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ΠερίληψηΗ ποιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα αποστολής και υπο-δοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της μετανάστευσης.Η δημιουργία δικτύων, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών, καθώς και ηανάπτυξη του αισθήματος της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας φαίνεταινα διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων της μετανάστευσης.Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας με-λέτης που αφορά την περιγραφή του κοινωνικού κεφαλαίου των μετανα-στών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Η με-λέτη του κοινωνικού κεφαλαίου της δεύτερης γενιάς μεταναστών και, ει-δικότερα, των μαθητών δημοτικού σχολείου είναι σημαντική, καθώς τοκοινωνικό κεφάλαιο καθορίζει την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή τηςκοινωνίας και, κατ’ επέκταση, το βαθμό ένταξής τους στο σχολείο, τη γει-τονιά και, γενικότερα, στην τοπική κοινωνία της πόλης.
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ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ-ΜΑΛΛΙΔΗ Ν.146 AbstractThe quality of the social capital in the receiving country as well as inthe country of origin plays an important role as concerns the success of theimmigration. On one hand, the creation of networks of economic and socialbonds and on the other, the feeling of trust and security seems that facili-tates the accomplishment of the immigrations’ aims.In this article the results of a study for describing the social capital ofimmigrant pupils in primary schools in the city of Heraklion are presented.The study of social capital in the second generation of immigrants,particularly primary school students, is important as social capitaldetermines the social and cultural cohesion of society and, by extension,the degree of integration into the school, neighborhood and general in thelocal community of the city.
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ΕισαγωγήΗ θετική ή αρνητική επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου εξαρτάταιαπό το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται, καθώς είναι πολιτικά κατασκευα-σμένο ανάλογα με την απειλή που αισθάνεται η κυρίαρχη ομάδα από το«ξένο» (Cheong et al., 2007). Η ποιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου στηχώρα αποστολής και υποδοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυ-χία της μετανάστευσης. Αυτό καθιστά το κοινωνικό κεφάλαιο σημαντικόπαράγοντα για όλους τους κρίκους της μεταναστευτικής αλυσίδας. Μέσααπό τη δημιουργία δικτύων, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών και τηνανάπτυξη του αισθήματος της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας διευκολύ-νεται η επίτευξη των στόχων της μετανάστευσης. Είναι γεγονός ότι στιςχώρες προέλευσης των μεταναστών η πληροφόρηση σχετικά με τα εργα-σιακά ζητήματα και διαβίωσης στο εξωτερικό μεταδίδεται μέσω των προ-σωπικών δικτύων, τα οποία συνίστανται σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπαπου βρίσκονται ήδη στις χώρες υποδοχής. Χαρακτηριστικά, οι μετανα-στευτικές κοινότητες συχνά βοηθούν τους ομοεθνείς τους να εγκαταστα-
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θούν, να βρουν εργασία, να προσαρμοστούν στο νέο κοινωνικό περιβάλλονκαι γενικά να διαμορφώσουν ένα επικοινωνιακό δίκτυο.Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει να περιγράψει το κοινωνικό κεφα-λαίο των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόλης τουΗρακλείου.

Μετανάστευση, κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνικά δίκτυαΣύμφωνα με έρευνα του Massey (2005) στη Λατινική Αμερική, ο μετα-νάστης αποφασίζει να μεταναστεύσει εκτός από οικονομικούς λόγους καιβάσει κριτήριων που αφορούν στο κοινωνικό κεφάλαιο τόσο στη χώρακαταγωγής όσο και στη χώρα προορισμού (Καραμάνου, 2006). Οι μετανά-στες επιλέγουν να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου υπάρ-χει σύστημα κοινωνικής υποστήριξης ή η δυνατότητα δημιουργίας υπο-στηρικτικού δικτύου για την υποδοχή μεταναστών και τη μείωση του κό-στους εγκατάστασης (εξεύρεση κατοικίας, έκδοση πιστοποιητικών κ.τ.λ.).Αυτές οι πιέσεις για σχέσεις δεσμών (bonding)4 ανάμεσα σε παλιούς καινεοεισερχομένους μετανάστες μπορεί να αποτρέψουν την κοινωνική συμ-μετοχή, η οποία είναι κρίσιμη για τη μορφοποίηση των δεσμών (bonding)και των γεφυρών επικοινωνίας με τον ντόπιο πληθυσμό (bridging)5. Μετην πάροδο του χρόνου η επέκταση των δικτύων αυτοτροφοδοτείται καιδημιουργείται μία κοινωνική δομή, η οποία λειτουργεί ενθαρρυντικά γιατην προσέλκυση και άλλων μεταναστών συνήθως από την ίδια χώρα. Έτσι,οι μετανάστες εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες μπορούν να δη-μιουργήσουν κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και συναισθηματι-κούς δεσμούς.Ο Putman (1997) υποστήριξε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η θερα-
                                                4 To bonding αναφέρεται στους οριζόντιους στενούς δεσμούς ανάμεσα σε άτομα ή ομάδεςπου μοιράζονται παρόμοια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο τύπος έχει τηντάση να ενδυναμώνει αποκλειστικές ταυτότητες και ομογενείς ομάδες, είναι συχνά μη ανε-κτικός στη διαφορετικότητα και δεν δουλεύει ιδιαίτερα στο να παράγει ευρύτερα οφέλησυνεργασίας και εμπιστοσύνης στην κοινωνία.5 Το bridging είναι πιο εξωτερικευμένο και συμπεριλαμβάνει οριζόντιες σχέσεις με άτομαδιαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Αφορά εθελοντικές οργανώσεις και οριζόντιες σχέσειςπου βασίζονται σε κοινά ενδιαφέροντα που υπερβαίνουν τις ανομοιογενείς διαφορές της ε-θνικότητας, θρησκείας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
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πεία για την ανισότητα, την έλλειψη κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύ-νης για την εθνική διαφοροποίηση και επισημαίνει το διαφορετικό ρόλοτων γεφυρών (bridging) και των δεσμών (bonding) του κοινωνικού κεφα-λαίου. Το γεφυροποιό (bridging) κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται περισσό-τερο σημαντικό για την κοινωνική συνοχή διαφορετικών κοινωνικών ομά-δων, αφού υπάρχει ο φόβος ότι οι μειονοτικές εθνικές ομάδες μπορεί ναδεθούν μεταξύ τους και να αδιαφορήσουν για την ενσωμάτωσή τους στηνευρύτερη κοινωνία (Cheong et al., 2007).Οι κάθετες σχέσεις κοινωνικού κεφαλαίου με την εξουσία (linking)6 σεσχέση με τη μετανάστευση συνεπάγεται την ανάγκη για κρατικές παρεμ-βάσεις με στόχο την εφαρμογή πολιτικών και αναγνώριση δικαιωμάτωνστους νεοεισερχόμενους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις επίσημεςπηγές του κράτους, όπως υπηρεσίες πρόνοιας, εργασίας, εκπαίδευσης κλπ(Woolcock, 2003).Η κυρίαρχη ομάδα συνδέει τη μετανάστευση με την εθνική διαφορο-ποίηση των μεταναστών και τη βλέπει ως αιτία διάσπασης των κοινωνι-κών αξιών της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, το κοινωνικό κεφάλαιο που οι-κοδομείται μέσα από επίσημους φορείς ή ανεπίσημους μηχανισμούς είναιθετικό, όταν ανακουφίζει το αποτέλεσμα της διάσπασης που βιώνει η κυ-ρίαρχη ομάδα της χώρας υποδοχής. Από την πλευρά της κυρίαρχης ομάδαςη κοινωνική συνοχή βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό κεφάλαιο και εκφράζε-ται με το «γεφυροποιό» (bridging) κοινωνικό κεφάλαιο που θεωρείται θε-τική πηγή ενώ, αντίθετα, το «δεσμευτικό» κοινωνικό κεφάλαιο (bonding)που ενισχύει τη συνοχή μέσα στη μειονοτική ομάδα θεωρείται λιγότερο ε-πιθυμητό. Οπότε, θρησκευτικές, εθνικές, πολιτισμικές ομάδες που κάποτεθεωρούνται θετικές να συνεισφέρουν στην ενότητα, τώρα θεωρούνται α-πειλή (Cheong et al., 2007).Επιπρόσθετα, ο ρατσισμός, η απειλή και ο φόβος είναι δυνατόν ναπαίξουν αρνητικό ρόλο στις γεφυροποιίες σχέσεις μεταξύ των διαφορετι-κών ομάδων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την οικοδόμηση του συ-νεκτικού ιστού μιας κοινωνίας. Εναλλακτικά, οι «κάθετες σχέσεις» κοινω-νικού κεφαλαίου (linking) προσφέρουν στην κυρίαρχη ομάδα μία πρόκλη-
                                                6 Το linking αναφέρεται σε κάθετες σχέσεις, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να κερδίσουνπρόσβαση σε διαφορετικές και ευρύτερες πηγές και δομές δύναμης προκειμένου να επιτύ-χουν κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
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ση για την κοινωνική συνοχή.

Μετανάστευση και κοινωνικά δίκτυαΤο κοινωνικό δίκτυο νοείται ως ένα σύνολο σταθερών και επαναλαμ-βανόμενων διαδικασιών ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ των μελώντου (Wilkinson et al., 1998). Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων από τουςμετανάστες δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους,τα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστών που σχηματίζονται επιχειρούν νασυνδέσουν -άτυπα τις περισσότερες φορές- τα άτομα με την αγορά, τηνοικονομία, την εργασία, αλλά και με πολιτισμικές παραδόσεις και κοινωνι-κές πρακτικές. Οι μετανάστες έχουν ανάγκη την παραδοσιακή κοινωνικήομάδα στην οποία ανήκαν στη χώρα καταγωγής, από την οποία αντλού-σαν ασφάλεια και ψυχολογική ικανοποίηση ώστε να κινηθούν με αυτοπε-ποίθηση προς την ένταξη στην ευρύτερη κοινωνία. Η μεταναστευτική κοι-νότητα είναι η βάση από την οποία αντλούν δύναμη (Drukker et al., 2003).Σύμφωνα με τον Weinberg, οι κύριες ομάδες που είναι σημαντικές για τουςμετανάστες είναι οι φίλοι και οι συγγενείς (Waterson  et al., 2004).Μέσα στην ομάδα οι μετανάστες αισθάνονται ότι μπορούν να προ-στατευθούν από τις διακρίσεις. Για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, η εθνικήομάδα μπορεί να είναι το μέσο επίτευξης οικονομικής και ηθικής στήριξης.Η εθνική κοινότητα παρέχει συγκεκριμένες υλικές και κοινωνικές πηγέςστις οποίες η δεύτερη γενιά μπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση.Άλλωστε, μεγαλύτερες και μακροχρόνια καθιερωμένες ομάδες αναπτύσ-σουν διακριτούς δεσμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν στήριξη καιοικονομικές ευκαιρίες σε νέους μετανάστες.Υλικές και κοινωνικές πηγές εμπεριέχονται μέσα στο κοινωνικό κεφά-λαιο, εμπεδώνονται στις κοινωνικές σχέσεις της κοινότητας και ορίζονταιως το κοινωνικό κεφάλαιο της εθνικής κοινότητας, το οποίο ερμηνεύειγιατί η δεύτερη γενιά τα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά από ό,τι οι προη-γούμενες (Portes and Zhou, 1993). Με άλλα λόγια «δημιουργώντας πηγές
για τον εαυτό τους, μερικές μεταναστευτικές ομάδες, καταφέρνουν να α-
παλλαγούν από τις διακρίσεις που υφίστανται από τους έξω (γηγενείς) και
από την απειλή να εξαφανιστούν τα μέσα της εξελικτικής κινητικότητας
τους» (Portes and Zhou, 1993). Αυτή η ικανότητα της ομάδας εξαρτάται α-
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πό μία σειρά παραγόντων όπως η ιστορία, το προφίλ και οι πηγές της. Ε-δώ, η συλλογική ταυτότητα θεωρείται σημαντική πηγή στη διαδικασία έ-νταξης. «Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκα μορφώματα που διοχετεύ-
ουν και φιλτράρουν πληροφορίες, παρέχουν την αίσθηση της ταυτότητας,
προσδιορίζουν τις πηγές, μορφοποιούν συμπεριφορές. Οι ατομικές επιλογές
εξαρτώνται, όχι μόνο από τη διαθεσιμότητα σε υλικά και μη αγαθά στην ευ-
ρύτερη κοινωνία αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη των διαπροσω-
πικών δικτύων ερμηνεύουν τις πληροφορίες και σχετίζονται με τις δομές»(Fernandez and Schauffer, 1994).Επιπλέον, το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών πα-ρέχει σε αυτούς και τα παιδιά τους προστασία από τη διάκριση που υφί-στανται από τη χώρα υποδοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Στη συ-γκεκριμένη περίπτωση, το αίσθημα αλληλεγγύης αντιπροσωπεύει, αφενόςμία στρατηγική ηθικής στήριξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και α-φετέρου αναζήτηση οικονομικής επιβίωσης (Portes 1995 in Giorgas,2000). Συνεπώς, αντί για αντίδραση που οδηγεί σε καταπίεση, η αλληλεγ-γύη παρέχει ευκαιρίες για υπεράσπιση αξιών και ηθών, συντελώντας στηνοικονομική εξέλιξη, καθώς παρέχει και άλλες σημαντικές πηγές, όπως ευ-καιρίες απασχόλησης. Επίσης, προσφέρει αξίες στη δεύτερη γενιά για τηναπόκτηση θετικών εφοδίων, για παραμονή στο σχολείο που είναι σημαντι-κός παράγοντας οικονομικής εξέλιξης. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεταιμέσω κοινωνικού ελέγχου και το αποτέλεσμα συνδέεται θετικά με το βαθ-μό της κοινωνικής συνοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000).Πέρα από την ποσότητα και την ποιότητα αυτών των πηγών και τηδιαθεσιμότητά τους στη δεύτερη γενιά, ο Portes (1995 in Giorgas, 2000) ε-πισημαίνει, επίσης, ότι η κινητικότητά τους εξαρτάται από το κοινωνικόκεφάλαιο. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι αποτελεσματικό μόνο όπου υπάρ-χει αίσθημα συλλογικού στόχου. Τα μέλη της δεύτερης γενιάς είναι ωστόσοπιο πιθανό να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές προσδοκίες των γονέωντους, όταν παρέχονται με κίνητρα (Giorgas, 2000).Σύμφωνα με τον Zhou και Bankston (1994) η έννοια του κοινωνικούκεφαλαίου που προτείνει ο Coleman συνδέεται στενά με τη θεωρία τουDurkheim για την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή υποστηρίζει ότι η συμπε-ριφορά του ατόμου είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του μέσα στηνκοινωνική του ομάδα. Επομένως, τα μέλη της δεύτερης γενιάς που είναιενσωματωμένα μέσα στην εθνική τους ομάδα είναι πιο πιθανό να διατη-
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ρήσουν συμπεριφορά σύμφωνη με τις αξίες της ομάδας τους.Σύμφωνα με τον Jones (1967) «..συστηματικές διαφορές ανάμεσα…
στις ομάδες…εκφράζουν διαφορές στην κουλτούρα και κοινωνική απόσταση
από τη χώρα υποδοχής και, επομένως, στο βαθμό της αφομοίωσης της ομά-
δας από την ευρύτερη κοινότητα». Μέσα από αυτή τη δήλωση αναδεικνύε-ται η σχετικότητα της κοινωνικής απόστασης. Αυτή η απόσταση αυξάνει ήμειώνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, γιατί τα άτομα που μοιάζουν είναιπιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν. Εν προκειμένω, η κοινωνική απόστασηείναι και τα δύο, αιτία και αποτέλεσμα εθνικής συγκέντρωσης και ανάπτυ-ξης κοινότητας. Η κοινωνική απόσταση αποτελεί δείκτη «κλειστού» κοι-νωνικού δικτύου της εθνικής ομάδας και της έκτασης της οποίας το κοι-νωνικό κεφάλαιο μπορεί επιτυχώς να χρησιμοποιηθεί στη διευκόλυνσητης δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της διατήρησης των αξιώντης ομάδας (Giorgas, 2000).Συνοπτικά, το κοινωνικό κεφάλαιο και η κοινωνική απόσταση είναισημαντικοί παράγοντες για την ερμηνεία των διαφορών σε κοινωνικά καιοικονομικά αποτελέσματα. Για όλες τις ομάδες η κοινοτική δομή παρέχειαίσθημα ασφάλειας και οικειότητας με το νέο περιβάλλον και ειδικά στουςμετανάστες παρέχει προστασία από τη διάκριση. Ο βαθμός διαφοροποίη-σης των οικονομικών αποτελεσμάτων στη δεύτερη γενιά οφείλεται στην ι-κανότητα της πρώτης να δημιουργήσει κοινωνικά δίκτυα αφενός με τηνκοινότητα υποδοχής και αφετέρου με τη δομή της εθνικής κοινότητας(Giorgas, 2000).Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή του κοινωνικού κε-φαλαίου των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόληςτου Ηρακλείου. Ο σκοπός της έρευνας καθορίστηκε από τη βασική παρα-δοχή ότι η μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου της δεύτερης γενιάς μετανα-στών και, ειδικότερα, των μαθητών δημοτικού σχολείου είναι σημαντική,καθώς το κοινωνικό κεφάλαιο καθορίζει την κοινωνική και πολιτισμικήσυνοχή της κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, το βαθμό ένταξής τους στο σχο-λείο, τη γειτονιά και, γενικότερα, στην τοπική κοινωνία της πόλης.Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο σκοπό της έρευνας, προσδιορί-στηκαν οι επιμέρους στόχοι της, οι οποίοι είναι οι παρακάτω:1. Η διερεύνηση των κοινωνικών τους σχέσεων και ο βαθμός συμμετο-χής τους στις κοινοτικές δραστηριότητες.2. Τα κοινωνικά τους δίκτυα.
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3. Η διερεύνηση του βαθμού εμπιστοσύνης και ασφάλειας που νοιώ-θουν.4. Αξίες που έχουν και ο βαθμός ανοχής τους στη διαφορετικότητα.5. Η διερεύνηση του αισθήματος τού ανήκειν και της ιδιότητας μέλουςτης κοινότητας.6. Το συναίσθημα επιρροής.7. Το συναισθηματικό δέσιμο με τον τόπο.

Μεθοδολογία
Εννοιολογικός προσδιορισμός της ομάδας-στόχουΟ ακριβής προσδιορισμός του ερευνώμενου πληθυσμού τίθεται ωςβασική προϋπόθεση για κάθε δειγματοληπτική μέθοδο. Στην περίπτωσητης παρούσας μελέτης η ομάδα-στόχος της έρευνας είναι οι μετανάστεςμαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Όμως, η σύν-θεση που φαίνεται να έχει η μετανάστευση, καθώς και η έλλειψη ομοφω-νίας σχετικά με το ποιοι από τους νεοεισερχόμενους θα πρέπει να συμπε-ριληφθούν στην κατηγορία αυτή (Πετρινιώτη, 1993), καθιστούν αναγκαίοτον ακριβή εννοιολογικό προσδιορισμό της ομάδας στόχου.Στην παρούσα έρευνα προσδιορίστηκε ότι η ομάδα-στόχος είναι ταπαιδιά που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, οιγονείς των οποίων είναι επίσημοι ή ανεπίσημοι οικονομικοί μετανάστες,που ζουν και εργάζονται στο Ηράκλειο. Από αυτή την ομάδα-στόχο εξαι-ρέθηκαν τα παιδιά των ομογενών μεταναστών, καθώς και τα παιδιά τωνπολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεν πρώτοι τυγχάνουν προνομια-κής μεταχείρισης, σύμφωνα με πολιτικές αποφάσεις του Ελληνικού κρά-τους, διαφοροποιώντας τους από τους άλλους μετανάστες (Αμίτσης, Λα-ζαρίδη, 2001). Οι δε δεύτεροι έχουν κατοχυρωμένα νομικά και πολιτικάδικαιώματα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν δια-φοροποιούνται από αυτά του ντόπιου πληθυσμού. Θεωρήθηκε ότι τοδιαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό status που έχουν αυτές οι δύο κατη-γορίες επηρεάζει άμεσα και διαφοροποιεί τα παιδιά τους από την εξετα-ζόμενη κατηγορία.
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Στατιστικά δεδομένα και ποσοτικές εκτιμήσεις της ομάδας-στόχουΟ ποσοτικός προσδιορισμός της ομάδας στόχου υπήρξε αρκετά δυ-σχερής, καθώς υπάρχουν σημαντικά κενά που παρουσιάζουν τα διαθέσιμαστατιστικά στοιχεία. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη αριθμητική αποτύπω-ση του ερευνώμενου πληθυσμού στηρίχθηκε στα στοιχεία της Δ/νσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου. Η πρώτη αποτύπωση τουμεταναστευτικού μαθητικού πληθυσμού που διατίθεται αφορά τα ακαδη-μαϊκά έτη 1998-99 και 1999-007. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ακαδη-μαϊκών ετών ο αριθμός των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχο-λείων του Δήμου Ηρακλείου ανερχόταν σε 356 και 410 άτομα αντίστοιχα.Αντιπροσώπευε δηλαδή το 4,7% και το 4,9% του συνολικού μαθητικούπληθυσμού του Δήμου.Το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, ο αριθμός των μεταναστών μαθητώνανερχόταν σε 384 άτομα και κατανήμετο σε 33 δημοτικά σχολεία της πό-λης8. Εκτός του συνολικού αριθμού των μεταναστών μαθητών που φοι-τούσε σε κάθε σχολείο, ήταν δυστυχώς αδύνατον να συλλεχθεί οποιαδή-ποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το φύλο την εθνικότητα, την κατανομήανά σχολική τάξη κ.τ.λ.Συγκρίνοντας τις δύο χρονικές περιόδους, εκτιμάται ότι ο μαθητικόςμεταναστευτικός πληθυσμός που φοιτά στα δημοτικά σχολεία της πόληςείναι γύρω στα 400 άτομα.
ΕρωτηματολόγιοΓια τις ανάγκες της έρευνας διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με20 ερωτήσεις, από τις οποίες οι εννέα αφορούσαν, κυρίως, δημογραφικάστοιχεία του μαθητή και των γονιών του και ακολουθούσαν έντεκα ερω-τήσεις υπό μορφή κλίμακας (4βαθμη κλίμακα Likert). Οι επτά πρώτες α-ντιστοιχούσαν στο κοινωνικό κεφάλαιο του μαθητή (Onyx & Bullen, 1997)και οι τέσσερις διερευνούσαν το αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότητα(Chipuer & Pretty, 1999).
                                                7 Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που λήφθησαν ως βάση δεδομένων έγινε απότους φακέλους της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου που διαθέτει ηΠεριφέρεια Κρήτης.8 Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου.
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ΔειγματοληψίαΔεδομένων των δυσκολιών που έχουν ήδη αναφερθεί ως προς την α-ξιόπιστη καταγραφή του ερευνώμενου πληθυσμού, παρουσιάστηκαν δυ-σκολίες ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η διαμόρφω-ση του δειγματοληπτικού πλαισίου δεν έγινε με βάση κάποιον κατάλογο, οοποίος θα περιλάμβανε το σύνολο των ατόμων του υπό μελέτη μαθητικούμεταναστευτικού πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δειγματο-ληπτικό πλαίσιο ορίσθηκε «γεωγραφικά με βάση τα φυσικά όρια του πλη-θυσμού» (Κυριαζή, 1999), δηλαδή τα δημοτικά σχολεία της πόλης. Με τημέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμασυνοικιών της πόλης. Τα σχολεία αυτών των συνοικιών επιλέχθηκαν γιατην έρευνα. Από τα επιλεγμένα σχολεία, ως ερευνώμενος πληθυσμός, είχεοριστεί εκ των προτέρων το σύνολο του μεταναστών μαθητών της Δʹ, ΕʹκαιΣΤʹ τάξης του κάθε σχολείου. Ο αποκλεισμός των μαθητών των τριώνπρώτων τάξεων έγινε, διότι είχε εκτιμηθεί ότι το επίπεδο δυσκολίας του ε-ρωτηματολογίου δεν ανταποκρινόταν στο ηλικιακό τους επίπεδο. Επίσης,επιδιώχθηκε το μέγεθος του δείγματος να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτε-ρο, έτσι ώστε το επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα να είναι αυξη-μένο.Με την παραπάνω μέθοδο επιτεύχθηκε ο στόχος της αντιπροσωπευ-τικότητας, καθώς το δείγμα που πήρε μέρος στην έρευνα δεν ήταν συστη-ματικά προκατειλημμένο (biased) (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη, 2001). Τε-λικά, απαντήθηκαν 162 ερωτηματολόγια τα οποία αντιστοιχούν, σύμφωναμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, περίπου στο 40% τουσυνολικού μαθητικού μεταναστευτικού πληθυσμού της πόλης. Προέρχο-νται από δέκα συνοικίες στις οποίες αντιστοιχούν 14 δημοτικά σχολεία. Οισυνοικίες είναι οι εξής: πρώτη η Αγ. Τριάδα (35,8%) και στη δεύτερη θέσηο Αγ. Κωνσταντίνος και η Ανάληψη με ισόποσο ποσοστό (11,1%). Ακολου-θούν η περιοχή της Θερίσου (8,6%), οι περιοχές των Δειλινών και των Κα-μινίων (7,4%), οι περιοχές του Πόρου και του Τάλως (5,6%) και, τέλος, τοΑτσαλένιο και η Γιόφυρος (3,7%).Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος φοιτούν στο 1ο ΔημοτικόΣχολείο (29%). Ακολουθούν τα σχολεία: το 30ο Δ.Σ. (8,6%), το 26ο και 33οΔ.Σ. (7,4%), το 2ο Δ.Σ. (6,8%), το 10ο και 31ο Δ.Σ. (6,2%), το 14ο Δ.Σ. (5,6%),το 16ο και 24ο Δ.Σ. (4,9%), το 34ο, 41ο και το 50ο Δ.Σ. (3,7%) και, τέλος, το 4ο
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Δ.Σ. (1,9%).Τέλος, η κατανομή των μαθητών των τριών τάξεων του δείγματος έχειως εξής: Η Δ΄ τάξη συγκεντρώνει το 27,2%, η Ε΄ το 38,3% και η Στ΄ τάξητου Δημοτικού το 34,6%.
Συλλογή στοιχείωνΑπό τις μεθόδους συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου η πρόσωπο μεπρόσωπο συνέντευξη θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς δόθηκε ηδυνατότητα στους ερευνητές να έλθουν σε άμεση επαφή με τους μαθητές,να δοθούν όποιες απαντήσεις ή διευκρινήσεις ζητήθηκαν από τους ερω-τώμενους είτε για το σκοπό της έρευνας είτε για την ουσία των ερωτήσε-ων.  Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από την ερευνητική ομάδα τοχρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2008. Για τη συμπλήρωση του ερω-τηματολογίου επιδιώχθηκε η κατάλληλη επιλογή του χώρου για την απρό-σκοπτη διεξαγωγή της έρευνας. Η χρήση μιας κενής αίθουσας σε κάθε σχο-λείο θεωρήθηκε η πλέον σωστή λύση.
Στατιστική ανάλυσηΤα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο βασίζονταιστη χρήση των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, όπου δημιουργή-θηκαν πίνακες συχνοτήτων. Έπειτα, για το σύνολο των συσχετίσεων τωνμεταβλητών πραγματοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία του χ2 για τη συ-σχέτιση ποιοτικών μεταβλητών. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε στο5%. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.

Αποτελέσματα
Περιγραφικά δεδομένα

Δημογραφικά στοιχείαΌπως ήδη έχει αναφερθεί, ο συνολικός αριθμός του δείγματος είναι162 μαθητές από τους οποίους το 52,5% είναι αγόρια και το 47,5% κορί-
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τσια. Επίσης, αντιπροσωπεύονται 11 διαφορετικές εθνικότητες. Η πλειο-ψηφία των ερωτώμενων είναι Αλβανοί (77,8%). Τα ποσοστά των υπολοί-πων εθνικοτήτων είναι κάτω του 10% με πρώτη τη Βουλγάρικη (7,4%) καιακολουθούν η Γεωργιανή (3,7%), η Ουκρανική (3,1%) και η Ρουμάνικη(2,5%). Οι υπόλοιπες εθνικότητες έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Θαπρέπει επίσης να ειπωθεί ότι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα καιτην εθνικότητα δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Οι περισσότεροι μαθητέςτου δείγματος είναι 11 (36,4%) και 12 ετών (30,9%). Το 22,8% είναι στηνηλικία των 10 και το 9,9% είναι 13 ετών. Τρία από τα τέσσερα παιδιά έ-χουν γεννηθεί στη χώρα προέλευσης. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στηνΕλλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρότερο ποσοστό 24,1% (πιν. 1).Σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση των γονιών τους στηνπόλη του Ηρακλείου παρατηρείται ότι η απόλυτη πλειοψηφία και στα δύοφύλα ασκεί ένα κατώτερο επάγγελμα κατά βάση χειρωνακτικό. Ο μεγαλύ-τερος αριθμός των μεταναστών πατέρων απασχολείται ως εργά-της/τεχνίτης (78,8%) και λιγότεροι στην παροχή υπηρεσιών (7,7%), στουςυπαλλήλους γραφείου (5,1%) και στα ελεύθερα επαγγέλματα (3,8%).Από την άλλη, όσον αφορά στο επάγγελμα των μεταναστριών μητέ-ρων, οι περισσότερες από τις μισές απασχολούνται στην παροχή υπηρε-σιών (65,8%), δηλ. ως καθαρίστριες και οικιακές βοηθοί και λιγότερες ωςεργάτριες/τεχνίτριες (5,6%) και υπάλληλοι γραφείου (4,3%). Τέλος, σημα-ντικό ποσοστό (21,7%) κατέχουν οι μετανάστριες που ασχολούνται με ταοικιακά.
Κοινωνικό κεφάλαιοΤο κοινωνικό κεφάλαιο μετρήθηκε με τους επτά δείκτες που αναφέ-ρονται παρακάτω:1. Συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες: αν και οι μισοί απότους μαθητές συμμετέχουν σε κάποια ομάδα, «αρκετά έως πολύ» (53,1%),σημαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που δεν συμμετέχουν «καθόλου ήποτέ» (46,9%).2. Δίκτυα γειτονιάς: Παρόλο που οι μισοί περίπου μαθητές του δείγ-ματος επισκέπτονται «συχνά έως πολύ συχνά» τους γείτονές τους(51,20%), υπάρχει και ένα ανάλογο ποσοστό (48,8%) που «ποτέ έως λίγο»επισκέπτονται τους γείτονές τους.
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3. Δίκτυα οικογένειας και φίλων: Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τωνμαθητών διατηρούν «αρκετά έως πολύ» στενές σχέσεις με φίλους και συγ-γενείς (63%), υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (37,%) από «λίγο έωςποτέ».4. Μελλοντική ενεργοποίηση: Ένα ελάχιστο ποσοστό των μαθητών θαδιαφωνούσαν «λίγο έως ποτέ» με τους φίλους τους (13,6%), ενώ σχεδόντο σύνολο αυτών θα διαφωνούσαν «αρκετά έως πάρα πολύ» μαζί τους(86,4%).5. Εμπιστοσύνη: Αν και αρκετοί μαθητές εμπιστεύονται από «αρκετάέως πολύ» τους άλλους ανθρώπους (40,1%), παραπάνω από τους μισούςδείχνουν «λίγο έως καθόλου» εμπιστοσύνη (59,9%).6. Ασφάλεια: Σχεδόν το σύνολο του δείγματος αισθάνεται ασφάλειααπό «αρκετά έως πολύ» στη γειτονιά τους (78,4%). Αντίθετα το 21,6% αι-σθάνεται ασφαλές από «λίγο έως καθόλου».7. Ανοχή στη διαφορετικότητα: Στην πλειοψηφία τους αρέσει να συ-ναναστρέφονται με ανθρώπους διαφορετικούς από αυτούς (π.χ. από άλληχώρα) (78,4%), ενώ το 21,6% δείχνουν ανοχή στη διαφορετικότητα από«λίγο έως καθόλου» (πίν. 2).

Αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότηταΤο αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότητα μετρήθηκε με τους τέσσεριςπαρακάτω δείκτες:1. Ενδυνάμωση του αισθήματος τού ανήκειν: Σχεδόν όλοι οι μαθητέςαναφέρουν ότι τους αρέσει από «πολύ έως πάρα πολύ» που μένουν εδώ(95,7%).2. Αίσθηση της ιδιότητας του μέλους: Παρόλο που υπάρχει ένα μικρόποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι πολλοί γείτονές του το γνωρίζουν από«λίγο έως καθόλου» (16,7%), οι περισσότεροι θεωρούν τους εαυτούς τουςαπό «αρκετά έως πάρα πολύ» μέλη της γειτονιάς τους (83,3%).3. Συναίσθημα επιρροής: Σχεδόν οι μισοί μαθητές αναφέρουν ότι τουςενδιαφέρει «λίγο έως καθόλου» τι σκέφτονται οι γείτονες γι’ αυτούς(58,6%), ενώ οι υπόλοιποι νοιάζονται από «αρκετά έως πάρα πολύ» για τηγνώμη της γειτονιάς (41,4%).4. Συναισθηματικοί δεσμοί: Η πλειοψηφία των μαθητών θα ήθελε από«αρκετά έως πάρα πολύ» να ζήσει εδώ (88,3%), σε αντίθεση με ένα ελάχι-
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στο ποσοστό που θα το επιθυμούσε από «λίγο έως καθόλου» (11,7%) (πίν.3). Συσχετίσεις με τις εξαρτημένες μεταβλητέςΤο σύνολο των επτά δεικτών του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίστη-κε με μια σειρά μεταβλητών, όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, τάξη, χώραπροέλευσης, επάγγελμα γονιών. Από αυτές τις συσχετίσεις στατιστικά ση-μαντικές είναι η ασφάλεια με το φύλο (πίν.4). Το 87,1% των αγοριών ανέ-φερε ότι αισθάνεται «πολύ έως πάρα πολύ» ασφαλές στη γειτονιά τους, σεαντίθεση με τα κορίτσια που αισθάνονται λιγότερο ασφαλή (68,9%). Αυτόενισχύεται και από το 31,2% των κοριτσιών που αισθάνονται, σε μεγαλύ-τερο ποσοστό από αυτό των αγοριών (13%), «καθόλου έως λίγο» ασφά-λεια (p=0,018)(x2 = 10,127α).Το σύνολο των τεσσάρων δεικτών του αισθήματος τού ανήκειν συ-σχετίστηκε με μια σειρά μεταβλητών, όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, τάξη,χώρα προέλευσης, επάγγελμα γονιών. Από αυτές τις συσχετίσεις στατιστι-κά σημαντικές είναι το συναίσθημα της επιρροής με τη σχολική τάξη και οσυναισθηματικός δεσμός με τη χώρα γέννησης.To συναίσθημα επιρροής σχετίζεται θετικά με την τάξη φοίτησης(πίν.5). Όσο αυξάνει το επίπεδο φοίτησης, τόσο περισσότερο οι μαθητέςενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι γείτονές τους γι’ αυτούς. «Πολύ έωςπάρα πολύ» ενδιαφέρονται για τη γνώμη των γειτόνων τους, οι μαθητέςτης Στ΄ τάξης (41,1%), ενώ οι μαθητές της Ε΄ τάξης ενδιαφέρονται λιγότε-ρο (31,8%). Αντίστοιχα, «καθόλου έως λίγο» ενδιαφέρονται στην πλειο-ψηφία οι μαθητές της Δ΄ τάξης (68,2%) (p=0,011) (x2 = 16,583α).Ο συναισθηματικός δεσμός των μαθητών σχετίζεται στατιστικά ση-μαντικά με τη χώρα γέννησης. Το 14,6% των μαθητών που έχουν γεννηθείστη χώρα καταγωγής τους θέλουν «καθόλου έως λίγο» να ζήσουν στην Ελ-λάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 2,6% για τους μαθητές πουέχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία τωνμαθητών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα εξακολουθεί να θέλει να ζει«πολύ έως πάρα πολύ» σε αυτήν (97,4%) (p=0,025) (x2 = 9,360α) (πίν. 6).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 159ΣυμπεράσματαΌσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, παρατηρείταιότι η πλειοψηφία του κατάγεται από την Αλβανία και κατοικεί στη συνοι-κία της Αγ. Τριάδας. Πρόκειται για μία συνοικία που παρουσιάζει σημαντι-κά στοιχεία υποβάθμισης. Χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κοινωνικοοικο-νομικό και μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της, με μεγάλο ποσοστό α-ναλφάβητων και ανθρώπων που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτικήεκπαίδευση. Οι στεγαστικές συνθήκες του πληθυσμού ακολουθούν αυτήτη γενική εικόνα υποβάθμισης (Κατριβέσης & Προκοπάκης, 2008). Δεν εί-ναι τυχαίο ότι σε αυτή την περιοχή παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση όχιμόνο μεταναστών, αλλά και άλλων κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομά-δων, όπως πρόσφυγες, τσιγγάνοι, κ.τ.λ. (Δαφέρμος, 2006).Σύμφωνα και με άλλες έρευνες, όπως των Cheong και συν (2007),μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη συνοικία επιλέγεται απότους μετανάστες καθώς εκεί υπάρχει σύστημα κοινωνικής υποστήριξης α-πό τους ήδη εγκατεστημένους συμπατριώτες τους, οι οποίοι, εκτός του ότιτους βοηθούν στην εύρεση φτηνής κατοικίας και απασχόλησης τους παρέ-χουν, παράλληλα, και το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.Σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, και ειδικότερα στιςτρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, παρατηρείται ότι δεν συμβαδίζει ηηλικία τους με την τάξη φοίτησης. Ενώ δηλαδή οι περισσότεροι μαθητέςείναι στην ηλικία των 11 έως 13 ετών, παρακολουθούν τα μαθήματα τηςΔ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης σε ισόποσα περίπου ποσοστά. Αυτό είναι αναμενόμενο,αφού τα περισσότερα μεταναστόπουλα έχουν γεννηθεί στη χώρα κατα-γωγής. Σύμφωνα με την Κασιμάτη (1944), η γλωσσική ανεπάρκεια τηςχώρας υποδοχής έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την πρόκληση σύγχυσηςστην εσωτερική τους ισορροπία αλλά και τη δυσκολία σχολικής ένταξηςκαι εμφάνιση χαμηλής σχολικής επίδοσης.Αρχικά, από τη συμμετοχή των μαθητών στις κοινωνικές δραστηριό-τητες, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει μια σαφή τάση με το ποσοστό να μοι-ράζεται ισόποσα. Βέβαια, παρόλο που οι περισσότεροι μαθητές συμμετέ-χουν σε δραστηριότητες, αυτό που αξίζει να προβληματίσει είναι ότι σχε-δόν οι μισοί από αυτούς για κάποιους λόγους απέχουν. Αυτό μπορεί να ερ-μηνευθεί από το ότι οι συνθήκες πίεσης για σχέσεις bonding ανάμεσα σεπαλιούς και νεοεισερχομένους μετανάστες μπορεί να αποτρέψουν την κοι-
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νωνική συμμετοχή σε κοινές, εκτός της ομάδας προέλευσης, δραστηριότη-τες, μιας και οι μειονοτικές εθνικές ομάδες πιέζουν προκειμένου να δεθούνμεταξύ τους και αδιαφορούν για την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερηκοινωνία (Cheong et al., 2007).Βέβαια, η μη συμμετοχή μεγάλου ποσοστού του δείγματος από τιςκοινωνικές δραστηριότητες χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου ναδιατυπωθούν οι ακριβείς λόγοι που συμβαίνει αυτό. Διότι, αν λάβει κανείςυπόψη ότι σε κοινότητες με υψηλή κοινωνική συμμετοχή οι δάσκαλοι α-ναφέρουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής και χαμηλά επίπεδα παραβατικήςσυμπεριφοράς (απουσίες, καβγάδες, όπλα, απάθεια στην τάξη) (Putman,2003), μπορεί κανείς να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησηςκαι ενεργοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση.Στα ανεπίσημα δίκτυα υποστήριξης που αφορούν τη γειτονιά, την οι-κογένεια και τους φίλους, παρατηρείται ότι οι μαθητές που ζουν στην ίδιαγειτονιά με συγγενείς και φίλους διατηρούν σαφώς στενότερες σχέσειςμαζί τους από ό,τι αυτοί που ζουν σε περιοχές που διαμένουν ντόπιοι ή απόάλλες εθνικότητες. Το ποσοστό των παιδιών που δεν επισκέπτονται τηγειτονιά από «ποτέ έως λίγο» φθάνει στο 49%, ποσοστό πολύ σημαντικό,αν αναλογιστούμε τα οφέλη που απορρέουν από το ό,τι η ισχυρή ποιοτικήστήριξη από τη γειτονιά συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με χαμηλά επί-πεδα νεανικής παραβατικότητας (Putman, 2000), με χαμηλά επίπεδα φυ-σικής και ψυχικής υγείας (Morrow, 2000), με χαμηλό αριθμό παραμονήςστην τάξη (Partington, 2005) και, τέλος, με χαμηλά επίπεδα συλλογικήςδράσης (Ferguson, 2006). Έρευνα των Drukker και συν (2003) αναδεικνύ-ουν ότι, συνήθως, σε γειτονιές με υψηλά επίπεδα κοινωνικοοικονομικής α-ποστέρησης, συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα κοινωνικού ελέγχου, κοινωνι-κής συνοχής και εμπιστοσύνης τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.Επιπλέον, το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών πα-ρέχει σε αυτούς και στα παιδιά τους προστασία από τη διάκριση που υφί-στανται από τη χώρα υποδοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Εδώ, τοαίσθημα αλληλεγγύης αντιπροσωπεύει μία στρατηγική ηθικής στήριξης σεένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και αναζήτησης οικονομικής επιβίωσης(Portes 1995 in Giorgas, 2000).Συνεπώς, αντί για αντίδραση που οδηγεί σε καταπίεση, η αλληλεγγύηπαρέχει ευκαιρίες για υπεράσπιση αξιών και ηθών, συντελώντας στην οι-κονομική εξέλιξη, καθώς και σε άλλες σημαντικές πηγές, όπως ευκαιρίες α-
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πασχόλησης. Επίσης, παρέχει αξίες στη δεύτερη γενιά, για την απόκτησηθετικών εφοδίων για παραμονή στο σχολείο. Αυτή η διαδικασία επιτυγχά-νεται μέσω του κοινωνικού ελέγχου και το αποτέλεσμα συνδέεται θετικάμε το βαθμό της κοινωνικής συνοχής (Portes 1995 in Giorgas 2000).Η κοινωνική εμπιστοσύνη που βιώνουν είναι σε χαμηλά επίπεδα, γε-γονός που δρα ανασταλτικά στην προσδοκία που γεννάται στο πλαίσιο μί-ας οργάνωσης για κανονική, έντιμη και συντροφική συμπεριφορά από ταάλλα μέλη της οργάνωσης στη βάση κοινών κανόνων. Στο επίπεδο της ο-μάδας συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η κοινωνική συναίνεση (δηλαδή, μεγαλύ-τερη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών), τόσο μεγαλύτερη η πρόοδος και ηλειτουργικότητά της. Χωρίς αυτή την αλληλεπίδραση, η εμπιστοσύνηφθείρεται και κάποια στιγμή η φθορά αρχίζει να εκδηλώνεται με τη μορφήσοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (Uslaner, 2002).Παρόλα αυτά η πλειονότητα του δείγματος αισθάνεται ασφάλεια στηγειτονιά του, γεγονός που συμβαδίζει με την εκφρασμένη θετική θέση τουςγια τα ανεπίσημα δίκτυα -οικογένεια, γειτονιά, φίλοι- στην περίπτωση ε-κείνων που συμβιώνουν με ομοεθνείς τους. Προσοχή απαιτεί το 22% τουδείγματος που δηλώνει καθόλου ασφαλές. Υποθέτουμε, χωρίς αυτό ναμπορεί να διαπιστωθεί με σαφήνεια, ότι είναι εκείνοι που δεν διαμένουνκοντά στη μεταναστευτική κοινότητα που είναι η βάση από την οποία α-ντλούν δύναμη, ασφάλεια, ψυχολογική ικανοποίηση, ώστε να κινηθούν μεαυτοπεποίθηση προς την ένταξη στην ευρύτερη κοινωνία (Waterson et al.,2003).Σχεδόν το σύνολο των μαθητών αναφέρουν ότι τους αρέσει πάρα πο-λύ που μένουν στην Ελλάδα, και γι’ αυτό θα ήθελαν να εξακολουθούν ναδιαμένουν εδώ. Επίσης, έχουν υψηλή συνείδηση μέλους της γειτονιάς. Είναιάτομα που προέρχονται από το ίδιο μέρος ή τους εντοπίζεις στην ίδια πε-ριοχή, μιλούν την ίδια γλώσσα και, συνήθως, έχουν την ίδια θρησκεία. Έ-χουν την τάση να μένουν μαζί, να βοηθούν και να υποστηρίζουν, να πι-στεύουν ο ένας τον άλλο (Fitzpatrick, 1966). Τα μέλη είναι σημαντικά το έ-να για το άλλο και για το σύνολο της ομάδας και έχουν την κοινή πίστη ότιοι ανάγκες των μελών θα ικανοποιηθούν από αυτή τη δέσμευση τού να εί-ναι μαζί (Millan & Chavis, 1986).Από το σύνολο των συσχετίσεων των μεταβλητών του κοινωνικούκεφαλαίου με μία σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότη-τα, η τάξη, η χώρα προέλευσης και το επάγγελμα γονιών, δεν βρέθηκαν
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σημαντικά στατιστικές σχέσεις εκτός από το φύλο. Τα αγόρια συγκριτικάμε τα κορίτσια δηλώνουν μεγαλύτερη ασφάλεια, γεγονός που επιβεβαιώ-νεται και από την έρευνα των Onyx και συν (2005).Από το σύνολο των συσχετίσεων των τεσσάρων δεικτών του αισθή-ματος τού ανήκειν με μία σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η ε-θνικότητα, η τάξη, η χώρα προέλευσης και το επάγγελμα γονιών, σημαντι-κά στατιστικές σχέσεις βρέθηκαν με το συναίσθημα της επιρροής από τησχολική τάξη και ο συναισθηματικός δεσμός με τη χώρα γέννησης.Σχετικά με τη συσχέτιση του συναισθήματος της επιρροής από τησχολική τάξη, διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνει το επίπεδο φοίτησης, τόσοπερισσότερο οι μαθητές ενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι γείτονέςτους γι’ αυτούς. Αυτό είναι δυνατό να συμβαίνει, γιατί οι μαθητές μπορείνα είναι τα μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας αλλά και, ταυτόχρονα,της κοινωνίας εγκατάστασης. Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν, μπορεί να βιώ-νουν την πίεση από το σχολικό σύστημα για ένταξη και μέσα από την κοι-νοτική δομή σε επίπεδο γειτονιάς να τους παρέχεται το αίσθημα ασφά-λειας και οικειότητας (Giorgas, 2000).Αφενός η κυρίαρχη ομάδα ακολουθεί μία σειρά από στρατηγικές γιατην ένταξη ή όχι των μελών των μεταναστών και αφετέρου η ίδια η ομάδαπροέλευσης θεσπίζει και αναπαράγει κανόνες, προκειμένου να προστα-τεύσει τη μεταναστευτική κουλτούρα από τις εξωτερικές πιέσεις που δέ-χεται από την κυρίαρχη ομάδα (Κούτρα, 2007). Όσον αφορά στο ότι η συ-ντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θέ-λει να εξακολουθεί να ζει πολύ έως πάρα πολύ σε αυτήν, ενώ, αντίθετα, οιμαθητές που θέλουν καθόλου ή λίγο να ζήσουν στην Ελλάδα έχουν γεννηθείστη χώρα προέλευσης, αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολιτισμική σύ-γκρουση που βιώνουν τα παιδιά των μεταναστών στην κοινωνία υποδο-χής, η οποία αντιμετωπίζοντάς τα ως ξένα, τα κάνει να αισθάνονται μειο-νεκτικά ως κοινωνική ομάδα.Όλες αυτές οι δυσκολίες πηγάζουν από το γεγονός ότι η δεύτερη γενιάμεταναστών έχει εγκατασταθεί στη χώρα υποδοχής χωρίς προετοιμασία(Ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών,2007). Αυτό ενισχύεται από το ότι όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται α-πότομα και βίαια από το παραδοσιακό πολιτισμικό τους περιβάλλον καιμετεγκατασταθούν σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον ως ξένοι, ο κίνδυ-νος για κοινωνική αποδιοργάνωση είναι μεγάλος (Drukker et al., 2003).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 163ΠροτάσειςΟι υπάρχουσες μελέτες τείνουν προς μια από επάνω προς τα κάτω κα-τεύθυνση των επιδράσεων που τα κοινωνικά πλαίσια ασκούν στα παιδιά,αγνοώντας ότι τα παιδιά, ως ανεξάρτητοι κοινωνικοί δράστες, μπορούν ε-νεργά να παραγάγουν και να κινητοποιήσουν το δικό τους κοινωνικό κε-φάλαιο, τροποποιώντας κατά συνέπεια τα αποτελέσματά του στην ψυχο-κοινωνική προσαρμογή τους. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ή αγνοείταιότι, για τα παιδιά που έχουν μεταναστεύσει, η αλλαγή στο κοινωνικό κε-φάλαιο συνδέεται με την ίδια τη διαδικασία της μετανάστευσης πριν καιμετά την εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής και μπορεί να έχει σημαντικήεπίδραση στην προσαρμογή τους.Αυτή η μελέτη προωθεί την πρόταση ενός εννοιολογικού πλαισίου ι-διαίτερα εφαρμόσιμου για τα παιδιά που έχουν μεταναστεύσει, επισημαί-νει την ανάγκη για μελλοντική έρευνα, υπονοώντας ότι το κοινωνικό κε-φάλαιο ως καινοτόμος προσέγγιση στην πρακτική της Κοινωνική Εργασί-ας είναι δυνατόν να προωθήσει τη ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παι-διών που έχουν μεταναστεύσει, κατανοώντας βαθύτερα τη μοναδική ε-μπειρία τους σε σχέση με τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία κινούνται.
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματοςΣυχνότητα Ποσοστό %
ΦύλοΑγόρια 85 52,5Κορίτσια 77 47,5
ΕθνικότηταΑλβανική 126 77,8Βουλγαρική 12 7,4Γεωργιανή 6 3,7Μολδαβική 3 1,9Ουκρανική 5 3,1Ρουμάνικη 4 2,5Αρμένικη 1 0,6Ρώσικη 1 0,6Σερβική 1 0,6Συριακή 1 0,6Φιλιπινέζικη 2 1,2
Ηλικία10 χρονών 37 22,811χρονών 59 36,412 χρονών 50 30,913 χρονών 16 9,9
Τόπος γέννησηςΣτη χώρα καταγωγής 123 75,9Στην Ελλάδα 39 24,1
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Πινάκας 2. Δείκτες μέτρησης κοινωνικού κεφαλαίου KAΘΟΛΟΥ / ΟΧΙΔΕΝ Υ-ΠΑΡΧΕΙΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΗ/ΠΟΤΕ

ΜΕΡΙΚΕΣΦΟΡΕΣ/ΛΙΓΟ/ΜΑΛΛΟΝΟΧΙ
ΑΡΚΕΤΕΣΦΟΡΕΣ/ΑΡΚΕΤΑ/ΜΑΛΛΟΝΝΑΙ/ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ/ΝΑΙ Ο-ΠΩΣΔΗ-ΠΟΤΕ/ΠΑΡΑΠΟΛΥ1 Συμμετοχή στις κοινωνικές

δραστηριότητες 30,2 16,7 24,7 28,4
2 Δίκτυα γειτονιάς 13,0 35,8 25,3 25,93 Δίκτυα οικογένειας και φίλων 2,5 34,5 34,6 28,44 Proactivity (Ικανότητες που

αποκτάς για μελλοντική ε-

νεργοποίηση) σε ένα κοινω-

νικό πλαίσιο

4,3 9,3 32,7 53,7

5 Εμπιστοσύνη 11,7 48,1 28,4 11,76 Ασφάλεια 3,1 18,5 40,1 38,37 Ανοχή στην διαφορετικότητα 4,9 16,7 38,9 39,5

Πίνακας 3. Μέτρηση του αισθήματος του ανήκειν στην κοινότηταKAΘΟΛΟΥ / ΟΧΙΔΕΝ Υ-ΠΑΡΧΕΙΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΗ/ΠΟΤΕ

ΜΕΡΙ-ΚΕΣΦΟΡΕΣ/ΛΙΓΟ/ΜΑΛ-ΛΟΝ ΟΧΙ

ΑΡΚΕΤΕΣΦΟΡΕΣ/ΑΡΚΕΤΑ/ΜΑΛΛΟΝΝΑΙ/ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ/ΝΑΙ Ο-ΠΩΣΔΗ-ΠΟΤΕ/ΠΑΡΑΠΟΛΥ
Ενδυνάμωση του αισθήματος του

ανήκειν
0,0 4,3 29,0 66,7

Αίσθηση της ιδιότητας μέλους 3,7 13,0 40,7 42,6
Συναίσθημα επιρροής 30,2 28,4 24,7 16,7
Συναισθηματικοί δεσμοί 0,6 11,1 38,9 49,4
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Πίνακας 4. Συσχέτιση ασφάλειας με το φύλο

ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλεια: Πόσο ασφαλής αισθά-νεσαι στη γειτονιά σου; N % N % N %KAΘΟΛΟΥ 1 1,2 4 5,2 5 3,1ΛΙΓΟ 10 11,8 20 26,0 30 18,5ΠΟΛΥ 34 40,0 31 40,3 65 40,1ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 40 47,1 22 28,6 62 38,3ΣΥΝΟΛΟ 85 100,0 77 100,0 162 100,0            Χ2=10,127α           d=3       P=0,018
Πίνακας 5. Συσχέτιση συναισθήματος επιρροής με την τάξη σχο-
λείου

4η τάξη 5η τάξη 6η τάξη ΣΥΝΟΛΟ

Συναίσθημα επιρροής:Σε ενδιαφέρει τι σκέφτο-νταιοι γείτονες σου για σένα;
Ν % Ν % Ν % Ν %

KAΘΟΛΟΥ 12 27,3 20 32,3 17 30,4 49 30,2ΛΙΓΟ 18 40,9 12 19,4 16 28,6 46 28,4ΠΟΛΥ 7 15,9 24 38,7 9 16,1 40 24,7ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 15,9 6 9,7 14 25,0 27 16,7ΣΥΝΟΛΟ 44 100,0 62 100,0 56 100,0 162 100,0
Χ2= 16,583α        d=6        P=0,01
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Πίνακας 6. Συσχέτιση συναισθηματικού δεσμού με τη χώρα γέν-
νησης

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΕ-

ΝΟΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Συναισθηματικοί δεσμοί: Θα ήθε-λες να ζήσεις εδώ για πολύ καιρό; Ν % Ν % Ν %KAΘΟΛΟΥ 0 0,0 1 2,6 1 0,6ΛΙΓΟ 18 14,6 0 0,0 18 11,1ΠΟΛΥ 46 37,4 17 43,6 63 38,9ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 59 48,0 21 53,8 80 49,4ΣΥΝΟΛΟ 123 100,0 39 100,0 162 100,0    Χ2= 9,360α               d=3        P=0,025


