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Περίληψη: Σν κεηαλαζηεπηηθό θαηλόκελν είλαη έλα δήηεκα αλνηθηό γηα ηνπο 

θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο δεδνκέλνπ όηη ν όξνο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο έρεη 

επξύηεξε ζεκαζία θαη δελ πεξηθιείεη κόλν εθείλνλ πνπ γελλήζεθε ζηε ρώξα ππνδνρήο 

ησλ γνληώλ.  Αλ θαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο δελ ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε ηε κεηαλάζηεπζε κε όξνπο γεσγξαθηθήο 

κεηαθίλεζεο, σζηόζν βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία κέζσ ηεο ζρέζεο 

κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηε δσή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  Η κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία ηεο Έκκαο, κηαο λέαο δεύηεξεο γεληάο από ηελ Αιβαλία πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα 

ζηελ ειηθία ησλ δέθα εηώλ αλνίγεη λέα εξσηήκαηα γηα ην κέιινλ ηεο κεηαλάζηεπζεο όρη 

κόλν γηα ηελ Διιάδα αιιά γηα όιεο ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο 

θαζεκεξηλά κε ηελ νινέλα θαη απμαλόκελε κεηαλάζηεπζε.  Μέζα από ηελ αθήγεζε ηεο 

Έκκαο νη κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο εκθαλίδνληαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο Έιιελεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηώηεξε ιατθή δηαζηξσκάησζε, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη νη 

δηαθνξέο δελ απνδνκνύληαη ηόζν κε όξνπο πνιηηηζκηθνύο, αιιά απνηεινύλ αθεηεξία γηα 

κηα λέα ηαμηθή πξαθηηθή νκνγελνπνίεζεο, γεγνλόο πνπ ζα επηθέξεη λένπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο θαη δηαηξέζεηο ζηηο θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. 
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Δ Ν Ο Σ Ζ Σ Α  1 :  

ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔ 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΔΝΗΑ: ΜΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο ελλννύκε ηα άηνκα πνπ γελλήζεθαλ 

ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο ή ζηελ Διιάδα από κε Έιιελεο γνλείο θαη κεγάισζαλ θαηά 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ Διιάδα, βηώλνληαο αμίεο θαη ζπλήζεηεο ζην 

ειιεληθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ, έρνληαο έξζεη ζηελ νπζία είηε ζε επαθή κε ην ειιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, είηε έρνληαο εξγαζηεί ζηελ Διιάδα.  Ο όξνο κεηαλάζηεο 

δηαθέξεη από ηνλ όξν κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο γηα ιόγνπο πνπ ζα αλαιύζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο.  Οη κεηαλάζηεο 

δεύηεξεο γεληάο νη νπνίνη ελειηθηώλνληαη ζηελ Διιάδα είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζνπλ 

ζηέξενπο δεζκνύο κε ηε ρώξα καο, ηελ νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αμηνινγνύλ 

σο πξώηε παηξίδα ηνπο.  Με άιια ιόγηα, ε επηζηξνθή ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο ζα 

ζεκαηνδνηνύζε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε έλα θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ μέλν, 

γεγνλόο πνπ ζα κεηαθξαδόηαλ ζε κηα επώδπλε εκπεηξία.   

 

ηελ εηζήγεζε απηή έρνπκε σο ζηόρν λα αληιήζνπκε πνιύηηκα ζηνηρεία θαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο ζε ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθό 

θεθάιαην θαη ην θνηλσληθό θύιν, απνηηκώληαο ηε δπλακηθή ηεο έκθπιεο δηρνηνκηθήο 

πξαθηηθήο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ παξαδείγκαηνο. δηεξεπλώληαο κέζα από ηε 

κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ηεο Έκκαο, κηαο Αιβαλίδαο κεηαλάζηξηαο δεύηεξεο γεληάο, ε 

νπνία επγεληθά καο παξαρώξεζε απηήλ ηε ζπλέληεπμε, επηιεθηηθά ηκήκαηα ηεο νπνίαο 

ζα ελζσκαησζνύλ ζην παξόλ θείκελν.  Σέινο, ζα αληρλεύζνπκε ηε κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία εληξπθώληαο πεξηζζόηεξν ζε ζέκαηα αθαδεκατθήο επίδνζεο ηεο δεύηεξεο 

γεληάο, ελώ δελ ζα παξαιείςνπκε λα εθθξάζνπκε θάπνηεο γεληθόηεξεο ζθέςεηο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηελ πνιηηηζκηθή θνπιηνύξα θαη ηηο εζληθέο ηαπηόηεηεο ησλ παηδηώλ 

δεύηεξεο γεληάο πνπ θαίλεηαη όηη βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ζύγθξνπζεο θαη 

ακθηζβήηεζεο.   
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Δηδηθόηεξα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο αλαδεηθλύνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο Έκκαο γηα ηελ 

Διιάδα, νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη από ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο 

κεηαλάζηεπζεο ζηε ρώξα καο, νη πλεπκαηηθέο ηεο αλαδεηήζεηο δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη 

γηα άηνκν πνπ ελδηαθέξεηαη άκεζα γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη εμέιημή ηεο, αθνύ ζηελ παξνύζα ζηηγκή παξαθνινπζεί κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ζε ειιεληθό παλεπηζηήκην, ην θνηλσληθό θεθάιαην πνπ έρεη 

αλαπηύμεη θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεθδηθεί ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

θνηλσληθνπνιηηηθό ειιεληθό ζύζηεκα.  Τπό απηό ην θαζεζηώο, νη κεηαλάζηεο δεύηεξεο 

γεληάο εκθαλίδνληαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά 

πξνβιήκαηα κε ηνπο Έιιελεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηώηεξε ιατθή δηαζηξσκάησζε, 

γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη νη δηαθνξέο δελ απνδνκνύληαη ηόζν κε 

όξνπο πνιηηηζκηθνύο, αιιά ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ ηξόπνπ παξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ εξείζκαηα ζηελ ηαμηθή 

ηαμηλόκεζε θαη ηεξάξρεζε.   

 

Σν κεηαλαζηεπηηθό θαηλόκελν είλαη έλα δήηεκα αλνηθηό γηα ηνπο θνηλσληθνύο 

επηζηήκνλεο δεδνκέλνπ όηη ζε ρώξεο όπσο νη Η.Π.Α., ε Απζηξαιία, ε Γεξκαλία πνπ 

έρνπλ βηώζεη ηε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ν όξνο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο έρεη 

επξύηεξε ζεκαζία θαη δελ πεξηθιείεη κόλν εθείλνλ πνπ γελλήζεθε ζηε ρώξα ππνδνρήο 

ησλ γνληώλ.  Αλ θαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο δελ ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε ηε κεηαλάζηεπζε κε όξνπο γεσγξαθηθήο 

κεηαθίλεζεο, σζηόζν βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία κέζσ ηεο ζρέζεο 

κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηε δσή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  Η κεηαθίλεζε θαη ε 

εγθαηάζηαζε ζε κηα ρώξα σο κέινο θάπνηαο εζληθήο κεηνλόηεηαο ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα 

ζηξεζνγόλεο δηαδηθαζίεο, θαζώο ν κεηαλάζηεο αθήλεη πίζσ ηνπ ην νηθείν, ηα ζηαζεξά 

ζεκεία αλαθνξάο ηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξόζσπα, ηνπο ήρνπο, ηε 

κνπζηθή, ηα έζηκα θαη άιια ζηνηρεία ηεο παηξίδαο ηνπ.   

 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, ελώ ζηε 

λέα ρώξα ππνδνρήο νη λεαξνί κεηαλάζηεο εθηίζεληαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 
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παξαδόζεηο: ζε εθείλε ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηελ νπνία αλαπαξάγεη ην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ άιιε ηεο ρώξαο ππνδνρήο, θύξηνο θνξέαο ηεο νπνίαο είλαη ην 

ζρνιείν.  Όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηά ηα δύν πιαίζηα, ηόζν 

κεγαιύηεξε ζύγθξνπζε ζα βηώλνπλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ.  Σν επηπνιηηηζηηθό άγρνο 

απμάλεηαη θαη κέζσ θνηλσληθώλ θαη ξαηζηζηηθώλ δηαθξίζεσλ, ηηο νπνίεο ζπλήζσο 

πθίζηαληαη ηα παηδηά δεύηεξεο γεληάο ζην ζρνιείν από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε αηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζεο, αηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

ζύγρπζε ζε όηη αθνξά ηελ ηαπηόηεηά ηνπο.  Ωζηόζν, ζηελ Διιάδα ε πνιππιεζέζηεξε 

κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη εθείλε ησλ Αιβαλώλ, νη νπνίνη σο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

πξνήιζαλ από έλα πνιηηηθό ζύζηεκα θαηάξξεπζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ δνκώλ, 

γεγνλόο πνπ κεηαηξέπεη ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο εκπεηξία σο αλαδήηεζε λένπ ηξόπνπ 

δσήο θαη έθθξαζεο.   

 

Από ηελ άιιε, νη κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο θαηαιήγνπλ λα βηώζνπλ εκπεηξίεο 

απνθιεηζκνύ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ απνξξένπλ από ηελ έιιεηςε ππεθνόηεηαο ζηε 

ρώξα εηζόδνπ, αιιά θαη πνπ νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη θαζώο πξνέξρνληαη από ηα 

ρακειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη εκπόδηα πξνεξρόκελα 

από ηελ ηαμηθή ηνπο ηνπνζέηεζε.  Ο όξνο κεηαλάζηεο ππνδειώλεη ηελ θνηλσληθή 

αλνκνηνγέλεηα θαη εηεξόηεηα, εκπεξηέρνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο.  Οη 

κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηηο θνηλσληθέο αιιά όρη γηα ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηνπο δηαβαζκίζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο.  Δηδηθόηεξα, ν νηθνγελεηαθόο ραξαθηήξαο ηεο 

αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο ζε ζύγθξηζε κε ηε κεηαλάζηεπζε από ηε Βνπιγαξία ή ηε 

Ρνπκαλία, σζεί ηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο από ηελ Αιβαλία ζηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ηέηνησλ πνπ λα επελεξγνύλ σο πξνζηαηεπηηθόο καλδύαο ελάληηα 

ζηελ αλεξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε.   

 

Ωζηόζν, κειεηώληαο ηε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ηεο Έκκαο, ζα αλαθαιύςνπκε όηη αλ 

θαη ήξζε ζε κηθξή ειηθία ζηελ Διιάδα θαη γλώξηζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη γιώζζα, 
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έρνληαο ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο θαη ζρέδηα δσήο κε ηνπο Έιιελεο ζπλνκήιηθνύο ηεο, ε 

λνκηθή έιιεηςε ηεο ειιεληθήο ππεθνόηεηαο ηελ ηνπνζεηεί ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκηθά 

Άιινπ, ηνπ μέλνπ, εθείλνπ πνπ δελ έρεη ηελ ίδηα ηαπηόηεηα κε ηελ πιεηνλνςεθία.  Με 

άιια ιόγηα, ην ζέκα ηεο ηαπηόηεηαο αλνίγεη ην δξόκν γηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, γηα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο, πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαηαλνεηόο από ηελ άιιε 

πιεπξά.  Μάιηζηα απηό εθιακβάλεηαη σο θάπνην είδνο απεηιήο, πνπ γηα λα ηελ 

ππεξβνύκε ζα πξέπεη λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ Άιιν, λα γλσξίζνπκε κηα άιιε 

θνηλσλία θαη έλαλ δηαθνξεηηθό πνιηηηζκό ρσξίο πξνθαηαιήςεηο.  Ο Μήιιαο αλαθέξεη όηη 

κέζα από απηήλ ηε δηαδξνκή, ηελ επώδπλε αλαδήηεζε γηα ηελ αιήζεηα «ζα έρεη 

ζπληειεζηεί κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο (paradigm)».   

 

Η κεηαλάζηεπζε ιεηηνύξγεζε σο εθαιηήξην λέσλ κνξθώλ αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ απνηειώληαο κηα ηεξάζηηα πεγή θηελήο εξγαηηθήο δύλακεο, 

ιεηηνπξγώληαο όρη ηόζν σο κνριόο θνηλσληθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ δπηηθώλ 

θνηλσληώλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο, αιιά σο παξάγνληαο απνδπλάκσζεο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο ρώξαο ππνδνρήο, αθνύ 

ε παξνπζία ησλ πνιπάξηζκσλ κεηαλαζηώλ νπζηαζηηθά κεηακόξθσζε ηνλ θόζκν ηεο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο λέεο εζηίεο έληαζεο πνπ θαηαθεξκάηηζαλ ηελ 

εξγαηηθή ηάμε, αλαπαξάγνληαο λέεο θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη δηαθξίζεηο.  Ο Μπει 

εληνπίδεη ηελ θνηλσληθή ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ επηζπκία γηα εξγαζία, όπνπ ην 

πξνηεζηαληηθό πλεύκα ζπλερίδεη λα επηβηώλεη θαη ζηελ πξνδηάζεζε γηα δσή κε 

απνιαύζεηο, απόξξνηα ηνπ αηνκηθηζκνύ ζηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία.  Ωζηόζν, νη 

κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, νπζηαζηηθά δελ έρνπλ γλσξίζεη άιιε 

παηξίδα, δελ ηνπο ελδηαθέξεη λα επηζηξέςνπλ ζηε ρώξα ησλ γνληώλ ηνπο πνπ ζπλήζσο 

πξόθεηηαη γηα εμαζιησκέλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξάηε θαη, δελ γλσξίδνπλ θαιά 

άιιε γιώζζα εθηόο από ηελ ειιεληθή.   

 

Μάιηζηα πνιινί είλαη εθείλνη πνπ αθνινύζεζαλ ην δξόκν ηεο αλώηαηεο παηδείαο, όπσο ε 

Έκκα, ε νπνία πεξηκέλεη πνιιά από ηελ Διιάδα, δηεθδηθώληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή ηεο αλέιημε θαη κηα ηζόηηκε ζέζε ζην ειιεληθό θνηλσληθννηθνλνκηθό ζύζηεκα 
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όπσο θαη άιινη ζπλνκήιηθνί ηεο Έιιελεο.  Η δπζθνιία πξόζβαζεο ηεο Έκκαο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνύ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ην νπνίν θαζπζηεξεί ηε ρνξήγεζε 

ππεθνόηεηαο ζε αιινδαπνύο, ε εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα, ν αληαγσληζκόο κε ηνπο 

Έιιελεο γηα ηηο ιηγνζηέο «θαιέο» ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ ηα ςήγκαηα γηα λέεο κειινληηθέο θνηλσληθέο εθξήμεηο θαη ζπγθξνύζεηο 

αλάκεζα ζηνπο γεγελείο θαη ηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο, όπσο εμάιινπ ζπλέβε ζε 

άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο.   

 

Η πεξίπησζε ηεο Έκκαο δελ απνηειεί εμαίξεζε, αθνύ ε ίδηα δηεθδηθεί ηα θνηλσληθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηεο δηθαηώκαηα ζηελ Διιάδα, δηθαηώκαηα πνπ σζηόζν έξρνληαη ζε ξήμε 

κε ηε ζέζε ηεο θζελήο εξγαηηθήο δύλακεο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη γνλείο ηεο.  Αλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο Έκκαο απνδίδνληαη ζην ρακειό θνηλσληθό θεθάιαην πνπ ε ίδηα θαη ε 

νηθνγέλεηά ηεο δηαζέηεη, ε ζεακαηηθή εθπαηδεπηηθή ηεο επίδνζε, ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

έκθπιεο δηρνηόκεζεο πνπ ζπλαληάκε θαη ζηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο, ηελ 

ηνπνζεηεί ζε ηζάμηα ζέζε κε ηα πξνβιήκαηα εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο πνπ 

πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθά ζηξώκαηα, γεγνλόο πνπ καο θάλεη λα ζεσξνύκε όηη 

ην πξόβιεκα δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο, αιιά είλαη 

πξόβιεκα ηαμηθό θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ην εθιακβάλνπκε.   

 

Δ Ν Ο Σ Ζ Σ Α  2 :  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 

ΓΗΥΟΣΟΜΗΚΔ ΔΜΦΤΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ 

 

Ση ζεκαίλεη σζηόζν θνηλσληθό θεθάιαην θαη θνηλσληθό θύιν θαη πσο ζπλδένληαη κε ην 

δήηεκα ηεο δεύηεξεο γεληάο θαη εηδηθόηεξα κε ηελ Έκκα από ηελ Αιβαλία;  Οη απόςεηο 

ησλ Putnam, Coleman θαη Fukuyama νξίδνπλ ην θνηλσληθό θεθάιαην σο λόξκεο 

βαζηζκέλεο ζηελ ακνηβαηόηεηα, ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε ζπλεξγαζία, έλα είδνο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ θξαηάεη ελσκέλεο ηηο θνηλσλίεο, δεκηνπξγώληαο έλα 

ζπιινγηθό ζπλεηδεζηαθό «εκείο» θαη ζπιινγηθά αγαζά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο 

κνληέξλεο θνηλσλίεο.  Σν θνηλσληθό θεθάιαην πεγάδεη από αιιά θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
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ρώξνπο θνηλσληθώλ δηθηύσλ, είηε πξόθεηηαη γηα επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, κέιε 

νκάδσλ, θνηλσληθά θηλήκαηα ή επαθή κε θίινπο.  Πξόθεηηαη, κε άιια ιόγηα, γηα 

δηακεζνιαβεκέλα νθέιε θαη πξνλόκηα πνπ νθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηα δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο, πνπ δηεπθνιύλνπλ κέζσ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ 

αγαζώλ.   

 

Δηδηθόηεξα, ν Putnam δηαρσξίδεη ην θνηλσληθό θεθάιαην ζε γεθπξσηηθό θαη ζε 

ζπλελσηηθό θνηλσληθό θεθάιαην, εληζρύνληαο ην δίπνιν δεκόζην-ηδησηηθό.  Σν 

γεθπξσηηθό θνηλσληθό θεθάιαην καο πξνζθέξεη ηελ πξόζβαζε ζε πόξνπο θαη ζε ρώξνπο 

πνπ εκείο δελ κπνξνύκε λα έρνπκε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζε νκάδεο κε άηνκα 

δηαθνξεηηθά από εκάο, ελώ ην ζπλελσηηθό γεθπξσηηθό θεθάιαην παξάγεηαη ζην πιαίζην 

ζρέζεσλ κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα κε εκάο θαη έρνπκε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ε θπιή, ε ζξεζθεία.  Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα.  Αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν νκνηνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξν ζε ηδησηηθνύο, θιεηζηνύο ρώξνπο.  Ο Putnam επηζεκαίλεη 

όηη ην γεθπξσηηθό θνηλσληθό θεθάιαην απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ εηξεληθή 

ζπλύπαξμε πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλσληώλ, ελώ θαλέλα από ηα δύν δελ απνηειεί πεγή 

ελδπλάκσζεο ηνπ άιινπ.   

 

Αληίζεηα, ε εμαζζέληζε ηνπ ζπλελσηηθνύ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ νδεγεί ζε ύθεζε θαη ην 

γεθπξσηηθό, γεγνλόο πνπ ελέρεη ηα ζπέξκαηα λέσλ εληάζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο 

πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο.  ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ σο ραξαθηεξηζηηθό ησλ θνηλνηήησλ απαηηείηαη θιίκα 

εκπηζηνζύλεο θαη αιιειεγγύεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγνπλ πεξηζζόηεξν 

θνηλσληθό θεθάιαην γηα ηελ επεκεξία όισλ ησλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο, ελώ ν Putnam 

εύζηνρα δηαπηζηώλεη ηνλ πξνζηαηεπηηθό ξόιν ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, δειώλνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ην θνηλσληθό θεθάιαην απαγνξεύεη λα 

ζπκβνύλ θαθά πξάγκαηα ζε θαιά παηδηά».  Ο Coleman ηνπνζεηεί ην θνηλσληθό θεθάιαην 

ζηε ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο, ζεσξώληαο όηη απηό ελππάξρεη ζηελ ίδηα ηε θύζε 

ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη αληηκεησπίδνληάο ην σο θνηλσληθό αγαζό.  Μέζσ ηνπ 
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θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ νη ζηόρνη επηηπγράλνληαη θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

δηεπθνιύλεηαη, ελώ αληηκεησπίδεη ην θνηλσληθό θεθάιαην σο ζύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη 

πξνζδνθηώλ πνπ θηλεηνπνηνύλ πόξνπο θαη δπλαηόηεηεο πνπ νδεγνύλ ζε δξάζε, απόξξνηα 

ηεο νξζνινγηζηηθήο ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο.   

 

Η ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ ζε νκάδεο, θνηλσληθέο νξγαλώζεηο, θόκκαηα ή ζπλδηθάηα 

παξάγεη πόξνπο πνπ ελεξγνπνηνύληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξόλησλ καο.  Η 

επέλδπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ζπλαίλεζήο καο σο γελεζηνπξγό πιηθό παξαγσγήο 

θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ δελ γίλεηαη ρσξίο αληαπόδνζε, αληίζεηα σο νξζνινγηζηέο 

ελδηαθεξόκαζηε γηα ηα νθέιε θαη ηα αγαζά πνπ αλαπαξάγνληαη κέζσ ησλ ζηελώλ 

δεζκώλ πνπ δεκηνπξγνύκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο.  ε αληηδηαζηνιή, ζηε 

ζεώξεζε ηνπ Bourdieu γηα ην θνηλσληθό θεθάιαην εκθηινρσξεί ε ζπζζσξεπκέλε 

αλζξώπηλε εξγαζία, ελώ νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη θεθαιαίνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο 

από ην νηθνλνκηθό θεθάιαην, γεγνλόο πνπ παξαπέκπεη ζε καξμηζηηθέο ελλνηνινγήζεηο 

ηνπ όξνπ.   

 

Σν θνηλσληθό θεθάιαην όπσο θαη νη ππόινηπεο κνξθέο θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθό, 

πνιηηηζκηθό, ζπκβνιηθό) πεξηιακβάλεη δίθηπα ζρέζεσλ πνπ δηαλέκνληαη άληζα ζηα 

δηάθνξα πεδία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, θηλεηνπνηνύκελν σο πόξνο θνηλσληθήο 

θηλεηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηαμηθήο δηάθξηζεο.  πλεπώο, ππό ην 

πξίζκα απηό ην θνηλσληθό θεθάιαην επαλαπξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 

αληζόηεηεο, παξάγεηαη από ηα δηάθνξα κέιε ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη απνηειεί 

ζύκβνιν ηαμηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ.  Με άιια ιόγηα, ην θνηλσληθό θεθάιαην σο 

πξνλόκην ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ θαη ηεο ειίη αλαπαξάγεη ηηο ηαμηθέο ζρέζεηο θαη 

ζπληεξεί ηα πξνλόκηα εθείλσλ πνπ ην δηαζέηνπλ πξνζηαηεύνληαο ηηο νκάδεο πςεινύ 

γνήηξνπ κέζα από κηα ηεξάξρεζε ηαμηθή.   

 

Οη Franklin θαη Thomson σζηόζν εκθαλίδνληαη λα αληηκεησπίδνπλ κε ακθηζβήηεζε ηηο 

απαληήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεσξίεο γηα ην θνηλσληθό θεθάιαην, ζεσξώληαο ηεο 

απιέο, λνζηαιγηθέο θαη ζπληεξεηηθέο, «ην ηέιεην ηνλσηηθό γηα αβέβαηνπο θαηξνύο».  Από 
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ηελ άιιε, ε έκθπιε δηρνηόκεζε πνπ αθνξά ζηε ζηελή δηπνιηθή αληίιεςε γηα ηα θύια κε 

βάζε ηελ νξηνζέηεζε γπλαίθα-άλδξαο ζρεηίδεηαη κε ηηο επξύηεξεο ζεσξίεο ησλ 

θνηλσληθώλ θαηαζθεπώλ, ππνδεηθλύνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δηάθξηζε αξζεληθό-ζειπθό.  Η παξέκβαζε απηή ππνθύπηεη ζηηο αμίεο θαη 

ηα πξνηάγκαηα ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθώλνληαη νη ηάζεηο 

ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ.   Η έκθπιε ηαπηόηεηα ξπζκίδεηαη σο κέζν θαη θίλεηξν 

αλαπαξαγσγήο ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο, ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλαληάκε θαη ζηε 

κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ηεο Έκκαο, επηβάιινληαο θαλνληθόηεηεο απνδεθηέο από ηελ 

θπξίαξρε θνηλσλία, ελώ ε έκθαζε ζηε δηαθνξά απνηειεί παξάγνληα αλαηξνπήο ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο.  πλεπώο, ζηε γπλαίθα αξκόδεη ζσκαηηθά έλαο θαηώηεξνο νηθηαθόο 

ξόινο κέζα ζηελ θνηλσλία, θαηά ηξόπν πνπ «ε βηνινγία λα θαζνξίδεη ην πεπξσκέλν».   

 

Η Butler δηαηππώλεη ηελ άπνςε πσο ην θνηλσληθό θύιν ζπγθξνηείηαη κε άμνλα ηα 

πνιηηηζκηθά λνήκαηα πνπ γίλνληαη αληηιεπηά ζην έκθπιν δηαθνξνπνηεκέλν ζώκα, ελώ 

εκπεξηέρεη θαη ηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο κέζσ ηνπ νπνίνπ εξκελεύνληαη ηα 

βηνινγηθά θύια.  Σν έκθπιν δπαδηθό ζύζηεκα ζπληεξεί ην κηκεηηθό ζπζρεηηζκό ηνπ 

θνηλσληθνύ κε ην βηνινγηθό, ελώ όηαλ αλεμαξηεηνπνηείηαη ην έλα από ην άιιν κπνξνύκε 

λα απνδερηνύκε όηη ζην αξζεληθό παξεηζθξύεη ην γπλαηθείν θαη ην γπλαηθείν κπνξεί λα 

ζεκαίλεη εμίζνπ αξζεληθό.  Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξνύλ όηη νη δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην 

θύιν απνηεινύλ εθδειώζεηο ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο, ελώ γπλαίθεο θαη άλδξεο δελ ζα 

έπξεπε λα θξίλνληαη κε γλώκνλα ην θύιν ηνπο, αιιά σο «πξόζσπα», δηαηεξώληαο ηελ 

αηνκηθή ηνπο ππόζηαζε.  Σν θνηλσληθό θεθάιαην ζην πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπ 

πξαθηηθήο κεηαιιάζζεηαη θαη δηρνηνκείηαη, ελώ νξηνζεηείηαη κε βάζε ηελ έκθπιε 

δηάζηαζή ηνπ, ππαθνύνληαο ζηνπο δηπνιηθνύο όξνπο ηεο έκθπιεο δξάζεο θαη αληίιεςεο.   

 

Σν θνηλσληθό θεθάιαην εληζρύεη ηε ζπιινγηθή δξάζε, ελώλνληαο ηα ππνθείκελα κέζσ 

ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη αληαπνδνηηθόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ θνηλά 

πξνβιήκαηα.  Η Lowndes επηζεκαίλεη όηη νη γπλαίθεο έρνπλ πξόζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

από ηνπο άλδξεο κνξθέο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ, ελώ νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνύλ 

δηαθνξεηηθά ην θνηλσληθό θεθάιαην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαη δελ ην 
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επελδύνπλ ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή.  Η εξεπλήηξηα επηρεηξεί ηε ζύλδεζε ηνπ 

θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ, ηνλίδνληαο ηελ έκθπιε δηρνηόκεζε κε 

άμνλα ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο, θαηαδεηθλύνληαο πσο αλ θαη νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ ην ίδην 

θνηλσληθό θεθάιαην κε ηνπο άλδξεο, ζηελ νπζία πξόθεηηαη γηα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 

θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζπλήζσο δελ πξννξίδνπλ γηα δεηήκαηα πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο ή θνηλσληθνπνίεζεο, αιιά πεξηζζόηεξν ζε αλεπίζεκα δίθηπα γεηηνληθώλ 

ζρέζεσλ, ζε θιαζηθνύο ηνκείο δειαδή ηεο γπλαηθείαο ελαζρόιεζεο.   

 

Οη γπλαίθεο επελδύνπλ ην θνηλσληθό ηνπο θεθάιαην γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην ζπίηη θαη 

ηνπο νηθείνπο ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηε δηθή ηνπο θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, θηλεηνπνηώληαο πάληα ηνπο πόξνπο ηνπο γηα λα «ηα θαηαθέξνπλ», σο 

ζπλώλπκν ηεο επηβίσζεο ηεο ίδηαο ηεο ύπαξμήο ηνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ην θνηλσληθό 

θεθάιαην πνπ αλαπαξάγνπλ νη άλδξεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί πάληα κε άμνλα ηελ αλδξηθή 

επηηπρία.  Η θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη επζύλεο αληηθαζηζηνύλ ηελ πνιηηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ, απνδεηθλύνληαο γηαηί νη γπλαίθεο δελ ηα θαηαθέξλνπλ 

ην ίδην θαιά κε ηνπο άλδξεο ζε δεηήκαηα πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο θεθαιαίνπ.  πγθεθξηκέλα, ε Έκκα ε νπνία δελ 

ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πνιηηηθά θόκκαηα ή ζπιιόγνπο, έρνληαο αλαιάβεη ηηο 

εμσηεξηθέο δνπιεηέο ηεο νηθνγέλεηαο, ίζσο θαη ηηο εζσηεξηθέο θάπνηεο θνξέο όπσο καο 

αλαθέξεη, δειώλεη: 

 

Μηινύζα θαη θαιύηεξα ηελ ειιεληθή γιώζζα, πνιιέο θνξέο νη γνλείο κνπ δνύιεπαλ 

θαη δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα, δειαδή απηόο ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο ζηελ αξρή θαη 

εεεε….. νπόηε εεεεε….. εθ ησλ πξαγκάησλ έπξεπε λα πάεη θάπνηνο, ζα κνπ πεηο 

γηαηί δελ πήγαηλε ν αδεξθόο ζνπ, ν αδεξθόο κνπ ήηαλ θαη ηξία ρξόληα κηθξόηεξόο 

κνπ θαη είλαη ιίγν θαη ε θαηάξα ησλ κεγάισλ παηδηώλ λα θάλνπλε εεεεε…. λα 

θέξνπλε εηο πέξαο ηηο επζύλεο, λα θάλνπλε θαη θάπνηεο πεξηζζόηεξεο αγγαξείεο, 

απιά ην θαθό είλαη όηη εεεεε…. όηαλ ήηαλ κηθξόο ν αδεξθόο κνπ, ήηαλ κηθξόο, όηαλ 

κεγάισζε όκσο θαη κπνξνύζε ηέιεηα λα ηα θάλεη απηά, δελ άιιαμε απηό ην πξάγκα, 

πάιη εγώ πήγαηλα θαη αθόκε εγώ πεγαίλσ δειαδή θαη εεεεε…. θαη νη άιινη 
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εεεεεε…. θαη νη γνλείο κνπ ελλνώ εεεεε…. όηαλ κπνξνύλε θαη όηαλ είλαη ζπίηη πάιη 

εγώ εεεεεε….. πεγαίλσ γηαηί εληάμεη έρεη αλνίμεη απηόο ν δξόκνο ελ πάζε 

πεξηπηώζεη θαη δελ αιιάδεη εεεε…. είλαη θαη ε πείξα πνπ έρσ απνθηήζεη, είλαη όηη 

ζα δηεθπεξαηώζσ πνιύ επθνιόηεξα θαη κε θαιύηεξν ηξόπν θάπνηεο δνπιεηέο, 

θάπνηεο αγγαξείεο εεεε….. θαη πνιιέο θνξέο όηαλ πάεη θαη θάπνηνο άιινο γίλνληαη 

θαη ιάζε γηαηί εγώ είκαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλε εθ ησλ πξαγκάησλ εθόζνλ 

αζρνινύκαη κε απηέο ηηο δνπιεηέο νπόηε εεεεε…. γηα λα απνθύγνπκε πνιιέο θνξέο 

θαη αο πνύκε, δηπιέο, δηπιέο δηπιέο (θνιιάεη) εεεε…. πξνζπάζεηεο, πάλε απηνί, δελ 

ηα θαηαθέξλνπλε, κεηά πάσ εγώ γηα λα θάλσ ηε δηνξζσηηθή θίλεζε εεεε… ελ πάζε 

πεξηπηώζεη απηό κε θνπξάδεη δηπιά νπόηε ιέσ άζην ζα ην θάλσ εγώ εεεεε…. 

εμαξρήο είλαη θάηη ην νπνίν έρεη γίλεη θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη κε ηελ αλνρή κνπ, 

απηό δελ είλαη εεεεε….. αιιά εεεε…. αιιά εληάμεη λνκίδσ όηη εεεε…. όζν δεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρνπλε γεληθόηεξα ηέηνηα δεηήκαηα δειαδή εάλ ζα είλαη, ζα είλαη 

(κπεξδεύεη ηα ιόγηα ηεο, κηιάεη πνιύ γξήγνξα) είηε θάπνηεο εζσηεξηθέο εξγαζίεο, 

είηε θάπνηεο εμσηεξηθέο εξγαζίεο, θάηη ζα, ζπλερώο ζα πξνθύπηνπλε πξάγκαηα 

επνκέλσο ζεσξώ όηη είλαη ιίγν εεεεε…. δειαδή πιένλ ην βξίζθσ αδύλαην λα 

απαιιαγώ από ηέηνηνπ είδνπο αγγαξείεο. 

 

Ο Putnam αλαθέξεη πσο ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη σο απόξξνηα ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ ζπληζηνύλ ηα εξείζκαηα γηα ηελ 

πνιηηηθή δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ελώ όζν πεξηζζόηεξν ππθλά είλαη ηα δίθηπα ζε κηα 

θνηλόηεηα, ηόζν πεξηζζόηεξν ηα κέιε ηεο είλαη ζε ζέζε λα αληιήζνπλ νθέιε κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο.  Ωζηόζν, πνιιέο γπλαίθεο δεζκεύνληαη από ην ξόιν πνπ 

ελζαξθώλνπλ σο κεηέξεο, θόξεο ή ζύδπγνη, ν νπνίνο πεξηνξίδνληαο ηηο ειεπζεξίεο ηνπο 

δελ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θύθινπο εθηόο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο εζηίαο, κε 

ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλνηηθέο νξγαλώζεηο, αληηκεησπίδνληαο θαηλόκελα ξαηζηζκνύ, 

έκθπισλ δηαθξίζεσλ θαη ηαμηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, όια ηδσκέλα κέζα από ην πξίζκα ηεο 

έκθπιεο δηάζηαζεο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ γπλαηθώλ ζε παξαδνζηαθά 

αλδξνθξαηνύκελνπο ρώξνπο, εληζρύνληαο ην δίπνιν δεκόζην-ηδησηηθό, ην νπνίν απνδίδεη 
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ζηε γπλαηθεία ππόζηαζε ξόινπο θνηλσληθά απνδεθηνύο ζε πεξηνξηζκέλν θνηλσληθό 

πιαίζην θαη ζύκθσλνπο κε ηνπο πνιηηηζκηθνύο όξνπο ηεο θνηλόηεηαο.   

 

Παξαδνζηαθά, ν δεκόζηνο βίνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή, ηελ εξγαζία, ηελ 

ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία απνηειεί αλδξηθό πξνπύξγην, ελώ ζηελ πξάμε νη γπλαίθεο 

πεξηνξίδνληαη ζηα όξηα κηαο ηδησηηθήο δσήο, νξόζεκν ηεο νπνίαο είλαη νη επζύλεο ηνπ 

λνηθνθπξηνύ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γεληθόηεξα.  Οη γπλαίθεο απνθιείνληαη από ηελ 

πνιηηηθή, πξννξηζκέλεο ζηνλ ηδησηηθό ξόιν ηεο κεηέξαο θαη ηεο λνηθνθπξάο, γεγνλόο πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ έκθπιε αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηνπ «δεκόζηνπ άλδξα» θαη ηεο 

«ηδησηηθήο γπλαίθαο».  Δπηπιένλ, ε Paoletti ζεκεηώλεη όηη ε θξνληίδα ησλ ζπγγεληθώλ 

πξνζώπσλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζηελ νηθνγέλεηα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ην 

κνληέιν ησλ γπλαηθείσλ θαζεθόλησλ, γεγνλόο πνπ παξαπέκπεη γηα άιιε κηα θνξά ζε 

έκθπιεο δηαηξέζεηο ζηελ θαηαλνκή θαζεθόλησλ, θαζηζηώληαο ην θύιν πξσηαξρηθό 

παξάγνληα ζηελ νξγάλσζε θαη απόδνζε θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ.  Η θξνληίδα ησλ κειώλ 

ηεο νηθνγέλεηαο αλάγεηαη σο ζπλώλπκν ηεο έκθπιεο ηαπηόηεηαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηα 

δύν θύια κε άμνλα αληηιήςεηο ηνπ ηη είλαη απνδεθηό γηα ηε γπλαίθα θαη απαγνξεπηηθό 

γηα ηνλ άλδξα.  Η Έκκα έρεη αλαιάβεη λα θξνληίδεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, 

δηεθπεξαηώλνληαο γξαθεηνθξαηηθέο ππνζέζεηο ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, αληηδξώληαο ζε 

απηήλ ηελ θαηαπίεζε αιιά θαη κελ κπνξώληαο λα αλαηξέςεη ην ξόιν πνπ ηεο έρνπλ 

αλαζέζεη, ηνλίδνληαο: 

 

Δίλαη, είλαη εεεεε…. λαη εεεεε…. δηάθνξεο αγγαξείεο θαηαξράο νηθνγελεηαθέο ηηο 

νπνίεο πξέπεη πξέπεη (επαλαιακβάλεη εηξσληθά ην πξέπεη ηε δεύηεξε θνξά) ηέινο 

πάλησλ έρσ αλαιάβεη λα δηεθπεξαηώλσ εγώ δπζηπρώο θαη εεεεεε…. (ζηακαηάεη). 

 

Ναη δεκόζηεο ππεξεζίεο, λαη, λαη, απηό ελλννύζα, ΙΚΑ, αο πνύκε νηηδήπνηε αο 

πνύκε, ΙΚΑ, εθνξίεο θαη ηέηνηα εεεεε….. λαη γηαηί απηέο ηηο δνπιεηέο ηηο έρσ 

αλαιάβεη, ηηο έρσ αλαιάβεη (εηξσληθά) δελ ηηο έρσ αλαιάβεη, ηηο έθαλα θάπνηε εγώ 

(αξγεί λα ζπλερίζεη, ε θσλή ηεο επηβξαδύλεηαη) θαη έηζη έρεη ζηξώζεη ε δνπιεηά θαη 
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δελ αιιάδεη, δελ ζεθώλεηαη θάπνηνο άιινο ελλνώ από ηελ νηθνγέλεηα γηα λα ηηο 

θάλεη. 

 

Η παξνρή θξνληίδαο ζηηγκαηίδεηαη σο ππνρξεσηηθό θαζήθνλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε αλαπόζπαζην ζηνηρείν ζπγθξόηεζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο γπλαηθείαο 

ηαπηόηεηαο πνπ αλαπαξάγεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη κέζσ επαλαιακβαλόκελσλ θνηλσληθώλ 

αληηιήςεσλ, νη νπνίεο επηβεβαηώλνληαη κέζα από ηελ θαζεκεξηλή νκηιία θαη γιώζζα.  

«Η παξνρή θξνληίδαο γίλεηαη ε θαηεγνξία εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο ην έλα θύιν 

δηαθνξνπνηείηαη από ην άιιν.  Η θξνληίδα «απνδίδεηαη» ζηηο γπλαίθεο: κεηαηξέπεηαη σο 

εθείλν ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηελ 

απαζρόιεζε ζηε δσή ηνπο.  Σελ ίδηα ζηηγκή, ε παξνρή θξνληίδαο αθαηξείηαη από ηνπο 

άλδξεο: ην κελ ελδηαθέξεζαη γηα ηνπο άιινπο γίλεηαη ην ραξαθηεξηζηηθό εθείλν πνπ 

πξνζδηνξίδεη ην αξζεληθό γέλνο.  Οη άλδξεο θαηαγξάθνληαη σο μερσξηζηνί θαη 

δηαθνξεηηθνί από ηηο γπλαίθεο αθξηβώο γηαηί δελ αλαθαηεύνληαη κε ηελ παξνρή 

θξνληίδαο πξνο ηνπο άιινπο», Paoletti (2002, pp. 808).  Η δηρνηνκηθή απηή ζρέζε ηεο 

ζειπθόηεηαο κε ηελ αξζεληθόηεηα θαηαζθεπάδεηαη σο γπλαηθεία ηδηόηεηα πξνθεηκέλνπ νη 

γπλαίθεο λα θεξδίζνπλ αμία απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ θύθιν ηνπο, 

θηλεηνπνηώληαο ην θνηλσληθό ηνπο θεθάιαην γηα λα θεξδίζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

απνδνρή αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο.   

 

Δ Ν Ο Σ Ζ Σ Α  3 :  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΣΤΥΗΔ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΔΝΗΑ 

 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηώλ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ην ράζκα ησλ γελεώλ θαη ην 

άγρνο ηνπ επηπνιηηηζκνύ.  Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνιύπινθε, ζηε βάζε ηεο νπνίαο θείηεηαη 

ε ζρέζε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ κεηαλαζηώλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη νη αληηπαξαζέζεηο πνπ 

ζπρλά δεκηνπξγνύληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη ειπίδεο θαη νη επηζπκίεο 

θαη ησλ δύν.  Παξά ην γεγνλόο όηη ε νηθνγέλεηα ηεο Έκκαο είλαη θησρή, θαηάθεξε λα 

μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, 
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λα θνηηήζεη ζην παλεπηζηήκην θαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν.  

Γηα ηηο επηηπρίεο ηεο πηζηεύεη όηη ην κνξθσηηθό θεθάιαην ησλ γνληώλ ηεο ήηαλ εθείλν 

πνπ ηελ ώζεζε λα αθνινπζήζεη ζπνπδέο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν, δεδνκέλνπ όηη όπσο 

καο εθκπζηεξεύηεθε ν παηέξαο ηεο ζπνύδαζε ζε παλεπηζηήκην ζηελ Αιβαλία. 

 

Κνηηάμηε ην πξώην ηνπ ην πηπρίν πνπ είρε εεεεε…… ζηελ εεεεε….. ην πηπρίν ηέινο 

πάλησλ ην θαλνληθό ηνπ πηπρίν ήηαλ κεραλνιόγνο-κεραληθόο είρε ηειεηώζεη ελ 

πάζε πεξηπηώζεη ην Πνιπηερλείν. 

ηελ Αιβαλία; 

Σηελ Αιβαλία, λαη, ζηα Τίξαλα. 

 

Μειέηεο επηθεληξώλνληαη ζην γεγνλόο όηη ε δεύηεξε γεληά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ αθαδεκατθή επηηπρία, ζε αληίζεζε κε ηελ πξώηε γεληά πνπ είρε αξρηθά λα 

αληηκεησπίζεη πνιιέο αληημνόηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηεο.  Ο επηιεθηηθόο επηπνιηηηζκόο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο επηηπρίεο ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ηεο δεύηεξεο 

γεληάο, αθνύ νη δίγισζζνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο επηδόζεηο, 

απνδεηθλύνληαο μεθάζαξα όηη ε δηγισζζία απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα 

εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο, όπσο απνδεηθλύεη θαη ε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ηεο Έκκαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε γιώζζα ππήξμε εεεε…. δειαδή εεεε….. αθνινπζήζεθε ε εμήο 

πνξεία.  Σηελ αξρή κηινύζακε κόλν αιβαληθά, ελ ζπλερεία θπξίσο αιβαληθά κε 

ειιεληθά ζηνηρεία, δειαδή…. ππήξρε, ππήξραλ πξνζκείμεηο, κεηά πεξάζακε ζε 

θπξίσο ειιεληθά κε αιβαληθά ζηνηρεία θαη πιένλ ε γιώζζα είλαη ε ειιεληθή κε 

ειάρηζηα αιβαληθά ζηνηρεία εεεεεεε…… λαη, πνπ ….εεεεε…. λαη κε ειάρηζηα 

αιβαληθά ζηνηρεία, ελλνώ ππάξρνπλ πξνζκείμεηο θαη αιβαληθώλ ζηνηρείσλ.  Αλ 

εεεε..… γηα παξάδεηγκα εεεε…. αο πνύκε ζε έλα εεεεε…. μέξσ εγώ ζε έλα αιβαληθό 

ξήκα βάδνπκε κηα ειιεληθή θαηάιεμε. 

 

Σν παξάδεηγκα ηεο Έκκαο ηαπηίδεηαη κε εθείλν ηεο Lia Thao ζηηο Η.Π.Α., ε νπνία 

επηδηώθεη λα ζπνπδάζεη ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα σο θνηηήηξηα ηαηξηθήο.  Η 
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ηειεπηαία αλαγλσξίδεη όηη ε νηθνγέλεηά ηεο θαη ηδηαίηεξα ν παηέξαο ηεο ήηαλ ε έκπλεπζή 

ηεο, αθνύ ηεο έκαζε πσο «έλα ζηπιό είλαη βαξύηεξν από έλα μίθνο», Portes and 

Rumbaut, (2001, pp. 21).  Η ζρνιηθή επηηπρία θαη απνηπρία επεξεάδνληαη από πνηθίινπο 

αληηθεηκεληθνύο θαη ππνθεηκεληθνύο παξάγνληεο, αιιά αλάκεζα ζηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνύο αλαθαιύπηνπκε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θίλεηξα ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ λα κάζνπλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα εμαληιήζνπλ όια ηα πεξηζώξηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο ζηόρνπο.  Πξάγκαηη, ε δηεζλήο 

αξζνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλύεη όηη νη πςειέο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο 

πξνβιέπνπλ επηηπρεκέλε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή επίδνζε θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο.  

Η ζρνιηθή πεηζαξρία απνηειεί ην όρεκα γηα ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν, ελώ νη δηεζλείο 

κειέηεο αλαθέξνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θύιν, θαζώο ηα θνξίηζηα είλαη 

εθείλα πνπ μερσξίδνπλ γηα ηηο πςειόηεξεο επηδόζεηο ηνπο, αθνύ ηα ηειεπηαία ζηνρεύνπλ 

πνιύ ςειόηεξα από όηη ηα αγόξηα.   

 

Η επηηπρία ηεο Έκκαο αληαλαθιά ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην κέιινλ, 

γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηηο αλεζπρίεο ζπγθεθξηκέλσλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ.  Κξίλεηαη 

ζθόπηκν λα ζεκεηώζνπκε όηη θηινδνμία θαη πξνζδνθία δελ ζεκαίλνπλ ην ίδην, αθνύ ε 

θηινδνμία αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκεηή κειινληηθή εθπιήξσζε εθείλσλ πνπ ζέινπκε λα 

καο ζπκβνύλ, ελώ ε πξνζδνθία κεηαθξάδεηαη ζε δνμαζίεο γηα κία κειινληηθή πηζαλή 

θαηάζηαζε.  Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ αθαδεκατθή πνξεία ηεο 

δεύηεξεο γεληάο ζηε Νέα Τόξθε δειώλνπλ όηη ηόζν ε θηώρεηα όζν θαη ε θνηλή 

ζπκβίσζε ζε δώλεο κεηαλαζηώλ πξώηεο γεληάο δείρλνπλ λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηώλ ηνπο, ελώ όηαλ νη λένη απηνί πεξηζηνηρίδνληαη από 

ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ κηινύλ αγγιηθά, αθόκα θη αλ νη γνλείο ηνπο δελ γλσξίδνπλ ηε 

γιώζζα, νδεγεί πάληα ζε εθπαηδεπηηθέο επηηπρίεο.  Παξόκνηα, ε Έκκα από πνιύ κηθξή 

πήγε ζρνιείν, έκαζε ακέζσο ειιεληθά αθνύ πεξηζηνηρηδόηαλ από Έιιελεο ζπλνκειίθνπο 

ηεο θαη θαηέθεξε λα δηαθξηζεί, παξά ην γεγνλόο όηη ήηαλ ζηελ νπζία κεηαλάζηξηα, 

ζπλώλπκν αξρηθά ηεο παξείζαθηεο, ηεο κε απνδεθηήο θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά, 

αληηκεησπίδνληαο ερζξόηεηα θαη αληαγσληζκό. 
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Ναη, ππήξρε απηό εεεεεεε….. δειαδή πξνσζνύζαλ ηα δηθά ηνπο ηα παηδηά γηαηί ήηαλ 

ηα δηθά ηνπο ηα παηδηά, δειαδή ζα πξνσζνύζαλ ηα δηθά ηνπο ηα παηδηά αθόκα θαη 

ζε ζρέζε θαη κε παηδηά θαη κε άιια παηδηά πνπ ήηαλ Έιιελεο, δελ είρε λα θάλεη, 

αιιά πόζν δε κάιινλ, πόζν δε κάιινλ ηνπο ελνρινύζε, λαη ππήξρε απηό εεεεεε…... 

ππήξρε απηό, όηη ελνρινύληαλ γεληθόηεξα εεεε….. από ηελ θαηαγσγή, όρη 

ζπγθεθξηκέλα αιιά από ην γεγνλόο όηη ήκνπλα μέλε (ρακειώλεη ε θσλή ηεο), ην όηη 

μεθίλεζα αο πνύκε ηόζν ρακειά θαη ηόζν ζύληνκα ηνπο έθηαζα θαη μεπέξαζα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο, απηό ελνρινύζε, λαη γεληθά απηό ελνρινύζε θαη απηό εεεεε….. 

 

Από ηελ άιιε, ην λα έρεηο κνξθσκέλνπο γνλείο πνπ δελ έρνπλ πνιιά παηδηά, νη νπνίνη ηα 

κεγαιώλνπλ απνθεύγνληαο ηελ νηθνγελεηαθή γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε, παξάγεη ην ίδην 

απνηέιεζκα.  Αληίζηνηρα, ε νηθνγέλεηα ηεο Έκκαο παξέκεηλε ζηαζεξή γεσγξαθηθά θαη ην 

γεγνλόο όηη ακέζσο κόιηο ήξζε ζηελ Διιάδα πήγε ζην ζρνιείν θαη ήξζε ζε άκεζε επαθή 

κε ηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη ην όηη πξνεξρόηαλ από κηα νηθνγέλεηα κε κνξθσηηθό 

θεθάιαην, ηεο παξείραλ ηελ ώζεζε πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα μερσξίζεη γηα ηε ζρνιηθή ηεο 

επίδνζε θαη λα θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν. 

 

Βαζηθά ηεηάξηε δεκνηηθνύ εεεεε…..ηελ έθαλα ζηα Τίξαλα πέκπηε δεκνηηθνύ 

εεεε….. θαη έθηε εεεε….. βαζηθά από ηελ έθηε δεκνηηθνύ θαη έπεηηα εεεε…….. 

ζπνύδαζα ζηελ Διιάδα.  Δπνκέλσο δεκνηηθό, γπκλάζην, ιύθεην, παλεπηζηήκην εδώ 

όια. 

 

ηελ έξεπλά καο ε Έκκα αλαθέξεηαη έληνλα ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο πάλσ ζην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ηεο, επηζεκαίλνληαο όηη απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο θαη απηό 

πξνζδνθά γηα ην επαγγεικαηηθό ηεο κέιινλ, ελώ δελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη ηελ 

ππνζηεξηθηηθή ζέζε ησλ γνληώλ ηεο πνπ ηελ ώζεζαλ λα αθνινπζήζεη αλώηαηεο ζπνπδέο.  

ύκθσλα κε ηνπο Portes θαη Rumbaut νη εθπαηδεπηηθέο θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο 

απμάλνληαη όηαλ ε απηνεθηίκεζε είλαη κεγαιύηεξε θαη όηαλ νη ζπλζήθεο νηθνγελεηαθήο 

ζπλνρήο είλαη ηέηνηεο πνπ επλννύλ ηε ζρνιηθή ελαζρόιεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα.   
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Οη γνλείο ζνπ ζε ππνζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζνπ; 

Ναη ζε γεληθόηεξεο γξακκέο κε έρνπλ ππνζηεξίμεη. 

Με πνηνλ ηξόπν; 

Οηθνλνκηθά κε έρνπλ ππνζηεξίμεη εεεε…. αιιά εεεε….(ζηακαηάεη). 

Οη γνλείο ζνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζεηο;  Γηαηί; 

Ναη ήζειαλ λα ζπνπδάζσ, ήζειαλ λα ζπνπδάζσ έηζη ώζηε λα βξσ κηα δνπιεηά 

[…]. 

 

Αλ θαη νη γνλείο ζπλήζσο πξνζπαζνύλ λα θαηεπζύλνπλ ηνλ επηπνιηηηζκό ησλ παηδηώλ 

ηνπο, πξνζδνθώληαο λα κε ράζνπλ ηελ επαθή κε ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο, όπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θπξίαο Huyhn ε νπνία ηξαγνπδά karàoke ζηα 

βηεηλακέδηθα κε ηελ θόξε ηεο Thuy, θνβνύκελε όηη νη Η.Π.Α. ζα αθνκνηώζνπλ 

νινθιεξσηηθά ηελ ηειεπηαία, νη ηζρπξνί δεζκνί ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εζληθή 

θνηλόηεηα είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ 

δεύηεξεο γεληάο, ελώ θαη ηα παηδηά πξνζαξκόδνληαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη 

αληηιακβάλνληαη έγθαηξα ηηο επθαηξίεο πνπ ζπλαληνύλ, μερσξίδνληαο γηα ηε ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε.  Δπνκέλσο, ε νηθνγελεηαθή ζηαζεξόηεηα, ην επίπεδν κόξθσζεο ηεο 

κεηέξαο, ε παξνπζία ησλ γνληώλ ζην ζπίηη, απνηεινύλ δείθηεο θαιύηεξεο ελζσκάησζεο 

ησλ κεηαλαζηώλ δεύηεξεο γεληάο κε ζεκαληηθά επηηεύγκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα, 

όπσο ζην παξάδεηγκα πνπ αλαιύνπκε.  Όκσο, όζε κόξθσζε θη αλ έρεη ν κεηαλάζηεο 

δεύηεξεο γεληάο, νη επθαηξίεο ηνπ λα πξνρσξήζεη κπξνζηά νηθνλνκηθά βξίζθνληαη ζε 

αιιειεμάξηεζε κε ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν αλήθεη ε εζλνηηθή ηνπ 

νκάδα.  Η Έκκα επηδηώθεη ηελ εύξεζε εξγαζίαο πεξηζζόηεξν από θαζεηί, επηζεκαίλνληαο 

όηη δελ ηελ ηθαλνπνηεί νπνηαδήπνηε εξγαζία αιιά κόλν εθείλε πνπ ζα έρεη ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ηεο.  Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ίζσο ηε θέξλνπλ ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο γεγελείο ζπλνκειίθνπο ηεο, αθνύ ε επαγγεικαηηθή απνξξόθεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο πςειά.   

 

Δίλαη δύζθνια ηα πξάγκαηα, είλαη δύζθνια ηα πξάγκαηα δηόηη εεεεε…… ππάξρεη 

εεεεε….. ππάξρεη κηα εεεεε….. ππεξπαξαγσγή πηπρηνύρσλ θαη πηπρίσλ εεεεε…. 
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ππεξπιεζώξα, ππάξρεη ππεξπιεζώξα πηπρίσλ θαη απηό δεκηνπξγεί αληαγσληζκό 

απηό εεεεε….. θαη παξάιιεια ππάξρνπλε θαη πνιύ ιίγεο ζέζεηο εεεεε…. δειαδή θαη 

ε πξνζθνξά είλαη πνιύ κεγάιε θαη ε δήηεζε είλαη πνιύ κηθξή (ην ιέεη κε έκθαζε 

ηνλίδνληαο ηηο ζπιιαβέο). 

 

Αλ θαη ηα άηνκα αληινύλ ζεκαληηθά πξνζσπηθά νθέιε από πξνζσπηθέο επηηπρίεο 

βειηίσζεο ησλ ηδηαίηεξώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ην θνηλσληθό θεθάιαην θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη, επηηξέπνπλ ή κε ηε δηείζδπζε ησλ αηόκσλ ζε κεγαιύηεξεο 

νκάδεο αλζξώπσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπο επηδηώμεηο.  Με άιια ιόγηα, ε δπζθνιία ελζσκάησζεο ηεο 

Έκκαο ζην επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ θαηαδεηθλύεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

άηνκα θαη νκάδεο κε πεξηνξηζκέλν θνηλσληθό θεθάιαην, ελώ θξίλεηαη ζθόπηκν λα 

αλαθέξνπκε όηη ε αληίζηαζε απηή ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη άηνκα δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη ζπγθξόηεζεο δελ γίλνληαη εύθνια απνδεθηά 

ζηε λέα ρώξα ππνδνρήο, όηαλ δηεθδηθνύλ καδί κε ηνπο γεγελείο επαγγέικαηα ή ζέζεηο 

θύξνπο.   

 

Από ηελ άιιε, ζεκαληηθόο θξίλεηαη θαη ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

κεηαλαζηώλ δεύηεξεο γεληάο, σο ζεκειηαθόο γηα ηε ζρνιηθή πξόνδν ησλ πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ.  Ο Cummins ζεκεηώλεη όηη όηαλ ε απηνζπλείδεζε ησλ καζεηώλ 

επηβεβαηώλεηαη κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αλαπηύζζεηαη κέζσ ησλ 

δαζθάισλ, νη καζεηέο απηνί έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε γλώζε θαη ηε κάζεζε θαη απηό ζα νδεγήζεη ζε αθόκε πεξηζζόηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα κόξθσζε, αθνύ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπκε ην ηίκεκα γηα 

απηόλ ηνλ ζθνπό.  Αληίζεηα, όηαλ ε γιώζζα θαη ν πνιηηηζκόο ησλ καζεηώλ αγλνείηαη ή 

απνθιείεηαη κέζα ζηελ ηάμε, νη καζεηέο απηνί μεθηλνύλ από κεδεληθή βάζε, κε 

απνηέιεζκα λα ζπλδέεηαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπο (ησλ καζεηώλ απηώλ δειαδή) θαη 

ε ζησπή ηνπο σο έιιεηςε πλεπκαηηθώλ αλαδεηήζεσλ θαη ηαιέλησλ, ζπλώλπκα ησλ 

ρακειώλ ηθαλνηήησλ ησλ ηειεπηαίσλ.  Δμάιινπ, ε απόξξηςε ηεο γιώζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνύ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν, κεηαθξάδεηαη σο θνηλσληθή ππνηέιεηα 
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ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκώλ θαη γισζζώλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί από εθείλνπο ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο ή δελ ζεσξνύληαλ ηζνδύλακέο ηεο.   

 

Σα ζρνιεία σο ρώξνο δηακόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο ηαπηνηήησλ αληαλαθινύλ ηηο αμίεο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ επξύηεξνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, ζπλεπώο 

δελ καο πξνθαιεί έθπιεμε όηη ζηηο Η.Π.Α. πνιινί καζεηέο δεύηεξεο γεληάο 

ιαηηλνακεξηθαληθήο, αζηαηηθήο ή αθξηθαληθήο εζλνηηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ ππνζηεί 

ππνβάζκηζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο γιώζζαο ηνπο από ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ, θαηά ηξόπν ώζηε λα αθνκνηώλνληαη από ηελ θπξίαξρε ακεξηθαληθή νκάδα, 

ε νπνία ππνζηεξίδεη κόλν ηελ θπξηαξρία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηνπ ακεξηθαληθνύ 

πνιηηηζκνύ.  Ωζηόζν, ε απνδνρή ηεο μερσξηζηήο ηαπηόηεηαο αθνξά ζηελ εγθαζίδξπζε 

κηαο ζρέζεο ζεβαζκνύ αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή, κε ηνλ πξώην λα 

αλαγλσξίδεη όηη ν καζεηήο πξνήιζε από έλα δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ θαη κηα 

δηαθνξεηηθή ζρνιηθή θνηλόηεηα, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηειεπηαίν λα ηνπνζεηείηαη 

θξηηηθά απέλαληη ζην δηθό ηνπ πνιηηηζκηθό ππόβαζξν θαη λα αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο, 

καζαίλνληαο πνιιά πξάγκαηα από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο.  Η Έκκα αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο: 

 

Οη δάζθαινη ήηαλ εεεεεεε…. νη δάζθαινη ήηαλ πνιύ θαινί, ήηαλ εεεεε…..επγεληθνί.  

Βέβαηα πξέπεη λα πσ όηη θη εγώ από ηελ πιεπξά κνπ εεεεε…. ήκνπλ άςνγε.  Μπνξεί 

λα αθνπζηεί ιίγν ππεξβνιηθό, κπνξεί λα αθνπζηεί ηέινο πάλησλ θάπσο αιιά ήκνπλ 

άςνγε εεεεε…. θαη ζηηο ππνρξεώζεηο κνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά κνπ, θαη ζε όια 

απηά ελ πάζε πεξηπηώζεη από ηνπο δαζθάινπο δελ είρα θάπνην δήηεκα [….]. 

 

Αληηιακβαλόκαζηε όηη ε γλσζηηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε επέλδπζε ηαπηόηεηαο είλαη 

κηα δηαδηθαζία ππό ζπλερή δηακόξθσζε θαη εμέιημε.  Όζν πεξηζζόηεξν καζαίλνπλ ηα 

παηδηά θαη μερσξίδνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ηόζν πεξηζζόηεξν ελεξγνπνηνύληαη 

γηα ζπλερή απόθηεζε γλώζεο.  ε αληηδηαζηνιή, νη καζεηέο δεύηεξεο γεληάο ζα είλαη 

απξόζπκνη λα επελδύζνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, εάλ 

αηζζαλζνύλ όηη νη δάζθαινί ηνπο ηα απνξξίπηνπλ θαη δελ ηα απνδέρνληαη, δελ 



 

 

 

20 

αμηνινγνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα ηδηαίηεξά ηνπο ηαιέληα.  Η δηαιεθηηθή ζρέζε 

δαζθάινπ-καζεηή αλαδεηθλύεηαη σο ην ζεκείν θιεηδί ζηελ αλάιπζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ηδηαίηεξα ηεο πεξίπησζεο πνπ κειεηάκε ηεο δεύηεξεο γεληάο, 

θαζώο γλσζηηθή ελεξγνπνίεζε θαη επέλδπζε ηαπηόηεηαο αληηπξνζσπεύνπλ κία ζρέζε 

πνιπζύλζεηε, ζπλερώο εμειηζζόκελε, πνπ ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα θαη δπλακηθά.   

 

Από ηελ άιιε, νη Portes θαη Rumbaut δίλνπλ έκθαζε ζηε δηγισζζία κέζσ ηνπ 

επηιεθηηθνύ επηπνιηηηζκνύ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ηνλίδνληαο πσο όηαλ ηα παηδηά 

δεύηεξεο γεληάο αζπάδνληαη ηελ θνπιηνύξα θαη καζαίλνπλ θαιά ηε γιώζζα ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο, ρσξίο λα μερλνύλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα θαη γιώζζα, ηόηε είλαη ζε ζέζε λα 

απνθηήζνπλ πςειόηεξε επίδνζε θαη λα πξνζαξκνζηνύλ επθνιόηεξα ζηα λέα δεδνκέλα.  

Η απηνεθηίκεζε, νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο θαη ε απμαλόκελε αθαδεκατθή επίδνζε 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην βαζκό πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηώλ δεύηεξεο γεληάο, 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ αλαδεηθλύεηαη ε Έκκα πνπ παξά ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλάληεζε αξρηθά, θαηάθεξε λα ηηο μεπεξάζεη θαη λα επηηύρεη πςειέο ζρνιηθέο 

επηδόζεηο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Μαο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Καη ζηηο δύν γιώζζεο ζθέθηνκαη.  Γειαδή ζα πσ όηη εεεε….. θπζηθά πιένλ εεεε….. 

θπξηαξρεί ε ειιεληθή, αιιά, δειαδή ζα ζαο πσ όηη θαηά 80% ζθέθηνκαη ειιεληθά, 

ίζσο θαη παξαπάλσ θαηά 85% ζθέθηνκαη ειιεληθά θαη 15% ζθέθηνκαη κπνξεί λα 

ζθεθηώ αιβαληθά, γηαηί είλαη αθξηβώο απηά ηα ζηνηρεία είλαη πξάγκαηα αο πνύκε 

πνπ καο έρνπλ κείλεη, είλαη ν ηξόπνο, θάπνηα πξάγκαηα αο πνύκε από ηελ παηδηθή 

κνπ ειηθία, δελ μέξσ, ίζσο ν ηξόπνο ζθέςεο πνπ καο έρεη πεξάζεη εεεεε….. ε 

νηθνγέλεηα δελ μέξσ, ηα ρξόληα πνπ έκεηλα εθεί θαη απηά εεεε… λαη, ζε απηά ηα 

πξάγκαηα ελ πάζε πεξηπηώζεη λαη, απηά ηα πξάγκαηα κνπ έρνπλ κείλεη θαη ηα 

ζθέθηνκαη ζηελ αιβαληθή, (…) πώο λα πσ ηώξα εεεεε…. ζπλέβε κηα κείμε θάηη 

αλάινγν αο πνύκε όπσο έιεγα πνπ ζπλέβε κε ηε γιώζζα πνπ ππήξρε αο πνύκε ε 

ειιεληθή κε πξνζκείμεηο αιβαληθώλ ζηνηρείσλ ε, θάπσο, θάηη αλάινγν ζπλέβε θαη 

κε ηα πξόηππα θαη γεληθόηεξα κε ηελ θνπιηνύξα, αο ην πνύκε έηζη. 
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Δ Ν Ο Σ Ζ Σ Α  4 :  

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ, ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Πνιινί θηιόζνθνη λνκηκνπνηνύλ ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ε ηδηαίηεξε θνπιηνύξα ελόο θξάηνπο, απηό πνπ ν Kymlicka απνθαιεί 

«θνηλσληθή θνπιηνύξα» («societal culture»).  Απηό καο θέξλεη ζην λνπ ηηο πνιιέο 

αληηθάζεηο πνπ πιέθνπλ ηνλ ηζηό ηνπ εζληθηζκνύ, ν νπνίνο ζεσξεί όηη ηα έζλε απνηεινύλ 

πνιηηηζκηθέο νληόηεηεο, νκάδεο αηόκσλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα από ζπγθεθξηκέλα 

πνιηηηζκηθά θξηηήξηα θαη πνπ ζπλδένληαη κέζσ ησλ θνηλώλ αμηώλ θαη παξαδόζεσλ, όπσο 

ε γιώζζα, ε ηζηνξία, ε ζξεζθεία, ελώ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή.  ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, πξόθεηηαη γηα πνιηηηζκηθό εζληθηζκό πνπ εζηηάδεη ζηελ επηζπκία 

ζπληήξεζεο κηαο ηεινύκελεο ππό απεηιήο εζληθήο θνπιηνύξαο, θαη όρη ηόζν ζηελ 

απαίηεζε γηα εζληθή δηαθπβέξλεζε, όπσο πξνζηδηάδεη ζηνλ εζληθηζκό πνιηηηθήο πθήο.   

 

Απηό γίλεηαη ηδηαίηεξα θαλεξό ζηηο Η.Π.Α. όπνπ ην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

πηέδεη γηα γισζζηθή αθνκνίσζε, ηδηαίηεξα γηαηί ε ρώξα επηζπκεί λα εδξαηώζεη θνηλνύο 

δεζκνύο ζε αλζξώπνπο πνπ πξνέξρνληαη από πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο, 

εληζρύνληαο ηελ θπξηαξρία ηεο ακεξηθαληθήο αγγιηθήο θπξίσο γηα ιόγνπο ζπκβνιηθνύο.  

Έηζη, νη θνηλσλίεο ππνδνρήο πξνζηαηεύνληαη από ηελ πηζαλόηεηα αληηζηεθόκελσλ 

νκάδσλ πνπ επηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηθή ηνπο γιώζζα, θαζώο ε γιώζζα 

απνηειεί ην ηζρπξόηεξν έκβιεκα ηεο ηδηαίηεξεο εζληθήο ηαπηόηεηαο.  Αλαιπηηθόηεξα, ν 

Kymlicka θαη άιινη ζηνραζηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε θνπιηνύξα είλαη ην όρεκα εθείλν πνπ 

παξέρεη ζην άηνκν αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νδεγεζεί ζηελ 

απηνδηάζεζή ηνπ, θαηά ηξόπν ώζηε λα νηθνδνκήζεη ηελ επεκεξία ηνπ.  ε απηό ην ζεκείν 

αξρίδνπλ νη ζπγθξνύζεηο πεξί πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, αθνύ ε θνπιηνύξα δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσληθή θαηαζθεπή, όπσο εμάιινπ ππνζηεξίδεη 

θαη ν Huntington, ν νπνίνο αλαθέξεη όηη «νη ζπγθξνύζεηο δελ ζα νθείινληαη ζε 

νηθνλνκηθνύο ή ηδενινγηθνύο ιόγνπο, αιιά νη δηαηξέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ε 

θύξηα αηηία ζύγθξνπζεο ζα είλαη ν πνιηηηζκόο».   
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Η Έκκα πξνζπαζώληαο λα αλαλεώζεη ηελ θάξηα παξακνλήο ηεο ζηελ Διιάδα, αλ θαη 

έρεη εληαρζεί πιήξσο, όπσο ππνζηεξίδεη, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θνπιηνύξαο πνπ έρεη ιάβεη, δεδνκέλνπ όηη πιένλ έρεη ελζηεξληζηεί ηνλ ειιεληθό 

ηξόπν δσήο, καο εθκπζηεξεύηεθε όηαλ ηελ ξσηήζακε ζρεηηθά κε ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζπαζεί λα αλαλεώζεη ηελ θάξηα θαη λα δηεθπεξαηώζεη όιεο απηέο ηηο ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο αιινδαπνύο, εάλ ληώζεη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε 

ηνπο Έιιελεο όηη: 

 

Ναη εληάμεη, εκείο έρνπκε θαη ην άιιν εεεεε….. ζην θνκκάηη ηεο εεεεεεεε……. πνπ 

δελ ην έρνπλε θπζηθά νη Έιιελεο, ζην θνκκάηη ηεο εεεεεε….. ζην θνκκάηη ηεο 

εεεεεε….. αλαλέσζεο πνπ ιέκε ηεο θάξηαο παξακνλήο, ην νπνίν είλαη, είλαη επίζεο 

πάξα πνιύ εμνπζελσηηθό, πάξα πνιύ ρξνλνβόξν θαη πνιύ εμνπζελσηηθό ίζσο 

(ζηακαηάεη). 

Δθεί ληώζεηο λα ελνριείζαη; 

Δθεί ληώζσ βαζηθά όηη είκαη μέλε (ε θσλή ηεο ζπάεη-ζηακαηάεη λα κηιάεη).   

 

Η κεηαλάζηεπζε σο θαηλόκελν ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαζώο πνιινί άλζξσπνη 

αλαδεηνύλ θνηλσλίεο ή πνιηηηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ εηξήλε, 

ειεπζεξία θαη πξόνδν.  Από ηελ άιιε, νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί είλαη ζε ζέζε λα 

ελώλνπλ θαη λα ρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ελώ θαζέλαο ζα πξέπεη λα κάζεη λα 

ζπλππάξρεη κε ηνλ Άιιν.  Δθείλν πνπ κεηξάεη γηα ηα ππνθείκελα δελ είλαη νη πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο ή ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αιιά ε νηθνγέλεηα, ε πίζηε, ην αίκα, νη αξρέο 

θαη νη αμίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ηαπηίδνληαη κεηαμύ ηνπο.  Η κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία ηεο Έκκαο, κηαο λέαο δεύηεξεο γεληάο από ηελ Αιβαλία πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα 

ζηελ ειηθία ησλ δέθα εηώλ αλνίγεη λέα εξσηήκαηα γηα ην κέιινλ ηεο κεηαλάζηεπζεο όρη 

κόλν γηα ηελ Διιάδα αιιά γηα όιεο ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο 

θαζεκεξηλά κε ηελ νινέλα θαη απμαλόκελε κεηαλάζηεπζε.  Κπξίσο όκσο κέζα από ηελ 

αθήγεζε ηεο Έκκαο θαη παξά ηηο αληηθάζεηο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαδύνληαη ζε 

ζρέζε κε ηελ ειιεληθή θνπιηνύξα θαη ηαπηόηεηα σο θπξίαξρεο ζηε ρώξα ππνδνρήο, νη 
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λένη δεύηεξεο γεληάο παξά ην γεγνλόο όηη μεθηλνύλ από κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο Έιιελεο έρνπλ θαη πνιιέο νκνηόηεηεο, θπξίσο κε ηηο ρακειόηεξεο βαζκίδεο ηεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί ηηο απαξρέο γηα κηα λέα ηαμηθή 

πξαθηηθή νκνγελνπνίεζεο, γεγνλόο πνπ ζα επηθέξεη λένπο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη 

δηαηξέζεηο ζηηο λέεο θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. 
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