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ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ/ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ  
 

Δρ Λεωνίδας Χ. Μπόμπας,  Συγκριτικός της Εκπαίδευσης, Δ/ντής 
Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια».                                                                                          
                                                                                                                                                  
Α.Με τη μορφή εισαγωγικού σημειώματος 

     Είναι σαφές ότι αυτός ο ίδιος ο γενικός τίτλος του παρόντος συνεδρίου 
«Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», ταιριάζει αλλά και εκφράζει με χαρακτηριστική 
ενάργεια (και) το ΄σχολικό’ των παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες (ΜΟ). Και 
παρά το γεγονός ότι για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν στα παιδιά από ΜΟ 
η σχετική ενημέρωσή μας αλλά και η βιβλιογραφία υπολείπονται κατά πολύ από του 
να είναι επαρκείς, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά αυτά, 
στη μεγάλη τους πλειονότητα, βιώνουν το δικό τους status ανισότητας στο 
καθημερινό σχολικό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, η μνεία και μόνο του ζητήματος των 
μαθητών από ΜΟ στα πλαίσια του πανελληνίου αυτού συνεδρίου με τη συγκεκριμένη 
θεματική, μπορεί να εκληφθεί ως θετική συνεισφορά με θεμιτές αξιώσεις για ένα 
γόνιμο διάλογο και προβληματισμό που, κατά την άποψή μας, εκκρεμεί απελπιστικά 
και εξακολουθεί να χωλαίνει αδικαιολόγητα. 

     Με την έννοια αυτή, με έναν κατ’ ανάγκη ελλειπτικό τρόπο παρουσίασης, 
θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στο προσκήνιο της συλλογικής μας αναζήτησης 
την πανθομολογούμενη ύπαρξη των ΜΟ στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Φύκαρης, 
Ι. & Α. Αρχοντόγλου, 2006), εστιάζοντας την προσέγγισή μας, κατά μείζονα λόγο, σε 
ορισμένες εκπαιδευτικές διαστάσεις που αφορούν στα παιδιά από ΜΟ, με άμεσες 
αναφορές στα νέα αναγνωστικά τους βιβλία του δημοτικού,  

     Πριν από οκτώ χρόνια (Μπόμπας 1997) σε σχετική επιστημονική 
ανακοίνωση, σημειώναμε τους ίδιους σχεδόν προβληματισμούς σε σχέση με τα 
παιδιά από ΜΟ και τα εκπαιδευτικά τους ζητήματα ως ‘εκκρεμότητα’. Ασφαλώς και 
έχουν ήδη υπάρξει ορισμένες αξιοσημείωτες ερευνητικές πρωτοβουλίες αναφορικά 
με τις ΜΟ και τα παιδιά τους, και ως τέτοιες αποτελούν θετική εξέλιξη των 
τελευταίων χρόνων. Όμως στο ‘σχολικό’ των παιδιών αυτών  επί του συνόλου των 
ελληνικών σχολείων, τίποτα το ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Για την επίσημη 
εκπαιδευτική πολιτική, αν και σε κάποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει να ‘γίνεται 
κάποιος λόγος’ –έστω και επιδερμικά- και για τα παιδιά από ΜΟ, το συνολικό τοπίο 
εξακολουθεί να παραμένει στα ‘αζήτητα’. Ακόμα και τα πολύ πρόσφατα Αναλυτικά 
Προγράμματα και τα νέα βιβλία, ουδόλως φαίνεται να αλλάζουν το τοπίο στο 
συγκεκριμένο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών από ΜΟ. Η προσπάθεια 
διαφόρων διαπολιτισμικών προσεγγίσεων (Δαμανάκης 1997, Μπόμπας, 2006) που 
έχει ήδη και επισήμως αναληφθεί το τελευταίο διάστημα σε ορισμένα σχολεία, 
μπορεί κατά κάποιο τρόπο εμμέσως να αφορά και να αγγίζει κατά τι και τα παιδιά 
των ΜΟ, χωρίς αυτό όμως να γίνεται με συστηματικό και συντονισμένο 
τρόπο/πρακτική αλλά και στην έκταση που απαιτείται. 

 
Β. Το νέο σκηνικό με τους αυξητικούς αριθμούς ΜΟ 

     Όπως είναι γνωστό, οι καταγραφόμενες αλλαγές στο θεσμό της 
οικογένειας την τελευταία (κυρίως) 25ετία διεθνώς (Moore, 1994), στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν ήδη ‘δημιουργήσει’, μεταξύ άλλων, και τη 
λεγόμενη μονογονεϊκή οικογένεια (ΜΟ) της μιας ή της άλλης μορφής. Και παρότι 
ακόμα και αυτός ο ορισμός της ΜΟ φαίνεται να παρουσιάζει ορισμένες 
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μεθοδολογικές  δυσχέρειες (Duchene &Eggerickx, 1994), το αδιαμφισβήτητο γεγονός 
παραμένει ότι ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς για διάφορους λόγους και αιτίες 
που ποικίλουν από χώρα σε χώρα και από περίπτωση σε περίπτωση. Εκατοντάδες 
χιλιάδες είναι τα παιδιά από τις διάφορες ΜΟ ανά την υφήλιο που, ως μαθητές στην 
επισήμως θεσμοθετημένη εκπαίδευση κάθε χώρας, καλούνται να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά και με προοπτική στις επιταγές της σχολειοποίησης που παρέχεται 
στα ‘σχολεία ίσα για όλους’. 

     Μεταξύ άλλων ερευνητών η Παππά (2003), επικεντρώνοντας την 
προσέγγισή της στην παράμετρο ‘διαζύγιο,’ σημειώνει στα εισαγωγικά της σχόλια: « 
Η ραγδαία αύξηση των διαζυγίων τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως έχει 
δημιουργήσει ένα τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις του στα παιδιά 
και στους εφήβους. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των διαζυγίων γνώρισε μεγάλη 
αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 1983, οπότε και εισήχθη το Νέο 
(Ν1329/83) οικογενειακό Δίκαιο  (Χατζηχρήστου, 1999)».  

     Οι σχετικοί αριθμοί σε διεθνές επίπεδο είναι αποκαλυπτικοί. Για 
παράδειγμα, το 1970 στις ΗΠΑ ο συνολικός αριθμός των ΜΟ με παιδιά κάτω των 18 
ετών ήταν 3,8 εκατ., ενώ το 1990 είχε φτάσει τα 9,7 εκατ. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία, πολλά παιδιά είναι πιθανό να ζουν και να μεγαλώνουν σε μια ΜΟ η οποία 
δημιουργήθηκε για λόγους άλλους εκτός από το θάνατο του ενός γονέα. Ένα στα 
τέσσερα παιδιά γεννιούνται από ανύπαντρες γυναίκες, πολλές από τις οποίες είναι 
έφηβοι. Ένα ποσοστό 40% των παιδιών κάτω των 18 ετών αναμένεται να βιώσει το 
χωρισμό των γονιών του. 

...« Οι ΜΟ δεν είναι νέο φαινόμενο. Αποτελούν μια πραγματικότητα που θα 
γίνεται όλο και πιο ορατή στατιστικά,  αλλά και κοινωνικά, ενώ το πορτρέτο της 
μονογονεϊκότητας αλλάζει καθώς όλο και πιο συχνά, αποτελεί ατομική επιλογή....Ας 
σημειωθεί ότι οι ΜΟ δεν συγκροτούν μια ενιαία κοινωνική κατηγορία.» (Κογκίδου, 
1995) 

     Το 2003, 14% από όλα τα νοικοκυριά στην Αυστραλία ήταν νοικοκυριά 
ΜΟ. Υπολογίζεται ότι από το 2001, ένα ποσοστό που αγγίζει το 31% των παιδιών 
που γεννήθηκαν στην Αυστραλία γεννήθηκαν από ανύπαντρες μητέρες. Περισσότερα 
από το 25% των παιδιών στις ΗΠΑ ζουν μόνο με τον ένα γονέα (U.S. Bureau of 
Census, 1997). Στη Βρετανία καταγράφονται σήμερα (2006) 1,9 ΜΟ οι οποίες 
φροντίζουν τρία εκατομμύρια παιδιά. Στη Γερμανία σήμερα, ένα στα επτά παιδιά 
μεγαλώνει σε περιβάλλον ΜΟ.  

     Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat,  το 2001 στην ΕΕ των 15 
υπήρχαν 4,3 εκατομμύρια ΜΟ. Ο αριθμός αυτής της μορφής οικογενειών έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά ανά κράτος 
μέλος. Στη Σουηδία και στην Αγγλία οι ΜΟ αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το 22 και 
17% το σύνολο των οικογενειών, ενώ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το 4 και 3%. 
Τα νέα κράτη μέλη επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά την αύξηση του φαινομένου: 
Εσθονία το 17%, στην Τσεχία το 13%, Λετονία το 15% των οικογενειών. 
Χαρακτηριστικές, εν προκειμένω, είναι και οι πρόσφατες επισημάνσεις του Vladimir 
Spidla (αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά 
Θέματα) ο οποίος υπογράμμισε στη Διακομματική Ομάδα του ΕΚ (27/10/2006) ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει στο τέλος του χρόνου μια μελέτη για τις ΜΟ, 
τονίζοντας ιδιαίτερα ότι το 90% των ΜΟ αποτελούνται από γυναίκες. Επεσήμανε ότι 
οι υπάρχουσες στατιστικές δεν αντανακλούν απόλυτα την πραγματική κατάσταση για 
τις ΜΟ.  

      «Μια στις πέντε οικογένειες στη χώρα μας είναι μονογονεϊκή, στηρίζεται  
μόνον στον ένα από τους δύο γονείς.΄Ετσι αλλάζει σιγά-σιγά και στην Ελλάδα ο 
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κοινωνικός χάρτης, με την καταγραφόμενη αυξητική τάση των ΜΟ (‘Ελεύθερος 
Τύπος’, 4/7/1995).  Όπως προκύπτει και  από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001, στην 
Ελλάδα υπάρχουν 391.177 ΜΟ...τα παιδιά γόνοι του νέου μοντέλου, συχνά 
αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και μαθησιακά προβλήματα.». Ο Σύλλογος 
Μονογονεϊκών Οικογενειών υποστηρίζει ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι, 
κυρίως σε σχέση με τις ανύπαντρες μητέρες που αντικειμενικά βρίσκονται σε 
χειρότερη μοίρα. 

     «Η ΜΟ αποτελεί μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που θα γίνεται 
ολοένα και πιο κυρίαρχη. Γι αυτό θα πρέπει και η πολιτεία να προσαρμόσει 
αντίστοιχα τις πολιτικές της ώστε να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα των 
παιδιών», αναφέρει σε σχετική της απάντηση η ερευνήτρια του ΕΚΚΕ  Λ. 
Αλιμπράντη-Μαράτου. 

       Έχουμε, λοιπόν, σαφέστατα, μια νέα ‘οικογενειακή πραγματικότητα’ 
μπροστά μας. Το αν μας αρέσει ή την εγκρίνουμε ή όχι, αυτό είναι μιας άλλης 
συζήτησης ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, η πραγματικότητα       αυτή, αναμφίβολα, 
δημιουργεί μια σειρά νέων δεδομένων για την κάθε κοινωνία συνολικά αλλά και για 
το σχολείο ειδικότερα.            

 
Γ. Ανθολόγηση βασικών χαρακτηριστικών-προβλημάτων 

Μια από τις πρωταρχικής σημασίας παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τις ΜΟ 
είναι η οικονομική παράμετρος,  με όλες τις σχετικές συνέπειες και παρενέργειες σε 
πολλά επίπεδα. Οι οικογένειες με ένα γονέα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τη φτώχεια. Όπως σημειώνεται σε πρόσφατη ΄Εκθεση της UNICEF 
για την παιδική φτώχεια, «στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας διπλασιάζεται στις ΜΟ, φθάνοντας το 24,9%. Καλύτερη χώρα η 
Σουηδία με 6,7% και χειρότερη οι ΗΠΑ με 55,4% των παιδιών ΜΟ να ζουν στη 
φτώχεια. 

     Όπως υπογραμμίζεται από αρκετούς ερευνητές, τα παιδιά που μεγαλώνουν 
με ένα μόνο γονέα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το 
σχολείο. Κι αυτή είναι μια συγκεκριμένη επισήμανση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας. «Οι μητέρες (ΜΟ) έρχονται συνήθως στο Κέντρο 
Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί & την Οικογένεια (Κυψέλη) επειδή 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Είναι ατίθασα ή 
εμφανίζουν τάσεις απομόνωσης και παρουσιάζουν μερικές φορές προβλήματα στο 
σχολείο, κυρίως μαθησιακά», επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του ‘Κέντρου’. Σχετικό 
εύρημα (CEC, 1993) έρευνας υπογραμμίζει πως το 70% των Ευρωπαίων πιστεύουν 
ότι ένα παιδί ζώντας/μεγαλώνοντας σε ΜΟ αντιμετωπίζει συγκεκριμένες αρνητικές 
καταστάσεις λόγω αυτού ακριβώς του οικογενειακού status, ένα ποσοστό το οποίο 
στην περίπτωση της Ελλάδας υπερβαίνει ακόμα και το 85% των ερωτηθέντων. «Ένα 
μεγάλο ποσοστό των εφήβων που προσέγγισαν τη ‘Στροφή’ το 2003 προέρχονταν 
από ΜΟ (45.5%) είτε λόγω διαζυγίου (30,8%) είτε λόγω θανάτου ενός από τους δύο 
γονείς (14,7%)» (περισσότεροι από τους μισούς είχαν διακόψει τη σχολική φοίτηση 
κατά μέσο όρο στην ηλικία των 16 ετών....αξιοσημείωτο είναι ότι 3 στους 10 εφήβους 
είχαν ολοκληρώσει μόνο το δημοτικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ‘Στροφής’.  

     «Μια γνωστή μετα-ανάλυση 92 μελετών (Amato & Keith 1991) έδειξε ότι 
τα παιδιά διαζευγμένων γονέων, συγκρινόμενα με παιδιά έγγαμων γονέων, 
συγκεντρώνουν χαμηλότερη βαθμολογία στην ακαδημαϊκή επίδοση, τη συμπεριφορά, 
την ψυχολογική προσαρμογή, τις κοινωνικές σχέσεις, την αυτο-αντίληψη, καθώς και 
στην ποιότητα σχέσης με τους γονείς τους, οι διαφορές όμως δεν είναι μεγάλες.» 
(Παππά, 2003:200) «Έρευνες που έγιναν όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά επίσης και στη 
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Σουηδία και στη Βρετανία δείχνουν ότι από τα παιδιά της ίδιας κοινωνικής τάξης και 
οικονομικής κατάστασης, παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα εκείνα που ζουν 
μόνο με τον ένα γονιό τους.  

      Από την άλλη πλευρά, η Κογκίδου (1995) σημειώνει:  «Στην Ελλάδα, οι 
ΜΟ, παρόλο που αποτελούν μια πρόκληση για την κοινωνική πολιτική, δεν έγιναν 
ουσιαστικά αντικείμενο της πολιτικής για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, εν 
μέρει γιατί δεν έγινε δυνατόν να είναι πολιτικά ορατές έτσι ώστε να αποκτήσουν 
προτεραιότητα.»      

 
Δ. Η παρούσα ερευνητική επισήμανση 
     Με βάση όλα τα παραπάνω και με αφορμή τη συγκεκριμένη χρονική 

συγκυρία κατά την οποία τα αναγνωστικά του δημοτικού έχουν ήδη αλλάξει από την 
αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς με τα νέα σχολικά εγχειρίδια και για το 
‘γλωσσικό μάθημα’, θεωρήσαμε ως χρήσιμη και ενδιαφέρουσα ερευνητική άσκηση 
‘το κοίταγμα’  της ΜΟ μέσα από τις σελίδες αυτών των νέων βιβλίων. Με δεδομένο 
ότι το ίδιο το περιεχόμενο των νέων αυτών βιβλίων  (όπως άλλωστε κάθε σχολικού 
αναγνωστικού), που ως μια σειρά ‘μαθημάτων’ παρουσιάζονται και εκτυλίσσονται 
μέσα από τις σελίδες των αντίστοιχων κατά τάξη ‘Βιβλίων του Μαθητή’ ,  έχει 
αναμφίβολα εξαιρετική σημασία σε ιδεολογικό (Φραγκουδάκη 1978) αλλά και σε 
καθαρά πρακτικό επίπεδο και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τη ‘σχολική εμπειρία’ τής 
νεότερης γενιάς των Ελλήνων (Μπόμπας, 1994), θελήσαμε να εντοπίσουμε στα 
αναγνωστικά αυτά (και) τη σύγχρονη ΜΟ. 
Υπόθεση  

     Υπό το πρίσμα των δεδομένων που ενδεικτικά σημειώθηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους, την επιστημονικότητα με την οποία τα 
σύγχρονα/λειτουργικά σχολικά προγράμματα (Βρετός  & Καψάλης 1999, Kelly 2004) 
και τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία σχεδιάζονται, εκπονούνται, συγγράφονται και 
εγκρίνονται προς ευρύτερη χρήση, αλλά και τις επίσημες διακηρύξεις των ίδιων των 
συντακτών/συγγραφέων των βιβλίων, στις σελίδες αυτών των αναγνωστικών 
αναμένει κανείς να υπάρχουν συγκεκριμένες και επαρκείς αναφορές (και) στη ΜΟ 
της σύγχρονης Ελλάδας (ή και διεθνώς).   

Μεθοδολογία 
     Διεξοδική ανάγνωση και λεπτομερειακή ανάλυση περιεχομένου (Best 

1977, Βάμβουκας 1988) όλων των ‘μαθημάτων’ ανεξαιρέτως και κάθε σελίδας 
χωριστά (με ασκήσεις, ερωτήσεις, πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, κτλ} όλων 
των τευχών και όλων των τάξεων (Α’, Γ, Ε΄, ΣΤ΄) για τις οποίες  νέα αναγνωστικά 
έχουν ετοιμαστεί.  Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ‘ανθολόγιο’ δεν περιλαμβάνεται 
στην πρώτη αυτή ανάγνωση.  

Αποτελέσματα 
     Σε ένα γενικό σύνολο 11 τευχών (βιβλίο μαθητή) και για τις τέσσερις 

τάξεις (από τρία τεύχη στη Γ’, στην Ε΄ και στη ΣΤ΄, και δύο τεύχη στην Α΄τάξη), η 
παρούσα  ‘ανάγνωση περί ΜΟ’, εντόπισε και κατέγραψε τα ακόλουθα: 

     Στο σύνολο των 11 τευχών, έχουμε 58 θεματικές ενότητες που 
περιλαμβάνουν 263 ‘μαθήματα’ σε σύνολο 976 σελίδων. Ειδικότερα, η Α΄τάξη έχει 
10 ενότητες, 71 μαθήματα και 159 σελίδες, η Γ΄τάξη βρίσκεται στα 14, 58 και 245, η 
Ε΄ στα 17, 58 και 274, ενώ η Στ΄τάξη διαθέτει 17 ενότητες, 76 μαθήματα και 298 
σελίδες. 

      Σε όλες αυτές τις  976 σελίδες και τα 263 ΄μαθήματα’ του εξατάξιου 
δημοτικού μας σχολείου σήμερα,  οι συγκεκριμένες αναφορές στη ΜΟ ήταν μόνο 
δύο. Η μία από αυτές τις αναφορές , στην ενότητα ‘Χριστούγεννα’ και στο μάθημα 
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‘Χριστουγεννιάτικο δώρο’ (β’ τεύχος της Ε’ τάξης, σελ. 24), ‘μιλά’ για ένα 
προσφυγόπουλο που θα περάσει τα Χριστούγεννα με τη μητέρα του και άλλες 
οικογένειες σε αντίσκηνα, λαμβάνοντας λίγα τρόφιμα από την κυβέρνηση στα 
πλαίσια της βοήθειας από τον ΟΗΕ. Η δεύτερη αναφορά (β’ τεύχος της ΣΤ’ τάξης, 
σελ. 93) καταγράφεται στην ενότητα ‘Συγγενικές σχέσεις’ και στο μάθημα  με τον 
εύγλωττο τίτλο ‘Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες’. Στο κείμενο αυτό, με έναν 
αρκετά αναλυτικό και κατατοπιστικό τρόπο, οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης 
πληροφορούνται για τους ‘διάφορους τύπους’ οικογένειας στη σημερινή κοινωνία, 
εκτός αλλά και εντός Ελλάδος. Όπως ενημερώνονται σχετικώς οι μαθητές/τριες, οι 
΄τύποι’ αυτοί της οικογένειας, οι οποίοι διαφοροποιούνται αισθητά από προηγούμενες 
εποχές, περιλαμβάνουν και τις ΜΟ στη μια τους ή την άλλη εκδοχή. 

 
Ε. Κάποια πρώτα συμπερασματικά σχόλια για περαιτέρω διάλογο 
      Tα συγκεκριμένα ‘ευρήματα’ της διερευνητικής αυτής προσέγγισης στα 

της σύγχρονης ΜΟ vis-à-vis πτυχές του ‘σχολικού’ των παιδιών τους μέσω των 
αναγνωστικών του δημοτικού, είναι προφανές ότι αναδεικνύουν ένα αδιαμφισβήτητο  
έλλειμμα πολλαπλών προεκτάσεων. Με δεδομένο ότι σε ένα γενικό σύνολο 263 
καθημερινών ‘αναγνωσμάτων’ σε 976 σελίδες, τα παιδιά μας του σημερινού (έντονα) 
πολυπολιτισμικού (Μπόμπας, 1996) δημοτικού σχολείου έρχονται σε επαφή με την 
ύπαρξη της ΜΟ μόνο δύο φορές στην κρίσιμη αυτή σχολική τους ζωή, κάθε άλλο 
παρά ικανοποιητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σχολική αυτή πρακτική. Αν 
μάλιστα θελήσει να εξειδικεύσει κανείς λίγο περισσότερο την ερμηνευτική του 
ανάλυση επί του περιεχομένου των δύο αυτών αναφορών για ΜΟ, μπορεί κάλλιστα 
να είναι ακόμα πιο ‘αυστηρός’ στην κριτική των βιβλίων αυτών, αφού στο σχετικό 
μάθημα της Ε΄τάξης η αναφορά στη ΜΟ δεν ‘καλύπτει’ το σύνολο του ελληνικού 
πληθυσμού αλλά μόνο τους πρόσφυγες, τους ‘άλλους’ ή τους ‘ξένους’. Το επιχείρημα 
–αν διατυπώνεται κάτι τέτοιο ως δυνητική απάντηση/εξήγηση στο προφανέστατο 
ελλειμματικό τοπίο σχετικά με τις ΜΟ στα αναγνωστικά- ότι ενδεχομένως το 
φαινόμενο της ΜΟ δεν είναι ‘τόσο έντονο/συχνό’ στην ελληνική κοινωνία, ή ότι οι 
‘ηθικές μας αξίες’ αυτή τη σχολική πρακτική επιβάλλουν, ή ότι, ακόμα-ακόμα, τα 
παιδιά των τάξεων του δημοτικού είναι ‘μικρά και ανώριμα’ για μια τέτοια 
ενημέρωση περί ΜΟ,  δύσκολα μπορούν να πείσουν.  

      Από τη θετική/αισιόδοξη πλευρά της, όμως, ιδωμένη η όλη αυτή ‘εικόνα’ 
της ΜΟ μέσα από τα νέα αναγνωστικά του δημοτικού μας σχολείου, μπορεί σίγουρα 
να θεωρηθεί ως ένα ευδιάκριτο βήμα προόδου σε σχέση με προηγούμενα 
αναγνωστικά, αφού η μεμονωμένη αυτή  -αρκετά κατατοπιστική- αναφορά στις ΜΟ 
σήμερα, δρομολογεί και μια διαφορετική προσέγγιση σε εκπαιδευτική φιλοσοφία και 
σχολική πρακτική στην πολυπολιτισμική και πλουραλιστική μας πραγματικότητα της 
περιώνυμης παγκοσμιοποίησης. 

      Όποια από τις πιο πάνω δύο ‘αναγνώσεις’ και αν υιοθετεί κανείς, το 
βέβαιο είναι ότι: α) η σύγχρονη ΜΟ συνιστά οργανικό δομικό στοιχείο (και) της 
ελληνικής κοινωνίας σήμερα,  

β)κάθε άλλο παρά παροδικό ‘οικογενειακό επεισόδιο’ θα πρέπει να θεωρείται 
αυτή η συγκεκριμένη ‘εκδοχή’ της οικογένειας που ολοένα και εμφανίζεται πιο 
συχνά,  

γ)τόσο η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική όσο –κυρίως- η καθημερινή σχολική 
πράξη οφείλουν με τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους και μεθόδους να 
συμπεριλαμβάνουν και να ‘καλύπτουν’ με επάρκεια και τη ΜΟ σε κάθε πτυχή των 
αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων αλλά και του αποκαλούμενου 
‘παραπρογράμματος ή κρυφού προγράμματος’. 
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