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1. Εισαγωγή 
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται ως 
πολυπολιτισµική και πλουραλιστική, µε την εικόνα της κοινωνικής της κατάστασης 
να διαµορφώνεται από την αύξηση του πληθυσµού των οικονοµικών µεταναστών και 
µεταναστριών, την αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων, των εκτός γάµου γεννήσεων 
και των µονογονεϊκών οικογενειών. Ακόµη, σκιαγραφείται από την αύξηση του 
ποσοστού των µονοπρόσωπων νοικοκυριών, των άτεκνων ζευγαριών κατά συνειδητή 
επιλογή, των συµβιούντων ζευγαριών και των ανασυσταµένων οικογενειών. 
∆ιαµορφώνεται, όµως, και από τη µείωση της γονιµότητας και θνησιµότητας, η οποία 
συνδέεται άµεσα µε τη γήρανση του πληθυσµού, κι επιπλέον χαρακτηρίζεται από τη 
µείωση των γάµων, τη σταδιακή καθυστέρηση σύναψης πρώτου γάµου και τη µείωση 
του αριθµού των παιδιών, την αύξηση του µέσου όρου ηλικίας της γυναίκας κατά τον 
πρώτο γάµο και την επιµήκυνση της περιόδου ανάµεσα στο γάµο και τη γέννηση του 
πρώτου παιδιού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). Ωστόσο, οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα εντοπίζονται σε µικρότερο βαθµό 
συγκριτικά µε χώρες –κυρίως- της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (European 
Commission, 2007a).  
 
Παρατηρούνται, ακόµη, έντονες αλλαγές στα δοµικά χαρακτηριστικά των αγορών 
εργασίας, όπου το λεγόµενο «σταθερό, οµοιογενές οικογενειακό πρότυπο µε τον 
άνδρα-κουβαλητή και τη γυναίκα-νοικοκυρά και µητέρα» αντικαθίσταται από ένα 
σύνολο οικογενειακών και εργασιακών µορφών, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιηµένα στοιχεία και πλουραλισµό. Παρατηρείται, δηλαδή, η 
αντικατάσταση των ανδρικών -κατά κύριο λόγο- σταθερών, τυπικών, χειρωνακτικών, 
µειωµένης εξειδίκευσης εργασιών από εργασίες πιο επισφαλείς, ευπροσάρµοστες, 
διαφοροποιηµένες και µε µεγαλύτερη εξειδίκευση, η διευθέτηση των οποίων κατά 
ένα µεγάλος µέρος γίνεται εφικτή από ένα διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό γυναικών, 
άγαµων αλλά, κυρίως, έγγαµων µητέρων. 
Συγκεκριµένα, στα µεταπολεµικά ευρωπαϊκά κράτη -στις χώρες της σηµερινής Ε.Ε.-
27, οι οποίες συνήθως κατηγοριοποιούνται ως «νότιες ευρωπαϊκές χώρες ή 
µεσογειακό µοντέλο», «σκανδιναβικές χώρες», «χώρες κεντρικής και δυτικής 
Ευρώπης» και «ανατολικοευρωπαϊκές χώρες ή χώρες µετάβασης»- οι αλλαγές στις 
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οικογενειακές µορφές, τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ζωής, τις κοινωνικές και 
οικονοµικές πολιτικές έχουν προκύψει σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και συχνά 
για διαφορετικούς λόγους. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση του κοινωνικού φαινοµένου 
των µονογονεϊκών οικογενειών στο δηµόσιο Λόγο πολλές φορές εξαρτάται, 
συνδέεται και χαρακτηρίζεται από την «πολιτιστική εµµονή» στο εργασιακό πρότυπο 
του «άνδρα-κουβαλητή και τροφοδότη» της οικογένειας, που όµως κατά τον τρόπο 
αυτό οι µονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται ως απόκλιση του «κανόνα». Κατά 
συνέπεια, οι πολιτικές για τις µονογονεϊκές οικογένειες συχνά παρουσιάζονται ως 
αντίδραση στην εισαγωγή µέτρων, και για το λόγο αυτό πρόκειται για ελλιπείς 
πολιτικές, µε χαρακτήρα αποσπασµατικό και όχι ως µια εγχάραξη και άσκηση 
αποτελεσµατικών πολιτικών για την προστασία όλων των οικογενειακών µορφών  
(European Commission, 2007b: 7-8).    
 
1.1. Ορίζοντας τη «µονογονεϊκή οικογένεια» 
Ως «µονογονεϊκή οικογένεια» ορίζεται: «ένας γονέας -χωρίς σύντροφο ή σύζυγο, 
ίσως, µαζί µε άλλα άτοµα (π.χ. τους γονείς του/της)- ζει µε ένα τουλάχιστον 
ανύπαντρο παιδί, εξαρτώµενο από αυτόν» (Κογκίδου, 1995: 23).  
Ως «εξαρτώµενα µέλη» οικογενειών θα µπορούσαν να θεωρηθούν άγαµα τέκνα, τα 
οποία ζουν στο νοικοκυριό του γονέα τους ενώ σπουδάζουν ή εργάζονται, όχι 
απαραίτητα µε µειωµένο ωράριο και περιστασιακά, προσδιορίζοντας έτσι το 
φαινόµενο της επιµήκυνσης του ορίου ηλικίας. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί, 
ότι το όριο ηλικίας ενηλικίωσης των παιδιών ποικίλλει µεταξύ των χωρών και δεν 
θεωρείται για όλες τις χώρες εκείνο των δεκαοκτώ ετών (Kogidou & Pliogou, 2006: 
5).  
 
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο όρος «µονογονεϊκές οικογένειες» δεν θα πρέπει να 
προσλαµβάνεται ως ένα ενιαίο και οµοιογενές πληθυσµιακό σύνολο, εξαιτίας µιας 
σειράς παραµέτρων. 
Συγκεκριµένα, αναφορικά µε: 

• Τον τύπο, καθώς µονογονεϊκές οικογένειες προκύπτουν ύστερα από θάνατο, 
διαζύγιο, διάσταση, εκτός γάµου µητρότητα -τυχαία ή κατά συνειδητή 
επιλογή ή ακόµη και εξ ανάγκης, όταν για ιατρικούς λόγους δεν επιτρέπεται η 
διακοπή της κύησης. Προκύπτει όµως και από εκτός γάµου πατρότητα σε 
περίπτωση χωρισµού του ζευγαριού που συµβίωνε. 

• Το διαφορετικό κοινωνικό τους προφίλ, το οποίο συντίθεται από το φύλο, την 
ηλικία, την εθνική και κοινωνική προέλευση, το µορφωτικό επίπεδο, την 
οικονοµική κατάσταση των µόνων γονέων, την ηλικία και τον αριθµό των 
παιδιών, την ύπαρξη ή µη ενός υποστηρικτικού δικτύου, συγγενικού, φιλικού 
ή προερχόµενου από κάποιο φορέα, τη συµβίωση στο ίδιο νοικοκυριό µε 
άλλα άτοµα, δηλαδή τις αποκαλούµενες «φιλοξενούµενες οικογένειες».  

• Το αν ο µόνος γονέας µε το παιδί ή τα παιδιά του διαβιώνει ως 
«φιλοξενούµενη οικογένεια» στο πλαίσιο άλλου νοικοκυριού. Είναι 
σηµαντικό αυτή η παράµετρος να λαµβάνεται υπόψη κατά τις απογραφές, 
καθώς εκτιµάται  πως το ποσοστό των µονογονεϊκών οικογενειών αυξάνεται 
τουλάχιστον κατά 2-3 ποσοστιαίες µονάδες κατά µέσο όρο. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τους Martin & Vion (2002, στο: Κικίλιας και συν., 2007: 10-11), 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου η αύξηση αναµένεται να είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερη, καθώς ο συνυπολογισµός των συγκεκριµένων οικογενειών 
αυξάνει τον αριθµό των µονογονεϊκών οικογενειών κατά 25-40%.  
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Για παράδειγµα το ποσοστό των µονογονεϊκών οικογενειών στη χώρα µας µε 
βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. στις 18.3.2001, εντοπίζεται στο 8,7%, από 
το οποίο το 7,3% αφορά στο ποσοστό των µόνων µητέρων ενώ το 1,4% στο 
ποσοστό των µόνων πατέρων. Υπό το πρίσµα της παραπάνω εκτίµησης το 
ποσοστό των µονογονεϊκών οικογενειών αναµένεται να είναι πολύ 
µεγαλύτερο, καθώς το φαινόµενο των «φιλοξενούµενων οικογενειών» θα 
πρέπει να ερµηνεύεται και µε βάση τις διαφορετικές κοινωνικές νόρµες  ως 
προς το κατά πόσο η οικογένεια καταγωγής λειτουργεί ως «θεσµός 
απορρόφησης κρίσεων», κι ακόµη ως προς τις διαφορετικές ρυθµίσεις στο 
πεδίο των υπηρεσιών και κοινωνικών πολιτικών. 

• Την παροδική διακοπή της συµβίωσης των συζύγων για επαγγελµατικούς 
λόγους, όπως: σε περιπτώσεις ναυτικών, στρατιωτικών, υπαλλήλων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οικονοµικών µεταναστών και µεταναστριών ή 
εγκλεισµού του ενός γονέα σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστηµα ή 
νοσηλευτικό ίδρυµα. Χωρίς, ασφαλώς, ο συγκεκριµένος τρόπος ζωής να 
σηµαίνει «αυτόµατα» και οικογενειακή δυσλειτουργία.  

• Τη µεταβολή της µονογονεϊκότητας µε την πάροδο του χρόνου είτε γιατί τα 
παιδιά τους ενηλικιώνονται και δεν θεωρούνται «εξαρτώµενα µέλη» είτε γιατί 
οι µόνοι γονείς ζουν πια σε διγονεϊκό σχήµα. Εντούτοις, στην περίπτωση που 
ο µόνος γονέας ζει µέσω συµβίωσης ή µέσω γάµου σε σχήµα ζωής σε ζευγάρι, 
τότε εγείρεται προβληµατισµός σχετικά µε το κατά πόσο θα πρέπει να 
θεωρείται και πάλι ως «µόνος γονέας». Αν, δηλαδή, η προσέγγιση του όρου 
του «µόνου γονέα» επιτυγχάνεται στη βάση της ικανοποίησης είτε των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µεταξύ γονέων και παιδιών είτε στις µεταξύ 
τους υποχρεώσεις και στα µεταξύ τους δικαιώµατα ως συντρόφων (Κογκίδου, 
1995: 23-47). 

 
Επιπλέον, στην προσπάθειά µας να οριοθετήσουµε τις «µονογονεϊκές οικογένειες», 
αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από τις περιπτώσεις της εισόδου στη µονογονεϊκότητα 
λόγω θανάτου του ενός γονέα και της ετερόλογης τεχνητής γονιµοποίησης µε σπέρµα 
δότη -του οποίου η ταυτότητα παραµένει άγνωστη και η ανωνυµία του διασφαλίζεται 
στη χώρα µας βάσει των νόµων 3089/2002 και 3305/2005- στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις µονογονεϊκών οικογενειών οι γονείς είναι πάντα δύο. 
Όταν όµως, για παράδειγµα, ο ένας γονέας απέχει εντελώς από τη ζωή του παιδιού 
του ή η συµµετοχή του εκφράζεται µόνο µέσω της οικονοµικής του συνεισφοράς, 
καταθέτοντας απλώς ένα ποσό σε ένα λογαριασµό τραπέζης ή κι ακόµη, όταν 
συµµετέχει ενεργά στην ανατροφή του σε καθηµερινή βάση αλλά τυπικά δεν δύναται 
να προβεί στην από κοινού µε τον άλλο γονέα επιµέλειά του ή σε εναλλασσόµενη, 
τότε µε τον όρο «µονογονεϊκή οικογένεια» επιτυγχάνεται η απεικόνιση της σύνθετης 
κοινωνικής πραγµατικότητας αυτών των οικογενειών ; 
Ή θα έπρεπε να υιοθετηθεί κάποιος άλλος όρος ή ίσως και κάποιοι άλλοι όροι, 
περισσότερο περιφραστικοί, αλλά πιο ικανοί να αποδίδουν τις τρέχουσες εξελίξεις 
ζωής ;    
 
1.2. Μονογονεϊκότητα και εκπαίδευση 
 
Η αύξηση του ποσοστού του µαθητικού πληθυσµού που ζει σε µια διαφορετική από 
τη συµβατική-πυρηνική οικογενειακή µορφή προσλαµβάνεται ως αναµενόµενη 
εξέλιξη, εφόσον η τάση του ποσοστού των µονογονεϊκών οικογενειών είναι αυξητική.  
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Και ακριβώς στο σηµείο αυτό, απαντάται ο σκοπός της παρούσας έρευνας. Πρόκειται 
για τη διερεύνηση της σύνδεσης των εννοιών της εκπαίδευσης και της 
µονογονεϊκότητας και ειδικότερα του εντοπισµού των παραγόντων που επιδρούν 
στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών, τα οποία ζουν σε κάποια µορφή 
µονογονεϊκής οικογένειας (Πλιόγκου, 2008). 
 
Έτσι, ως «εκπαιδευτική επιτυχία» νοείται: «η επίτευξη των επιδιωκόµενων 
διδακτικών στόχων στο πλαίσιο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών επιδόσεων, οι οποίες αφορούν στην 
καταγραφή και ποσοτική µέτρηση της αξιολόγησης της επίδοσης» (Παιδαγωγική 
Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό, 1989). 
 
Και ενώ από τη δεκαετία του 1960, η σχέση του κοινωνικού περιβάλλοντος µε τις 
εκπαιδευτικές µεταβλητές και ειδικότερα τα ζητήµατα της σύνδεσης του κοινωνικο-
οικονοµικοµορφωτικού επιπέδου της οικογένειας µε τις σχολικές επιδόσεις των 
παιδιών και της επίδρασης στοιχείων του µικρο-επιπέδου της οικογένειας στην 
εκπαιδευτική πράξη απασχόλησε έντονα την επιστηµονική κοινότητα (ενδεικτικά: 
Parsons,  1959 ; Halsey, 1961 ;  Coleman  et  al., 1966 ; Kagan, 1970 ; Bourdieu & 
Passeron, 1977 ; Berstein, 1977 ; Κασσωτάκης, 1981 ; Μυλωνάς, 1982 ; 
Φραγκουδάκη, 1985 ; Καππή, 1990), το θέµα της εκπαιδευτικής επιτυχίας των 
παιδιών που διαβιώνουν σε µονογονεϊκές οικογένειες βρέθηκε στο επίκεντρο 
επιστηµονικών αναζητήσεων κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες.  
 
Συγκεκριµένα, µέσα από τη µελέτη σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η 
αναφορά σε µαθητές και µαθήτριες µονογονεϊκών οικογενειών συχνά προσεγγίζεται 
ως ένα δηµογραφικό φαινόµενο, µια οµογενοποιηµένη πληθυσµιακή οµάδα, που 
εκφράζεται µόνο µε αριθµούς –ευρήµατα απογραφών- χωρίς περαιτέρω διερεύνηση 
µε στόχο την ερµηνεία τους (Karraker, 1991 ; Peng & Lee, 1992).  
 
Ακόµη, παρατηρείται να γίνεται διαχωρισµός ως προς τον τύπο της 
µονογονεϊκότητας, τη «φυλή» και το φύλο του µόνου γονέα, σηµειώνοντας ότι το να 
µεγαλώνει ένα παιδί µε µια διαζευγµένη, άγαµη ή/και έγχρωµη µητέρα συνδέεται 
περισσότερο µε µειωµένες σχολικές επιδόσεις, δυσκολίες συµπεριφοράς και 
ψυχολογικά προβλήµατα, παρά µε το να ζει µε µία χήρα-µητέρα. Κι αυτό συµβαίνει 
γιατί αφενός µεν η χηρεία είναι κοινωνικά περισσότερο αποδεκτή από τις άλλες 
µορφές µονογονεϊκότητας -αφού δεν προκύπτει ηθεληµένα, προέρχεται από τη 
συµβατική διγονεϊκή οικογένεια και απολαµβάνει πρόβλεψης από τα µέτρα 
κοινωνικής πολιτικής- και αφετέρου, πολύ συχνά οι διαζευγµένες, άγαµες ή/και 
έγχρωµες µητέρες χαρακτηρίζονται από χαµηλό κοινωνικοοικονοµικοµορφωτικό 
επίπεδο (Milne et al., 1986 ; Biblarz & Gottainer, 2000 ; Murry et al., 2001).   
 
Μάλιστα σε έρευνες στις οποίες συνυπολογίζεται η ταυτόχρονη δυσµενή οικονοµική 
κατάσταση της οικογένειας, λανθάνει συχνά το δίληµµα κατά πόσο η φτώχεια ή η 
απουσία του γονέα αναδεικνύεται σε πιο επιβαρυντικό παράγοντα για την εξέλιξη του 
παιδιού. Η διαπίστωση, ωστόσο, ότι οι δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και 
κυρίως η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας είναι από µόνες τους επιβαρυντικές παρά η 
δοµή της οικογένειας αυτή καθαυτή, συµβάλλει -όσο κερδίζει έδαφος στα 
αποτελέσµατα επιστηµονικών µελετών- στον αποστιγµατισµό των µονογονεϊκών 
οικογενειών  (Stone et al., 1994 ; McLanahan, 1997; Lansford et al., 2001).  
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Επίσης, έρευνες που διερευνούν την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών των 
µονογονεϊκών οικογενειών αναφέρονται σε µειωµένες σχολικές επιδόσεις, ελλιπή 
παρακολούθηση και συχνές απουσίες στο σχολείο, αλλά κι ακόµη εγκατάλειψη της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χαµηλές προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς, όµως και 
χαµηλές προσδοκίες από τους µόνους γονείς (Zimiles & Lee, 1991 ; McLanahan & 
Sandefur, 1994 ; Elder & Russell, 1996). Ειδικότερα, συχνά εντοπίζεται µειωµένο 
ενδιαφέρον από πλευράς του απόντος πατέρα για την οικονοµική στήριξη των 
παιδιών του, την εκπαιδευτική επιτυχία τους, καθώς και µικρότερη συµµετοχή του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Menning, 2006).  
Η διερεύνηση της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών των µονογονεϊκών οικογενειών 
επιτυγχάνεται τις περισσότερες φορές µέσω της συγκριτικής επισκόπησης µε την 
αντίστοιχη πορεία των παιδιών των διγονεϊκών οικογενειών και τη στατιστική 
ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων, µε έµφαση στις σχολικές επιδόσεις, στο βαθµό 
σχολικής προσαρµογής, στις δυσκολίες µάθησης. Τα αποτελέσµατα, γενικά, 
εντοπίζονται ως λιγότερο θετικά για τα παιδιά που ζουν σε κάποιο τύπο µονογονεϊκής 
οικογένειας, τα οποία όµως παρουσιάζονται αισθητά βελτιωµένα, όταν αυξάνεται ο 
χρόνος που διαθέτει ο µόνος γονέας στην προετοιµασία του παιδιού, αυξάνεται ο 
βαθµός γονεϊκής εµπλοκής του στο σχολείο κι επίσης, όταν παρέχονται επιπλέον 
επιδόµατα στο µόνο γονέα και γονική άδεια από την εργασία του (Shreeve et al., 
1986 ; Bosman & Louwes, 1988 ; Jeynes, 2002).   
 
Επιπλέον, η σύγκριση στατιστικών δεδοµένων εφαρµόζεται και για τη διερεύνηση 
των επιδόσεων µεταξύ των µαθητών και µαθητριών που ζουν σε µονογονεϊκές 
οικογένειες σε διάφορες χώρες, δυτικών όµως κοινωνιών (Pong et al., 2001 ; 
Hampden-Thompson & Pong, 2002). 
 
Στην Ελλάδα έρευνες που αφορούν σε ζητήµατα εκπαίδευσης και µονογονεϊκότητας 
είναι εξαιρετικά περιορισµένες σε αριθµό και προέκυψαν µόνο µέσα από τη 
διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών και µαθητών/ριών δηµοτικών σχολείων 
προερχόµενων από πυρηνικές και µη οικογένειες. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται 
κυρίως σε θέµατα σχολικής συµπεριφοράς και επιδόσεων. Για τη διεξαγωγή αυτών 
των ερευνών χρησιµοποιήθηκαν οι Κατάλογοι Παιδικής Συµπεριφοράς του 
Achenbach –µε ερωτηµατολόγια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς- µια 
σειρά τεστ, όπως: το Ψυχοµετρικό τεστ C.A.T. του Bellak, το τεστ «Σχέδιο της 
Οικογένειας» του Corman, προβολικές µέθοδοι προσέγγισης της προσωπικότητας του 
παιδιού κ.ά. Γενικά, η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι εκπαιδευτικοί και παιδιά εντοπίζουν περισσότερες δυσκολίες στα παιδιά 
των µονογονεϊκών οικογενειών ως προς την ψυχοκοινωνική τους συµπεριφορά, την 
προσαρµογή τους στο σχολικό περιβάλλον, τις σχολικές τους επιδόσεις, ενώ 
βελτίωση επέρχεται όταν συνηγορούν λόγοι, όπως: έλλειψη συγκρούσεων µεταξύ 
των γονέων, καλλιέργεια αισθήµατος ασφάλειας, αγάπης, επικοινωνίας, 
συµπεριφοράς µε σταθερά όρια από το µόνο γονέα -και σε περιπτώσεις διαζυγίου όχι 
µόνο από το γονέα που έχει την επιµέλεια των παιδιών-  βελτίωση οικονοµικού 
επιπέδου, συνεργασία γονέα/ων και εκπαιδευτικών (Hatzichristou, 1993 ; 
Χατζηχρήστου, 1999 ; Αρχοντόγλου, 2005 ; Μπαµπάλης, 2005).  
 
Όµως, παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1990, το κοινωνικό φαινόµενο των 
µονογονεϊκών οικογενειών άρχισε να απασχολεί την ελληνική επιστηµονική 
κοινότητα, αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις, εκφραζόµενες κυρίως µέσα 
από τη συµµετοχή ατόµων σε συνέδρια και γενικότερα σε συναντήσεις µε δηµόσιο 
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Λόγο, ως εκπροσώπων υπηρεσιών και φορέων της Πολιτείας, συλλόγων µόνων 
γονέων, Μη-Κυβερνητικών και Θρησκευτικών Οργανώσεων, ωστόσο, η 
µονογονεϊκότητα δεν έχει διερευνηθεί και µελετηθεί επαρκώς.  
 
2. Μεθοδολογία έρευνας 

Έχοντας κατά νου την εξέλιξη της οικογένειας ως ιστορικού και κοινωνικού θεσµού 
(Leslie & Korman, 1985 ; Drake, 1998 ; Newman, 1999), την παραδοχή ότι τα 
κοινωνικά φαινόµενα που αφορούν στην οικογένεια είναι περίπλοκα, υποκειµενικά 
και ιδιωτικά (Gilgun et al., 1992), κυρίως όµως έχοντας την προσωπική πεποίθηση 
ότι τέτοιου είδους θέµατα θα πρέπει να προσεγγίζονται µε ιδιαίτερη ευαισθησία, 
αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της βιωµένης εµπειρίας -µε όσο το δυνατόν πιο 
πλήρη, λεπτοµερειακό τρόπο και σε βάθος- αλλά και µε υποµονή ως προς τον 
απαιτούµενο χρόνο για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας, επιλέγεται, για 
όλους τους παραπάνω λόγους, να διενεργηθεί η παρούσα µελέτη στο πλαίσιο µιας 
ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. 
 
2.1. Ερευνητικό δείγµα 
Ως υποκείµενα έρευνας αναζητούνται µόνοι γονείς, µητέρες και πατέρες, κύριες 
υπεύθυνες και κύριοι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των οικογενειών τους 1, µε παιδιά 
που θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη και τα οποία έχουν την εµπειρία της σχολικής 
φοίτησης · από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ως µαθητές και µαθήτριες 
νηπιαγωγείου και δηµοτικού, µέχρι και την τριτοβάθµια ως φοιτητές και φοιτήτριες 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, σπουδαστές και σπουδάστριες ιδιωτικών και 
δηµόσιων εκπαιδευτικών αλλά και επαγγελµατικών φορέων. Ακόµη, υπάρχουν και 
κάποιες περιπτώσεις άγαµων ενήλικων παιδιών, 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.  
 
Συνολικά ο αριθµός των µόνων γονέων ανέρχεται στα είκοσι πέντε άτοµα ενώ τα 
παιδιά τους είναι τριάντα οκτώ. Κατοικούν σε αυτόνοµο νοικοκυριό και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις ζουν ως «φιλοξενούµενη οικογένεια» σε άλλο νοικοκυριό, συνήθως σε 
εκείνο των γονέων του µόνου γονέα. Βιώνουν όλες τις µορφές της µονογονεϊκότητας 
-εκτός από την περίπτωση της εκτός γάµου πατρότητας- ανήκουν στην κυρίαρχη 
πολιτισµική, εθνική, θρησκευτική, γλωσσική πληθυσµιακή οµάδα ενώ το 
κοινωνικοοικονοµικό και εκπαιδευτικό τους επίπεδο ποικίλλει. Το ηλικιακό τους 
εύρος προσδιορίζεται από είκοσι πέντε ως εξήντα πέντε ετών.  
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πολεοδοµικό συγκρότηµα και τα γειτονικά 
προάστια της Θεσσαλονίκης, από το Νοέµβριο του 2002 µέχρι τον Ιούνιο του 2006.  
 
2.2. Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων 

                                                 
1 Σηµειώνεται ότι δεν υιοθετείται ο όρος: «αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών», ο οποίος συναντάται 
συχνά σε σχετική βιβλιογραφία (Μαράτου-Αλιπράντη, 2002 ; Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 2003), 
καθώς λανθάνει η παραδοχή της ύπαρξης «αρχηγού» µιας οικογένειας, ο οποίος «αρχηγός» υπονοείται 
ότι αναγκαστικά αντικαθίσταται από τον άλλο γονέα που µένει πίσω, ώστε κατά κάποιο τρόπο να 
επιχειρείται να καλυφθεί το κενό της απουσίας του. Σε κάθε περίπτωση, ο όρος «αρχηγός» δηλώνει 
από τη µία την ύπαρξη εξουσιαστικών σχέσεων εντός συγκεκριµένου κοινωνικού πλαισίου και από την 
άλλη την ταυτόχρονη αποσιώπηση της αναγνώρισης της συνεισφοράς των υπολοίπων µελών του. 
Επίσης, σε ακόµη πιο πρόσφατη βιβλιογραφία απαντάται ο όρος: «επικεφαλής ενός µονογονεϊκού 
νοικοκυριού» (Μουρίκη, 2006: 235).  
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Η συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων επιχειρείται µε τον εντοπισµό µόνων γονέων 
ως πιθανών υποκειµένων έρευνας µέσω της «τεχνικής της χιονοστιβάδας». ∆ηλαδή,  
αρχικά µέσω προσωπικών επαφών εντοπίζονται άτοµα που δέχονται να συµµετέχουν 
στην έρευνα και ακολούθως τα ίδια αυτά άτοµα υποδεικνύουν άλλα που θα 
µπορούσαν κι εκείνα να συµµετέχουν (Robson, 1996).  
 
Ως µεθοδολογική στρατηγική επιλέγεται η εφαρµογή των αρχών της εµπειρικά 
θεµελιωµένης θεωρίας (grounded theory), έτσι όπως έχει διατυπωθεί από τους Glaser 
& Strauss (1967) και έχει εξελιχθεί από τους Strauss & Corbin (1990 & 1998). Καθώς 
κυρίαρχος είναι ο στόχος της ανάδειξης των απόψεων και ιδεών, των προσωπικών 
εµπειριών και πεποιθήσεων των ίδιων των υποκειµένων έρευνας. Με άλλα λόγια, 
επιχειρείται να δοθεί φωνή, µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε ανοιχτές 
ερωτήσεις, σε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές που εντοπίζονται κατά την 
προσέγγιση του κοινωνικού φαινοµένου της µονογονεϊκότητας · δηλαδή τους γονείς, 
οι οποίοι βιώνουν καθηµερινά αυτή την εµπειρία και ζουν µαζί µε τα παιδιά τους την 
εκπαιδευτική τους πορεία. Το ακατέργαστο υλικό της έρευνας ανέρχεται στις 
τέσσερις χιλιάδες σελίδες ύστερα από την λεπτοµερειακή αποµαγνητοφώνηση όλων 
των συνεντεύξεων, µε στόχο την ακριβέστερη απόδοση του λόγου των ίδιων των 
συµµετεχόντων (Smith, 1995).  
 
Κι επιπλέον, οι αρχές της κριτικής θεωρίας µαζί µε τις αρχές της φεµινιστικής 
(critical feminist theory) καθοδηγούν την παραπάνω έρευνα σε επίπεδο διεξαγωγής 
και ανάλυσης, ενσωµατώνοντας ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό 
και πολιτικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων όµως και των επιδράσεων φύλου, έτσι 
όπως αυτές εντοπίζονται στις εµπειρίες των γυναικών και των ανδρών, στην 
καθηµερινή τους ζωή (Lather, 1991: 1-18). Η διαδικασία της συνειδητοποίησης των 
άνισων σχέσεων εξουσίας µπορεί να σκιαγραφήσει πλήθος σχέσεων, οι οποίες 
γίνονται αντιληπτές ως προσωπικές και ως κοινωνικές κατασκευές (Dubiel, 2000: 10-
13). 
 

3. Ευρήµατα  

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες που προκύπτουν µέσα από τον πλούτο των 
ερευνητικών δεδοµένων.  
Α) Η διερεύνηση της εισόδου στη µονογονεϊκότητα. 
Β) Η ανάπτυξη των παιδιών σε µορφωσιογόνο περιβάλλον κατά τη διαβίωσή τους σε 
µονογονεϊκές οικογένειες. 
Γ) Η επιδίωξη της ποιότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις ως ασφαλιστικής δικλείδας 
στον κίνδυνο για σχολική αποτυχία.  
 
3.1. Ανιχνεύοντας την είσοδο στη µονογονεϊκότητα 
Αρχικά, οι µόνοι γονείς της έρευνας επιλέγουν να ξετυλίξουν το νήµα της ζωής τους 
παρουσιάζοντας τις αιτίες εισόδου τους στη µονογονεϊκότητα, ύστερα από τη 
γέννηση του εκτός γάµου παιδιού τους, τη διάσταση, το διαζύγιο, το θάνατο του/της 
συζύγου, σκιαγραφώντας συγχρόνως τις επιλογές τους ως προς τις σπουδές τους, το 
γάµο, την επαγγελµατική τους πορεία, τις σχέσεις τους µε το οικογενειακό και φιλικό 
τους περιβάλλον πριν και µετά την εµπειρία της µονογονεϊκότητας.  
  

o «Κόντευα τότε τα είκοσι εννιά και ήθελα πολύ ένα παιδί και ήµουνα πολύ 
ερωτευµένη… ήτανε ο έρωτας της ζωής µου ο πατέρας της και ήθελα το παιδί 
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από κείνον. Εκείνος είχε αντιρρήσεις, αλλά τελικά εγώ το κράτησα». (Ξένια, 
συνταξιούχος δικηγόρος, 50 ετών, εκτός γάµου µητέρα µιας φοιτήτριας- 
Συνέντευξη 2, σειρές: 22-24) 

 
o «Ήθελα πολύ ένα παιδί! Και λέµε ότι κάνουµε οικογένεια, παντρευόµαστε για να 

κάνουµε…οικογένεια, παιδιά. Έτσι δεν είναι; Ε, αφού έβλεπα ότι δεν µπορώ να 
δηµιουργήσω αυτή την οικογένεια, γιατί είχα αρραβωνιαστεί και χώρισα και 
έβλεπα ότι δεν πάει, δεν κολλάει (…) αποφάσισα ότι από τη στιγµή που δούλευα 
στα καπνά, είχα κάποια χρήµατα στην άκρη. Πεντακόσια χιλιάρικα. Τότε τα 
πεντακόσια χιλιάρικα ήτανε µία περιουσία». (αναφέρεται στην απόφασή της να 
γίνει µητέρα µε σπέρµα δότη) (Γεωργία- ιδ. υπάλληλος (καθαριότητα), 43 ετών, 
εκτός γάµου µητέρα µιας µαθήτριας δηµοτικού-Συνέντευξη 7, σειρές: 51-55 & 
112-113)  

 
o «Χωρίζουµε γιατί βρήκε φιλενάδα ο άντρας µου (…) Πιστεύω, όµως, ότι οι 

περισσότεροι καυγάδες σε µια οικογένεια µέσα, είναι η διαφωνία των γονέων 
πάνω σε ζητήµατα διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Λοιπόν, προέρχονται και οι 
δυο από άλλα περιβάλλοντα, έχουν άλλες εµπειρίες και έχουν άλλες αντιλήψεις. 
Και είναι και ένας τρόπος πέρα απ’ αυτό να ασκούνται εξουσίες ανάµεσα στους 
δύο. Και…νοµίζω ότι πάρα πολλοί γάµοι οδηγούνται στην αποτυχία εξαιτίας 
αυτού του πράγµατος». (Νίκη, εκπαιδευτικός, 46 ετών, διαζευγµένη µητέρα ενός 
φοιτητή – Συνέντευξη 1, σειρές: 1619  & 958-963) 

 
o «Ε…δυστυχώς υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη ζωή µας. Πληθυντικός αριθµός (…) 

Όχι! Όχι, από τη δική µου. Από τη δική της πλευρά. Επανειληµµένως! Αλλά 
επανειληµµένως!!!»  (Άγγελος, 52 ετών, δηµόσιος υπ., διαζευγµένος πατέρας δύο 
παιδιών, ενός στρατιώτη και µιας µαθήτριας λυκείου – Συνέντευξη 20, σειρές: 
209-212)  

 
o Και ο άντρας µου λέει: «εγώ δεν µπορώ άλλο, θέλω να ζήσω τη ζωή 

µου!»………Και µε τιµώρησε, εγκαταλείποντας εµένα και τα παιδιά, χωρίς µία 
δραχµή δική µου! Χωρίς δουλειά! Και η µεγάλη µου η κόρη να σπουδάζει στ.. 
…(εξωτερικό), η µικρή µου να είναι πρωτοετής φοιτήτρια και βέβαια ο 
Περικλής! (αναφέρεται στο αυτιστικό παιδί της) Και όλα αυτά γιατί έτρεξα για να 
φτιάξουµε ένα χώρο, ένα σχολείο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες! Για αυτό µε 
τιµώρησε! Ή µήπως πίστευε ότι θα πέσουµε στα πόδια να τον παρακαλέσουµε να 
γυρίσει γιατί δεν θα µπορούσαµε να ζήσουµε χωρίς αυτόν; Ήτανε ποτέ δυνατόν 
να κάνω εγώ κάτι τέτοιο; ∆εν το ήξερε τόσα χρόνια που ήµασταν µαζί ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα µου το επέτρεπε η συνείδησή µου, η αξιοπρέπειά µου! (…) Και 
από εκεί και ύστερα άρχισε ο αγώνας για την επιβίωση τη δική µου και των 
παιδιών µου! (…) Εγώ θα ήθελα να ήταν δίπλα και να παλεύουµε µαζί…και 
σκέφτηκε ότι µια ζωή έτσι θα την περάσουµε παλεύοντας για τον Περικλή…Ναι, 
εγώ µια ζωή αυτό κάνω, τριάντα πέντε χρόνια αυτό κάνω και τώρα αυτό κάνω 
(…) Αν είχα όµως και τον µπαµπά του, θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Γιατί τώρα 
παλεύω για να ζήσουµε, παλεύω για να υπάρχουµε, για να είµαστε αξιοπρεπείς 
και για το µέλλον του! Που είναι πάρα πολύ δύσκολο!!!» (∆άφνη, ιδ. υπάλληλος, 
65 ετών, µητέρα δύο έγγαµων κοριτσιών και ενός αγοριού µε ειδικές ανάγκες-
Συνέντευξη 21, σειρές: 978-985 & 994-997 & 1483-1491 & 1976-1980)    

 
o «Όλα γίνανε τόσο ξαφνικά, καµία ενόχληση, τίποτα! (…) αυτή η µορφή του 

καρκίνου σε νεαρά άτοµα είναι τόσο επιθετική,  δεν υπάρχει καµία περίπτωση.  
Είναι θέµα χρόνου δηλαδή (…) Καταλαβαίνεις; Τριάντα επτά χρονών!!! (…) 
Τότε ήρθανε δυο απανωτά. Ο χαµός της µάνας µου…και…βέβαια… ο χαµός της 
γυναίκας µου. Το σοκ ήτανε φοβερό!!! Για όλους µας!…Ε… και φυσικά για τα 
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παιδιά!!! Να χάσουν τη µάνα τους και τη γιαγιά τους που έµενε µαζί µας. ∆υο 
µικρά παιδάκια, δέκα και εφτά χρονών, που µες την ατυχία µου ήµουν τυχερός 
που ήταν αγόρια και είµαστε ένα σπίτι µε τρεις άντρες, µπορώ και συζητάω σαν 
άνδρας προς άνδρα. Εντάξει, αν είχα κορίτσι θα είχα πιο πολύ βοήθεια πρακτική 
αλλά από κει και πέρα…λέει ένα κορίτσι τα µυστικά του στον µπαµπά του;» 
(∆ηµήτρης, γεωπόνος, 51 ετών, χήρος πατέρας δύο αγοριών δηµοτικού και 
γυµνάσιου -Συνέντευξη 4, σειρές: 372-375 & 388-395)  

 

 

3.2. Μεγαλώνοντας το παιδί σε µονογονεϊκή οικογένεια - Ανάπτυξη σε 
µορφωσιογόνο περιβάλλον 

 
Οι µόνοι γονείς µιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, όταν περιγράφουν και 
ερµηνεύουν την κατάσταση που επικρατεί στο «δικό τους σπίτι» και στο «σχολείο» 
των παιδιών τους. 
 
Στην πλειοψηφία τους µόνες µητέρες και µόνοι πατέρες θεωρούν την καθηµερινή 
προετοιµασία του παιδιού για το σχολείο, τις εξωσχολικές του δραστηριότητες αλλά 
και την επικοινωνία οικογένειας και σχολείου -κυρίως κι όχι αποκλειστικά- 
«γυναικεία» υπόθεση. Η διαπαιδαγώγηση, όµως, µε την έννοια της ευρύτερης 
καλλιέργειας και ανάπτυξης του µορφωτικού του επιπέδου, η εξάσκηση των 
σωµατικών του ικανοτήτων καθώς και η αναζήτηση των µελλοντικών εκπαιδευτικών 
και επαγγελµατικών του προσανατολισµών διεκπεραιώνεται συχνά και από τους δύο 
γονείς όταν ζούσαν σε πυρηνική οικογένεια αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και κατά 
τη διαβίωση του παιδιού σε µονογονεϊκή οικογένεια.   
 

o «Υπήρχε εποχή που ήτανε τεσσάρων και πέντε ετών και πηγαίναµε µαζί διακοπές 
(µε τον πατέρα του παιδιού ενώ ήταν σε διάσταση) και του µάθαινε καταδύσεις. Του 
είχε πάρει στολή δύτη µικρή και µετά, άλλη κι άλλη…Και ήξερα ότι κάνανε 
καταδύσεις και σε επικίνδυνα σηµεία και συνεχίζουν ακόµα. ∆εν ακούστηκε 
υστερική κουβέντα από το στόµα µου: «∆εν θα πας, πού το πας το παιδί!». Τα 
µαλλιά µου άσπριζαν από την αγωνία µέχρι να γυρίσουνε, αλλά δεν έλεγα τίποτα. 
Γιατί έλεγα ότι εγώ µπορώ να προσφέρω…ο τοµέας µου είναι το βιβλίο και το σπίτι, 
ας εκπαιδευτεί από τον µπαµπά του στη φύση»  (Νίκη, εκπαιδευτικός, 46 
ετών, διαζευγµένη µητέρα ενός φοιτητή – Συνέντευξη 1, σειρές: 1289-1301) 

 
Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που µόνοι γονείς βιώνουν τη µονογονεϊκότητα 
λόγω διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γάµου µητρότητας και περιγράφουν τη 
συµµετοχή του άλλου γονέα στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού 
περιορισµένη –κυρίως µέσα από την καταβολή του ποσού της διατροφής- ή και 
ανύπαρκτη ή ακόµη και να µην την επιζητεί ο ίδιος ο µόνος γονέας. Συγχρόνως, 
όµως, παρατηρείται να ασκείται και κριτική στο µόνο γονέα από τον άλλο γονέα για 
οποιαδήποτε επιλογή του, «χρησιµοποιώντας» το ίδιο το παιδί καθώς κρίνονται 
αρνητικά ακόµη και οι αντικειµενικά πολύ καλές σχολικές επιδόσεις και κοινωνικές 
συµπεριφορές του παιδιού.  
 

o «∆εν ένιωσα ποτέ ότι ο Νίκος (ο πρώην σύζυγος)  ήτανε καθοριστικός στο να την 
πιέσει ή να την πείσει να διαβάσει (…) παραιτήθηκε τελείως, από το τι σηµαίνει 
προσπαθώ για την Έλλη να πάει για τις εξετάσεις (πανελλαδικές). Πρακτικά δεν ήταν 
λιγότερο ή περισσότερο κοντά της, έδινε µόνο τα χρήµατα που του αναλογούσαν. 
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Με άφησε µόνη µου να… αυτός ήταν πάντα: «η µαµά ξέρει καλύτερα σ’ αυτά, η 
µαµά είναι … (εκπαιδευτικός) και τα ξέρει όλα, η µαµά πολύ καλά κάνει που σου 
βρίσκει τους οδηγούς σπουδών, η µαµά καλά κάνει που βρίσκει αυτό το 
φροντιστήριο, η µαµά καλά κάνει που…» κι αυτός απήχε από όλα αυτά! Στο να πάει 
στο φροντιστήριο, στο να πάει στο … (όνοµα ιδιωτικού σχολείου)…οπουδήποτε! Και 
η δικαιολογία του ήτανε ότι η µαµά είναι η πιο ειδική και «τι δουλειά έχω εγώ να 
ανακατευθώ και ό,τι σου λέει η µαµά είναι πολύ καλό και να την ακολουθείς τη 
µαµά». (Χαρά,  εκπαιδευτικός, 47 ετών, διαζευγµένη µητέρα µιας φοιτήτριας -
Συνέντευξη 3, σειρές: 2678-2681) 

 
o «Ο µπαµπάς τους δεν ενδιαφέρεται για τίποτα! Ας πούµε, πήραν τους βαθµούς τους 

από τα αγγλικά, πήραν το ενδεικτικό, αυτά µέσα στη χαρά τους, τους λέω: «πάρτε 
εσείς τηλέφωνο. Αν περιµένετε θα πάρει-δεν θα πάρει, πάρτε τον και πέστε του» (…) 
Τον πήρε η Αλεξάνδρα να τον πει ότι στην παρέλαση θα είναι παραστάτρια. Και τι 
την είπε; «Αν δεν είσαι πρώτη, αν δεν κρατάς τη σηµαία δεν είσαι τίποτα!». Το παιδί 
το πλήγωσε πάρα πολύ, την πιάσανε τα κλάµατα και το παράπονο, έκανα αµάν για 
να τη συνεφέρω! Και το’ κανε για να µε πληγώσει και µένα, να µε κάνει να νιώσω 
άχρηστη, που έχω την ευθύνη των παιδιών». (Σούλα, 39 ετών, ηµιαπασχολούµενη 
πωλήτρια, σε διάσταση,  µητέρα δύο παιδιών δηµοτικού - Συνέντευξη 5,  σειρές: 2230-
2236)  

 
o «Καθόλου, δεν µου αρέσει αυτό που µου λες! Καθόλου! Καθόλου! Γιατί να του 

ζητήσω λεφτά για το παιδί µου; ∆εν θα ήθελα να αποφασίζει κι άλλος τι θα κάνω µε 
το παιδί µου! (…) Ο µπαµπάς της, εγώ της λέω, ότι είναι πολύ σπουδαίος και ότι 
πρέπει να τον φτάσει και ότι είναι πολυάσχολος άνθρωπος, ότι κάνει σπουδαία 
πράγµατα στη δουλειά του, ότι ταξιδεύει πολύ σε όλο τον κόσµο και: «κοίτα να δεις 
και εσύ θα µεγαλώσεις και θα γίνεις µεγάλη και τρανή σαν τον µπαµπά σου!». 
(Ελένη, δηµ. Υπάλληλος, ετών 42, εκτός γάµου µητέρα µιας µαθήτριας νηπιαγωγείου - 
Συνέντευξη 18, σειρές:785-786 & 1881-1885)    

 
o «Ο άνθρωπος αυτός (ο πρώην σύζυγος) είχε τόσο κόµπλεξ µε την έλλειψη της 

εκπαίδευσης που είχε…θεωρούσε, χωρίς να το παραδέχεται ποτέ, ότι δεν είχε τις 
γνώσεις να το βοηθούσε το παιδί. Γιατί σου λέει: «εσύ τελείωσες ένα λύκειο, 
δουλεύεις σε γραφείο, µέσα στον κόσµο, ξέρεις δυο ξένες γλώσσες, θα µπορούσες 
να το βοηθήσεις…». Αλλά αυτός έλεγε: «εσύ είσαι η µάνα του! Είναι δική σου 
δουλειά να διαβάζεις το παιδί!» και έτσι είχε και δικαιολογία γιατί αυτός δεν έκανε 
τίποτε. Βέβαια, όταν µιλάµε για εκπαίδευση δεν είναι µόνο οι σχολικές γνώσεις. 
Κατάλαβες; Εκπαίδευση δεν είναι µόνο το σχολείο. Είναι και η κοινωνική 
µόρφωση, η εκπαίδευση που µαθαίνουµε πώς να συµπεριφερόµαστε ως µέλη αυτής 
της κοινωνίας, είναι η διαµόρφωση χαρακτήρων (…) Εγώ δευτερόλεπτο δεν 
µπορούσα να αφήσω το παιδί µαζί του (µε τον πατέρα του). ∆εν τον ενδιέφερε, δεν 
ήθελε να µάθει να ασχολείται µε το παιδί του. ∆ηλαδή, το άφησε στην τύχη του το 
παιδί. Και αυτή τη στιγµή που µιλάµε καλά-καλά δεν το βλέπει, όχι να ενδιαφερθεί 
για τη µόρφωση του παιδιού. Σαν να µην τον συνδέει τίποτα µ’ αυτό το παιδί. Και 
αν τυχόν πάει κάτι στραβά, θα φταίω εγώ δεν θα φταίει αυτός! ∆ηλαδή, από τη µία 
είναι αποποίηση ευθυνών και από την άλλη είναι κριτική και έλεγχος. «Είχες την 
ευθύνη του παιδιού εσύ, πώς τα κατάφερες έτσι τόσο χάλια;». Φυσικά, αν τυχόν 
πάνε όλα καλά και αποφασίσει το παιδί να σπουδάσει και γίνει…και πάρει ένα 
πτυχίο «χι» σου λέω εγώ τώρα, έτσι; «Ε, τον γιο µου, πω-πω τι έκανε! Πω-πω, τι 
έξυπνο γιο έχω εγώ!». Πού ακριβώς, όµως, ήταν αυτός στην ανατροφή του 
παιδιού;» (Ρούλα, ιδ. υπάλληλος, ετών 38, διαζευγµένη µητέρα ενός µαθητή 
γυµνασίου -Συνέντευξη 17, σειρές: 2579-2586) 
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Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον τύπο της µονογονεϊκότητας, συχνά, ανιχνεύεται στο 
λόγο των µόνων γονέων να βιώνουν έντονα συναισθήµατα πίεσης και ανασφάλειας, 
καθώς νιώθουν βαρύ το χρέος της αποκλειστικής ανατροφής του παιδιού τους, 
προβάλλοντας και τις δικές τους αναπαραστάσεις αναφορικά µε το πώς θα ήταν η 
ζωή τους αν υπήρχε και ο άλλος γονέας.  
Σε περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου, οι µόνοι γονείς νιώθουν και εκφράζουν 
έντονα συναισθήµατα ενοχών και τύψεων, όταν θεωρούν ότι δεν προσπάθησαν 
αρκετά για την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους αφού «δεν 
άντεξαν και ανάγκασαν το παιδί τους να διαβιώνει σε µονογονεϊκή οικογένεια», 
υποστηρίζοντας ότι: «αν θα ήτανε ο πατέρας τους ή η µητέρα τους, θα ήτανε σίγουρα 
διαφορετικά, θα είχαν άλλη αυτοπεποίθηση τα παιδιά». Ή «ακριβώς επειδή στέρησαν 
το παιδί από τον πατέρα», οι ίδιες προσφέρουν πληθώρα ερεθισµάτων για την 
πρόοδο του παιδιού, αλλά και «να µην του στερούν οτιδήποτε θελήσει έτσι ώστε να 
καλύπτεται το κενό της απουσίας του».  Ή ακόµη, επειδή δεν κατάφεραν να πετύχει 
το παιδί τους σε µια σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, από τις αποκαλούµενες 
«προσοδοφόρες και µε κύρος», αφού «προέρχεται από ένα περιβάλλον µε δύο γονείς 
µορφωµένους και µήπως αυτή η εξέλιξη προήλθε εξαιτίας της µονογονεϊκότητας…», 
«επειδή εγώ ως µόνος γονιός κάπου έχασα το παιχνίδι;». 
Στις δε περιπτώσεις που οι µόνοι γονείς βιώνουν τη χηρεία διακρίνεται µια τάση 
εκθειασµού της ζωής που έζησαν µαζί µε τον αποθανόντα ή την αποθανούσα, σαν να 
πρόκειται για µια επιβεβαίωση της ρήσης «ο νεκρός δεδικαίωται» ενώ συγχρόνως 
διαφαίνεται µια τάση «θυµατοποίησης» και ταυτόχρονα «ηρωποίησης» του εαυτού 
τους, καθώς πρόκειται για το άτοµο που έµεινε πίσω, για να αντιµετωπίσει µια ζωή 
που το ίδιο, όµως, δεν έχει επιλέξει.  
Έτσι, φαίνεται να λανθάνουν κοινωνικά στερεότυπα τα οποία διαµορφώνουν τόσο 
αντιλήψεις για την «κανονική οικογένεια» κατά επέκταση για τη «µονογονεϊκή», όσο 
και κοινωνικές αντιλήψεις για την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών, ανάλογα µε το 
κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας 
 
 

o «Πριν, όσο ζούσε ο άντρας µου, δεν δούλευα, ήµουνα όλη µέρα στο σπίτι. Πρώτον 
αυτό, είχα πιο πολλές ώρες να είµαι µαζί της (µε την πρωτότοκη κόρη της) και να τη 
διαβάζω. Εκείνη ήτανε υποµονετική, άκουγε τι την έλεγα και καθότανε. Αλλά ήτανε 
πολύ κουραστική στο διάβασµα. ∆εν τα έπαιρνε εύκολα. Ο µπαµπάς, αν τύχαινε 
καµιά φορά να πάρει να τη διαβάσει νευρίαζε εύκολα, δεν είχε την υποµονή και τ’ 
άφηνε σε µένα. Αν ζούσε ο µπαµπάς της θα είχαµε χρήµατα και θα τη στέλναµε σε 
ένα φροντιστήριο ή σε έναν ειδικό (…) Όπως σε πάει η ζωή, έτσι την πας. ∆εν 
µπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όχι όµως ότι… όταν ένας νέος άνθρωπος µένει 
χήρος, χήρα µε παιδιά, δεν είναι και ήρωας! Ηρωίδα είναι! Η ψυχούλα της το ξέρει, 
να ζει για τα παιδιά της, να ζει µε την µοναξιά της και να την σχολιάζουν κιόλας». 
(Μαρίνα, συµβασιούχος ιδ. υπάλληλος (καθαριότητα), ετών 35, µητέρα µιας 
µαθήτριας γυµνασίου και δύο µαθητών δηµοτικού - Συνέντευξη 9, σειρές: 1208-1217 
& 125-129) 

 
o «Πιστεύω ότι σίγουρα, θα ήταν διαφορετικά, αν ήτανε ο µπαµπάς τους στο σπίτι! 

Καταρχήν, δεν θα έβγαινα εγώ να δουλέψω. Οπότε τις ώρες που θα λείπανε τα 
παιδιά θα ασχολιόµουν µε το νοικοκυριό µου και όλες οι υπόλοιπες ώρες θα ήταν 
για τα παιδιά. Γιατί όταν είσαι κοντά στα παιδιά, επόµενο είναι…γιατί έχω 
προσέξει, όταν εγώ διαθέτω περισσότερες ώρες είναι διαφορετικά σίγουρα. Αλλιώς 
θα τα δω. ∆ηλαδή θα κάνουµε την προεργασία µας, δεν θα γράψουνε δυο φορές τις 
λέξεις, γιατί δεν έχουνε χρόνο, θα τις γράψουνε τέσσερις. Αλλά από εκεί και µετά 
όταν υπάρχει και ο πατέρας έχει άλλη αυτοπεποίθηση το παιδί. ∆ηλαδή τους ενοχλεί 



 83 

αυτό. Πιστεύω ότι τα καθηλώνει λίγο τα παιδιά. Αισθάνονται µειονεκτικά! Εγώ 
αυτό πιστεύω! ∆ηλαδή όσο και να µην το δείχνουνε, ε, σίγουρα υπάρχει κάπου µέσα 
τους. ∆εν µπορεί να µην τα απασχολεί σε όποια ηλικία και να είναι, όταν οι 
συµµαθητές τους έχουν τον µπαµπά στο σπίτι κι εκείνα όχι». (Σούλα, 39 ετών, 
ηµιαπασχολούµενη πωλήτρια, σε διάσταση,  µητέρα δύο παιδιών δηµοτικού - 
Συνέντευξη 5,  σειρές: 1453-1468) 

 
o «Αυτό το οποίο εγώ έδωσα σαν υπόσχεση στον εαυτό µου είναι ότι είπα ότι τα 

παιδιά δεν θέλω ποτέ να νιώσουνε αυτό που λέµε «ορφάνια», να νιώθουν τα 
«καηµένα τα ορφανά» (…) τους είπα ότι: «πατέρας και µητέρα είµαι εγώ. Η αγάπη 
η δική µου είναι διπλή πλέον, είµαι δίπλα σας, ό,τι θέλετε εδώ». Πιστεύω ότι αυτό 
το αισθάνονται, το καταλαβαίνουνε και κάπως αισθάνονται πιο…καλά. «Πέρα από 
την φυσική παρουσία της µαµάς που λείπει, δεν θέλω να σας λείπει τίποτα!» 
Βοηθάει όµως και το ότι δεν είχα και πρόβληµα οικονοµικό. Και πλήρωνα δύο 
γυναίκες, µία για τη φροντίδα του σπιτιού και µία για να βοηθάει τον Γιωργάκη στα 
µαθήµατα (…) Εγώ αφιερώθηκα στα παιδιά µου, σήµερα (περίπου πέντε χρόνια µετά 
το θάνατο της συζύγου του)  η έξοδός µου από το σπίτι, θα είναι µία φορά στις δέκα 
µέρες, µετά τις δέκα το βράδυ, αφού τακτοποιήσω και την τελευταία λεπτοµέρεια 
των παιδιών (…) Αυτό το οποίο µε χαροποιεί…είναι…βλέποντας τη συµπεριφορά 
τους και τη στάση τους στην καθηµερινότητα. ∆εν λέω, έχω συλλάβει πολλές φορές 
κι έχω κάνει και κουβέντα µε τον Πέτρο που λέει, ας πούµε ότι: «η µαµά, µου 
λείπει» ή η κουβέντα του Γιωργάκη που λέει ότι: «όλα τα παιδιά έχουν την µαµά 
τους, εγώ γιατί να µην την έχω!». Σίγουρα είναι µία πληγή, η οποία δύσκολα θα 
κλείσει. Πάντα θα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει µέσα µας, απλώς σαν πληγή πιστεύω 
ότι µε το χρόνο επουλώνεται και πιστεύω ότι θα κλείσει µόνο όταν θα κλείσουν κι 
αυτοί τη ζωή τους, όταν θα συνυπάρξουνε µε κάποιο άλλο άτοµο. Όσο καιρό θα 
είµαστε οι τρεις µας και δεν θα γίνουµε ένας, δύο-δύο, αυτή η πληγή θα υπάρχει! 
Και τον πρώτο καιρό µεν έβγαζε πολύ αίµα, τώρα βγάζει λιγότερο, κάποια στιγµή 
θα βγάζει σταγόνες, αλλά σίγουρα θα υπάρχει αυτή η πληγή! (…) Η Τέρψη έδωσε 
πολύ µεγάλη βαρύτητα στην οικογένεια και πάρα πολύ µεγάλη βαρύτητα στα 
παιδιά. Και πιστεύω ότι ένα µέρος αυτού που είναι τα παιδιά, της αγωγής που έχουν 
τα παιδιά, στο µεγάλωµα, στην ανατροφή τους οφείλεται στη µάνα τους!!! Σου λέω 
ότι…χωρίς να θέλω να τα παινέψω ε, είναι δύο παιδιά ευγενέστατα, ήρεµα, µε 
αγωγή, µε τρόπους, πολύ πιο συνειδητά από άλλα που ζουν µε δύο γονείς. Αν δεν 
ξέρεις το όλο θέµα, δεν µπορείς να τα υποψιαστείς…δεν θα δώσουν ποτέ την 
αίσθηση ότι τους λείπει η µάνα τους…έχουν την υπερηφάνεια να βιώνουν µε 
αξιοπρέπεια το σήµερα». (∆ηµήτρης, γεωπόνος, 51 ετών, πατέρας δύο αγοριών 
δηµοτικού και γυµνάσιου -Συνέντευξη 4, σειρές: 1329-1343 & 1627-1633)  

 
Οι µόνοι γονείς θίγουν έντονα την έλλειψη χρόνου, τις δυσκολίες που έχουν να 
αντιµετωπίσουν λόγω ελλιπούς εισοδήµατος –σύνηθες φαινόµενο κατά το πέρασµα 
από το διγονεϊκό στο µονογονεϊκό σχήµα ζωής- το ρόλο των εκπαιδευτικών σχετικά 
µε τη διαχείριση του φαινοµένου της µονογονεϊκότητας και την υποστήριξη των 
µαθητών και µαθητριών τους όταν βιώνουν αυτή την εµπειρία ζωής. Στο σηµείο, 
όµως, αυτό εγείρεται και το ερώτηµα αναφορικά µε τις ευθύνες της πολιτείας, για την 
υιοθέτηση µέτρων στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών και κυρίως των παιδιών 
τους, για την ύπαρξη του αποκαλούµενου «υποστηρικτικού δικτύου», σε επίπεδο 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 

o «∆εν υπάρχει (ειδική γνώση). Στην ουσία ο εκπαιδευτικός κάνει φιλανθρωπία, δεν 
βοηθάει. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Άλλο συµπονώ και οικτίρω και λέω: «το 
καηµένο» και άλλο το να αποδέχοµαι αυτό το παιδί µε ίσους όρους µε τα άλλα 
παιδιά και προσπαθώ να κάνω δουλειά µ’ αυτό το παιδί γιατί αναγνωρίζω ότι έχει 
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κάποια προβλήµατα και δουλεύω µ’ αυτό. ∆εν υπάρχει καµία γνώση στους 
εκπαιδευτικούς σε τέτοια θέµατα. Είναι µόνο πονοψυχιά, πονοψυχιά, πώς να σου 
πω». (Χαρά εκπαιδευτικός, 47 ετών, διαζευγµένη µητέρα µιας φοιτήτριας - Συνέντευξη 
3, σειρές: 4804-4809) 

 
o «Είχα µία εικόνα, µία γνώµη άσκηµη, µόνο που άκουγα…σκεφτόµουνα παιδιά 

από… διαλυµένες οικογένειες (…) ότι βγαίνουν παιδιά µε προβλήµατα………(…) 
θυµάµαι ότι ήµουνα δασκάλα ήδη… παντρεµένη όµως και έλεγα… µεγάλες 
κουβέντες! (µε ειρωνικά γελάκια) Έλεγα, δηλαδή: «ωχ, έχει διαζύγια µέσα; Ωχ, ωχ, 
πρόβληµα τα παιδιά!» (…) Κοίταξε, να δεις εγώ δεν άκουσα κάτι αρνητικό για τα 
δικά µου παιδιά (επειδή ζούσαν σε µονογονεϊκή οικογένεια). Γιατί, ίσως, επειδή 
ήµουν εγώ σ’ αυτή την κατάσταση και το ξέρανε οι συνάδελφοί µου. Αλλά, εντάξει, 
τώρα λίγο-πολύ κι αυτά…ε, λογικό είναι να ακούγονται, λογικό είναι ότι υπάρχουν 
προβλήµατα. ∆εν είναι λογικό ένας άνθρωπος (εννοεί ως µόνος γονέας) να 
αναπληρώσει το κενό κάποιου άλλου (…) Πρέπει να ενηµερωνόµαστε οι 
εκπαιδευτικοί (για την οικογενειακή κατάσταση των µαθητών µας) Καταρχήν, να µην 
κάνουµε γκάφες σε βάρος του παιδιού (…) πολλές φορές µπορείς να πεις στην τάξη 
πράγµατα που να θίγουνε ένα ιδιαίτερο……… χαρακτηριστικό, µια ιδιαίτερη 
κατάσταση ενός παιδιού. Εγώ ας πούµε, έχω ένα παιδί ορφανό φέτος στην τάξη. Ο 
πατέρας του πέθανε όταν ήτανε µηνών. Έχω πάντα στο νου µου, όταν πω: «θα 
ρωτήσετε…», δεν θα πω ποτέ τον µπαµπά, θα πω τη µαµά, κατάλαβες; Αν δεν το 
ήξερα όµως, θα το έλεγα, µπορεί και να το έλεγα. ∆εν είναι γκάφα αυτό σε βάρος 
του παιδιού; Και θα πω: «να ρωτήσετε τη µαµά». Αν όµως, ήξερα ότι υπάρχει ένα 
παιδί ορφανό από µητέρα, θα έλεγα: «θα ρωτήσετε στο σπίτι», θα το έκανα έτσι 
πιο…γενικό (…) Ο σχολικός σύµβουλος µας έλεγε: «µην τα περιθωριοποιήσετε από 
µόνοι σας αυτά τα παιδιά. Και µην σκεφτείτε ότι σίγουρα, έτσι και αλλιώς αυτά τα 
παιδιά θα έχουνε προβλήµατα και ότι εσείς δεν θα ξέρετε τι να τα κάνετε!». … Αλλά 
περνώντας ο καιρός, οµαλοποιείται η κατάσταση και για τα παιδιά και για τους 
γονείς και όλοι µπαίνουνε σε µια καινούρια φάση ζωής. …Και µάλιστα µας είπε: 
«δηλαδή, ένα παιδί που για τον κόσµο οι γονείς του ζούνε µαζί, αλλά βρίζονται, 
δέρνονται, κακοποιούν το παιδί, αυτό το παιδί δεν θα έχει προβλήµατα;» (…) Μια 
άλλη φορά µας είπε: «ένας µπαµπάς που εξαφανίζεται και µία µαµά που σαν τρελή 
τρέχει να τα προλάβει όλα, αυτό είναι η «κανονική-ιδανική» οικογένεια;». (Αλίκη, 
εκπαιδευτικός, ετών 43, διαζευγµένη µητέρα µιας µαθήτριας λυκείου και δύο αγοριών 
δηµοτικού -Συνέντευξη 22, σειρές: 1350-1354 & 1361-1364 & 2084-2097 & 2265-
2280 & 2344-2346)   

 
o «Πήγαινα στη δουλειά κι άφηνα τη Σόνια µόνη και …έσταζε η ψυχή µου αίµα, στην 

κυριολεξία! Στην κυριολεξία! Όταν το παιδί µου καθότανε εδώ και κρύωνε και έξω 
να έχει παγωνιά κι εδώ µέσα να µην έχει θέρµανση και να φοβάται ολοµόναχο και 
να κάθεται εδώ σ’ αυτό τον καναπέ για να είναι δίπλα στην πόρτα και να έχει όλα τα 
φώτα του σπιτιού αναµµένα και να παίρνει τηλέφωνο: «µαµάκα µου, αργείς;» (…) 
Με πειράζει…µε ενοχλεί πάρα πολύ…νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τη Σόνια που 
αυτή τη στιγµή κρατάει µόνη της το µαγαζί και…είναι ένα παιδί ολοκληρωµένο, 
όλοι µου δίνουν «συγχαρητήρια» όσοι τη γνωρίζουνε, οι ίδιοι οι καθηγητές της λένε 
ότι είναι φανταστικό παιδί και την αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά σ’ αυτό το κοµµάτι της 
εκπαίδευσης…αυτό µε στεναχωρεί πάρα πολύ. Και το χρεώνοµαι και σαν 
προσωπική αποτυχία. Αυτό είναι το κακό. Κάποια στιγµή είπα: «εντάξει, αυτό δεν 
είναι σωστό. Γιατί δεν έκανα κάτι άλλο και δεν βοήθησα το παιδί. Προσπαθούσα να 
επιβιώσουµε. Από την άλλη λέω: «ίσως να έπρεπε να κάνω κάποια περισσότερα 
πράγµατα…» και για αυτό, αν θες, κακίζω και τον κόσµο όλο που δεν βοηθάει 
αυτές τις περιπτώσεις. Είναι κρίµα, αυτά τα παιδιά είναι αδικηµένα από την µοίρα. 
Μεγαλώνουνε µόνα τους, που χάνουν τον γονιό τους. Να µην έχουνε και µια 
στήριξη και µια βοήθεια; Πού ακριβώς είναι αυτό που λένε «υποστηρικτικό 
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δίκτυο;» (Κωνσταντίνα, ιδ. υπάλληλος, ετών 38, χήρα µητέρα µιας µαθήτριας λυκείου 
- Συνέντευξη 23, σειρές: 2705-2718 & 2212-2221) 

 
 

3.3. Επιδιώκοντας την ποιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις ως ασφαλιστική 
δικλείδα στον κίνδυνο για σχολική αποτυχία 

 
Η αναζήτηση της ποιότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις οριοθετείται ως ασφαλιστική 
δικλείδα στον κίνδυνο για σχολική αποτυχία των παιδιών που διαβιώνουν σε 
µονογονεϊκές οικογένειες.  
Οι µόνοι γονείς της συγκεκριµένης έρευνας µοιράζονται µαζί µας και αυτές τις 
σκέψεις τους: 
 

o «Εγώ θα’ λεγα ότι το ζητούµενο για την πρόοδο των παιδιών και γενικότερα την 
ανάπτυξή τους είναι η ποιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Να µην έχουνε 
φασαρίες, καυγάδες, σπασίµατα, φωνές, συγκρούσεις και τέτοια (…) δηλαδή γάµος 
δε σηµαίνει αµέσως και απόλυτα ευτυχία. Αυτό είναι κάτι που το κυνηγάς και ή το 
έχεις ή δεν το έχεις…κι όταν δεν το έχεις προτιµότερο είναι να χωρίζεις για να ζούνε 
σε ήρεµο περιβάλλον τα παιδιά (…) Για τα νέα παιδιά τώρα, τα ανίψια µου, την 
κόρη µου, το βλέπω θετικά, θα ήθελα πολύ και για την κόρη µου να παντρευτεί να 
κάνει οικογένεια (…) τώρα είναι ήδη µε ένα σοβαρό δεσµό…(…) και…σχεδόν 
µένουν µαζί και είναι πάρα πολύ ευτυχισµένη και εγώ τον αγαπάω σαν παιδί µου 
(…) Μετά από οκτώµισι χρόνια (που ταλαιπωρείται µε πολύ σοβαρά προβλήµατα 
υγείας) και η Νόρα είναι βράχος. Πολύ ψύχραιµη, παρούσα, µαζί µου στις 
χηµειοθεραπείες που έχω αρχίσει…µε τους γιατρούς (…) και της το έχω πει µια-δυο 
φορές, ότι: «ό,τι καλύτερο συνέβη στη ζωή µου ήσουν εσύ!» (…) η κόρη µου ήταν 
όλη µου η ζωή!!! Πώς να στο πω; Όλη µου η ζωή!!!  (…) Γενικά, όµως για µένα, το 
σηµαντικό…είναι να υπάρχει ισορροπία, ψυχραιµία, ηρεµία κάποια αρµονία µες τη 
σχέση. Και ως ένα βαθµό επικοινωνία (…) ∆εν είναι και ό,τι καλύτερο µπορεί να 
σου συµβεί να είσαι µόνος γονιός. Καλύτερο είναι να είναι δύο. Αλίµονο! Καλύτερα 
είναι …να στηρίζεται το παιδί, όχι µόνο για το παιδί και για τη µητέρα…να έχει και 
την παρουσία του πατέρα…αρκεί όµως να είναι όλοι µαζί ευτυχισµένοι και να 
υπάρχει µια παρουσία πραγµατική. Να µην ζουν συµβατικά για τα παιδιά! Προτιµώ 
χίλιες φορές τη µόνη-µητέρα ή τον µόνο-πατέρα από ένα συµβατικό ζευγάρι. Γιατί 
υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζευγάρια που ζουν µε το ζόρι για το παιδί. Και 
υποφέρουν στην ουσία όλοι». (Ξένια, συνταξιούχος δικηγόρος, 50 ετών, εκτός 
γάµου µητέρα µιας φοιτήτριας - Συνέντευξη 2, σειρές: 973-978 & 913-921 & 895-
900)    

 
 

o Είχα δει, στην τηλεόραση συγκεκριµένα σε ένα σποτάκι, έτσι…ότι έχει καταρριφθεί 
ο µύθος αυτός (ότι τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών γίνονται ναρκοµανείς). 
Τώρα λένε άλλα. Ότι στα ναρκωτικά πέφτουνε παιδιά από καλές οικογένειες, ξέρεις 
«καλές» δηλαδή, που έχουνε το χρήµα και λένε: «πάρε παιδί µου, κάνε τη ζωή σου, 
κάνε ό,τι θες», δεν είναι, όµως, κοντά στο παιδί. Μέχρι, βέβαια, να καταρριφθεί κι 
αυτός ο µύθος. Εγώ ξέρω να πω ότι η ποιότητα στις σχέσεις είναι που παίζει ρόλο. Η 
ποιότητα του χρόνου που δίνεις στο να είσαι πραγµατικά κοντά στο παιδί. Η 
ποιότητα αξιολόγησης του χρόνου (…) άκου ένα δικό µου παράδειγµα. Για ένα 
διάστηµα είχα πάει εδώ στο δήµο (∆ήµος δυτικής Θεσσαλονίκης) στη σχολή γονέων, 
τότε πάλι κοντά…µετά το χωρισµό κλασικά, που ήτανε και το παιδί πολύ πιο µικρό 
και εγώ ήθελα να µάθω, να δω πώς πρέπει να χειριστώ την όλη κατάσταση. Θυµάµαι 
ότι συζητούσαµε εκεί πέρα, µπλα, µπλα, µπλα…και τότε ειδικά ήµουνα και πιο 
µαζεµένη και έλεγε η άλλη ότι κρατάει τα παιδιά ξύπνια, επειδή ο άντρας της έρχεται 
αργά από τη δουλειά για να είναι περισσότερο χρόνο µαζί, άσχετα αν τα παιδιά 
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κουτουλούσανε από τη νύστα. Και γυρίζω εγώ τότε και λέω: «ρε παιδιά, χάνουµε το 
νόηµα, σηµασία έχει η ποιότητα στο χρόνο που δίνεις στο παιδί…». Και έδωσα σαν 
παράδειγµα τον πατέρα του, που παρά το ότι είµαστε χωρισµένοι και δεν ζούµε µαζί, 
έστω ακόµη και αυτή η ώρα που µιλάει στο τηλέφωνο κάθε µέρα, αυτό είναι 
ποιότητα χρόνου. Γιατί άµα ζούσαµε στο ίδιο σπίτι δεν θα µιλούσανε µια ώρα, 
καθεαυτού, καθαρή, κατάλαβες; Τώρα επικοινωνούνε πραγµατικά πατέρας και γιος». 
(Κατερίνα, ιδ. υπάλληλος (γραµµατεία), ετών 35, διαζευγµένη µητέρα ενός µαθητή 
δηµοτικού - Συνέντευξη 10, σειρές: 4068-4083)    

 
o «Αυτό είναι λάθος. ∆ηλαδή, µε ένα παιδί ή και µε περισσότερα, δεν θα δεσµεύσεις 

ποτέ κανέναν! Το να τον δεσµεύσω και να είναι σαν να µην τον έχω, να ζούµε 
συµβιβαστικά τάχα µου δήθεν για τα παιδιά µέσα στο ίδιο σπίτι, δεν τον θέλω! ∆εν 
το θέλω, τι να την κάνω µια τέτοια σχέση! Αυτό λέγεται οικογένεια; Να έχω δηλαδή 
σώνει και καλά, µε το ζόρι, έναν άντρα µες το σπίτι… έτσι για το θεαθήναι; Ή για να 
πω ότι έχω έναν άντρα µες το σπίτι; Άµα δεν είναι πραγµατικά δίπλα σου αυτός ο 
άντρας δεν αξίζει να τον έχεις. Τι…για να καλύψω τα µάτια του παιδιού ότι οι γονείς 
του είναι µαζί; Όχι, είναι χειρότερο αυτό το πράγµα. ∆εν µ’ αρέσουν οι αυταπάτες. 
Είµαι πολύ προσγειωµένο άτοµο για να ζω σε ψευδαισθήσεις και να γεµίζω φούµαρα 
και το παιδί µου». (∆όµνα, ιδ. υπάλληλος (γραµµατεία), ετών 50, χήρα µητέρα µιας 
φοιτήτριας - Συνέντευξη 14, σειρές: 2182-2191) 

 
 

o «Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέµατα. Μπορεί να είναι το πιο σοβαρό θέµα που υπάρχει. 
Οικογένεια είναι τα παιδιά σου. ∆εν υπάρχει οικογένεια όταν δεν υπάρχουνε παιδιά 
και είναι µόνο οι δύο (…) Άσχετα αν ξεκινάµε, να παντρευτούµε και να κάνουµε 
οικογένεια, όταν υπάρχει παιδί είναι οικογένεια. Άσχετα αν χώρισαν οι γονείς ή αν 
πέθανε ο ένας. Γιατί µια ανύπαντρη µαµά δεν είναι οικογένεια µε το παιδί της; 
Εκείνο δεν είναι παιδί; Τι µε γάµο, τι χωρίς γάµο; Όλα για τα φράγκα γίνονται, για τα 
χαρτιά και για τα χαρτόσηµα (…) Επειδή εγώ έχω ταξιδέψει και έξω και Ολλανδίες 
και Αγγλίες και παντού έχω πάει και για τουρισµό και πάνω στη δουλειά µου. Ε και 
έχω δει ότι έξω είναι πιο free τα πράµατα. Είναι πιο ελεύθεροι οι άνθρωποι, δεν 
µπλέκουνε µε υπογραφές και χαρτιά και υπάρχει πιο σεβασµός ο ένας µε τον άλλο 
(…) Τα παιδιά µου δεν µπορεί να τα παραµυθιάσει κανείς εύκολα. Είναι πιο ώριµα 
από την ηλικία τους, είναι σκληρά τα παιδιά µου (…) γιατί πέρασαν µαζί µου πολλές 
εµπειρίες. Από τις συζητήσεις που κάνω µαζί τους, απ’ αυτά που ακούσανε, από την 
ταλαιπωρία. Και ξέρεις ποια ήτανε η πιο δυνατή εµπειρία για τα παιδιά µου; Ο 
τζόγος και τα ναρκωτικά. Το διαζύγιο σε µας είναι σαν µην υπήρχε. Ούτε πρόβληµα, 
κανένα, τίποτα (…) δεν ήτανε πρόβληµα το διαζύγιο. Εδώ υπήρχανε άλλα σοβαρά 
προβλήµατα. ∆εν περίµενα τον κόσµο να µε πει: «χασικλή» ή «τζογαδόρο» (…) 
αφού ήµουνα. Το να µε πει «χωρισµένο» δεν ήτανε τίποτα. Ίσα-ίσα ξεκαθάρισα 
γρήγορα την ιστορία και έχω όλα µου τα παιδιά καλά µαζί». (Λευθέρης, ιδ. υπάλληλος 
(χώρος οχηµάτων), 39 ετών, διαζευγµένος πατέρας δύο αγοριών και µιας κόρης, 
µαθητές/ρια δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου - Συνέντευξη 19, σειρές: 2105-2107 & 
2123-2127 & 2142-2148 & 2190-2200) 

 
o «Να σου πω λίγο κάτι; ∆εν υπάρχει µονογονεϊκή οικογένεια και διαλυµένα σπίτια. 

Τα διαλυµένα σπίτια είναι και από διγονικές οικογένειες (…) δεν είναι αν θα είναι 
ένας ενήλικας µε ένα παιδί ή δύο (ενήλικες) µε δύο (παιδιά) (αναφέρεται στη δοµή της 
οικογένειας) αλλά είναι το πώς λειτουργεί αυτή η οικογένεια. Και πώς είναι οι 
σχέσεις µε τα άτοµα της οικογένειας µεταξύ τους, έτσι; Αυτή είναι η ουσία (…) Εγώ 
έχω το χώρο µου κι εδώ και εκεί (αναφέρεται σε δύο σπίτια εντός κι εκτός 
Θεσσαλονίκης), τα οποία βέβαια είναι δυο σπίτια για τα δυο µου παιδιά. Θέλω να 
εξασφαλίσω τα ως προς το ζην και λέω: «είναι πολύ πιο καλύτερα να µείνω εγώ εδώ 
πέρα σ’ αυτά τα οποία έχω, παρά να βγάλω πέντε φράγκα παραπάνω και να µην 
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δώσω, όµως, εγώ µια ποιότητα στα παιδιά µου. ∆ηλαδή, εγώ επέλεξα να µην τα 
βγάλω στη δουλειά και να τα αποπροσανατολίσω από τους στόχους τους. Να µην 
τους φορτώσω τα βάρη του σπιτιού, γιατί δεν ζει η µάνα τους. Κάνω αγώνα για να 
είµαι δίπλα στα παιδιά µου ανά πάσα στιγµή. Γιατί η ποιότητα είναι αυτή που θα 
τους εξασφαλίσει τη ζωή τους και βέβαια το χρυσό βραχιόλι, οι σπουδές τους 
δηλαδή. Γιατί το να µπορούσα εγώ να πάρω ένα διαµέρισµα να τους το προσφέρω, 
µακάρι να το κάνω, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Το να σπουδάσει, όµως, η κόρη µου 
ή ο γιος µου για µένα είναι η ουσία. Και να είναι καλά µε τον άντρα τους και τη 
γυναίκα τους, για αυτό προσπαθώ να είναι ξεκούραστα και χαρούµενα τα παιδιά µου, 
όχι στερηµένα και να πέσουνε µε τα µούτρα σε όποιον να’ ναι (…) αν τυχόν και ο 
άνθρωπος έχει τα µυαλά στο κεφάλι του ό,τι και να του συµβεί στη ζωή, θα τα φέρει 
βόλτα. Μόνο να ελπίζει και να προσπαθεί για το καλύτερο. Να ζουν τη ζωή τους µε 
αξιοπρέπεια. Το σπίτι µπορεί να το χάσεις, σ’ ένα βράδυ, τη µόρφωση και τις αρχές, 
τις αξίες για τη ζωή, που παίρνεις από το σπίτι σου και µακάρι και από τους 
δασκάλους σου, δεν τις χάνεις. Για αυτό λέω, ότι η µόρφωση είναι επένδυση για τη 
ζωή». (Παναγιώτης, ασφαλιστής, ετών 50, χήρος πατέρας µιας φοιτήτριας και ενός 
µαθητή γυµνασίου - Συνέντευξη 25, σειρές: 2502-2510) 

 
4. Συµπεράσµατα 
 
Από τη συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία των ερευνητικών δεδοµένων διαπιστώνεται 
ότι οι µόνοι γονείς υποστηρίζουν ότι η µονογονεϊκότητα δεν θα µπορούσε από µόνη 
της να χαρακτηρισθεί ως επιβαρυντική για την ανατροφή και εκπαιδευτική πορεία 
των παιδιών των µονογονεϊκών οικογενειών.  
 
Συνοψίζοντας τις βασικές έννοιες που προκύπτουν µέσα από τις εµπειρίες των µόνων 
γονέων, η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών που ζουν σε µονογονεϊκές οικογένειες, θα 
µπορούσε να επηρεαστεί από: 
 

� Τη διαχείριση και αποδοχή του θανάτου, της διάστασης, του διαζυγίου και 
της εκτός γάµου µητρότητας. 

� Την εξασφάλιση ενός ήρεµου οικογενειακού περιβάλλοντος, 
απαλλαγµένου από συγκρούσεις, διενέξεις και -σε κάποιες περιπτώσεις- 
συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας. 

� Την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου, συγγενικού, φιλικού, 
προερχόµενου από κάποιο φορέα, ικανού να συµβάλει αποφασιστικά στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, όπως για 
παράδειγµα: κατά την απουσία του µόνου γονέα στον εργασιακό του χώρο 
σχετικά µε τη φροντίδα, τη φύλαξη του παιδιού, την προετοιµασία του για 
το σχολείο. 

� Τον αριθµό και την ηλικία των παιδιών σε συνδυασµό µε τη σχολική τάξη 
που παρακολουθούν κατά τη µετάβασή τους σε µονογονεϊκή οικογένεια. 

� Την ενίσχυση της θέλησης για συνέχιση της προσπάθειας, τα 
ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του ίδιου του παιδιού. 

� Την οικονοµική κατάσταση του µόνου γονέα και τη διάθεσή του για 
επένδυση των χρηµάτων του στην εκπαίδευση του παιδιού του. 

� Το κοινωνικοµορφωτικό επίπεδο του µόνου γονέα, τις αντιλήψεις του για 
τον ρόλο του ως γονέα και την εκπαίδευση, καθώς και τις προσδοκίες του 
για το µορφωτικό επίπεδο του παιδιού του. 

� Το κοινωνικοµορφωτικό επίπεδο του άλλου γονέα, τον τρόπο που 
αντιλαµβάνεται το ρόλο του ως γονέα, τις προσδοκίες και την  ενίσχυση 



 88 

του παιδιού -συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής- για το 
εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό του µέλλον. 

� Τη σωµατική και ψυχική υγεία του µόνου γονέα και του παιδιού. 
� Το χρόνο που διαθέτει ο µόνος γονέας και ο άλλος γονέας, για την 

προετοιµασία του παιδιού στο σχολείο και την ευρύτερη καλλιέργεια και 
µόρφωσή του. 

� Την επιλογή του σχολείου και το ρόλο των εκπαιδευτικών στην 
υποστήριξη των µαθητών και µαθητριών τους που διαβιώνουν σε 
µονογονεϊκό σχήµα ζωής. 

� Τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική επιτυχία του 
µαθητικού πληθυσµού τους ανεξάρτητα από κοινωνικές διακρίσεις. 

� Τις κοινωνικές αντιλήψεις µόνων γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών για 
τις µορφές οικογενειακής οργάνωσης. 

� Τη συνεργασία µεταξύ γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών. 
� Την ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ γονέα/ων (σε περίπτωση που είναι 

στη ζωή) και παιδιών, την υποστήριξη των επιλογών τους και την 
ικανοποίηση των συναισθηµατικών αναγκών τους. 

� Τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, σε επίπεδο οικογενειακής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής, τα οποία απευθύνονται γενικά στις µονογονεϊκές 
οικογένειες · κι επιπλέον όταν αυτές απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισµό.   

� κυρίως -όµως- από τη στάση των γονέων, των παιδιών και των 
εκπαιδευτικών απέναντι στη µονογονεϊκότητα και γενικότερα απέναντι 
στη ζωή, όταν για παράδειγµα: υιοθετείται στάση µιζέριας και 
κακοµοιριάς ως κάτι «ιδιαίτερο και διαφορετικό» ή στάση αξιοπρέπειας 
και αισιοδοξίας για τη ζωή; 
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