. Η μετακίνηση εκτός μιας 

χώρας από τον τόπο προέλευσης, χαρακτηρίζεται ως αποδημία ή εκροή 

μεταναστών (emigration), ενώ η είσοδος μεταναστών στη χώρα υποδοχής 

χαρακτηρίζεται ως εισροή μεταναστών (immigration) (Έμκε – Πουλοπούλου 

Η., (2007),σ 50). 
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    Με κριτήριο την πρόθεση της μετανάστευσης διακρίνονται δύο μορφές: η 

εκούσια η οποία αναφέρεται στην εθελοντική- «ελεύθερη επιλογή του ατόμου» 

να μετακινηθεί με σκοπό την εύρεση εργασίας για ένα καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο και η ακούσια (αναγκαστική) η οποία αφορά στην υποχρεωτική 

μετακίνηση ορισμένων κατηγοριών ατόμων ή ομάδας του πληθυσμού λόγω 

της ηθελημένης δημιουργίας δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε βάρος των 

συγκεκριμένων ατόμων. Βασικό παράδειγμα εκούσιας μετανάστευσης είναι οι 

ομαδικές μεταναστεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα ενώ της ακούσιας είναι οι απελάσεις και η 

υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών με τις μεταναστευτικές ομάδες να 

προβαίνουν στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με την παραμονή κάτω 

από αδιευκρίνιστες διαβίωσης ή της εξαναγκαστικής μετανάστευσης. Η 

αναγκαστική μετακίνηση επιβάλλεται από τις δημόσιες αρχές χωρίς να δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής.   

    Με κριτήριο τη διάρκεια παραμονής η μετανάστευση διακρίνεται σε 

προσωρινή όταν γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 

εξαρτάται από τον χρόνο που χρειάζονται ώστε να προβούν στη διευθέτηση 

των υποθέσεων, καθώς υπάρχει πάντα η δυνατότητα της επιστροφής, ενώ 

όταν η μετανάστευση δεν πραγματοποιείται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και δεν υπάρχει διάθεση επιστροφής από τον μετανάστη, τότε 

θεωρείται μόνιμη. Σχετικά, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας ορίζει 

σαν προσωρινή τη μετανάστευση σε μια χώρα του εξωτερικού για παραμονή 

μικρότερη από ένα έτος και σα μόνιμη την εγκατάσταση σε μια ξένη χώρα για 

χρονικό διάστημα πάνω του ενός έτους (Χλέτσος, 2002, σ.28). Η προσωρινή 

αλλαγή του τόπου κατοικίας γίνεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά 

το οποίο οι μετανάστες απασχολούνται σε γεωργικές ή οικοδομικές εργασίες 

στη χώρα υποδοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετακίνηση 

Αλβανών και Βουλγάρων για τη συλλογή φρούτων κυρίως στη Μακεδονία.  

    Επίσης, σύμφωνα με τον τόπο προορισμού διακρίνουμε τη μετανάστευση 

σε ευρωπαϊκή ή ενδοευρωπαϊκή και σε υπερπόντια ή διηπειρωτική 

(Μουσούρου, 1991, Bastenier και αλ., 1990, Emmer και αλ., 1992, Champion 

κ.ά., 1992, Indra, 1994). 
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    Σύμφωνα με τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης της μετανάστευσης 

πριν ή μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίνονται σε προπολεμικές και 

μεταπολεμικές.  

    Όταν ο τόπος προορισμού αποτελεί το βασικό κριτήριο, διακρίνεται σε 

ηπειρωτική ή υπερπόντια ανάλογα, «με το αν στη μετακίνηση από χώρα σε 

χώρα, παρεμβάλλεται ή όχι θάλασσα και η χώρα της μετανάστευσης ανήκει 

σε άλλη ήπειρο» (Μπαγκαβός & Παπαδοπούλου, 2003, σ.6). 

    Τέλος, σύμφωνα με το εάν είναι καταγεγραμμένη η μετανάστευση από τις 

κρατικές αρχές ή όχι, διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη ή αλλιώς 

λαθρομετανάστευση (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, σ.12). Τα τελευταία 

χρόνια, τα ποσοστά της παράνομης μετανάστευσης αυξάνονται όλο και 

περισσότερο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα να 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο μερίδιο στα ποσοστά της συνολικής μετανάστευσης.  

   Τέλος, αξίζει να αναφερθούν κι άλλες διακρίσεις της μετανάστευσης όπως 

είναι η πρωτογενής (κατάληψη ακατοίκητων περιοχών) και η δευτερογενής 

(επαφή με τον εγχώριο πληθυσμό και κοινωνική προσαρμογή), η πλήρης και 

η ατελής (αφορά κυρίως τους αιτούντες πολιτικού ασύλου που τελούν υπό 

διεθνή επιτήρηση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με την οποία θα γίνουν 

δεκτοί στη χώρα υποδοχής), η συντηρητική (διατήρηση του υφιστάμενου 

τρόπου ζωής) και η ανανεωτική (αλλαγή τρόπου ζωής) και σε 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη (UNESCO, 1972, σ.554). 

    Σε γενικές γραμμές, το φαινόμενο της μετανάστευσης ως μετακίνηση ενός 

σημαντικού αριθμού ατόμων από τις οικονομικά αδύναμες στις οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί τροχοπέδη για τις χώρες υποδοχής εφόσον 

εκτός από τις θετικές συνέπειες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τα 

οποία μπορούν να επηρεάσουν τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου. 

 

 1.1.2 Ορισμός της έννοιας του μετανάστη 

    Προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο της μετανάστευσης, κύριο 

ζητούμενο είναι να δοθεί ένας ορισμός για την έννοια του μετανάστη, του 

κύριου παράγοντα της μετακίνησης. 

    Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ, 2004, σ.11) ορίζει τους 

μετανάστες ως άτομα που για οικονομικούς, επαγγελματικούς, 

οικογενειακούς, προσωπικούς και άλλους λόγους εγκαταλείπουν με δική τους 
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θέληση τη χώρα τους και εγκαθίστανται σε μία άλλη χώρα με σκοπό την 

αναζήτηση καλύτερης τύχης.  

    Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ορίζει τον μετανάστη ως 

«πρόσωπο το οποίο μετακινείται σε δεδομένο χρόνο από ένα συγκεκριμένο 

μέρος της γης σε άλλο, κατά κανόνα, όχι κάτω από ιδανικές συνθήκες». Το 

ΚΕΣΔ διαχωρίζει τους μετανάστες σε οικονομικούς και σε εργαζόμενους 

(ΚΕΣΔ, 2004, σ. 13). 

    Οι μετανάστες εγκαθίστανται στη χώρα υποδοχής είτε προσωρινά, είτε 

μόνιμα, αναζητώντας εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής εξαιτίας της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας υποδοχής. Αυτή είναι και η βασική 

διαφορά με τον πρόσφυγα ο οποίος εγκαταλείπει παρά τη θέλησή του τη 

χώρα του εξαιτίας διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων ή πολέμου, με κύριο 

σκοπό την αναζήτηση ασύλου σε χώρες που χαρακτηρίζονται από ένα 

σταθερότερο πολιτικό κλίμα (Μπάγκαβος  & Παπαδοπούλου, σ.12).  

    Επειδή παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταναστευτικών 

κινήσεων, που αφορούν στην ιθαγένεια και στην εθνικότητα των μεταναστών, 

είναι απαραίτητος ένας διαχωρισμός μεταξύ τους με βάση κάποια κριτήρια. 

Στην περίπτωση των ροών, υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη 

μεταναστευτική εισροή και στη μεταναστευτική εκροή. Οι μετανάστες μπορεί 

να είναι ξένης ιθαγένειας (αλλοδαποί) ή ξένης ιθαγένειας αλλά εθνικότητας του 

κράτους στο οποίο μετακινούνται όπως είναι η περίπτωση των 

παλιννοστούντων ομογενών στην Ελλάδα. Επίσης, μπορεί να έχουν την 

ιθαγένεια της χώρας υποδοχής και να επιστρέφουν σε αυτήν 

(παλιννοστούντες) ή να στερούνται ιθαγένειας (ανιθαγενείς). 

    Επιπλέον υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών μετανάστης και 

αλλοδαπός. Ως αλλοδαπός ορίζεται το άτομο που δεν έχει την ιθαγένεια της 

χώρας όπου ζει. Κάποιος μπορεί να είναι μετανάστης χωρίς να είναι 

αλλοδαπός (παλιννοστούντες ή άτομα που αποκτούν την ιθαγένεια στη 

διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής) ή να είναι αλλοδαπός 

χωρίς να είναι μετανάστης (π.χ. παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη 

χώρα υποδοχής χωρίς να έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιθαγένεια).  

    Επιπροσθέτως, οι μετανάστες διακρίνονται σε μόνιμους και σε 

προσωρινούς. Μόνιμοι μετανάστες είναι όσοι μετακινούνται σε μία άλλη χώρα 

και εγκαθίστανται σ’ αυτή μόνιμα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 
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χρόνου. Αντιθέτως, προσωρινοί μετανάστες είναι όσοι μετακινούνται και 

παραμένουν σε χώρα του εξωτερικού για χρονικό διάστημα μικρότερο του 

ενός έτους. Η κατηγορία αυτή αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα 

μεταναστών.  

    Τέλος, μια άλλη διάκριση των μεταναστών είναι σε κανονικούς η οποία 

περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν εισέλθει με νόμιμο τρόπο στη χώρα και 

έχουν καταγραφεί από τις επίσημες αρχές και σε μη κανονικούς ή 

παράνομους η οποία περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν εισέλθει σε μια χώρα 

με νόμιμο τρόπο αλλά έχουν παραμείνει πέρα από το επιτρεπόμενο χρονικό 

περιθώριο. 

    Σήμερα πάντως, όταν γίνεται αναφορά στους σύγχρονους μετανάστες, 

περιλαμβάνονται οι οικονομικοί μετανάστες. Είναι τα άτομα που μεταβάλλουν 

τον τόπο διαμονής τους με κύριο προορισμό τις χώρες της Ευρώπης, όχι για 

λόγους πολιτικούς όπως για παράδειγμα οι ανταλλαγές πληθυσμών αλλά 

οικονομικούς.  

 

 1.1.3 Ορισμός των μεταναστών 1ης και 2ης γενιάς 

    Οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται στη νέα χώρα υποδοχής με σκοπό τη 

μόνιμη ή την προσωρινή διαμονή για εργασία και τη βελτίωση της οικονομικής 

τους κατάστασης, βρίσκονται συνεχώς σε μια διαδικασία προσαρμογής στη 

νέα, ξένη πραγματικότητα. Η θέση τους εντός της κοινωνίας στην οποία 

θέλουν να ενταχθούν είναι κοινωνικά ευάλωτη καθώς διαφέρουν από τα μέλη 

της χώρας υποδοχής λόγω των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους. Το μόνο στήριγμά τους είναι η 

μεταναστευτική κοινότητα, την οποία θεωρούν οικεία στη νέα πραγματικότητα 

που βιώνουν. 

    Αρκετοί από τους μετανάστες έχουν ως σκοπό την προσωρινή διαμονή στη 

χώρα υποδοχής για εργασία και βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης 

με απώτερο σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά τις οικογένειες τους και να 

επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους (Heckman, 2003, σ.45-78). Πολλοί 

όμως είναι αυτοί, οι οποίοι εγκαθίστανται μόνιμα στις νέες τους πατρίδες, 

μεταβαίνοντας μετά από κάποια χρόνια η υπόλοιπη οικογένειά τους, οι 

σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους και κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. 
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    Οι μετανάστες λοιπόν, που μεταβαίνουν στη χώρα υποδοχής εκτός των 

άλλων προβλημάτων που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν, όπως τις δυσκολίες 

εγκατάστασης, την προσπάθεια προσαρμογής τους σε μια νέα κοινωνία 

διαφορετική από τη δική τους, έρχονται αντιμέτωποι με το εκάστοτε νομικό 

πλαίσιο που ισχύει σε καθεμία απ’ αυτές και με τη δυσκολία εκμάθησης της 

γλώσσας, ενός σημαντικού παράγοντα για τη μετέπειτα διαδικασία ένταξής 

τους στην κοινωνία υποδοχής.  

    Η δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή τα παιδιά που διαδέχονται την πρώτη 

γενιά μεταναστών, είναι κυρίως εκείνα που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του 

κοινωνικού αποκλεισμού, στη χώρα στην οποία γεννιούνται ή έρχονται και 

μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα να οδηγούνται ορισμένες φορές σε κοινωνικό 

αποκλεισμό εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου. 

    Ουσιαστικά, ο ορισμός του μετανάστη δεύτερης γενιάς ως το άτομο που 

έχει γεννηθεί στη χώρα υποδοχής στην οποία μετανάστευσαν οι γονείς του 

για μια καλύτερη τύχη, είναι αρκετά περιορισμένος, καθώς αποκλείει από 

αυτήν την κατηγορία τα παιδιά των μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στη 

νέα τους πατρίδα από μικρή ηλικία και είναι στην ουσία μετανάστες δεύτερης 

γενιάς. Συμπερασματικά, η δεύτερη γενιά μεταναστών είναι τα αλλοδαπά αυτά 

παιδιά που έχουν ξένη ιθαγένεια, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους 

και έχουν μεγαλώσει ή μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται στο ελληνικό σύστημα. 

    Για να καθοριστεί η έννοια του μετανάστη δεύτερης γενιάς πρέπει να 

μελετηθεί με βάση κάποια κριτήρια. Έτσι λοιπόν, το άτομο που έχει 

τουλάχιστον έναν γονιό αλλοδαπό, που ζει στη χώρα υποδοχής τα τελευταία 

πέντε χρόνια, που έχει μεταναστεύσει πριν από την εφηβεία του, που 

μεγαλώνει ή έχει μεγαλώσει κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 

Ελλάδα, διατηρώντας ή μη τους δεσμούς με τη χώρα καταγωγής του, χωρίς 

βέβαια να επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν, ορίζεται ως μετανάστης δεύτερης 

γενιάς. 

    Αναφορικά με τα παιδιά των αλλοδαπών, δηλαδή τα παιδιά των 

μεταναστών πρώτης γενιάς που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας ή έχουν έρθει 

σε πολύ μικρή ηλικία με τους αλλοδαπούς γονείς τους, αποτελούν τη δεύτερη 

γενιά μεταναστών καθώς έχουν ήδη συμπληρώσει κάποια χρόνια στη 

διάρκεια των οποίων έχουν ενταχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 

περισσότεροι από τους αυτούς είναι κοινωνικοποιημένοι στην ελληνική 
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κοινωνία και τη γλώσσα, έχοντας αποκτήσει προσδοκίες, τρόπο ζωής και 

σχέδια για το μέλλον τα οποία συμβαδίζουν με αυτά των Ελλήνων 

συνομηλίκων τους. 

    Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των 

μεταναστών οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές των γονιών τους. 

Σημαντικό ρόλο παίζει η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία υποδοχής όπου 

πολλές φορές δημιουργούν μια φαντασιακή εικόνα για την κοινωνία 

καταγωγής τους η οποία έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που τους έχει 

μεταδώσει το οικογενειακό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα «να 

αφομοιώνουν ένα ψυχολογικό και κοινωνικό σχίσμα που τους χαρακτηρίζει σε 

κάθε τους βήμα» (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, σ.119) αποτελώντας από 

τους «πλέον εύθραυστους πληθυσμούς της Ευρώπης».  

    Παρόλο που κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον 

αφορά στις γλωσσικές δεξιότητες καθώς οι γονείς τους δε γνωρίζουν καλά την 

ελληνική γλώσσα ή χρησιμοποιούν περισσότερο τη μητρική τους γλώσσα στις 

κοινωνικές τους συναναστροφές, σημαντικό παράγοντα και καθοριστικό ρόλο 

παίζουν η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο βαθμός 

ενσωμάτωσής του στην εκπαιδευτική διαδικασία, η στήριξη από το 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και οι δυνατότητες που τους παρέχουν 

για κοινωνική ανέλιξη.  

 

 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  

    Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που 

οφείλεται σε μια προσπάθεια αναζήτησης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης 

από τον άνθρωπο. 

    Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, σημειώθηκε πολυπληθής μετακίνηση προς τις 

χώρες κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και προς τις Η.Π.Α, τον Καναδά 

και την Αυστραλία, τη μεταπολεμική περίοδο και διήρκησε ως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970. Οι Η.Π.Α κάλυψαν περίπου το ένα τρίτο του 

μεταναστευτικού ρεύματος ενώ τα δύο τρίτα κατέφυγαν στις 

δυτικοευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες με σκοπό την προσωρινή ή τη 

μόνιμη παραμονή τους. Την περίοδο αυτή, τεράστιος αριθμός Ελλήνων, 
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κυρίως απ' τις βόρειες αγροτικές περιοχές της χώρας μας, μεταναστεύει 

αναζητώντας εργασία (Αμίτσης & Λαζαρίδη, 2001). 

    Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και έπειτα, παρατηρήθηκε 

μεταβολή της μεταναστευτικής εικόνας για τα δεδομένα της Ελλάδας καθότι 

παρατηρήθηκε εισροή οικονομικών μεταναστών από τις Βαλκανικές, Ασιατικές 

και από τις χώρες της Αφρικής καθώς και σταδιακή επιστροφή στη χώρα ενός 

σημαντικού αριθμού Ελλήνων υπηκόων (παλιννοστούντων), που είχαν 

μεταναστεύσει. 

    Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα, από χώρα κατ’ εξοχήν αποστολής μεταναστών  

κατέστη σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η αντιστροφή αυτή της 

μεταναστευτικής ροής «δημιούργησε στη χώρα μια νέα κοινωνική 

πραγματικότητα που επέβαλε την ανάγκη διαμόρφωσης μια θεσμικά 

διαρθρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής» (Καψάλης, 2003, σ.23), 

παράλληλα με την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού ζητημάτων αναφορικά 

με την εθνική ταυτότητα και την κοινωνική συνοχή. 

    Συνοπτικά οι περίοδοι μετακίνησης των Ελλήνων κατά τη νεώτερη ιστορία 

της χώρας είναι οι εξής: 

α) Περίοδος πριν από το 1900: Η μετανάστευση κινείται κυρίως προς την 

λεκάνη της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, την Αίγυπτο κ.λπ. και γίνεται 

σποραδικά. 

β) Περίοδος 1900 – 1921: Την περίοδο αυτή παρατηρείται μεταναστευτική 

κίνηση με κατεύθυνση σχεδόν αποκλειστικά, τις Η.Π.Α για λόγους κυρίως 

οικονομικούς.  

γ) Περίοδος 1945 – 1950: 1.000.000 Έλληνες περίπου μετακινούνται 

υποχρεωτικά για πολιτικούς, κυρίως, λόγους προς τις γειτονικές χώρες του 

ανατολικού μπλοκ, εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου, ενώ παράλληλα, υπάρχει 

μετακίνηση μέρους του πληθυσμού προς τις Η.Π.Α. «Την ίδια περίοδο 

επιστρέφουν από τα Βαλκάνια 15.000 περίπου Έλληνες» (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδος, 2000: 5). 

δ) Περίοδος 1950 – 1960: Παρατηρείται μετακίνηση Ελλήνων μεταναστών 

λόγω της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στη χώρα, προς την Αμερική, 

την Αυστραλία και τον Καναδά. Ταυτόχρονα, και ειδικά το 1955 υπάρχει 

μεγάλη μεταναστευτική κίνηση προς τις δυτικό – Ευρωπαϊκές χώρες, και 

κυρίως στο Βέλγιο και τη Δυτική Γερμανία. «Υπολογίζεται ότι κατά την 
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διάρκεια της 10ετίας αυτής μετανάστευσαν συνολικά 312.000 Έλληνες, από 

τους οποίους 185.000 εκτός Ευρώπης» (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος, 2000: 5-6). 

ε) Περίοδος 1961 – 1973: Παρατηρείται γενικά, μεγάλη μεταναστευτική κίνηση 

προς την Ευρώπη. «Από τους 965.000 Έλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα, 

οι 650.000 ή το 68% περίπου κατευθύνθηκε κυρίως προς τη Δυτική Γερμανία 

και κατόπιν στην Σουηδία και το Βέλγιο» (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος, 2000: 7). 

στ) Περίοδος 1974 – Σήμερα: Η μεταναστευτική ροή μειώνεται ενώ, αντίθετα, 

παρατηρείται αυξανόμενη παλιννόστηση Ελλήνων μεταναστών. «Γενικά, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι Έλληνες που μεταναστεύουν στην Δυτική Ευρώπη 

προέρχονται κυρίως (70% περίπου) από τις αγροτικές περιοχές της Βόρειας 

Ελλάδας, ενώ οι Έλληνες που ξενιτεύονται στην Αμερική, τον Καναδά και την 

Αυστραλία προέρχονται κυρίως από την Νότια Ελλάδα και τα νησιά. Το 

μεγαλύτερο όμως, ποσοστό (60% περίπου) των Ελλήνων μεταναστών είναι 

άντρες από 15 – 44 ετών και το 55% - 60% απ’ αυτούς πριν από την 

αναχώρηση τους ήταν στην χώρα οικονομικά ενεργοί» (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδος, 2000, σ.7). 

     

 1.3 ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

    Οι βασικότεροι λόγοι, για τους οποίους τα άτομα μπαίνουν στη διαδικασία 

να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες και περιοχές είναι οικονομικοί, πολιτικοί 

και πολιτιστικοί. Η βασική όμως αιτία της μετανάστευσης είναι η αναζήτηση 

μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και ενός καλύτερου βιοτικού επίπεδου.  

    Τα πρώτα κύματα μετανάστευσης είχαν ως βασικά κίνητρα την ανάγκη 

εξεύρεσης τροφής, την επιβίωση και τον φόβο κινδύνου (Κυριακίδου, 2010). 

Στη συνέχεια όμως, τα κίνητρα άλλαξαν διότι συνέτρεξαν κι άλλοι λόγοι όπως 

η θρησκευτική καταδίωξη λόγω πεποιθήσεων, η πολιτική καταπίεση και οι 

οικονομικές δυσκολίες. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ήταν οι μαζικές 

μεταναστεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

στην Αυστραλία και στην Αμερική. Επιπρόσθετα, η αποτυχία εύρεσης 

εργασίας σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, ανάγκασαν τους 

ανθρώπους σε φυγή με στόχο την αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
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    Αναλυτικότερα, αναφέρονται οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στη 

μετακίνηση των πληθυσμών οι οποίοι είναι:  

α) Περιβαλλοντικοί παράγοντες: όταν η γεωγραφική θέση του τόπου 

διαμονής των ανθρώπων δεν ευνοεί τη διαβίωσή τους. Για τον λόγο αυτό 

αναγκάζονταν να μετακινηθούν και ν’ αναζητήσουν πιο ασφαλή και εύφορα 

εδάφη (Βγενόπουλος, 1998, σ.42). 

β) Πληθυσμιακοί παράγοντες: η έκταση της γης δεν ήταν αρκετή για να 

θρέψει ολόκληρο τον πληθυσμό με αποτέλεσμα τα άτομα να δέχονται πιέσεις 

για μετακίνηση. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως στα νησιά που η 

καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται από τη θάλασσα και η αύξηση του πληθυσμού 

οδηγεί στην ανεπάρκεια των αγαθών (Βγενόπουλος, 1998, σ.42). 

γ) Φυσικές καταστροφές: φυσικοί παράγοντες όπως είναι οι πλημμύρες, η 

ξηρασία και ο παγετός δημιουργούν αντίξοες συνθήκες παραμονής σ’ έναν 

τόπο και αναγκάζουν τους πληθυσμούς σε μετακίνηση. 

δ) Θρησκευτικοί παράγοντες: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διωγμός 

των χριστιανών κατά τον οποίο ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταναστεύει 

για να καταστήσει βιώσιμη τη θρησκευτική του ταυτότητα και ελευθερία. 

ε) Πολιτικοί παράγοντες: πρόκειται για έναν από τους βασικότερους 

παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους σε αναγκαστική μετανάστευση, 

ειδικότερα στη σύγχρονη κοινωνία. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το 

μεγάλο πλήθος ανθρώπων που εισήλθαν στη χώρα μας από τα Βαλκάνια και 

την Ανατολική Ευρώπη, λόγω της κατάρρευσης των σοσιαλιστικών 

καθεστώτων. 

στ) Οικονομικοί παράγοντες: αποτελεί τον δεύτερο κύριο λόγο 

μετανάστευσης. Οι άνθρωποι συνήθως αναγκάζονται να μεταναστεύσουν 

όταν στη χώρα τους δε νιώθουν οικονομικά ασφαλείς και γι’ αυτό τον λόγο 

επιλέγουν χώρες υποδοχής όπου οι χρηματικές απολαβές είναι πιο ευνοϊκές. 

ζ) Εργασιακοί παράγοντες: η έλλειψη εργασίας είναι ένας ακόμη κύριος 

παράγοντας μετακίνησης πληθυσμών. Τα άτομα επιλέγουν να ξενιτευτούν σε 

χώρες στις οποίες οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι μεγαλύτερες.  

η) Οικογενειακοί παράγοντες: η μετανάστευση γίνεται και για 

οικογενειακούς λόγους, «όταν οι γονείς θέλουν να ζήσουν κοντά στα παιδιά 

τους ή τα εγγόνια τους, για λόγους ανεύρεσης συντρόφου και τη δημιουργία 
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οικογένειας, ειδικά για τις γυναίκες, που επιθυμούν να ξεφύγουν από το συχνά 

στενό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον» (Κοντογιάννη, 1994, σ.214). 

θ) Εκπαιδευτικοί λόγοι: η έλλειψη παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 

και ίσων ευκαιριών οδηγεί στην απόφασή τους να μεταναστεύσουν σε άλλες 

χώρες στις οποίες το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πιο οργανωμένο και 

παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης.  
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2. ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 2.1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

    Την τελευταία δεκαετία, η μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου στην 

Ελλάδα, λόγω της αύξησης του αριθμού εισροής μεταναστών, εξελίχθηκε σε 

ένα σοβαρό κοινωνικο – οικονομικό αλλά και πολιτικό ζήτημα.  Αυτό εξηγείται 

από το γεγονός ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ελλάδα άρχισε να 

χαρακτηρίζεται από μια αλλαγή του «ρόλου» μετατροπής από χώρα 

αποστολής σε χώρα υποδοχής των μεταναστών. Ενώ, δηλαδή, παραδοσιακά 

ήταν μια χώρα αποστολής μεταναστών, εξαιτίας του τότε ισχύοντος 

κοινωνικοπολιτισμικού και πολιτικού πλαισίου, μέσα σε μικρό χρονικό 

διάστημα μεταβλήθηκε σταδιακά σε χώρα υποδοχής, εφόσον απέκτησε, 

κυρίως στη δεκαετία του 1990, έναν σημαντικό αριθμό μεταναστών (νόμιμων 

και μη). 

    Οι μεταναστευτικές μετακινήσεις που παρατηρούνται, προέρχονται κυρίως 

από μεσογειακές χώρες, από την Αφρική, την Ασία, την κεντρική Ευρώπη και 

άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η αθρόα αυτή εισροή των 

μεταναστών οφείλεται ως επί το πλείστον στις άσχημες συνθήκες διαβίωσης 

που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στις χώρες που κατοικούσαν. Η οικονομική 

εξαθλίωση, η φτώχεια, οι πολεμικές συγκρούσεις και η γενικότερη 

κοινωνικοοικονομική αστάθεια που χαρακτήριζαν τις χώρες αυτές αποτέλεσαν 

τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση του μεταναστευτικού 

πληθυσμού στη χώρα μας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι από την πρώτη 

κιόλας στιγμή της εμφάνισης του φαινομένου της μετανάστευσης στον 

ελλαδικό χώρο, έγινε αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο τμήμα των μεταναστών 

μετακινούνταν στην Ελλάδα για την προσφορά μισθωτής εργασίας. 

    Βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου που 

οδήγησε την Ελλάδα σε χώρα υποδοχής των μεταναστών είναι το γεγονός ότι 

η μετανάστευση δεν έγινε με οργανωμένο τρόπο αφού η αύξηση του αριθμού 

εισροής των μεταναστών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παράνομη είσοδο 

μεταναστών στη χώρα μας (Baldwin – Edwards, 2002, σ. 167-168). Ωστόσο, 

τα μεταναστευτικά αυτά ρεύματα σηματοδότησαν  κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές. 
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 2.2 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

    Τα αίτια της μετανάστευσης προς τη Νότια Ευρώπη και κατ’ επέκταση προς 

την Ελλάδα είναι τα εξής (King, 2000 στο Βλαχάδη, 2009, σ.115): 

α) Η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης και η διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σηματοδοτούν 

μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έγιναν 

αποδέκτες μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίως από τις χώρες αυτές. Οι 

μεταναστευτικές κινήσεις σημειώθηκαν κατά κύριο λόγο από την Αλβανία, 

λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρισκόταν η οικονομία της. 

β) Η στρατηγική-ευνοϊκή θέση της Ελλάδας. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας 

διευκόλυνε τα μεταναστευτικά ρεύματα να παραμείνουν προσωρινά ή να 

διέλθουν από την Ελλάδα καθώς συνέχιζαν την πορεία τους προς τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, για τους γειτονικούς λαούς ήταν εύκολη η 

πρόσβαση ακόμα και με πεζή διέλευση των συνόρων καθώς η φύλαξη των 

συνόρων ήταν δύσκολη, αν όχι αδύνατη. 

γ) Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα 

μετατράπηκε αυτομάτως σ’ έναν ελκυστικό τόπο. 

δ) Η ύπαρξη χαλαρού μεταναστευτικού θεσμικού πλαισίου και κατ’ επέκταση 

η απουσία αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, δημιούργησαν 

μεγάλη ευκολία κινήσεων σε πολλούς μετανάστες να μετακινηθούν προς την 

Ελλάδα, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ακόμα και ως λαθρομετανάστες. 

ε) Η  ιδιάζουσα ίσως και ιδιαίτερη φύση της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης, 

η οποία βασίζεται στον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα στον τουρισμό και 

τις προσωπικές υπηρεσίες, καθώς επίσης η εποχική απασχόληση σε 

σημαντικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (όπως η γεωργία, ο 

τουρισμός, οι κατασκευές κ.α.) οδήγησε στην αυξανόμενη ζήτηση εργατικού 

δυναμικού. 

στ) Ο αγροτικός τομέας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η παραοικονομία 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεταναστών ως φθηνό 

εργατικό δυναμικό. 
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 2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

    Τα γενικά δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών στη χώρα μας δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Η απουσία οργάνωσης και 

συντονισμού των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη μελέτη του αριθμού των 

μεταναστευτικών εισροών που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο είναι 

ο βασικός λόγος που οδηγεί στην ανακρίβεια και στον ελλιπή προσδιορισμό 

των στοιχείων. Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο 

φαινόμενο είναι πολλοί και ο καθένας προσδιορίζει την έννοια του μετανάστη 

από διαφορετική σκοπιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις έρευνες να είναι εν μέρει ανακριβή. Ένας δεύτερος λόγος 

είναι το υψηλό ποσοστό λαθρομεταναστών οι οποίοι έχουν εισέλθει 

παράνομα στη χώρα μας και διαμένουν χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια. 

Αυτοί αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ειλικρινούς πληροφόρησης και 

προσδιορισμού των ακριβών δημογραφικών στοιχείων που αφορούν τους 

μετανάστες στην Ελλάδα. 

    Μελετώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από διάφορες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν με αρκετές βέβαια αποκλίσεις, αξίζει να σημειωθεί πως 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι μετανάστες ανέρχονταν από 400.000 έως 

500.000 (Μαυρής, 2005).  

    Στην απογραφή του 2001 ο αριθμός αυξήθηκε και καταγράφηκαν 762.191 

μετανάστες (Martin Baldwin-Edwards, 2004, σ.6). Συγκρινόμενος αυτός ο 

αριθμός με την απογραφή του 1991, παρατηρείται μια αύξηση των 

μεταναστευτικών εισροών στη χώρα μας. Αν εξαιρεθεί ο αριθμός των 

παράνομων μεταναστών ο οποίος είναι υψηλός, μέχρι το 2004 οι μετανάστες 

υπολογίζεται ότι ήταν πάνω από 1.000.000. 

    Είναι ενδεικτικό ότι σε καταμέτρηση του ΥΠ.ΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2011, 

όπως αναφέρεται σε μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, οι 

πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμα χαρτιά στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 621.178. 

Δύο χρόνια αργότερα, με βάση στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών του 

Απριλίου 2013, ο νόμιμος πληθυσμός μεταναστών στην Ελλάδα, ήταν 

περίπου 405.306. Ωστόσο το 2014 η στατιστική του ΥΠΕΣ για τη νόμιμη 

μετανάστευση αποτυπώνει ότι έφτασαν τις 461.438 οι αλλοδαποί εκτός ΕΕ, 

ενώ τον Μάιο του 2015 καταγράφηκαν 527.264 (στοιχεία ΥΠΕΣ στις 
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31.5.2015) και τον Απρίλιο του 2016 καταγράφηκαν 557.476 μετανάστες 

(Μπίτσικα, 2016) 

    Αναλυτικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το ΥΠ.ΕΣ 

σχετικά με τους νόμιμους μετανάστες στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι: 

3.583 αλλοδαποί πολίτες έχουν αποκτήσει άδειες διαμονής δεύτερης γενιάς 

1.381 έχουν αποκτήσει την άδεια επί μακρόν διαμένοντος 

10.935 άδειες εξαρτημένης εργασίας ανανεώθηκαν 

17.969 άδειες μελών οικογένειας τρίτων χωρών ανανεώθηκαν 

6.220 απέκτησαν άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (www.ypes.gr). 

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας, 

όπως προκύπτουν από στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέρχονταν το 

2014 σε 77.163 ενώ το 2013 ο συνολικός αριθμός τους ήταν 43.002 

(www.astynomia.gr). 

 

 2.4 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

    Οι πρώτοι μετανάστες που κατέφυγαν στην Ελλάδα, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970,  όπως αναφέρει η Μουσούρου (1990) ήταν Άραβες οι 

οποίοι εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή. 

Παράλληλα, παρατηρείται πολυπληθής εισροή από το Πακιστάν, τις 

Φιλιππίνες, την Αίγυπτο και το Μαρόκο για αναζήτηση εργασίας. 

    Στα επόμενα χρόνια, οι μετανάστες οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς τις χώρες προέλευσής τους αλλά 

συγχρόνως μια πολυμορφία και ανομοιογένεια ως προς το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο και την εργατική τους εμπειρία στη 

χώρα υποδοχής (Αμίτσης & Λαζαρίδης, 2001, σ.29). Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν έχει μελετηθεί με ακρίβεια καθώς οι 

έρευνες ήταν περιορισμένες και αποσπασματικές με αποτέλεσμα να 

απουσιάζουν επί σειρά ετών τα στοιχεία των αλλοδαπών που διαμένουν στη 

χώρα μας. 

    Ωστόσο, από την επεξεργασία των στοιχείων, παρατηρείται ότι η Αλβανία 

κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης από τις χώρες προέλευσης. 

Μετά την Αλβανία, με πολύ χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν οι υπόλοιπες 

Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία). Αυτό υποδηλώνει ότι η γειτνίαση 

http://www.ypes.gr/
http://www.astynomia.gr/
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των λαών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής της 

χώρας υποδοχής. 

        Όσον αφορά στα ποσοστά του φύλου, οι γυναίκες αποτελούν το 26% (με 

πρώτη ομάδα και πάλι τις γυναίκες από την Αλβανία με ποσοστό 43,7%, 

χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των ανδρών στο σύνολο του πληθυσμού 70% 

περίπου, και δεύτερη τις γυναίκες από τη Βουλγαρία με ποσοστό 15%).     

      Η πλειοψηφία των αλλοδαπών βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία, δηλαδή 

20 – 44 ετών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο οι νεότεροι επέλεξαν να 

μεταναστεύσουν προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης αλλά και εργασία και γι’ αυτό και το επίπεδο εκπαίδευσης τους 

είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι αναλφάβητοι συνιστούν μόλις το 1,64%, οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία με 

ποσοστό 50,63%, ενώ οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 9,33%. 

(Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας) 

 

 2.5 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

    Πρώτα απ’ όλα οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι πολλές,  

εφόσον θίγεται το ζήτημα της αναδόμησης της εργατικής τάξης, όπως 

αναφέρει η Μουσούρου (1991). Με την είσοδο των μεταναστών και την 

αναζήτηση φθηνών εργατικών χεριών, οι αμοιβές των ανειδίκευτων εργασιών 

ήταν χαμηλές ενώ παράλληλα συνέβαλαν στη διαμόρφωση σε επίπεδα 

κατώτερα από εκείνα που θα υπήρχαν χωρίς το μεταναστευτικό εργατικό 

δυναμικό.  

    Από την άλλη, οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι πιο πολύπλοκες καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις οι αυτόχθονες εκφράζουν φόβο, καχυποψία και αρνητική 

στάση απέναντι στους ετερόχθονες. Θεωρούν τους μετανάστες ως «εμπόδιο» 

στην κοινωνική - οικονομική τους άνοδο και τους αντιμετωπίζουν πολλές 

φορές ως «εχθρούς» (Μουσούρου, 1991). 

    Οι πολιτικές επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αφού η αλλαγή 

της ταξικής συνείδησης, όπως αναφέρει η Μασούρου (1991) «υπονομεύει την 

ενότητα της εργατικής τάξης και κατ’ επέκταση, μειώνει την πολιτική της ισχύ. 

Τα εργατικά συνδικάτα δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αντίδραση των 

ντόπιων μελών τους στην ένταξη των ξένων εργατών και προβλήματα όπως 
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αυτά της γλώσσας, διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικών ηθών και 

παραδόσεων» (Μουσούρου,1991, σ.94-95). 

    Σημαντικές είναι και οι δημογραφικές επιπτώσεις από τις μεταναστευτικές 

εισροές, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού, ενδυναμώνοντας 

το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.  

 

2.6 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

    Οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν την κυρίαρχη μεταναστευτική ομάδα. Σε 

καμία περίπτωση, βέβαια, εξαιτίας των μεταξύ τους διαφορών στο 

θρήσκευμα, στην εθνοτική καταγωγή, στο μορφωτικό επίπεδο και στην ταξική 

τους καταγωγή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια ομοιογενής κοινωνική 

ομάδα. 

    Όσον αφορά στο θέμα της παραχώρησης ελληνική ιθαγένειας, με βάση το 

νομικό πλαίσιο και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται, οι αλβανοί μετανάστες 

συναντούν πολλές δυσκολίες. Τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών που 

έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα ή διαμένουν στη χώρα από τη γέννηση τους 

και έχουν φοιτήσει ή φοιτούν ακόμα στα ελληνικά σχολεία και πλέον έχουν 

ενσωματωθεί στην κοινωνία  ενστερνιζόμενα τον πολιτισμό, αντιμετωπίζονται 

ακόμα ως ξένα. 

        Δυστυχώς, η Ελλάδα δε διαθέτει τις δομές υποστήριξης για τη συμμετοχή 

του μεταναστευτικού πληθυσμού στην κοινωνική ζωή με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια. Έτσι, τα παιδιά των 

μεταναστών, που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής των γονιών τους, μπορεί 

να μη βίωσαν άμεσα τη μετανάστευση με την έννοια της γεωγραφικής 

μετακίνησης, τη βιώνουν όμως καθημερινά μέσα από τη σχέση με τους γονείς 

και τη ζωή τους στην κοινωνία υποδοχής. 

    Επιπλέον, οι μετανάστες γίνονται αποδέκτες ρατσιστικών και ξενοφοβικών 

συμπεριφορών στην κοινωνία υποδοχής, με σύνηθες φαινόμενο τα παιδιά 

τους να έρχονται αντιμέτωπα με τέτοιου είδους στάσεις εντός του ευρύτερου 

κοινωνικού αλλά κυρίως σχολικού περιβάλλοντος που αποτελεί τον χώρο 

κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης με τον γηγενή πληθυσμό. Έχει 

αποτυπωθεί ότι η εμφάνιση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων 

είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας, της εργατικής ανασφάλειας και 
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της εγκληματικότητας τα οποία ενισχύουν τον κοινωνικό αποκλεισμό 

(Παπαδημητρίου, 2000).  
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3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  

 3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

    Ο δήμος Πέλλας ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τα 

Γιαννιτσά. Η σημερινή του μορφή προέκυψε από την επέκτασή του με τη 

συνένωση των δήμων Γιαννιτσών, Κύρρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κρύας 

Βρύσης με το πρόγραμμα Καλλικράτης.  

    Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του δήμου ανέρχεται 

στους 63.122 κατοίκους, συνυπολογιζόμενων όλων των δημοτικών ενοτήτων. 

Συγκεκριμένα, η δημοτική ενότητα Πέλλας έχει πληθυσμό 6.798 κατοίκους, 

Γιαννιτσών 34.229 κατοίκους, Κύρρου 7.587 κατοίκους, Κρύας Βρύσης 8.675 

κατοίκους και Μεγάλου Αλεξάνδρου 6.941κατοίκους1.  

    Στο σύνολο του γενικού πληθυσμού εμπεριέχεται και ο αριθμός των 

μεταναστών που ζουν κι εργάζονται στην περιοχή του νομού Πέλλας. Από τα 

στοιχεία της τελευταίας απογραφής που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι 

στον δήμο Πέλλας συνολικά ο αριθμός των μεταναστών που ζουν κι 

εργάζονται στην περιοχή είναι 3.761, από τους οποίους οι 2.474 είναι άντρες 

και οι 1.278 είναι γυναίκες. Αναλυτικότερα ο αριθμός των μεταναστών ανά 

φύλο και δήμο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΡΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΗΛΕΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δημοτική 
Ενότητα Κρύας 

Βρύσης 
1.088 390 1.478 

Δημοτική 
Ενότητα 

Γιαννιτσών 
619 558 1.177 

Δημοτική 
Ενότητα Μ. 
Αλεξάνδρου 

361 130 491 

Δημοτική 
Ενότητα Κύρρου 

271 129 400 

Δημοτική 
Ενότητα Πέλλας 

135 80 215 

ΣΥΝΟΛΟ 2.474 1.287 3.761 

 

                                            

1 www.statistics.gr 
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     Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι οι μετανάστες στην περιοχή είναι 

κυρίως άνδρες ενώ οι γυναίκες καλύπτουν το μισό ποσοστό σε σχέση με των 

ανδρών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μετανάστες καλύπτουν το 6% του 

συνολικού πληθυσμού στου δήμου Πέλλας ενώ είναι σημαντικό το ποσοστό 

των μεταναστευτικών ροών που καταφθάνουν στην περιοχή, κυρίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες, με τη διαδικασία των μετακλήσεων για να καλύψουν τις 

ανάγκες και ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. Υπάρχει βέβαια, και ένας 

σημαντικός αριθμός μεταναστών που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην 

περιοχή είτε έχοντας βγάλει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία την οποία 

ανανεώνουν είτε με άδεια επί μακρόν διαμένοντος. 

    Γενικά, η πλειονότητα των μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στον δήμο 

Πέλλας, προέρχεται από την Αλβανία ενώ άλλες χώρες προέλευσης είναι η 

Βουλγαρία, η Γεωργία και η Π.Γ.Δ.Μ. Κίνητρα μετανάστευσης αποτέλεσαν 

κυρίως οικονομικοί λόγοι, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η απομόνωση λόγω του 

καθεστώτος που επικρατούσε και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή (Κασιμάτη, 

2003, σ.38).  

 

 3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ  

    Οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επιλογή των αλλοδαπών να 

μεταναστεύουν στις περιοχές του Ν. Πέλλας είναι οι εξής: 

α) Το εύφορο έδαφος του νομού. Η περιοχή της Πέλλας είναι κατ’ εξοχήν 

αγροτική περιοχή κι αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής ως χώρα 

υποδοχής καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης εργασίας και κατ’ 

επέκταση επιβίωσης σε καλύτερες. 

β) Η μικρή απόσταση του νομού από τα σύνορα των βαλκανικών χωρών. Η 

Ελλάδα είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα της βαλκανικής περιοχής κι αυτό 

συνέβαλε στην είσοδο μεταναστών (Σουμπέκα, 2015). 

 

 3.3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ 

Οι Αλβανοί μετανάστες φαίνεται πως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική 

κοινωνία κι αυτό γιατί οι Αλβανοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους 

προσαρμόζονται, αποφασίζουν να ζήσουν εδώ, καθώς έχουν αποκατασταθεί 

επαγγελματικά, μαθαίνουν αμέσως ελληνικά και εντάσσονται. Οι γονείς ωθούν 

τα παιδιά τους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στην απόκτηση 
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πανεπιστημιακού πτυχίου και, σε αρκετές περιπτώσεις, τους αποτρέπουν να 

χρησιμοποιούν την αλβανική αφού φαίνεται να προτιμούν, όπως αναφέρθηκε 

την ελληνική (Μιχαήλ, 2010).  

    Οι Αλβανοί δεύτερης και, πλέον, τρίτης γενιάς, όπως αναφέρει ο Μέρτζος 

(2017) «φαίνεται να ενσωματώνουν στοιχεία ελληνικότητας και τρόπο ζωής 

ανάλογο με την τοπική περιοχή». Δηλαδή, αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα 

ως τη χώρα που μεγάλωσαν και ζουν, χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα 

στις συναναστροφές με τους ιδίους τους αλλά και στο σπίτι, πολλά από τα 

παιδιά τους δε γνωρίζουν καλά την αλβανική γλώσσα. 

        Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, παρατηρείται ότι οι Αλβανοί μετανάστες 

προσπαθούν να διατηρήσουν και τη μητρική τους γλώσσα (Gogonas 2009, 

2010). Η χρήση των αλβανικών δε θεωρείται, πλέον, ως μία απορριπτέα ή 

στιγματισμένη πρακτική, όπως επισημαίνει ο Μέρτζος (2010), τουναντίον 

αποτελεί ένα πρόσθετο προσόν γλωσσομάθειας. Η τάση αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με τη στάση που ακολουθούσαν τα πρώτα χρόνια της διαβίωσης 

στην Ελλάδα οι μετανάστες γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά (Ευθυμιάδου, 

2014; Κοιλιάρη, 2014 στο Μέρτζος, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 4.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

    Ο μεγάλος βαθμός μεταναστευτικής εισροής οδήγησε τη χώρα μας στη 

λήψη μέτρων, προκειμένου να ενταχθούν οι αλλοδαποί μαθητές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, δημιουργήθηκε μια νέα κοινωνική 

πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά το 1990, τροποποίησε 

άρδην το σχολικό περιβάλλον και αναδιαμόρφωσε τη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού προσδίδοντας στο σχολικό περιβάλλον τα χαρακτηριστικά μιας 

πολυπολιτισμικής συνύπαρξης (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2013).  

    Όσον αφορά στους μαθητές των γονιών που ήταν από τους πρώτους που 

μετανάστευσαν στην Ελλάδα και έχουν αλβανική υπηκοότητα, είναι αυτοί οι 

οποίοι βίωσαν συνήθως διπλό αποκλεισμό, λόγω του γεγονότος ότι 

εντάχθηκαν σε μικρότερες τάξεις από την ηλικία τους, χωρίς να ομιλούν την 

ελληνική γλώσσα. Οπότε τους έκανε να αισθανθούν αφενός γλωσσικό 

περιορισμό, αφετέρου την κοινωνική απομόνωση, καθότι η διαφορά ηλικίας 

αποτελούσε τροχοπέδη στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων (Gogonas & 

Michail, 2014).  

    Επιπλέον, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δε μιλούσαν καθόλου 

ελληνικά, τους δυσκόλεψε πολύ στην εκμάθηση της σύνταξης και της 

ορθογραφίας. Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, η πρώτη γενιά 

Αλβανών μεταναστών παρουσίασε χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας, 

προβληματική συμπεριφορά και προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό 

περιβάλλον, σε αντίθεση με τους μαθητές δεύτερης γενιάς, οι οποίοι 

παρουσίασαν καλύτερες σχολικές επιδόσεις, πλήρη σχολική και ένταξη 

(Παυλόπουλος κ.ά. 2009, σ.417). Στις περιπτώσεις που οι γονείς ήταν 

εξοικειωμένοι με τη γλώσσα, τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν έντονες δυσκολίες 

στη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα να μη συναντήσουν πολλά 

εμπόδια.  

    Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συμπεριφορά και οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και των συμμαθητών για την ένταξη τους στον σχολικό χώρο. 

Οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την 

ανάλογη εκπαίδευση για να τους βοηθήσουν στην ενσωμάτωσή τους και να 
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τους υποστηρίξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, φαινόμενα 

ρατσισμού, ξενοφοβίας και αποκλεισμού βίωσαν ή βιώνουν οι Αλβανοί 

μαθητές, κυρίως, από συμμαθητές και συμμαθήτριές τους. Επρόκειτο για 

περιπτώσεις στις οποίες αναπαράγεται μια συμπεριφορά βασισμένη σε μία 

στερεοτυπική αντίληψη για την έννοια του «Αλβανού». Αυτό οδηγούσε στη 

χρήση χαρακτηρισμών με αρνητικές συνδηλώσεις, όπως «ξένοι» ή 

«Αλβανοί», και στην περιθωριοποίησή τους. Αυτή η περιθωριοποίηση 

συμβάλει καθοριστικά στην απόκτηση εσωστρέφειας των αλλοδαπών 

μαθητών. 

    Ωστόσο, η παραμονή για πάνω από δύο δεκαετίες όσων ήλθαν ως ενήλικες 

στην Ελλάδα, η μακρόχρονη επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, η 

ρύθμιση των διαδικασιών με τις οποίες πιστοποιείται η νόμιμη παρουσία τους 

(άδεια παραμονής, άδεια εργασίας, απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας), η 

δημιουργία οικογένειας και απογόνων, οι οποίοι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε 

όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελούν 

δείγματα ένταξης και ενσωμάτωσης. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς και οι προσδοκίες αναφορικά με την 

ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο καλύτερη 

και γρηγορότερη θα είναι και η ενσωμάτωσή τους.   

 

 4.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ  

    Η εκπαίδευση των μεταναστών αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την 

ένταξη και την ενεργή συμμετοχή τους στις μαθησιακές ανάγκες και 

απαιτήσεις του ελληνικού συστήματος. Τα περισσότερα δημόσια σχολεία, 

τόσο στην περιφέρεια, όσο και στις μεγαλουπόλεις, πλέον περιλαμβάνουν 

μικρό ή μεγάλο αριθμό παιδιών μεταναστών. Τα σχολεία δεν είναι 

χαρακτηρισμένα ως «διαπολιτισμικά», δεδομένου ότι διαπολιτισμικά 

χαρακτηρίζονται μόνο τα σχολεία στα οποία αριθμός των μαθητών που 

προέρχονται από ξένες χώρες, ξεπερνά το 65% του συνόλου του μαθητικού 

τους δυναμικού (Συρρή, 2012). 

    Αν και η Ελλάδα χαρακτηρίζεται τα τελευταία είκοσι χρόνια ως χώρα 

εισόδου πολλών οικονομικών, κυρίως, μεταναστών, η εκπαιδευτική πολιτική 

σχετικά με τα παιδιά από οικογένειες αλλοδαπών δεν είναι ακόμα αρκετά 

ανεπτυγμένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει 
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λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπαίδευση για να καλύψει τις ολοένα 

αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο.  

    Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι μαθητές οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα σε 

μεγαλύτερη ηλικία, εντάχθηκαν σε μικρότερες τάξεις ή ακόμα και στις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

πιο εμφανείς μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλότερες επιδόσεις, σε σχέση με 

τους μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου. Επιπλέον, οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν κάποια 

προβλήματα στην παρακολούθηση κατά την παράδοση των μαθημάτων. 

Συχνά έχουν απορίες και δεν κατανοούν κάποια σημεία, αναγκάζοντας τους 

δασκάλους να ακολουθούν πιο αργούς ρυθμούς διδασκαλίας. 

    Σύμφωνα με πολλούς εκπαιδευτικούς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ένταξης 

των αλλοδαπών μαθητών αφού ανήκουν σε διαφορετικά γλωσσικά και 

μαθησιακά επίπεδα. Αυτή η διαφορά στη γλώσσα προκαλεί προβλήματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα πολλές φορές να υποβιβάζεται ο 

μέσος όρος επίδοσης της τάξης. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι οι 

Έλληνες μαθητές να σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις καθότι τα παιδιά των 

μεταναστών δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγα χρόνια να μάθουν τόσο καλά την 

ελληνική γλώσσα ώστε να παρακολουθούν τα μαθήματα όπως οι Έλληνες 

συμμαθητές τους. Το διαπολιτισμικό σχολείο δεν είναι εύκολη διαδικασία ούτε 

για τους Έλληνες μαθητές, ούτε για τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική. 

 

 4.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    Η υιοθέτηση πρακτικών για την εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης οι 

οποίες θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης με σκοπό 

την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξη 

των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαίδευση (Moussourou, 2002, σ. 15) στον 

βαθμό που μειώνουν τη διαφορετικότητας των μαθητών και της ομοιογένειας 

του εκπαιδευτικού συστήματος. 

    Για την ένταξη και ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργήθηκαν τάξεις υποδοχής στην Α/θμια και 
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Β/θμια εκπαίδευση, φροντιστηριακά τμήματα και διαπολιτισμικά σχολεία. Τα 

τμήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές μεταναστευτικών 

ομάδων να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες και με ειδική μαθησιακή 

διαχείριση να πετύχουν την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και ομαλή 

ενσωμάτωσή τους. 

    Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δημιουργήσει 

δίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Τα βιβλία αυτά συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη και συμμετοχή των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία. . 

    Τέλος, στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών, σημαντικό 

συμβολή αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον τρόπο 

με τον οποίο θα μπορούσαν να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά αυτά τα 

παιδιά, καθώς και επιμόρφωση των γονέων αυτών των παιδιών, ώστε να 

σταθούν ικανοί να στηρίξουν τα παιδιά τους και να ανταποκριθούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό στις νέες απαιτήσεις.    

   Επομένως, η ένταξη των μεταναστών μέσα από τη διατήρηση της 

διαφορετικότητάς αλλά και της διαπολιτισμικότητάς τους, είναι εφικτή αλλά και 

επιθυμητή (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου), γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η 

λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας 

υποδοχής. 
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5. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

    Η διγλωσσία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο χρησιμοποιεί στην 

καθημερινή του επικοινωνία, προαιρετικά ή αναγκαστικά δύο γλώσσες. 

Μπορεί δηλαδή να εμφανιστεί ως επακόλουθο μιας επιβαλλόμενης από 

εξωτερικούς παράγοντες κατάστασης, μπορεί όμως να οφείλεται στο 

ενδιαφέρον του ίδιου του ατόμου να μάθει να μιλάει δύο γλώσσες. Κατά βάση, 

είναι πολύ δύσκολο να οριστεί πότε ένα άτομο θεωρείται δίγλωσσο και πότε 

όχι.  

    Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί για τη διγλωσσία από τους 

οποίους διαπιστώνονται δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η 

γλωσσολογική η οποία αφορά στη γλωσσική ικανότητα του ατόμου και το 

ερώτημα που τίθεται είναι «πόσο καλά μπορεί το δίγλωσσο άτομο να κατέχει 

και τις δύο γλώσσες;». Σ’ αυτήν την κατεύθυνση υπάρχουν διαφορές ανάλογα 

με τον βαθμό ανάπτυξης της κάθε γλώσσας (Τριάρχη, 2000). Ένας ορισμός 

που θα μπορούσε να είναι ενδιάμεσος όλων, είναι του Haugen (1956), 

σύμφωνα με τον οποίο: «Δίγλωσσο είναι ένα άτομο από τη στιγμή που μπορεί 

ολοκληρωμένα και με ορθό εννοιολογικό περιεχόμενο να εκφραστεί στη 

δεύτερη γλώσσα» (Τριάρχη, 2000). Άλλος ορισμός είναι αυτός του Titone που 

ορίζει ότι: «Η διγλωσσία είναι η ικανότητα κάποιου ατόμου να μιλά μια 

δεύτερη γλώσσα στον βαθμό που ακολουθεί τις ιδέες και τη δομή της 

γλώσσας αυτής, παρά να παραφράζει τη μητρική του γλώσσα» (Titone, 

1972). 

    Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η ψυχο-κοινωνικο-γλωσσολογική η οποία 

επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα της διγλωσσίας, δηλαδή στο πώς, πότε 

και γιατί χρησιμοποιεί ένα δίγλωσσο άτομο τη μία ή την άλλη γλώσσα στην 

επικοινωνία. Επομένως, «η διγλωσσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να 

χρησιμοποιεί δύο γλώσσες σε διαφορετικές καταστάσεις και κάθε φορά ν’ 

αλλάζει αυτόματα, χωρίς δυσκολίες, τον γλωσσικό κώδικα» (Weinreich, 1964, 

σ.1).  

    Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ένας ορισμός της 

διγλωσσίας, που να λαμβάνει υπόψιν του όλες τις διαστάσεις του φαινομένου 

αυτού, ώστε να μπορεί να γίνει γενικά αποδεκτός. Η Τριάρχη – Herrman 

σημειώνει ότι είναι αποδεκτό από πολλούς επιστήμονες ότι: «Η διγλωσσία 
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είναι μια γλωσσική κατάσταση με δύο βασικά χαρακτηριστικά: πρώτον, δεν 

ολοκληρώνεται τελείως ποτέ και δεύτερον, δεν μπορεί να μείνει σταθερή, 

δηλαδή βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη». Στα πλαίσια της οριοθέτησης του 

φαινομένου της διγλωσσίας σημειώνει ότι: «Ένα άτομο θεωρείται δίγλωσσο 

όταν διαθέτει τη γλωσσική εκείνη ικανότητα μέσω της οποίας μπορεί να 

εκφράζεται, προφορικά ή και γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε δύο 

γλωσσικά συστήματα. Μια ικανότητα που έχει αναπτύξει με βάση τις δικές του 

ψυχολογικές, φυσιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις 

και λόγω της άμεσης και συνεχούς επαφής του με ένα δίγλωσσο 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον» (Τριάρχη, 2000).   

 

 5.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

    Η ύπαρξη διάφορων μειονοτικών ομάδων μέσα σε μια χώρα, η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και η πολυπολιτισμικότητα δημιούργησαν πολλά προβλήματα 

σχετικά με τη γλώσσα, την εκπαίδευση, την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους 

στις χώρες υποδοχής. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, κάθε κράτος αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα αυτά, ακολουθώντας ένα μοντέλο εκπαίδευσης: 

α) Μοντέλο αφομοίωσης. Αφομοίωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία 

άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή 

μιας ευρύτερης κοινωνίας έχοντας απαρνηθεί τα στοιχεία της πολιτισμικής 

τους ταυτότητας (Νικολάου, 2000, σ.120).Η προσέγγιση αυτή κυριάρχησε 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και πρεσβεύει ότι στο σύγχρονο εθνικό 

κράτος δεν υπάρχουν μειονότητες, και οι όποιες εθνικές ή μεταναστευτικές 

ομάδες θα πρέπει να απορρίψουν την πολιτισμική τους ταυτότητα ως τίμημα 

για την κοινωνική τους ένταξη. Έτσι, το σχολείο είναι μονογλωσσικό - 

μονοπολιτισμικό και αποσκοπεί στην εκμάθηση από τους αλλοδαπούς μόνο 

της κυρίαρχης γλώσσας του κράτους, ενώ η διδασκαλία της μητρικής τους 

γλώσσας δεν είναι κρατική υπόθεση. Ως εκ τούτου, οι μετανάστες μαθητές 

αντιμετωπίζονται ως «παιδαγωγικό πρόβλημα», καθώς δυσκολεύουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των γηγενών μαθητών 

(Γεωργογιάννης:1999) αλλά συνάμα τους οδηγεί στη σχολική αποτυχία και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό (Γκόβαρης, 2001, σ.50) 

Β) Το μοντέλο της ενσωμάτωσης. Η θεώρηση αυτή στοχεύει από τη μία τα 

παιδιά των μεταναστών να διατηρήσουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους 
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χωρίς αυτό να εμποδίζει την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και από την 

άλλη να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στην κυρίαρχη κοινωνία με την 

απαραίτητη αναγνώριση των πολιτισμικών της στοιχείων. Στον χώρο της 

εκπαίδευσης περιλαμβάνονται προγράμματα σχολικής και κοινωνικής 

ενίσχυσης για τη διδασκαλία της γλώσσας των μεταναστών προκειμένου να 

ενσωματωθούν στο σχολείο και την κοινωνία. Δίνεται έμφαση στην 

ενσωμάτωση των παιδιών, με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική 

προέλευση, στις χώρες υποδοχής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η γλωσσική 

και πολιτισμική ομοιογένεια των κοινωνιών αυτών.  

Γ) Το πολυπολιτισμικό μοντέλο. Στον τομέα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται η 

αναγκαιότητα της γνώσης από το παιδί του εθνικού πολιτισμού ως 

προϋπόθεση της βελτίωσης της σχολικής του επίδοσης, καθώς και της 

απόδοσης ίσων ευκαιριών με τους γηγενείς μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές 

δραστηριότητες των παιδιών των μεταναστών και έχουν στόχο την 

καλλιέργεια σε όλους τους μαθητές του σεβασμού και της ανοχής για άτομα 

με διαφορετική εθνική, πολιτισμική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση 

(Μάρκου:1997; Παπάς:1998).  

Δ) Το αντιρατσιστικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται στην αλλαγή 

όχι μόνο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας 

προκειμένου να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις εις βάρος των 

μεταναστών (Γεωργογιάννης:1999). Οι βασικοί στόχοι είναι: α) η ισότητα στην 

εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της εθνικής/φυλετικής τους 

προέλευσης, κάτι που προϋποθέτει τον μετασχηματισμό των δομών που 

καλλιεργούν την ανισότητα, β) η δικαιοσύνη που το κράτος οφείλει να δείχνει 

σε όλους και γ) η χειραφέτηση και η απελευθέρωση από ρατσιστικά πρότυπα 

(Brandt,198, σ.125). 

Ε) Το διαπολιτισμικό μοντέλο. Η θεωρία της διαπολιτισμικότητας προβλήθηκε 

ως μία αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής λόγω των μετακινήσεων 

πληθυσμών. Ειδικότερα για τον τομέα της εκπαίδευσης αποσκοπεί στη 

δημιουργία ατόμων ικανών να αποδέχονται το διαφορετικό, να σέβονται και 

να κατανοούν την ετερότητα και να εκτιμούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές 

διαφορές οι οποίες αποσκοπούν στην ισότητα ευκαιριών για όλους. 
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 5.3 ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    Όταν αναφερόμαστε στον όρο δίγλωσση εκπαίδευση εννοούμε τη 

διδασκαλία σε δύο γλώσσες, οι οποίες αποτελούν το μέσο για την επίτευξη 

συγκεκριμένων διδακτικών στόχων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χωρίς αυτό 

βέβαια να σημαίνει πως η δίγλωσση εκπαίδευση στοχεύει πάντα στην 

ανάπτυξη της γλωσσικής επάρκειας και στις δύο γλώσσες. 

    Εντούτοις ο όρος δίγλωσση εκπαίδευση αποκτά νόημα όταν αναφέρεται σε 

προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν τις διγλωσσικές 

ικανότητες των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ώστε αυτοί 

να εξελιχθούν σε ισόρροπα δίγλωσσα άτομα. 

    Παρόμοιου τύπου δίγλωσσα προγράμματα είναι τα «Προγράμματα 

Εμβάπτισης» στη δεύτερη γλώσσα που εφαρμόζονται στον Καναδά, καθώς 

και τα «Προγράμματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης Διπλής Κατεύθυνσης ή 

Αναπτυξιακά Δίγλωσσα Προγράμματα Διπλής Κατεύθυνσης» που 

εφαρμόζονται σε αρκετά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στα 

προαναφερόμενα προγράμματα η διδασκαλία γίνεται στις πρώτες τάξεις 

αποκλειστικά στη γλώσσα της μειονότητας, η χρήση της οποίας κατόπιν 

μειώνεται στο 50% του συνολικού διδακτικού χρόνου. 

    Είναι γεγονός πως με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν πολλοί και 

διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης ανάλογα με τους 

στόχους που εξυπηρετεί το κάθε ένα από αυτά, την κοινωνική θέση του 

μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται (πλειονότητα, μειονότητα 

κ.λπ.), το ποσοστό του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε γλώσσα 

και την επικρατούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη κοινωνία.  

 

 5.4 Η ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

    Αναφορικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα, η διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας εφαρμόζεται ως επί το πλείστον μόνο στα μειονοτικά 

σχολεία της Θράκης, στα οποία εφαρμόζονται λειτουργούν σχετικά 

προγράμματα. Αντίθετα η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας για τους 

αλλοδαπούς μαθητές που προέρχονται από τις οικογένειες των οικονομικών 

μεταναστών στην Ελλάδα και φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με το Ν 2413/1996 για τη 

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται.  
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Φαίνεται ότι το ελληνικό σχολείο, δεν έχει εστιάσει στη γλωσσική διδασκαλία 

των αλλοδαπών μαθητών. Τουναντίον υποχρέωσε την αφομοίωσή τους 

(Δαμανάκης, 2001:77-78). 

    Επιπρόσθετα το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

θεσμοθετήθηκε, το1996, είναι διφορούμενο, διότι στην ουσία δεν επιδιώκεται 

η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών. Στα 

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που ιδρύονται σύμφωνα με τον ίδιο 

νόμο προβλέπεται η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των 

Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη 

των παιδιών. Στην ουσία και οι δύο αυτοί θεσμοί λειτουργούν προς την 

κατεύθυνση για να προσαρμοστούν οι μαθητές στο καινούριο πολιτισμικό 

περιβάλλον, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη το μορφωτικό κεφάλαιο που αυτοί 

μεταφέρουν, με αποτέλεσμα η λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ. να 

αμφισβητείται με έντονο τρόπο από τους ειδικούς (Δαμανάκης, 2001). 
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6. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

     

   Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες αναφορικά με τους γηγενείς 

μαθητές και τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, 

τόσο από Έλληνες ερευνητές (βλ. Γκότοβος & Μάρκου, 2003-2004), όσο και 

από ξένους (βλ. Bodovski, 2010; Boyle & Charles, 2011; Cots & Nussbaum, 

2008; Devine, 2005, 2009, 2013; Kanno & Varghese, 2010; Levels & 

Dronkers, 2008; Levine-Rasky, 2009; Meunier, De Coulon, Marcenaro-

Gutierrez & Vignoles, 2013; Seyfried & Chung, 2002; Shah & Iqbal, 2011; 

Toldson & Lemmons, 2013; Van Houtte & Stevens, 2010; Vervoort & 

Dagevos, 2011), αλλά δεν απαντώνται πολλές σχετικές έρευνες, οι οποίες να 

μελετούν τις απόψεις των γονέων αλβανικής καταγωγής για την ενσωμάτωση 

των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Σχετική μελέτη, η 

οποία όμως αφορούσε γενικά την ενσωμάτωση των Αλβανών μεταναστών κι 

όχι ειδικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν αυτή της Μιχαήλ (2010) η 

οποία έδειξε ότι οι αλβανοί γονείς είναι θετικοί ως προς το σχολικό 

περιβάλλον στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, καθώς επίσης φάνηκε η έντονη 

επιθυμία τους να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη 

καταγράφηκε ο αφομοιωτικός χαρακτήρας του ελληνικού σχολείου. Η έρευνα 

της Θωμά (2010) συγκλίνει μερικώς με αυτά της Μιχαήλ (2010) αφού δείχνει 

ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη του 

αλλοδαπού ακροατηρίου. 

Σε παρόμοια έρευνα οι συμμετέχοντες γονείς διαπιστώνουν ότι οι Αλβανοί 

μαθητές, που γεννήθηκαν στη χώρα τους, συναναστρέφονται στον χώρο του 

σχολείου ως επί το πλείστον με ομοεθνείς ή αλλοδαπούς από άλλες χώρες. 

Ακόμη οι Αλβανοί γονείς πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής είναι 

θετικοί και καλοί προς τους μαθητές και γονείς και εκδηλώνουν ισότιμη 

αντιμετώπιση με αυτήν προς τους γηγενείς μαθητές (Τάντση, 2012). 

Επιπρόσθετα, μελέτες δείχνουν ότι οι θετικές σχολικές επιδόσεις συνδέονται 

με την καλή γνώση της γλώσσας του σχολείου, δηλαδή της γλώσσας τόσο ως 

αντικείμενο και συμβολικό σύστημα (Vermès, 1997) όσο και ως μέσο μάθησης 

και οικοδόμησης της σχολικής γνώσης (Bautier, 1995, Cope & Kalantzis, 

1993, Φραγκουδάκη, 2003, Σκούρτου 2003; Κασίμη, 2005). Παρόλο αυτά 

άλλη μελέτη δείχνει ότι οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν πολύ τα παιδιά 
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τους, προκειμένου να βελτιώσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους αφού 

δε γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, οπότε περιμένουν βοήθεια κι 

έχοντας προσδοκίες από το ελληνικό σχολείο (Έμκε-Πουλοπούλου, 2007). 
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   

 1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

    Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων και 

συγκεκριμένα σε δημοτικά σχολεία στην περιοχή των Γιαννιτσών. Στόχος είναι 

η μελέτη των απόψεων που έχουν οι γονείς αλβανικής καταγωγής για τη 

φοίτηση των παιδιών τους και ιδίως για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

στην οποία διαμένουν. Εφόσον έγινε η συλλογή των απαραίτητων 

δευτερογενών στοιχείων και πληροφοριών από την αντίστοιχη επιστημονική 

βιβλιογραφία και αρθογραφία σχετικά με τη μετακίνηση αυτών των 

πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο και μελετήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που 

ισχύει για την εκπαίδευση των παιδιών μειονοτικής καταγωγής, κρίθηκε 

σκόπιμη η διερεύνηση των απόψεων των γονέων με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων κλειστού τύπου, τα οποία διανεμήθηκαν σε πολυθέσια και 

ολιγοθέσια σχολεία των ημιαστικών, αγροτικών και της αστικής περιοχής των 

Γιαννιτσών.  

    Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 50 γονείς διαφόρων δημοτικών 

σχολείων της περιοχής των Γιαννιτσών εφόσον προηγήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων προκειμένου να δοθούν στους 

γονείς την ώρα που προσέρχονται για να παραλάβουν τα παιδιά τους. 

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, 

προηγήθηκε έλεγχος από την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Αναφορικά με τη 

χρονική περίοδο που απαιτήθηκε για τη διανομή, τη συμπλήρωση και εν 

συνεχεία τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων υπολογίζεται ότι διήρκησε 

δύο μήνες, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ο μέγιστος χρόνος παραλαβής 

τους, υπολογίζεται στη μία εβδομάδα. Οι ερωτώμενοι γονείς απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια εμπιστευτικά για να διασφαλιστεί η προστασία των απόψεών 

τους. Για την επιλογή των σχολείων και των εκπαιδευτικών υιοθετήθηκε η 

μέθοδος ευκολίας (convenience sampling) (Robson, 2007). Ο χρόνος 

συμπλήρωσής του δεν υπερέβαινε τα 20-25 λεπτά της ώρας.  
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 1.2 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

    Για τους στόχους της έρευνας σε δημοτικά σχολεία στην περιοχή των 

Γιαννιτσών με σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που έχουν οι γονείς 

μειονοτικών μαθητών και πιο συγκεκριμένα αλβανικής καταγωγής, για το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας με βάση τη φοίτηση των παιδιών τους σ’ 

αυτά, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο όχι πολύ εκτενές καθώς απευθύνεται 

σε αλλοδαπούς γονείς για τους οποίους η ελληνική γλώσσα δεν είναι η 

μητρική τους, άλλα αποτελεί δεύτερη γλώσσα. Η δομή του είναι απλή και το 

λεξιλόγιο κατανοητό προκειμένου να είναι εύκολη η συμπλήρωσή του.  

    Το ερωτηματολόγιο αρχικά αποτελείται από ένα απαιτούμενο εξώφυλλο με 

όλες τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες του σκοπού της έρευνας και του θέματος 

της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, το εξώφυλλο περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του ερευνητή ενώ αναφέρει στους ερωτώμενους ότι αφορά στην 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» και συγκεκριμένα 

την κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα. Επιπλέον, το εξώφυλλο αναφέρει το θέμα της 

διπλωματικής εργασίας καθώς και τον στόχο για τον οποίο εκπονείται η 

συγκεκριμένη εργασία. 

    Το ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει η έρευνα δημιουργήθηκε με το εξής 

σκεπτικό: 

Καθορισμός του αντικειμένου μελέτης 

Καθορισμός του πληθυσμού και των χαρακτηριστικών του 

Ορισμός ερωτήσεων 

Καθορισμός του δείγματος 

    Πριν την αναφορά των σχετικών ερωτήσεων προς συμπλήρωση 

διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις που θα δοθούν από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει συνολικά 35 ερωτήσεις. Οι πρώτες 9 ερωτήσεις είναι γενικές 

(δημογραφικές ερωτήσεις) και αφορούν κάποια στοιχεία των ερωτώμενων 

που συμμετέχουν στην έρευνα. Με άλλα λόγια, ο ερωτώμενος καλείται να 

δώσει στοιχεία που αφορούν για παράδειγμα το φύλο, την ηλικιακή του 

κατηγορία, τον τόπο διαμονής, την εκπαιδευτική του βαθμίδα, την 
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οικογενειακή του κατάσταση. επιπλέον, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις 

που αφορούν τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, το επίπεδο γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και τον βαθμό χρήσης της ελληνικής γλώσσας στην 

καθημερινότητά του. 

    Οι υπόλοιπες 26 ερωτήσεις είναι ειδικές και αποσκοπούν στο να καλύψουν 

έννοιες που έχουν σχέση με το θέμα της διπλωματικής εργασίας αλλά και να 

εκμαιεύσουν τις σημαντικότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη 

διεξαγωγή της έρευνας. Από αυτές οι 15 αφορούν απαντήσεις με δύο 

διαβαθμίσεις: ΝΑΙ / ΌΧΙ ενώ για τις υπόλοιπες 11 χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

με 4 διαβαθμίσεις: κακή, καλή, αρκετά καλή και πολύ καλή. 

 

1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους με το 

στατιστικό πακέτο SPSS. Τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και 

ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Εν συνεχεία αναλύθηκαν και εξήχθησαν τα 

συμπεράσματα βάσει του στατιστικού προγράμματος. Αρχικά, προκύπτουν τα 

δημογραφικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

καθώς αποτελούν τις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

    Για την επιτυχία της έρευνας είναι πολύ χρήσιμη η κατάλληλα επιλογή του 

δείγματος των ατόμων που θα ερωτηθούν και η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εύρος του 

δείγματος. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνει 50 

ερωτώμενους που προέρχονται από την Αλβανία και κατοικούν είτε στην 

πόλη των Γιαννιτσών, είτε σε ημιαστική περιοχή (κωμόπολη), είτε σε 

αγροτικές περιοχές (χωριά της περιοχής των Γιαννιτσών. Τα δημοτικά σχολεία 

στα οποία φοιτούν τα παιδιά των ερωτώμενων γονιών είναι πολυθέσια και 

ολιγοθέσια αναλόγως την περιοχή από την οποία προέρχονται. Τα 

συγκεκριμένα σχολεία επιλέχθηκαν κατά τύχη. Η συγκέντρωση των 

ερωτηματολογίων αυτών ενείχε ένα μεγάλο ποσοστό ρίσκου λόγω της 

αβεβαιότητας σχετικά με τη διάθεση των ερωτώμενων για συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και του δισταγμού που έδειχναν ως προς τη συμπλήρωσή 

του και του δισταγμού που έδειχναν ως προς την έρευνα λόγω της καταγωγής 

τους. Αυτό συνεπαγόταν μια επιφυλακτικότητα στην ειλικρίνεια των 

απαντήσεων. Το δείγμα βέβαια, κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό και 
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περιλαμβάνει άτομα που εκπροσωπούν διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά 

χρόνια παραμονής στην Ελλάδα και διαφορετικών απόψεων. Αυτό συνεπώς 

θα συμβάλλει στην καλύτερη και ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων από 

την εν λόγω έρευνα. 

    Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο του δείγματος, το 42% που απάντησαν 

είναι γυναίκες ενώ το 58% είναι άνδρες. Όσον αφορά στην ηλικία τους, το 

34% ανήκει στις ηλικίες από 25-34 χρόνων, το 48% από 36-45 και το 18% 

μεγαλύτεροι από 45 χρονών. Από αυτούς το 46% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, 

το 44% έχουν τελειώσει το Λύκειο ενώ μόλις το 8% το Πανεπιστήμιο. Τέλος το 

22% των ερωτώμενων κατοικεί σε αστική περιοχή, το 24% σε ημιαστική και το 

54% σε αγροτική. Το 32% του συνόλου των Αλβανών μεταναστών ζει στην 

Ελλάδα από 0 – 10 χρόνια, το 58% από 11 – 20, το 10% από 21 – 30 χρόνια. 

Στην ερώτηση πόσα χρόνια έχουν σκοπό να μείνουν στην Ελλάδα, μόλις το 

2% απάντησε ότι θα μείνει για ακόμα 2 χρόνια και το αντίστοιχο ποσοστό 

απάντησε από 2 – 4 χρόνια, το 10% για ακόμα 4 -5 χρόνια, ενώ το 86% 

απάντησε για όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα παιδιά τα οποία έχουν 

γεννηθεί στην Ελλάδα, υψηλά ποσοστά αποτελούν τα 47,7% και 40,9%, τα 

οποία αφορούν τις απαντήσεις 1 και 2 παιδιά αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για 

τη φοίτηση των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς το 40% 

των γονέων απάντησε ότι έχουν ένα παιδί που παρακολουθεί μαθήματα, το 

46% έχουν δύο παιδιά, το 12%, τρία παιδιά ενώ το 2% 4 παιδιά. 

    Τέλος όσον αφορά στην γνώση των ελληνικών, τα ποσοστά είναι υψηλά 

στην απάντηση ότι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα (38%), το 28% 

γνωρίζει αρκετά καλά να μιλά ελληνικά, το 18% πολύ καλά ενώ το 16% λίγο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αλβανοί γονείς χρησιμοποιούν λίγο την ελληνική 

γλώσσα για την επικοινωνία μεταξύ τους στο σπίτι σε ποσοστό 42%, πολύ το 

28%, πάρα πολύ 22% ενώ 8% καθόλου.  
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2. ΣΤΟΧΟΙ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 2.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

1. Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των γονέων Αλβανών μεταναστών 

αναφορικά με τον βαθμό ενσωμάτωσής τους των παιδιών τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και γενικότερα στην ελληνική 

κοινωνία. 

2. Να διερευνηθεί ο βαθμός χρήσης της ελληνικής και αλβανικής 

γλώσσας των παιδιών στο σπίτι, στο σχολείο και στις ευρύτερες 

συναναστροφές τους 

3. Να εξεταστεί ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από το ελληνικό 

σχολείο 

4. Να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων για την ύπαρξη κοινωνικών 

διακρίσεων στην ελληνική κοινωνία.  

5. Να διερευνηθούν οι σχολικές επιδόσεις των αλβανών μαθητών, όπως 

τις αξιολογούν οι γονείς. 

6. Να ελεγχθούν πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών, 

ατομικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των γονέων σε σχέση με τις 

δηλώσεις του ερωτηματολογίου. 
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 2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Γράφημα 1: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το 38% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι γνωρίζει καλά την ελληνική 

γλώσσα, ενώ το 18% δήλωσε ότι μιλάει πολύ καλά. Ένα 16% ανέφερε ότι 

γνωρίζει λίγο την ελληνική γλώσσα. 

 

Γράφημα 2: Μιλάτε ελληνικά στο σπίτι; 
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    Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε ότι μιλάει σε μικρό βαθμό ελληνικά στο 

σπίτι, ενώ το 28% και 22% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι μιλάει ελληνικά  

πολύ και πάρα πολύ αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 3: Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν τα παιδιά σας στις 
συναναστροφές τους; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, το 70%, δήλωσε ότι τα παιδιά τους 

μιλούν στις συναναστροφές τους ελληνικά. 

 

Γράφημα 4: Τα παιδιά σας θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο; 
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   Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, το 98%, δήλωσε ότι τα παιδιά τους 

θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο. 

 

Γράφημα 5: Τα παιδιά σας έχουν δημιουργήσει φιλικές σχέσεις στο 

σχολείο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η πλειονότητα των γονέων, το 94%, δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχουν 

δημιουργήσει φιλικές σχέσεις στο σχολείο. 

Γράφημα 6:Θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες ή διακρίσεις 

στα παιδιά σας; 
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    Το 70% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν 

κοινωνικές ανισότητες ή διακρίσεις στα παιδιά τους, όμως ένα 30% πιστεύει 

ότι υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις. 

 

Γράφημα 7:Τα παιδιά σας παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα του 

σχολείου; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Το 94% των Αλβανών μεταναστών απάντησε ότι τα παιδιά τους 

παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα του σχολείου. 

 

Γράφημα 8: Είναι κάποιο από τα παιδιά σας που παρακολουθεί τμήμα 

υποδοχής; 
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Το 84% των μαθητών δεν παρακολουθεί τμήμα υποδοχής, ενώ το 16% 

παρακολουθεί. 

 

Γράφημα 9: Πώς χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την επίδοση των παιδιών 

σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το 36% των γονέων θεωρεί ότι ο δάσκαλος χαρακτηρίζει την επίδοση των 

παιδιών τους καλή, το 26% αρκετά καλή, ενώ το 30% πολύ καλή. Μόνο το 8% 

απάντησε ότι είναι κακή. 

 

Γράφημα 10: Πώς κρίνετε εσείς την επίδοση των παιδιών σας; 
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    Το 38% των γονέων θεωρεί ότι η επίδοση των παιδιών τους είναι πολύ 

καλή, το 24% αρκετά καλή και το 32% πολύ καλή. Μόνο το 6% απάντησε ότι 

είναι κακή. 

 

    Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην 

ερώτηση αναφορικά με το πώς κρίνουν οι δάσκαλοι την επίδοση των παιδιών 

τους και την ερώτηση με το πώς κρίνουν οι ίδιοι οι γονείς της επίδοση των 

παιδιών τους (χ
2
=60.356, df=9, p<.001). Από τα δύο παραπάνω διαγράμματα 

φαίνεται ότι οι γονείς θεωρούν πως τα παιδιά τους σημειώνουν καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση με την άποψη του δασκάλου. 

 

Γράφημα 11: Πώς κρίνετε το λεξιλόγιο των παιδιών σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 36% των γονέων απάντησε ότι κρίνουν καλό το λεξιλόγιο των παιδιών 

τους, το 22% αρκετά καλό, το 36% πολύ καλό ενώ το 6% κακό. 

 

Γράφημα 12: Πώς χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την επίδοση των παιδιών 

σας στο μάθημα της Γλώσσας; 
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    Το 40% των γονέων θεωρεί ότι ο δάσκαλος χαρακτηρίζει την επίδοση των 

παιδιών τους το μάθημα της Γλώσσας καλή, το 24% αρκετά καλή, ενώ το 28% 

πολύ καλή. Μόνο το 8% απάντησε ότι είναι κακή. 

 

    Ακόμη, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην 

ερώτηση αναφορικά με το πώς κρίνουν οι δάσκαλοι την επίδοση των παιδιών 

τους στη Γλώσσα και την ερώτηση με το πώς κρίνουν οι ίδιοι οι γονείς της 

επίδοση των παιδιών τους στη Γλώσσα (χ
2
=24.934, df=9, p=.003). Από τα 

δύο παραπάνω διαγράμματα ότι οι γονείς θεωρούν πως τα παιδιά τους 

σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την άποψη του δασκάλου. 

 

Γράφημα 13 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ερώτηση 

αναφορικά με το πώς κρίνουν οι δάσκαλοι την επίδοση των παιδιών τους στη 

Γλώσσα και το πώς κρίνουν τη γενική επίδοσή τους (χ
2
=80.061, df=9, 
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p=.000). Η επίδοση στο μάθημα της Γλώσσας «συμπορεύεται» με τη γενική 

επίδοση. 

 

Γράφημα 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ερώτηση 

αναφορικά με το πώς κρίνουν οι γονείς την επίδοση των παιδιών τους και το 

πώς κρίνουν το λεξιλόγιο των παιδιών τους (χ
2
=25.620, df=9, p=.002). Το 

καλό λεξιλόγιο των παιδιών «συμπορεύεται» με τις επιδόσεις. 

    Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ομαδοποίηση δύο ερωτήσεων (compute) οι 

οποίες αφορούσαν στο πώς κρίνει ο δάσκαλος την επίδοση των μαθητών, 

σύμφωνα με την άποψη των γονέων. Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής των 

ερωτήσεων ήταν πολύ καλός (Cronbach’s a=.926).  Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

κλίμακα ήταν τετράβαθμη (Κακή, καλή , αρκετά καλή, πολύ καλή).  

    Ακόμη, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση δύο ερωτήσεων (compute) οι 

οποίες αφορούσαν στο πώς κρίνουν οι ίδιοι οι γονείς την επίδοση των 

μαθητών-παιδιών τους. Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων ήταν 
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ικανοποιητικός (Cronbach’s a=.723).  Πρέπει να σημειωθεί ότι η κλίμακα ήταν 

τετράβαθμη (Κακή, καλή, αρκετά καλή, πολύ καλή).  

 

Πίνακας 1. Μέσες τιμές των δύο μεταβλητών 

 

    Οι γονείς αξιολογούν πιο θετικά την επίδοση των παιδιών τους σε σχέση με 

την αξιολόγηση του δασκάλου (ΜΤ=2,91) έναντι (ΜΤ=2,75).  

 

Γράφημα 21: Scores των δύο βασικών μεταβλητών της μελέτης 

  

  

  

  

  

   

 

 

     

 

 

 

 

Και στο γράφημα φαίνεται ότι οι γονείς αξιολογούν πιο θετικά την επίδοση  

των παιδιών τους (score>3) σε σχέση με την αξιολόγηση του δασκάλου, ο 

οποίος, σύμφωνα με την άποψη των γονέων, φαίνεται να είναι πιο 

«συγκρατημένος» αναφορικά με την αξιολόγηση των παιδιών τους. 

 

 

 

 

Μεταβλητές ΜΤ ΤΑ 

Αξιολόγηση γονέων  2,91 .86 

Αξιολόγηση δασκάλου 2,75 .93 
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Γράφημα 13: Είστε ευχαριστημένος/η από το σχολείο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Η συντριπτική πλειονότητα των γονέων δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένοι 

από το σχολείο και επομένως είναι ικανοποιημένοι.  

 

Γράφημα 14: Πόσο σημαντική θεωρείτε την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας από τα παιδιά σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το 62% των γονιών δήλωσε ότι θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Γράφημα 15: Αρκούν τα μέτρα που έχει λάβει το υπουργείο Παιδείας για 

την εκπαίδευση των παιδιών σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η πλειονότητα των γονιών, το 68%, απάντησε πως αρκούν τα μέτρα που 

έχει λάβει το Υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση των παιδιών τους 

 

Γράφημα 16: Έχετε προσδοκίες από τις μαθησιακές επιδόσεις των 

παιδιών σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το 74% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει προσδοκίες από τις 

μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών. 
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Γράφημα 17: Αγοράζετε στο παιδί σας ελληνικά βιβλία; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η πλειονότητα των γονιών, το 66%, απάντησε ότι αγοράζουν ελληνικά 

βιβλία στα παιδιά τους 

 

Γράφημα 18: Αγοράζετε στο παιδί σας αλβανικά βιβλία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Αντίθετα, το 64% των γονιών δεν αγοράζουν αλβανικά βιβλία και επομένως 

φαίνεται να επιλέγουν να αγοράζουν περισσότερο ελληνικά βιβλία. 
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Γράφημα 19: Συμμετέχετε εσείς και τα παιδιά σας σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις Ελλήνων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το 76% των Αλβανών μεταναστών απάντησε ότι συμμετέχουν 

οικογενειακώς σε εκδηλώσεις των Ελλήνων 

 

Πίνακας 2: T-test ανάμεσα στις απόψεις των γονέων για την ύπαρξη 

κοινωνικών διακρίσεων και των απόψεών τους για την επίδοση των 

παιδιών τους όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και ο δάσκαλός τους 

 

                                                           Υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες 

 ΝΑΙ 

Ν=15 

ΟΧΙ 

Ν=35 

 

 Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α P 

Αξιολόγηση δασκάλου 2,30 0,81 2,94 0,92 0,021 

Αξιολόγηση γονέων 2,50 0,82 3,08 0,83 0,030 

 

    Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, με τη χρήση του T- test, στο [t(29, 

954)= -2,439, p=0,021] και στο [t (26,917)= -2,294, p=0,03]. Οι γονείς οι 

οποίοι απάντησαν ότι ναι, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες θεωρούν ότι τα 
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παιδιά τους έχουν χαμηλότερη επίδοση (Μ.Τ. = 2,5) έναντι (Μ.Τ.= 3,08), 

καθώς επίσης και ότι ο δάσκαλος αξιολογεί τα παιδιά τους με χαμηλότερη 

επίδοση  (Μ.Τ. = 2,30) έναντι (Μ.Τ.= 2,94).  

 

Πίνακας 2: T-test ανάμεσα στις απόψεις των γονέων για το αν είναι 

ευχαριστημένοι από το σχολείο και των απόψεών τους για την επίδοση 

των παιδιών τους όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και ο δάσκαλός 

τους 

 

                                                           Είστε ευχαριστημένοι από το σχολείο; 

 ΝΑΙ 

Ν=44 

ΟΧΙ 

Ν=6 

 

 Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α P 

Αξιολόγηση δασκάλου 2,89 0,88 1,66 0,51 0,001 

Αξιολόγηση γονέων 3,05 0,8 1,83 0,4 <0,001 

 

    Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, με τη χρήση του T- test, στο [t(9, 

645)= 4,932, p=0,001] και στο [t(11,399)= 5,925, p<0,001]. Οι γονείς οι οποίοι 

απάντησαν ότι είναι ευχαριστημένοι από το σχολείο, θεωρούν ότι και ο 

δάσκαλος αξιολογεί θετικά τα παιδιά τους σε σχέση με αυτούς που δεν είναι 

ευχαριστημένοι και θεωρούν ότι ο δάσκαλος αξιολογεί λιγότερο θετικά τις 

επιδόσεις των παιδιών τους (Μ.Τ. = 2,89) έναντι (Μ.Τ.= 1,66).   

 

Γράφημα 22: Διαφοροποίηση ανάμεσα στη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας των γονέων και του πώς χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την 

επίδοση των παιδιών 
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    Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο πώς 

χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την επίδοση των παιδιών και στη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας των γονέων (χ
2
=23.054, df=9, p=.006). Φαίνεται από το 

γράφημα ότι ακόμα και οι γονείς που δε γνωρίζουν καλά την ελληνική 

γλώσσα, θεωρούν οι ίδιοι ότι ο δάσκαλος αξιολογεί καλά την επίδοση των 

παιδιών στο μάθημα της Γλώσσας. Αυτό δείχνει εμμέσως ότι η καλή επίδοση 

των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας  φαίνεται να οφείλεται στη φοίτησή 

τους στο ελληνικό σχολείο. 

 

Γράφημα 23. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο πώς κρίνουν 

το λεξιλόγιο των παιδιών τους και στη γνώση της ελληνικής γλώσσας των 

γονέων (χ
2
=37.552, df=9, p<.001). Το γράφημα δείχνει ότι αν και οι γονείς 

γνωρίζουν λιγότερο καλά την ελληνική γλώσσα, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 

έχουν πολύ καλύτερο λεξιλόγιο. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

    Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων δείχνει ότι οι περισσότεροι γονείς 

μιλούν καλά ελληνικά και φαίνεται να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα 

στις συναναστροφές τους. Ακόμη, άλλοι χρησιμοποιούν περισσότερο τα 

ελληνικά στο σπίτι άλλοι λιγότερο. Επίσης, οι περισσότεροι κρατούν θετική 

στάση ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχουν σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και προωθούν την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας των παιδιών τους, αφού τη θεωρούν πολύ 

σημαντική,  προτιμώντας περισσότερο την αγορά ελληνικών βιβλίων.  

    Όσον αφορά στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το βασικό 

ζητούμενο της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά θέλουν να 

πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο, έχουν αναπτύξει φιλικές σχέσεις εντός και 

εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης μιλούν περισσότερο 

ελληνικά στις συναναστροφές τους, όχι μόνο με τους γηγενείς αλλά και τους 

ομοεθνείς τους. Η γλώσσα, επομένως, επιλέγεται σύμφωνα με τη 

χρησιμότητά της και τη λειτουργικότητά της στο κοινωνικό περιβάλλον τους, 

ωστόσο το αποτέλεσμα είναι η σε μικρότερο βαθμό χρήση της μητρικής 

γλώσσας (Μίλεση, 2004). Φαίνεται, λοιπόν, να έχουν ενσωματωθεί σε 

σημαντικό βαθμό στο ελληνικό συγκείμενο, εύρημα το οποίο συμπίπτει με 

αυτό της Μιχαήλ (2010). Μία ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι ότι τα παιδιά 

δεύτερης γενιάς συνηθίζουν να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, η 

οποία τους είναι πιο οικεία αφού τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά και τους 

διευκολύνει στην ουσία στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, ένα τέτοιο εύρημα 

παραπέμπει πιθανόν σε ένα αφομοιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα παρά σε ένα 

διαπολιτισμικό. Στην ουσία θα έπρεπε να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές, 

εντός τουλάχιστον του σχολικού περιβάλλοντος, να ομιλούν ή να διδάσκονται 

σε κάποιον βαθμό τη μητρική τους γλώσσα.   

    Επίσης, τα παιδιά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, έχουν καλό 

λεξιλόγιο όσον αφορά στη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τους 

γονείς, εύρημα το οποίο δείχνει πως το σχολείο συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και οι συναναστροφές τους, 
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όπως αναφέρεται ανωτέρω, παρόλο που δεν καλλιεργούνται στοιχεία του 

πολιτισμικού τους κεφαλαίου στην ελληνική κοινωνία. 

    Οι γονείς εκφράζουν ικανοποίηση από το ελληνικό σχολείο (Τάντση, 2012) 

και θεωρούν ότι αρκούν τα μέτρα του υπουργείου, καθώς ακόμη έχουν 

προσδοκίες από το ελληνικό σχολείο. Παρόλο αυτά αρκετοί εκφράζουν 

σκεπτικισμό. 

    Επιπρόσθετα, οι γονείς αξιολογούν πιο θετικά και μάλλον υπερεκτιμούν την 

επίδοση  των παιδιών τους (score>3) σε σχέση με την αξιολόγηση του 

δασκάλου, ο οποίος, σύμφωνα με την άποψη των γονέων, φαίνεται να είναι 

πιο «συγκρατημένος» αναφορικά με την αξιολόγηση των παιδιών τους., ενώ η 

έρευνά μας αποκαλύπτει ότι όσοι γονείς θεωρούν ότι υπάρχουν κοινωνικές 

διακρίσεις στο σχολείο, αυτές φαίνεται να σχετίζονται με τη γνώμη που έχει ο 

δάσκαλος για την επίδοση των παιδιών τους. Στην ουσία αυτοί που 

απάντησαν ότι υπάρχουν διακρίσεις, θεωρούν ότι και τα παιδιά τους έχουν 

χαμηλή επίδοση στο σχολείο. 

    Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι Αλβανοί μετανάστες κρατούν θετική στάση 

απέναντι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην ελληνική 

κοινωνία, καθώς επιθυμούν την παραμονή τους στην Ελλάδα και τη συνέχιση 

των σπουδών των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό 

φαίνεται επίσης και από τις προσδοκίες που έχουν από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλο αυτά η εκπαιδευτική πολιτική δεν 

προσανατολίζεται προς την καλλιέργεια και διατήρηση της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας και τούτο είναι πιο εμφανές στο ελληνικό σχολείο αφού δεν 

καλλιεργείται ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο να ενυπάρχει και η 

εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Επομένως, οι μαθητές, σύμφωνα με τις 

απόψεις των Αλβανών γονέων, φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς όμως να παρέχονται στην ουσία ίσες ευκαιρίες 

καλλιέργειας της μητρικής γλώσσας. Από την άλλη ίσως να θέλουν να 

κρατήσουν μόνο την ελληνική γλώσσα γιατί τους δίνει περισσότερες ευκαιρίες 

για προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη που αποτελεί τον κύριο σκοπό 

εισόδου στη χώρα υποδοχής.  
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ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  
 

Σας παρακαλώ σημειώστε μ’ ένα Χ (ή περισσότερα, όπου νομίζετε ότι 
χρειάζεται) 
 

Ερώτηση 1: Φύλο 

Γυναίκα   

Άντρας  

Ερώτηση 2: Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε; 

 
Ερώτηση 3: Σε ποια περιοχή ζείτε; 

 
Ερώτηση 4: Πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα; 

 
Ερώτηση 5: Πόσα χρόνια έχετε σκοπό να μείνετε στην Ελλάδα; 

 

25 – 35  

36 – 45  

άνω των 45   

Αστική περιοχή  

Ημιαστική περιοχή  

Αγροτική περιοχή  

0 – 10  

11 – 20  

21 – 30  

Το πολύ άλλον έναν χρόνο  

Άλλα 2 με 3 χρόνια  

Άλλα 4 με 5 χρόνια  

Για όσο το δυνατόν περισσότερο  
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Ερώτηση 6: Πόσα παιδιά έχετε; 

 
Ερώτηση 7: Πόσα από τα παιδιά σας γεννήθηκαν στην Ελλάδα; 

 
Ερώτηση 8: Πόσα από τα παιδιά σας πηγαίνουν σχολείο; 

 
Ερώτηση 9: Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; 

 
Ερώτηση 10: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα; 

 
 
 

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

Απόφοιτος /η Δημοτικού  

Απολυτήριο Λυκείου  

Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου  

Καθόλου  

Λίγο  

Καλά  

Αρκετά καλά  

Πολύ καλά  
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Ερώτηση 11: Μιλάτε ελληνικά στο σπίτι; 

 
Ερώτηση 12: Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν τα παιδιά σας στις 

συναναστροφές τους; 

 
Ερώτηση 13: Στον προφορικό λόγο τα παιδιά σας χρησιμοποιούν μια 

συγκεκριμένη γλώσσα; 
      
    Ναι  

     Όχι  

Ερώτηση 14: Τα παιδιά σας θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο; 
 
     Ναι  

     Όχι  

Ερώτηση 15: Τα παιδιά σας έχουν δημιουργήσει φιλικές σχέσεις στο 
σχολείο; 

 
     Ναι  

     Όχι  

 
Ερώτηση 16: Θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες ή 

διακρίσεις στα παιδιά σας; 
      
    Ναι  

    Όχι  

Καθόλου  

Λίγο  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

Ελληνική γλώσσα  

Αλβανική γλώσσα  

Και τις δύο  
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Ερώτηση 17: Τα παιδιά σας παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα 

του σχολείου; 
 
     Ναι  

     Όχι  

Αν όχι, για ποιο λόγο; …………………….………………………………………………………. 

Ερώτηση 18: Είναι κάποιο από τα  παιδιά σας που παρακολουθεί 
τμήμα υποδοχής; 

 
     Ναι  

     Όχι  

Αν ναι, για πόσες χρονιές; ..……………………………………………………………………. 

Ερώτηση 19: Πώς χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την επίδοση των παιδιών 
σας; 

 

 

 
 
 
Ερώτηση 20: Πώς κρίνετε εσείς την επίδοση των παιδιών σας; 
 

 

 

 
Ερώτηση 21: Πώς κρίνετε το λεξιλόγιο των παιδιών σας; 
 

 

 
 
 

Κακή  

Καλή   

Αρκετά καλή  

Πολύ καλή  

Κακή  

Καλή   

Αρκετά καλή  

Πολύ καλή  

Κακό  

Καλό   

Αρκετά καλό  

Πολύ καλό  
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Ερώτηση 22: Πώς χαρακτηρίζει ο δάσκαλος την επίδοση των παιδιών 

σας στο μάθημα της Γλώσσας; 
 

 

 
 
Ερώτηση 23: Είστε ευχαριστημένος/η από το σχολείο; 
 
     Ναι  

     Όχι  

Βάλτε Χ στο κουτάκι με τους τομείς που δε σας καλύπτουν: 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 24: Πόσο σημαντική θεωρείτε την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας από τα παιδιά σας; 
 

 
 
 
 
Ερώτηση 25: Αρκούν τα μέτρα που έχει λάβει το υπουργείο Παιδείας 

για την εκπαίδευση των παιδιών σας; 
 
     Ναι  
    
     Όχι  
 
 
 
 
 

Κακή  
Καλή   

Αρκετά καλή  

Πολύ καλή  

Συμμετοχή στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων  
Συμπεριφορά δασκάλου  

Συμπεριφορά συμμαθητών  

Τμήμα υποδοχής  

Καθόλου  

Λίγο  

Πολύ  

Πάρα πολύ  
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Ερώτηση 26: Έχετε προσδοκίες από τις μαθησιακές επιδόσεις των 
παιδιών σας; 

      
    Ναι  
    
     Όχι  
 
Ερώτηση 27: Αγοράζετε στο παιδί σας ελληνικά βιβλία; 
 
     Ναι  
    
     Όχι  
 
Ερώτηση 28: Αγοράζετε στο παιδί σας αλβανικά βιβλία; 
 
     Ναι  

     Όχι  

Ερώτηση 29: Συμμετέχετε εσείς και τα παιδιά σας σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις Ελλήνων; 

 
     Ναι  

     Όχι  

Αν ναι, σημειώστε μ’ ένα Χ ποια/ες από τις παρακάτω 
παρακολουθείτε: 
 

 

 

Ερώτηση 30: Παρακολουθούν τα παιδιά σας μαθήματα ξένων 
γλωσσών; 

 
     Ναι  

     Όχι  

 
 

Θεατρικές παραστάσεις  
Βιβλιοπαρουσιάσεις  

Εικαστικές εκθέσεις  

Πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής (π.χ πανηγύρια)  
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Αν ναι, σημειώστε μ’ ένα Χ ποιες από τις παρακάτω παρακολουθούν: 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 31: Πώς κρίνετε την επίδοσή τους σ’ αυτές; 
 

 

 

 
Ερώτηση 32: Παρακολουθούν τα παιδιά σας επιπλέον μαθήματα στην 

ελληνική γλώσσα για βοήθεια; 
       
     Ναι  

     Όχι  

Ερώτηση 33: Πώς κρίνετε την επίδοσή τους σ’ αυτά; 
 

 

 

 
Ερώτηση 34: Ποια γλώσσα προτιμούν τα παιδιά σας; 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 35: Πιστεύετε ότι τα παιδιά σας θα αποκτήσουν τα αναγκαία 

εφόδια για να πετύχουν στην κοινωνία στην οποία 
ανήκουν; 

      
    Ναι  

     Όχι  

Αγγλικά  

Γερμανικά  

Γαλλικά   

Κακή  

Καλή   

Αρκετά καλή  

Πολύ καλή  

Κακή  

Καλή   

Αρκετά καλή  

Πολύ καλή  

Αλβανική γλώσσα  

Ελληνική γλώσσα  

Αγγλική γλώσσα  


