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Μ. Χαρίτοο-Φατούρου* 
Μ. Δικαίου*
Δ. Σακκά*

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η μετανάστευση βασίζεται στις ανάγκες και προσδοκίες των λιγότερο ευνοού
μενων οικονομικά μελών μιας κοινωνίας και στοχεύει στην κάλυψη των ανα
γκών των περισσότερο ευνοούμενων μελών της· αυτή η κοινωνία αποτελεί τη 
χώρα εξαγωγής ή, όπως ονομάζεται, χώρα προέλευσης. Η μετανάστευση στηρί
ζεται επίσης στις ανάγκες μιας άλλης, περισσότερο αναπτυγμένης οικονομικά, 
κοινωνίας· αυτή είναι η χώρα εισόδου ή χώρα υποδοχής.

Για τη χώρα προέλευσης, η μετανάστευση βοηθά στη λύση οικονομικών 
προβλημάτων, όπως η ανεργία και το εισοδηματικό ισοζύγιο της χώρας. 
Πρώτον, με την ολοφάνερη λύση της εξόδου περίσσιου ανθρώπινου δυναμικού 
και δεύτερον, με την είσπραξη των εμβασμάτων των μεταναστών που έστελναν 
στις οικογένειές τους που έμειναν πίσω. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα εμβά
σματα που στέλνονταν από το εξωτερικό κάλυπταν το 1975 το 30,3% των εσό
δων (Negreponti-Delivani, 1981).

Για τη χώρα υποδοχής, η μετανάστευση βοηθά στην υψηλή ανάπτυξη της 
ζωής των μελών της και ιδιαίτερα των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων, καλύπτο
ντας τις ανάγκες της παραγωγής που αυξήθηκαν με τη δημιουργία καινούριων 
ξένων και εγχώριων αγορών, οι δεύτερες ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής πο
λιτικής. Οι χώρες υποδοχής, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχουν ανάγκη 
από τη μετανάστευση και για στρατηγικούς σκοπούς· γεγονός παραδεκτό από 
τον Buckland (1970), που τονίζει ότι μία τέτοια πολιτική τα τελευταία 27 χρόνια 
έχει οδηγήσει στη διείσδυση πάνω από δύο εκατομμύρια μεταναστών από πενή
ντα διαφορετικές χώρες στην Αυστραλία, μία χώρα με 7,5 εκατομμύρια κατοί
κους πληθυσμό αυτά τα χρόνια.

Το μόνο πρόσωπο που χάνει περισσότερο παρά κερδίζει από τέτοιες συναλ
λαγές είναι ο ίδιος ο μετανάστης και τα παιδιά του. Αυτό αποδείχθηκε μέχρι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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τώρα από ένα μεγάλο αριθμό μελετών πάνω σ’ αυτό το θέμα, μερικές από τις 
οποίες άρχισαν από τη δεκαετία του ’60, αλλά εμφανίστηκαν όταν τα προβλήμα
τα άρχισαν να διακρίνονται καθαρά, στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του 
’80 (Price, 1963· Nicol, 1974■ Tait, 1972■ Granotier, 1973■ Charbit, 1975· Clark 
et al., 1976' Smolitz et al., 1977· Barger, 1977- Serrano et al., 1977· Rist, 1978· 
Cummins, 1979' και άλλοι).

Πάντως, κίνητρα για τη μετανάστευση, σε ατομικό και σε εθνικό επίπεδο, 
τονίζονταν ιδιαίτερα και από τη χώρα προέλευσης και από τη χώρα υποδοχής. 
Αυτά ήταν δύο ειδών:

α) Το να κάνεις μια καινούρια αρχή σε μια νέα χώρα με μεγάλες ευκαιρίες 
(το είδος της εξωτερικής μετανάστευσης), που σημαίνει λιγότερη εργασία με πε
ρισσότερες αποδοχές, καλύτερη μόρφωση, ευκαιρίες εκπαίδευσης, κοινωνικές 
υπηρεσίες κ.ά. Ακόμη και/ή επιστρέφοντας στην πατρίδα μετά από μικρό χρονι
κό διάστημα, ομολογουμένως σκληρής δουλειάς, με αρκετά χρήματα που να 
εξασφαλίζουν έναν υψηλό δείκτη για το μετανάστη και την οικογένειά του (το 
είδος του μετανάστη της Δυτικής Γερμανίας).

β) Στις χώρες προέλευσης, η μετανάστευση θεωρούνταν ευλογία, κυρίως από 
το γεγονός ότι κατά την επιστροφή τους οι μετανάστες θα πρόσφεραν στην εγ
χώρια παραγωγή εξειδικευμένη εργασία, στην οποία είχαν εξασκηθεί κατά την 
παραμονή τους στη βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα υποδοχής.

Και οι δύο εκδοχές κινήτρων έχουν αποδείξει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο 
ποσοστό λάθους. Η ανάγκη για μεγιστοποίηση των κερδών, λιγοστεύοντας το 
κόστος, οδήγησε τις χώρες υποδοχής στην υποβάθμιση των χώρων κατοικίας 
και των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονταν στο μετα
νάστη (Nikolinakos, 1974). Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από δύο παράγοντες: 
α) δυσκολίες στη φροντίδα για εκπαίδευση και υγεία από την ξαφνική εξάπλω- 
ση της μετανάστευσης. Έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, ότι ως το τέλος της δε
καετίας του ’60 ήταν συνηθισμένο να υπάρχουν σε ένα σχολείο της Αυστραλίας 
μέχρι και είκοσι διαφορετικές χώρες που αντιπροσωπεύονταν μέσα στο σχολικό 
πληθυσμό (Goding, 1978). β) Το μοντέλο του «κοινού υποδοχέα» που τείνει 
στην αφομοίωση και ακολουθούσε το παράδειγμα της Αμερικής, σύμφωνα με το 
οποίο ο κυρίαρχος πολιτισμός της χώρας υποδοχής ασκεί πίεση σε μια εθνική 
ομάδα, έτσι ώστε να χάνει την ιδιαιτερότητά της στους συγκινησιακούς, ψυχο
λογικούς και συμπεριφορικούς τρόπους. Η βαθμιαία αφομοίωση των μελών της 
στην κυρίαρχη κουλτούρα που επέρχεται στις διαδοχικές γενιές έχει ως συνέ
πεια την κρίση ταυτότητας και το αίσθημα της αποξένωσης, ιδιαίτερα στις 
πρώτες και δεύτερες γενιές των μεταναστών.

Ακόμη, με σκοπό τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής, οι 
ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής έχουν, σε μεγάλο βαθμό, διατηρήσει το προσωρινό 
καθεστώς για τους μετανάστες εργάτες. Αυτό οδηγεί από τη μια μεριά στη διά
σπαση των οικογενειών (κυρίως τα παιδιά και μερικές φορές η σύζυγος μένουν 
πίσω) και από την άλλη στο διχασμό των εργατών σε ανταγωνιστικές ομάδες· 
τους μετανάστες εργάτες και τους εργάτες της χώρας υποδοχής (Nikolinakos,
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1974). Είναι γεγονός ότι σε καιρούς οικονομικής κρίσης, ο διχασμός της εργατι
κής τάξης μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στο ρατσισμό που είναι συνδεδεμένος 
με το αποικιακό παρελθόν μερικών χωρών υποδοχής.

Τέλος, ο μύθος του ειδικευμένου εργάτη που επιστρέφει στην πατρίδα του, 
έχει ήδη ανατραπεί. Οι μετανάστες εργάτες χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλει
στικά σε ανειδίκευτη εργασία με πολύ μικρή ελπίδα για προαγωγή, μιας και σε 
ειδικευμένη εργασία και σε υπηρεσίες χρησιμοποιούνταν περισσότερο οι εργά
τες της χώρας υποδοχής (Collaros και Moussourou, 1978). Με βάση την οικονο
μική κρίση που άρχισε το 1971 και του επερχόμενου επαναπατρισμού μεγάλου 
αριθμού μεταναστών, είμαστε τώρα σε θέση να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, 
(Nikolaou, 1981) ότι μέχρι το 1980, 40% ανειδίκευτοι και 52% ημιειδικευμένοι 
Έλληνες εργάτες μετανάστες είχαν επαναπατριστεί.

Η μελέτη, ωστόσο, των παιδιών των μεταναστών και των οικογενειών τους 
με το σκοπό να εισάγει προτάσεις στην κατάλληλη συμβουλευτική διαδικασία 
είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, γιατί τα προβλήματα με τα οποία έχει να 
κάνει συνδέονται με ατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αν εξετάσουμε το 
θέμα από τη μεριά του παιδιού, διατρέχουμε τον κίνδυνο να αγνοήσουμε τους 
κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες που είναι συχνά αποφασιστικοί στη δημιουρ
γία του προβλήματος. Από την άλλη μεριά, μια ολική κοινωνιολογική προσέγγι
ση θα βοηθούσε στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους το περιβάλ
λον ανατρέπει τη συνήθη πορεία (εξέλιξη) της προσαρμογής μιας εθνικής ομά
δας και έτσι τη μεταβάλλει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (Charbit, 1977). Αυτό 
που δεν εξηγεί μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο, είναι γιατί κάτω από παρόμοιες 
συνθήκες μερικά παιδιά είναι περισσότερο υψηλού κινδύνου από άλλα. Λαμβά- 
νοντας υπόψη ότι ένα άτομο δρα, σκέφτεται και εκφράζεται σύμφωνα με τους 
τρόπους που του υπαγορεύει μία σταθερή αλληλεπίδραση που έχει με το περι
βάλλον του, υποθέτουμε ότι ο συνδυασός μικρο-κοινωνικής και μακρο-κοινωνι- 
κής προσέγγισης θα ήταν χρήσιμος στη μελέτη των προβλημάτων των παιδιών 
των μεταναστών. Η μικρο-κοινωνική προσέγγιση αναφέρεται στη γονεϊκή απο- 
στέρηση και η μακρο-κοινωνική αναφέρεται στην πολιτισμική αποστέρηση ή 
αλλιώς στην πολιτισμική αλλαγή.

Γονεϊκή αποστέρηση

Στις περιπτώσεις παιδιών που ζουν χωριστά από τους μετανάστες γονείς τους, 
μία ερώτηση που συνδέεται άμεσα με το θέμα αλληλεπίδρασης παιδιού-περι- 
βάλλοντος είναι σε ποιο βαθμό η απουσία των γονέων διαταράσσει την ψυχολο
γική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Μελέτες πάνω στο θέμα αυτό έχουν 
δώσει, συχνά, αντίθετα αποτελέσματα, τα οποία εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, 
από τη διάρκεια του αποχωρισμού και από την ηλικία του παιδιού. Μερικοί 
ερευνητές (Haslam, 1979' Bradley, 1979) οι οποίοι επηρεάστηκαν κυρίως από 
παλαιότερες μελέτες που έγιναν από τον Bowlby (1951), υποστηρίζουν ότι η γο- 
νεϊκή αποστέρηση σε μικρή ηλικία ευθύνεται κυρίως για σοβαρές διαταραχές
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στην ανάπτυξη. Ακόμη, μελέτες με ιδρυματικούς έφηβους έδειξαν ότι ο μόνιμος 
αποχωρισμός πριν από την ηλικία των 10 χρόνων συνδέεται με την έλλειψη αυ
τοπεποίθησης προς τους ενήλικες και χαμηλές προσδοκίες (Stein και Berdeyen, 
1980), ή με χαμηλή αυτοεκτίμηση και με ψυχοσωματικά προβλήματα αργότερα, 
(Mansdorf, 1981). Ειδικότερα, για τα παιδιά των μεταναστών ηλικίας 6-12 χρό
νων που έμειναν πίσω στη χώρα προέλευσης και στη φροντίδα της εκτεταμένης 
οικογένειας ή του παππού και της γιαγιάς, πολύ λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί. 
Ο Charbit (1977) αναφέρει για τα παιδιά αυτά έλλειψη κοινωνικότητας, ντροπα- 
λότητα, έλλειψη αυτοπεποίθησης σε διαπροσωπικές σχέσεις και αίσθημα μονα
ξιάς. Ειδικά, για την περίπτωση της Νότιας Ιταλίας, αναφέρει ότι τα παιδιά που 
ο πατέρας τους λείπει πηγαίνουν λιγότερα χρόνια στο σχολείο από αυτά μιας 
ομάδας ελέγχου.

Ωστόσο, η υπαιτιότητα της γονεϊκής αποστέρησης στην ανάπτυξη ψυχολογι
κών και εκπαιδευτικών προβλημάτων στο παιδί έχει ερευνηθεί από μία σειρά 
άλλων μελετών (Η owe lis και Layng, 1955· Parker, 1979· Rutter, 1980· Tennant 
et al., 1980■ Wilkew, 1980· Crook και Eliot, 1980), οι οποίες έδειξαν ότι αυτή 
καθαυτή η γονεϊκή αποστέρηση δεν οδηγεί αναγκαστικά σε διαταραχή· οι συν
θήκες που υπάρχουν πριν και μετά τον αποχωρισμό είναι αυτές που μετράνε πε
ρισσότερο. Τέτοιες συνθήκες είναι οι αιτίες του αποχωρισμού, όπως η ηλικία, η 
μόρφωση και το κοινωνικο-οικονομικό του επίπεδο. Όλα αυτά παίζουν σημα
ντικό ρόλο στην εμφάνιση, τη φύση και τη διάρκεια των προβλημάτων. Σε μια 
εξαιρετική μελέτη από τους Adams και Horowitz (1980) που σύγκριναν δύο 
ομάδες Αμερικάνων μαύρων και Κουβανών προσφύγων λευκής καταγωγής 
χωρίς πατέρα με μία ομάδα ελέγχου παιδιών με πατέρα, εξισωμένες ως προς το 
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, την εθνικότητα, τον τόπο παραμονής, την ηλι
κία, το γένος και την τακτική θέση στην οικογένεια, δε βρέθηκε καμιά θετική 
συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχοπαθολογία και στην έλλειψη του πατέρα των παι
διών αυτών. Βρέθηκε ότι η φτώχεια έχει τέτοια επίδραση που υπερσκελίζει όλα 
τα άλλα χαρακτηριστικά.

Ακόμη, μελέτες σε παιδιά μεταναστών έδειξαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές 
στη στάση τους ως προς την εκπαίδευση συγκρινόμενοι με μια ομάδα ελέγχου ή 
ότι υπήρχαν ακόμη και υψηλότερες σχολικές επιδόσεις από παιδιά που είχαν 
μείνει στη χώρα προέλευσης, για παράδειγμα στη Γιουγκολαβία και στην Πορ
τογαλία (Charbit, 1977· Gokalp, 1971).

Πολιτισμική αλλαγή

Ένα άλλο ερώτημα που είναι στενά συνδεδεμένο με την επίδραση που ασκεί το 
περιβάλλον στο παιδί είναι πότε η πολιτισμική αλλαγή, που οφείλεται στην κι
νητικότητα από έναν πολιτισμό στον άλλο, επιδρά στην ανάπτυξη του παιδιού. 
Εδώ πάλι οι μελέτες δίνουν συχνά αντίθετα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτό 
που ονομάστηκε «υπόθεση του άγχους της πολιτισμικής προσαρμογής» (Beiser 
και Collomb, 1981· Devos και Miner, 1959), τα άτομα που μετακινούνται από
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έναν πολιτισμό στον άλλο θα έπρεπε να αποτελούν έναν πληθυσμό υψηλού κιν
δύνου για την ανάπτυξη σωματικών και ψυχολογικών ανωμαλιών.

Μελέτες που χρησιμοποιούν ενήλικες μετανάστες στις χώρες της Ευρώπης 
και της Αμερικής υποστηρίζουν αυτή την άποψη, (Ηaavio-Manilla και Stenious, 
1978' Lin κ.ά., 1979' Seitzer, 1981), ενώ άλλες την ανατρέπουν (Inkeies και Smi
th, 1974 και 1976' Belser και Collomb, 198L Reverdey, 1963). Σύμφωνα με τις 
δεύτερες, η πολιτισμική αλλαγή από μόνη της δεν είναι απαραίτητα η αιτία για 
τις διαταραχές της ψυχικής υγείας· άλλοι παράγοντες μαζί με την αλλαγή είναι 
εξίσου υπεύθυνοι. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προ- 
σφέρονται και από τη χώρα προέλευσης και από τη χώρα υποδοχής για την πο
λιτισμική προσαρμογή στην καινούρια χώρα σε σχέση με την προσωπική ικανό
τητα του μετανάστη και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εθνικής ομάδας στην 
οποία ανήκει. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση των προβλημάτων ή τις 
ερμηνείες που προσφέρονται, μελέτες κυρίως στην Αυστραλία, τη Δυτική Γερ
μανία και τη Σουηδία αναφέρουν ότι τα παιδιά των μεταναστών, συγκρινόμενα 
με τα παιδιά των χωρών υποδοχής, παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα 
στην προσαρμοστική συμπεριφορά στο σχολείο (Taft και Cahill, 1978) περισσό
τερες δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις (Otto, 1968), επιθετικότητα, χαμη
λή εικόνα του εαυτού, υπερκινητικότητα και έλλειψη διεκδίκησης (Aurelius, 
1980), τάση για απομόνωση (Charbit, 1977) και σύγχυση ταυτότητας.

Αλλά όλες οι μελέτες που ασχολούνται με τα παιδιά των μεταναστών συ- 
γκρίθηκαν με μελέτες για παιδιά μη μεταναστών στη χώρα προέλευσης ή στη 
χώρα υποδοχής. Καμιά δεν κατάφερε να ερευνήσει αυτό που προσπάθησε να 
κάνει αυτή η μελέτη, δηλαδή να εξετάσει τις επιδράσεις της πολιτισμικής αλλα
γής σε σχέση με τη γονεϊκή αποστέρηση, στόχος που θα μπορούσε να βοηθήσει 
στη σωστή κατανόηση των επιδράσεων των διαφορετικών πολιτισμών. Στη με
λέτη μας, το παιδί εξετάζεται σε σχέση με την οικογένειά του και τις ιδιαίτερες 
πολιτισμικές συνθήκες (κοινωνικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές) της συγκε
κριμένης κοινωνίας και ομάδας στην οποία ζει και συγκρίνεται επίσης με μια 
ομάδα ελέγχου που ζει στη χώρα προέλευσης. Η μελέτη συλλέγει απόψεις για 
τη συμπεριφορική δομή του παιδιού και τον τρόπο που διευθετείται μέσα από 
την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι και στο σχο
λείο. Μέσα από αυτά τα συμφραζόμενα προβλήματα προτείνεται ένας σκελετός 
για Συμβουλευτική.

Μέθοδος της Έρευνας

Το δείγμα

Επιλέχθηκαν δύο σύνολα ομάδων παιδιών μεταναστών ηλικίας 8-10 χρονών 
ίσος αριθμός αγοριών και κοριτσιών. Το ένα από τη χώρα προέλευσης και το 
άλλο από τη χώρα υποδοχής. Το δείγμα από τη χώρα προέλευσης προερχόταν 
από πέντε χωριά της περιοχής της Δράμας. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε γιατί
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έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδημίας και κατά συνέπεια το μεγαλύτερο επα
ναπατρισμό στην Ελλάδα.

Μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση της περιοχής αποκάλυψε τους λόγους 
της μετανάστευσης, που ήταν οι ακόλουθοι: περιβάλλον ορεινό ή ημιορεινό, κα
μιά μορφή βιομηχανίας, μικρές ιδιοκτησίες, φτωχές υπηρεσίες και χαμηλό επί
πεδο μόρφωσης. Η μετανάστευση από την περιοχή γινόταν σχεδόν αποκλειστι
κά προς τη Δυτική Γερμανία. Γι’ αυτό το λόγο, το δείγμα από τη χώρα προέλευ
σης επιλέχθηκε από την περιοχή Baden-Wuttenberg, όπου ζούσαν οι περισσότε
ροι μετανάστες από την Ανατολική Μακεδονία. Έξι ομάδες παιδιών χρησιμο
ποιήθηκαν ως εξής:

1η ομάδα: παιδιά που έζησαν σχεδόν αποκλειστικά, εκτός από τους έξι 
πρώτους μήνες, με κηδεμόνες (γιαγιάδες, παππούδες) στην Ελλάδα, ενώ οι γο
νείς τους ήταν μετανάστες στη Δυτική Γερμανία (γονεϊκή αποστέρηση). Ν=22.

2η ομάδα: παιδιά που έζησαν με τους γονείς τους τα τελευταία 2-4 χρόνια 
και κινήθηκαν προς ή από την Ελλάδα όχι περισσότερο από τρεις φορές (εναλ
λαγή πολιτισμικού και γονεϊκού περιβάλλοντος). Ν=17.

3η ομάδα: παιδιά που έζησαν αποκλειστικά με τους γονείς τους στη Δυτική 
Γερμανία. Ν=20.

4η ομάδα: παιδιά που ζουν με τους γονείς τους στη Δυτική Γερμανία τα τε
λευκταία 2-4 χρόνια (εναλλαγή πολιτισμικής και γονεϊκής αποστέρησης). Ν=20.

5η ομάδα: παιδιά που έζησαν το λιγότερο 1 χρόνο στη Δυτική Γερμανία και 
γύρισα και με τους δύο γονείς στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 2-4 χρόνια (πα- 
λιννοστούντες). Ν=27.

6η ομάδα: παιδιά που έζησαν αποκλειστικά με τους γονείς τους στην Ελλάδα 
(ομάδα ελέγχου). Ν=24.

Στις ομάδες ελέγχθηκε η πολιτισμική προέλευση, η οικονομική κατάσταση, 
η απασχόληση και το επίπεδο μόρφωσης.

Συνεντεύξεις

Οι γονείς ή τα άτομα που υποκαθιστούν τους γονείς (κυρίως γιαγιάδες, παππού
δες) ρωτήθηκαν πάνω σε δύο τύπους ερωτηματολογίων που δημιουργήθηκαν ει
δικά για το σκοπό της μελέτης: α) ένα ερωτηματολόγιο που αφορά ορισμένες 
περιοχές-κλειδιά της συμπεριφοράς των παιδιών και β) ένα ερωτηματολόγιο 
που αφορά τις στάσεις των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους.

Οι περιοχές-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: συμπεριφορά στο παιχνίδι 
(ομαδικό, ατομικό, επιθετικό, δυσκολίες σε ορισμένα είδη παιχνιδιού), κοινωνι
κή αλληλεπίδραση γονιών και παιδιών, αντίδραση σε νέες καταστάσεις, εξάρτη
ση, συνεργασία στο σπίτι, συνήθειες φαγητού και ύπνου, αντίδραση στην απο
γοήτευση, αγχωτική συμπεριφορά: (προβλήματα ύπνου, ενούρηση, φοβίες, άρ
νηση σχολείου, υπερκινητικότητα)· δυσκολίες γλωσσικές.

Το ερωτηματολόγιο στάσεων εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς αντι
μετωπίζουν τη συμπεριφορά του παιδιού όπως ορίστηκε παραπάνω.
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Αποτελέσματα της Έρευνας

Ακολουθώντας την ορθογώνια παραγοντική ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων 
των δύο ερωτηματολογίων, εντοπίστηκαν μία σειρά από παράγοντες που συμ
φωνούσαν με το στατιστικό μας κριτήριο (υψηλότερη από 1 Eigen η τιμή για 
τον κάθε παράγοντα). Η διακύμανση ήταν 69,5% για το ερωτηματολόγιο της συ
μπεριφοράς των παιδιών και 64,5% στο ερωτηματολόγιο των στάσεων.

Βάσει αυτών των παραγόντων σχηματίστηκαν σύνθετες μεταβλητές που χρησι
μοποιήθηκαν για παραπέρα ανάλυση, ενώ χρησιμοποιήθηκε το τεστ Mann- 
Whithney U.

Στη συνέχεια μερικές απ’ αυτές τις μεταβλητές ορίστηκαν υψηλού κινδύνου 
με βάση προηγούμενη βιβλιογραφία (Aurelius, 1980' Charbit, 1977).

Σύνθετες μεταβλητές υψηλού κινδύνου στο Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς 
του παιδιού. Η σύνθετη μεταβλητή Fi αφορά την ακινησία, ανυπακοή, νευρικό
τητα, υπερκινητικότητα, επιμονή και κυρίως το παιδί που θυμώνει εύκολα και 
καταπιέζεται. Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές σ’ 
αυτή τη μεταβλητή.

Η σύνθετη μεταβλητή F3 αφορά το παιδί με καταναγκαστικές τάσεις για 
τάξη και καθαριότητα- είναι το παιδί που αυτοεξυπηρετείται. Οι διαφορές εδώ 
βρίσκονται όλες προς την ίδια κατεύθυνση, όταν συγκρίνεται με την ομάδα 1, 
που βρίσκεται χαμηλά σε αυτή τη μεταβλητή. Οι ομάδες 6, 5, 4 και 3 σημειώ
νουν υψηλότερες τιμές (ρ=.05, ρ=.003, ρ=.05 και ρ=.02 αντίστοιχα). Πάντως η 
ομάδα 5 σημειώνει υψηλότερες τιμές από την 2 (ρ=.05). Όταν οι ομάδες ενώθη
καν και συγκρίθηκαν με βάση τα παιδιά που ζούσαν στη Γερμανία έναντι εκεί
νων που ζούσαν στην Ελλάδα (Πίνακας 3) οι ομάδες 3 και 4 σημείωσαν σημα
ντικά υψηλότερες τιμές από τις ομάδες 1 και 2 (ρ=.01).

Η σύνθετη μεταβλητή F? αφορά το παιδί στο ομαδικό παιχνίδι. Είναι το παι
δί που διστάζει να εμπλακεί στο ομαδικό παιχνίδι και καβγαδίζει με τα άλλα 
παιδιά. Εδώ περιλαμβάνεται επίσης το παιδί που μένει μόνο, χωρίς να μιλά όταν 
υπάρχουν επισκέπτες στο σπίτι. Σε αυτή τη μεταβλητή όλα σημείωσαν χαμηλό
τερες τιμές, αλλά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μονάχα μεταξύ των ομάδων 6 
και 2 (ρ=.05). Η ομάδα 6 έδωσε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από την ομάδα 3.

Η σύνθετη μεταβλητή Fg έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του παιδιού κατά 
τη διάρκεια ομαδικού παιχνιδιού και ιδιαίτερα με το παιδί που φιλονικεί, εγκα
ταλείπει χωρίς λόγο την ομάδα και έχει ασταθή διάθεση. Εδώ δε βρέθηκε καμιά 
σημαντική διαφορά.

Η σύνθετη μεταβλητή F» αναφέρεται στο παιδί που δημιουργεί προβλήματα 
και επιθετική συμπεριφορά στο παιχνίδι. Και εδώ επίσης δε βρέθηκε σημαντική 
διαφορά.

Η σύνθετη μεταβολή F)3 είναι η πιο ενδιαφέρουσα μεταβλητή, γιατί αναφέ- 
ρεται στην έλλειψη ανεξαρτησίας, στα προβλήματα ύπνου και την ευερεθιστικό- 
τητα. Εδώ η ομάδα 4 έδωσε σημαντικά υψηλότερες τιμές από την ομάδα 5 
(ρ=.05), 3 (ρ=.05)και 1 (ρ=.01).
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Όταν ενώθηκαν και συγκρίθηκαν οι ομάδες με βάση τη μετακίνηση από τη 
μια κοινωνία στην άλλη, βρέθηκε πως η ομάδα 4 και η ομάδα 2 έδωσαν σημα
ντικά υψηλότερες τιμές από τις ομάδες 1 και 3 (ρ=.05).

Η σύνθετη μεταβολή Fi? είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα μεταβλητή καθώς 
συμφωνεί εν μέρει με προηγούμενες μελέτες. Έχει σχέση με τις δυσκολίες στο 
παιχνίδι, την υπερβολική υπακοή και την ντροπή. Η ομάδα 4 έδωσε σημαντικά 
υψηλότερες τιμές από τις ομάδες 1 (ρ=.05), και 2 (ρ=.02) και 6 (ρ=.05), ενώ η ομά
δα 3 έδωσε υψηλότερες τιμές από την ομάδα 2 (ρ=.05). Από τα παραπάνω αποτε
λέσματα δεν είναι περίεργο το εύρημα ότι οι ομάδες ομαδοποιήθηκαν με βάση τη 
χώρα κατοικίας (Ελλάδα-Γερμανία) των παιδιών. Δηλαδή, οι ομάδες 3 και 4 έδω
σαν υψηλότερες τιμές από τις 1 και 2 (ρ=.01 και στις δύο περιπτώσεις).

Η σύνθετη μεταβλητή F20 περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τρόπους παι
χνιδιού (η ώρα του παιχνιδιού είναι περιορισμένη και το παιδί χαλάει το ομαδι
κό παιχνίδι) και περιλαμβάνει και μία περίεργη μεταβλητή, όπως η φοβία για 
τους γιατρούς. Οι περισσότερες από τις διαφορές που βρέθηκαν εδώ είναι πολύ 
σημαντικές. Η ομάδα 5 έδωσε υψηλότερες τιμές από την ομάδα 1 (ρ=.03). Επί
σης, η ομάδα 4 έδωσε υψηλότερες τιμές από τις ομάδες 1 (ρ=.004), 2 (ρ=.04) και 
6 (ρ=.04). Πάντως η ομάδα 3 έδωσε υψηλότερες τιμές από τις ομάδες 6 
(ρ=.001), 5 (ρ=.05), 2 (ρ=.001) και 1 (ρ=.0001).

ΓΤ αυτό δεν ήταν καθόλου περίεργο που βρέθηκε ότι, όταν οι ομάδες ενώθη
καν και συγκρίθηκαν με βάση τη χώρα κατοικίας (Ελλάδα-Γερμανία), οι ομάδες 
3 και 4 σημείωσαν υψηλότερες τιμές από τις 1 και 2 (ρ=.0001).

Μεταβλητές υψηλού κινδύνου στο Ερωτηματολόγιο Στάσεων:

Η σύνθετη μεταβλητή F3 έχει να κάνει με τον «έλεγχο» (ιδιαίτερα την ώρα του 
παιχνιδιού) από μέρους του γονέα/κηδεμόνα που ενισχύει την υπακοή.

Όπως δείχνει ο Πίνακας 2, η ομάδα 5 διαφέρει σημαντικά από τις ομάδες 6 
(ρ=.05), 4 (ρ=.02) και 2 (ρ=.02). Σε όλες τις περιπτώσεις η ομάδα 5 έδωσε υψη
λότερες τιμές ενώ οι ομάδες 6, 4 και 2 έδωσαν χαμηλές τιμές.

Η σύνθετη μεταβλητή Fs περιγράφει τον αυστηρό γονέα/κηδεμόνα ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά γεύματα και ώρα ύπνου. Συγκρινόμενη με την ομάδα 5, που έτεινε 
προς την υψηλή πλευρά της κλίμακας, οι ομάδες 6 και 1 έδωσαν αποτέλεσμα 
προς τη χαμηλή πλευρά της κλίμακας (ρ=.05, ρ=.007 αντίστοιχα). Επίσης η ομά
δα 3 βαθμολογείται υψηλά εκεί όπου η ομάδα 1 βαθμολογείται χαμηλά (ρ=.026). 
Από την άλλη μεριά, και οι δύο ομάδες 1 και 2 έδωσαν χαμηλές τιμές, ενώ η 
ομάδα 1 βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα της 2 (ρ=.05).

Η σύνθετη μεταβλητή F6 περιγράφει μερικώς την υπερπροστασία των γονέ
ων/κηδεμόνων σε ό,τι αφορά το φαγητό και την ανάγκη του γονέα να έχει το 
παιδί κοντά του. Πρόκειται επίσης για γονείς/κηδεμόνες που πιέζουν το παιδί 
να έχει μια τάξη στα πράγματά του. Σε αυτή τη μεταβλητή η ομάδα 1 βρίσκεται 
υψηλότερα από τις ομάδες 6, 5 και 2 (ρ=.05 σε όλες τις περιπτώσεις).

Η σύνθετη μεταβλητή Fio έχει να κάνει με τους υπερπροστατευτικούς γονείς/ 
κηδεμόνες που πάντα προσέχουν το παιδί που παίζει ή βρίσκεται με άλλα άτομα.
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Σ’ αυτή τη μεταβλητή η ομάδα 5 έδωσε υψηλότερες τιμές, ενώ η ομάδα 4 έδωσε 
χαμηλότερες τιμές (ρ=.01).

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την κρί
ση των γονέων/κηδεμόνων, είναι τα παιδιά που πρόσφατα πήγαν στους γονείς 
τους στη Γερμανία. Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, παρουσιάζουν δυσκο
λίες στην προσωπική και διαπροσωπική σφαίρα της ζωής· έχουν προβλήματα 
ύπνου, είναι πάρα πολύ εξαρτημένα από τους γονείς τους και είναι ευερέθιστα. 
Επιπλέον, μοιράζονται μερικά προβλήματα με τα παιδιά που έζησαν πάντα στη 
Γερμανία με τους γονείς τους. Και οι δύο ομάδες παιδιών που ζουν στη Γερμα
νία είναι ντροπαλά, πολύ υπάκουα, έχουν δυσκολίες στο παιχνίδι, έχουν περιορι
σμένη ώρα παιχνιδιού, καταστρέφουν το ομαδικό παιχνίδι πιο συχνά από τα παι
διά που έζησαν στην Ελλάδα με ή χωρίς τους γονείς τους. Επομένως, η αλλαγή 
και της οικογένειας και του πολιτισμικού περιβάλλοντος (δηλαδή παιδιά που 
έζησαν στην Ελλάδα και μετά, τους τελευταίους 6 μήνες, με τους γονείς τους) 
δημιουργεί παιδιά υψηλού κινδύνου πέρα από το γεγονός ότι τα παιδιά μετανα
στών που ζουν στη χώρα υποδοχής παρουσιάζουν προβλήματα που έχουν επιση- 
μανθεί και από άλλες μελέτες (Otto, 1968' Charbit, 1977- Aurelious, 1980). Αυτό 
πιθανώς οφείλεται στο ότι και οι γονείς και το παιδί αντιμετωπίζουν μία αγχώδη 
κατάσταση στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στην ιδέα του νεοαφιχθέ- 
ντος παιδιού στην οικογένεια από τη μία και σε ένα ξένο περιβάλλον από την 
άλλη. Τέτοια προβλήματα απορρέουν από το γεγονός ότι η οικογένεια ανήκει σε 
μια μειονότητα που κατέχει κατώτερη θέση στην κοινωνία υποδοχής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι μεταξύ των παιδιών που ζουν στην 
Ελλάδα, αυτά που πρόσφατά μετακινήθηκαν προς την πατρίδα για να ζήσουν με 
τους παππούδες, γιαγιάδες εμφανίζουν μερικώς όμοια προβλήματα με την άλλη 
ομάδα «μετακίνησης», δηλαδή των παιδιών που πρόσφατα μετακινήθηκαν προς 
τη Γερμανία, αν και τα τελευταία είναι υψηλότερου κινδύνου, όπως συζητήθηκε 
πιο πάνω. Τα κοινά προβλήματα είναι ο ύπνος, η έλλειψη ανεξαρτησίας και η 
ευερεθιστικότητα. Τα παιδιά της ομάδας παλιννόστησης από την άλλη είναι λι
γότερο υψηλού κινδύνου από αυτά που ζουν στη Γερμανία, αν και έχουν μερικά 
κοινά προβλήματα- έχουν περιορισμένη ώρα παιχνιδιού, καταστρέφουν το ομα
δικό παιχνίδι και παρουσιάζουν ένα παράξενο πρόβλημα όπως η φοβία για τους 
γιατρούς. Πάντως, οι στάσεις των γονέων είναι πολύ αποκαλυπτικές, μια και οι 
παλιννοστούντες γονείς φαίνεται να είναι υψηλότερου κινδύνου -από όλους. 
Έχουν την τάση να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τι κάνει το παιδί, είναι υπερπρο
στατευτικοί και πολύ περιοριστικοί. Αυτό δεν είναι περίεργο, αφού είναι οι μό
νοι που μετακινήθηκαν δύο φορές από τη μία κοινωνία στην άλλη- αυτό που 
υποθέτουμε εδώ είναι ότι οι γυναίκες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο 
από αυτές τις πολιτισμικές αλλαγές. Τέτοιες ενδείξεις μάς δίνει και η μελέτη 
των Collaros και Moussourou (1978).
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Μεταφέροντας τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, θα μπορούσαμε να υποθέ
σουμε ότι το άγχος του γονέα είναι ο παράγοντας που συντελεί στην εμφάνιση 
των προβλημάτων στα παιδιά της ομάδας παλιννόστησης, ενώ τα προβλήματα 
των παιδιών που ζουν στη Γερμανία οφείλονται κυρίως σε παράγοντες ξένους 
προς την ανατροφή του παιδιού, όπως έδειξαν κι άλλες μελέτες (Adams και Ho
rowitz, 1980). Τέτοιοι παράγοντες έχουν νά κάνουν πιθανότατα με δυσκολίες 
που προκαλούνται από την εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση 
των μεταναστών (Ηopt, 1983). Τέλος, οι δύο ομάδες των παιδιών που ζουν συνέ
χεια μαζί τους φαίνεται να είναι λιγότερο υψηλού κινδύνου από όλες τις άλλες, 
με μόνη εξαίρεση την ομάδα ελέγχου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το γονεϊκό 
υποκατάστατο, μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας προέλευσης, αντι
σταθμίζει επαρκώς τη σύγχυση που δημιουργείται με το γονεϊκό αποχωρισμό.

Ωστόσο, αυτό χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα σε σχέση με πιθανό επηρεασμό 
(βίας) για αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά που σχετίζεται με το ρόλο των για
γιάδων και παππούδων.

Προτάσεις για τη Συμβουλευτική Γονέων

Πιστεύουμε ότι η Συμβουλευτική γενικά, σε αυτό το στάδιο της έρευνας στη με
τανάστευση, μπορεί να είναι μόνο προληπτική. Είναι πολύ νωρίς να πούμε, για 
παράδειγμα, ότι ο γονεϊκός αποχωρισμός, ακόμη και με ένα κακό υποκατάστατο 
είναι καλύτερος από την πολιτισμική αλλαγή ή και αντίθετα. Αυτό πού μπορού
με να πούμε είναι ότι ένα καλό υποκατάστατο θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 
λύση συγκρινόμενη με τη ζωή σε ένα στερημέο και/ή αντιφατικά πολιτισμικό 
περιβάλλον. Αυτό που μπορούμε να πούμε με περισσότερη σιγουριά όμως είναι 
ότι το να φέρεις το παιδί σου μετά από μια ορισμένη ηλικία να ζήσει στη χώρα 
υποδοχής, πιθανόν να δημιουργήσει σύγχυση σε όλους. Ωστόσο, μια περιοχή 
της Συμβουλευτικής των μεταναστών γονέων θα μπορούσε να σκοπεύει στο να 
τους βοηθήσει να βρουν την καλύτερη λύση, κάτω από τις συγκεκριμένες περι
στάσεις κάθε φορά.

Μια άλλη περιοχή της Συμβουλευτικής των μεταναστών γονέων σχετικά με 
προβλήματα μειονοτήτων θα μπορούσε να στραφεί στην ευαισθητοποίησή τους 
προς την κοινωνική-πολιτική και οικονομική ζωή των μεταναστών, όπως ανα
φέρθηκε περιληπτικά στην αρχή. Δηλαδή, πληροφόρηση του μετανάστη ότι ο 
ξενιτεμός του ουσιαστικά βοηθά την οικονομία και της πατρίδας του και της 
νέας του πατρίδας και ότι γι’ αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
«δεύτερης κατηγορίας» πολίτης. Μια τρίτη περιοχή θα ήταν να βοηθηθεί στο να 
πιέζει για αλλαγές που θα οδηγούσαν στην ενσωμάτωση περισσότερο παρά 
στην αφομοίωση στον καινούριο πολιτισμό, για τα παιδιά του και για τον ίδιο. 
Η μετανάστευση φαίνεται ότι είναι ανάγκη στο κοινωνικο-οικονομικό μας σύ
στημα. Σήμερα έχει μειωθεί· οι άνθρωποι γυρνάνε στην πατρίδα τους με ή χωρίς 
τη θέλησή τους, με ή χωρίς φανερές απώλειες. Αλλά θα ξαναρχίσει πάλι, εφό
σον οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική
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κρίση. Έτσι, (με βάση τις σημερινές κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες) θα 
υπάρχουν πάντοτε ομάδες μεταναστών που θα φεύγουν και θα επιστρέφουν, 
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σχετικά με την προσαρμογή τους στη χώρα 
προέλευσης. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστη
μα και μια κοινωνική αλληλεπίδραση τέτοια, ώστε να ελαττωθεί η δημιουργία 
μειονοτήτων υψηλού κινδύνου.

Προτάσεις για μια ενιαία πολιτισμική κοινωνία στις χώρες υποδοχής βαθμιαία 
κερδίζουν έδαφος με τη δημιουργία προγραμμάτων ενιαίας πολυπολιτισμικής εκ
παίδευσης. 'Οχι χωρίς λόγο ο Jones (1978), για παράδειγμα, θέτει τη φανερή ερώ
τηση: «Γιατί διδάσκονται τόσο πολύ τα γερμανικά και τα γαλλικά στα σχολεία 
της Αυστραλίας, όταν ο κυρίως μη εθνικός πληθυσμός είναι Ιταλοί, Έλληνες και 
πιο πρόσφατα Άραβες και Ισπανοί;» Ακόμη ο Hopf (1983) επισημαίνει την ανά
γκη ενός ενιαίου πολυπολιτισμικού προγράμματος για τα παιδιά των μεταναστών 
εργατών στη Δυτική Γερμανία. Η κινητικότητα ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς είναι 
μία πραγματικότητα κυρίως για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και απαιτεί μεθό
δους ενσωμάτωσης περισσότερο παρά αφομοίωσης. Σωστά «ολοκληρωμένο» εί
ναι το άτομο που κινείται με άνεση ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και ενσωματώνει 
από τον καθένα τα πιο σημαντικά στοιχεία γι’ αυτόν. Είναι μία διπολιτισμική 
ύπαρξη. Οι Hoffman και Nowothy (1973) καθορίζουν την «ολοκλήρωση» ως την 
πορεία στην οποία το άτομο συμμετέχει στις κοινωνικές αξίες του ξένου πολιτι
σμού αποδεχόμενο τις πολιτισμικές διαφορές. Η ενσωμάτωση, ωστόσο, προϋπο
θέτει αμοιβαία πολιτισμική μόρφωση και από τους μετανάστες και από τους μη 
μετανάστες. Στην Αυστραλία αναφέρονται τουλάχιστον δύο ενδιαφέρουσες περι
πτώσεις σε σχέση με αυτό το θέμα· μια στην παιγνιοθεραπεία στο περιβάλλον του 
σχολείου (E. Frydenberg, 1978) και μια άλλη αναφέρεται από τον Buckland (1970) 
ως ένα πείραμα στην πολιτισμική πολλαπλότητα: Μια «κοινωνική λέσχη» που 
σκοπεύει στην αποθάρρυνση της προκατάληψης και της δυσαρέσκειας ανάμεσα 
στις ομάδες διαφόρων εθνικοτήτων.

Ειδικότερα για μετανάστες, όπως π.χ. της Αυστραλίας ή του Καναδά, θα 
μπορούσε να σημειώσει κανείς ότι ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά τους η εν
σωμάτωση θα πρέπει να τείνει προς μια νέα ταυτότητα, την ταυτότητα του «Ελ- 
ληνοαυστραλού» ή «Ελληνοκαναδού». Γιατί οι Έλληνες της Αυστραλίας π.χ. 
δεν είναι ούτε Έλληνες πια, αλλά ούτε Αγγλοαυστραλοί. θα πρέπει να έχουν 
μια νέα ταυτότητα μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που θα τους βοηθά 
να διατηρήσουν την ελληνική πολιτισμική τους παράδοση και συγχρόνως να 
προσαρμοστούν καλύτερα στην αυτόχθονη πολιτισμική κατάσταση, αφού θα 
διατηρούν υψηλή εικόνα του εαυτού μέσα από μια σωστή πολιτισμική ταυτότη
τα, την ταυτότητα του Ελληνοαυστραλού. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλ
λες μειονότητες της Αυστραλίας.

Ο Σύμβουλος των μεταναστών γονέων θα πρέπει να κατευθύνει τις προσπά- 
θειές του και τις συμβουλές του προς δύο μεγάλες περιοχές επιρροής, το σχο
λείο και την κοινωνία, για την απόκτηση και διατήρηση αυτής της ταυτότητας.
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