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Περίληψη 
 
Οι αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα 
απεικονίζουν µια νέα κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία σταδιακά διαµορφώνεται 
σε πολυπολιτισµική και πλουραλιστική, µε τις µη συµβατικές οικογενειακές µορφές 
να καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερο εύρος. Κατά συνέπεια, σταδιακή αύξηση 
παρουσιάζεται και στο ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού που δεν ζει σε έγγαµο 
διγονεϊκό σχήµα. Σε ποιο βαθµό, όµως, η όποια διαφοροποίηση -και ως προς την 
οικογενειακή δοµή- στη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού προσλαµβάνεται ως 
θετική κι όχι ως αιτία για να λανθάνουν αρνητικά στερεότυπα και διακρίσεις; Στο 
παρόν κείµενο καταγράφονται βιώµατα µόνων γονέων σχετικά µε τις αντιδράσεις των 
εκπαιδευτικών των παιδιών τους ως προς το φαινόµενο της µονογονεϊκότητας, 
ευρήµατα µιας ποιοτικής κοινωνικής έρευνας η οποία έχει διεξαχθεί µε βάση τις 
αρχές της κριτικής φεµινιστικής εµπειρικά θεµελιωµένης θεωρίας.  
 
Summary 

The changes in the organization and function of family life in Greece depict a new 
social reality. This reality is gradually formed into a multicultural and pluralistic one 
regarding the kinds of family organization with non conventional families becoming 
more and more. Consequently, the percentage of pupils who live in different families 
than the nuclear one increases gradually. But in which degree any differentiation, 
including family structure, is considered positive and not a cause in order for negative 
stereotypes and discriminations to be hidden? This paper is a recording of the 
experiences of single parents concerning the reactions of their children’s teachers 
towards the phenomenon of single-parenthood. The research has followed an 
inductive interpretative approach applying the principles of critical feminist grounded 
theory methodology. 
 
1.Εισαγωγή 
 

Η εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας των τελευταίων δεκαετιών του 
εικοστού αιώνα και των αρχών του εικοστού πρώτου σκιαγραφείται από την 
οικονοµική παγκοσµιοποίηση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την ενίσχυση της διεθνικής 
διάστασης της κοινωνικής πολιτικής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
αγορών εργασίας και τη διάρθρωση της απασχόλησης. Ακόµη, από τα οικογενειακά 
σχήµατα και τα πρότυπα ρόλων, τη συνύπαρξη οικογενειών µε διαφορετική εθνική 
καταγωγή, την εκπαίδευση των παιδιών τους, τους τρόπους οργάνωσης της ιδιωτικής 



 2 

ζωής, τη δηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού, τις διάφορες µορφές ανισοτήτων και 
διακρίσεων.  

Ειδικότερα, η Ευρώπη -ως γεωπολιτική οντότητα- απεικονίζεται ως ένα 
πολυπολιτισµικό µωσαϊκό, αφού χαρακτηρίζεται από πλουραλισµό των µορφών 
διαβίωσης ανθρώπων, προερχόµενοι από διαφορετικούς πολιτισµούς, µε 
διαφορετικές αξίες και πολιτισµικές καταβολές, µε διαφορετικό θρήσκευµα και 
διαφορετικές µητρικές γλώσσες, οι οποίοι καλούνται να συνυπάρχουν σε βάση 
αλληλοσεβασµού και αλληλοκατανόησης. Κατά συνέπεια, ο βαθµός προσαρµογής 
των κοινωνικών θεσµών –ανάµεσά τους και ο θεσµός της οικογένειας- σε ένα 
πολυπολιτισµικό περιβάλλον και οι προοπτικές τους, κρίνεται ως η µεγαλύτερη 
πρόκληση την οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν οι σύγχρονοι κοινωνικοί θεσµοί 
ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους 1.  
 
2. Σχολείο και µορφές οικογενειακής οργάνωσης στη σύγχρονη Ελλάδα 

Οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της οικογενειακής ζωής 
στην Ελλάδα εντοπίζονται µέχρι σήµερα σε µικρότερο βαθµό σε σχέση µε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Η εικόνα της κοινωνικής της κατάστασης, όµως, διαµορφώνεται από τη 
µείωση της γονιµότητας και της θνησιµότητας, τη γήρανση του πληθυσµού, τη 
σταδιακή καθυστέρηση σύναψης πρώτου γάµου και γενικότερα µείωσης των γάµων 
και αριθµού των παιδιών. Επίσης, από την αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων, των 
µονογονεϊκών οικογενειών, των εκτός γάµου γεννήσεων, των µονοπρόσωπων 
νοικοκυριών, των άτεκνων κατά συνείδηση ζευγαριών, των συµβιούντων ζευγαριών, 
καθώς και των ανασυσταµένων οικογενειών. Παράλληλα, αύξηση σηµειώνεται στον 
πληθυσµό των οικονοµικών µεταναστών/ριών, η οποία συµβάλλει στη γενικότερη 
αύξηση του πληθυσµού της χώρας 2.   

Έτσι, αφού η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί µία από τις πλέον ορατές 
διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνιών -οι οποίες συχνά εξαιτίας αυτού του 
φαινοµένου χαρακτηρίζονται και ως ρευστές- τότε η πρόκληση για τα Κράτη ως προς 
τον σχεδιασµό και την άσκηση πολιτικών για όλες τις οικογένειες είναι µεγάλη. 
Καθώς η υιοθέτηση οικογενειακών πολιτικών, υπό το πρίσµα αυτό, προϋποθέτει µια 
συνεχή προσπάθεια διασφάλισης δυνατοτήτων των ατοµικών επιλογών, στο βαθµό 
που η κοινωνική πολιτική επιτρέπει ή όχι τη δηµιουργία πολλών µορφών 
οικογενειακής οργάνωσης και ποικίλων τρόπων θεσµοθέτησης ρόλων των γονέων και 
των παιδιών 3.     

Ωστόσο, ανεπηρέαστη από µια τέτοια κοινωνική εξέλιξη δεν θα µπορούσε να 
µείνει η εκπαιδευτική κοινότητα, αφού η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κοινωνίας της γνώσης και το σχολείο καλείται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο 
στην προετοιµασία των παιδιών, ώστε να είναι ικανά να αντεπεξέλθουν στις 
τρέχουσες συνθήκες ζωής. Άλλωστε είναι σύνηθες πια οι σχολικές τάξεις να 
χαρακτηρίζονται από πολιτισµική ανοµοιογένεια, όπου το ποσοστό των µαθητών και 

                                                 
1 Κογκίδου, ∆. (2004), Μεταβολές της οικογενειακής οργάνωσης-µονογονεϊκές οικογένειες: µια 
πρόκληση για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Λ. Μουσούρου – Μ. Στρατηγάκη (Επιµ.). 
Ζητήµατα Οικογενειακής Πολιτικής. Θεωρητικές Αναφορές και Εµπειρικές ∆ιερευνήσεις, Αθήνα: 
Gutenberg, σσ. 123-160. 
2 European Commission, The Social Situation in the European Union 2005-2006 — The Balance 
between Generations in an Ageing Europe, European Commission, Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels 2007. 
3 Πλιόγκου, Β. (2006), Μονογονεϊκές οικογένειες και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Β. 
Χατζηθεοδωρίδης, Ν. Γεωργιάδης, Π. ∆εµίρογλου (Επιµ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε 
θέµα: «Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα», ∆ράµα: 
Εταιρεία Επιστηµών Αγωγής ∆ράµας, σσ. 347-357. 
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µαθητριών που διαβιώνουν σε µη συµβατικές οικογένειες να αυξάνεται συνεχώς. Σε 
ποιο βαθµό, όµως, το σχολείο συµβάλλει στη δηµιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών ώστε όλες οι οικογένειες να επιτελούν το έργο τους; Κατά πόσο 
προσλαµβάνεται ως θετική η όποια διαφορετικότητα –ως προς την εθνική καταγωγή, 
την πολιτισµική προέλευση, τη γλώσσα, το θρήσκευµα, την οικονοµική κατάσταση, 
την οικογενειακή δοµή- στη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, ώστε αυτή να 
αξιοποιείται µέσα στα προγράµµατα διδασκαλίας, να λαµβάνεται υπόψη κατά την 
εγχάραξη και άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και να ενδυναµώνει αφενός µεν 
τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους αφετέρου τη γονεϊκή εµπλοκή µε το σχολείο; 
Γιατί αν για παράδειγµα το έγγαµο διγονεϊκό σχήµα προσεγγίζεται και µέσα στο 
σχολικό περιβάλλον ως το «κανονικό», το κοινωνικά αποδεκτό και προσδοκώµενο 
οικογενειακό πρότυπο, τότε έπεται και τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών να 
υφίστανται διακρίσεις.  

Ζητούµενο, δηλαδή, παραµένει η αναγνώριση -µέσα στον ευρύτερο κοινωνικό 
ιστό- ενός πλέγµατος στάσεων, αντιλήψεων, συµπεριφορών, ακόµη και 
θεσµοθετηµένων µέτρων, το οποίο εξαναγκάζει ανθρώπους να διαβιώνουν κατά 
τρόπο υποτελή, εξαιτίας και µόνο της «ένταξής τους» σε µια «διακριτή» κοινωνική 
πληθυσµιακή κατηγορία. Καθώς, συχνά, διατηρείται ο φαύλος κύκλος µεταξύ των 
κοινωνικών προκαταλήψεων και των κοινωνικών διακρίσεων -µε σχέση αιτίου και 
αποτελέσµατος- διαπιστώνεται ότι τόσο οι κοινωνικές προκαταλήψεις µπορούν να 
οδηγούν σε κοινωνικές διακρίσεις, όσο και οι κοινωνικές διακρίσεις να οδηγούν σε 
κοινωνικές προκαταλήψεις 4.  

Άλλωστε, όσο οι σκοποί της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης περιορίζονται –
όπως συµβαίνει στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα- στην «ίδρυση και 
λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τµηµάτων», «προκειµένου η 
εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει περισσότερο 
αποτελεσµατική και συµµετοχική - ενεργητική, ώστε οι µαθητές αυτοί να ενταχθούν 
οµαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα»5, τόσο λανθάνει το 
µήνυµα ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι η λύση στα προβλήµατα που 
εντοπίζονται µε την παρουσία παιδιών µε «ιδιαίτερα» πολιτισµικά γνωρίσµατα στα 
σχολεία µας. Και µάλιστα, να υπονοείται ότι µέχρι πρότινος οι σχολικές τάξεις 
χαρακτηρίζονταν από πολιτισµική οµοιογένεια και για το λόγο αυτό οι µαθητές και οι 
µαθήτριες της πλειονότητας ενδεχοµένως και µόνο περιφερειακά να µπορούσαν να 
επωφεληθούν από αυτήν 6.  

Ένα τέτοιο σχολείο, όµως, δεν είναι ένα «γενικό σχολείο, ένα σχολείο για όλα 
τα παιδιά», καθώς η πραγµατική του εικόνα σκιαγραφεί ένα «ειδικό σχολείο» για 
«κανονικά παιδιά», τα οποία δηλαδή έχουν συγκεκριµένες γνωστικές ικανότητες, 
ενός συγκεκριµένου τύπου, µε συγκεκριµένες πολλές φορές κοινωνικοπολιτισµικές 
καταβολές, όπου η έννοια της «κανονικότητας» του µαθητικού πληθυσµού 
διαµορφώνεται βάσει των εκάστοτε κυρίαρχων κοινωνικών αντιλήψεων, οι οποίες µε 
πολύ ευκολία και ανοχή όχι µόνο επιτρέπουν, αλλά και νοµιµοποιούν τον άλλοτε 
µικρότερο ή και µεγαλύτερο αριθµό παιδιών που δεν παρακολουθούν ούτε τη 
στοιχειώδη, υποχρεωτική εκπαίδευση 7. 

Και όταν µάλιστα εντοπίζεται να υιοθετείται η ιδεολογική τακτική του να 
«κατηγορείς το θύµα» προκειµένου να οριοθετηθεί το ερµηνευτικό πλαίσιο της 

                                                 
4 Τσιάκαλος, Γ. (2000), Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευση, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
5 Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999, ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και 
Φροντιστηριακών Τµηµάτων, ΦΕΚ 1789, τβ΄, 28-9-99. 
6 Πλιόγκου, Β. (2005), ∆ιαστάσεις δηµογραφικών εξελίξεων και µεταβολών της οικογένειας: µια 
πρόκληση για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Στο: Π. Γεωργογιάννης (Επιµ.), ∆ιαπολιτισµική 
Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόµος I, Πάτρα: ΚΕ.∆.ΕΚ., σσ. 426-437. 
7 Τσιάκαλος, Γ. (2003), Η Υπόσχεση της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
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«σχολικής αποτυχίας», αφού κατά τον τρόπο αυτό το εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
σύστηµα απαλλάσσεται από τις δικές του ευθύνες καθώς αυτές µετατίθενται 
στους/στις ίδιους/ες τους/τις µαθητές/ριες και τις οικογένειές τους, τότε η πρόκληση 
για τη δηµιουργία ενός σχολείου, που δεν θα αποτελεί µόνο µηχανισµό κοινωνικής 
ένταξης των περισσότερων παιδιών, αλλά κυρίως θα αποτελεί µηχανισµό κατά του 
κοινωνικού αποκλεισµού εκείνων των παιδιών που θα χαρακτηρίζονται από κάτι 
«ιδιαίτερο» και «διαφορετικό» και θα ανήκουν σε «οµάδα υψηλού κινδύνου» 
ευάλωτα προς τη σχολική αποτυχία και την περιθωριοποίηση, γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερη 8. 
 
3. Μεθοδολογική στρατηγική 
 
3.1. Στόχοι της έρευνας και δείγµα 
 
 Βασικό στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της σύνδεσης 
των εννοιών της µονογονεϊκότητας και της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα επιδιώκεται 
να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επιδρούν στην εκπαιδευτική επιτυχία των 
παιδιών των µονογονεϊκών οικογενειών από την οπτική των µόνων γονέων 9.  
 Υποκείµενα έρευνας αποτελούν είκοσι πέντε µόνοι γονείς –µητέρες και 
πατέρες- κύριοι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των παιδιών τους, τα οποία φοιτούν σε 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται και για 
άγαµα ενήλικα παιδιά, τα οποία είτε εργάζονται ως συµβοηθούντα µέλη στην 
οικογενειακή επιχείρηση είτε είναι άνεργοι/ες ή περιστασιακά εργαζόµενοι/ες είτε 
ακόµη αντιµετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας.  

Οι µόνοι γονείς βιώνουν όλες τις µορφές της µονογονεϊκότητας, δηλαδή -
εκτός από την περίπτωση της εκτός γάµου πατρότητας- χηρεία, διάσταση/διαζύγιο 
και εκτός γάµου µητρότητα. ∆ιαβιώνουν σε αυτόνοµο νοικοκυριό µαζί µε τα παιδιά 
τους, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις εντοπίζονται ως «φιλοξενούµενη οικογένεια» 
συνήθως στην οικογένεια καταγωγής του µόνου γονέα. 

Το ηλικιακό εύρος των µόνων γονέων προσδιορίζεται από είκοσι πέντε µέχρι 
εξήντα πέντε ετών, το κοινωνικοοικονοµικό και εκπαιδευτικό τους επίπεδο ποικίλλει, 
ενώ όλα τα άτοµα του ερευνητικού δείγµατος ανήκουν στην κυρίαρχη εθνική, 
γλωσσική, πολιτισµική, θρησκευτική πληθυσµιακή οµάδα.  

Η επιλογή ανδρών και γυναικών για τη συµµετοχή τους στην ίδια έρευνα 
συνάδει µε τη σύγχρονη αντίληψη της φεµινιστικής έρευνας, βάσει της οποίας 
επιδιώκεται τόσο η απόκτηση µιας πλήρους και ισχυρής γνώσης για την υπό έρευνα 
θεµατική, όσο και η επικέντρωση της ερευνητικής µατιάς συγχρόνως στη γυναικεία 
και ανδρική εµπειρία 10. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Θεσσαλονίκης, από το Νοέµβριο του 2002 µέχρι τον Ιούνιο του 2006.  
 
3.2. Συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων 
 

Για τον εντοπισµό των υποκειµένων έρευνας εφαρµόζεται η τεχνική «του 
αλυσιδωτού δείγµατος ή της χιονοστιβάδας». ∆ηλαδή, άτοµα που έχουν ήδη 

                                                 
8 Eitzen, D.-S. with Baca Zinn, M. (1988), In Conflict and Order: Understanding Society, Boston, MA: 
Allyn & Bacon. 
9 Πλιόγκου, Β. (2008), Η Επίδραση της Μονογονεϊκότητας στην Εκπαιδευτική Επιτυχία των Παιδιών. 
Αδηµοσίευτη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
10 Harding, S. (2004), Can men be subjects of feminist thought? In: S. N. Hesse-Biber, M. Yaiser 
(Eds.), Feminist Perspectives on Social Research, New York: Oxford University Press, pp. 177-197. 
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συµµετάσχει στην παρούσα έρευνα υποδεικνύουν κάποια άλλα για τον ίδιο σκοπό 11. 
Ενώ ως µεθοδολογική στρατηγική επιλέγεται η εφαρµογή της εµπειρικά 
θεµελιωµένης θεωρίας (grounded theory) -έτσι όπως έχει διατυπωθεί από τους Glaser 
& Strauss (1967) 12 και έχει εξελιχθεί από τους Strauss & Corbin (1990 & 1998) 13- 
µαζί µε τις αρχές της κριτικής και φεµινιστικής θεωρίας (critical feminist grounded 
theory). Μέσα από τη συγκεκριµένη τριγωνοποίηση (triangulation) επιχειρείται µια 
περισσότερο κατανοητή περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ δράσης, 
κοινωνικής δοµής και κριτικής, παράλληλα όµως ενισχύονται στρατηγικές, οι οποίες 
εµµένουν στην αλήθεια, µε την ακρίβεια που αυτή αναδύεται από τα ίδια τα 
ερευνητικά δεδοµένα, αφού όχι µόνο δεν επιτρέπεται η επιβολή µιας συγκεκριµένης 
ιδεολογίας, αλλά επιτυγχάνεται η γενίκευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, µέσα 
από µία διαδικασία η οποία δεν τα υποβάλλει σε έλεγχο ή κριτική. Κι επιπλέον, 
δίνοντας έµφαση στο ότι πρόκειται για δεδοµένα που έχουν προκύψει από την σε 
βάθος κατανόηση των απόψεων, εµπειριών και βιωµάτων των υποκειµένων έρευνας 
14. 

Η συγκεκριµένη επαγωγική ερµηνευτική ερευνητική διαδικασία καθίσταται 
ικανή -λόγω της ταυτόχρονης συλλογής, ανάλυσης, παραγωγής και παρουσίασης 
ποιοτικών ερευνητικών δεδοµένων τα οποία προκύπτουν µέσα από ηµιδοµηµένες 
ερωτήσεις- για την επίτευξη του βασικού στόχου της έρευνας που δεν είναι άλλος 
από την ανάδειξη των απόψεων και ιδεών, των προσωπικών εµπειριών και 
πεποιθήσεων των ίδιων των υποκειµένων έρευνας 15. Το ακατέργαστο ερευνητικό 
υλικό ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες σελίδες, καθώς έχει προκύψει από την ακριβή 
αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, κύριο στόχο της οποίας αποτελεί η 
ακριβέστερη απόδοση του λόγου των συµµετεχόντων 16.  

Η ανάλυση διευκολύνεται µέσα από τη χρήση του λογισµικού προγράµµατος 
ποιοτικών κοινωνικών ερευνών Atlas.ti 17. Ακόµη, υιοθετείται η πρόταση των 
Lincoln & Guba (1985)18 σε σχέση µε τα κριτήρια εγκυρότητας της έρευνας, 
σύµφωνα µε την οποία η εγκυρότητα χαρακτηρίζεται από: α) την αξιοπιστία 
αναφορικά µε τη γενίκευση των αποτελεσµάτων, β) την ίδια τη γενίκευση των 
αποτελεσµάτων, γ) το βαθµό εξάρτησης και δ) τη δυνατότητα επιβεβαίωσής τους.  
 
4. Εµπειρίες µόνων γονέων 
 

Οι µόνοι γονείς όταν µιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους 
περιγράφουν και ερµηνεύουν την κατάσταση που επικρατεί στο «δικό τους σπίτι», 
καθώς και στο «σχολείο» των παιδιών τους. 

                                                 
11 Robson, C. (1996), Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-
Researchers, Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 
12 Glaser, B.-G. & Strauss, A. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 
Research, New York: Aldine de Gruyter. 
13 Strauss, A.-L. & Corbin, J. (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures 
and Techniques, London: Sage Publications. Και: Strauss, A.-L. & Corbin, J. (1998), Basics of 
Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, London: Sage 
Publications. 
14 Kushner, K.-E., Morrow, R. (2003), Grounded theory, feminist theory, critical theory. Toward 
theoretical triangulation,  Advances in Nursing Science, 26 (1), pp. 30-43.  
15 Smith, J.-A. (1995), Semi-structured interviewing and qualitative analysis. In: J.-A. Smith, R. Harre 
& L. Van Langenhove (Eds.), Rethinking Methods in Psychology, London: Sage, pp. 9-26. 
16 Charmaz, K. (1995), Grounded theory. In: J.-A. Smith, R. Harre & L. Van Langenhove (Eds.), 
Rethinking Methods in Psychology, London: Sage, pp. 27-49. 
17 Muhr, T. (1997), ATLAS.ti Software – User’s Manual, Berlin: Scientific Software Development. 
18 Lincoln, Y.-S. & Guba, E.-G. (1985), Naturalistic Inquiry, California: Sage Publications. 
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Ωστόσο, το παρόν κείµενο πραγµατεύεται µία από τις θεµατικές που έχουν 
αναδυθεί από τον πλούτο των ερευνητικών δεδοµένων και αφορά στις αντιδράσεις 
των εκπαιδευτικών ως προς το φαινόµενο της µονογονεϊκότητας, έτσι όπως 
προσλαµβάνονται και ερµηνεύονται από τους ίδιους τους µόνους γονείς της έρευνας. 
 
4.1. Σχέσεις µόνων γονέων µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους 
 

Η πλειοψηφία των µόνων γονέων θίγει το ζήτηµα της ενηµέρωσης ή της –
συνειδητής- άρνησης ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τη διαβίωση του γονέα σε 
µονογονεϊκό σχήµα ζωής και κατά συνέπεια του µαθητή ή της µαθήτριάς τους σε 
µονογονεϊκή οικογένεια. Το ζήτηµα της ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών συνδέεται 
άµεσα µε το βαθµό της άτυπης ή και τυπικής γονεϊκής εµπλοκής σε θέµατα του 
σχολείου, ανάπτυξης των µεταξύ τους διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και 
διεκπεραίωσης διοικητικών θεµάτων του σχολείου, αναδεικνύοντας κατά τον τρόπο 
αυτό την ανάγκη προσαρµογής των εµπλεκόµενων φορέων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στις τρέχουσες ανάγκες ζωής. Συγχρόνως, παρατηρείται να λανθάνει ο 
φόβος των µόνων γονέων για τη συντήρηση «αναµενόµενων» αρνητικών 
στερεοτύπων για τα «ορφανά», τα «εξώγαµα» ή τα «παιδιά των χωρισµένων».  

 
Έτσι: 

 
� «Συνέβη καλοκαίρι (ο θάνατος της συζύγου του) άλλοι δάσκαλοι το µάθανε, άλλοι δεν 

το µάθανε, ουσιαστικά το µάθανε όταν πήγα στο σχολείο  τον Σεπτέµβριο (…) όλοι µου 
συµπαρασταθήκανε, σαν δάσκαλοι, όλοι σταθήκανε στα παιδιά δίπλα. ∆ηλαδή η 
συµπεριφορά τους ήτανε φοβερή, να τα µιλάνε γλυκά, να τα προσέχουνε στα µαθήµατα, 
όσον αφορά το να µπορέσουν τα παιδιά να ξεπεράσουνε το πρώτο σοκ. Και ξέρεις 
καθετί το οποίο γίνεται πρώτη φορά είναι φοβερό! ∆ηλαδή τα πρώτα γενέθλια µόνοι 
(ένα δίµηνο µετά την έναρξη εκείνης της σχολικής χρονιάς), τα πρώτα Χριστούγεννα 
µόνοι.. Αβάσταχτος ο πόνος! (…) Μάλιστα έτυχε να έχει (αναφέρεται στον πρωτότοκο 
γιο του) στην πέµπτη τάξη, την πρώτη χρονιά δηλαδή, µία πολύ καλή δασκάλα, η οποία 
το πλησίασε το παιδί, το έφερε στο φιλότιµο, δεν τον άφησε να χαλαρώσει, δεν τον 
έδειξε λύπηση, τον είδε σαν… «Πετράκη, εδώ οι δυο µας, ό,τι θέλεις κι εγώ στον 
µπαµπά ό,τι δεν θα πάει καλά»…∆ηλαδή, κάπου λειτουργούσε το φόβητρο προς τον 
µπαµπά και η αγάπη και η φροντίδα προς τον Πέτρο, από τη µεριά της δασκάλας. Και 
πέµπτη και έκτη την έβγαλε πολύ καλά ο Πέτρος στο δηµοτικό, που ήτανε η πληγή 
ακόµη πολύ ανοιχτή!». (∆ηµήτρης, 51 ετών, γεωπόνος, βιώνει τη χηρεία, πατέρας δύο 
παιδιών δηµοτικού και γυµνασίου - Συνέντευξη 4, σειρές: 641-649 & 1647-1653) 

 
�  «Η κόρη µου τη φοβότανε. Περίµενε από τη δασκάλα να την πει: «Παναγιώτα, 

διάβασέ µου αυτό». Η δασκάλα περίµενε από την κόρη µου να διαβάσει και µου έλεγε 
πάντα ότι έρχεται αδιάβαστη. Και εκεί πάνω ήτανε το θέµα που την είπα: «είµαι 
ανύπαντρη, δεν έχω σύζυγο να τη βοηθήσει, δεν έχουµε µπαµπά να µας βοηθήσει, 
βοηθάω εγώ µε τα λίγα γράµµατα που ξέρω, µόνο το δηµοτικό έχω τελειώσει και 
µήπως, λέω, περιµένει από εσάς να την πείτε κάτι; Έρχεται διαβασµένη στο σχολείο». 
Μετά όταν της το εξήγησα άλλαξε… (…) ε…πιο καλή, πιο υποµονετική µε το παιδί µου 
(...) Ήµουνα η µόνη µητέρα που πηγαινοερχόµουνα τόσο συχνά στο σχολείο και µ’ 
έβλεπε και µιλούσαµε…νoιαζόµουνα τόσο πολύ για το παιδί, προσπαθώ να µάθει 
γράµµατα, όσο µπορώ να τη βοηθήσω, ρωτάω για να µάθω εγώ να της τα µάθω (…) 
Με όλους τους δασκάλους (...) έχω καλές σχέσεις (...) δεν ήθελα να προβάλω ότι είµαι 
ανύπαντρη µητέρα, έτσι µου βγήκε συναισθηµατικά, ας πούµε. Γιατί δεν ξέρω 
γράµµατα! Από αυτή την πλευρά, να του δώσουνε κάποια βοήθεια περισσότερη, όχι να 
την βάζουνε χαριστικά βαθµούς (…) όχι για να κλαφτώ, απλά για να ξέρει να µην 
ζητάει µπαµπά!» (Γεωργία, 43 ετών, ιδ. υπάλληλος (καθαριότητα), εκτός γάµου 
µητέρα µιας µαθήτριας δηµοτικού – Συνέντευξη 7, σειρές: 1897-1905 & 2485-2490) 
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� «Εγώ µίλησα µε την κυρία της «τεχνολογίας» (στην πρώτη γυµνασίου), η οποία 

κοιτάζει να γίνει µία τεχνολογία πάνω σε οτιδήποτε αρέσει στο παιδί και είπε η 
καθηγήτρια: «εµείς θα δώσουµε τα εργαλεία, µήπως µπορεί να βοηθήσει λίγο ο 
πατέρας;». Λέω: «δεν υπάρχει πατέρας», «α, πρώτη φορά το ακούµε αυτό, δεν το 
ξέραµε!» (µε έµφαση). Ήτανε και ο θρησκευτικός εκεί, που δεν το ήξερε και αυτός και 
είπε: «δεν το ξέραµε αυτό» (…) ∆ηλαδή, δεν ενηµερώθηκαν από την καρτέλα του 
παιδιού. Και είπε: «κακώς, που δεν µας το είπατε, δεν το ήξερα, να το πείτε και στους 
άλλους καθηγητές…», εγώ δεν ήθελα πάλι να το πω γιατί δεν ήθελα να τη 
βαθµολογήσουνε αναλόγως µε την κατάσταση στο σπίτι. ∆ηλαδή, εγώ ήθελα να 
βαθµολογηθεί µ’ αυτό που αξίζει, «όχι, ε µωρέ ορφανό, το καηµένο είναι κρίµα! Βάλτο 
δεκαοκτώ κι όχι δεκαπέντε!». Κατάλαβες, αυτό δεν το ήθελα (...) και της είπα: «θα 
έπρεπε να το ξέρετε, όπως µιλάτε στο γραφείο για τους µαθητές σας. ∆εν πρέπει να τους 
ενηµερώσω εγώ». ∆εν µπορεί να πηγαίνει κάθε µάνα και να λέει: «κοιτάξτε, το παιδί 
µου είναι…δεν έχει πατέρα, προσέξτέ το, βοηθήστέ το!». Αυτό…είναι σαν να ζητιανεύει 
µόνο βαθµούς και να λένε και το παιδί σου: «το καηµένο, το ορφανό!». (Μαρίνα, 35 
ετών, ιδ. υπάλληλος (καθαριότητα), µητέρα 3 παιδιών, ένα στο γυµνάσιο και δύο στο 
δηµοτικό – Συνέντευξη 9, σειρές: 1463-1483) 

 
� «Εγώ δεν θα ενηµέρωνα κανέναν και τίποτα. Αλλά εκεί έγινε άθελα (εννοεί ότι κατά 

την εγγραφή του παιδιού στο δηµοτικό ήταν και η µητέρα της µαζί και το ανέφερε 
εκείνη στον διευθυντή και εκείνος ζήτησε δικαστική απόφαση επιµέλειας παιδιού, 
για να βεβαιωθεί ότι εκείνη είναι και τυπικά υπεύθυνη για το παιδί για να µην έρθει ο 
ίδιος σε ενδεχόµενη δύσκολη θέση µε τον πατέρα του παιδιού, σειρές: 1895-1907). 
∆εν είχα καµία ανάγκη να βάλω έναν τρίτο µέσα στην προσωπική µου ζωή (…) Να 
πάω να πω τα προσωπικά µου στη δασκάλα. Την αλλαγή του παιδιού µου θα την 
έβλεπα σπίτι. Το ζω εγώ το παιδί (...) την κάθε έκφρασή του, το πώς θα σκεφτεί, αν θα 
υπήρχε µια οποιαδήποτε αλλαγή εγώ θα την έβλεπα. Το παρατηρούσα συνεχώς (…) Και 
δεν θεωρώ ότι πρέπει ο Κοσµάς να χρήζει κάποιας ιδιαίτερης µεταχείρισης. ∆εν το 
βλέπω έτσι. Όπως είναι όλα τα άλλα τα παιδιά που είναι σε µια οικογένεια έτσι είναι 
και ο δικός µου, που πάλι σε µια οικογένεια είναι, αλλά βλέπει τον µπαµπά του µια 
φορά στις δεκαπέντε. Που στην ουσία και µέσα στο σπίτι να ήτανε, πάλι δεν ήτανε 
πατέρας που θα πρόσφερε έστω το τόσο στο παιδί του, στη φροντίδα του, στο σχολείο 
του σε κάτι». (Σωτηρία, 25 ετών, ιδ. υπάλληλος (γραµµατεία), διαζευγµένη µητέρα 
ενός µαθητή δηµοτικού -Συνέντευξη 13, σειρές: 1888-1894 & 1415-1418) 

 
4.2. ∆ιαχείριση της µονογονεϊκότητας από τους εκπαιδευτικούς 
  

Τους µόνους γονείς της έρευνας έντονα τους απασχολεί το ζήτηµα της 
διαχείρισης της µονογονεϊκότητας από πλευράς των εκπαιδευτικών, αφήνοντας 
ωστόσο να διαφανούν αφενός µεν οι αµφιβολίες τους στο κατά πόσο είναι 
καταρτισµένοι και ικανοί οι εκπαιδευτικοί να αντεπεξέλθουν στις συγκεκριµένες 
ανάγκες, αφετέρου στο κατά πόσο είναι ικανοί οι ίδιοι οι γονείς να διαχειριστούν τη 
µονογονεϊκότητά τους και σε σχέση µε την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους.   
Ακόµη, θίγεται η ανάγκη προβολής στα σχολικά εγχειρίδια θετικών παραδειγµάτων 
όλων των µορφών οικογενειακής οργάνωσης, καθώς και διατήρησης υψηλών 
προσδοκιών και ανάπτυξης κινήτρων µάθησης για όλα τα παιδιά. 

Με την παράθεση µιας σειράς σχετικών απόψεων και εµπειριών, επιδιώκεται 
να συµπληρωθεί ακόµη ένα κοµµάτι του συγκεκριµένου νοητικού γρίφου.   

 
� «Τέτοια κατάσταση χειρίστηκα (εννοεί στο να συζητήσει µε την κόρη της κάποια 

στιγµή το ενδεχόµενο να έχει µία σχέση µε έναν άντρα και ακόµη να 
ξαναπαντρευτεί) κι είχε βοηθήσει πάρα πολύ, ενώ ήταν ενάντια σ’ αυτό, όταν κάνανε 
ένα µάθηµα στο σχολείο και τους µίλησε η δασκάλα.. Που έλεγε για κάποιον πατέρα 
που είχε την κόρη του και µετά γνώρισε…την κοπέλα που το φρόντιζε το κοριτσάκι 
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κάτι τέτοιο έλεγε το µάθηµα (αναφέρεται στο κείµενο: «Μια άλλη µητέρα», το οποίο 
βρίσκεται στο βιβλίο «Η Γλώσσα µου» (1984) της ∆΄ τάξης, στο τεύχος 1ο, σσ. 44-
45) (…) από εκεί και πέρα άλλο παιδί, άλλα µυαλά (…) από κείνο το µάθηµα και µετά, 
λες κι είχε γίνει πλύση. Πήρε µία στροφή τριακόσιες εξήντα µοίρες και τα είδε 
διαφορετικά τα πράγµατα. Και τώρα είναι θετική µήπως γίνει κάτι σε λίγα χρόνια…όχι 
τώρα που είναι ακόµα µικρά τα παιδιά» (Σούλα, ετών 39, ιδ. υπάλληλος (κατάστηµα 
ρούχων), εν διαστάσει µητέρα δύο παιδιών στο δηµοτικό σχολείο-Συνέντευξη 5, 
σειρές: 804-811) 

 
� «Η πρώτη ένδειξη είναι να είναι λίγο πιο…έτσι, πιο παρατηρητικοί (οι εκπαιδευτικοί), 

σε κάποια πράγµατα. ∆ηλαδή, µετά από ένα χωρισµό (...) περιµένεις να έχει και µία 
πτώση στα µαθήµατα, µπορεί να δεις το παιδί να αποµονώνεται, να αποµακρύνεται ή 
να γίνεται επιθετικό ενώ δεν ήτανε. Αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση ένας 
εκπαιδευτικός να τα πιάσει. Αν δεν ξέρει το λόγο µπορεί να τα αποδώσει σε αδιαφορία 
ή τεµπελιά του παιδιού. Αλλιώς, έτσι αµέσως θα ευαισθητοποιηθεί και θα αρχίσει να 
αναρωτιέται, να ζητήσει βοήθεια από το σχολικό σύµβουλο. Βέβαια, µπορεί και να µην 
είναι το πρόβληµα που θα παρουσιαστεί από τη µονογονεϊκότητα, έτσι δεν είναι; Αλλά 
το παρατηρείς, ενηµερώνεις το γονιό και µπορεί να ζητήσει ο γονιός και τη βοήθεια 
κάποιου ειδικού» (Θάλεια, ετών 45, εκπαιδευτικός, εν διαστάσει µητέρα δύο παιδιών 
στο δηµοτικό – Συνέντευξη 12, σειρές: 1534-1542) 

 
� «Για µένα ο καθηγητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος. Θα πρέπει να έχει περάσει από 

πολλές ψυχαναλυτικές διαδικασίες για να θεωρηθεί πλέον ότι είναι σε θέση να διδάξει 
σε παιδιά. Είναι πολύ ευαίσθητο πληθυσµιακό κοµµάτι τα παιδιά. Και όσοι 
εµπλέκονται µε κάποιο τρόπο µαζί τους θα πρέπει να είναι εξαιρετικά καταρτισµένοι, 
έµπειροι και ευαισθητοποιηµένοι στο να ακούνε τα παιδιά. Για µένα οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να είναι το απαύγασµα της κοινωνίας. Αυτοί που πρώτοι θα εντοπίζουνε τις 
κοινωνικές προκαταλήψεις, τα κοινωνικά στερεότυπα και θα µάχονται µε τη 
διδασκαλία τους για να τα καταρρίψουν».(∆ήµητρα, ετών 48, συνεργάτρια ιατρού, 
διαζευγµένη µητέρα µιας φοιτήτριας – Συνέντευξη 16, σειρές: 2980-2985) 

 
� «Σάπια είναι η κοινωνία µας, µην την ψάχνεις. Φάνηκε κανένας να έρθει στο σπίτι µου 

να µε ψάξει, το σχολείο είναι ένα βήµα από το σπίτι, να µε ενηµερώσουνε εµένα µε µία 
επιστολή ή να βρουν τους γονείς µου, την αδερφή µου που µένει από πάνω (πρόκειται 
για οικογενειακή οικοδοµή), σε µια µέρα γίνανε τριακόσιες απουσίες; Αυτό το παιδί 
πήγαινε έντεκα χρόνια σ’ αυτό το σχολείο. Ξαφνικά όλοι το παράτησαν; ∆εν υπάρχει 
κανένας. Ο σύλλογος γονέων, δασκάλων, καθηγητών, δεν υπάρχουνε αυτά. Είναι όλα 
για να’ χαµε να λέγαµε. Στα χαρτιά να φαίνονται και να περνάµε την ώρα 
µας».(Λευθέρης, ετών 39, ιδ. υπάλληλος (τοµέας οχηµάτων), διαζευγµένος πατέρας 
τριών παιδιών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – Συνέντευξη, 
σειρές: 2411-2428) 

 
� «Φυσικά και έχουν άλλες προσδοκίες και οι γονείς και οι καθηγητές. Φυσικά! Κανένας 

δεν θέλει να το παραδεχτεί αλλά η ουσία είναι αυτή. Κανένας χωρισµένος δεν θα σου 
πει: «πήγα και το’ πα για να πάρει πιο µεγάλο βαθµό το παιδί µου». Θα πει: «για να το 
αντιµετωπίσει.... να µην είναι µε ψυχολογικά προβλήµατα το παιδί, να µην έχει ψυχικά 
τραύµατα το παιδί». Τρίχες! Τα ψυχικά τραύµατα τα δηµιουργούµε εµείς που είµαστε σ’ 
αυτόν τον χώρο. Γιατί το παιδί να έχει ψυχικά τραύµατα, από τη στιγµή που θα το 
µιλήσεις όµορφα, να επικοινωνούν ο µπαµπάς, η µαµά, να πηγαίνουν µαζί να παίρνουν 
τους βαθµούς, να ρωτάνε τους καθηγητές, να ξέρει και το παιδί ότι ό,τι και να γίνει οι 
δύο γονείς παρόλο που βρίσκονται µακριά, έχουν την ίδια κατεύθυνση, 
αντιµετωπίζουνε την ίδια αντίδραση ή την ίδια θετική απάντηση ή απόφαση από τους 
γονείς; Γιατί; ∆εν το κατάλαβα. Άρα εµείς είµαστε που διαµορφώνουµε κατά κάποιον 
τρόπο όλες τις καταστάσεις. Αλλά και οι καθηγητές το ίδιο δεν κάνουνε, για να µην 
ασχολούνται ουσιαστικά; Τα λυπούνται τα καηµένα…ε…και τι; Έτσι κάνουνε τη 
δουλειά τους; Όλα τα παιδιά είναι ίδια; ∆εν πρέπει όµως να τα µάθουν γράµµατα; 
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Άστα…είναι µία αρρωστηµένη νοοτροπία που έχει µείνει από παλιά η οποία δεν 
µπόρεσε ακόµη να εξαλειφθεί. ∆εν είναι τίποτε άλλο, είναι αυτό που ψάχνουµε να 
βρούµε αποδιοποµπαίους τράγους. ∆ηλαδή, είναι µία αρρωστηµένη νοοτροπία είτε και 
των καθηγητών είτε και των γονιών». (Άγγελος, ετών 52, προϊστάµενος Υπηρεσίας 
∆ηµοσίου, διαζευγµένος πατέρας δύο παιδιών, ενός στρατιώτη και µιας µαθήτριας 
λυκείου – Συνέντευξη 20, σειρές: 2615-2633) 

 

 

5. Συµπεράσµατα 
 
Η µετάβαση από ένα µονοπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης σε µια 

εκπαίδευση που θα αξιοποιεί τα στοιχεία που συνθέτουν τη σχολική ανοµοιογένεια 
ως κίνητρο µάθησης, αλλά και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην 
πολιτισµική διαφορά, η συνεχής τους κατάρτιση σε εύρος κοινωνικών φαινοµένων, η 
χρήση των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασµό µε κατάλληλο για συγκεκριµένες 
θεµατικές οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, η 
αξιοποίηση και άλλου τύπου µέσων διδασκαλίας, όπως: επισκέψεις σε µουσεία, σε 
οργανισµούς, σε χώρους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών κ.ά. µε στόχο την 
προώθηση της κριτικής διερεύνησης και εµβάθυνσης της σκέψης του µαθητικού 
πληθυσµού, είναι απολύτως αναγκαία.  

Και είναι αναγκαία για να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν 
µεθόδους ενεργητικής παρέµβασης, ώστε να αναγνωρίζουν τους κινδύνους ενίσχυσης 
του κοινωνικού στίγµατος και των διακρίσεων εις βάρος των µαθητών και µαθητριών 
που βιώνουν την καθηµερινότητά τους στο πλαίσιο µιας µη συµβατικής 
οικογενειακής µορφής. Κυρίως, όµως, να εντοπίζουν εκείνα τα αρνητικά στερεότυπα 
τα οποία λανθάνουν µέσα στην κοινωνική δοµή για οτιδήποτε «διαφορετικό» µε 
στόχο τη αποφυγή συντήρησης και διαιώνισής τους. Γιατί ποιοτική εκπαίδευση και 
προστασία για όλα τα παιδιά προϋποθέτει «πολιτισµικά ευαίσθητους/ες 
εκπαιδευτικούς» ικανούς και ικανές να διαµορφώνουν στάσεις αισιοδοξίας και 
αξιοπρέπειας απέναντι στη ζωή, σε µια κοινωνία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.   
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