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αυτήν την εργασία, τελικά, την αποτιµώ θετικά… 

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2017 

Γαλογαύρος Γιώργος 



4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η περιγραφή, η ανάλυση 

και η ερµηνεία των απόψεων φοιτητριών/τών οι οποίες/οι δεν ανήκουν σε κάποια 

συνταγµατικά αναγνωρισµένη µειονότητα, ως προς την πολιτική Θετικών 

∆ιακρίσεων αφενός της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και αφετέρου 

της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη κατά την εισαγωγή των υποψηφίων 

αυτών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για την παρούσα µελέτη επιλέχθηκε η 

ερµηνευτική προσέγγιση, και το καταλληλότερο εργαλείο συλλογής δεδοµένων 

προκρίθηκε ο ηµι-δοµηµένος τύπος συνέντευξης. Το δείγµα της έρευνας αποτελείται 

από δεκατέσσερις φοιτήτριες/τές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, από δύο 

διαφορετικά τµήµατα: το τµήµα της Ιατρικής και το τµήµα των Πλαστικών Τεχνών 

και Επιστηµών της Τέχνης. ∆ιαπιστώθηκε ότι κυρίως τρεις είναι οι έννοιες στις 

οποίες στηρίζεται η ερµηνεία των δεδοµένων: η Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές, η 

Αντίστροφη ∆ιάκριση, και η Θεωρία της Αναντιστοιχίας. Στη συνέχεια της εργασίας, 

οριοθετούνται οι ορισµοί Μειονότητα και Θετικές ∆ιακρίσεις, και παρουσιάζονται οι 

τρόποι εκπλήρωσης των Θετικών ∆ιακρίσεων σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο, µε 

έµφαση στην εισαγωγή µελών ειδικών κατηγοριών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Επιπλέον, παρατίθενται ιστορικά στοιχεία των µειονοτήτων της παρούσας έρευνας, 

καθώς και στοιχεία τα οποία συνέβαλλαν στη θεσµοθέτηση ειδικών νόµων για αυτές, 

ως προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κατόπιν, αναπτύσσονται 

οι κατηγορίες οι οποίες προέκυψαν ανάλογα µε τις απόψεις των φοιτητριών/των της 

εν λόγω έρευνας. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: Θετική αποτίµηση των Θετικών 

∆ιακρίσεων, αρνητική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων, βάσεις εισαγωγής της 

Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, λόγοι ύπαρξης των Θετικών ∆ιακρίσεων, 

και εκπαιδευτική πορεία των µελών των µειονοτήτων. Στα αποτελέσµατα της έρευνας 

δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στις απόψεις για την εφαρµογή των Θετικών 

∆ιακρίσεων στους υποψήφιους που προέρχονται είτε από την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα της Αλβανίας είτε της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, και 

ούτε υπάρχει κάποια διαφορά στις απόψεις των φοιτητριών/τών του δείγµατος είτε 

προέρχονται από το τµήµα της Ιατρικής είτε από το τµήµα των Πλαστικών Τεχνών 

και Επιστηµών της Τέχνης. Επιπλέον, και όσον αφορά τις δύο µειονότητες µαζί, 

αναφέρεται από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ότι µέσω των Θετικών ∆ιακρίσεων 

εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση άτοµα τα οποία δεν «αξίζουν» να 
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εισαχθούν. Ως επί το πλείστον, αναµένεται για αυτά τα άτοµα ότι δεν θα µπορέσουν 

να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των τµηµάτων, και ότι θα «αποτύχουν» καθώς δεν 

θα καταφέρουν να αποκτήσουν το πτυχίο. Τα µέλη της µειονότητας, και ειδικότερα οι 

ελλειµµατικές τους ικανότητες, επωµίζονται την ευθύνη της «αποτυχίας» αυτής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, τότε οι 

ικανότητες του µέλους της µειονότητας σε συνδυασµό όµως µε το εκπαιδευτικό 

σύστηµα, είναι οι παράγοντες της «επιτυχίας» αυτής.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: 

1. Πανελλήνιες Εξετάσεις 

2. Μειονότητες 

3. Θετικές ∆ιακρίσεις 

4. Ποσοστώσεις 
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ABSTRACT 

This thesis aims to describe, analyze and interpret “mainstream” Greek 

University students’ point of view, concerning the policy of Positive Discriminations 

applied to the Greek National Minority in Albania as well as the Muslim Minority in 

Thrace, in the selection of candidates to higher education. The interpretative approach 

was chosen for the current study as well as the semi-structured type of interview as 

the most suitable data collection tool. The research sample consists of fourteen 

students of the University of Ioannina, who belong to two different departments: the 

Department of Medicine and the Department of Plastic Arts and Art Sciences. Data  

interpretation is based on a distinction made in the literature between Color-blind 

Racism, Reverse Discrimination and Mismatch Theory. Subsequently, the terms 

Minority and Positive Discrimination are defined and the ways of implementing 

positive discrimination in different countries around the world are presented, with 

emphasis on the admission of students from so called “special categories” in tertiary 

education. Criticism to this policy approach is reviewed as well.  The participants’ 

views have been grouped into categories. Some of them are: positive evaluation of 

Positive Discrimination, negative evaluation of Positive Discrimination, admission 

bases of the candidates who belong to the Muslim Minority in Thrace, perceived 

state’s rationale for Positive Discrimination policies, educational course of students 

admitted to higher education as members of these special categories. The results of 

the study indicate that participants’ views concerning respectively Greek National 

Minority in Albania and the Muslim Minority of Thrace do not differ. Also, there is 

no substantial difference either between the views expressed by the participants 

belonging to the Medicine Department or the Department of Plastic Arts and Arts 

Sciences. Moreover, concerning both the two minorities, it was mentioned by students 
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that positive discrimination policies result into the admission of candidates who are 

not “worthy” to be in higher education. For the most part, it is expected that these 

individuals will not be able to meet the requirements of the respective departments 

and will likely “fail” as they will not be able to get their degree. The members of the 

minority themselves, and in particular their lack of ability, are held responsible for 

this expected “failure”. In the opposite case, in which these students manage to obtain 

the degree, this “success” is perceived as due to the capabilities of the member of the 

minority in conjuction with the education system.  

 

Keywords: 

1. Greek National Exams 

2. Minorities 

3. Positive Discrimination 

4. Quotas 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν κοµβικό σηµείο για τη ζωή κάθε 

µαθητή/τριας στην Ελλάδα καθώς είναι οι µέρες που καθορίζουν εν µέρει το µέλλον 

του/της. Η ανακοίνωση των βάσεων κάθε τέλος του καλοκαιριού σηµατοδοτεί την 

έναρξη µιας νέας ζωής ή τη λήψη αποφάσεων για τον καθένα και την καθεµία, είτε 

ήταν µαθητής/µαθήτρια, είτε γονέας, είτε οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε στο άµεσο 

περιβάλλον. Η επιτυχία ή η αποτυχία, όπως ο καθένας ή η καθεµία τη βιώνει, είναι 

λέξεις και έννοιες που ακούγονται περισσότερο τη συγκεκριµένη περίοδο.  

Ο εθνικός και τοπικός Τύπος, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικοί 

οργανισµοί, τοπικές αρχές και διάφοροι σύλλογοι επιδίδονται σε πρακτικές 

κατασκευής της αριστείας, προβάλλοντας τους/τις «πρώτους-ες» µαθητές/τριες 

(Benincasa, 2009). Ο/Η µαθητής/τρια είναι αυτός/ή που θα πετάξει σε µια λίµνη το 

βότσαλο που συµβολίζει την «επιτυχία» ή την «αποτυχία», προκαλώντας µεγαλύτερο 

κραδασµό κοντά στο κέντρο της ρίψης που βρίσκεται η δική του/της ζωή. Αυτό 

οµόκεντρα θα εξαπλωθεί στο άµεσο περιβάλλον µέχρι που να διαλυθεί στο έµµεσο, 

µε τον κάθε κύκλο όµως να µπορεί να έρθει σε άµεση επαφή µε άλλους.   

Κάθε τέλος του καλοκαιριού λοιπόν, και όχι µόνο, οι πανελλήνιες εξετάσεις 

έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας µέσω συζητήσεων και αναλύσεων 

ανάµεσα σε πολιτικούς, ακαδηµαϊκούς, ερευνητές/τριες, καθηγητές/τριες και απλό 

κόσµο. Σε κάθε µάλιστα αλλαγή ηγεσίας, είτε πρόκειται για διαφορετική κυβέρνηση 

είτε για διαφορετικό υπουργό, ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

µπαίνει στο µικροσκόπιο. Από τη δεκαετία του 1980 που πρωτοεµφανίστηκαν οι 

ειδικές κατηγορίες στο µηχανογραφικό, µέχρι τις µέρες µας που υπάρχει διεύρυνση 

των κατηγοριών αυτών, η συγκεκριµένη θεµατική καταλαµβάνει όλο και 

περισσότερο χώρο στις δηµόσιες ή ιδιωτικές συζητήσεις.  

Οι εν λόγω συζητήσεις στρέφονται γύρω από την αναγκαιότητα ή όχι της 

ύπαρξης ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, µεγαλύτερη αντιπαράθεση 

προκαλείται ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, για την οποία 

υπάρχει ξεχωριστή ανακοίνωση βάσεων όπου κατά κύριο λόγο οι βαθµολογίες 

κυµαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα σε σχέση µε τον γενικότερο πληθυσµό. Από τα 

πρακτικά της αιτιολογικής έκθεσης της Βουλής κατά τη διάρκεια ψήφισης του νόµου 

των ποσοστώσεων, έως τις απόψεις µαθητών που έλαβαν µέρος σε πανελλήνιες 
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εξετάσεις, οι απόψεις διίστανται. Ο τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων ανέφερε στη Βουλή το 1995 ότι η εφαρµογή του νόµου αποτελεί «µια 

διαδικασία που έχει ακολουθηθεί σε πολλές χώρες σε ό,τι αφορά µειονότητες 

(κοινωνικές, θρησκευτικές κ.λπ.), όπου υπάρχει µια ενίσχυση όσον αφορά κάποιες 

θέσεις. Πιστεύουµε, ότι έτσι θα ανέβει το µορφωτικό επίπεδο της µουσουλµανικής 

µειονότητας, µε την ελπίδα ότι στο µέλλον δεν θα χρειάζεται ούτε αυτή η διάκριση» 

(Βουλή των Ελλήνων, χ.χ., α). Στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της 

Βουλής, ο Κουτσουµπίνας τόνισε ότι «ευρίσκει την συνταγµατική της βάση και 

θεµελίωση στην ουσιαστική ισότητα του άρθρου 4 Συντ., κατά την οποία επιβάλλεται 

η ανόµοια ρύθµιση ανόµοιων καταστάσεων», εφόσον η διδασκαλία των ελληνικών 

στα µειονοτικά σχολεία είναι ελλιπής (Βουλή των Ελλήνων, χ.χ., β). Στο άλλο άκρο, 

διαβάζουµε άρθρο εφηµερίδας µε τίτλο «Πριν δηλώσω µηχανογραφικό να µην 

ξεχάσω να γίνω… µουσουλµάνος!», όπου µια οµάδα τελειόφοιτων του 2012 από 

σχολείο του νοµού Αργολίδας παρουσιάζονται «εξοργισµένοι» και «αδικηµένοι». Στο 

άρθρο αυτό, η οµάδα επιθυµεί επανεξέταση του νόµου καθώς αφορά την παιδεία «η 

οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την ακµή της χώρας µας» 

(Παρατηρητής Αργολίδας, 2017). 

Το άρθρο αυτό στάθηκε αφορµή για να προβληµατιστώ σε προσωπικό 

επίπεδο. Εν είδει άτυπης έρευνας, έθετα τους προβληµατισµούς µου αρκετά συχνά 

για να διαπιστώσω ποιες είναι οι απόψεις του περίγυρού µου. Ως επί το πλείστον οι 

απόψεις ήταν συγκεκριµένες και όλες κυµαίνονταν στο ίδιο ύφος: ο νόµος είναι 

άδικος, και στρέφεται κατά των Ελλήνων. ∆εν ήταν µάλιστα και λίγες οι φορές όπου 

τα άτοµα εκδήλωναν τις απόψεις µε επιθετικό τρόπο. Θεώρησα το θέµα ενδιαφέρον 

ώστε να ασχοληθώ σε ερευνητικό επίπεδο, µέχρι που τα γεγονότα µε πρόλαβαν το 

2015: σε παρέα όπου βρισκόµουν, ζητήθηκε η γνώµη µιας κοπέλας η οποία όµως 

φαινόταν αποστασιοποιηµένη. Σε κατ’ ιδίαν ερώτησή µου για τη στάση της αυτή, 

ανέφερε, σχεδόν ενοχικά, ότι η ίδια ούσα από την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην 

Αλβανία, εισήχθη στο πανεπιστήµιο µε ειδική κατηγορία, και δεν επιθυµούσε η ίδια 

να «κατηγορηθεί» για όσα οι υπόλοιποι/ες προέτασσαν για τα άτοµα της 

Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον µου 

στράφηκε και στον συγκεκριµένο πληθυσµό, καθώς η ίδια ισχυρίστηκε ότι πολλές 

φορές έπεσε θύµα ρατσισµού λόγω του ιδιαίτερου τρόπου εισαγωγής της στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
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Οι απόψεις των φοιτητών/τριών λοιπόν για τον ειδικό τρόπο εισαγωγής στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ως προς τις δύο αυτές συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού 

αποτέλεσαν αφορµή για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Στόχος είναι να 

µελετηθούν οι απόψεις των πλειονοτικών φοιτητών/τριών για το θέµα αυτό. Η έρευνα 

προσπαθεί να ρίξει ένα µικρό-έστω-φως ως προς τη στάση και τη συµπεριφορά των 

φοιτητών/τριών του δείγµατος, σε σχέση µε συµφοιτητές/τριές τους οι οποίοι/ες 

εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τρόπο διαφορετικό από τον δικό τους. 

Ευχής έργον είναι, τα αποτελέσµατα του πονήµατος αυτού να αποτελέσουν 

προβληµατισµό για περαιτέρω διεπιστηµονική µελέτη ώστε να προβλεφθούν 

φαινόµενα στερεοτύπων και ρατσισµού ως προς οµάδες πληθυσµού στις οποίες 

αποδίδεται για τον οποιονδήποτε λόγο το χαρακτηριστικό της «διαφορετικότητας». 

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να τεθεί εκ νέου η θεµατική των µειονοτήτων 

αλλά και των δικαιωµάτων τους, δεδοµένου ότι η ελληνική, και όχι µόνο, κοινωνία 

µπαίνει σε ένα δρόµο σκεπτικισµού, καχυποψίας, και αναζήτησης εχθρών. Το 2015, ο 

Γενικός Γραµµατέας Θρησκευµάτων Γεώργιος Καλαντζής ανέφερε ότι ο ειδικός 

νόµος εισαγωγής, συγκεκριµένα για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, 

υπάρχει ώστε «να ενταχθεί η ίδια ισότιµα στην κοινωνία και στη χώρα, µέσα στην 

οποία ζει και εργάζεται» (esos.gr, Καθηµερινή Ηλεκτρονική Εφηµερίδα για την 

Παιδεία, 2017). Οι στόχοι αυτοί µπορούν να εφαρµοστούν στην πραγµατικότητα; Η 

Πολιτεία φρόντισε µε έναν συγκεκριµένο τρόπο να «επουλώσει» µια κατάσταση 

τραυµατική για κάποιες συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όµως το κατά πόσο ο 

στόχος µπορεί να εφαρµοστεί επί του πρακτέου και να αποτελέσει µια νέα 

πραγµατικότητα, είναι ένα ζήτηµα περαιτέρω διερεύνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1. Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η περιγραφή, η ανάλυση και η ερµηνεία 

των απόψεων φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες δεν ανήκουν σε κάποια συνταγµατικά 

αναγνωρισµένη µειονότητα, ως προς την πολιτική Θετικών ∆ιακρίσεων1 αφενός της 

Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και αφετέρου της Μουσουλµανικής 

Μειονότητας στη Θράκη κατά την εισαγωγή των υποψηφίων αυτών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Τα επιµέρους ερωτήµατα της έρευνας είναι τα εξής: 

Πώς σχολιάζουν οι φοιτητές/τριες το εξεταστικό σύστηµα µέσα από την 

εµπειρία τους; Ποιες είναι οι γνώσεις τους ως προς την έννοια «µειονότητα»; Ποιες 

είναι οι απόψεις τους για τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία και στη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη; Πώς κρίνουν τους 

εκπαιδευτικούς νόµους που στοχεύουν στις πολιτικές Θετικής ∆ιάκρισης ως προς τις 

δύο αυτές κατηγορίες στο µηχανογραφικό δελτίο; Ξεκινώντας από τα σχολικά χρόνια 

µέχρι και σήµερα, οι φοιτητές/τριες ποια πιστεύουν ότι είναι η εκπαιδευτική πορεία 

των νέων οι οποίοι ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες; Ποιες πιστεύουν ότι είναι οι 

αιτίες µιας ενδεχόµενης εκπαιδευτικής «αποτυχίας» των υπό εξέταση φοιτητών/τριών 

των µειονοτήτων; Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις απόψεις για την ενδεχόµενη 

εκπαιδευτική επιτυχία των υπό εξέταση φοιτητών/τριών σε σχέση µε αντίστοιχες 

επιτυχίες πλειονοτικών; Πώς θα µπορούσαν να είναι οι σχέσεις τους µε φοιτητές/τριες 

των δύο αυτών κατηγοριών µετά τις σπουδές; Ποιες πιστεύουν ότι θα είναι οι σχέσεις 

µε τα άτοµα των υπό εξέταση µειονοτήτων, όχι ως συµφοιτητές/τριες πλέον, αλλά ως 

συνάδελφοι µετά το πτυχίο; 

1.2. Σηµαντικότητα της έρευνας 

Οι απόψεις φοιτητών/τριών και της κοινής γνώµης για την εισαγωγή µε ειδικό 

τρόπο ειδικών κατηγοριών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή στον εργασιακό χώρο, 

έχουνε µελετηθεί κατά κόρον στο εξωτερικό και έχουνε γίνει αντικείµενο ερευνών 

                                                 
1 Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάται και ως πολιτική Θετικής ∆ράσης.  
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εδώ και δεκαετίες. Αρχικά παρατίθενται έρευνες από διάφορες χώρες, και στη 

συνέχεια όσες από αυτές διενεργήθηκαν στις Η.Π.Α., τη χώρα µε τις περισσότερες 

έρευνες πάνω στη θεµατική αυτή. 

1.2.1. Έρευνες για τις πολιτικές Θετικών ∆ιακρίσεων στον κόσµο2 

Στην Ινδία σηµειώθηκαν εκτεταµένες διαµάχες κατά την παρουσίαση 

πολιτικών Θετικών ∆ιακρίσεων, όπου το ξέσπασµα ακόµα και βίαιων συγκρούσεων 

είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες πολίτες, να επέµβει ο στρατός, 

και τελικά να παραιτηθεί ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης. Στις διαµάχες του 

1985 για την αύξηση των ποσοστώσεων της τρίτης κάστας3, οι υπέρµαχοι 

ισχυρίστηκαν ότι ορισµένοι πολίτες δικαιούνται κάποια προνόµια προς την 

αποκατάσταση παρελθοντικών στερήσεων προκειµένου να ανταγωνιστούν 

αποτελεσµατικότερα όλους τους υπόλοιπους πολίτες στον κοινωνικό βίο. Επίσης 

θεωρούσαν ότι αυξάνεται η συµµετοχή και το αίσθηµα της αποτελεσµατικότητας στα 

µέλη µειονεκτικών οµάδων, αυξάνοντας έτσι και την κοινωνική ενσωµάτωση. Από 

την άλλη µεριά, όσοι διαφωνούσαν, υπογράµµιζαν ότι στήνονται εµπόδια σε 

αξιέπαινους ανθρώπους µε ικανότητες, αναγκάζοντάς τους να ξεπληρώσουν 

ιστορικές στερήσεις άλλων. Επιπροσθέτως, τόνιζαν ότι οι νόµοι αυτοί διαιωνίζουν 

µια ξεχωριστή µεταχείριση κατά µιας µερίδας πολιτών, και ότι καλλιεργούν µια 

έντονη δυσαρέσκεια. Όσοι αποκλείονταν από τους νόµους της «αντισταθµιστικής 

διάκρισης», όπως ονοµάζονται στην Ινδία, είχαν το αίσθηµα ότι τιµωρούνται, µε 

άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Οι απόγονοι της υψηλής 

κοινωνίας οι οποίοι θεωρούσαν δεδοµένη και τη δική τους ανέλιξη, ένιωσαν έντονη 

απογοήτευση και φθόνο απέναντι σε αυτούς που για πρώτη φορά θα απολάµβαναν 

αυξηµένες ευκαιρίες (Wood, 1987). 

Στη Μαλαισία, η εν λόγω πολιτική δεν έτυχε πλήρους αποδοχής από τους 

Κινέζους και τους Ινδούς οι οποίοι κατέχουν µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού στη 

χώρα
4, δηµιουργώντας µια µεγάλη συζήτηση µε έντονες διαµάχες. Το κυριότερο 

σηµείο των διαφωνούντων επικεντρωνόταν στο ότι αυτή η προτιµησιακή πολιτική, 

                                                 
2 Η σειρά παρουσίασης επιλέχθηκε µε αλφαβητικό τρόπο 
3  Οι τρεις οµάδες είναι οι Scheduled Castes, οι Scheduled Tribes, και οι Other Backward Classes. 
4 Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Μαλαισίας το 2010, στη χώρα κατοικούσαν 91,8% 
Μαλαισιανοί πολίτες στους οποίους περιλαµβάνονταν οι Bumiputera σε ποσοστό 67,4%, οι Κινέζοι 
κατά 24,6%, οι Ινδοί κατά 7,3%, και Άλλοι κατά 0,7% (Population Distribution and Basic 
Demographic Characteristics, 2010). 
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όπως αναφέρεται στη Μαλαισία, θα είχε ως συνέπεια να εξασθενήσει η οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα της χώρας, εµποδίζοντας τον εθνικό στόχο για αναβάθµιση της 

οικονοµίας σε ένα πλαίσιο που αυτή να στηρίζεται στη γνώση. Επίσης άλλες απόψεις 

στηρίχτηκαν στη θεωρία της κουλτούρας της εξάρτησης («culture of dependency»), 

σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν σηµαντικές ψυχολογικές και οικονοµικές συνέπειες. 

Η ψυχολογική συνέπεια µεταφράστηκε ως µια υποτιθέµενη έλλειψη έντονης 

προσπάθειας των ωφεληµένων, είτε κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µε συνέπεια την έλλειψη εκπαιδευτικής ανταγωνιστικότητας, είτε στο 

χώρο εργασίας, εν αντιθέσει µε τους Κινέζους και τους Ινδούς. Η οικονοµική 

συνέπεια µεταφράστηκε ως έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις, κάτι που 

εικάζεται ότι καταδείχθηκε φανερά στην Ασιατική οικονοµική κρίση του 1997. 

Επιπροσθέτως, κατά τις προηγούµενες δεκαετίες ειδικά, παρατηρήθηκε η τάση της µη 

επιθυµίας από πλευράς των Κινέζων και των Ινδών µαθητών/τριών να σπουδάζουν σε 

µαλαισιανικά πανεπιστήµια λόγω των ποσοστώσεων εισαγωγής που πριµοδοτούν 

τους Bumiputera, όπως επίσης και η απροθυµία τους ως απόφοιτοι ξένων 

πανεπιστηµίων να γυρίσουν στη Μαλαισία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ισότητα 

ευκαιριών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει διαρροή εξειδικευµένων επιστηµόνων από τη 

χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους έτσι ώστε η 

εισαγωγή στα πανεπιστήµια να περάσει από το στάδιο του εθνικού πρόσηµου, σε ένα 

πιο αξιοκρατικού συστήµατος (Guan, 2005). 

Στη Βραζιλία, και στο Πανεπιστήµιο της Μπραζίλια ειδικότερα, οι 

αντιδράσεις στηρίχθηκαν στη ρητορική ότι το πανεπιστήµιο δέχεται φοιτητές χωρίς 

προσόντα, µε συνέπεια όπως αναφέρουν, την αρνητική επίπτωση στην ακαδηµαϊκή 

εκπαίδευση. Οι υπερασπιστές της Θετικής ∆ιάκρισης αναφέρουν ότι µπορεί µεν οι 

φοιτητές να επιτυγχάνουν χαµηλότερη βαθµολογία στις εξετάσεις εισαγωγής, αλλά 

αυτό δε, δεν σηµαίνει ότι δεν είναι έτοιµοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

πανεπιστηµίου (Carvalho & Segato 2002; Cardoso 2008; Velloso 2009 στο Childs & 

Stromquist, 2015). Στο Πανεπιστήµιο της Μπάϊα, οι dos Santos και Queiroz, 

παρατήρησαν ότι τα πανεπιστηµιακά µέλη ήταν αντίθετα µε το θέµα της 

ποσόστωσης, διότι το επίπεδο των δηµόσιων σχολείων από τα οποία προέρχονταν οι 

φοιτητές δεν θεωρούνταν υψηλό, και έτσι οι ίδιοι οι φοιτητές θα δυσκολευόντουσαν 

να αντεπεξέλθουν στο επίπεδο του πανεπιστηµίου (στο Childs & Stromquist, 2015). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποστήριζαν ότι θα αυξηθεί η φοιτητική διαρροή λόγω της 

χαµηλής κοινωνικο-οικονοµικής τους κατάστασης και της µη ετοιµότητάς τους να 
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ανταποκριθούν στην πανεπιστηµιακή ζωή (Guimarães et al., dos Santos and Queiroz, 

στο Childs & Stromquist, 2015). 

Σε έρευνα η οποία αφορά τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην ανώτατη 

εκπαίδευση σε πέντε χώρες5, υπογραµµίζεται ότι η εφαρµογή πολιτικών Θετικών 

∆ιακρίσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αντιµετωπίζεται είτε ως 

«ελεηµοσύνη» είτε ως «κρατική ενίσχυση» είτε ως «προνοµιακή µεταχείριση», όπου 

αυτόµατα στοχοποιεί µια συγκεκριµένη οµάδα και την καθιστά κατώτερη (Fraser στο 

Morley, 2006). Σε άλλη έρευνα για τον σχολιασµό των πολιτικών αυτών υπέρ των 

γυναικών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο του Νταρ ες Σαλαάµ της 

Τανζανίας, τονίζεται ότι παρόλα τα θετικά αποτελέσµατα στην κοινωνία, οι 

ωφελούµενες κατέχουν άσχετες ή ανάξιες ιδιότητες ή ακόµα και χαµηλές ικανότητες. 

Μάλιστα από πλευράς εκείνων που απολάµβαναν µακροχρόνια ανέσεις σε ορισµένα 

πεδία, πλέον νιώθουν συναισθήµατα απειλής, µε τον όρο της αξιοκρατίας να έχει 

τεθεί πολλές φορές στον λόγο τους (Pojman στο Lihamba, Mwaipopo & Shule, 

2006). Στην ίδια έρευνα, οι απόψεις κατηγοριοποιούνται σε δύο επίπεδα: στους 

κατήγορους των προγραµµάτων που θεωρούν ότι πέφτει το γενικό επίπεδο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και στους υπέρµαχους οι οποίοι υιοθετούν την ευαισθησία 

υπέρ της έµφυλης ισότητας λόγω της ιστορικής αδικίας που µάστιζε τις γυναίκες 

(Lihamba, Mwaipopo & Shule, 2006).  

Τέλος, σε έρευνα για τη φτώχια στην υπο-Σαχάρια Αφρική και στη νότια 

Ασία, τονίστηκε ότι αυτοί που εναντιώνονται στις πολιτικές Θετικών ∆ιακρίσεων 

θεωρούν ότι αυτός που προστατεύεται, κάποιες φορές αρνείται να εξελιχθεί, και ότι 

άπαξ και υιοθετηθεί µια τέτοια πολιτική, είναι πολύ δύσκολο µετά να καταργηθεί 

(Bardhan, 1996). Στη Νότια Αφρική, σε έρευνα των Reddy, Moletsane & Masilela, οι 

πολιτικές αυτές παροµοιάζονται µε έναν επίδεσµο όπου επιλύονται προσωρινά οι 

ανισότητες, εντείνοντας παράλληλα τη φυλετική πόλωση στη χώρα (2011). 

1.2.2. Έρευνες για τις πολιτικές Θετικών ∆ιακρίσεων στις Η.Π.Α. 

Στις Η.Π.Α., οι εν λόγω πολιτικές πόλωσαν την κοινή γνώµη σε µια δίνη 

έντονων διαφωνιών και συγκρούσεων, όπως είχε συµβεί και στη συζήτηση του 

θέµατος των αµβλώσεων (Selden, 2006). Όσον αφορά τις ποσοστώσεις για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η πρώτη έντονη κρούση συντελέστηκε στην 

                                                 
5 Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ουγκάντα, Σρι Λάνκα, Τανζανία 
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υπόθεση Bakke το 1978. O Allan Paul Bakke κατέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

µετά από αποτυχηµένες προσπάθειες να εισαχθεί στο πανεπιστήµιο, παρόλο που οι 

βαθµοί του ξεπερνούσαν κατά πολύ εκείνους τους βαθµούς εισαχθέντων 

µειονοτήτων, µε την αιτιολογία ότι ήτανε θύµα άδικης αντίστροφης διάκρισης. Το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι οι ποσοστώσεις ήτανε αντισυνταγµατικές, 

δικαίωσε τον Bakke κρίνοντάς τον δεκτό στην Ιατρική Σχολή, αλλά ωστόσο θεώρησε 

ότι η φυλή θα είναι πλέον ένα από τα πολλά κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τα πανεπιστήµια για τους νεοεισαχθέντες (Encyclopaedia Britannica, 2017).  

Σε µελέτη για την εφαρµογή των Θετικών ∆ιακρίσεων στις Η.Π.Α., οι 

απόψεις απέναντι στους έγχρωµους κατηγοριοποιούνται διττά: στους υποστηρικτές οι 

οποίοι διατείνονται ότι είναι ένα µέσο ισότητας, και στους πολέµιους οι οποίοι 

θεωρούν ότι είναι αδικαιολόγητη, καθώς στην πραγµατικότητα πρόκειται για 

διάκριση µε βάση κάποιο χαρακτηριστικό. ∆ηλαδή, είναι το ίδιο να απορρίψεις 

κάποιον επειδή κατέχει κάποιο χαρακτηριστικό, όπως και µε το να τον δεχτείς για τον 

ίδιο ακριβώς λόγο (Davis, 1983). Σε επόµενη έρευνα, οι διαφωνίες για τις Θετικές 

∆ιακρίσεις στην εισαγωγή µειονοτήτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

επικεντρώθηκαν σε τρεις κατηγορίες: α) στην «Αντίστροφη ∆ιάκριση» η οποία 

ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες εισαγωγής των «καλύτερα» καταρτισµένων λευκών 

µαθητών, β) στη «Θεωρία της Αναντιστοιχίας» η οποία θεωρεί ότι τα άτοµα που 

ωφελούνται της πολιτικής έχουν µεγάλες πιθανότητες να αποτύχουν καθώς η ίδια η 

πολιτική δηµιουργεί αναντιστοιχία στις δεξιότητες των µαθητών και στις ικανότητες 

που απαιτούνται για την επιτυχία σε ένα πανεπιστήµιο, και γ) στην «Υπόθεση της 

Απειλής των Στερεοτύπων» η οποία κάνει λόγο για στιγµατισµό ως ανίκανων των 

ωφελούµενων ατόµων, µε αποτέλεσµα αυτά να αποθαρρύνονται και να µην 

ανταποκρίνονται τελικά, ανεξαρτήτως των ατοµικών ικανοτήτων τους (Fischer & 

Massey, 2007).  

Σε άλλη έρευνα για την ανάλυση των απόψεων Λευκών για τις Θετικές 

∆ιακρίσεις στην εκπαίδευση και στην εργασία, οι ερευνητές στηρίχθηκαν σε τρεις 

θεωρίες: α) στη Θεωρία της Αξιοκρατίας, κατά την οποία οι απόψεις των Λευκών 

αναδύονται µέσα από τις αρχές της φυλετικής ουδετερότητας, όπως για παράδειγµα 

της ικανότητας, της αµεροληψίας και της ανεξαρτησίας, β) στη Θεωρία της 

Κοινωνικής Ταυτότητας, σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι τείνουν να ευνοούν 

περισσότερο αυτούς που ανήκουν στην οµάδα τους, και γ) στη Θεωρία της 

Ιδεολογικής Σκοπιάς, όπου οι Λευκοί εναντιώνονται στις πολιτικές Θετικών 
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∆ιακρίσεων διότι θεωρούν ότι µεταβάλλουν την υπάρχουσα ιεραρχία στην οποία οι 

Λευκοί καταλάµβαναν τις πιο προνοµιούχες θέσεις (Gu, McFerran, Aquino & Kim, 

2014). Σε προσεχή έρευνα για τις απόψεις φοιτητών περί της εισαγωγής Λατίνων 

σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι Θετικές ∆ιακρίσεις κατηγορούνται ότι 

«δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια αναξιοκρατική προτίµηση έγχρωµων µαθητών 

µε ανεπαρκή προσόντα» (Ledesma, 2015:59). Οι ίδιοι οι φοιτητές θεωρούν παρόλα 

αυτά ότι είναι αλτρουιστές, καθώς το στίγµα που µπορεί να προσδώσουν οι Θετικές 

∆ιακρίσεις στους ωφελούµενούς της και η αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ των 

ικανοτήτων τους και του επιπέδου της εκπαίδευσης, µπορεί να ζηµιώσει τους 

Λατίνους φοιτητές (Ledesma, 2015).  

Τέλος, σε έρευνα των Sax & Arredondo η οποία παρουσιάστηκε σε συνέδριο 

στη Νέα Υόρκη, τα ευρήµατα ήταν ποικίλα. Οι υποστηρικτές των Θετικών 

∆ιακρίσεων θεωρούν ότι τα µέτρα είναι απαραίτητα και βοηθητικά προκειµένου να 

υπάρξει βελτίωση στην κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση των ωφελούµενων, δηλαδή 

των γυναικών και των µελών των εθνικών µειονοτήτων. Στην αντίθετη πλευρά, η 

ρητορική επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σηµεία: α) η εισαγωγή στα πανεπιστήµια 

θα πρέπει να γίνεται στη βάση της αξιοκρατίας και µόνο, β) οι Θετικές ∆ιακρίσεις 

παραβλέπουν τις οικονοµικές αδυναµίες ανεξαιρέτως όλου του πληθυσµού, γ) 

στιγµατίζονται τα άτοµα εκείνα που ανήκουν σε µειονότητα και που είναι υψηλά 

προσοντούχα, δ) δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των Θετικών ∆ιακρίσεων καθώς δεν 

είναι υπαρκτές οι διακρίσεις πλέον, ε) η πολιτική αυτή υποδαυλίζει την αντίστροφη 

διάκριση, δηλαδή τη διάκριση κατά της πλειονότητας, και στ) προωθούνται τα άτοµα 

εκείνα τα οποία είτε έχουν λίγα είτε καθόλου προσόντα. Στην ποσοτική αυτή έρευνα 

η οποία εξέτασε την άποψη χιλιάδων πρωτοετών φοιτητών όλων των πληθυσµιακών 

οµάδων ως προς την ύπαρξη των Θετικών ∆ιακρίσεων για την εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπήρξαν ενδείξεις ότι οι φοιτητές δεν κατανοούν πλήρως 

την έννοια των Θετικών ∆ιακρίσεων και δεν αντιλαµβάνονται τους σκοπούς της. Η 

έρευνα είχε ως εξαρτηµένη µεταβλητή την άποψη για τις Θετικές ∆ιακρίσεις, και 

ανεξάρτητη τρεις παράγοντες: α) το φύλο, β) τα προσωπικά συµφέροντα όπως 

δοµούνται από την κοινωνικο-οικονοµική τους κατάσταση, από την ακαδηµαϊκή τους 

προετοιµασία, και από την επιλογή του ιδρύµατος, και τέλος γ) την ιδεολογία τους, 

δηλαδή την πολιτική τους άποψη (1996). 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, αλλά και από την αναζήτηση στην ελληνική 

βιβλιογραφία, µια ανάλογη έρευνα φαίνεται να λείπει από τον ελληνικό χώρο. Η 
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πολιτική της Θετικής ∆ιάκρισης είναι µια πραγµατικότητα τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει ένα µικρό κενό όσον αφορά την ανάλυση των απόψεων των 

µη ωφελούµενων φοιτητών/τριών ως προς το θέµα αυτό, κάτι που επιθυµεί να 

καλύψει το παρόν πόνηµα. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι ιδιαιτέρως πλούσια, και οι 

έρευνες πλέον εκεί είναι πολυάριθµες. Τα ευρήµατα τους είναι αποκαλυπτικά και 

αποτελούν τροφή για περαιτέρω µελέτη. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να πράξει κάτι 

τέτοιο και για τα ελληνικά δεδοµένα.  

1.3. Περιορισµοί της έρευνας 

Στη συγκεκριµένη έρευνα τα συµπεράσµατα περιορίζονται µόνο σε αυτήν την 

κατηγορία φοιτητών/τριών η οποία αποτελεί το δείγµα της έρευνας, λόγω του µη 

αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα του δείγµατος ως προς τον γενικότερο πληθυσµό 

(Αθανασίου, 2003). Αυτός είναι και ο λόγος κατά τον οποίο γενικεύσεις δεν 

επιτρέπονται να διατυπωθούν. Άλλωστε κατά την Πηγιάκη, η συνέντευξη «δεν 

µπορεί µόνη της να δώσει άρτιο ερευνητικό υλικό» (2004:89). Επιπλέον, κάθε 

αξίωση γενίκευσης είναι άτοπη, διότι τα κοινωνικά φαινόµενα είναι πάντα ιδιαίτερα 

και εξελίσσονται µόνο σε συγκεκριµένο χρόνο και χώρο (Τσιώλης, 2014). Παρ’ όλα 

αυτά, ενδεχοµένως να δύναται να υπάρξει γενίκευση όταν παρόµοια αποτελέσµατα 

προκύπτουν από «δείγµατα υποκειµένων, που µοιάζουν ως προς τη σύνθεση, τις 

συνθήκες διαβίωσης και τη γεωγραφική περιοχή µε τα υποκείµενα της συγκεκριµένης 

έρευνας» (Αθανασίου, 2003:89).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Κατά τον Αθανασίου, «τα θέµατα για να µελετηθούν, χρειάζεται να 

τοποθετηθούν σε συγκεκριµένα χωροχρονικά πλαίσια, και να συνεκτιµηθούν µε 

άλλους παράγοντες, µε τους οποίους σχετίζονται και να γίνει σωστή αποτίµησή τους» 

(2003:223). Για αυτούς τους λόγους, κρίθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν ιστορικά 

στοιχεία των υπό µελέτη µειονοτήτων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία συνέβαλλαν 

στη θεσµοθέτηση ειδικών νόµων για αυτές ως προς την εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

2.1. Ελληνική Εθνική Μειονότητα Αλβανίας 

2.1.1. Ιστορικά στοιχεία 

Με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας στις 17 ∆εκεµβρίου 1913 καθορίστηκαν 

τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους της Αλβανίας, σηµείο κοµβικό για την ιστορία 

καθώς τότε προκύπτει ο όρος «ελληνική µειονότητα» στην Αλβανία (Γεωργούλης, 

1995β). Με άλλα λόγια, από τότε «χρησιµοποιείται ο πλαστός όρος Βόρειος 

Ήπειρος» µέσω του διαχωρισµού της Ηπείρου σε Νότιο και Βόρειο τµήµα (Υφαντής, 

1993:123).  

Το 1921, χρονιά της εισόδου της Αλβανίας στην Κοινωνία των Εθνών, ο 

πρωθυπουργός της χώρας Φαν Νόλι δεσµεύτηκε για την προστασία των εθνικών, 

θρησκευτικών ή γλωσσικών µειονοτήτων, µε την κατατεθείσα «Μονοµερή 

∆ιακήρυξη της 2ας Οκτωβρίου 1921». Η Αλβανία δεν αναγνώρισε από την αρχή την 

Ελληνική Εθνική Μειονότητα, αλλά έκανε λόγο για αυτή ως ελληνόφωνη ορθόδοξη 

µειονότητα (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 2003). Παρ’ όλα αυτά, οι όροι της 

∆ιακήρυξης καταπατήθηκαν κατά τα ερχόµενα χρόνια εξαιτίας των αφελληνιστικών 

διαδικασιών στην περιοχή (Β. Κόντης, 1994). Ο Χριστόπουλος αναφέρει ότι από τον 

Μεσοπόλεµο και έπειτα, σε κείµενα της Αλβανίας, γίνεται λόγος για τις «µειονοτικές 

ζώνες» οι οποίες αποτελούνταν από περιοχές µε πλειοψηφία ελληνόφωνων 

χριστιανών, κάνοντας δυνατή τη δηµιουργία µειονοτικών σχολείων. Ωστόσο ενώ ο 
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λόγος για την ύπαρξη αυτών των ζωνών είναι έντονος, δεν υπάρχει κάποιος νοµικός 

προσδιορισµός τους ακόµα µέχρι και σήµερα (2003). 

Ο Ενβέρ Χότζα, κατά τη διακυβέρνησή του µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, επεδίωξε την οµογενοποίηση όλου του πληθυσµού της χώρας υπέρ ενός 

αλβανισµού. Θέλοντας να συσπειρώσει τους κατοίκους σε µια εθνική βάση, 

αντικατέστησε την ταύτιση που υπήρχε µέχρι τότε µεταξύ της αλβανικής εθνότητας 

και της µουσουλµανικής θρησκείας. Παρόλο που σε θεωρητικό επίπεδο 

αναγνωρίστηκε συνταγµατικά η ύπαρξη και τα δικαιώµατα της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας, σε πρακτικό επίπεδο αυτά καταπατήθηκαν συστηµατικά. Ο ίδιος ο 

Χότζα επεδίωξε την αποµόνωσή της από την Ελλάδα, αντικατέστησε ελληνικά και 

ορθόδοξα ονόµατα πόλεων και χωριών, ενώ υποχρέωσε τους γονείς να επιλέγουν 

όνοµα για το νεογέννητο µέσα από έναν εγκεκριµένο από την ηγεσία κατάλογο 

ονοµάτων (Μπάρκας, 2003). Το 1967, η Αλβανία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσµο 

όπου επίσηµη θρησκεία της χώρας καθορίστηκε η αθεΐα, µε κατάργηση όλων των 

θρησκευτικών κοινοτήτων από άκρη σε άκρη της επικράτειας. Στο Σύνταγµα της 

Αλβανίας το 1976 απαγορεύτηκαν όλες οι εκφράσεις λατρείας είτε σε δηµόσιο είτε σε 

ιδιωτικό χώρο, δοκιµάζοντας ακόµα περισσότερο όχι µόνο την ορθόδοξη χριστιανική 

εκκλησία, αλλά και όλες τις άλλες θρησκείες (Γεωργούλης, 1995α). Κατά τον Ζιώγα, 

θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι η Κ.τ.Ε. και ο Ο.Η.Ε. δεν κατάφεραν να 

προστατεύσουν τα δικαιώµατα των µειονοτήτων παγκοσµίως, όπως και συγκεκριµένα 

της µειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο, αφενός επειδή οι ίδιοι οι οργανισµοί δεν είχαν 

τους απαιτούµενους µηχανισµούς ελέγχου και επαλήθευσης των εκάστοτε 

ρυθµίσεων, αφετέρου επειδή το έργο τους δυσχεράνθηκε εξαιτίας του απολυταρχικού 

καθεστώτος στην Αλβανία (1995).  

Με τον θάνατο του Ενβέρ Χότζα το 1985, ο διάδοχός του Ραµίζ Αλία, 

προσπάθησε να κάνει διαρθρωτικές αλλαγές, βλέποντας το καθεστώς να καταρρέει. Η 

φύλαξη των αλβανικών συνόρων έγινε πιο χαλαρή, µε συνέπεια τη δηµιουργία ενός 

πρώτου κύµατος εισόδου στην Ελλάδα κατά τα τέλη του 1990, και ενός επόµενου 

κύµατος στις αρχές του 1991 όταν και άνοιξαν τα σύνορα (Παύλου, 2003). Η κρίση 

του 1997 στην αλβανική οικονοµία οδήγησε σε µια ακόµα µαζική έξοδο της 

µειονότητας στην Ελλάδα (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 2003).  

Ο ακριβής πληθυσµός της ελληνικής µειονότητας σήµερα δεν έχει 

προσδιοριστεί µε αξιοπιστία. Οι αλβανικές πηγές κάνουν λόγο για 60.000 άτοµα, ενώ 

βορειοηπειρώτικοι σύλλογοι ανεβάζουν τον αριθµό αυτό µέχρι και τα 400.000 άτοµα 
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(Βερέµης, Κουλουµπής, & Νικολακόπουλος, 1995). Τα µελλοντικά στοιχεία για την 

ποσότητα του πληθυσµού δεν προµηνύονται αισιόδοξα. Με το άνοιγµα των συνόρων 

τη δεκαετία του 1990, η πλειοψηφία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 

ελληνικής µειονότητας έχει µεταναστεύσει προς την Ελλάδα, και θεωρείται ότι σε 

βάθος χρόνου είναι αναπόφευκτη µια πληθυσµιακή απογύµνωση της Βορείου 

Ηπείρου (Α. Κόντης, 1995).  

Σύµφωνα µε τον Καλλιβρετάκη, επισήµως το αλβανικό κράτος απορρίπτει την 

ύπαρξη του όρου «Βόρειος Ήπειρος», θεωρώντας ότι ο όρος αυτός εγείρει πλαγίως 

ζήτηµα ένωσης µε την Ελλάδα και τη Νότιο Ήπειρο, αναγνωρίζοντας ωστόσο τον 

όρο «ελληνική µειονότητα στην Αλβανία» (Καλλιβρετάκης, 1995). Η ελληνική 

µειονότητα ή αλλιώς «minoritet grek» θεωρείται γενικά παρείσακτη στην Αλβανία 

(Μπαλτσιώτης, 2003). Στη δε Ελλάδα, ο Παύλου κάνει λόγο για µια σχιζοφρενική 

αντίφαση ως προς την αντιµετώπιση των «Βορειοηπειρωτών», αφού στον επίσηµο ή 

ανεπίσηµο λόγο προ της κατάρρευσης του Καθεστώτος, παρουσιαζόντουσαν ως 

ταλαιπωρηµένοι από τους Αλβανούς αδελφοί, ενώ από την άλλη όταν εισήλθαν στην 

Ελλάδα, ο κόσµος τους εξίσωσε µε τους Αλβανούς (2003). Αξίζει να σηµειωθεί τέλος 

ότι από το 1991 και µετά, ο αυτοπροσδιορισµός του Έλληνα µειονοτικού 

επαναπροσδιορίζεται µε στόχο την απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων κοινών 

στοιχείων µε την ελληνική εθνική ταυτότητα. Παρατηρείται η «διαµόρφωση εθνικών 

(ελληνικών) µειονοτικών µύθων, δηλ[αδή] των ιδιαίτερων εκείνων ελληνικών 

εθνικών µύθων που όµως θα αφορούν τη µειονότητα και την εθνοτοπική της 

διάσταση» (Μπαλτσιώτης, 2003:78). Το στοιχείο όµως που θεωρείται δεδοµένο, είναι 

ότι ο πληθυσµός αυτός µπορεί να παίξει έναν ρόλο-γέφυρα για την επίτευξη φιλίας 

ανάµεσα στους λαούς της Αλβανίας και της Ελλάδας (Βερέµης, 1995). 

2.1.2. Εκπαίδευση και µειονότητα 

Ο Τσιτσελίκης χωρίζει τον τοµέα αυτό σε τέσσερις φάσεις κατά τη 

διακυβέρνηση Χότζα: α) 1944-1952. Επικρατεί η µεταρρύθµιση για τη µείωση του 

αναλφαβητισµού στην Αλβανία. Τονίζεται η ελληνικότητα της µειονότητας, και στα 

µειονοτικά δηµοτικά σχολεία η ελληνική γλώσσα καλύπτει το 84% του 

προγράµµατος, µε το υπόλοιπο 16% να καλύπτεται από την αλβανική, β) 1952-1960. 

Η προηγούµενη εικόνα αλλάζει. Τα ελληνικά καταλαµβάνουν το 13% του σχολικού 

προγράµµατος, και το υπόλοιπο 87% τα αλβανικά, γ) 1960-1978. Η ελληνική 
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εκπαίδευση περιορίζεται µέσω της µετάφρασης βιβλίων αυστηρά εγκεκριµένων από 

το Καθεστώς. Παρ’ όλα αυτά, µε το Σύνταγµα του 1977 κατοχυρώνεται η διδασκαλία 

και η χρήση της µητρικής γλώσσας των µειονοτήτων στο σχολείο, δ) 1978-1990. Ως 

αποτέλεσµα της σταδιακής κατάρρευσης του Καθεστώτος, συντελούνται οι πρώτες 

προσπάθειες της φιλελευθεροποίησης της πολιτικής ζωής και κατ’ επέκταση και του 

εκπαιδευτικού τοµέα (Τσιτσελίκης, 2003).  

Στη συνέχεια, το 1991 η Αλβανία προσχωρεί στην τότε ∆.Α.Σ.Ε. (∆ιάσκεψη 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, µετέπειτα Ο.Α.Σ.Ε.: Οργανισµός 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), όπου µέσω αυτής, 

διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των µειονοτήτων (Γεωργούλης, 1995β). 

Εντούτοις, κατά τον Γεωργούλη, υπήρξε µια «ελληνοφοβία» (ό.π.:221) από τους 

Αλβανούς ιθύνοντες. Στο πεδίο της εκπαίδευσης συντελέστηκε µια προσπάθεια 

αποσύνδεσης των Βορειοηπειρωτών µαθητών από τον ελληνικό πολιτισµό, µε 

µηνύµατα κατά της Ελλάδας και υπέρ της Μεγάλης Αλβανίας, και απαγορεύοντας 

µεταξύ άλλων, τη διδασκαλία Ελλήνων λογοτεχνών. Οι αντιδράσεις ήτανε µεγάλες, 

µε αποτέλεσµα τη διαβεβαίωση του Αλβανού Υπουργού Εξωτερικών ότι θα 

προωθηθεί η εγγύηση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων της µειονότητας 

(Γεωργούλης, ό.π.). Το 2000 υπογράφτηκε ο Νόµος 2829/2000, µε τον οποίο 

δηλώνεται η πρόθεση να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα άτοµα της 

ελληνικής µειονότητας να µαθαίνουν τη µητρική τους γλώσσα (Φ.Ε.Κ. Α΄, 95/16-03-

2000).  

Όσον αφορά τα σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο σήµερα, ο Τσιτσελίκης τα 

ταξινοµεί στις εξής τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε τις γλωσσικές ικανότητες των 

µαθητών: α) στους κυρίως ελληνόφωνους µαθητές όπου εντάσσονται τα Μειονοτικά 

Σχολεία (δηµοτικά και λύκεια6), και το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο «Όµηρος» της 

Χιµάρας, β) στους µικτούς µαθητικούς πληθυσµούς (κυρίως µη µειονοτικούς) όπου 

µεταξύ άλλων υπάγονται τα σχολεία µε πρόγραµµα αντίστοιχο των µειονοτικών, 

αλλά και τα νηπιαγωγεία, γ) στους κυρίως µη ελληνόφωνους πληθυσµούς όπου 

κατατάσσονται τα φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, πέρα από αυτούς 

τους χώρους ελληνοµάθειας, υπάρχουν και οι ελληνόγλωσσες τάξεις διδασκαλίας που 

                                                 
6 Η βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση, χωρίζεται σε δύο κύκλους: η αρχική εκπαίδευση (1η-5η τάξη), 
και η δευτεροβάθµια κατώτερη εκπαίδευση (6η-9η τάξη). Στη συνέχεια ακολουθεί η δευτεροβάθµια 
ανώτερη εκπαίδευση τριετούς διάρκειας, αντίστοιχης µε το λύκειο στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (Ράπτη, 2014). 
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συστεγάζονται σε αλβανικά δηµοτικά σχολεία και υπάγονται στη διεύθυνση 

αλβανικών σχολείων (Τσιτσελίκης, 2010).   

 Ως προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Έλληνας 

φοιτητής σε αλβανικό πανεπιστήµιο, µε εξαίρεση τις σχολές όπου στο πρόγραµµα 

σπουδών τους προσφέρονται µαθήµατα στην ελληνική γλώσσα. Οι µειονοτικοί 

µαθητές επιλέγουν τα ελληνικά πανεπιστήµια, και αρκετοί είναι εκείνοι που 

αποκτούν κάποια υποτροφία. Η σκέψη της χορήγησης υποτροφιών από την πλευρά 

της Ελλάδας για σπουδές των µειονοτικών σε ελληνικά πανεπιστήµια αποσκοπεί στη 

βελτίωση της θέσης τους στην αλβανική κοινωνία και στην αγορά εργασίας στη 

γειτονική χώρα. Ωστόσο επειδή οι µειονοτικοί απόφοιτοι δύσκολα πλέον γυρίζουν 

πίσω, η πολιτική αυτή κρίνεται αναποτελεσµατική (Τσιτσελίκης, 2003).  

2.2. Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη 

2.2.1. ∆ηµιουργία – ιστορικά στοιχεία 

Το νοµικό καθεστώς της µειονότητας περιλαµβάνεται στη Σύµβαση της 

Κωνσταντινουπόλεως την 20ή Ιουνίου/2α 
Ιουλίου 1881 (όπως κυρώθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

Α΄, 14/13.03.1882) και σε διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας την 1η/14η Νοεµβρίου 1913 (όπως κυρώθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄, 

229/14.11.1913) (Σκόρδας, 1997). Παρ’ όλα αυτά, η θεσµική δηµιουργία της 

Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης (Ασκούνη, 2006) ως νοµικό πρόσωπο 

διεθνούς δικαίου (Βακαλιός, 1997), στηρίζεται στις διατάξεις (Ανδρεάδης, 1956) του 

συνόλου της Συνθήκης της Λωζάννης της 24ης Ιουλίου, µε τη Σύµβαση για την 

Ανταλλαγή των Πληθυσµών να έχει ήδη υπογραφτεί στις 30 Ιανουαρίου (Τσιούµης, 

1997).  

Οι µουσουλµάνοι Έλληνες πολίτες της ∆υτικής Θράκης εξαιρέθηκαν από την 

ανταλλαγή πληθυσµών. Το καθεστώς προστασίας καθορίστηκε να είναι όµοιο µε των 

Ελλήνων ορθόδοξων της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της Τενέδου 

(Ασκούνη, 2006). Οι πληθυσµοί αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως µη ανταλλάξιµοι (etabli), 

µε στόχο να δηµιουργηθούν γέφυρες φιλίας µεταξύ των δύο χωρών (Βακαλιός, 1997). 

Αυτή η ανταλλαγή πληθυσµών επιβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του 

∆ιεθνούς ∆ικαίου υποχρεωτικά, και όχι προαιρετικά όπως προβλεπόταν στις µέχρι 

τότε συνθήκες. Η θρησκεία ήταν αυτή που επιλέχθηκε ως κριτήριο της ανταλλαγής 
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και της εξαίρεσης των πληθυσµών (Τρουµπέτα, 2001), όπως και ως προσδιοριστικό 

στοιχείο της µειονότητας αφού προκρίθηκε έναντι της γλώσσας στη βάση της 

προϋπάρχουσας παράδοσης των µιλλιέτ
7 στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 

(Ηρακλείδης, 2004).  

Για την ονοµασία της µειονότητας από πολύ νωρίς δηµιουργήθηκε µια 

κατάσταση ευµετάβλητη. Όπως υπογραµµίζει ο Σαρρής, στο σχέδιο της Συνθήκης της 

Λωζάννης γίνεται λόγος για «Les minorités musulmanes», υπονοώντας ότι υπάρχουν 

πολλές µουσουλµανικές µειονότητες. Ωστόσο στην καταγραφή των πρακτικών, η 

τούρκικη διπλωµατία πέτυχε να απαλειφθεί το πληθυντικό «s» (στο Ζεγκίνης, 1994). 

Επιπλέον, κατά τις διαπραγµατεύσεις, υπήρχε ασάφεια ως προς το περιεχόµενο των 

όρων «Τούρκος» ή «Μουσουλµάνος», καθώς τότε η Τουρκία περνούσε από τη 

θρησκευτική συνείδηση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας σε αυτή της εθνικής 

τουρκικής (Σκόρδας, 1997). Η µέχρι σήµερα σύγχυση του θρησκεύµατος µε την 

εθνική ταυτότητα και την ιθαγένεια δηµιουργεί και περαιτέρω σύγχυση για την 

ταυτότητα της µειονότητας παρόλο που αναγνωρίστηκε ως θρησκευτική (Κανακίδου, 

1997).  

Η µοναδική επισήµως αναγνωρισµένη Μουσουλµανική Μειονότητα της 

Θράκης πρόκειται για µια ανοµοιογενή οµάδα ετερογενούς σύνθεσης (Ασκούνη, 

2006), µε διακριτές κατηγορίες από γλωσσικής και εθνοπολιτισµικής πλευράς 

(Γκότοβος, 2017), αλλά µε κοινό τόπο τη µουσουλµανική θρησκεία (∆ραγώνα & 

Φραγκουδάκη, 2007). Έτσι η Συνθήκη αποτέλεσε αφετηρία µιας οµαδοποιητικής 

διαδικασίας ανεξάρτητων µεταξύ τους µουσουλµανικών κοινοτήτων στη Θράκη, 

καθώς τέθηκαν κάτω από το ίδιο θεσµικό σχήµα οµάδες πληθυσµού οι οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν είχαν αρχικά τίποτα κοινό πέρα από τη θρησκεία. 

∆ιαφοροποιούνταν ως προς τη µητρική τους γλώσσα, την κοινωνική οργάνωση και το 

σύστηµα αξιών, και παράλληλα οι επαφές µεταξύ τους ήταν ανύπαρκτες (Τρουµπέτα, 

2001). Η µουσουλµανική µειονότητα το 1923 αποτελούνταν από Ποµάκους, 

Τουρκογενείς, Αθίγγανους, Τατάρους και Κιρκάσιους, (Ασηµακοπούλου & 

Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2002). Επιπροσθέτως, σήµερα στη µουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης διαβιεί και η τουρκόφωνη «οµάδα αφρικανικής προέλευσης», 

                                                 
7 Ο όρος µιλλέτι ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα, χρησιµοποιείται για τους 
Οθωµανούς µη µουσουλµάνους. Προηγουµένως, ο όρος προσδιόριζε τους χριστιανούς εκτός της 
επικράτειας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τυπικό παράδειγµα οργάνωσης 
σε µιλλέτ, καθώς στα µέσα του 19ου αιώνα µαρτυρείται η ύπαρξη χωριστών εβραϊκών, 
µουσουλµανικών και ελληνορθόδοξων συνοικιών (Quataert, 2006). 
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τα µέλη της οποίας είναι ελάχιστα, και για αυτόν τον λόγο η Τρουµπέτα αµφιβάλει 

στο κατά πόσο θα πρέπει να θεωρηθεί ως «οµάδα» (Τρουµπέτα, 2001).  

Πιο συγκεκριµένα, ο πληθυσµός της µειονότητας κατηγοριοποιείται σήµερα 

σε τρεις οµάδες: στους Ποµάκους, στους Τσιγγάνους, και στους πληθυσµούς 

τούρκικης καταγωγής (Ασηµακοπούλου & Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2002). Τόσο σε 

επίπεδο πλειονοτικής κοινωνίας όσο και σε επίπεδο εσωτερικού της µειονότητας, 

τελείται και ένας ανεπίσηµος διαχωρισµός του πληθυσµού στη βάση αξιολογικών 

κριτηρίων και στερεότυπων, όπως για παράδειγµα κοινωνικο-οικονοµικών (πλούσιοι, 

φτωχοί, µορφωµένοι, καθυστερηµένοι), γεωγραφικών (πεδινοί, ορεσίβιοι), ηθικο-

πολιτικών (θρησκευτική συµπεριφορά, εκσυγχρονισµός, πολιτική ιδεολογία) 

(Τσιµπιρίδου, 2004), οικιστικών (αγρότες, αστοί, νοµάδες, ηµινοµάδες, 

αγροκτηνοτροφικοί πληθυσµοί µε µόνιµη εγκατάσταση), και θρησκευτικών (σουνίτες 

ή µπεκτασήδες, θρησκευόµενοι και λιγότερο θρησκευόµενοι) (Ασηµακοπούλου & 

Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2002). Στη ∆υτική Θράκη παρατηρείται και η µοναδική 

ιδιοτυπία ταυτοτικού προσδιορισµού: ενώ πουθενά στην Ελλάδα οι δάσκαλοι ή οι 

µαθητές δεν χωρίζονται σε χριστιανούς ή σε άλλη θρησκεία, στη συγκεκριµένη 

περιοχή υπάρχει ένας θρησκευτικός προσδιορισµός (Βακαλιός, 1997). Τέλος, γίνεται 

συστηµατική αναφορά σε «Τουρκογενείς», Ποµάκους και Τσιγγάνους, δηλαδή έναν 

πληθυσµό µε µία εθνική καταγωγή και δύο εθνοτικές οµάδες. Ειδικότερα, εάν 

αναφερόµαστε στο «γένος», θα πρέπει να κάνουµε λόγο για Τουρκογενείς, 

Ποµακογενείς και Τσιγγανογενείς. Ενώ εάν αναφερόµαστε στην εθνοτική τους 

ταυτότητα, θα πρέπει να τους προσδιορίζουµε ως Τούρκους, Ποµάκους και 

Τσιγγάνους (Φραγκουδάκη, 2007). 

Ο αριθµός των µελών της µειονότητας διαφαίνεται ότι ποικίλει σήµερα. Η 

ελληνική πλευρά ισχυρίζεται ότι αποτελείται από 125.000-105.000 άτοµα, ενώ ο 

µειονοτικός τύπος έχει ανεβάσει τον αριθµό αυτό µέχρι και τα 170.000 άτοµα. 

Επιπλέον, όσον αφορά τη σύνθεση της µειονότητας, οι Τουρκογενείς αποτελούν 

περίπου το 70%-40% της µειονότητας, οι Ποµάκοι το 40%-20%, και οι Τσιγγάνοι το 

24%-10% (ό.π.). 
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2.2.2. Στάση της Ελλάδας απέναντι στο σύνολο της Μουσουλµανικής 
Μειονότητας στη Θράκη 

Η µειονοτική πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο και ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, χαρακτηρίζεται ως αντιµειονοτική. 

Τα µέτρα κατά της µειονότητας έτυχαν γενικής συναίνεσης και αποδοχής από την 

ελληνική πολιτεία. Αυτή η στάση οφειλόταν σε µια συνειδητή προσπάθεια 

εκφοβισµού και ταλαιπωρίας της µειονότητας, καθώς τα µέλη της θεωρούνταν 

εχθροί, έτσι ώστε τα ίδια να υποχρεωθούν στη µετανάστευση (Ηρακλείδης, 2004). Η 

πολιτική διαχωρισµού η οποία εφαρµόστηκε από τη δεκαετία του 1950 και µετά, είχε 

ως αποτέλεσµα να µην µπορέσει η µειονότητα να ακολουθήσει την εξέλιξη της 

ελληνικής κοινωνίας (Ασκούνη, 2006). Αυτή η πολιτική διαχωρισµού βρήκε την 

απόλυτη έκφρασή της στο άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας8 το οποίο 

ίσχυσε µεταξύ 1955-1988, µε απότοκο την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας 

χιλιάδων ατόµων της µουσουλµανικής µειονότητας (Παπανικολάου, 2009). Επίσης 

νοµοθετήθηκαν µέτρα για παρεµπόδιση αγοράς και επέκτασης ακινήτων, όπως και η 

δύσκολη ή και η καθόλου παροχή επαγγελµατικών αδειών, αδειών οικοδόµησης και 

τραπεζικών δανείων (Τρουµπέτα, 2001).  

Από το 1991 παρατηρήθηκε µια στροφή της ελληνικής πολιτικής, και 

σύµφωνα µε τον Ηρακλείδη, αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: α) στην αυξανόµενη 

διεθνή κριτική κατά της Ελλάδας, β) στην επίγνωση ότι οι διοικητικές παρενοχλήσεις 

δεν είχαν αποτελέσµατα, γ) στην προσπάθεια για ελάττωση της τούρκικης 

παρέµβασης στα µειονοτικά ζητήµατα της Θράκης, και δ) στο γεγονός ότι η Ελλάδα 

δεν µπορούσε να διαµαρτύρεται για την κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

στους Έλληνες µειονοτικούς στην Αλβανία, ενώ την ίδια στιγµή να προβαίνει σε 

ανάλογες ενέργειες εις βάρος της µειονότητας στη Θράκη (2004). Παρ’ όλη την 

αλλαγή αυτή, γεγονός είναι ότι η παρούσα εικόνα της µειονότητας προσιδιάζει σε µια 

εικόνα της ελληνικής κοινωνίας όπως ήταν δεκαετίες πριν, ως προς τον εκπαιδευτικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. Αυτή η εικόνα συµπληρώνεται από την κακή 

κατάσταση των χωριών, των δρόµων, των σχολείων, και από την ύπαρξη 

επαγγελµάτων τα οποία στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν εκλείψει (Ασκούνη, 2006).  

                                                 
8 Ν.∆. 3370/1955, σύµφωνα µε το οποίο ο αλλογενής πολίτης που εγκαταλείπει την Ελλάδα χωρίς να 
έχει την πρόθεση να επιστρέψει, θα απολέσει την ελληνική ιθαγένεια. 
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2.2.3. ∆ιοµαδικές σχέσεις 

Η µειονότητα ζει στον ίδιο χώρο µε την πλειονότητα αλλά διαχωρισµένη 

(Ασκούνη, 2006) και αποµονωµένη µέσα σε γεωγραφικά και πολιτισµικά γκέτο. 

Επιπλέον ζει στο κοινωνικό και οικονοµικό περιθώριο (∆ραγώνα & Φραγκουδάκη, 

2007). Οι διαπροσωπικές σχέσεις συντελούνται µόνο στα πλαίσια των εµπορικών 

συναλλαγών και εργασιακών συµφερόντων. Σε συµβολικό επίπεδο η έννοια 

«µειονότητα» παραπέµπει σε υποδεέστερη κοινωνική θέση και όχι στο µέγεθος της 

συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Η παρουσία του «άλλου» και του «ξένου» είναι 

καθοριστικής σηµασίας για κάθε µια από τις δύο κοινότητες, µε χαρακτηριστική την 

αµφίδροµη σχέση απειλής, καχυποψίας και φόβου λόγω της µακρόχρονης 

αντιπαλότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για τους πλειονοτικούς, η ταύτιση της 

µειονότητας µε τους Τούρκους προσδίδει άµεσα εχθρικές ιδιότητες και µια µόνιµη 

απειλή. Είναι αυτή η απειλή που εδράζεται σε φαντασιακό επίπεδο αλλά µοιραία 

γεννά τον φόβο σε πραγµατικό επίπεδο (Ασκούνη, 2006).  

Παρόλο που σήµερα οι πλειονοτικοί αναγνωρίζουν ως λανθασµένες τις 

πολιτικές επιλογές απέναντι στους µειονοτικούς, ερµηνεύουν την εικόνα 

καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι δεύτεροι ως ένα εγγενές πολιτισµικό 

χαρακτηριστικό. Επιπλέον, οι προϋποθέσεις βελτίωσης της κοινωνικής θέσης της 

µειονότητας αντιµετωπίζονται µε αµφιθυµία. Ενώ η κοινωνική ένταξη 

αντιµετωπίζεται θετικά στα πλαίσια της µείωσης της τουρκικής επιρροής, την ίδια 

στιγµή δηµιουργούνται συναισθήµατα φόβου για ενδεχόµενη ανατροπή των 

κοινωνικών σχέσεων εις βάρος τους, καθώς και απειλής της ευηµερίας τους. Μέσα σε 

αυτά τα ανταγωνιστικά αντανακλαστικά, τα µέλη της πλειονότητας ερµηνεύουν τις 

θετικές πολιτικές αλλαγές για τη µειονότητα ως προνοµιακή µεταχείριση, και κατ’ 

επέκταση ως απειλή για τα δικά τους συµφέροντα (ό.π.).  

2.2.4. Μειονοτική Εκπαίδευση. Ορισµός και νοµοθετικό πλαίσιο 

Ο όρος «µειονοτική εκπαίδευση» αναφέρεται στο σύνολο των σχολείων της 

Θράκης τα οποία βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς και που απευθύνονται µόνο στα 

παιδιά της µειονότητας. Η συνθήκη της Λωζάννης ορίζει το ευρύτερο πλαίσιο της 

κατοχύρωσης των εκπαιδευτικών δικαιωµάτων της µειονότητας (Ασκούνη, 2006), και 
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πιο συγκεκριµένα τα άρθρα 40, 41 και 459. Το καθεστώς των µειονοτικών σχολείων 

συµπληρώθηκε από το ελληνοτουρκικό µορφωτικό πρωτόκολλο της 20ης ∆εκεµβρίου 

του 1968 όπου µεταξύ άλλων καθορίστηκε ως επίσηµη γλώσσα της µειονότητας τα 

τούρκικα (Aarbakke, 2000), και τέλος από την Ελληνοτουρκική Συµφωνία για την 

Πολιτιστική Συνεργασία το 2000 (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2007). Ωστόσο η 

υλοποίησή της επαφίεται στην ελληνική πολιτεία µέσω ενός πλήθους νοµικών 

ρυθµίσεων, και καθορίζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές 

συγκυρίες, όπως τέλος και από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τοποθετηµένη στο µέσο 

ενός κυκεώνα πολιτικών αντιπαραθέσεων, η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά τα βίαια 

επεισόδια και τους διωγµούς κατά της Ελληνικής Μειονότητας στην 

Κωνσταντινούπολη τον Σεπτέµβριο του 1955, καθώς και µε την όξυνση του 

Κυπριακού το 1974. Ειδικά το 1974 η µειονότητα µετατράπηκε σε µια «εθνική 

απειλή», και οι εκπαιδευτικές της ανάγκες αποσοβήθηκαν µε σκοπό τις εκάστοτε 

επιδιώξεις της ελληνοτουρκικής διαµάχης (Ασκούνη, 2006). Με την αιτιολογία της 

πρόταξης για εθνική ασφάλεια (Ασκούνη, 2007), µέχρι τη δεκαετία του 1990 

(∆ραγώνα & Φραγκουδάκη, 2007), αυτό που προείχε ήταν η καταπολέµηση της 

τούρκικης προπαγάνδας και ο περιορισµός του «εχθρού» µέσω του πολιτικού ελέγχου 

των µαθητών. Για τον λόγο αυτό, οι διορισµοί δασκάλων αφορούσαν µόνο τους 

µόνιµους κατοίκους της Θράκης, αφού επί της ουσίας ο στόχος ήταν η τοποθέτηση 

τοποτηρητών της εξουσίας για έλεγχο και καταγραφή γεγονότων (Ασκούνη, 2006). 

Συµπληρωµατικά, η κατάσταση δυσχεράνθηκε από αντικειµενικές και 

υποκειµενικές συνθήκες, όπως για παράδειγµα η χωροταξική κατανοµή των 

σχολείων, ο ελλιπής ή ο κακός εξοπλισµός τους, και η κακή συγκοινωνία. 

Επιπρόσθετα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα η µειονοτική εκπαίδευση 

χαρακτηριζόταν από ένα συνονθύλευµα γνωστικών αντικειµένων, τρόπων 

διδασκαλίας και ωρών σε δύο ή τρία γλωσσικά συστήµατα, αδυνατώντας να 

λειτουργήσει ως ενιαίο σύνολο, ενώ για τους µουσουλµάνους µαθητές παρέµενε ένα 

κοµµάτι ξένο (Βακαλιός, 1997). Τα ακατάλληλα σχολικά βιβλία του Ο.Ε.∆.Β., 

γραµµένα για φυσικούς οµιλητές της ελληνικής, οδηγούσαν σε πλήρες µορφωτικό 

αδιέξοδο (Νάκου, 2007). Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1960, η ελληνική 

γλώσσα διδασκόταν αποσπασµατικά, και όχι στο σύνολο των µειονοτικών σχολείων 

παρά τις νοµοθεσίες για εισαγωγή της στο αναλυτικό πρόγραµµα. Η δε απουσία 

                                                 
9 Σε δηµοτική µεταγλώττιση του Ναθαναήλ Παναγιωτίδη (Βακαλιός, 1997:123-127). 
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γνώσεων διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, και η ανεπαρκής προετοιµασία τους, επιβάρυνε την εικόνα αυτή 

(Ασκούνη, 2006). Τέλος, η ελλιπής γνώση των θετικών µαθηµάτων (Κανακίδου, 

1997) και οι θεσµικές απαγορεύσεις προς τα µειονοτικά γυµνάσια, δηλαδή η εγγραφή 

σε αυτά µετά από εξετάσεις ή κλήρωση, συνέβαλλαν στη µεγάλη απόκλιση από τους 

εθνικούς µέσους όρους και στο χαµηλό γενικό µορφωτικό επίπεδο. Η Ασκούνη 

θεωρεί ότι αυτή η ανεπάρκεια της µειονοτικής εκπαίδευσης, αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα για την περαιτέρω κοινωνική περιθωριοποίηση της µειονότητας (2006). 

Όπως διαφάνηκε, η µειονοτική εκπαίδευση βασίζεται σε «σαθρά θεµέλια» καθώς το 

καθεστώς της στηρίζεται εν πολλοίς στο ελληνοτουρκικό µορφωτικό πρωτόκολλο του 

1968, έτσι όπως είχε διαµορφωθεί από τη δικτατορία των Συνταγµαταρχών. Και ενώ 

η µεταπολίτευση ορίζεται ως µια πολιτική κατάσταση η οποία έπεται της ανατροπής 

του κανονιστικού πλαισίου της δικτατορίας, η µειονοτική εκπαίδευση ορίζεται ακόµα 

από το περιεχόµενο και τις αρχές του πλαισίου αυτού (Γκότοβος, 2017). 

Ως αποτέλεσµα, ευρήµατα έρευνας δείχνουν ότι οι µαθητές της µειονότητας 

σήµερα πλήττονται από την κοινωνική ανισότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Παραγνωρίζοντας ταξικά εµπόδια, η εκπαίδευση στο σύνολό της µεταθέτει την 

ευθύνη της αποτυχίας της στα ίδια τα άτοµα και στο οικογενειακό περιβάλλον, 

παγιώνοντας µια στερεότυπη ερµηνεία ως σύµφυτο χαρακτηριστικό της κουλτούρας 

µιας ολόκληρης οµάδας. Ανασταλτικό στοιχείο επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι 

αρκετοί πλειονοτικοί γονείς αποφεύγουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε σχολεία µε 

πολλούς µειονοτικούς µαθητές. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ένα αµιγές 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, µε δικαιολογία την παροχή καλύτερης ποιότητας σπουδών. 

Οι µειονοτικοί µαθητές έρχονται έτσι συχνά αντιµέτωποι µε την απόρριψη ή την 

περιθωριοποίηση, και µαζί µε την εσωστρέφεια και τον φόβο, αυθόρµητα αναζητούν 

την ασφάλεια που τους παρέχει η οµάδα τους. ∆ιάφοροι εκπαιδευτικοί θεωρούν αυτές 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές των µειονοτικών µαθητών ως εχθρικές κινήσεις, 

παραβλέποντας γλωσσικά και εκπαιδευτικά εµπόδια που ενδεχοµένως 

αντιµετωπίζουν (Ασκούνη, 2006).  

2.3. Θετικές ∆ιακρίσεις και τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες ορισµούς των Θετικών ∆ιακρίσεων και 

όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας, ο Ν.1351/1983 
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καθορίζει για πρώτη φορά χωριστά ποσοστά θέσεων για ειδικές κατηγορίες 

πληθυσµού, όπως για τους τυφλούς, τους κωφάλαλους και τους/τις πάσχοντες/ουσες 

από µεσογειακή αναιµία.  

Στον άνωθεν νόµο στηρίχτηκαν και οι µετέπειτα νόµοι για την ποσόστωση 

των θέσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο Ν.2327/1995 ορίζει χωριστό ποσοστό 

θέσεων για τους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι είναι απόφοιτοι ξένων λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων του εξωτερικού, και ο Ν.2341/1995, για τους απόφοιτους 

λυκείου που προέρχονται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Το 1996, 

Υπουργική Απόφαση καθόρισε το ποσοστό αυτό στο 0,5% (αριθ. Φ.152.11/Β3/790), 

και εξαίρεσαι τους εν λόγω αποφοίτους από τα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 

Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τα Τ.Ε.Ι. και τα 

Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Σε Υπουργική Απόφαση του 2000 (αριθ. Φ152/Β6/198), 

προσδιορίστηκε περαιτέρω η ειδική κατηγορία των αποφοίτων ξένων σχολείων 

αλλοδαπής ελληνικής καταγωγής, χωρίζοντας σε δύο υποκατηγορίες τους 

αποφοίτους. Σε αυτούς που προέρχονταν από σχολεία µε πρόγραµµα σπουδών 

χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτούς από σχολεία µη-µέλους της 

Ένωσης. Για τη δεύτερη υποκατηγορία το ποσοστό των θέσεων ήταν 0,5%., ενώ την 

επόµενη χρονιά µεταβλήθηκε σε 1% (αριθ. Φ152/Β6/1504).  

2.4. Σχολιασµός νόµων 

Στη βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται εκτενείς αναλύσεις των νόµων αυτών ούτε 

για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία ούτε για τη Μουσουλµανική 

Μειονότητα στη Θράκη.  

Ως προς την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, ο Χριστόπουλος 

αναφέρει ότι λόγω της χαµηλής ταξικής θέσης των οµογενών οι οποίοι εισήλθαν στην 

Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, η «µητέρα-πατρίδα» αρχικά δεν µπορούσε και δεν 

ήθελε να διευρύνει τα προνόµια που µεταπολεµικά παρείχε στους λίγους 

Βορειοηπειρώτες (2004). Οι Βόγλη & Μυλωνάς διατείνονται ότι οι Θετικές 

∆ιακρίσεις που τελικά το κράτος παρέχει σε αυτούς, ενδεχοµένως προσβλέπουν στη 

δυνητική εκλογική πελατεία (2009). 

Όσον αφορά την πολιτική Θετικών ∆ιακρίσεων για τη Μουσουλµανική 

Μειονότητα της Θράκης, θεωρείται ότι στόχος της είναι ο κατευνασµός της πίεσης, 

της επιθετικότητας και των παρεµβάσεων της τουρκικής πλευράς στην περιοχή της 
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Θράκης (Γκότοβος, 2014). Χαρακτηρίζεται ως µια αµυντική δράση απέναντι στην 

προσπάθεια της Τουρκίας για προσέγγιση και ενσωµάτωση του ποµακικού και 

ρόµικου µουσουλµανικού πληθυσµού στον αντίστοιχο τούρκικο µε στόχο µιας 

ενιαίας τούρκικης συνείδησης στον µειονοτικό πληθυσµό (Γκότοβος, 2017). 

Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων µειονοτικών οφείλεται όχι τόσο 

στη βελτίωση της µάθησης ή των επιδόσεών τους, αλλά επειδή θεσµοθετήθηκαν οι 

εξαιρέσεις αυτές από τον γενικό κανόνα της αξιοκρατίας. Τα θετικά αποτελέσµατα σε 

επίπεδο εκπροσώπησης των µελών της µειονότητας στους εκπαιδευτικούς δείκτες 

κρίνονται ως τεχνητά, χωρίς µάλιστα να λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο της 

αποκτούµενης µάθησης (Γκότοβος, 2014).  

Επιπροσθέτως, η πολιτική αυτή παίρνει αποστάσεις από παλαιότερους 

προσανατολισµούς της πολιτείας, σύµφωνα µε τους οποίους η κοινωνική ιεράρχηση 

υπαγορευόταν στη βάση της εθνοτικής προέλευσης (Πλεξουσάκη, 2006). Ως 

νοµοθεσία µεγάλης πολιτικής σηµασίας, συµβολίζει µια εφικτή προοπτική βελτίωσης 

της κοινωνικής θέσης των µελών της µειονότητας (Ασκούνη, 2006), και τυπικά 

δηµιουργεί προϋποθέσεις ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία (Τρουµπέτα, 2001), 

ασκώντας έντονη επίδραση για την κοινωνική κινητικότητα (∆ραγώνα & 

Φραγκουδάκη, 2007). Ενώ µέχρι τα µέσα του 1990 τα µέλη της µειονότητας είχαν 

θεωρητικά τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή 

σε σχολή της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πρακτικά αυτό ήταν αδύνατο, 

ακολουθώντας έτσι τον δρόµο της µετανάστευσης για τα τουρκικά πανεπιστήµια. 

Μαζί τους υπήρχε και ένας µεγάλος αριθµός µαθητών αµέσως µετά το απολυτήριο 

δηµοτικού. Αυτή η κίνηση έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να διατηρεί ισχυρό 

έλεγχο πάνω στη µειονότητα, και ενίσχυσε το αίσθηµα απειλής από την πλευρά της 

Ελλάδας, η οποία χαρακτήριζε την κίνηση αυτή ως υπόγεια µε σαφή υπόθαλψη 

εχθρικών διαθέσεων της Τουρκίας κατά αυτής. Ο νόµος της ποσόστωσης φαίνεται 

τελικά ότι συµβάλλει σε αυτή τη µείωση της µετανάστευσης προς την Τουρκία 

(Ασκούνη, 2006), µε πολλά µέλη της µειονότητας να φοιτούν σε ελληνικά 

πανεπιστήµια (Σελλά-Μάζη, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι έννοιες στις οποίες βασίστηκε η 

ερµηνεία των δεδοµένων της παρούσας έρευνας. Όπως αναφέρει ο Imenda, το 

εννοιολογικό πλαίσιο «είναι η ψυχή κάθε έρευνας» (2014:185), καθώς 

«δηµιουργείται από τον ίδιο τον ερευνητή µέσα από ένα πλήθος εννοιών, … (τον) 

βοηθά … να δει καθαρά … και (τον) καθοδηγεί … στη συλλογή, στην ερµηνεία και 

στην επεξήγηση των δεδοµένων, όπου καµία δεσπόζουσα θεωρητική σκοπιά δεν 

υπάρχει» (ό.π.:193). Η αµερικάνικη βιβλιογραφία προσφέρει πλούσιο υλικό ως προς 

την ανάλυση των απόψεων µη ωφελούµενων των πολιτικών Θετική ∆ιάκρισης, 

απόψεις οι οποίες αφορούν τις ίδιες τις πολιτικές αλλά και τους ωφελούµενους. Η 

επιλογή της αµερικάνικης βιβλιογραφίας δεν ήτανε τυχαία, καθώς οι περισσότερες 

έρευνες για τη θεµατική αυτή προέρχονταν από τη συγκεκριµένη χώρα. 

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι κυρίως τρεις ήταν οι έννοιες στις οποίες είχε στηριχτεί η 

ερµηνεία των δεδοµένων: η Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές10 (Race-blindness 

Racism ή Color-blind Racism ή Cultural Blindness ή Color Blindness), η Αντίστροφη 

∆ιάκριση (Reverse Discrimination), και η Θεωρία της Αναντιστοιχίας (Mismatch 

Theory). Στη συνέχεια, αφού γίνεται προσπάθεια για οριοθέτηση της έννοιας 

Μειονότητα, δίνονται ορισµοί των Θετικών ∆ιακρίσεων, και τέλος παρουσιάζονται οι 

τρόποι εκπλήρωσης αυτών σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο, µε έµφαση στην 

εισαγωγή µελών ειδικών κατηγοριών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

                                                 
10 «Ρατσισµός χωρίς φυλή» όπως µεταφράζεται σε κείµενο του Balibar (Balibar & Wallerstein, 1991), 
και «πολιτισµική τυφλότητα» κατά τον Σιµόπουλο (2014). Παρ’ όλα αυτά επιλέχθηκε η µεταφορά του 
όρου από τις Ανδρούσου & Ασκούνη (2001) δεδοµένου ότι δεν τίθεται κάποια διαφορά στο χρώµα του 
δέρµατος µε τα αντικείµενα της παρούσας έρευνας, αλλά και ούτε θεωρείται ως δεδοµένο ότι υπάρχει 
κάποια πολιτισµική ή φυλετική διαφορά µε αυτά. Επιπλέον «δεν συγκρίνουµε ό,τι να ναι, αλλά κάποια 
δεδοµένα τα οποία θεωρήσαµε για κάποιους λόγους συγκρίσιµα» (ό.π.: 96), και εποµένως στην 
προκειµένη έρευνα, η διαφορά τίθεται στη βάση του διαφορετικού τρόπου εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση µελών πληθυσµιακών οµάδων τα οποία οµαδοποιούνται κατά την κρίση του 
νοµοθέτη. 
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3.1. Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές 

3.1.1. Θεωρούµενες αιτίες για τη δηµιουργία του 

 ∆ύο είναι οι κυρίαρχες απόψεις για τις αιτίες της δηµιουργίας αυτού του νέου 

τύπου ρατσισµού. Αρχικά, σύµφωνα µε τον Wieviorka, «οι δυτικές κοινωνίες 

φαίνεται ότι απέτυχαν σε µεγάλο βαθµό να διασφαλίσουν τα βασικά δικαιώµατα για 

µεγάλες οµάδες του πληθυσµού τους, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται 

διακρίσεις, διαχωρισµό και κοινωνική περιθωριοποίηση» (στο Ανδρούσου & 

Ασκούνη, 2011:13). Αυτές οι διακρίσεις και οι διαχωρισµοί φαίνεται να 

συντηρούνται µέσω διάφορων µηχανισµών οι οποίοι έχουν µεταλλαχθεί συγκριτικά 

µε ανάλογους µηχανισµούς του παρελθόντος. Τα χαρακτηριστικά τους πλέον είναι η 

λιγότερη βία, ο λιγότερος εµφανής ρατσισµός και τέλος η καλυµµένη και ήπια 

έκφραση των διακρίσεων αυτών. Μάλιστα αυτή η µετάλλαξη δεν άλλαξε καθόλου τις 

καταστροφικές συνέπειες των διακρίσεων και των ανισοτήτων στις ζωές των 

µειονοτήτων (Wimmer, 2015). Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η εχθρική 

εσωστρέφεια των µειονοτικών οµάδων, η εξάπλωση του φονταµενταλισµού, και εν 

τέλει η άνοδος του ρατσισµού της τυφλότητας απέναντι στις διαφορές, γνώρισµα 

κυρίως του δυτικού φιλελευθερισµού (Wieviorka, στο Ανδρούσου & Ασκούνη, 

2011).  

Κατά µία άλλη άποψη, ο νέος αυτός ρατσισµός αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. το 

1964. Ήταν αυτή η χρονιά όπου υπογράφηκε το Νοµοσχέδιο για τα Πολιτικά 

∆ικαιώµατα, σε µια προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ανισότητες. Σύµφωνα µε το 

νοµοσχέδιο αυτό, κατοχυρώθηκε η αύξηση της µειονοτικής εκπροσώπησης στον 

χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης, θεσµοθετώντας και τις πρώτες πολιτικές 

Θετικών ∆ιακρίσεων. Στη µέχρι τότε κατατετµηµένη αµερικάνικη κοινωνία (Dietrich, 

2015) υπήρξε η πεποίθηση ότι οι φυλετικοί αγώνες, οι διαχωρισµοί, οι διακρίσεις και 

οι ρατσιστικές πράξεις έλαβαν τέλος. Σχεδόν παράλληλα όµως, δηµιουργήθηκε ένα 

κίνηµα διαφωνούντων µε τις πολιτικές των Θετικών ∆ιακρίσεων, η οποία εκφράζεται 

αφενός µέσω µιας καινούριας ρητορικής, αφετέρου µέσω ενός νέου είδους φυλετικής 

προκατάληψης (Bonilla-Silva, 2006). Οι αρχικές διαφωνίες περιελάµβαναν απόψεις 

στη βάση της φυλετικά τυφλής αξιοκρατίας (Dietrich, 2015) µε στόχο να 

νοµιµοποιηθεί η «λευκή ανωτερότητα» (Wimmer, 2015:2189). Όπως αναφέρει ο 

Bonilla-Silva, οι απόψεις όσων διαφωνούν µε τη θεσµοθέτηση των Θετικών 
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∆ιακρίσεων µπορούν να µελετηθούν µέσω της θεωρίας του νεορατσισµού, και πιο 

συγκεκριµένα, µέσω αυτής της νέας θεωρίας, δηλαδή της τυφλότητας απέναντι στις 

διαφορές (Bonilla-Silva, 2006). 

3.1.2. Ορισµός και χαρακτηριστικά 

Συγκεκριµένα για την εφαρµογή των πολιτικών των Θετικών ∆ιακρίσεων, η 

ρητορική της τυφλότητας απέναντι στις διαφορές µπορεί να φανερώσει τον βαθµό 

εξάπλωσης της αντίθεσης στην ιδεολογία απέναντι στις πολιτικές αυτές (Fletcher στο 

Mullings, 2005). Όσοι υιοθετούν τη ρητορική αυτή, ισχυρίζονται ότι οι φυλετικές 

κατηγορίες στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν. ∆ιατείνονται ότι η φυλή και όλες οι 

κατηγορίες είναι κοινωνικά κατασκευασµένες. Υπ’ αυτή την έννοια, θεωρούν ότι 

όσοι ανήκουν σε µειονότητες θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά, 

προκειµένου να διαπιστώσουν οι ίδιοι ότι δεν τους αρνήθηκε η πρόσβαση σε αγαθά 

λόγω της συµµετοχής στην εκάστοτε µειονότητα όπου ανήκουν, αλλά επειδή ως 

άτοµα δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε αυτά (Herring & Henderson, 2012). Οι 

Erevelles και Minear ασκώντας κριτική, αναφέρουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι που 

ισχυρίζονται ότι η φυλή είναι κοινωνική κατασκευή, παραβλέπουν ότι η ταµπέλα της 

ανικανότητας που αποδίδουν στα φυλετικά άτοµα, είναι αποτέλεσµα παρόµοιας 

κοινωνικής διαδικασίας εξισώνοντας τη διαφορετικότητα µε την ανεπάρκεια (στο 

Annamma, Jackson & Morrison, 2017). 

Επιπλέον, η τυφλότητα απέναντι στις διαφορές κυριαρχεί στις φιλελεύθερες 

δυτικές δηµοκρατίες, επιτάσσοντας πως «εκείνο που χρειάζεται να διασφαλιστεί είναι 

τα ίδια για όλους δικαιώµατα, που απορρέουν από την κοινή ανθρώπινη ιδιότητα 

χωρίς διακρίσεις» (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2011:13). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 

φυλή είναι αδιάφορη. Μέλη της πλειονότητας επιθυµούν να µην «δουν» (Annamma, 

Jackson & Morrison, 2017:147) µια φυλή, όµως εάν τελικά συµβεί κάτι τέτοιο, 

αυτοµάτως αυτό θα δηµιουργήσει µια κατάσταση προβληµατική για αυτά. Όµως αυτή 

η άρνηση του να «δούνε» µια φυλή, σηµαίνει και άρνηση του να γνωρίσουνε κάτι 

καινούριο. Τα ίδια τα άτοµα που στέκονται τυφλά απέναντι σε µία φυλή, δεν 

αντιλαµβάνονται ότι διακατέχονται από µια έλλειψη: την έλλειψη της όρασης. Όταν 

τα άτοµα αυτά «δούνε» τη φυλή, τότε αυτός ο οποίος ανήκει σε αυτή, θα πρέπει να 

αποκλειστεί από την πρόσβαση σε αγαθά. Το κεντρικό επιχείρηµά τους είναι ότι όλοι 

θα πρέπει να αντιµετωπιστούν δίκαια εφόσον οι φυλές είναι αδιάφορες (Annamma, 
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Jackson & Morrison, 2017). Έτσι, οι ίδιες οι πολιτικές Θετικών ∆ιακρίσεων οι οποίες 

έχουν ως στόχο τον τερµατισµό της άνισης µεταχείρισης µιας οµάδας, τελικά µέσω 

της ιδεολογίας αυτής, έχουν ένα αποτέλεσµα αντιθετικό: να φορέσουν όλοι 

παρωπίδες και να µείνουν τυφλοί απέναντι στη διαφορά, και άρα οι ίδιοι να µην 

γνωρίσουν πραγµατικά όλα τα άτοµα γύρω τους (Fischer & Massey, 2007).  

Περαιτέρω, οι ωφελούµενοι των Θετικών ∆ιακρίσεων κατηγορούνται ότι 

λαβαίνουν αδικαιολόγητα προνόµια τα οποία συγκρούονται µε ύψιστα ιδανικά 

(Douglas, Sáenz & Murga, 2015). Από την άλλη, τα µέλη των µειονοτήτων 

αντιµετωπίζουν την πραγµατικότητα της ανισότητας και της καταπίεσης σε 

καθηµερινή βάση, αλλά αυτοί που κατέχουν τα προνόµια δεν αντιλαµβάνονται την 

πραγµατικότητα στην οποία ζουν τα µέλη αυτά (Ferber, 2012). Μάλιστα θεωρούν ότι 

στην ουσία είναι πιο πιθανό να έρθουν αντιµέτωποι µε µια διάκριση οι ίδιοι, παρά τα 

µέλη των µειονοτήτων (Pincus στο Ferber, 2012).  

Χαρακτηριστικό αυτού του νέου τύπου ρατσισµού είναι η διακριτικότητα 

(Annamma, Jackson & Morrison, 2017), καθώς εκφράσεις και πράξεις ρατσισµού 

πλέον εκφράζονται κεκαλυµµένα (Dietrich, 2015). Χρησιµοποιείται λιγότερη βία από 

ό,τι στο παρελθόν, ενώ οι διακρίσεις παρουσιάζονται πιο προσεγµένες (Wimmer, 

2015). Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι δύνανται να αιτιολογήσουν τις υπάρχουσες 

διαφορές µε τρόπο ώστε οι διαφορές αυτές να θεωρούνται αποδεκτές από το σύνολο 

της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ρατσιστικά φαινόµενα δικαιολογούνται, 

προκειµένου να συντηρηθεί η λευκή κυριαρχία χωρίς ωστόσο να παρουσιάζεται ως 

έκδηλος ρατσισµός (Bonilla-Silva, 2006).  

Τελικά, όσοι αγκαλιάζουν αφελώς την ιδεολογία της τυφλότητας απέναντι 

στις διαφορές διατείνονται ότι οι ίδιοι δεν είναι ρατσιστές (Ferber, 2012). Η ιδεολογία 

αυτή υποστηρίζει την ανωτερότητα των πλειονοτικών συµφερόντων, 

χρησιµοποιώντας την και ως εργαλείο για την επίτευξη της ανωτερότητας αυτής 

(Gotanda στο Annamma, Jackson & Morrison, 2017). Μάλιστα όσες συµπεριφορές, 

ικανότητες και δεξιότητες ανταποκρίνονται στην επιτυχία, αυτοµάτως θεωρούνται 

επιθυµητές και καίριας σηµασίας. Μιας επιτυχίας όµως η οποία ορίζεται από εκείνους 

που κατέχουν θέσεις εξουσίας (Tomei στο Burns & Schapper, 2008), και είναι µέλη 

της πλειονότητας. Έτσι προτιµούνται αυτοί που µοιράζονται τις πεποιθήσεις, τις αξίες 

και τις συµπεριφορές της πλειονότητας, καθώς αυτοί ενισχύουν ή επιβεβαιώνουν την 

αίσθηση του εαυτού της και δίνουν νόηµα στη ζωή της (Gudykunst & Kim, στο 

Burns & Schapper, 2008).  
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3.1.3. Τα τέσσερα πλαίσια 

Κατά τον Bonilla-Silva, η τυφλότητα απέναντι στις διαφορές µπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί στα εξής τέσσερα πλαίσια: στον αφηρηµένο φιλελευθερισµό 

(abstract liberalism), στη φυσικοποίηση (naturalization), στον πολιτισµικό ρατσισµό 

(cultural racism), και στην ελαχιστοποίηση του ρατσισµού (minimization of racism) 

(2006: 26).  

α) το πλαίσιο του αφηρηµένου φιλελευθερισµού: όσων οι απόψεις είναι 

ενάντια σε πρακτικές αποκατάστασης της φυλετικής ανισότητας, παρουσιάζουν την 

άποψή τους από λογική έως και ηθική. Τα προγράµµατα Θετικών ∆ιακρίσεων 

θεωρούνται ότι καταστρατηγούν την έννοια των ίσων ευκαιριών και των ατοµικών 

επιτευγµάτων, εφόσον προτεραιοποιούνται αποκλειστικά οι µειονοτικοί. Τονίζεται µε 

έµφαση η ατοµική επιτυχία και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, µε τρόπο που να 

πρέπει να αγνοηθούν οι ιδιότητες του ανήκειν σε µια φυλή. Υπ’ αυτή την έννοια 

επίσης, η φυλετική ανισότητα, αυτή δηλαδή που επιθυµεί να αντιµετωπίσει η Θετική 

∆ιάκριση, αγνοείται. Εν ολίγοις, ο καθένας που δουλεύει σκληρά, θα καταφέρει να 

πετύχει. 

β) το πλαίσιο της φυσικοποίησης: εδώ κατηγοριοποιούνται οι απόψεις οι 

οποίες εξηγούν τα φυλετικά ζητήµατα ως αποτέλεσµα φυσικών γεγονότων ή τάσεων. 

Οι φυλετικές ανισότητες παρουσιάζονται ως κάτι φυσικό, παρά ως προϊόντα 

ρατσιστικών δοµών. Με λίγα λόγια, ο φυλετικός διαχωρισµός σήµερα είναι 

αποτέλεσµα της φυσικής τάσης των µειονοτικών ανθρώπων να ζούνε µε οµοίους 

τους. 

γ) το πλαίσιο του πολιτισµικού ρατσισµού: σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι 

απόψεις εκείνες κατά τις οποίες οι φυλετικές ανισότητες υφίστανται λόγω έλλειψης 

ηθικής και αξιών µέσα στις ίδιες τις κοινότητες των µειονοτήτων. Ενώ παλιότερα οι 

απόψεις για τον αποκλεισµό των φυλετικών µειονοτήτων στηρίζονταν στη βιολογική 

κατωτερότητα, πλέον οι απόψεις έχουν αντικατασταθεί από την πολιτισµική 

κατωτερότητα. Τέλος, η ανισότητα οφείλεται στις πολιτισµικές διαφορές που έχουν οι 

ίδιες οι µειονότητες απέναντι στην πλειονότητα. 

δ) το πλαίσιο της ελαχιστοποίησης του ρατσισµού: σε αυτό το πλαίσιο 

κατηγοριοποιούνται οι απόψεις όσων αρνούνται ότι υπάρχουν πλέον φυλετικές 

διακρίσεις. Πιο συγκεκριµένα, η άνιση µεταχείριση δεν οφείλεται στον διαχωρισµό 

των φυλών και στις διακρίσεις τους, αλλά στην κοινωνική τάξη των ατόµων. Ενώ 
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αναγνωρίζεται η ύπαρξη παρελθούσας φυλετικής διάκρισης, παρ’ όλα αυτά, ο 

ρατσισµός στη σύγχρονη κοινωνία δεν µπορεί να έχει επίδραση πάνω τους. Σύµφωνα 

µε τη λογική αυτή, οι Θετικές ∆ιακρίσεις είναι στην καλύτερη περίπτωση άσκοπες, 

και στη χειρότερη άδικες, διότι δεν είναι οι φυλετικές διακρίσεις που κρατάνε τις 

µειονότητες πίσω. Οι διακρίσεις ανήκουν στο παρελθόν, και εφόσον δεν υπάρχουν 

φυλές και άρα φυλετική διάκριση σήµερα, όλοι µεν πλέον έχουν ίσες ευκαιρίες να 

πετύχουν, µε τον δε ρατσισµό να µην υφίσταται ως πρόβληµα (Bonilla-Silva, 2006). 

3.1.4. Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές και εξετάσεις 

Έρευνες στις Η.Π.Α. µελέτησαν διαγωνίσµατα και τεστ, και συγκεκριµένα τις 

ερωτήσεις και τον τρόπο υποβολής τους, κάτω από το φως της τυφλότητας απέναντι 

στις διαφορές. Φάνηκε ότι οι ερωτήσεις των διαγωνισµάτων τίθενται µε τέτοιο τρόπο 

από τα µέλη της πλειονοτικής οµάδας, ώστε να είναι εύκολο µόνο για τα µέλη της 

δικής της οµάδας να απαντήσουν σε αυτές. Έτσι προέκυψε ότι ακόµα κι ένα 

αντικειµενικό διαγώνισµα µπορεί να χρωµατιστεί µε προκαταλήψεις. (Fischer & 

Massey, 2007). Οι Williams & Land συµφωνούν ότι οι εξετάσεις ενισχύουν τη λευκή 

πολιτισµική κυριαρχία, ταξινοµώντας άρρητα τους φυλετικούς µαθητές ως 

κατώτερους και αναπαράγοντας τον ρατσισµό µέσω της διαφορετικής πρόσβασης σε 

αγαθά. Αυτή η εκπαιδευτική πρακτική έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την υιοθέτηση της 

τυφλότητας απέναντι στη διαφορά, εκπαιδεύοντας µε αυτόν τον τρόπο όλους τους 

µαθητές στην πλειονοτική ανωτερότητα (στο Annamma, Jackson & Morrison, 2017). 

3.2. Αντίστροφη ∆ιάκριση (Reverse Discrimination) 

3.2.1. Ο µύθος της Αντίστροφης ∆ιάκρισης  

Στην αµερικάνικη κοινωνία έχει αναπτυχθεί ο µύθος της Αντίστροφης 

∆ιάκρισης. Ο µύθος αυτός ενσαρκώνεται µέσω ενός µοναχικού λευκού και 

πτυχιούχου άνδρα, ο οποίος περιπλανάται στη γη της πανεπιστηµιακής κοινότητας 

αναζητώντας µια οποιαδήποτε θέση ή εργασία. Σε αυτή την αναζήτηση αντιµετωπίζει 

τον κόσµο ο οποίος θεωρεί ότι είναι άδικος, ενώ από την άλλη, πιστεύει ότι οι 

γυναίκες και τα µέλη των µειονοτήτων ανελίσσονται στην κορυφή µέσω ενός 

µαγικού µονοπατιού (Wilson, 1995-1996).  
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Αυτός ο µύθος φαίνεται να εµµένει. Την ίδια στιγµή, οι λευκοί άνδρες 

κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στην πανεπιστηµιακή κοινότητα και στην 

επαγγελµατική αποκατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι αποτελούν ένα είδος σε 

κίνδυνο. Τα προγράµµατα Θετικής ∆ιάκρισης έχουν δηµιουργήσει µια αυξανόµενα 

δηµοφιλή ρητορική της Αντίστροφης ∆ιάκρισης η οποία απεικονίζει τον λευκό άνδρα 

ως ένα αβοήθητο θύµα των Θετικών ∆ιακρίσεων, ο οποίος µε τη σειρά του 

αποκλείεται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και εν γένει από τις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες. Επιπλέον, στην ίδια ρητορική, µέλη µειονοτήτων χωρίς ικανότητες, 

γεµίζουν τα πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα. Παρ’ όλο όµως που η πραγµατικότητα 

απέχει παρασάγγας, ότι δηλαδή οι Θετικές ∆ιακρίσεις καταστρέφουν την πορεία των 

λευκών ανδρών, ακόµα θεωρείτο ότι οι ίδιοι είναι ανήµποροι να αποκατασταθούν 

ακόµα και σε επαγγελµατικό επίπεδο, εξαιτίας της προτεραιότητας που δίνεται στις 

µειονότητες. Έτσι, δεν υπάρχει αµφισβήτηση ότι οι Θετικές ∆ιακρίσεις στιγµατίζουν 

τους ωφελούµενους, διότι στην ουσία ο µύθος της Αντίστροφης ∆ιάκρισης 

δυσφηµίζει τις κοινότητες των µειονοτήτων. Οι ωφελούµενοι γίνονται δέκτες 

σχολίων, καθώς χρεώνονται µε τον χαρακτηρισµό των µη ικανών δικαιούχων µιας 

άδικης προτιµησιακής µεταχείρισης. Αυτά τα σχόλια µάλιστα, µπορούν να 

δηµιουργήσουν στα ίδια τα µέλη των µειονοτήτων προσωπικές αµφιβολίες για τις 

ικανότητές τους. Σε τελική ανάλυση, είναι αυτός ο ρατσισµός που στιγµατίζει τις 

µειονότητες, και όχι οι Θετικές ∆ιακρίσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτός ο µύθος 

της Αντίστροφης ∆ιάκρισης που διαστρεβλώνει τα γεγονότα (ό.π.). 

3.2.2. Ορισµός Αντίστροφης ∆ιάκρισης (Reverse Discrimination) 

Η Αντίστροφη ∆ιάκριση αναδύεται µέσα από τις αντιδράσεις κατά των 

πολιτικών των Θετικών ∆ιακρίσεων (Fisher & Massey, 2007:532). Οι πολιτικές αυτές 

εκλαµβάνονται ως µια «ανεστραµµένη εικόνα» των πρωθύστερων θεσµικών 

περιοριστικών πράξεων διακρίσεων (Spratlen, 1979:455). Οι Θετικές ∆ιακρίσεις, ως 

επανορθωτικά προγράµµατα, προτάσσουν για παράδειγµα την εθνικότητα ως στοιχείο 

διεκδίκησης ενός αγαθού, στη λογική ότι προηγούµενες πράξεις διακρίσεων 

πραγµατώνονταν εξαιτίας του στοιχείου αυτού. Έτσι, θεωρείται ότι ακόµα και αν τα 

προγράµµατα Θετικών ∆ιακρίσεων είναι επανορθωτικά, καθίστανται αδικαιολόγητα 

διότι ενσωµατώνουν παρελθούσες πράξεις διάκρισης (Ratuva, 2013). Κατά τον 

Dietrich, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µέσω της ρητορικής της Αντίστροφης ∆ιάκρισης, 
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εξυφαίνεται η προσπάθεια της εγκαθίδρυσης εκείνης της φυλετικής ταυτότητας η 

οποία υποστηρίζεται από την πλειονότητα ως µια ταυτότητα δηµόσια και κοινή 

(2015). 

Λέξη κλειδί στην έννοια της Αντίστροφης ∆ιάκρισης είναι η λέξη «ευκαιρία». 

Οι υποστηρικτές της Αντίστροφης ∆ιάκρισης ισχυρίζονται ότι οι ευκαιρίες των µελών 

των µειονοτήτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια µέσω της άδικης µεταχείρισης 

των Θετικών ∆ιακρίσεων, και αρνούνται την ύπαρξη των ιστορικά δοµικών 

περιορισµών που αντιµετώπιζαν οι τελευταίοι ως προς την ισότιµη διεκδίκηση 

ευκαιριών (Kluegel & Smith, 1982). Προτάσσεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσες 

ευκαιρίες για όλους, και όχι καλύτερες ευκαιρίες σε µια οµάδα εις βάρος κάποιας 

άλλης (Nzimande στο Germain, 2010). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ότι οι 

Θετικές ∆ιακρίσεις µειώνουν τις πιθανότητες εισαγωγής των «καλύτερα» 

καταρτισµένων µη ωφελούµενων µαθητών (Fisher & Massey, 2007:532), κάνοντας 

λόγο για προώθηση πλέον ή πρόσληψη µελών των µειονοτήτων εις βάρος των 

υπολοίπων υποψηφίων οι οποίοι όµως έχουν περισσότερα προσόντα (Gu, McFerran, 

Aquino & Kim, 2014), και είναι πιο ικανοί. Έτσι, οι Θετικές ∆ιακρίσεις χλευάζονται 

(Cole στο Herring & Henderson, 2012), και εκτιµώνται ως ασαφείς, ασυνεπείς ή/και 

υποκριτικές (Goldman, 1976). Κατά τους Kluegel & Smith, αυτές οι πεποιθήσεις 

µοιάζουν να διαµορφώνονται µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και των 

δηµόσιων συζητήσεων, ιδίως λόγω της απουσίας αντικειµενικής πληροφόρησης για 

τις πραγµατικές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες των µειονοτήτων (1982).  

3.2.3. Συναισθήµατα που αναδύονται από την Αντίστροφη ∆ιάκριση 

Η Αντίστροφη ∆ιάκριση πυροδοτεί έντονα συναισθήµατα στους επικριτές των 

Θετικών ∆ιακρίσεων. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι καταπατάται η αρχή της 

αξιοκρατίας, η οποία περιλαµβάνει τις αξίες της αυτονοµίας, των ικανοτήτων και της 

δικαιοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιοι θεωρούν ότι τα συναισθήµατα αυτά 

προκαλούνται από την ύπαρξη των Θετικών ∆ιακρίσεων, αρνούµενοι παράλληλα ότι 

είναι ρατσιστές ή σεξιστές (Gu, McFerran, Aquino & Kim, 2014), και πιστεύουν ότι 

µέσω των Θετικών ∆ιακρίσεων υποφέρουν όσο ή/και περισσότερο από τα µέλη των 

µειονοτήτων (Dietrich, 2015). Επιπλέον, πολλοί µη ωφελούµενοι νιώθουν ότι οι 

κυβερνώντες αγνοούν τα δικά τους προβλήµατα και ενδιαφέρονται για τα 

προβλήµατα των µειονοτήτων. Θεωρούν ότι δήθεν στόχος τους είναι µόνο η 
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βελτίωση των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών των µειονοτήτων, µε αποτέλεσµα 

να γεννώνται αισθήµατα απειλής. Μιας απειλής κατά την οποία τα άτοµα που τη 

βιώνουν συλλογίζονται ότι δυνητικά θα στερηθούν υλικά, και όχι µόνο, αγαθά, 

εκφράζοντας µάλιστα ότι οι Θετικές ∆ιακρίσεις στηρίζονται στην αδικία. Αυτά τα 

άτοµα θεωρούν τον εαυτό τους τίµιο, και ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία τους είτε σε 

οικονοµικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κοινωνικής εκτίµησης. Ο θυµός τελικά που 

δηµιουργείται από αυτόν τον επαπειλούµενο φόβο της ενδεχόµενης στέρησης, είναι 

αυτός που θα δώσει το έναυσµα στη ρητή έκφραση της Αντίστροφης ∆ιάκρισης. 

Μέσω της Αντίστροφης ∆ιάκρισης οι µη ωφελούµενοι απορρίπτουν τη νοµιµότητα 

των αγαθών που αποκτούν οι ωφελούµενοι, και έτσι αποµακρύνουν τα απειλητικά 

συναισθήµατα που δηµιουργούν τα προγράµµατα Θετικών ∆ιακρίσεων σε αυτούς 

(Kluegel & Smith, 1982). Τέλος, σε µια άλλη πτυχή της Αντίστροφης ∆ιάκρισης, οι 

επικριτές των Θετικών ∆ιακρίσεων θεωρούν ότι η αντίδρασή τους είναι ένας 

προληπτικός τρόπος που στοχεύει στην αποτροπή της περιθωριοποίησης των Λευκών 

ανδρών (Germain, 2010). 

3.3. Θεωρία της Αναντιστοιχίας (Mismatch Theory
11

) 

Σύµφωνα µε τη Θεωρία της Αναντιστοιχίας, οι Θετικές ∆ιακρίσεις 

φανερώνουν µια αναντιστοιχία ανάµεσα στις δεξιότητες των ωφελούµενων µαθητών 

και στις ικανότητες που απαιτούνται για επιτυχία κατά τη διάρκεια του 

πανεπιστηµίου. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι οι Θετικές ∆ιακρίσεις οι οποίες 

υποσκάπτουν την απόδοση των µελών των µειονοτήτων, τοποθετώντας µαθητές οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται ως απροετοίµαστοι σε σχολές χωρίς τις απαιτούµενες 

ικανότητες και δεξιότητες, και τελικά καταδικάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τους 

ωφελούµενους στην αποτυχία (Fisher & Massey, 2007). Ταυτοχρόνως, τίθεται η 

άρρητη υπόθεση ότι τα µέλη των µειονοτήτων δεν µπορούν να συναγωνιστούν τα 

υπόλοιπα άτοµα, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται η άποψη µιας αποδιδόµενης 

κατωτερότητας για τα µέλη αυτά (Goldman, 1976). 

Συν τοις άλλοις, τα ποσοστά διαρροής των ωφελούµενων φοιτητών πιστεύεται 

ότι οφείλονται στην ανικανότητά τους να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και στην υπέρµετρη ακαδηµαϊκή πίεση που φύεται από 

την κατάσταση αυτή. Ωστόσο αγνοούνται σηµαντικότεροι λόγοι οι οποίοι 

                                                 
11 Thernstrom, 1994-1995:62 
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ενδεχοµένως να οδηγούν σε αυτό το φαινόµενο, όπως για παράδειγµα είτε η 

επιθετικότητα και η εχθρότητα εναντίον των φοιτητών αυτών, είτε οι οικονοµικοί 

λόγοι που δεν τους επιτρέπουν να αντεπεξέλθουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είτε 

ακόµα και το πολιτιστικό σοκ που βιώνουν στο ξένο για αυτούς περιβάλλον. Υπάρχει 

η πεποίθηση επίσης ότι η αναντιστοιχία αυτή ενδεχοµένως να µην οδηγήσει στην 

αποτυχία, αλλά απλά σε πενιχρές ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Όµως ακόµα και για αυτούς 

που θα καταφέρουν να αποκτήσουν πτυχίο, θεωρείται ότι θα παραµείνουν στα 

κατώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα και εµφανώς απόντες από τα ανώτερα 

(Thernstrom, 1994-1995).  

Σε µια άλλη πτυχή της Θεωρίας της Αναντιστοιχίας, η διαδικασία εισαγωγής 

στα τριτοβάθµια ιδρύµατα, και ειδικά σε αυτά που θεωρούνται από τους µη 

ωφελούµενους ως απαιτητικά, έχει τα χαρακτηριστικά ενός διαγωνισµού στον οποίο 

όσοι συµµετέχουν, θα πετύχουν µία νίκη. Το βραβείο της νίκης αυτής, θα είναι η 

εισαγωγή σε κάποιο ανταγωνιστικό τριτοβάθµιο ίδρυµα. Όσοι υιοθετούν τη Θεωρία 

της Αναντιστοιχίας, θεωρούν ότι ο πιο δίκαιος τρόπος για να αναδειχθεί ο νικητής ή ο 

χαµένος σε αυτόν τον διαγωνισµό έχει ως κριτήριο την ακαδηµαϊκή πρόοδο στο 

σχολείο. Αυτοί δηλαδή που έχουν υψηλότερη ακαδηµαϊκή πρόοδο στο λύκειο, είναι 

αυτοί οι οποίοι αξίζουν περισσότερο να εισαχθούν σε ένα ανταγωνιστικό ίδρυµα. 

Έτσι, κατ’ αυτούς, οι Θετικές ∆ιακρίσεις καθιστούν άδικο τον διαγωνισµό αυτό 

(Kurlaender & Grodsky, 2013), καθώς τα χαµηλότερα ακαδηµαϊκά προσόντα των 

ωφελούµενων στο σχολείο δεν είναι ισάξια µε τα προσόντα που απαιτεί µια σχολή 

και µε το επίπεδο αυτής.  

Ένα άλλο στοιχείο της θεωρίας αυτής, είναι ο βαθµός έντασης κατά των 

προγραµµάτων των Θετικών ∆ιακρίσεων. Έτσι, οι µη ωφελούµενοι των 

προγραµµάτων αυτών, εκδηλώνουν µεγαλύτερου βαθµού έντασης επιχειρήµατα κατά 

των ωφελούµενων µαθητών οι οποίοι εισάγονται σε τριτοβάθµια ιδρύµατα µε 

χαµηλότερες βαθµολογίες, συγκριτικά µε εκείνους των οποίων οι ακαδηµαϊκές τους 

επιδόσεις στο σχολείο είναι εγγύτερες προς τον µέσο όρο βαθµολογίας του ιδρύµατος 

αυτού (Alon & Tienda, 2005).  

Όσον αφορά τις απόψεις των µη ωφελούµενων για την εκπαιδευτική πορεία 

των ωφελούµενων, αυτές φαίνεται να παρουσιάζουν µια σύγκλιση µεταξύ τους. Οι µη 

ωφελούµενοι ισχυρίζονται ότι µια εγγύτητα µεταξύ ακαδηµαϊκών ικανοτήτων των 

ωφελούµενων στο σχολείο και στον µέσο όρο των σχολών εισαγωγής τους, θα 

οδηγήσει σε καλύτερη απόδοσή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Arkes στο Alon 
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& Tienda, 2005). Για αυτούς τους µαθητές όµως οι οποίοι δεν παρουσιάζουν µια 

ανάλογη εγγύτητα, αναµένεται ότι θα έχουν χειρότερα αποτελέσµατα στην 

εκπαιδευτική τους πορεία. Μάλιστα για αυτούς τους µαθητές, οι µη ωφελούµενοι 

υποστηρίζουν έντονα την άποψη κατά την οποία τα προγράµµατα Θετικών 

∆ιακρίσεων θα πρέπει να λάβουν τέλος. Η επιχειρηµατολογία τους στηρίζεται σε µια 

αιτιολόγηση πατερναλιστική (Kurlaender & Grodsky, 2013).  

Στον πυρήνα της πατερναλιστικής αυτής αιτιολόγησης βρίσκεται ένα 

επίπλαστο ενδιαφέρον από πλευράς µη ωφελούµενων των προγραµµάτων Θετικής 

∆ιάκρισης προς τους αντίστοιχους ωφελούµενους. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι 

οι ωφελούµενοι στην ουσία βλάπτονται εάν εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

διότι το επίπεδο της προηγούµενης ακαδηµαϊκής προόδου τους είναι σηµαντικά κάτω 

του µέσου όρου του επιπέδου των σχολών που επιθυµούν. Λόγω της αναντιστοιχίας 

αυτής, ισχυρίζονται ότι οι ωφελούµενοι πληρώνουν το τίµηµα αυτό µέσω είτε της 

ακαδηµαϊκής αποτυχίας, είτε της διαρροής, είτε των αδύναµων επαγγελµατικών 

δυνατοτήτων στη µετέπειτα πορεία της ζωής τους. Έτσι κατ’ αυτούς, τα προγράµµατα 

Θετικών ∆ιακρίσεων θα πρέπει να καταργηθούν διότι προκαλούν ζηµιά στους 

ωφελούµενους (Thernstrom & Thernstrom, στο Kurlaender & Grodsky, 2013). 

Επιπροσθέτως, µια άλλη πτυχή στη φαρέτρα της πατερναλιστικής αιτιολόγησης 

ανακύπτει από τον µεγάλο ανταγωνισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μη 

δυνάµενοι οι ωφελούµενοι να ανταποκριθούν σε αυτόν εξαιτίας της έλλειψης 

ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων κατά την προηγούµενη βαθµίδα, έτσι δηλαδή όπως 

θεωρείται από τους µη ωφελούµενους, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να αποκτήσουν 

χαµηλό ηθικό, οι επιδόσεις τους να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, και έτσι 

αναπόφευκτα να µην καταφέρουν να αποφοιτήσουν (Thenstrom & Thernstrom στο 

Alon & Tienda, 2005). Με λίγα λόγια, οι επικριτές των Θετικών ∆ιακρίσεων συχνά 

ισχυρίζονται ότι µέσω της αντίδρασής τους στην πολιτική αυτή, στην ουσία βοηθούν 

τα µέλη των µειονοτήτων στο να αποφύγουν το στίγµα που µοιραία αποκτούν µέσω 

της συµµετοχής τους στις Θετικές ∆ιακρίσεις (Wilson, 1995-1996). 
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3.4. Μειονότητες 

3.4.1. Γενικοί ορισµοί 

Το φαινόµενο των µειονοτήτων είναι πολυδιάστατο χωρίς να επιδέχεται µία 

και µόνο προσέγγιση (Ασηµακοπούλου & Λιοναράκη, 2002). ∆εν µπορεί να 

εξαντληθεί σε έναν επιστηµονικό κλάδο (Ροζάκης, 1997), ενώ η πολιτική και η 

επιστηµονική συζήτηση έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ύστερα και από τις 

αλλαγές που έχουν δηµιουργηθεί στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης (Τρουµπέτα, 

2001). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εννοιολογική τοποθέτηση του όρου µειονότητα 

όπως και η ταξινόµηση προσδιοριστικών χαρακτηριστικών, είναι ιδιαιτέρως ασαφής 

(Κανακίδου, 1997). Μόνο µέχρι το 1997 είχαν δοθεί πάνω από εβδοµήντα ορισµοί 

χωρίς να υπάρχει καθολική ικανοποίηση (Περράκης, 1997), ενώ ακόµη και µέχρι 

σήµερα ούτε τα Ηνωµένα Έθνη ούτε και άλλοι διεθνείς οργανισµοί έχουν καταλήξει 

σε έναν γενικά αποδεκτό ορισµό (Ρούκουνας, 1995).  

Σε ετυµολογικό επίπεδο η λέξη «µειονότητα» προέρχεται από τη λατινική 

λέξη minor, που σηµαίνει ο ανώριµος ή αυτός που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση 

(Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997). Στην ελληνική γλώσσα ο όρος «µειονότητα» 

παραπέµπει σε ένα ξένο στοιχείο µέσα στο «έθνος µας». Αυτό στη συνέχεια µπορεί 

να ταυτίζεται µε εθνικές συγκρούσεις, µε ανασφάλεια εθνικής ταυτότητας και εθνικής 

κυριαρχίας (Μήλλας, 2004), και τέλος µε απειλή για την οµοιογένεια της χώρας 

(Ηρακλείδης, 2004). 

Σε σηµασιολογικό επίπεδο υπάρχει πανσπερµία τοποθετήσεων. Στην 

Κανακίδου βρίσκουµε τρεις ορισµούς, ο καθένας από τον Wirth, τον Dworkin και τον 

Hoffmann-Nowotny. Σύµφωνα µε τον πρώτο, µια οµάδα ατόµων χαρακτηρίζεται ως 

µειονότητα λόγω των φυσικών ή/και πολιτισµικών της χαρακτηριστικών τα οποία 

διαφοροποιούνται από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου κατοικεί. Η 

διαφοροποίηση αυτή εκφράζεται µε την άνιση και διαφορετική µεταχείριση από την 

πλευρά της πλειονότητας, µε αποτέλεσµα η µειονότητα να θεωρεί τον εαυτό της 

αντικείµενο συλλογικής διάκρισης. Ο Dworkin µε τη σειρά του δίνει τρεις διαστάσεις 

στον ορισµό: πρώτον, η µειονότητα αποτελείται από µέλη τα οποία κατέχουν µια 

ταυτότητα, δεύτερον, υπάρχει µια οµαδική συνείδηση ανάµεσά στα µέλη αυτά, και 

τρίτον, κατέχει µια διαφοροποιηµένη κοινωνική ισχύ. Ο Hoffmann-Nowotny τέλος, 

προσπαθώντας να κάνει πιο συγκεκριµένη την έννοια, ορίζει τη «µειονότητα» ως ένα 
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µέρος µη προνοµιούχων στρωµάτων ή τάξεων, χωρίς ωστόσο τα µέλη της κατ’ 

ανάγκη να θεωρούνται ή να θεωρούν εαυτόν ως µέλη µειονότητας (στο Κανακίδου, 

1997). Η ίδια η Κανακίδου προσδιορίζει µια µειονότητα ως µία οµάδα η οποία 

δηµιουργείται ύστερα από την άνιση µεταχείριση και τη µη ισόρροπη κατανοµή 

αγαθών σε µία κοινωνία. Με αφορµή αυτό, υπερτονίζονται κάποια χαρακτηριστικά 

διαφοροποίησης ανάµεσα στον πληθυσµό, συσπειρώνονται σε οµάδες τα άτοµα που 

κατέχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, και τελικά διαµορφώνονται συνειδήσεις 

ετερόδοξες ως προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (ό.π.). 

Συνεχίζοντας, η Τρουµπέτα εννοεί ως µειονότητα την πληθυσµιακή ή την 

κοινωνική οµάδα η οποία αποκλείεται από βασικούς τοµείς της κοινωνίας στην οποία 

διαµένει, έχει περιορισµένη πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας, βιώνει συλλογικές 

διακρίσεις, και τέλος, χαρακτηρίζεται από ένα υποδεέστερο πολιτικό και κοινωνικό 

στάτους (2001). Ο Γκότοβος διακρίνει δύο ορισµούς στον λόγο για τις µειονότητες, 

θεωρώντας ότι ο λόγος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν δεν υπάρχει εθνικό 

κράτος, επικράτεια και αριθµητικά κυρίαρχος πληθυσµός. Έτσι, πρώτον υπάρχει ο 

χαλαρός ορισµός, όπου η µειονότητα ορίζεται ως ένα πληθυσµιακό υποσύνολο το 

οποίο διαβιεί σε µια επικράτεια, και γίνεται αντιληπτή µέσω µίας τουλάχιστον 

διαφοράς σε σχέση µε εκείνον τον πληθυσµό που συγκροτεί το υποσύνολο ως 

µειονότητα. ∆εύτερον υπάρχει ο νοµικο-πολιτικός ορισµός όπου ορίζεται µε επίσηµο 

τρόπο ως ένας διαφορετικός πληθυσµός, µε κριτήριο είτε τη γλώσσα είτε τη θρησκεία 

είτε την καταγωγή. Η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζει κάποιο όριο 

ανάµεσα σε αυτή την οµάδα και στην υπόλοιπη κοινωνία, και δεσµεύεται µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς απέναντι στην οµάδα αυτή (2004α). Οι 

Τσιτσελίκης και Χριστόπουλος τέλος, προσπαθούν να δοµήσουν σε διαφορετικό 

πλαίσιο την έννοια της µειονότητας. Αναφέρουν λοιπόν ότι παρόλο που θεωρούµε ότι 

η έννοια υπάρχει, η ίδια είναι αποτέλεσµα γνωστικής διεργασίας, ενώ δεν αρκεί η 

απλή παράθεση προσδιοριστικών στοιχείων σε µία συζήτηση περί µειονότητας. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι η έννοια της µειονότητας δοµείται, δεν «υπάρχει» 

(1997).  

3.4.2. Κατηγορίες µειονοτήτων και κοινά στοιχεία 

Μέσα από τους προσδιορισµούς του όρου, αναδύονται τρεις κλασσικοί τύποι 

µειονοτήτων: οι γλωσσικές, οι θρησκευτικές και οι εθνοτικές (εθνικές) (Γκότοβος, 
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2004α). Κάθε µειονότητα δύναται να χαρακτηριστεί και να κατηγοριοποιηθεί 

αναλόγως της οπτικής γωνίας από την οποία εξετάζεται, δηλαδή από το κυρίαρχο 

στοιχείο που τη θεµελιώνει. Αυτό µπορεί να είναι η εθνική συνείδηση, η θρησκεία, η 

γλώσσα ή ο πολιτισµός, ενσωµατώνοντας και άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

προκειµένου να υπάρξει και η επονοµαζόµενη ιδιαίτερη ταυτότητα της µειονότητας. 

Παρ’ όλα αυτά, µπορεί να υπάρχει και αλληλοκάλυψη µεταξύ των κατηγορικών 

εννοιών. Για παράδειγµα η εθνική ταυτότητα ενδεχοµένως να συνυπάρχει µε τη 

θρησκευτική ή γλωσσική ιδιαιτερότητα (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997). Από 

την άλλη, κατά τον Περράκη, η διάκριση καθορίζεται µε έµφαση στην προστασία της 

επιδιωκόµενης ελευθερίας των ατόµων που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα. Εν 

ολίγοις, µια µειονότητα ορίζεται ως «θρησκευτική» και όχι ως εθνική, µε έµφαση 

στην προστασία µόνο της θρησκευτικής ελευθερίας, δεδοµένου ότι η ενσωµάτωση σε 

όλους τους άλλους κοινωνικούς τοµείς είναι πλήρης (1997).  

Η Κανακίδου παρατηρεί ότι όλοι οι ορισµοί της έννοιας «µειονότητα» 

συγκλίνουν σε δύο επίπεδα: πρώτον, πρόκειται για ένα σύνολο ανθρώπων το οποίο 

κατοικεί µέσα σε µια εδαφικά καθορισµένη οµάδα. Αυτό το σύνολο δεν έχει πλήρη 

συµµετοχή και ίδιες δυνατότητες συµµετοχής στα αγαθά όπως συµβαίνει µε την 

ευρύτερη οµάδα, και παράλληλα διαφοροποιείται σε ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως 

η γλώσσα, η θρησκεία, η κουλτούρα και η προέλευση. ∆εύτερον, τα µέλη του 

συνόλου έχουν ή νοµίζουν ότι έχουν άνιση µεταχείριση µε βάση την ταυτότητα της 

διαφοροποίησης που δέχονται ή που τους αποδίδεται (1997). Ο Περράκης παραθέτει 

άλλα δύο στοιχεία σύγκλισης. Το πρώτο στοιχείο είναι το αριθµητικό, δηλαδή η 

ύπαρξη οµάδας προσώπων που δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση πληθυσµιακά, και το 

δεύτερο είναι το υποκειµενικό, δηλαδή η ατοµική επιλογή ενός προσώπου να 

ενταχθεί σε µια οµάδα (1997).  

3.4.3. Μετά-µειονότητες 

Η βάση του ορισµού µπορεί να γίνεται πλέον από τη µειονεκτική θέση και τις 

διακρίσεις που επιφέρει η ετερότητα που αποδίδεται σε µια µειονότητα µέσα σε ένα 

πλαίσιο του έθνους-κράτους (Παύλου & Σκουλαρίκη, 2009). Το Συµβούλιο της 

Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα παρόλο που δεν δίνει έναν καθολικό ορισµό 

της έννοιας, θεωρεί ότι µια µειονότητα πρόκειται για µια οµάδα αριθµητικά 

µικρότερη, πολιτικά ευάλωτη, και η οποία υφίσταται διάκριση. Εποµένως µε τις 
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έννοιες του ευάλωτου και της διάκρισης να είναι σε πρώτο πλάνο, µειονοτικές οµάδες 

οι οποίες χρειάζονται προστασία ξεπερνούν τις µέχρι έως πρόσφατα ως 

οριοθετούµενες µειονότητες, όπως για παράδειγµα οι γυναίκες, οι οµοφυλόφιλοι 

(Κίτσου-Μυλωνά, 2009), οι µετανάστες και άλλοι (Ρούκουνας, 1995).  

3.4.4. Εµφάνιση µειονοτικών ζητηµάτων 

Η διεθνής πολιτική αντιµετωπίζει τα µειονοτικά ζητήµατα µέσα από δύο 

κύριες οπτικές γωνίες: η µία είναι αυτή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η άλλη της 

ειρήνης και της ασφάλειας. Επιπλέον ο τρόπος αντιµετώπισης από το κράτος ή το 

έθνος καθορίζεται από πολλούς συντελεστές, µε βασικό όλων να αφορά στο πώς το 

ίδιο αυτοκαθορίζεται. Έτσι λοιπόν µπορεί να καθορίζεται ως µία πολυεθνοτική χώρα 

(για παράδειγµα η πρώην Γιουγκοσλαβία), ως ένα κράτος εθνών (η Ισπανία), ως µία 

χώρα αµφιεθνική (η πρώην Τσεχοσλοβακία), ως ένα έθνος-κράτος πολιτών (η 

Γαλλία) ή τέλος ως ένα έθνος-κράτος αυστηρά εθνοτικό (η Ελλάδα, η Τουρκία, το 

Ισραήλ) (Μήλλας, 2004).  

Ένα από τα ζητήµατα αφορά την προστασία και τα δικαιώµατα των 

µειονοτήτων. Μια αναγνωρισµένη µειονότητα σηµαίνει κυρίως περιορισµό των 

απαιτήσεων του κράτους µε παράλληλη αύξηση των υποχρεώσεών του απέναντι στα 

µέλη της (Γκότοβος, 2004α). Μόνο η πολιτιστική αυτονοµία και η διατήρηση της 

πολιτιστικής ταυτότητας δεν αρκούν για την εξάλειψη των προστριβών (Κανακίδου, 

1997), και έτσι κατά τον ∆ηµούλη, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση στην πρόσβαση σε 

κοινωνικά αγαθά (1997). Πιο συγκεκριµένα για τις εθνικές µειονότητες, η 

ανικανότητα εκπλήρωσης της προσταγής του εθνικισµού για ταύτιση της κρατικής µε 

την εθνική επικράτεια προτάσσει την προστασία από τις «µητέρες-πατρίδες». Αυτά 

όµως που δεν µπορεί να παρέχει η «πατρίδα» στη µειονότητα, δύναται να τα 

αναζητήσει από το κράτος-«πατρίδα» (Χριστόπουλος, 2004). Από την πλευρά του 

κράτους, ως προς κάθε είδους µειονότητα, η ικανοποίηση των µειονοτικών 

δικαιωµάτων και η διατήρηση της ταυτότητας των µειονοτήτων σκοπεύει αφενός 

στην αποφυγή ροπών για αποκόλλησή τους από την επικράτεια του κράτους 

(Ροζάκης, 1997), και αφετέρου στη µεταχείρισή τους ώστε να αποφευχθούν 

µελλοντικά προβλήµατα, και όχι δηλαδή τόσο από ευαισθησία ή από άλλα ηθικά 

κίνητρα (Χριστόπουλος, 2003). Πέρα από αυτά όµως, ένα είναι το κεντρικό ερώτηµα 

που εγείρεται κάθε φορά παγκοσµίως. Το ερώτηµα αφορά το αν η προστασία θα 
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στοχεύει στα πρόσωπα που συγκροτούν µία µειονότητα ή στην ίδια τη µειονότητα 

καθολικά (Περράκης, 1997). 

3.5. Θετικές ∆ιακρίσεις 

3.5.1. Ορισµός 

Ο όρος που περιγράφει τα µέτρα αυτά ανά τον κόσµο, διαφοροποιείται 

αναλόγως από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται και από την εκάστοτε αποδοχή τους. 

Οι δύο κύριοι όροι είναι ο «affirmative action» ο οποίος χρησιµοποιείται κατά κύριο 

λόγο από τις Η.Π.Α., και αντιστοίχως ο «positive action» από την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

(McHarg & Nicolson, 2006). 

Κατά την εφαρµογή των µέτρων λαµβάνεται υπόψη το δικαίωµα 

αυτοπροσδιορισµού κάθε ατόµου, ενώ τα ίδια τα µέτρα δεν επιδιώκουν τη δηµιουργία 

εντάσεων (Σισιλιάνος, 1997) καθώς δεν πρέπει να θεωρούνται ως ευνοϊκή 

µεταχείριση για τον εκάστοτε πληθυσµό στον οποίο στοχεύουν (Περράκης, 1997). 

Έχουν τη µορφή ειδικών δικαιωµάτων µέσα σε µια δηµοκρατική αρχή (Παζαρτζή, 

1997), µε πρόσθετο επιδιωκόµενο στόχο τον πολιτισµικό πλουραλισµό µιας 

κοινωνίας (Σισιλιάνος, 1997). Επιπλέον, αυξάνουν τη συµµετοχή σε σηµαντικές 

κοινωνικές δραστηριότητες όπως για παράδειγµα στην εκπαίδευση και στην εργασία, 

στοχεύοντας σε µέλη του πληθυσµού τα οποία κατά τα προηγούµενα χρόνια βίωναν 

τον αποκλεισµό (McHarg & Nicolson, 2006). Ο Joppke θεωρεί ότι πρόκειται για 

επανορθωτικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί η στατιστική ισότητα ανάµεσα στη 

δηµογραφική διαθεσιµότητα µιας οµάδας και της πραγµατικής αντιπροσώπευσής της 

στο εργασιακό πεδίο ή σε άλλους τοµείς (2007). Επιπλέον, µπορεί να στοχεύουν στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ή άλλων 

προσδιοριζόµενων µειονοτήτων οι οποίες απειλούν την εδαφική ακεραιότητα των 

υπαρχουσών χωρών µέσω αποσχιστικών τάσεων. Όλες οι στρατηγικές 

περιλαµβάνουν αύξηση του ποσοστού της δύναµης στο δηµόσιο βίο των 

δυσαρεστηµένων οµάδων (Lustick, Miodownik & Eidelson, 2004). 

Σύµφωνα µε τον Γκότοβο, οι «Θετικές ∆ιακρίσεις» ή «Θετικά Μέτρα» 

αποτελούν πάγιο στόχο κάθε µειονοτικής πολιτικής παρέµβασης, προσβλέποντας 

στην πρόσβαση σε υλικούς και συµβολικούς πόρους µέσω των θεσµών του εθνικού 

κράτους. Πιο συγκεκριµένα, λογίζονται οι ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τα µέλη µιας 

αναγνωρισµένης ως µειονότητα οµάδας, µε τη στήριξη εξωτερικών παραγόντων και 
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εγγυητών οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους µηχανισµούς επιτήρησης του εν λόγω 

µειονοτικού καθεστώτος, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαπραγµατευτική της 

θέση και ισχύ ως προς το εθνικός κράτος (2004β). Ένας άλλος ορισµός, τους 

προσδιορίζει ως τύπο πολιτικής παρέµβασης για αλλαγή των ισορροπιών της 

ισότητας. Τα προγράµµατα που έως τώρα έχουν θεσπιστεί γι’ αυτόν τον σκοπό, 

περιλαµβάνουν α) θεσµικούς στόχους ώστε να αυξηθεί η εκπροσώπηση ιστορικά 

αποκλεισµένων οµάδων, β) χρονοδιαγραµµάτων για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

και γ) στρατηγικών όπως και πρακτικών για να υποστηριχτούν οι στόχοι αυτοί 

(Morley, 2004). Κατά τον Χριστόπουλο τέλος, ο ορισµός περιλαµβάνει δύο 

προϋποθέσεις: πρώτον, ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα το οποίο τίθεται για την 

εφαρµογή και την τέλεση των µέτρων, και δεύτερον την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης 

οµάδας-στόχου για την οποία πρέπει να διορθωθεί το καθεστώς κοινωνικής 

ανισότητας και δυσµενών διακρίσεων που αναγνωρισµένα βιώνει (2004). 

3.5.2. Θετικές ∆ιακρίσεις και ∆ιεθνείς Συµβάσεις  

Η ιδέα υιοθέτησης Θετικών ∆ιακρίσεων τα οποία θα στόχευαν στην 

αποκατάσταση ή ενίσχυση της ουσιαστικής ισότητας εθνικής µειονότητας, 

εµφανίστηκε σε υπόθεση για τα µειονοτικά σχολεία στην Αλβανία (Σισιλιάνος, 

1997). Πιο συγκεκριµένα, το ∆ιαρκές ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης το 1935 

αναφέρει ότι «η διαφορετική µεταχείρηση (sic) ανόµοιων καταστάσεων δεν αποτελεί 

διάκριση. ∆ιάκριση αποτελεί η όµοια µεταχείριση διαφορετικών καταστάσεων» (στο 

Ρούκουνας, 1995:26). 

Το 1969 τέθηκε σε ισχύ από τον Ο.Η.Ε. η ∆ιεθνής Σύµβαση για την 

Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων. Μέσα σε αυτή, γίνεται λόγος για 

µέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη-µέλη προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

πρόοδος σε άτοµα που έχουν ανάγκη από προστασία (United Nations – Human 

Rights, Office of the High Commissioner, 1996-2017). Ειδικότερα, καθορίζεται ότι 

«τα Κράτη µέλη θέλουσι προβή … εις την λήψιν ειδικών και συγκεκριµένων µέτρων 

προς εξασφάλισιν επαρκούς αναπτύξεως και προστασίας ενιαίων φυλετικών οµάδων 

ή ατόµων ανηκόντων εις αυτάς, προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως υπέρ αυτών πλήρους 

και ίσης απολαύσεως των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών» 

(όπως κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Φ.Ε.Κ. 77/03-04-1970, τ. Α΄). 
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Το Συµβούλιο της Ευρώπης έθεσε το 1995 προς υπογραφή τη Σύµβαση-

Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Σύµφωνα µε διάταξη της 

σύµβασης, «Τα Μέρη δεσµεύονται, εφόσον συντρέχει λόγος, να υιοθετήσουν 

κατάλληλα µέτρα για την προαγωγή πλήρους και πραγµατικής ισότητας σε όλους 

τους τοµείς της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, µεταξύ 

των προσώπων που ανήκουν σε εθνική µειονότητα και αυτών που ανήκουν στην 

πλειονότητα», ενώ συνεχίζοντας στην παράγραφο 3, «τα µέτρα που υιοθετούνται… 

δεν θεωρούνται πράξεις διάκρισης» (στο Παζαρτζή, 1997). Ο ίδιος θεσµός, σε οδηγία 

του το 2000 για την «περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων 

ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής», κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη 

«Θετική ∆ράση». Στο άρθρο 5 τονίζεται ότι «προκειµένου να πραγµατωθεί η πλήρης 

ισότητα, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν 

ή να θεσπίσουν ειδικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση 

µειονεκτηµάτων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» (EUR-Lex, Πρόσβαση στο 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χ.χ.).  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορά σε ειδικά µέτρα γίνεται στη 

Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997. Τα ειδικά αυτά µέτρα έχουν στόχο τις γυναίκες, 

ώστε να πραγµατοποιηθεί η επαγγελµατική τους ισότητα µε τους άνδρες. Το άρθρο 

141 (πρώην άρθρο 119) και παράγραφος 4, επισηµαίνει ότι «Προκειµένου να 

εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρης ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν 

ή να θεσπίσουν µέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα» (Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Επίσηµος Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017). 

3.5.3. Θετικές ∆ιακρίσεις ανά τον κόσµο – εισαγωγή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση

12 

Η Βραζιλία υλοποιεί µια εκτεταµένη πολιτική Θετικών ∆ιακρίσεων 

προκειµένου να επιτευχθεί η διόρθωση των φυλετικών, κοινωνικών και εθνικών 

ανισοτήτων κατά την εισαγωγή φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στο 

Πανεπιστήµιο της Μπραζίλια εφαρµόζεται από το 2004 ειδική ποσόστωση 20% υπέρ 

των ατόµων που αυτοκαθορίζονται ως Νέγροι13. Στο Οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο 

                                                 
12 Με αλφαβητική κατάταξη των χωρών 
13 Το 1998, το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής, σε ερώτησή για το πού θα 
κατέτασσαν οι Βραζιλιάνοι τον εαυτό τους χρωµατικά, ανακάλυψε ότι δόθηκαν απαντήσεις µε 143 
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της Μπάϊα υπάρχει ποσόστωση 45% για τους µη Λευκούς από δηµόσια σχολεία. Στο 

Πανεπιστήµιο της Πολιτείας της Καµπίνα εφαρµόζεται από το 2004 ένα µοναδικό 

σύστηµα το οποίο δεν στηρίζεται στην ύπαρξη ποσόστωσης, αλλά στην παροχή 

πρόσθετων βαθµολογικών πόντων κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα γραπτά των 

µαθητών οι οποίοι προέρχονται είτε από δηµόσια σχολεία είτε από 

υποεκπροσωπούµενους πληθυσµούς (Childs & Stromquist, 2015).  

Στις Η.Π.Α., οι αρχές του όρου «affirmative action» τοποθετούνται το 1961, 

όταν ο πρόεδρος John F. Kennedy υπέγραψε την Εκτελεστική Εντολή 10925 

σύµφωνα µε την οποία προβλέπονταν µέτρα ώστε να καµφθούν τα εµπόδια 

πρόσληψης εργαζοµένων εξαιτίας φυλετικών, θρησκευτικών, χρωµατικών ή εθνικών 

παραγόντων (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, χ.χ.). Η εφαρµογή 

της πολιτικής αυτής κατά τα επόµενα χρόνια επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς της 

δηµόσιας ζωής (Wydick, 2002). Ως προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν υπάρχει 

κάποια ενιαία οµοσπονδιακή πολιτική, αλλά τα ίδια τα ιδρύµατα έχουν εθελοντικά 

εισαγάγει κάποια µέτρα για την εισαγωγή γυναικών και µειονοτικών σπουδαστών 

(Holzer & Neumark, 2006). Πλέον η πολιτική των Θετικών ∆ιακρίσεων είναι ένας 

συνδυασµός οµοσπονδιακών και πολιτειακών νοµοθεσιών, εκτελεστικών 

διαταγµάτων, διοικητικών κανόνων, και δικαστικών αποφάσεων (Selden-Coleman, 

2006). Τα µέτρα έχουν ως µοναδικό σκοπό να διασφαλίσουν δίκαιες πρακτικές στις 

µειονότητες προκειµένου να εξισορροπηθεί το µέχρι πρόσφατα µονοπώλιο των 

Λευκών Ανδρών (Lamouse-Smith, 1973). 

Η «προτιµησιακή µεταχείριση» όπως ονοµάζονται στην Ινδία, έχει τις αρχές 

της στη δεκαετία του 1950 και στο άρθρο 46 του Συντάγµατος, όταν 

πρωτοπαρουσιάστηκε η πολιτική της παροχής προνοµίων προς τις ιστορικά µη 

προνοµιούχες οµάδες14. Το 1979 συστάθηκε η Επιτροπή Μάνταλ, η οποία προέτασσε 

ότι «για να µεταχειριστούν οι άνισοι ως ίσοι, θα πρέπει να συνεχιστεί η ανισότητα» 

(Wood, 1987:414). Το 1985 τα µέτρα επεκτάθηκαν, προβλέποντας αύξηση της ήδη 

υπάρχουσας ποσόστωσης από 10% σε 28% για την τρίτη τάξη όσον αφορά την 

εισαγωγή σε πανεπιστήµια αλλά και σε κυβερνητικές εργασίες. Για τις άλλες δύο 

τάξεις µαζί, η ποσόστωση θα παρέµενε στο 21%, αλλά συνδυαζόµενα τα δύο 

                                                                                                                                            
διαφορετικές φυλετικές ταξινοµήσεις. Ωστόσο κατά την υλοποίηση των πολιτικών Θετικών 
∆ιακρίσεων, χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις όροι: Λευκοί, Γηγενείς, Κίτρινοι, και Νέγροι ή Μαύροι 
(Childs & Stromquist, 2015). 
14 Όπως προαναφέρθηκε, οι τρεις οµάδες είναι οι Scheduled Castes, οι Scheduled Tribes, και οι Other 
Backward Classes. 
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ποσοστά, έδιναν ένα άθροισµα 49%, κάτι που προκάλεσε την πόλωση της κοινής 

γνώµης (Wood, 1987).  

Στο Ισραήλ, το πρόγραµµα των Θετικών ∆ιακρίσεων αφορά τη διεύρυνση 

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των υποεκπροσωπούµενων πληθυσµών 

(Άραβες, Εβραίοι Αφρικανό-ασιατικής προέλευσης, οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις, 

και αποµακρυσµένοι πληθυσµοί), και παρουσιάστηκε στις αρχές του αιώνα µας. Το 

πρόγραµµα αυτό καθόριζε την εκπαιδευτική πορεία ενός µαθητή σύµφωνα µε τρεις 

παραµέτρους: τη δυνατότητα ευκαιρίας για εκπαίδευση (όπως η τοποθεσία της 

γειτονιάς του µαθητή και του σχολείου), την οικογενειακή του κατάσταση (για 

παράδειγµα τη µόρφωση των γονέων και τον αριθµό µελών της οικογένειας), και 

τέλος τις ατοµικές ή/και οικογενειακές δυσµενείς συνθήκες που τυχόν αντιµετωπίζει 

(εάν ο υποψήφιος είναι ορφανός, αδερφός/ή θανόντος/θανούσας, και εάν είτε ο ίδιος 

είτε κάποιος από τους γονείς πάσχει από κάποια αναπηρία). Μέσα από αυτές τις 

παραµέτρους προκύπτει ένας αλγόριθµος, ο οποίος µετράει κατά 50% της συνολικής 

βαθµολογίας εισαγωγής του/της µαθητή/τριας. Κατά το τελευταίο στάδιο της 

διαδικασίας αυτής, τα πανεπιστήµια πρώτον επιλέγουν αν θα δεχτούν τελικά 

υποψήφιους µέσω της διαδικασίας αυτής, και δεύτερον καθορίζουν ποια παράµετρος 

θα µετρήσει περισσότερο. Επιπροσθέτως, προβλέπεται ένα ανώτατο όριο περίπου 5% 

των συνολικών θέσεων του κάθε πανεπιστήµιου µέσω της διαδικασίας αυτής (Alon & 

Malamud, 2014). 

Η κυβέρνηση της Κένυας αναγνώρισε το 2005 την ύπαρξη έµφυλων 

ανισοτήτων στη δευτεροβάθµια και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μία από τις 

δράσεις που εισήγαγε, ήταν η παροχή δανείων και υποτροφιών στον πληθυσµό των 

γυναικών προκειµένου να επιτευχθεί η έµφυλη ισότητα (Republic of Kenya στο 

Onsongo, 2009). Επιπλέον, κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρέχεται επιπρόσθετη βαθµολογία στα γραπτά τους. 

Παρόλο που αυτή η πολιτική δεν έχει τη θεσµική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, 

ο φορέας που διεξάγει τις εξετάσεις δείχνει την ανάλογη ανοχή (Onsongo, 2009). 

Στη Μαλαισία, οι Θετικές ∆ιακρίσεις χαρακτηρίζονται ως µια εθνική 

προσπάθεια µε στόχο τη γεφύρωση των φυλετικών διακρίσεων. Η πρώτη δοκιµή για 

τη θεσµοθέτησή τους πραγµατοποιήθηκε µετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1957. 

Το 1971 εφαρµόστηκαν στην εκπαίδευση µέσω της διεύρυνσης της εισαγωγής στα 

πανεπιστήµια του πληθυσµού-στόχου, στοχεύοντας αφενός στην ανέλιξή τους σε 

ανώτερα επαγγελµατικά επίπεδα και αφετέρου στην εξέλιξή τους στη µεσαία τάξη 
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(Lee, 2012). Οι Θετικές ∆ιακρίσεις στη χώρα είναι ένα µοναδικό φαινόµενο για δύο 

λόγους: ο πρώτος είναι ότι τα συγκεκριµένα µέτρα αφορούν τον πλειονοτικό 

πληθυσµό των Bumiputera, του οποίου η οικονοµική δύναµη σε σχέση µε τις 

πληθυσµιακές µειονότητες είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ο δεύτερος λόγος είναι η 

νοµική διασφάλιση των µέτρων µέσω του Συντάγµατος  (Guan, 2005). 

Στην Ουγκάντα, στα µέσα της δεκαετίας του 1990 ιδρύθηκε το υπουργείο 

Φύλου, Εργασίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Ένας από τους στόχους ήταν η 

ενδυνάµωση των οµάδων που βρίσκονται στο περιθώριο (Republic of Uganda στο 

Onsongo, 2009). Σε µέτρα που εισήχθησαν, συµπεριλαµβάνεται η χορήγηση 

πρόσθετης βαθµολογίας στις εξετάσεις για την εισαγωγή γυναικών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (Onsongo, 2009). 

Η Τανζανία τέλος, εισήγαγε πολυάριθµες πολιτικές και κατέβαλλε ιδιαίτερες 

προσπάθειες προκειµένου να εξαλειφθούν οι έµφυλες διακρίσεις (ό.π.). Οι Θετικές 

∆ιακρίσεις νοούνται ως «νόµοι, έθιµα και κοινωνικές πολιτικές, µε σκοπό να 

ελαττώσουν τη διάκριση» (Lihamba, Mwaipopo, & Shule, 2006:582). Μερικές από 

τις δράσεις που παρουσιάστηκαν, είναι η παροχή υποτροφιών σε µαθήτριες και η 

νοµοθέτηση συγκεκριµένα για το Πανεπιστήµιο του Νταρ ες Σαλαάµ, της παροχής 

πρόσθετης βαθµολογίας στα γραπτά των µαθητριών κατά τις εισαγωγικές τους 

εξετάσεις από το 1997-1998 (Lihamba et al. στο Onsongo, 2009). Επίσης 

προβλέφθηκε και ένα επιπρόσθετο µέτρο για τις µαθήτριες για τις οποίες δεν είχαν 

επιτυχία στις εξετάσεις, και έτσι από το 2000 εφαρµόζεται ένα επανορθωτικό 

πρόγραµµα 6 εβδοµάδων όπου όσες από αυτές το ολοκληρώνουν, δίνεται το 

δικαίωµα εισαγωγής τους στο πανεπιστήµιο (Wanyande στο Onsongo, 2009).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία της µεθοδολογίας της έρευνας. 

Πιο συγκεκριµένα, αρχικά εκτίθεται η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, 

και στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, ήτοι η τεχνική 

της συνέντευξης. Ακολούθως αναλύονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου 

δείγµατος για τη συλλογή των δεδοµένων, και τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον 

οποίο αναλύθηκαν τα δεδοµένα αυτά.  

4.1. Επιλογή Ερευνητικής Προσέγγισης: Ερµηνευτική Προσέγγιση 

Ο κύριος σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι η µελέτη των απόψεων ατόµων τα 

οποία δεν ανήκουν σε κάποια συνταγµατικά αναγνωρισµένη µειονότητα, ως προς την 

πολιτική Θετικών ∆ιακρίσεων η οποία εφαρµόζεται σε µαθητές/τριες της Ελληνικής 

Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη 

Θράκη για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το κάθε άτοµο από 

αυτά έχει βιώσει τη διαδικασία µετάβασης από το µαθητικό στάδιο σε αυτό το 

φοιτητικό, άρα είναι µοναδική για το κάθε ένα η εµπειρία της µετάβασης αυτής. 

Εποµένως σε αντιπαραβολή µε αυτό, τα άτοµα κλήθηκαν να σχολιάσουν τον τρόπο 

εισαγωγής συµφοιτητών/τριών τους οι οποίοι/ες εισήχθησαν µε διαφορετικό τρόπο 

από αυτόν που τα ίδια είχαν βιώσει.  

Κατά την παρούσα µελέτη επιλέχθηκε η ερµηνευτική προσέγγιση καθώς σε 

αντίθεση µε την κανονιστική, η πρώτη χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον προς το 

άτοµο. Ο κεντρικός της στόχος είναι «να κατανοηθεί ο υποκειµενικός κόσµος της 

ανθρώπινης εµπειρίας» (Cohen, Manion & Morrison, 2007:36), και στηρίζεται στη 

«µελέτη της ερµηνευτικής κατανόησης ή σηµασίας» (Mertens, 2009:41). Οι οπαδοί 

της προσέγγισης αυτής καταβάλλουν τα µέγιστα προκειµένου να κατανοήσουν τον 

άνθρωπο, διεισδύοντας µέσα στον κόσµο του. Η εστίαση βρίσκεται στη δράση του, 

και άρα αυτή δύναται να εκληφθεί ως συµπεριφορά µε νόηµα που προσανατολίζεται 

στο µέλλον, και όχι τόσο στο παρελθόν. Οι ερευνητές ξεκινώντας από τα ίδια τα 

υποκείµενα, επιχειρούν να κατανοήσουν τις ερµηνείες που δίνουν στον κόσµο γύρω 

τους. Η θεωρία εποµένως αναδύεται και έπεται της έρευνας, δεν προηγείται, και άρα 
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τα δεδοµένα θα ερµηνευτούν µε βάση τα νοήµατα και τους σκοπούς τους δικούς τους 

(Cohen, Manion & Morisson, 2007).  

Κατά τον Patton, η ερµηνευτική προσέγγιση ξεκινά µε την αποσαφήνιση 

εννοιών, ενώ τα κεντρικά ερωτήµατα είναι «Τι σηµαίνει αυτό;» και «Τι µου λέει αυτό 

για τη φύση του φαινοµένου που µε ενδιαφέρει;» (2002:477). Συνεχίζοντας ο ίδιος, 

αναφέρει ότι η ερµηνεία σηµαίνει µεταξύ άλλων, αφενός τη διαδικασία του να 

προσδώσεις σηµασία σε αυτά που έχουν βρεθεί, και αφετέρου το να προσφέρεις 

εξηγήσεις ή µε απλά λόγια, το να επιβάλεις µια τάξη σε έναν άτακτο αλλά µε µοτίβα 

κόσµο (Patton, 2002). Σύµφωνα τέλος µε τη Mertens, στόχος της προσέγγισης αυτής 

είναι να εφοδιάσει τον/την εκάστοτε ερευνητή/τρια µε εναλλακτικές οπτικές, 

προκειµένου ο/η ίδιος/α να καταλήξει στις πιο πλήρεις ερµηνείες των «νοηµάτων» 

(2009:45). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η πραγµατικότητα είναι µια κοινωνική 

κατασκευή. Οι δε έννοιες για παράδειγµα της «αναπηρίας», του «φεµινισµού» και 

των «µειονοτήτων» δεν είναι παρά «κοινωνικές κατασκευές που σηµαίνουν 

διαφορετικά πράγµατα για τον καθένα µας» (Mertens, 2009:43). 

4.2. Επιλογή Τεχνικής Συλλογής ∆εδοµένων: Συνέντευξη 

Στην παρούσα έρευνα η συνέντευξη επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο 

εργαλείο συλλογής των δεδοµένων. Είναι αυτή η τεχνική που χρησιµοποιείται συχνά 

στον χώρο των κοινωνικών επιστηµών, και ορίζεται ως η πρόσωπο µε πρόσωπο 

επικοινωνία του ερευνητή µε το υποκείµενο, µε σκοπό να γίνει συζήτηση και 

διερεύνηση ενός θέµατος ή προβλήµατος (Αθανασίου, 2003). Η Πηγιάκη 

χαρακτηρίζει τη συνέντευξη ως τέχνη, και την ορίζει ως µια συζήτηση µε ορισµένο 

ερευνητικό στόχο. Επιπλέον θεωρεί ότι µέσω της τεχνικής αυτής µπορούµε να 

µελετήσουµε το περιεχόµενο της πολλαπλής πραγµατικότητας των υποκειµένων. 

Μιας πραγµατικότητας η οποία συχνά γίνεται αντιληπτή τελείως διαφορετικά από τον 

έναν στον άλλον (2004). Εν ολίγοις, η συνέντευξη προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα 

τα υποκείµενα της διαδικασίας, είτε είναι οι συνεντευκτές είτε οι συνεντευξιαζόµενοι, 

να φέρουν στη συζήτηση τις δικές τους ερµηνείες για τον κόσµο όπου ζουν, όπως 

επίσης και να εκφραστούν για τον τρόπο που προσεγγίζουν τις όποιες καταστάσεις 

σύµφωνα µε τη δική τους προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, η τεχνική αυτή επί της 

ουσίας είναι µέρος της ίδιας της ζωής (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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Όσον αφορά τον τύπο των συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας, 

αποφασίστηκε να είναι ο ηµι-δοµηµένος, ένας ενδιάµεσος τύπος µεταξύ δοµηµένης 

και ελεύθερης συνέντευξης (Bell, 2001). Στην ηµι-δοµηµένη µορφή υπάρχει ένας 

«οδηγός» κατά τον οποίο τίθεται και η «δοµή» της συνέντευξης. Το ερευνητικό 

ερώτηµα οριοθετείται από έναν κατάλογο θεµάτων, ενώ ο εν λόγω οδηγός βοηθά 

στον/στην εκάστοτε ερευνητή/τρια να διατηρήσει τον στόχο της µελέτης. Υπάρχει 

ανάλογη ευελιξία στον τρόπο όπου διαφορετικές «περιοχές» του οδηγού 

µεταφράζονται σε ερωτήσεις, και η εξέλιξη της συνοµιλίας είναι αυτή η οποία 

καθορίζει τελικά τη διατύπωση και τη σειρά των ερωτήσεων οι οποίες µε τη σειρά 

τους προσαρµόζονται ανάλογα µε το πλαίσιο (Benincasa, 2013). Αυτό που έµενε να 

γίνει στη συνέχεια ήταν να διαµορφωθούν οι ερωτήσεις, µια διαδικασία δύσκολη και 

χρονοβόρα καθώς έπρεπε να προσπελαστούν οι προκαταλήψεις του ερευνητή οι 

οποίες ενδεχοµένως να εµφανιζόντουσαν µέσω της διατύπωσης των ερωτήσεων. Οι 

προκαταλήψεις αυτές πηγάζουν από τα υποκειµενικά βιώµατα του ερευνητή και 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να κατευθύνει ο ίδιος τη συνέντευξη, παίρνοντας τις απαντήσεις 

που στην ουσία αυτός επιθυµεί (Πηγιάκη, 2004). Για αυτόν τον λόγο, έννοιες όπως 

«µειονότητα», «µειονοτικός», «πλειονοτικός», «βορειοηπειρώτης», και 

«µουσουλµάνος», προβληµάτισαν ιδιαιτέρως τον ερευνητή καθώς είναι 

συναισθηµατικά φορτισµένες. Κατά τη σύνταξη των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκαν 

οι όροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται στον επίσηµο λόγο, ενώ κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, ο ίδιος χρησιµοποιούσε όρους τους οποίους τα υποκείµενα 

χρησιµοποιούσαν. Για παράδειγµα, όταν οι συνεντευξιαζόµενοι/ες χρησιµοποιούσαν 

τον όρο «αυτοί» για να αναφερθούν στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην 

Αλβανία, τότε και ο ερευνητής χρησιµοποιούσε αυτόν τον όρο στις ερωτήσεις που 

έθετε σε αυτούς/ές.  

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να υπάρχει κοινός γλωσσικός κώδικας ανάµεσα 

στον ερευνητή και στο εκάστοτε υποκείµενο, και οι ερωτήσεις να τεθούν µε σαφήνεια 

και ακρίβεια (Αθανασίου, 2003). Παρ’ όλα αυτά, σε δύο περιπτώσεις αυτό δεν 

κατέστη δυνατό, χωρίς όµως να είναι ευθύνη του ερευνητή, καθώς ζητήθηκε η 

αποσαφήνιση της λέξης «ηµεδαπός» η οποία χρησιµοποιείται σε κείµενα νόµων.  

Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε ο σκελετός των ερωτήσεων. Μέσω του 

σκελετού µιας ηµιδοµηµένης συνέντευξης παρέχεται η δυνατότητα στον συνεντευκτή 

«να ζητήσει από τους συµµετέχοντες να επεκταθούν, να αναλύσουν, να προσθέσουν, 

να δώσουν λεπτοµέρειες, να διασαφηνίσουν ή να προσδιορίσουν περαιτέρω την 
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απάντησή τους» (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Στις ερωτήσεις περιελήφθησαν 

και δοθέντα σενάρια προς σχολιασµό. Τα σενάρια προσδιορίζονται ως εναλλακτικές 

πραγµατικότητες και όχι αποτυπώσεις των τρεχουσών τάσεων, µε στόχο να κάνουν 

τους ερωτώµενους να αποφασίσουν τις ενδεχόµενες πράξεις τους, χωρίς όµως να 

αποτελούν προβλέψεις. Μοιάζουν µε µια σειρά από ιστορίες οι οποίες δοµούνται 

προσεκτικά γύρω από µια κατασκευασµένη πλοκή, και ταυτόχρονα εξερευνούν την 

επίδραση που µπορεί να έχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες ναι µεν είναι αβέβαιες 

ότι θα συµβούν, αλλά παρουσιάζουν ίσες πιθανότητες να πραγµατοποιηθούν (Laws & 

McLeod, 1999). 

Έπειτα µαζεύτηκαν όλα τα στοιχεία τα οποία είχαν µελετηθεί, και από αυτά 

τελικά επιλέχθηκαν όσα θα ήταν βοηθητικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο 

φάκελος αυτός περιελάµβανε τα εξής: α) εικόνα διαφηµιστικού από φροντιστήριο 

µέσης εκπαίδευσης προς σχολιασµό, β) σχετικοί νόµοι των Θετικών ∆ιακρίσεων για 

τις υπό εξέταση οµάδες πληθυσµού (τα κύρια σηµεία που προσδιορίστηκαν από τον 

συνεντευκτή), γ) φωτοτυπία µε τις βάσεις εισαγωγής όλων των σχολών για την 

κατηγορία 90% των Ελλήνων της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης των 

γενικών λυκείων της χρονιάς 2014, δ) οι ίδιες βάσεις εισαγωγής αλλά µόνο για τις 

σχολές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ε) και περίληψη ενός άρθρου προς 

σχολιασµό
15. Πριν την έναρξη των ερωτήσεων, τα υποκείµενα ενηµερώθηκαν ότι τα 

Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπως και το άρθρο είναι ανά πάσα ώρα και 

στιγµή στη διάθεσή τους εάν επιθυµούσαν να τα µελετήσουν διεξοδικότερα, αλλά και 

για να υπάρχει εµπιστοσύνη προς την αξιοπιστία των όσων παραθέτει ο ερευνητής 

(Αθανασίου, 2003). 

Πριν ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις της έρευνας, κρίθηκε σκόπιµο να 

διενεργηθούν και τρεις πιλοτικές συνεντεύξεις προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα 

σχόλια των ερωτώµενων ως προς τη διαδικασία της συνέντευξης (Bell, 2001), αλλά 

και ως προς τη διατύπωση και τη σαφήνεια των ίδιων των ερωτήσεων. Η φάση αυτή 

ήταν ιδιαιτέρως εποικοδοµητική καθώς ο συνεντευκτής αποσαφήνισε κάποιες από τις 

ερωτήσεις ενώ άλλαξε και τη σειρά ορισµένων από αυτές, προκειµένου να είναι 

καλύτερα κατανοητές. Για παράδειγµα, ο ερευνητής έκρινε ότι οι βάσεις εισαγωγής 

των Ελλήνων µουσουλµάνων της µειονότητας της Θράκης θα πρέπει να 

παρουσιαστούν µετά τη νοµολογία για τον τρόπο εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια 

                                                 
15 βλ. ενότητα 2 του Παραρτήµατος 
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εκπαίδευση. Αυτό κυρίως συνέβη για δύο λόγους: πρώτον διότι οι βάσεις εισαγωγής 

δεν καθορίζονται µε κριτήριο κάποιο νόµο αλλά καθορίζονται από τις εκάστοτε 

επιδόσεις των εν λόγω µαθητών/τριών, και δεύτερον διότι από τις πιλοτικές 

συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι αντιδράσεις των υποκειµένων ήταν ενδιαφέρουσες και 

εµφάνιζαν πλούσια δεδοµένα όταν πρώτα παρουσιάζονταν οι νοµολογίες και ύστερα 

οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Επιπλέον, ο ερευνητής προσπάθησε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

συµµετεχόντων/ουσών ώστε να αποφευχθεί µια ενδεχόµενη ανία (Patton, 2002). 

Έτσι, κάποιες ερωτήσεις έγιναν πιο περιγραφικές προκειµένουν τα υποκείµενα να 

βιώσουν την κατάσταση των ερωτήσεων αυτών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 

κανονικών συνεντεύξεων αυτό επετεύχθη. Οι συνεντευξιαζόµενοι/ες έδειχναν να 

απαντούν µε ιδιαίτερο ζήλο, η κεντρική θεµατική προκάλεσε το ενδιαφέρον κάτι που 

επισηµάνθηκε από τους/τις περισσότερους/ες, και παράλληλα, κάποιοι/ες εξ αυτών 

δήλωσαν ότι έµαθαν πολλά θέµατα που πριν δεν γνώριζαν. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως σε κάθε ποιοτική έρευνα, έτσι και σε 

αυτή, ο ερευνητής και τα υποκείµενα δεν γνωρίζονται µεν, αλλά παρ’ όλα αυτά στην 

προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν δε, ο ερευνητής µπορεί να «πιέζει» για τη 

συλλογή των πληροφοριών, µε τα υποκείµενα να «ανέχονται» αυτήν την πίεση 

προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ερευνητή. Αποτελέσµα αυτών 

των συνθηκών είναι το γεγονός ότι τα υποκείµενα αναπτύσσουν µηχανισµούς άµυνας 

προκειµένου να ξεφύγουν από το θέµα µέσω διατυπωθέντων προσχήµατων ή ακόµα 

και συνειδητών ψεµάτων (Αθανασίου, 2003). Ως προς αυτό, η Πηγιάκη αναφέρει ότι 

η «ανεύρεση αλλοιωτικών (sic) και ωραιοποιητικών στοιχείων στα λόγια των 

δρώντων προσώπων, παρόλο που πλήττουν την αξιοπιστία τους, αποτελούν… 

αληθινά στοιχεία της κοινωνικής πραγµατικότητας…» (2004:89). 

Όσον αφορά τη µαγνητοφώνηση, αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι των 

συνεντεύξεων καθώς καταγράφεται µε πιστότητα όλη η συζήτηση που διενεργείται. 

∆ιευκολύνει τον ερευνητή στο έργο του, ενώ η πιθανότητα για τυχόν παρερµηνείες ή 

αλλοιώσεις των απαντήσεων µετριάζεται. Φυσικά αυτό το κοµµάτι γίνεται µε τη 

συγκατάθεση των ερωτώµενων (Αθανασίου, 2003), και για αυτόν τον λόγο πριν τη 

συνάντηση, οι συνεντευξιαζόµενοι/ες ενηµερώνονταν και ερωτούνταν αναλόγως. ∆εν 

υπήρξε αρνητική απάντηση από κανέναν/καµία, όµως σε µία περίπτωση, φοιτήτρια 

ένιωσε άβολα στην παρουσία του µαγνητόφωνου, και έτσι αυτό τοποθετήθηκε σε 

µέρος όπου αυτή υπέδειξε στο τραπέζι, µε προτροπή ωστόσο του συνεντευξιαστή να 
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καταγράφεται απρόσκοπτα η συνοµιλία. Τέλος, ο συνεντευξιαστής έκρινε επιτακτικό 

να προσαρµοστεί µε τα σχέδια των υποκειµένων, όπου αυτό πρακτικά σήµαινε ότι ο 

τόπος συνάντησης και ο χρόνος, καθορίζονταν αποκλειστικά από αυτά (Bell, 2001). 

4.3. Οι µετέχοντες και οι µετέχουσες στη συνέντευξη
16

 

Το δείγµα στις ποιοτικές έρευνες είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε αυτό των 

ποσοτικών ερευνών. Ωστόσο δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι τα πολλά δεδοµένα θα 

φέρουν και περισσότερες πληροφορίες. Ο κορεσµός είναι αυτός ο οποίος θα 

καθορίσει τον ακριβή αριθµό των συµµετεχόντων/ουσών του δείγµατος. Ανάµεσα 

όµως στους/στις ερευνητές/τριες ανά τον κόσµο υπάρχει διχογνωµία για το ποιος θα 

πρέπει να είναι αυτός ο αριθµός (Mason, 2010). Ο κορεσµός, κατά τον Bowen, είναι 

µια έννοια κατά την οποία δεν δίνεται εξήγηση για το τι σηµαίνει ή για το πώς 

προκύπτει. Επιτυγχάνεται όταν τα δεδοµένα επαναλαµβάνονται, και τίποτα καινούριο 

δεν προστίθεται στην εκάστοτε θεµατική, ενώ παράλληλα, η συζήτηση περί µεγέθους 

τους δείγµατος είναι άσκοπη, καθώς αυτό που έχει σηµασία είναι η επάρκεια των 

δοθεισών απαντήσεων (2009). Κατά την ίδια λογική, οι Ritchie, Lewis & El am, 

θεωρούν ότι έστω και µια φορά να εµφανιστεί ένα φαινόµενο ανάµεσα στα δεδοµένα, 

τότε αυτό είναι αρκετό ώστε να γίνει µέρος της ανάλυσης µέσα στην έρευνα (2003). 

Με δεδοµένο ότι ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις 

φοιτητών/τριών για τις Θετικές ∆ιακρίσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση των µελών δύο µειονοτήτων, το δείγµα αποτελείται από φοιτήτριες και 

φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το συγκεκριµένο ίδρυµα επιλέχθηκε λόγω 

της παραµονής του ερευνητή στα Ιωάννινα για την παρακολούθηση του 

προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών σε αυτό. Επιπλέον, προκειµένου να γίνει 

συγκριτική µελέτη µεταξύ των φοιτητών/τριών ως προς τις απόψεις τους σύµφωνα µε 

το ερευνητικό ερώτηµα, θεωρήθηκε σκόπιµο οι συνεντευξιαζόµενοι/ες να 

προέρχονται από δύο ισόποσες κύριες οµάδες: η πρώτη να είναι από το τµήµα της 

Ιατρικής, και η δεύτερη από το τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της 

Τέχνης
17. Φοιτητές/τριες δηλαδή από το τµήµα µε τη µεγαλύτερη βάση και 

φοιτητές/τριες µε τη µικρότερη βάση κατά το έτος 2014-2015 στο Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων. Αυτό συνέβη για να αποφευχθεί µια τυχαία επιλογή τµηµάτων, αλλά και 

                                                 
16 βλ. ενότητα 3 του Παραρτήµατος 
17 στο εξής: Π.Τ.Ε.Τ. 
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λόγω της υπόθεσης ότι θα υπάρχει διαφορά στη γνώµη για τις πολιτικές Θετικών 

∆ιακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα δηλαδή, ότι οι φοιτητές/τριες της Ιατρικής θα ήταν 

εµφανώς πιο αντίθετοι/ες σε σχέση µε το έτερο τµήµα, εφόσον η προσπάθεια κατά 

την προηγούµενη εκπαιδευτική βαθµίδα για την επίτευξη υψηλής βαθµολογίας 

ενδεχοµένως δηµιουργεί µεγαλύτερο ανταγωνισµό. Αυτή η υπόθεση απέρρευσε από 

προβληµατισµούς του ερευνητή οι οποίοι προέκυψαν από ποικίλα ερεθίσµατα (Burns 

στο Αθανασίου, 2003). Επί παραδείγµατι, σε διάφορες συζητήσεις για το ίδιο θέµα 

πριν την εκπόνηση της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα τα οποία είχαν 

πετύχει υψηλότερη βαθµολογία για την είσοδό τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ήταν στην πλειοψηφία τους αντίθετοι µε τις πολιτικές Θετικής ∆ιάκρισης σε σχέση µε 

άτοµα τα οποία είχαν χαµηλότερη βαθµολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Η τεχνική λοιπόν η οποία χρησιµοποιήθηκε για να προσεγγιστεί το δείγµα 

ήταν η «δειγµατοληψία κατά κρίση» (judgement sample), σύµφωνα µε την οποία τα 

άτοµα του δείγµατος καθορίστηκαν µε βάση το ποιοι θα απαντούσαν πιο παραγωγικά 

στα ερευνητικά ερωτήµατα. Στηρίζεται στην ενεργητική επιλογή των υποκειµένων 

από πλευράς του ερευνητή και σύµφωνα µε την προσωπική του κρίση (Marshall, 

1996). Συχνά ο όρος αυτός αναφέρεται και ως «δειγµατοληψία σκοπιµότητας» 

(«purposive sample») (Ritchie, Lewis & El am, 2003). 

Το µέγεθος της παρούσας έρευνας είναι 14 φοιτήτριες και φοιτητές. Κατά 

κύριο λόγο οι φοιτήτριες ήταν πιο πρόθυµες να συµµετάσχουν στην έρευνα, µε 

αποτέλεσµα 10 άτοµα από το συνολικό δείγµα να ανήκουν στο γυναικείο φύλο. 

Επιπλέον, τα υποκείµενα δεν ανήκουν σε κάποια από τις εξεταζόµενες ειδικές 

κατηγορίες του µηχανογραφικού. Οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2015, 

µήνας όπου είχαν τελειώσει οι εξεταστικές περίοδοι, και έγινε προσπάθεια να 

ολοκληρωθούν τον Μάιο, πριν δηλαδή από την έναρξη της νέας εξεταστικής του 

Ιουνίου, κάτι που τελικά επετεύχθη. Οι τοποθεσίες που επιλέχθηκαν αποκλειστικά 

από τα υποκείµενα ήταν α) διάφοροι χώροι του πανεπιστηµίου β) καφετέριες της 

πόλης των Ιωαννίνων, µε τον όρο από πλευράς συνεντευξιαστή να είναι ήσυχες 

αφενός για να µην αποσπάται η προσοχή των υποκειµένων και αφετέρου για να 

καταγράφονται όλα στο µαγνητόφωνο, και γ) σπίτια των ίδιων. Η κυριότερη 

δυσκολία όµως που αντιµετώπισε ο ερευνητής ήταν η καχυποψία των ατόµων. 

Παρόλο που τονίστηκε έντονα, αλλά µε ευγένεια πάντα, ότι πρώτον οι συνεντεύξεις 

είναι ανώνυµες, δεύτερον τα αρχεία της µαγνητοφώνησης δεν θα διέρρεαν πουθενά, 

και τρίτον δεν θα έµπαιναν τα αληθινά τους ονόµατα κατά τη συγγραφή της έρευνας, 
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πολλά υποκείµενα δεν δέχτηκαν να συµµετάσχουν. ∆εν ασκήθηκε κάποιου είδους 

πίεση για να αλλάξουν γνώµη, καθώς θεωρήθηκε ότι η εκ των προτέρων ατµόσφαιρα 

αµφιβολίας και δυσπιστίας δεν θα βοηθούσε στις απαντήσεις.  

Τέλος, ο ερευνητής αναζήτησε τα άτοµα του δείγµατος είτε µέσω 

διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων είτε µέσω φίλων και γνωστών. Κατόπιν, όποιος/α 

δεχόταν να συµµετάσχει στην έρευνα, ερωτούνταν εάν γνωρίζει κάποιον/α δικό/ιά 

του/της φίλο/η ή γνωστό/ή που να ήθελε κι αυτός/ή να συµµετάσχει. Εν ολίγοις, κατά 

τη φάση αυτή επιλέχθηκε η «δειγµατοληψία χιονοστιβάδας» («snowball sample», 

Marshall, 1996). Στις δύο περιπτώσεις όπου αυτό συνέβη, έγινε προσπάθεια ώστε η 

µία συνέντευξη να ακολουθεί αµέσως την επόµενη έτσι ώστε ο/η προηγούµενος/η να 

µην έχει χρόνο να αναφέρει λεπτοµέρειες της έρευνας στον/στην επόµενη. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε µια a priori προετοιµασία των απαντήσεων από 

τον/την επόµενο/η. Σύµφωνα άλλωστε µε την Πηγιάκη, «τα αυθόρµητα λόγια των 

δρώντων προσώπων αποκαλύπτουν αισθήµατα, κρίσεις, αντιλήψεις, αναφορές για 

πράγµατα και πρόσωπα και αποτελούν γνήσια ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα» 

(2004:85).  

4.4. Ανάλυση Συνεντεύξεων 

Η διαδικασία της ανάλυσης έπεται της φάσης της µεταγραφής, δηλαδή της 

µεταφοράς του προφορικού λόγου σε έναν τυπωµένο λόγο. Η ανάλυση 

διεκπεραιώθηκε στο χέρι (hand analysis of qualitative data), δηλαδή ο αναλυτής 

κράτησε σηµειώσεις σε χαρτί και τις χώρισε σε µέρη. Αυτός ο τρόπος προκρίθηκε 

έναντι της ανάλυσης µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer analysis of 

qualitative data), καθώς ο ερευνητής κατέχει εγγύτερη εξοικείωση µε το χαρτί 

(Creswell, 2016). 

Κατόπιν ξεκίνησε το ουσιαστικό µέρος της ανάλυσης. Το πρώτο στάδιο 

περιελάµβανε την προκαταρκτική διερευνητική ανάλυση των δεδοµένων, δηλαδή την 

απόκτηση µιας γενικής εικόνας αυτών, επίσης την καταγραφή ιδεών, και τέλος µια 

πρώτη σκέψη ως προς την οργάνωσή τους. Για να επιτευχθεί το στάδιο αυτό, 

κρατήθηκαν σηµειώσεις στα περιθώρια των σελίδων οι οποίες ήταν σύντοµες 

φράσεις, ιδέες, έννοιες ή προαισθήµατα του ίδιου του αναλυτή (ό.π.). 

Το δεύτερο στάδιο ήταν αυτό της κωδικοποίησης των δεδοµένων, η οποία 

αφορά τον χωρισµό του κειµένου σε τµήµατα και τον σχηµατισµό θεµάτων κάτω από 
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µια αποδιδόµενη επικεφαλίδα. Ο στόχος ήταν να εκµαιευτούν νοήµατα από τα 

δεδοµένα του κειµένου, να χωριστούν σε τµήµατα, και να αποδοθούν οι κωδικοί τους. 

Οι κωδικοί αυτοί εξετάστηκαν κατά πόσο πλεονάζουν ή αλληλεπικαλύπτονται ώστε 

να ενταχθούν σε γενικά θέµατα. Πρόκειται εν ολίγοις «για µια επαγωγική διαδικασία 

περιορισµού των δεδοµένων σε µερικά θέµατα» (Creswell, 2016:283). 

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο αυτό στάδιο περιέχει έξι επιµέρους βήµατα: 

Πρώτον, αποκτήθηκε η αίσθηση του συνόλου µετά και από την ανάγνωση των 

µεταγραφών. ∆εύτερον, εξετάστηκαν τα βαθύτερα νοήµατα των δηλώσεων µέσω 

σηµειώσεων στο περιθώριο του χαρτιού. Τρίτον, κωδικοποιήθηκε το έγγραφο, 

δηλαδή προσδιορίστηκαν τµήµατα του κειµένου. Τοποθετήθηκε άγκιστρο γύρω από 

τα τµήµατα αυτά, και αποδόθηκε µια κωδικοποιηµένη λέξη ή φράση η οποία 

ανακεφαλαιώνει τη σηµασία του συγκεκριµένου τµήµατος. Αυτές οι προτάσεις ή οι 

παράγραφοι οι οποίες σχετίστηκαν µε έναν µόνο κωδικό, ονοµάζονται τµήµατα 

κειµένου. Οι κωδικοί δε, είναι οι προσδιορισµοί που περιγράφουν ένα τµήµα 

κειµένου. Εν συνεχεία, αυτοί οι κωδικοί διατυπώθηκαν είτε µε τα ίδια τα λόγια των 

συµµετεχόντων (in vivo) είτε µε απόδοση του αναλυτή. Τέταρτον, δηµιουργήθηκε µια 

λίστα όλων των κωδικοποιηµένων λέξεων µέσω της οµαδοποίησης παρόµοιων 

κωδικών, και αναζητήθηκαν οι πλεονάζοντες κωδικοί. Πέµπτον, ο αναλυτής 

επέστρεψε στα δεδοµένα ώστε να εντοπίσει νέους κωδικούς, και σηµείωσε µε 

µαρκαδόρο τα λόγια των συµµετεχόντων/ουσών τα οποία ανήκαν στους νέους αυτούς 

κωδικούς. Τέλος, οι παρόµοιοι κωδικοί που συνελέγησαν για να σχηµατίσουν µια 

σηµαντική ιδέα στη βάση δεδοµένων (στο εξής «κατηγορίες») µειώθηκαν ποσοτικά, 

προκειµένου να εµφανίζονται µόνο όσοι παρουσιάστηκαν περισσότερο ή ήταν 

µοναδικοί και προκαλούσαν έκπληξη (Creswell, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τις κατηγορίες που διαµορφώθηκαν µετά από 

την αποµαγνητοφώνηση, την ανάγνωση και την ανάλυση των συνεντεύξεων. Παρόλο 

που διαµορφώθηκαν παραπάνω από τις παρουσιαζόµενες κατηγορίες, θεωρήθηκε 

σκόπιµο να µην αποτυπωθούν όλες για λόγους οικονοµίας χώρου, αλλά και για να 

παρουσιαστούν µόνο εκείνες οι απόψεις οι οποίες ανταποκρίνονται εναργέστερα στο 

κεντρικό ερώτηµα. Ως επί το πλείστον η παρουσίαση έχει χωριστεί σε επιµέρους υπο-

κατηγορίες µε µία κεντρική θεµατική. Στην αρχή κάθε κατηγορίας υπάρχει µια 

εισαγωγική περίοδος ή/και παράγραφος που επεξηγεί περιληπτικά τα 

ακολουθούµενα, και στη συνέχεια εκθέτονται εκείνες οι απόψεις οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές για την εκάστοτε κατηγορία, πρώτα για την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία και ύστερα για τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη 

Θράκη. Η σειρά αυτή επιλέχτηκε µε αλφαβητικό τρόπο. Η σειρά ωστόσο της 

παρουσίασης έχει διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει µια λογική 

ακολουθία, µε τη µία κατηγορία να ακολουθεί την προηγούµενη συνεκτικά. Τέλος, η 

ορολογία που χρησιµοποιείται από τον ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρουσίασης, έχει να κάνει µε την επίσηµη ορολογία των µειονοτήτων αυτών. Όταν 

όµως οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες χρησιµοποιούν δικούς τους όρους για να 

περιγράψουν τις µειονότητες, τότε έχουν παρατεθεί οι συγκεκριµένοι όροι µέσα σε 

εισαγωγικά. 

5.1. Θετική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων 

Σε αυτή την κατηγορία οι φοιτητές/τριες τείνουν να έχουν µια θετική στάση 

απέναντι στα κεντρικά σηµεία των νόµων των Θετικών ∆ιακρίσεων (βλ. Παράρτηµα 

2β). Πρόκειται για τις εξής δύο υπο-κατηγορίες: 

5.1.1. Θετική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων: επιπρόσθετη ποσόστωση 

Η ποσόστωση και συγκεκριµένα οι επιπλέον θέσεις που αυτή προσφέρει, 

φαίνεται να λειτουργεί καθοριστικά στις διαµορφούµενες απόψεις των 

φοιτητών/τριών, ειδικά αυτών της Ιατρικής. ∆ύο φοιτητές του τµήµατος, µιλώντας 
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για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, συµφωνούν µε την ποσόστωση 

από τη στιγµή που «ούτε θέση µού τρώει, ούτε τίποτα», και πως το 1% των 

παραπάνω θέσεων πιστοποιεί ότι θα εισαχθούν «τα µυαλά τα οποία θα µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο». 

Όσον αφορά τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, πέντε φοιτητές της 

Ιατρικής θεωρούν ότι είναι «σωστό» το να εισάγονται επιπρόσθετα, «κι έτσι όποιος 

λέει ότι µας παίρνουν θέσεις, είναι άστοχο». Συµπληρωµατικά, µερικοί/ές εξ αυτών 

αναφέρουν ότι «δεν τρώνε τη θέση από κάποιον Έλληνα». 

5.1.2. Θετική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων: συµµετοχή αποφοίτων 
των ειδικών κατηγοριών σε εξετάσεις 

Η ύπαρξη οποιουδήποτε τύπου εξετάσεων και η υποβολή όλων σε αυτή τη 

διαδικασία, είναι ένας παράγοντας που διαµορφώνει τη σκέψη των φοιτητών/τριών 

ως προς τις Θετικές ∆ιακρίσεις. Όσον αφορά την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην 

Αλβανία, δύο φοιτήτριες των Π.Τ.Ε.Τ. διατείνονται ότι από τη στιγµή που οι εν λόγω 

υποψήφιοι συµµετέχουν σε εξετάσεις, είναι «φυσιολογικό», «λογικό», και «δίκαιο».  

Για τους Έλληνες µουσουλµάνους της Θράκης, δύο φοιτητές της Ιατρικής 

συµφωνούν µε την πολιτική Θετικών ∆ιακρίσεων, από τη στιγµή που συµµετέχουν 

στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεκριµένα, ο ένας φοιτητής ενώ στην αρχή νόµιζε ότι 

δεν διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, κατόπιν όταν διάβασε πιο προσεκτικά 

την περίληψη του νόµου αναφώνησε ότι είναι «εντάξει, ok». Συµφοιτήτριά του 

επίσης, θεωρεί ότι «σ’ αυτό το κοµµάτι είναι δίκαιη η εισαγωγή τους». Τέλος, µία 

φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. ισχυρίστηκε ότι «η διαδικασία είναι η κανονική». 

5.2. Αρνητική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων 

5.2.1. Αρνητική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων: έλλειψη ισότητας και 
αδικία 

 

Σε αυτήν την κατηγορία, για πέντε από τους φοιτητές της Ιατρικής και για 

τέσσερις των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και 

για τρεις φοιτητές της Ιατρικής και για τέσσερις των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, θεωρείται αδικία η ύπαρξη των Θετικών 

∆ιακρίσεων για όσους δεν ανήκουν σε κάποια από τις εν λόγω ωφελούµενες ειδικές 
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κατηγορίες του µηχανογραφικού. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ, είναι η 

ανισότητα η οποία αναφέρθηκε πως υπάρχει, καθώς και η έλλειψη δικαιωµάτων εις 

βάρος των πλειονοτικών µαθητών η οποία θα πρέπει να καταπολεµηθεί µέσω των 

ίδιων όρων στις εξετάσεις και άρα έχοντας όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Ως προς τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη συγκεκριµένα, ο νόµος θέτει εν αµφιβόλω 

την ισότητα όλων των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο κράτος, δεδοµένου ότι ένα 

δηµοκρατικό κράτος σαν την Ελλάδα αντιµετωπίζει άνισα τους πολίτες µέσω της 

διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, πέρα από τους θεσµικούς αυτούς παράγοντες, αξίζει να 

σηµειωθεί και η ατοµική πρωτοβουλία καθηγητή της Ιατρικής. Όπως αναφέρουν 

ορισµένοι/ες φοιτητές/τριες του, κατά το πρώτο του µάθηµα κάθε χρόνο, ο εν λόγω 

καθηγητής ζητά από τους νεοεισαχθέντες να µάθει ποιοι είναι αυτοί οι φοιτητές οι 

οποίοι εισήχθησαν µε ειδικές κατηγορίες. Όπως αναφέρθηκε, ο λόγος που το κάνει 

αυτό είναι διότι ο ίδιος θεωρεί ότι «δεν αξίζετε µία αν δεν περνάτε µε πανελλήνιες». 

Μιλώντας πιο συγκεκριµένα για την κατηγορία των Ελλήνων της Αλβανίας, 

φοιτητές/τριες της Ιατρικής φαίνεται να υιοθετούν τον χαρακτηρισµό του «άδικου» 

για όσους «έχουν δώσει κανονικά τις εξετάσεις» διότι «είναι άλλο να δίνεις 

πανελλήνιες σε έξι µαθήµατα». Επίσης δεν «θα έπρεπε να τυγχάνουν κάποιας 

διαφορετικής µεταχείρισης» οι εν λόγω υποψήφιοι/ες, αν και άλλη φοιτήτρια 

παραδέχεται ότι «µπορεί να µην είναι ο πιο σωστός τρόπος οι πανελλήνιες, αλλά 

τουλάχιστον έχει ένα µέτρο σύγκρισης για όλους». Φοιτήτριες των Π.Τ.Ε.Τ. 

αναφέρουν ότι «θα έπρεπε να δίνουν όλοι τα ίδια µαθήµατα και να είχανε τα ίδια 

δικαιώµατα… το θέµα των πανελληνίων το βλέπω σαν να έχουµε όλοι τα ίδια 

δικαιώµατα». Χαρακτηρίζεται ως «αδικία» ο τρόπος εισαγωγής λόγω της 

θεωρούµενης ευκολίας µε την οποία εισάγονται οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας 

αυτής σε σχέση µε «αυτά που θα τραβήξουµε εµείς», όπως επίσης και ως 

«προνόµιο», συγκρίνοντάς το µε τις πανελλήνιες εξετάσεις.  

Οµοίως για τους/τις υποψηφίους/ες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της 

Θράκης, φοιτητές της Ιατρικής δεν θεωρούν ότι είναι δίκαιος ο τρόπος εισαγωγής 

«απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες», ενώ φοιτήτρια αµφιβάλει στο κατά πόσο 

υπάρχουν ανάλογοι νόµοι για την Ελληνική Μειονότητα της Τουρκίας. Οι 

πανελλήνιες εξετάσεις χαρακτηρίζονται ως «αξιοκρατικό σύστηµα» το οποίο «µπορεί 

να διαχωρίσει τον έξυπνο από τον όχι έξυπνο ας πούµε ή των κατώτερων 

δυνατοτήτων» µε µια εξαίρεση σε κάποιο «παιδί που δεν πέρασε για 10 µόρια σε µια 

σχολή ότι δεν άξιζε» διότι «µικροαδικίες υπάρχουν». Φοιτητής εξεγείρεται µε το 
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γεγονός ότι ναι µεν εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά «υποτίθεται έχουµε 

ανεξιθρησκία, δηµοκρατία και… όλοι είµαστε ίσα. ∆εν έχεις λόγο να τους δώσεις 

ευκολότερη πρόσβαση στο πανεπιστήµιο». Τέλος, φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. φαίνεται 

να συµφωνεί µε ανάλογες απόψεις καθώς θα έπρεπε «όλοι να µπούνε µε τους ίδιους 

όρους, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να γίνεται» αυτό, παρά µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις όπως σε µια έγκυο κοπέλα διότι «θα της ήταν πολύ πιο δύσκολο να µπει 

στη διαδικασία των πανελληνίων, γιατί θα έχει… ένα παιδί να µεγαλώσει». 

5.2.2. Αρνητική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων: διαµόρφωση 
προσπάθειας και προσωπικότητας 

Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζεται ως 

καθοριστικός παράγοντας και ρυθµιστής της τελικής προσπάθειας που καταβάλλουν 

οι υποψήφιοι στις εξετάσεις, σύµφωνα µε τρεις φοιτητές των Π.Τ.Ε.Τ. όσον αφορά 

την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, όπως επίσης και σύµφωνα µε δύο 

φοιτητές της Ιατρικής και δύο των Π.Τ.Ε.Τ. όσον αφορά τη Μουσουλµανική 

Μειονότητα στη Θράκη. Η προσπάθεια αυτή πιστεύεται ότι δεν αφορά µόνο την 

εισαγωγή στα πανεπιστήµια, αλλά θα ακολουθήσει τα άτοµα αυτά και στη µετέπειτα 

ζωή τους. Ως προς τους Έλληνες αποφοίτους αλβανικών σχολείων, φοιτητές/τριες 

των Π.Τ.Ε.Τ. θεωρούν ότι από τη στιγµή που αυτοί δεν εισάγονται µέσω των 

πανελλήνιων εξετάσεων, τότε δεν θα έχουν µπει στη διαδικασία να µάθουν να 

µελετούν, και έτσι δεν θα αντεπεξέλθουν τελικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Όπως 

δήλωσε φοιτήτρια δηλαδή, «ένας άνθρωπος ο οποίος µαθαίνει απ’ την αρχή ότι 

µπορεί να τα καταφέρει µόνο και µόνο επειδή είναι σε αυτή την κατηγορία, δεν θα 

προσπαθεί το ίδιο µε κάποιον ο οποίος είναι στο ίδιο επίπεδο µε τους υπόλοιπους». 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι υποψήφιος/α της µειονότητας αυτής δεν εισάγεται µε 

πανελλήνιες εξετάσεις, δεν έχει «µια πρώτη βάση» ώστε «να ρίξει λίγο κόπο 

παραπάνω» για να αντεπεξέλθει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Όσον αφορά υποψήφιους/ες της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, 

φοιτητής των Π.Τ.Ε.Τ πιστεύει ότι «όταν έχει περάσει µε ειδική κατηγορία που στην 

ουσία του επιτρέπει να είναι µέτριος, θα είναι µέτριος… δεν θα προσπαθήσει το ίδιο». 

Ο ίδιος αναφέρει ότι ενοχλείται από αυτό και έχει κακές σχέσεις µε αυτούς/ές, «όχι σε 

θέµα ζήλιας», καθώς αυτοί «οι άνθρωποι δεν έχουνε προσπαθήσει» τόσο, και στη 

µετέπειτα πορεία τους δεν θα «είναι επαγγελµατίες στο επάγγελµά τους».  
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5.2.3. Αρνητική αποτίµηση Θετικών ∆ιακρίσεων: προηγούµενη 
εκπαιδευτική βαθµίδα και συνέπειες 

 

Σε αυτό το σκέλος θεωρείται δεδοµένο ότι κατά την προηγούµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα, ήτοι το λύκειο, οι µαθητές/τριες από την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία δεν έλαβαν την αρµόζουσα µόρφωση και δεν έχουν 

συγκεκριµένα τη γλωσσική επάρκεια έτσι ώστε να προαχθούν στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Πολλές φορές αυτή η ανεπάρκεια παρουσιάζεται στη µετέπειτα 

εκπαιδευτική αλλά και στην επαγγελµατική πορεία του ατόµου. Η προηγούµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα φαίνεται να κληρονόµησε στους υποψήφιους/ες αυτούς/ές δύο 

ελλείµµατα: το γνωστικό και το γλωσσικό. Αυτά τα ελλείµµατα πυροδοτούν 

στους/στις φοιτητές/τριες της έρευνας µια αµφιβολία του κατά πόσο τα άτοµα τα 

οποία εισήχθησαν µε Θετικές ∆ιακρίσεις θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, πέντε φοιτητές της Ιατρικής πιστεύουν 

ότι εισαχθέντες/είσες από την κατηγορία αυτή θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες στη 

φοιτητική τους πορεία διότι το εκπαιδευτικό επίπεδο της Αλβανίας είναι χαµηλότερο 

από το ελληνικό. Επιπλέον αµφιβάλλουν για το εάν θα αποφοιτήσουν από τη σχολή, 

εξαιτίας της ποιότητας των γνώσεων που έχουν λάβει από τα σχολεία τους. Φοιτητής 

χαρακτηρίζει την εκπαίδευση ως «video game», όπου όλοι θα πρέπει να περατώσουν 

το προηγούµενο επίπεδο ώστε να εισέλθουν στο επόµενο. Έτσι, αµφισβητώντας για 

το επίπεδο της εκπαίδευσης που λαµβάνουν τα παιδιά στην Αλβανία, θεωρεί ότι είναι 

δύσκολο υπ’ αυτούς τους όρους να περάσουνε όλοι «στην επόµενη βαθµίδα». 

Προτείνει µάλιστα, αντί να υπάρχει αυτός ο νόµος «ηµίµετρο», το κράτος να 

βοηθήσει τα άτοµα αυτά, µεριµνώντας να τα φέρει στο ίδιο «επίπεδο» µε το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Συµφοιτήτριά του από την άλλη, παρατηρεί ότι τα άτοµα 

αυτά περνάνε µε αντιγραφή στις εξεταστικές καθώς δεν έχουν «δώσει βασικά 

µαθήµατα» παρά µόνο έκθεση, και όπως λέει, γι’ αυτόν τον λόγο δεν αποτιµά ως 

«σωστό» τον νόµο ο οποίος µάλιστα επιτρέπει να εισαχθούν άτοµα που διαφορετικά 

δεν θα εισάγονταν. Η ίδια δεν εκτιµά σε εκπαιδευτικό επίπεδο τους φίλους της από τη 

µειονότητα, παρόλο που τους θαύµαζε στην αρχή όταν δεν γνώριζε τον τρόπο 

εισαγωγής τους. Τέσσερις φοιτητές των Π.Τ.Ε.Τ. φαίνεται να συµφωνούν µε τα 

παραπάνω. Συγκεκριµένα, όπως ισχυρίζεται φοιτητής, ο νόµος είναι «ανόητος», και 

«προσβλητικός» για τα ίδια τα παιδιά της µειονότητας όπως και για την «ιδέα του 

πανεπιστήµιου». Αναφέρει ότι το κράτος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα 
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αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους λόγω του γλωσσικού και του γνωστικού 

ελλείµµατος, µε συνέπεια να «κατέβει το επίπεδο» του πανεπιστηµίου. Συµφοιτήτριά 

του τέλος θεωρεί ότι στις περιοχές της µειονότητας δεν δίνουν «τόσο βάση στην 

εκπαίδευση», και από τη στιγµή που ένα παιδί «µεγαλώνει σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον», δεν «καλλιεργεί τις δεξιότητές» του στο «νοητικό τοµέα», µε 

αποτέλεσµα να µην µπορέσει να αντεπεξέλθει στην επόµενη βαθµίδα. 

Όσον αφορά τους/τις αποφοίτους της Μουσουλµανικής Μειονότητας της 

Θράκης, τρεις φοιτητές/τριες της Ιατρικής ενίστανται, δηλώνοντας ότι τα άτοµα αυτά 

δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζονται ως ειδική κατηγορία από τη στιγµή που κατά την 

προηγούµενη εκπαιδευτική βαθµίδα φοίτησαν σε σχολεία στην Ελλάδα. Φοιτήτρια 

τονίζει ότι το κράτος τοποθετεί άτοµα τα οποία δεν έχουν «την ίδια µόρφωση» και το 

«ίδιο επίπεδο» µε τους υπόλοιπους, και αναρωτιέται πώς τα άτοµα αυτά θα 

ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους φοιτητές. Η ίδια αν µπορούσε θα έκανε κάποια 

«ένσταση» αν έβλεπε ότι «οι φοιτητές αυτοί µένουν πίσω. Γιατί αυτό είναι άσχηµο 

και γι’ αυτούς. Απασχολείς κάποιον µέχρι να καταλάβει ότι δεν κάνει γι’ αυτή τη 

σχολή». Τέλος, συµφοιτήτριά της πιστεύει ότι στο λύκειο δεν διάβαζαν πολύ, µε 

αποτέλεσµα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να τα βρούνε «σκούρα». 

5.2.4. Αρνητική αποτίµηση των Θετικών ∆ιακρίσεων: δηµιουργία 
διακρίσεων, διαχωρισµών και ανταγωνισµού 

Σε αυτή την κατηγορία, για δύο φοιτητές της Ιατρικής και τρεις των Π.Τ.Ε.Τ. 

όσον αφορά την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και για τρεις από την 

Ιατρική και τρεις οµοίως από των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα 

στη Θράκη, οι Θετικές ∆ιακρίσεις παρουσιάζονται ως παράγοντες δηµιουργίας και 

προώθησης των διακρίσεων, των διαχωρισµών, και κατ’ επέκταση του 

ανταγωνισµού. Παρόλο που οι Θετικές ∆ιακρίσεις υπάρχουν για να µειώσουν τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες, φαίνεται να θεωρούνται πηγή ανισοτήτων και 

γενεσιουργοί παράγοντες του φαινοµένου των µειονοτήτων, οι οποίες ξεχωρίζουν 

αυθαίρετα κάποιες πληθυσµιακές οµάδες και τις ονοµάζουν µειονότητες, 

δηµιουργώντας το δίπολο «εµείς» και «αυτοί». Αυτή η κατάσταση δύναται να έχει 

αρνητικές συνέπειες αφενός στους/στις υποψήφιους/ες των µειονοτήτων αλλά και 

στους/στις υπόλοιπους/ες, και αφετέρου σε αξίες όπως η αξιοκρατία και η ισότητα. 

Επιπλέον, ο ανταγωνισµός είναι αυτός που γεννάει όλα τα προβλήµατα και 
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δηµιουργεί τον ρατσισµό, και δεν είναι τόσο οι εθνικότητες και οι θρησκείες που 

χωρίζουν τους ανθρώπους. Τέλος υπογραµµίζεται ότι δεν προωθείται η αξιοκρατία 

«µέσω αυτών των διαχωρισµών που γίνονται», δηλαδή µέσω της ύπαρξης των 

ειδικών κατηγοριών στο µηχανογραφικό. 

Συγκεκριµένα για τους/τις υποψήφιους/ες της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας στην Αλβανία, φοιτητής της Ιατρικής χαρακτηρίζει «υποτιµητικό» τον 

τρόπο εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διότι εφόσον νιώθουν 

Έλληνες/Ελληνίδες, δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια διαφορά απέναντι στον νόµο ο 

οποίος τους αντιµετωπίζει σαν ξένους. Φοιτητές των Π.Τ.Ε.Τ. διατείνονται ότι ο 

τρόπος εισαγωγής βασίζεται στις διακρίσεις και λειτουργεί «αντίθετα έτσι όπως το 

θέλουνε», καθώς µπορεί να ειπωθεί από µερίδα του κόσµου ότι «αυτή η οµάδα 

αντιµετωπίζεται πιο θετικά από εµάς». Τέλος, περιγράφεται ως «εξευτελιστικός» 

διότι προωθείται «ο ανταγωνισµός µεταξύ µας», όπου στην ουσία το κράτος θέλει να 

αποσπάσει την προσοχή του κόσµου από τα πραγµατικά προβλήµατα όπως για 

παράδειγµα η ανεργία.  

Ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, φοιτητές της Ιατρικής 

θεωρούν ότι ο τρόπος εισαγωγής των εν λόγω υποψηφίων είναι «τραγικός». 

Επιπροσθέτως, «είναι ντροπή µας», καθώς και «εξαιρετικά προσβλητικό… και 

ρατσιστικό» για τους/τις υποψήφιους/ες γιατί ο νόµος τους αναγνωρίζει «σαν 

µειονότητα» παρόλο που δεν υπάρχει λόγος «εφόσον πιστεύουνε σ’ έναν άλλον θεό», 

και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει λόγος να τους/τις δοθεί «ευκολότερη πρόσβαση στο 

πανεπιστήµιο». Φοιτητής µάλιστα δήλωσε ότι αν ο ίδιος ήταν µουσουλµάνος, θα 

εξεταζόταν µε τη γενική σειρά κι ας έγραφε χειρότερα, αρκεί να µην αναγνωριζόταν 

ως µειονότητα. Συµφοιτητής του, πιστεύει ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι 

ανταγωνιστικός, και πως είναι αυτό το στοιχείο που κάνει τον νόµο να επιδεινώνει 

τον ρατσισµό προς τα άτοµα αυτά. Στην προσπάθεια να το εξηγήσει εκτενώς, 

σχολίασε ότι κάποιος ενδεχοµένως να αντιµετωπίζει τον νόµο σαν παράγοντα του «να 

βάζει τον άλλον ψηλότερα από αυτόν… κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά. Οπότε 

προσπαθεί µε κάποιο τρόπο να του τη βγει από πάνω» µέσω του ρατσισµού. 

5.3. Βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη 

Σε αυτή την κατηγορία έχουν ταξινοµηθεί οι αντιδράσεις των φοιτητών/τριών 

όταν παρουσιάστηκαν οι βάσεις εισαγωγής των µαθητών/τριών της Μουσουλµανικής 
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Μειονότητας της Θράκης. Όλοι/ες µάλιστα είτε δεν είχαν γνώση της ύπαρξης 

βαθµολογικής διαφοράς είτε γνωρίζανε ότι υπήρχε αλλά ποτέ δεν είχανε µπει στη 

διαδικασία να τη µελετήσουνε. 

5.3.1. Βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη: 
έλλειψη ισότητας 

Για τρεις φοιτητές από την Ιατρική και για τέσσερις φοιτητές των Π.Τ.Ε.Τ., οι 

βαθµολογικές διαφορές αντιµετωπίζονται ως έλλειψη ισότητας, δικαίου και 

αξιοκρατίας ανάµεσα στους/στις υποψήφιους/ες της µουσουλµανικής µειονότητας και 

τους/τις υπόλοιπους/ες. Από τη στιγµή που όλοι/ες οι µαθητές/τριες στην Ελλάδα 

έχουνε λάβει την ίδια εκπαίδευση και έχουνε κάνει τα ίδια µαθήµατα, και επιπλέον τα 

ίδια µαθήµατα γίνονται και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τότε τίθεται θέµα ισότητας 

«και όχι να αλλάζουν οι βάσεις για αλλόθρησκους». Επιπλέον όλοι/ες θα πρέπει να 

έχουν «τις ίδιες ευκαιρίες» όπως «κάθε Έλληνας υπήκοος». Από τη στιγµή που 

«υποτίθεται είσαι σ’ ένα δηµοκρατικό καθεστώς όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, 

όλοι είναι ίσοι». Θεωρείται «άδικο, πολύ άδικο» γιατί δεν εισήχθησαν «µε την αξία» 

τους, εν αντιθέσει µε τους «Έλληνες» οι οποίοι θα πρέπει «να είναι αριστούχοι για να 

µπούνε σε… σχολές µε µουσουλµάνους οι οποίοι µπαίνουνε µε πολύ χαµηλότερο 

βαθµό». Πιστεύεται τέλος ότι «την προσπάθεια που καταβάλλουνε τα παιδιά που 

έχουνε υψηλότερη βάση, θα έπρεπε την ίδια προσπάθεια να καταβάλλουν και η 

µειονότητα αυτή». 

5.3.2. Βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη: 
δεδοµένη αποτυχία 

Τέσσερις φοιτητές της Ιατρικής και δύο των Π.Τ.Ε.Τ., θεωρούν ότι η χαµηλή 

βαθµολογία µπορεί να αντικατοπτρίζει µια εκ των προτέρων εικόνα της ακαδηµαϊκής 

αλλά και επαγγελµατικής πορείας των εν λόγω υποψηφίων. Έτσι, πιστεύουν ότι οι 

βάσεις εισαγωγής προαναγγέλλουν µια δυσκολία ή ανικανότητα ανταπόκρισης των 

υποψηφίων αυτών απέναντι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή είτε θα 

δυσκολευτούν να αντεπεξέλθουν είτε δεν θα τα καταφέρουν καθόλου. Οι βάσεις 

εισαγωγής φαίνεται να δείχνουν ότι οι απόφοιτοι της µειονότητας δεν έχουν διαβάσει 

αρκετά στα χρόνια του σχολείου, κάτι που αυτοµάτως σηµαίνει ότι η αποτυχία είναι 

δεδοµένη, και το αποτέλεσµα αυτής «λογικό». Επιπλέον, οι βάσεις εισαγωγής 



74 
 

παρουσιάζονται για όλους/ες τους/τις µαθητές/τριες ως ένας δείκτης της προσπάθειας 

τους για να εισαχθεί σε ένα τµήµα: όσο µεγαλύτερη η βαθµολογία τόσο µεγαλύτερη η 

προσπάθεια, και άρα περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας θα έχει στην επόµενη 

βαθµίδα εκπαίδευσης. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα µε τις µικρότερες 

βαθµολογίες, οι οποίες φανερώνουν ότι εισήχθησαν «πιο χαλαρά» και «πιο εύκολα».   

Πιο συγκεκριµένα, φοιτήτρια της Ιατρικής θεωρεί ότι «σπαταλάει και το παιδί 

τα χρόνια του. Είναι σαν να βάλεις κάποιον µε διανοητική καθυστέρηση… δεν έχει 

τις βάσεις, θέλει τεράστια προσπάθεια άµα 12 χρόνια που παίρνεις τις βασικές 

γνώσεις στο σχολείο, δεν τις έχεις πάρει, να βγάλεις ένα πανεπιστήµιο». 

Συµφοιτήτριά της δηλώνει ότι «είναι ο νόµος εγκληµατικός… ίσως να µην τα 

καταφέρουνε». Σύµφωνα µε την ίδια, το θέµα είναι να ευνοηθεί κάποιος, «αλλά όχι 

κάποιος ο οποίος είναι άσχετος». Επιπλέον από άλλη φοιτήτρια αναφέρεται ότι θα 

έπρεπε να «ανέβουν» οι βάσεις εισαγωγής «για να είναι καλύτερα προετοιµασµένα» 

αυτά τα άτοµα, και να «µπούνε» στη «λογική» του διαβάσµατος, καθώς οι βάσεις 

εισαγωγής για την ίδια υποδηλώνουν ότι δεν έχουν διαβάσει ποτέ, µε αποτέλεσµα να 

µην αντεπεξέλθουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Φοιτητής των Π.Τ.Ε.Τ. 

περιέγραψε ξάδερφό του ο οποίος εισήχθη στη Νοµική ως «πάρα πολύ έξυπνο» και 

«διάνοια», και στη συνέχεια αναρωτήθηκε «πώς µπορούν αυτά τα παιδιά να µπαίνουν 

µ’ αυτά τα µόρια µέσα;». Τέλος συµφοιτήτριά του, σε µια διαφορετική προσέγγιση, 

πιστεύει ότι «µειώνονται οι βάσεις γι’ αυτούς» διότι θεωρείται από το κράτος «ότι δεν 

µπορούνε να αντεπεξέλθουν στα µαθήµατα που κάνουµε».  

5.3.3. Βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη: 
εξήγηση της βαθµολογικής διαφοράς 

Τέσσερις φοιτητές της Ιατρικής και µία φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ., 

προσπάθησαν να κατανοήσουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η διαφορά 

των µορίων, και εξηγούν µε τον δικό τους τρόπο τις αιτίες αυτού του φαινοµένου. 

Κάποιοι/ες φαίνεται να αντιλαµβάνονται ότι δεν παρέχεται στους/στις µαθητές/τριες 

της µειονότητας το κατάλληλο υποστηρικτικό δίκτυο από το κράτος, ενώ άλλοι/ες 

επιρρίπτουν ευθύνες στους/στις ίδιους/ες θεωρώντας ότι από τη στιγµή που ο νόµος 

τους/τις δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 

χαµηλότερη βαθµολογία, επόµενο είναι να µην δώσουν τη δέουσα σηµασία στη 

µελέτη τους.  
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Φοιτητές/τριες της Ιατρικής επιρρίπτουν ευθύνες στο κράτος, καθώς αυτές οι 

βάσεις εισαγωγής αντανακλούν «την ανικανότητα της ελληνικής πολιτείας να παρέχει 

σωστή εκπαίδευση σ’ αυτά τα άτοµα». Φοιτήτρια αναζητά τις αιτίες στην 

προετοιµασία που γίνεται από τα ίδια τα σχολεία στα οποία φοιτούν τα µέλη της 

µειονότητας. Η ίδια παρακάτω καταθέτει άλλη µια αιτία η οποία προέρχεται από 

τους/τις ίδιους/ες µαθητές/τριες της µειονότητας: «από τη στιγµή που είναι τόσο 

χαµηλή η βάση, το παιδί δεν έχει µπει ποτέ στη διαδικασία να διαβάσει παραπάνω» 

και εποµένως µπορεί να πει «για ποιο λόγο να διαβάσω;». Για την ίδια, εάν το κράτος 

«έλεγε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσεις», τότε και τα ίδια τα παιδιά θα 

προετοιµαζόντουσαν καλύτερα. Παίρνοντας αφορµή από τη δική της εµπειρία στο 

λύκειο, αναφέρει ότι κανένας δεν θα χρειαζόταν να πάει φροντιστήριο εάν ήξερε ότι 

θα περάσει στο πανεπιστήµιο «χωρίς να µπει σ’ αυτή την τόσο χρονοβόρα και 

ψυχοφθόρα διαδικασία». Τέλος, συµφοιτήτριά της προβληµατίζεται και αναφέρει ότι 

«κάτι φαίνεται να γίνεται λάθος». Για την ίδια είτε ευθύνονται τα ίδια τα µέλη της 

µειονότητας που «δεν αποδίδουν όσο πρέπει», είτε ευθύνεται «η διδασκαλία» που 

λαβαίνουν. Από την άλλη, φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ., πιστεύει ότι οι εν λόγω 

µαθητές/τριες «δεν θα είχαν την οικονοµική δυνατότητα» να πάνε σε φροντιστήριο, 

όπως επίσης δεν θα είχανε και ανάλογη «βοήθεια από το σχολείο». 

5.3.4. Βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη: 
διαφωνίες όσων δεν εισάγονται για λίγα µόρια, έτσι όπως τις µεταφέρουν 
οι συµµετέχοντες/ουσες. 

Έξι φοιτητές της Ιατρικής και τρεις από των Π.Τ.Ε.Τ., περιέγραψαν 

αντιδράσεις ατόµων τα οποία δεν εισήχθησαν στα επιθυµητά τµήµατα εισαγωγής 

τους για λίγα µόρια. Επιπλέον φαντάζονται το πώς θα ένιωθαν τα άτοµα αυτά εάν 

έβλεπαν τις βάσεις εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, και 

ασκούν κριτική. Φοιτήτρια της Ιατρικής αναφέρει ότι «υπάρχουν παιδιά που έγραψαν 

18500 και δεν µπήκαν Ιατρική, κουράστηκαν άπειρα γι’ αυτόν τον βαθµό και µπαίνει 

ο άλλος µε τα 15. Είναι λογικό να εξαγριώνεται». Συµφοιτήτριά της υποστηρίζει ότι 

«αν µ’ έβαζε εµένα το κράτος… στη διαδικασία να ξαναδώσω πανελλήνιες…, θα 

έσκαγα. Θα έµπαινα κι εγώ στο τρυπάκι να σκεφτώ, εγώ αδικούµαι κι αυτός 

ευνοείται». Άλλη φοιτήτρια θυµάται συµµαθητές της που «είχαν ατυχίες στις 

εξετάσεις» οι οποίοι βλέποντας τη διαφορά των βάσεων, «είχανε ένα αίσθηµα θυµού 
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και εκδικητικότητας, και τους ενοχλούσε περισσότερο το ότι περνάνε µε 

χαµηλότερους βαθµούς τα παιδιά ενώ αυτοί δεν τα κατάφεραν». 

Φοιτήτριες των Π.Τ.Ε.Τ. αναφέρουν ότι λόγω του «ανταγωνισµού» 

δηµιουργούνται έριδες, µε µία φοιτήτρια συγκεκριµένα να παραθέτει την εµπειρία 

φίλης της η οποία είχε δώσει 4 φορές για να περάσει Ιατρική, αλλά κοβόταν για 50 

µόρια, κι ότι σε αυτήν «θα φαινότανε ουάου η µία θέση του µουσουλµάνου». Παρ’ 

όλα αυτά η ίδια δηλώνει µε εύθυµο τρόπο ότι εάν µπορούσε να περάσει η ίδια ή οι 

φίλοι της στην Ιατρική µε 5000 µόρια, θα το έκανε. Τέλος άλλη φοιτήτρια θέτει 

«θέµα δίκιου και αδίκου» ως προς «τα παιδιά που ζορίστηκαν πάρα πολύ για να 

µπούνε κάπου, αλλά ξαφνικά εσύ βρίσκεσαι απ’ έξω για ελάχιστα µόρια και έχει µπει 

κάποιος» µε λιγότερα µόρια. 

5.4. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 

Σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους 

φαντάζονται οι φοιτητές/τριες του δείγµατος ότι έχουν δηµιουργηθεί οι εν λόγω 

Θετικές ∆ιακρίσεις. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις ερωτήσεις εκείνες της 

συνέντευξης ως προς τους λόγους που είχε ο νοµοθέτης πίσω από τη δηµιουργία των 

νοµοθετηµάτων αυτών.  

5.4.1. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι νόµοι;: παραδειγµατισµός από το 
εξωτερικό 

Οι απαντήσεις που οµαδοποιήθηκαν σε τούτη την κατηγορία, προέρχονται 

µόνο από φοιτητές/τριες των Π.Τ.Ε.Τ, συγκεκριµένα πέντε στον αριθµό, και αφορούν 

µόνο στα άτοµα από την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία. Ο λόγος 

λοιπόν δηµιουργίας του νόµου είναι είτε επειδή υπάρχουν ανάλογοι νόµοι στο 

εξωτερικό είτε επειδή έχουν επιβληθεί από διεθνείς οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα, 

αναφέρθηκε νόµος της Αµερικής ο οποίος έχει να κάνει µε την ποσόστωση των 

έγχρωµων ηθοποιών στις ταινίες. Κάτι ανάλογο πιστεύεται και για τον εν λόγω 

εκπαιδευτικό νόµο, δηλαδή υπάρχει από πλευράς νοµοθέτη «ο φόβος να είσαι 

πολιτικά σωστός» ώστε να θεωρείται η χώρα µας «ανεκτική προς αυτές τις οµάδες». 

Επιπλέον τονίζεται ότι «οι νοµοθετικές ρυθµίσεις έρχονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση» προκειµένου «να υπάρχει µόνιµα ένας ανταγωνισµός µεταξύ µας». Τέλος, 
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όπως η Ισπανία ή η Ιταλία θα βοηθούσε οικονοµικά και γλωσσικά έναν Έλληνα για 

να σπουδάσει εκεί, έτσι και «η δικιά µας χώρα βοηθάει έτσι».   

5.4.2. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι νόµοι;: διευκόλυνση των 
µειονοτήτων 

Για πέντε φοιτητές της Ιατρικής και δύο των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς την Ελληνική 

Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και για τρεις φοιτητές της Ιατρικής και έναν των 

Π.Τ.Ε.Τ., οι νόµοι έχουν δηµιουργηθεί ώστε να παράσχουν βοήθεια και διευκόλυνση 

στους/στις υποψηφίους/ες των µειονοτήτων. Για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία συγκεκριµένα, φοιτητές/τριες της Ιατρικής υποθέτουν ότι ο νοµοθέτης 

επιθυµεί «να προσελκύσει» και να «δώσει την ευκαιρία» στους/στις µαθητές/τριες 

αυτούς/ές, και επίσης «για να δοθεί η δυνατότητα, αλλά τόσο όσο», ενώ φοιτητής 

αναφέρει ότι το κράτος είναι «ανεπαρκές» στο να διαπιστώσει το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των µαθητών/τριών αυτών, «και γι’ αυτό έκανε αυτόν τον απολογητικό 

νόµο», το «ηµίµετρο». Αναλύοντάς το, υπογραµµίζει ότι το κράτος είναι σαν να 

τους/τις λέει «δεν ξέρω τι ξέρεις, οπότε θα σου βάλω χαµηλής δυσκολίας» εξετάσεις. 

Φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. διατείνεται ότι ο νοµοθέτης θέλει «να µπει µια τάξη… για να 

µην εξετάζονται όλοι µαζί, γιατί όντως αποτελούν κάτι ειδικό», καθώς κάποιο άτοµο 

της µειονότητας αυτής δυσκολεύεται στη γλώσσα και στην προσαρµογή, εφόσον 

έρχεται από µια άλλη χώρα, την Αλβανία. Έτσι για την ίδια, ο νοµοθέτης δίνει σε 

αυτό το άτοµο ένα «µικρό έναυσµα για να πάει παραπέρα».  

Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη από την άλλη, φοιτητής της 

Ιατρικής σχολίασε ότι ο νόµος δηµιουργήθηκε «για να προστατέψει τη µειονότητα 

από τις αδικίες οι οποίες γίνονται από το ίδιο το κράτος», κάτι που συµβαίνει «και σε 

κάθε κράτος». Ο ίδιος συµφωνεί µε τη σκέψη αυτή, αλλά όχι µε το πώς τελικά έχει 

πραγµατοποιηθεί αυτή. Συµφοιτητής του φαίνεται να συµφωνεί επ’ ακριβώς µε την 

τελευταία τοποθέτηση. Επιπλέον θέλει να πιστεύει ότι υπάρχει «καλή πρόθεση» από 

το κράτος για τη δηµιουργία του νόµου αυτού, δηλαδή να είναι «η προσπάθεια 

εξίσωσης των ανισοτήτων που µπορεί να υπήρχανε» µεταξύ µειονότητας και 

πλειονότητας, και όχι να ψηφίστηκε για ψηφοθηρικούς λόγους. Γι’ αυτόν, «έπρεπε να 

γίνει αυτός ο νόµος», καθώς «η Πολιτεία δεν είναι ικανή» ώστε όλοι οι µαθητές «να 

µπουν στην ίδια βαθµίδα ως ισάξιοι µ’ ένα βασικό επίπεδο». Φοιτήτρια θεωρεί ότι ο 

νοµοθέτης θέλει να δείξει ότι «δεν σας έχουµε ξεχασµένους, σας βοηθάµε» 
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ευελπιστώντας ότι κάποιος θα καταφέρει να τελειώσει τη σχολή. Η ίδια ωστόσο 

αναφέρει ότι αυτό «δεν είναι σωστό γιατί σε βάζουν µαζί µε άτοµα τα οποία δεν έχεις 

την ίδια µόρφωση». Τέλος φοιτητής των Π.Τ.Ε.Τ. ισχυρίζεται ότι «τους 

αντιµετωπίζουνε σαν άτοµα που έχουνε κάποια δυσχέρεια προφανώς, οικονοµικά 

έχουν. Αλλά αυτός ο νόµος δεν τους βοηθάει καθόλου» έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν 

τη δυσχέρεια αυτή. 

5.4.3. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι νόµοι;: εθνικές σκοπιµότητες 

Σε αυτήν την κατηγορία, για δύο φοιτητές της Ιατρικής ως προς την Ελληνική 

Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και για τους ίδιους δύο της Ιατρικής όπως και για 

τρεις φοιτητές από των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη 

Θράκη, ο νοµοθέτης φέρεται να εξυπηρετεί κάποια εθνική σκοπιµότητα µέσω των 

Θετικών ∆ιακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα, ως προς την Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία, φοιτήτρια της Ιατρικής πιστεύει ότι ο νόµος φτιάχτηκε για να 

«ευνοήσει τη µειονότητα διότι από το ελληνικό κράτος θεωρούνται µάλλον κι αυτοί 

ελληνικής εθνικότητας. Και το κράτος φαίνεται να θέλει τέτοια άτοµα να 

σπουδάσουν». Συµφοιτητής της ενδιαφέρθηκε να µάθει ποια ήταν η χρονολογία 

εφαρµογής του νόµου. Όταν ενηµερώθηκε, υπέθεσε ότι τότε ήταν µια «περίοδος που 

ακόµα να πίστευαν κάποιοι ότι τα σύνορα µπορούν να επεκταθούν». Επιπλέον, το 

κράτος αναγνωρίζοντας τον πληθυσµό αυτό ως «µειονότητα» και φτιάχνοντας 

«ειδικούς νόµους», στην ουσία προσδοκά να προσεγγίσει τα µέλη του πληθυσµού 

αυτού ώστε να µπουν «σ’ αυτό το σύστηµα το ελληνικό» και να τα κρατήσουν εντός 

της Ελλάδας (παρόλο που κατά τον ίδιο δεν ανήκουν). Έτσι κατ’ αυτόν, οι λόγοι 

«µέχρι και επέκταση συνόρων µπορεί να ήτανε, µέχρι και πολιτικά παιχνίδια µπορεί 

να παίζονται». 

Όσον αφορά τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, φοιτήτρια της 

Ιατρικής πιστεύει ότι το κράτος θέλει να «ενισχύσει» τη µειονότητα διότι «φαίνεται 

να θέλει» τα µέλη της στην Ελλάδα. Υποθέτοντας ότι η µειονότητα αριθµεί χιλιάδες 

ατόµων, διατείνεται ότι ο νοµοθέτης θέλει «να µην αποδυναµώνει το κράτος» και 

συµπληρώνει ότι «είναι καλό» αυτό. Υποστηρίζει ότι µέσω της εισαγωγής τους στην 

ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, «κάνεις αυτούς τους ανθρώπους Έλληνες, και όχι 

Τούρκους», «Έλληνες και στην κουλτούρα… Αυτό έχει σηµασία. Και στις 

πεποιθήσεις», διότι «κρατάς το άτοµο εδώ, θα του δώσεις ένα ελληνικό πτυχίο, θα 
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µείνει εδώ, θα δουλέψει εδώ, θα κάνει παιδιά εδώ». Την ίδια άποψη φαίνεται να 

συµµερίζεται και συµφοιτητής της ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει αυτός ο νόµος 

για να «τους κρατήσουµε» στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε αυτόν, υποψήφιοι της 

συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας «αισθάνονταν Τούρκοι, µάθαιναν τουρκικά και 

φεύγανε όλοι για Τουρκία». Εποµένως γίνεται προσπάθεια «να τους κάνουµε 

Έλληνες», µε αρωγή και του πανεπιστηµίου, ο οποίος λειτουργεί σαν ένας 

µηχανισµός εξελληνισµού και προπαγάνδας. Πιστεύει ότι «όταν µπαίνεις σε µια 

λογική… µε ένα συγκεκριµένο σύστηµα», υπάρχουν «τεράστιες πιθανότητες µετά να 

θέλεις να συµµετάσχεις σε αυτό το σύστηµα», πόσο δε µάλλον για κάποιο άτοµο της 

εν λόγω µειονότητας, το οποίο έρχεται σε καθηµερινή επαφή «µε την ελληνική 

γλώσσα, µε την ελληνική κουλτούρα, και µε Έλληνες». Από την άλλη, φοιτήτρια των 

Π.Τ.Ε.Τ. αναφέρει ότι ο νοµοθέτης δεν θέλει να βοηθήσει τα µέλη της µειονότητας, 

καθώς θέλει να επιτύχει µια «οµοιόµορφη κατανοµή» του κράτους µε βάση τη 

θρησκεία, ωθώντας τους/τις αποφοίτους/ες για σπουδές στην Τουρκία. Κάτι ανάλογο 

φαίνεται να σκέφτεται συµφοιτήτριά της η οποία θεωρεί ότι ο νοµοθέτης σκέφτεται 

µε βάση την εθνικότητα. Θεωρώντας η ίδια ότι τα άτοµα αυτά είναι Τούρκοι εθνικά, 

εικάζει ότι ο νοµοθέτης αναγκάζει τα άτοµα αυτά να σπουδάσουν στο εξωτερικό 

µέσω των νόµων αυτών, και ότι παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο θέλει να 

παραδειγµατίσει «αλλοεθνείς» αποτρέποντάς τους να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, 

ώστε να «υπάρχει µια ισορροπία» εθνική, και για να µην «γινότανε χάος µετά». 

Τέλος, συµφοιτήτριά τους ισχυρίζεται ότι ο νοµοθέτης δίνει «ένα παραπάνω ψωµί, 

καρβέλι» για να νιώθει ότι χρησιµοποιεί έναν πληθυσµό όπως ο ίδιος θέλει. 

5.5. Η εκπαιδευτική πορεία των µελών των µειονοτήτων, σύµφωνα µε 

τους/τις φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας 

Οι κατηγορίες οι οποίες ακολουθούν, αφορούν την εκπαιδευτική πορεία των 

µελών των µειονοτήτων, σύµφωνα µε τους/τις φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες 

στηρίχτηκαν είτε σε προβλέψεις τους είτε σε εµπειρίες και γνώµες συγκεκριµένων 

περιστατικών τα οποία έχουν υποπέσει στην προσωπική τους αντίληψη. Η 

εκπαιδευτική πορεία θεωρείται ότι ξεκινάει από τα µαθητικά χρόνια και καταλήγει 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά δύναται τα αποτελέσµατα αυτής να ακολουθούν 

τα µέλη των µειονοτήτων και στην επαγγελµατική τους ζωή. 
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5.5.1. Η εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων από τις µειονότητες, σύµφωνα 
µε τους/τις φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας: ο ρόλος της ατοµικής 
προσπάθειας, της προσωπικότητας και των κινήτρων 

Σε αυτήν την κατηγορία, τέσσερις φοιτητές από την Ιατρική και τρεις από των 

Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τους/τις υποψήφιους/ες της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην 

Αλβανία, και αντιστοίχως τέσσερις από την Ιατρική και τρεις από των Π.Τ.Ε.Τ. για τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, πιστεύουν ότι τα κίνητρα και η 

προσωπικότητα γενικά, κινητοποιούν όλους τους ανθρώπους στο να πετύχουν τους 

στόχους τους. Κάτι ανάλογο θεωρούν ότι συµβαίνει και για τους/τις υποψήφιους/ες 

των µειονοτήτων. Συγκεκριµένα για τους Έλληνες της Αλβανίας, ανέφεραν ότι έχουν 

καταβάλλει µεγαλύτερη προσπάθεια από κάποιον/α που πέρασε µε τη γενική σειρά, 

και δίνουν τα εύσηµα αναφωνώντας «µπράβο». Θεωρούν ότι τα άτοµα από τον 

πληθυσµό αυτό έχουν γλωσσικό έλλειµµα στα ελληνικά, και κρίνουν ότι αυτό τα 

κάνει πιο άξια θαυµασµού. Φοιτητές/τριες της Ιατρικής αναφέρουν ότι «σηµασία δεν 

έχει µόνο το πώς µπαίνεις, σηµασία έχει το τι δουλειά κάνεις µέσα στο 

πανεπιστήµιο». Υπογραµµίζουν ότι ενδεχοµένως να υπάρχουν άτοµα που να λένε «θα 

µείνω και θα το παλέψω» στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και σηµασία έχει εάν 

αντεπεξέρχονται στα µαθήµατά τους. Φοιτήτριες των Π.Τ.Ε.Τ. οµοίως, διατείνονται 

ότι «έχει να κάνει καθαρά µε τη θέληση που έχεις εσύ να µάθεις κάποια πράγµατα, να 

εξελιχθείς σαν άνθρωπος». Πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα «δεν είναι για 

τους έξυπνους γενικά», εννοώντας ότι δεν είναι µόνο «οι χαζοί» που µένουν απ’ έξω 

ή ότι «µόνο οι έξυπνοι περνάνε». Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι «γι’ αυτούς που 

µπορούνε να συµµορφωθούν λίγο πιο άνετα µε το ότι θα καταβάλλεις την άπειρη 

προσπάθεια». Ισχυρίζονται ότι έχει µεγάλη σηµασία η «προσωπική θέληση ή το 

κίνητρο», και εφόσον «η γνώση, η παιδεία, η µόρφωση συνολικά, σού δίνεται µέσα 

στο πανεπιστήµιο ή στο σχολείο», από εκεί και πέρα είναι η «προσωπική δουλειά» 

που θα καθορίσει την πορεία των φοιτητών των µειονοτήτων.  

Ως προς τα µέλη της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, φοιτητές της 

Ιατρικής πιστεύουν ότι «το κράτος µπορεί να ευνοεί λίγο, αλλά µετά βγάλε εσύ τη 

σχολή». Σε περίπτωση που «τη βγάλανε» τη σχολή, τότε «παιδεύτηκαν πάρα πολύ ή 

µπορεί να στρώθηκαν πάρα πολύ». Θεωρούν επιπλέον «ότι σηµασία έχει το τι γίνεται 

στη σχολή, το πόσο αγαπάει αυτό που κάνει». Φοιτητές/τριες των Π.Τ.Ε.Τ. φαίνεται 

να συµφωνούν, και ισχυρίζονται ότι «είναι καθαρά θέµα δικό του» το πώς ένας/µία 
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φοιτητής/τρια της µειονότητας θα αντεπεξέλθει σε αυτά που ζητά η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

5.5.2. Η εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων από τις µειονότητες, σύµφωνα 
µε τους/τις φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας: ο ρόλος του 
πανεπιστηµίου 

Σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζεται ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει 

η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων των 

µειονοτήτων, σύµφωνα µε έναν φοιτητή της Ιατρικής και δύο των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς 

την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και τρεις της Ιατρικής µε µία 

φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη. 

Φαίνεται γενικά να υπάρχει εµπιστοσύνη για το επίπεδο της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και θεωρείται ότι υπάρχει ισότητα απέναντι σε όλους/ες 

τους/τις φοιτητές/τριες, µε εξαίρεση καθηγητή της Ιατρικής ο οποίος κάθε χρόνο ζητά 

να δηλωθούν οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν εισαχθεί µε κάποια ειδική 

κατηγορία.  

Όσον αφορά τους/τις υποψηφίους/ες της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 

στην Αλβανία, φοιτητής της Ιατρικής σχολιάζει ότι ένας καλός επαγγελµατίας είναι 

αυτός ο οποίος έχει αποκτήσει την κατάλληλη εκπαίδευση προκειµένου να µπορέσει 

να εξασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα. Αυτή η εκπαίδευση δύναται να αποκτηθεί 

µέσω των γνώσεων που αποκόµισε από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, γνώσεις οι 

οποίες δίνονται µε κοινό τρόπο προς όλους τους φοιτητές. Φοιτήτριες των Π.Τ.Ε.Τ. 

διαφωνούν µε όσους εχθρεύονται τους/τις εν λόγω φοιτητές/τριες, αναφωνώντας 

«αίσχος», «αφού στο πανεπιστήµιο την ίδια εκπαίδευση έχουν». Επιπλέον «το 

πανεπιστήµιο εν τέλει είναι µία άλλη πορεία. Μπορεί να µπεις εύκολα, µπορεί να 

µπεις δύσκολα, αλλά για να το τελειώσεις είναι ένα θέµα. ∆εν σε νοιάζει ο καθένας εν 

τέλει πως µπήκε στο πανεπιστήµιο, σε νοιάζει πώς βγήκε».  

Ως προς τα µέλη της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, φοιτήτρια 

της Ιατρικής διατείνεται ότι «είναι άξιος να φοιτά στο ελληνικό πανεπιστήµιο έστω 

και ένας που θα τα καταφέρει» να αντεπεξέλθει σε αυτό, από τη στιγµή που «στο 

πανεπιστήµιο εξετάζεσαι στα ίδια µαθήµατα» και οι καθηγητές δεν ευνοούν 

«επίτηδες». Άλλη φοιτήτρια σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι γιατρό «σε κάνει το 

πανεπιστήµιο». Φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. παρατηρεί ότι «τα πράγµατα τα οποία η 

εκπαίδευση επιλέγει να δώσει στον κάθε φοιτητή, είναι τα ίδια. Το ίδιο πράγµα θα 
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πάρουν όλοι», δηλαδή το πώς «να σκέφτεσαι», το «πώς πρέπει να βγεις ως 

εργαζόµενος» και ως προς την «εκπαίδευση στο γνωστικό σου αντικείµενο». 

5.5.3. Η εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων από τις µειονότητες, σύµφωνα 
µε τους/τις φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας: αποφοίτηση ως 
δείκτης αξίας 

Όσον αφορά την εξής κατηγορία, οι απόψεις για τις δύο πληθυσµιακές οµάδες 

που εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε Θετικές ∆ιακρίσεις δεν 

παρουσιάζουν διαφορά. Οι απόψεις αυτές συγκλίνουν στο γεγονός ότι δεν µπορεί να 

κριθεί κάποιος/α µε βάση το πώς έχει εισαχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά µε 

βάση το αν τελικά την ολοκλήρωσε. Η απόκτηση του πτυχίου φαίνεται να 

αποδεικνύει τις δυνατότητες και την αξία των αποφοίτων των µειονοτήτων, απέναντι 

σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο οι φοιτητές/τριες της έρευνας θεωρούν ότι θα 

είναι δύσκολο για τους/τις εν λόγω απόφοιτους/ες. Ειδικότερα, όσον αφορά την 

Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, έξι φοιτητές/τριες της Ιατρικής 

αναφέρουν µεταξύ άλλων ότι από τη στιγµή που κάποιος/α αποκτά το πτυχίο, τότε 

αποδεικνύεται ότι «δεν έχουν κάτι κατώτερο από εµάς», ότι δεν «είναι άδικο το 

σύστηµα», και ότι «άξιζε» η εισαγωγή του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον 

είναι θέµα «γοήτρου» για τα άτοµα αυτά, διότι µπορεί να πουν ότι «εγώ ξεκίνησα από 

εκεί και έφτασα εκεί, ενώ εσύ τα έχεις όλα έτοιµα», παρόλο που η φοιτήτρια που το 

ανέφερε αυτό, θεωρεί ότι δεν είναι «σωστό» να ειπωθεί κάτι τέτοιο. Τέλος, µία 

φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. εκ των δύο στη συγκεκριµένη κατηγορία, σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ότι «σηµασία δεν έχει να µπεις. Άµα το τελειώσεις, εκεί τους βγάζεις 

όλους το καπέλο».  

Ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη δεν φαίνεται να υπάρχει 

διαφορά στις απόψεις για τέσσερις φοιτητές της Ιατρικής και µία φοιτήτρια των 

Π.Τ.Ε.Τ. Φοιτήτρια της Ιατρικής αναφέρει ότι «σηµασία δεν έχει µόνο πώς θα 

εισαχθεί σε µία σχολή, σηµασία έχει στο τέλος τι θα γίνει». Για την ίδια ωστόσο, εάν 

δεν «αντεπεξέλθουν», τότε «είναι άσχηµο για τα ίδια τα παιδιά, και για το κράτος που 

θα βγάλει επιστήµονες µισούς καταρτισµένους». Συµφοιτητές της σχολιάζουν πως 

«το γεγονός ότι τέλειωσε έχει να λέει» και «αφού θα την τελειώσει τη σχολή… έχει 

προσπαθήσει και έχει παλέψει», µε αποτέλεσµα αυτό να «σηµαίνει ότι ήταν καλός», 

όπως δηλαδή ανέφερε φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. 
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5.6. Εφαρµογή των νόµων και διάκριση γνωστικών αντικειµένων, κατά 

τους/τις φοιτητές/ριες της έρευνας 

Στην παρούσα κατηγορία παρατίθενται τα επιχειρήµατα των φοιτητών/τριών 

σχετικά µε το πώς µπορεί να επηρεάζουν οι Θετικές ∆ιακρίσεις τον βαθµό 

ανταπόκρισης των µελών των µειονοτήτων ως προς οµάδες γνωστικών αντικειµένων 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και παράλληλα, τον βαθµό εµπιστοσύνης που οι 

ίδιοι/ιες οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν απέναντι στα µέλη αυτά. 

Ως προς την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, µία φοιτήτρια της 

Ιατρικής από τις συνολικά δύο της παρούσας κατηγορίας, δήλωσε ότι ενδεχοµένως 

δεν θα επισκεπτόταν γιατρό ο οποίος είχε εισαχθεί µε τον συγκεκριµένο τρόπο στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, διότι θα επηρεάσει άµεσα τη ζωή της, ενώ για οποιοδήποτε 

άλλο κλάδο όπως η Νοµική, δεν πιστεύει ότι θα σκεφτόταν αναλόγως. ∆ύο επίσης 

φοιτητές των Π.Τ.Ε.Τ. ταξινοµούνται σε αυτήν την κατηγορία. Ο ένας εξ αυτών 

θεωρεί ότι «είναι κακό για τα παιδιά» διότι «δεν γνωρίζουνε καλά τη γλώσσα». 

Αναρωτιέται «πώς θα µπουν σ’ αυτήν τη σχολή;» από τη στιγµή που «τα τριάντα 

µαθήµατα είναι θεωρητικά, πρέπει να κάνεις εργασία» µε αποτέλεσµα να µην 

µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι δεν θα εµπιστευόταν 

εύκολα και δεν θα ήταν «χαλαρός» σε γιατρούς ή δικηγόρους, διότι «αν ήξερα ότι 

είχε µπει µε τον νόµο, θα ήµουνα λίγο προκατειληµµένος», σε αντίθεση µε 

αρχιτέκτονες και µουσικούς, όπου «δεν έχει καµιά σχέση µε το πώς έχεις µπει», αλλά 

είναι θέµα «ταλέντου». Συνεχίζει λέγοντας ότι σε αυτά τα δύο επαγγέλµατα η 

εκπαίδευση «δεν είναι τόσο αυστηρή και επίπονη», οπότε κάποιος µπορεί να γίνει 

καλός επαγγελµατίας και «χωρίς να έχει ρίξει τόση προσπάθεια που υποτίθεται ότι 

ρίχνουν οι άλλοι». Συµφοιτήτριά του φαίνεται να διαφωνεί στην άποψή του για το 

τµήµα τους. Αναφέρει λοιπόν ότι δεν θεωρεί «λογικό και ορθό οι υποψήφιοι/ες της 

συγκεκριµένης µειονότητας «να δίνουν µόνο έκθεση για Ιατρική και Θετικές 

Επιστήµες. Για το Πλαστικών δεν χρειάζεται, είναι αρκετό η έκθεση και το σχέδιο, 

γιατί τα µαθαίνεις τα υπόλοιπα µέσα στη σχολή».  

Ως προς τους/τις υποψήφιους/ες της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη 

Θράκη, φοιτήτρια της Ιατρικής από τους συνολικά τρεις στην παρούσα κατηγορία, 

σχολιάζει ότι «σίγουρα σαν πρώτη σκέψη µου έρχεται ότι περνάει στην Ιατρική χωρίς 

να είναι άριστος από πάντα». Για την ίδια, τα «κενά» µπορούν να καλυφθούν µέσα 

στο τµήµα, ενώ για τµήµατα όπως το Μαθηµατικό «δεν µπορείς να το τελειώσεις άµα 
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δεν ήσουν από πάντα άριστος στα µαθηµατικά». Από την άλλη, ο µοναδικός φοιτητής 

των Π.Τ.Ε.Τ. σε αυτήν την κατηγορία, φαίνεται να µην συµφωνεί πλήρως µε την 

προαναφερθείσα φοιτήτρια της Ιατρικής, και διατείνεται ότι πρέπει «να είσαι άριστος 

για να είσαι γιατρός. Πρακτικά η αποµνηµόνευση είναι µεγάλο µέρος της Ιατρικής, 

και όχι ως παπαγαλία, αλλά ως ικανότητα στο να συγκρατείς στο µυαλό σου πολλά. 

Ένα παιδί το οποίο δεν είναι αριστούχος, δεν έχει αυτή την ικανότητα… όπως και σε 

επαγγέλµατα που έχουνε να κάνουνε µε µαθηµατικά, στοιχεία στατιστικής, 

αποµνηµόνευση νοµοθεσιών. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να είναι άριστος ο άλλος».  

5.7. Ρατσισµός και στερεότυπα 

Στην εξής κατηγορία, τρεις φοιτητές της Ιατρικής µε πέντε των Π.Τ.Ε.Τ. ως 

προς την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, και όλοι της Ιατρικής µε τρεις 

των Π.Τ.Ε.Τ. ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, αναφέρουν ρητά 

τη λέξη «ρατσισµό». Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται περιστατικά και καταστάσεις 

µέσα στο πανεπιστήµιο τα οποία έχουν υποπέσει στην αντίληψη των φοιτητών/τριών. 

Για παράδειγµα η συµπεριφορά καθηγητή Ιατρικής, ο οποίος απαιτεί να δηλώσουν 

ποιοι/ποιες έχουν εισαχθεί µε ειδικές κατηγορίες, κρίνεται ως «άκρως ρατσιστική», 

«υποτιµητική», ακόµα και «φασιστική». Επιπλέον ο ρατσισµός περιγράφεται ως µία 

κατάσταση την οποία ενδεχοµένως να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές/τριες των 

µειονοτήτων. Τέλος, περιλαµβάνονται και ορισµένες από τις στερεοτυπικές εικόνες 

που έχουν τα άτοµα του δείγµατος ως προς τα µέλη των µειονοτήτων. 

Όσον αφορά την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, φοιτήτρια της 

Ιατρικής αναφέρει περιστατικό όπου φίλη της είχε αντιµετωπιστεί από συµφοιτητές 

της ρατσιστικά όπως τόνισε, όταν της επιτέθηκαν φραστικά λέγοντας «γιατί αυτοί να 

περνάνε πιο εύκολα κι εµείς όχι; Μπορεί και να µην σου αξίζει να είσαι στη σχολή 

που είσαι». Άλλος φοιτητής της Ιατρικής αποκαλύπτει για συµφοιτήτριά του ότι δεν 

δήλωνε τον τόπο προέλευσης, µε σκοπό να αποφύγει τυχόν ρατσιστικές 

συµπεριφορές. Κάτι παρόµοιο, αναφέρει και φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. Φοιτητής επίσης 

των Π.Τ.Ε.Τ. πιστεύει ότι «πάντα όταν είσαι διαφορετικός, δέχεσαι ρατσισµό. Όλοι 

µας είµαστε ρατσιστές ως ένα βαθµό». Θεωρεί επίσης ότι ένα άτοµο από τη 

µειονότητα θα κατέχει πάντα το «στίγµα» ότι «είναι ο Έλληνας που ζει στην 

Αλβανία». Συµφοιτήτριές τους αναφέρουν ότι δεν θα συµπεριφέρονται το ίδιο στα 

µέλη της µειονότητας λόγω ελλιπούς γνώσης ελληνικών, και επειδή δεν θεωρούνται 
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«Έλληνες». Τέλος αποτυπώθηκε µια στερεοτυπική εικόνα από συµφοιτήτριά τους 

όταν ισχυρίστηκε ότι κάποιο/α µέλος της µειονότητας δύσκολα θα «ανταπεξέλθει» σε 

αυτά «που έρχονταν µπροστά του στο πανεπιστήµιο», διότι «στη Βόρεια Ήπειρο δεν 

είχανε δώσει τόση βάση στην εκπαίδευση. Σίγουρα άµα µεγαλώνει… σ’ ένα 

περιβάλλον που δεν δίνουν τόση ιδιαίτερη σηµασία… στο σχολείο, καλλιεργεί 

περισσότερο τις δεξιότητές του στον χειρωνακτικό τοµέα και όχι στον νοητικό 

προφανώς». 

Ως προς τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, φοιτητής της Ιατρικής 

ισχυρίζεται ότι είναι πιθανό τα µέλη της να αντιµετωπίσουν ρατσιστικές 

συµπεριφορές λόγω των Θετικών ∆ιακρίσεων, οι οποίες µπορεί να αγγίζουν τα όρια 

της «επιθετικότητας». Ο ίδιος πιστεύει ότι ο νόµος επιδεινώνει τον ρατσισµό διότι 

όσοι εκδηλώσουν ρατσιστικές συµπεριφορές, νιώθουν ότι «απειλούνται πάρα πολύ» 

επειδή θεωρούν ότι µέσω αυτού «βάζει τον άλλον ψηλότερα από αυτόν» «κοινωνικά, 

οικονοµικά, πολιτικά. Οπότε προσπαθεί µε κάποιον τρόπο να του τη βγει από πάνω. 

Γιατί είναι στη φύση µας να είµαστε ανταγωνιστικοί». Συµφοιτήτριά του φαντάζεται 

ότι δέχονται «επίθεση» εξαιτίας του νόµου, και επιπλέον επειδή αρκετοί «τους 

βλέπουνε σαν ξένους. Μουσουλµάνους, σαν Τούρκους». Φοιτητής των Π.Τ.Ε.Τ., ο 

οποίος µάλιστα προέρχεται από τη Θράκη, παραθέτει µια εικόνα της µειονότητας η 

οποία µοιάζει στερεοτυπική: κατά τον ίδιο, η εκπαίδευση και η παιδεία δεν 

προωθείται από τους γονείς των µουσουλµάνων στα παιδιά τους, µε τα δε κορίτσια να 

παντρεύονται µετά το γυµνάσιο. Συµφοιτήτριά του µοιάζει να έχει και αυτή µια 

ανάλογη εικόνα: η ίδια πιστεύει ότι τα κορίτσια της µειονότητας αυτής, λόγω του 

φύλου τους, δεν «έχουνε από τη θρησκεία τους τη δυνατότητα να σπουδάσουνε».  

Αξιοσηµείωτη είναι δήλωση φοιτητή της Ιατρικής, ο οποίος ανέφερε ότι θα 

ήθελε να διαλέξει κάποιον από τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη ως 

επαγγελµατικό συνεργάτη παρόλο που δεν έχει γνωρίσει κανένα άτοµο από αυτή. 

Αντιθέτως, δεν θα επιθυµούσε κάτι ανάλογο µε κάποιον από την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία µολονότι κάνει παρέα µε άτοµα από τη συγκεκριµένη 

µειονότητα. Σε ερώτηση τι τον ωθεί στη σκέψη αυτή, υπογραµµίζει ότι δεν ξέρει «τη 

νοοτροπία» ή «τον τρόπο που σκέφτονται» τα άτοµα της µουσουλµανικής 

µειονότητας, και πως όµως θα ήθελε να µάθει. Για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία, κρίνοντας αφενός από τα όσα έχει ακούσει από «τους δικούς» του για 

το πώς έχουν µεγαλώσει τα µέλη της, και αφετέρου από την προσωπική του άποψη 
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για τα άτοµα που κάνει παρέα, πιστεύει ότι είναι «κουτοπόνηρα» και υπογραµµίζει 

ότι «δεν µε βοηθάνε να τους εµπιστεύοµαι πλήρως». 

5.8. Σύγκριση τρόπων εισαγωγής 

Σε αυτήν την κατηγορία ταξινοµούνται τρεις φοιτητές της Ιατρικής µε 

τέσσερις των Π.Τ.Ε.Τ. όσον αφορά την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία 

και οι ίδιοι φοιτητές από την Ιατρική µε τέσσερις των Π.Τ.Ε.Τ. όσον αφορά τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, οι οποίοι συγκρίνουν τους τρόπους 

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µεταξύ της γενικής σειράς, της Ελληνικής 

Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, και της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη 

Θράκη. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται να διαδραµατίζει µεγάλο ρόλο το πώς βίωσαν τις 

διαδικασίες της εξεταστικής προετοιµασίας από τη µία, και των πανελλήνιων 

εξετάσεων από την άλλη. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται ως «υπερβολική 

προσπάθεια», «κούραση», «ζόρι», «καταπίεση», «πάλη», «τροµοκρατία», 

«ψυχολογική κούραση», «φόρτος», «ψυχοφθόρο», και «βάρος» το οποίο 

«µπουχτίζει» τους/τις µαθητές/τριες, και το σωµατοποιούν µέσω για παράδειγµα 

κρίσεων πανικού. Όπως αναφέρουν, ευθύνεται το ίδιο το σύστηµα το οποίο έχει 

απαιτήσεις από όλους/ες τους/τις µαθητές/τριες. Αυτό το σύστηµα δύναται να 

περιλαµβάνει το σχολείο, τους καθηγητές, τους γονείς, αλλά και το γεγονός ότι 

αναγκάζονται οι ίδιοι/ιες να πηγαίνουν σε φροντιστήρια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, 

τα υποκείµενα του δείγµατος και κατά την πλειοψηφία τους, ισχυρίζονται ότι ο δικός 

τους τρόπος εισαγωγής είναι πιο δύσκολος σε σχέση µε αυτόν των δύο µειονοτήτων, 

και αναφέρουν ότι είναι «αδικία» που τα µέλη των δύο µειονοτήτων δεν διανύουν την 

ίδια πορεία µε αυτούς µέχρι την τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Πιο συγκεκριµένα, φοιτητές της Ιατρικής πιστεύουν ότι ένας/µία υποψήφιος/α 

της γενικής σειράς έχει να αντιµετωπίσει «τον απίστευτο ανταγωνισµό», ενώ η 

«τροµοκρατία» του δηµόσιου σχολείου και της παραπαιδείας τον/την «πρεσάρει» 

ψυχολογικά, επηρεάζοντας τελικά την επίδοσή του/της στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Θεωρούν ότι «περισσότερη τροµοκρατία υφίσταται αυτός που δεν ανήκει σε καµία 

µειονότητα», και εφόσον «ο Έλληνας έχει προσπαθήσει υπερβολικά πιο πολύ» κατά 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τότε θα θελήσει να «ξεκουραστεί» στην τριτοβάθµια. 

Φοιτητής των Π.Τ.Ε.Τ. ο οποίος προέρχεται από τη Θράκη, υποστηρίζει ότι τις 

περισσότερες δυσκολίες τις έχει «ο Έλληνας (Σ.τ.Σ.: µε έµφαση) ο οποίος δεν έχει 
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ελαφρύνσεις». Αναγνωρίζει παρ’ όλα αυτά ότι και οι µουσουλµάνοι της Θράκης 

αντιµετωπίζουν καταστάσεις που τους «ζορίζουνε», όπως για παράδειγµα 

«κοινωνικοπολιτικές και πολιτισµικές», αλλά ωστόσο οι καταστάσεις αυτές «είναι 

εκτός της παιδείας». Συµφοιτήτριά του ισχυρίζεται ότι η διαδικασία των πανελληνίων 

εξετάσεων είναι «ψυχοφθόρα». Γι’ αυτό τον λόγο, παρόλο που οι βάσεις εισαγωγής 

των µαθητών/τριών της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη είναι πιο χαµηλές, 

«ταλαιπωρούνται» περισσότερο σε σχέση µε µαθητές από την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία, διότι «το να περάσεις απλά το λύκειο και να κάνεις και 

µια έκθεση, σίγουρα δεν είναι το ίδιο υπολίψιµο» (sic). Τέλος, άλλη φοιτήτρια του 

τµήµατος, παροµοιάζει ως «ταξίδι» τη διαδικασία «µέχρι να µπεις στο 

πανεπιστήµιο». Πιστεύει ότι «ένας Έλληνας κουράστηκε πάρα πολύ για να µπει και 

θέλει να ξεκουραστεί», αλλά επίσης κι «ένας µουσουλµάνος ο οποίος δεν 

κουράστηκε ιδιαίτερα» µπορεί να θέλει να «κρατάει την ίδια πορεία». 

  



88 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Ο σκοπός της ερµηνείας των ευρηµάτων είναι η αναζήτηση, από πλευράς του 

ερευνητή, της ευρύτερης σηµασίας που έχουν οι απαντήσεις των συµµετεχόντων στα 

ερωτήµατα που υποβλήθηκαν για την έρευνα. Επιπλέον ο σκοπός εξυπηρετεί τρεις 

λειτουργίες: α) τη σύνδεση των αποτελεσµάτων της µελέτης µε εκείνα µιας άλλης, β) 

τη δηµιουργία επεξηγηµατικών εννοιών, και γ) τη µείωση κινδύνου των αυθαίρετων 

γενικεύσεων (Φίλιας, 1996). Οι ειδικότεροι σκοποί του παρόντος κεφαλαίου 

αποσκοπούν αφενός σε µια όσο το δυνατόν εγγύτητα µε τους ως άνω σκοπούς, και 

αφετέρου στο να ερµηνευθούν οι απόψεις των φοιτητών/τριών για τις Θετικές 

∆ιακρίσεις µέσα από το ερµηνευτικό πλαίσιο των θεωριών που παρουσιάστηκαν στο 

∆εύτερο Κεφάλαιο. Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο ότι «καµιά έρευνα δεν µπορεί ποτέ 

να εξαντλήσει όλες τις δυνατές ερµηνείες που εµφανίζονται στη πορεία της 

διεξαγωγής της» (ό.π.: 228-229).  

 

6.1. Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές 

6.1.1. Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές - «Ίδια δικαιώµατα σε όλους» 

Όπως φάνηκε και από την ανάλυση των συνεντεύξεων, φοιτητές/τριες και των 

δύο τµηµάτων θεωρούν ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα µέσο το οποίο παρέχει 

το δικαίωµα σε όλους/ες να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Με αφορµή αυτό, διαφωνούν µε τον ειδικό τρόπο εισαγωγής για την 

Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία και τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη 

Θράκη, καθώς όπως αναφέρεται, «ό,τι δικαιώµατα έχουµε κι εµείς, έπρεπε να έχουνε 

και οι µειονότητες». Για τους/τις ίδιους/ιες, εφόσον όλοι οι πολίτες είναι ίσοι µέσα σε 

ένα δηµοκρατικό καθεστώς, τότε οι νόµοι αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν, ώστε να 

υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για όλους/ες. 

Τα επιχειρήµατα αυτά, συµπίπτουν µε το πλαίσιο της Τυφλότητας απέναντι στις 

διαφορές, όπου τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας ενός πληθυσµού υποστηρίζουν ότι 

όλοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2011). Αυτό 

συνεπάγεται ότι τα µέλη αυτά αρνούνται να δουν τις όποιες διαφορές µε τον 
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υπόλοιπο πληθυσµό. ∆ηλαδή για την απόδοση ενός δικαιώµατος, κάποιος/α µπορεί 

να υποστηρίζει ότι «δεν µε ενδιαφέρει το χρώµα ή η πολιτισµική προέλευση – βλέπω 

µόνο ανθρώπους» (Σιµόπουλος, 2014:28). Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες δύναται να 

µυηθούν στην ιδεολογία αυτή, διότι οι πανελλήνιες εξετάσεις «αποκρύπτουν τον 

ταξικό ανταγωνισµό», ενώ παράλληλα υποτίθεται ότι «όλοι οι υποψήφιοι είναι ίσοι 

µπροστά στις εξετάσεις, όπως ακριβώς «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι µπροστά στο 

νόµο»» (Μαυρογιώργος, 2003:281-282).  

6.1.2. Αφαιρετικός φιλελευθερισµός και ίσες ευκαιρίες 

Φοιτητές/τριες και των δύο τµηµάτων της παρούσας έρευνας, σχολιάζοντας 

τον τρόπο εισαγωγής για τις δύο µειονότητες, υπογραµµίζουν ότι όλοι/ες οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Συγκεκριµένα, όπως ισχυρίζεται 

φοιτήτρια, οι ευκαιρίες αυτές θα πρέπει να ισχύουν για όλους όπως ισχύουν για κάθε 

«Έλληνα υπήκοο». Φαίνεται να αγνοούν µερικοί/ες εξ αυτών την προϋπάρχουσα 

ανισότητα στην εκπαίδευση των υποψηφίων αυτών, και µάλιστα αγνοούν αυτά που οι 

ίδιοι/ες δήλωσαν σε πρωθύστερη φάση της συνέντευξης τους, ότι δηλαδή οι 

συγκεκριµένοι νόµοι των Θετικών ∆ιακρίσεων δηµιουργήθηκαν για να 

επανορθώσουν κάποιο από τα εξής: είτε τη γλωσσική δυσκολία των υποψηφίων, είτε 

την ανεπάρκεια του κράτους απέναντι τους, είτε τις αδικίες - του κράτους πάλι - 

απέναντί τους (το τελευταίο, όπως αναφέρεται από φοιτητή της Ιατρικής για τα µέλη 

της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη). Κατά τον Bonilla-Silva, η 

Τυφλότητα απέναντι στις διαφορές περιλαµβάνει τέσσερα πλαίσια µέσα στα οποία 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι απόψεις της ιδεολογίας αυτής, να ερµηνευθούν, 

αλλά και να προβλεφθούν (2006). Οι ισχυρισµοί των φοιτητών/τριών που µόλις 

παρατέθηκαν, µπορούν να ερµηνευτούν µε το πρώτο πλαίσιο, αυτό του αφαιρετικού 

φιλελευθερισµού, όπου οι µη ωφελούµενοι των Θετικών ∆ιακρίσεων ισχυρίζονται 

συχνά ότι θα πρέπει να υπάρχουν «ίσες ευκαιρίες» προς όλους, µια άποψη η οποία 

πηγάζει από τον πολιτικό φιλελευθερισµό (ό.π.). Σύµφωνα µε δύο παραδοχές του 

φιλελευθερισµού για τις «ίσες ευκαιρίες», η µεν πρώτη κάνει λόγο για δύο 

ανθρώπους οι οποίοι «έχουν ίσες ευκαιρίες για το Χ εάν ο καθένας τους έχει την ίδια 

πιθανότητα να αποκτήσει αυτό το Χ» και η δεύτερη αναφέρει ότι οι δύο αυτοί 

άνθρωποι θα «έχουν ίδιες ευκαιρίες για το Χ εάν ο καθένας έχει τα ίδια εργαλεία για 

να αποκτήσει το Χ» (Arneson, 1990:176). Εν προκειµένω, όσον αφορά το 
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εκπαιδευτικό σύστηµα, «η σπουδαιότητα των εξετάσεων… έγκειται στο ότι 

προσφέρονται για την αποτελεσµατική συγκάλυψη των διαφόρων µορφών 

κοινωνικής µεροληψίας µε πρόσχηµα τις αρχές των ίσων ευκαιριών συµµετοχής και 

της αξιοκρατικής επιλογής» (Μαυρογιώργος, 2003:284).  

6.1.3. Αφαιρετικός φιλελευθερισµός και οι «κανόνες» 

Οι φοιτητές/τριες και των δύο τµηµάτων της παρούσας µελέτης δεν 

αντέδρασαν ιδιαιτέρως στην πληροφορία ότι η µεν Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία δίνει εξετάσεις στα ελληνικά, και η δε Μουσουλµανική Μειονότητα 

στη Θράκη δίνει πανελλήνιες εξετάσεις, θεωρώντας µάλιστα κατά λέξη ότι «η 

διαδικασία είναι η κανονική» και ως κάτι «φυσιολογικό» να υφίσταται. Ειδικότερα 

ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις όταν οι ίδιοι/ες µελετούσαν τα άρθρα των νόµων ή 

όπως θα λέγαµε, τους «κανόνες». Θεωρούν ορισµένοι/ες ότι υπάρχει ανισότητα και 

έλλειψη δικαιωµάτων από την πλευρά των µη ωφελούµενων µαθητών/τριών, από τη 

στιγµή που δεν συµµετέχουν όλοι µε τους ίδιους κανόνες στις εξετάσεις, χωρίς να 

έχουν δηλαδή όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Οι δηλώσεις αυτές περιγράφουν την εισαγωγή 

των µειονοτήτων ως µια «αδικία» όπως ανέφεραν, καθώς «θα έπρεπε να δίνουν όλοι 

τα ίδια µαθήµατα και να είχανε τα ίδια δικαιώµατα… το θέµα των πανελληνίων το 

βλέπω σαν να έχουµε όλοι τα ίδια δικαιώµατα». Επιπλέον, οι πανελλήνιες εξετάσεις 

χαρακτηρίζονται κατά λέξη ως ένα «αξιοκρατικό σύστηµα» το οποίο «µπορεί να 

διαχωρίσει τον έξυπνο απ’ τον όχι έξυπνο ας πούµε, ή των κατώτερων δυνατοτήτων», 

όπου «όλοι είµαστε ίσα. ∆εν έχεις λόγο να τους δώσεις ευκολότερη πρόσβαση στο 

πανεπιστήµιο». Τα ευρήµατα αυτά µπορούν να ερµηνευτούν µέσα στο πλαίσιο του 

αφαιρετικού φιλελευθερισµού, όπου οι µη-ωφελούµενοι των Θετικών ∆ιακρίσεων 

συχνά αναφέρουν ότι στην ουσία η εφαρµογή των πολιτικών αυτών παραβιάζει τους 

«κανόνες» των «ίσων ευκαιριών» (Bonilla-Silva, 2003). Φαίνεται άλλωστε ότι «µέσα 

από τις εξεταστικές τελετουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι µαθητές 

εκτίθενται σε κανονιστικές συµπεριφορές», µε αποτέλεσµα να «αντιλαµβάνονται τον 

κόσµο µε συγκεκριµένους τρόπους», καθώς οι τελετουργίες αυτές «δηµιουργούν 

σηµασίες και νοήµατα στους µαθητές κάτω από συγκεκριµένους υλικούς και 

ιδεολογικούς όρους» (Μαυρογιώργος, 2003:282).  
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6.1.4. Αφαιρετικός φιλελευθερισµός και ατοµικές επιλογές 

Οι συµµετέχοντες/ουσες της έρευνας, χαρακτηρίζοντας τους νόµους Θετικής 

∆ιάκρισης ως «προνόµιο» κατά πώς δηλώνουν, τονίζουν ότι οι υποψήφιοι/ες των 

µειονοτήτων έχουν τη δυνατότητα, εάν επιθυµούν, να µην το επιλέξουν για την 

εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αγνοώντας ταυτοχρόνως τις 

παρελθούσες θεσµικές ή µη πρακτικές οι οποίες ευθύνονται για την υπο-

εκπροσώπηση των πληθυσµών αυτών στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση. 

Χαρακτηριστικά, φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. θεωρεί ότι είναι «µαγκιά» για κάποιον/α 

υποψήφιο/α της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη που «εκµεταλλεύτηκε» 

το προνόµιο αυτό και «µπήκε» στο πανεπιστήµιο. Οι ισχυρισµοί αυτοί δύναται να 

ερµηνευτούν στο πλαίσιο του αφαιρετικού φιλελευθερισµού όπου χρησιµοποιούνται 

συχνά δύο λέξεις-κλειδιά: η «επιλογή» και η «ατοµικότητα», λέξεις οι οποίες 

συνδέονται µε τον οικονοµικό φιλελευθερισµό (Bonilla-Silva, 2006). Κατά τον 

Lipman, «… η δηµοκρατία εξισώνεται µε την επιλογή που έχει ο καταναλωτής, και 

το κοινό όφελος αντικαθίσταται από το ατοµικό όφελος» (στο Woolley, 2017:93). Με 

άλλα λόγια, τίθεται ο ισχυρισµός ότι ο κάθε άνθρωπος ατοµικά, έχει τη δυνατότητα 

των επιλογών. Αυτός ο ισχυρισµός όµως αγνοεί τις θεσµικές (και µη) πρακτικές οι 

οποίες δηµιουργούν τις διακρίσεις, και δεν ενδιαφέρεται για τα αποτελέσµατα αυτών 

των αρνητικών πρακτικών πάνω στις µειονότητες (Bonilla-Silva, 2006).  

6.1.5. Πολιτισµικός ρατσισµός 

Φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας αποδίδουν στην κουλτούρα της 

Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία µια έµφυτη απροθυµία για 

εκπαίδευση των µελών της. Όπως δηλώνουν, δεν δίνουν «βάση στην εκπαίδευση» 

διότι µεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που «δεν δίνουν τόση ιδιαίτερη σηµασία στο 

σχολείο», καλλιεργώντας «περισσότερο τις δεξιότητες… στον χειρωνακτικό τοµέα 

και όχι στον νοητικό προφανώς». Ανάλογες απόψεις εκφράζονται και για τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, όπου φαίνεται από ορισµένους/ες 

φοιτητές/τριες να αποδίδουν στα µέλη της µια έµφυτη έλλειψη επιθυµίας για 

εκπαίδευση. Μάλιστα διαφαίνεται ότι η θρησκεία είναι αυτή η οποία επιδρά στη 

διαµόρφωση αυτής της κουλτούρας για όλα τα µέλη της, αλλά πιο έντονα για τα µέλη 

που ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Συγκεκριµένα, φοιτητής ο οποίος προέρχεται από 

την περιοχή, ισχυρίζεται ότι οι γονείς των παιδιών της µειονότητας δεν προωθούν την 
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εκπαίδευση και την παιδεία σε αυτά. Συµφοιτήτριά του, πιστεύει ότι η θρησκεία 

επιδρά στην έλλειψη εκπαίδευσης των κοριτσιών της µειονότητας, αναφέροντας ότι η 

θρησκεία της µειονότητας δεν δίνει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «τη 

δυνατότητα» στα κορίτσια «να σπουδάσουνε». Από τα εν λόγω ευρήµατα της 

παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι φοιτητές/τριες ερµηνεύουν τον τρόπο εισαγωγής των 

δύο µειονοτήτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσα από τον ερµηνευτικό φακό του 

δεύτερου πλαισίου της Τυφλότητας απέναντι στις διαφορές, το πλαίσιο δηλαδή του 

πολιτισµικού ρατσισµού. Το δεύτερο αυτό πλαίσιο µε το οποίο ο Bonilla-Silva 

κατηγοριοποιεί τις απόψεις των ατόµων που είναι ενάντια στις πολιτικές των Θετικών 

∆ιακρίσεων, οι µειονότητες είναι πολιτισµικά, παρά βιολογικά, ελλειµµατικές. Εν 

ολίγοις, τη βιολογική κατωτερότητα την οποία κάποτε απέδιδαν οι ρατσιστές στις 

µειονότητες προκειµένου να δικαιολογηθεί ο αποκλεισµός τους από τα αγαθά της 

πλειονότητας, πλέον έδωσε τη θέση της στην πολιτισµική κατωτερότητα (2006). Κατ’ 

αυτούς, οι µειονότητες έχουν κάτι έµφυτο στην κουλτούρα τους το οποίο είναι αυτό 

που σχεδόν αναπόφευκτα τους οδηγεί στην ανέχεια. Αυτός ο ισχυρισµός, δύναται να 

συνδέεται µε την έλλειψη κατάλληλων αξιών, όπως για παράδειγµα της προσωπικής 

ευθύνης (Monnat, 2010). Για να γίνει περαιτέρω κατανοητό, ισχυρισµοί οι οποίοι 

εκφράζονται στις Η.Π.Α. για τους Μεξικανούς ότι «δεν δίνουν τόση έµφαση στην 

εκπαίδευση» ή ότι «οι µαύροι κάνουν πολλά παιδιά», κατηγοριοποιούνται µέσα σε 

αυτό το πλαίσιο του «πολιτισµικού ρατσισµού» (Bonilla-Silva, 2006).  

6.1.6. Η φυσικοποίηση 

Οι φοιτητές/τριες της έρευνας αυτής δηλώνουν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις 

µε άτοµα από την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία. Όσοι/ες δε, δεν 

διατηρούν, αναφέρουν ότι η προέλευση καταγωγής δεν θα στεκόταν εµπόδιο σε µια 

µελλοντική σύναψη φιλικών ή και επαγγελµατικών δεσµών, κάτι που δηλώνουν και 

για τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη, καθώς κανείς/καµιά τους δεν έχει 

γνωρίσει άτοµα από τη συγκεκριµένη µειονότητα. Ο µόνος φοιτητής ο οποίος 

διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους και ο οποίος είναι φοιτητής της Ιατρικής, 

αναφέρει ότι δεν θα επέλεγε ως µελλοντικό συνεργάτη κάποιον από την Ελληνική 

Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία. ∆ικαιολογώντας το, ισχυρίζεται ότι αφενός από τα 

όσα έχει ακούσει από «τους δικούς» του για το πώς έχουν µεγαλώσει τα µέλη της 

µειονότητας αυτής, και αφετέρου από την προσωπική του άποψη για τα άτοµα που 
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κάνει παρέα, πιστεύει ότι όλα τα άτοµα από τη µειονότητα είναι «κουτοπόνηρα», και 

τονίζει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι «δεν µε βοηθάνε να τους εµπιστεύοµαι πλήρως». Εν 

ολίγοις, η «κουτοπονηριά» είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θεωρείται ότι είναι 

φυσικό για τα µέλη της οµάδας αυτής, κάνοντας τον συγκεκριµένο φοιτητή να µην 

επιθυµεί να συνδιαλεχθεί επαγγελµατικά µε οποιοδήποτε άτοµο της µειονότητας 

αυτής. Από όλα τα παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι δεν εκφράστηκαν 

ισχυρισµοί, πλην του προαναφερθέντος, οι οποίοι µπορούν να µελετηθούν µε το τρίτο 

πλαίσιο, αυτό της «φυσικοποίησης». Κατά το πλαίσιο αυτό, τα φυλετικά φαινόµενα 

θεωρούνται ως φυσικά συµβάντα, και ο φυλετικός «διαχωρισµός» είναι ένα φυσικό 

φαινόµενο διότι τα µέλη των µειονοτήτων «έλκονται από τους οµοίους τους» 

(Bonilla-Silva, 2006:28). Οι µη ωφελούµενοι των προγραµµάτων Θετικής ∆ιάκρισης, 

υπαινίσσονται ότι αυτή η έλξη προς τους οµοίους, είναι σχεδόν βιολογικά 

καθοδηγούµενη, και η οποία εµφανίζεται σε όλα τα µέλη των οµάδων µιας κοινωνίας. 

Οι λευκοί των Η.Π.Α. για παράδειγµα, παρουσιάζουν ως µη ρατσιστική την 

προτίµησή τους για σύναψη δεσµών µε άλλους λευκούς, «διότι και αυτοί (Σ.τ.Σ.: οι 

έγχρωµοι), το ίδιο κάνουνε» (ό.π.).  

6.1.7. Η ελαχιστοποίηση του ρατσισµού 

Κατά τις συνεντεύξεις για την παρούσα µελέτη, οι φοιτητές/τριες και των δύο 

τµηµάτων φαίνεται να αναγνωρίζουν φαινόµενα ρατσισµού τα οποία υφίστανται οι 

µειονότητες σήµερα, χωρίς παρ’ όλα αυτά να φαντάζονται ότι αυτά ενδεχοµένως να 

µπορούν να επηρεάζουν τις ζωές των µειονοτήτων. Σπεύδουν µάλιστα να δηλώσουν 

ότι ο ειδικός τρόπος εισαγωγής των µειονοτήτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

δύναται όχι απλά να δηµιουργήσει, αλλά και να εντείνει φαινόµενα ρατσισµού. 

Οµοίως, ως προς το φαινόµενο των διακρίσεων, φοιτητές/τριες πιστεύουν ότι 

πράγµατι υπάρχει έντονα σήµερα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι η πολιτική 

για την ειδική εισαγωγή των δύο υπό εξέταση µειονοτήτων, είναι η ίδια αιτία 

διακρίσεων. Σηµειώνεται επίσης ότι όπως για τον ρατσισµό, έτσι και για τις 

διακρίσεις, δεν ειπώθηκε από κανέναν/καµία ρητά ότι ενδεχοµένως να αποτελούν 

κεντρικοί παράγοντες αρνητικής επίδρασης στη ζωή των µειονοτήτων. Επίσης δεν 

ειπώθηκε ρητά ότι εξαιτίας των διακρίσεων ενδεχοµένως να θεσπίστηκαν οι νόµοι 

αυτοί, προς αποζηµίωση ή επανόρθωση παλαιότερων ή και νεότερων τέτοιων 

φαινοµένων. Αντ’ αυτού, ως λόγοι ύπαρξης των νόµων θεωρούνται άλλοι λόγοι, όπως 
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για παράδειγµα η έλλειψη γλωσσοµάθειας για τη µεν Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

στην Αλβανία, και η διαφορετική θρησκεία για τη Μουσουλµανική Μειονότητα στη 

Θράκη. Αυτά τα επιχειρήµατα µπορούν να διερευνηθούν σύµφωνα µε το τέταρτο 

πλαίσιο, αυτό της «ελαχιστοποίησης του ρατσισµού». Σε αυτό, οι µη ωφελούµενοι 

των Θετικών ∆ιακρίσεων θεωρούν ότι το φαινόµενο της διάκρισης υφίσταται µεν 

ακόµα και σήµερα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα εξαιτίας του 

οποίου µπορεί να επηρεαστεί η ζωή και η θέση των µειονοτήτων στην κοινωνία 

(Bonilla-Silva, 2006). Ο όρος διάκριση «παραπέµπει στην άδικη µεταχείριση ενός 

ατόµου, για το λόγο ότι αυτό ανήκει σε µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα» 

(Williams, στο Γκότοβος, 1996:29) Με ανάλογο τρόπο, θεωρούν ότι και ο ρατσισµός 

υπάρχει διάχυτος σήµερα, αλλά χωρίς κάποια ισχύ. Οι λευκοί των Η.Π.Α. 

αποδέχονται την ύπαρξη γεγονότων τα οποία είναι φυλετικά υποκινούµενα, ωστόσο 

αποδίδουν στους µαύρους µια «υπερευαισθησία», ότι δηλαδή εκείνοι χρησιµοποιούν 

το στοιχείο της φυλής σαν «δικαιολογία», θεωρώντας ότι παίζουν «την περιβόητη 

κάρτα της φυλής» (Bonilla-Silva, 2006:29). Συµπερασµατικά, επιβεβαιώνεται το 

πρώτο σκέλος της θεωρίας για την παρούσα έρευνα, ότι δηλαδή οι φοιτητές/τριες 

θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόµενα ρατσισµού και διακρίσεων, αλλά δεν επαληθεύεται 

το σκέλος ότι τα φαινόµενα αυτά δεν µπορούν να επηρεάσουν τις ζωές των 

µειονοτήτων. Παρ’ όλα αυτά δεν διαψεύδεται, εφόσον δεν δηλώνουν κάτι 

διαφορετικό. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι δύο φοιτητές της Ιατρικής, σχολιάζοντας 

τον τρόπο εισαγωγής της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, αναφέρουν ότι 

δηµιουργήθηκαν είτε για να καλύψουν «αδικίες» του κράτους απέναντί τους, είτε ως 

«προσπάθεια εξίσωσης των ανισοτήτων που µπορεί να υπήρχανε».  

6.2. Αντίστροφη ∆ιάκριση 

6.2.1. Αντίστροφη ∆ιάκριση - Ο ρόλος του συναισθήµατος της απειλής 

Τα υποκείµενα της παρούσας έρευνας, σχολιάζοντας την ποσόστωση των 

θέσεων, απαντούν ότι «δεν µπορούµε να πούµε ότι µας παίρνουν τις θέσεις». Από την 

άλλη, αναφέρουν σχεδόν σκωπτικά ότι από τη στιγµή που «µπήκαν, δεν σηµαίνει κι 

ότι θα τη βγάλουν [Σ.τ.Σ: τη σχολή]», και προβλέπουν για τους/τις ωφελούµενους/ες 

ότι θα έχουν µικρές πιθανότητες απόκτησης πτυχίου. Τα επιχειρήµατά τους αυτά, 

µπορούν να ερµηνευθούν µέσα στα πλαίσια της Αντίστροφης ∆ιάκρισης, όπου 
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εκφράζονται  έντονα συναισθήµατα κατά των πολιτικών Θετικής ∆ιάκρισης από τους 

µη ωφελούµενους, υποστηρίζοντας ότι καταπατούνται κάποιες αξίες, όπως για 

παράδειγµα αυτό της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης (Gu, McFerran, Aquino & 

Kim, 2014). Τα συναισθήµατα αυτά δηµιουργούνται από την απειλή µιας 

ενδεχόµενης στέρησης ενός αγαθού, διαδραµατίζοντας τελικά τον καθοριστικό 

παράγοντα ώστε να εναντιωθεί κάποιος σε αυτές τις πολιτικές. Χωρίζοντας την 

Αντίστροφη ∆ιάκριση σε ισχυρό και χαλαρό τύπο, τα άτοµα στον πρώτο τύπο 

προσανατολίζονται σε πιο εχθρικές δηλώσεις κατά των πολιτικών, εν αντιθέσει µε 

αυτούς στον δεύτερο τύπο (Kluegel & Smith, 1982). Έτσι, τα υποκείµενα της 

παρούσας έρευνας φαίνεται να κατηγοριοποιούνται στον χαλαρό τύπο Αντίστροφης 

∆ιάκρισης καθώς δεν νιώθουν απειλή από την πρόσθετη ποσόστωση των θέσεων. 

Όµως, µειώνοντας τις πιθανότητες απόκτησης πτυχίου από πλευράς φοιτητών/τριών 

των µειονοτήτων, φαίνεται ότι µειώνουν για τους εαυτούς τους την απειλή στέρησης 

κάποιου µελλοντικού αγαθού (ό.π.), όπως είναι το πτυχίο ή η επαγγελµατική 

αποκατάσταση. 

6.3. Θεωρία της Αναντιστοιχίας 

6.3.1. Θεωρία της Αναντιστοιχίας και ∆εξιότητες 

Οι συµµετέχοντες/ουσες των δύο τµηµάτων του πανεπιστηµίου πιστεύουν ότι 

το εκπαιδευτικό επίπεδο των σχολείων και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 

Αλβανίας είναι χαµηλό και αντίστοιχα της Ελλάδας υψηλό, ενώ αµφιβάλλουν για την 

ποιότητα των γνώσεων που έλαβαν οι µαθητές/τριες της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας στην Αλβανία στα σχολεία. Χαρακτηριστικά, φοιτητής της Ιατρικής 

αναφέρει ότι «ο στόχος είναι να µπεις στο επόµενο level. Είναι σαν να παίζεις video 

game εδώ πέρα, δεν είναι εκπαίδευση αυτό». Σχολιάζοντας περαιτέρω, θεωρεί ότι 

ενδεχοµένως δεν «είµαστε σε κοινό επίπεδο» και άρα δεν θα καταφέρουν οι 

µαθητές/τριες της µειονότητας να αντεπεξέλθουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για 

τους/τις απόφοιτους/ες της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, θεωρείται από 

άλλους/ες φοιτητές/τριες ότι «δεν έχουν την ίδια µόρφωση» και το «ίδιο επίπεδο» µε 

όλους/ες τους/τις υπόλοιπους/ες, ενώ τα µόρια εισαγωγής τους καταδεικνύουν 

σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, ότι «δεν διάβαζαν πολύ». Τα επιχειρήµατα αυτά 

φαίνεται να συµπίπτουν µε τη Θεωρία της Αναντιστοιχίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία 
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αυτή, οι µη ωφελούµενοι των προγραµµάτων Θετικών ∆ιακρίσεων οι οποίοι 

διαφωνούν µε την εφαρµογή τους, ισχυρίζονται ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία µεταξύ 

των δεξιοτήτων των ωφελούµενων µαθητών/τριών και των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για να επιτύχουν στο πανεπιστήµιο (Fisher & Massey, 2007). Μάλιστα η 

διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων «επικυρώνει ό,τι έχει προηγηθεί στην 

προηγούµενη µαθητική ζωή και υποδηλώνει, για όσους συµµετέχουν, την 

ολοκλήρωση της προηγούµενης σχολικής βαθµίδας. Η συµµετοχή τους σε αυτές έχει 

το νόηµα ότι οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν πως είναι έτοιµοι µε τη µελέτη 

τους να ενταχθούν στην οµάδα αυτών που επιλέγονται για την επόµενη εκπαιδευτική 

βαθµίδα» (Μαυρογιώργος, 2003:284-285).  

6.3.2. Θεωρία της Αναντιστοιχίας και «αποτυχία» 

Οι φοιτητές/τριες της παρούσας µελέτης φαντάζονται ότι τα µέλη των δύο υπό 

εξέταση µειονοτήτων, από τη στιγµή που εισάγονται στην ελληνική τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, δεν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ή ότι «θα τα 

βρούνε σκούρα», κατά πώς δηλώνεται συγκεκριµένα. Επιπλέον, αρκετοί/ες είναι οι 

φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες θεωρούν ότι µπορεί «να µπήκες πιο εύκολα σε ένα 

πανεπιστήµιο, αλλά δεν σηµαίνει ότι θα το τελειώσεις κι όλας» λόγω των δυσκολιών 

που φύονται από την αναντιστοιχία «επιπέδου» προηγούµενης εκπαιδευτικής 

βαθµίδας µε την επόµενη. Μάλιστα αντιλαµβάνονται τις βάσεις εισαγωγής της 

Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη ως ένα εργαλείο µε το οποίο µπορεί να 

προβλεφθεί η επιτυχία ή αποτυχία κάποιου/ας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Όσο 

υψηλότερη είναι η βάση εισαγωγής του/της, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

επιτυχίας θα έχει στην επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης. Όπως τονίζεται 

χαρακτηριστικά, «είναι σαν να βάλεις κάποιον µε διανοητική καθυστέρηση… δεν 

έχει τις βάσεις. Θέλει τεράστια προσπάθεια άµα 12 χρόνια που παίρνεις τις βασικές 

γνώσεις στο σχολείο, δεν τις έχεις πάρει, να βγάλεις ένα πανεπιστήµιο». Πράγµατι 

αυτοί οι ισχυρισµοί συνάδουν µε πλευρά της Θεωρίας της Αναντιστοιχίας. Οι 

διαφωνούντες των πολιτικών Θετικής ∆ιάκρισης θεωρούν ότι τοποθετούνται 

«απροετοίµαστοι» µαθητές στις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να 

καταδικάζονται είτε σε αποτυχία (Fisher & Massey, 2007) είτε σε πενιχρές 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις (Thernstrom, 1994-1995).  
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6.3.3. Θεωρία της Αναντιστοιχίας και διαµόρφωση προσπάθειας 

Φοιτητές/τριες του δείγµατος της παρούσας µελέτης διατείνονται ότι ο ειδικός 

τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων από τις µειονότητες, καθορίζει και τον βαθµό 

προσπάθειάς τους στις εξετάσεις, ενώ αυτή η διαµορφωθείσα τάση θα τους/τις 

ακολουθήσει στην ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική πορεία. ∆ηλαδή, όπως 

αναφέρεται, «ένας άνθρωπος ο οποίος µαθαίνει απ’ την αρχή ότι µπορεί να τα 

καταφέρει µόνο και µόνο επειδή είναι σε αυτή την κατηγορία, δεν θα προσπαθεί το 

ίδιο µε κάποιον ο οποίος είναι στο ίδιο επίπεδο µε τους υπόλοιπους». Αυτά τα 

επιχειρήµατα προσιδιάζουν µε ευρήµατα µελετών των Fisher & Massey, οι οποίοι 

µελέτησαν τις Θετικές ∆ιακρίσεις υπό το φως της Θεωρίας της Αναντιστοιχίας. 

Σύµφωνα µε οπτική της θεωρίας αυτής, οι µη ωφελούµενοι συµπάσχουν φαινοµενικά 

µε τους ωφελούµενους, και θεωρούν ότι οι Θετικές ∆ιακρίσεις στην ουσία τους 

ζηµιώνουν. Έτσι κατ’ αυτούς, οι Θετικές ∆ιακρίσεις θα πρέπει να καταργηθούν 

καθώς είναι αυτές οι οποίες υποσκάπτουν την ακαδηµαϊκή απόδοση των 

ωφελούµενων. Εξαιτίας µάλιστα των Θετικών ∆ιακρίσεων, οι ωφελούµενοι 

διαµορφώνουν τη µελέτη τους µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην προσπαθούν για ένα 

καλύτερο αποτέλεσµα στις ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις (2007).  

6.3.4. Θεωρία της Αναντιστοιχίας και τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

Σύµφωνα µε τους/τις φοιτητές/ριες αυτής της έρευνας, τα τµήµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαχωρίζονται σε δύσκολα και σε λιγότερο δύσκολα, και 

πιο συγκεκριµένα όπως πιστεύεται, σε όσα η εκπαίδευσή τους είναι «αυστηρή» και 

«επίπονη». Οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι λόγω της διαφοράς στην προηγούµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα δεν θα έπρεπε να εισαχθούν οι υποψήφιοι/ες των µειονοτήτων 

σε συγκεκριµένα τµήµατα, αλλά εφόσον αυτό συµβαίνει, θα δυσκολευτούν να 

αντεπεξέλθουν. Όπως υποστηρίζει φοιτήτρια των Π.Τ.Ε.Τ. για την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία, δεν είναι «λογικό και ορθό» οι υποψήφιοι/ες της 

συγκεκριµένης µειονότητας «να δίνουν µόνο έκθεση» για να εισαχθούν στην Ιατρική 

και στις Θετικές Επιστήµες. Αναλόγως συµφοιτητής της, σχολιάζει ότι «πρέπει να 

είναι άριστος ο άλλος» για να µπορέσει µαθητής/τρια από τη Μουσουλµανική 

Μειονότητα στη Θράκη να ανταποκριθεί στα µαθήµατα της Ιατρικής, εν αντιθέσει µε 

τα τµήµατα Τεχνών που τα µαθήµατά τους είναι περισσότερο θεωρητικά. Αυτά τα 
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ευρήµατα µπορούν να µελετηθούν µε οπτική της Θεωρίας της Αντιστοιχίας, όπου η 

διαδικασία εισαγωγής στα τριτοβάθµια ιδρύµατα θεωρείται ως ένας διαγωνισµός. Οι 

νικητές/τριες του διαγωνισµού αυτού, θα κερδίσουν µια θέση σε ένα τµήµα 

πανεπιστηµίου, ενώ όσοι/ες εξ αυτών έχουν υψηλότερη βαθµολογία, θα 

καταχωρήσουν µια θέση σε ένα ανταγωνιστικό τµήµα. Ο πιο δίκαιος τρόπος για να 

αναδειχθεί ο νικητής ή ο χαµένος σε αυτόν τον διαγωνισµό, λαµβάνει υπόψη το 

κριτήριο της βαθµολογίας στο σχολείο. Αυτοί δηλαδή που έχουν υψηλότερη 

βαθµολογία, είναι αυτοί οι οποίοι αξίζουν περισσότερο να εισαχθούν σε ένα ίδρυµα 

και δη ανταγωνιστικό. Έτσι, κατ’ αυτούς, οι Θετικές ∆ιακρίσεις καθιστούν άδικο τον 

διαγωνισµό αυτό (Kurlaender & Grodsky, 2013), καθώς τα χαµηλότερα ακαδηµαϊκά 

προσόντα των ωφελούµενων στο σχολείο δεν είναι ισάξια µε τα προσόντα που 

απαιτεί µια σχολή και µε το επίπεδο αυτής (Alon & Tienda, 2005).  

6.3.5. Θεωρία της Αναντιστοιχίας και πατερναλιστική διάθεση 

Όπως τονίζουν κατά λέξη ορισµένοι/ες φοιτητές/τριες της παρούσας έρευνας 

για τους/τις υποψήφιους/ες της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη, «είναι 

άσχηµο για τα ίδια τα παιδιά», καθώς «σπαταλάει τα χρόνια του» και «απασχολείς 

κάποιον µέχρι να καταλάβει ότι δεν κάνει γι’ αυτή τη σχολή». Οµοίως, ως προς την 

Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, σχολιάζεται ότι είναι «προσβλητικό» 

για τα µέλη της µειονότητας εφόσον το κράτος γνωρίζει ότι δεν θα αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του πανεπιστήµιου. Ένα βήµα παραπέρα φαίνεται να γίνεται όταν 

φοιτητές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ο νόµος για τη Μουσουλµανική Μειονότητα 

στη Θράκη είναι επιζήµιος για την Ελλάδα, καθώς οι πτυχιούχοι της µειονότητας δεν 

θα είναι επαρκώς καταρτισµένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως 

επιστήµονες και άρα δεν θα µπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα. Αναλόγως, και για 

την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία ο νόµος θεωρείται ως κάτι «ανόητο» 

και «προσβλητικό» για την «ιδέα του πανεπιστήµιου» από τη στιγµή που θα «κατέβει 

το επίπεδο» του ίδιου του πανεπιστηµίου. Αυτά τα επιχειρήµατα µπορούν να 

ερµηνευτούν σύµφωνα µε την πατερναλιστική διάθεση της Θεωρίας της 

Αναντιστοιχίας, και µπορούµε να διαπιστώσουµε την τάση από το δείγµα της 

έρευνας, προς µια πατερναλιστική διάθεση όχι µόνο για τους/τις ωφελούµενους/ες 

των Θετικών ∆ιακρίσεων, αλλά ταυτόχρονα για το εκπαιδευτικό σύστηµα και για το 

ελληνικό κράτος. Μέσα στα πλαίσια της πατερναλιστικής διάθεσης, οι µη 
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ωφελούµενοι των Θετικών ∆ιακρίσεων θεωρούν ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να 

καταργηθούν. Ισχυρίζονται ότι είναι λάθος η εισαγωγή των ωφελούµενων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, διότι στην ουσία οι Θετικές ∆ιακρίσεις βλάπτουν και 

ζηµιώνουν τους ωφελούµενους αντί να τους βοηθούν. Η λογική τους στηρίζεται στην 

πεποίθησή τους ότι το επίπεδο γνώσεων το οποίο κατέχουν από την προηγούµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα είναι αρκετά χαµηλό ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν 

στο επίπεδο της επόµενης, µε συνέπεια ως φοιτητές/τριες πλέον, να πληρώσουν το 

τίµηµα αυτό µέσω της ανεπιτυχούς τελικά ανταπόκρισης στη νέα βαθµίδα 

(Thernstrom & Thernstrom, στο Kurlaender & Grodsky, 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

7.1. Περίληψη και συµπεράσµατα 

Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να µελετηθεί το νόηµα που προσδίδουν 

φοιτητές/τριες δύο τµηµάτων του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων στις πολιτικές 

Θετικής ∆ιάκρισης για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δύο 

αναγνωρισµένων µειονοτήτων: της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία 

από τη µία, και της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη από την άλλη. Για την 

ερµηνεία του λόγου των φοιτητών/τριών χρησιµοποιήθηκαν θεωρίες οι οποίες 

γεννήθηκαν στις Η.Π.Α. και εφαρµόζονται κατά κόρον στο εξωτερικό, και οι οποίες 

εντάσσονται στην ευρύτερη µελέτη του φαινοµένου του νέο-ρατσισµού. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί αρχικά ότι ορισµένα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν 

στους/στις φοιτητές/τριες, δεν απέδωσαν κάποια σηµαντικά ευρήµατα για την 

ερµηνεία του κεντρικού ερωτήµατος της παρούσας έρευνας, και λόγω του 

περιορισµένου χώρου, ο ερευνητής επέλεξε να εστιάσει σε ευρήµατα τα οποία 

αποδείχθηκαν πιο πλούσια.  

Η µελέτη λοιπόν αυτή στηρίχθηκε σε µια διπλή σύγκριση: η πρώτη έχει να 

κάνει µε τη σύγκριση των απόψεων φοιτητών/τριών όσον αφορά τον τρόπο 

εισαγωγής δύο αναγνωρισµένων µειονοτήτων στην ελληνική τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, και η δεύτερη µε τη σύγκριση των απόψεων αυτών από φοιτητές/τριες οι 

οποίοι/ες προέρχονται από δύο διαφορετικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Ως προς τη δεύτερη σύγκριση, να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

παρουσιάζουν κάποια εµφανή διαφορά στις απόψεις των φοιτητών/τριών, όποιο και 

να είναι το τµήµα προέλευσής τους. 

Ως προς την πρώτη σύγκριση, αξίζει να επισηµανθεί ότι οι αντιδράσεις των 

φοιτητών/τριών παρουσιάζουν διαφορά. Ειδικότερα, είναι πιο έντονη η αντίδραση 

απέναντι στις πολιτικές Θετικής ∆ιάκρισης για τα µέλη της Μουσουλµανικής 

Μειονότητας στη Θράκη σε σχέση µε τα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 

στην Αλβανία. Η παρουσίαση των µορίων εισαγωγής της συγκεκριµένης µειονότητας 

φαίνεται να επηρεάζει και τη γενικότερη άποψη των φοιτητών/τριών του δείγµατος 

ως προς τον τρόπο εισαγωγής τους, καθώς αναµένεται σε µεγαλύτερο βαθµό για 
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τους/τις εν λόγω υποψήφιους/ες να «αποτύχουν» µέσα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

δεδοµένου ότι τα µόρια εισαγωγής είναι δείκτης προσπάθειας και εκτίµησης της 

µελλοντικής τους ακαδηµαϊκής πορείας. Επιπλέον, άλλη µια διαφορά που 

διαφαίνεται, έχει να κάνει µε την παρουσία και τον βαθµό ένταξης των 

φοιτητών/τριών των δύο αυτών µειονοτήτων: φοιτητές/τριες της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας στην Αλβανία κάνουν πιο εµφανή την παρουσία τους στην 

πανεπιστηµιακή κοινότητα και στις παρέες που δηµιουργούνται µεταξύ όλων των 

φοιτητών/τριών, σε αντίθεση µε τη δεύτερη µειονότητα, όπου σχεδόν κανείς/καµιά 

από τα άτοµα του δείγµατος δεν γνωρίζει άτοµο από τη Μουσουλµανική Μειονότητα 

στη Θράκη. 

Επιπροσθέτως, µέσω των πολιτικών Θετικής ∆ιάκρισης θεωρείται ότι 

εισάγονται άτοµα τα οποία δεν αξίζουν να εισαχθούν, καθώς η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση νοµιµοποιεί και επικυρώνει τις γνώσεις της προηγούµενης βαθµίδας 

µέσω των κανονιστικών πανελληνίων εξετάσεων, εντάσσοντας σε οµάδες των 

«οµοίων» όσοι επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε ένα τµήµα. Οι εισαχθέντες/είσες 

των µειονοτήτων φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν 

εντάσσονται από τους υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες στους «οµοίους» τους, ενώ 

αντιµετωπίζονται µε µια δόση καχυποψίας και δυσπιστίας για τις ικανότητες και τις 

δυνατότητές τους, όπως και µε αµφιβολία για τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του 

τελικού σταδίου, της απόκτησης δηλαδή του πτυχίου. Σε περίπτωση «αποτυχίας», 

θεωρείται ως κάτι αναµενόµενο, που αντιµετωπίζεται σχεδόν αυτάρεσκα. Σε 

περίπτωση «επιτυχίας», το γεγονός αντιµετωπίζεται µε έκπληξη αλλά και µε 

ικανοποίηση, καθώς ο «επιτυχών» διεκδίκησε και κατέκτησε επάξια µια θέση δίπλα 

στους «οµοίους» των πτυχιούχων πλέον. Σε αυτήν την περίπτωση µάλιστα, οι 

«ελλειµµατικές» ικανότητες και γνώσεις, εν είδει «αµαρτιών», «εξιλεώνονται» στην 

Κολυµβήθρα του Σιλωάµ όπως θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, και δεν λαµβάνονται πλέον υπόψη εφόσον τα άτοµα αυτά 

αντεπεξέρχονται σε µια απαιτητική τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Φαίνεται εδώ µια δράση αµφίπλευρη: η τριτοβάθµια εκπαίδευση η οποία 

χαίρει της εµπιστοσύνης των φοιτητών/τριών, προσφέρει τις ίδιες γνώσεις σε όλους, 

και οι φοιτητές/τριες από την πλευρά τους καλούνται µέσω της προσωπικότητας και 

της θέλησης τους να ανταποκριθούν σε αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή της µη 

απόκτησης πτυχίου, η δράση είναι µονόπλευρη: η ακαδηµαϊκή πορεία των ατόµων 

αυτών απορρέει αποκλειστικά από τη δική τους ευθύνη. Με άλλα λόγια, όπως θα 
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τολµούσαµε να παραφράσουµε, «αµαρτίαι παρελθόντος παιδεύουσι» υποψήφιους/ες 

µειονοτήτων. Η προέλευση των «αµαρτιών» αυτών δύναται να αναζητηθεί και να 

εντοπιστεί από τους/τις µη ωφελούµενους/ες στο παρελθόν, και συγκεκριµένα στην 

ιστορία των µειονοτήτων καθώς και στον τρόπο αντιµετώπισης των κρατών απέναντί 

τους. Ωστόσο αυτό που προσπαθούν οι πολιτικές Θετικών ∆ιακρίσεων, δηλαδή να 

επανορθώσουν τις άνισες καταστάσεις του παρελθόντος, δεν βρίσκουν σύµφωνη τη 

γνώµη των φοιτητών/τριών, θεωρώντας ότι οι απόφοιτοι/ες των µειονοτήτων θα 

πρέπει να µην επιλέξουν την οδό της Θετικής ∆ιάκρισης και να µην προχωρήσουν 

στην τριτοβάθµια εκπάιδευση αφενός δήθεν για το καλό το δικό τους και αφετέρου 

για το καλό της χώρας και της εκπαίδευσης εν γένει. Όµως η πατερναλιστική αυτή 

διάθεση δείχνει να στοχεύει στο καλό των ίδιων των µη ωφελούµενων: στην αποφυγή 

απειλητικών συναισθηµάτων µέσα σε ένα σύστηµα ανταγωνιστικό, στο οποίο µόνο οι 

«καλύτεροι/ες» αξίζουν τα αγαθά, όπως για παράδειµα ένα πτυχίο. 

7.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και αυτή, δηµιουργεί ερωτήµατα τα οποία µπορούν 

να διερευνηθούν σε επόµενες έρευνες. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να µελετηθούν 

οι αιτίες και οι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές/τριες της Μουσουλµανικής 

Μειονότητας στη Θράκη δεν είναι τόσο εµφανείς στην κοινωνική ζωή των υπολοίπων 

φοιτητών/τριών. Πέρα από την αυτονόητη απάντηση, ότι δηλαδή είναι θέµα 

ποσοτικό, θα µπορούσαν να υπάρξουν και άλλες απαντήσεις οι οποίες θα 

τροφοδοτούσαν µε σηµαντικά δεδοµένα µια ανάλογη µελέτη. Επιπλέον, ενδιαφέρον 

θα παρουσίαζε µια µελέτη η οποία θα έκανε υποκείµενα, τα αντικείµενα της 

παρούσας έρευνας. ∆ηλαδή, ποια είναι η άποψη των ίδιων των φοιτητών/τριών των 

µειονοτήτων για τις πολιτικές Θετικής ∆ιάκρισης; Υπάρχει κάποια διαφορά στην 

αντιµετώπιση των πολιτικών αυτών ανάµεσα στις µειονότητες; Κατά πόσο 

επηρεάζεται η προσωπικότητα και η απόδοση των φοιτητών/τριών των µειονοτήτων 

από την επικρατούσα προσδοκία των υπολοίπων ότι αυτοί/ες δεν θα ανταποκριθούν 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση; Μάλιστα σε αυτό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και η 

έννοια της Υπόθεσης της Απειλής των Στερεοτύπων («Stereotype Threat 

Hypothesis»). Τέλος, καθώς οι εξελίξεις στην κοινωνία τρέχουν, µια µελλοντική 

έρευνα θα µπορούσε να µελετήσει την άποψη των φοιτητών/τριών για το από του 

Ιουνίου του 2016 εξαγγελθέν µέτρο, µε το οποίο όταν και εάν υλοποιηθεί, οι 
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υποεκπροσωπούµενοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Ροµά, θα µπορούν να εισάγονται 

χωρίς εξετάσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, κάποια ερευνητικά ερωτήµατα τελικά δεν προσέφεραν 

πλούσια δεδοµένα για τον στόχο της παρούσας έρευνας, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει 

ότι τα ίδια δεδοµένα δεν θα µπορούσαν να αποδειχθούν ως εξίσου πλούσια εάν 

αξιοποιηθούν από µελλοντικές έρευνες. Μεταξύ άλλων για παράδειγµα, οι 

φοιτητές/τριες προσέφεραν σηµαντικά δεδοµένα για την ερµηνεία που αποδίδουν σε 

έννοιες όπως «µειονότητα» και «ρατσισµός». Ευχής έργον είναι να αξιοποιηθούν 

µελλοντικά κατά πώς πρέπει, ώστε να συµβάλλουν στη µελέτη παιδαγωγικών και 

κοινωνικών φαινοµένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1. Οδηγός συνεντεύξεων 

Σε αυτό το κοµµάτι της εργασίας παρουσιάζεται η δοµή της συνέντευξης, 

καθώς και οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συµµετέχοντες και στις συµµετέχουσες 

της έρευνας: 

Πρώτα απ’ όλα, να σε ενηµερώσω ότι κάπου στη µέση της κουβέντας µας, θα σου 

προτείνω να συζητήσουµε 2 νόµους. Για λόγους οικονοµίας χρόνου, θα σου αναφέρω 

τα κύρια σηµεία. Ωστόσο επειδή έχω τις ανάλογες Εφηµερίδες της Κυβερνήσεως, 

µπορείς να µου ζητήσεις να δεις τους νόµους λεπτοµερώς, είτε κατά τη διάρκεια της 

κουβέντας είτε στο τέλος. Επίσης, θα σου δώσω να διαβάσεις ένα κείµενο για να το 

σχολιάσεις. Και γι’ αυτό, ισχύει το ίδιο. Για λόγους οικονοµίας, σου δίνω την 

περίληψη του κειµένου, αλλά µπορείς εάν το θες, να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο. 

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν. 

Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 

λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο Πανεπιστήµιο; 

Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 

πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, 

αφού πρώτα έχει περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του 

σχολείου. Αν αναλογιστείς τη µέχρι τώρα πορεία σου στο Πανεπιστήµιο, πιστεύεις 

ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  

Πιστεύεις ότι εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον ήρωα του φυλλαδίου 

που τώρα ξεκουράζεται; 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 

περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει 

ως έχει, να µειωθεί ή να αυξηθεί;  

Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να 

περάσουν στο πανεπιστήµιο; 
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Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 

σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε 

ελληνικά πανεπιστήµια, ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; Γιατί;   

Ακούµε συχνά τη λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 

αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 

Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; (και σε δεύτερη 

προσπάθεια): Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το 

κράτος µειονότητα; Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως 

µειονότητα; 

Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 

Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 

επιδράσεις; 

Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; Τι είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο 

πού προσδιορίζει κάποιον-α <Έλληνα - Ελληνίδα>; (εξαρτάται την απάντηση πάντα. 

Ειδάλλως θα τεθεί και αναλόγως η ερώτηση). Θα µπορούσες να µου δώσεις άλλα δύο 

στοιχεία που καθορίζουν µία <Ελληνίδα> και έναν <Έλληνα>;   

Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 

Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στη Βόρειο Ήπειρο. 

Υπάρχει λοιπόν ο όρος βορειοηπειρώτης. Τι σηµαίνει για εσένα; Πιστεύεις ότι 

υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν βορειοηπειρώτη ή 

βορειοηπειρώτισσα;  Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σ εσένα και σε έναν βορειοηπειρώτη ή 

βορειοηπειρώτισσα; Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 

Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 

εθνικά; Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 

Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 

πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο 

σε περίληψη λίγων γραµµών.   



124 
 

Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 

Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  

Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 

διαφωνείς µε τη σκέψη του νοµοθέτη; 

Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 

Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 

Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 

περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως 

φοιτητής/φοιτήτρια; Γιατί; Ποιες πιστεύεις είναι οι ευκολίες, και ποιες οι δυσκολίες;  

Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην 

καταγωγή, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις 

αισθητικές, και σε τόσες άλλες. Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να 

καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση στο Πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα 

µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία και τραβάµε 

ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές 

άλλες µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα 

έκανες γι’ αυτό το άτοµο που είναι αριστούχος; Ως προς εσένα., θα µπορούσε η 

καταγωγή να παίξει κάποιο ρόλο σ αυτό ή είναι άσχετο το ένα µε το άλλο; 

Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 

περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν βορειοηπειρώτη. Σε αυτήν την περίπτωση, τι 

σκέψεις θα έκανες; Θα µπορούσε εδώ να παίζει κάποιο ρόλο η καταγωγή ως προς τις 

επιδόσεις του φοιτητή ή είναι άσχετο; 

Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 

Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; Αν ναι, ποια η σχέση σου µαζί του; (Αν δεν 

έχει): πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που 

δεν έχεις σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 

Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 

δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε 

κάποιον γιατρό που είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο Πανεπιστήµιο. Πώς το 
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σχολιάζεις αυτό; Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή 

οποιουδήποτε άλλου επαγγελµατικού κλάδου;  

Ας επεκτείνουµε τη σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 

διακατείχε τον φοιτητή που πήρα συνέντευξη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με 

βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιές νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν 

συνάδελφό σου που προέρχεται από τη µειονότητα της Αλβανίας; 

Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο/επιχείρηση, όπως το/τη φαντάζεσαι και 

το/τη θες εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου 

άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική 

Μειονότητα της Αλβανίας; Γιατί; 

Φαντάσου τέλος, ότι ψάχνεις για εσένα ή για κάποιο αγαπηµένο σου πρόσωπο έναν 

επαγγελµατία π.χ. γιατρό, δικηγόρο, αρχιτέκτονα, ψυχολόγο, δάσκαλο, νηπιαγωγό. 

Θα επέλεγες να πας σε έναν Βορειοηπειρώτη και γιατί;  

Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 

Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, και να σου θυµίσω από 

την ιστορία ότι µε την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του 

ελληνοτουρκικού πολέµου στη Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των 

χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων 

κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς και των 

µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης. Έτσι λοιπόν έχουµε τη Μουσουλµανική 

Μειονότητα της Θράκης.  

Τα άτοµα που ανήκουν στη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για 

εσένα εθνικά;  

Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 

µειονότητα της Θράκης; Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σε εσένα και σε κάποιον ή κάποια που 

ανήκει στη µειονότητα Θράκης; Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 

στους βορειοηπειρώτες; Πάνω σε ποια σηµεία; 
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Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στους Μουσουλµάνους της Θράκης και 

στους βορειοηπειρώτες; Πάνω σε ποια σηµεία; 

Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να 

διαβάσεις τον νόµο µέσα σε γενικές γραµµές.  

Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 

Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  

Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 

διαφωνείς µε τη σκέψη του νοµοθέτη; 

Όπως διάβασες, δεν µπορούν να εισαχθούν στα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 

Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό τι σκέφτεσαι; 

Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 

Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 

Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό;  

Γιατί πιστεύεις ότι στα παιδιά της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας δίνεται η 

δυνατότητα, ενώ στα παιδιά της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης όχι;  

Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις εισαγωγής του 2014 για όλα τα τµήµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

για τους Έλληνες Μουσουλµάνους της Μειονότητας της Θράκης.  

∆ώσε µου έναν σχολιασµό ή τη σκέψη σου σε πάνω σε αυτό που είδες. 

Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για 

να µου το σχολιάσεις. 

Πώς σχολιάζεις αυτό που διάβασες; Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους 

µαθητές από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; Γιατί ναι / γιατί όχι; 



127 
 

Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες 

ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής/φοιτήτρια; Γιατί; 

Ποιες πιστεύεις είναι οι ευκολίες, και ποιες οι δυσκολίες;  

Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα τη 

µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από τη δεξαµενή των αριστούχων έναν 

φοιτητή ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι 

σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον αριστούχο φοιτητή; Θα µπορούσε το θρήσκευµα να 

παίζει κάποιο ρόλο στην ακαδηµαϊκή του επίδοση ή είναι τελείως άσχετο το ένα µε το 

άλλο; 

Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 

περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Μουσουλµάνο της Μειονότητας της 

Θράκης, ποιες σκέψεις θα έκανες; Ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου; Εδώ το 

θρήσκευµα θα µπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο ή είναι άσχετο; 

Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από τη 

Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; Αν ναι, ποια η σχέση σου µαζί του; (Αν 

δεν έχει): πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους 

που δεν έχεις σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 

Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 

σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο Πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ 

αυτές τις κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας 

της Θράκης. Πώς κρίνεις την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, 

Μουσουλµάνο της Θράκης; Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε 

άλλο επαγγελµατία; 

Ας επεκτείνουµε ξανά τη σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 

εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 

ποιές πιστεύεις ότι θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται 

από τη µειονότητα της Θράκης; 

Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο/επιχείρηση, όπως το/τη φαντάζεσαι και 

το/τη θες εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου 

άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη 

Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης; Γιατί; 
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Φαντάσου ότι ψάχνεις για εσένα ή για κάποιο αγαπηµένο σου πρόσωπο έναν 

επαγγελµατία π.χ. γιατρό, δικηγόρο, αρχιτέκτονα, ψυχολόγο, δάσκαλο, νηπιαγωγό. 

Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, θα επέλεγες να πας σε έναν Μουσουλµάνο της 

Θράκης; Ναι, όχι, γιατί; 

Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο 

της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν βορειοηπειρώτη που ζει στην 

Αλβανία. Ας ξαναδούµε τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το 

φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα 

συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους δράκους για να µπει στο 

πανεπιστήµιο; Ποιος τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  

Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 

ξεκουράζεται στην αιώρα; 
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2. Υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

Στο συγκεκριµένο κοµµάτι του παραρτήµατος παρουσιάζεται το υλικό που 

δόθηκε στους συµµετέχοντες και στις συµµετέχουσες κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων. Επιπλέον, εκτίθεται και το υλικό που διέθετε ο συνεντευξιαστής το 

οποίο απαραιτήτως µετέφερε σε κάθε συνέντευξη. Από την αρχή της συνάντησης µε 

τους/τις συµµετέχοντες/ουσες ο ερευνητής ενηµέρωνε ότι µπορούν να ανατρέξουν σε 

αυτό είτε κατά τη διάρκεια είτε ακόµα και µετά το πέρας της συνέντευξης. Πιο 

συγκεκριµένα, το υλικό κατά σειράς παρουσίασης είναι το εξής: α) διαφηµιστικό 

φυλλάδιο φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης το οποίο αναπαριστά «τέρατα» που θα 

πρέπει να αντιµετωπίσει ο µαθητής/η µαθήτρια κατά τις δύο τελευταίες τάξεις του 

λυκείου, ώστε να ξεκουραστεί στην «αιώρα» του πλανήτη «Πανεπιστήµιο», β) 

αποσπάσµατα Υπουργικής Απόφασης (Αριθµ. Φ. 253.1/85022/Β6, 2014), 

αποσπάσµατα οδηγιών «για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Ελλήνων 

του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για 

το έτος 2014» (Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

2014), γ) βάσεις εισαγωγής σχολών – 90% Έλληνες Μουσ. Μειον. Θράκης ΓΕΛ. 

2013 – Πανελ. 2014 (Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, 2015), δ) οµοίως µε το προηγούµενο, ωστόσο µόνο για τα 14 

τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ε) απόσπασµα άρθρου (Παρατηρητής 

Αργολίδας, 2012). Ως προς το υλικό που µετέφερε ο συνεντευξιαστής σε κάθε 

συνέντευξη και που ήταν διαθέσιµο σε κάθε συµµετέχοντα και συµµετέχουσα εάν το 

επιθυµούσε, είναι το εξής: α) Νόµοι (Ν. 2327/1995, 2341/1995, 2525/1997, 

2413/1996, 2909/2001, 3404/2005), Υπουργική Απόφαση (Αριθµ. Φ. 

253.1/85022/Β6, 2014), «Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο 

εξωτερικό για το έτος 2014», β) άρθρο (Παρατηρητής Αργολίδας, 2012). 
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α) ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης των Ιωαννίνων, 

περίπου το 2000.
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β)  

i. Ελληνική Εθνική Μειονότητα Αλβανίας 

� Εισάγονται σε ποσοστό 1% επιπρόσθετα του συνόλου των εισακτέων κάθε 

τµήµατος. 

� Συµπεριλαµβάνονται στην ειδική κατηγορία του µηχανογραφικού ως 

«απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί 

στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών µη µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

� Για υπολογισµό των µορίων: Βαθµός απολυτηρίου αλβανικού σχολείου + 

µάθηµα Νεοελληνικής Γλώσσας που εξετάζεται στην Ελλάδα.  

� Για σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 

Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και Αστυνοµικής Ακαδηµίας, 

εξετάζονται επίσης και στα µαθήµατα είτε της Θεωρητικής Κατεύθυνσης είτε 

της Θετικής. 

� Ορισµένες σχολές και τµήµατα λόγω του γνωστικού τους ανtικειµένου, 

απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά µαθήµατα. Π.χ. για το Πλαστικών 

Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: εξέταση 

και στο Ελεύθερο Σχέδιο. 

ii. Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης 

� Έχουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου της ηµεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή 

Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή 

Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιµος των τίτλων των Εκκλησιαστικών 

Λυκείων. 

� Εισάγονται σε ποσοστό 0,5% επιπρόσθετα του συνόλου των εισακτέων κάθε 

τµήµατος. 

� Συµπεριλαµβάνονται στην ειδική κατηγορία στο µηχανογραφικό: «Έλληνες 

πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης». 

� ∆εν έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα τµήµατα: α) Θεολογίας, β) Κοινωνικής 

Θεολογίας και Ποιµαντικής, γ) Κοινωνικής Θεολογίας. 

� ∆εν έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε σχολές: α) Ανώτατων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, β) Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, γ) 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 
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γ) βάσεις εισαγωγής σχολών – 90% Έλληνες Μουσ. Μειον. Θράκης ΓΕΛ. 2013 – 

Πανελ. 2014 όπου βρίσκεται διαθέσιµο στο http://www.minedu.gov.gr/anazitisi-

archive/vaseis-eidikwn-katigoriwn-2014 (Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 2015)  

δ) οµοίως µε το προηγούµενο, ωστόσο µόνο για τα 14 τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων 

ε) Το 2012, οµάδα τελειόφοιτων µαθητών του νοµού Αργολίδας απέστειλε κοινό 

άρθρο στην τοπική εφηµερίδα «Παρατηρητής», µε τίτλο «Πριν δηλώσω 

µηχανογραφικό, να µην ξεχάσω να γίνω… Μουσουλµάνος». Ανάµεσα σε άλλα, 

γράφουν: «Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος συνεχίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας η 

αντιµετώπιση των Μουσουλµάνων ως ειδική κατηγορία για τις πανελλήνιες 

εξετάσεις, εξοργίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες µαθητές, οι οποίοι 

αισθάνονται αδικηµένοι…. Είναι δυνατόν τα πανεπιστήµια της χώρας µας να 

χαρίζουν θέσεις στους Μουσουλµάνους µε πολύ χαµηλές βαθµολογικές επιδόσεις, 

ενώ εµείς µε µεγαλύτερες βαθµολογίες απ’ αυτούς να χάνουµε την ίδια σχολή για 

λίγα µόρια; Αυτή είναι η αξιοκρατία που µας παρουσιάζει η χώρα µας; ∆ίνει 

απλόχερα µόρφωση και σπουδές στους Μουσουλµάνους για να καταφύγουν τα 

Ελληνόπουλα στο εξωτερικό; Έτσι µας στηρίζει ώστε να µείνουµε στην πατρίδα µας 

και να γίνουµε ελπίδα για το µέλλον; … Εµείς όµως είµαστε Έλληνες χριστιανοί και 

για να εισαχθούµε στις παραπάνω σχολές πρέπει να γίνουµε αριστούχοι! … ∆ιότι 

ειδικές κατηγορίες όπως των πολύτεκνων, των δυσλεκτικών, οι οποίες έχουν γίνει 

αποδεκτές, βασίζονται σε λογικά κριτήρια για τη δηµιουργία τους….». 
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3. Συµµετέχοντες – συµµετέχουσες 

 

 

ΟΝΟΜΑ  Ι ΑΤΡ ΙΚΗΣ  ( Ι . )  

ΠΛΑΣΤ ΙΚΩΝ  

ΤΕΧΝΩΝ  &  

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΗΣ  

ΤΕΧΝΗΣ  

(Π .Τ .Ε .Τ . )  

Αγαµέµνων �   

Αίας �   

Ανδροµάχη �   

Αντιγόνη �   

Ελένη �   

Ιάσων �   

Κασσάνδρα �   

Εκάβη  �  

Ηλέκτρα  �  

Ιοκάστη  �  

Ιόλη  �  

Ισµήνη  �  

Ιφιγένεια  �  

Ορέστης  �  
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4. Πίνακας 1
19
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Π.Τ.Ε.Τ. 0 0 
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Π.Τ.Ε.Τ. 2 1 

5
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ή
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ο
τ
ίµ
η
σ
η

 

τ
ω
ν 
Θ
ετ
ικ
ώ
ν 
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ια
κ
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εω

ν 

5.2.1 έλλειψη ισότητας και 
αδικία 

Ιατρική 5 3 
Π.Τ.Ε.Τ. 4 4 

5.2.2 διαµόρφωση 
προσπάθειας και 
προσωπικότητας 

Ιατρική 0 2 

Π.Τ.Ε.Τ. 3 2 

5.2.3 προηγούµενη 
εκπαιδευτική βαθµίδα και 

συνέπειες 

Ιατρική 5 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 4 0 

5.2.4 δηµιουργία διακρίσεων, 
διαχωρισµών και 
ανταγωνισµού 

Ιατρική 2 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 3 3 

5
.3

 Β
ά
σ
ει
ς 
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α
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ω
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ή
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Μ
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υ
σ
ο
υ
λ
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ή
ς 

Μ
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ς 
τ
η
ς 

Θ
ρ
ά
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η
ς 

5.3.1 έλλειψη ισότητας 
Ιατρική  3 
Π.Τ.Ε.Τ.  4 

5.3.2 δεδοµένη αποτυχία 
Ιατρική  4 
Π.Τ.Ε.Τ.  2 

5.3.3 εξήγηση βαθµολογικής 
διαφοράς 

Ιατρική  4 
Π.Τ.Ε.Τ.  1 

5.3.4 διαφωνίες όσων δεν 
εισάγονται για λίγα µόρια, έτσι 

όπως τις µεταφέρουν οι 
συµµετέχοντες/ουσες 

Ιατρική  6 

Π.Τ.Ε.Τ.  3 
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.4
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υ
π
ά
ρ
χ
ο
υ
ν 
α
υ
τ
ο
ί 
ο
ι 

νό
µ
ο
ι;

 

5.4.1 παραδειγµατισµός από  
το εξωτερικό 

Ιατρική 0 0 
Π.Τ.Ε.Τ. 5 0 

5.4.2 διευκόλυνση των 
µειονοτήτων 

Ιατρική 5 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 2 1 

5.4.3 εθνικές σκοπιµότητες 
Ιατρική 2 2 
Π.Τ.Ε.Τ. 0 3 
Π.Τ.Ε.Τ. 1 1 

                                                 
19 Στον πίνακα αυτό υπάρχουν οι κατηγορίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Πέµπτο Κεφάλαιο της 
παρούσας έρευνας. Επιπλέον, παρατίθενται οι αριθµοί οι οποίοι φανερώνουν το πόσοι/ες 
φοιτητές/τριες υπάρχουν στις κατηγορίες αυτές. Για την πληρέστερη αποτύπωση, οι αριθµοί αυτοί 
παρουσιάζονται ανά εκάστοτε τµήµα στο οποίο ανήκουν οι φοιτητές/τριες, και ανά µειονότητα για την 
οποία γίνεται λόγος. Στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη εµφανίζονται οι κατηγορίες, στην τρίτη στήλη 
τα τµήµατα στα οποία ανήκουν οι φοιτητές/τριες, και στην τέταρτη µε πέµπτη στήλη παρουσιάζεται ο 
αριθµός των φοιτητών/τριών ανάλογα µε την υπό συζήτηση µειονότητα. 
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π
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ς 
5.5.1 ο ρόλος της ατοµικής 

προσπάθειας, της 
προσωπικότητας και των 

κινήτρων 

Ιατρική 4 4 

Π.Τ.Ε.Τ. 3 3 

5.5.2 ο ρόλος του 
πανεπιστηµίου 

Ιατρική 1 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 2 1 

5.5.3 αποφοίτηση ως δείκτης 
αξίας 

Ιατρική 6 4 

Π.Τ.Ε.Τ. 2 1 

5
.6

 Εφαρµογή των νόµων και 
διάκριση γνωστικών 

αντικειµένων 

Ιατρική 2 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 2 1 

5
.7

 

Ρατσισµός και Στερεότυπα 
Ιατρική 3 7 

Π.Τ.Ε.Τ. 5 3 

5
.8

 

Σύγκρισή τρόπων εισαγωγής 
Ιατρική 3 3 

Π.Τ.Ε.Τ. 4 4 
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5. Συνεντεύξεις
20

 

5.1. Συνέντευξη πρώτη: Αγαµέµνων 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θέλω να θυµηθείς και να σκεφτείς για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα 
την τρίτη λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εντάξει, γενικά δεν ήτανε απ’ τις πιο εύκολες… προσπάθειες που µπορείς να κάνεις. 
Είχε, ήταν αρνητικό Αλλά… επειδή σε… σε όλη τη διάρκεια της σχολικής… των σχολικών χρόνων, 
εεε… είχα συνέπεια απέναντι στα µαθήµατα και στις υποχρεώσεις που πρέπει να ‘χω, η τρίτη λυκείου 
κύλησε σχετικά πιο εύκολα απ’ ό,τι θα περίµενα εεε… για να αντεπεξέλθω στις ανάγκες των 
µαθηµάτων, και… των πανελληνίων. Εντάξει, ήταν µια από τις πιο… αγχωτικές χρονιές, όπως και να 
το κάνουµε, γιατί πέφτει η πίεση… έχουνε περά, µας το ‘χουνε, µου το ‘χουνε, µου το ‘χανε περάσει 
βασικά, ότι είναι εν µέρει εεε… κρίνεται το… το µέλλον µου. Κάτι το οποίο πλέον απ’ ό,τι βλέπω δεν 
ισχύει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. Ναι. Παρότι δεν είναι… παρότι είδα και τους περισσότερους συµφοιτητές ας 
πούµε στο πρώτο έτος, µε το που µπαίνουν στο πανεπιστήµιο κι αφού έχουν φάει όλο το… το λούκι 
από… την προσπάθεια και την τρίτη, στην τρίτη λυκείου για να µπούµε στο πανεπιστήµιο κι όλα αυτά, 
επειδή τους έβλεπα ότι όντως ήταν πιο χαλαροί και… πιο πολύ να πάµε τις βόλτες µας, να κάνουµε να 
ράνουµε. Εγώ δεν το βίωσα αυτό στο πρώτο έτος. ∆ηλαδή προσπάθησα όσο γίνεται να κρατήσω το 
ίδιο επίπεδο στη σχολή, εεε… παρατηρώ ότι σιγά σιγά δεν βγαίνει. Η πίεση που έχεις φάει αυτά τα δύο 
χρόνια εεε… σ έχει µπουκώσει. Πρέπει κάπως να το βγάλεις, και δυστυχώς βγαίνει στο πανεπιστήµιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Τη δεδοµένη στιγµή, µοιάζω. Τη δεδοµένη στιγµή δηλαδή απ’ το δεύτερο, απ’ τη 
στιγµή που µπήκα στο δεύτερο έτος, εεε… µοιάζω. Είµαι πολύ… έχω παρατήσει σχεδόν αρκετά τη 
σχολή. Από άποψη µελέτης και προσπάθειας κι όλα αυτά. Τώρα… θα δείξει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν 
θα µοιάζει γιατί δεν έχει νόηµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο δεν έχει νόηµα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Το να… πας στο πανεπιστήµιο και απλά µπορεί να πας για βόλτα. Να έχεις κάνει 
τόση, ακυρώνεις όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει τα προηγούµενα χρόνια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Από µία άποψη είναι καλό. ∆ιότι… πρέπει να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώµατα και… 
στην εκπαίδευση και σ όλα αυτά. ∆εν διαφωνώ. Από την άλλη όµως δεν υπάρχουν οι παροχές. ∆ηλαδή 
εγώ παρατηρώ και στη σχολή µου ότι αυξάνονται οι εισακτέοι, αλλά δεν έχουνε τις υποδοµές για να 
υποστηρίξουνε αυτό το πράγµα. Και δηµιουργούνται προβλήµατα στην… στην εξέλιξη και στην 
πραγµατοποίηση των προγραµµάτων της σχολής. Ουσιαστικά δηλαδή µπαίνουνε στο πανεπιστήµιο, 
αλλά δεν… λαµβάνουν αυτό που θα έπρεπε να λαµβάνουνε από άποψη µόρφωσης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να µειωθεί ή να αυξηθεί;  

                                                 
20 Η σειρά της παρουσίασης των συνεντεύξεων ακολουθεί µια διττή αλφαβητική σειρά: πρώτα 
παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις της Ιατρικής και κατόπιν των Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της 
Τέχνης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µε αλφαβητικό τρόπο τα ονόµατα των 
συµµετεχόντων/συµµετεχουσών. Να σηµειωθεί εδώ ότι στα πλαίσια της ανωνυµίας των προσώπων, τα 
ονόµατα δεν είναι τα πραγµατικά. Ο ερευνητής προκειµένου να µην ονοµατίσει τα πρόσωπα µε τυχαίο 
τρόπο, επέλεξε να είναι ονόµατα από ήρωες/ηρωίδες αρχαίων τραγωδιών λόγω του θαυµασµού του 
ερευνητή προς τα αρχαία αυτά έργα. Θα πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές, ότι ουδεµία σύνδεση 
υπάρχει µεταξύ των προσώπων των συνεντεύξεων και των ιδιοτήτων των εκάστοτε ηρώων/ηρωίδων.  
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Τουλάχιστον για τη… δικιά µου τη σχολή, καλό θα ήτανε… πιστεύω ότι θα έπρεπε 
να µειωθεί. Και κυρίως βασικά στις σχολές οι οποίες είναι των θετικών επιστηµών που έχουνε κι 
εργαστήρια, τα οποία είναι πολύ πιο πρακτικά και χωρίζονται… πρέπει να χωριστούν σε οµάδες και… 
και γενικά οι χρονιές, όσο περισσότεροι είναι τόσο πιο δύσκολα. Ακριβώς επειδή δεν έχουµε τις 
υποδοµές. Οπότε αυτήν τη στιγµή, τουλάχιστον σ’ αυτές τις σχολές για µένα θα ‘πρεπε να ‘χουν, να 
µειωθούνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι. Όχι γιατί γι’ αυτό το πράγµα δεν έχει φροντίσει, γιατί βασικά έχουµε απαξιώσει 
τελείως το θεσµό του σχολείου, οπότε όλοι πάνε µε τα φροντιστήρια, δίνουνε τη βάση στα 
φροντιστήρια, και για παράδειγµα ένας µαθητής ο οποίος δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να πάει 
φροντιστήριο, δεν έχει την… τις ίδιες ευκαιρίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, εν µέρει ναι. Θα µπορούσε να 
είναι, και καλό θα είναι, να είναι λίγο πιο… επιεικείς απέναντι στις… εξετάσεις που θα πρέπει να 
δώσουνε και ούτω καθεξής. Και να µην είναι το ίδιο µε τους Έλληνες που ζούνε στην Ελλάδα, 
ακριβώς γιατί έχουνε ζήσει ορισµένα χρόνια, έχουνε αποτραβηχτεί ουσιαστικά εν µέρει από την όλη 
παιδεία που υπάρχει στην Ελλάδα και το πώς έχει καθιερωθεί το σύστηµα στην Ελλάδα. Αλλά τώρα 
για τους Έλληνες άλλης θρησκείας, όπως για παράδειγµα οι Ποµάκοι που ζούνε στην Ελλάδα, δεν 
πιστεύω ότι υπάρχει νόηµα να έχουνε… µικρότερες βάσεις για παράδειγµα που υπάρχουν τώρα. ∆εν 
έχουµε κάποια τρελή διαφορά στην εκπαίδευση που παίρνουνε. Τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά τη λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Η αλήθεια είναι ότι δεν το ‘χω σκεφτεί. ∆ηλαδή… ενώ πραγµατικά 
ακούγεται και την ακούω συνέχεια, δεν έχω κάτσει να σκεφτώ τον όρο µειονότητα. ∆ηλαδή αν 
ορίσουµε σαν µειονότητα εεε… το ότι είναι το σύνολο, ένα σύνολο ανθρώπων το οποίο βέβαια είναι 
µικρότερο εεε… από τον γενικό πληθυσµό µιας περιοχής, αυτό αυτόµατα σ’ ορισµένες περιοχές, κάνει 
κι εµάς τους ίδιους τους Έλληνες µειονότητα, µέσα στην ίδια την Ελλάδα. Αλλά δεν µπορώ να 
καθορίσω… δεν, δεν το ‘χω σκεφτεί καθόλου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αρκετές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… ως προς φυλετικά χαρακτηριστικά για παράδειγµα, οι Ροµά. Όσον αφορά τα 
θρησκευτικά, είναι οι Ποµάκοι. Από ‘κει και πέρα, ανάλογα στην κάθε περιοχή άµα το πάµε και πιο… 
τοπικιστικά, υπάρχουνε και µεταξύ των Ελλήνων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού, σε ποια περιοχή θα µπορούσες να φανταστείς; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Καλά στην Αθήνα δεν µιλάµε γιατί στην Αθήνα είναι παντού µειονότητες. Εεε… 
παντού. Και κυρίως στο κέντρο. Και κυρίως οι µεγαλουπόλεις είναι που εντοπίζονται οι περισσότερες 
µειονότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος 
µειονότητα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αυτό από µία άποψη θα ‘ταν καλό. Να οριστεί. Από την άλλη βέβαια, εεε… και έτσι 
όπως κατά την άποψή µου βλέπω ότι λειτουργούµε οι Έλληνες σαν Έλληνες µε την παιδεία που 
έχουµε, εεε… δεν πιστεύω ότι θα είχε θετικά αποτελέσµατα. Τουλάχιστον κατά τη γνώµη µου, θα 
αυξάνονταν τα φαινόµενα του ρατσισµού αρκετά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. Ειδικά στις περιοχές όπου οι Έλληνες µεταναστεύσανε. Για παράδειγµα στην 
Αµερική, στην Αυστραλία, ακόµα και στην Γερµανία υπάρχουνε.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς πιστεύεις ότι επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή 
αρνητικές επιδράσεις; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Και θετικές και αρνητικές. Εεε… το γεγονός ότι µέσα σε µία χώρα υπάρχουνε 
διάφοροι εεε… πολιτισµοί, διάφορες πολιτιστικές ιδέες από… εξαιτίας των µειονοτήτων, αυτό βοηθάει 
τους ανθρώπους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, και πραγµατικά πιστεύω ότι έχει θετική επίδραση. 
Αλλά παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές, φαίνονται τα… οι αρνητικές συνέπειες. Που είναι οι… οι 
αντιπαλότητες που δηµιουργούνται. Γιατί συνήθως οι µειονότητες βιώνουνε υπερβολικά… 
τουλάχιστον και στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες για παράδειγµα που πήγαν οι Έλληνες, 
βιώνουνε αρκετά έντονα το φαινόµενο του… του ρατσισµού και της βίας απέναντί τους. Είτε λεκτικής 
είτε σωµατικής είτε έλλειψη, έλλειψη ευκαιριών κι απ’ το ίδιο το κράτος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ελληνική.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο ας πούµε στοιχείο πού σε κάνει Έλληνα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αν πάµε µε βάση... τώρα αυτό είναι λίγο περίπλοκο… για µένα, εγώ νιώθω τώρα ότι 
είµαι Έλληνας λόγω της… παιδείας που έχω αποκτήσει, της γλώσσας που µιλάω. Καλώς… καλώς ή 
κακώς γιατί ακόµα δεν έχω κατασταλάξει ας πούµε στη θρησκεία εεε της θρησκείας, αλλά ουσιαστικά 
αυτά είναι τα οποία ορίζουνε µία εθνικότητα. Η γλώσσα, η θρησκεία, τα κοινά στοιχεία που έχουµε, οι 
παραδόσεις. Το πώς έχουµε µεγαλώσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τον 
έχεις ακούσει; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σηµαίνει για εσένα;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Για µένα Βορειοηπειρώτης… εεε… είναι οι κάτοικοι όπου ζούσανε στην… Βόρεια 
Ήπειρο, η οποία πλέον ανήκει εεε… στο κράτος της Αλβανίας, έπειτα από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, και ήτανε Έλληνες. Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Πλέον, ο όρος Βορειοηπειρώτης δεν 
έχει συνδεθεί µε αυτό το κοµµάτι. Έχει συνδεθεί µε τον… µε τον άνθρωπο ο οποίος έχει εθνικότητα 
απ’ την Αλβανία, µε τον Αλβανό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς θα τους χαρακτήριζες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αυτή τη στιγµή όσοι Βορειοηπειρώτες έχω γνωρίσει, θα τους χαρακτήριζα 
Αλβανούς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αλβανούς. Ως… δεν είναι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εγώ ποιον όρο να χρησιµοποιώ για να… (Σ.τ.Σ.: σκέψη) 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Για να συνεννοούµαστε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Για τους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αλβανούς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε αυτούς; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Πάνω σε ποιο κοµµάτι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σ οποιοδήποτε. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆ηλαδή… ναι, γενικά ναι. Και από άποψη παιδείας, και από άποψη… και όπως… 
και διαφέρουµε µε τον οποιονδήποτε… δεν γίνεται να είµαστε όλοι ίδιοι. Αλλά… και από άποψη 
εθνικοτήτων και όλα αυτά παιδείας που έχουµε αποκτήσει, ναι. Έχουµε διαφορές. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Και οµοιότητες υπάρχουν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Καλό! Περίµενε τώρα. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Για παράδειγµα στα 
συναισθήµατα. Εεε… µπορεί ως ένα σηµείο, στον τρόπο σκέψης. Αλλά όπως και αυτοί προσπαθούνε, 
όπως βασικά και εγώ προσπαθώ εεε… για να πετύχω ορισµένα πράγµατα στη ζωή µου τα οποία… τα 
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ιδανικά και τα ιδεώδη, πιστεύω ότι υπάρχουνε παρόµοια ιδανικά και ιδεώδη στον καθένα. Και 
ανάµεσα σ εµένα και… µε τους Αλβανούς… ή τους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είδους συναισθήµατα κοινά; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… τουλάχιστον απ’ αυτούς που έχω γνωρίσει µέχρι στιγµής, εεε… τα 
συναισθήµατα της χαράς, της αγάπης, εεε… της φιλίας, είναι παρόµοια. Είναι τα ίδια. Και ξέρω άτοµα, 
και έχω… φίλους. Και είναι τα ίδια. Και… και η συµπεριφορά. Μπορεί να έχουνε… ως ένα σηµείο 
διαφορετική παιδεία, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο κοντά εεε… µε τους Έλληνες που είναι στα 
σύνορα, εεε… έχουνε αρκετά καλές σχέσεις… τουλάχιστον αυτοί που ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουνε στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν, είπες Αλβανοί. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εξαρτάται! Η Ελληνική Μειονότητα της εεε… Αλβανίας η οποία 
και… και κατ’ εµέ ως εθνικότητα εεε… καθορίζεται από την γλώσσα, τη θρησκεία, και ούτω καθεξής. 
Θα τους θεωρούσα Έλληνες. Το πρόβληµα είναι ότι πλέον εεε… οι περισσότεροι που έρχονται και 
συστήνονται ως εεε… Βορειοηπειρώτες, δεν έχουνε αυτά τα στοιχεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; Σαν όρος. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν έχω κάποια απάντηση σ αυτήν την ερώτηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την µειονότητα αυτή, εισάγονται στα ελληνικά πανεπιστήµια σύµφωνα 
µε µια νοµοθεσία. Σε περίληψη είναι αυτή. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του τη φωτοτυπία που του έχω δώσει). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ήξερα ότι υπάρχουν, αλλά δεν ήξερα συγκεκριµένα. Ήξερα ότι υπάρχουν νόµοι οι 
οποίοι ευνοούνε τα… για το συγκεκριµένο… το συγκεκριµένο νόµο εγώ βασικά τον έµαθα πέρσι. 
Επειδή στη σχολή κι όλας, µε την αφορµή που µπήκα στη σχολή, είχα άτοµα τα οποία ήρθανε εεε… µε 
αυτόν τον νόµο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς τους χαρακτηρίζεις; Ή τι σκέφτεσαι γι’ αυτούς τους νόµους; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν πιστεύω ότι είναι τελείως δίκαιοι. Ναι, θα πρέπει να έχουνε µία όπως είπα και 
πριν… µία πιο ευνοϊκή αντιµετώπιση διότι ακριβώς δεν έχουνε… µεγαλώσει, ούτε έχουν 
προετοιµαστεί για το σύστηµα που… το εκπαιδευτικό σύστηµα που υπάρχει στην Ελλάδα. Εεε… αλλά 
δεν είναι τελείως δίκαια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Λογικά για να… προσελκύσει, να δώσει την ευκαιρία στην 
Ελληνική Μειονότητα εεε της Αλβανίας για παράδειγµα, να έρθει και να σπουδάσει στην Ελλάδα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τη σκέψη του νοµοθέτη όποια κι αν ήταν αυτή; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι, συµφωνώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Πώς σου φαίνεται αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν… δεν έχω ιδιαίτερο πρόβληµα… το… το να εισάγονται. Απ’ τη στιγµή που 
βέβαια και οι ίδιοι το νιώθουνε… και το θέλουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι ένα τέτοιο άτοµο, αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες 
δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Περισσότερες δυσκολίες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… διότι ακριβώς επειδή δεν έχει εεε… δεν έχει την εκπαίδευση, ούτε την… έχει 
πραγµατοποιήσει τα µαθήµατα που πραγµατοποιούνται και σ ένα ελληνικό σχολείο, αλλά έχει 
πραγµατοποιήσει τα αντίστοιχα σ ένα µικρότερο βαθµό, εεε… είναι πολύ πιο δύσκολα εεε… και πολύ 
πιο απαιτητικά εεε… τα πανεπιστήµια εδώ πέρα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποια ευκολία πιστεύεις ότι θα έχουν; 



140 
 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Από το κράτος, δεν νοµίζω… απέναντι στην αντιµετώπιση. Από ‘κει και πέρα είναι 
στο χέρι του… του κάθε καθηγητή. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ότι προσπάθησε, µπορεί να προσπάθησε και πολύ περισσότερο 
από… τους υπόλοιπους Έλλην… απ’ τους Έλληνες αριστούχους. Οπότε εγώ προσωπικά θα τον… 
συγχαιρόµουνα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως προς εσένα, θα µπορούσε η καταγωγή να παίξει κάποιο ρόλο σ αυτό ή είναι άσχετο 
το ένα µε το άλλο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆ηλαδή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν έπαιξε κάποιο ρόλο η καταγωγή στο ότι είναι αριστούχος, µε οποιοδήποτε τρόπο. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι. Όχι ιδιαίτερα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, κι είναι Βορειοηπειρώτης. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Από την… από την µία πλευρά, θα το δικαιολογούσα. Ότι ok, 
δυσκολεύονται περισσότερο γιατί καλώς ή κακώς µπορούν να κάνουν ελληνικά µαθήµατα κι όλα αυτά, 
αλλά για παράδειγµα είναι… το παρατηρώ και στη σχολή µου ότι είναι πολύ πιο δύσκολα να 
καταλάβουνε πράγµατα εεε… µέσω της ελληνικής γλώσσας κι ούτω καθεξής. Εεε… έχω παρατηρήσει 
εεε… δεν… δεν το ρίχνω τόσο πολύ στην καταγωγή, όσο στο γεγονός ότι προέρχονται από µία χώρα η 
οποία έχει πολύ χαµηλότερο εεε… εκπαιδευτικό επίπεδο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εδώ θα µπορούσε εδώ να παίζει κάποιο ρόλο η καταγωγή ως προς τις επιδόσεις του 
φοιτητή ή είναι άσχετο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν θεωρώ ότι παίζει σηµαντικό ρόλο η καταγωγή σαν καταγωγή µε βάση την 
εθνικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο τέτοιο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί του; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αυτήν τη στιγµή, τουλάχιστον εεε… µε τους περισσότερους που έχω γνωρίσει, είναι 
σχετικά καλές. Αλλά… εντάξει, δεν είναι ούτε… δεν είµαστε… οι καλύτεροι φίλοι κι ούτω καθεξής, 
αλλά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆ιαφωνώ. ∆εν πιστεύω ότι έχει ρόλο το πώς θα µπεις. Άπαξ και µπεις σε µια σχολή, 
µπήκες. Από ‘κει και πέρα αν αξίζεις, αυτό θα φανεί µέσα στη σχολή. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήταν δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Το ίδιο. Βέβαια στο γιατρό επειδή έχει να κάνει περισσότερο εεε… είναι πιο άµεσα 
µε… τον άνθρωπο τον οποίο θα… έστελνα και τον οποίο θα νοιαζόµουνα, έχει να κάνει µε την υγεία 
του, έχει να κάνει… µπορεί να υποστεί µεγαλύτερες συνέπειες, θα έδινα περισσότερο προσοχή. Αλλά 
και πάλι πιστεύω ότι το ίδιο θα αντιδρούσα και µε τα άλλα επαγγέλµατα. ∆εν πιστεύω ότι ακριβώς 
επειδή µπήκαν µε ειδικές κατηγορίες, είναι κατώτεροι… πάνω σ αυτό το κοµµάτι. Άπαξ και βγούνε 
από τη σχολή, και την τελειώσουν τη σχολή, πιστεύω ότι το αξίζανε να την τελειώσουνε. Και δεν έχει 
ρόλο που µπήκανε µε ειδικές, µε ειδική κατηγορία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις ότι θα είναι οι σχέσεις σου µε 
έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Πιστεύω ότι θα µπορέσω να συνεργαστώ. Αλλά αρκεί να υπάρχει το ίδιο κλίµα και 
από την απέναντι πλευρά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να 
προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν νοµίζω ότι… δεν νοµίζω ότι θα το… θα το διάλεγα. ∆εν νοµίζω ότι θα διάλεγα 
να επιλέξω συνεργάτη µου εγώ ο ίδιος εεε… κάποιο τέτοιο άτοµο. Γιατί παρ’ όλες τις σχέσεις που έχω, 
εεε… έχω δει πράγµατα κι έχω ακούσει πράγµατα απ’ τους δικούς µου για… απ’ τους δικούς µου 
από… τα χωριά από την περιοχή εδώ γύρω, τα οποία δεν µε κάνουνε να εµπιστεύοµαι πλήρως… αυτά 
τα άτοµα… µε βάση το πώς έχουνε µεγαλώσει. Παρόλα αυτά, άµα ήτανε απλά να συνεργαστώ, άµα 
τύχαινε να συνεργαστώ, δεν θα είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα απ’ τη στιγµή που δεν θα µ’ επηρέαζε 
εµένα στη δουλειά µου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µία άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Ξέρεις πάνω κάτω την ιστορία; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι ιδιαίτερα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέµου στην Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας 
προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, 
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς 
και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης. Και έτσι λοιπόν έχουµε την Μουσουλµανική 
Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουν στην Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι 
είναι για εσένα εθνικά; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί όπως όρισα πριν την εθνικότητα µε 
βάση την θρησκεία, την γλώσσα και… τις κοινές παραδόσεις, αυτήν τη στιγµή, µε βάση αυτόν τον 
ορισµό, δεν µπορώ να τους… να τους κατατάξω στην ελληνική εθνικότητα. Οπότε… κατ’ εµέ είναι 
Τούρκοι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
Μειονότητα της Θράκης; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Στη θρησκεία. Στις παραδόσεις. Στη συµπεριφορά… λόγω των βιωµάτων που 
έχουµε… ο καθένας. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Και οµοιότητες. Αλλά… όπως υπάρχουν οµοιότητες µε όλους εεε… τους 
ανθρώπους. Όχι κάποιες ιδιαίτερες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο πληθυσµός έχει αναγνωριστεί επισήµως ως µειονότητα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆ιότι στην… στην Ελλάδα για παράδειγµα, έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα µε 
βάση τη θρησκεία τους. Και στην Ελλάδα η επίσηµη θρησκεία είναι οι… χριστιανοί ορθόδοξοι. Οπότε 
ουσιαστικά µάλλον αυτός είναι ο λόγος κατά τη γνώµη µου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Λογικά ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι διαφορές; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Αν…, και στον χαρακτήρα και στην παιδεία, µπορεί εεε… επειδή µάλλον οι 
µουσουλµάνοι της Θράκης εεε ζούνε στην Ελλάδα, έχουνε, παίρνουν ορισµένα στοιχεία τα οποία… 
παίρνουν ορισµένα στοιχεία από τους Έλληνες κατοίκους της Θράκης. Καλώς ή κακώς. Οπότε έχουνε 
διαφορές εεε… σε σχέση µε τους Βορειοηπειρώτες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω. Λογικά ναι. Αλλά δεν µπορώ να σκεφτώ αυτήν τη στιγµή 
κάποια. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες πριν ότι αναγνωρίστηκε αυτή η µειονότητα ίσως λόγω θρησκείας. Βέβαια 
υπάρχουν και καθολικοί στην Ελλάδα ή πολλά άτοµα τα οποία ανήκουν σε κάποια άλλη θρησκεία. 
Αυτοί γιατί δεν έχουν αναγνωριστεί ως µειονότητα πιστεύεις; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως είπες κι εσύ πριν, και το ξέρεις ήδη, τα άτοµα αυτά µπαίνουν µε ειδική 
νοµοθεσία στο πανεπιστήµιο. Βέβαια έχω και τον νόµο εν ολίγοις εδώ πέρα. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του τη φωτοτυπία). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Ή πώς τους χαρακτηρίζεις; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: ∆εν θεωρώ ότι είναι τελείως δίκαιοι. Ούτε απέναντι… βασικά κυρίως απέναντι 
στους… στους υπόλοιπους Έλληνες… στα υπόλοιπα παιδιά τα οποία µπαίνουν στο πανεπιστήµιο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Μπορεί να ‘ταν µια προσπάθεια απλά για να προστατέψει τη 
µειονότητα της… της Θράκης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να τους προστατεύσει από τι; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Από τις αδικίες οι οποίες γίνονται πάνω στις µειονότητες από κάθε κράτη… σε κάθε 
κράτος, από το ίδιο το κράτος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τη σκέψη του νοµοθέτη; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Με τη σκέψη του νοµοθέτη, ναι. Με το πώς εκπληρώνεται… ο νόµος, και το πώς 
τελικά έχει πραγµατοποιηθεί, όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως διάβασες, δεν µπορούν να εισαχθούν στα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 
Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό τι σκέφτεσαι; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν…, προσπαθώ να… καταλάβω αν… αν η Θεολογία ή η 
Κοινωνική Θεολογία, τουλάχιστον, αφορά καθαρά, είναι σχολές οι οποίες εεε… ασχολούνται καθαρά 
µε τον χριστιανισµό. Κατά τη γνώµη µου και απ’ το λίγο που ξέρω, νοµίζω ότι δεν είναι σχολές οι 
οποίες αφοράνε καθαρά εεε… τον χριστιανισµό. Πρέπει να µελετάνε όλες τις θρησκείες, και να 
µελετάνε… θεωρώ. Αν ισχύει αυτό, είναι λάθος. Όσον αφορά τώρα την να µπαίνουνε σε σχολές οι 
οποίες όπως είναι οι Εκκλησιαστικές εεε… που… που δεν µπαίνουνε, και καλώς δεν µπαίνουνε, διότι 
είναι αντίθετη µε την θρησκεία τους, συµφωνώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 
Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Πώς σου φαίνεται αυτό; Ή 
γιατί πιστεύεις ότι στα παιδιά της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας δίνεται η δυνατότητα, ενώ 
στα παιδιά της µουσουλµανικής όχι; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πάλι θα το πάω µε βάση λόγω… αλλά… δεν είναι µόνο µε λόγω της 
θρησκείας. ∆εν ξέρω. Θα το θεωρού… θα το θεωρούσα λάθος. Τουλάχιστον από την στιγµή που… τα 
παιδιά αυτά ζούνε και µεγαλώνουνε στην Ελλάδα, πιστεύω ότι… θα είχανε πολύ περισσότερο τη 
διάθεση και την… και την επιθυµία να µπούνε σε κάποια τέτοια σχολή απ’ ό,τι… οι Έλληνες, η 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις εισαγωγής του 2014 για όλα τα τµήµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μου είπες και 
πριν ότι ξέρεις ότι µπαίνουν µε χαµηλότερο βαθµό. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι, ναι. Και αρκετά χαµηλότερο βαθµό.  
(Σ.τ.Σ.: Του δίνω τη φωτοτυπία και τη µελετά από µέσα του). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες οι σκέψεις σου γι’ αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όπως είπα πριν, δεν το θεωρώ δίκαιο το… το γεγονός ότι µπαίνουν µε τόσο πολύ 
χαµηλό βαθµό. Με τόσο πολύ χαµηλά µόρια σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Βέβαια δεν µπορώ να ξέρω 
το τι κάνουνε ακριβώς στα… στο σχολείο τους, το τι εκπαίδευση παίρνουνε σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους που πηγαίνουνε σε γενικά λύκεια όπως αναφέρει ο νόµος. Αλλά… και πάλι δεν το θεωρώ 
δίκαιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το 2012, µια οµάδα τελειόφοιτων µαθητών από σχολείο της Αργολίδας, είχε συντάξει 
και έστειλε σε τοπική εφηµερίδα, ένα άρθρο που έλεγε «Πριν δηλώσω µηχανογραφικό, να µην ξεχάσω 
να γίνω µουσουλµάνος».  
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(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του το άρθρο). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… νοµίζω ότι είναι λίγο ακραίο. Εεε… παρόλα αυτά δεν έχουνε άδικο πλήρως. 
Όντως είναι πάρα πολύ χαµηλές οι βάσεις και όντως εεε… είναι άδικο προς τους υπόλοιπους και… 
ναι, πρέπει οι… χριστιανοί όπως αναφέρει εδώ πέρα Έλληνες να είναι αριστούχοι για να µπούνε σε 
παρόµοιες σχολές µε µουσουλµάνους οι οποίοι µπαίνουνε µε πολύ χαµηλότερο βαθµό. Αλλά παρ’ όλα 
αυτά, συνεχίζω και πιστεύω ότι άπαξ και µπεις στη σχολή, από ‘κει και πέρα το αν θα βγεις ή όχι, δεν 
έχει να κάνει εεε… µπορεί να δεν, δεν καθορίζει το ότι ο βαθµός του λυκείου που είχες, το αν θα είσαι 
καλός µετέπειτα στο… στο πανεπιστήµιο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Γιατί µπορεί να µην έχουνε την ίδια ακριβώς εεε… τις ίδιες ακριβώς ελαφρύνσεις 
ή… την ίδια ακριβώς αντιµετώπιση από το κράτος εεε… όπως οι µουσουλµάνοι, αλλά παρ’ όλα αυτά, 
άµα το δούµε απ’ τη σκοπιά που το βλέπουνε και οι συντάκτες του άρθρου, έχουνε πολύ πιο ευνοϊκή 
αντιµετώπιση από το κράτος σε σχέση µε τους υπόλοιπους Έλληνες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το 2014, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, γνωµοδότησε ότι µια µαθήτρια, κόρη 
Έλληνα πολίτη της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, δεν µπορεί να υπαχθεί στην ειδική 
κατηγορία του µηχανογραφικού δελτίου, επειδή δεν είναι µουσουλµάνα στο θρήσκευµα. Η αιτιολογία 
ήταν ότι απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στην εν λόγω κατηγορία, είναι η θρησκευτική ιδιότητα του 
υποψηφίου. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, πώς το σχολιάζεις; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Με βάση τον νόµο που… την περίληψη βασικά του νόµου που 
διάβασα εδώ πέρα, το… ο νόµος βασιζότανε πάνω στο… στον τύπο του σχολείου που έχει πάει εεε να 
σπουδάσει. Και όχι… δεν έδινε τόσο πολύ βάση στο θρήσκευµα. Τουλάχιστον αν κατάλαβα καλά. 
Εεε… οπότε εάν αυτή η κοπέλα εεε… είχε πάει κι είχε… φοιτήσει σε όχι… Γενικό Λύκειο, όχι σε ένα 
Γενικό Λύκειο, ελληνικό, αλλά σε κάποιο από τα… απ’ τα οποία περιλαµβάνονται εεε… στον νόµο, 
ήτανε λάθος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης ή µία µουσουλµάνα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… νοµίζω το ίδιο είναι. Τις ίδιες δυσκολίες και τις ίδιες ευκολίες που 
αντιµετωπίζουνε και οι υπόλοιποι φοιτητές, από την άποψη εεε… του… της αντιµετώπισης. Από ‘κει 
και πέρα, δεν ξέρω… επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς εεε… τι µόρφωση παίρνουνε, τι εκπαίδευση 
παίρνουνε… απ’ το σχολείο τους, απ’ το πώς λειτουργούνε τα µαθήµατα εκεί πέρα, λογικά θα είναι 
λίγο πιο δύσκολα στο να ανταπεξέλθουνε στις απαιτήσεις του πανεπιστηµίου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα έχουνε κάποιες ευκολίες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι ιδιαίτερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Και τραβήξουµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο 
οποίος ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ 
αυτόν τον αριστούχο φοιτητή; Ή θα µπορούσε το θρήσκευµα να παίζει κάποιο ρόλο σ αυτό; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι, δεν πιστεύω ότι το θρήσκευµα παίζει ρόλο στην επίδοση που θα έχει ο φοιτητής 
αυτός στο… στο πανεπιστήµιο. Θα έκανα ουσιαστικά πάνω κάτω την ίδια σκέψη που θα έκανα άµα 
ήτανε αυτός ένας Έλληνας εεε… χριστιανός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε µαζέψει άτοµα που περνάνε µε 
δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα έκανες; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Την ίδια σκέψη που θα έκανα για έναν… βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση εεε… 
µπορεί να θεωρούσα ότι… ήτανε και… κατά ένα ποσοστό αναµενόµενο, από την άποψη της 
εκπαίδευσης που είχε, και των δυνατοτήτων που του ‘χανε… που του παρείχε το κράτος πιο πριν… 
ώστε να µπορέσει να αντεπεξέλθει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Πάµε λίγο πάλι επανάληψη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, που δεν κάνεις παρέα ή δεν έχεις γνωρίσει 
κάποιον, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Α, ναι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες, είναι κι αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις την άποψή του 
αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε, λάθος. Όπως απάντησα και πριν, πιστεύω ότι αφού θα την τελειώσει τη σχολή, 
εάν όντως στη σχολή έχει προσπαθήσει και έχει παλέψει και ήτανε όντως καλός φοιτητής, µε την 
άποψη όχι τόσο της… της βαθµολογίας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ίδιο και για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο 
επαγγελµατία; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι σχέσεις σου µε 
έναν συνάδελφο που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όπως θα ήτανε και µε… οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο ο οποίος δεν ήταν 
µουσουλµάνος. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν πάλι επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες 
να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από 
τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Οι ίδιες πιθανότητες µε το να ήτανε κάποιος… χριστιανός ο οποίος δεν προέρχεται 
από την µουσουλµανική αυτή κοινότητα… µε κάποιο άλλο άτοµο το οποίο δεν θα προερχότανε απ’ 
αυτή τη µουσουλµανική κοινότητα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με τον Βορειοηπειρώτη όµως είχες πει ότι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ναι. Εεε… το γεγο… το πρόβληµα είναι βασικά ότι δεν γνωρίζω εεε… ιδιαίτερα 
εεε… ούτε έχω γνωρίσει βασικά ανθρώπους, οπότε δεν µπορώ να καταλάβω καθόλου… δεν έχω µία 
ιδέα για τη νοοτροπία τους, ούτε για τον τρόπο που σκέφτονται. Εεε… σε αντίθεση µε… τους 
Βορειοηπειρώτες, όπου παρότι έχω δυο τρία παιδιά τα οποία κάνουµε… παρέα (Σ.τ.Σ.: χροιά 
αµφιβολίας, στην συνέχεια είναι σαν να «διορθώνει»), είµαστε γνωστοί, µιλάµε µέχρι ένα σηµείο, 
εεε… αρκετά απ’ αυτά που έχω δει, δεν µε βοηθάνε να τους εµπιστεύοµαι πλήρως οπότε να µπορέσω 
να συνεργαστώ µαζί τους εεε… µε δική µου ευθύνη σ ένα δικό µου… ιατρείο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια στοιχεία έχεις δει που σε κάνουν να µην τους εµπιστευτείς; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… το γεγονός ότι είναι λί… η πονηριά. Βασικά όχι η πονηριά σαν…, η κούτο-
πονηριά (Σ.τ.Σ.: η παύλα ανάµεσα στις δύο σύνθετες λέξεις, τοποθετήθηκε για να καταδειχθεί ο 
τονισµός που ο ίδιος ο συνεντευξιαζόµενος κάνει ανάµεσα στο πρώτο συνθετικό). Εεε… ότι δεν θα 
νοιαστούνε και τόσο πολύ… θα προτιµήσουνε να δειχθούνε περισσότερο. Πράγµα το οποίο ισχύει 
βέβαια και για αρκετούς Έλληνες, αλλά… σε αναλογία τουλάχιστον µέχρι στιγµής από ό,τι… απ’ 
αυτούς που ξέρω, είναι περισσότερο σε… σ αυτούς. Αυτά κυρίως είναι το τέτοιο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουµε τώρα τρία άτοµα: έναν κάτοικο της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και 
έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Αν ξαναδούµε τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Και αν 
δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα 
συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή το σύστηµα, πραγµατικά πιστεύω 
ότι για να µπεις στο πανεπιστήµιο, τα περισσότερα προβλήµατα τα αντιµετωπίζει ο Έλληνας. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Γιατί αυτά που τους ζητάνε, οι απαιτήσεις βασικά που έχουνε από αυτόν, µε βάση τη 
βαθµολογία που πρέπει να γράψει, µε βάση το… είναι πολύ υψηλότερες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι θα έχει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Εεε… νοµίζω ότι… σε αυτό το κοµµάτι, εεε… οι… Βορειοηπειρώτες έχουνε, είναι 
πιο ευνοηµένοι. ∆ηλαδή θα έχουνε τα λιγότερα. Έχουνε και περισσότερες σχολές στις οποίες µπορούνε 
να µπούνε µε χαµηλότερη βαθµολογία, εεε… βέβαια όχι µε την ίδια χαµηλότερη βαθµολογία που 
µπαίνουνε κι οι µουσουλµάνοι, αλλά έχουνε πολύ µεγαλύτερο… για παράδειγµα πεδίο επιλογής. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο πεδίο;  
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Μπαίνουνε σε περισσότερες σχολές, έχουνε περισσότερες επιλογές. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ο Έλληνας! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; Γιατί; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Ο Έλληνας. Εεε… εκτός του γεγονός ότι έχει προσπαθήσει υπερβολικά πιο πολύ, 
εεε… οπότε του βγαίνει σε κάποια φάση… κατά τη διάρκεια της… ζωής στο πανεπιστήµιο, εεε… 
είναι λίγο και η νοοτροπία του… η νοοτροπία που έχουµε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις εσύ ή κάποιο σχόλιο; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: Όχι. 

 

5.2. Συνέντευξη δεύτερη: Αίας 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΑΙΑΣ: Αρκετά κοπιώδη αλλά όχι στο βαθµό που προσπάθησα τα περισσότερα χρόνια, τα χρόνια που 
ήταν πιο πριν γιατί θυµάµαι ότι πρώτη γυµνασίου π.χ. διάβαζα µέχρι µία δύο τρεις το βράδυ. Εεε… 
µπαίνει µια µέρα, την θυµάµαι πολύ χαρακτηριστικά, αυτή την µέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μπαίνει 
η µάνα µου στο δωµάτιό µου πρώτη λυκείου, 8 η ώρα, εγώ έκανα ότι διάβαζα, εεε… και ήµουνα στον 
υπολογιστή και χάζευα. Μου λέει, στην πρώτη γυµνασίου ήσουνα µέχρι το βράδυ, τώρα τι κάνεις και 
φροντιστήρια; Της λέω, εντάξει τα ξέρω. Εντωµεταξύ όσο λιγότερο διάβαζα τόσο βελτιωνόντουσαν οι 
βαθµοί, µε κάποιο τρόπο περίεργο! Μη µε ρωτήσεις! Εεε… οπότε θεωρώ ότι διάβασα πολύ στην τρίτη 
λυκείου, αλλά όχι υπερβολικά. ∆ηλαδή έχοντας µιλήσει µε συµφοιτητές µου τα πρώτα χρόνια όταν 
µπαίναµε στη σχολή, εεε δεν διάβασα τόσο όσο διαβάσανε άλλοι, και ήµουνα και λίγο άτυχος ας 
πούµε στο ότι βρέθηκα εδώ… λάθος διατύπωση, τυχερός ήµουν που βρέθηκα εδώ, απλά ήτανε µια 
σειρά από ατυχείς συγκυρίες. Ναι, είχα µεγάλη απόκλιση σε πολλά µαθήµατα βαθµολογητές, και γι’ 
αυτό. Είχα 19200 και είχα 11% έκθεση, 7% µαθηµατικά κατεύθυνσης, 6% βιολογία παιδείας. Είχα 
καλές έτσι αποκλίσεις, οι οποίες αν δεν υπήρχανε, θα µουνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ιατρική ήθελες πάντως. 
ΑΙΑΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι! Είναι απόφαση από τρίτη γυµνασίου. Θεωρητική ήθελα να πάω στην 
αρχή, ήθελα ν ασχοληθώ µε τις ξένες γλώσσες, ναι. Και µου λένε θα πας θετική. Γιατί; Γιατί θα πας 
θετική. Οk λέω, θα πάω θετική, θα πάω Ιατρική. Μου λένε θα πας Πολυτεχνείο, γιατί µου λέει η µάνα 
µου δεν θέλω να σε σκέφτοµαι µέσα σ όλα αυτά! Κανένας τελικά δεν έχει ακολουθήσει, αφού έχουν 
όλοι το πτυχίο αλλά κανένας δεν έχει ακολουθήσει αυτή την καριέρα. Εεε… λέω όχι, θα πάω Ιατρική 
γιατί εµένα αυτό µου αρέσει. Τελικά ευτυχώς που δεν πήγα ξένες γλώσσες! Τις λατρεύω, τις 
χρησιµοποιώ πάρα πολύ ακόµα, αλλά δεν είναι… δεν θα µπορούσα πιστεύω να ασχολούµαι µ’ αυτό σ 
όλη µου τη ζωή. ∆ηλαδή όταν µε είχαν ρωτήσει στο πρώτο έτος αν δεν έµπαινες τι θα ‘κανες, δεν 
ήξερα τι ν’ απαντήσω εκείνη την ώρα, και γυρνάω κι απαντάω, εντάξει µπήκα, µην το κάνουµε θέµα. 
Αυτό. Θα ξανάδινα, θα πήγαινα στο εξωτερικό, θα ‘κανα κάτι. ∆εν πιστεύω ότι θα µπορούσε η ζωή 
µου να εξελιχθεί διαφορετικά. Ποια ήταν η ερώτηση; (Σ.τ.Σ.: Γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα χαρακτήριζες την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο. 
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ΑΙΑΣ: Αρκετά έντονη, αλλά όχι τόσο έντονη όσο τα προηγούµενα χρόνια. Ήµουνα πιο πείσµων τα 
προηγούµενα χρόνια. Στην τρίτη λυκείου αποφάσισα να είµαι πιο µετρηµένος και πιο… έκανα τις 
υπερβολές µου όπως κάνουνε όλοι, αλλά όχι στο επίπεδο που τις κάνουνε οι άλλοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΑΙΑΣ: Ε είναι εντελώς, είναι εντελώς ρεαλιστικό όλο αυτό το πράγµα, έτσι πραγµατικά δηλαδή. Είναι 
ένα ψέµα. Εεε… ο όγκος της γνώσης που έχεις να αφοµοιώσεις, να κατανοήσεις, να πάρεις πράγµατα 
απ’ αυτόν στο πανεπιστήµιο, είναι τεράστιος. Το δύσκολο θεωρώ µε τις πανελλήνιες και µε την 
προετοιµασία για την είσοδο στο πανεπιστήµιο είναι ότι πρέπει να είσαι… επιτρέπονται τα αγγλικά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΙΑΣ: Πρέπει να είσαι to the point στο τι ακολουθείς στην τακτική σου για να γράψεις, να να να να. 
Είναι έξι γραπτά, δεν είναι κάτι παραπάνω. Όταν ήµουν εγώ ήταν έξι γραπτά, εεε… δεν είναι κάτι 
παραπάνω. Στο πανεπιστήµιο πρέπει ν αφοµοιώσεις τεράστιους όγκους γνώσης και… αυτοί οι όγκοι 
γνώσης, θα ξεκινήσουν να διαµορφώνουν και το τι είσαι σαν επιστήµονας αύριο µεθαύριο. Θεωρώ 
ότι… οι δράκοι ίσως, στην δευτέρα και στην τρίτη λυκείου, να µην είναι τόσο εκτός πραγµατικότητας, 
αλλά αν µη τι άλλο, το τερατάκι, το καρτούν ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων που κάθεται στο 
πανεπιστήµιο, είναι ένα ψέµα. Γι’ αυτά που εγώ διαβάζω καθηµερινά. Γιατί κι αυτό θα ‘ταν ένα ψέµα. 
Αλλά χρειάζεται διάβασµα. Θεωρώ. Όχι για να περνάς απλά τα µαθήµατα, για να µαθαίνεις και 
πράγµατα να µην σκοτώσεις αύριο κανέναν ως γιατρός, να µην στραβοµάθει κάποιο παιδί αύριο 
µεθαύριο ως δάσκαλος, να µην κάνεις κάποιο λάθος αύριο ως µηχανικός, µαθηµατικός, οτιδήποτε 
είσαι, παντού χρειάζεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον ήρωα του φυλλαδίου 
που τώρα ξεκουράζεται; 
ΑΙΑΣ: Εεε…(Σ.τ.Σ.: σκέψη) όχι. Για κανένα λόγο. ∆εν… δεν έχει νόηµα. Άµα µπαίνεις στο 
πανεπιστήµιο, κι αποφασίζεις εσύ τι θα σπουδάζεις έχοντας τόσες επιλογές, δεν έχει νόηµα να µπαίνεις 
και να το παρατήσεις. Άµα δεν θες να κάνεις κάτι µε τη ζωή σου, µην µπεις στο πανεπιστήµιο. Εεε… 
µην κάνεις τίποτα. Γενικά ό,τι θες να κάνεις, αυτό κάνεις. Άµα µπαίνεις στο πανεπιστήµιο συνεπάγεται 
και κάποιες ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις. Το να δουλεύεις, έχει επαγγελµατικές υποχρεώσεις. Το να 
κάθεσαι, δεν έχει υποχρεώσεις!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µίλησες για την Ιατρική ή γενικά για όλες τις σχολές; 
ΑΙΑΣ: Θεωρώ ότι αυτό ισχύει για όλα τα τµήµατα, παρ’ όλα αυτά εγώ, η εµπειρία που έχω, είναι για 
την Ιατρική. Για όλες τις επιστήµες ισχύει αυτό. ∆εν πιστεύω δηλαδή ότι… εεε ο γιατρός µέσα θα 
κάθεται και θα διαβάζει, ο νηπιαγωγός θα κάθεται, ο ψυχολόγος θα διαβάζει, ο µαθηµατικός θα 
κάθεται, αυτός που είναι στο Πλαστικών Τεχνών δεν θα κάνει τίποτα. Όλοι έχουµε υποχρεώσεις, 
δηλαδή εντάξει, µην τρελαθώ τώρα, όλοι έχουµε διάβασµα, όλοι αντιµετωπίζουµε επιστήµες, είναι 
δύσκολα τα πράγµατα, εγώ ίσως να µην τα κατάφερνα καλά σε κάτι άλλο απ’ αυτό που έχω διαλέξει 
να… σπουδάζω. ∆ηλαδή άµα έµπαινα φυσικό, δεν θα έπαιρνα ποτέ το πτυχίο µου, και θα διάβαζα. Εεε 
είναι δύσκολο αυτό που έχουµε πει να κάνουµε. Θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιµηµένη η τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στο… στη χώρα µας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υποτιµηµένη; 
ΑΙΑΣ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως προς τι; 
ΑΙΑΣ: Εεε… απ’ τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ήδη έχει αρχίσει να περνάει αυτή η εικόνα η οποία 
απεικονίζεται εδώ πέρα (Σ.τ.Σ.: στο φυλλάδιο). Ότι διάβασε τώρα δύο χρόνια για να µπεις να κάθεσαι 
φοιτητής. Εεε µέσα στο ίδιο το πανεπιστήµιο, βλέπουµε αρκετά πράγµατα τα οποία αποθαρρύνουνε το 
φοιτητή από το ν ασχοληθεί να διαβάσει. Είτε είναι αυτό το κλίµα του πανεπιστηµίου όπως 
διαµορφώνεται από εµάς τους ίδιους, µην ξεχνάµε ας πούµε ότι είµαστε συνυπεύθυνοι, ζούµε κι εµείς 
σ αυτό το ίδρυµα, εεε… τους καθηγητές µας, το διοικητικό προσωπικό, οποιονδήποτε. Οπότε θεωρώ 
ότι εντάξει… ξέχασα και πάλι την ερώτηση!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ρώτησα γιατί είναι υποτιµηµένο. 
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ΑΙΑΣ: Θεωρώ ότι είναι υποτιµηµένο γιατί ίσως κι εµείς να µην πιστεύουµε ότι έχει αντίκρισµα το 
πτυχίο που παίρνουµε, εντάξει, αυτό µπορείς να το καταλάβεις, όλοι προσπαθούν να κάνουν ένα 
µεταπτυχιακό, µετά διδακτορικό. Αν καταλάβαινε ο καθένας µας πιστεύω την ουσία αυτού του οποίου 
σπουδάζει, θα ήµασταν πολύ καλύτερα. Εεε… για παράδειγµα. Η Ιατρική διαρκεί έξι χρόνια. Τα δύο 
τελευταία χρόνια, είναι κλινικά χρόνια καθαρά. Είσαι µέσα στο νοσοκοµείο, µαθήµατα υποτίθεται δεν 
κάνεις. Υποτίθεται δεν κάνεις, γίνονται κάποια ενδοκλινικά µαθήµατα αλλά εντάξει, ενδοκλινικά 
µαθήµατα κάνουν κι οι ειδικευόµενοι, κι οι ειδικευµένοι, όλοι παρακολουθούν µαθήµατα. Αρά και η 
Ιατρική είναι κατά βάση µια τέτοια σχολή, η οποία έχει και δύο χρόνια κλινικής άσκησης, ώστε να 
µπορέσεις γιατί είναι και πρακτικό, δεν είναι µόνο επιστήµη, είναι και τέχνη. Αυτό θεωρώ ότι την 
κάνει λίγο κατώτερη απ’ τις άλλες επιστήµες. Οι άλλες είναι αµιγώς θεωρητικές επιστήµες. Όχι 
κατώτερη! Αυτό το οποίο ας πούµε όλοι πιστεύουν ότι η πιο θεωρητική επιστήµη, είτε είναι αυτή 
µαθηµατικά φιλοσοφία οτιδήποτε, είναι πιο ανεβασµένη στο ανθρώπινο νου, είναι πιο υψηλής ας 
πούµε διανόησης τα άτοµα τα οποία κατέχουν αυτές τις τέχνες, τουλάχιστον εγώ έτσι το σκέφτοµαι 
αυτές τις επιστήµες. Θεωρώ ότι οι γιατροί είµαστε λίγο πιο µπακάληδες. Είµαστε. Εεε και µας το 
κοπανάνε και οι βιολόγοι στα προπτυχιακά, στο προκλινικά έτη αυτό, ότι εµείς έχουµε σπουδάσει 
βιολογία, εντάξει λέει, έχει το πειραµατικό κοµµάτι, αλλά εµείς είµαστε και θεωρητικοί επιστήµονες, 
εσείς λέει βασικά σας ενδιαφέρει να έχετε πολλές κλινικές δεξιότητες και κάποιες γνώσεις της 
ειδικότητάς σας για να µπορείτε να θεραπεύσετε κόσµο. Εεε… εν µέρει είναι λάθος αυτό σαν ιδέα, 
γιατί αν είσαι µπακάλης, δεν θα µπορέσεις να θεραπεύσεις ή να διαγνώσεις ή να προσεγγίσεις έναν 
άνθρωπο. Υπάρχει επιστήµη πίσω απ’ όλο αυτό. ∆εν κατέβηκαν οι πλάκες και είπανε, δώσε αυτό στο 
γαστρικό έλκος. Βγήκε µετά από κόπο αυτό το πράγµα! Αλλά απ’ την άλλη έχει και πολλά έτσι 
κλινικά skills, τα οποία πρέπει ν’ αναπτύξεις ο ίδιος κατόπιν… ίσως και να µην χρειάζεται να το 
κάνετε βέβαια θα βγεις αύριο στην εργασία, µε ένα πτυχίο, µαθηµατικός, και θα θες να διδάξεις στο 
σχολείο. Πολύ διαφορετικό το να έχεις περάσει πέντε απειροστικούς λογισµούς, και να πας να διδάξεις 
στη δευτέρα λυκείου κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο λάθος ο τρόπος που έχουµε στο µυαλό 
µας, γι’ αυτό έχουµε υποτιµήσει τα πτυχία µας. Πιστεύω ότι, το τι θα κάνει ο καθένας στην κοινωνία, 
και πώς θα δουλέψει, είναι ανεξάρτητα το τι πτυχίο έχεις. Άλλα είναι.. άλλες είναι οι δεξιότητες που 
πρέπει να ‘χεις για να δουλέψεις ως µαθηµατικός στο λύκειο, άλλα πράγµατα σε µαθαίνει το πτυχίο. 
Το κακό είναι ότι όλοι µπαίνοντας στο µαθηµατικό, περιµένουνε όλοι… γενίκευση. Οι περισσότεροι 
απ’ όσους έχω µιλήσει τουλάχιστον, περιµένουν να βγουν, ώστε να δουλέψουνε. Εκεί µπαίνεις για να 
µάθεις µια επιστήµη, δεν µένεις.. δεν µπαίνεις για να βγεις καθηγητής. Αυτό. Γενικά είναι πολλοί 
παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την υποτίµηση του πτυχίου για µένα. Για όλα τα πτυχία σ αυτή τη χώρα. 
∆εν είναι τυχαίο ότι στις άλλες χώρες το πτυχίο είναι κάτι το οποίο το σέβονται. Εδώ δεν το 
σεβόµαστε. Φαίνεται ακόµα κι απ’ τον τίτλο που δίνουν στα πτυχία τους. Ίσως είναι µια άποψη έτσι 
δική µου, µπορεί να µην… σωστή άποψη, τουλάχιστον απ’ το πώς έχω διαµορφώσει εγώ τα πράγµατα 
στο µυαλό µου ιδιαίτερα για τη δική µου επιστήµη, θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιµηµένο το πτυχίο της 
Ιατρικής εδώ. ∆ηλαδή άµα µπεις σε µία κλινική ως τελειόφοιτος για να ξεκινήσεις µια ειδικότητα, 
είσαι το παιδί για τα θελήµατα. Και µπορεί να φτάσεις και στο τέλος της ειδικότητας και να ‘σαι το 
παιδί για τα θελήµατα. Εεε… ενώ οι ίδιοι επιστήµονες είστε κατά βάση. Και υπάρχουν και πιθανότητες 
επειδή εσύ είσαι πιο πρόσφατος να ‘σαι και καλύτερος. Αν εκµεταλλευτείς σωστά τις εκπαιδευτικές 
σου ευκαιρίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί, να αυξηθεί;  
ΑΙΑΣ: Η ερώτηση είναι δύσκολη. Αν πραγµατικά αυτοί που µπαίνουνε θέλουν να σπουδάσουν αυτό το 
οποίο µπαίνουν να σπουδάσουνε, και το σπουδάζουνε µε για την ίδια την επιστήµη, και όχι για να 
έχουν ένα χαρτί για να δουλέψουν αύριο µεθαύριο κάπου, µακάρι να µπορούσανε πόσοι εκατοµµύρια 
άνθρωποι υπάρχουν σ αυτή τη χώρα, να σπουδάσουνε. Ό,τι ηλικίας και να ήτανε, µακάρι, θα ήταν 
ευτυχές. Εεε αν τώρα κάποιος έχει στο µυαλό του συνδεδεµένο ότι θα πάρω το πτυχίο της Ιατρικής για 
να βγω στην αγορά εργασίας και να πιάσω µια θέση εργασίας ως ειδικευόµενος, µετά ως ειδικευµένος 
ν’ ανοίξω ένα ιατρείο και να βγάλω λεφτά, αυτό είναι λάθος. Γιατί δεν πας να σπουδάσεις την 
επιστήµη. Πας να γίνεις… κάτι το οποίο αύριο µεθαύριο θα µπορεί να βγάλει λεφτά. Λεφτά µπορείς να 



148 
 

βγάλεις και χωρίς να σπουδάσεις. Υπάρχουν πολλά success stories, όχι στην Ελλάδα, έξω, που δεν 
έχουνε σπουδάσει και έχουνε βγάλει πολλά περισσότερα λεφτά. Αν το θέµα είναι τα λεφτά ή η 
κοινωνική καταξίωση ή το οτιδήποτε, δεν νοµίζω ότι το πτυχίο του πανεπιστηµίου µπορεί να τους το 
χαρίσει αυτό, είναι το πιο... Το πανεπιστήµιο µπορεί να σε βοηθήσει να καλλιεργηθείς. Αυτό. Εεε… 
τώρα σε µία Ελλάδα της κρίσης κι όλας, µιλώντας για το δικό µου τµήµα, χωρίς να έχω γνώση για το τι 
γίνεται στα άλλα, θεωρώ, στα άλλα τµήµατα εννοώ του πανεπιστηµίου, σε άλλες Ιατρικές ξέρω ότι 
υπάρχει το ίδιο πρόβληµα, ο αριθµός των εισακτέων είναι απελπιστικά µεγάλος. ∆εν µιλάω για τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, γιατί άµα το παίρναµε έτσι, ούτε εγώ θα ‘πρεπε να σπουδάζω Ιατρική 
γιατί η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από άλλους γιατρούς αυτή τη στιγµή. Είναι όλα τα πόστα φουλ. Μ’ 
αυτό το σύστηµα υγείας. ∆εν θα το κρίνω. Αλλά µε το δεδοµένο σύστηµα υγείας, δεν υπάρχει, δεν θα 
‘πρεπε να υπάρχει ζήτηση για γιατρούς. Εε παρ’ όλα αυτά, όταν η Ιατρική Ιωαννίνων είναι ικανή να 
εκπαιδεύσει ογδόντα και φέτος πήρε διακόσιους… µικρή παρένθεση. ∆εν µ’ ενδιαφέρει, Κύπριοι, 
οικονοµικά κριτήρια, 90%, 10%, πολύτεκνοι, ο ένας, ο άλλος. Τους πήρε. ∆εν έχει σηµασία γιατί τους 
πήρε, πώς µπήκανε, τι τι τι τι τι. Το κράτος αποφάσισε τόσους γιατρούς ότι χρειάζεται. Γιατί εάν ήθελε 
να µειώσει τους εισακτέους, θα ‘πρεπε να µειώσει εξίσου όλες τις κατηγορίες. Αφού αποφάσισε ότι 
θέλει διακόσιους εισακτέους, θα ‘πρεπε να υπάρχουν υποδοµές να τους εκπαιδεύσει, γιατί δεν µπορεί 
να µπαίνουνε, δεν µπορούµε να µπαίνουµε ούτε στα χειρουργεία πέντε πέντε, ούτε να µα στε τρεις από 
πάνω από κάθε µικροσκόπιο εεε ούτε να πηγαίνουν τέσσερα άτοµα πάνω από έναν ασθενή για να του 
πάρουν ιστορικό, γιατί όταν µιλάνε τέσσερις και ρωτάνε έναν, είναι σαν να τον έχεις βάλει στην λάµπα 
της ανάκρισης. Αυτό δεν είναι ιστορικό, αυτός ο άνθρωπος τρελαίνεται στο τέλος. Εδώ εγώ πάω µ’ 
άλλο άτοµο για ιστορικό και δεν µπορώ να κάνω την δουλειά µου, δεν µπορώ κι εγώ δηλαδή σαν 
γιατρός. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτά τα δέκα. Ο άλλος µπορεί να έχει κάποια άλλα στο µυαλό του. Ο 
καθένας έχει την τεχνική του. Όλοι έχουµε αυτά τα οποία συµφωνούµε και στα οποία βαδίζουµε, αλλά 
εντάξει, υπάρχει πρόβληµα φοβερό. Εµείς φέτος είµαστε 150, και µπορούσε η Ιατρική να εκπαιδεύσει 
80.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι άλλοι 70; 
ΑΙΑΣ: Εεε… µοιράζεσαι το χρόνο. Οπότε έχεις το µισό χρόνο πάνω στο µικροσκόπιο συνολικά απ’ 
αυτόν που θα ‘πρεπε να έχεις στο πτυχίο σου, το µισό χρόνο πάνω στον ασθενή, το µισό χρόνο 
χειρουργικό, το µισό χρόνο σε… οποιοδήποτε εργαστήριο. Εγώ ήµουν η πρώτη χρονιά που δεν έκανε 
εργαστήριο βιολογίας πρακτικά, γιατί δεν υπήρχαν αντιδραστήρια για να µας καλύψουνε, και σου λένε 
οι βιολόγοι, δεν πειράζει, θα σας κάνουµε φροντιστήρια, θα σας µάθουµε σύγχρονες µοριακές τεχνικές 
και τα λοιπά και τα λοιπά µες στο φροντιστήριο, αλλά δεν θα τα κάνετε εδώ. Ή τα πειράµατα τα οποία 
κάναµε στα εργαστήρια π.χ. της βιοχηµείας, ήτανε πειράµατα τα οποία αστεία. ∆ηλαδή όλα αυτά θα 
µπορούσαν να ‘χαν διδαχθεί σε µία βιοχηµεία ή στη χηµεία στην αρχή, και να κάνουµε πιο advanced 
πράγµατα όσο προχωράει, απλά όταν έχεις αυτά τα υλικά, όταν έχεις µάλλον ένα χι budget, κι 
αποφασίζεις να εκπαιδεύσεις τους διπλάσιους, τότε αναγκαστικά θα κάνεις τα πιο εύκολα 
πειραµατάκια που θα ‘χει πιο φτηνά υλικά. Είναι το λογικό. Αφού θες να τους εκπαιδεύσεις όλους. 
Αυτό απ’ τη µεριά τους, δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν την καλύτερη πρόθεση. ∆εν θέλω, δεν 
δηµιουργείται ανισότητα στην εκπαίδευση. Για τους 150, έχουµε µάθει να κάνουµε αυτά που έχουµε 
µάθει να κάνουµε, την τάδε χρωµατογραφία µε το ίδιο υλικό όλοι. Παρ’ όλα αυτά, εάν ήµασταν µισοί, 
και µπορεί να µην ήµουνα κι εγώ µέσα σε αυτούς τους µισούς που δεν θα υπήρχαν στην Ιατρική. ∆εν 
έχει σηµασία. Τα παιδιά τα οποία θα ήτανε ή θα ήµασταν, θα ήταν πιο καλά καταρτισµένα κατά την 
άποψή µου. Γιατί µε τα ίδια λεφτά, θα αντιστοιχούσαν τα διπλάσια resources ανά φοιτητή. Είναι το 
απόλυτο λογικό, είναι µαθηµατικό αυτό που λέω, ξεκάθαρα. Παρ’ όλα αυτά, έτσι είναι η κατάσταση. 
Όταν δηλαδή πλέον… όταν ήµουν σε κλινικό έτος, αυτά είναι παλιά ιστορία, όταν πας το πρωί στις 8 η 
ώρα στα χειρουργεία, και σου λένε δεν έχουµε να σας δώσουµε αποστειρωµένη ποδιά να µπείτε µέσα, 
και σου λέει ο καθηγητής σου θέλω να ρθεις να δεις την τάδε κολεκτοµή που θα κάνω σ αυτόν τον 
ασθενή επειδή έχει αυτό το δύσκολο ογκολογικό, εε και βγαίνει απ’ το χειρουργείο και του λες δεν 
ήρθα. Το κατάλαβα σού κάνει. ∆εν υπήρχανε αποστειρωµένα ρούχα για να βάλεις. Και σου ζητάει ο 
καθηγητής σου συγγνώµη… ο καθηγητής σου δεν έχει κανένα λόγο να σου ζητήσει συγγνώµη γι’ αυτό 
το πράγµα. ∆ηλαδή δεν φταίει αυτός. Ούτε φταίει η νοσηλεύτρια της κίνησης του χειρουργείου, ούτε 
το νοσοκοµείο. Το νοσοκοµείο είναι, δεν είναι καν πανεπιστηµιακό. Είναι κατά τίτλο πανεπιστηµιακό, 
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έχει πανεπιστηµιακές κλινικές. Απ’ τη στιγµή λοιπόν που είναι νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., δεν είναι 
υποχρεωµένο να λαµβάνει αυτά τα πράγµατα υπόψιν του. Είναι υποχρεωµένο να ‘χει για το µόνιµο 
προσωπικό του, ειδικευόµενους, ειδικευµένους, νοσηλευτές ή οποιονδήποτε άλλο µπαίνει στο χώρο 
του χειρουργείου, τραυµατιοφορείς και τα λοιπά αυτά, έχει υποχρέωση να ‘χει στολές γι’ αυτούς. Ας 
πούµε ότι επειδή υπάρχουν πανεπιστηµιακές κλινικές, σε όλες του χειρουργικού τοµέα, είναι 
πανεπιστηµιακές. Πρέπει να ‘χει και κάποια χι ρούχα για φοιτητές. ∆εν είναι υποχρεωµένο να ‘χει χι 
ρούχα για το διπλάσιο τριπλάσιο φοιτητές απ’ αυτούς που θα ‘πρεπε να χει. Όποτε αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να µένουµε έξω. Και για µένα που θέλω να κάνω χειρουργική, και είµαι αποφασισµένος 
απ’ το τρίτο, τέταρτο έτος, τρίτο σχεδόν ότι θέλω να κάνω, και πριν από λίγα χρόνια όταν ήµουν τρίτο 
ή τέταρτο, έµπαινα στα χειρουργεία, γιατί όσο πάνε τα έτη µεγαλώνουνε αντί να µικραίνουνε. Εµείς 
είµαστε 150. Οι επόµενοι από µας, είναι 160. Την µεθεπόµενη ήταν 180. Όταν πλέον όλοι αυτοί έχουνε 
φτάσει εγώ να µαι ο µεγάλος, κι αυτοί να ‘ναι οι µικροί, αντί να ‘µαστε 150, 120 και 90 που ήταν όταν 
ήµουν εγώ τέταρτο, τώρα έχουµε φτάσει να ‘µαστε plus κάτι άτοµα. Οπότε αναγκάζεσαι… ε γίνεται 
λίγο κι ένας χαλασµός, να πας από νωρίς στο χειρουργείο, να µπεις για να πάρεις ρούχα, να να να να 
να… είναι φοβερή… θεωρώ ότι η Ιατρική, και γενικά όλες οι εργαστηριακές επιστήµες, αλλά εµείς 
έχουµε και κλινικό κοµµάτι και εργαστηριακό, είναι φοβερά… κοστοβόρες για το σύστηµα της 
εκπαίδευσης. Οπότε αναγκαστικά χρειάζονται λίγο κόσµο. Εκτός αν είχαµε µια τέλεια οικονοµία, και 
µπορούσαµε να εκπαιδεύσουµε 150. Μακάρι. Αλλά δεν την έχουµε. Οπότε χρειάζεται µείωση ο 
αριθµός των εισακτέων στην Ιατρική. Σ άλλες σχολές δεν µπορώ να πω. ∆εν ξέρω για να πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΑΙΑΣ: Όχι. Αν µη τι άλλο! ∆ηλαδή εντάξει, να ζούµε σ αυτόν τον πλανήτη, να µη ζούµε σ άλλο! 
Εεε… θεωρώ ότι οι πιθανότητες να περάσεις στο πανεπιστήµιο εκεί που θες στην πρώτη σου 
προτίµηση, δεν είναι απαραίτητο να είναι υψηλή ή όχι η βάση της, δεν µας νοιάζει αυτό, εµάς µας 
νοιάζει τι βάζεις πρώτα στο µηχανογραφικό σου. Εεε εξαρτάται απ’ το πού µένεις, άλλο να µένεις στην 
Εκάλη, άλλο να µένεις στο Αιγάλεω, άλλο στον Πειραιά, άλλο στις Φιλιάτες, στους Φιλιάτες δεν ξέρω 
πώς λέγεται, κι άλλο να µένεις και στο […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το όνοµα του χωριού) που είναι ένα 
χωριό στην ορεινή […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει τον νοµό καταγωγής του). Όταν το λύκειο στο […] (Σ.τ.Σ.: 
όνοµα του χωριού) το ξέρω επειδή είναι το χωριό του παππού µου του προπάππου µου δεν ξέρω, δεν 
έχω πάει παρά µόνο δύο φορές, εε όταν το λύκειο στο […] (Σ.τ.Σ.: όνοµα του χωριού) επειδή το ήξερα 
απ’ την εφηµερίδα, τη χρονιά που πέρασα, επειδή έβγαλε τον πίνακα µε τους επιτυχόντες, είχε λύκειο 
[…] (Σ.τ.Σ.: όνοµα του χωριού). Εε φέτος όταν οι γονείς µου πήρανε την εφηµερίδα εκείνη την ηµέρα 
την τοπική, δεν υπήρχε λύκειο […] (Σ.τ.Σ.: όνοµα του χωριού), δεν έβγαλε επιτυχόντες γιατί πολύ 
απλά δεν υπήρχε λύκειο για να βγάλει επιτυχόντες. Θεωρώ ότι… ναι µεν… σε θεωρητικό υπόβ, σε 
θεωρητικό επίπεδο δεν υπάρχουν ανισότητες, σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν φοβερές ανισότητες στην 
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια στην Αθήνα είναι καλύτερα, δεν έχω πάει 
σε φροντιστήριο στην Αθήνα, έχω πάει σε φροντιστήριο στην περιφέρεια. Ξέρω όµως από γνωστούς 
φίλους και τα λοιπά, πώς είναι τα φροντιστήρια στην Αθήνα. Υπάρχουν άτοµα γνωστοί µου οι οποίοι 
ήταν στην περιφέρεια, πήγαν στην Αθήνα ένα χρόνο για να κάνουν φροντιστήριο, και περάσανε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς κάνανε το φροντιστήριο στην Αθήνα; 
ΑΙΑΣ: Ακούγονται πολλά. ∆εν θέλω να µπω στην διαδικασία να τα σχολιάσω γιατί δεν µ’ ενδιαφέρει 
να… συζητάω φήµες. Θέλω να πιστεύω ότι το σύστηµα που µπαίνουµε, είναι αδιάβλητο. Και το 
πιστεύω. Παρά το γεγονός ότι ακούω διάφορα, δεν µ’ ενδιαφέρουν τα διάφορα που µπορεί να ‘χουν 
φτάσει στ’ αυτιά µου. Εεε… αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ίσες οι… ευκαιρίες πρόσβασης. ∆ηλαδή… είχα 
φίλη η οποία έχει τελειώσει στο… πώς λέγεται αυτό… το ελληνοαµερικάνικο… στο κολλέγιο τέλος 
πάντων, στην Αθήνα. Εεε… οι… εµπειρίες που πήρε αυτό το άτοµο στο λύκειο, τα τρία χρόνια που 
ήτανε, ήτανε πολλαπλάσιες σε σχέση που… σε σχέση µε αυτές που είχα αποκοµίσει εγώ, και µπορεί 
να µην είχαν απαραίτητα να κάνουν µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια, αλλά το να φύγεις πιο 
πλούσιος από το λύκειο σε γνώσεις και σ εµπειρίες, και να πας στο πανεπιστήµιο πιο πλούσιος, σε 
βοηθάει να µάθεις να εκµεταλλεύεσαι καλύτερα την τριτοβάθµια εκπαίδευση και το τι σου παρέχει 
αυτή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι πέρασε αυτή; 
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ΑΙΑΣ: Είναι ένα χρόνο µεγαλύτερή µου, Ιατρική. Και είµαστε φίλοι µε την κοπέλα αυτή. Εεε… δεν θα 
κρίνω το γεγονός ότι από το τµήµα της µπήκαν όλοι σε σχολές και σε τµήµατα µε βάσεις πάνω από 
18µιση χιλιάδες, γιατί κι εγώ στο τµήµα της κατεύθυνσής µου, το χαµηλότερο βαθµός που γράφτηκε 
ήτανε το 17800 στη χρονιά µου, οπότε δεν είναι άσχηµα για ένα περιφερικό λύκειο. Το τµήµα, το ένα 
τµήµα της κατεύθυνσης το χαµηλό του να ‘ναι άριστα. Το borderline να ‘ναι άριστα, αλλά εγώ ήµουνα 
σ ένα καλό σχολείο, δεν σηµαίνει ότι απ’ τα τέσσερα σχολεία του […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει τον τόπο 
καταγωγής του), όλα έχουν το… ίδιο επίπεδο. Εντάξει… η παραπαιδεία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα 
πολύ γνωστό, στο δικό µου το σχολείο, εγώ γεωγραφικώς πήγα εκεί, στο δικό µου το σχολείο ήτανε 
γνωστό ότι όλοι οι καθηγητές που κάνουνε ιδιαίτερα στον […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει τον τόπο καταγωγής 
του), κάνανε κι εκεί µάθηµα γιατί ήτανε στο λύκειο διορισµένοι. Τώρα που ‘χουν φύγει όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι, στη σύνταξη οι περισσότεροι, τον […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει τον τόπο καταγωγής του) στο 
σχολείο έχει πέσει παταγωδώς. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ιδιαίτερα, και κάνανε και καλό 
µάθηµα στο σχολείο. Κάποιοι από φιλότιµο, και κάποιοι για να τσιµπήσουν και λίγα χρήµατα. 
∆υστυχώς, εντάξει. ∆εν είναι ωραίο ν απαντώ όµως ότι όλα είναι ίσα, ότι όλα είναι καλά, και να ζούµε 
σε ροζ συννεφάκια, γιατί δεν υπάρχουν ροζ συννεφάκια τι σήµερον ηµέρα. Και όσο προχωράει η 
κρίση, τόσο θα γίνονται χειρότερα τα πράγµατα γιατί το θέµα δεν είναι µόνο οικονοµικό, το θέµα είναι 
ανθρωπιστικό. Προσπαθούµε, επειδή δεν υπάρχουν τα οικονοµικά µέσα, να νικήσουµε τον διπλανό 
µας για να καταφέρουµε να επιβιώσουµε. Αυτό είναι καθαρά ανθρωπιστικό σαν πρόβληµα. Οπότε 
εφόσον είναι ανθρωπιστικό το πρόβληµα, θα βαθαίνει όσο υπάρχει το οικονοµικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… θα µου την ξανακάνεις; Έχει κοµµάτια η ερώτηση. Θέλω ν απαντήσω στο 
καθένα χωριστά. Θα µου την ξαναρωτήσεις; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού;  
ΑΙΑΣ: Ωραία. Όταν λες Έλληνες του εξωτερικού, εννοείς παιδιά τα οποία είναι οµογενείς, και 
µεγαλώσανε ή πήγαν σχολείο κάπου στο εξωτερικό, αλλά είναι Έλληνες και επιθυµούν να γυρίσουν 
στην Ελλάδα. Αυτό έχει πάρα πολλές παραµέτρους για µένα. Ένα παιδί το οποίο για παράδειγµα 
έχει… µείνει δέκα χρόνια στη… είναι 18 χρονών κι έχει µείνει 10 χρόνια στη Γερµανία, µπορεί, ακόµα 
κι αν δεν έχει πάει σ ελληνικό, αν έχει πάει σ ελληνικό σχολείο µάλλον, θα σου δώσω παράδειγµα 
γνωστού µου ατόµου, γι’ αυτό το λέω. Εεε µπορεί να δυσκολεύεται µε τα ελληνικά. Σίγουρα θεωρώ 
ότι αυτό το άτοµο απ’ τη στιγµή που θέλει να ρθει να σπουδάσει Ιατρική εδώ, καλό είναι να τον 
βοηθήσεις µ’ αυτήν τη γλώσσα και τη δυσκολία που µπορεί να έχει είτε βοηθώντας το να 
προετοιµαστεί καλύτερα κάνοντας τις εξετάσεις.. δεν θεωρώ µάλλον ότι πρέπει να κάνουν πιο εύκολα 
τις εξετάσεις, όλοι την ίδια επιστήµη θα πάµε να µάθουµε και µετά να ασκήσουµε, πρέπει να ‘µαστε 
του ίδιου επιπέδου όλοι, αρά αυτόν που έχει κάποιο πρόβληµα, πρέπει να τον βοηθήσεις περισσότερο. 
Θα πρέπει δηλαδή δεν είναι να χαµηλώσεις τις βάσεις ή να βάλεις πιο εύκολες εξετάσεις, το πρόβληµα 
είναι να βάλεις τους ίδιους να παίζουν επί ίσοις όροις.. επί ίσοις όροις στο πρώτο έτος. Κι αυτό στο 
λέω γιατί έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι έχουν δώσει ως οµογενείς, κάποιοι είναι φίλοι κι όλας, πολύ 
φίλοι, και… το… άτοµο ή τα άτοµα τα οποία έχω υπόψιν µου (Σ.τ.Σ.: διακόπτω). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού ζούσανε; 
ΑΙΑΣ: Εεε… µία κοπέλα στο Μόναχο. Μία άλλη κοπέλα ζει σε ένα χωριό λίγο έξω απ’ τα σύνορα, 
είναι ένα απ’ τα χωριά που είναι στην Αλβανία που είναι Βορειοηπειρώτες, αλλά είναι σε φάση κάνεις 
ένα βήµα απ’ το σύνορο, κι είναι το χωριό της. ∆ηλαδή Ελλάδα. Εεε… θεωρώ ότι είναι λίγο τραγικό 
να θεωρείς οµογενής ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει σε ελληνικό σχολείο µόνο, απλά επειδή το 
σύνορο λέει Αλβανία. Αν είναι δυνατόν. Αυτό. Εεε… πρέπει να ‘µαστε, το σύστηµα πρέπει να γίνει 
λίγο πιο, πώς να το πω… να είναι λίγο πιο λεπτολόγοι αυτοί που βλέπουν ό,τι βλέπουν. ∆ηλαδή αν ένα 
παιδί είναι στο Μόναχο, έχει κάνει και τα 12 χρόνια σε σχολείο του ελληνικού υπουργείου, του 
ελληνικού υπουργείου παιδείας, εεε έχει λάβει τη σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση, και είναι ικανό 
να εκφραστεί άψογα στα ελληνικά, εντάξει µετά τα θετικά µαθήµατα είναι τα ίδια, εεε… δεν χρήζει 
διαφορετικής αντιµετώπισης. Ίσως να χρήζει παραπάνω ανάγκη για γλωσσική βοήθεια. Θεωρώ ότι 
αυτό είναι το βασικό πρόβληµα… ένας που µπορεί να είναι Έλληνας οµογενής. Ότι του να ‘σαι πολλά 
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χρόνια έξω, αναγκάζεσαι να χρησιµοποιήσεις και την άλλη γλώσσα, στο τέλος µπορεί να γίνεις 
δίγλωσσος. Όταν είσαι δίγλωσσος, δεν είναι απαραίτητο ότι κατέχεις και τις δύο γλώσσες άριστα. Και 
επειδή το εξεταστικό µας σύστηµα δεν πιστεύω ότι ποτέ θα σταµατήσει να εξετάζει τη γλωσσική 
επάρκεια µέσα από την έκθεση ή µέσω απ’ αυτού του είδους τα µαθήµατα, πρέπει να τον βοηθήσεις 
τον άνθρωπο που δεν έχει την ίδια γλωσσική ευφράδεια µ’ εµένα, µε αυτόν που είναι στην Ελλάδα, 
µιλάει µόνιµα ελληνικά και και και και και. Στα υπόλοιπα θέµατα εντάξει. Όταν είναι θετικά ιδιαίτερα, 
δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Η χηµεία είναι ίδια παγκοσµίως. Η βιολογία είναι ίδια 
παγκοσµίως. Τα αρχαία, µιλώντας τώρα για την θεωρητική, ίδια θα παραµείνουνε, δεν θ’ αλλάξουνε. 
Το πώς θα προσεγγί… η λογοτεχνία είναι ένα µάθηµα το οποίο ίσως να ‘χε ανάγκη ένα παιδί από 
ενίσχυση γιατί ήδη είναι δύσκολο για κάποιους να µιλήσουν τη γλώσσα τη νέα ελληνική, και να 
εκφραστούν κατάλληλα, που είναι το απαιτούµενο της έκφρασης, δεν µιλάω για τη λογοτεχνία που 
µπορεί να ‘ναι πιο ανεβασµένο το λεξιλόγιο, δυσκολότερη σύνταξη, τα νοήµατα βαθύτερα, θέλουν 
βοήθεια εκεί. Θεωρώ γενικά ότι υπάρχουν µαθήµατα τα οποία θα ‘πρεπε το υπουργείο να προβλέπει 
για τους οµογενείς να γίνεται πολύ καλύτερη προετοιµασία είτε στα σχολεία τους είτε ν αναλαµβάνει 
το ίδιο το υπουργείο την εκπαίδευσή τους. Να τους καλείς στην Αθήνα, να βάζεις τη διαµονή, 
διατροφή και τα λοιπά των παιδιών αυτών, για ένα δύο µήνες, και να κάνει µια πιο εντατική εεε 
εντάξει, ζω στη Σουηδία µάλλον, δεν ξέρω! Γιατί εδώ δεν γίνονται αυτά! Σε µία ιδεατή κατάσταση 
τέλος πάντων. Όπως το θέµα της θρησκείας… δεν θα πω ότι ξέρω τέλεια τις θρησκείες, εδώ δεν ξέρω 
καλά καλά την δική µου. Εεε… θεωρώ ότι αν κάποια θρησκεία οδηγούσε… δεν θεωρώ ότι θα ‘πρεπε 
να υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση ανάλογα µε την θρησκεία, όλοι το ίδιο θεωρούµαστε, δεν 
καταλαβαίνω, ο µουσουλµάνος δηλαδή µαθηµατικά δεν θα διδάσκεται; Απ’ τη στιγµή που τα 
θρησκευτικά δεν είναι εξεταζόµενο µάθηµα για να περάσεις στο πανεπιστήµιο, µετά ίσως να υπάρχουν 
κάποιες ενστάσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία ή στη νεοελληνική γλώσσα που µπορεί εκεί κάποιος να 
προσβ, να παρουσιάζει κάποια, τα οποία να παρουσιάζει κάποιες εκφράσεις ή απόψεις οι οποίες να 
είναι ίσως µη αποδεκτές απ’ τη θρησκεία του ατόµου το οποίο δίνει εξετάσεις. Εκεί θα δεχόµουνα 
κάποια απαλλαγή ή κάτι τέτοιο, υπό προαιρέσεις και υπό προϋποθέσεις µε πολύ προσεκτική εεε… 
καθοδήγηση, και χωρίς µεν κι όλας το υπουργείο έχει δώσει ποτέ ρατσιστικά θέµατα για εξετάσεις, 
τουλάχιστον όχι εν γνώση µου. Και δεν νοµίζω και ποτέ να γινόταν αυτό σ οποιοδήποτε σοβαρό ή µη 
σοβαρό όπως η Ελλάδα κράτος. ∆εν έχω αντιληφθεί εγώ κάτι τουλάχιστον, έχω και πολλά χρόνια που 
απέχω απ’ τη δευτεροβάθµια βέβαια. Τουλάχιστον στα δικά µου χρόνια δεν θυµάµαι να υπήρχε κάτι το 
οποίο να µε προσέβαλλε, κι είµαι κι αρκετά εύθικτος πάνω σε αυτό το θέµα, δηλαδή δεν θ’ 
ανεχόµουνα να προσβληθεί η θρησκεία κάποιου άλλου, η γλώσσα κάποιου άλλου, µέσα από… το 
σύστηµα εξετάσεων ή απ’ την ίδια την εκπαίδευση. Ε νοµίζω ότι είναι και ίδιο των Ελλήνων το να 
προσβάλλουν τους ξένους, ανεξάρτητα απ’ αυτά που βλέπουµε τον τελευταίο καιρό τα οποία εντάξει, 
τυχαίνει να συµβαίνουν µαζί στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η εκπαίδευση γενικά πιστεύεις ότι δεν προσβάλλει εθνικότητες, εθνότητες, θρησκείες, 
από τα βιβλία και τα λοιπά; 
ΑΙΑΣ: Ε δεν πιστεύω ότι η εκπαίδευση… δεν υφίσταται ως έννοια µόνη της. Οι άνθρωποι οι οποίοι 
διδάσκουν µπορεί να περνάνε κάποιο µήνυµα τέτοιο. Εεε… ήµουν τυχερός, και στη διάρκεια των 
σπουδών µου των δευτεροβαθµίων τουλάχιστον, δεν είχα ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κάποια 
ρατσιστική προδιάθεση απέναντι στον οποιονδήποτε. ∆ηλαδή θυµάµαι ακόµη κι ο θεολόγος µας, 
επειδή στη δευτέρα λυκείου θυµάµαι ότι κάναµε για τις άλλες θρησκείες, το θυµάµαι πολύ έντονα και 
δεν το περίµενα κι όλας ότι… είµαστε ένα βαθιά ορθόδοξο κράτος παρ’ όλα αυτά τελικά, φαίνεται ότι 
είµαστε ακόµα openminded δηλαδή όταν αποφασίζεις σε µία τάξη του λυκείου να διδάξεις τις άλλες 
θρησκείες, θα ‘πρεπε ίσως να διδάσκονται λίγο καλύτερα αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα την τύχη αυτός 
ο άνθρωπος να κάτσει σοβαρά να διδάξει το τι πιστεύουνε άλλοι άνθρωποι στον κόσµο γύρω µας, και 
να τους εξηγήσει ότι ξέρεις εσύ µπορεί να πιστεύεις στον Θεό, ο άλλος µπορεί να πιστεύει στον 
Αλλάχ, πρέπει να το σέβεσαι… αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Και γενικά ήµουν τυχερός σ αυτό το 
θέµα. ∆ηλαδή εγώ την εκπαίδευση δεν την βίωσα ρατσιστικά, θεωρώ ότι… σίγουρα θα υπάρχουνε 
εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθµια οι οποίοι µπορεί να περνάνε κάποιο ρατσιστικό µήνυµα µέσω του 
µαθήµατος, εεε απέναντι σε κάποια θρησκεία, σε κάποια φυλή, απέναντι σε κάποιο κράτος. ∆εν θεωρώ 
όµως ότι η εκπαίδευσή µας είναι ρατσιστική. Απέχω απ’ την εκπαίδευση ξαναλέω, πολλά χρόνια. Εγώ 
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τουλάχιστον απ’ τα βιβλία που είχα, δεν έλαβα… το µάθηµα της ιστορίας είναι ένα επίφοβο µάθηµα 
για παράδειγµα, αλλά όταν είσαι 15 έως 17 χρονών, δεν µπορείς να έχεις την ίδια κριτική σκέψη που 
έχει ο φοιτητής που θ’ ασχοληθεί µε την ιστορία. Είχα γνωστούς απ’ το ιστορικό οι οποίοι λέγανε ότι, 
ξέρεις το βιβλίο της ιστορίας δεν το λέει σωστά αυτό που λέει µέσα, γιατί ίσως είναι λίγο λέει πιο 
γραµµένη in favor of the Greeks, αλλά δεν είµαι και 100% σίγουρος ότι αυτό µπορεί να ισχύει γιατί 
εντάξει… είναι σαν να προσβάλλεις λίγο την επιστηµονική εγκυρότητα αυτού που το έγραψε. Εκτός 
αν όντως δεν είναι σωστός επιστήµονας. Είναι λίγο υποκειµενικά τα πράγµατα το πώς τα βλέπουµε. 
Ακόµα δηλαδή και στις θετικές επιστήµες, δεν είναι πάντα ένα κι ένα κάνουν δύο. Ίσως εµείς να 
‘µαστε πιο θετικά προκατειληµµένοι απέναντι… πιο προδιατεθειµένοι µάλλον, απέναντι σε κάτι το 
οποίο συνέβη στην ιστορία µας και να θεωρούµε ότι εµείς το κάναµε σωστά. Εεε… µπορεί η.. ο λαός 
που ήτανε απέναντι, να θεωρεί ότι αυτοί το έκαναν σωστά. Σηµασία δεν έχει να σκεφτείς ποιος το 
έκανε σωστά ή όχι, σηµασία έχει νοµίζω ότι σήµερα τουλάχιστον η Ελλάδα δεν είναι σε πόλεµο µε 
κάποιον οπότε αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται, γιατί σωστά όλα δεν γίνονται, κάτι γίνεται σωστά µε 
σχέση µ’ αυτά τα υπόλοιπα κράτη. Υπάρχει µία ειρήνη. Αυτό. Είναι τεράστιο το θέµα θεωρώ. Εγώ 
πάντως ήµουν τυχερός, δεν έλαβα κάποιο ρατσιστικό µήνυµα από την δευτεροβάθµια εκπαίδευσή µου. 
Εύχοµαι να είναι ελάχιστα, αν όχι κανένα, τα άτοµα τα οποία λαµβάνουν ή θα λάβουν κάποιο τέτοιο 
µήνυµα. Εξαρτάται όµως καθαρά απ’ τον ποµπό αυτό, δεν είναι το περιεχόµενο. Θεωρώ δηλαδή ότι το 
περιεχόµενο που φροντίζει το υπουργείο να δίνει, είναι µη ρατσιστικό. Ή τουλάχιστον ελπίζω ότι είναι 
µη ρατσιστικό. Χωρίς να έχω 100% γνώση. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΑΙΑΣ: Θεωρώ ότι ο όρος µειονότητα ανήκει σε έναν κόσµο του προηγούµενου ή παραπροηγούµενου 
ίσως αιώνα. Εµένα δεν µ’ αρέσει να σκέφτοµαι τον, ok, είµαστε όλοι Έλληνες, µα.. αυτό σου 
δηµιουργεί αυτόµατα µία εθνι.. εθνική ταυτότητα. Αν µη τι άλλο όµως αυτή τη στιγµή, ανήκεις και σε, 
ανήκεις (Σ.τ.Σ.: δίνει µια ειρωνική χροιά) δεν ξέρω, αν ο Γιάνης (Σ.τ.Σ.: Βαρουφάκης, Υπουργός 
Οικονοµικών κατά την διενέργεια της συνέντευξης) αποφασίσει κάτι άλλο αύριο µεθαύριο, µπορεί να 
µην είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το αγόρι! (Σ.τ.Σ.: Για τον κ. Βαρουφάκη ξανά). Αλλά 
ανήκεις σε µία ένωση των λαών αυτή τη στιγµή. ∆εν σου µιλάω για κατάργηση των συνόρων σε 
επίπεδο εθνικό, και δεν καταλαβαίνω και τι συµφέροντα µπορεί να εξυπηρετούνται από την ύπαρξη 
συνόρων. Εεε εξάλλου εµένα αυτό δεν µ’ ενδιαφέρει. Εµένα µ’ ενδιαφέρει αν θα θεραπεύσω τον 
καρκίνο εξάλλου. Και να πάρω και το νόµπελ! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Κακό, δεν είναι ο στόχος της ζωής!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στο εύχοµαι. 
ΑΙΑΣ: Για κανένα λόγο αυτό! (Σ.τ.Σ.: γέλια). (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… θεωρώ ότι σήµερα δεν έχουµε µόνο 
την εθνική µας ταυτ, την εθνική µας ταυτότητα σαν άτοµα. Έχουµε την αίσθηση του ανήκειν σε 
µεγαλύτερα… γκρουπ λαών και πολιτισµών… είτε… αυτό έχει πολιτική, οικονοµική, κοινωνική βάση, 
δεν παύουµε να είµαστε Ευρωπαίοι ή δεν παύουµε να είµαστε εκτός από Ευρωπαίοι, και πολίτες αυτού 
του πλανήτη. Άνθρωποι είµαστε όλοι. Το ίδιο DNA έχουµε σε τεράστιο ποσοστό, παρά ελάχιστα 
εκατοστιαία µπλα µπλα µπλα µπλα τα οποία µας κάνουν διαφορετικούς κι αυτό είναι πάρα πολύ 
όµορφο, δεν θεωρώ ότι σ αυτό τον τοµέα υπάρχει η έννοια της µειονότητας… τουλάχιστον σε… σε 
επίπεδο… στο πώς θ’ αντιµετωπίσω εγώ έναν άνθρωπο τον οποίο µπορεί αυτήν την στιγµή η κοινωνία 
να του βάζει την ταµπέλα µειονότητα. Εγώ δεν θα αντιµετώπιζα έτσι κάποιον. ∆ηλαδή κι άµα… όχι κι 
άµα. Μου έχει τύχει να έχει έρθει ασθενής σε επείγοντα, ο οποίος να µην είναι Έλληνας, να είναι 
µετανάστης, εεε… δεν θα τον ξεπετάξεις επειδή δεν είναι Έλληνας. Θα τον ράψεις εξίσου καλά όπως 
θα έραβες τον Ωνάση, άµα σου ερχότανε. Γιατί είναι ασθενής κι ο ένας, ασθενής κι ο άλλος. Μπορούν 
να πάθουν ακριβώς το ίδιο πράγµα άµα δεν τους ράψεις σωστά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από πού ήταν, θυµάσαι; 
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω Πακιστανός ήτανε. Στα επείγοντα στην […] (Σ.τ.Σ.: τοποθεσία που 
έκανε την πρακτική του) ήρθε, και δεν µου άρεσε καθόλου η αντιµετώπιση… την οποία έτυχε αυτός ο 
άνθρωπος από… τον ειδικευόµενο που ήταν στην εφηµερία εκείνη την ώρα, γιατί στα επείγοντα εκείνη 
τη στιγµή γινόταν ο χαµός, και… υπήρχε ένα τραύµα βαρύ, µία σκωληκοειδίτιδα, µια χολή που 
πέθαινε ο άνθρωπος εκείνη την ώρα απ’ τον πόνο πραγµατικά, και υπήρχε και το συγκεκριµένο το 
οποίο ήταν ένα θλαστικό εδώ στο αντιβράχιο, ήθελε ένα ράψιµο. ∆ηλαδή τον είχε δει, τον είχε 
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εξετάσει ο ειδικευόµενος γιατί ήταν ο πρώτος που είχε έρθει, και σου λέει αυτός σε γενική κατάσταση 
είναι καλά. Και έπρεπε όµως να ραφτεί το χέρι. Έπρεπε να ραφτεί εκείνη την ώρα, δεν το άφηνες, ήταν 
βαθύ το τραύµα. Και να καθαριστεί και σωστά. Εκείνη την ώρα, ήµασταν εγώ κι εκείνος στα 
επείγοντα. Στα επείγοντα τα οποία έχουνε τρία κρεβάτια µε τέσσερις ασθενείς. Ε όποτε σου λέει, 
εκείνη την ώρα µου λέει, ωραία, πάρε εσύ τον Πακιστανό, θα πάρω εγώ τους άλλους. Η λέξη 
Πακιστανός εκείνη την ώρα, µπορεί να χρησιµοποιήθηκε επειδή αυτό ήταν αυτό που τον 
διαφοροποιούσε από τους άλλους ώστε εγώ να καταλάβω τι περιστατικό να πάρω. Παρόλα αυτά, εγώ 
εκείνη την ώρα ένιωσα λίγο άσχηµα γιατί κατάλαβα ότι σ’ εµένα που ‘µουν χαµηλότερου επιπέδου, 
πάσαρε κάποιον στον οποίο θα θαλε να παρέχει χαµηλότερο στάνταρ healthcare. Κάτι που εκείνη την 
ώρα µε στεναχώρησε γι’ αυτό κι έβαλα τα δυνατά µου κι έκανα τα καλύτερα ράµµατα που ‘χω κάνει 
ποτέ! Εεε αυτός ανέλαβε τα πολύ βαριά τραύµατα, και βέβαια λόγω της καλύτερης εµπειρίας του, γιατί 
εµένα άµα µου δινες τον πολυτραυµατία, δεν θα µπορούσα να κάνω πολλά πράγµατα εκείνη την ώρα, 
εκείνος µπόρεσε να το αντιµετωπίσει. Μπορεί η πρόθεση να µην ήτανε τέτοια, εµένα µε προκατέλαβε 
αρνητικά βέβαια απέναντι σ αυτά τα άτοµα, και µετά βέβαια ήταν λίγο… δεν υπήρχε κόντρα στη 
µεταξύ µας συνέχεια επαγγελµατική σχέση, αλλά αποµακρύνθηκα απ’ το συγκεκριµένο άτοµο αρκετά. 
Εεε µπορεί εκείνη την ώρα να ήτανε απλά δηλωτικό της διαφορετικότητας ταυτότητας µε την έννοια 
ότι ανέλαβε εσύ αυτό. Θα µπορούσε να τον είχε πει, παρ’ το τραύµα αντιβραχίου όµως. ∆εν θα ήτανε, 
δεν ήταν ανάγκη να το πει έτσι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα;  
ΑΙΑΣ: Εεε… όπως θα ‘θελα να την έχω εγώ στο µυαλό µου, όχι. Όπως της βάζει ταµπέλες ο µέσος 
Έλληνας, έχοντας µιλήσει µ’ αρκετό κόσµο ειδικά, εντάξει, συζητάµε γι’ αυτά τα θέµατα, υπάρχουν 
αρκετές µειονότητες στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι δεν είναι µόνο… η θρησκεία, η… η εθνότ… η… 
πώς το λένε στα ελληνικά το nationality… υπηκοότητα του καθενός η οποία µπορεί να καθορίζει αν 
είναι µειονότητα σε κάποιο άλλο… σε κάποια άλλη χώρα. Θεωρώ ας πούµε για παράδειγµα ότι το 
θέµα είναι κοινωνικό, δεν είναι πολιτικό για µένα. Και το πολιτικό πλέον δεν είναι των κυβερνήσεων 
και τα λοιπά, στο πώς χωρίζονται τα κράτη. Εθνικό µάλλον να το πω καλύτερα διατύπωση. Εεε το να 
είσαι για παράδειγµα µητέρα διαζευγµένη µε παιδιά τι σήµερον ηµέρα όταν µπορείς να αντιµετωπίζεις 
µια πολύ άσχηµη αντιµετώπιση ιδιαίτερα σ’ έναν επαγγελµατικό χώρο στον οποίο να µην συµµετέχουν 
άτοµα τα οποία να ‘χουν µια καλύτερ, να ‘χουν µια καλή εκπαίδευση εεε είναι εξίσου πρόβληµα. 
∆ηλαδή πολλές φορές ο ρατσισµός που βιώνουν οι γυναίκες ή µπορεί να βιώνουν άτοµα µε 
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό, εεε είναι εξίσου βαρύς και µπορεί να τον κάνει κι αυτόν 
µειονότητα ή αυτήν µειονότητα, όπως µπορούµε να ‘χουµε µειονότητες σε δική µας εθνικότητα ή σε 
επίπεδο θρησκευτικό. ∆ηλαδή δεν είναι ανάγκη στο µυαλό µας να βάζουµε την ταµπέλα µουσουλµάνοι 
της Θράκης ότι αυτοί είναι µειονότητα. Γιατί αυτοί µπορεί να αντιµετωπίζονται µε κάποιο άσχηµο 
τρόπο από αυτόν που είναι ορθόδοξος και µένει στη Θράκη ή από οποιονδήποτε… που είναι στην 
πλειοψηφία του τι εννοούµε ελληνική εθνική ταυτότητα το οποίο είναι άσχηµο. Εεε αλλά το τελικ, το 
να είσαι τελικώς ελληνορθόδοξος ψηλός ξανθός γαλανοµάτης, όπως θα ‘θελαν πολλοί να πιστεύουν 
ότι είναι ο Έλλην, δεν είναι έτσι, εεε µπορεί τελικώς να µην σε… απαλλάσσει απ’ την ταµπέλα της 
µειονότητας γιατί µπορεί κόµµα οµοφυλόφιλος, κόµµα εεε junkie, κόµµα οτιδήποτε. Μάλλον σου την 
φόρεσαν την µειονότητα και έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα στο εξωτερικό; 
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Με ποια έννοια το λες αυτό; Θέλω να γίνει λίγο πιο σαφής η ερώτηση. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποια αναγνωρισµένη ελληνική µειονότητα, κρατικά, συνταγµατικά. 
ΑΙΑΣ: Α δηλαδή αν π.χ. το Σύνταγµα που έχουν στις Η.Π.Α., ό,τι έχουν αυτοί τέλος πάντων που είναι 
έτσι όπως είναι, εεε… αναγνωρίζει τους Έλληνες ως µειονότητα; ∆εν το ξέρω, όχι. Να µην πω ψέµατα. 
∆εν γνωρίζω αν ένα ξένο Σύνταγµα αναγνωρίζει τους Έλληνες που είναι εκεί µετανάστες ως 
µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εµείς αναγνωρίζουµε; 
ΑΙΑΣ: Ούτε αυτό το ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
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ΑΙΑΣ: Θα ξαναγυρίσω σε προηγούµενη ερώτηση. Απ’ τη στιγµή που εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα 
να υπάρχουνε µε τη στενή έννοια σύνορα… εντάξει, τα σύνορα σίγουρα εξυπηρετούν κάποιες 
καταστάσεις, εεε και υπάρχει και µια συνεχή εθνική ακεραιότητα, δηλαδή στο µυαλό µας όλοι µπορεί 
να αισθανόµαστε λιγότερο ή περισσότερο πολίτες της Ευρώπης, του κόσµου και τα λοιπά, παρ’ όλα 
αυτά έχουµε και την αντίληψη της Ελλάδας η οποία έχει κάποια συγκεκριµένα σύνορα. 
Καστελόριζο… πώς το λένε αυτό που είναι εδώ κοντά… Κακαβιά, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εεε…. 
αν δεχτούµε τον σηµερινό ορισµού του κράτους, σε κοινωνικό επίπεδο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν 
έχουν κάποια αρνητική επίδραση οι µετανάστες ή οι µειονότητες. Εεε.. το βάζουµε µε την έννοια της 
θρησκευτικής µειονότητας ή της µειονότητας σε γενικότερο επίπεδο; Άµα πάρουµε το ευρύτερο 
labeling ή και στενότερα αντιστοίχως, δηλαδή το να πούµε ότι είναι οι… οµοφυλόφιλοι µια µειονότητα 
ή είναι οι Κούρδοι µία µειονότητα που µπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε µπορεί να 
υφίσταται και να µην πληροί αυτό το ωραίο που µπορεί να πιστεύουµε εµείς στο µυαλό µας περί 
Έλληνα, εεε… αν δεχτούµε ότι αυτοί είναι µειονότητα, σε κοινωνικό επίπεδο εγώ δεν θεωρώ ότι 
έχουνε καµία επίδραση. Ούτε θετική ούτε αρνητική στο κράτος, µε την έννοια ότι όπως είµαι εγώ εδώ, 
ο οποίος έχω µία χι ταυτότητα, είσαι εσύ εκεί, εδώ, σ αυτή τη χώρα, που έχεις µια χι ταυτότητα, και ο 
ζεντ δίπλα που κάποιοι άλλοι µπορεί στο µυαλό τους να τον έχουνε ως µειονότητα, µ’ αυτή την έννοια 
κι εγώ είµαι µειονότητα. Γιατί κάτι διαφορετικό έχω απ’ αυτόν, κάτι διαφορετικό έχω από εσένα, 
οπότε ο καθένας είναι µία µειονότητα από µόνος του. Αν το πάµε έτσι, τότε έχουµε µία… µικτή 
επίδραση στην… στο κράτος ως… αν το κάθε άτοµο είναι µειονότητα, έχει διαφορετική επίδραση. 
Ανάλογα, αν θες να συνεισφέρεις µε θετικό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, είναι θετική ή επίδρασή σου. 
Αν θες να κάνεις κακό, αυτό είναι ατοµικό καθαρά. Είναι το πώς εσύ θες να αλληλεπιδράς µε τους 
άλλους ανθρώπους. Αν θες να τους βλάψεις, αν θες να εκµεταλλευτείς καταστάσεις, µάλλον θα ‘ναι 
αρνητική η επίδρασή σου. ∆εν έχει να κάνει όµως αυτό µε το αν είσαι γκέι, ιερόδουλος, εεε φορέας 
του έιτζ… Οθωµανός, οτιδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΑΙΑΣ: Η ταυτότητα λέει ελληνική υπηκοότητα (Σ.τ.Σ.: παύση µικρή). Έχω υπερβολικά έντονο το 
αίσθηµα ευρωπαϊσµού. Θεωρώ δηλαδή ότι είµαστε εεε ένα. Όλοι µαζί. Απ’ τη στιγµή που ο καθένας 
είναι διαφορετικός µέσα σε ένα κράτος όπως το βάζουµε µε την έννοια του συνόρου, τότε το γεγονός 
ότι όλοι εµείς οι διαφορετικοί, συνυπάρχουµε σε µία ένωση, plus όλες τις χώρες που είναι εκτός της 
ένωσης γιατί και η Ρωσία είναι Ευρώπη εεε… τότε µπορούµε να πούµε ότι… αν µου έλεγες πού θα 
έβαζα τα όριά µου σαν άνθρωπος, θα έλεγα µες στην Ευρώπη. ∆ηλαδή… θεωρώ ότι… σαν 
προσδιορισµός για µένα, θα µπορούσες να πεις κατευθείαν Ευρωπαίος. Αλλά αυτό δεν υφίσταται µε 
την έννοια εεε… την επίσηµη, την κρατική. Κρατικά αναγκαστικά, είµαι Έλληνας. Αυτό λέει η 
ταυτότητά µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Τι κάνει κάποιον Έλληνα; Ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον 
Έλληνα; 
ΑΙΑΣ: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει. Εκτός από την ληξιαρχική πράξη, το γεγονός ότι µπορεί να ‘χεις... τη 
νοµοθεσία δεν την ξέρω τέλεια, δηλαδή δεν ξέρω τα παιδιά τα οποία γεννιούνται από κάποιους που 
είναι µετανάστες, τι ταυτότητα παίρνουν αν γεννιούνται µε την υπηκοότητα των γονιών τους ή αν 
γεννιούνται στην Ελλάδα και παίρνουν την ελληνική, δεν ξέρω. Στην Αµερική ξέρω ότι γίνεται αυτό. 
Άµα γεννηθείς στην Αµερική, ενώ είναι Έλληνας ο πατέρας κι η µάνα, είσαι Αµερικάνος. Εεε το ίδιο 
νοµίζω ισχύει και στην Αγγλία. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εεε… για µένα, αν η ταυτότητά µου δεν έλεγε 
Έλληνας, δεν ξέρω αν θα µπορούσα να προσδιορίσω τον εαυτό µου ως κάτι τέτοιο. Και σηµασία δεν 
έχει πιστεύω µόνο το πώς προσδιορίζεις εσύ τον εαυτό σου, αλλά και πώς σε βλέπουνε οι άλλοι. 
∆ηλαδή ok, εγώ για εσένα µπορεί να µαι Έλληνας, για τον άλλον µπορεί να µαι Έλληνας και τα λοιπά 
και τα λοιπά. Αυτό κάτι, είναι κάτι το οποίο δεν το αµφισβητούµε λόγω της ύπαρξης ταυτότητας. Αν 
θεωρήσουµε όµως ότι δεν υφίσταται ταυτότητες, ότι υπάρχει η έννοια όρους του κράτους, πώς µπορείς 
µετά απ’ τη στιγµή που µε την, µε τον παλιό ορισµό, έχουµε που έχουµε απορρίψει, ζούνε εδώ πέρα 
άτοµα τα οποία υποτίθεται είναι πολίτες του Πακιστάν, εεε… της Σουηδίας, εεε… του Μπαγκλαντές, 
της Αυστραλίας, και αυτοί που είµαστε Έλληνες, εεε… πώς µπορείς να πεις ότι κάποιος απ’ αυτούς 
δεν είναι Έλληνας απ’ τη στιγµή που κατοικεί στο συγκεκριµένο τόπο. ∆ουλεύει στο συγκεκριµένο 
τόπο, έχει την οικογένειά του εδώ, έχει προσπαθήσει να εεε χτίσει µια ζωή. Είµαι δηλαδή περισσότερο 
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της άποψης ότι όπου είναι το σπίτι σου, εκεί ανήκεις. Και το λέω ως µελλοντικός µετανάστης αυτό. 
Έχω αποφασίσει ότι δεν θα δουλέψω στην Ελλάδα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ τι νιώθεις ότι είσαι; 
ΑΙΑΣ: Εγώ εκεί θα πάω και δεν θα νιώθω να ‘µαι µετανάστης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι θα νιώθεις; 
ΑΙΑΣ: Εγώ εκεί θα νιώθω ότι δουλεύω, κάνω, δηλαδή… δεν το σκέφτοµαι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού θες να πας; 
ΑΙΑΣ: Στην Αγγλία θέλω να πάω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα σε ρωτήσει κάποιος Άγγλος τι είσαι, τι θα του πεις; 
ΑΙΑΣ: Ε Greek λέγεται αυτό, το Greek θα πω. Και το χαρτί του Erasmus τώρα, Greek έλεγε πάνω. 
Αφού Greek µε προσδιορίζει το… κράτος µου. Αναγκαστικά. Αν κάνω κάτι τόσο κακό, high treason 
και το κράτος µε διαγράψει (Σ.τ.Σ.: γέλια) είµαι no… δεν ανήκω πουθενά. Τέλειο!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα έβαζες εσύ ένα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Ένα label στον εαυτό µου; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΙΑΣ: Το όριο που θα έβαζα, θα ήταν η Ευρώπη νοµίζω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι κάνει κάποιον Ευρωπαίο; 
ΑΙΑΣ: Το να πιστεύεις όλη αυτή τη συνεργασία η οποία υπάρχει µεταξύ αυτών των κρατών, 
τουλάχιστον να πιστεύεις στην αγνή πρόθεσή της, δεν ξέρω τώρα το αν πραγµατικά υπάρχει αυτή η 
συνεργασία. Επειδή έχω πάει σε πρόγραµµα εεε… και έχω βρεθεί αντιµέτωπος µε άτοµα τα οποία 
προέρχονται από χώρες που είναι ευρωπαϊκές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τους βλέπεις πολύ 
αρνητικά διατεθειµένους κι αυτό έγινε και προ κρίσης, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τώρα τι σκέφτονται 
µερικοί άνθρωποι για µας ή ίσως τι είδους προπαγάνδα µπορεί να έχει γίνει σ αυτά τα άτοµα. ∆ηλαδή 
το να πιστεύουν οι Γερµανοί ότι οι Έλληνες ε όλη µέρα σπάνε πιάτα και ξύνουνε και δεν δουλεύουνε, 
είναι ένα τεράστιο ψέµα γιατί αποδεδειγµένα, µε στατιστικές οι οποίες γίνονται απ’ τη Eurostat, ο 
Έλληνας δουλεύει περισσότερο από τον… Γερµανό. Αυτό µπορεί να ‘ναι… κάτι το οποίο έχει να 
κάνει µε την ιδιοσυγκρασία του κάθε ας πούµε λαού και αυτό πάλι µε την σειρά του επηρεάζεται από 
την ιστορία του, και πώς οριζόταν τότε το κράτος ή από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες ισχύουνε. 
Είµαι σίγουρος ότι όταν στο Μόναχο, που γύρισε πίσω αυτή η γνωστή µου, όταν χιόνιζε τη Μεγάλη 
∆ευτέρα, δεν έχουµε προφανώς την ίδια… τον ίδιο τύπο χαρακτήρα γιατί εδώ, µπορεί να το 
κοροϊδεύουν οι ξένοι και να λένε ααα θα πας στην Ελλάδα θα ‘ναι τέλεια θα ‘χει φως θάλασσα το να τ’ 
άλλο το παρ’ άλλο, αυτό όµως µας κάνει και πιο έξω καρδιά απ’ τους άλλους. Εντάξει, πράγµατα τα 
οποία έχει κάθε εθνικότητα, είναι πράγµατα τα οποία δεν µπορείς να τ αρνηθείς. ∆ηλαδή είναι σίγουρο 
ότι ο µέσος Έλληνας είναι πιο ανοιχτός απ’ τον µέσο Άγγλο σαν άνθρωπος. Στο λέω και από την 
σηµερινή µου και χτεσινή µου εµπειρία µε επαφή µε Αγγλία. Εεε… αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ο 
µέσος Έλληνας είναι καλύτερος από τον µέσο Άγγλο. Για ‘µένα τα πιο άχρηστα είναι η έννοια του 
καλός και κακός. Είναι σχετικές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µέσος Ευρωπαίος τι είναι; 
ΑΙΑΣ: Ως προς τι δηλαδή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ανέφερες ας πούµε ότι εσύ είσαι Ευρωπαίος. Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι έχεις, 
που σε συγκαταλέγεις στην ευρωπαϊκή εθνικότητα; 
ΑΙΑΣ: Το γεγονός ότι… µου… α, καταρχάς έχοντας ταξιδέψει λίγο στην Ευρώπη, όπου είχα πάει µου 
είχε αρέσει γεωγραφικά αυτό που έχω δει. ∆εν θα µπορούσα να σκέφτοµαι τον εαυτό µου να µένω 
στον Αµαζόνιο για παράδειγµα, για κανένα λόγο. Εεε… ή δεν θα µπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό µου 
να ζω στην Ακτή Ελεφαντοστού. Εεε… ή στην Κίνα. Στο Βιετνάµ, οπουδήποτε. ∆εν µπορώ. Το 
γεγονός λοιπόν ότι γεωγραφικά µου αρέσει η περιοχή στην οποία µένω, και είναι αυτή η περιοχή ως 
ορίζεται τέλος πάντων. Η προσπάθεια να προσπαθήσεις να, η προσπάθεια του να επικοινωνήσεις όσο 
γίνεται περισσότερο µε τα άτοµα τα οποία κατοικούν σ αυτόν τον ίδιο χώρο γεωγραφικά, κι όταν λέω 
να επικοινωνήσεις δεν εννοώ µόνο να επικοινωνήσεις γενικά, δηλαδή το να µάθεις τη γλώσσα τους, να 
µάθεις τα βουνά τους, να δεις αν κάτι το οποίο κάνει ο Ιταλός σ αρέσει εσένα και θες να το κάνεις στην 
καθηµερινότητά σου, εεε… αν κάτι που κάνει ο Άγγλος δεν θα ‘θελες σκοπό να το κάνεις, κακή 
προσωπική υγιεινή για παράδειγµα, εεε (Σ.τ.Σ.: γέλια)… τώρα γενικώς ότι το να έχεις κρίνει, να έχεις 
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κάτσει να σκεφτ… να ‘χεις σκεφτεί και να κρίνεις τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στην 
επικοινωνία σου µε όλους τους υπόλοιπους λαούς που αποτελούν την Ευρώπη, εε και να έχεις 
δηµιουργήσει την ταυτότητά σου µε τέτοιο τρόπο η οποία να µην περιέχει πράγµατα µόνο απ’ το έθνος 
απ’ το οποίο προέρχεσαι, το κράτος µάλλον πιο σωστή η διατύπωση, αυτό ίσως σε κάνει και 
Ευρωπαίο. Αν είσαι ο Έλληνας ο οποίος είναι στα 1500 µέτρα υψόµετρο, δεν έχει ποτέ µπει στη 
διαδικασία ν ακούσει µια ξένη λέξη, να δει µια ξένη ταινία, να ασχοληθεί µε οτιδήποτε το οποίο 
γίνεται εκτός των συνόρων αυτού του κράτους, αν µη τι άλλο δεν θεωρώ ότι µπορείς να λες ότι είσαι 
Ευρωπαίος. Μπορεί γεωγραφικώς ν ανήκεις στην Ευρώπη, σαν νοοτροπία δεν ανήκεις. Υποτίθεται ότι 
όλο αυτό το οποίο πρεσβεύουµε, τουλάχιστον για µένα έτσι όπως το αντιλαµβάνοµαι, είναι η αποδοχή 
του διαφορετικού. Είτε αυτό έρχεται de facto απ’ το κράτος το οποίο προέρχεσαι είτε αυτό είναι για 
τον ίδιο τους τον χαρακτήρα, σαν άτοµο µες στην κοινωνία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης που το 
ανέφερες κι εσύ πριν. Τι σηµαίνει για εσένα;  
ΑΙΑΣ: ∆εν ξέρω τι σηµαίνει, ειλικρινά. ∆ηλαδή όταν µου λένε Βορειοηπειρώτης, λέω συγγνώµη. 
Βορειοηπειρώτης αν το βάλουµε κάτω έτσι λεξιλογικά ας πούµε, Μπαµπινιώτης στυλ, ε είναι αυτός ο 
οποίος δεν µένει στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Είναι αυτός που µένει κοντά στην βόρεια περιοχή της 
Ηπείρου. Αυτό είναι το σωστό Βορειοηπειρώτης. Εεε… θεωρώ ότι η συγκεκριµένη ορολογία, έχει 
προκύψει… λόγω όπως το έχω βιώσει εγώ είµαι από νότο, δεν ξέρω, δεν την ήξερα την εδώ νοοτροπία 
απέναντι στα άτοµα αυτά τα οποία αποκαλούνται Βορειοηπειρώτες. Εεε… µπαίνοντας στο 
νοσοκοµείο, θ’ ακούσεις πολλές φορές κάποιον ο οποίος έρχεται και µπορεί να µένει σε κάποιο απ’ 
αυτά τα χωριά ή τις πόλεις που αποτελούν αυτήν την Ελληνική Μειονότητα εεε… της Αλβανίας, να 
αυτοαποκαλούνται Βορειοηπειρώτες και µετά φεύγοντας ο γιατρός να λέει, α εντάξει, Αλβανός. Εεε… 
πρώτον. Πού είναι το κακό µε την ταµπέλα αυτή, γιατί να µπαίνει η ταµπέλα Αλβανός; Όπως εσύ είσαι 
Έλληνας, και µπορεί αυτό να είναι κατά τι την Αλβανία, αντιστοίχως εσύ κάνεις αυτό το λάθος και το 
κάνεις εδώ. Το θέµα είναι λάθος εξ αρχής, απ’ τη βάση του δηλαδή είναι το πρόβληµα. Εεε… θεωρώ 
ότι είναι ένας µηχανισµός άµυνας τον οποίο έχουν κληροδοτήσει οι πρόγονοι των ατόµων αυτών σ’ 
αυτά τα άτοµα, ώστε να τα βοηθήσουνε όταν θα έρχονται στην Ελλάδα, να µπορούν να 
προσδιοριστούν ως Έλληνες για να µην αντιµετωπίζουν ρατσιστικά οι όσοι Έλληνες είναι αρκετά 
βλαµµένοι, να αντιµετωπίζουν ρατσιστικά έναν οποιονδήποτε άνθρωπο. Άσχετα απ’ το αν είναι απ’ 
την Αλβανία, αν είναι από την Βουλγαρία, αν είναι απ’ τη Λευκορωσία. Αν είναι αντιστοίχως κι απ’ τη 
Γερµανία. Η οποία όπως φαίνεται ο ρατσισµός δεν πάει µόνο ανατολικά, πάει και δυτικά πλέον. Αυτό. 
Για µένα δηλαδή η έννοια είναι πολύ λανθασµένη. Σε µία σωστή ελληνική γλώσσα, Βορειοηπειρώτης 
θα ήταν αυτός ο οποίος είναι απ’ το Καλπάκι (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς θα τους ονόµαζες; 
ΑΙΑΣ: ∆εν θα τους ονόµαζα. Είναι κι αυτοί άνθρωποι! ∆ηλαδή εντάξει, είναι ανάγκη να βάλουµε 
ταµπέλα; Αν θέλουµε να βάλουµε την σκληρή ταµπέλα του κράτους, ελληνική ταυτότητα έχουνε. 
Έλληνες είναι. Το αν δεν αρέσει σ αυτόν που µένει κοντά στα σύνορα το γεγονός ότι το άτοµο αυτό 
που έρχεται από µέσα από την Αλβανία, όντας Έλληνας, έρχεται εδώ και λέει εγώ είµαι 
Βορειοηπειρώτης κι ο άλλος θέλει να πει µε κακία επειδή έχει στο µυαλό του υποτιµηµένο τον Αλβανό 
το οποίο είναι ένα τεράστιο λάθος και σφάλµα ανάµεσα στους Έλληνες, γιατί αντιστοίχως όπως οι 
Αλβανοί έχουν µεταναστεύσει, έτσι κι εµείς έχουµε πολλάκις µεταναστεύσει στην ιστορία µας, για να 
µην σου πω ότι πολύ περισσότερο εµείς παρά αυτοί, εεε είναι λάθος, είναι λάθος η βάση. ∆ηλαδή είµαι 
πολύ… διαφωνώ πάρα πολύ µε όλο αυτό το θέµα. Αν θέλαµε να τους πούµε κάπως, κάπως, Έλληνες 
είναι κι αυτοί. Αν τώρα ένα άτοµο αντιστοίχως γιατί έχουµε δει, έχω δει και το αντίθετο, δηλαδή άτοµο 
το οποίο είναι αλβανικής υπηκοότητος, να έρχεται να λέει είµαι Βορειοηπειρώτης, εννοώντας ότι είναι 
Έλληνας ο οποίος είναι µειονότητα στην Αλβανία. Αν το συγκεκριµένο άτοµο.. µάλλον κι αυτό, 
στερεότυπο είναι. ∆ηλαδή είναι κι αυτό ρατσισµός, απ’ την ανάποδη µεριά. Πιστεύει ότι επειδή θα 
κατέβει στα Γιάννενα, στο πανεπιστηµιακό, και θα πει ότι είναι Βορειοηπειρώτης ότι έχει δηλαδή 
ελληνική καταγωγή, θα τον συµπονέσουν περισσότερο και θα του δώσουνε καλύτερο healthcare. 
Λάθος αυτό. Πάρα πολύ λάθος. Τουλάχιστον στον τοµέα της υγείας, για µένα είναι τεράστιο… λάθος. 
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∆εν θα θεραπεύ… θα δώσεις την ίδια µάχη για τον Αλβανό, τον Έλληνα, τον Πακιστανό, τον 
Μπαγκλαντεσιανό, τον Ροδεσιανό κι οποιονδήποτε άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις φταίει γι’ αυτό, αν φταίει κάτι; 
ΑΙΑΣ: Εγώ ξέρω να πω ότι δεν φταίω εγώ. Σίγουρα γι’ αυτό. Τώρα το ποιος φταίει γι’ αυτό, δεν 
µπορώ να το πω 100%. Μπορεί να ‘ναι κάτι το οποίο µας το κληροδότησαν οι προηγούµενοι από εµάς. 
Και µπορεί εµένα… εγώ αυτή τη στιγµή µπορεί να ‘χω αυτές τις χι αντιλήψεις, ξέρω ότι ο πατέρας µου 
τις ενστερνίζεται, ξέρω ότι ο παππούς µου τις ενστερνίζεται, και αντιστοίχως πηγαίνοντας και στα 
θηλυκά µέλη και των δύο οικογενειών απ’ τις οποίες προέρχοµαι. ∆εν ξέρω αν ο προπάππους µου τις 
ενστερνιζότανε, οπότε εγώ µπορεί να µαι ok, µπορεί κάποιος απ’ τους προγόνους µου να µην ήτανε. 
Μπορεί εεε… όλο αυτό, να έχει οικονοµικό ή κοινωνικό συµφέρον, και να καλλιεργείται έµµεσα είτε 
απ’ τα µέσα είτε απ’ την κυβέρνηση προηγούµενη ή τωρινή, δεν ξέρεις. Εγώ θεωρώ ότι απ’ τη στιγµή 
που δεν το κάνεις εσύ ο ίδιος και δεν το αναγνωρίζεις, γιατί µπορεί να το κάνεις και να µην το 
αναγνωρίζεις, δεν µπορείς να ξέρεις 100% την πηγή αυτού του ρατσισµού, από πού προέρχεται. 
∆ηλαδή βλέπω διπλανούς µου µε ρατσιστικές… που µπορεί να… εεε… βάλλονται ρατσιστικώς 
απέναντι σε άτοµα, παρ’ όλα αυτά εγώ δεν µπορώ ν αναγνωρίσω από πού ξεκίνησε αυτό, δεν θεωρώ 
δηλαδή ότι ξεκίνησε, ο άνθρωπος ξεκινάει tabula rasa. ∆εν µπορεί να µου λες ότι… γεννιέται µε 
ρατσιστικό αίσθηµα. Κάτι του το ‘χει περάσει. Είναι η κοινωνία, είναι η οικογένεια, είναι η παιδεία. 
Κάτι απ’ αυτά τα τρία είναι. Είναι ίσως η θρησκεία του, ελπίζω ότι η δική µας ότι δεν το περνάει, 
τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαµβάνοµαι. ∆εν ξέρω τις άλλες θρησκείες και τι γίνεται. Και δεν 
πιστεύω ότι κάποια θρησκεία θα περνούσε ρατσιστικά µηνύµατα. ∆ηλαδή βλέποντας τώρα τους, δεν 
παρακολουθώ πολύ ειδήσεις, βλέποντας τους εξτρεµιστές από.. που µπορεί να λέµε ότι είναι από άλλη 
θρησ, από κάποια άλλη θρησκεία, εεε… δεν θεωρώ ότι αυτός που είναι τζιχαντιστής είναι… εγώ δεν 
θα κρίνω καταρχάς αν είναι καλός µουσουλµάνος ή όχι. Αυτό θα το κρίνει… πώς τον λεν αυτόν… που 
είναι ο αντίστοιχος ηγούµενος εκεί πέρα! (Σ.τ.Σ.: γέλια) …Κάποτε τα ‘ξερα αυτά! Τέλος πάντων! 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη)… whatever, ο θρησκευτικός τους αρχηγός ο αντίστοιχος θα το κρίνει αυτό. ∆εν είναι 
δική µου δουλειά να το κρίνω. Εεε… θεωρώ όµως, αν µου επιτρέπεται αυτή η µικρή κρίση, κι αν 
µετράει η άποψή µου, ότι εεε… αυτός ο οποίος σκοτώνει στο όνοµα του Θεού, δεν είναι καλός στη 
θρησκεία του, δεν είναι καλός πιστός της θρησκείας του γιατί δεν πιστεύω ότι εξαρχής υπάρχει κακή 
πρόθεση αµιγώς σε µία θρησκεία στο να οδηγήσει κάποιον να σκοτώσει ή ν αυτοκτονήσει. Αυτό. Και 
επίσης γενικά µε το θέµα θρησκεία δεν το κατέχω και τέλεια, δηλαδή κι εγώ δεν θεωρώ ότι είµαι ένας 
πιστός χριστιανός. Η θρησκεία είναι κάτι το οποίο µπορεί να ξεκινάει από τα άτοµα τα οποία 
συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν πολύ, και είναι ας πούµε ο κλήρος ή οι ηγούµενοι κι όλοι αυτοί τέλος 
πάντων. Αυτοί µπορεί να γνωρίζουν πολύ αυστηρά και να λένε κάποια πράγµατα ότι είναι αυτό αυτό κι 
αυτό. Μιλάω πολύ ώρα; (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ’ εσένα και σε έναν που ανήκει στην 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΑΙΑΣ: Όχι. Καµία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΙΑΣ: Όχι. Καµία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΙΑΣ: Γιατί όλοι είµαστε διαφορετικοί σαν άνθρωποι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άρα έχεις διαφορές.  
ΑΙΑΣ: Έχω διαφορές µε την έννοια… πώς τις θεωρείς τις διαφορές; ∆ηλαδή αυτός είναι ξανθός, εγώ 
είµαι µελαχρινός. Αυτή είναι µία διαφορά. Αλλά αυτή είναι εξ αντικειµένου διαφορά, γιατί το µάτι 
τους εµένα µε βλέπει µελαχρινό κι εκείνον τον βλέπει ξανθό, αυτό είναι κάτι βιολογικό. Σε κοινωνικό 
επίπεδο δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Θα ‘θελα να ελπίζω ότι σε οικονοµικό επίπεδο δεν 
υπάρχει, κι ότι… τα άτοµα τα οποία δουλεύουν εκεί, αντιστοίχως παίρνουν τον αντίστοιχο µισθό τα 
οποία θα τους επιτρέπει να ‘χουν ζωή, να ζούνε ανάλογα µε το τι κάνει ο καθένας. Όπως κι εδώ τέλος 
πάντων δεν θα το σχολιάσω. Εεε… σε πολιτικό επίπεδο θέλω να ελπίζω ότι ίσως δεν υπάρχει διαφορά 
γιατί απ’ τη στιγµή που ‘χουνε ελληνική ταυτότητα, φαντάζοµαι ότι κι αυτοί θα µπορούν να ψηφίζουν, 
και ξέρω ότι µπορούν να ψηφίσουνε. Εεε… δεν µπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. ∆εν θεωρώ ότι 
διαφέρουµε, είµαστε όλοι ίσοι και διαφορετικοί. Αυτό πιστεύω. Κι όχι µόνο µ’ αυτά τα άτοµα. ∆εν 
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ξέρω αν είναι παρακάτω ερώτηση. ∆εν θεωρώ ότι διαφέρω ίσα ίσα απ’ τον οποιονδήποτε… είναι… 
οικονοµικός µετανάστης, πολιτικός µετανάστης ή κοινωνικός µετανάστης αντιστοίχως εδώ σ αυτή τη 
χώρα. Γιατί απλά έκατσε εδώ να έρθει. Μπορεί να το ήθελε κι όλας. ∆εν ξέρω. Κακώς το ήθελε. ∆ε 
βλέπει πώς είµαστε εδώ πέρα, τι ήρθε να κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ; Τι, άµα ήθελες να βγάλεις 
λεφτά, πήγαινε αλλού. Εδώ δεν. Τέλος πάντων! ∆εν θέλω να µιλήσω για το θέµα λεφτά κι Ελλάδα! 
Είναι επώδυνο! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εεε εντάξει, αν κάποιος ήρθε θεωρώ για παράδειγµα, το να έρθει 
κάποιος οικονοµικός µετανάστης, δεν ξέρω βέβαια πώς είναι και το επίπεδο ζωής σε άλλες χώρες. 
∆ηλαδή, τι εννοώ. Αν στο Μπαγκλαντές δουλεύεις για να τα βγάζεις τσίµα τσίµα και στην Ελλάδα 
αυτή τη στιγµή η µέση δουλειά τσίµα τσίµα στα βγάζει. Ας πούµε, ας πάρουµε πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης. Η µέση δουλειά, τσίµα τσίµα στα βγάζει. Εκεί δεν ξέρω τι άνεση έχεις µε τη µέση 
δουλειά. Οπότε αν… το Μπαγκλαντές είναι ένα παράδειγµα, θα µπορούσε να ‘ναι µια οποιαδήποτε 
χώρα. Αν στο Μπαγκλαντές πεινάς και δεν σου καλύπτει το βιοτικό σου επίπεδο, τότε καλά κάνεις και 
µεταναστεύεις στην Ελλάδα για µένα. Γιατί αυτό σηµαίνει ότι θα βελτιωθεί άµεσα η ποιότητα ζωής 
σου. Γιατί θα ‘χεις λεφτά για να µπορείς να βγεις τσίµα τσίµα. Αν πας σε µία χώρα δε µε ακόµα 
υψηλότερη διαφορά ανάµεσα στο τι βγάζεις και τι χαλάς, even better. Εεε… σε πολιτικό επίπεδο 
εντάξει, κάποιες φορές µπορεί ν απειλείται κι η ζωή σου και να αναγκαστείς να µεταναστεύσεις. Και 
καλά κάνεις, γιατί είναι η ζωή σου. Και η ζωή σου να µην ήτανε και να ‘ταν κάτι άλλο, πάλι καλά 
κάνεις και φεύγεις. Γενικά απ’ τη στιγµή που απειλείται η σωµατική σου και η πνευµατική σου 
ακεραιότητα, φεύγεις από κάπου. Μη µένεις εκεί, είναι κακό για εσένα! Αυτό πιστεύω. ∆εν θεωρώ ότι 
υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους. ∆ηλαδή… για µένα η διαφορά στους ανθρώπ… οι 
διαφορές µεταξύ των ανθρώπων είναι το γεγονός ότι εγώ µπορεί να σου, να σε βοηθήσω σε κάτι, εσύ 
µετά µπορεί µετά να µου κάνεις κακό. Αυτό είναι διαπροσωπικό. Για µένα δηλαδή είναι καθαρά 
διαπροσωπικό, και δεν µ’ ενδιαφέρει ο χι τρίτος που είναι απ’ την άλλη µεριά, τι κάνει. Πολύ 
ατοµικιστ… πολύ ατοµικίστικο όλο αυτό, δεν µ’ αρέσει, πρέπει να γίνω λίγο πιο universal. Τέλος 
πάντων. Αυτό. Είµαστε όλοι πολύ διαφορετικοί πάντως σαν άνθρωποι, αυτό πιστεύω. ∆ηλαδή δεν 
υπάρχουν δυο ίδιοι άνθρωποι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει ονοµαστεί ως µειονότητα ο συγκεκριµένος πληθυσµός; 
ΑΙΑΣ: ∆εν ξέρω. Εγώ άµα ήταν στο χέρι µου δεν θα τους ονόµαζα έτσι, δεν θα τους έδινα καν 
ονοµασία. ∆εν θα έδινα όµως και στην… καταρχάς, συγγνώµη. Η έννοια µειονότητα.. απαιτεί 
αντιστοίχως και την… αυτόµατα µάλλον οδηγεί στον αριθµό της πλειοψηφίας. Αν το πάρουµε… µε 
εντελώς κρατικούς όρους και όρους υπηκοότητας, µπορούµε να πούµε ας πούµε για παράδειγµα ότι 
αυτός ο οποίος έχει έρθει ως µετανάστης για χι λόγο απ’ το… απ’ τη Συρία στην Ελλάδα, αποτελεί 
µειοψηφία και όχι µειονότητα. Γιατί είµαστε στην Ελλάδα κι είναι λογικό οι Έλληνες να ‘µαστε πάρα 
πάρα πολλοί, κι αυτοί να ‘ναι πολύ λίγοι. Αν εγώ πήγαινα στην Συρία, πάλι το ίδιο θα γινόταν απ’ την 
αντίθετη µεριά. Η έννοια µειονότητα γενικά, θεωρώ ότι έχει αρνητικό νόηµα, και επειδή καµία λέξη 
δεν έχει αρνητικό νόηµα απ’ τη στιγµή που δηµιουργείται, δηλαδή της το προσδίδουµε εµείς, δεν µ’ 
αρέσει πολύ να την χρησιµοποιώ. Και δεν µ’ αρέσει και να ζυγίζω το ποσοστό των ανθρώπων που 
ζούνε σε µία χώρα. Ok, ας πούµε.. όχι ας πούµε, δεν έχω την δυνατότητα, την στιγµή εγώ να ανατρέψω 
το σύστηµα το συγκεκριµένο το οποίο επιβάλλει σύνορα, κράτη, εθνικότητες, -ικότητες και τα λοιπά. 
Έχω όµως το δικαίωµα, σαν άνθρωπος, να µην χρησιµοποιήσω την συγκεκριµένη ορολογία γιατί δεν 
µ’ εκφράζει. Οπότε για µένα δεν ισχύει αυτό το πράγµα. ∆εν µπορώ δηλαδή να σου πω τι είναι 
µειονότητα. Μειονότητα µαθηµατικά ίσως να µπορείς να ορίσεις αυτό το γκρουπ των ατόµων τα οποία 
διαφέρουν σε κάτι απ’ αυτό που θα θέλαµε να πιστεύουµε ότι οι περισσότεροι κάνουνε σε ένα 
δεδοµένο γεωγραφικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά.. το να καθόµαστε και να µετράµε τα ποσοστά των 
µουσουλµάνων στην Ελλάδα, τα ποσοστά των... εεε… ξέρω ‘γω… εεε… µουσουλµάνων στην Ελβετία 
και δώσε να ‘χει, δεν έχει καµία σηµασία, είναι just waste of time. Θα µπορούσες ό,τι πόρο διαθέτεις, 
σε ανθρώπινο και οικονοµικό επίπεδο για να µετρήσεις αυτά τα πράγµατα, να µην τον διαθέτεις εκεί 
και να τον διαθέτεις κάπου αλλού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καλά βέβαια επειδή πολιτικά αυτός ο όρος είναι αναγνωρισµένος, αναγκαστικά αυτόν 
τον όρο χρησιµοποιώ.  
ΑΙΑΣ: Ναι, σίγουρα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θες εσύ να χρησιµοποιείς κάτι άλλο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
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ΑΙΑΣ: Όχι όχι όχι, καταλαβαίνω. Συγγνώµη να ρωτήσω κάτι. Είναι ορολογία η οποία υπάρχει στο 
Σύνταγµα αυτή;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Γι’ αυτό και το χρησιµοποιώ.  
ΑΙΑΣ: Μπράβο στο Σύνταγµα, έχει… και πάλι δεν πιστεύω… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βέβαια είναι αναγνωρισµένο γενικά απ’ τον Ο.Η.Ε. ότι είναι η Ελληνική Μειονότητα 
της Αλβανίας. ∆εν είναι δηλαδή θέµα µόνο της Ελλάδας. 
ΑΙΑΣ: Αλήθεια; ∆εν το ήξερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία.  
ΑΙΑΣ: Το ξέρω! Έχω τη φίλη µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις πώς έχει περάσει; 
ΑΙΑΣ: Έχει δώσει εξετάσεις, νοµίζω όταν ήµουν εγώ τουλάχιστον, είχε δώσει εξετάσεις και 
Σεπτέµβριο στην Αθήνα, δεν θυµάµαι. Μου ‘χε πει τι µαθήµατα είχε δώσει, αλλά τώρα δεν το ‘χω 
συγκρατήσει γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όταν σου το ‘χε πει, τι είχες πει; 
ΑΙΑΣ: Θα επιστρέψω σε αυτό το οποίο είχα πει… εεε… στην.. αρχή. Θεωρώ ότι τα συγκεκριµένα 
άτοµα, αν µπορούµε να πούµε ότι τυχαίνει να µην έχουν την γλωσσική.. ικανότητα.. το proficient το 
γλωσσικό αντίστοιχα τέλος πάντων που θα µπορούσες να πεις ότι έχει ένας Έλληνας, εεε… που µένει 
στην Ελλάδα µόνιµα οπότε αναγκάζεται καθηµερινά να µιλάει τη γλώσσα αυτή, εεε… αν πούµε 
λοιπόν ότι έχουνε µειωµένη γλωσσική ικανότητα, αν παραδεχτούµε, κάτι το οποίο δεν είναι 
απαραίτητο να συµβαίνει γιατί εµένα η συγκεκριµένη φίλη µου µιλάει όσο καλά ελληνικά µιλάω εγώ. 
Γιατί µέσα στην οικογένειά της µιλούσε µόνο ελληνικά εε ήταν.. δεν ήταν αναγκασµένη να.. δεν ξέρει 
ούτε µια λέξη στα αλβανικά για την ακρίβεια. ∆ηλαδή.. ένα τσακ κάνουν, µπαίνουν µέσα. Εεε… θα 
µπορούσε το κράτος να τους εξασφαλίζει ίσως µία καλύτερη εκπαιδευτική προετοιµασία σε αυτά τα 
µαθήµατα τα οποία θα µπορούσαν για παράδειγµα στις πανελλήνιες να χωλαίνουνε ας πούµε. Κατά τα 
άλλα… δεν θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να τυγχάνουν κάποιας διαφορετικής εεε… µεταχείρισης απ’ ό,τι 
έτυχα εγώ ή ο ξάδερφός µου ή οποιοσδήποτε άλλος. Όποιος έζησε, µεγάλωσε, πήγε σχολείο στην 
Ελλάδα, έδωσε πανελλήνιες. Αυτό. Θυµάµαι τότε ότι µου είχε δηµιουργηθεί µία ελαφρά εντύπωση ότι 
ήταν πιο εύκολα στις εξετάσεις που είχε δώσει. Παρ’ όλα αυτά αντιστοίχως σκέφτηκα ότι έχε στο πίσω 
µέρος του µυαλού σου, δεν την ήξερα βέβαια και καλά, ότι το συγκεκριµένο άτοµο µπορεί να 
αναγκάζεται να.. µιλάει δύο γλώσσες στην καθηµερινότητά του. Οπότε δεν είναι υποχρεωµένη να είναι 
επαρκής άριστα και στις δύο.. γλώσσες. Άρα καλό είναι να βοηθήσεις κάποιον ώστε να τον φέρεις, 
αφού δεν κάνεις το βήµα να τον επιµορφώσεις, που αυτό είναι η κακία της πολιτείας απέναντι σε αυτά 
τα άτοµα, τουλάχιστον φέρτον στο ίδιο επίπεδο. ∆ηλαδή δώστου την ίδια πιθανότητα να µπει µε αυτόν 
που είναι native speaker και δεν αναγκάζεται να µιλήσει την άλλη γλώσσα. Να κάνω εδώ µια 
παρένθεση;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΙΑΣ: Μιλάω αγγλικά απ’ τα έξι µου. Έχω πλέον, δεν διαβάζω ελληνική βιβλιογραφία σχεδόν για να 
δώσω µαθήµατα στο πανεπιστήµιο, παρά µόνο όταν αναγκάζοµαι να κάνω την επανάληψή µου. Εεε… 
µ’ αυτήν την έννοια, και όχι µόνο διαβάζω, τηλεόραση στα ελληνικά δεν βλέπω, µόνο στο... 
αµερικανική αγγλικανική τηλεόραση παρακολουθώ, έχω συνεχή επικοινωνία µε εξωτερικό για 
διάφορους λόγους κάθε φορά, αναγκάζοµαι να γράψω λόγω της δουλειάς µου, µπορεί και να µιλήσω κι 
όλας στ’ αγγλικά. Μ’ αυτήν την έννοια αν εγώ απ’ τα έξι µου εξασκώ τα αγγλικά, κι εγώ bilingual 
είµαι. Κι όταν πολλές φορές δυσκολεύοµαι κι όλας να µιλήσω... εεε… τώρα βλέπεις, µου φεύγουν 
λέξεις, δεν... ιδιαίτερα επειδή θέλω να ‘χω ροή λόγου τώρα, δεν θα κάτσω να το σκεφτώ. Στα γραπτά 
είναι αλλιώς τα πράγµατα. Εε, οπότε µ’ αυτήν την έννοια, κι εγώ θα ‘πρεπε να... µου συµπεριφερθεί 
κάποιος µε καλύτερο τρόπο! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Με την έννοια, κι εγώ, να ‘µαστε λίγο πιο χαλαροί στην 
έκθεση! Και δεν µιλάω για την έκθεση ως πρόβληµα. Θέλω να πω ότι… δεδοµένης της εκπαιδευτικής 
κατάστασης στη χώρα µας που όλα τα παιδιά σχεδόν, και δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν την ευκαιρία να 
το κάνουνε, εκτίθενται σε πολύ βαθιά γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας. Είτε ιδιωτικά είτε 
δηµόσια. Οπότε δίγλωσσοι κατά βάση είµαστε σχεδόν όλοι σ αυτήν την χώρα. Ο µέσος Άγγλος, ξέρει 
µόνο αγγλικά. Ή µπορεί να ξέρει πολύ χαµηλού επιπέδου γαλλικά ή γερµανικά. Ο µέσος Έλληνας έχει 
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lower αυτήν τη στιγµή, για να µην πω advanced, για να µην πω proficiency. Άρα κι εγώ δίγλωσσος 
είµαι. Άρα δεν είναι ωραίο να προσπαθείς να εξοµοιώσεις µε το να βάζεις πιο εύκολα θέµατα στις 
εξετάσεις. Είναι ωραίο όµως να προσπαθείς να τον βοηθήσεις να µάθει καλύτερα ελληνικά, αν θεωρείς 
ότι το συγκεκριµένο άτοµο δεν ξέρει καλά ελληνικά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις επ’ αυτού, αλλά δες τους νόµους περιληπτικά. Κι 
επειδή πριν τις ερωτήσεις, να έχεις µια εικόνα. Πρέπει να σου το δείξω αυτό (Σ.τ.Σ.: δηλαδή τον νόµο 
περιληπτικά στην φωτοτυπία). 
ΑΙΑΣ: Ξένου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο υπάγεται στο ελληνικό υπουργείο 
παιδείας ή στο αντίστοιχο υπουργείο παιδείας της χώρας αυτής; Ααα, ναι. Για παράδειγµα αυτή η 
γνωστή µου που σου λέω απ’ το Μόναχο, ήταν ελληνογερµανικά εκεί που ‘καναν δηλαδή. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτή είναι σε άλλη κατηγορία.  
ΑΙΑΣ: Α. Α ναι; Τι κατηγορία είναι αυτοί; Το λέει εδώ; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, δεν ασχολούµαι µε αυτά τα άτοµα. Αυτοί λογικά θα είναι «εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 
ΑΙΑΣ: Α λέει µη µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, η άλλη κοπέλα έκανε 30% γερµανικά µαθήµατα, 
70% ελληνικά. Αλλά αυτό ανήκει στο ελληνικό υπουργείο παιδείας το συγκεκριµένο σχολείο. Γι’ αυτό 
στην αρχή κόλλησα. Ναι τώρα όντως. Αφού η Αλβανία δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(Σ.τ.Σ.: συνεχίζει να διαβάζει). (Σ.τ.Σ.: παύση). Ναι µπράβο. Τώρα το θυµήθηκα. Έτσι µου το ‘χε πει κι 
αυτή. (Σ.τ.Σ.: παύση για διάβασµα, διαβάζει µουρµουριστά). ∆εν καταλαβαίνω, γιατί στα στρατιωτικά 
ιδρύµατα πρέπει να εξεταστούν στα µαθήµατα που εξεταζόµαστε εµείς στην κατεύθυνση; ∆εν έχει 
λογική κατά την άποψή µου, παρ’ όλα αυτά αυτός είναι ο νόµος, εγώ δεν είµαι υπεράνω του νόµου, 
άρα να τον κρίνω µπορώ, είµαι υποχρεωµένος να τον εφαρµόσω. Κάτσε να δω λίγο την τελευταία 
πρόταση. (Σ.τ.Σ.: παύση για διάβασµα). Ε καλά εντάξει αυτό… το τελευταίο είναι γνωστό ούτως ή 
άλλως. Αναγκαστικά… (Σ.τ.Σ.: παύση). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους;  
ΑΙΑΣ: ∆εν συµφωνώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΑΙΑΣ: Εεε... θεωρώ ότι είναι ολίγον τι απολογητικοί απέναντι στα… άτοµα αυτά. ∆ηλαδή θεωρώ ότι η 
ανεπάρκεια του ελληνικού κράτους να συνάψει µια καλή διµερή συµφωνία µε το αλβανικό κράτος 
ώστε ας.. δεν ξέρω τι επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν αυτά τα άτοµα και αν η 
εκπαιδευτική, µάλλον όχι τι επίπεδο, το επίπεδο δεν µπορείς να το κρίνεις, µπορείς όµως να κρίνεις τι 
είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι στη δευτεροβάθµια στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στη Σουηδία, στην 
Αλβανία. ∆εν ξέρω αν οι εκπαιδευτικοί στόχοι στην Αλβανία, συµπίπτουν µ’ αυτούς στην Ελλάδα, 
ώστε να µπορείς να πεις ότι είµαστε σε κοινό επίπεδο όλοι όσοι αποφοιτούµε, να ‘χουµε πετύχει το 
minimum των στόχων ώστε να µπορέσουµε να περάσουµε στην επόµενη βαθµίδα της εκπαίδευσης. 
Θεωρώ ότι η ανεπάρκεια του υπουργείου στο να µπορέσει να συνάψει µία καλή συµφωνία, να 
µιλήσουµε γενικά για τα άτοµα αυτά τα οποία έχουνε.. τελειώσει µόνο σχολείο κι είναι 
Βορειοηπειρώτες στην Αλβανία ή να µιλήσουµε γενικά για οποιοδήποτε άλλο άτοµο που µπορεί να 
είναι από µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας µην ονοµάσουµε 
χώρα, δεν µε νοιάζει εµένα. Εµένα µε νοιάζει αν το ελληνικό υπουργείο παιδείας είναι ικανό να 
συνάψει µία διµερή συµφωνία µε το αντίστοιχο εκεί υπουργείο παιδείας, ώστε να εξασφαλίσουν τα 
άτοµα τα οποία θα θέλουνε να ρθουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο µετά, να έχουνε τους ίδιους 
εκπαιδευτικούς στόχους πετύχει, τελειώνοντας την δευτεροβάθµια, µ’ εµένα που τέλειωσα εδώ στην 
Ελλάδα. Τα outcomes βέβαια εδώ είναι συγκεκριµένα. Στην Αλβανία είναι άλλα, στο Μπαγκλαντές 
είναι άλλα, µπορεί να είναι και τα ίδια, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όµως ότι ο νόµος αυτός όπως τον 
βλέπω εγώ, είναι απολογητικός απέναντι σε αυτά τα άτοµα. Είναι σαν να σου λέει ότι, δεν ξέρω τι 
ξέρεις, οπότε θα σου βάλω πολύ χαµηλού… εεε… χαµηλής.. δεν είναι χαµηλής δυσκολίας γιατί µπορεί 
εκείνος αντιστοίχως που σπουδάζει εκεί, να µην… είναι mixed, δηλαδή είναι.. σαν όλα τα άλλα 
πράγµατα που γίνονται σ αυτή την χώρα. Είναι ένα ηµίµετρο. Για άλλη µια φορά. ∆ηλαδή 100% 
άποψη δεν έχω πάνω σ αυτό. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Γιατί να εξετάσεις το µάθηµα της 
νεοελληνικής γλώσσας κάποιον που θα περάσει Ιατρική. Εξέτασέ τον βιολογία. Μία λογική. Μην τον 
εξετάζεις βιολογία, εξέτασέ τον στα έξι µαθήµατα που δίνω κι εγώ. Το σύστηµα των πανελλαδικών 
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είναι σύστηµα εισαγωγικό για την τριτοβάθµια. Και υποτίθεται ότι εγγυάται ότι όλοι πρέπει να µπούµε 
µε τη.. µε τα ίδ… µε τους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους, µε τους ίδιους µαθησιακούς στόχους µέσα 
στην επόµενη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Άρα εξέτασέ τους όλους µε αυτό. Αν θες εσύ να εξασφαλίσεις 
ότι αυτοί που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εεε.. έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο, 
ενίσχυσε, µαζί µε το υπουργείο που είναι εκεί.. ή µάλλον όχι ενίσχυσε, κατηύθ.. κατάυθυνε.. κατεύθυνε 
την εκπαίδευσή τους στο σηµείο που θα βοηθήσεις αυτά τα άτοµα να µπούνε µε τις ίδιες εξετάσεις µ’ 
αυτούς που είναι στην Ελλάδα, στο πανεπιστήµιο. Κάνε καλύτερη την παιδεία τους (Σ.τ.Σ.: στην 
τελευταία αυτή πρόταση, τονίζει µία µία τις λέξεις). Ενίσχυσέ τους οικονοµικά. Το να δίνεις εξετάσεις 
ηµίµετρα.. δεν είναι το ίδιο. Και είναι υποτιµητικό και γι’ αυτά τα άτοµα γιατί έχει τύχει να ‘χω βρεθεί 
µπροστά.. έχει τύχει να βρεθεί µπροστά, έχει τύχει να ‘χει µπει καθηγητής µέσα, δεν θα τον ονοµάσω, 
ο οποίος έχει ρωτήσει ποιοι έχετε µπει µε πανελλήν.. µε πανελλαδικές; (Σ.τ.Σ.: παύση µικρή). Η οµάδα 
µου, είναι αρκετά χαρούµενος να πω ότι κανένας δεν τόλµησε να σηκώσει το χέρι σε καµιά απ’ αυτές 
τις ερωτήσεις. Είναι ρατσιστικό να ρωτάς µε τι είδους εξετάσεις έχει µπει ο άλλος. Απ’ τη στιγµή που 
ο άλλος ειν’ εδώ, δικαίως είναι εδώ. Γιατί ο συγκεκριµένος νόµος λέει ότι αυτός έχει το δικαίωµα να 
βρίσκεται στην Ιατρική αυτή τη στιγµή, έχει το δικαίωµα να βρίσκεται στο Νηπιαγωγών. Το αν ο 
νόµος αυτός εεε… οδηγεί στη, στο ίδιο επίπεδο.. και πάλι, δεν µ’ αρέσει ο όρος επίπεδο. Αν, έχουµε 
πετύχει τους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους εγώ, το παιδί που τέλειωσε στην Αλβανία, το παιδί που 
‘χει τελειώσει στο Μπαγκλαντές, είναι άλλο θέµα. Ο νόµος ο συγκεκριµένος θεωρεί ότι οι ίδιοι 
εκπαιδευτικοί στόχοι θα… επιτευχθούν, εάν.. το ίδιο µάλλον θα είναι το επίπεδο εισαγωγής πλέον, εάν 
ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριµένος νόµος δεν είναι σωστός. Είναι 
υποτιµητικός για τα άτοµα αυτά... εεε… γιατί αρκετοί από αυτούς µπορεί να αυτοπροσδ, όχι 
αυτοπροσδ, µπορεί να αυτοπροσδιορίζονται µε την έννοια του Έλληνα όπως µε ρώτησες πιο πριν. Όχι 
την έννοια της ταυτότητας, µε την έννοια ότι αυτός µπορεί να νιώθει πολύ περισσότερο από µένα ότι 
είναι Έλληνας. Είναι άδικο λοιπόν, για µένα. Και γι’ αυτόν. Που έχουµε το ίδιο πράγµα στην 
ταυτότητά µας, να… sorry, να κάνω µια ερώτηση; Έχουµε ακριβώς το ίδιο πράγµα στην ταυτότητά 
µας; Γιατί αν θυµάµαι καλά εγώ απ’ την ταυτότητα της φίλης µου, το ίδιο πράγµα έχουµε επάνω. ∆εν 
βρίσκω λόγο διαφοράς. Άµα το πάµε δηλαδή καθαρά µε το γράµµα του νόµου, γιατί; ∆εν 
καταλαβαίνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ τι νόµο θα έκανες γι’ αυτά τα άτοµα;  
ΑΙΑΣ: Εγώ θα φρόντιζα τα… δεν θα έκανα κάποιο νόµο εάν δεν διερευνούσα, το πόσο συµπίπτουν οι 
µαθησιακοί στόχοι του εκεί σχολείου µε το εδώ σχολείο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εδώ τι µαθησιακούς στόχους έχουµε; 
ΑΙΑΣ: ∆εν έχουµε. Ο στόχος είναι να µπεις στο επόµενο level. Είναι σαν να παίζεις video game εδώ 
πέρα, δεν είναι εκπαίδευση αυτό. Εεε… και τελειώνεις το… κι αυτό πάει πάλι στην πρώτη ερώτηση. 
Τελειώνεις και το πανεπιστήµιο, κι είναι πάλι video game. Πώς θα βρω δουλειά. Και µετά πώς θα βγω 
στη σύνταξη. Και µετά πώς θα πεθάνω. ∆εν είναι ζωή όµως αυτή. Περνάνε πολλά χρόνια, 80 χρόνια 
είναι πολλά. ∆εν µπορείς να τα περνάς έτσι. Τι θα ‘κανα εγώ; Θα… ας πούµε, ότι το ελληνικό κράτος 
έχει συγκεκριµένους, µπορεί να τους έχει κάπου καταγεγραµµένους και να µην τους πιστεύουν ούτε κι 
αυτοί που τους γράψανε. Ας πούµε ότι το ελληνικό σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχει για 
κάθε µάθηµα που διδάσκει, και κάθε µάθηµα που εξετάζει ώστε να σε βάλει στην επόµενη βαθµίδα της 
εκπαίδευσης, συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Ποιοι σε πλήθος, δεν µε νοιάζει αυτό. Κι ας 
πούµε ότι αυτός που γράφει 10 στο µάθηµα.. µάλλον επειδή το σύστηµά µας είναι ανταγωνιστικό, 
δηλαδή στο τι έχει γράψει ο καθένας καθορίζει και πού θα µπει, σε σχέση µε το τι έχει γράψει ο άλλος, 
ας πούµε ότι κρίνεις ότι για να µπεις στην Ιατρική στη χρονιά µου ήθελες 19170. Αυτός δηλαδή που 
έχει γράψει 19170 µόρια, µε το συγκεκριµένο σύστηµα βαθµολόγησης, έχει πετύχει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους που χρειαζόταν για να µπει στην Ιατρική Ιωαννίνων. Βρες (Σ.τ.Σ.: τονίζει το 
ρήµα) ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτοί. Αφού τους ταυτοποιήσεις, φρόντισε να υπάρχει ένα 
εξεταστικό σύστηµα, αν όχι το ίδιο που θα ήταν το ιδανικό, τέτοιο ώστε να επιτρέπει στα άτοµα τα 
οποία τελειώνουν το σχολείο σε κάποιο άλλο µη µέλος της ευρωπαϊκής, σε κάποια άλλη χώρα που 
είναι µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µπορούν κι αυτοί να πετύχουν τους ίδιους 
εκπαιδευτικούς στόχους. Καλό θα ήταν αυτό να γίνει στο ίδιο χρονικό περιθώριο γιατί δεν έχει κανένα 
νόηµα το να τελειώνω εγώ το σχολείο στα 19 και να µπορώ να µπω στην Ιατρική, στα 18 και να µπορώ 
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να µπω στην Ιατρική, και να τελειώνει το παιδί που είναι στην Αλβανία και κάνει κι αυτό το 
αντίστοιχο σχολείο στα 20 και να µπορεί να µπει. Απ’ ό,τι ξέρω είναι η ίδια ηλικία. Θα ‘ταν άδικο να 
υπάρχει gap στο minimum age. Εεε… αυτό. Βρες τρόπο ώστε να έχεις τους ίδιους στόχους, τα ίδια 
outcomes, ώστε να µπορείς να πεις ότι βάζεις τα άτοµα που έχουν το ίδιο επίπεδο αφού έχουν πιάσει το 
minimum των στόχων, µέσα στην τάδε ξέρω ‘γω τµήµα σχολή. Ίδιο επίπεδο δεν έχουµε για κανένα 
λόγο, κανένας µε κανέναν. Εεε.. αυτό είναι που µας κάνει διαφορετικούς. Αν είσαι καλύτερος ή 
χειρότερος, δεν τίθεται θέµα, και µιλώντας για τις δικιές µας κι όλας επιστήµη, δεν µπορεί να τεθεί 
θέµα γιατί δεν µπορείς να παρακολουθήσεις τέλεια τι γίνεται σ όλες τις ειδικότητες και όλες τις 
προκλινικές επιστήµες που µπορεί να αφορούν την Ιατρική. Αλλά… υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι 
στόχοι ανά ειδικότητα που πρέπει να πετύχεις. Για να µπορείς να πεις επάξια ότι είµαι γιατρός. ∆εν 
µπορείς δηλαδή να τελειώσεις την Ιατρική κατά την άποψή µου, και να µην ξέρεις την ελάχιστη 
δυνατή ορθοπεδική, όποια κι αν είναι αυτή. Την ελάχιστη δυνατή νεφρολογία, την ελάχιστη δυνατή 
ρευµατολογία. Μετά, το επίπεδο του καθενός, αλλάζει. Ας πούµε εγώ µπορεί να έχω πολύ βαθιές 
γνώσεις ανοσολογίας επειδή ασχολούµαι µε µεταµόσχευση, ο άλλος κάνει ορθοπεδική, να µην τον 
ενδιαφέρει αυτό καθόλου, να µην ασχολείται. No problem. ∆εν θα πάω εγώ ν αναλάβω τον ορθοπεδικό 
ασθενή, κι εκείνος δεν θα πάρει τον µεταµοσχευµένο. ∆εν τίθεται τέτοιο θέµα. Όλοι όµως πρέπει να 
ξέρουµε τι γίνεται. ∆ηλαδή δεν µπορεί ο άλλος να φεύγει και να µην ξέρει.. απ’ την Ιατρική π.χ., τι 
είναι η δωρεά οργάνων. Και να σου λέει, εµένα δεν µε νοιάζει τι είναι δωρεά οργάνων γιατί εγώ θα 
γίνω.. πνευµονολόγος και δεν κάνουµε.. δεν ασχολούµαστε πολύ µε τις µεταµοσχεύσεις του 
πνεύµονος, κάνουµε τα θωρακοχειρούργεια, δεν µε πολυνοιάζει εµένα. Θα γίνω ψυχίατρος, δεν µε 
νοιάζει εµένα η µεταµόσχευση νεφρού. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται να µην σε νοιάζει, γιατροί είµαστε 
όλοι. Εµένα γιατί µε νοιάζει η ψύχωση; Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Πώς σου φαίνεται αυτό; 
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη).. Η ύπαρξη στρατού, ο οποίος υπάγεται σ ένα συγκεκριµένο κράτος, 
προϋποθέτει αυτό που έχουµε ορίσει.. που αποδεχόµαστε ως παγκόσµιο τέλος πάντων ως κράτος. Που 
αποδέχοµαι κι εγώ και οποιοσδήποτε νοµικά ως κράτος τέλος πάντων. Σαν νοµική οντότητα ας πούµε. 
Και σαν εθνική οντότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εεε… άρα αποδέχοµαι και το ότι υπάρχει στρατός 
για χι λόγους γιατί εντάξει, εµείς εδώ έχουµε ειρήνη, αλλού δεν υπάρχει ειρήνη. Κακώς τέλος πάντων, 
δεν θα το κρίνω εγώ τώρα αυτό, θα το κρίνει η ιστορία. Απ’ τη στιγµή που θέλουµε να το πάρουµε µε 
τον αυστηρό ορισµό του κράτους, όταν αυτά τα άτοµα που έχουν ελληνική ταυτότητα, είναι Έλληνες 
υπήκοοι. Οπότε µπορούν να µπουν στο στρατό σ οποιαδήποτε θέση και δεν έχει καµία σηµασία αν 
αυτά τα άτοµα µεγάλωσαν στην Αλβανία, στο Μπαγκλαντές, στη Σουηδία, στη Λευκορωσία. Έχει 
σηµασία ότι η ταυτότητά µας γράφει το ίδιο. Αν θέλουµε να το πάρουµε σε.. επίπεδο.. που να µην 
ασχοληθούµε µε τους ορισµούς των κρατών και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχει κάποιο νόηµα η έννοια 
του στρατού. Οπότε εκεί χάνεται η µπάλα για µένα. Θεωρώ ότι δικαίως υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης σε οποιαδήποτε στρατιωτική σχολή γι’ αυτά τα άτοµα. ∆ηλαδή αν µη τι άλλο.. θα ‘ταν 
ρατσιστικό το να µην υπήρχε. Αυτό. (Με διακόπτει την στιγµή που πήγαινα να ξεκινήσω ερώτηση). 
Αυτό δηλαδή αύριο µεθαύριο συγγνώµη (Σ.τ.Σ.: απολογία λόγω του ότι µε διέκοψε), δεν θα τον 
καλέσει να υπερασπιστεί την πατρίδα άµα γίνει πόλεµος; Θα τον καλέσει κατά πάσα πιθανότητα. Αν 
καλέσει εµένα, θα καλέσει κι εκείνον. Το ίδιο λέει η ταυτότητά µας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν έχει πάρει ελληνική ταυτότητα, ναι.  
ΑΙΑΣ: Άρα θα τον καλέσει, δεν έχει και το, δεν έχει κανένα δικαίωµα να του στερήσει την πρόσβαση σ 
αυτή την σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις όµως, κι εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω, δίνουνε κατευθύνσεις µόνο 
γι’ αυτές τις σχολές και όχι για κάποιες άλλες; 
ΑΙΑΣ: Εεε... µα την είχα κι απορία κι όταν το διάβασα. ∆εν βρίσκω κανένα απολύτως λόγο στην.. 
ύπαρξη διαφορετικού εξεταστικού συστήµατος για τις στρατιωτικές σχολές. Εεε… δεν το 
καταλαβαίνω, ειλικρινά. ∆εν µπορώ να το καταλάβω ποιο είναι… ποια θα είναι η διαφορά. (Σ.τ.Σ.: 
µικρή παύση). Ο νοµοθέτης είναι δικηγόρος, δεν είναι γιατρός. Φηµιζόµαστε ότι δεν συµπίπτουµε σαν 
τρόποι σκέψης. Εντάξει τι να πω, δεν ξέρω τώρα, πραγµατικά. Ο καθένας.. εκείνος ο νοµοθέτης που το 
γραψε, κάτι θα σκεφτόταν. Πάντως στην Ιατρική όταν βγαίνουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
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θεραπεία ενός νοσήµατος, παίρνουµε ανά περίπτωση συγκεκριµένα τεκµήρια, έχουµε µετρήσει ότι 
αυτό το φάρµακο κάνει καλό εκεί. Υπάρχει, στις κατευθυντήριες οδηγίες πάντα, και µία λογική του 
γιατί το κάνεις αυτό. Σου λέει, εγώ θα δώσω µεπραζόλη πρωί βράδυ, στο πεπτικό έλκος, γιατί θεωρώ 
ότι αν.. γιατί το φάρµακο έχει αυτό το χρόνο κατανοµής, αυτό αυτό κι αυτό. Αυτή είναι η λογική. Στο 
εξηγεί, σε πείθει ή δεν σε πείθει. Κάνεις ένσταση στον αντίστοιχο οργανισµό, γράφεις µια εργασία που 
αποδεικνύεις εσύ το ίδιο, κάνεις κάτι. Ο νόµος, δεν έχει ερµηνεία. Εγώ τώρα διαβάζω νόµο. ∆εν ξέρω, 
αυτό είναι η περίληψη του νόµου; Υπάρχει στον πλήρη νόµο κάποια ερµηνεία του πράγµατος αυτού; 
Ωραία, απ’ τη στιγµή που δεν µας το εξηγούνε, δεν µπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν θα το έκανα έτσι, 
οπότε.. αφού δεν θα το έκανα έτσι, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό ο συγκεκριµένος 
νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εδώ η περιοχή είναι πολύ ρατσιστική απέναντι σ αυτά τα άτοµα, εγώ αυτό 
έχω καταλάβει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η περιοχή; 
ΑΙΑΣ: Η περιοχή εδώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στα Γιάννενα; 
ΑΙΑΣ: Εδώ ναι, είναι.. αρκετά.. άσχηµη η συµπεριφορά που ‘χουνε κάποιοι, δεν θα, δεν θέλω να 
γενικεύσω, δεν πιστεύω ότι οι γιαννιώτες έχουν πρόβληµα µε τους Βορειοηπειρώτες, µην τρελαθούµε 
κι όλας. Πολλοί απ’ αυτούς, τα χωριά τους είναι εδώ στην περιοχή των Ιωαννίνων, στον νοµό. Παρ’ 
όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι πανέξυπνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Βορειοηπειρώτης είναι πρόβληµα, 
είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Εεε… θεωρώ ότι πολλά απ’ αυτά τα άτοµα δεν το λένε ότι είναι 
Βορειοηπειρώτες. Εεε... γιατί έχουν την φοβία ότι θα αντιµετωπίσουν µία άσχηµη και ρατσιστική 
συµπεριφορά. Απ’ τη στιγµή που οδηγούµαστε σ’ ένα πρόβληµα το να… ντρέπονται για το πού 
µεγάλωσαν, είναι πάρα πολύ άσχηµο αυτό. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι µάλλον δυσχερέστεροι παρά πιο 
ευχερείς. ∆εν ξέρω αν.. ο νόµος αυτός, αυτό που διαβάζω εδώ δεν το λέει κάπου, δεν ξέρω αν 
συνεπάγεται ίσως αυτό, κάποια οικονοµική ασφαλιστική διευκόλυνση το γεγονός ότι αποτελούν 
αυτοί.. το Σύνταγµά µας είπαµε την αναγνωρίζει ως µειονότητα τη συγκεκριµένη; ∆εν ξέρω αν παρέχει 
κάποια οικονοµική, φορολογική, ασφαλιστική διευκόλυνση σ αυτά τα άτοµα στη διάρκεια των 
σπουδών τους. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παίρνουν κάποιες υποτροφίες.  
ΑΙΑΣ: Wow. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς παίρνουν ας πούµε όσοι κατάγονται από Πήλιο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Εγώ παίρνω υποτροφία επειδή κατάγοµαι από […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το όνοµα της πόλης του), 
και µένω ελάχιστα […] (Σ.τ.Σ.: ξανά αναφέρει το όνοµα της πόλης του) αλλά εγώ δεν την παίρνω µόνο 
λόγω καταγωγής. Γιατί έχω δει πολλές τέτοιες προκηρύξεις υποτροφιών, κι έχω αρχίσει να χτυπάω το 
κεφάλι µου στον τοίχο. ∆ηλαδή λέει, για να πάρεις την υποτροφία, πρέπει να ‘σαι απ’ αυτό το χωριό 
και να σπουδάζεις. Τι; ∆εν έχει σηµασία. Με τι βαθµό; ∆εν έχει σηµασία. Εγώ για να παίρνω την 
υποτροφία µου, µου ‘χει φύγει η µαγκιά, πρέπει να ‘χω µέσο όρο πάνω από 8 και να µην χρωστάω. ∆εν 
την παίρνω µόνο επειδή είµαι […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την καταγωγή του). Έτσι ήθελε αυτός που άφησε 
το κληροδότηµα πίσω, και µετά το διαχειρίστηκε η αντίστοιχη εταιρεία που το διαχειρίζεται και δεν 
ξέρω τέλος πάντων, έχει καλώς. Είναι λίγο τοπικιστική αυτή η αντίληψη που υπάρχει γενικώς, ότι 
είσαι απ’ αυτό το χωριό, πάρε αυτή την υποτροφία. Κι εγώ διαφωνώ στο γεγονός ότι παίρνω 
υποτροφία λόγω της καταγωγής µου, αλλά επειδή εκεί είναι πολύ διευρυσµένα τα πλαίσια, θα 
µπορούσα να δώσω ένα ελαφρυντικό και γιατί είναι και πολύ σκληρά τα κριτήρια για να µπεις στη 
λίστα των υποτρόφων και πολύ εύκολα µπορείς να βγεις. Για να πάρεις δηλαδή την υποτροφία που 
παίρνω εγώ, δεν έχει.. δεν πρέπει µόνο να ‘χεις.. δεν είναι απαραίτητο να ‘σαι µέσα από […] (Σ.τ.Σ.: 
αναφέρει την πόλη καταγωγής). Μπορείς να ‘σαι από […] (Σ.τ.Σ.: πόλη καταγωγής του), απ’ όλο τον 
νοµό ή τουλάχιστον άτοµο το οποίο είναι τρεις γενιές πίσω από εσένα να ‘ναι από ‘κει. Μ’ αυτήν 
έννοια, οι µισοί Αθηναίοι δικαιούνται να πάρουν την υποτροφία. Εγώ έχουµε.. εγώ έχω καθηγητή στο 
τµήµα εδώ, ο οποίος ο παππούς του ήταν […] (Σ.τ.Σ.: καταγωγή τους), και την υποτροφία την πήρε ως 
φοιτητής Ιατρικής. Και το είδα στο βιογραφικό του τις προάλλες, και λέω ωπ. Κι αυτός alumni! Να τα! 
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Αυτός µεγάλωσε στην Αθήνα. Αλλά αφού ο παππούς ήταν από ‘κει, πήρε την υποτροφία. Αν βάλεις 
ότι […] (Σ.τ.Σ.: η πόλη του) αυτή τη στιγµή έχει 40000 άτοµα κι εγώ σου λέω ότι πριν από 3-4 γενιές 
µπορεί να ‘χε 20000 άτοµα, το πόσα παιδιά µπορεί να ‘χουν παράξει όλοι αυτοί και πού να ‘ναι 
σκορπισµένοι ανά την Ελλάδα, δεν το ξέρεις αυτό. Με κάποιο τρόπο, και δεδοµένου κι αυτών των 
σκληρών κριτηρίων που βάζει, µπορείς να πεις ότι είναι λίγο πιο ok. Αλλά υπάρχουν υποτροφίες οι 
οποίες είναι.. είναι γελοίες. Σου λέει. Πρέπει να ‘σαι απ’ αυτό το οικοδοµικό τετράγωνο. Ε όχι ρε φίλε, 
δεν είµαι απ’ αυτό το οικοδοµικό τετράγωνο. Μου ‘χει φύγει όµως η µαγκιά, κάνω κάτι το οποίο είναι 
ακαδηµαϊκά όσο καλύτερο γίνεται. ∆ηλαδή δεν µπορώ να µην δικαιούµαι ένα χρηµατοδότηµα γι’ αυτό 
που κάνω. Αυτό. ∆εν ήξερα ότι διευκολύνονται οικονοµικά. Μπορεί να µου το ‘χε πει και να µου 
διαφεύγει, αλλά δεν το ήξερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουµε πολλές υποτροφίες γενικά. Τώρα εντάξει, µπορεί να µην έχει πάρει. Για να µην 
το γενικεύω, ξέρω πολλά άτοµα που δεν έχουν πάρει. (Σ.τ.Σ.: µικρή παύση) Τέλος πάντων. Ας 
κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, στις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. Όλοι µας όµως 
έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση στο πανεπιστήµιο. 
Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία και τραβάµε ένα 
άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες µεταβλητές, και 
διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο που είναι 
αριστούχος και είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο;  
ΑΙΑΣ: Καµία. Ήταν τυχαίο το γεγονός ότι τράβηξες, αυτό που λέει και το πείραµα εξάλλου. Αφού λέει 
ότι µε τυχαίο τρόπο παίρνουµε και τραβάµε ένα όνοµα και σύµφωνα µε µία συγκεκριµένη µεταβλητή. 
Απ’ τη στιγµή που.. αυτό που.. ξεκινάει µε µία παραδοχή η συγκεκριµένη ερώτηση, ότι εε υποτίθεται 
ότι καµία απ’ όλες αυτές τις µεταβλητές δεν επηρεάζει τη εε... το, την ακαδηµαϊκή επίδοση. Απ’ τη 
στιγµή που κάποια απ’ αυτές τις µεταβλητές.. µάλλον, η ακαδηµαϊκή επίδοση είναι ανεξάρτητη από 
όλες αυτές τις µεταβλητές, δεν έχει καµία διαγνωστική σηµασία αυτό το πράγµα. Είναι σαν να µου λες 
για παράδειγµα για ένα νόσηµα το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή σου ή όχι, αν έχεις διαβήτη κι ένα που 
δεν εξαρτάται. Το αν θα πάρεις για παράδειγµα ξέρω ‘γω... τι να πω, καρκίνο στο πέος, δεν έχει 
σηµασία αν έχεις διαβήτη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε η καταγωγή να παίξει κάποιο ρόλο σ’ αυτό ή είναι άσχετο το ένα µε το 
άλλο; 
ΑΙΑΣ: Να µιλήσω να κάψω κόσµο τώρα; Να κάψω, δεν µε νοιάζει. Εεε... εδώ, που έχω έρθει, σ αυτήν 
εδώ την περιοχή, την τιµηµένη δοξασµένη (Σ.τ.Σ.: τόνος ειρωνείας), τουλάχιστον στο τµήµα Ιατρικής, 
έχει υποπέσει πολλές φορές στην αντίληψή µου κι έχει συζητηθεί και ανοιχτά, όχι στο τµήµα. Με 
συµφοιτητές. Και µε ∆.Ε.Π. τα οποία είναι µέσα στο πανεπιστήµιο αυτό, στο τµήµα το συγκεκριµένο, 
ότι τα άτοµα τα οποία είναι απ’ τα Γιάννενα, τυγχάνουν καλύτερης.. συµπεριφοράς, µεταχείρισης, και 
τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εεε.. κι ότι.. όταν εγώ τους λέω, όταν εγώ µε ρωτάνε εεε... από πού 
είσαι, και τους λέω από […] (Σ.τ.Σ.: την πόλη καταγωγής του) και µε ρωτάνε τι µέσο όρο έχεις. 8 
εικοσικάτι, τους πέφτει το σαγόνι στο χέρι, το µαζεύουνε. Λέει εσύ πρέπει να ‘σαι πολύ καλός. Και 
έτυχε άτοµο να µου εξηγήσει τι εννοούσε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι εννοούσε; 
ΑΙΑΣ: Εννοούσε ότι άµα ήµουνα Γιαννιώτης, θα ‘χα µέσο όρο εννιάµιση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΙΑΣ: Γιατί αν είσαι Γιαννιώτης, σε ξέρουνε. Και σου βάζουνε καλύτερο βαθµό. Γιατί τα Γιάννενα 
είναι 15, 20, 30 οικογένειες πόσες είναι. Αυτό. Ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο κλάδο, δεν ξέρω τι γίνεται 
µε τους άλλους, ο συγκεκριµένος κλάδος είναι πολύ κλειστός. Να ‘σαι γιος φαρµακοποιού, δικηγόρου, 
εεε γιατρού συναδέλφου και τα λοιπά και τα λοιπά, µπαίνουν µες στο τµήµα και λένε ωωω… λέει 
ξέρω ‘γω, εεε… […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το επίθετό του) µε λένε στο επίθετο, δεν έχω κάποιον, αλλά θα 
πάρω τον εαυτό µου για να µην ονοµάσω άτοµα. Εεε λέει, […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το επίθετό του) […] 
(το όνοµά του) Α.Μ. […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει τον αριθµό µητρώου του), αυτό είναι το παρουσιολόγιο του 
L.S.P.. Του […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το επίθετό του) του χειρούργου; Και το παιδάκι εκείνη την ώρα λέει 
ναι. Έχω γνωστή Γιαννιώτισσα που της έχουν πει του τάδε του εεε της τάδε ειδικότητας; Εεε και λέει 
όχι. Είπε ψέµατα για τον πατέρα της. Απαρνήθηκε τον πατέρα της για να µην τύχει αυτής της 
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µεταχείρισης. Ναι. Τον δεύτερο χρόνο βέβαια, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί, αλλά εεε στην αρχή 
λέει όχι, άλλος, συνωνυµία. Κι επειδή είναι και κοινό το επώνυµο αυτό εδώ στα Γιάννενα εεε 
µπορούσες εύκολα να τον πιστέψεις. Εεε… είναι... τραγικό αυτό που γίνεται.. τουλάχιστον σ επίπεδα 
Ιατρικής. Εε… βέβαια θα σου πω το εξής εδώ. ∆εν θεωρώ, το ‘χω ακούσει από, το ‘χω συζητήσει µε 
µέλος ∆.Ε.Π. κατ’ ιδίαν αυτό το πράγµα που σου λέω. ∆εν θεωρώ όµως ότι πραγµατικά αυτό ισχύει. 
Το να είσαι εεε.. Γιαννιώτης, µπορεί να σε βοηθήσει σε ένα δύο τρία ίσως ∆.Ε.Π. µπορεί να ξέρει ο 
θείος του θείου τον θείο ω θείε. Και δεν θεωρώ κι όλας ότι ένα άτοµο το οποίο είναι καθηγητής και 
έχει επιστηµονική ακεραιότητα, θα βαζε µεγαλύτερο βαθµό λόγω κοινωνικής γνωριµίας. Εγώ 
τουλάχιστον αν ήµουν, δεν θα το ‘κανα. Εεε… αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι µετά από ένα σηµείο, 
αν δεν είσαι εσύ ικανός να πετύχεις την ακαδηµαϊκή αριστεία, δεν θα στην χαρίσει η καταγωγή σου για 
κανένα λόγο. ∆εν µπορεί να στην χαρίσει. ∆ηλαδή… µου φαίνεται αδιανόητο. Εγώ δεν πιστεύω ότι.. 
είµαι borderline άριστος, δεν είµαι άριστος, το 8 25 δεν είναι άριστα, είµαι όµως πολύ κοντά. Εεε… 
και στη.. στο έτος µου, είµαι απ’ αυτούς που είναι πολύ ψηλά στη βαθµολογική κατάταξη. ∆εν θεωρώ. 
Είµαι… nobody, δεν µε ξέρει κανένας εδώ πάνω, είµαι από κάτω, νότια, κανένας κανένας δεν µε ξέρει. 
Αντιστοίχως, άµα πέρναγα στην Ιατρική […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει επαρχιακή πόλη, κοντά στην πόλη 
καταγωγής του), τους µισούς καθηγητές τους ήξερα. Γιατί είναι όνοµα εγώ εκεί, και είναι πολύ παλιά 
οικογένεια […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει ξανά την πόλη που ανέφερε πριν λίγο, προφανώς οι ρίζες της 
καταγωγής του βρίσκονται εκεί) η δική µου. Γνωρίζονται δηλαδή. Κι η […] (Σ.τ.Σ.: το όνοµα της 
επαρχιακής πόλης ξανά) µη νοµίζεις, τριπλάσια είναι από εδώ, τετραπλάσια, κι οι […] (Σ.τ.Σ.: 
αναφέρει τους κατοίκους της πόλης) κάµποσοι είναι, δεν είναι... αµέτρητοι. Εδώ στην Αθήνα πας και 
πετυχαίνεις γνωστό σε άκυρα σηµεία. Θεωρώ ότι άµα ήµουνα […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το όνοµα της 
πόλης) δεν θα µουνα κάτι πολύ καλύτερο ή πολύ ανώτερο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το αντίθετο πιστεύεις ότι συµβαίνει, ότι η καταγωγή παίζει ρόλο αν ένας φοιτητής δεν 
βγάζει καλό βαθµό; 
ΑΙΑΣ: ∆εν βγάζει καλό βαθµό είπες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΙΑΣ: Όχι. Όπως δεν επηρεάζει το προς τα πάνω, δεν επηρεάζει και το προς τα κάτω. Σηµασία έχει.. 
κοίτα, αυτή τη στιγµή, ας πάρουµε όχι κάποιες παραδοχές. Αυτά όντως είναι... γιατί πριν έχω κάνει 
κάποιες παραδοχές καθώς µιλάω, οι οποίες στην πραγµατικότητα δεν υφίστανται. Εεε τώρα όµως εγώ 
ξέρω ότι όσο παίρνω εγώ βιβλίο, παίρνει βιβλίο κι ο άλλος µε βάση ιδιαίτερα το σύστηµα του Ευδόξου 
αυτή τη στιγµή, ξέρω ότι κι ο Βορειοηπειρώτης παίρνει βιβλίο. Παίρνει και το παιδί που είναι από την 
Καβάλα βιβλίο, παίρνω κι εγώ ο […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την καταγωγή του), παίρνει κι ο Γιαννιώτης 
στο δεδοµένο τµήµα. Όλοι το ίδιο σύγγραµµα διαβάζουµε. Όλοι έχουµε µέσω του πανεπιστηµίου την 
ίδια πρόσβαση στο ίντερνετ, αν µη τι άλλο το 99% έχουµε και πρόσβαση στο σπίτι µας. Ε µην 
τρελαθώ δηλαδή. Τη, τα educational resources είναι τα ίδια παντού. ∆εν έχει σηµασία αν είσαι απ’ την 
Καβάλα, απ’ τα Γιάννενα κι από τα λοιπά. Έχει σηµασία, το να στρώσεις τον […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) 
σου να διαβάσεις. Αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι ξέρεις άτοµα από την Βόρεια Ήπειρο. Ποιες οι σχέσεις σου µαζί τους; 
ΑΙΑΣ: Εεε… τα πρώτα τρία χρόνια ήµασταν κολλητοί µε την συγκεκριµένη κοπέλα. Εεε… µετά για 
προσωπικούς λόγους δεν κάναµε τόσο παρέα, ήµασταν µαζί βέβαια στην κλινική, έχουµε άψογες 
σχέσεις, και νοµίζω ότι εάν το συνεχίσουµε έτσι, θ’ αρχίσουµε να ξανακάνουµε κολλητή παρέα πάλι. 
∆ηλαδή είναι ένα απ’ τα αγαπηµένα µου άτοµα. Εεε… το οποίο το ‘χω.. έχω βιώσει µαζί του πολύ 
ωραίες και πολύ αντιστοίχως και επώδυνες περιόδους της ζωής µου και της ζωής του. ∆εν έχει 
σηµασία αν είναι απ’ τη Βόρεια… Ήπειρο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Λέει ότι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο; 
ΑΙΑΣ: ∆εν το λέει σε πολύ… κόσµο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι ε; Γιατί; 
ΑΙΑΣ: Όχι. Εεε… θεωρώ ότι ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή, σου λέω, θεωρώ ότι υπάρχει µία 
ρατσιστική τάση απέναντι στους Βορειοηπειρώτες, µε την έννοια το σκεπτικισµό ότι µπορεί να είναι… 
κάποιος που είναι Αλβανός, και… εδώ υπάρχει κακό… κακή νοοτροπία απέναντι στους Αλβανούς. 
Πραγµατικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή συγγνώµη. Εγώ από ‘κει που είµαι.. 
τουλάχιστον µπορεί το οικογενειακό µου περιβάλλον να µην υφίσταται αυτό το πράγµα και να µην το 
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αντιλαµβάνοµαι. Μπορεί άλλες οικογένειες να ‘χουν ρατσιστικό πρόβληµα. ∆εν έχω ακούσει ποτέ ο 
µπίξε ο δίξε.. το να πεις τον άλλον Αλβανό, δεν είναι κακό. Αφού Αλβανία είναι λογικά. Άµα το λέει η 
ταυτότητά του, Αλβανός είναι, δηλαδή συγγνώµη! Εεε… δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι ένα στερεότυπο 
από τα πολύ παγιωµένα κι από τα πολύ άσχηµα. Και θεωρώ ότι… για τους Έλληνες που είναι 
µειονότητα στην Αλβανία, είναι πολύ κακό να µην µπορούν να πουν ότι είναι αυτό το πράγµα, από απ’ 
τη στιγµή που και πάλι νοµικά, έχουν πάρει αυτήν την ταµπέλα. ∆εν τους την έχω βάλει εγώ. Την έχει 
βάλει ο νοµοθέτης, αυτός που έγραψε ό,τι έγραψε. Εεε… είναι πολύ άσχηµο να µην µπορείς να πάρεις 
αυτήν την ταµπέλα γιατί στο µυαλό του άλλου, του κολληµένου, σε αυτό που πιστεύει, είσαι ο τάδε 
wannabe Αλβανός, ο Αλβανός είναι κάτι κακό, εεε… για τον Αλβανό αντιστοίχως το να πει ότι είναι 
Βορειοηπειρώτης σου λέω µπορεί να είναι κάτι καλύτερο, να του συµπεριφερθούν καλύτερα στο 
επίπεδο Υγείας τουλάχιστον. Είναι δηλαδή φαύλος κύκλος όλο αυτό πιστεύω. Το να είναι σαν να έχεις, 
απ’ τη µια µεριά την ελληνική υπηκοότητα, απ’ την άλλη την αλβανική, να έχεις αυτό το πράγµα στη 
µέση και να γίνεται ένα feedback συνεχόµενο το οποίο µεταξύ αυτών των τριών καταστάσεων, και η 
µία να τροφοδοτεί την άλλη µε πάρα πολύ νοσηρό κατά την άποψή µου τρόπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ, όταν σου είχε πρωτοπεί ότι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο (µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Στην αρχή επειδή εγώ δεν ήξερα και κανένα άλλο άτοµο, ήταν το πρώτο άτοµο που γνώρισα… 
από την µειονότητα της Βορείας Ηπείρου, ήµουνα σε φάση, τι είναι αυτό! Θα µου πεις κι εµένα; 
(Σ.τ.Σ.: γέλια). Μου λέει, ξέρεις, εγώ εκεί που µένω, µου λέει, δεν είναι Ελλάδα. Και τι είναι της λέω. 
Εεε… µου λέει, είναι ελληνικό χωριό το οποίο όµως είναι στην αλβανική επικράτεια. Ε εντάξει λέω, 
και; Τι να κάνουµε τώρα, σιγά! Κι εγώ µένω […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την πόλη καταγωγής του), κανείς 
δεν είναι τέλειος! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν µου ‘χε κάνει… µου ‘χε κάνει εντύπωση επειδή ήταν κάτι το 
οποίο δεν το ήξερα, αλλά δεν µου ‘χε κάνει εντύπωση µε την έννοια ότι αρ… ότι θα µε προδιαθέσει 
αρνητικά απέναντί της, ούτε θετικά αντιστοίχως. ∆ηλαδή να µου δηµιουργήσει κάποιο αίσθηµα 
συµπάθειας το οποίο θα ήτανε από οίκτο. Εεε ότι α, η καηµένη θα ρθεί εδώ, δεν θα την αντιµετωπίσει 
κανένας µε ωραίο τρόπο επειδή είναι από ‘κει. Μου δηµιούργησε µία φυσική περιέργεια όπως σου 
δηµιουργείται οτιδήποτε άγνωστο, µια φυσική περιέργεια. Όταν το µάθεις, σταµατάς πλέον να είσαι 
περίεργος από τι είναι αυτό το πράγµα. ∆εν το είχα διερευνήσει βέβαια ιδιαιτέρως, γιατί… το 
τελευταίο πράγµα το οποίο µε ενδιέφερε στην ταυτότητα του συγκεκριµένου ατόµου ήταν αυτό το 
πράγµα, στην ταυτότητά του ως άτοµο, όχι ως εεε… µέλος, πολίτης αυτού του κράτους. Ο οποίος το 
τελευταίο που µε ενδιέφερε ειλικρινά µ’ ενδιέφερε ότι είναι το τάδε άτοµο, ακούει αυτήν τη µουσική, 
της αρέσει αυτό το µάθηµα, το τάδε χι ψι ζεντ, πάµε στα σε αυτά τα µαγαζιά. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΑΙΑΣ: (Σκέψη). Μπήκε στο πανεπιστήµιο; Μπήκε. Το τέλειωσε; Το τέλειωσε. Τίτλο ειδικότητας πήρε; 
Πήρε. Άρα είµαστε κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να κρίνω την ικανότητα του συναδέλφου, το ίδιο 
ικανοί να αντιµετωπίσουµε την ίδια πάθηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, βέβαια αυτός είχε πρόβληµα και καλά µε τον τρόπο που µπήκε στο πανεπιστήµιο.  
ΑΙΑΣ: ∆εν έχει σηµασία, το τέλειωσε όµως. ∆εν είπαµε ότι κάθε.. όχι, κάνουµε αυτήν την συζήτηση, 
χάριν της οικονοµίας της συζήτησης λοιπόν, λέµε ότι κάθε βαθµίδα έχει συγκεκριµένα γνωστικά 
options. Ok, ας πούµε για τον άνθρωπο αυτόν που δεν εµπιστεύεται τον συνάδελφο που έχει βγει µ’ 
αυτόν τον τρόπο, ότι ο τρόπος αυτός είναι κατακριτέος… θεωρητικά. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριµένο 
άτοµο κατάφερε να µπει και να τελειώσει. Τέλειωσε κι αυτήν την βαθµίδα της εκπαίδευσης άρα το 
outcome το πέτυχε. ∆εν µας νοιάζει αν δεν έχει πετύχει το προηγούµενο, δεν θα τον κρίνεις ως 
φοιτητ…, ως µαθητή λυκείου, θα τον κρίνεις ως γιατρό. Και σηµασία δεν έχει ούτε καν εεε… πώς 
πήρε το πτυχίο του. ∆εν πα να το πήρε µε 5,01, δεν πα να το πήρε και µε 10. Σηµασία έχει µε τι τίτλο 
πήρε την ειδικότητά του. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε λογιστής, αρχιτέκτονας ή κάτι άλλο, το ίδιο θα ήτανε;  
ΑΙΑΣ: Καµία σηµασία. Και πάλι, µας ενδιαφέρει σε επαγγελµατικό επίπεδο κατ’ εµέ τουλάχιστο, το 
άτοµο το οποίο λέει ότι ασκεί το συγκεκριµένο επάγγελµα, να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση η οποία 
να είναι µε κάποιους συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους πιστοποιηµένοι, ότι είναι η ίδια για τα 
ίδια άτοµα τα οποία ασκούν αυτό το επάγγελµα, κι έχουν τελειώσει αυτή τη σχολή. ∆ηλαδή, να πάρω 
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ένα παράδειγµα ας πούµε που το έχω πιο... οικείο. Κάποιος τελειώνει γεωπόνος στα Τ.Ε.Ι., κάποιος 
τελειώνει γεωπόνος στο πανεπιστήµιο. Σηµασία έχει πρώτον, να λες ξεκάθαρα τι έχεις τελειώσει 
ώστε... εγώ δεν το ξέρω πού θα πάω, αλλά ο ειδικός αγρότης που θέλει µια συγκεκριµένη, κάτι 
συγκεκριµένο, θα απευθυνθεί σ αυτόν που είναι τεχνολόγος γεωπόνος π.χ. για την ανάλυση χώµατος, 
θα απευθυνθεί στη µικροβ, για τη µικροβιολογία των φυτών στον πανεπιστηµιακό. ∆εν ξέρω τώρα αν 
αυτό το παράδειγµα είναι καλό ή όχι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά σ αυτά τα δύο. Σηµασία έχει 
να ξέρουµε αυτός ο οποίος λέει ότι κάνει κάτι, τι έχει πετύχει ώστε να κάνει αυτό το κάτι. Τι µπορεί να 
µου παρέχει εµένα η εκπαίδευση και η κατάρτιση αυτού του ατόµου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της 
Αλβανίας; 
ΑΙΑΣ: Όπως ήτανε τώρα όπως.. όπως είναι µάλλον, sorry, όχι όπως ήταν. Όπως ήταν τώρα που είµαι 
φοιτητής.. βιάζοµαι εγώ να πάρω πτυχίο, µε βλέπεις! Εεε… όπως είναι τώρα που είµαι φοιτητής, θα 
‘ναι όταν θα ‘µαι και ειδικευόµενος. So what. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θέλεις να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες ένα 
άτοµο από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΑΙΑΣ: Αν ανοίξουµε µαζί κάτι σαν συνεργατική κλινική κάτι τέτοιο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ικό σου ιατρείο. Και σου ‘ρχεται ένα γιατρός, σου δίνει το βιογραφικό του, και 
βλέπεις ότι είναι απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.  
ΑΙΑΣ: Ε ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Ξαναλέω, κι εγώ είµαι […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την καταγωγή 
του), τι να κάνουµε τώρα! Πολύ χειρότερο όνοµα έχουµε εµείς απ’ αυτούς! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα είχες έναν εργοδότη Βορειοηπειρώτη; 
ΑΙΑΣ: ∆εν θα µ’ ένοιαζε εξίσου, γιατί να µε νοιάζει, δεν καταλαβαίνω. Σηµασία έχει να µε πληρώνει, 
και να µην καταπατά τα εργασιακά µου δικαιώµατα. Αυτό!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωραία. Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται 
στην Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Ξέρεις γενικά πώς δηµιουργήθηκε ή 
να σου πω;  
ΑΙΑΣ: Τίποτα δεν ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με τη Μικρασιατική (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Α! Με τη Συνθήκη της Λωζάννης;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΙΑΣ: Και µετά έγινε και µια συνθήκη στη Σορβόννη πιο πριν. Όχι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. Υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς 
την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν 
οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Αυτό το ξέρω και.. κάποιοι που ήταν τώρα στα σύνορα στη Θράκη, δεν πήγανε προς την 
Οθωµανική.. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΙΑΣ: Α! Αυτό το ήξερα! Ναι ναι ναι, αυτό το ήξερα. Οι µουσουλµάνοι όλοι της Θράκης δεν πήγανε 
προς το τέτοιο, προς την.. Τουρκία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΙΑΣ: Ναι, εγώ το ‘ξερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουνε στην Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για 
εσένα εθνικά;  
ΑΙΑΣ: Ααα, χµµµ… (Σ.τ.Σ.: έκπληξη). Η ταυτότητα τι λέει, τι λένε; ∆εν το ξέρω αυτό. Ο νόµος τι λέει 
γι’ αυτά τα άτοµα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο νόµος τους αναγνωρίζει Έλληνες πολίτες.  
ΑΙΑΣ: Ωραία, Έλληνες είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα τι είναι; 
ΑΙΑΣ: Έλληνες είναι. Γιατί έχει σηµασία πού πάω εγώ και κάνω τον σταυρό µου, και πού παν αυτοί 
και κάνουν τεµενάδες ή ό,τι κάνουν τέλος πάντων στη θρησκεία τους; Ξαναλέω, µην εκληφθεί µε 
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ρατσιστικό τρόπο, απλά δεν ξέρω καλά την θρησκεία τους, γι’ αυτό. Εεε… δεν έχει σηµασία. Ιδιαίτερα 
τώρα που έχει αφαιρεθεί και το θρήσκευµα απ’ την ταυτότητα, τέλειο. Και που υπήρχε πριν, πάλι δεν 
είχε σηµασία. ∆εν ξέρω αν υπήρχε γιατ… για το… αν το θρήσκευµα χρησιµοποιούνταν ως.. αν µάλλον 
τότε που υπήρχε το θρήσκευµα στην ταυτότητα, ήταν τροχοπέδη αυτό στο να διοριστούν κάπου, στο 
να πάρουν κάτι που µπορεί να τους ανήκε, στο να επιβαρύνονται σε κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω 
πως δεν ήτανε. Αν µη τι άλλο πιστεύω ότι... ζούµε σ’ έναν καλό κόσµο. Αλλά… δεν έχει καµία 
σηµασία για.. εµένα αν είναι µουσουλµάνοι. Εεε… απ’ τη στιγµή που το κράτος τους αναγνωρίζει ως 
Έλληνες. Αν το κράτος δεν τους αναγνώριζε ως Έλληνες, και σου έλεγε ότι είναι π.χ. Τούρκος αυτός ο 
άνθρωπος, απ’ τη στιγµή που αυτός µόνιµα θα βρισκότανε σ αυτή τη χώρα.. βέβαια και πάλι δεν µε 
επηρεάζει αυτό µε κάποιο τρόπο, και πάλι δεν θα µ’ ενδιέφερε. ∆ηλαδή.. δεν έχει καµία σηµασία για 
µένα. Το οτιδήποτε..οποιαδήποτε λεπτοµέρεια σ αυτό το άτοµο που θα συναναστραφεί µ’ εσένα. Με 
νοιάζει, όταν θα συναναστραφώ µαζί µ’ αυτό το άτοµο, να µου συµπεριφερθεί µε την αξιοπρέπεια και 
τον σεβασµό που θα του συµπεριφερθώ κι εγώ. Κι εκεί σταµατάω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι έχεις κάποιες διαφορές µ’ αυτά τα άτοµα; 
ΑΙΑΣ: ∆εν ξέρω κάποιο τέτοιο άτοµο. ∆εν ξέρω κανέναν ο οποίος να είναι Ισλαµιστής. Οπότε δεν 
µπορώ να σου πω. Αν και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Εκτός απ’ το θρήσκευµα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΙΑΣ: Ε ναι, σίγουρα. Φαντάζοµαι. Είµαστε κι οι άνθρωποι πρώτα πρώτα. Μ’ όλες τις κατηγορίες 
µειονοτήτων, όπως θέλει να βάλει οποιοσδήποτε την ταµπέλα, είναι Σύνταγµα, είναι εεε… παγκόσµιος 
οργανισµός οτιδήποτε, είµαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ βασικό να το θυµόµαστε, ιδιαίτερα σε 
στιγµές όπως στο δικό µου επάγγελµα, στις οποίες φτάνουµε σε πράγµατα τα οποία µας ενώνουν κι 
είναι κοινά σε όλους. Ο πόνος, ο θάνατος, η αρρώστια. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλους τους 
ανθρώπους. Εκεί πρέπει να το θυµόµαστε αυτό πάρα πολύ σοβ.. πάρα πολύ, και να φροντίζουµε να 
χτίζουµε τις σχέσεις µας σκεφτόµενοι.. σκεφτόµενοι µάλλον ότι δεν είναι αναγκαίο ο άλλος να ‘ναι 
άρρωστος, να πονάει να πεθαίνει ώστε να του συµπεριφέρεσαι σαν να ‘ναι άνθρωπος ίσος µ’ εσένα. Το 
ίδιο πρέπει να γίνεται στα πλαίσια οποιασδήποτε δραστηριότητας, όπως κι αν είναι ο άλλος. Γιατί αν 
µη τι άλλο, δεν πρέπει να συµπεριφέρεσαι µε οίκτο στον άλλον επειδή τον έχει.. του ‘χει βάλει την 
ταµπέλα µειονότητα ο οποιοσδήποτε µέσα σε µια χώρα, όταν θα φτάσει να ‘χει ανάγκη από βοήθεια. 
Πρέπει να του συµπεριφέρεσαι σωστά, σε όλη την διάρκεια του βίου του. Όπως κι αυτός αντιστοίχως 
πρέπει να σου συµπεριφέρεται σωστά, έτσι να µην βλέπουµε λίγο τα πράγµατα µόνο απ’ τη µεριά του 
επιθετικού ρατσισµού, ας  τα βλέπουµε κι απ’ τη µεριά του αµυντικού ρατσισµού. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχουνε αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΑΙΑΣ: Εεε… δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ίσως να είναι σχετικό µε το γεγονός ότι η συγκεκριµένη συνθήκη 
προέβλεπε.. η συγκεκριµένη συνθήκη αν θυµάµαι καλά έλεγε ότι.. είναι υποχρεωτική αυτή η 
µετακίνηση; Ε, και πώς ξέµειναν αυτοί; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήταν υποχρεωτική, εκτός απ’ αυτούς τους πληθυσµούς.  
ΑΙΑΣ: Ήταν υποχρεωτική η ανταλλαγή εκτός απ’ αυτούς τους πληθυσµούς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως ήτανε και για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που µείνανε εκεί πέρα. 
ΑΙΑΣ: Ναι. Πάµε πάλι την ερώτηση γιατί χάθηκα λίγο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχουν αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γιατί ίσως τότε που έγινε η συγκεκριµένη συνθήκη, τα άτοµα αυτά να µην 
είχαν λάβει την ελληνική υπηκοότητα όλα, και µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε ίσως το Σύνταγµα να 
τους βάλει.. µε κάποιο τρόπο.. κι αυτούς, στην κατηγορία Έλληνες ώστε να µπορούν ν απολαµβάνουν 
των ίδιων πολιτικών και κοινωνικών προνοµίων και οικονοµικών προνοµίων που έχει ο Έλληνας 
πολίτης µέσα στο ελληνικό κράτος. Τουλάχιστον αυτό θα ‘ταν µια καλή εκδοχή αυτού του πράγµατος. 
∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωστόσο πέρασαν 100 χρόνια. 
ΑΙΑΣ: Ε πλέον φαντάζοµαι ότι εκτός απ’ αυτούς που είναι υπεραιωνόβιοι και είχαν την τουρκική 
υπηκοότητα, και έχουν αποφασίσει να την διατηρήσουνε, αν την διατήρησαν και δεν την αλλάξαν σ 
ελληνική, όλοι οι άλλοι αναγκαστικά έχουν ελληνική υπηκοότητα επειδή έχουν γεννηθεί εδώ. Εικάζω, 
δεν ξέρω. ∆εν ξέρω τον νόµο για το πώς παίρνεις την υπηκοότητα εν ολίγοις. ∆εν έχω ασχοληθεί ποτέ 
µ’ αυτά τα πράγµατα. Ποτέ δεν µε προβληµάτισαν γιατί ποτέ δεν µ’ ενδιέφερε τι υπηκοότητας είναι τα 
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άτοµα που έχω απέναντί µου. Γιατί όπως ξαναείπα, δεν έχει σηµασία, γιατί κι εγώ αύριο µεθαύριο θα 
είµαι εκεί… στην Αγγλία, Γαλλία, οπουδήποτε µε βγάλει τέλος πάντων ο δρόµος µου. Γιατί να πρέπει 
τον άλλον να τον νοιάζει τι είµαι εγώ; Και είµαι έτοιµος να αντιµετωπίσω πολύ επιθετικά 
οποιονδήποτε µε προσβάλλει εεε…  µε ρατσιστικό τρόπο µε το να µε αποκαλέσει µειονότητα. Αν είναι 
νοµικό το θέµα, δεν µ’ ενδιαφέρει. Γιατί αυτά είναι θέµατα τα οποία δεν µ’ αγγίζουν. ∆εν είµαι 
δικηγόρος, δεν είµαι δικαστής, δεν είµαι τίποτα απ’ αυτά τα δύο. ∆εν ανή..δεν ασκώ κάποια εξουσία 
πάνω σε εεε… απ’ αυτές που υπάρχουν κι είναι αναγνωρισµένες απ’ το κράτος, δεν µ’ ενδιαφέρει. Με 
ενδιαφέρει όµως, να µην µου… να µην προσπαθεί κάποιος να µε µειώσει για κάποια πράγµατα για τα 
οποία δεν ευθύνοµαι. Θες να µε πεις κακό γιατρό; Έχω σκοτώσει πολύ κόσµο; Είµαι κακός γιατρός 
επειδή είµαι ανίκανος εγώ, λόγω της δικής µου επαγγελµατικής ανεπάρκειας. Το να µε πεις Έλληνα 
για να µε βρίσεις, είναι κάτι πάρα πολύ άσχηµο. Είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξα να είµαι. Μου το 
φόρεσαν καπέλο. Όπως εγώ λοιπόν σέβοµαι το καπέλο που σου φοράν, πρέπει να σέβεσαι κι εσύ το 
δικό µου. Αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι διαφορές πιστεύεις ότι έχουνε οι µουσουλµάνοι της Θράκης µε τους 
Βορειοηπειρώτες; (Σ.τ.Σ.: µικρή παύση). Ή τι οµοιότητες.  
ΑΙΑΣ: Εεε… τι οµοιότητες; Καταρχάς είναι όλοι Έλληνες πολίτες. Έχουν όλοι την ίδια ταυτότητα 
φαντάζοµαι. Ένα. Άρα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα απέναντι στο κράτος φαντάζοµαι. 
Βέβαια είπαµε ότι.. τα άτοµα τα οποία είναι στην Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία έχουν κάποιες 
παραπάνω… οικονοµικές ίσως και τα λοιπά... α όχι, είπες είναι υποτροφίες και τα λοιπά, ok. ∆εν ξέρω 
αν… υπάρχουν… αν το κράτος αναγνωρίζει µάλλον διαφορετικά πράγ.. όχι αν αναγνωρίζει... αν 
αναγνωρίζει κάποια µεγαλύτ, περισσότερη υποχρέωση, κάποια περισσότερα δικαιώµατα στα άτοµα τα 
οποία αυτά ανήκουν στις δύο µειονότητες σε σύγκριση µε τον... Έλληνα ο οποίος... υποτίθεται και 
πάλι ότι είναι πλειοψηφία. Τέλος πάντων (ειρωνική χροιά). Εεε... αν το πάµε έτσι, όλοι όσοι ανήκουν 
στο ελληνικό κράτος, είµαστε 100% Έλληνες. ∆εν βλέπω κάτι.. επί του θέµατος. Αν το πάρουµε ως 
προς τις µειονότητες. Ακόµα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άδεια παραµονής σε µία χώρα, κάποια 
στιγµή µπορεί να πάρει την υπηκοότητα της χώρας αυτής. Είναι λίγο λάθος το concept για µένα 
γενικά. Αλλά εντάξει. Είµαι ο τελευταίος τροχός της αµάξης, δεν µπορώ να τ αλλάξω! ∆ιαφορές που 
µπορεί να έχουνε. ∆εν γνωρίζω. Σου λέω δεν γνωρίζω καθόλου εεε… κανένα άτοµο το οποίο ν ανήκει 
στην µουσουλµανική µειονότητα, οπότε… ξέρω ότι υπήρχε σε προηγούµενη βολή, Βουλή, εκλεγµένος 
βουλευτής από τη µουσουλµανική µειονότητα, και µ’ είχε ενοχλήσει πάρα πολύ που είχε γίνει θέµα ότι 
ανήκει στη συγκεκριµένη µειονότητα. Γιατ… δεν ξέρω... φαντάζοµαι όµως, τουλάχιστον θα ήταν το 
ανθρωπίνως σωστό, να ‘χουµε τα ίδια εκλογικά δικαιώµατα και τις ίδιες εκλογικές υποχρεώσεις, και 
στο εκλέγεσθαι και στο εκλέγειν. Όµως απ’ τη στιγµή που είναι ίδια τα δικαιώµατά µας, δεν 
καταλαβαίνω γιατί να γίνεται τόσος ντόρος για το αν κάποιος ανήκει στην συγκεκριµένη µειονότητα 
και εκλέγεται βουλευτής. Μπράβο του. Ok. Μπράβο στους 300 που κατάφεραν να εξελιχθούν. Να... 
εκλεγούν. Συγγνώµη, τι λάθος βαρύ ήταν αυτό, Παναγία µου! Εεε µπράβο σε αυτά τα άτοµα που 
κατάφεραν να εκλεγούν. Όχι µπράβο επειδή ανήκει σε κάποια... µειονότητα. Ό,τι κατάφερε αυτός, 
κατάφεραν κι οι άλλοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία.  
ΑΙΑΣ: Το ‘ξερα κι αυτό, αυτό το ήξερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι ξέρεις πάνω κάτω; 
ΑΙΑΣ: Τίποτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει. Είναι αυτό (Σ.τ.Σ.: του δίνω την περίληψη των νόµων). 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα). 
ΑΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα.. έχουνε τι λέει λυκείου της ηµεδαπής… ηµεδαπή εννοεί την Κύπρο; Τι είναι η 
ηµεδαπή καταρχάς; Το ‘χω διαβάσει σε ουκ ολίγους νόµους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ντόπιο.  
ΑΙΑΣ: Όου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πάνε ή σε σχολείο ελληνικό ή σε µειονοτικό που είναι µισό µισό.  
ΑΙΑΣ: Ναι ναι ναι. Είχα διαβάσει για το κυπριακό πανεπιστήµιο κάποια… κριτήρια της εισαγωγής, 
γιατί υπάρχει συµφωνία µεταξύ του ελληνικού και του κυπριακού υπουργείου παιδείας, αυτοί να 
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παίρνουν κάποιους φοιτητές χωρίς δίδακτρα, γιατί εκεί έχουν δίδακτρα, κι εµείς εδώ να πάρουµε τα 
παιδιά που είναι απ’ την Κύπρο αντιστοίχως χωρίς.. δίδακτρα. Κι έχω µπει σ’ αυτή την διαδικασία 
γιατί έχω φίλη που είναι εεε… µισή ελληνοκύπρια µισή… ελλαδίτισσα για να ‘µαστε σωστοί.. εεε… 
οπότε… είχα µπει στη διαδικασία ήθελα να δω, επειδή θα πήγαινε εκεί που θα πήγαινε, τι πάει να 
κάνει εκεί στη ζωή της αυτός ο άνθρωπος γιατί πήγα και την βρήκα και στην Κύπρο κι όλας, και τα 
λοιπά και τα λοιπά. Εεε… κι είχα πετύχει πολλές φορές την συγκεκριµένη λέξη και δεν ήξερα τι 
σηµαίνει. ∆εν είχα µπει καν στη διαδικασία. Φαντάσου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σκέψου ότι είναι το αντίθετο του αλλοδαπός.  
ΑΙΑΣ: Πως λέµε ηµέτερος. Ηµεδαπή. Κατάλαβα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αλλοδαπός είναι άλλο… 
ΑΙΑΣ: Από άλλο έδαφος; Μάλλον. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΙΑΣ: Anyway. (Σ.τ.Σ.: συνεχίζει το διάβασµα µουρµουριστά). Εντάξει, αυτό θεωρώ… όπα. Όπα. 
Ένσταση! (Σ.τ.Σ.: παύση µικρή). Θεωρώ… ότι είναι πάρα.. πολύ ελαστικός ο τρόπος µε τον οποίο 
εισάγονται. ∆ηλαδή συγγνώµη, άµα έχεις µόνο.. το συγκεκριµένο απολυτήριο λυκείου, µπαίνεις σ 
όποια σχολή θες ανάλογα µε το τι βαθµό έχεις βγάλει; ∆εν κατάλαβα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, δίνουν πανελλήνιες.  
ΑΙΑΣ: Α δίνουν πανελλήνιες! Πού το λέει αυτό; Α, απ’ τη στιγµή που δεν το γράφει, ααα! Ωραία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ίνουν όπως έδωσες κι εσύ.  
ΑΙΑΣ: Ωραία, δεν πειράζει. Άµα δίνουν πανελλήνιες, εντάξει, ok. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα µ’ αυτό. 
Εεε… διαφωνώ… και µε τα παιδιά που είναι απ’ τη Βόρεια, που είναι απ’ τη µειονότητα της 
Αλβανίας, και µε τα παιδιά αυτά, διαφωνώ µε το γεγονός ότι πρέπει να µπαίνει ποσοστό τοις εκατό του 
συνόλου των εισακτέων επιπρόσθετα. Γενικά είναι λάθος η έννοια του ποσοστού. Αν θέλει να τους 
βάλει σε ειδική κατηγορία, ας τους βάλει. Αν αυτά τα παιδιά καταφέρουν να γράψουν καλύτερα από 
κάποιον ο οποίος δεν ανήκει σε κάποια µειονότητα, ας µπούνε όλοι αυτοί κι ας µην µπουν αυτοί που 
δεν ανήκουν στη µειονότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος σαν concept όλο αυτό, ότι πρέπει να βάλεις 
συν µισό τοις εκατό. ∆ηλαδή µ’ αυτόν τον τρόπο δεν καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο νοµοθέτης; 
Να εξασφαλίσει ότι θα µπούνε κάποιοι απ’ αυτούς; Αλλά δεν σηµαίνει κάτι, µπορεί και να µείνει κεν.. 
µπορούν να µείνουν κενές αυτές οι θέσεις σε κάποια τµήµατα. Μπορεί να µην κάνουν τα χαρτιά τους. 
Εεε… θεωρώ ότι είναι σωστό το γεγονός ότι… δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα συγκεκριµένα.. όχι 
σε όλα τα συγκεκριµένα.. αναλόγως µάλλον.. να το παραφράσω αυτό. Αν αποφασίσει κάποιος… όχι. 
Αδίκως δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα τµήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από ποια άποψη; 
ΑΙΑΣ: Σε αυτά τα τµήµατα που λέει ότι δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασης, στη Θεολογίας, Κοινωνικής 
Θεολογίας ή Κοινων, ή και Ποιµαντικής και τα λοιπά, δεν έχει σηµασία να µην έχουν κάποια 
πρόσβαση. ∆εν καταλαβαίνω τον λόγο. ∆ηλαδή πρέπει να ‘σαι ορθόδοξος για να µπεις σ αυτά τα 
τµήµατα σ αυτή τη χώρα; Γιατί; Τη µελέτη των θρησκειών, δεν λέει εεε… ορθόδοξη.. Θεολογία. Λέει 
Θεολογία. Πρέπει να µπορείς να µελετήσεις όλες τις θρησκείες ή τη θρησκεία που θα επιλέξεις εσύ 
τέλος πάντων να µελετήσεις. Θεωρώ ότι όµως αυτά τα άτοµα προφανώς δεν έχουν δικαίωµα να 
διοριστούν στο υπουργείο παιδείας, ως κληρικοί, αξιωµατικοί της εκκλησίας… ε εντάξει, αυτό είναι 
λογικό, αφού είναι άλλη θρησκεία. Αλλά το να µην έχουνε, απλά το συνέδεσα επειδή συνήθως ξέρω 
πλέον ότι αυτά τα άτοµα τα οποία παίρνουν αυτά τα πτυχία, γίνονται και κληρικοί πολλοί απ’ αυτούς. 
Το συνέδεσα λίγο λάθος µε την αγορά εργασίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχει και σχολή που βγαίνουνε κληρικοί, γι’ αυτό δεν το βαλα. 
ΑΙΑΣ: Α. Εντάξει, αν µη τι άλλο είναι too much. Εεε… εντάξει, το δικαίωµα πρόσβασης σε σχολές 
στρατιωτικές… δεν το πολυκαταλαβαίνω. ∆ηλαδή ο αστυνοµικός ή ο στρατιωτικός, πρέπει να ‘ναι 
οπωσδήποτε ορθόδοξος; ∆εν… δηλαδή ξέρω βέβαια ότι στο στρατό και στην αστυνοµία, κάποια 
στιγµή, δεν είµαι 100% σίγουρος γι’ αυτό που λέω, νοµίζω ότι δίδονται όρκοι οι οποίοι έχουν να 
κάνουν µε την ορθόδοξη θρησκεία. Αυτό όµως έχει να κάνει µε το σύστηµα.. λειτουργίας της… ας το 
πούµε διαφορετικά, αν δεχτούµε αυτό ότι είναι ο λόγος, άντε ας πούµε ότι είναι λογικό µε κάποιο 
τρόπο. Αν όµως αυτό δεν υφίσταται, δεν καταλαβαίνω για τον λόγο για τον οποίο να µην µπορούνε να 
µπούνε, απ’ την στιγµή που ‘ναι Έλληνες πολίτες. ∆εν ξέρω, δηλαδή συγγνώµη, θα υπάρχει γι’ αυτά 
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τα άτοµα… (Σ.τ.Σ.: υπάρχει ολιγόλεπτη διακοπή λόγω ενός σηµαντικού τηλεφωνήµατος του 
συνεντευξιαζόµενου. Συνεχίζουµε µε την ίδια ερώτηση). ∆εν ξέρω αν υπάρχει τέλος πάντων ο 
οποιοσδήποτε θρησκευτικός περιορισµός ο οποίος να απαγορεύει απ.. ο οποίος να απαγορεύει ναι, 
σωστά είναι, γιατί µιλάµε για κρατικό ζήτηµα. Να απαγορεύει απ’ αυτά τα άτοµα το να µην.. να µην 
µπορούν να εκπαιδευτούν γιατί µετά υποτίθεται ότι αυτές οι σχολές οδηγούν σε.. συγκεκριµένη 
επαγγελµατική αποκατάσταση. ∆εν πας να τελειώσεις στρατιωτικός για να γίνεις καντηλανάφτης. Θες 
να τελειώσεις στρατιωτικός για να πας στο στρατό να υπηρετήσεις ως τακτικός. Εεε… αν υπάρχει 
κάποιο θέµα θεολογικ… θρησκευτικός περιορισµός, να το δεχτώ. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό αν 
υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό το κοµµάτι του νόµου είναι ένας 
παραλογισµός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί θα το δεχόσουν; 
ΑΙΑΣ: Θα το δεχόµουνα γιατί από την στιγµή που δεν.. εάν… ο στρατός, λέει. Εγώ, για τους χι λόγους, 
βάζω τον τάδε να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο ότι θα υπηρετήσει την πατρίδα. Λάθος κατ’ εµέ. Θα ‘πρεπε 
να ορκίζεται στο Σύνταγµα ως πολίτης. ∆εν την, την πατρίδα, δεν την υπερασπίζεσαι ως πιστός µιας 
θρησκείας. Ε αλλιώς δεν θα ‘ταν τα κράτη έτσι. Τα κράτη και τα έθνη θα ‘ταν αναλόγως µε την 
θρησκευτική κατανοµή των ανθρώπων. Ως πολίτης, θα ‘πρεπε να ορκίζεσαι στο Σύνταγµα. Άµα όµως, 
που δεν το γνωρίζω το ξαναλέω, ορκίζεσαι σε κάτι το οποίο αφορά στην ορθόδοξη χριστιανική 
εκκλησία θρησκεία και τα λοιπά, φαντάζοµαι τότε ως µουσουλµάνος θα είχες αντίρρηση να... 
ορκιστείς. Εγώ άµα ήµουνα µουσουλµάνος και µου λέγανε ότι για να γίνεις στρατηγός, πρέπει να 
ορκιστείς στο Ευαγγέλιο, θα ‘λεγα συγγνώµη, δεν θέλω να γίνω. Αυτό. ∆εν ξέρω αν αυτό γίνεται, αν 
αυτό υφίσταται… είµαι πολύ ανενηµέρωτος, κατάλαβες! (Σ.τ.Σ.: γέλια) 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καλά, δεν έχει σηµασία.  
ΑΙΑΣ: Ζούµε στον µικρόκοσµό µας, και τους αρέσει, σε όποιους διοικούνε ή διευθύνουνε και τα 
λοιπά, να ζούµε στον µικρόκοσµό µας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι στους Βορειοηπειρώτες δίνεται η δυνατότητα να µπούνε σε 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία; 
ΑΙΑΣ: Γιατί... το θέµα είναι καθαρά εεε θέµα.. ονόµατος, πώς να το πω. Τους λένε Μουσ.. τους λένε η 
µειονότητα, που κατοικεί στην Αλβανία. ∆ηλαδή γι’ αυτούς το θέµα υποτίθεται ότι είναι θέµα 
συνόρων. Άρα αυτός που γράφει τον νόµο, σκέφτεται ότι, a priori αυτοί είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. 
Οπότε δεν θα τους αποκλείσω. Λάθος σαν ιδέα. Γιατί µπορεί κάποιος απ’ αυτούς να ‘ναι 
µουσουλµάνοι, βουδιστής ή κι οτιδήποτε. Εεε.. οπότε αυτός που θα µπει και θα ‘ναι… εεε από τη 
µειονότητα της Αλβανίας και µπορεί να ‘ναι µουσουλµάνος, θα έχει το ίδιο ακριβώς πρόβληµα µ’ 
αυτόν που θα είναι από την… εεε… µουσουλµανική µειονότητα. Εδώ τίθεται το θέµα, είναι καθαρά 
θέµα θρησκευτικό. ∆ηλαδή η ταµπέλα της µειονότητας, έχει µπει για θεολογικούς θρησκευτικούς 
λόγους, και όχι για λόγους γεωγραφικούς. Γιατί αυτά τα άτοµα µένουν στα στενά στα αυστηρά 
ορισµένα σύνορα της Ελλάδας. Θράκη, Ελλάδα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο νοµοθέτης γιατί πιστεύεις ότι κάνει αυτήν την διαφορά; 
ΑΙΑΣ: ∆εν ξέρω τι κάνει ο νοµοθέτης, πραγµατικά τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι 
όταν τα γράφουνε αυτά τα πράγµατα. ∆εν µπορώ να µπω στο µυαλό τους ειλικρινά. ∆εν µπορώ να το 
δικαιολογήσω, απ’ τη στιγµή που εγώ δεν θα το έκανα, δεν θα το δικαιολογούσα. ∆ηλαδή εάν.. 
προσπάθησα να δώσω µια εξήγηση πριν. Αν αυτή είναι λογική αρκετά και σαν επιχειρηµατολογία 
στέκει στο µυαλό αυτών των ανθρώπων, ας το κάνουνε. Εγώ δεν θα έγραφα αυτόν τον νόµο γι’ αυτά 
τα άτοµα, για το πώς θα µπούνε στη... στο πανεπιστήµιο. Και δεν θα τους έβαζα και την ταµπέλα τη 
συγκεκριµένη. Ιδιαίτερα τόσα χρόνια µετά την υπογραφή της συγκεκριµένης συνθήκης, δεν έχουν 
περάσει περίπου 100 χρόνια από την υπογραφή της συγκεκριµένης συνθήκης;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από το 1923. 
ΑΙΑΣ: Κοντά 100. Ναι, ok. That’s. That’s all. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω τις βάσεις εισαγωγής του 2014 για όλα τα τµήµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης γιατί έχουν ξεχωριστές βάσεις. Αυτό το ήξερες; 
ΑΙΑΣ: Αφού φαίνεται ότι είναι σε διαφορετική κατηγορία στο µηχανογραφικό, είναι και λογικό να 
‘χουν διαφορετικές βάσεις. Το ήξερα γενικά. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: του δίνω τις φωτοτυπίες των βάσεων). Είναι για όλες τις σχολές (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει). 
ΑΙΑΣ: Ιιιι… (Σ.τ.Σ.: επιφώνηµα έκπληξης). Σταµάτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και επίσης για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.  
ΑΙΑΣ: Εδώ λέει εεε… Ίδρυµα.. τι εννοεί 90; Α 90% µουσουλµάνοι αυτοί δηλαδή που δώσαν φέτος 
γιατί φαντάζοµαι υπάρχει και το αντίστοιχο 10% όπως υπάρχει το 10% της γενικής. Ωραία. Βαθµός 
πρώτου, βαθµός τελευταίου. Μάλιστα. Χαµηλά τα πράγµατα. (Σ.τ.Σ.: µικρή παύση επειδή τα 
µελετάει). Ok. (Σ.τ.Σ.: µικρή παύση). Τι θες να σου σχολιάσω;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΑΙΑΣ: Πώς το σχολιάζω. Εντάξει, οι συγκεκριµένες βάσεις είναι σαφώς χαµηλότερες, αλλά παρ’ όλα 
αυτά, αυτό το οποίο ισχύει για το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο είµαστε και το 
συγκεκριµένο εισαγωγικό µάλλον σύστηµα για να µαι πιο σωστός, είναι ότι βλέπω εδώ βέβαια ότι οι 
θέσεις είναι µία µία µία µία. ∆ηλαδή ούτως ή άλλως µισό τοις εκατό στο εκατόν κάτι που είναι γενική 
σειρά σ εµάς, µία θα ‘ταν και µετά βίας είναι αυτή µία, άµα ήταν 100 δεν θα ‘ταν κανένας. Εεε… αυτό 
αντανακλά.. οι χαµηλοί αυτοί βαθµοί µπορεί ν αντανακλούν πολλά πράγµατα. Ίσως αντανακλά και την 
ανικανότητα της ελληνικής πολιτείας να παρέχει σωστή εκπαίδευση σ αυτά τα άτοµα. ∆εν πίστευα ότι 
θα είναι τόσο τεράστιες οι διαφορές. Είναι τεράστιες, δηλαδή πραγµατικά δεν το περίµενα. (Σ.τ.Σ.: 
µικρή παύση). ∆εν ξέρω τι να πω. Κρίµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κρίµα για ποιον;  
ΑΙΑΣ: Κρίµα για… αυτά τα παιδιά. Γιατί προφανώς για να γράφουν αυτούς τους βαθµούς, δίνουν τις 
ίδιες εξετάσεις µ’ εµάς µου είπες; Για να γράφουν αυτούς τους βαθµούς στις ίδιες εξετάσεις µ’ εµάς, 
ανάλογα µε το κάθε τµήµα που θα συγκρίνεις βέβαια, εεε σηµαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά την 
δουλειά του. Κι όχι ότι φταιν αυτοί οι ίδιοι, γιατί προφανώς... δεν ξέρω... αυτοί οι άνθρωποι, συγγνώµη 
για την άγνοιά µου. Συγγνώµη προς αυτούς, όχι προς εσένα. Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζοµαι µιλάνε 
ελληνικά, έτσι; Φαντάζοµαι έχουν τα ίδια βιβλία µ’ εµάς επίσης. Για να εξετάζονται στις ίδιες 
εξετάσεις, φαντάζοµαι θα παίρνουν και τα ίδια βιβλία µ’ εµάς. Ελπίζω. Ωραία, δεν καταλαβαίνω γιατί 
είναι τόσο χαµηλή... χαµηλά... χαµηλές οι βάσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν πηγαίνουν όµως σε Μουσουλµανικό Σχολείο, σε Μειονοτικό Σχολείο, εκεί τα 
µαθήµατα είναι µισά µισά. Συνήθως τα θεωρητικά είναι στα ελληνικά, ενώ στα θετικά (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Στα τούρκικα. Αυτό το µειονοτικό σχολείο είναι στην Ελλάδα ή είναι στην Τουρκία;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, στην Ελλάδα. 
ΑΙΑΣ: Υπό ποιο καθεστώς υπάρχουν αυτά τα σχολεία;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι εννοείς; 
ΑΙΑΣ: Εεε… γράφει κάπου ότι η επίσηµη γλώσσα που µιλάν αυτά τα άτοµα είναι τα τούρκικα; ∆εν 
ήξερα ότι η επίσηµη γλώσσα της συγκεκριµένης µειονότητας είναι τα τούρκικα. ∆εν το γνώριζα αυτό.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βασικά να σου πω ότι η συγκεκριµένη µειονότητα αποτελείται από 3 οµάδες. Τους 
Ποµάκους που µιλάνε ποµάκικα και όχι τούρκικα, τους Τουρκογενείς που µιλάνε τούρκικα, και τους 
Ροµά οι οποίοι κι αυτοί µιλάνε τούρκικα συνήθως.  
ΑΙΑΣ: Ωραία, άρα το γεγονός ότι δεν µιλάνε.. ελληνικά, σαν αυτά που εξεταζόµαστε στις πανελλήνιες, 
µπορεί να αρχίσει αµέσως αµέσως να εξηγεί τα χαµηλά επίπεδα στις βάσεις. Προφανώς αυτά τα παιδιά 
δεν είναι ικανά να γράψουν έκθεση και τα θεωρητικά µαθήµατα. Κι επειδή είµαστε ένα τµήµα το οποίο 
έχει κατεξοχήν θεωρητικά, ένα πανεπιστήµιο µε κατεξοχήν θεωρητικά τµήµατα, εξηγούνται κι οι πολύ 
χαµηλές βάσεις. ∆εν µπορώ όµως να καταλάβω και πάλι, γιατί τόσο χαµηλά. ∆εν, δεν ξέρω. Γενικά οι 
εξετάσεις µας είναι στα ελληνικά. Αν τους δίνουν τις ίδιες εξετάσεις µ’ εµάς, αυτά τα παιδιά αυτά αν 
δεν ξέρουν να διαβάσουν ελληνικά, λογικό είναι να γράφουν 5000 µόρια. Και 6000. Και 9000. Και 
πώς γράφει αυτός που µπήκε Ιατρική µάλιστα µε 15200 δεν ξέρω. Προφανώς θα ‘ξερε και ελληνικά. 
∆εν ξέρω τι να πω. Θα ‘πρεπε να τους δίνουν τις εξετάσεις στη γλώσσα που µιλάνε, όχι στη γλώσσα 
που µιλάµε εµείς. Απλά, αυτό µετά συνεπάγεται, ότι θα ‘πρεπε να διδάσκονται και µαθήµατα στη 
γλώσσα που µιλάνε αυτά τα άτοµα και στα πανεπιστήµια. Πολύ ιδανικό νοµίζω αυτό. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
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(Σ.τ.Σ.: αρχίζει να διαβάζει δυνατά. Αλλά σταµατάει µετά από την ανάγνωση των πρώτων λέξεων). 
ΑΙΑΣ: ∆υνατά ή από µέσα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Όπως θες.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα).  
ΑΙΑΣ: Νοµίζω είναι λίγο... ως πολύ υπερβολικό, µε πάρα πολλά έτσι σηµεία λανθασµένα. Το γεγονός 
ότι... η Πολιτεία, δεν είναι ικανή να οδηγήσει στους ίδιους... αυτό που ξαναείπα και πριν. Αν η 
Πολιτεία δεν είναι ικανή να οδηγήσει τους µαθητές του στους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους ώστε να 
µπορούν να µπουν στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης, στη συγκεκριµένη χώρα πάντα, εεε… ως ισάξιοι µ’ 
ένα βασικό baseline επίπεδο τέλος πάντων, είναι πρόβληµα του κράτους. Αυτό µπορεί να δηµιουργεί 
δυσαρέσκεια και στη συγκεκριµένη ας πούµε, ας της βάλουµε την ταµπέλα µειονότητα που την έχει 
και νοµικά, µπορεί να δηµιουργεί µία συγκεκριµένη δυσαρέσκεια και τελικώς να έπρεπε να γίνει αυτός 
ο νόµος, η… συγκεκριµένη µειονότητα να µπαίνει µε τον συγκεκριµένο τρόπο στο πανεπιστήµιο. 
Αυτό, δεν θα ‘πρεπε να εξοργίζει τον Έλληνα που δεν ανήκει στη µειονότητα διότι ο Έλληνας δίνει τις 
εξετάσεις στη γλώσσα του, δεν τις δίνει σε ξένη γλώσσα γιατί γι’ αυτούς µπορεί να ‘ναι και ξένη 
γλώσσα τα ελληνικά. Κι ιδιαιτέρως γραπτή γλώσσα, µπορεί κάποιοι απ’ αυτούς να µιλάνε και να µην 
µπορούν να γράψουν για παράδειγµα. Εεε… είναι το πρόβληµα στο γεγονός ότι αυτό, δεν προσπαθεί 
το ελληνικό υπουργείο παιδείας να εξοµοιώσει τα επίπεδα ή να το, όχι να εξοµοιώσει το επίπεδο, να 
τους οδηγήσει σε κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους, σε κοινά εκπαιδευτικά options τα παιδιά που 
ανήκουν σε αυτήν την µειονότητα. Εεε… επίσης θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολή γιατί αν δούµε το 
µισό τοις εκατό σε κάθε τµήµα, είναι απειροελάχιστο. ∆ηλαδή… στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
συγγνώµη, πόσα άτοµα είναι αυτά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: 14. 
ΑΙΑΣ: 14. Συγγνώµη δηλαδή λίγο. Από τα άπειρα παιδιά που σπουδάζουνε στα Γιάννενα, αν τα 14… 
αυτά παιδιά είναι µουσουλµάνοι, τόσο πολύ µας κόφτει; ∆ηλαδή την ανικανότητα του οποιουδήποτε 
να συγκεντρωθεί, και να αποδώσει, και να γράψει την βάση που πρέπει να γράψει, πρέπει να την 
φορτώσει στο µουσουλµάνο; Αυτό λέγεται... δεν κοιτάω την δική µου την καµπούρα, κοιτάω του 
γείτονα. Κι είναι πάρα πολύ λάθος. Γιατί ο γείτονας δεν έχει καµπούρα, εσύ την έχεις την καµπούρα 
προφανώς, και προσπαθείς την διαφορετικότητα του γείτονα που το κράτος λανθασµένα του την 
δείχνει ότι είναι αδυναµία, να την χρησιµοποιήσεις για εσένα. ∆ιαφωνώ µ’ όλα αυτά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε κάτι τέτοιο να γραφτεί για τους Βορειοηπειρώτες; Απ’ την στιγµή που κι 
αυτοί µπαίνουν µε ειδική κατηγορία. 
ΑΙΑΣ: Ε όπως γράψαν για τους µουσουλµάνους, γιατί να µην γράψουν και για τους Βορειοηπειρώτες; 
∆ιεκδικούν και µεγαλύτερο ποσοστό επί της εισαγωγής. Κάποιοι θα απειλούνται πάρα πολύ. 
Τραγικότητες όλα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έκανε αυτούς τους νόµους για τους µουσουλµάνους; 
ΑΙΑΣ: Θέλω να ελπίζω… ανθρωπιστικά, ότι πίσω από κάθε νόµο απ’ αυτούς που διάβασα, υπάρχει 
καλή πρόθεση. Θέλω πάρα πολύ δηλαδή. ∆εν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές σκοπιµότητες, πότε 
θεσπίστηκαν αυτοί οι νόµοι, υπό ποια κυβέρνηση. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το 1997, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί  Γιώργο Παπανδρέου Υπουργό Παιδείας. 
ΑΙΑΣ: ∆εν ξέρω ποια ήταν η πρόθεση αυτών των νόµων, αν η πρόθεσή τους ήταν όντως αυτή, η 
προσπάθεια εξίσωσης εεε των… ανισοτήτων που µπορεί να υπήρχανε, µεταξύ των συγκεκριµένων 
µειονοτήτων και της πλειονότητας, εεε… ή αν υπήρχε ο οποιοδήποτε άλλος πολιτικός.. ή κάποια 
πολιτική σκοπιµότητα αν εξυπηρετούσε κάποια πολιτική σκοπιµότητα. Να αυξήσουν τους ψήφους του 
ατόµου που το πέρασε ή ή ή ή ή. ∆εν το ξέρω αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι... φαντάζ… φέρνει ο υπουργός 
ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή, η Βουλή άµα θέλει το ψηφίζει, το τροποποιεί, το αλλάζει, το πηγαίνει στον 
πρόεδρο και τα λοιπά. Εεε… αν... υπήρχε καλή σκοπιµότητ, ε καλή πρόθεση, σ όλα αυτά τα άτοµα απ’ 
τα οποία πέρασε απ’ το χέρι τους αυτό το κείµενο, και το ψηφίσανε, µάλλον τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή θεωρήσανε ότι αυτό θα έκανε καλό στις συγκεκριµένες µειονότητες, και θα εξίσωνε τις 
εκπαιδευτικές δυνατότητες και ευκαιρίες που έχουνε. Για µένα δεν είναι σωστό. Πρέπει να βρίσκεις.. η 
πρόθεση είναι καλή, αν είναι αυτή και ισχύει αυτή. Η πρόθεση είναι καλή, ο τρόπος είναι λάθος. Για 
µένα πάντα. ∆εν νοµοθετώ όµως εγώ. Κανένας δεν ζήτησε την άποψή µου.. που να το ξέρω 
τουλάχιστον. Οπότε δεν έχει καµία σηµασία το τι πιστεύω εγώ, εκτός αν δεν το εκφράσω µέσω του 
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δικαιώµατός µου να ψηφίσω. Εεε… τώρα αν υπήρχε κακή πρόθεση πίσω από κάτι απ’ όλα αυτά, τι να 
πω. ∆εν µπορώ να το γνωρίζω. ∆εν ξέρω τι µπορεί να σκεφτόταν ο νοµοθέτης όταν το έγραφε αυτό το 
πράγµα, η οµάδα του υπουργείου εκείνη την περίοδο όταν έγραψε αυτό το νόµο ή οι βουλευτές όταν 
τον ψήφισαν. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο τρόπος είπες ότι ίσως να είναι λάθος. Ποιον τρόπο θα επέλεγες; 
ΑΙΑΣ: Τι εγώ τι θα έκανα άµα ήµουν Υπουργός Παιδείας; Θα φρόντιζα ή να προσαρµόσω αυτό που 
σου είπα πριν. Ή να βάλω αυτά τα παιδιά που είναι στη µουσουλµανική µειονότητα, να δώσουνε στη 
γλώσσα που µιλάνε και γράφουνε τις εξετάσεις… ή και µετά να φροντίσω να διδάσκονται µαθήµατα 
στα τµήµατα τα οποία θα µπαίνουνε, σ αυτή τη γλώσσα. Ή εάν, βέβαια το πτυχίο µετά θα ‘πρεπε να 
‘ναι και διαφορετικό. Θα ‘πρεπε να ‘ναι στη γλώσσα στην οποία το πήρανε. Ή εξαρχής, ξεκαθάρισε 
ότι σε αυτά τα παιδιά, αν θες να µπεις στην ελληνική τριτοβάθµια, ξεκαθάρισε το αυτό από το 
γυµνάσιο ας πούµε. Ξαναδώσε σε κάποιον έξι χρόνια να µάθ… όχι, είναι λίγα ίσως. Ξεκαθάρισέ το 
ακόµα και από το δηµοτικό. Σου λέει αν π.χ. θέλουν τα παιδιά να µπουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο, 
στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, τότε θα πρέπει τα παιδιά αυτά να µάθουνε να µιλάνε και να 
γράφουν στα ελληνικά και να διαβάσουν τα µαθήµατα αυτά στα ελληνικά, για να τα δώσουν στα 
ελληνικά. Ή βάλτον να δώσει στη γλώσσα που µιλούνε όλοι, ή βάλτου τις εξετάσεις στη γλώσσα που 
µπορεί να µιλήσει αυτός, και µετά διευκόλυνέ τον ώστε να µπορέσει να µάθει τα ίδια πράγµατα µ’ 
αυτά που θα µάθει, ίσως µιλάει και γράφει ελληνικά, να ‘ναι το ίδιο σε γνώσεις το πτυχίο κι ας µην 
είναι το ίδιο σε γλώσσα, δεν έχει σηµασία. Η ιατρική δεν αλλάζει από γλώσσα σε γλώσσα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η ελληνική φιλολογία; 
ΑΙΑΣ: Η ελληνική φιλολογία και πάλι δεν αλλάζει από γλώσσα σε γλώσσα. Εσύ… θα σου πω… ο 
Άγγλος… κοίτα. Το να ξέρεις ελληνικά και να µπεις στην ελληνική φιλολογία, είναι.. a priori 
προαπαιτούµενο. Ίσως επειδή θα ‘πρεπε να ‘ναι διαφορετικό το... κριτήριο. Εκεί ίσως θα περίµ… δεν 
ξέρω.. για να µάθεις τα ελληνικά, θες πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα όταν µιλάς ήδη µια άλλη γλώσσα. 
Και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα για να τη µάθεις θες πολλά χρόνια. Για να µάθεις να την µιλάς σε 
επίπεδο που να µπορείς να δώσεις εξετάσεις εισαγωγικές. ∆εν ξέρω τι θα έκανα. Είναι λίγο δύσκολη 
η… κατάσταση. Το πώς θα µελετήσουν... το πώς θα διαβάσουν το ελληνικό κείµενο είναι το 
πρόβληµα. Το πώς θα το αντιληφθεί ο καθένας όταν το διαβάζει, είναι ένα άλλο θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια; 
ΑΙΑΣ: Ε άµα τα παιδιά αυτά µιλάνε διαφορετική γλώσσα απ’ αυτήν στην οποία διδάσκονται τα 
µαθήµατα γιατί τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιο τµήµα στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων που να 
διδάσκεσαι στα τούρκικα οποιαδήποτε µάθηµά του. Τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν σοβαρό 
πρόβληµα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, όχι απλά σοβαρό. Μην το µειώνουµε. Είναι πολύ δύσκολο ν 
ακούς κάτι σε µια γλώσσα την οποία δεν µιλάς, και δεν καταλαβαίνεις ίσως και άριστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη γλώσσα ή κάπου αλλού; 
ΑΙΑΣ: Το ότι µπορεί να είναι.. ρατσιστικά διατεθειµένοι κάποιοι απέναντί τους, είναι πρόβληµα στον 
εγκέφαλο αυτών που είναι ρατσιστές. Ότι αντιµετωπίζουν την συγκεκριµένη επιθετικότητα αυτά τα 
άτοµα, θα την αντιµετωπίζουνε, αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν θα το αλλάξει ο οποιοσδήποτε νόµος. 
Το τι πιστεύεις εσύ, εγώ, και ο χι ψι ζεντ για την τάδε µειονότητα. Αυτό είναι προσωπικό πιστεύω. ∆εν 
θ’ αλλάξει κάτι ο νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτός ο νόµος πιστεύεις, ο συγκεκριµένος νόµος, δεν βοηθάει ν αλλάξει η ρατσιστική 
αντίληψη των Ελλήνων;  
ΑΙΑΣ: Όχι. Πιστεύω επιδεινώνει. Να, ορίστε. Υπάρχει απόδειξη (Σ.τ.Σ.: δείχνει το κείµενο που του 
ετέθη προς σχολιασµό). Την έχω γραπτή µπροστά µου. Ίσα ίσα. Ο καθείς ο οποίος δεν αισθάνεται 
καλά µε τον εαυτό του, γιατί ο ρατσισµός τέλος πάντων, για να ξεκινήσει να υφίσταται, δεν γεννιέσαι 
εσύ ρατσιστής. Ούτε εγώ γεννιέµαι ρατσιστής, ούτε ο χι δίπλα µας γεννιέται ρατσιστής. Κάτι θεωρεί… 
κάτι το διαφορετικό θεωρεί ότι βάζει τον άλλον ψηλότερα απ’ αυτόν. Οπότε αυτός.. ψηλότερα 
κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά. Οπότε προσπαθεί µε κάποιο τρόπο, να του την βγει από πάνω. Γιατί 
είναι στην φύση µας να ‘µαστε ανταγωνιστικοί, σε πολύ µεγάλο βαθµό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσανε να έχουνε κάποιες ευκολίες; Όπως έχουνε δυσκολία είπες στη γλώσσα 
και ενδεχοµένως σε µια ρατσιστική αντιµετώπιση.  
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ΑΙΑΣ: Αν θα έχουν ευκολίες; ∆εν το ξέρω. ∆εν ξέρω, χρηµατοδοτούνται, έχουν κάποια 
φοροαπαλλαγή; ∆εν γνωρίζω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Έναν µουσουλµάνο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΙΑΣ: Ε είδες που το ξέρω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον αριστούχο; 
ΑΙΑΣ: Την ίδια που θα ‘κανα, την ίδια ακριβώς σκέψη που θα ‘κανα και πριν. ∆εν έχει καµία 
απολύτως σηµασία. Η θρησκεία δεν επηρεάζει το αν θα ‘σαι αριστούχος. Τουλάχιστον η δική µου η 
θρησκεία δεν επηρεάζει την ακαδηµαϊκή επίδοση. Και θέλω να πιστεύω ότι καµία θρησκεία δεν έχει 
να κάνει µε το πώς είναι ο άνθρωπος αν διαβάσεις. Άµα θες να διαβάσεις, την ώρα την βρίσκεις. Αυτό. 
Άµα θες να µορφωθείς. Άµα υπάρχει θέληση, υπάρχει ο τρόπος. ∆εν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να 
σ εµποδίσει. Αυτό το ‘χουνε αποδείξει πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη. Και θεωρώ κι όλας ότι.. 
εµείς που είµαστε εδώ, που είµαι Έλληνας πολίτης, που είµαι ορθόδοξος, που που που που, δεν ανήκω 
σε καµία µειονότητα, εε ο δρόµος για την επιτυχία, ακόµα και τις µικρές δυσκολίες που µπορεί να ‘χω 
αυτή την στιγµή, είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα. Αυτοί οι άνθρωποι για να πετύχουν, θα πρέπει να 
κάνουν πολύ µεγαλύτερο κόπο από µας. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα θες µου απαντάς. Θα σου κάνω µια ερώτηση. Εσύ σε ποια θρησκεία πιστεύεις ότι 
ανήκεις; 
ΑΙΑΣ: Εγώ µέχρι να περάσω στη σχολή, πίστευα αρκετά ότι είµαι ορθόδοξος χριστιανός, την πίστευα 
δηλαδή την θρησκεία. ∆εν είναι ότι την έχω απορρίψει, αλλά µπαίνοντας στην Ιατρική, βλέποντας την 
ανθρώπινη ζωή να κρεµάται… επί της κρεατινίνης  και του καλίου του ορού… και όχι επί των 
προσευχών στον Χριστό ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ αν κάποιος ασθενής µου έχει σωθεί απ’ αυτό το 
πράγµα. Κι εγώ απλά.. εγώ µπορεί να πιστεύω ότι έκανα καλά το κάλιο. Κι αν δεν το έκανα εγώ, να 
υπάρχει κάτι άλλο που να το κανε καλά. ∆εν το ξέρω, πραγµατικά. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή είµαι σε 
µία φάση σκεπτικισµού απέναντι στο θέµα θρησκεία. ∆εν µπορώ να την απορρίψω όµως πλήρως, γιατί 
το να την απορρίψεις πλήρως, αυτόµατα σε κάνει.. µη ανεκτικό στη, στο γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι 
άλλοι άνθρωποι που την πιστεύουν. Είναι λάθος να µην είσαι ανεκτικός απέναντι σ αυτό. ∆ηλαδή.. το 
σέβοµαι πάρα πολύ, η κοπέλα µου εεε.. εγώ δεν βρίζω τα θεία γενικά. Η κοπέλα µου ιδιαίτερα, είναι 
τόσο θρησκευόµενη, εντάξει µην φανταστείς και τίποτα crazy, εεε… της ακούγεται πολύ άσχηµα. 
Είναι και µικρό κορίτσι τέλος πάντων. Της ακούγεται πάρα πάρα πολύ άσχηµα αυτό το πράγµα. 
Κάποια στιγµή έτυχε σε γνωστό περιβάλλον, φιλικό, µε άτοµα που έχω συνεχίσει επαφές, να πει […] 
(Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) την (Σ.τ.Σ.: αποφεύγει να το πει). Εεε… εγώ δεν το λέω. Εµένα, δεν µ’ ενόχλησε. 
Άστον αυτόν να λέει ό,τι θέλει. ∆εν µε νοιάζει, δεν θα.. απ’ τη στιγµή που δεν έβρισε εµένα και δεν µε 
προσέβαλλε, µε προσέβαλλε τρόπον τινά, γιατί δεν µ’ αρέσει να το ακούω αυτό το πράγµα. Εγώ δεν 
του µίλησα. Επειδή ήτανε µπροστά στην κοπέλα µου, επειδή αυτό την ενόχλησε, πριν προλάβω εγώ να 
µιλήσω, γύρισε και του είπε, ξέρεις µην το επαναλάβεις αυτό το πράγµα τέλος πάντων, µ’ ενοχλεί. Και 
σε δεύτερο χρόνο, του µίλησα κι εγώ, του λέω ξέρεις δεν είµαι δικηγόρος της, αλλά είναι θέµα 
σεβασµού προς τη θρησκεία. Όπως εγώ σέβοµαι το γεγονός ότι εσύ δεν πιστεύεις και προφανώς 
βρίζεις τα θεία τα δικά µου, αντιστοίχως κι εσύ πρέπει να σέβεσαι το γεγονός ότι εµένα δεν µ’ αρέσει 
αυτό το πράγµα να γίνεται µπροστά µου. Μόνος σου κάνε ό,τι θες. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες;  
ΑΙΑΣ: Ξέρεις τώρα αυτό είναι κάτι σαν αντίστροφος έτσι… ρατσισµός. ∆ηλαδή εεε τώρα ασκώ τα 
δεδοµένα.. τώρα ξέρω παραπάνω απ’ ό,τι πριν απ’ τη συζήτησή µας ότι αυτά τα άτοµα περισσότερες 
δυσκολίες, δεν θα µου φαινότανε πολύ παράλογο γιατί βλέπω ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα για να τα 
βοηθήσει, να... σταθούνε µέσα στο... στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ηλαδή.. έχουν πολλές 
πιθανότητες να κοπούν. Θα επαινούσα… για το παιδί το οποίο θα ήταν από... την... Αλβανία, 
µειονότητα ελληνική, δεν θα µε πείραζε, γιατί.. δεν θα έκανα κανένα σχόλιο. Για τον µουσουλµάνο ο 
οποίος θα ‘ταν αριστούχος µπορώ να σου πω ότι θα πίστευα λίγο παραπάνω ότι είναι πιο ικανός, κι 
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έχει προσπαθήσει περισσότερο γιατί προφανώς κανένας δεν θα τον εξετάσει στα τούρκικα, κανένας 
δεν θα του δώσει τούρκικο text να το διαβάσει, εκτός κι αν ψάξει µόνος του να το βρει. Κανένας δεν 
θα τον διευκολύνει µε την γλώσσα. Αντιστοίχως, την ίδια δυσκολία αντιµετωπίζει το άτοµο το 
συγκεκριµένο, ο οποί.. αν πάει να δώσει το µάθηµα, είναι πιο εύκολο να κοπεί, και πιο δύσκολο να 
αριστεύσει το συγκεκριµένο άτοµο. Αλλά το θέµα είναι ότι δεν είναι.. η θρησκεία η µουσουλµανική 
που τον δυσκολεύει στο να πάει καλά ή όχι. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι µουσουλµάνος και µιλάει 
άπταιστα τα ελληνικά, δεν θα ‘χει κανένα απολύτως πρόβληµα στο να πάει καλά ή άσχηµα στις 
εξετάσεις. Θα φαινόταν ξεκάθαρα το πόσο διάβαζε, όχι το πώς θα καταλάβαινε αυτό που θα διάβαζε 
λόγω µη γνώσης της γλώσσας. ∆ηλαδή εδώ, το ότι είναι µουσουλµάνοι, το ότι είναι µουσουλµανική 
µειονότητα, συνεπάγεται και άλλη γλώσσα. Η άλλη γλώσσα επηρεάζει. Είναι εξαρτηµένη.. 
εξαρτώµενη µεταβλητή ας πούµε. Ενώ η θρησκεία είναι ανεξάρτητη. Ναι, δηλαδή δεν είναι το 
πρόβληµα ότι είναι µουσουλµάνοι, το πρόβλ... ή ότι δεν µπορούν να περάσουνε, το πρόβληµα είναι να 
µιλάνε ελληνικά. Κι αυτό είναι πρόβληµα της πολιτείας. ∆εν είναι πρόβληµα δικό τους. ∆εν είναι 
πρόβληµα να µιλάς µια γλώσσα, πρόβληµα είναι ο άλλος να σου δείχνει στη µούρη σου ένα σύστηµα 
παιδείας το οποίο σου υποβάλλει µια συγκεκριµένη γλώσσα. Και να µην σε βοηθάει και να την µάθεις 
κι όλας. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΑΙΑΣ: Κανέναν. ∆υστυχώς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΑΙΑΣ: ∆ηλαδή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι δεν έχεις σχέσεις µε κάποιον µουσουλµάνο, είναι οι ίδιοι λόγοι που δεν έχεις 
σχέσεις και µε έναν […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρω την καταγωγή του) που απλά δεν κάνεις παρέα; Ή µε έναν... 
Θεσσαλονικιό, Αθηναίο π.χ.  
ΑΙΑΣ: Θεωρώ ότι δεν έχει τύχει να γνωρίσω τέτοιο.. άτοµο, όπως δεν έχει τύχει να γνωρίσω πολλούς 
Θεσσαλονικείς ή Αθηναίους ή Πατρινούς. Εεε… αν γνώριζα ένα τέτοιο άτοµο και µου άρεσε η παρέα 
του, θα επεδίωκα να κάνω. Εγώ το ίδιο... εγώ ο ίδιος παρέα µαζί του ή µαζί της.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κι άµα δεν ήθελε; 
ΑΙΑΣ: Εντάξει τι να κάνουµε τώρα, δεν µπορούµε να ‘µαστε αρεστοί και σε όλους. Το ‘χω αποδεχτεί 
χρόνια πριν για τον εαυτό µου. Εγώ στην πρώτη επαφή µε τους ανθρώπους προσπαθώ να τους 
συµπαθώ, όταν τουλάχιστον, όταν... άµα φτάσω στο επίπεδο να πεις ότι δεν θέλω τον τάδε, να µην… 
να µην είµαστε αρνητικά προκατειληµµένοι απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. 
Καλά είναι να έχουµε µια θετική πρώτη εικόνα. Πολλοί πιστεύουν ότι καλό είναι να ‘χεις µια 
συγκρατηµένη πρώτη εικόνα, ουδέτερη. Εγώ είµαι υπέρ του να έχεις θετική... διάθεση απέναντι στους 
ανθρώπους όταν τους γνωρίζεις. Το τι είναι ο καθένας, αποδεικνύεται πάρα πολύ σύντοµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μια απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
αυτή την άποψη του φοιτητή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΑΙΑΣ: Για έναν µελλοντικό γιατρό. Κάτσε τώρα. Εάν υποθέσουµε ότι αυτό το παιδί έχει πάρει πτυχίο 
από µία ελληνική ιατρική, δηµόσια, υπάρχει και ιδιωτική εξάλλου, εεε... θεωρητικά είναι ικανό να 
επικοινωνήσει σε άριστο βαθµό µε τον ασθενή του, όχι να πούνε τι κάνουν το βράδυ σπίτι τους, εεε… 
αλλά σε ιατρικό επίπεδο, είναι ικανοί να επικοινωνήσουν άριστα, υποτίθεται. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα 
είχα δυσπιστία ή επιφύλαξη απέναντι σε έναν τέτοιο συνάδελφο. Θα τον πρότεινα ανεπιφύλακτα. Αν 
ήξερα ότι είναι ικανός σαν συνάδελφος, εννοείται µιλάµε τώρα έτσι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ήτανε άλλου επαγγελµατικού κλάδου; Λογιστής, αρχιτέκτονας, δικηγόρος κλπ. 
ΑΙΑΣ: Θεωρητικά υποτίθεται ότι όταν τελειώνεις τη σχολή, είσαι ικανός να επικοινωνήσεις άριστα 
στην γλώσσα την οποία έχεις πάρει το πτυχίο, και το γνωστικό αντικείµενο για το οποίο έχεις πάρει 
πτυχίο. Άµα είσαι λοιπόν… άµα έχεις την ικανότητα όντως, τότε δεν βρίσκω κάποιο κόλληµα στο να 
παραπέµψεις στον οποιοδήποτε ειδικό πάνω σ ένα θέµα. Εµένα θα µ’ ενδιαφέρει να µην υπάρχει 



177 
 

διαταρ…, να µην υπάρχει κόλληµα στην επικοινωνία µεταξύ αυτού που θα παρέπεµπα στον 
οποιονδήποτε, και σ αυτόν που θα τον παρέπεµπα. Λόγω της γλώσσας. Αυτό µ’ ενδιαφέρει πιο πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες πιστεύεις θα ήτανε οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου µουσουλµάνο της 
Θράκης; 
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν γνωρίζω κανέναν. Αλλά δεν νοµίζω να υπήρχε κάποια διαφορά.. 
επαγγελµατικά εννοείς ή σε προσωπικό επίπεδο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επαγγελµατικά. 
ΑΙΑΣ: ∆εν θα υπήρχε καµία απολύτως διαφορά σε σχέση µε τις σχέσεις µου µε οποιονδήποτε άλλο 
συνάδελφο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θα άνοιγες ένα ιατρείο, και σου ερχότανε ένας µουσουλµάνος της Θράκης. Και το 
βλεπες στο βιογραφικό του. Πόσο πιθανό θα ήτανε να τον επέλεγες για συνεργάτη; 
ΑΙΑΣ: Το ίδιο πιθανό µε τους υπόλοιπους. Έχει να κάνει µε την επίδοση του συγκεκριµένου ατόµου. 
Τα τυπικά κριτήρια είναι τα ίδια υποτίθεται. ∆ηλαδή όταν θα ρθουνε ως γιατροί σε ένα παθολογικό 
ιατρείο για να συνεργαστούµε για παράδειγµα, όλοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ιατρικής, µε… την 
ειδικότητα της παθολογίας. Απ’ τη στιγµή που υπάρχουν αυτά τα πράγµατα, µετά σε νοιάζει να δεις 
πόσο είναι ικανός να ασκήσει την παθολογία αυτός ο άνθρωπος, και µε πόση ακρίβεια µπορεί να 
διαγνώσει και να θεραπεύσει ασθενείς. Και δεν το βάζω σε σχέση µε µένα, γιατί αυτός µπορεί να ‘ναι 
και καλύτερος από µένα στο κάτω κάτω της γραφής, δεν το ξέρω. ∆εν είµαι εγώ… να πάρω το Νόµπελ 
και οι άλλοι µε τίποτα. Αυτή είναι λάθος σαν σκέψεις που γίνονται. Και τα κάνουνε τα άτοµα τα οποία 
ανήκουν στις πλειοψηφίες πάντα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στις; 
ΑΙΑΣ: Στις πλειοψηφίες. Huge mistake. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα δεν µιλούσε καλά ελληνικά, θα ήτανε ένας παράγοντας (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Άµα δεν µιλούσε καλά ελληνικά του στυλ να κάνει συζήτηση ή του στυλ να εξετάσει και να 
πάρει ιστορικό και τα λοιπά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το δεύτερο. Ή.. ποια η διαφορά; 
ΑΙΑΣ: Εεε… υπάρχει διαφορά. Εµένα θα µ’ ενδιέφερε, να είναι ικανός να µπορεί να εξηγήσει στον... 
να πάρει ιστορικό απ’ τον ασθενή µε ικανοποιητικό τρόπο.. όχι ικανοποιητικό, µε τον ίδιο τρόπο που 
µπορεί να πάρει ο καθένας που µιλάει άψογα τα ελληνικά. Να µπορεί να τον εξετάσει και να µπορεί να 
τον διαγνώσει. Και να µπορεί µετά να του πει τι πρέπει να κάνει για να θεραπευτεί. Αν είναι ικανός να 
κάνει αυτά τα πράγµατα ένας συνάδελφος, εµένα δεν µε ενδιαφέρει τι γλώσσα µιλάει στον ελεύθερό 
του χρόνο. Εµένα επαγγελµατικά µ’ ενδιαφέρει τι γλώσσα µιλάει. Κι εγώ όταν θα πάω στην Αγγλία, 
αγγλικά θα µιλάω στο νοσοκοµείο, στο Skype έχω το δικαίωµα να µιλάω στους γονείς µου στα 
ελληνικά. Και δεν θα µου το αφαιρέσει κανένας αυτό το δικαίωµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες έναν εργοδότη µουσουλµάνο της Θράκης, θα τον έβλεπες διαφορετικά; 
ΑΙΑΣ: Όχι… καθόλου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. 
ΑΙΑΣ: Ουυυ! Τι κερδίζω; (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης 
και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε τώρα την εικόνα που είδαµε στην 
αρχή. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος 
πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους δράκους για να µπει στο 
πανεπιστήµιο;  
ΑΙΑΣ: Εεε… ο... µουσουλµάνος (Σ.τ.Σ.: τραβάει την λέξη εν µέσω σκέψης)... το παιδί που ανήκει στην 
µουσουλµανική µειονότητα γιατί… το να µην µιλάει την γλώσσα στην οποία εξετάζεται, πρέπει να 
είναι η µεγαλύτερη δυσκολία. Αν υπάρχει δηλαδή διαταραχ… είναι κλασικό αυτό. Υπάρχει. Ποµπός, 
µήνυµα, δέκτης. Αν το µήνυµα που εκπέµπει ο ποµπός (Σ.τ.Σ.: από την αρχή της πρότασης και µέχρι 
εδώ, τονίζει την κάθε λέξη ξεχωριστά) δεν είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να το επικοινωνήσει και να το 
αντιληφθεί ο δέκτης, υπάρχει πρόβληµα. Αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκει στην Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας, a priori δεχόµαστε ότι µιλάει ελληνικά. Τουλάχιστον έτσι ξέρω. Απ’ τη 
στιγµή λοιπόν που ο Έλληνας, και αυτός που ανήκει και στην µειονότητα της Αλβανίας, µιλάει 
ελληνικά, δεν έχουν πρόβληµα να αντιµετωπίσουν τις ίδιες εξετάσεις. Το παιδί αντίθετα που είναι από 
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την συγκεκριµένη µουσουλµανική µειονότητα και δεν µιλάει ελληνικά, αυτός έχει πρόβληµα. ∆εν 
µπορεί να καταλάβει το µήνυµα το οποίο θα εκπέµπει ο ποµπός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα έχει πρόβληµα, αλλά ωστόσο θα περάσει στο τµήµα. 
ΑΙΑΣ: ∆εν είναι απαραίτητο. Πού ξέρουµε ότι δύο παιδιά σαν αυτά, τα οποία ανταγωνίζονται για, τρία 
τέσσερα παιδιά, δεν ανταγωνίζονται για την µία θέση που υπάρχει στο τµήµα. Μια θέση είναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εν προκειµένω το ξέρουµε, γιατί ο βαθµός του πρώτου µε τον βαθµό τελευταίου 
(Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΙΑΣ: Α ναι. Λέει.. λέει εντωµεταξύ χθες… ε ναι, αφού ούτως ή άλλως ένα άτοµο είναι ο πρώτος κι ο 
τελευταίος. Το πόσοι ήταν υποψήφιοι όµως εδώ πέρα, δεν το ξέρουµε. ∆εν λέει εδώ πέρα υποψήφιοι 
γι’ αυτή την θέση ήταν τόσοι. Άρα δεν ξέρουµε. Υπάρχει και µεταξύ τους ανταγωνισµός προφανώς. 
Μπορεί κάποια απ’ αυτά τα παιδιά, να ‘χασε την θέση από κάποιον που ήτανε καλύτερος απ’ αυτόν, 
και να ανήκει και στην ίδια µουσουλµανική µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι θα ‘χει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους για να 
µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ότι θα ‘χει περισσότερα το παιδί που ανήκει στη µουσουλµανική µειονότητα 
το ξέρω. Τώρα για τους άλλους δύο… δύσκολα θα σου µιλήσω. ∆εν ξέρω την κατάσταση που 
επικρατεί µε τα φροντιστήρια… για τα συγκεκριµένα άτοµα… η φίλη µου ήρθε έκανε ελάχιστους 
µήνες φροντιστήριο στην Αθήνα, κι έδωσε εξετάσεις. Γλώσσα νεοελληνική και τα λοιπά. Εεε... δεν 
ξέρω τι κατάσταση… επικρατεί. Η κοπέλα αυτή δεν έκανε φροντιστήρια στο λύκειο. Ούτε στην τρίτη 
λυκείου. Θεωρώ ότι το παιδί που.. είναι στην Ελλάδα, και που υφίσταται την τροµοκρατία του 
δηµοσίου σχολείου, το οποίο σε πολύ µεγάλο βαθµό δυστυχώς, έχει µέσα του ριζωµένη την 
παραπαιδεία, όταν έρχεται ο καθηγητής στην τρίτη λυκείου και σού λέει κάντε, λύστε τις ασκήσεις που 
κάνετε που έχετε στο φροντιστήριο µες στη µέση του µαθήµατος, εεε… θεωρώ ότι τροµοκρατία 
περισσότερη υφίσταται αυτός που.. εε δεν ανήκει σε καµία µειονότητα. ∆ηλαδή πιστεύω ότι το 
σύστηµα (Σ.τ.Σ.: διακόπτουµε λόγω ενός σηµαντικού τηλεφωνήµατος που δέχεται). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για να µου συνοψίσεις. Ποιος πιστεύεις θα έχει τους περισσότερους δράκους και ποιος 
τους λιγότερους; 
ΑΙΑΣ: Θεωρώ ότι τους περισσότερους δράκους θα τους είχε το.. παιδί το οποίο θα ήτανε στη 
µουσουλµανική υπηκοότητα, καθαρά λόγω θέµα της γλώσσας. Εεε… εάν µε κάποιο τρόπο µπορούσε 
αυτό το κόλληµα της γλώσσας να ξεπεραστεί, θεωρώ ότι θα είχε πολύ καλές πιθανότητες να περάσει.. 
µε υψηλή βάση, µε υψηλή βαθµολογία σε οποιαδήποτε σχολή της επιλογής του στο µηχανογραφικό. 
Και πάλι σε συνάρτηση µε το πόσο διαβάζει ο καθένας. Εεε… τους λιγότερους δράκους, θα τους είχε 
το παιδί το οποίο είναι στην µειονότητα που είναι στην Αλβανία, αν υποθέσουµε ότι εκεί δεν υπάρχει η 
τροµοκρατία της παραπαιδείας. Η οποία πρεσάρει πολύ άσχηµα τα παιδιά να πετύχουν κάποιους 
στόχους τους οποίους.. τέλος πάντων µπορεί και τα ίδια τα παιδιά να µην θέλουν να τα πετύχουν. 
Θεωρώ δηλαδή είναι καθαρά θέµα ψυχολογικό. Και η ψυχολογία είναι µία µεταβλητή η οποία 
επηρεάζει πολύ το αποτέλεσµα των εξετάσεων. Αν το βάλεις όµως σε επίπεδο γλώσσας, εεε.. 
µορφωτικών ευκαιριών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, θέλω να πιστεύω ότι οι δύο 
κατηγορίες, τα παιδιά δηλαδή που είναι στην Αλβανία και τα παιδιά που είναι στην… Ελλάδα, έχουνε 
πάνω απ’ όλα τις ίδιες… ευκαιρίες. Και µε δεδοµένο ότι ο νοµοθέτης έχει προσπαθήσει και καλά, τις 
όποιες ανισότητες να τις εξοµοιώσει.. να τις εξισώσει χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο σύστηµα. ∆εν 
διαφωνώ απόλυτα µε όλη αυτή την διαδικ… δεν διαφωνώ σχεδόν καθόλου µε αυτήν την διαδικασία 
για να µαι σωστός, αλλά εντάξει, τι να κάνουµε. Αυτή είναι και δεν µπορώ να την αλλάξω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΑΙΑΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ο φοιτητής που δεν έχει µπει συνειδητά σε κάποιο τµήµα και δεν του αρέσει το 
γνωστικό αντικείµενο, κι αναγκάζεται να το απορρίψει. ∆εν έχει σηµασία αν θα ‘ναι από κάποια 
µειονότητα. Αυτός που ‘ρθε να κάνει τουρισµό, δεν έχει… σχέση αν ήρθε από µουσουλµανική 
µειονότητα, από τη µειονότητα στην Αλβανία ή αν έρχεται από κάπου απ’ την Ελλάδα. Τουρισµό 
έρχεται και κάνει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι ερωτήσεις ήταν αυτές. Θέλεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις επί του θέµατος ή 
οτιδήποτε; 
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ΑΙΑΣ: Όχι, νοµίζω ότι ήταν υπερβολικά εκτενές το ερωτηµατολόγιο. Ή µιλάω πολύ εγώ βασικά, γι’ 
αυτό! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αυτό. Όχι, νοµίζω ότι πάνω στα δύο συγκεκριµένα µόνο θέµατα, το καλύπτει. 
Τουλάχιστον µε βάση τις γνώσεις που έχω εγώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι σε νοµικό πλαίσιο το οποίο 
εγώ να µην το ξέρω, και να µπορούσες να το συµπεριλάβεις εσύ. Αλλά φαντάζοµαι ότι έχεις κάνει την 
έρευνά σου για να µην έχεις bias, το τι θα βάλεις, και τι δεν θα βγάλεις. Πρέπει να υπάρχουν 
επιστηµονικά κριτήρια. Αυτό. 

 

5.3. Συνέντευξη τρίτη: Ανδροµάχη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… το πώς το ένιωθα τότε ή και το µετά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τότε. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Το τότε ε; Εεε… έκανα πολύ… σοβαρή… προσπάθεια. ∆ηλαδή διάβασα πολύ. Ήταν 
η προτεραιότητά µου εκείνη τη χρονιά, το διάβασµα δηλα, εννοώ. Και… αυτό. Νιώθω ότι 
χρειάστηκε… χρειάστηκε δουλειά για τότε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µία εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι! Ξεκάθαρα όχι! Εεε… αυτό το πανεπιστήµιο και… αιώρα, δεν συµβαίνει για 
κανένα λόγο. ∆ηλαδή… ok, δεν είναι…, άλλη καθηµερινότητα από το σχολείο, αλλά… το διάβασµα 
είναι πιο σοβαρό τώρα και µε τις εργασίες και µ’ όλα αυτά. Τώρα δηλαδή το σχολείο µού φαίνεται πιο 
απλό. Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον ήρωα του φυλλαδίου που τώρα 
ξεκουράζεται; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Κοίτα. Εεε… νοµίζω ότι θα πρέπει γενικά όσοι επιλέγουν αυτό το δρόµο του 
πανεπιστηµίου, να το κάνουνε λίγο πιο συνειδητά. ∆ηλαδή να ξέρουνε ρε παιδί µου ότι δεν θα πάω σ 
αυτή τη σχολή για να είµαι ο ήρωας που ξαπλώνει, αλλά γιατί αυτό µ’ αρέσει ότι µετά θ’ ασχοληθώ µ’ 
ένα τέτοιο επάγγελµα κι ότι θα έχει δουλειά στο πανεπιστήµιο. Γιατί δυστυχώς υπάρχουνε… σχολές 
που έχουνε µπει τόσο πολλοί λόγω πίεσης από τους γονείς, λόγω πίεσης από το φροντιστήριο, από το 
θείο, την κοινωνία, δεν ξέρω ‘γω τι άλλο, παιδιά που έχουν διαβάσει όντως και περνάνε σε µια σχολή, 
δεν ενδιαφέρονται και µπορεί ένας άλλος στη θέση τους που την διεκδίκησε και δεν πέρασε, να τα 
πήγαινε καλύτερα και να το ήθελε και περισσότερο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… νοµίζω ότι αν γίνει πιο συνειδητά, θα µειωθεί ο αριθµός. Νοµίζω ότι άτοµα 
που θα… αν ήξεραν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους και δεν επηρεάζονταν κι από γονείς κι απ’ αυτό το 
γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, γίνε αυτά τα χαζά, θα ήτανε µικρότερος ο αριθµός γιατί θα επέλεγαν και 
πιο τις πρακτικές σχολές. Θα επέλεγαν κάτι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όλοι οι µαθητές; Όχι. Όχι, ξεκάθαρα όχι. Γιατί δυστυχώς το σχολείο… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… αυτοί που δεν έχουνε την οικονοµική δυνατότητα να πάνε στο φροντιστήριο το 
οποίο, ότι θα διαβάσει από µόνο του θα διαβάσει, δεν θα σου τα βάλει στο κεφάλι το φροντιστήριο, 
ούτε ο τέλειος καθηγητής. Απλά από µόνο του το σχολείο, ένας µαθητής που θέλει να διαβάσει, είναι 
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δύσκολο. Μπορεί να τα καταφέρει, φαντάζοµαι, αλλά… ένας µέτ, δεν έχει οικονοµική δυνατότητα να 
κάνει κάποιες επιπλέον ώρες, και να µάθει αυτό που ζητάνε οι εξεταστές, δεν έχει. ∆εν έχει τις ίσες… 
ευκαιρίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Αν θα πρέπει να είναι πιο εύκολο για κάποιους; Στους Έλληνες, στους οµογενείς που 
λέµε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιο εύκολο… αν θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες, τώρα αν πρέπει να γίνει 
πιο εύκολο, είναι ένας τρόπος κι αυτός.  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Το παραπάνω ευκαιρίες δεν κατάλαβα. Να τους προσελκύσεις δηλαδή να έρθει; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… εντάξει, σίγουρα το αν υπάρχει προτίµηση και από… άτοµα γενικά και από 
Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, να υπάρχει προτίµηση να έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουνε, 
θα είναι µια αναβάθµιση των… των πανεπιστηµίων. Εεε… ευκαιρία ναι, θα πρέπει να γίνεται. Το να 
τους το κάνεις όµως πιο… εύκολο σε σχέση µε αυτό που θα περάσει ο… ο µαθητής που είναι στην 
Ελλάδα, ε αυτό µου φαίνεται λίγο… εντάξει… άδικο σε εισαγωγικά. Άδικο κάπως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άδικο για ποιους; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Άδικο για το µαθητή που είναι εδώ πέρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Για τον όρο µειονότητα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με δικά σου λόγια. Πώς το αντιλαµβάνεσαι εσύ. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. Εεε… νοµίζω ότι θα… για µένα στον ιδανικό κόσµο δεν θα υπήρχε αυτός ο 
όρος. ∆ηλαδή καταλαβαίνω… κάποιους ανθρώπους που νιώθουνε… όχι…, που έχουν κάτι το 
διαφορετικό και ενώνονται µε αυτούς που βρίσκουνε και δηµιουργούν µια µειονότητα σε εισαγωγικά, 
αλλά έτσι τους βλέπουν οι άλλοι. Για µένα δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει, ούτε αυτοί δηλαδή να νιώθουν 
έτσι, ούτε οι άλλοι να τους συµπεριφέρονται έτσι. Εµένα θα… µακάρι να φτάσουµε στο να 
καταργηθεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ποιες µειονότητες; Ε, µπορεί άµα το δεις φυλετικά, είναι οι Ροµά, είναι… οι 
µουσουλµάνοι της Θράκης, είναι… εεε… τώρα µε τον κυριολεκτικό όρο, νοµίζω αυτοί λέγονται. 
Τώρα µειονότητες… µπορεί κάποιοι να το λένε όσον αφορά και το σεξουαλικό προσανατολισµό, όσον 
αφορά τη θρησκεία. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; Απ’ 
αυτούς που δεν είναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι. ∆εν θα ‘πρεπε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Επίσηµα ε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ελληνική… νοµίζω στην Κωνσταντινούπολη είναι η ελληνική… µειονότητα. Τώρα 
δεν ξέρω αν είναι και ελληνική παύλα χριστιανική ή σκέτο ελληνική κι είναι µουσουλµάνοι οι 
άνθρωποι. Αυτό δεν το… δεν το γνωρίζω. Αλλά είναι αυτή η µειονότητα… τώρα νοµίζω το 
µετανάστες που πάνε στην Αυστραλία ας πούµε και δηµιουργούν τους συλλόγους ή στη Γερµανία κι 
αυτά, δεν νοµίζω ότι χαρακτηρίζονται σαν µειονότητα. Νοµίζω ότι όταν µου λες γι’ αυτό του 
εξωτερικού, κυρίως σκέφτοµαι αυτούς στην Κωνσταντινούπολη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… θετικές κυρίως… για µένα. Εεε… το τι καλό δίνει; Π.χ. το ότι… έρχεσαι σ 
επαφή µε… µε διαφορετικά… µε διαφορετικές παραδόσεις, µε διαφορετικό ίσως τρόπο ζωής και 
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σκέψης… βλέπεις και κάτι διαφορετικό και ξένο από εσένα, και γνωρίζεις και αυτό τον πολιτισµό ας 
πούµε, αυτή την διαφορετικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αρνητικές επιδράσεις; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Αρνητικές, ναι, ότι… εεε… µπορεί να γίνουνε κάποιες πράξεις που… µια… µια ας 
πούµε κακή πράξη, ένα έγκληµα από ένα άτοµο µιας µειονότητας, θα χαρακτηριστεί από κάποιους ότι 
φταίει αυτό το πράγµα. Ενώ την ίδια πράξη από έναν Έλληνα ας πούµε ή έναν όχι µειονότητας, µπορεί 
να µην δοθεί ή ίδια… αξία. Ότι δίνει ευκαιρία στους ρατσιστές και στους ανεγκέφαλους και στους 
αµόρφωτους ανθρώπους να αποκτούνε σε εισαγωγικά επιχειρήµατα. Αλλά κυρίως θετικές επιδράσεις 
έχει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Σε ποια εθνικότητα; (Σ.τ.Σ.: χροιά έκπληξης και µικρή παύση). Εντάξει, από το θέµα 
το πώς έχω… µεγαλώσει και ποιες παραδόσεις ξέρω, στην ελληνική. Αλλά γενικά δεν… δεν µε νοιάζει 
και πολύ. ∆εν το σκέφτοµαι. ∆εν το παίρνω δηλαδή… εεε… είναι ένας όρος που… δεν µ’ ενδιαφέρει 
και πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες έτσι όπως µεγάλωσες, και µε βάση τις παραδόσεις. ∆ηλαδή… η ανατροφή και οι 
παραδόσεις. Άµα µπορούσες να σκεφτείς και κάποιο άλλο; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Με το ότι έχει τύχει να γεννηθώ και να µεγαλώσω, να ζήσω, σε αυτά τα εδάφη που 
έχουν οριστεί ως Ελλάδα. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα στην Βόρειο Ήπειρο. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι, κι αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι σηµαίνει για εσένα;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… νοµίζω ότι δεν υπάρχει. ∆ηλαδή πλέον µε το όπως είναι τα… τα σύνορα είναι 
άλλο Ελλάδα κι άλλο Αλβανία και… νοµίζω ότι οι άνθρωποι εκεί τη χρησιµοποιούν για να τους 
φέρονται και πιο φιλικά και ισάξια εδώ οι Έλληνες. ∆ηλαδή το Βορειοηπειρώτης, θα το ακούσει ο, 
αυτοί που λέγαµε πριν οι αµόρφωτοι, ανεγκέφαλοι, θα το ακούσει πιο καλά απ’ το Αλβανός. Οπότε 
νοµίζω ότι κι αυτοί οι άνθρωποι… το λένε και για να νιώσουνε Έλληνες, ενώ θα έπρεπε να το 
νιώθουνε… θα ‘πρεπε ρε παιδί µου άµα έχουνε γεννηθεί, µεγαλώσει, έχουνε σχέσεις µε την Ελλάδα, 
να νιώθουνε Έλληνες ανεξάρτητα απ’ το πού ζούνε. Αλλά νοµίζω ότι το… το χρησιµοποιούνε πιο 
πολύ γι’ αυτό, για να έχουνε µια… καλύτερη συµπεριφορά. Αλλά… για µένα ότι πλέον δεν υπάρχει. 
Έτσι όπως είναι τώρα, η Ελλάδα είναι εδώ, η Αλβανία είναι εκεί, και οι υπόλοιπες χώρες το ίδιο. 
Εννοώ ότι έχουνε βγει κάποια σύνορα και ότι εντάξει, καλό είναι αφού ζούνε, αφού ζούµε στο σήµερα, 
να µιλάµε µε τους όρους τους σηµερινούς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Πού ανήκουνε στην… τι είναι για εµένα ή τι νιώθουν αυτοί; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι για εσένα. Ή αφού το διαχωρίζεις έτσι, πες µου και τα δύο. Τι είναι για εσένα, 
αρχικά; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… κοίτα. ∆εν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτή η µειονότητα. 
Νοµίζω ότι… είναι άνθρωποι που µετά ας πούµε δεν γύρισαν ποτέ; Ότι ήταν Ελλάδα µέχρι τότε και 
µετά όταν µπήκαν τα σύνορα, δεν γύρισαν ποτέ και έµειναν στην Αλβανία;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι… θα σου πω. Αυτά τα άτοµα µέναν εκεί πέρα, αλλά όταν ορίστηκαν τα σύνορα 
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Τα ‘δωσαν αλλού. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, στην Αλβανία. 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη από την συνεντευξιαζόµενη). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να ξέρεις ότι δεν είµαι Βορειοηπειρώτης, οπότε µπορείς να πεις ό,τι θέλεις! 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι, όχι. Κοίτα. ∆εν ξέρω, νοµίζω ότι έχουνε περάσει αρκετές γενιές από τότε, και 
φαντάζοµαι ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται και µεγαλώνουνε τώρα σ αυτά τα εδάφη που λέµε ας 
πούµε Βόρεια Ήπειρο, νοµίζω ότι µεγαλώνουν σ έναν χω… ότι µε τον όρο Αλβανία. Ε, τώρα αυτοί, αν 
µεταξύ τους ξέρεις, από στόµα σε στόµα, και µ’ αυτή την ιστορία θέλουνε να… µεγαλώνουνε έτσι 
µε… µε τα ελληνικά… την ελληνική σκέψη ας πούµε ή… ναι, δεν ξέρω. Νοµίζω ότι είναι… Αλβανοί. 
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Βέβαια εντάξει, δεν έχουµε και πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ µας. Είναι… είµαστε και τόσο κοντά, 
που… δεν…, και Αλβανούς να σου πω ότι τους σκέφτοµαι ή Έλληνες να σου πω ότι τους σκέφτοµαι, 
εντάξει… δεν θεωρώ ότι έχει µεγάλη διαφορά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες οµοιότητες πιστεύεις ότι έχουµε; Αν έχουµε. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆ιασκέδαση, θρησκεία στους περισσότερους, όχι σε όλους. Εεε… ναι… κι όταν λέω 
διασκέδαση, εννοώ ξέρεις, και σε παραδόσεις και τέτοια, σε χορούς, στη µουσική, στην… και στα 
φαγητά, γενικά. Είναι µια διπλανή χώρα που µοιάζουµε πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ιαφορές; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Οι διαφορές προκύπτουνε λόγω της… των δυσκολιών που έχει εκεί η ζωή, και της 
χρηµατικής δυσκολίας. ∆ηλαδή εγώ δεν πιστεύω σ αυτό που λένε ότι οι Αλβανοί είναι πονηροί, οι 
Έλληνες είναι καλοί. Όχι, ο καθένας είναι ανεξάρτητα, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, µπορεί ο 
Αλβανός να είναι καλός, µπορεί να είναι πονηρός, µπορεί κι ο Έλληνας επίσης, απλά αυτοί οι 
άνθρωποι έχουνε µε το που γεννιούνται µια παραπάνω δυσκολία και µια φτώχια και µια χώρα που δεν 
έχει την ανάπτυξη σε εισαγωγικά που έχουµε στην Ελλάδα ή που είχαµε (Σ.τ.Σ.: µικρό γέλιο) τέλος 
πάντων, και… εντάξει, βρίσκονταν και βρίσκονται σε ανάγκη, ήρθαν εδώ, κάποιοι τους 
εκµεταλλεύτηκαν, κάποιοι τους βοήθησαν, και αυτό συνεπάγεται ότι… έχουνε µεγαλώσει, 
µεγαλώνουνε και διαφορετικά. Ενώ ότι αν έχει έρθει κάποιος εδώ, και έχει… και τον είχαν 
εκµεταλλευτεί, κι είχε µια τέτοια αντιµετώπιση, σίγουρα ρε παιδί µου θα έχουµε κάποια διαφορά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… γιατί; Όταν λες έχει αναγνωριστεί, εννοείς από την Ελλάδα, από την υπόλοιπη 
Αλβανία, παγκόσµια, ευρωπαϊκά, τι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παγκόσµια. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Παγκόσµια. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Φαντάζοµαι για να… µην υπάρξουν έτσι… αναταράξεις 
εσωτερικές;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσωτερικές στην Αλβανία ή στην Ελλάδα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Μεταξύ µας. Και στους δύο. Να µην υπάρξουνε επεισόδια ας πούµε 
µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι κάτι δυσνόητο; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει. Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε, για την συγκεκριµένη µειονότητα ή γενικά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για την συγκεκριµένη. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Για την συγκεκριµένη, όχι, όχι, δεν ήξερα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Γι’ αυτό που διαβάζω τώρα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Αν µου φαίνεται δίκαιο δηλαδή ή άδικο; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ε εντάξει… µ’ αρέσει που 
δίνεται αυτή η δυνατότητα γενικά και σε άλλους να µπούνε στα ελληνικά πανεπιστήµια. Εεε… κι απ’ 
ό,τι βλέπω, λογικό είναι, βλέπω εδώ ότι µιλάει για βαθµό απολυτηρίου απ’ το σχολείο που πάνε, απ’ το 
αλβανικό, συν την νεοελληνική γλώσσα που προφανώς την χρειάζονται εδώ πέρα. Εντάξει, δεν µου 
φαίνεται κάτι παράλογο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ε γιατί µε κάποιο τρόπο θα πρέπει να εισάγονται στα πανεπιστήµια!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσαν να εισάγονται στα αλβανικά. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εντάξει, εεε… εννοείς γιατί επιλέγει κάποιος να έρθει; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, είπες ας πούµε, να έρθει κάποιος (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
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ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εντάξει, αυτό είναι για το αν κάποιος θέλει να σπουδάσει στα ελληνικά 
πανεπιστήµια. Άµα θέλει να σπουδάσει, να κάτσει στο αλβανικό, φαντάζοµαι είναι άλλοι… οι νόµοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν µου φαίνεται παράλογο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Κοίτα, µπορώ να… να σου πω κι από την πείρα; Το τι έχω συναντήσει; Που έχω 
συµφοιτητές δηλαδή που… εεε… τώρα δεν ξέρω αν συστήνονται ως Βορειοηπειρώτες ή ως Αλβανοί, 
αλλά ξέρω ότι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να µένουν εδώ, οπότε ξέρω ότι έκαναν πολλά 
ταξίδια πέρα δώθε, εεε… και είχανε λίγο έναν παραπάνω βαθµό δυσκολίας όσον αφορά τη γλώσσα. 
Αυτό. Και επειδή συνήθως προέρχονται από έτσι πιο οικονοµικά ασθενέστερες οικογένειες, αυτό 
σίγουρα είναι µια παραπάνω δυσκολία. Κατά τα άλλα, όχι. ∆εν έχουνε κάτι διαφορετικό. Εννοείς αν 
του συµπεριφέρονται ή αν… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως προς αυτό; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι όχι. Το ίδιο. ∆εν υπάρχει θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα µαθήµατα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι, ναι. Και τουλάχιστον στη δικιά µου χρονιά… έχω δύο άτοµα στο µυαλό, που 
ήτανε, έγραφαν απ’ τους καλύτερους βαθµούς πάντα στα µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα µπορούσαν να έχουν κάποιες ευκολίες ή έχουν κάποιες ευκολίες; 
Μιλήσαµε για τις δυσκολίες. Έχουν κάποιες ευκολίες; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι, δεν θεωρώ ότι ένας καθηγητής θ’ ακούσει ας πούµε ότι είναι απ’ τη Βόρεια 
Ήπειρο ή Αλβανία και θα τον περάσει γιατί θα τον λυπηθεί. ∆εν… όχι, ευκολίες δεν έχουνε. Μόνο 
δυσκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας έχουµε όµως τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Μπράβο του. ∆εν σηµαίνει κάτι το ότι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο. Ίσα ίσα, το 
µόνο… ένα… το µόνο που θα σκεφτόµουνα, είναι ότι ίσως αυτό το παιδί επειδή µεγαλώνει εκεί που 
µεγάλωσε, δεν θα είχε τη… τις ευκαιρίες που έχουµε ίσως κάπ… οι υπόλοιποι στην Ελλάδα. Κατά τα 
άλλα, νοµίζω ότι… ίσα ίσα θα του ήταν πιο δύσκολη και αν αρίστευσε, µπράβο του. Και διπλά µπράβο 
του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µία άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, και τραβάµε ένα άτοµο που είναι Βορειοηπειρώτης. Σ αυτήν την 
περίπτωση, τι σκέψεις θα έκανες;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ότι µπορεί εκεί να… ο λόγος να είναι ο γλωσσικός, εάν υπάρχει τέτοιο θέµα, αλλιώς 
εντάξει. Είναι θέµα διαβάσµατος και έτυχε. Ή είναι επιλογή του ή έτυχε. Τυχαίο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες πριν ότι είχες άτοµα στο έτος σου και στη σχολή σου. Ποια η σχέση σου µαζί 
τους; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆εν έτυχε να είµαστε στην ίδια παρέα. Αλλά… όταν ήµασταν στα ίδια, στις ίδιες, στα 
ίδια φροντιστήρια και στις εργασίες και σε ό,τι κάναµε, πάντα εξαιρετική. Όπως µε άλλους, άλλους 
συµφοιτητές. ∆εν υπήρχε διαφορά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  



184 
 

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Που είχε µπει µε ειδική κατηγορία; Χµ… εεε… λάθος του. Γιατί… σηµασία δεν έχει 
µόνο και το πώς µπαίνεις, σηµασία έχει το τι δουλειά κάνεις µες στο πανεπιστήµιο, σηµασία έχει το 
από πού τελείωσε, γιατί… και απλά να έλεγε εγώ θέλω να µπω και να µπήκα, και να µπαινε, ας πούµε, 
δεν σηµαίνει ότι θα έβγαινε. Για να πήρε το πτυχίο και να τελείωσε τη σχολή, αξίζει, κι ότι δεν θα 
‘πρεπε να τον κρίνει απ’ αυτό το πράγµα. Να βρει άλλον τρόπο να τον αξιολογήσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Το ίδιο, το ίδιο πράγµα ισχύει. Εντάξει, στην Ιατρική είναι το θέµα ότι είναι ευθύνη 
για τη ζωή, που είναι το… το πιο σοβαρό απ’ όλα. ∆ηλαδή και το, κι ο δικηγόρος είναι, κι ο 
αρχιτέκτονας µε το σπίτι είναι, αλλά… η ζωή δεν έχει καµία άλλη αξία. Εκεί µπορώ να καταλάβω τους 
ανθρώπους να είναι λίγο πιο καχύποπτοι και διστακτικοί, αλλά και πάλι βρες έναν αντικειµενικό τρόπο 
να τον αξιολογήσεις και να τον δεις στα, στο… στο επάγγελµά του και στη δουλειά του εκείνη τη 
στιγµή. Μην σκαλίζεις το παρελθόν. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της 
Αλβανίας; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εάν είναι… καλός στη δουλειά του, εάν µ’ αρέσει σαν προσωπικότητα, σαν 
άνθρωπος το πώς είναι απέναντι στους ασθενείς, εάν τον αξιό, τον κρίνω και µου φαίνεται ότι είναι 
σωστή η δουλειά και έτσι… συµφωνούµε, όπως θα ήτανε και µε κάθε άλλο συµφοιτητή. ∆εν ξέ, θα, µ’ 
αυτές τις προϋποθέσεις, θα ήτανε εξαιρετική. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εντάξει, δεν θα µε… επηρέαζε αυτό. Θα κοιτούσα το αν ανταποκρίνεται, αν έχει 
τα… τα προσόντα που χρειάζεται ένα άτοµο που θα ήθελα στο ιατρείο µου, και το από πού προέρχεται 
δεν θα µε επηρέαζε. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θα ‘χες έναν εργοδότη Βορειοηπειρώτη, πώς θα σου φαινόταν; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Αν ήτανε καλός απέναντί µου, δεν θα µε πείραζε. ∆εν θα µ’ ένοιαζε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα που ανέφερες κι εσύ πριν, η 
οποία βρίσκεται στην Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Πάνω κάτω ξέρεις 
την ιστορία; Με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Που εξαιρέθηκαν κάποιοι Έλληνες, στην Κωνσταντινούπολη έµειναν εκεί, και σ εµάς 
έµειναν κάποιοι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μουσουλµάνοι. (Σ.τ.Σ.: µικρή παύση). Ωραία. Τα άτοµα που ανήκουν στην 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ό,τι διαφορά έχω γενικά από έναν µουσουλµάνο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Λόγω της θρησκείας. Ότι… µόνο σ αυτό. Ότι κι αυτή είναι µια θρησκεία ρε παιδί µου 
που… δεν είναι απλά µια πίστη σ ένα θεό, είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης ίσως, έτσι µια 
διαφορετική… ζωή. Ό,τι διαφορές θα είχα και µ’ έναν άλλον µουσουλµάνο σε µια άλλη χώρα. Τώρα 
κατά τα άλλα… στον, στον, στους υπόλοιπ, στον υπόλοιπο τοµέα, όχι. Πέρα απ’ τη θρησκεία, δεν θα 
είχα άλλη διαφορά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… πέρα από την γλώσσα να φανταστώ εννοείς… κατοικούµε 
στην ίδια χώρα. Οµοιότητες… κοίτα, δεν ξέρω… πώς… πώς µεγαλώνουν, το πόσο… θα µου πεις…, 
οµοιότητες… ε ό,τι οµοιότητα έχω και µ’ έναν άλλο Θρακιώτη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
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ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Στη θρησκεία. Οι µεν είναι µουσουλµάνοι, οι δε είναι… χριστιανοί ορθόδοξοι απ’ 
όσο ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… ναι. Νοµίζω ότι… και οι δύο αυτές µειονότητες που λες, εεε… είναι δύσκολα 
αποδεκτές από τις χώρες όπου µένουνε. ∆ηλαδή και οι µουσουλµάνοι πάνω έχουνε κάποια θέµατα εδώ 
στην Ελλάδα, και αντίστοιχα εκεί στην Αλβανία. Κι έχουν αυτό ως κοινό. Τη δυσκολία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Βορειοηπειρώτες, έχουνε δυσκολία στην Ελλάδα; Ή οι µουσουλµάνοι στην 
Τουρκία; Το τι πιστεύεις εσύ. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. Ναι, πιστεύω ότι έχουνε γιατί… σου λέω… να µιλήσουµε διαφορετικά; Να τον 
πάρουµε τον καθένα ξεχωριστά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ωραία. Όσον αφορά τους µουσουλµάνους, εεε… κι απ’ όσο είχα… τους είχα ζήσει 
λίγο πάνω λόγω Αλεξανδρούπολης, είναι µια µειονότητα όπου η Ελλάδα, κάποιοι στην Ελλάδα δεν 
τους θέλουνε λόγω θρησκείας. ∆εν µπορούν να κατανοήσουνε το ότι άλλο Ελλάδα, άλλο 
µουσουλµανισµός, άλλο χριστιανισµός. Και… απ’ την άλλη στην Τουρκία, έχουν εντάξει, έχουν το 
κοινό, το µουσουλµανισµό κοινή θρησκεία, αλλά τους θεωρούνε, τους βλέπουν Έλληνες, ότι είναι απ’ 
την άλλη µεριά. ∆ηλαδή είναι λίγο σαν να αιωρούνται. Ότι ούτε οι µεν θέλουνε ούτε οι δε τους 
θέλουνε και πολύ. Εεε… όσον αφορά τη µειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο… εντάξει… εεε… νοµίζω… 
περίπου τα ίδια. Τώρα µε την υπόλοιπη Αλβανία, δεν ξέρω κατά πόσο τους δέχεται σαν Βόρεια 
Ήπειρος. ∆εν νοµίζω. Νοµίζω πιο πολύ αυτό… αυτό δεν το ξέρω. Πάντως απ’ ό,τι ακούω εδώ στην 
Ελλάδα, οι πιο παλιοί το βλέπουν σαν Βόρεια Ήπειρος. Οι πιο νέοι το λένε ότι… τι είναι αυτό, µόνο 
Αλβανία είναι δίπλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι οι νέοι θα µπορούσαν να είναι πιο ρατσιστές απ’ τους παλιότερους; Απ’ τη 
στιγµή που το βλέπουν ως Αλβανία όπως είπες. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… δεν σηµαίνει αυτό κάτι. ∆ηλαδή κι εγώ το βλέπω σαν Αλβανία, αλλά… δεν 
έχω, δεν σηµαίνει κάτι διαφορετικό για µένα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα. Για άλλους; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Για άλλους νέους ε; Ναι, µπορεί. Είναι αυτοί που κολλάνε… πολύ στο όνοµα. Είναι ο 
ίδιος τόπος, αλλά άµα τους το πεις Βόρεια Ήπειρος, νιώ, το νιώθουνε σαν συµπατριώτες. Ενώ άµα το 
πεις Αλβανία, νιώθουν ότι είναι κατευθείαν ξένος λαός. Ναι, µπορεί. Απλά… σκοπός δεν…, το θέµα 
δεν είναι… να αλλάζουµε τα δεδοµένα για να… για να αρέσουν, για να αρέσει ας πούµε αυτό, αυτή η 
µειονότητα (Σ.τ.Σ.: της φεύγει ένα µικρό γέλιο) σ αυτούς τους νέους ρατσιστές που λες. Το θέµα είναι 
οι νέοι ρατσιστές να αλλάξουνε. Και να προσαρµοστούν στο πώς είναι τα πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο πληθυσµός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; Οι 
µουσουλµάνοι της Θράκης. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γιατί έχει αναγνωριστεί; ∆εν είναι αυτό που είπαµε πριν ότι… µ’ 
εκείνη τη συνθήκη που ‘χε γίνει ήτανε… ότι κατά την ανταλλαγή των πληθυσµών, ότι µε την 
ανταλλαγή των πληθυσµών, ότι κάποιοι είχανε µείνει Έλληνες που τότε κι όλας Έλληνες σήµαινε 
χριστιανοί, και είχανε… πώς είχε γίνει; (Σ.τ.Σ.: παύση). Νοµίζω ότι τότε θα ‘τανε πολιτικοί λόγοι, γιατί 
προφανώς οι άνθρωποι είχανε κάνει τις ζωές εδώ πέρα, δεν ξέρω τότε κατά πόσο ήταν εύκολο αυτό. 
∆εν ξέρω αν είχανε ξεσηκωθεί τότε. ∆εν ξέρω πώς είχε γίνει. Να ήταν αποφάσεις των Γάλλων, ήταν 
αποφάσεις του λαού… δεν ξέρω πώς έγινε. Αλλά… τώρα δεν θεωρείς ότι είναι Τούρκοι µουσουλµάνοι 
πάνω. Έλληνες µουσουλµάνους τους θεωρούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γιατί πιστεύεις ότι έχει χαρακτηριστεί ως µειονότητα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆εν ξέρω, µήπως για να αποκτήσουνε µια ταυτότητα; Για διπλωµατικούς λόγους; ∆εν 
ξέρω. Ούτε µπορώ να σκεφτώ κάτι παραπάνω. Αυτό, µπορεί να είχανε… οι άνθρωποι εκεί και µεταξύ 
τους αυτό, την ανάγκη µιας… ταυτότητας, του να… να ξέρουνε… το να αποδεχτούνε ρε παιδί µου κι 
υπόλοιποι, ότι… είµαστε Έλληνες αλλά µπορούµε να έχουµε ένα διαφορετικό θρήσκευµα. Εντάξει.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… ότι γράφουνε, ότι λένε αυτά τα πράγµατα, όχι. Γενικά το ότι υπήρχε ένας 
διαφορετικός νόµος εισαγωγής, ναι. Αλλά το τι έλεγαν αυτά, όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς τους χαρακτηρίζεις; Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ε… δεν καταλαβαίνω γιατί έχουνε… έχουν κάποιες διαφορές απ’ 
την προηγούµενη µειονότητα που είδαµε. Αυτό το δεν έχουνε δικαίωµα πρόσβασης σε συγκεκριµένες 
σχολές… δεν καταλαβαίνω το γιατί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις δεν µπαίνουνε σε τµήµατα Θεολογίας; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι… παράλογο µού φαίνεται αυτό. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί το ‘χουνε κάνει. 
Πολύ παράλογο µού φαίνεται. Γιατί… δυστυχώς τα ‘χουνε… µπερδεµένα στο µυαλό τους. Θεωρούν 
ότι ένας µουσουλµάνος τι, δεν µπορεί να πάει να µάθει… να σπουδάσει Θεολογία; Εντάξει, µπορεί να 
ήτανε… να είναι σπάνιο, αλλά το να µην έχει δικαίωµα πρόσβασης µού φαίνεται χαζό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο δεν προβλέπεται όπως για τα παιδιά της ελληνικής µειονότητας 
της Αλβανίας, που το επεσήµανες κι εσύ, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής 
Μειονότητας της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ 
αυτό; Γιατί πιστεύεις ότι στους µεν δίνεται η δυνατότητα ενώ στους δε όχι; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Γιατί ακόµα δεν τους βλέπουνε σαν Έλληνες. Όσο κι αν το γράφουνε κι αν το λένε, 
δεν τους βλέπουν σαν Έλληνες. Έχουν στο µυαλό τους ότι ο µουσουλµάνος σηµαίνει Τούρκος… 
Τούρκος, και… δεν… και τους… ναι. Και γι’ αυτό δεν τους βάζουν σε στρατιωτικές σχολές. Τι είναι 
αυτό;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ συµφωνείς ή διαφωνείς; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆ιαφωνώ. Κάθετα διαφωνώ!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έκανε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή διαφωνείς µε 
τη σκέψη του; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆ιαφωνώ µε τη σκέψη. Τώρα το γιατί το κανε… σου πα, µάλλον νοµίζει ότι θα 
µπούνε και θα είναι κατάσκοποι και θα κλέψουν τα… τα αρχεία, και θα τα δώσουνε στους Τούρκους. 
∆εν ξέρω γιατί τα κανε αυτά. Ναι, δεν… δεν ξέρω. ∆ηλαδή σ αυτόν τον πολίτη, που του λες, ναι σε 
δέχοµαι είσαι Έλληνας, µουσουλµάνος ok, και µετά του λες αλλά δεν θα πας σε στρατιωτική σχολή, 
δηλαδή κατευθείαν τι του λες; Πώς τον δέχεσαι δηλαδή; Ναι όχι, µου φαίνεται παράλογο. ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Να σε ρωτήσω κάτι αν ξέρεις γι’ αυτό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Τα παιδιά αυτά, πάνε… στο σχολείο που πάνε, στα ελληνικά µιλάνε; Μιλάνε… ξέρω 
‘γω… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν το γράφει το χαρτί; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Υπάρχουνε δυο σχολεία. Και τούρκικα και ελληνικά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχουνε µειονοτικά κι ελληνικά. Μπορούν να κάνουν σε αµιγώς ελληνικά, και στα 
µειονοτικά στα οποία είναι µισά µισά τα µαθήµατα. Τα µαθήµατα που είναι µαθηµατικοφυσικοχηµείες 
είναι στα τούρκικα, ενώ τα θεωρητικά είναι στα ελληνικά.  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Α!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτές είναι οι βάσεις (Σ.τ.Σ.: της δίνω τη φωτοτυπία), και συγκεκριµένα για το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων αυτές.  
(Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο βαθµός του πρώτου µε τον βαθµό τελευταίου είναι ίδιος, επειδή είναι ένα άτοµο. 
(Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της).  
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ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… ναι. Α! Εντάξει. Ναι, έχει τεράστιες διαφορές από αυτά που ξέρουµε για µας, 
που βλέπουµε για…, θες να το σχολιάσω; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Σου είπα, καταλαβαίνω το να… υπάρχει µια… παραπάνω δυσκολία όσον αφορά τη 
γλώσσα. Εεε… τώρα από ‘κει και πέρα, εντάξει, είναι µία τεράστια διαφορά… και… εντάξει… δεν 
καταλαβαίνω το… το γιατί. Μπορεί να το κάνουν έτσι να είναι πιο εύκολο, για να µπαίνουνε και πιο 
πολλά άτοµα. Ίσως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Καταλαβαίνω το… σε κάποιον… κάποιος να αισθάνεται αδικηµένος, αλλά το 
κάνουνε µε πολύ λάθος τρόπο. ∆ηλαδή… εεε… καταρχάς παρουσιάζουνε τους µουσουλµάνους της 
Θράκης σαν… µη Έλληνες. Γιατί λέει όλο µουσουλµάνος µουσουλµάνος, Έλληνες είναι κι αυτοί, 
Έλληνες είναι και οι µουσουλµάνοι στη Θράκη. Εεε… σου λέω, δεν… εντάξει, καταλαβαίνω το να… 
να µην τους αρέσει αυτή η διαφορά. Και ίσως να µην έπρεπε να υπάρχει και τόσο µεγάλη διαφορά. 
Αλλά… δεν είναι… δεν… δεν έχουν ωραία επιχειρήµατα. ∆εν το… δεν το θέτουνε, δεν το θέτουνε 
ωραία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε κάτι τέτοιο να γραφτεί και για τους Βορειοηπειρώτες; ∆ηλαδή να 
υπάρξει µια άλλη οµάδα παιδιών µαθητών, που αντί για µουσουλµάνους, να λέει για Βορειοηπειρώτες.  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Κανονικά, ναι, κοιτά. Κανονικά ούτε αυτό θα έπρεπε να υπάρχει (Σ.τ.Σ.: δείχνει το 
άρθρο). Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έχει αυτήν τη µορφή και αυτήν την… επίθεση. Αλλά… νοµίζω 
δεν θα υπήρχε γιατί… ξέρεις, το βλέπουνε σαν… αυτούς τους βλέπουνε σαν ξένους. Μουσουλµάνους, 
σαν Τούρκους. Τους Βορειοηπειρώτες τους βλέπουνε πιο πολύ σαν… Έλληνες. Μπορεί να µην τους 
πειράζει τόσο πολύ, γιατί λόγω του θρησκεύµατος ας πούµε ή λόγω… αυτής της… εεε… αυτό το… 
της λέξης ρε παιδί µου, Βόρεια Ήπειρος, τους ακούγεται πιο… πιο ελληνικό. Πιο κοντινό βασικά. Και 
ίσως γι’ αυτό δεν τους πειράζει. Ενώ το µουσουλµάνος είναι πιο χτυπητό. Το ‘χουνε συνδυάσει πολλοί 
(Σ.τ.Σ.: µπορεί να εννοεί και «πολύ») µε… το ‘χουνε συνδυάσει καθαρά µε την… µε την Τουρκία, µ’ 
άλλη χώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω… τίποτα. Νοµίζω η µόνη παραπάνω δυσκολία που θα… που 
θα συναντήσει, είναι αυτό. Το ότι θα του λένε για τους βαθµούς, ότι πέρασε µε χαµηλότερους, οπότε 
µπορεί να υπάρξει µια… εµπλοκή µε συµφοιτητές. Και στάνταρ τα… τα κορίτσια θα ‘χουν την 
ερώτηση της… της µαντίλας. Κατά τα άλλα όχι, δεν υπάρχει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποιες ευκολίες;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα τη 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ό,τι και πριν. Ότι… µπράβο του. ∆ιάβασε, είναι ένας απ’ τους αριστούχους, και 
έτυχε να είναι και από ‘κει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ό,τι θα έκανα και για έναν άλλον που περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα. Ότι… ή 
έχει κάποια άλλη δυσκολία στη ζωή του που δεν του επιτρέπει να διαβάζει ή δεν διαβάζει από επιλογή. 
Όχι κάτι παραπάνω, όχι κάτι διαφορετικό από τους άλλους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
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ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… κοίτα… δεν ξέρω αν ήτανε επίσηµα… κάτσε να θυµηθώ. Ήτανε 
µουσουλµάνος… ναι. Κοίτα, τώρα δεν ξέρω αν όλοι οι µουσουλµάνοι της Θράκης είναι σ αυτήν την 
µειονότητα. Ή αν µιλάµε συγκεκριµένα ας πούµε για… συγκεκριµένα χωριά ή τέτοιο. Πάντως… ναι, 
είχα γνωρίσει κορίτσια. Τότε στο πρώτο έτος στην Αλεξανδρούπολη που ήτανε µουσουλµάνες. 
Έλληνες, Ελληνίδες, αλλά µουσουλµάνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί τους; Ή µέσα στο αµφιθέατρο πώς σου φαινόντουσαν; 
Ερχόντουσαν στα µαθήµατα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Κοίτα… το… το φοβερό µ’ αυτά τα κορίτσια, ήταν ότι και µεταξύ τους είχανε 
διαφορά. ∆ηλαδή η µία, είχε… ήταν η ντροπαλή µε την µαντίλα ας πούµε, η άλλη καµία σχέση. 
∆ηλαδή… δεν, δεν καταλάβαινες. Πέρα από µια δυσκολία λίγο, από µια προφορά που είχε, και από το 
όνοµα ρε παιδί µου που καταλάβαινες ότι είναι διαφορετικό, δεν υπήρχε καµία διαφορά. Και ήτανε… 
ειδικά η µία, ήτανε και είναι ξέρω, εξαιρετική στη σχολή. Φοβερή. Και έχω µάθει ότι… είναι και για 
Χειρουργική τώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. Είναι άδικο το να τους το κάνουν αυτό. Γιατί πρώτον, αυτούς τους νόµους που 
κάνουνε, δεν τους έγρα… δεν τους έφτιαξαν… δεν τους έφτιαξε αυτός ο φοιτητής που τώρα έγινε 
γιατρός. Επίσης το να… να γράψεις ό,τι βαθµολογία γράψεις στις εξετάσεις, φυσική µαθηµατικά 
βιολογία και τα λοιπά, δεν σε κάνει αυτό καλό ή κακό γιατρό. Γιατρός σε κάνει το πανεπιστήµιο, µετά 
η ειδικότητα, το διάβασµα που κάνεις µες στο πανεπιστήµιο, και τα λοιπά. Όπως είπαµε και πριν, είναι 
λάθος αυτό που το κρίνει, που τον κρίνει έτσι, και… εντάξει. Θα… θα πρέπει να… να αλλάξει 
νοοτροπία αυτός που θα τον κρίνει… που θα του συµπεριφερθεί έτσι. Κι αυτός ο γιατρός να µάθει 
να… αυτός που είναι απ’ τη µειονότητα ας πούµε, να µάθει να… να τους χειρίζεται αναλόγως. ∆ηλαδή 
να… να µην επηρεαστεί. Να ξέρει ότι πατάει στα πόδια του γερά και να µην αφήσει κανέναν να τον 
αµφισβητήσει. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν δεν ήταν γιατρός, και ήταν δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιοσδήποτε 
άλλος επαγγελµατίας; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Και πάλι. Εεε… θεωρώ ότι ό,τι δουλειά κάνεις, είναι στο πανεπιστήµιο και µετά. 
∆ηλαδή… γιατί βλέπω και τώρα ας πούµε ακόµα συµφοιτητές µου που έχουνε γράψει καλύτερα από 
µένα στις πανελλήνιες κι είχανε µεγαλύτερο βαθµό από µένα, αλλά στο πανεπιστήµιο έχουνε επιλέξει 
κάτι άλλο. Θα τελειώσουνε κι αυτοί. Και µπορεί µετά να γίνουνε πάλι καλοί. ∆εν σηµαίνει κάτι το πώς 
µπαίνεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις θα ήταν ένας άλλος τρόπος για να γίνονται οι εισαγωγές στα 
πανεπιστήµια; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εννοείς και για τις µειονότητες αυτές;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά και ειδικά. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Κοίτα, αυτά τα µαθήµατα που δίνουνε τα 9, τώρα θα γίνουν 4, 5 δεν ξέρω, µού 
φαίνεται… πολύ χαζό. Πρέπει, πρέπει ν αλλάξει λίγο το… αυτό το πράγµα, και να διαφοροποιηθεί 
πιστεύω το λύκειο από το εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Γιατί το έζησα και εγώ µε τους συµφ, 
συµµαθητές µου, και νοµίζω ότι γίνεται ακόµα και τώρα πρώτη, δευτέρα λυκείου προσπαθείς απλά να 
περάσεις την τάξη, δεν ασχολείσαι µε τα άλλα µαθήµατα, και φτάνεις σε µια τρίτη λυκείου να µην 
ασχολείσαι µε τίποτα άλλο. ∆ηλαδή θετική εγώ; ∆εν, δεν διαβάζεις ούτε ιστορία, ούτε αρχαία, ούτε… 
ούτε τίποτα. Και εντάξει, είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε… να είναι ανεξάρτητα το λύκειο, και µετά 
ανάλογα µε το τι ενδιαφέρον δηλώνει κάθε φοιτητής, κάθε µαθητής, να δίνει µαθήµατα που 
αντιστοιχούνε σε αυτή τη σχολή. Πώς είναι ας πούµε που δίνεις κατατακτήριες. Θες να δώσεις 
κατατακτήριες Ιατρικής. Θα κάτσεις να διαβάσεις βιολογία, φυσική, µαθηµατικά. Και µετά µπαίνεις 
και µαθαίνεις και τα υπόλοιπα. Αλλά στο λύκειο άµα γινόταν έτσι, θα είχες περάσει κι απ’ τα 
θεωρητικά µαθήµατα για παράδειγµα. Θα ήταν µια πιο ολοκληρωµένη µόρφωση. Όχι τόσο… α εγώ 
ήµουν θεωρητική, οπότε δεν ξέρω το δέκα στο τετράγωνο τι είναι ή δεν µπορώ να κάνω µια πρόσθεση! 
(Σ.τ.Σ.: γέλια). Χωρίς τέτοια! Εντάξει, ρε παιδί µου, σου λέω ότι και τότε που ήτανε άτοµα που έπρεπε 
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να γράψουνε µαθηµατικά γενικής… και το ‘χανε πάρει σαν επιλεγόµενο και… εντάξει, µες στην 
χρονιά δεν το ‘χανε ακούσει ποτέ. Ή εγώ αντίστοιχα ρε παιδί µου στη θεωρητική, δεν…, µου λες 
Σωκράτης και σου λέω εντάξει, τι να σου πω τώρα; Ναι τον ξέρω, αλλά δεν µπορώ να σου πω κάτι 
παραπάνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εάν πληροί τα κριτήρια που σου είπα και πριν σαν επαγγελµατίας, γενικά σαν 
άνθρωπος να… να έχει µια… να είναι ένας καλός άνθρωπος, µια όµορφη προσωπικότητα όσο τον 
ξέρω. Και µετά από ‘κει και πέρα, αν πληροί τα κριτήρια που θα βάλω εγώ σαν επαγγελµατίας, δηλαδή 
σαν γιατρός να µ’ αρέσει αυτό που κάνει, να συµφωνώ, να βλέπω την στάση απέναντι στους ασθενείς 
και τα λοιπά, δεν έχω κανένα θέµα από το πού κατάγεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να 
προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Αν δεν έχω σοβαρές… διαφορές και διαφωνίες µαζί του, θα ήταν πολύ πιθανό. Και 
σου είπα, αν… πληροί τα κριτήρια που θα ήθελα σ ένα άτοµο που θα δούλευε στο ιατρείο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια είναι τα τρία κριτήρια που πιστεύεις ότι θα θέσεις; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Για να δουλεύει στο ιατρείο µου; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… το να µην κάνει διακρίσεις στους ανθρώπους, ανάλογα µε φυλή, καταγωγή, 
δέρµα, φύλο και δεν ξέρω ‘γω τι άλλο. Να… να έχει υποµονή… µε τους ασθενείς. Και να… να ήτανε 
συνεπής σε κάποιες υποχρεώσεις. Τα… το… το αυτονόητο ρε παιδί µου, όχι την… το πολύ. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες θα ήταν οι σχέσεις σου µ’ έναν εργοδότη από την µουσουλµανική µειονότητα; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εξαρτάται την συµπεριφορά του απέναντί µου. Κι αυτό όχι λόγω καταγωγής. 
Οποιοσδήποτε… εργοδότης, εξαρτάται… την… το πώς θα µου συµπεριφερόταν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε τώρα στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας µη µειονοτικό, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. 
Ας ξαναδούµε τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο 
έως πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους 
περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: αρκετός χρόνος για σκέψη)… για την εισαγωγή ή κατά την διάρκεια; 
∆εν κατάλαβα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για την εισαγωγή. 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Για την εισαγωγή; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ξέρεις τι; Μία απάντηση δεν µπορώ να σου 
δώσω. Γιατί εξαρτάται τώρα από πού θα το δω. Άµα το δω από θέµα εεε… οικονοµικής δυνατότητας, 
φροντιστήρια και τέτοια, θα σου ‘λεγα µάλλον ο… αυτός που ζει στην Βόρεια Ήπειρο παύλα Αλβανία. 
Αν σου έλεγα για το θέµα βάσεων, θα σου ‘λεγα ότι ένας Έλληνας µη µειονοτικής… µη µειονότητας. 
Επειδή είναι πιο ψηλές οι βάσεις ότι θα είναι πιο δύσκολα να περάσει σε σχολή που θέλει. Εεε… και 
όσον αφορά το θέµα γλώσσας, εντάξει, νοµίζω ότι εκεί στη Θράκη µαθαίνουν δύο γλώσσες από… 
µαθαίνουν και ελληνικά και τούρκικα, και αυτό ίσως να… είναι στα παιδιά µια παραπάνω δυσκολία. 
Και ειδικά στη θεωρητική που έχει και παραπάνω… µπλα µπλα. Εξαρτάται το πώς… πώς θα το δω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Κοίτα, το πρώτο που σκέφτηκα, είναι… θα σου πω µόνο το πρώτο. 
Νοµίζω ο Έλληνας µη µειονότητας. Τουλάχιστον µέχρι τώρα. Χωρίς την… χωρίς κρίσεις και αυτά όλα 
µε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες. Ότι τουλάχιστον τα χρόνια που ήµουν εγώ µαθήτρια… εντάξει… 
µ’ ένα διάβασµα είδα ότι… ακόµα και πολύ ψηλή να ήταν η βάση, γινότανε… να περάσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: (Σ.τ.Σ.: Σκέψη). Ποιος θα είναι πιο πιθανό; Χµµµ… πάλι τον Έλληνα όχι µειονότητας 
θα σου ‘λεγα! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
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ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Γιατί. Εεε… ο Βορειοηπειρώτης… όχι…, µέχρι τώρα ρε παιδί µου, όσα παιδιά έχω 
γνωρίσει, έχουνε δυσκολία στα οικονοµικά. Που τους αναγκάζει ή να πηγαινοέρχονται ή να έχουν έναν 
πιο περιορισµένο τρόπο ζωής εδώ πέρα, ακόµα κι εδώ να µένουνε. Οι µουσουλµάνοι της Θράκης, 
µέχρι να πειστούν όλοι, ότι Ελλάδα δεν σηµαίνει χριστιανισµός, κι ότι µπορεί να είναι Έλληνες και να 
‘ναι και µουσουλµάνος και να το ξεπεράσουν αυτό το πράγµα, θα έχει συνέχεια… αυτήν την 
πρόκληση απέναντί του και να εξηγεί και να… να µην νοιάζεται και… εντάξει, πιστεύω ότι θ’ ακούσει 
διάφορα.  Αυτός έχει… ο Έλληνας µη µειονότητας έχει τις… µέχρι τώρα προϋποθέσεις καλύτερες… 
που πιστεύω ότι θ’ αντιµετωπίσει λιγότερες δυσκολίες. Ό,τι δυσκολίες θ’ αντιµετωπίσει, είναι 
πράγµατα που αλλάζουνε γιατί αυτός… αυτός… εννοώ ότι ο Βορειοηπειρώτης ούτε κατευθείαν 
χρήµατα µπορεί να βρει εύκολα, ούτε ο άλλος θα… πρέπει ν αλλάξει ας πούµε θρήσκευµα… αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις ως προς αυτό οτιδήποτε; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Όχι, δεν έχω να σου πω. Ωραίο θέµα πάντως επέλεξες.  
(Κλείνω το µαγνητόφωνο, ωστόσο το ξανανοίγω διότι κατά την διάρκεια που ήτανε κλειστό, 
συζητήσαµε το θέµα περισσότερο, και θεώρησα ότι κάποια πράγµατα θα ήτανε καλό να υπήρχανε 
καταγεγραµµένα). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσες να µου πεις κάποια παραπάνω πληροφορία που σου ‘ρχεται στο µυαλό 
σε σχέση µε το θέµα αυτό; 
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ναι. Εεε… να σου πω… µια προσωπική… εµπειρία. Τη χρονιά που έδωσα, είχα και 
συµµαθητές που είχανε ατυχίες στις εξετάσεις και δεν έγραψαν το βαθµό… τη βαθµολογία που 
ήθελαν. Και… αυτοί, επειδή δεν πέτυχαν την υψηλή βαθµολογία που ήθελαν, βλέποντας τις βάσεις 
που ισχύει για άλλες… για άλλους πληθυσµούς π.χ. της µειονότητας που µου έθιξες, και έβλεπαν τη 
διαφορά των βαθµολογιών, εκεί είχανε ένα αίσθηµα θυµού και εκδικητικότητας και… τους ενοχλούσε 
περισσότερο το ότι περνάνε µε χαµηλότερους βαθµούς τα παιδιά ενώ αυτοί δεν τα κατάφεραν. 

 

5.4. Συνέντευξη τέταρτη: Αντιγόνη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ήταν αρκετά δύσκολη. Βασικά είµαστε πέντε αδέρφια κι είναι όλα µικρότερα. Οπότε 
γινόταν χαµός στο σπίτι, και αναγκαστικά διάβαζα µετά τις 11 το βράδυ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήθελες να µπεις Ιατρική; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ήθελα πάρα… βασικά ήθελα από πάντα αυτή την επιστήµη, αλλά επειδή ασχολιόµουν 
µε την µουσική… δεν µπορούσα να κατασταλάξω αν… θέλω να εγκαταλείψω την µουσική γιατί ήξερα 
ότι άµα περάσω Ιατρική, τέρµα η µουσική. Αλλά… όταν βγήκαν τα µόρια κι είδα ότι δεν πιάνω 
Ιατρική, γιατί έτσι νόµιζα µε τα µόρια που είχα, γιατί µετά πέσαν οι βάσεις, τότε είπα ξαναδίνω 
σίγουρα. ∆εν…, θέλω Ιατρική. Και µετά πέρασα οπότε… δεν το ‘χω µετανιώσει ποτέ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µία εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Η ξεκούραση εννοείς, η ξάπλα. Εεε… κοίτα, για µένα αυτό ίσχυε… το δεύτερο έτος 
στην ουσία. Που και πάλι δεν ήταν εντελώς ξεκούραστα… ότι πήγαινα, έχανα πολλές ώρες αλλά δεν 
ήµουν εκεί. Γιατί… πήγαινα περισσότερο για να πάω, όχι γιατί παρακολουθούσα, γιατί καταλάβαινα 
ακριβώς τι γινότανε. Αλλά… σε σχέση µε τώρα, είναι ξάπλα. Αλλά τότε πάλι δεν το νιωθα και πολύ 
ξάπλα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά για τους φοιτητές, πιστεύεις ότι ισχύει; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γενικά πιστεύω ναι. Ότι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια… έχεις και ένα απωθηµένο που 
έφυγες, που απ’ την κούραση γενικά… είναι η πρώτη περίοδος που µένεις µόνος σου, που… είναι… 
δεν έχεις πότε να γυρίσεις σπίτι, δεν έχεις κάποιον να σου πει, γύρισες 5 η ώρα το πρωί. Έτσι οπότε… 
είναι εύκολο να… καταλήξεις στην ξάπλα.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι µαθητές. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω γενικά. Γιατί δεν ξέρω πόσοι µπαίνουν σε κάθε σχολές, δεν έχω ψάξει τι 
ζητάει… ο επαγγελµατικός χώρος οπότε αν είναι πολλοί ή αν είναι λίγοι. Πάντως σίγουρα ότι ας 
πούµε… σε κάποια πανεπιστήµια ας πούµε στο Μαθηµατικό, των Ιωαννίνων ειδικά είναι 14000 τα 
µόρια, µού φαίνεται άσχηµο γιατί µπαίνουν πάρα πολλά παιδιά µε την ιδέα ότι, ω θα µπω 
Μαθηµατικό, αντί να µπουν σε κάποιο άλλο είτε Τ.Ε.Ι. είτε οτιδήποτε, και χάνουν 10 χρόνια απ’ τη 
ζωή τους και δεν παίρνουν και ποτέ πτυχίο. Θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να υπήρχαν κάπως αλλιώς τα 
κριτήρια… και τα µόρια. Όχι ότι κάποιος που θα γράψει τόσα µόρια, δεν είναι… δεν θα µπορέσει να 
αντεπεξέλθει. Μπορεί να µην έγραψε γιατί δεν ήταν παπαγάλος ή οτιδήποτε. Αλλά… γενικά ας πούµε 
πιστεύω το σύστηµα και το όλο… στο λύκειο, αν δεν το ‘χεις κάνει απ’ το λύκειο από µικρός, δεν θα 
το κάνεις εύκολα στο πανεπιστήµιο. Ειδικά ας πούµε σε µια σχολή Μαθηµατικό, Φυσικό… Ιατρική 
δεν λέω, Ιατρική είναι παπαγαλία στην ουσία. Άµα είσαι παπαγάλος, θα γίνεις καλός. Ανεξάρτητα από 
το αν είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Στο πανεπιστήµιο, όχι µετά σαν καριέρα σαν γιατρός. Για να 
τελειώσεις το πανεπιστήµιο. Αλλά Φυσικό Μαθηµατικό, πιστεύω ότι θέλει… άλλο είδος. Νοµίζω ότι 
ξέφυγα απ’ την... απάντηση! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι! ∆εν έχει σηµασία! Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση ώστε να περάσουν στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες; Ή γιατί το λες αυτό; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί… µόνο από την εκπαίδευση στο σχολείο, δεν είναι εύκολο να περάσεις στο 
πανεπιστήµιο. Πρέπει… σχεδόν σίγουρα… όταν στοχεύεις σε µια πιο υψηλή σχολή. Όταν στοχεύεις σε 
µια µέτρια σχολή, µπορείς, άµα προσπαθήσεις στο σχολείο, άµα τέτοιο. Αλλά στις πιο ψηλές… για τα 
θέµατα που πέφτουν στις πανελλήνιες, πρέπει να ‘χεις πάει φροντιστήριο. Οι πιο οικονοµικά δύσκολα 
είναι… πολύ δύσκολο. Ή αυτοί που µένουν σε χωριά αποµακρυσµένα. Γενικά, όταν δεν υπάρχει 
µεταφορικό µέσο στην οικογένεια… όλα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω ότι είναι πιο… ευνοηµένοι οι Έλληνες του εξωτερικού και από άλλες θρησκείες. 
Γενικά ας πούµε… και µια φίλη µου στη σχολή µου είναι… Ελλάδα µεγάλωσε, τα τελευταία δυο 
χρόνια πήγε Αλβανία για να… δώσει τα θέµατα του εξωτερικού για να µπει Ιατρική, και ας πούµε δεν 
έχει δώσει χηµεία, δεν έχει δώσει βασικά µαθήµατα. Και περνάει τα µαθήµατα στο πανεπιστήµιο µόνο 
µ’ αντιγραφή. ∆εν ξέρεις ας πούµε βιοχηµεία, δεν ξέρεις µαθηµατικά, δεν ξέρεις… δίνεις µόνο µια 
έκθεση στην ουσία. ∆εν το θεωρώ και τόσο σωστό. Όπως και σε άλλα πανεπιστήµια και παιδιά ξέρω 
που είναι στην Νοµική από άλλες… που έφυγαν από εξωτερικό να δώσουν, δεν… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτή ήταν ελληνίδα και πήγε απλά… (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αυτή είναι σχεδόν κολλητή µου. Είµαστε πάρα πολύ καλές φίλες. Ήταν από Αλβανία, 
αλλά ζούσαν Ελλάδα. Και τα τελευταία δυο χρόνια, δευτέρα και τρίτη λυκείου πήγε Αλβανία για να 
περάσει πιο εύκολα… σε ελληνικό πανεπιστήµιο. Και ξέρω γενικά αρκετούς που το ‘χουν κάνει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Μειονότητα… εεε… κάτι που δεν ανήκει στο γενικότερο σύνολο, στο… 
στον µεγάλο κύκλο. Ανήκει στον µεγάλο κύκλο, αλλά δεν είναι ακριβώς µέσα σ αυτόν. Κάπως έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; Κάποια πληθυσµιακά 
αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Α, απ’ το κράτος… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αναγνωρισµένη απ’ κράτος δεν νοµίζω. Νοµίζω 
κατά το κράτος… α, οι µετανάστες κι όλα αυτά που ‘ναι χωρίς χαρτιά. Αυτό. Γενικά αυτοί που ‘ναι µε 
χαρτιά, νοµίζω ότι είναι αρκετά κοµπλέ από το κράτος. Νοµίζω, δεν ξέρω πολλά απ’ αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πώς το εννοείς αυτό; 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θεωρήσουµε ότι το να αναγνωρίζεται ένας πληθυσµός ως µειονότητα ότι έχουνε 
κάποια προνόµια ας πούµε, κάποιες ευκαιρίες παραπάνω. Αν το θεωρήσουµε αυτό. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ας πούµε θα το θεωρούσε αυτό, για τυφλούς, για… 
θεωρώ ότι τους αξίζει κάτι παραπάνω. Και ορφανά, και γενικά τέτοιες καταστάσεις πιο δύσκολες. 
Νοµίζω ότι… δεν είναι δίκαιο να συγκρίνονται µε κάποιον που… τα ‘χει όλα µια χαρά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι. ∆εν το γνωρίζω αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη χώρα… ουσιαστικά. Επηρεάζει πιο πολύ, πιο 
µικρό… πιο µικρούς κύκλους να το πω έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αρνητικά ή θετικά; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω ότι ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Στην ουσία… δεν… δεν νοµίζω ότι ούτε βλάπτει, 
ούτε…, εξαρτάται απ’ τον ίδιο. ∆εν νοµίζω ότι εξαρτάται απ’ την µειονότητα. Εξαρτάται απ’ το κάθε 
άτοµο ξεχωριστά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σε ποια; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ελληνική εννοείς και τέτοια; Ελληνική. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποια Ελληνίδα ή κάποιον 
Έλληνα;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε…  νοµίζω στις µέρες µας δεν είναι κάτι συγκεκριµένο. Περισσότερο είναι ό,τι έχει 
µείνει απ’ το παρελθόν. ∆εν… δεν νοµίζω ότι είναι κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό που θα µε 
ξεχωρίσει από µία Αλβανίδα ή µία Γαλλίδα ή κάτι τέτοιο. Πέρα από την γλώσσα… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άλλα δύο στοιχεία; Αν υπάρχουνε βέβαια. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ωραία. Η γλώσσα… ίσως τα ήθη και τα έθιµα, οι παραδόσεις. Και λίγο η… η 
κουλτούρα, κι όλα αυτά. Το ότι… εγώ θα µαι πιο αυστηρά από κάποιον που ζει στην Αµερική, στην 
Αλβανία θα ‘ναι πιο αυστηρά απ’ ό,τι είναι από µένα… γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν τα ξέρω καλά αυτά. Νοµίζω ότι… όχι, δεν στέκει αυτό. ∆εν ήταν αυτοί που ‘χαν 
έρθει µέσα όταν άνοιξαν τα σύνορα κατά τον Χότζα. Αυτοί είναι; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Τότε αυτό σηµαίνει 
µάλλον για µένα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όταν ακούς ας πούµε ότι κάποιος είναι Βορειοηπειρώτης. Έχεις κάποια συγκεκριµένη 
εικόνα γι’ αυτό το άτοµο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γενικότερα επειδή έχω µεγαλώσει στην […] (αναφέρει κωµόπολη της Ηπείρου), είχαµε 
µες στο σχολείο µας, µέσα στα σπίτια µας, παντού Βορειοηπειρώτες. Οπότε δεν ήταν κάτι… και σε 
µαγαζιά που δούλευα, δούλευα µαζί µε Βορειοηπειρώτες, δεν… και µάλιστα σε µια ψησταριά που 
δούλευα και στην κουζίνα δούλευε µια Βορειοηπειρώτισσα, θεωρώ ότι ήταν πιο καθαρή από 
οποιαδήποτε Ελληνίδα. Οπότε δεν… δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Να έχει µεγαλώσει Ελλάδα εννοείς, έτσι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην Αλβανία. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Στην Αλβανία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Αλλά στα ελληνικά χωριά, στην Βόρεια Ήπειρο. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ε νοµίζω ότι υπάρχουν κάποιες. Γενικά δεν είχα αυτήν την άποψη, µέχρι που πήγα 
Αλβανία σ αυτήν την φίλη µου που σου λέω. Αλλά… πολύ… καθόλου νόµοι, καθόλου τάξη, 
καθόλου… η µαµά ας πούµε αυτής της φίλης µου ήτανε εφοριακός, και τόσα χρόνια ζούσανε µε τις 
µίζες. ∆εν λέω ότι δεν γίνεται και στην Ελλάδα αυτό. Σίγουρα γίνεται και στην Ελλάδα. Αλλά… 
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γενικά, πουθενά φανάρια, πουθενά… παντού παρανοµίες, παντού… όλα κρυµµένα, τίποτα µπροστά. 
∆εν ξέρω αν είναι παντού έτσι, σ ένα χωριό πήγα, δεν µπορώ να χω…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτό το λες σαν οµοιότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Α! Οµοιότητα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Όχι, θέλω να πω ότι όχι, δεν…! Είναι οµοιότητα, απλά 
εµείς τα κρύβουµε πιο καλά νοµίζω. Ότι δεν το ‘χουµε τόσο να κάνει µπαµ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποια οµοιότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε… ναι, πολλές νοµίζω γενικά. Πάνω κάτω στο θέµα οικογένεια και σ όλα αυτά 
είµαστε παρόµοιοι. Στην Αλβανία νοµίζω είναι λίγο πιο αυστηρά το θέµα ας πούµε… προγαµιαίες 
σχέσεις, γάµος όλα αυτά. ∆εν λέω ότι δεν γίνονται, απλά είναι οι γονείς πιο αυστηροί. Ίσα ίσα που 
πιστεύω ότι είναι πιο… ελεύθεροι κάπως στην Αλβανία τα παιδιά, αλλά οι γονείς είναι πιο αυστηροί 
και… επίσης νοµίζω ότι οι Αλβανοί οι περισσότεροι θέλουν να παντρευτούν µεταξύ… µεταξύ τους. 
Ότι δεν δέχονται τόσο εύκολα να παντρευτούν από άλλη χώρα. ∆εν ξέρω αν ισχύει. Έτσι το ‘χω στο 
µυαλό µου. Αυτό. Νοµίζω ότι είναι πιο αυστηρά τα πράγµατα εκεί, δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουνε στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω αυτό εξαρτάται απ’ τον καθένα… ό,τι… όπως το βλέπει ο καθένας. Άµα ο άλλος 
έχει µεγαλώσει στην Ελλάδα, νιώθει Έλληνας, για ‘µένα είναι Έλληνας, δεν µε νοιάζει. Άµα έχει 
µεγαλώσει στην… και Έλληνας να ‘ναι, και να ‘χει µεγαλώσει στην Αλβανία και θέλει να νιώθει 
Αλβανός, ας είναι Αλβανός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω ότι έχει να κάνει, δεν είµαι σίγουρη, µ’ αυτό που σου είπα και πριν, που άνοιξαν 
τότε… τα σύνορα, και στην ουσία οι πρώτοι που µπήκαν Ελλάδα και γενικά στις γύρω χώρες, ήτανε οι 
φυλακισµένοι… όλοι αυτοί. Και… αναγκαστικά, όταν είσαι φυλακισµένος χωρίς λόγο και αιτία για 10 
χρόνια, αντιδράς σαν ζώο µετά. Και νοµίζω ότι ήταν αυτή η πρώτη εικόνα που δώσανε, και µετά όταν 
ήρθαν οικογενειάρχες και άλλοι, ήτανε πολύ δύσκολο να αντικαταστήσουν το όνοµα. Νοµίζω εκεί 
οφείλεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Βορειοηπειρώτες γενικά, έχουνε επίδραση θετική ή αρνητική στην Ελλάδα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω ότι έχουν φέρει αρκετά καλά… στο χωριό µου ας πούµε έχουν κάνει πολύ καλά 
πράγµατα. Είναι σπουδαίοι χτίστες, σπουδαίοι γενικά σε τέτοια πράγµατα. Στην… σε δουλειές. Τώρα 
στην επιστήµη, δεν ξέρω, στον χώρο της επιστήµης κάποιον συγκεκριµένο. ∆εν το ‘χω ψάξει κι όλας. 
Αλλά… γενικά στο χωριό µου πολύ καλή ήταν η συµβίωση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Που µου την ανέφερες κι εσύ πριν. Και δεν σε άφησα να 
επεκταθείς γιατί ούτως ή άλλως θα λέγαµε γι’ αυτό.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Α, ωραία! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη λίγων γραµµών. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω αν τον ξέρω, µπορεί να σου λέω και βλακείες.  
(Σ.τ.Σ.: της δίνω την φωτοτυπία. ∆ιαβάζει από µέσα της.)  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Τους θεωρώ εντάξει, έτσι όπως είναι γραµµένοι, απλά δεν θεωρώ… δεν 
υπάρχει αξιοκρατία γενικά και δικαιοσύνη στο αλβανικό απολυτήριο. Όπως δεν υπάρχει και στο 
ελληνικό. Μπορεί εγώ που ξέρω τους δέκα καθηγητές του σχολείου ή οτιδήποτε, να βγάλω ένα 
απολυτήριο 19, γενικά δεν πιστεύω ότι αυτό αντιπροσωπεύει την πραγµατική εικόνα του µαθητή, το 
απολυτήριο. Και επειδή αυτό, ξέρω, έχω αρκετούς φίλους απ’ την Αλβανία και ξέρω πώς βγήκε το 
απολυτήριό τους, θεωρώ ότι δεν είναι το πιο σωστό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 
διαφωνείς µε τη σκέψη του νοµοθέτη; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γενικά, είναι στην ουσία κάτι αντίστοιχο µε την Ελλάδα. Απλά εκτός απ’ τις 
πανελλαδικές έχουν τ’ απολυτήριο της Αλβανίας. Εεε… δεν ξέρω, σαν επέκταση ίσως του ελληνικού 
προτύπου, για την εισαγωγή… αλλά εφόσον είναι λιγότερος ο πληθυσµός απ’ την Αλβανία, που θέλει, 
από ξένη χώρα που θέλει να περάσει στην Ελλάδα, δεν βάζουν τον όρο παναλβανικές ξέρω ‘γω. 
∆ίνουν τ’ απολυτήριο.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ συµφωνείς ή διαφωνείς; Άµα ήσουν εσύ Υπουργός Παιδείας, θα το συνέχιζες 
αυτό; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω όχι, θα έβαζα… θα όριζα τρία µαθήµατα, ανάλογα µε τις σχολές που θες να 
περάσεις, και να είναι σε όλη την Αλβανία ή σε όλες τις τριγύρω χώρες τα θέµατα ίδια. Ή αντίστοιχα 
µε τα ελληνικά. Όταν µιλάµε για µαθηµατικά φυσική χηµεία, δεν µιλάω για ιστορία και γι’ αυτά, δεν 
ξέρω πώς θα γινόταν αν κάποιος Αλβανός ήθελε να περάσει σε… στο Ιστορίας Αρχαιολογίας ξέρω 
‘γω. ∆εν ξέρω ακριβώς τότε τι µαθήµατα θα τον έβαζα. Αλλά… για θετικές επιστήµες νοµίζω ότι θα 
‘πρεπε να ‘ναι σχεδόν τα ίδια τα θέµατα. Ειδικά όταν µιλάµε για το 1%... ε, µου φαίνεται λίγο… άδικο 
τ’ απολυτήριο. Γιατί θα χάσουν τόσα παιδιά θέσεις που είναι πολύ καλύτερα αλλά… πιο άτυχα στο… 
στο σχολείο ή… σ οτιδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα χάσουνε θέσεις στο πανεπιστήµιο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι. Και θα την πάρει κάποιος άλλος που απλά είχε µέσον στην Αλβανία. Επειδή… 
νοµίζω παίζει ρόλο το µέσον.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι δίνουνε µόνο έκθεση; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι αυτό, θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να δίνουν παραπάνω µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αυτό δεν µ’ ενοχλεί. Άµα ο άλλος θέλει να υπερασπιστεί… βασικά γενικά είµαι κατά 
των Στρατιωτικών Σχολών. Θεωρώ ότι δεν έχει νόηµα. Άµα είναι να γίνει πόλεµος, θα πέσουν πέντε 
βόµβες και τελείωσε. Αλλά από ‘κει και πέρα, άµα ο άλλος θέλει να περάσει σ αυτήν την σχολή και… 
στην αστυνοµία ειδικά νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Άµα θέλει να ‘ναι σ’ αυτό το 
επάγγελµα να προστατεύει ή οτιδήποτε… δεν µε νοιάζει, ας περάσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες, 
και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο που είναι 
αριστούχος κι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε… θετική θα ‘ταν η σκέψη µου. Απ’ τη στιγµή που έχει καταφέρει κι έχει περάσει και 
σε πανεπιστήµιο µε µια χώρα που δεν είναι… µε µια γλώσσα που δεν είναι η µητρική του, και µάλιστα 
καταφέρνει να αριστεύσει κι όλας, αν θεωρούµε ότι το σύστηµα στο πανεπιστήµιο είναι εντάξει στις 
εξετάσεις και γενικά σ όλα αυτά, θα χαιρόµουν κι όλας, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι έχει, χρειάζεται 
µεγαλύτερη προσπάθεια ο συγκεκριµένος απ’ ό,τι εγώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για κάποιον που περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα κι είναι Βορειοηπειρώτης; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Προσπαθεί όµως ή απλά…; ∆εν ξέρουµε. ∆εν… δεν µπορώ να το βάλω 
Βορειοηπειρώτες, Έλληνες. Γιατί κι ένας Έλληνας µπορεί να περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα. 
Νοµίζω ότι εξαρτάται, έχει πολλούς παραµέτρους. Αν µπορώ να πηγαίνω στη σχολή, αν 
παρακολουθώ, αν έχω να…, να µην δουλεύω, οτιδήποτε. Αν βιάζοµαι να τελειώσω την σχολή, αν 
θέλω να γίνω τόσο καλός στο επάγγελµά µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η καταγωγή γενικά θεωρείς ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο σ αυτό, στο ότι περνάει µε 
δυσκολία τα µαθήµατα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Η καταγωγή, όχι. Το πού έχεις µεγαλώσει, ναι. Αντικειµενικά είναι πιο δύσκολο να 
καταλάβεις ένα δύσκολο σύγγραµµα πανεπιστηµιακό σε µια άλλη γλώσσα απ’ ό,τι στη µητρική σου. 
Όσο και να ξέρεις να µιλάς τη γλώσσα, εντάξει… δεν, είναι δύσκολο άµα δεν έχεις µεγαλώσει εδώ 
να… βέβαια υπάρχουν κι εξαιρέσεις. Άνθρωποι που έχουν την γλώσσα καλύτερη κι απ’ τους Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες γενικά ότι έχεις γνωρίσει τέτοια άτοµα.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί τους; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Η µία η κοπέλα, είµαστε πέντε κολλητές στη σχολή, η µία είναι από µας τις πέντε. 
Γενικά, θαύµαζα πάρα πολύ το ότι είχε µπει Ιατρική, το αγόρι της αντίστοιχα είναι στη Νοµική της 
Αθήνας. Γενικά έλεγα ουάου, από Αλβανία, πέρασε ο ένας Ιατρική ο άλλος Νοµική, αλλά µετά µόλις 
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µου είπανε πώς περάσανε, εντάξει… δεν ήταν τόσο µεγάλη εκτίµηση. Στο θέµα της Ιατρικής, ας 
πούµε, όχι γενικά της ζωής. Στη ζωή την λατρεύω, είναι άψογος άνθρωπος. Αλλά γενικά µού φαίνεται 
ότι και τώρα ας πούµε, δεν µπορεί να περάσει µαθήµατα αν δεν αντιγράψει εύκολα. Και δηλαδή... 
αντίστοιχα τα αγόρι της είναι στη Νοµική της Αθήνας, είναι 7ο έτος, κι έχει περάσει δέκα µαθήµατα 
σύνολο. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό; Εσύ θα εµπιστευόσουν ας 
πούµε; Πες ότι δεν ήσουν Ιατρική, το να πας στην φίλη σου ή σε οποιονδήποτε άλλον που είναι 
Βορειοηπειρώτης και ξέρεις ότι έχει περάσει µ’ αυτόν τον τρόπο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Έχω καθηγητή Βορειοηπειρώτη και τον θεωρώ άριστο. Είναι χειρούργος και είναι 
φοβερός. Αλλά ας πούµε στην φίλη µου, το ‘χω πει ότι δεν θα πήγαινα! ∆εν… δεν το ‘χει µε την 
Ιατρική, και δεν προσπαθεί. Και… µπορεί ν’ αλλάξει, αλλά πιστεύω ότι πάλι είναι αργά µετά από… 
πότε; Όταν… άµα χρωστούσε τα µαθήµατα, και κάποια στιγµή το παιρνε… γραµµή, κι έλεγε θα τα 
περάσω διαβασµένη, ναι. Αλλά απ’ τη στιγµή που ξέρω πώς έχουν περαστεί όλα, και ξέρω ότι δεν έχει 
βασικές γνώσεις, δεν νοµίζω ότι θα πήγαινα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήταν δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εκεί νοµίζω πιο εύκολα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα πήγαινες; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι. ∆εν επηρεάζει τόσο άµεσα τη ζωή µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα πήγαινες στον αδερφό της για κάποια νοµική συµβουλή; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Στο αγόρι της εννοείς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, για νοµική συµβουλή, θα πήγαινα. ∆εν…, νοµίζω ότι είναι αλλιώς το θέµα της 
υγείας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, και ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης, και 
πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι 
σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε… σαν συνάδελφο εννοείς, όχι σαν παρέα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συνάδελφο, ναι. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Συνάδελφο. Αν εγώ βλέπω ότι στην δουλειά του ανταποκρίνεται κανονικά, είναι… 
επαγγελµατίας… είναι καλός σ αυτό που κάνει, θα ξεχάσω κι ότι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο. ∆εν θα 
το ‘χω καν στο µυαλό µου. Αν τώρα δεν…, βλέπω ότι κάνει λάθη πάνω στο επάγγελµά του και 
ιδιαίτερα στην Ιατρική, και γενικά τα προσπερνάει κι όλας έτσι, βασικά αυτό νοµίζω ότι δεν έχει σχέση 
πάλι µε το Βορειοηπειρώτης. Κι Έλληνας να είναι. Κι ο Έλληνας µπορεί να περά, να τελειώσει έτσι το 
πανεπιστήµιο. Νοµίζω ότι έχει να κάνει µε το… δεν θα µ’ επηρεάσει σίγουρα το ότι είναι απ’ τη 
Βόρεια Ήπειρο άµα ο άλλος είναι… γενικά, ό,τι και να ‘ναι… όταν ξεκίνησε Ιατρική, και ήξερε αυτό 
το άτοµο, το θαύµαζα. Όταν µετά έπειτα είδα πώς αντιµετωπίζει γενικά τη σχολή, τη γνώση, το 
πανεπιστήµιο, τότε… έχω συµφοιτητή ξέρω ‘γω από Γερµανία. Που µπήκε αντίστοιχα µε έκθεση, 
αλλά είναι… πολύ καλός σ’ αυτό που κάνει. Είναι άριστος, προσπαθεί άψογα. Νοµίζω ότι είναι θέµα 
χαρακτήρα η συγκεκριµένη κοπέλα, όχι θέµα το ότι µπήκε και τόσο µε έκθεση. Αλλά… σίγουρα 
πιστεύω ότι αν παιζόντουσαν κι άλλα µαθήµατα στο να µπει στο πανεπιστήµιο, δεν θα ‘ταν τόσο 
εύκολο να µπει. ∆εν νοµίζω ότι θα ‘ταν… θα ανήκε στο 1% που θα περνούσανε… στις συγκεκριµένες 
θέσεις. Κατάλαβες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε εν προκειµένω η φίλη σου, να αντικατοπτρίζει µια γενικότερη τάση του 
πληθυσµού; Είπες ας πούµε ότι άµα έχουνε δέκα καθηγητές γνωστούς, παίρνουν ένα απολυτήριο ό,τι 
να ‘ναι.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μα και σ’ εµάς ισχύει αυτό µε τα απολυτήριο. Απλά για µένα τα απολυτήριο δεν θα µε 
κάνει να µπω στο πανεπιστήµιο. Έστω… νοµίζω ότι υπάρχει κάποια… µπορεί να µην είναι ο πιο 
σωστός τρόπος οι πανελλήνιες, αλλά τουλάχιστον είναι… έχει ένα µέτρο σύγκρισης για όλους. Τον 
ίδιο. Το ίδιο σχεδόν. Ενώ στ’ απολυτήριο, πιστεύω ότι δεν ισχύει. Κι εγώ τ’ απολυτήριό µου ήταν µε 
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20. ∆εν ήµουν για 20. Υπήρχαν άλλα παιδιά ας πούµε… απλά εγώ µπορεί να το ‘χα πιο εύκολο µε 
τα… µε τις εξετάσεις ή οτιδήποτε. ∆εν ήταν για 20, δεν ήµουν η άριστη, άριστη. Αλλά είναι πιο 
εύκολο στο απολυτήριο οι βαθµοί γενικά. Ειδικά στην τρίτη λυκείου δεν παίζουν κανένα ρόλο. Λίγο 
καλός µαθητής να είσαι, είναι εύκολο να τελειώσεις µε 18µιση και πάνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας και έχει περάσει στο 
πανεπιστήµιο µε τον συγκεκριµένο τρόπο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Θα ήταν το ίδιο βασικά για κάποιον Έλληνα εφόσον όµως θα έπαιρνα συνέντευξη… και 
απ’ τους µεν και από τους δε… θα έθετα τις ίδιες ερωτήσεις είτε ιατρικές είτε γενικά… κάποια 
αξιολόγηση, κάποιο τεστ, κάποια… όπως ας πούµε για να µπεις στην ειδικότητα που εξετάζεσαι, 
νοµίζω θα εξέταζα το ίδιο. Κι άµα ο Βορειοηπειρώτης µου ‘δειχνε ότι είναι καλύτερος απ’ τον 
Έλληνα, δεν θα µ’ ένοιαζε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσες να κάνεις λίγο πιο δύσκολες ερωτήσεις στον Βορειοηπειρώτη για να 
δεις αν όντως το αξίζει; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω θα ‘κανα τις ίδιες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη απ’ τη Βόρεια Ήπειρο, ποιες πιστεύεις θα ήταν οι 
σχέσεις σου µαζί του; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω κανονικές. Ίσως γι’ αυτό ευθύνεται σου είπα, το ότι έχω 
µεγαλώσει σε χωριό, κι ήταν πιο εύκολη η συµβίωση µε τους ξένους. Νοµίζω ότι στην πόλη είναι πιο 
δύσκολα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γενικά, πιο… δύσκολο το επάγγελµα, όλα αυτά. Ο ανταγωνισµός, ο πολύς ο κόσµος… 
ας πούµε στην Θεσσαλονίκη που µένει η γιαγιά µου, µένει σε µια πολυκατοικία που όλοι οι άλλοι 
ορόφοι είναι Ρωσοπόντιοι. Που πάλι άριστες σχέσεις έχουνε, αλλά εννοώ ότι στην µικρή την πόλη 
είναι πιο… έχεις πιο άµεση σχέση, γνωρίζεις καλύτερα τους ανθρώπους, οπότε δεν… δεν είναι εύκολο 
να ‘χεις στερεότυπα και… εξαρτάται απ’ τον κάθε άνθρωπο. Αν ο άλλος είναι κοµπλέ, δεν µε νοιάζει 
από πού είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις γενικά η επαφή βοηθάει στο να καταργηθούνε τα στερεότυπα ή µπορεί και 
να τα εντείνει, να τα χειροτερέψει; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πάλι νοµίζω ότι είναι υποκειµενικά. Νοµίζω εξαρτάται… απ’ τον άνθρωπο. Άµα… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τον άνθρωπο τον (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τον Βορειοηπειρώτη. Σίγουρα κι απ’ τον… κι απ’ τον δέκτη ας πούµε, κι από µένα. Άµα 
εγώ είµαι ούτως ή άλλως… αν είµαι ξεροκέφαλη, και δεν πρόκειται ν αλλάξω γνώµη, όσα θετικά και 
να µου δώσει ο άλλος, δεν θα τα δεχτώ. Αλλά άµα ο άνθρωπος είναι δεκτικός γενικά, άµα πάρει καλά 
πράγµατα απ’ τον άλλον, γιατί όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Γενικά ξέρεις πώς έχει δηµιουργηθεί ή να 
σου θυµίσω; (Σ.τ.Σ.: δείχνει ότι δεν θυµάται). Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 
λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των 
χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας 
προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Ίµβρου και της 
Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης. Και έτσι έχουµε την Μουσουλµανική 
Μειονότητα της Θράκης, οι οποίοι είναι µουσουλµάνοι, µένανε στην Θράκη, και εξαιρέθηκαν απ’ την 
ανταλλαγή. Τα άτοµα που ανήκουνε στη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εξαρτάται πώς νιώθουν αυτοί νοµίζω. Γενικά δεν είµαι και πολύ υπέρ… 
της εθνικότητας. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει λόγος στον 21ο αιώνα να χωριζόµαστε σ εθνικότητες. 
Σίγουρα βοηθάει σ ανταλλαγές προϊόντων… γενικά στο να ελέγχεις καλύτερα… τα όρια, τις, τα 
ναρκωτικά, οτιδήποτε κακό. Και πάλι, άµα ο άλλος θέλει να περάσει, θα περάσει. Γενικά δεν… δεν 
νοµίζω ότι θα ‘πρεπε να υπάρχει σαν… όρος το εθνικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί πιστεύεις έχουνε θετική ή αρνητική επίδραση στην Ελλάδα; 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω καθόλου γιατί δεν έχω γνωρίσει µουσουλµάνους να σου πω την αλήθεια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το φαντάζεσαι γενικά; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν νοµίζω ότι θα µπορούσαν να ‘χουνε αρνητική. Πώς να ‘χουνε αρνητική; Άµα 
είναι… µέρος του κοινωνικού συνόλου και… έχουν διαφορετική θρησκεία, ωραία, εντάξει. ∆εν µε 
νοιάζει τι κάνει ο καθένας… και πού πιστεύει. Και χριστιανοί στο κάτω κάτω, δεν είναι όλοι 
χριστιανοί. Επειδή το γράφει η ταυτότητα, που πλέον δεν το γράφει καν. ∆εν νοµίζω ότι παίζει κάποιο 
ρόλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω καθόλου. ∆εν…, σίγουρα η θρησκεία, άµα είσαι… πιστός, επηρεάζει την 
προσωπικότητά σου. Τώρα το ότι απλά ανήκουν σε µια µουσουλµανική κοινότητα… κι από ‘κει και 
πέρα ok, δεν τους νοιάζει, όπως κι ένας χριστιανός µπορεί να ‘ναι χριστιανός αλλά να µην τον νοιάζει, 
δεν πιστεύω ότι επηρεάζει κάπου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα τον νοιάζει; Πού τον επηρεάζει; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω µόνο στο θέµα σχέσης. Στο ζευγάρι εννοώ, άντρας, γυναίκα και σ αυτά. ∆εν 
ξέρω κάπου αλλού να τον επηρεάζει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πάλι δεν ξέρω, νοµίζω ότι είναι κοινό το… µπορεί να ‘ναι διαφορετικό 
σαν… αποτέλεσµα, να ‘ναι… κοινή σκέψη της νηστείας, της εγκράτειας, όλα αυτά. Βέβαια µε 
διαφορετική έκφραση το καθένα. Αλλά… σαν ιδέες, κοινές είναι. Και στο ότι πιστεύουν σε κάτι που 
υπάρχει. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, γιατί όχι. Όπως υπάρχουν… διαφορετικές οντότητες είναι, αλλά… πάλι, νοµίζω 
εξαρτάται… αν ο Βορειοηπειρώτης έχει µεγαλώσει Ελλάδα, έχει… είναι σ ελληνικό σχολείο από 
µικρός, συναναστρέφεται µε Έλληνες, µιλάει την ελληνική γλώσσα, το ίδιο κι ο µουσουλµάνος της 
Θράκης, νοµίζω ότι µετά είναι θέµα χαρακτήρα οι διαφορές, δεν είναι θέµα της οντότητας που ανήκει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, κι αυτό. Γιατί όχι. ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Οι µουσουλµάνοι της Θράκης;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ίσως λόγω των κοινωνικών τους… όχι επιλογών… κοινωνικής τους 
συµπεριφοράς. Το… το ραµαζάνι, όλα αυτά. Που ‘ναι διαφορετικά απ’ τον υπόλοιπο πληθυσµό. Ίσως 
η εµφάνιση, νοµίζω είναι ντυµένες διαφορετικά οι µουσουλµάνες. Αυτό. Αυτά νοµίζω βασικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Το ‘ξερες; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). Εντάξει, διάβασα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τον τελευταίο… τον θεωρώ απαράδεκτο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος είναι ο τελευταίος; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα όλα αυτά. Θεωρώ ότι δεν έχει 
καµιά σχέση το πού πιστεύεις µε το… γενικά όλο αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό; Γιατί ας πούµε οι Βορειοηπειρώτες µπορούν να 
περνάνε, και οι µουσουλµάνοι όχι; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω. Ίσως έχει να κάνει µε την ιστορία, δεν ξέρω και πολύ ιστορία να σου πω την 
αλήθεια. ∆εν ξέρω σχεδόν καθόλου ιστορία. Την είχα διαβάσει αλλά δεν την θυµάµαι. ∆εν ξέρω. 
Μήπως έχει να κάνει τίποτα µε… µε την Κωνσταντινούπολη; Ίσως µ’ αυτό. Νοµίζω όµως ότι… δεν θα 
‘πρεπε να ‘χει βάση στον 21ο αιώνα αυτός ο νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή η ιστορία πώς επηρεάζει; 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εµένα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τον νοµοθέτη κι έκανε τον συγκεκριµένο νόµο. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πώς τον επηρέασε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ίσως είναι κάποιος φανατικός; ∆εν ξέρω. Αλλιώς γιατί… γιατί να µην περάσει ας πούµε 
στην Αστυνοµία; Σου λέω για τον στρατό δεν µιλάω γιατί δεν… δεν θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να υπάρχει. 
Από ‘κει και πέρα, όποιος… πάλι όµως… αν θεωρούµε ότι είναι σωστό που υπάρχει, έχει ένα δίκιο ας 
πούµε το να µην µπει… πάλι για τον Αλβανό… για τον Τούρκο ας πούµε, θα µπορούσε να ‘χει ένα… 
ένα υπόβαθρο ο νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, σου λέω εγώ διαφωνώ. Για το πώς θα το σκεφτόταν ο νοµοθέτης. Γενικά το τι… 
πέρασε πολλά η Ελλάδα απ’ την Τουρκία. Αν και πλέον… τόσα χρόνια σκλαβιάς, νοµίζω οι 
περισσότεροι τούρκικες ρίζες έχουµε. Αλλά… πάλι, νοµίζω ότι… γενικά το κλίµα του στρατού είναι 
ότι θα κατηγορήσουµε τους Τούρκους, θα κατηγορήσουµε τους Ιταλούς, θα κατηγορήσουµε από ‘δω 
από ‘κει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή θεωρείς ότι ο νοµοθέτης και το κράτος, βλέπει την συγκεκριµένη µειονότητα 
σαν… σαν προέκταση της Τουρκίας; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Θα µπορούσε για να τον βάζει αυτόν τον νόµο… τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα µπορούσε να 
σκεφτεί. Ίσως το ότι, α! Κι ότι ας πούµε άµα γινόταν πάλι κάποιος πόλεµος Τουρκία-Ελλάδα, αυτό το 
άτοµο που θα το είχαµε ας πούµε ανθυπολοχαγό δεν ξέρω ‘γω τι µπροστά, να µην µπορεί να πάρει µια 
απόφαση, τι θα υποστηρίξει. Αν και άµα γίνει πόλεµος, πέντε βόµβες θα πέσουν! ∆εν, δεν πρόκειται να 
παλέψουν οι στρατιώτες, δεν πρόκειται να παλέψει κανείς! Οπότε… για εµένα σου λέω, δεν έχει βάση, 
αλλά θα µπορούσε να το ‘χε σκεφτεί έτσι. Ότι και καλά τι θα υποστηρίξει σε µια τέτοια περίπτωση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωστόσο βέβαια στρατό πηγαίνουν οι µουσουλµάνοι. εγώ ας πούµε είχα συµφάνταρους 
απ’ τη Μουσουλµανική Μειονότητα. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γι’ αυτό µου φαίνεται δεν έχει βάση. Για ποιο λόγο µετά να πάει… είναι δυο µήνες, 
τρεις µήνες; Είναι κάτι λιγότερο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Νοµίζω κανονικά πάνε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κανονικά. Ε αυτό ας πούµε δεν στέκει. Φαίνεται εντελώς… χαζή νοµοθεσία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως διάβασες, δεν µπορούν να εισαχθούν στα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 
Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό τι σκέφτεσαι; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Κι αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. ∆ηλαδή δεν πιστεύω ότι και οι 
Έλληνες που περνάνε στα τµήµατα Θεολογίας είναι χριστιανοί. Επίσης και… οι περισσότεροι που 
διδάσκουν Θεολογία δεν είναι χριστιανοί στο βάθος. ∆εν έχει σχέση. Είναι µια επιστήµη, σίγουρα θα 
την κάνει καλύτερα κάποιος, όπως ένας επιστήµονας θα διδάξει καλύτερα την επιστήµη όταν πιστεύει 
στην επιστήµη ή ένας φιλόλογος όταν αγαπάει ας πούµε τα αρχαία και γενικά. Αλλά πάλι… µπορεί να 
διδάξει κι ο… φιλολογικά ή οτιδήποτε και κάποιος που δεν… το αγαπάει τόσο πολύ. ∆εν πιστεύω ότι 
θα ‘πρεπε να υπάρχει πάλι αυτό το… κριτήριο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αλλά γιατί πιστεύεις ότι έχει κάνει αυτόν τον διαχωρισµό; Αυτόν τον αποκλεισµό 
µάλλον. Και από την Θεολογία και από τις Στρατιωτικές Σχολές. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω. Νοµίζω ότι έχει να κάνει πάλι έτσι µε το… µε την ρατσιστική ιδέα που 
επικρατούσε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και πάλι δεν νοµίζω ότι ήµασταν τόσο ρατσιστές µε τους 
µουσουλµάνους. Πιο πολύ µε την εθνικότητα παρά µε θρησκεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια εθνικότητα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γενικά, µ’ οποιαδήποτε εθνικότητα. Σίγουρα περισσότερο µε την Αλβανία. Το ‘χουµε 
αυτό. Και πλέον και µε Πακιστάν, και µε… όλους τους µετανάστες που έχουµε πλέον εδώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τους δίνει την δυνατότητα να περάσουν σε 
(Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Θεολογία. Ναι, εκεί πέρα είναι… α, κι εκεί πέρα έχει µουσουλµάνους όµως. Εκεί πέρα 
παίζει ρόλο αν είσαι µουσουλµάνος ή όχι; Αν παίζει ρόλο, τότε είναι το ίδιο. Αν δεν παίζει ρόλο… 
εννοώ αν τους χριστιανούς Βορειοηπειρώτες τους αφήνουν να περνάνε σε Θεολογικά τµήµατα ενώ 
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τους µουσουλµάνους όχι, είναι το ίδιο µ’ αυτό. Ενώ αν… έχουν το ίδιο… γιατί και στην Αλβανία 
νοµίζω είναι… και µουσουλµάνοι και… χριστιανοί. Ορθόδοξοι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχει και στην Ελλάδα Έλληνες φαντάζοµαι µουσουλµάνους. Και αυτοί θα µπορούνε 
να περάσουνε σε Στρατιωτικές Σχολές και στη Θεολογία. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της Μειονότητας της Θράκης.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αυτά είναι για τους µουσουλµάνους; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ε δεν καταλαβαίνω πώς το ‘χει. Βαθµός πρώτου, βαθµός… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επειδή είναι ένα το άτοµο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Α! Είναι ένα το άτοµο, ναι. (Σ.τ.Σ.: µελετά τη φωτοτυπία από µέσα της). Ε πάνω κάτω, 
ναι. Τα είδα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Βασικά για να το σχολιάσω, νοµίζω θα ‘πρεπε να ξέρω και πώς βγαίνουν τα µόρια στην 
ουσία. Ας πούµε αν το 5500 για την Φιλολογία σηµαίνει ότι έχει γράψει κατά µέσο όρο στα µαθήµατα 
του λυκείου του 5 στα 20… µού φαίνεται λίγο γελοίο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πηγαίνουν σ’ ελληνικά σχολεία ή σε µειονοτικά. Που είναι µισό µισό. Συνήθως τα 
φιλολογικά είναι στα ελληνικά, και όλα τα θετικά είναι στα τούρκικα. Και δίνουν πανελλήνιες, και τα 
µόρια βγαίνουν ακριβώς όπως εµάς. Απλά αυτοί έχουν διαφορετική µοριοδότηση επειδή είναι ειδική 
κατηγορία. Αλλά τα µόριά τους βγαίνουν όπως εµάς.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ε, µου φαίνονται πολύ χαµηλές οι βάσεις. Ας πούµε… αυτό που σου ‘λεγα, στο 
Μαθηµατικό µε 5800, αν θεωρήσουµε ότι έχει γράψει µαθηµατικά 5, φυσική 5, δεν πιστεύω ότι έχει 
κάποιο νόηµα να µπει στο Μαθηµατικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πιστεύω ότι… η διαφορά ας πούµε του 15 µε το 14000 µόρια, δεν µου 
φαίνεται µεγάλη. Η διαφορά του 15 µε το 5, µου φαίνεται ότι στην ουσία έχει απαντήσει µόνο το 
σωστό λάθος. Νοµίζω ότι αν ήξερε µαθηµατικά, θα έγραφε κάτι παραπάνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το 14 µε το 19, έχει; Ιατρική πέρασε µε (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 15.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: 15. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε στην Ιατρική σου λέω, θα µπορούσα να το δεχτώ… γιατί εντάξει… δεν πιστεύω ότι 
αντανακλά τόσο πολύ µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, τα µαθήµατα που δίνουµε στο λύκειο γενικά. 
Σίγουρα άµα έχεις γράψει καλά µόρια έχεις διαβάσει αρκετά, έχεις προσπαθήσει, αλλά… δεν σηµαίνει 
ότι κάποιος που γραψε 15, δεν είναι εξίσου έξυπνος µε τον 19. Απλά µπορεί να ‘χει µια κακή τύχη, να 
µην έλυσε ένα θέµα, δεν πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να… σου λέω είµαι πιο αυστηρή µε Μαθηµατικό, 
Φυσικό. Αυτό. Και πάλι σίγουρα µπορεί να έχεις ατυχίες. Πάλι µπορεί να µην λύσεις θέµατα επειδή 
έτυχε. Αλλά εκεί είναι άλλο θέµα. Εκεί είναι για το αν θα ‘πρεπε να υπάρχουν πανελλήνιες ή όχι, και 
το τι θα µπορούσε ν αλλάξει στις πανελλήνιες. Αλλά ας πούµε… τα παιδιά που ‘χουν περάσει µε 5800 
στο Μαθηµατικό, δεν πιστεύω ότι θα το τελειώσουν. Ειδικά των Ιωαννίνων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το διάβασα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι, νοµίζω ότι έχει κάποια βάση. Ότι είναι… οι βάσεις που µου 
έδωσες, είναι πολύ χαµηλές. Ας πούµε… υπάρχουν παιδιά που γράψαν 18500 και δεν µπήκαν Ιατρική, 
κουράστηκαν άπειρα γι’ αυτόν τον βαθµό, και µπαίνει ο άλλος µε τα 15. Είναι λογικό να εξαγριώνεται 
λίγο. Θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να υπήρχε… πιο αυστηρό κριτήριο. Να δίνω τρεις θέσεις στους 
µουσουλµάνους, αλλά να υπάρχει κι ένα κατώτερο όριο βαθµολογίας. Γιατί αντίστοιχα και κάποια 
χρονιά µπορεί να µην είναι το 15. Η µία θέση να την πάρει αυτός που ‘χει γράψει 9. Αυτό. Νοµίζω 



200 
 

ότι… καθώς το ίδιο και για τους πολύτεκνους ας πούµε. Εγώ µε το πολύτεκνο µπήκα. Αλλά… ναι. Να 
δίνει τρεις θέσεις στους πολύτεκνους, αλλά να ‘χει κάποιο όριο. Να µην µπορεί να µπει ο πολύτεκνος 
µε τα… 3000 µόρια στο Μαθηµατικό Θεσσαλονίκης ξέρω ‘γω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι πολύτεκνοι πώς µπαίνουν; Γιατί δεν το ξέρω. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: […] (Σ.τ.Σ.: µου αναφέρει τη διαδικασία, ωστόσο επειδή φωτογραφίζει τον εαυτό της 
µέσω της διαδικασίας αυτής, το αποσιωπώ στην παρούσα καταγραφή). Και µάλιστα την πρώτη χρονιά 
που ήµουν στο πανεπιστήµιο, ήθελα απίστευτα να ξαναδώσω πανελλήνιες για να µπω και καλά µε την 
αξία µου. Ένιωθα πολύ άσχηµα που ήµουνα οι τρεις πολύτεκνοι που µπήκαµε [...] (Σ.τ.Σ.: παραλείπω 
τα λεγόµενά της, για τον ίδιο προηγούµενο λόγο). Γιατί γενικά το νιωθα και στη σχολή ποιοι είναι οι 
πολύτεκνοι και… πήραν θέση από άλλον…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ξέραν οι άλλοι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι εγώ το ‘χα δηλώσει απ’ την αρχή. Τους άλλους δύο δεν τους ξέρουµε ακόµα. Ποιοι 
είναι οι πολύτεκνοι στο έτος µου. Αλλά εγώ το ‘χα πει απ’ την αρχή ότι µπήκα µε το πολύτεκνο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αντιµετώπισες κάποιο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, από κάποια παιδιά… όχι απ’ το έτος µου απαραίτητα, απ’ την σχολή µου. Ας πούµε 
στο πρώτο έτος µπορεί να µασταν παρέα 20 άτοµα έξω, και να ‘ταν κι οι κοπέλες, παιδιά απ’ το 
Χηµικό, και λέγανε εγώ έγραψα 16 ξέρω ‘γω και δεν µπήκα Ιατρική, κι εσύ µπήκες. Και πάλι εντάξει. 
Το 17800 µε το 16, νοµίζω ότι έχει κάποια διαφορά. Γενικά, δεν νοµίζω ότι πήρα την θέση κάποιου. 
Ήταν τρεις επιπλέον θέσεις. Μπήκα σ’ αυτές τις τρεις. Αλλά γενικά ένιωθα, ήθελα να µπω… µε το 
18µιση ξέρω ‘γω. Όχι µε το 17800. Αλλά µετά… το ξεπέρασα. Λέω εντάξει. ∆εν µε νοιάζει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς γενικά µ’ αυτόν τον νόµο;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Των πολυτέκνων; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ή και µε τον οποιονδήποτε νόµο που δίνει περισσότερα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κοίτα, για το πολυτέκνων µπορώ να µιλήσω γιατί το ‘χω ζήσει. Θεωρώ ότι για µένα… 
ήταν πιο δύσκολο από ένα µοναχοπαίδι. Πάλι εξαρτάται. Το µοναχοπαίδι είχε δυο γονείς άνεργους… 
ήταν εξίσου δύσκολο. Και πολύ χειρότερο ίσως από µένα. Αλλά και για µένα ήταν δύσκολο γιατί ας 
πούµε πήγα φροντιστήριο µόνο στην τρίτη λυκείου και πάλι σε κάποια µαθήµατα (Σ.τ.Σ.: τονίζει το 
«κάποια»). ∆ιάβαζα µετά τις 11 το βράδυ γιατί γινόταν χαµός απ’ τα τέσσερα µικρά στο σπίτι. Γενικά, 
δεν ήταν ίδιες ευκολίες. Ας πούµε, τελείωνα το φροντιστήριο 8 η ώρα, και περίµενα µέχρι τις 10 να 
ρθει να µε πάρει ο µπαµπάς µου γιατί κρατούσε τα µικρά σπίτι που η µαµά ήτανε στη δουλειά. Γενικά 
είχε δυσκολίες. Οπότε πιστεύω ότι αν δεν είχα αυτές τις δυσκολίες, ίσως να γραφα και παραπάνω από 
την πρώτη. Αλλά πάλι, κι αυτό δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να γραφα και λιγότερα. Απλά πιστεύω ότι… 
δεν θα µε πείραζε να ‘χα τον ίδιο ανταγωνισµό. Ας πούµε µπήκε πρώτη φορά αυτό µε τους 
πολύτεκνους. Θα δινα δεύτερη φορά, δεν θα… δεν θα µε επηρέαζε. Ήξερα ότι δεύτερη φορά 
µπορούσα να γράψω και να περάσω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας; Σαν το ότι µπήκανε µε ειδική κατηγορία, ότι δίνουν µόνο έκθεση, και να 
λέγανε διάφορα. Ή και για τους πολύτεκνους. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ξέρεις τι όµως; Ναι, ότι παίρνουνε επιπλέον θέσεις. ∆εν τρώνε την θέση από κάποιον 
Έλληνα. Ας πούµε δεν µπορώ να διαµαρτυρηθώ εγώ γι’ αυτό απαραίτητα. Γιατί δεν θα µου φαν θέση. 
Έχει 160 θέσεις ας πούµε για Έλληνες, 3 για πολύτεκνους, 2 για αλλοδαπούς, και έναν για 
µουσουλµάνους… εγώ… δεν µου τρώει τη θέση όσο καλά και να ‘χω γράψει. Εγώ έχω να… 
ανταγωνιστώ τους Έλληνες. ∆εν µου τρώει θέση εµένα… απαραίτητα. Νοµίζω ότι δεν θα υπήρχαν οι 
θέσεις αυτές αν δεν…, γιατί µπαίνουν έξτρα µετά. ∆εν είναι απ’ την αρχή. Αλλά γενικά αυτό, νοµίζω 
ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τελειώσεις το πανεπιστήµιο µετά. Και πάλι εξαρτάται αυτό. Αν… τέλος 
πάντων. Εξαρτάται κι απ’ τον ίδιο τον άνθρωπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τις άλλες ειδικές κατηγορίες; Γυρίζω.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ας πούµε διαµαρτυρία για τους πολύτεκνους; Έχουν γραφτεί πάρα πολλά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αλήθεια; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι. Νοµίζω όταν είχαµε περάσει εµείς, γιατί η µαµά µου ασχολιότανε τότε, διάβαζε ρε 
παιδί µου για τους πολύτεκνους και γι’ αυτά συνέχεια, υπήρχαν αρκετές διαµαρτυρίες που µπήκαν οι 
πολύτεκνοι σε ειδική κατηγορία. Και έχει και κάποια βάση ας πούµε, εντάξει, γιατί… σου λέω, 
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κάποιος άλλος µπορεί να ‘ναι πολύ χειρότερα απ’ τον πολύτεκνο. ∆ηλαδή κι εγώ, δεν… δεν θέλω να 
γκρινιάξω, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέµα, εντάξει. Θα µπορούσα να ‘χα απ’ τον ίδιο ανταγωνισµό 
µε… το άλλο παιδί που ‘ναι τρίτεκνος ξέρω ‘γω ή… οτιδήποτε. Το ίδιο µπορεί να έχει και κάποιος που 
‘ναι µοναχοπαίδι, και… έχει µια δυσκολία στη ζωή του. Έχει έναν καρκινοπαθή στο σπίτι, έχει… 
χρειάζεται να δουλέψει, οτιδήποτε. Ναι, νοµίζω ότι δεν είναι απαραίτητα δίκαιο, αλλά δεν είναι κι 
απαραίτητα κακό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω τις ίδιες αντιµετωπίζει. Αφού έχει µεγαλώσει Ελλάδα. Ξέρει να µιλάει τα 
ελληνικά. Αλλά µου ‘πες δεν πάει σ ελληνικό σχολείο, έτσι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχει την επιλογή να πάει ή σε ελληνικό ή σε µειονοτικό, που είναι µισό µισό.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, αυτός που ‘χει πάει σ ελληνικό σχολείο, νοµίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτός 
που έχει… περάσει ξέρω ‘γω 12 χρόνια στο σχολείο και µιλάει την τούρκικη γλώσσα, σίγουρα είναι 
πιο δύσκολο. Να διαβάζει συγγράµµατα και να γράφει εξετάσεις… αλλά άµα είναι σε… ελληνικό 
σχολείο, το ίδιο είναι πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα είχε κάποιες δυσκολίες σαν φοιτητής; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εννοείς σαν πώς τους συµπεριφέρονται οι άλλοι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Θα µπορούσε να ‘χει; Μιας και που το αναφέρεις. ∆εν θα ρωτούσα αυτό, αλλά 
µιας και που τα αναφέρεις. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, νοµίζω ότι εξαρτάται… είναι υποκειµενικό. Αν εγώ έχω κάλο στο εγκέφαλο και µε 
νοιάζει πού πιστεύει ο άλλος, θα του συµπεριφερθώ αντίστοιχα. Αν εγώ… έχω µάθει να ξεχωρίζω ότι 
η θρησκεία είναι διαφορετικό πράγµα… και δεν θα ‘πρεπε να µ’ απασχολεί το πού πιστεύει ο άλλος, 
δεν θα περάσει καθόλου. Θα ‘ναι το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα τη 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το ίδιο που ‘χα πει και πριν βασικά. Βασικά πάλι εξαρτάται. Αν έχει µεγαλώσει σ’ 
ελληνικό σχολείο, θα ‘χα την ίδια άποψη που έχω για τον Έλληνα αριστούχο. Αν έχει µεγαλώσει σε 
σχολείο µε την τούρκικη γλώσσα, θα το θαύµαζα ακόµα περισσότερο γιατί πιστεύω θα ‘ταν πολύ πιο 
δύσκολο γι’ αυτόν ν ανταποκρίνεται στην… στα γραπτά, ν’ ανταποκρίνεται γενικά στο διάβασµα. Αν 
θεωρήσουµε ότι το σύστηµα αξιολόγησης είναι σωστό και δίκαιο. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν κάποιος δεν πέρναγε µε ευκολία τα µαθήµατα, και δυσκολευόταν, και ήτανε 
µουσουλµάνος της Θράκης, τι σκέψεις θα έκανες;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω. Γιατί… αν δεν πέρναγε µ’ ευκολία τα µαθήµατα επειδή δεν τον νοιάζει κι 
επειδή δεν διαβάζει… τότε δεν θα µπορούσα να σχηµατίσω άποψη. Αν όµως δεν πέρναγε τα µαθήµατα 
και προσπαθούσε άπειρα, διάβαζε όλη µέρα, και γενικά ήτανε φουλ σχολή, θα ‘λεγα τότε… βλακεία 
ξέρω ‘γω που πέρασε µε τα 5000 µόρια σ αυτή τη σχολή. Ας περνούσε σε κάποια άλλη που θα 
µπορούσε ν ανταποκριθεί. Τότε ίσως το ‘λεγα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι δεν είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο 
άτοµο από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, 
είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι. ∆εν έχει τύχει να ξέρω µουσουλµάνο βασικά. Α, όχι! Ψέµατα λέω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιον; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ποιον ξέρω; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, µην µου πεις όνοµα.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι, ναι! Το αγόρι της φίλης µου δεν έχει βαφτιστεί χριστιανός. Οι γονείς του είναι 
µουσουλµάνοι. ∆εν είναι πιστός µουσουλµάνος, αλλά… σαν θρησκεία στην οικογένεια, έχουνε την 
µουσουλµανική.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο οποίος είναι µουσουλµάνος της Θράκης; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι βασικά. ∆εν είναι µουσουλµάνος της Θράκης. Είναι µουσουλµάνος απ’ την 
Αλβανία.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε δεν ξέρεις κανέναν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όχι. Μουσουλµάνο της Θράκης, όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι κι αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης που είχε µπει µ’ αυτές τις 
βαθµολογίες στο πανεπιστήµιο και ως ειδική κατηγορία; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ∆εν ξέρω. Σίγουρα σαν πρώτη σκέψη µου ‘ρχεται το ότι περνάει στην Ιατρική ας πούµε 
χωρίς να είναι άριστος από πάντα. Αλλά… νοµίζω ότι µπορείς να γίνεις καλός γιατρός άµα δεν είσαι 
άριστος από πάντα. Νοµίζω ότι… ας πούµε στο Μαθηµατικό άµα έχεις κενά, δεν µπορείς να το 
τελειώσεις. Άµα δεν ήσουν από πάντα άριστος στα Μαθηµατικά. Στην Ιατρική πιστεύω ότι µπορείς να 
καλύψεις τα κενά σου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα πήγαινες σε κάποιον γιατρό που είναι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω δεν θα τον ρωτούσα άµα είναι µουσουλµάνος ή όχι. Αν τύχαινε να το 
αναφέρει…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα το βλεπες απ’ το όνοµα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι δεν θα µ’ επηρέαζε ιδιαίτερα. Σίγουρα θα έπαιρνα γνώµη, 
όπως παίρνω για τον κάθε γιατρό που θα πάω ας πούµε. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν αντί για γιατρός, ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιοσδήποτε άλλος 
επαγγελµατίας; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Νοµίζω εκεί, πάλι δεν θα µ’ ένοιαζε ιδιαίτερα. Και σου λέω το ξεχωρίζω αυτό γιατί είναι 
αλλιώς η υγεία ας πούµε ένα χειρουργείο. Θα ‘θελα να ξέρω ότι ο άλλος ξέρει τι κάνει… αλλά αυτό 
πάλι νοµίζω δεν θα µ’ επηρέαζε τόσο πολύ η θρησκεία όσο ότι θα µάθαινα ούτως ή άλλως γι’ αυτόν. 
Θα ρωτούσα πέντε άτοµα αν είναι καλός στη δουλειά του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η θρησκεία µπορεί να µην σ επηρέαζε. Αλλά µπορεί να σ επηρέαζε το γεγονός ότι 
µπήκε µε ειδική κατηγορία.  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ναι, ας πούµε αν δεν µου το ‘χες πει δεν θα ‘ξερα καν ότι οι µουσουλµάνοι µπαίνουν µε 
ειδική κατηγορία. Αλλά… αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα που το ξέρεις; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αυτό, πιστεύω θα ρωτούσα αν είναι εντάξει όπως ρωτάω για τους υπόλοιπους 
γιατρούς… από ‘κει και πέρα… νοµίζω ο καθένας ρωτάει πριν πάει. ∆εν σου λέω να πάω για ένα 
κρύωµα να µου γράψει µια αντιβίωση. Για κάτι σοβαρό… θα… θα ρωτούσα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά τη σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις θα 
είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εεε, κανονικές νοµίζω. Άµα ήταν εντάξει στη δουλειά του και εντάξει απέναντί µου, δεν 
θα µ’ ένοιαζε η θρησκεία του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το ίδιο µε την… µε τον Βορειοηπειρώτη νοµίζω. Θα ‘χα ένα κριτήριο αξιολόγησης 
νοµίζω για όλους, και νοµίζω σίγουρα δεν θα µ’ ένοιαζε ο βαθµός πτυχίου. Θα πήγαινα µε βάση 
κάποιο τεστ αξιολόγησης, ερωτήσεις, θεραπείες, οτιδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη πώς θα συµπεριφερόσουν ή τι θα σκεφτόσουν; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ό,τι και µε τον χριστιανό παύλα Έλληνα παύλα οτιδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Και αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ 
στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους 
περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω πάλι εξαρτάται. Σ έχω κουράσει µε το εξαρτάται, αλλά… αν 
πηγαίνει κα…, αν έχει γεννηθεί Ελλάδα, έχει µεγαλώσει Ελλάδα, πηγαίνει σ ελληνικό σχολείο νοµίζω 
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ότι είναι το αντίστοιχο µε τον Έλληνα η δυσκολία. Η γλώσσα, τα πάντα. Αν οι γονείς εργάζονται 
Ελλάδα κανονικά, έχει σχεδόν την ίδια οικονοµική ευκαιρία που ‘χει ο Έλληνας, νοµίζω ότι είναι το 
ίδιο. Αν πάλι ο άλλος, ας πούµε οι γονείς του, δουλεύει ο ένας ο γονιός στην οικοδοµή, παίρνει τρία 
κατοστάρικα το µήνα, σίγουρα είναι πιο δύσκολο ας πούµε για τον Βορειοηπειρώτη. Αλλά το ίδιο 
µπορεί να ισχύει και για έναν Έλληνα, και για τον οποιονδήποτε. Νοµίζω εξαρτάται το υπόβαθρο. Όχι 
τόσο πολύ… η θρησκεία και η καταγωγή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο υπόβαθρο; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Η οικογένεια, το περιβάλλον, πώς έχεις µεγαλώσει, το σχολείο, η οικονοµική 
κατάσταση… και σίγουρα, ας πούµε αν ένας Βορειοηπειρώτης από µικρός στο σχολείο βιώνει τον 
ρατσισµό και… µπορεί ν αντιδράσει και να του βγει αλλιώς. Θα ‘ναι σίγουρα πιο δύσκολο. Ή αν… 
ξέρει ότι γράφει στα γραπτά του καλά, κι ο καθηγητής τον βαθµολογεί πάντα χειρότερα για χι ψι λόγο, 
σίγουρα τον ρίχνει αυτό. Είναι πιο δύσκολο να µην βρίσκει το δίκιο του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι έχει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το ίδιο! Πάει µε όλα τα άλλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και οι τρεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί εξαρτάται πώς θα το πάρει. Κι ένας Έλληνας µπορεί να µην τον νοιάζει το 
πανεπιστήµιο τόσο πολύ, να µπήκε απλά γιατί αυτό έπιασε ή γιατί θέλει να ξεκουραστεί δυο χρόνια ή 
γιατί οτιδήποτε. Το ίδιο ο µουσουλµάνος, το ίδιο και ο… Βορειοηπειρώτης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποια άλλη παρατήρηση ή σχόλιο ή οτιδήποτε πάνω σ αυτό το θέµα; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σε ποιο; Στις µειονότητες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ή για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήµια. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αυτό νοµίζω ότι θα υπήρχε κάποιο… λίγο πιο αυστηρό κριτήριο στη βάση. Γιατί νοµίζω 
ότι σπαταλάει και το παιδί τα χρόνια του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Είναι ας πούµε… σαν αυτό το… σαν να βάλεις κάποιον που… µε διανοητική 
καθυστέρηση, να τον βάλεις ας πούµε, όχι ότι αυτός που γράφει 5000 µόρια έχει διανοητική 
καθυστέρηση. Εννοώ ότι είναι… δύσκολο. ∆εν έχει τις βάσεις να… θέλει τεράστια προσπάθεια άµα 12 
χρόνια που παίρνεις τις βασικές γνώσεις στο σχολείο, δεν τις έχεις πάρει, να βγάλεις ένα πανεπιστήµιο 
δύσκολο. Μπορεί να έχει περάσει σε µια άλλη σχολή, σε µία… που δεν χρειάζεται τόσο πολύ τις 
βάσεις του σχολείου. Που δεν µετράν τα κενά τόσο πολύ. Και σου είπα, στην Ιατρική δεν πιστεύω ότι 
µετράνε τόσο πολύ τα κενά. Μετράει το να µπορείς να διαβάζεις ας πούµε 10 ώρες συνεχόµενα. Ή το 
να… µην σε πειράζει ένα µήνα να µην βγεις ή οτιδήποτε ξέρω ‘γω. Που και πάλι, δεν είναι πάντα έτσι. 
Εντάξει, προς θεού, δεν…, αλλά… νοµίζω ότι εξαρτάται… γενικά έτσι. 

 

5.5. Συνέντευξη πέµπτη: Ελένη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΕΛΕΝΗ: Εεε… είχα ήδη από µικρή επιλέξει αυτό που ήθελα να σπουδάσω. Και το είχα σίγουρο µέσα 
µου απ’ τα… από το, απ’ το γυµνάσιο ήδη. Απ’ την πρώτη δηµοτικού διάβαζα. Θυµάµαι στο πρώτο 
µάθηµα στ’ αγγλικά, που δεν θυµόµουν όλες τις ασκήσεις που µας είχε βάλει η καθηγήτρια, και την 
άλλη µέρα πήγα και δεν µπορούσα ούτε κείµενο να διαβάσω, και είχα αγχωθεί τόσο πολύ. ∆ηλαδή 
από… εεε… µ’ άρεσε πάντα να είµαι επιµελής µαθήτρια. Εεε… και ν’ ασχολούµαι µε όλα τα 
µαθήµατα. Στην πρώτη λυκείου διάλεξα κατεύθυνση αφού είδα ότι τα πήγαινα καλά µε τα µαθήµατα 
που έπρεπε διάλεξα Θετική Κατεύθυνση, ε και δευτέρα και τρίτη λυκείου, και τότε στην τρίτη λυκείου, 
το διάβασµα ήταν εντατικό. Έκανα, ήθελα να νιώθω ότι µετά το τέλος των εξετάσεων, είχα κάνει ό,τι 
µπορώ για να πετύχω τη σχολή.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΕΛΕΝΗ: Χµµ… νοµίζω πως όχι. ∆ιότι στο πανεπιστήµιο δείχνει µία αιώρα. Και… σε.. η συνολική 
εικόνα δείχνει ότι και καλά προσπαθώ δυο χρόνια πάρα πολύ διαβάζω για να περάσω κάπου, και µετά 
κρεµάω το καπελάκι µου. Εντάξει, ε, µέχρι το πρώτο εξάµηνο µπορεί να συµβαίνει αυτό. Μετά όµως 
δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Εεε… είναι ορισµένες σχολές σαν την δική µου, όπως και άλλες, όπως 
µαθηµατικό, φυσικό, και κάθε σχολή έχει την δυσκολία της, εντάξει, πανεπιστήµιο σηµαίνει 
πανεπιστήµιο. Γίνεσαι… είσαι πιο υπεύθυνος, κι όταν σπουδάζεις κάποια πράγµατ, κι όταν σπουδάζεις 
κάτι, πρέπει να το κατέχεις το αντικείµενο. Θα γίνεις ένας καθηγητής, θα γίνεις ένας γιατρός. ∆εν 
µπορείς να µην έχεις επίγνωση του αντικειµένου σου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΕΛΕΝΗ: Εεε αυτό καταρχάς έχει γίνει, έχει αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο, κι οι γονείς τους, θέλοντας το 
καλύτερο για τα παιδιά τους, προσπαθούν απ’ το.. να περάσουν µια καλύτερη ζωή απ’ αυτούς ή και ν’ 
ακολουθήσουν το αντικείµενό τους, και τους σπρώχνουν στη... στο πανεπιστήµιο. Αυτό για µένα είναι 
και σωστό και λάθος. Λάθος απ’ την άποψη του ότι όταν έχεις ένα παιδί το οποίο δεν του αρέσει το 
διάβασµα, δεν θέλει ν’ ασχοληθεί µε κάτι, είναι καλύτερο απ’ το να χαλάς τα χρήµατά σου σε 
φροντιστήρια, και το παιδί να µπει σε µια σχολή και να µην τελειώσει ποτέ, καλύτερα να κάνει κάτι 
άλλο. Εντάξει, έχει ίσως γίνει πλέον και µόδα, και θεωρούµε και ρατσιστικά τα επαγγέλµατα τα οποία 
δεν απαιτούν πτυχίο πανεπιστηµίου. Όµως αφού βλέπουµε πολλά παιδιά που όποιο πτυχίο 
πανεπιστηµίου να πάρουνε, µπορεί µετά να καταλήξουν να κάνουν κάτι άσχετο. ∆εν χρειάζονταν καν 
πτυχίο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως προς τον αριθµό των εισακτέων; 
ΕΛΕΝΗ: Ο αριθµός των εισακτέων αυξάνεται όλο και περισσότερο, και είναι ό,τι χειρότερο. Για 
παράδειγµα στη δική µου τη σχολή φέτος πήρε πάρα πολλά άτοµα, πολύ περισσότερα από άλλες 
χρονιές. Είχε ξεκινήσει να παίρνει 90 άτοµα, και πήρε 180 µαζί µε ειδικές κατηγορίες. Με αποτέλεσµα 
στα εργαστήρια να µην υπάρχει χώρος για όλους, να µην υπάρχουν µικροσκόπια. Γενικά δυσκολεύουν 
τα πράγµατα διότι οι υποδοµές δεν είναι οι ίδιες. Και στην αίθουσα να µην ακούς.  Με αποτέλεσµα να 
µην πηγαίνεις και στο µάθηµα. ∆εν είναι καλή η ποιότητα της εκπαίδευσης που παίρνουν όσο 
αυξάνονται τα άτοµα. Και αυξάνεται κι ο ανταγωνισµός µετά. ∆ηλαδή… εεε… υπάρχει, έτσι αρχίζει ο 
κορεσµός των επαγγελµάτων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιας και που είπες για ειδικές κατηγορίες, ξέρεις πάνω κάτω ποιες είναι;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: βγάζει ήχο κατάφασης). Είναι… τα κοινωνικά κριτήρια δηλαδή όσους έχουν 
αδερφούς που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, είναι οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, κι οι µουσουλµάνοι, και 
οι οµογενείς κυρίως Κύπριοι. Και άλλοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: χαµογελάει). Ναι, αυτό γίνεται απ’ το κράτος µας αφενός. Και… γίνεται µάλιστα, 
δίνουν.. δίνουν κι αυτοί πανελλήνιες εξετάσεις όπως και η γενική σειρά, ωστόσο δίνουν σε άλλα 
θέµατα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι;  
ΕΛΕΝΗ: Οι οµογενείς. ∆ίνουν σε άλλα θέµατα πανελλήνιες εξετάσεις. Εεε που είναι πιο εύκολα 
αντικειµενικά. Βέβαια είναι και λιγότερες οι θέσεις απ’ την άλλη. ∆ηλαδή καµιά φορά βλέπουµε την 
ευκολία των θεµάτων και τα µόρια, αλλά δεν βλέπουµε τις θέσεις. Όταν οι θέσεις είναι πέντε και έξι.. 
δέκα. Τώρα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ‘χω ψάξει ιδιαίτερα γιατί δεν ξέρω τι… τι επίπτ… τι 
µαθητές ήταν τα παιδιά αυτά. Ωστόσο βλέπεις την πορεία. Και κάθε το πανεπιστήµιο, κι αυτό νοµίζω 
είναι το πιο αυτό που µετράει. Και συγκεκριµένα βλέπω άτοµα τα οποία είναι οµογενείς και χρωστάνε 
πολλά µαθήµατα, αλλά βλέπω κι άλλα παιδιά ας πούµε έναν συµφοιτητή µου Κύπριο πρωτοετή, ο 
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οποίος είναι απ’ τους καλύτερους φοιτητές του έτους. Οπότε είναι λίγο… δεν µπορείς µε ακρίβεια να 
πεις αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Πάντως ίσως και τα παιδιά αυτά έχουν δυνατότητες, ίσως µπαίνουν και 
µε πιο εύκολα συστήµατα. Κι αυτό δεν είναι καλό για τα ίδια γιατί µπορεί να περνάν σε µια σχολή που 
τελικά να µην είναι αντάξια των προσδοκιών τους. Και των δυνάµεών τους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί ποιο πιστεύεις είναι το µέλλον τους; Το µέλλον των παιδιών αυτών. 
ΕΛΕΝΗ: Πιστεύω ότι είναι ανάλογα µε το κάθε άτοµο. Εντάξει αυτά τα άτοµα όντως θεωρούνται 
µειονότητες. ∆ηλαδή ας πούµε άλλο τα παιδιά ή κι οι γον… τα παιδιά ενός γιατρού ήδη υπάρχοντος 
που περνάνε κι αυτά στην Ιατρική, κι άλλο το παιδί ο Κύπριος που ‘χει έρθει από µία.. σε µια χώρα 
ξένη γι’ αυτόν και… δεν έχει κόσµο γνωστό. Ωστόσο για µένα είναι ο άνθρωπος, η θέληση του 
καθενός, κι οι δυνατότητές του, και το τι κάνει. ∆ηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία µπορεί τυχαία να 
πέρασαν ας πούµε σε µια σχολή, να µην την βγάλουν ποτέ, κι ο άλλος µπορεί να πέρασε µε πιο εύκολα 
κριτήρια αλλά να γίνει καλύτερος στην πορεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΕΛΕΝΗ: Η αλήθεια είναι ότι το κράτος προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να το πετύχει αυτό. ∆ηλαδή 
έχει προφορικές εξετάσεις για τους δυσλεξικούς µαθητές. Ωστόσο δεν είναι πάντα ίδια τα επίπεδα. 
∆ιότι.. για ορισµένα επαγγέλµατα όπως για τις Αστυνοµίες ή για τη.. για Τ.Ε.Φ.Α.Α. Γυµναστική 
Ακαδηµία, θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει κάποιος λόγος να εξετάζονται σε µαθήµατα, να 
εξετάσεις στα ολοκληρώµατα των µαθηµατικών. ∆εν έχει κάποιο νόηµα. Ίσα ίσα, το να περάσει µια 
κοπέλα ας πούµε έτσι που δεν το ‘χει, εε Αστυνοµ.. στην Αστυνοµία, που είναι και ψηλά η βάση γιατί 
ήταν καλή µαθήτρια, αλλά να µην µπορεί να… να µην είναι φτιαγµένη για να γίνει αστυνοµικός, σε 
αντίθεση µ’ ένα άλλο παιδί το οποίο µπορεί να µην στρώνεται να διαβάσει. ∆εν έχει καµιά σηµασία 
στο κάτω κάτω Μαθηµατικά Φυσική στο να γίνεις γυµναστής ή αστυνόµος ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι άτοµα τα οποία δεν είναι πλασµένα για τη σχολή στην οποία 
εισάγονται ότι µπαίνουν εκεί, ντε και καλά να µπούνε κάπου; 
ΕΛΕΝΗ: Συνήθως για µας αυτές οι περιπτώσεις φταίει ο γονιός. ∆ηλαδή… γονείς γιατροί, γονείς 
δάσκαλοι, σπρώχνουν και τα παιδιά τους. Όχι να γίνεις κι εσύ. Εντάξει απ’ τη µία, εντάξει, οι γονείς 
πάντα θέλουν το καλό των παιδιών τους κι ότι µπορεί να τα σπρώχνουν σ ένα επάγγελµα το οποίο 
υποτίθεται είναι κερδοφόρο. Ή τους λένε θα σε βοηθήσω κι εγώ, θα σου ανοίξω ιατρείο, θα σου 
ανοίξω επιχείρηση κάτι. Αλλά στην… αλλά εντάξει, σηµασία έχει το άτοµο να ‘ναι φτιαγµένο γι’ αυτό. 
∆ηλαδή οι γονείς από καλό µεν, αλλά τελικά χαντακώνουν το παιδί. Κι ας µην το καταλαβαίνουν. Ή 
µετά και τα παιδιά θεωρώ ότι… ότι δεν είναι όλοι ικανοί στα 16 τους να επιλέξουν το επάγγελµα για 
το οποίο θα κάνουν σε όλη τους τη ζωή. Και µπορεί από παρορµητισµό ή απ’ το να επηρεαστούν µ’ 
έναν καθηγητή, να δεθούν µ’ ένα καθηγητή ή να µισήσουν έναν άλλον, να µισήσουν και το µάθηµά 
του και να στραφούν αλλού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά τη λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΕΛΕΝΗ: Μειονότητα. Μειονότητα είναι για ‘µένα µία λέξη παρεξηγηµένη. Και κανονικά δεν θα 
έπρεπε βασικά να… µειονότητα λέµε πληθυσµούς οι οποίοι δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Αλλά 
ωστόσο αυτό ακούγεται ρατσιστικό. Κι ακούγεται σαν αυτοί να ‘χουν κάτι λιγότερο απ’ ό,τι οι άλλοι 
άνθρωποι. Που στην ουσία δεν ισχύει. Είναι ιδιαιτερότητα εγώ θα τους έλεγα. Είναι κάποιοι ιδιαί.. 
ιδιαίτεροι πληθυσµοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γιατί λέγονται µειονότητα ωστόσο; 
ΕΛΕΝΗ: Μειονότητα γιατί… είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση µε την πλειοψηφία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; Επίσηµα αναγνωρισµένη από 
το κράτος; 
ΕΛΕΝΗ: Επίσηµα αναγνωρισµένη απ’ το κράτος (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Οι Αθίγγανοι νοµίζω, δεν το ξέρω. 
Είναι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. 
ΕΛΕΝΗ: Όχι. Άλλο. Εεε.. οι µουσουλµάνοι είναι; Είναι στη Θράκη. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
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ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Και ο πληθυσµός αυτός τι, θα έχει άλλα κριτ.. θα έχει… θα ισχύουν γι’ 
αυτόν διαφορετικά πράγµατα απ’ ό,τι ισχύουν για τους υπόλοιπους ας πούµε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν ξέρω. Οι µουσουλµάνοι έχουνε διαφορετικά πράγµατα σε σχέση µ’ εµάς; Αν 
θεωρήσουµε αυτό.  
ΕΛΕΝΗ: Στο σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, αποτελούνε ειδική κατηγορία για παράδειγµα. 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εφόσον, στο συγκεκριµένο θέµα, εφόσον έχουν λάβει την ίδια παιδ, εκπαίδευση µε 
τους υπόλοιπους, γιατί να έχουν… γιατί να θεωρούνται ως µειονότητα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε όχι. 
ΕΛΕΝΗ: Απ’ τη στιγµή, αν όµως αυτό δεν συµβαίνει, θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως µειονότητα. 
Πρέπει να είµαστε ίσοι, αλλά όχι άδικοι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΕΛΕΝΗ: Προσωπικά δεν γνωρίζω. Να υπάρχει; ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΕΛΕΝΗ: Και θετικές και αρνητικές. Εεε… για µία µειονότητα η οποία όντως… δεν είναι ίδια… δεν 
έχει την ίδια δυνατότητα µε µία άλλη οµάδα, πρέπει να την βοηθήσεις. Αν όµως αυτό δεν ισχύει, δεν 
υπάρχει λόγος. ∆ιότι βοη, ευνοείς κάποιους. Και είναι άδικο αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆υνατότητες πάνω σε ποιον τοµέα; 
ΕΛΕΝΗ: Σε οτιδήποτε. ∆υνατότητες ή πλεονεκτήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ρώτησα αν υπάρχουν θετικές οι αρνητικές, και µου ‘πες τις αρνητικές.  
ΕΛΕΝΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θετικές; Αν υπάρχουν. 
ΕΛΕΝΗ: Α! Ότι µπορείς να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους, αν δεν έχουν… αν υπάρχει µία αδικία σε 
σχέση µε κάποιους άλλους, τους βοηθάς να έχουν το ίδιο δικαίωµα. Εξισώνεις τα δικαιώµατα. 
Σηµασία έχει η εξίσωση των δικαιωµάτων, όχι το να δίνεις δικαίωµα σε κάποιον άλλον να ‘χει 
περισσότερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι µουσουλµάνοι που ανέφερες, πού πιστεύεις ότι υπολείπονται σε δικαιώµατα και 
τους χαρακτηρίζουν ως µειονότητα έτσι ώστε να τους δώσουνε προνόµια; 
ΕΛΕΝΗ: Σίγουρα σε πληθυσµό είναι πολύ λιγότερος απ’ τους υπόλοιπους. Και προφανώς έχουν… 
είναι, δεν έχουν την ίδια κουλτούρα µ’ εµάς. Ωστόσο κατοικούν σ ελληνικές περιοχές. Κι αν αυτοί δεν 
έχουν πια… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υποτίθεται, αν κατάλαβα καλά, ότι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Οι µουσουλµάνοι αυτοί, είναι ελληνικής καταγωγής ή απλώς µένουν; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ελληνικής. Η ονοµασία τους είναι Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της 
Θράκης. 
ΕΛΕΝΗ: Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα. Ναι… (Σ.τ.Σ.: το επαναλαµβάνει σχεδόν ψιθυριστά, 
και φαίνεται να το επεξεργάζεται σαν σκέψη). Και τι, ποια ήταν η ερώτηση; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ξέρω ‘γω, ότι άµα είναι να δώσουνε σ’ ένα πληθυσµό το χαρακτήρα της 
µειονότητας, πάει να πει ότι θα τους δώσουνε κάποια δικαιώµατα που υπολείπονται κάποιων 
προνοµίων, άλλων δικαιωµάτων. Οι µουσουλµάνοι πού υπολείπονται; Σε τι δικαιώµατα ας πούµε ή σε 
τι προνόµια; 
ΕΛΕΝΗ: Εεε… αυτοί φοιτούν στα ελληνικά σχολεία; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ή σε ελληνικά σχολεία ή σε µειονοτικά, τα οποία είναι µισά µισά. 
ΕΛΕΝΗ: Προφανώς δεν έχουν τα ίδια δικαιώµατα στην… εκπαίδευση τη σχολική. Γι’ αυτό προφανώς 
και στο πανεπιστήµιο αποτελούν, για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο αποτελούν διαφορετική 
κατηγορία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΕΛΕΝΗ: Εγώ; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΕΛΕΝΗ: Στην ελληνική. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού χαρακτηρίζει έναν Έλληνα ή µια 
Ελληνίδα; 
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ΕΛΕΝΗ: Εεε η καταγωγή των γονιών του. Κι η δική του. Εγώ είµαι απ’ την Πελοπόννησο, οι γονείς 
µου και οι δύο είναι απ’ την Πελοπόννησο, όπως και οι παππούδες, και οι γονείς τους, οπότε θεωρώ 
ότι είναι ελληνική.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άλλα δύο στοιχεία; 
ΕΛΕΝΗ: Άλλα δύο στοιχεία. Η θρησκεία ίσως. Που είναι χριστιανική. Ορθόδοξη. Και η γλώσσα. Η 
ελληνική γλώσσα.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πάνω κάτω γενικά, ξέρεις από µειονότητες. Σε σχέση δηλαδή µε άλλα άτοµα που έχω 
πάρει συνέντευξη και δεν ξέρουνε.  Τώρα ειδικότερα µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος 
Βορειοηπειρώτης. Τι σηµαίνει για εσένα; 
ΕΛΕΝΗ: Ο όρος Βορειοηπ (Σ.τ.Σ.: δυσκολεύεται να πει την λέξη. Την διακόπτω) 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τον έχεις ακούσει; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι ναι ναι ναι, φυσικά. Βορειοηπειρώτες. Είναι… άτοµα τα οποία κατοικούν, σε σχέση µε 
τα ελληνικά κι αλβανικά σύνορα, στην Αλβανία, αλλά είναι Έλληνες. Ή τουλάχιστον.. οι ίδιοι αυτό 
λένε. Απλώς είναι στα πρώτα… είναι κοντά στα σύνορα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχεις γνωρίσει άτοµα από ‘κει; Από τον πληθυσµό αυτό; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και ποια η σχέση σου µαζί τους; 
ΕΛΕΝΗ: Η σχέση µου; Εγώ γενικώς δεν είµαι ρατσίστρια σε τέτοια θέµατα. ∆εν θεωρώ ότι πρέπει να 
‘χω άλλη µεταχείριση σε κάποιον που είναι της ίδιας εθνικότητας µ’ εµένα και διαφορετικής. 
Συγκεκριµένα εδώ φέτος, εεε… γνώρισα και άτοµο το οποίο είναι απ’ τους Άγιους Σαράντα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Φοιτητή; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι ναι ναι. Φοιτητής εδώ. Ο οποίος πέρασε µε τις εξετάσεις των οµογενών. Ο οποίος είναι 
αλβανικής… µένει κατοικεί στην Αλβανία. Εεε και γνώρισα την φίλη µου η οποία οι γονείς της είναι 
απ’ την Αλβανία, αλλά η κοπέλα µεγάλωσε στην Ελλάδα από µικρή. Ε κι οι σχέσεις µου ως προς 
φυσικά η δεύτερη κοπέλα, κάναµε παρέα µέχρι να φύγει από ‘δω µε µεταγραφή για την Αθήνα. 
∆ηλαδή ήτανε στην παρέα µου το άτοµο αυτό, φίλη µου, κι ακόµα το θεωρώ ειν η αλήθεια κι έχω 
κρατήσει επαφές. ∆εν θεωρώ ότι πρέπει να… ίσα ίσα εγώ την θαυµάζω που κατάφερε να περάσει σε 
µία απ’ τις καλύτερες σχολές, και τις πιο δύσκολες, και τα πήγαινε και πολύ καλά. Ένα έξυπνο άτοµο 
το οποίο από… από πιο φτωχή οικογένεια, µε λιγότερα φροντιστήρια από κάποιο άλλο άτοµο και τα 
κατάφερε. Εγώ αυτό το θαυµάζω, παρά να το κοροϊδεύω. Ούτε, κι ίσα ίσα το άλλο το παιδί απ’ τους 
Άγιους Σαράντα, έµαθε να µιλεί από µόνο του ελληνικά, έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Εγώ αυτό το 
θαυµάζω. ∆εν το απαξιώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ’ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε διαφορές στα άτοµα ή στο πώς µεγαλώνουν; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και στα δύο. Ό,τι σου ‘ρχεται εσένα.  
ΕΛΕΝΗ: Εεε… ναι, υπάρχουν. Εγώ µεγαλώνω σε ένα περιβάλλον που γύρω µου είναι όλοι Έλληνες, 
µιλάµε ελληνικά. Ενώ τα άτοµα αυτά µπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά µεγαλώνουν σ ένα 
περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν και άτοµα αλβανικής καταγωγής σε κύριο λόγο. Κι αυτό έχει 
επιπτώσεις στη γλώσσα, στην κουλτούρα, στα ήθη, στα έθιµα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΕΛΕΝΗ: Οµοιότητες. Είναι κι αυτοί Έλληνες. Μπορεί να µένουν, όπως είναι οι Έλληνες του 
εξωτερικού, ένας Έλληνας που ζει στη Γερµανία, έτσι κι αυτοί είναι Έλληνες που ζουν στην Αλβανία 
ας πούµε. ∆ηλαδή είναι ελληνικής καταγωγής, µένουν και κοντά στην Ελλάδα, αλλά µεγαλώνουν σε.. 
σε κουλτούρα άλλης εθνικότητας. Μεγαλώνουν σε άλλη νοοτροπία ας πούµε. Και άλλα ήθ, µε άλλα 
ήθη κι έθιµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα εθνικά είναι Έλληνες; 
ΕΛΕΝΗ: Κοίταξε! (Σ.τ.Σ.: χαµογελά). Εντάξει, έχουν γίνει διάφοροι πόλεµοι… έχουν… στην ιστορία 
τέλος πάντων έχουν γίνει πολλοί πόλεµοι, έχουν, έχουµε πάρει εδάφη, έχουµε ξαναχάσει. Για µένα 
είναι λίγο οι πληθυσµοί αυτοί κοντά στα σύνορα αναµεµιγµένοι. Εντάξει, άµα ανατρέξουµε πολύ πίσω, 
µπορεί να βρούµε διάφορα πράγµατα. Ωστόσο… εντάξει, όπως όταν… όταν έγινε… όταν 
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καθορίζονται κάθε φορά τα σύνορα, σίγουρα κάποιοι πληθυσµοί ας πούµε ελληνικοί µένουν στην 
Αλβανία, κάποιοι αλβανικοί στην Ελλάδα, και σε άλλες εθνικότητες. Εεε… ξέρεις, µεταξύ Ελλήνων 
και Τούρκων είχε γίνει κι η ανταλλαγή πληθυσµών, δεν είχε… άλλες φορές δεν είχε γίνει, οπότε 
εντάξει, λογικό είναι. Και στην Κύπρο το ίδιο. ∆ηλαδή κάποια στιγµή εντάξει, µπορεί σ ένα αλβανικό 
περιβάλλον ας πούµε ή σ ένα τουρκικό, να µένουν κάποιοι Έλληνες. Αυτοί είναι Έλληνες, πώς να το 
κάνουµε. Απλώς εντάξει, χρόνια µε τα χρόνια ελαττώνονται αυτοί και πληθαίνουν οι υπόλοιποι. Ή 
µπορεί να παντρευτεί ένας Τούρκος µε µία Ελληνίδα. Εντάξει, τα παιδιά θα είναι κι απ’ τις δύο 
εθνικότητες ας πούµε. Είναι λίγο περίεργο αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τη φίλη σου ή κάποιο άτοµο που σου λέει ότι είναι Βορειοηπειρώτης, τι σκέφτεσαι ότι 
είναι, Έλληνας, Αλβανός ή δεν τον χαρακτηρίζεις κάπως; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, αυτά τα άτοµα, γι’ αυτά τα άτοµα είναι λίγο.. είναι λίγο παρεξηγηµένα. Κάποιοι θα 
βγούνε και λένε είναι Αλβανοί, γιατί και πολλοί Βορειοηπειρώτες στην αρχή έλεγαν ότι, στην αρχή 
πολλοί Αλβανοί µάλλον έλεγαν ότι είναι Βορειοηπειρώτες όταν έρχονταν εδώ, για να τους πάρουν σε 
δουλειές, για να µην τους βλέπουν καχύποπτα. ∆ηλαδή κι οι ίδιοι… το κακό ξεκινάει απ’ τους ίδιους οι 
οποίοι δεν µπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Και µειονεκτικά ντρέπονταν να πουν, ξέρεις 
είµαι Αλβανός. Σκέφτονταν αλλιώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι φίλοι σου, τα δύο άτοµα που γνώρισες, το λένε γενικά ότι είναι Βορειοηπειρώτες; 
ΕΛΕΝΗ: Εεε, ο ένας το απέφευγε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Σαν να ντρεπόταν. Σαν να ένιωθε µειονεκτικά. Λόγω του ρατσισµού που υφίσταται. Ωστόσο 
εντάξει, δεν σηµαίνει ότι είµαστε όλοι ρατσιστές. Και η άλλη φίλη µου ήταν.. είχε µεγαλώσει από 
µικρή στην Ελλάδα, απλώς οι γονείς της είναι αλβανικής καταγωγής. Η οποία το έλεγε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι; 
ΕΛΕΝΗ: Οι γονείς της, είναι αλβανικής καταγωγής και ήρθαν στην Ελλάδα µετανάστες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις απ’ την ύπαρξη του πληθυσµού 
αυτού, µε την συνδιαλλαγή του πληθυσµού αυτού µ’ εµάς; Το ότι υπάρχουν φοιτητές ας πούµε απ’ τη 
Βόρεια Ήπειρο. Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις; 
ΕΛΕΝΗ: Οι επιδράσεις είναι και θετικές και αρνητικές. Θετικές διότι… έρχονται στην Ελλάδα άτοµα 
τα οποία, ειδικά όταν φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήµια µπορούν να εξελιχθούν σε σπουδαίους 
επιστήµονες. Να εκπροσωπήσουν την χώρα µας… εντάξει, ίσως υπάρχουν και αρνητικές επιδράσεις… 
οι οποίες… (Σ.τ.Σ.: µεγάλη σκέψη)…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα υπάρχουν. 
ΕΛΕΝΗ: Άµεσα όχι νοµίζω. Εντάξει τώρα αν το πάµε πολύ ανταγωνιστικά µε τους πληθυσµούς, 
δηλαδή δεν µπορώ να πω ότι θα ρθουν αυτοί να µας πάρουν τις θέσεις ας πούµε απ’ τα πανεπιστήµια ή 
ότι θα… ο ελληνικός πληθυσµός θα γίνει αλβανικός. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ακραίο και πιο… 
µακροχρόνιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για την Αλβανία, πιστεύεις ότι υπάρχουνε θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στο ότι στα 
σύνορά τους υπάρχει αυτός ο πληθυσµός; 
ΕΛΕΝΗ: Αρνητικές. Γιατί τα άτοµα αυτά, στρέφονται πιο πολύ προς την Ελλάδα. ∆ηλαδή νιώθουν 
πως… λένε είµαι Έλληνας. Και θέλουν πιο πολύ να φύγουν και να ρθουν στην Ελλάδα παρά στην 
Αλβανία. Βέβαια όπως πάνε τα πράγµατα µε την Ελλάδα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγα χρόνια! Μπορεί 
να γίνει και το ανάποδο σιγά σιγά. ∆εν το ξέρω. Απλώς επειδή κι η Αλβανία είναι ένα κράτος σχετικά 
αδύναµο, στρέφονταν όλοι ειδικά στην Ελλάδα παλιά για δουλειές.. αλλά εντάξει, αυτό σιγά σιγά ίσως 
αρχίσει να εκλείπει όπως γίνονται τα πράγµατα εδώ. Εδώ φεύγουν οι Έλληνες απ’ την Ελλάδα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΕΛΕΝΗ: Ε για τον λόγο που είπαµε πριν. ∆ιότι µπορεί να… οι άνθρωποι αυτοί να µένουν σε αλβανικά 
χώµατα, αλλά… δεν είναι… Αλβανοί. Μπορεί να µεγαλώνουν στο περιβάλλον αυτό, αλλά οι γονείς 
τους είναι Έλληνες. Απλώς µε πολέµους, µε καθορισµούς συνόρων, έχουν καταλήξει να µένουν εκεί. 
Όπως κι αντίστοιχα εδώ, µπορεί… κοντά στα σύνορα αλλά στα ελληνικά, µένουν άτοµα οι οποίοι είναι 
αλβανικής καταγωγής, µουσουλµάνοι…  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Που πάνω κάτω την ξέρεις. Αλλά θα πρέπει να σου δώσω 
τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη λίγων γραµµών.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΕΛΕΝΗ: Λοιπόν. Εεε εντάξει. Άλλο να δίνεις πανελλήνιες σε έξι µαθήµατα, άλλο… ο βαθµός 
απολυτηρίου του αλβανικού σχολείου που δεν ξέρω κι εγώ τι διδάσκονται στην τελευταία τάξη, µαζί 
µε την νεοελληνική γλώσσα. Ωστόσο αυτό που αξίζει να σηµειωθεί, που πρέπει να κρατήσουµε, είναι 
ότι εισάγονται σε ποσοστό 1%. ∆ηλαδή δουλεύουµε ποσοστιαία και παίρνουµε τους καλύτερους. 
Αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχουνε σε κάποια… σε κάποια σχολή θα υπάρχουν κάποια καλά µυαλά τα 
οποία θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο, γιατί όχι. Και εξάλλου εεε λέει ότι 
εισάγονται επιπρόσθετα του συνόλου των εισακτέων, άρα δεν… κόβονται άτοµα απ’ τη γενική σειρά, 
να το πούµε έτσι. Είναι... το ελληνικό κράτος λέει πέρα απ’ τη γενική σειρά, 90 άτοµα, 90 θα πάρω. 
∆εν λέει το 1 θα είναι από ‘κει. Οπότε δεν µπορούµε να πούµε ότι µας παίρνουν τις θέσεις. Απλώς 
εµείς δεν µπορούµε να περάσουµε για κάποιο λόγο ας πούµε. Εεε… αλλά αυτό εδώ πέρα που λέει για 
τις Στρατιωτικές Σχολές ότι πρέπει να εξετάζονται και σ άλλα µαθήµατα, το θεωρώ λίγο ρατσιστικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Γιατί. Γιατί να µπεις σε µία σχολή Υπαξιωµατικού και να δώσεις αρχαία και φυσική, και να 
µην δώσεις κι αυτές τις εξετάσεις για να µπεις στην Ιατρική και να µπεις στο Φυσικό και να µπεις στο 
Παιδαγωγικό; Για ποιο λόγο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, επειδή φοράς µια στολή; Εµένα δεν µου αρέσει αυτό σαν νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι θα µπορούσε να συµβολίζει… όχι να συµβολίζει… Γιατί η στολή κάνει την 
διαφορά; 
ΕΛΕΝΗ: Εγώ το.. το θεωρώ άδικο. ∆ιότι επειδ.. αν δηλαδή εξεταστείς και στα υπόλοιπα µαθήµατα, 
µπορείς θα µπορέσεις, κι αν δεν µπορέσεις να εξεταστείς δεν µπορείς; Το θεωρώ άδικο. Ή λες 
µπορείτε να µπείτε και σ αυτές τις σχολές ή λες δεν µπορείτε να µπείτε. Αυτό για µένα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 
διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΕΛΕΝΗ: Συµφωνώ µε όλα εκτός απ’ αυτό για τις σχολές αυτές. Για µένα θα ‘πρεπε ή να επιτρέψει ή 
να απαγορεύσει. Τώρα ποιο από τα δύο.. δεν ξέρω! Αλλά αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΕΛΕΝΗ: Αυτοί οι νόµοι. Για να ευνοήσουν. Γι’ αυτό φτιάχτηκαν. Για να ευνοήσουν τη µειονότητα 
αυτή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί να ευνοηθούν; 
ΕΛΕΝΗ: ∆ιότι απ’ το ελληνικό κράτος θεωρούνται µάλλον κι αυτοί ελληνικής… ελληνικής 
εθνικότητας. Και το κράτος φαίνεται να θέλει τέτοια άτοµα να σπουδάσουν. Ωστόσο µε περιορισµούς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσαν ωστόσο να περνάν στα ελληνικά πανεπιστήµια αλλά να δίνουν όλα τα 
µαθήµατα. Γιατί να τους κάνουν ειδική κατηγορία; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι όµως όταν στο σχολείο που είσαι διδάσκεσαι σε άλλη γλώσσα, άλλη ύλη, άλλα 
πράγµατα, είναι άδικο µετά να τον εξετάσεις αυτά που εξετάζεται κάποιος άλλος. Μόνο.. άµα θες, 
µπορείς να τον πάρεις, να του κάνεις αυτά που κάνεις τις ίδιες ώρες και τα ίδια µαθήµατα και την ίδια 
ύλη µ’ αυτά που κάνεις και στους Έλληνες, και µετά να τους πεις δίνετε ίσες εξετάσεις. ∆ηλαδή το να 
δίνανε τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς, θα ‘ταν άδικο φυσικά, εφόσον δεν έχουν την ίδια µόρφωση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία παρόλο που υπάρχει αυτός ο διαχωρισµός του 
να δίνουνε όλα τα µαθήµατα. Πώς σου φαίνεται το ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα να περάσουν σ αυτές 
τις σχολές; 
ΕΛΕΝΗ: Η δυνατότητα να περάσουν.. αφενός µε το να δώσουν επιπρόσθετα µαθήµατα το θεωρώ 
άστοχο. Θα έπρεπε ή να περάσουν κανονικά ή όχι. Τώρα το αν θα τους επιτρεπόταν… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται το ότι υπάρχουν Βορειοηπειρώτες αστυνοµικοί ή στρατιωτικοί; 
ΕΛΕΝΗ: Κοίτα, αυτό είναι θέµα ατόµων. Ελληνική καταγωγή λέει; 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Άρα αφού λέει ελληνική καταγωγή, θα πρέπει να τους επιτρέπεται το δικαίωµα είτε αρέσει 
σε κάποιους είτε όχι. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιον δεν θα µπορούσε να αρέσει; Και γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Στα άτοµα σίγουρα τα οποία είναι µεγαλωµένα στην Ελλάδα και ελληνικής καταγωγής τα 
οποία στοχεύουν στις ίδιες θέσεις. Και στα άτοµα τα οποία είναι ρατσιστικά και θεωρούν ότι κάποιος 
που µένει 50 χιλιόµετρα µακριά τους, δεν είναι ικαν, δεν είναι Έλληνες ή δεν είναι ικανός να µπει σ 
αυτές τις σχολές. Γιατί. Θα µπορούσε και ο ίδιος να είναι από την Βόρεια Ελλάδα, αυτός ο 
Πελοποννήσιος ας πούµε, εξάλλου κι εγώ Πελοποννήσια είµαι, δεν έχει σηµασία. Εντάξει, γιατί εσύ 
είσαι πιο πολύ Έλληνας κι εγώ πιο λίγο επειδή είµαι κοντά στα σύνορα; ∆ηλαδή είναι άδικο αν το 
σκεφτούµε σωστά και χωρίς… εεε… ρατσιστικές… µε ρατσιστική διάθεση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, ή άµα πάρεις το παράδειγµα των 
φίλων σου ή και γενικά, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζουνε περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες 
δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητές ή φοιτήτριες;  
ΕΛΕΝΗ: Για µένα, δυσκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες; 
ΕΛΕΝΗ: ∆ιότι πράγµατα τα οποία µπορεί εγώ να τα ‘χα κάνει σχολ, εντάξει βέβαια αυτό εκ του 
ασφαλούς δεν το γνωρίζω κι ακριβώς. Ας πούµε πράγµατα που εγώ µπορεί να ‘χαµε κάνει στο λύκειο 
και... να τα ξαναβλέπω στο πανεπιστήµιο, να µου είναι πιο εύκολο. Ενώ κάποιο παιδί τα οποία δεν τα 
‘χει κάνει αυτά, γι’ αυτόν να’ ναι καινούρια. Επίσης τα παιδιά τα αφού πήγαιναν σε σχολείο, τα 
συγκεκριµένα άτοµα έτσι, η συγκεκριµένη µειονότητα, πήγαιναν… διδάσκονταν στην αλβανική 
γλώσσα, ενώ εγώ στην ελληνική, που πήγαινα και σχολείο στην ελληνική… δηλαδή η δυσκολία µε τη 
γλώσσα είναι πολύ φυσικό να την αντιµετωπίσουν. ∆ηλαδή αυτά τα παιδιά είναι µια πρόκληση 
παραπάνω από µας. Όπως κι εµείς. Όπως ένας Έλληνας που πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία. Ή στη 
Γερµανία. Αυτά. Και κυρίως θέµατα δηλαδή λόγω της γλώσσας, και το άµα έχει κάνει κάτι στο 
σχολείο του. Εντάξει, αυτό είναι πολύ..  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ‘χεις δει και στους φίλους σου αυτό;  
ΕΛΕΝΗ: Ναι. Ναι ναι ναι. Στο µάθηµα της χηµείας ήταν κάποια πράγµατα τα οποία εµείς τα ‘χαµε 
κάνει στην τρίτη λυκείου και στις πανελλαδικές, κι οι Κύπριοι δεν τα ήξεραν.. ας πούµε. Εντάξει 
βέβαια αυτό µπορεί να ‘ναι ένα κεφάλαιο, ένα µάθηµα, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερα τραγικό, θα το 
µάθουν τότε. Εντάξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άσχετο τώρα. Οι Κύπριοι κάνουν παρέα µε Ελλαδίτες; 
ΕΛΕΝΗ: Συνήθως κάνουν µεταξύ τους. Ας πούµε στο δεύτερο έτος, είναι έξι Κύπριοι, κάνουν παρέα 
µεταξύ τους. Εεε… και στο δικό µας τέλος πάντων, το ίδιο ισχύει. Α! Βέβαια υπάρχει από τους 10-20 
Κύπριους, θα υπάρχει ένας που κάνει παρέα µε όλα τα άλλα τα παιδιά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Βορειοηπειρώτες κάνουν παρέα µε µη Βορειοηπειρώτες; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί οι Κύπριοι κλείνονται ας πούµε τόσο πολύ µεταξύ τους, και οι Βορειοηπειρώτες 
όχι; Θα µπορούσε να υπάρχει κάποια εξήγηση; 
ΕΛΕΝΗ: Οι Κύπριοι νοµίζω είναι πιο πολλοί απ’ τους Βορειοηπειρώτες. ∆εν ξέρω, µπορεί να ‘χει 
τύχει στο δικό µου έτος λίγο ως πολύ. Οπότε συγκροτούνε έτσι ένα γκρουπάκι. Τώρα οι άλλοι, µπορεί 
να ξεκινήσουν στην αρχή να κάνουν παρέα µε οµογενείς, διότι κι αυτοί έρχονται πιο µετά. Ας πούµε 
κανά µήνα µετά απ’ ό,τι έχουν ξεκινήσει τα µαθήµατα. Οπότε εµείς µπορεί να ‘χουµε κάνει λίγο 
παρέες, και να ‘ρθουν αυτοί µετά. Αλλά στην πορεία µπαίνουν, µπορούν να µπουν σε άλλη παρέα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΕΛΕΝΗ: Το άτοµο αυτό το οποίο είναι; 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι αριστούχος, κι είναι Βορειοηπειρώτης.  
ΕΛΕΝΗ: Αυτό επιβεβαιώνει ότι αυτά τα άτοµα δεν έχουν κάτι κατώτερο από µας, είναι ότι, δεν µπορεί 
να πει κάποιος όταν βλέπει αυτό το πράγµα ότι ένα άτοµο τέτοιο δεν αξίζει ή ότι το σύστηµα είναι 
άδικο. Όταν ο άλλος το καταφέρει, καταλαβαίνεις κι εσύ ότι δεν είναι κατώτερός σου. Άρα δικαίως 
µπορεί να διεκδικήσει τέτοια θέση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… σ αυτήν την περίπτωση… εντάξει, εκεί φαίνεται η άλλη πλευρά, που 
λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ίδια τα δικαιώµατα, και γι’ αυτό φαίνεται µετά. Τώρα για µένα αυτό είναι 
το άτοµο. ∆ηλαδή αν και ο άλλος, εντάξει ή µπορεί να τύχει. ∆ηλαδή το παιδί δεν ξέρει κι εκ των 
προτέρων αν θα τα καταφέρει ή όχι. Πάει εκεί και βλέπει. Ωραία, περνάω µε το σύστηµα που έχει 
εφαρµοστεί για µένα. Μπορεί να δει ότι τελικά πάει καλά, µπορεί ν ανταπεξέλθει, και µπράβο του. Και 
πάλι όχι. Για µένα πρέπει να ξέρεις αυτή τη στιγµή. ∆ηλαδή όταν ένα άτοµο βλέπει ότι όντως δεν 
µπορεί πρακτικά να τα περάσει τα µαθήµατα, ίσως πρέπει να το εγκαταλείψει από κάποιο σηµείο και 
µετά δηλαδή. Αν βλέπει ότι, ή αν, ή µπορεί να πει θα µείνω, θα το παλέψω και να προσπαθήσει ακόµα 
περισσότερο. Εντάξει, αυτό… ένα σύστηµα µπορεί να ‘ναι µεν άδικο, αλλά εντάξει κάποιο άτοµο 
µπορεί.. µπορεί ν αποτύχει. Ας πούµε να του πέσει ένα θέµα εύκολο και να περάσει τις εξετάσεις. Αυτό 
µπορεί να γίνει όµως αντίστοιχα και µ’ εµάς, µε τη γενική σειρά. Εντάξει, στην περίπτωση αυτή πρέπει 
να δει τι θα κάνει. Πολλά άτοµα είναι από πάνω και µετά γυρίζουν πίσω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ρατσιστικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Γιατί. ∆ιότι αυτό που είπαµε πριν. Μπορεί να πας σ αυτόν που µπήκε πρώτος στη σχολή, ο 
οποίος µπορεί στο τέλος µε το ζόρι να πήρε το πτυχίο, να το πήρε µε τα sos, και να µην ξέρει. Ενώ 
κάποιος άλλος.. για ποιο λόγο ο Κύπριος ή ο Βορειοηπειρώτης να µην γίνει ένας καλός επιστήµονας; 
Ιδιαίτερα ρατσιστικό. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πρώτος που δεν τα πάει καλά, χάνει µετά την πορεία του;  
ΕΛΕΝΗ: ∆εν κατάλαβα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι ο πρώτος που µπήκε στο πανεπιστήµιο, µπορεί στη συνέχεια να µην περνάει 
τα µαθήµατα µ’ ευκολία. Γιατί πιστεύεις ότι θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, ένα σύστηµα µπορεί σε γενικές γραµµές να είναι δίκαιο, σωστό, αξιοκρατικό ή 
οτιδήποτε, αλλά εντάξει, µέσα στην πληθώρα των ατόµων που εξετάζεται σ αυτό, µπορεί κάποιος, 
αυτό που είπαµε πριν, από λίγη τύχη να γραψε καλύτερα. Μπορεί να ‘χε κάνει το ίδιο θέµα. Κάτι, το 
οτιδήποτε. Μπορεί να έτυχε εκείνη τη µέρα να είχε.. πώς να το πω, όρεξ… να ‘ταν τυχερός ας πούµε. 
∆ηλαδή µπορεί κάποιος να πηγαίνει για 15000 µόρια, να γράφει 17, και να περάσει σε µια καλύτερη 
σχολή απ’ αυτή, σε µια πιο υψηλόβαθµη σχολή απ’ αυτή που ήθελε. Γιατί λέει, γιατί όχι, για καλύτερο 
για µένα; Αλλά τελικά εντάξει, αν εσύ είσαι του 15, εκεί, θα το δεις µετά δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου; Και δεν εµπιστευότανε αυτός ο φοιτητής να στείλει ένα αγαπηµένο του 
πρόσωπο εκεί ή να πάει ο ίδιος.  
ΕΛΕΝΗ: Σε δικηγόρο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σ έναν δικηγόρο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο. 
ΕΛΕΝΗ: Πάλι το ίδιο. ∆εν έχει σηµασία το επάγγελµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης, και 
πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι 
σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, αυτό που θα κοιτάξω απέναντι στο συνάδελφό µου, θα είναι το πόσο καταρτισµένος 
είναι στο αντικείµενό του και όχι το από πού είναι. Μπορεί να γίνει καλύτερος από µένα (Σ.τ.Σ.: της 
ξεφεύγει ένα µικρό γέλιο), γιατί απλά… έχει περισσότερες γνώσεις ή το κατέχει καλύτερα τ 
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αντικείµενο από µένα. ∆εν έχει σηµασία από πού είναι. Ίσα ίσα, εντάξει, το πιο εύκολο είναι να 
κατηγορήσουµε τον άλλον, έλα θα µαι καλύτερη απ’ αυτόν γιατί αυτός ας πούµε είναι από µειονότητα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι µπήκε µε ειδική κατηγορία, θα το έβλεπες καθόλου; Μην κοιτάξεις την 
καταγωγή, αλλά το ότι µπήκε µε ειδική κατηγορία, ότι µπήκε µε έκθεση στην Ιατρική. 
ΕΛΕΝΗ: Λοιπόν! Αν είµαι κι εγώ συνάδελφός του, εντάξει σίγουρα δεν… λοιπόν, θα πω κάτι τώρα 
που εντάξει, το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, και για την γενική σειρά, είναι σε γενικές 
γραµµές αξιοκρατικό σύστηµα, µπορεί να διαχωρίσει τον έξυπνο απ’ τον όχι έξυπνο ας πούµε, ή των 
κατώτερων δυνατοτήτων, αλλά ποιος µπορεί να πει σ ένα παιδί που δεν πέρασε για 10 µόρια σε µια 
σχολή ότι δεν άξιζε. ∆ηλαδή αυτές οι µικροαδικίες υπάρχουν. Τώρα αυτό είναι όµως είναι, πολύ 
λεπτές γραµµές. ∆ηλαδή είναι εντάξει. Μπορεί κάποιος να ήτανε… δηλαδή αυτό µπορεί εντάξει, αυτός 
να ‘τανε τυχερός ας πούµε να πέρασε, κι ο άλλος… είναι λίγο περίεργη η όλη φάση. Ίσα ίσα δεν ξέρω, 
δεν έχω µιλήσει µ’ ένα παιδί να µου πει πόσο δύσκολο ήταν γι’ αυτόν να περάσει. ∆ηλαδή µπορεί κι η 
έκθεση γι’ αυτόν να του ήταν δύσκολη, όταν ζεις σ ένα περιβάλλον που ακούς µια εντελώς 
διαφορετική γλώσσα. Είναι λίγο περίεργο αυτό. ∆ηλαδή όντως, δεν µπορείς µε βεβαιότητα να πεις 
άξιζε να περάσει ενώ δεν άξιζε. Μπορεί… είναι λίγο περίεργο. Κι είναι µετά άλλα πράγµατα. Ας πούµε 
κάθε χρονιά, την µία βάζεις θέµατα διαγωνισµών και χαντακώνεις πολλά άτοµα τα οποία άξιζαν να 
περάσουν κι αυτό φαίνεται απ’ την επόµενη χρονιά. Αλλά εντάξει, όταν τα θέµατα είναι σχετικά καλά, 
είναι διαβαθµισµένα, γιατί έτσι πρέπει να ‘ναι οι πανελλαδικές, όχι θέµατα αεροπλανικά. Θέµατα 
διαβαθµισµένα. Και να µπορείς να ξεχωρίσεις όσο καλύτερα µπορείς τους… τους µαθητές σε βαθµίδες 
για να περάσουν στη σχολή που επιθυµούν. Τώρα εντάξει, και πάλι. Και σε αυτή την περίπτωση, το 
παιδί που χάνει για λίγα µόρια τη σχολή, δεν µπορείς να πεις ότι… δεν άξιζες. Τώρα εντάξει, είναι 
άλλοι που µπορείς να πεις ότι αυτός θα ξαναπροσπαθήσει. Αλλά εντάξει, µετά µπαίνουν άλλα 
πράγµατα. Αν έχουν οι γονείς λεφτά για φροντιστήρια… άλλα πράγµατα. ∆ηλαδή καµιά φορά είναι 
και το φαινόµενο της τύχης, είναι κι η τύχη µέσα. Μπορεί κάποιος να ‘ναι λίγο πιο τυχερός από 
κάποιον άλλον. Εντάξει, τυχερός άµα κερδίσει και το τζόκερ εφόσον το πάµε έτσι. Αυτό! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; Και γνωρίζοντας ότι 
µπήκε ως ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο.  
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, στο βιογραφικό δεν θα υπήρχε αυτό όµως, θα υπήρχαν και κάποια άλλα πράγµατα 
τα οποία σ αυτά θα έπρεπε να δώσουµε πιο πολύ σηµασία. Όπως είναι ο βαθµός πτυχίου, το τι έχει 
κάνει… αν έχει συµµετοχές σε συνέδρια, αν έχει κάνει γενικώς διάφορα άλλα πράγµατα που µπορείς 
να κάνεις. Κοινώς πάνω σ αυτά πρέπει να δώσουµε περισσότερο βάση, και όχι στην εθνικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα δεν κοιτάξουµε την εθνικότητα, αλλά το ότι έχει περάσει µε ειδική κατηγορία. 
Ξέρεις ότι έχει περάσει µόνο µε έκθεση.  
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, ανεξάρτητα µε το πώς περνάς, σηµασία έχει αυτό που είπαµε και πριν. Εντάξει, 
µπορεί να βρεις κι αυτόν που βγαλε το πιο πολλά µόρια στις πανελλαδικές. Σηµασία έχει στο 
πανεπιστήµιο τι κάνει. ∆εν µε νοιάζει εµένα άµα ήτανε καλός µαθητής, άµα ήξερε καλό µάθηµα και 
καλή φυσική. Σηµασία έχει στο αντικείµενο που σπούδασε. Και σ αυτό που θα ασκήσει πώς είναι και 
τι κάνει. Μπορεί να ‘ναι τυχερός και να µπήκε, αλλά σηµασία, αν δεν είναι καλός µετά στ’ αντικείµενό 
του, αυτό µας νοιάζει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη απ’ τη Βόρεια Ήπειρο; 
ΕΛΕΝΗ: Τι, πώς θα του… ναι, αν είχα, τι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Πώς θα ένιωθα ας πούµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Θα µ’ ενδιέφερε πιο πολύ αφενός η κατάρτισή του. ∆ηλαδή αν έβλεπα ότι είναι καλός 
επιστήµονας, γιατί να τον κατηγορήσω; Κι απ’ την άλλη, το πώς θα συµπεριφερόταν σ εµένα. ∆ηλαδή 
αν αυτός συµπεριφερόταν ρατσιστικά απέναντί µου, ε εντάξει, θα µε πείραζε. Όπως ούτε κι εγώ βέβαια 
έχω το δικαίωµα να του συµπεριφερθώ.. ρατσιστικά. Θα πρέπει κι οι δύο να βλέπουν ότι ξέρεις κάτι, 
είµαστε συνάδελφοι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά, θεωρείς ότι υπάρχει εκατέρωθεν ρατσισµός; Και αυτοί προς εµάς; 
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(Σ.τ.Σ.: Κουνάει το κεφάλι θετικά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Ειδικά… ειδικά αυτοί που πετυχαίνουν. Γιατί µπορεί να πει, εγώ, αυτό ακριβώς, εγώ που 
µεγάλωσα σ αλβανικό σχολείο, και κατάφερα και τέλειωσα και πήρα το πτυχίο µου κι αυτό κι εκείνο. 
Κι εκείνοι ας πούµε, που µε έτοιµα θέµατα µπορούν να πουν, γιατί ακούγονται για τις πανελλαδικές, 
για φροντιστήρια που αγοράζουνε θέµατα κι αυτά. Ή µπορούνε να πούνε ο άλλος, έχει τόσα λεφτά, οι 
γονείς του τέλος πάντων που το στείλανε φροντιστήρια, αυτό έλειπε να µην περάσει. ∆ηλαδή 
εννοείται, κι αυτοί που πετυχαίνουν, έχουν ένα γόητρο. Ότι εγώ ξεκίνησα από εκεί κι έφτασα εκεί. Ενώ 
εσύ τα ‘χεις κι όλα έτοιµα ας πούµε. Που εντάξει, δεν είναι, ούτε αυτό είναι σωστό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι σηµαντικό γενικά η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, το να πηγαίνει το 
παιδί φροντιστήριο για να περάσει στο πανεπιστήµιο; 
ΕΛΕΝΗ: Εεε, θεωρώ πως ναι. Είναι σηµαντικό. Εεε, ωστόσο δεν σηµαίνει ότι όποιος πάει στο 
φροντιστήριο, πετυχαίνει κι όλας. ∆ηλαδή ας πούµε η κο, η φίλη µου που ‘ταν αλβανικής καταγωγής, 
έκανε φροντιστήρια ένα χρόνο, πέρασε Ιατρική. Κι άλλα παιδιά µε φροντιστήριο, µε δασκάλα από 
πρώτη δηµοτικού που λέει ο λόγος, δεν περνάνε πουθενά. Πάντα έχει να κάνει το άτοµο. Αλλά εντάξει, 
τα φροντιστήρια για τις πανελλαδικές είναι κάτι σηµαντικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Και ήδη µου την ανέφερες. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, η οποία πάνω 
κάτω ξέρεις πώς έχει δηµιουργηθεί; Με την Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, µε την ανταλλαγή των 
πληθυσµών όπου εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Ίµβρου και της Τενέδου, 
και αναλόγως, εξαιρέθηκαν οι µουσουλµάνοι της Θράκης, και µείναν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κι έτσι 
έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουν στην µειονότητα αυτή, 
τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… τα άτοµα αυτά… είναι ελληνικής καταγωγής, µένουν στην Ελλάδα, κι 
αυτό είναι σηµαντικό γιατί µεγαλώνουν στην ελληνική κουλτούρα. Ωστόσο κρατή, διατηρούν το 
θρήσκευµα, και οι γονείς τους τι είναι; Οι γονείς τους… Τούρκοι ή Έλληνες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εντάξει, µεγαλώνουν µε το… έθιµο το θρησκευτικό, και µάλιστα είναι έθιµο 
θρησκευτικό.. το µουσουλµανικό που είναι… στην Τουρκία. Εντάξει, βέβαια αυτό που το λάθος µας 
είναι που ταυτίζουµε θρησκεία µε κράτος. Τέλος πάντων. Τα άτοµα αυτά… επειδή διατηρούν τη 
θρησκεία τους, παρότι του ότι µένουν στην Ελλάδα, εντάξει, µπορεί να ‘ναι Έλληνες, αλλά έχουν 
έµφυτο το.. την κουλτούρα την τουρκική λόγω θρησκεύµατος. Ωστόσο σε ελληνικά σχολεία δεν 
φοιτούν; Ή όχι; Ή σε ειδικά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ή ελληνικά ή µειονοτικά.  
ΕΛΕΝΗ: Τα άτοµα που φοιτούν σ ελληνικά σχολεία, και µένουν και στην Ελλάδα, εντάξει, θεωρώ ότι 
θα ‘πρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µ’ εµάς. ∆εν γνωρίζω αν τα έχουνε. Τώρα τα άτοµα που 
πηγαίνουν σε σχολεία ειδικά, είναι αλλιώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα σου ρθει ένας µουσουλµάνος της Θράκης, και σου πει είµαι µουσουλµάνος απ’ τη 
µειονότητα, εσύ αυτοµάτως τι θα πεις µέσα σου ότι είναι; Τι είναι εθνικά; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Λίγο, το τι γράφει η ταυτότητά τους, γράφει ελληνικής καταγωγής ε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, για µένα µπορεί να είναι ας πούµε… Έλληνας, ελληνικής καταγωγής, ας πούµε το 
DNA του ελληνικό πώς να το πω, αλλά εντάξει, έχει επιδράσεις και από τους δύο πολιτισµούς η 
αλήθεια είναι. Μη λέµε ψέµατα. ∆ηλαδή και τη θρησκεία παίζει σηµαντικό ρόλο. Μην το γελάµε. 
∆ηλαδή αυτός µέσα του µπορεί να ‘ναι πιο πολύ Τούρκος παρά Έλληνας. Ενώ οι Βορειοηπειρώτες 
νοµίζω µεγαλώνουν µε τα ελληνικά ήθη κι έθιµα. Ή όχι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Αυτό. ∆ηλαδή σηµασία έχει, πέρα απ’ το τι… απ’ το τι γράφει η ταυτότητά σου, και το πώς 
νιώθεις εσύ. Και πώς µεγαλώνεις εσύ. ∆ηλαδή η µειονότητα της Θράκης θεωρώ ότι αισθάνεται πιο 
πολύ τούρκικη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα τι είναι όµως; 
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ΕΛΕΝΗ: Για µένα είναι… ένας πληθυσµός ιδιαίτερος που έχει στοιχεία κι απ’ τους δύο… 
πολιτισµούς. ∆ηλαδή δεν είναι ούτε καθαρά Έλληνες, ούτε καθαρά Τούρκοι. Ούτε κι ότι ο καθένας ότι 
θεωρώ ότι είναι περισσότερο που... που τείνει περισσότερο. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις απ’ το γεγονός ότι υπάρχει 
αυτός ο πληθυσµός στην Ελλάδα; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Αρνητικές υπάρχουν όταν αυτοί βλέπουν ανταγωνιστικά τους Έλληνες. Κι 
ας πούµε σκέφτονται τα ιστορικά γεγονότα, και θεωρούν ότι ξέρεις πρέπει το έδαφος αυτό να γίνει 
τουρκικό. ∆ηλαδή όταν το βλέπεις έτσι, είναι άσχηµο. Εεε και προσπαθούν ας πούµε να ενισχύσουν 
τον τουρκικό πολιτισµό µέσα στο ελληνικό κράτος. Το αρνητικό. Το θετικό είναι αυτό που είπαµε 
πριν. Ότι το κράτος το δικό µας, µπορεί να έχει άτοµα τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής και εεε… 
βοηθούν το κράτος να πάει µπροστά ας πούµε οι επιστήµονες. Αυτή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ’ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: κουνάει θετικά το κεφάλι). ∆ιαφορά στον τρόπο µε τον οποίο µεγαλώνουµε. 
Καταρχάς εγώ είµαι χριστιανή ορθόδοξη, ενώ αυτός µουσουλµάνος. ∆ιαφορά στη θρησκεία. Και 
γενικώς το πώς µεγαλώνω. Έχω µεγαλώσει ας πούµε από γονείς… που… µεγάλωσαν στην Ελλάδα, 
δεν έχουν µεταναστεύσει, δεν έχουν… αλλάξει τον τόπο τον οποίο ζούνε. Ενώ οι γονείς εκείνοι έχουν 
επιδράσεις κι από άλλους λαούς. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΕΛΕΝΗ: Μένουν στο ελληνικό κράτος, η επίσηµη γλώσσα είναι η ελληνική. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι διαφορές πιστεύεις ότι έχουν οι µουσουλµάνοι της Θράκης µε τους 
Βορειοηπειρώτες; Αν έχουν. 
ΕΛΕΝΗ: Οµοιότητες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Θα σε ρωτήσω και για διαφορές.  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Κι οι δύο µεγαλώνουν σε ένα… σε µία χώρα… αλλά µεγαλώνουν µε την 
κουλτούρα και οι… όχι µόνο, όχι µόνο, κι ενός άλλου πολιτισµού. ∆ηλαδή οι Βορειοηπειρώτες 
µεγαλώνουν µε ελληνικά έθιµα στα αλβανικά χώµατα, και οι µουσουλ… και οι… και η µειονότητα της 
Θράκης µεγαλώνει στα ελληνικά χώµατα, αλλά µε κουλτούρα Οθωµανών… Τούρκων. Αυτή είναι η 
οµοιότητά τους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ιαφορές; 
ΕΛΕΝΗ: ∆ιαφορές… αν ισχύει αυτό που λέω, και δεν είναι κάτι απόλυτο, ότι οι Βορειοηπειρώτες 
νιώθουν πιο πολύ Έλληνες ενώ η µειονότητα της Θράκης πιο πολύ µουσουλµάνοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι παρόλο που ο ένας πληθυσµός ζει εκτός των συνόρων νιώθει πιο 
πολύ Έλληνες, ενώ οι άλλοι που ζουν εντός των συνόρων νιώθουν πιο πολύ κάτι άλλο; 
ΕΛΕΝΗ: Νοµίζω είναι θέµα… των κρατών που συγκρίνεις. ∆ηλαδή οι Αλβανοί ήταν ένα αδύναµο 
κράτος, πιο µικρό απ’ την Ελλάδα, και η Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι πριν κάποια.. εντάξει, ακόµα και 
τώρα που βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο, υποτίθεται είναι πιο δυνατή από την Αλβανία. Και εντάξει, 
όλοι µας θέλουµε να µένουµε σ ένα κράτος το οποίο είναι πιο δυνατό, στο οποίο έχεις πιο πολλές 
ευκαιρίες να εργαστείς, είσαι πιο ήρεµος. ∆ηλαδή όταν γίνονται συνέχεια πόλεµοι κι αυτά, θες να 
φύγεις να πας σε µια, στην γειτονική χώρα που µπορεί τα πράγµατα να ‘ναι καλύτερα. Εντάξει, κι η 
Τουρκία αντίστοιχα είναι µεγαλύτερο κράτος από µας, πιο δυνατό οικονοµικά. Κι ανάλογα µε την 
κουλτούρα και την… τον λαό. ∆ηλαδή ας πούµε οι Τούρκοι είναι… φιλοπόλεµος λαός. ∆ηλαδή κι 
αυτοί µπορεί να ‘χουν µεγαλώσει έτσι λίγο µε το αχ, κι ότι ξέρεις η Ελλάδα είναι δική µας, και.. αυτό. 
Εντάξει, τώρα αυτό µπορεί και να µην ισχύει. ∆ιότι δεν έρχοµαι σ επαφή µε τέτοια άτοµα για να 
γνωρίζω. Αυτό εγώ πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Ανάλογα µε το πώς έχει διδαχτεί κι ο καθένας την ιστορία βέβαια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο πληθυσµός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΕΛΕΝΗ: Ποιος απ’ τους δύο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο µουσουλµανικός. 
ΕΛΕΝΗ: Ο µουσουλµανικός. Μειονότητα. ∆ιότι τα άτοµα αυτά, ζουν σε µία χώρα αλλά έχουν 
διαφορετική θρησκεία. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ιαφορετική θρησκεία έχουν και οι Καθολικοί που ζούνε στη Σύρο, στην Τήνο. 
ΕΛΕΝΗ: Ισχύει. Όµως αυτό, η… µουσουλµανική θρησκεία είναι στενά συνυφασµένη µε την τουρκική 
καταγωγή. Νοµίζω. Γι’ αυτό λίγο… έχει επικρατήσει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία που ξέρεις πάνω κάτω. Όπως και πριν, θα σου δώσω 
να διαβάσεις τον νόµο µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΕΛΕΝΗ: Ηµεδαπής; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ελληνικής. 
(Σ.τ.Σ.: συνεχίζει να διαβάζει από µέσα της).  
ΕΛΕΝΗ: Μάλιστα. Η ερώτηση είναι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΕΛΕΝΗ: Λοιπόν, όπως και πριν, το σωστό είναι ότι εισάγονται επιπρόσθετα του συνόλου των 
εισακτέων, κι έτσι όποιος λέει ότι µας παίρνουν τις θέσεις κι αυτά, είναι άστοχο. Είναι 0 5, είναι πολύ 
χαµ, είναι χαµηλό το ποσοστό, εεε… αυτοί πώς εισάγονται; Τι εξετάσεις δίνουν; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πανελλήνιες. 
ΕΛΕΝΗ: Πανελλήνιες. Τα ίδια µαθήµατα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΕΛΕΝΗ: Ωραία. Εεε… οπότε ως.. σ αυτό το κοµµάτι είναι δίκαια… δίκαιη η εισαγωγή τους. Κι 
εντάξει, µετά αν πάρει κάποιος το µηχανογραφικό, βλέπει. Ιατρική 19000 µόρια, ειδική κατηγορία 
µουσουλµάνων βλέπει 12. Και τρελαίνεται. Όµως αν δεις τις θέσεις, κι εφόσον είναι επιπλέον, δεν 
πρέπει να πω… να επηρεαζόµαστε. ∆ηλαδή ας πούµε καµιά φορά λέµε, τι εγώ πέρασα µε τόσα µόρια, 
κι αυτός µε τόσα. ∆εν είναι σωστό αν το ψάξουµε σωστά όπως φαίνεται εδώ κι απ’ το νόµο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για τις βάσεις, τις έχω µαζί µου. (Σ.τ.Σ.: της δείχνω τις βάσεις). Πώς σου 
φαίνεται που έχεις φέτος έναν συµφοιτητή που µπήκε µε 15223 µόρια; 
ΕΛΕΝΗ: Ωπ. Αυτοί όπως είπαµε µπαίνουν µε τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Αλλά έχουν διαφορετική βάση. (Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της τα µόρια). Ωπ. Εδώ, εφόσον 
δίνουν τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς, αν πηγαίνουν στο σχολείο το ελληνικό… τέλος πάντων αν κάνουµε 
τα ίδια µαθήµατα, την ίδια ύλη, είµαστε εντάξει. Τώρα όµως εδώ πέρα που λέει Λύκειο διαφορετικού 
τύπου… αν γίνονται τα ίδια µαθήµατα, κανονικά η βάση θα έπρεπε να είναι η ίδια. Τι, επειδή είσαι 
άλλη θρησκεία; Ωστόσο εάν πηγαίνουν σ ένα διαφορετικό σχολείο, εεε… θα έπρεπε να υπάρχει ειδική 
κατηγορία. Αλλά όχι αυτοί που δίνουν τα ίδια µαθήµατα, που διδάσκονται τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς, 
πρέπει να… έπρεπε να είναι στη γενική σειρά. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει ειδική κατηγορία; 
ΕΛΕΝΗ: Προφανώς για να ενισχύσουν αυτήν την µειονότητα. ∆ηλαδή το κράτος φαίνεται να θέλει 
αυτά τα άτοµα στην Ελλάδα. Να θέλει να τα κρατήσει παρά να τα διώξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα δεν υπήρχε, θα τα έδιωχνε; Άµα δεν υπήρχε ειδική κατηγορία. 
ΕΛΕΝΗ: Ναι, ίσως ένα άτοµο το οποίο είναι γενική σειρά, να µην πέρναγε, να έφευγε για έξω. Ενώ 
τώρα που του δίνεται η ευκαιρία να περάσει σε µία καλή σχολή αν κάνει και τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς, 
µε ευνοϊκότερους όρους, τότε… το σύστ, το ελληνικό κράτος τον κρατάει. Και εντάξει, κι εγώ στην 
θέση του θα έµενα, εννοείται αυτό. Το άδικο είναι για µένα όµως, αν τους αντίστοιχους πληθυσµούς 
στην Τουρκία… η Τουρκία έχει τέτοιους νόµους για τους ελληνικούς πληθυσµούς; ∆εν το νοµίζω! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήθελα να το ψάξω βέβαια, αλλά νοµίζω πως δεν υπάρχουν. 
ΕΛΕΝΗ: Αυτό είναι το άσχηµο. Πάντως δεν είναι τελικά και τόσο δίκαιο νοµίζω αν κάνουµε τα ίδια 
µαθήµατα. Και όσο, εδώ πέρα που λέει για τα τµήµατα Θεολογίας, η Θεολογία Θεολογία, όχι 
χριστιανισµός. Ε αυτό είναι επίσης άδικο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Εεε… γιατί αυτό. Γιατί εµείς νοµίζουµε Θεολογία τον χριστιανισµό. ∆εν είναι έτσι όµως. 
Κάνεις όλες τις θρησκείες. Και στην δευτέρα λυκείου µαθαίνουµε υποτίθεται και για τις άλλες 
θρησκείες. Υποτίθεται δηλαδή ότι η ύλη είναι µεγάλη, ε, ξεχνάς να κάνεις αυτά, δεν τα κάνεις όλα. 
Εντάξει, εγώ είχα κάνει για µερικές θρησκείες. Τέλος πάντων. Πάντως… είναι λίγο κερδοσκοπικός ο 
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νόµος µού φαίνεται. Σου λέει δεν θα σπουδάσεις αυτά που θες εσύ, την Θεολογία. Αλλά θα βρεις να 
πας κάπου αλλού! Ωστόσο εντάξει, δεν πέφτει κι άσχηµα σ αυτούς να σπουδάσουν κάτι άλλο και να 
µπουν πιο εύκολα. Βέβαια εντάξει, από την άλλη µην στεκόµαστε µόνο στην εισαγωγή. Το θέµα είναι 
και µετά τι θα γίνει. ∆ηλαδή το κράτος µπορεί να σ ευνοεί λίγο, αλλά µετά βγάλε εσύ τη σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι ο νοµοθέτης έκανε αυτό το νόµο για να µην διώξει τα παιδιά σε άλλα 
πανεπιστήµια. Σε ξένα πανεπιστήµια.  
ΕΛΕΝΗ: Από την Ελλάδα γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Που είναι το κακό σ αυτό; 
ΕΛΕΝΗ: Να µην αποδυναµώνεις το κράτος. ∆ηλαδή να µην διώχνεις τους πληθυσµούς. Γιατί αυτοί 
είναι ένας πληθυσµός πόσων… είναι… είναι χιλιάδες νοµίζω; Είναι κάποιος πληθυσµός. Και 
προφανώς θες να τον κρατήσεις στην Ελλάδα, παρά να τον πας στην Τουρκία. ∆ηλαδή πάλι µπαίνει 
αυτή η κόντρα του άµα θες να δυναµώσεις… να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους Έλληνες, κι όχι 
Τούρκους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μέσω του πανεπιστηµίου; 
ΕΛΕΝΗ: Είναι µια… είναι ένας καλός τρόπος αυτός. ∆ιότι κρατάς το άτοµο εδώ, θα του δώσεις ένα 
ελληνικό πτυχίο, θα µείνει εδώ, θα δουλέψει εδώ, θα κάνει παιδιά εδώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι Τούρκοι θα είχανε αντιδράσει όταν βγήκε αυτός ο νόµος; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εντάξει, σίγουρα καταλαβαίνουν ότι δεν τους συµφέρει. Αλλά απ’ την άλλη 
τι θα τους πουν; Γιατί ευνοείτε; Αλλά µπορεί να χτυπάγανε αλλού. Στο ότι τι είναι αυτοί, κατώτεροι; 
∆εν το ξέρω κι όλας. Αλήθεια, τι είχε γίνει; Αυτός ο νόµος όπως τον βλέπουµε εµείς, σίγουρα δεν 
συµφέρει τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τότε µπορεί να, προφανώς. Εγώ δηλαδή αυτό πιστεύω. Λογικά 
θ’ αντέδρασαν, και θα είπαν γιατί τους φέρεστε σαν να είναι µειονότητα; Σαν να είναι κατώτεροι από 
σας. Αλήθεια, τι έγινε; Το γνωρίζουµε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν ξέρω. 
ΕΛΕΝΗ: ∆εν ξέρεις, ε; Πάντως εντάξει. Μπορεί να είχανε αντιδράσει. Γιατί βλέπουν ότι… τους 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις να µείνουν εκεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Αλβανοί για τους Βορειοηπειρώτες; Πιστεύεις ότι θα είχανε αντιδράσεις; Το 
αλβανικό κράτος. ∆εν στο ρώτησα αυτό πριν, τώρα το σκέφτηκα. 
ΕΛΕΝΗ: Εεε… οι Αλβανοί για τους Βορειοηπειρώτες. Σχετικά µε το αλβανικό πανεπιστήµιο δεν 
γνωρίζω. Έχει πολλά τµήµατα; Τα βασικά σίγουρα θα τα έχει. ∆εν ξέρουµε, ε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα βασικά ναι εντάξει. Έχει Πανεπιστήµιο των Τιράνων, και µετά έχει νοµίζω στο 
Αργυρόκαστρο. Είχε κάποτε ελληνική φιλολογία, αλλά έκλεισε. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, τόσα 
πανεπιστήµια όσα η Ελλάδα δεν θα ‘χει. 
ΕΛΕΝΗ: Ναι. Εεε… µπορεί ν αντέδρασαν πάλι, ακριβώς γι’ αυτό τον ίδιο λόγο. ∆ιότι σου λέει τα 
άτοµα αυτά µένουν στο αλβανικό κράτος. Γιατί τους τα κάνεις αυτά; Για να… βέβαια δεν ξέρω αν 
υπάρχουν… οι Βορειοηπειρώτες για τους Αλβανούς… αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν, αυτοί θα ‘πρεπε 
νοµίζω πρώτα να έχουν νόµους όπως έχουµε κι εµείς για τους µουσουλµάνους. Στο δικό τους κράτος 
µένουν, θα ‘πρεπε να τους κρατήσουν. Αλλά εντάξει, επειδή είναι πιο αδύναµο κράτος, µπορεί να µην 
το ‘χουνε προβλέψει προφανώς. Ο νόµος αυτός για τους µουσουλµάνους πότε έγινε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ’97.  
ΕΛΕΝΗ: Το ’97 ε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όταν ήταν Υπουργός Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, 
δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των 
Ελλήνων µαθητών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην 
Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό;  
ΕΛΕΝΗ: Στους Βορειοηπειρώτες έλεγε να δώσουν παραπάνω µαθήµατα, εδώ πέρα εδώ το απαγορεύει. 
Λέει δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης. Εεε… εντάξει, εδώ φαίνεται από το κράτος ότι τους διαχωρίζει. 
∆ηλαδή παρά την εθνικότητα, τους λέει είστε µειονότητα της Θράκης. ∆εν είστε Έλληνες… γενική 
σειρά, πώς να το πω; ∆ηλαδή φαίνεται ένας διαχωρισµός. ∆ηλαδή το ίδιο το κράτος τους βά… τους 
θεωρεί διαφορετικό τµήµα του πληθυσµού, και του δίνει όπου το συµφέρει πλεονεκτήµατα, και όπου 
δεν το συµφέρει, νοµίζω µειονεκτήµατα. Εκτός σου λέει την Θεολογία εδώ τους συγκεκριµένους. 
Εντάξει, εφόσον είναι άλλη, δεν σηµαίνει ότι επειδή είναι άλλη θρησκεία πρέπει να το απαγορεύσεις. 
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∆ηλαδή είναι άδικο. Και δεν ξέρω αν και νοµικά υφίσταται, πώς το κατάφεραν και τον ψήφισαν τον 
νόµο; ∆ηλαδή… γιατί να απαγορεύσεις σ’ έναν µουσουλµάνο να σπουδάσει Θεολογία; ∆εν, νοµίζω ότι 
ηθικά δεν έχεις το δικαίωµα. Κανονικά και νοµικά. ∆ηλαδή είµαι πολύ περίεργη για το πώς ψηφίστηκε 
αυτός ο νόµος. Και µάλιστα για την απαγόρευση. Γιατί το άλλο ήταν πιο.. διπλωµατικό να δώσεις κι 
άλλα µαθήµατα. Ενώ εδώ βλέπω απαγόρευση. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; Γιατί στους µεν δίνεις την δυνατότητα, παρόλο που δεν ζούνε στην Ελλάδα. Ενώ 
οι άλλοι που ζούνε στην Ελλάδα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει για το θέµα της θρησκείας, σού λέει είναι άλλη θρησκεία, προφανώς δεν θέλουν να 
ενισχύσουν την… αντίθετη θρησκεία. Ε όσον αφορά τώρα τις Στρατιωτικές Σχολές… βασικά νοµίζω 
αυτό που είπαµε και πριν, δηλαδή ότι οι Βορειοηπειρώτες νιώθουν Έλληνες, έχει σηµασία του τι 
νιώθεις και το τι θες να περάσεις, και το τι περνάς στους άλλους. ∆ηλαδή οι άλλοι που νιώθουν 
προφανώς πιο πολύ Τούρκοι, δεν, και µουσουλµάνοι, δεν τους αρέσει ούτε το να µπαίνουν στη 
θρησκεία του ελληνικού κράτους να αναµιγνύονται, ούτε στην… ούτε στην… ούτε στο στρατό. Γιατί ο 
στρατός είναι στρατός, έχει δύναµη, και τώρα ένα άτοµο το οποίο δεν αισθάνεται Έλληνας… είναι 
παράδοξο να τον πας εκεί. Εντάξει… δεν ξέρω κι εγώ µε τι δικαίωµα τους το απαγόρευσε όµως απ’ 
την άλλη. Είναι λίγο περίεργο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κι αν κάποιος, θα µπορούσε να νιώθει πιο πολύ Έλληνας και όχι Τούρκος. 
ΕΛΕΝΗ: Καλά ναι, ισχύει. Αυτό είναι άδικο. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο. Και για την θρησκεία, το 
σίγουρο για τη θρησκεία. Είναι ιδιαίτερα ρατσιστικό το θρη.. δεν θα σε βάλω. Κανονικά θα έπρεπε. 
∆ηλαδή… και για το άλλο, για τις Στρατιωτικές και την Αστυνοµία, ούτε κι εκεί µπορείς να του πεις 
όχι. ∆ηλαδή αλήθεια πραγµατικά, αυτός ο… ο άλλος νόµος είναι καλύτερος. Αυτός είναι.. δεν ξέρω 
πώς τα… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο νοµοθέτης γιατί θεωρείς ότι έβαλε µπροστά την θρησκεία και είπε ότι δεν θα 
µπαίνουνε οι µουσουλµάνοι σ αυτές τις σχολές; Αν θεωρήσουµε ότι η θρησκεία ευθύνεται.  
ΕΛΕΝΗ: Εεε, στα τµήµατα που έχουν σχέση µε την θρησκεία, στις Θεολογικές Σχολές, είναι η 
θρησκεία καθαρά. Στα άλλα θέµατα είναι η Τουρκία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; Τι συµβολίζει δηλαδή αυτό; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, ίσως… φοβούνται. Όταν βάζεις σε στρατιωτική θέση κάποιον ο οποίος… νιώθει 
Τούρκος. Ή µπορεί να θέλει να εξυπηρετήσει την πατρίδα στην οποία πιστεύει ότι ανήκει, για τέτοιους 
λόγους. ∆ηλαδή αν γινόταν αυτό, µπορεί να υπήρχαν διαµάχες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βέβαια τους βάζει σε ελληνικά πανεπιστήµια µε την σκέψη να εξελληνιστούν.  
ΕΛΕΝΗ: Ναι, το προσφέρει έτσι ο νοµοθέτης γενικά, αλλά αν το ψάξεις από πίσω, κρύβεται αυτό. 
Όταν σου λέει ξέρεις, εδώ απαγορεύεται να µπεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν θα µπορούσαν να κάνουν το ίδιο και για τις Στρατιωτικές Σχολές; Ίσα ίσα που εκεί 
µέσα γίνεται περισσότερος εξελληνισµός. Να τους πει ότι µπείτε, και σιγά σιγά να τους κάνει Έλληνες 
σε εισαγωγικά. 
ΕΛΕΝΗ: Ύστερα, µε τον φόβο πολέµου ή κάτι οτιδήποτε, το αποµακρύνουν. ∆ηλαδή προσπαθούν να 
τους εξελληνίσουν διαφορετικά. Θα του πούνε δεν θα µπεις στον στρατό άµα µε κάνεις να φοβάµαι. 
Θα σε κάνω γιατρό, θα σε κάνω δικηγόρο, θα σε κάνω δάσκαλο, για να µείνεις εδώ, να παντρευτείς 
ενδεχοµένως κάποια Ελληνίδα, να κάνεις παιδιά εδώ. Έχει σηµασία αυτό. Για τα παιδιά τους 
µεγαλωµένα στην Ελλάδα, κι αν ο πατέρας έχει σπουδάσει στα ελληνικά κι έχει µείνει στην Ελλάδα, 
προφανώς δηλαδή σιγά σιγά αυτοί θέλουν να τους κάνουν Έλληνες για µένα. Και Έλληνες και στην 
κουλτούρα. Αυτό έχει σηµασία. Και στις πεποιθήσεις. Γιατί κι αυτοί στην ταυτότητα ελληνική 
καταγωγή. ∆ηλαδή έτσι θέλει το κράτος. Και δεν θέλει να τους µπλέξει µε θέµατα άλλα. ∆ηλαδή 
σχετικά µε την άµυνα του κράτους και µε Ένοπλες ∆υνάµεις και τέτοια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τόσο σηµαντικό είναι; Η άµυνα και οι Ένοπλες ∆υνάµεις. 
ΕΛΕΝΗ: Γενικά για την χώρα ναι. Φυσικά και είναι! Και εντάξει, το κράτος θέλει να.. επιδιώκει την 
ηρεµία, την ειρήνη. Όχι γενικά… για το ίδιο. Σού λέει, γιατί να έχω πόλεµο; Κοίταξε, τα τελευταία 
γεγονότα είναι και σχετικά πρόσφατα. ∆ηλαδή µιλάµε για τα Ίµια που ‘χαν γίνει διάφορα. ∆ηλαδή το 
θέµα αυτό υποδαυλίστηκε, µπορεί και κάποια στιγµή να ξανά, να ξαναφουντώσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Του πότε είσαι γεννηµένη; 
ΕΛΕΝΗ: Το ’96. Τότε που έγινε κι όλας! 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε το ελληνικό κράτος να δώσει την δυνατότητα σε έναν… σε έναν 
Αµερικάνο ή Γερµανό ή Γάλλο που νιώθει Έλληνας, να µπει σε Στρατιωτική Σχολή ή σε Αστυνοµική 
Ακαδηµία; Ή σε έναν Αφρικανό, σ έναν Ασιάτη; 
ΕΛΕΝΗ: Να δώσει το δικαίωµα; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γενικώς απ’ το νόµο αυτόν και τον προηγούµενο µε 
τους Βορειοηπειρώτες, φαίνεται ότι το κράτος µπορεί να θέλει να κρατήσει αυτά τα άτοµα, αλλά τους, 
τα κρατάει µακριά από Αστυνοµία και στρατό. Ή προφανώς εκεί θέλει τους δικούς του να το πούµε 
έτσι, για να διασφαλίσει ηρεµία. ∆ηλαδή το… φαίνεται µία… θέλει να τους αποµακρύνει λίγο, θέλει 
να τους κρατήσει σε µια απόσταση. Εντάξει, ίσως όµως µε τα χρόνια πετύχει αυτό που θέλει, µπορεί 
να… χαλαρώσει και τα όρια. ∆ηλαδή αν δει ότι αυτό… αν δει ότι ας πούµε ότι οι πληθυσµοί αυτοί 
µένουν εδώ κι έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ίσως και να… καλά δεν νοµίζω βέβαια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. (Σ.τ.Σ.: κατά την διάρκεια που ψάχνω το κείµενο, πιάνουµε µια µικρή κουβέντα, 
άσχετη µε το θέµα εδώ). Μπράβο πάντως που ήξερες για τα Ίµια. 
ΕΛΕΝΗ: Το ‘χα ακούσει. Μας το ‘χανε πει και στο σχολείο, το ‘χε πει η καθηγήτρια. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σας το ‘χε πει; Είναι µέσα στα βιβλία; 
ΕΛΕΝΗ: Όχι όχι όχι, δεν είναι. Το ’96 δεν είχε γίνει; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: ∆εν το θυµάµαι κι εγώ ακριβώς. Με µια… µε τη σηµαία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς και σας το είχε αναφέρει; 
ΕΛΕΝΗ: Προσπαθώ να θυµηθώ και πότε το άκουσα… γυµνάσιο σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή να σου πει ο καθηγητής κάτι εκτός ύλης, µού φαίνεται περίεργο. 
ΕΛΕΝΗ: Όχι… αν µας το ‘χε πει η καθηγήτρια… βασικά και κάτι µας έλεγε, ότι και στα χωριά 
βάζανε, εκεί κοντά στα σύνορα… κάτι βάζανε πέτρες για… στο ποτάµι… δεν θυµάµαι κι εγώ ακριβώς. 
Και καλά ας πούµε ναι, για να πάρω δέκα µέτρα παραπάνω. ∆ηλαδή λίγο έχουν µια κόντρα εκεί στα 
σύνορα. Φοβούνται λίγο. Κι έτσι είχε τύχει να µας το αναφέρει νοµίζω. Α! Και µε την αντίδραση 
του… του Παπανδρέου; Ποιος ήταν; Ποιος ήταν αυτός που… δεν θυµάµαι, είπαν την ελληνική σηµαία 
[…]πανο (Σ.τ.Σ.: το πρώτο συνθετικό της λέξης αποτελεί βωµολοχία), για ένα […]πανο (Σ.τ.Σ.: οµοίως 
µε το προηγούµενο) τώρα να µην… Αυτό. ∆ηλαδή εκεί θα έµενα, ότι παλιά ας πούµε σκοτώθηκαν 
άτοµα τόσα πολλά για το θέµα της πατρίδας, και µετά είπαν αυτό. Ότι άντε τώρα για ένα […]πανο 
(Σ.τ.Σ.: οµοίως µε το προηγούµενο) και τρέξαν να το κουκουλώσουν το θέµα. Έτσι είχε αναφερθεί.  
(Σ.τ.Σ.: στη συνέχεια, διαβάζει το άρθρο από µέσα της).  
ΕΛΕΝΗ: Βασικά εδώ πέρα λέει το ’12, αλλά όπως και πέρσι, δηλαδή το ’11 είναι ο µουσουλµανικός 
νόµος ή από νωρίτερα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο νόµος; 
ΕΛΕΝΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ’97.  
ΕΛΕΝΗ: Γιατί οι µουσουλµάνοι αλλά εδώ πέρα το λέει… έτυχε να το… σχολιάσουν τότε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ναι.  
(Σ.τ.Σ.: συνεχίζει να διαβάζει από µέσα της).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε ένα σχολιασµό. 
ΕΛΕΝΗ: Ναι, είναι η αντίληψη του παιδιού που ας πούµε περνάει απ’ το σύστηµα των πανελλαδικών 
και βλέπει αυτήν την αδικία. Το βλέπει πολύ… επιφανειακά. ∆ηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι το κράτος 
δεν είναι χαζό, έτσι τους ήρθε να ευνοήσει τους άλλους και ν αδικήσει τους δικούς του. ∆εν 
καταλαβαίνει αυτό, την πρόθεση ότι το κράτος… θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Γι’ αυτό το 
κάνει. ∆εν το κάνει για να διώξει τους δικούς του προφανώς. Ίσα ίσα. Εεε µ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή 
µε την διαφορά των µορίων, καλοπιάνει και τη µειονότητα. Σου λέει α εµείς µε τόσα λιγότερα µόρια… 
για να φανεί και στους ίδιους πιο εύκολο για να µείνουν εδώ. Αλλά αυτό εντάξει, εε… ορισµένα 
άτοµα… ας πούµε εµείς η γενική σειρά, δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι εξυπηρετεί το κράτος κι εµάς 
τους ίδιους πιο.. βραχυπρόθεσµα. Και γι’ αυτό αντιδρά. Εντάξει βέβαια κι εγώ αν ήµουν.. αν µ’ έβαζε 
εµένα το κράτος ας πούµε, δεν έπιανα την σχολή µου και µ’ έβαζε στη διαδικασία να ξαναδώσω 
πανελλήνιες, να µπω σε άλλη σχολή και να φύγω µε το 10%, εντάξει, κι εγώ λίγο µέσα µου θα έσκαγα. 
Αλλά…  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί θα σκαγες; Θα προσπαθούσες να βρεις το πού να ριχνες την ευθύνη ας πούµε ή 
(Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: ∆ηλαδή θα… θα έµπαινα κι εγώ στο τρυπάκι να σκεφτώ, εγώ αδικούµαι κι αυτός ευνοείται. 
Εντάξει, αυτό όµως… είναι σχετικό. Εντάξει, από την άλλη µιλάµε για µία θέση απ’ ό,τι βλέπω κι εδώ. 
Μια θέση δίνουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μια θέση. Και το Π.Τ.∆.Ε. Θεσσαλονίκης 14.  
ΕΛΕΝΗ: Τι είπαµε; Τι ρώτησες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις. 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει δηλαδή όχι, αυτό εδώ πέρα που λένε, δεν είναι σωστό. ∆εν διώχνει τους µαθητές. 
Βασικά… είναι ένας νόµος πολύ κερδοσκοπικός. Και βασικά αυτό που πα και πριν. Αν πηγαίνουν, αν 
διδάσκονται τα ίδια µαθήµατα µ’ εµάς, όντως είναι άδικο. Ακόµα και µία θέση, είναι άδικο να δίνεται 
έτσι. Αλλά… εφόσον τα παιδιά αυτά µένουν στο ελληνικό κράτος, σπουδάζουν στο ελληνικό σχολείο, 
είναι άδικο όντως αυτό. Είναι άδικο. Ωστόσο και πάλι είναι επιπλέον των θέσεων. ∆ηλαδή εσύ εξετάζ, 
γενική σειρά όλα κοµπλέ, απλώς σού λέει θα δώσω και µία επιπλέον θέση. ∆ηλαδή δεν σου στερεί 
θέση. Απλώς µπορεί να ευνοεί, να τους ευνοεί αυτούς, που όντως τους ευνοεί. Όµως, εκεί που εσένα 
θεωρείς ότι σε χαντακώνει, σ ευνοεί όταν σου λέει µπορείς να περάσεις Στρατιωτικές Σχολές ή 
Θεολογικές, τον άλλον το απαγορεύει. ∆ηλαδή απ’ την µία ευνοεί, απ’ την άλλη όχι. Και την µία 
οµάδα, και την άλλη. Αντιθετικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους Βορειοηπειρώτες; Απ’ τη στιγµή που 
κι αυτοί αποτελούν ειδική κατηγορία. 
ΕΛΕΝΗ: Θα… εντάξει, µπορούσε ν’ αντιδράσουν το ίδιο. Απλώς εεε… και υπάρχουν τέτοιοι που 
αντιδρούν. Απλώς και πάλι, το ίδιο ισχύει. ∆ηλαδή… δεν µπορείς ν αντιδράς όταν σου λέει ότι είναι 
επιπλέον της γενικής σειράς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωστόσο αντέδρασαν. 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Αυτοί αντέδρασαν. Ναι, για τους συγκεκριµένους. Εντάξει, αυτό, γιατί 
βλέπεις τα µόρια χαµηλά, δεν στέκεσαι στις θέσεις. ∆ηλαδή δεν αφορά κι εµάς, µην τρελαινόµαστε. 
Έχει 19000 µόρια γιατί τόσες θέσεις ρε παιδιά. Τόση ζήτηση. Λογικό είναι. ∆ηλαδή πρέπει να 
απεγκλωβιστούµε απ’ το βαθµό, και να βλέπουµε τις πιθανότητες. Και… αντίστοιχα και στα ΕΠΑ.Λ.. 
Και στα ΕΠΑ.Λ. η Ιατρική έχει 14000 µόρια, αλλά είναι µια θέση δύο. Αυτό. ∆ηλαδή… εντάξει, ενώ 
είναι µια θέση… είναι θέµα ζήτησης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να σε ρωτήσω. Γιατί πιστεύεις ότι ένας µουσουλµάνος θα διαλέξει το ελληνικό 
πανεπιστήµιο και όχι ένα τούρκικο; Φαντάζοµαι ότι κι εκεί θα µπορούν να περάσουν. 
ΕΛΕΝΗ: Εγώ στη θέση του, θα το έβλεπα σαν θέµα ευκολίας. Είναι πιο εύκολο να µπω µε τους 
νόµους που µου δίνει εδώ ή από ‘κει; Που από ‘κει θα έχω και πρόβληµα στη γλώσσα γιατί µπορεί οι 
γονείς µου να µου ‘χουν µάθει την τούρκικη γλώσσα, αλλά άλλο να σπουδάσω στα τουρκικά ενώ έχεις 
µεγαλώσει στην Ελλάδα. Και µε σύστηµα… και µε νόµους που δεν είναι τόσο ευνοϊκοί, γιατί δεν 
νοµίζω οι, δεν ξέρω αν έχουν εκεί νόµους ευνοϊκούς. Ενώ όταν µου λέει ότι µπορείς να περάσεις έτσι, 
είναι µια θέση, την διεκδικώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ευκολίες σ επίπεδο µόρφωσης. ∆ιότι το ελληνικό σχολείο είναι στην ελλην,  
δηλαδή µε την γλώσσα δεν έχει θέµα. Άµα έχει και την ίδια ύλη, ίσα ίσα, τον ευνοεί το να περάσει µε 
άλλη βάση. Αλλά… εεε… ωστόσο επειδή είναι µία θέση, ίσως υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να την 
χάσεις. ∆ιότι µπορεί ο άλλος… ένας να ‘ναι 14000 µόρια κι ο άλλος να ‘ναι 14002, αλλά άµα είναι µια 
θέση, την χάνεις. ∆ηλαδή είναι και… αν µπούµε και στην δική τους λογική, µπορεί να την χάσεις για 
λίγο, και να είναι… γιατί πιο άδικο χάνεις µια θέση, παρά 90. ∆ηλαδή είναι, αν το δούµε… 
απεγκλωβισµένα απ’ το θέµα βαθµός και τόσο εύκολο. Αν είναι όντως µια θέση. Και την διεκδικούν 
20, 30, 50, 100 κάθε σχολή, κάθε τµήµα. ∆ηλαδή ισχύει αυτό όπως και στο ΕΠΑ.Λ.. ∆ηλαδή κι εγώ, 
δηλαδή κι ένας συµµαθητής που είναι στο Γενικό Λύκειο µπορεί να πάει στο επαγγελµατικό, που έχει 
πιο εύκολα µαθήµατα, άλλη ύλη. Αλλά και πάλι, όταν είναι µια θέση, φοβάσαι µην την χάσεις για λίγο 
από κάποιον άλλον.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μετά στο πανεπιστήµιο, τι ευκολίες έχουν ή τι δυσκολίες; 
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ΕΛΕΝΗ: Ευκολίες σίγουρα δεν έχουν. ∆υσκολίες αν θα αντιµετωπίσουν. Αλλά και πάλι εφόσον η 
γλώσσα είναι ίδια, δεν νοµίζω ιδιαίτερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Πιο πολλές δυσκολίες µπορεί να έχει ο Βορειοηπειρώτης, που ‘χει µεγαλώσει σε 
Αλβανόφωνο περιβάλλον παρά ο µουσουλµάνος που έχει… της Θράκης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι τα περισσότερα άτοµα γράφουνε κάτω από την βάση; 
ΕΛΕΝΗ: Ποια άτοµα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι µουσουλµάνοι. 
ΕΛΕΝΗ: Γράφουν κάτω από; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτω 10000 µόρια. Οι περισσότεροι. 
ΕΛΕΝΗ: Όµως µε τα στάνταρντ των βάσεων των δικών τους ή όχι; ∆ηλαδή ας πούµε µε την Ιατρική 
ένας στο 14 ή µε την Ιατρική ένας του 19 γράφει 8000 µόρια ας πούµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι περισσότεροι ας πούµε έχουνε µπει µε κάτω από 10000 µόρια, στις περισσότερες 
σχολές. Εντάξει, υπάρχουνε και στη γενική κατηγορία σχολές που είναι κάτω των 10000 µορίων.  
ΕΛΕΝΗ: Λοιπόν. Στην αρχή κάθε σχολή λέει, ας πούµε λέει. Το Παιδαγωγικό Ιωαννίνων, από την 
κατηγορία αυτή θέλει 2 άτοµα. Θέλει 1 άτοµο. Και µετά, όσοι το ‘χουνε ζητήσει, και παίρνει απ’ 
αυτούς που το ‘χουνε δηλώσει, τον πιο υψηλό. Ωστόσο και πάλι οι βαθµολογίες είναι χαµηλές. Χµµ…( 
Σ.τ.Σ.: κάνει µορφασµό σκέψης). Αυτό µάλλον εδώ φαίνεται κάτι γίνεται λάθος. Ή µε τους ίδιους, οι 
ίδιοι δηλαδή δεν… δεν αποδίδουν όσο πρέπει… έχουν πολύ χαµηλές επιδόσεις. Ή ίσως µε την 
µόρφωσή τους κάτι. Αυτοί δίνουν ίδια θέµατα µ’ εµάς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΛΕΝΗ: Κάνουν όµως, διδάσκονται όµως τα ίδια µ’ εµάς; Γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες σχολεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν πηγαίνουν σ ελληνικό σχολείο, ναι. Αν πηγαίνουν σε µειονοτικό, τα µισά µαθήµατα 
είναι στα τούρκικα, τα µισά στα ελληνικά.  
ΕΛΕΝΗ: Ε εντάξει, είναι άδικο τότε µε τα ίδια µαθήµατα να… περνάς εκεί. Αυτό είναι… εεε… ή 
όντως δείχνει ότι τα παιδιά αυτά µάλλον δεν… έπρεπε να εισαχθούν στην σχολή αυτή. Γιατί εντάξει, 
το 5 είναι 5, όπως και να το κάνουµε! Αλλά απ’ την άλλη µπορεί κάτι να µην λειτουργεί σωστά. 
∆ηλαδή µπορεί να… σε θέµατα διδασκαλίας. ∆ηλαδή τον εξετάζεις. Τα ‘χεις κάνει αυτά που του 
ζητάς; Κι αν τα ‘χουνε κάνει καλύτερα οι άλλοι; Μάλλον κάπως έτσι, γιατί εντάξει, τι στο καλό πια, 
είναι… δεν είµαστε εµείς πανέξυπνοι κι αυτοί χαζοί εντελώς. Ούτε εµείς είµαστε οι όλοι και τ αστέρια 
κι αυτοί οι… µάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά εδώ. Αλήθεια, τα άτοµα αυτά παίρνουν πτυχίο; ∆εν 
έχω προσωπικά γνωρίσει µουσουλµάνο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί;  
ΕΛΕΝΗ: Έρχονται και ποτέ να σπουδάσουν; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εντάξει, 1 στους 200 κι όλας. Και σ άλλες 
σχολές 1 στους 300 350. Πού να τον βρεις;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι περισσότεροι ξέρουνε άτοµα Βορειοηπειρώτες. Αλλά δεν ξέρουνε µουσουλµάνους. 
Απ’ όσους έχω πάρει συνέντευξη.  
ΕΛΕΝΗ: ∆εν τους ξέρω κι εγώ η αλήθεια είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Γιατί δεν τους ξέρουµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Φταίµε εµείς, φταίνε αυτοί, φταίει κάποιος (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Εγώ δεν έχω συναντήσει, δεν είναι ότι είδα κάποιον, του είπα ένα γεια και δεν τον κάνω 
παρέα. ∆εν τον έχω βρει καν µπροστά µου. Ενώ έχει τύχει να δω οµογενείς, γιατί έρχονται στη σχολή 
ίσως πιο συχνά. Γιατί είµαστε µαζί στα εργαστήρια. Και τους χαιρετάω και µιλάµε, και ξέρω ‘γω τι. 
Και ξέρω τι είναι αυτοί ξέρω ας πούµε. ∆εν µου ‘χει τύχει να γνωρίσω. Ή είναι λιγότεροι σε αριθµό, 
µπορεί να µην έρχονται στη σχολή. Μπορεί, περνάνε. Μετά έρχονται εδώ να µει; Ίσως τα παρατάνε; 
Μήπως έρχονται εδώ, γιατί εντάξει, ο άλλος είναι µαθητής του 5. Θα δει αρχαία, αυτός µπορεί να ξέρει 
µόνο το λύω ας πούµε. Θα πει τι κάνω εγώ εδώ; ∆ηλαδή µπορεί να µην έρχονται τελικά αν 
καταλαβαίνουν… αν είναι ο νόµος εγκληµατικός και περνάς το µαθητή του 5 στη Φιλολογία. Εντάξει, 
δεν είναι και απλή σχολή. Ίσως να µην τα καταφέρουνε. ∆εν το ξέρω. Εντάξει, 5, το 5 είναι 5. Αυτός 
δεν θα ξέρει ούτε… ούτε τούρκικα, θα ξέρει αρχαία ελληνικά µάλλον! ∆εν ξέρω. Μάλλον ο νόµος δεν 
πρέπει να υπάρχει! 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα µπορούσε να είναι ο νόµος; 
ΕΛΕΝΗ: Καταρχάς θα έπρεπε να είχαν… διαµορφώσει καταλλήλως την εκπαίδευσή τους. Να τους 
εξετάζει σε πράγµατα που έχουν κάνει και εντάξει, δεν γίνεται να γράφουν όλοι τόσο λίγο. ∆ηλαδή 
κάτι γίνεται. Αυτό. Εντάξει, δεν είπα να γράψουν όλοι άριστα αλλά κάποιος θα γραφε και πάνω από 
10! Αυτό. ∆ηλαδή εντάξει, µπορ, ευνοώ κάποιον, αλλά όχι κάποιον ο οποίος είναι άσχετος, να τον 
φέρω, να… δεν έχει νόηµα αυτό. Ίσα ίσα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί το κράτος το επιτρέπει σε εισαγωγικά; 
ΕΛΕΝΗ: Αυτό µπορεί να, αυτό µπορεί να κρατήσει και για δύο χρόνια τρία, µέχρι να δει ότι πώς είναι 
η σχολή και να φύγει. Να τον κρατήσουν παραπάνω; Μπορεί να ‘ναι κουφός ο σκοπός, εντελώς. ∆εν 
ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή το κράτος ας πούµε λέει να κρατήσει τον πληθυσµό αυτόν στην Ελλάδα και να 
µην φύγει στην Τουρκία µε οποιοδήποτε τίµηµα; 
ΕΛΕΝΗ: Μπορεί. Ή να είναι ένας νόµος για να φανεί ότι ξέρεις κάτι, δεν σας έχουµε ξεχασµένους, 
σας βοηθάµε. Που εντάξει, αν το σκεφτείς, αυτό που του κα, αυτό που σου κάνουν δεν είναι σωστό. 
Γιατί σε βάζουν µαζί µε άτοµα τα οποία, µε τα οποία δεν έχεις την ίδια µόρφωση. ∆εν είσαι στο ίδιο 
επίπεδο. Και πώς θ’ ανταγωνιστείς αυτούς; ∆ηλαδή το πτυχίο… εεε… ούτε το πτυχίο θα µπορείς να 
πάρεις όταν πάρεις τα µαθήµατα. Εντάξει, αυτό. Και κάθε έτος και κάθε… προσαρµόζεις συνολικά. 
∆ηλαδή όταν έχεις τους µαθητές του 15 µ’ αυτόν του 5, πώς θα περάσουν τα ίδια µαθήµατα µετά στο 
πανεπιστήµιο; Γιατί µετά οι καθηγητές που βάζουν τα θέµατα, θα βλέπουν το ότι εντάξει, προχωράµε 
καλά. Πώς να το πω. ∆εν ξέρω. Πάντως αυτό. ∆εν, πώς θα µπορέσει ο µαθητής του 5 να ανταγωνιστεί, 
να είναι στην ίδια σχολή µ’ ένα µαθητή του 15; Αυτό. Άλλο το 14, 16 ας πούµε µε τους 
Βορειοηπειρώτες. Και οι Κύπριοι περνάνε µε ανακατανοµές κι όλας. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς 
γίνεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Κύπριοι; 
ΕΛΕΝΗ: ∆ηλαδή δίνουν και εξετάσεις, και κάτι γίνεται, ανακατανοµή το λένε. ∆εν το ξέρω κι εγώ 
καλά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις γενικά όλο αυτό, πώς πιστεύεις το κράτος ή τα ελληνικά 
πανεπιστήµια το βλέπουν όλο αυτό; 
ΕΛΕΝΗ: Το κράτος σίγουρα το βλέπει αλλιώς. Αυτό που είπαµε. Να κρατήσω τη µειονότητα αυτή. 
Και να της δώσω την ευκαιρία. Γιατί µπορεί και κάποιος απ’ αυτούς… να τα καταφέρει σιγά σιγά. ∆εν 
ξέρω. Αυτό. Τώρα, τα ελληνικά πανεπιστήµια, αλήθεια, κι εγώ σαν πρύτανης, δεν ξέρω τι θα έκανα. 
Θα έκανα κάποια ένσταση. Ειδικά αν έβλεπα ότι οι φοιτητές αυτοί µένουν πίσω. Θα έλεγα µην τους 
αφήνετε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μην τους αφήνετε τι; 
ΕΛΕΝΗ: Μην τους αφήνετε να… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να µπουν ή (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΛΕΝΗ: Ναι γιατί αυτό είναι άσχηµο και γι’ αυτούς. Απασχολείς δυο τρία κάποιον µέχρι να 
καταλάβει ότι δεν κάνει γι’ αυτήν την σχολή. Αν δεν µπορεί να προχωρήσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και παίρνουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή; 
ΕΛΕΝΗ: Αν αυτός ο φοιτητής είναι αριστούχος; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Προφανώς… ε… είναι άξιος να 
βρίσκεται στη… να… να φοιτεί στο ελληνικό πανεπιστήµιο. ∆ηλαδή έστω και ένας να υπάρχει που θα 
τα καταφέρει… µάλλον… καλά γιατί… µπορεί να µπεις µε άλλες… καλά κριτήρια στο πανεπιστήµιο, 
αλλά µετά στο πανεπιστήµιο εξετάζεσαι στα ίδια µαθήµατα γιατί εκεί δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι 
δεν είναι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υποτίθεται όχι. 
ΕΛΕΝΗ: Οπότε µετά… προφανώς… εντάξει, δεν νοµίζω ότι ο καθηγητής του πανεπιστηµίου να ‘χει 
από εσένα… να σ’ ευνοήσει έτσι επίτηδες. Όχι. ∆ηλαδή… απ’ τη στιγµή, µπορεί όντως µετά να τα 
καταφέρει. Και δεν ξέρουµε, µπορεί αυτό που λέµε εµείς, να φταίει το… να φταίει κάτι στην 
εκπαίδευση των ατόµων αυτών. Γι’ αυτό να γράφουνε χαµηλές βαθµολογίες. Και µετά ίσως επειδή κι 
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οι ίδιοι… παιδεύτηκαν πάρα πολύ, ε, να την βγάλουν την σχολή ας πούµε. Ή µπορεί να στρώθηκαν 
πάρα πολύ και να την βγάλανε και να γίνουνε καλοί επιστήµονες. Να καταρτιστούν καταλλήλως… 
σωστά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες; Ή ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου;  
ΕΛΕΝΗ: Αυτό, το ότι… µάλλον το σύστηµα δεν λειτουργεί. ∆ιότι εντάξει, αν υπάρχουν ανάλογα σε τι 
ποσοστό υπάρχει η κάθε κατηγορία. Εντάξει, αν υπάρχουν πολλοί αριστούχοι, δεν µπορείς να τους πεις 
ότι ξέρεις κάτι δεν γίνεται. Τώρα απ’ την άλλη µπορείς να πεις ότι αν οι πολλοί είναι αυτοί που ‘χουν 
το θέµα, µπορεί κι εκείνοι οι λίγοι να ευνοούνται κάπως. ∆ηλαδή χρήζει διερεύνησης… το όλο θέµα. 
∆εν µπορούµε µε σιγουριά να πούµε. Πάντως ο νόµος έχει πολλά κενά, και βλέπουµε κι εµείς περίεργα 
πράγµατα. ∆ηλαδή όπως αυτό το 5000 µόρια να µπει στη Φιλολογία. Για κάτσε! Είναι λίγο περίεργο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης που µπήκε µε 14000 στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στην Ιατρική;  
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, και πάλι σ αυτήν την περίπτωση, κοιτάς το τι έχει κάνει. Το βαθµό του πτυχίου, όχι 
το άµα έχει 9 ότι σίγουρα είναι καλός, αλλά γενικώς τι άλλο έχει κάνει. Αν φαίνεται ότι είναι ένα 
άτοµο το οποίο είναι καλός στο αντικείµενό του, δεν θα µπορείς να του πεις κάτι. Ή και… σαν 
γιατρός. Θ’ ανοίξει ένα ιατρείο ας πούµε, θα.. θα βγει η φήµη αν είναι καλός ή όχι. Αν είναι καλός… τι 
να του πεις, ότι δεν είσαι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
ΕΛΕΝΗ: Πάλι το ίδιο. ∆ηλαδή… κι ένας Έλληνας, αντίστοιχα και στον Έλληνα άµα κάνει κάποιος 
κακός γιατρός, θα βγει η φήµη. ∆ηλαδή η φήµη σου νοµίζω βγαίνει. Εντάξει, µπορεί αυτοί οι 
άνθρωποι στην αρχή να ‘χουν κάποια… στην αρχή να µην πηγαίνουν καλά γιατί ο κόσµος µπορεί να 
φοβάται, αλλά εντάξει, κάποια στιγµή… έστω και ετεροχρονισµένα θα… φανεί αν θα είσαι καλός ή 
όχι. Αυτό πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Αυτό και που είπα και πριν. Ότι αν… αν κι αυτός… θα… σηµασία έχει 
πώς… αν είναι καταρτισµένος ή όχι. Βέβαια αν είναι καταρτισµένος, και σωστός και… δεν µπορώ εγώ 
να του πω κάτι. ∆ηλαδή πέρα απ’ το πώς… εεε σηµασία δεν έχει µόνο πώς θα εισαχθεί σε µία σχολή, 
σηµασία έχει στο τέλος τι θα γίνει. Ποιος θα βγει καλός γιατρός και ποιος όχι. Καλός επιστήµονας 
γενικά. Καλός στη δουλειά του. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες ένα άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι ανήκει 
στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΕΛΕΝΗ: Αυτό που είπα και πριν. Θα έβλεπα και τα υπόλοιπα. Αυτό θα ‘τανε µια µικρή λεπτοµέρεια. 
Θα έβλεπες την πορεία του γενικά. Αν έβλεπες ότι το άτοµο αυτό αξίζει, φυσικά και θα το ‘παιρνες 
στη δουλειά σου. Και υπερτερούσε σε σχέση µε τα υπόλοιπα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια πράγµατα είναι αυτά που κάνει κάποιον ν αξίζει; 
ΕΛΕΝΗ: Εντάξει, αυτό που βλέπουµε, αλλά και πάλι δεν είναι… σίγουρα σωστό, είναι ο βαθµός του 
πτυχίου. Όταν βλέπεις έναν υψηλό βαθµό πτυχίου, υποψιάζεσαι ότι είναι καλός ο άλλος. Αυτό δεν 
ισχύει πάντα. Εεε… και µετά βλέπεις οτιδήποτε άλλο έχει κάνει, ειδικότ, πού έχει τελειώσει, εεε… πού 
έχει κάνει ειδικότητα… µετά, αν έχει συµµετέχει σε συνέδρια, σε διάφορα προγράµµατα… σχετικά. Σε 
τέτοια πράγµατα. ∆ιακρίσεις, υποτροφίες. Αν βλέπεις ένα πλούσιο βιογραφικό, δεν θα µπορείς να πεις 
ότι ο άλλος είναι τυχαίος. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη µουσουλµάνο της Θράκης; 
ΕΛΕΝΗ: Πάλι το ίδιο. Εγώ θα κοίταζα τι έχει κάνει στην πορεία του σαν… στο επιστηµονικό κοµµάτι.   
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην 
πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους 
δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ποιος θα αντιµετωπίσει τις περισσότερες δυσκολίες, ε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για να µπει στο πανεπιστήµιο. 
ΕΛΕΝΗ: Για να µπει ή για να τελειώσει; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για να µπει. 
ΕΛΕΝΗ: Για να µπει. (Σ.τ.Σ.: µεγάλος χρόνος για σκέψη). Πρέπει να πω µια οµάδα µόνο, έτσι; Ή όχι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ό,τι θες εσύ. 
ΕΛΕΝΗ: Θα το βαζα µε µία… σε σειρά, πρώτα ο Έλληνας, µετά ο Βορειοηπειρώτης και µετά ο 
µουσουλµάνος. Θεωρώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΛΕΝΗ: Γιατί. Ο Έλληνας καταρχάς δίνει τη… η ζήτηση είναι µεγάλη… υψηλή… κι έτσι… είναι 
υψηλή και η βαθµολογία που πρέπει να γράψεις. Παρόλο που βέβαια από… κάνει σωστή 
προετοιµασία, αυτό µετράει. Εεε… µετά οι… µετά οι Βορειοηπειρώτες οι οποίοι… εντάξει δεν είναι, 
µπορεί εµείς να θεωρούµε ότι… κάποιοι µάλλον από µας που ν ανήκουµε στη γενική σειρά, µας 
θεωρούν ότι µπαίνουν έτσι, αλλά δεν είναι. Γιατί κι εµάς αν µας ζητήσαν να γράψουµε έκθεση σε άλλη 
γλώσσα… δεν, ίσως να µην ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Κι ακόµη και ο βαθµός του απολυτηρίου 
του σχολείου τους, δεν σηµαίνει ότι… γιατί να θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να είναι καλός ο βαθµός 
τους απολυτηρίου τους;  Μπορεί… γιατί… ο φοιτητής και ο δικός µας που ‘χει απολυτήριο, της 
πλάκας είναι. Ας πούµε. Γιατί να µην είναι κι αυτού. Γιατί να ‘ναι αυτόν, αυτόν ευκολότερο να βγάλεις 
υψηλότερο βαθµό; Κατάλαβες; Εεε… αυτό. Κι εντάξει, τώρα στους µουσουλµάνους αυτό που είπαµε. 
Εντάξει, είναι µεν µία η θέση, αλλά εντάξει… όταν οι περισσότεροι βγάζουν κάτω από 10, ίσως δεν 
είναι και τόσο δύσκολο όσο των άλλων τρία. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε τα λιγότερα τέρατα και δράκους είναι πρώτα οι µουσουλµάνοι, µετά 
Βορειοηπειρώτες και µετά Έλληνες;  
ΕΛΕΝΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αφού το ανέφερες πριν, ποιος θα έχει τις περισσότερες δυσκολίες για να βγάλει το 
πανεπιστήµιο; 
ΕΛΕΝΗ: Οι µουσουλµάνοι. Όχι. Μισό λεπτό. Ναι, µουσουλµάνοι και Βορειοηπειρώτες. Οι µεν οι 
µουσουλµάνοι λόγω του επιπέδου, και οι Βορειοηπειρώτες λόγω της γλώσσας. Προφανώς, εγώ θεωρώ 
ότι εφόσον είναι τόσο χαµηλές οι βαθµολογίες ότι µπορεί να κάνουν τα ίδια µ’ εµάς, αλλά δεν έχουν 
την ίδια µόρφωση µε τους συµφοιτητές τους. Οι µουσουλµάνοι. Ενώ οι, όσον αφορά τους 
Βορειοηπειρώτες, ίσως είναι καλύτεροι σαν φοιτητές σε επίπεδο γνωστικό, ακόµα κι αν, παρά τη 
δυσκολία της γλώσσας. Γι’ αυτό κι οι βάσεις τους δεν είναι τόσο χαµηλές. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΕΛΕΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Αναλόγως. Ο µουσουλµάνος που µπαίνει και δεν πατάει ποτέ, αυτός είναι 
στην αιώρα! Αλλά αν υποθέσουµε ότι και οι τρεις στο τέλος ας πούµε παίρνουν πτυχίο, κάτω απ’ αυτές 
τις προϋποθέσεις µην το πούµε, εεε… µάλλον ο Έλληνας. Εντάξει, δεν είναι και τόσο… εντάξει, όχι 
ότι εµείς, για µας είναι παιχνιδάκι. Αλλά εντάξει, για µας τα πράγµατα είναι πιο στρωτά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποιο άλλο σχολιασµό ή οτιδήποτε άλλο πάνω σ αυτό το θέµα; Για τους 
Βορειοηπειρώτες, για τον τρόπο εισαγωγής, για τους µουσουλµάνους.  
ΕΛΕΝΗ: Βασικά. Εεε… ο νόµος για τους µουσουλµάνους για µένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι… 
έχει πολλά… περίεργα σηµεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει; 
ΕΛΕΝΗ: ∆ιότι. Βασικά δεν µ’ αρέ, οι δύο απαγορεύσεις που έχει, για τις Στρατιωτικές Σχολές και για 
τις Θεολογικές. Γιατί είναι καθαρά απαγορεύσεις. Εεε… και αυτό το ότι βλέπουµε ότι… είναι… ότι τα 
άτοµα, τα περισσότερα απ’ αυτά τα άτοµα βγάζουν πολύ χαµηλές βαθµολογίες. Εεε, γι’ αυτό. Και 
τώρα οι… στους Βορειοηπειρώτες… εντάξει, ο γενικός τρόπος εισαγωγής τους, δεν είναι ιδιαίτερα… 
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άδικος. Εντάξει, µόνο αυτό που παµε για τα επιπλέον µαθήµατα για τις άλλες σχολές. Εντάξει… το 
σύστηµα δεν είναι τέλειο. Και το ξέρουµε δηλαδή, ούτε για µας τους ίδιους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ συµφωνείς γενικά στο να κρατάνε τον πληθυσµό των µουσουλµάνων στην 
Ελλάδα; Είπες ότι γι’ αυτό ίσως το κράτος κάνει ευνοϊκότερη ρύθµιση.  
ΕΛΕΝΗ: Αν τα άτοµα αυτά, εκπαιδεύονται σωστά, και µπαίνουν σε µία σχολή, η οποία είναι των 
δυνατοτήτων τους, την βγάζουν, και γίνονται σωστοί επιστήµονες, τότε ναι. Αν όµως ένα… αν όµως 
τα άτοµα αυτά, δεν µπορούν ν ανταπεξέλθουν σε µια τέτοια σχολή, δεν υπάρχει λόγος. Είναι άσχηµο 
και για τα ίδια τα παιδιά αυτό. Και για το κράτος µετά που θα βγάλει επιστήµονες µισούς 
καταρτισµένους ας πούµε. Πάρτον και κάντον να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Όχι να τον βάλεις στα 
ελληνικά πανεπιστήµια. Και να τον βγάλεις γιατρό, δικηγόρο, οικονοµολόγο, οτιδήποτε. Αυτό. 
Μπορείς να τον κρατήσεις µε άλλους τρόπους. 

 

5.6. Συνέντευξη έκτη: Ιάσων 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΙΑΣΩΝ: Πώς χαρακτηρίζω την προσπάθειά µου; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΑΣΩΝ: Εεε… µέτρια! Γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήθελες να µπεις στην Ιατρική; 
ΙΑΣΩΝ: Ήθελα πάρα πολύ να µπω στην Ιατρική, ήτανε ο στόχος µου η Ιατρική εξ αρχής, από την 
πρώτη λυκείου και µετά. Το ‘χα σκεφτεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχα δύο σχολές υπόψη που 
ήταν τελείως αντίθετες. Ήθελα Νοµική και ήθελα και Ιατρική. Στην αρχή η Νοµική ήτανε περισσότερο 
γιατί µου άρεζε πάρα πολύ να µιλάω, µ’ άρεσε, το ‘χω γενικά µ’ αρκετούς ανθρώπους. Αλλά… µετά η 
µάνα µου µού είπε ότι θα µου κανε αυτή µάθηµα, η µάνα µου είναι φιλόλογος. Και της κάνω, δεν 
υπάρχει περίπτωση! Και λέω, επειδή µου άρεσε η Ιατρική, και γενικότερα µου άρεζε το να βοηθάω, 
ήθελα να µπω στην Ιατρική. Αλλά στην ερώτηση τώρα το πώς… η προσπάθειά µου ήτανε µέτρια προς 
καλή. ∆εν προσπάθησα πάρα πολύ, ούτε έκανα καµία υπερβολή. Ήταν αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µία εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΙΑΣΩΝ: Όχι, είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Πιστεύω ότι είναι πολύ υπερβολικό. Βασικά αν το 
πάρεις πάρα πολύ ψύχραιµα και σκεφτείς το τι είναι, συνειδητοποιείς ότι το πανεπιστήµιο από µόνο 
του οκ, είναι ένα βήµα, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Είναι µία… είναι αυτό που λέµε, δεν τελειώνει η 
ζωή σου µετά τις πανελλήνιες. Τότε αρχίζει η ζωή σου. Εποµένως θεωρώ ότι αυτή η εικόνα γενικότερα 
είναι υπερβολική. Είναι καλό να διαβάζεις, είναι καλό να έχεις στόχους, αλλά από ‘κει και πέρα επειδή 
ποτέ δεν ξέρεις και ειδικά σήµερα πώς θα πάει η κατάσταση και γενικότερα τι θα γίνει, πιστεύω ότι 
εντάξει, πιστεύω ότι είναι υπερβολική.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή ούτε εσύ θα µπορούσε να είσαι αυτός; 
ΙΑΣΩΝ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΙΑΣΩΝ: Χµµµ… κοίτα βασικά το θέµα είναι ότι τον τελευταίο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα 
πολύ το… ας πούµε είναι σαν νόµος ότι αν δεν περάσεις πανεπιστήµιο, τελείωσες. Το οποίο είναι πολύ 
κακό. Άποψή µου. Εεε… είναι αυτό που λέµε ότι δεν κάνουν όλοι ίδια πράγµατα. Οι θέσεις τώρα αν 
παραµείνουν ως έχουνε, αυτό είναι µια ερώτηση η οποία έγκειται στο τι συµβαίνει γύρω. ∆ηλαδή το 
γεγονός ότι πολλές φορές οι θέσεις δεν έχουν ανταπόκριση µε το τι ζητάει έξω η αγορά, έχει ως 
αποτέλεσµα πάρα πολλά παιδιά, να περνάνε, να τελειώνουν µια σχολή, και να µην κάνουν τίποτα. Κι 
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όχι γιατί δεν είναι καλοί, γιατί απλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο κάνουµε. Ας πούµε υπάρχουν πάρα 
πολλά παραδείγµατα τα τελευταία χρόνια ας πούµε… το πιο κλειστό είναι το Παιδαγωγικό. Εκεί που 
ξαφνικά µπαίναν όλοι, ζητούσαν, οι βάσεις έφτασαν στο θεό, µαθητές οι οποίοι ήταν άψογοι 
µπορούσαν να περάσουν σ οποιαδήποτε άλλη σχολή, περνούσαν Παιδαγωγικό γιατί θα διοριστούν 
αµέσως, και τι έγινε; Και τώρα θα µείνουν όλοι απ’ έξω. Κι αυτοί ας πούµε είναι η χρονιά της αδερφής 
µου, η αδερφή µου έδωσε το ’08, εκεί ‘08 ‘09 ‘10 που οι βάσεις φτάσαν στον θεό, τώρα αυτοί 
τέλειωσαν πέρσι ή πρόπερσι. Κι έχουν κλείσει ήδη οι θέσεις. Κι είναι τραγικό. Κρίµα. Χαµένες, 
χαµένες ζωές. Και… ας πούµε για το Παιδαγωγικό, η άποψή µου είναι ότι οκ, είναι πάρα πολύ καλή 
σχολή, είναι λειτούργηµα, απλά το θέµα είναι ότι δεν σου δίνει πολλές επιλογές µετέπειτα. Ή 
διορίζεσαι ή διορίζεσαι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να µειωθεί ή να µείνει ως έχει ο αριθµός; 
ΙΑΣΩΝ: Πιστεύω βασικά ότι πρέπει να αρχίσει λίγο να γίνεται ένας καλύτερος σχεδιασµός. Κι αυτό 
δεν µπορείς να το ρίξεις απαραίτητα στο Υπουργείο Παιδείας ή αν το κάνει ο οποιοσδήποτε. 
Γενικότερα το ότι δεν υπάρχει επαφή ανάµεσα στην αγορά εργασίας που λέµε, κι ανάµεσα στη ζήτηση 
στο πανεπιστήµιο. Γενικότερα αυτό που επικρατεί, όχι µόνο στην Ελλάδα, είναι το θέµα ότι λύκειο, 
πανεπιστήµιο, επαγγελµατική ζωή, ενώ πρέπει να ‘ναι αλληλένδετα, δεν υπάρχει καµία σχέση µεταξύ 
τους. Είναι λες και… ανεξάρτητα. Κι αυτό είναι που δηµιουργεί τα περισσότερα προβλήµατα πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΙΑΣΩΝ: Προφανέστατα και όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Εεε… είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απ’ το… το τι προοπτ… καταρχάς… ας το πάρουµε, θα το 
πω πολύ αρχή. Γενικότερα η ζωή είναι άδικη. Αυτό είναι γεγονός! Απ’ όπου και να το πιάσεις. Θα 
µπορούσα να ‘χα γεννηθεί στην Αφρική και να ‘χα πεθάνει, θα µπορούσα να ‘χα γεννηθεί ο γιος της 
Κέιτ Μίντλετον κι αυτή την στιγµή να έχω περισσότερες φωτογραφίες απ’ ό,τι έχω ‘γω στο φέισµπουκ 
ας πούµε. Αλλά… όχι, δεν είναι. Γιατί παίζουν πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Από το 
ποιο είναι το κεφάλαιο που ‘χεις πίσω, ποια είναι η οικογένειά σου, τι προοπτικές, τι…τι… ακόµα και 
τα ερεθίσµατα που παίρνεις καθηµερινά. ∆ηλαδή το βλέπω εγώ, ένα παιδί το οποίο έχει µεγαλώσει 
στην επαρχία, σε σχέση µε παιδιά τα οποία έχουν µεγαλώσει σε µεγαλύτερες πόλεις, έχουν τελειώσει 
τα τοπ σχολεία ας πούµε της Ελλάδος. Καµία σχέση. Όταν θα µπούµε βέβαια στο πανεπιστήµιο, το 
καλό είναι ότι θεωρητικά είµαστε ένα και τ αυτό. Θεωρητικά. Αλλά… ας πούµε το βλέπω κι εγώ απ’ 
την καθηµερινότητά µου, δεν έχω ας πούµε ένα µεγάλο κεφάλαιο. ∆εν έχουν οι γονείς µου πολλά 
λεφτά να µου πούνε ότι αν ας πούµε προκύψει κάτι να µπορώ να πάω να κάνω ένα summer school, να 
δώσω 2000 ας πούµε για µια βδοµάδα. Είναι άλλοι, δεν είναι κάτι γι’ αυτούς. Άρα δεν είναι ίση η 
εκπαίδευση. Παίζουν πάρα πολλά… πράγµατα. Και… αυτό που συνειδητοποίησα, πλέον φτάνοντας 
στο τρίτο έτος, είναι ότι έχει µεγάλη σηµασία το σχολείο που έχεις τελειώσει εν τέλει. Το τι φέρει αυτό 
το σχολείο από πίσω και τι πόρτες µπορεί να σου ανοίξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να ένα παιδί να ‘χει κεφάλαιο από πίσω; Κεφάλαιο το 
εννοείς οικονοµικό, γνωστικό (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Οικονοµικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α! Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Οικονοµικό πάντα. Γιατί καλώς ή κακώς, στα σηµερινά εφόδια που µπορείς να πάρεις 
θεωρητικά για να στήσεις ένα βιογραφικό, απαιτούνε χρήµατα. Από ένα µεταπτυχιακό που θες να 
κάνεις, από ένα διδακτορικό που θες να κάνεις. Κι ακόµα κι αν δεν απαιτούν χρήµατα, µετά παίζουνε 
άλλα πράγµατα. Το επίθετό σου. ∆ηλαδή πάνω στην προηγούµενη ερώτηση που έκανες, το επίθετό ας 
πούµε είναι ένας παράγοντας το οποίο δεν µπορείς να το καθορίσεις. Και σίγουρα το να είσαι ο γιος 
του τάδε, φαντάσου στη δικιά µου σχολή το να έχεις µπαµπά, µαµά γιατρό, είναι πολύ µεγάλο ατού σε 
σχέση µ’ έναν ο οποίος απλά µπήκε φυτευτός στην Ιατρική επειδή έγραψε και πέρασε. Εποµένως, ναι, 
το κεφάλαιο σίγουρα παίζει ρόλο. ∆ηλαδή… το πιο απλό πράγµα. Γίνεται ένα πανελλήνιο συνέδριο, 
γίνεται ένα στην Αθήνα, δεν προλαβαίνω να κατέβω. Αν είχα λεφτά που λένε αρκετά, έπαιρνα ένα 
αεροπλάνο και κατέβαινα. Ένα πανευρωπαϊκό. Το οποίο είναι µεγάλο ατού στο βιογραφικό σου. Πού 
να το κάνεις αν δεν έχεις τα λεφτά να πας;  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΙΑΣΩΝ: Όχι. Να δίνονται όλους οι ίδιες ευκαιρίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί;   
ΙΑΣΩΝ: Γιατί υποτίθεται ότι ακόµα και θεωρητικά ενώ είπαµε ότι δεν είναι όλοι ίσοι, το να δίνονται 
περαιτέρω ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουνε άλλα κριτήρια ή είναι από άλλη χώρα ή έχουν 
άλλη θρησκεία όπως ήταν το κλασικό στην δικιά µου την χρονιά µε τους… εεε… που δώσαν 
πανελλήνιες µε τους µουσουλµάνους, ο ένας περνούσε µε 21000 µόρια σ Αρχιτεκτονική, κι ο άλλος µε 
9000 µόρια, πέρναγε στην ίδια Αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Όχι. Όταν υποτίθεται είσαι σ ένα 
δηµοκρατικό καθεστώς, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, όλοι είναι ίσα. Το να δίνονται διευκολύνσεις 
εντός πανεπιστηµίου ν ανοίγουν, ν ανοίγονται εστίες ή να έχουν δωρεάν σίτιση, αυτό είναι 
προφανέστατα. Κάτι το οποίο για µένα θα ‘πρεπε να γίνεται αρχικά σ’ όλους τους φοιτητές, όχι επειδή 
ο καθένας έχει τα τάδε κριτήρια. Αλλά επειδή όλα, δεν είναι όλα τέλεια, το να δίνονται περαιτέρω 
διευκολύνσεις σ’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια κριτήρια, µέσα στο πανεπιστήµιο, 
ναι. Αλλά το να περάσουν στον πανεπιστήµιο, γιατί; Τις ίδιες εξετάσεις δίνουµε. ∆εν είναι άσχηµο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΑΣΩΝ: Μειονότητα. Εγώ τον αντιλαµβάνοµαι σαν µια οµάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν υπερισχύουν 
πληθυσµιακά σε σχέση µε το γενικό σύνολο. Αυτό. Τίποτα παραπάνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα;  
ΙΑΣΩΝ: Σίγουρα. Αυτό που παµε πριν. Μουσουλµάνοι. Προφανέστατα, είναι η πιο χαρακτηριστική 
µειονότητα την οποία σου λέω την ξέρω γιατί την έζησα. Όχι ότι έχω κάτι µ’ αυτούς τους ανθρώπους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς την έζησες; 
ΙΑΣΩΝ: Την έζησα πάρα πολύ, γιατί η δικιά µου η χρόνια, ήταν η χρονιά που… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πότε; 
ΙΑΣΩΝ: Το ’12 έδωσα εγώ. Ήταν η χρονιά που πρώτη φορά µπήκε αυτή σαν ειδική κατηγορία. Και 
ήτανε… ήταν αυτό το πράγµα που να βλέπεις ότι µπαίνει ένας µε 18000 µόρια, µπαίνει κι ο άλλος µε 
9000 µόρια. Εντάξει, δεν έχει, δεν µ’ απασχολεί το αν θα µπει ο άλλος ουσιαστικά µε 9 µε 10. Εγώ σου 
είπα το θεωρώ άδικο όχι απέναντι στο παιδί, απέναντι σ αυτόν τον οποίο το σκέφτηκε. Γιατί όταν είσαι 
σε µία χώρα η οποία υποτίθεται έχουµε ανεξιθρησκία, δηµοκρατία και τα σχετικά, όλοι είµαστε ίσα. 
Αλλά… ναι, εκείνη τη χρονιά ήτανε λίγο τραγικό, γιατί ήτανε η πρώτη φορά που µπήκε αυτό και 
φάνηκαν πολύ οι διαφορές. Plus το ότι µετά επειδή ήρθα σ επαφή µ’ ανθρώπους οι οποίοι όχι ζου, 
ήτανε στη µειονότητα, αλλά ζούσανε σ εκείνες τις περιοχές, Κοµοτηνή, Ξάνθη, είχανε γίνει πολλά 
παρατράγουδα µ’ αυτό το θέµα. Γιατί το ξέρανε και κανονίζαν τις θέσεις για να φτιάξουν τις βάσεις. 
Οι µουσουλµάνοι µεταξύ τους… ας πούµε. ∆ηλαδή το δικό µου θα περάσει εκεί, το δικό σου ας µην 
δηλώσει εκεί, ας δηλώσει εκεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν το ήξερα αυτό. 
ΙΑΣΩΝ: Ναι εγώ το έµαθα µετέπειτα. Όχι πως µου… µ’ ενόχλησε. Αλλά… εντάξει. Καταλαβαίνεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το έµαθες; 
ΙΑΣΩΝ: Είχα µια γνωστή µου η οποία σπουδάζει Θεσσαλονίκη, και ήταν από ‘κει, και µου τα ‘λεγε. 
Κι όλας αυτή η κοπέλα είχε τσαντιστεί πάρα πολύ µε το συγκεκριµένο θέµα, γιατί αυτή είχε δώσει και 
δεύτερη φορά για να περάσει. Ηλεκτρολόγος στη Θεσσαλονίκη που ήθελε. Έδωσε δύο φορές 
πανελλήνιες, και την δεύτερη χρονιά ήταν το ’12, έδωσε το ’11 και το ’12, και το ’12 που µπήκε το 
κριτήριο, αυτή ήταν σ εκείνη την περιοχή. Ήτανε από Κοµοτηνή, εποµένως ήξερε τι γινότανε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Το να οριστεί επίσηµα, ναι, δεν είναι κάτι. Το τι διευκολύνσεις, το τι µειονεκτήµατα και 
τέτοια, αυτό θα ‘ταν ένα ερώτηµα ας πούµε καλό. Αλλά… εντάξει. Το να θες να προστατεύσεις 
µειονότητες, το καταλαβαίνω απ’ την άποψη ότι θες να δείξεις ένα αντιρατσιστικό προφίλ. Αλλά ως 
εκεί. ∆εν έχει νόηµα να κάνεις κάτι παραπάνω. ∆εν είµαι της άποψης ότι πρέπει να προστατεύσεις τους 
δικούς σου και τέτοια, αυτές είναι αηδίες! Είναι εµετός. ∆εν ξέρω αν πρέπει να µιλάω κι έτσι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπορείς. 
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ΙΑΣΩΝ: Α! Εντάξει, ok. Είναι εµετός η αλήθεια είναι. Αλλά… ότι πρέπει ν αναγνωριστούν κάποιες 
µειονότητες, ναι. Αυτό, ως εκεί. Από ‘κει και πέρα, όλα είναι υπό συζήτηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιον πληθυσµό θα µπορούσες να σκεφτείς που θα µπορούσε να (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Κοίτα, οι προ, πρώτος πληθυσµός απ’ αυτούς που είπαµε ήτανε οι µουσουλµάνοι που ήταν το 
τελευταίο παράδειγµα ας πούµε που ξέρουµε. Μετά είναι αρκετοί όπως είναι οι Πόντιοι σαν 
µειονότητα… ακόµα κι οι Κρητικοί δυνητικά θα µπορούσαν να τους πεις µειονότητα σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Και το βλέπουν κι αυτοί έτσι. Οι Κρητικοί η αλήθεια είναι. Αλλά… πέρα απ’ αυτές 
τις δύο έτσι που είναι, που είναι ήδη αναγνωρισµένες, δεν ξέρω ποιους άλλους ας πούµε θα 
µπορούσαµε ν αναγνωρίσουµε. ∆ιότι όσο πας και µπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις να αναγνωρίσεις 
µειονότητες, στην ουσία αρχίζεις και διαιρείς και κατακερµατίζεις ένα πληθυσµό. Αλλά στο τέλος δεν 
έχεις τίποτα ενιαίο. Γιατί µε την ίδια λογική µπορούµε να πούµε κι οι Θεσσαλοί είναι µειονότητα, κι οι 
Ηπειρώτες είναι µειονότητα, και ξαφνικά καµία Ελλάδα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΙΑΣΩΝ: Σίγουρα υπάρχει. Το ξέρω. Ε, Γερµανία, Αυστραλία, ξέρεις εκεί πέρα που έχουν γίνει, 
Καναδάς, Αµερική. Εκεί που έχουν µεταναστεύσει κατά το ’40, ’50.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΙΑΣΩΝ: Ανάλογα τη χώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή; 
ΙΑΣΩΝ: Αν ας πούµε το σκεφτείς, σε µία χώρα η οποία θεωρητικά είναι δυτικά αναπτυγµένη και δεν 
συµµαζεύεται, εκεί υποτίθεται θα… θα… δεν έχουν ρατσισµό, θεωρητικά. Άρα εγώ τουλάχιστον, όταν 
βλέπω τις µειονότητες, όπως είναι ας πούµε εδώ πέρα οι Αλβανοί, γενικότερα οι ξένοι, εµένα µ’ 
αρέσουνε. Εγώ ας πούµε… γουστάρω πάρα πολύ να κάνω πα, παρέα µ’ άτοµα τα οποία είναι από, που 
έχουν έρθει… µε οµογένεια στο πανεπιστήµιο. Έχουµε ας πούµε, έχω έναν γνωστό ο οποίος είναι απ’ 
την Ισπανία, κάθε φορά κάθοµαι τον ρωτάω, ε του λέω. Πες µου για την Ισπανία, πες µου του λέω για 
την Γερµανία που είναι το πιο κλασικό. Είναι µετά οι… Βορειοηπειρώτες κι αυτοί µε… που έρχονται 
µε… ειδικές κατηγορίες. Τουλάχιστον σ έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ στους ανθρώπους πιστεύω ότι 
έχει θετική εεε… θετικά ας πούµε πράγµατα. Έχεις να µάθεις. Είµαστε νέοι, γιατί όχι; Είναι ωραίο να 
έρχεσαι σ επαφή µε άλλους, µε άλλες νοοτροπίες και τα σχετικά. Τώρα σε µεγαλύτερους, εντάξει, 
ανάλογα πώς έχει γαλουχηθεί η κάθε γενιά. Καλώς ή κακώς. Εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχουν 
µειονότητες, αυτό είναι θετικό για έναν πληθυσµό γιατί υπάρχει µια ανοµοιογένεια. Μια πολυφωνία. 
Αρά υπάρχει και µία… έτσι… βρισκόµαστε σε µια παγκοσµιοποίηση που λέµε. Είναι θετικό. Τώρα 
βέβαια θα µου πεις αρνητικά θετικά παγκοσµιοποίησης… ανάλογα. ∆ηλαδή πρέπει πάλι να έχεις 
την… να είναι κάτι οργανωµένο και να ξέρεις πώς θα το αντιµετωπίσεις. Είναι πολύ σηµαντικό. 
Γενικότερα το µεταναστευτικό θέµα είναι πολύ σηµαντικό. Όχι στο… πρακτικό… τι δουλειές 
παίρνουν και τα σχετικά, αλλά στο πιο… πώς να εγκαταστήσεις τους πληθυσµούς και τα σχετικά. 
Τέλος πάντων ξεφύγαµε λίγο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι έχουµε να πάρουµε πολλά απ’ αυτούς. Εσύ τι µπορείς να πάρεις απ’ αυτούς 
(Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Γνώσεις, πάρα πολλές γνώσεις. Ακόµα κι ο ενθουσιασµός, θετικά αισθήµατα. Όταν µαθαίνεις 
πράγµατα, ξέρω ‘γω… εµένα µ’ αρέσει να µου λέει ο […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα) πώς είναι στην 
Ισπανία και πώς ένας Έλληνας περνάει στην Ισπανία ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής αλλά έχει 
µεγαλώσει κι έχει ζήσει στην Ισπανία. Από ‘κει και πέρα, φιλίες, σηµαντικό πράγµα. Θετικά άλλα, 
πέρα από… έρχεσαι σ’ επαφή µε πολιτισµούς. Καινούριους. Καινούριες τελείως νοοτροπίες. Αυτό 
είναι ωραίο. Είναι µοναδικό βασικά, δεν το ζεις καθηµερινά. Από ‘κει και πέρα, ακόµα και τα ταξίδια 
που λες µπορείς να κάνεις, κι αυτό θετικά µπορείς να το χαρακτηρίσεις. Γλώσσα µετά, ωραίο πράγµα. 
Τι άλλο θετικά; Τώρα δεν µου ‘ρχονται άλλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΙΑΣΩΝ: Σε ποια; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις. 
ΙΑΣΩΝ: Ε ελληνική. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποιον Έλληνα ή Ελληνίδα; 
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ΙΑΣΩΝ: ∆εν θα πω η γλώσσα που λένε οι περισσότεροι. Γιατί δεν είναι ουσιαστικά η γλώσσα. 
Ουσιαστικά αυτό που προσδιορίζει τον Έλληνα, είναι η καταγωγή του. Αυτό. Από πού είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άλλα δύο στοιχεία; 
ΙΑΣΩΝ: Άλλα δύο στοιχεία µετά σε πολύ δεύτερο χρόνο, µπορούµε να πούµε ότι είναι η γλώσσα. Και 
µετά άλλο ένα στοιχείο που µπορεί να προσδιορίζει έναν Έλληνα; Η νοοτροπία; Θα µπορούσε. 
Τελευταίο όµως θα το βαζα σε σχέση µε τ άλλα δύο. Σίγουρα το πρώτο είναι η καταγωγή. Η γλώσσα… 
νοοτροπία, δεν µπορείς πάντα να το πεις. ∆εν είναι σωστό. Ουσιαστικά. ∆εν ξέρω. Με προβληµάτισες! 
(Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Και γενικά απ’ ό,τι βλέπω έχεις γνώσεις και για 
τους µουσουλµάνους και για τους Βορειοηπειρώτες και γενικά για µειονότητες. Υπάρχει λοιπόν ο όρος 
Βορειοηπειρώτης. Τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΑΣΩΝ: Είναι ελληνικ, ελληνικοί πληθυσµοί, οι οποίοι µετά τον Β’ Παγκόσµιο κι από τότε που… 
ουσιαστικά βγήκαν τα σύνορα, παραµένουν ελληνικοί αλλά βρίσκονται… ουσιαστικά είναι Αλβανοί 
υπήκοοι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;  
ΙΑΣΩΝ: Πολλές θα υπάρχουν. Αλλά διαφορές οι οποίες δεν είναι αγεφύρωτες. Είναι άνθρωποι οι 
οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι, ουσιαστικά, η καταγωγή 
τους, θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες, αλλά είναι σ ένα τελείως διαφορετικό κράτος ανεπτυγµένοι. 
Εεε µεγαλωµένοι… και επέλεξαν να ρθουν ας πούµε εδώ πέρα, να σπουδάσουνε. Ειδικά επειδή 
βρισκόµαστε και στα Γιάννενα, η συγκεκριµένη µειονότητα ας το πούµε έτσι, είναι συχνή. Αλλά όχι, 
διαφορές ουσιαστικά, πέρα απ’ το είναι µεγαλωµένοι σ άλλο κράτος σ άλλες τέτοιου είδους 
νοµοθεσίες και τα σχετικά, όχι δεν βρίσκω. Όπως δεν βρίσκω µε κανέναν άλλον άνθρωπο από άλλο… 
από άλλη χώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από την ύπαρξη του 
πληθυσµού αυτού στην Ελλάδα; 
ΙΑΣΩΝ: Θετικές. Αρνητικές γιατί, ποιον πειράζουνε; ∆εν θεωρώ ότι πειράζουν κάποιον, ότι υπάρχει 
µια µειονότητα η οποία έχει έρθει για τους λόγους που είπαµε ότι υπάρχει εκεί που υπάρχει. Θετικές 
ότι υπάρχει ένας πληθυσµός τέτοιος; Πάντα. Γιατί όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις στην Αλβανία ότι θα έχουν αρνητικές ή θετικές επιδράσεις; 
ΙΑΣΩΝ: Στην Αλβανία ενδεχοµένως να έχουν και αρνητικές. Γιατί όταν υπάρχει ένας πληθυσµός ο 
οποίος ουσιαστικά προσδιορίζει τον εαυτό του σαν άλλης εθνικότητας, αυτό δηµιουργεί 
διαπληκτισµούς όσον αφορά και το κατά πόσο θα πρέπει να προσαρτηθούν ή όχι στον ελληνικό χώρο. 
Αυτό ίσως δηµιουργεί πρόβληµα στην Αλβανία. Νοµο… νοµοθεσιακά, αλλά από ‘κει και πέρα 
εντάξει, τα σύνορα είναι τα σύνορα… όταν τα βγάλανε µπορεί και να µην ξέραν τι κάνανε. Ξέρω ‘γω, 
τι να πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι, γιατί να µην συµφωνώ. Αφού υπάρχει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί είναι αυτό που είπαµε προηγουµένως, ότι όταν υπάρχει ένας πληθυσµός ο οποίος µιλάει 
την ελληνική γλώσσα, αισθάνεται Έλληνας, είναι υποχρεωµένοι οι υπόλοιποι να τον αναγνωρίσουν ότι 
υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς µέχρι και πριν 60 πόσα χρόνια τώρα… 13… πριν 70 το 
πολύ χρόνια, ήταν στην Ελλάδα. Θεωρούσαν τον εαυτό τους Έλληνες. Καλώς ή κακώς οι παππούδες 
αυτοί ακόµα ζούνε. Έλληνες θεωρούν τον εαυτό τους. ∆εν θεωρούν ότι είναι Αλβανοί υπήκοοι. Άρα 
υποχρεωµένοι είναι ουσιαστικά να τους αναγνωρίσουν σαν µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Πάνω κάτω την ξέρεις, αλλά πρέπει να το διαβάσεις κι 
όλας.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του).  
ΙΑΣΩΝ: Ωραία. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
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ΙΑΣΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Μάλιστα. Έχω ανάµικτα συναισθήµατα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εεε… απ’ τη 
µία είναι αδικία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον; 
ΙΑΣΩΝ: Για τους υπόλοιπους που έχουν εισαχθεί εντός ελληνικού… γι’ αυτούς που έχουν δώσει 
κανονικά τις εξετάσεις όπως εγώ κι ο καθένας, το περισσότερο ποσοστό. Αλλά από την άλλη… γιατί 
όχι; Εφόσον έχουν αναγνωριστεί σαν µειονότητα, µπαίνουν επιπρόσθετα, δεν τρων τη θέση κανενός, 
να πεις ότι θα… γίνεται κάτι, κι είναι κρίµα για κάποιος ο οποίος έχει χάσει την θέση του. ∆εν το 
βρίσκω άσχηµο. Είναι καλώς ή κακώς µια µειονότητα, εξάλλου εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα… 
από ‘κει και πέρα, είναι αυτό που λέµε. Το γεγονός ότι θα µπει κάποιος σε µια σχολή, δεν σηµαίνει ότι 
θα τελειώσει κι όλας. Άρα… δεν µου λέει κάτι το να µπει κάποιος ας πούµε στην δικιά µου την 
σχολή… επιπρόσθετα κι όλας, σιγά, τι µε νοιάζει. ∆εν µ’ απασχολεί, ούτε θέση µου τρώει, ούτε τίποτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΙΑΣΩΝ: Τώρα αυτό… µεγάλη κουβέντα! Μπορεί να κρύβονται πάρα πολλά πίσω απ’ αυτό. Από 
συµφέροντα… δεν ξέρω και πότε βγήκε ο συγκεκριµένος νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ το ’97. Τη δεκαετία του ’90. Το δεύτερο µισό της δεκαετίας. 
ΙΑΣΩΝ: Ήτανε µια πολύ κακή… δεκαετία γενικά το ’90, κατά την άποψή µου. Εντάξει, το ‘βγαλε για 
να ικανοποιήσει ένα αίτηµα, για να µπορούν να εισάγονται… η συγκεκριµένη µειονότητα δεδοµένου 
ότι η Αλβανία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε άλλο τρόπο πέρα από αυτό που είναι οι 
οµογενείς. Αυτό ήταν… η πρόφαση. Τώρα το τι κρύβεται πίσω απ’ αυτό… ο καθένας το µεταφράζει 
όπως θέλει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιας και που το ανέφερες, ποιο σενάριο παίζει στο µυαλό σου; 
ΙΑΣΩΝ: Τι θα µπορούσε να θέλει απ’ αυτό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΑΣΩΝ: Ο νοµοθέτης συγκεκριµένα ό,τι έπρεπε να κάνει, το κανε. Το τι γιατί βγήκε αυτός ο νόµος και 
ποιους πέρασε, εκεί είναι το ερωτηµατικό. Τι θα µπορούσε να κάνει αυτός ο νοµοθέτης; Εκείνη την 
περίοδο γενικά ήταν υποτίθεται η περίοδος στην Ελλάδα που όλα ήταν τέλεια, είχαµε ανάπτυξη, που 
µασταν µέχρι πάνω µε τα δάνεια αλλά δεν το ‘ξερε κανένας. Η κατάρρευση στο χρηµατιστήριο ήταν το 
’97. Ξαφνικά, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Βασικά δεν ξέραµε τι γίνονταν. Εντάξει, εκείνη η περίοδος 
µπορεί να ‘ταν η περίοδος που ακόµα να πίστευαν κάποιοι ότι τα σύνορα µπορούν να επεκταθούνε. 
Ένα. Μπαίνοντας ας πούµε σε µια διαδικασία να αναγνωρίσεις µια µειονότητα και να φτιάχνεις 
ειδικούς νόµους έτσι ώστε να προσαρτήσεις… να προσαρτήσεις… να… κάνεις άτοµα να µπούνε και 
να εισαχθούν σ’ ελληνικά πανεπιστήµια, στην ουσία ευελπιστείς ότι αυτά τα άτοµα µπαίνοντας σ αυτό 
το σύστηµα το ελληνικό, δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. ∆ηλαδή απ’ το να κρατήσουν πληθυσµό εντός 
της Ελλάδος, ο οποίος θεωρητικά δεν ανήκει, µέχρι ακόµα και πιο τέτοιο. Να… µέχρι κι επέκταση 
συνόρων µπορεί να ‘τανε, µέχρι και πολιτικά παιχνίδια µπορεί να παίζονται. Πολλά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις απ’ την Αλβανία γι’ αυτό το θέµα; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. Όταν µπαίνεις στη διαδικασία και αναγνωρίζεις µια µειονότητα και βγάζεις ειδικό νόµο 
γι’ αυτή τη µειονότητα η οποία ανήκει σε άλλη χώρα, προφανέστατα θα πρέπει να υπάρχει µια 
αντίδραση γιατί σου λένε ότι τα συγκεκριµένα άτοµα, θα µπούνε στη διαδικασία απλά να βγάλουν ένα 
καλό απολυτήριο, να δώσουν εξετάσεις, και να µην ενταχθούν σε κανένα αλβανικό πανεπιστήµιο. Άρα 
στην ουσία, ουσιαστικά τι κάνεις; Κλέβεις την νέα γενιά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν θα µπορούσανε κι οι Αλβανοί µετά να κάνουν ειδικό νόµο για (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Την αλβανική υπηκοότητα… µειονότητα που ενδεχοµένως να υπάρχει εδώ. Ναι θα µπορούσε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, όχι. Για τους Βορειοηπειρώτες. 
ΙΑΣΩΝ: Θα µπορούσε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως έχουµε για τους µουσουλµάνους. 
ΙΑΣΩΝ: Ναι, θα µπορούσε. Αλλά δεν νοµίζω να το κάνανε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. 
ΙΑΣΩΝ: Άρα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
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ΙΑΣΩΝ: Αδιάφορο. Λογικό είναι. Μια σχολή είναι κι αυτή. Γιατί να µην µπούνε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί ως γνωστόν ο στρατός εδώ πέρα και η αστυνοµία είναι η ελίτ. Γιατί είναι κάτι τελείως 
διαφορετικό. Έχω έναν κολλητό στρατιωτικό ο οποίος είναι ίσα µ’ εµένα, τελείωσε τη Σ.Μ.Υ. και 
τώρα θα πάρει και την πρώτη µετάθεση είναι στην Αθήνα και µετά θα πάρει την πρώτη του µετάθεση, 
το… το τι επικρατεί στον στρατό, σε σχέση µε όλη την υπόλ, µε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, είναι 
τραγικό. Έχουνε απίστευτες… παίρνουν τρελά λεφτά σε σχέση µ’ αυτά που θα ‘πρεπε να παίρνουνε. 
Κι απλώς είναι ότι έχουνε… είναι αυτό που µου είπε. Πρώτα θα πληρωθεί ο στρατός και µετά όλος ο 
υπόλοιπος πληθυσµός. Για κάποιο λόγο νοµίζουµε ότι θα πάµε σε πόλεµο αύριο µεθαύριο! (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). Είναι λίγο, ξέρεις τι γίνεται γενικότερα µε τον στρατό; Έχω πολύ κακή άποψη γι’ αυτό το θέµα. 
Όχι για τον στρατό γενικότερα… για το συγκεκριµένο. Γιατί θα ‘πρεπε να δώσουνε ειδικά µαθήµατα; 
Γιατί πολύ απλά ο στρατός δεν υπάγεται ας πούµε σε ένα ελληνικό καθεστώς. Είναι λίγο µία οµάδα 
µόνοι τους. Το να µπουν, το να δίναν µόνο έκθεση και να µπαίνανε, θα τρώγανε… από… bullying δεν 
µπορείς να το χαρακτηρίσεις, αλλά σίγουρα. Ειδικά σ ένα στρατ… βασικά το πιο απλό πράγµα. Ο 
στρατός ένα πράγµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει είναι ρατσισµό. Προσπαθεί. Καλλιεργεί µε τον 
έναν τρόπο ή µε τον άλλον. Άλλο το να ‘χεις µία… µία οµάδα η οποία µπήκε θεωρητικά µε λιγότερη 
προσπάθεια απ’ ό,τι µπήκαν αυτοί που µπήκαν στον στρατό, θα δηµιουργούσε τροµερά θέµατα. Αν το 
βάλεις σ’ άλλη διαδικασία κι αυτούς, ουσιαστικά να είναι ισότιµοι µε τους άλλους για να µην µπορεί 
κανείς να τους πει τίποτα. Που πιστεύω εν τέλει πάλι θα τους λένε, αλλά… εντάξει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παρόλο που υπάρχει µία αρνητική προκατάληψη για τους Βορειοηπειρώτες; ∆εν θα 
µπορούσανε, κι ας έχουνε µπει µε τα µαθήµατα της κατεύθυνσης, ισότιµα, θα µπορούσανε να δεχτούνε 
κάποιο ρατσισµό; 
ΙΑΣΩΝ: Όχι. ∆εν θα… δεν νοµίζω να το δέχονται κι όλας πιστεύω. Εν τέλει. Κι αυτό είναι άσχηµο για 
τα παιδιά, τα οποία πραγµατικά προσπαθήσανε, δεν κάνανε κάτι διαφορετικό απ’ αυτούς που µπήκανε 
φυσιολογικά. Αλλά είναι αυτό το πράγµα. Όταν είσαι σ ένα κλίµα τέτοιο, το οποίο σου δηµιουργεί 
ρατσισµό και σου δηµιουργεί την αίσθηση ότι… εεε, αύριο πάµε σε πόλεµο… κι ας µην ξεχνάµε ότι 
εκεί µέσα βρίσκονται τα άτοµα τα οποία έχουνε τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήµατα στον 
πλανήτη Γη! Καλώς ή κακώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΑΣΩΝ: ∆υσκολίες. Ξεκάθαρα δυσκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σαν ποιες; 
ΙΑΣΩΝ: Εεε… αρχικά… ένα, το θέµα γλώσσας. Να έχεις δώσει έκθεση αλλά δεν ξέρεις κατά πόσο… 
σε τι επίπεδο βρίσκεται η γλώσσα του. Αυτό περισσότερο, εγώ έχω ας πούµε µια φίλη µου η οποία 
είναι Βορειοηπειρώτισσα η οποία δεν έχει κανένα απολύτως θέµα, αν δεν στο πει, καν δεν το 
καταλαβαίνεις. Αλλά ας πούµε το σκέφτοµαι από τον έναν που σου ‘χω πει που µπήκε απ’ την 
Ισπανία. Αυτός ας πούµε είχε ένα θέµα γλώσσας. ∆εν το ‘χει ακόµα πάρα πολύ. Μιλάει κανονικά 
ελληνικά, αλλά το γραπτό είναι λίγο που πάσχει. Ένα είναι σίγουρα το θέµα γλώσσας. Και δεύτερον το 
επίπεδο. Ένα πράγµα που ξέρουµε ότι το υπέροχο ελληνικό σύστηµα µέχρι το λύκειο (Σ.τ.Σ.: ειρωνική 
χροιά), είναι ότι το επίπεδο για κάποιο λόγο είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. 
Με αποτέλεσµα όταν ο άλλος να µπαίνει από ένα επίπεδο άλφα… αν εµείς µπαίνουµε από ένα επίπεδο 
άλφα, κι αυτοί µπαίνουν σ ένα επίπεδο βήτα, και το γάµα από το άλφα είναι πιο κοντά, υπάρχει µια 
τεράστια διαφορά ανάµεσα στο βήµα και στο γάµα. Μ’ αποτέλεσµα να έχουν πολύ περισσότερες 
δυσκολίες. Ή ένα κλασικό ας πούµε παράδειγµα, είναι το, µε τους Κύπριους. Που µπαίνουνε Ιατρική 
χωρίς να είναι υποχρεωτικό να δώσουν χηµεία. Και µετά µπαίνουνε, και τα πρώτα µαθήµατα είναι 
χηµεία, και τα βρίσκουν µπαστούνια. Γενικότερα, όταν µπαίνεις από ένα τελείως διαφορετικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστηµα, παρόλο που ουσιαστικά ίσως εξετάζεσαι κι 
έχεις µπει σ αυτό το σύστηµα µε τις ίδιες συνθήκες όπως ας πούµε µπαίνουν αυτοί που µπαίνουν απ’ 
έξω, εν τέλει δεν έχεις τις ίδιες γνώσεις. ∆εν είσαι στο ίδιο επίπεδο. Άρα περισσότερες δυσκολίες σου 
φέρνει αυτό, παρά ευκολίες. Ναι, θεωρητικά µπορεί να µπήκες πιο εύκολα, αλλά είπαµε αυτό, ότι το 
να µπαίνεις σ ένα πανεπιστήµιο δεν σηµαίνει ότι θα το τελειώσεις κι όλας. Άρα είναι αυτό το θέµα.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΙΑΣΩΝ: Ό,τι σκέψεις θα έκανα για οποιοδήποτε άτοµο άλλο. ∆ηλαδή αν ήτανε είτε Έλληνας, είτε 
ήτανε Βορειοηπειρώτης, αν… µπράβο του. Συγχαρητήρια! ∆ιάβασε, το άξιζε, πήρε το βαθµό που 
θεωρητικά αξίζει. Γιατί αυτό είναι το θέµα βαθµολογίας στο πανεπιστήµιο είναι γενικά ένα θέµα που 
πονάει σε όλους τους φοιτητές!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί το… γιατί πολύ απλά πολλές φορές ο βαθµός ο οποίος παίρνεις εν τέλει στο 
πανεπιστήµιο, δεν είναι… όχι στο πανεπιστήµιο, σ ένα µάθηµα, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα µε τις 
γνώσεις που έχεις σ αυτό το µάθηµα. Παίζουν πολλά κριτήρια… ρόλο. ∆ηλαδή το… το γεγονός ότι 
κάποιος µπορεί να ‘χει πάρει 8 σ ένα µάθηµα, δεν σηµαίνει ότι ο άλλος που ‘χει πάρει 6 έχει λιγότερες 
γνώσεις απ’ αυτόν. Παίζουν πολλά. Αλλά τώρα στο συγκεκριµένο να µην ξεφεύγουµε, τις ίδιες 
σκέψεις που θα ‘κανα οποιονδήποτε ας πούµε έγραφε καλά. Μπράβο του, το άξιζε, τελεία. ∆εν µ’ 
ενδιαφέρει από ‘κει και πέρα το τι κριτήρια έχει το… το τι µεταβλητές φέρει, το τι παράµετροι 
επικρατούν σ’ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εκεί, θα µπορούσε να παίζει κάτι άλλο από πίσω στη βαθµολογία και σε σχέση µε την 
καταγωγή του; 
ΙΑΣΩΝ: Όχι. Γιατί να παίζει κάτι άλλο από πίσω; Αν δεν ξέρω κάτι συγκεκριµένο γι’ αυτό το άτοµο, 
και δεν ξέρω κάτι συγκεκριµένο ας πούµε για τον καθηγητή που το διόρθωσε, γιατί να µπεις στη 
διαδικασία να σκεφτείς κάτι αρνητικό σ αυτό; Τι, επειδή είναι Βορειοηπειρώτης ας πούµε ή είδαν το 
όνοµά του και τον διευκόλυναν; Έχει σηµασία; ∆ηλαδή στο τέλος όταν θα βγεις θα κοιτάξουνε το 
συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα µαθήµατα ή τον µέσο σου όρο και θα πούνε να, αυτός είναι 
καλύτερος απ’ τον άλλον; Αυτό είναι χαζοµάρες. Και ειδικά στην δικιά µου σχολή που ‘ναι ξεκάθαρα 
πρακτικό το θέµα, αυτά είναι βλακείες. Γι’ αυτό κι ο µέσος όρος για µας δεν µετράει… αργότερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΑΣΩΝ: Αν παίρναµε ας πούµε έναν Βορειοηπειρώτη, εκεί πέρα ας πούµε θα µπορούσες να σκεφτείς 
ότι… λογικά το παιδί να ‘χει ορισµένες δυσκολίες, ανάλογα µ’ αυτό το προηγούµενο που είπαµε πριν. 
Ανάλογα τις παραµέτρους. Θέµα γλώσσας, θέµα επιπέδου από τη µία σχο, από την µία βαθµίδα στην 
άλλη. Αλλά και πάλι, αν έχει δυσκολίες, ο κάθε φοιτητής µπορεί να ‘χει κάποιες δυσκολίες. Πάλι δεν 
µου λέει κάτι εµένα αυτό. Μπορεί να χρειαστεί µια έξτρα βοήθεια σε κάποια θέµατα, αλλά ok, εντάξει. 
Νοµίζω ότι… στα µεγάλα πανεπιστήµια όπως είναι της Θεσσαλονίκης, βοηθάνε τους Βορειοηπειρώτες 
µε έξτρα µαθήµατα, όσον αφορά την γλώσσα. Το ξέρω. Αλλά από ‘κει και πέρα, εντάξει. Είναι αυτό 
που είπαµε πριν. Μπήκες στο πανεπιστήµιο, δεν σηµαίνει ότι θα το τελειώσεις κι όλας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι γνώρισες άτοµα απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Τι 
σχέσεις είχες µαζί τους; 
ΙΑΣΩΝ: Πάρα πολύ καλή. Εεε… πολύ καλή κοπέλα… πολύ ευχάριστη παρέα, έχουµε πει και πιο 
προσωπικά θέµατα, έχω µια πολύ καλή σχέση µε το συγκεκριµένο άτοµο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτή αντιµετώπιζε δυσκολίες στην εκπαιδευτική (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Πάρα πολλές. Κι αντιµετωπίζει ακόµα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α! Ναι; Τι; 
ΙΑΣΩΝ: Αντιµετωπίζει. ∆εν, δεν µπορεί εύκολα να περάσει τα µαθήµατα, της είναι πιο δύσκολα, λόγω 
επιπέδου. Εεε… αλλά το παλεύει. Πέρασε κάποιες άσχηµες… κάποια άσχηµα θέµατα στην υγεία της 
τώρα τελευταία. (Σ.τ.Σ.: αναφέρει ένα προσωπικό της γεγονός). Εεε… είναι κι από ένα πιο δύσκολο 
περιβάλλον… οικογενειακό. Αλλά… κατά τα άλλα είναι µια χαρά άτοµο. Ίσα ίσα, δηλαδή… αυτήν 
την κοπέλα θα την βοηθούσα σ’ οτιδήποτε µου το ζητήσει.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΙΑΣΩΝ: Απαράδεκτο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: (Σ.τ.Σ.: γέλια). Τι έχει να λέει ότι µπήκε µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο! Ότι τι ας 
πούµε; Ότι µπήκε σε ειδική κατηγορία είναι πιο άχρηστος;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ την άποψη ότι έδωσε µόνο έκθεση εν προκειµένω. 
ΙΑΣΩΝ: Εντάξει, έδωσε µόνο έκθεση, αλλά τελείωσε τη σχολή! ∆ηλαδή τι ακριβώς; Κι αυτός την ίδια 
σχολή τελείωσε. ∆εν καταλαβαίνω! Αυτό, αυτά είναι […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία). Αυτό είναι 
απαράδεκτο. ∆εν κρίνεσαι από το πώς µπήκες, τελείωσε… κρίνεις απ’ το αν τελείωσες ή όχι. ∆εν µου 
λέει εµένα κάτι αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΙΑΣΩΝ: Ε, το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της 
Αλβανίας; 
ΙΑΣΩΝ: Εεε… ό,τι σχέσεις θα ‘χω µ’ έναν άτοµο το οποίο είναι οτιδήποτε. ∆εν κρίνεσαι από τα 
χαρακτηριστικά σου, από το τι είσαι εξωτερικά, κρίνεσαι απ’ αυτό που είσαι σαν άνθρωπος. ∆εν µου 
λέει εµένα αν ο άλλος είναι απ’ τη µειονότητα της Αλβανίας, αν είναι Ισπανός, Έλληνας, Αµερικάνος 
και δεν συµµαζεύεται. ∆εν µ’ απασχολεί εµένα αυτό. Εµένα µ’ απασχολεί το ποιόν του. Αν το ποιόν 
του το θεωρώ τραγικό, εξίσου… δεν θα το χαρακτηρίσω… επειδή προέρχεται από ‘κει που προήλθε. 
Θα τον χαρακτηρίσω όταν τον έχω γνωρίσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΑΣΩΝ: Αρχικά δεν θέλω ν ανοίξω ιατρείο. Θέλω να µαι σε νοσοκοµείο. Άρα εκεί έχουµε ένα θέµα. 
Αλλά έστω και θεωρητικά ότι κι αν ήθελα, αν έβλεπα ότι στο… ότι ήταν από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας, θα µου περνούσε εξίσου αδιάφορο. Αν έπρεπε να τον προσλάβω. Θα 
‘πρεπε να δω βέβαια κάποια άλλα κριτήρια. ∆εν θα το θεωρούσα µείον. Θα ‘τανε… ok. Αυτό. 
Τελείωσε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι άλλα κριτήρια θα έβλεπες; 
ΙΑΣΩΝ: Ανάλογα τους… αν ας πούµε αυτός ήταν απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, είχε 
τελειώσει κανονικά την Ιατρική του, είχε κάνει διδακτορικό και µεταπτυχιακό, κι ο άλλος µου ρχονταν 
απλά απ’ την Ελλάδα µ’ ένα µέσο όρο 9, προφανώς θα επέλεγα αυτόν ο οποίος είχε κάνει 
µεταπτυχιακό, διδακτορικό, αν µ’ ενδιέφερε το… για το συγκεκριµένο ας πούµε ιατρείο. ∆ηλαδή αν 
εγώ ήθελα να κάνω, αν είχα µικροβιολόγους κι αυτός έκανε µεταπτυχιακό, διδακτορικό στην 
Αναισθησιολογία… θα µπορούσα να του πω ότι θα σε πάρω, αλλά δεν έχει νόηµα. ∆ηλαδή σ εµένα θα 
παγιδευτείς. Εκεί θα προτιµούσες κάποιον άλλον. Αλλά δεν έχει να λέει µε το, αν είναι απ’ την 
ελληνική µειονότητα. Ξεκάθαρα κοιτάς το ποιόν του και τα προσόντα του και αν µπορείς να 
συνεννοηθείς σαν άνθρωπος µαζί του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη απ’ τη µειονότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Ένα αφεντικό απ’ τη µειονότητα ή οτιδήποτε. ∆εν µ’ απασχολεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα την οποία ήδη ξέρεις, η 
οποία βρίσκεται στην Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Γενικά πάνω κάτω 
ξέρεις το πώς δηµιουργήθηκε; Ότι µε τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέµου στην Μικρά Ασία,  
ΙΑΣΩΝ: Ναι ναι ναι ναι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: ωστόσο συνεχίζω) υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων 
της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. 
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Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της 
Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης οι οποίοι παρέµειναν εδώ. Τα άτοµα 
που ανήκουν στην Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΙΑΣΩΝ: Ό,τι αισθάνονται. Αν αισθάνονται ότι είναι Τούρκοι, είναι Τούρκοι. Αν αισθάνονται ότι είναι 
Έλληνες, είναι Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι πιστεύεις ότι αισθάνονται; 
ΙΑΣΩΝ: Περισσότεροι απ’ αυτούς λένε ότι είναι Τούρκοι. Η αλήθεια είναι. Τους έχουν µεγαλώσει µ’ 
αυτόν τον τρόπο, πάνε, µαθαίνουν την τουρκική γλώσσα, οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν παραµένουν 
καν στην Ελλάδα µετά και πάνε στην Τουρκία. Τώρα καλλιεργεί τον ρατσισµό. Αλλά είναι αυτό που 
‘χα δει στην «Πολίτικη Κουζίνα». Τους χαιρετούσανε σαν Έλληνες, και τους καλωσορίζαν σαν 
Τούρκους. Τραγικό. Απαράδεκτο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από το γεγονός ότι υπάρχει 
αυτός ο πληθυσµός στην Ελλάδα; 
ΙΑΣΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ό,τι είναι κι η αλβανική µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για την Ελλάδα; 
ΙΑΣΩΝ: Για την Ελλάδα ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις, υπάρχουν στα µυαλά κολληµένων 
ανθρώπων οι οποίοι κατά βάση θεωρούν ότι µειώνεται ο ελληνικός πληθυσµός και… άλλες θρησκείες 
και […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία). Αλλά… κατά τ’ άλλα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβληµα να 
υπάρχει µια µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΙΑΣΩΝ: Υπάρχουν… διαφορές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΙΑΣΩΝ: Το πώς έχουµε µεγαλώσει, σε τι κρι… σε τι συνθήκες έχουµε µεγαλώσει σίγουρα, κι από ‘κει 
και πέρα ανάλογα. Είναι νοµίζω επιλογή τους αυτών να πάνε σε τουρκικό σχολείο ή αν θέλουν να πάνε 
σ ελληνικό. Είναι… έχουν τελείως διαφορετικές επιλογές αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν διαφορές. 
Έχουµε κι άλλη θρησκεία. Θα µπορούσε… έχουµε άλλη θρησκεία (Σ.τ.Σ.: τόνος ερωτηµατικός-
αµφιβολίας). Εγώ άθεος είµαι προσωπικά. Αλλά θεωρητικά έχουµε άλλη θρησκεία. Εντάξει, εκεί θα 
µπορούσαν να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΑΣΩΝ: Οµοιότητες σίγουρα. Μπορεί να µιλάµε την ίδια γλώσσα, µπορεί να κάνουµε την ίδια παρέα, 
µπορεί να κάνουµε τον ίδιο χαβαλέ, µπορεί ν ανήκουµε στην ίδια σχολή, πολλά. Μπορεί να ‘ναι φίλος 
µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχεις γνωρίσει άτοµο από (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. Ναι ναι ναι. Τον ξέρω. Το πρώτο παιδί που µπήκε σ’ εµάς σε… στο δικό µου έτος κι 
είναι µουσουλµάνος, ο […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα), ναι, έχω γνωρίσει. ∆εν ξέρω αυτό το παιδί είναι 
λίγο περίεργο. ∆εν έχει να κάνει µε το ότι είναι µουσουλµάνος, είναι πολύ ήσυχος. ∆εν µιλάει πάρα 
πολύ, δεν ανοίγεται πολύ στον κόσµο. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό γιατί… φοβάσαι και το τι έχει 
περάσει αυτό το παιδί για να είναι έτσι όπως είναι. Αλλά κατά τα άλλα αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάνετε παρέα γενικά;  
ΙΑΣΩΝ: ∆εν κάνουµε παρέα. Γιατί… δεν, δεν είναι ότι δεν µιλάµε, τον χαιρετάω, µε χαιρετάει, αλλά 
ως εκεί. ∆εν… δεν είναι ότι δεν του κάνω παρέα γιατί είναι µουσουλµάνος. Απλά όπως δεν κάνω 
παρέα µε έναν άλλον το έτος µου γιατί µπορεί να µην τον χωνεύω ή γιατί µπορεί να µην έχει κάτσει 
γιατί πάρα πολλούς, µπορεί έτσι και µε τον  […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάνει µ’ άλλους παρέα; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. Ναι. Κάνει µε µια πάρα πολύ καλή µου φίλη παρέα. Έχουν ταιριάξει, µιλάνε, περνάνε 
καλά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες; 
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ΙΑΣΩΝ: Ναι, όπως υπάρχουν και µε τους Έλληνες αντίστοιχα. Άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία… 
από άλλη γλώσσα, άλλο περιβάλλον. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΑΣΩΝ: Σίγουρα. Εεε από την ελληνική γλώσσα… όπως αντίστοιχα µπορεί να ‘χουν διαφορετική 
νοοτροπ, µπορεί να ‘χουν την ίδια νοοτροπία… πολλά. Σίγουρα υπάρχουνε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί αυτός ο πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί… γιατί είναι […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) αυτό τώρα. Τέλος πάντων. Γιατί έχουν άλλη 
θρησκεία. Λες κι ότι επειδή έχεις άλλη θρησκεία πρέπει ν αναγνωρίζεσαι σαν µειονότητα. Να κάνουµε 
και µια µειονότητα για τους εεε… γι’ αυτούς που πιστεύουν στον Βούδα, άλλη µία γι’ αυτούς που 
είναι εβραίους, που την έχουµε κι αυτή την µειονότητα, δεν θα την σχολιάσω καν, εεε… τι είναι αυτό; 
(Σ.τ.Σ.: ειρωνικός τόνος). Αυτό είναι τραγικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι αυτούς συγκεκριµένα τους έχουν κάνει µειονότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί είναι ένα θέµα εθνικό που πονάει. Γι’ αυτό! Γιατί κατά τα άλλα δεν θα ‘χαµε κάνει 
καµία µειονότητα αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά που είχαν γίνει µε την Τουρκία. Ιστορικά αν το πάρεις. 
Αλλά κατά τα άλλα δεν πιστεύω ότι θα ‘ταν καµία µειονότητα. Απλά πρέπει να δικαιολογήσουµε το 
γεγονός ότι καλώς ή κακώς ζούµε ακόµα πίσω από τα αρκούδια σε κάποια θέµατα, και πρέπει να το 
παίξουµε εναλλακτικοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βοηθάει στο ότι τους έχουµε αναγνωρίσει ως µειονότητα στο θέµα της Ιστορίας; 
ΙΑΣΩΝ: Όχι, δεν βοηθάει. ∆ηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα. Τους κρεµάς ταµπέλες. Βάζεις 
ταµπέλες σ ανθρώπους χωρίς λόγο και αιτία. ∆ηλαδή… για την ίδια λογική που τους κρεµάς ταµπέλα 
επειδή είναι µουσουλµάνοι, µε την ίδια λογική θα πρέπει να κρεµάς και ταµπέλα σ εµένα επειδή είµαι 
άθεος. Ποιο το νόηµα να κρεµάς ταµπέλες στο τι πιστεύει ο καθένας, και ποιες είναι οι πολιτικές του 
απόψεις; Ποιες είναι οι θρησκευτικές του απόψεις. Με την ίδια λογική δηλαδή πρέπει να κρεµάς και 
ταµπέλες για τις πολιτικές απόψεις. Να τις κάνουνε κι αυτές µια µειονότητα. Έτσι να περνάµε καλά 
(Σ.τ.Σ.: ειρωνικός τόνος). Αυτά είναι […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση όπως ξέρεις, µε βάση τη νοµοθεσία. Η οποία είναι αυτή. (Σ.τ.Σ.: του δίνω τη 
φωτοτυπία). 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του).  
ΙΑΣΩΝ: Μάλιστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους;  
ΙΑΣΩΝ: ∆ιαφωνώ κάθετα µε την τέταρτη… µε το τέταρτο τικ, που πρέπει, δεν µπορούν να έχουν 
δικαίωµα πρόσβασης σε Θεολογία, Κοινωνική Θεολογία και Ποιµαντική και Κοινωνικής Θεολογίας. 
Τι πράγµατα είναι αυτά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί πιστεύω; Γιατί θεωρητικά τους βάζεις, τους εντάσεις σε ότι θεωρητικά πιστεύουν κάπου 
αλλού, άρα επειδή πιστεύουν κάπου αλλού, δεν µπορούν να ‘χουν δικαίωµα να µπαίνουν σε µια σχολή 
η οποία µελετά το θεό, το θεό που έχουµε, τον εβραϊκό θεό. Αυτό. Τραγικό. Γενικότερα είναι λίγο 
αστείο το θέµα ανεξιθρησκίας στην Ελλάδα γιατί από την µία λέµε ότι έχουµε ανεξιθρησκία αλλά από 
την άλλη φροντίζουµε να ‘χουµε… να θυµόµαστε καθηµερινά ότι ουσιαστικά δεν έχουµε 
ανεξιθρησκία, αλλά τέλος πάντων. Εεε διαφωνώ κάθετα µ’ αυτό το, την τέταρτη, το τέταρτο τικ. Όπως 
έχουν δικαίωµα να µπαίνουν σ οποιαδήποτε σχολή, έτσι θα πρέπει να ‘χουν δικαίωµα να µπαίνουν σ 
αυτή τη σχολή. Αλλά θα µου πεις όταν, αν δεν έπρεπε να ‘χουν δικαίωµα να µπαίνουν σ αυτή τη 
σχολή, µετά δεν θα ‘πρεπε αυτή να θεωρείται σχολή. Αλλά την θεωρούνε σχολή. Είναι λίγο µια 
περίεργη γραµµή εκεί κάπου. Εεε… κατά τα άλλα µε το σύστηµα εφόσον µπαίνουν επιπρόσθετα 
αντίστοιχα όπως και για την µειονότητα έπρεπε, δεν θα µου ‘χε δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα… εν 
τέλει. Απλά σ’ εµάς είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχηµα τη χρονιά του ’12 γιατί βγήκαν κι οι βάσεις µαζί 
µε τις δικιές µας. Φαντάζοµαι βγαίνουνε κι οι βάσεις από την… αλβανική µειονότητα… οι 
Βορειοηπειρώτες µάλλον. Φαντάζοµαι πάλι θα… Όταν ας πούµε έχεις να δώσεις 400 θέσεις σε 400 
άτοµα, µπορ, δεν ξέρω αν είναι 400 οι θέσεις ή αν είναι 400 τα άτοµα., αλλά φαντάζοµαι ότι είναι 
κάπου εκεί. Λογικό οι βάσεις να ‘ναι… τρίτο υπόγειο σε σχέση µε τους άλλους. Αριθµητικά να το 
πάρεις. Αλλά από ‘κει και πέρα, εντάξει, εγώ το θεωρώ τραγικό µε την άποψη ότι δεν, δεν, δεν πρέπει 
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να τους αναγνωρίζουµε σαν µειονότητα στο να µπουν στο πανεπιστήµιο, εφόσον πιστεύουνε σ έναν 
άλλον θεό. Αν ας πούµε ήταν Έλληνες οι οποίοι ζούσανε στην Τουρκία, όπως αναγνωρίζεις τους 
Βορειοηπειρώτες, ν’ αναγνωρίσεις κι αυτούς µειονότητα και να τους δώσεις την επιπρόσθετη εεε… 
βοήθεια, αν θέλεις, να µπούνε µέσα στο ελληνικό σύστηµα και στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Αλλά είναι 
Έλληνες, ζούνε στην Ελλάδα, πιστεύουν κάπου αλλού, αλλά για κάποιο λόγο θέλουµε να τους 
δώσουµε όλες τις βάσεις. Γιατί; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; Ποια πιστεύεις είναι η σκέψη του νοµοθέτη; 
ΙΑΣΩΝ: Η σκέψη του νοµοθέτη είναι αυτό. Είναι ότι… προσπαθείς να… αυτή η νοµοθεσία βγήκε 
από… δεν θυµάµαι από ποιον βγήκε µε σκοπό να… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τον Παπανδρέου.  
ΙΑΣΩΝ: Τον Γιωργάκη. Τέλος πάντων (Σ.τ.Σ.: ειρωνική χροιά). Βγήκε για να τους κρατήσουµε µέσα 
στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί επειδή αισθάνονταν Τούρκοι, µαθαίναν και τούρκικα, φεύγαν όλοι για 
Τουρκία. Γι’ αυτό βγήκε αυτή η νοµοθεσία για να τους κρατήσουµε στην Ελλάδα. Για να 
προσπαθήσουµε να τους κάνουµε Έλληνες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Είναι Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι το πανεπιστήµιο είναι ένας µηχανισµός εξελληνισµού; 
ΙΑΣΩΝ: Μην το ξαναπείς αυτό! (Σ.τ.Σ.: ειρωνικός τόνος, γέλια). Εννοείται ότι είναι. Όταν µπαίνεις σε 
µια λογική, τον βάζεις τον άλλον να µελετάει και να κάθεται, να κάθεται ν ασχολείται µ’ ένα 
συγκεκριµένο σύστηµα… έχει τεράστιες πιθανότητες µετά να θέλει να συµµετάσχει σ αυτό το 
σύστηµα. Λογικό είναι να είναι µια µέθοδος εξελληνισµού. Έχει φτάσει καθηµερινά ένα άτοµο το 
οποίο είναι από µια άλλη χώρα σ επαφή καθηµερινά µε την ελληνική γλώσσα, µε την ελληνική 
κουλτούρα, µε Έλληνες, µπορεί να είναι ένας µηχανισµός εξελληνισµού. Το ότι χρησιµοποιείται 
βέβαια, αυτό είναι κακό κατά την άποψή µου. Αλλά το πανεπιστήµιο χρησιµοποιείται για πάρα πολλά 
άλλα πράγµατα τα οποία λέµε και θέλουµε να λέµε ότι δεν υπάρχουνε. Είναι θέµα ξεκάθαρα… µέχρι 
και προπαγάνδα φτάνει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα υπήρξαν αντιδράσεις γι’ αυτόν τον νόµο στην Τουρκία; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. Αν δεν υπήρξανε… ζούνε κάτω από πέτρα. Σίγουρα υπήρξανε αντιδράσεις γι’ αυτό το 
νόµο. Γιατί όπως αντίστοιχα η Αλβανία µπορεί ν αντέδρασε στο νόµο για τους Βορειοηπειρώτες 
επειδή στην ουσία τους παίρνουµε τη νέα γενιά, αντίστοιχα τώρα αυτό θεωρούνε κι οι Τούρκοι. Ότι 
προσπαθούµε να ενσωµατώσουµε έναν πληθυσµό ο οποίος θεωρητικά τους ανήκει. Άρα… 
προφανέστατα θα υπήρξαν αντιδράσεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιας και που µίλησες για τις βάσεις, τις έχω εδώ πέρα. Είναι για όλες τις σχολές, και 
αυτές συγκεκριµένα για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
(Σ.τ.Σ.: του δίνω τις φωτοτυπίες και τις µελετά).  
ΙΑΣΩΝ: Μάλιστα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 
Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό;  
ΙΑΣΩΝ: Ώπα! Ξαναπές.  
(Σ.τ.Σ.: του δίνω να διαβάσει τον νόµο, και πιο συγκεκριµένα την τελευταία παράγραφο για την οποία 
αναφέρεται η ερώτησή µου). 
ΙΑΣΩΝ: ∆εν έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε σχολές Ανώτατων Στρατιωτικών, Υπαξιωµατικών, 
Ενόπλων ∆υνάµεων και Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Εντάξει… πολλά τα χάλια! Γενικά. Κανένα σχόλιο 
πάνω σ αυτό! Ό,τι και να σχολιάσω, θα ‘ναι κακό. Όχι, είναι άσχηµο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί είναι… είναι… έρχεται… γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί να µην έχουν δικαίωµα να 
µπούνε σε µια Στρατιωτική Σχολή, είναι Έλληνες, Έλληνες υπήκοοι… τι ακριβώς είναι το πρόβληµα 
σε να µπούνε… επειδή πιστεύουνε στο… τέτοιο; Αλλά… Πατρίς Ελλάδα Θρησκεία δεν είναι ο 
στρατός; Έχουν άλλη θρησκεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι η θρησκεία παίζει τόσο µεγάλο ρόλο για να µπει κάποιος (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει) 
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ΙΑΣΩΝ: Στον στρατό; ∆εν θα ‘πρεπε να παίζει κανένα ρόλο. Υποτίθεται ότι στο στρατό…, είναι… σ’ 
άλλο πλανήτη εκεί πέρα. Γιατί έχουµε µια τάση να συγχέουµε ορισµένα πράγµατα και να θεωρούµε ότι 
ο στρατός και το πιστεύω στην πατρίδα σου, πρέπει να ‘ναι και πιστεύω στο θεό. Όχι. Αν, αν θα 
αισθάνεσαι, αν θα σκεφτείς να υπερασπιστείς τη χώρα σου και θες να το κάνεις αυτό σαν επάγγελµα, 
αυτό δεν έχει να κάνει µε τι θρησκεία είσαι. Η χώρα σου είναι. Το αν πιστεύεις σε έναν θεό ή πιστεύεις 
σ έναν άλλο θεό ή δεν πιστεύεις σε κανέναν θεό, τι ακριβώς;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι το πανεπιστήµιο είναι ένας µηχανισµός εξελληνισµού. ∆εν θα µπορούσαν να 
τους δώσουν την δυνατότητα να περάσουνε στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Για µένα είναι υποχρεωµένοι να τους δώσουν την δυνατότητα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κι αν τους εκχριστιανίσουν; 
ΙΑΣΩΝ: ∆εν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Τα παιδιά δεν θα, δεν θα αντέχανε σ αυτό το σύστηµα. 
Γιατί να τους εκχριστ… δεν θα µπορούσαν να το κάνουν αυτό. Γιατί όταν φτάνεις σε µια διαδικασία 
και παίρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος µέχρι τα 18 του έχει µάθει να πιστεύει σ αυτόν τον θεό, δεν 
µπορείς ξαφνικά στα 18 του να του πεις ότι αν θες θα πιστεύεις σ αυτόν τον θεό για να περάσεις καλά. 
∆εν γίνεται να εκχριστιανίσεις έναν άνθρωπο έτσι. Ότι γίνεται κάποια προσπάθεια, γίνεται. Αλλά… 
είναι τραγικό αν τις βάλεις αυτές τις δύο µειονότητες την µια δίπλα απ’ την άλλη. Αναγνωρίστηκαν 
µειονότητες µε ένα τελείως διαφορετικό κριτήριο. Άρα… δεν καταλαβαίνω γιατί αναγνωρίστηκε η µία 
µειονότητα ας πούµε. Ξεκάθαρα. Κι εφόσον έστω ότι θεωρούµε ότι είναι κι οι δύο µειονότητες, µετά 
δωσ’ τους τα ίδια δικαιώµατα. Τι ακριβώς είναι αυτό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι στους µεν δίνεται η δυνατότητα και στους δε όχι; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί είναι η θρησκεία. Είναι ένα θέµα που πονάει παντού. Είναι αυτό. Είναι οπισθοδροµικοί 
όλοι σ’ αυτό το θέµα. ∆εν έχουµε ακόµα αποδεχτ, έχουµε αρχίσει σιγά σιγά ν’ αποδεχόµαστε 
διαφορετικό, να είναι ο άλλος οµοφυλόφιλος, τώρα αρχίζουµε ας πούµε να τα αποδεχόµαστε, το να 
είναι, στον σεξουαλικό ας πούµε τοµέα, έχουν αρχίσει να αποδεχόµαστε το να είναι ο άλλος από άλλη 
χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Αλλά ακόµα στο θέµα θρησκείας, δεν το ‘χουµε εν τέλει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί εν έτει 2015; 
ΙΑΣΩΝ: Γιατί εν έτει 2015, γιατί πάρα πολύ απλά γιατί όταν µπαίνεις σ’ ένα, γιατί όταν µπαίνεις στην 
πρώτη δηµοτικού, και τα θρησκευτικά είναι βασικό µάθηµα µέχρι να τελειώσεις 12 χρόνια σχολείο, 12 
χρόνια θρησκευτικά… όταν είσαι σ’ ένα περιβάλλον που η γιαγιά σου είναι θρησκόληπτη, όταν 
βλέπεις τη µάνα σου που είναι θρησκόληπτη, τον µπαµπά σου που είναι θρησκόληπτος, λογικό κι 
επόµενο είναι να φτάνεις κι εσύ σ’ αυτό το τέτοιο. ∆εν έχουµε καταλάβει ότι το να πιστεύω σε κάτι 
ανώτερο, το να πιστεύω στο θεό ας πούµε, δεν έχει να κάνει µε το τι συµβαίνει γύρω µου, το τι θέλω 
εγώ να πιστεύω. Μπαίνουµε σε µια διαδικασία να µαθαίνουµε… εγώ όταν µάθαινα ας πούµε 
θρησκευτικά, δεν…, τα διάβαζα όπως διάβαζα την Ιστορία της… αυτό, µαθαίνουµε Ιστορία απ’ την 
τρίτη δηµοτικού αλλά θρησκευτικά µαθαίνουµε απ’ την πρώτη δηµοτικού… γιατί είναι προφανέστατο 
ότι τα θρησκευτικά είναι πιο σηµαντικό µάθηµα… για µένα εβραϊκή µυθολογία ήτανε. Όπως διάβαζα 
στην τρίτη δηµοτικού την ιστορία που ‘τανε η µυθολογία η ελληνική, έτσι διάβαζα και τα 
θρησκευτικά. Και στο τέλος δεν την διάβαζα κι όλας! ∆εν µαθ… δεν µπορείς να µάθεις τον άλλον να 
πιστεύει. Είναι ή το πιστεύει ή δεν το πιστεύει. ∆εν έχει νόηµα. ∆ηλαδή θυµάµαι ειδικά όταν στο 
λύκειο που λύκειο εντάξει, δεν κάναµε ουσιαστικά θρησκευτικά, µόνο χειροτεχνία δεν κάναµε, τέλος 
πάντων. Εεε… ακόµα και στο λύκειο δηλαδή… που µαθαίναµε… τότε θυµήθηκαν να µας µάθουν ότι 
υπάρχουν άλλες θρησκείες… τότε. Ξαφνικά. Στο λύκειο. Γεια σας. Εντάξει… έχουµε ένα πολύ ωραίο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σ αυτό το θέµα! (Ειρωνική χροιά). Εγώ είχα αντιδράσει ας πούµε 
πάρα πολύ στο γεγονός ότι φτα, ενώ είχε βγει ο νόµος ότι κανονικά βγαίνουν οι εικόνες από τις τάξεις 
γιατί υποτίθεται ότι ζεις σ ένα κόσµο ο οποίος εεε είναι, υπάρχει ανεξιθρησκία. Έχω αντιδράσει πάρα 
πολύ το να υπήρχε εικόνα στο γυµνάσιο πάνω του Χριστού. Όχι γιατί εγώ είµαι άθεος. Κι ήµουν από 
τότε άθεος. Απλά όταν υπάρχει ανεξιθρησκία, υπάρχει ανεξιθρησκία. ∆εν µπορείς να επιβάλλεις στον 
άλλον καθηµερινά να ξυπνάει και να βλέπει την εικόνα του Χριστού. ∆εν είναι φωτογραφία µε την 
λίµνη Πλαστήρα. Κάτι συµβολίζει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ας πούµε για τους οµοφυλόφιλους ότι 12 χρόνια µαθαίνουµε άλλα, αλλά ωστόσο 
είπες ότι τους αποδέχονται σιγά σιγά.  
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ΙΑΣΩΝ: Ναι γιατί είναι η νέα γενιά. Και καλώς ή κακώς έχουµε αρχίσει να περνάνε κι από αριστερά 
και δεξιά αυτό. Οι οµοφυλόφιλοι πάντως θεωρούσαµε ότι είναι µια µειονότ, αν µπορούσαµε να τους 
αναγνωρίσουµε ως µειονότητα, µ’ άλλο κριτήριο το κράτος θα τους αναγνωρίσει σαν µειονότητα. Θα 
‘ταν, θεωρούσαµε ότι ήτανε πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι στην ουσία είναι. Το γεγονός ότι πλέον 
υπάρχουνε… υπάρχει η δηµοσιότητα που υπάρχει και που υπάρχουν οι αντίστοιχες ας το πούµε… 
κινούνται τα αντίστοιχα κυκλώµατα, σ’ έχει βάλει σε µια διαδικασία πλέον να αρχίζεις να είσαι ok µ’ 
αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ενώ µε τη θρησκεία δεν µπορούν να κινηθούν τα κυκλώµατα για να είναι ο άλλος ok 
µ’ αυτό; 
ΙΑΣΩΝ: Μα θρησκεία τα κυκλώµατα που κινούνται, είναι… αυτή την στιγµή ας πούµε αν 
θεωρήσουµε ότι η θρησκεία είναι χαρακτηριστικό, η σεξουαλική προτίµηση είναι ένα άλλο 
χαρακτηριστικό, η καταγωγή είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό, µπορείς να κινήσεις για τα δύο 
χαρακτηριστικά, για την θρησκεία δεν θέλει κανείς να το κινήσει αυτό. Γιατί αν µπεις στη διαδικασία 
να κινήσεις τη θρησκεία, πάλι παίζονται από πίσω συµφέροντα. ∆ηλαδή απ’ όπου κι αν το πιάσεις το 
θέµα µε θρησκεία από τον 16ο αιώνα και µετά, βρωµάει. Απλά το θέµα είναι ότι δεν… ως χρήµα. ∆εν 
µπορείς να κάνεις κάτι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του).  
ΙΑΣΩΝ: Απαράδεκτο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Εεε ανώριµο κι απαράδεκτο. Γιατί να µπεις στη διαδικασία να δηµοσιοποιήσεις ένα τέτοιο 
κείµενο και να το παίξεις drama queen; Απλά αποδέξου ότι απέτυχες. Απλό το πράγµα. Ή δεν έγραψες 
τα µόρια. Ξαναλέω, οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσµου. ∆εν καταλ, ειδικά το σηµείο που 
λέει ότι εµείς πρέπει να ξενιτευτούµε. Γιατί πρέπει να ξενιτευτείς; ∆εν µπορείς απλά να ξαναστρώσεις 
τον […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) σου, να δώσεις πανελλήνιες αν θες κάτι τόσο πολύ; Όοοχι, πρέπει να 
ξενιτευτείς (Σ.τ.Σ.: ειρωνική χροιά). Είναι το κλασικό που κάνουµε, ότι αντί να αναλάβουµε τις δικές 
µας ευθύνες και να καταλάβουµε τι πήγε λάθος µ’ εµάς, φροντίζουµε να ρίχνουµε τις ευθύνες στους 
άλλους και να κατηγορούµε τους άλλους για τα […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) τα δικά µας. Απαράδεκτο. Το 
κείµενο είναι απαράδεκτο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βέβαια αυτό γράφτηκε από τελειόφοιτους (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Το ξέρω, τελειόφοιτους µαθητές του ’12. ∆ηλαδή δικούς µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΑΣΩΝ: Ναι, θα µπορούσε. Από άλλα 15, άλλα παιδαρέλια αισθανόµενα ρατσισµό κι αυτά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια; 
ΙΑΣΩΝ: Αντίστοιχα όπως είναι οι Βορειοηπειρώτες, έτσι κι αυτοί τις ίδιες δυσκολίες αντιµετωπίζουνε. 
Μπορεί να τίθεται θέµα γλώσσας, θέµα επιπέδου, θέµα πολλά. Όταν ο ένας µπαίνει στη διαδικασία να 
γράφει 5000 µόρια και περνάει µε 5000 µόρια, αυτός είναι, συνειδητοποιούµε ότι έχει γράψει στα 
µαθήµατα κάτω από 5… 5. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βέβαια αυτοί έχουνε περάσει απ’ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν έχουνε 
περάσει απ’ το αλβανικό που είπες ότι είναι κατώτερο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Θα µπορούσαµε να το θεωρήσουµε κατώτερο, ναι. Εεε… ναι, έχουν περάσει απ’ το ελληνικό 
σύστηµα… αυτοί βασίζονται στο γεγονός ότι έχουν θέµα γλώσσας, θέµα και τέτοια, γι’ αυτό γράφουν 
τόσο χαµηλά, και θέλουν να την µάθουν µε τον τρόπο που πρέπει να περνάνε. Εγώ το θεωρώ άδικο. Το 
θέµα µουσουλµάνος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο; 
ΙΑΣΩΝ: ∆εν έχει… δεν βασίζεται κάπου. Είναι σ ελληνικό σύστηµα και πλέον είναι µαθητές οι οποίοι 
θεωρούν ότι δεν ανήκουν σε αυτό το σύστηµα, και για κάποιο λόγο θεωρούν ότι πρέπει να την κάνουν. 
Είπαµε, τους αναγνωρίζουµε µειονότητα επειδή πιστεύουν σ άλλο θεό. Ok.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσαν να έχουν κάποιες ευκολίες; 
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ΙΑΣΩΝ: Την ευκολία που έχουν να µπουν στο πανεπιστήµιο. Αυτό. Αλλά όπως είπαµε, το να µπεις σ 
ένα πανεπιστήµιο δεν σηµαίνει ότι θα το τελειώσεις κι όλας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από τη δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή;  
ΙΑΣΩΝ: Ό,τι σχέση, ό,τι σκέψη θα έκανα για τον άλλον αριστούχο. Μπράβο, συγχαρητήρια, το άξιζες, 
προχώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΑΣΩΝ: Όπως έκανα και για την αλβανική εεε… την Βορειοηπειρώτισσα ας πούµε ότι µπορεί να ‘χει 
ένα θέµα γλώσσας, µπορεί ένα θέµα επιπέδου, πολλά µπορεί. Από ‘κει και πέρα, προσπάθησε. Αν 
µπορούµε να βοηθήσουµε, να βοηθήσουµε. Ως εκεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης που πέρασε µε 15 στην 
Ιατρική;  
ΙΑΣΩΝ: Μωρέ και µε 12 να πέρασε, αφού την τελείωσε, ποιο είναι το πρόβληµα; Εξίσου τραγική την 
θεωρώ. Απαράδεκτη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα πήγαινες; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
ΙΑΣΩΝ: Το ίδιο πράγµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά τη σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΙΑΣΩΝ: Αν είναι καλό παιδί, αν… αν είναι καλή κοπέλα, αν κάνουµε καλή παρέα, καλή. Αν είναι… 
[…]χαρακτήρας (Σ.τ.Σ.: ως πρώτο συνθετικό, χρησιµοποιεί βωµολοχία), όπως ο οποιοσδήποτε 
[…]χαρακτήρας (Σ.τ.Σ.: οµοίως µε την ακριβώς προηγούµενη παρατήρηση), εµένα δεν θα µ’ έκανε 
διαφορά. Αδιάφορος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν θέλεις να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει) 
ΙΑΣΩΝ: Πάλι, όπως και την προηγούµενη φορά. Ανάλογα τα προσόντα, ανάλογα το τι ζητούσα. Αν 
µου έκανε, γιατί όχι; Το γεγονός ότι πέρασε δεν έχει να λέει. Το γεγονός ότι τελείωσε έχει να λέει. ∆εν 
παίρνω το απολυτήριο του λυκείου για να προσλάβω κάποιον πλέον. Παίρνω το… το δίπλωµά του. Το 
πτυχίο του. Αν το πτυχίο του είναι το πτυχίο του, τι µ’ απασχολεί;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες έναν εργοδότη ή αφεντικό;  
ΙΑΣΩΝ: Κοµπλέ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν περάσουµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις, θέλω να σου κάνω µια ερώτηση. 
Είπες ας πούµε για τους Κύπριους ότι δυσκολεύονται στη χηµεία. Ή οι Βορειοηπειρώτες µπορεί να 
δυσκολεύονται επειδή το επίπεδο του αλβανικού σχολείου είναι πιο χαµηλό. Γιατί πιστεύεις ότι 
παρόλο που ξέρουνε ότι µπορεί να δυσκολευτούνε, πρέπει ντε και καλά να περάσουνε στο 
πανεπιστήµιο; Και δη οι µουσουλµάνοι, που βλέπουν ότι θα βγάλουν ένα 5, και θα µπουν στην 
Φιλολογία παρόλα αυτά. Ή ένα 15 και θα µπουν Ιατρική. Γιατί πιστεύεις ότι ντε και καλά θέλουν να 
περάσουν στο πανεπιστήµιο; 
ΙΑΣΩΝ: Στο ελληνικό πανεπιστήµιο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΑΣΩΝ: Γιατί τους δίνεται η ευκαιρία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παρόλο που ξέρουν ότι θα δυσκολευτούν; 



239 
 

ΙΑΣΩΝ: Ναι! ∆εν είναι στην Αγγλία όπου ξέρουν ότι θα τους διαγράψουν. Είναι σ ένα ελληνικό 
πανεπιστήµιο το οποίο ξέρουνε ότι µπορεί να τους πάρει και 10 χρόνια, και 10 χρόνια, αλλά θα βγούνε 
γιατροί. Μπορεί να τους πάρει και 6, και να βγούνε πάλι γιατροί. ∆ηλαδή εµένα αν ας πούµε µου 
‘λεγαν έχεις την δυνατότητα όπως έχουν οι Κύπριοι να µπουν, να µπω στην Αγγλία σ ένα 
πανεπιστήµιο αν δώσω τις τάδε εξετάσεις, γιατί να µην το κάνω; Χαζός είµαι να µην το κάνω; Στην 
Αγγλία, στην Γερµανία… οπουδήποτε. Ακόµα και σε µια… τριτοκοσµική χώρα που λέµε, αν µου 
δινόταν η ευκαιρία θα µπαινα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Κοιτάς που είναι καλύτερα και τι σ’ 
ενδιαφέρει και τι σε βολεύει. Γιατί να χάσεις ας πούµε την ευκαιρία; Στην Αλβανία ας πούµε έχουν µία 
Ιατρική Σχολή η οποία δεν ξέρω καν το ποιόν της. Γιατί κάποιος να θέλει να περάσει σ αυτή τη σχολή 
όταν µπορεί να περάσει ξέρω ‘γω στην Ιωαννίνων, σε µια, σ ένα ελληνικό πανεπιστήµιο; Ξέρει ότι θα 
δυσκολευτεί, αλλά θεωρεί ότι το επίπεδο είναι καλύτερο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην 
πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους 
δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΙΑΣΩΝ: Για να µπει στο πανεπιστήµιο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΑΣΩΝ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω… µάλλον… µάλλον της αλβανικής µειονότητας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: ∆ίνουν το ένα µάθηµα, από την άποψη ότι αυτό το µάθηµα είναι που θα κρίνει πού θα 
περάσει. Είναι λιγότερες… δεν έχει περιθώρια λάθους. Αυτό. ∆εν έχει άλλα περιθώρια λάθους. Ενώ 
εµείς ας πούµε που δίνουµε 6, µπορούµε να το… µπορεί να µην γράψω καλά στη βιολογία, θα το 
ισιάσω αλλιώς. Αν και πάλι, ανάλογα τον µαθητή. Εγώ ας πούµε όταν µε ρώτησες για τη συγκεκριµένη 
εικόνα, σου είπα ότι την θεωρώ υπερβολική. Ναι, δεν θεωρώ το, το σύστηµα τόσο βάρβαρο όσο 
θέλουν να το λένε, ότι είναι τόσο δύσκολο, και.. προγραµµατισµό, και καλές γνώσεις. […] (Σ.τ.Σ.: 
βωµολοχία). Τίποτα. Απλά, διαβάζεις πέντε πράγµατα, όσα µπορείς, όσα πιάνεις, και όπου τα πιάνεις 
και τελείωσε. Κι απλά στο ότι το σύστηµα το οποίο µπορείς να το δώσεις πάρα πολλές φορές αν έχεις 
το κουράγιο να το δώσεις βέβαια, σηµαίνει ότι είναι ένα σύστηµα το οποίο µπορείς να το παλέψεις στα 
ίσια. Το ίδιο είναι αν δίνει δεύτερη φορά ας πούµε κάποιος πανελλήνιες, το ίδιο πρώτο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΙΑΣΩΝ: Πάλι ανάλογα τον µαθητή. ∆εν πιστεύω ότι αυτά θα ήτανε… µπορείς να πεις ας πούµε ότι 
επειδή ο άλλος µπορεί να γράψει 5 και να περάσει εκεί πέρα, λιγότερα τέρατα και λιγότερους δράκους; 
Εεε αν το σκεφτούµε λογικά ότι αυτός έγραψε 5 και πέρασε Ιατρική σου λέω ή Φιλολογία. Αντίστοιχα, 
για να περάσει αυτός σηµαίνει ότι το επίπεδο ήταν εκεί που ήτανε για να περάσει µε 5. ∆εν είναι ότι 
έγραψε 5 και πέρασε. Έχει να κάνει µε την ζήτηση. ∆ηλαδή… φαντάζοµαι ότι ανάµεσα σ αυτούς, ήταν 
ο καλύτερος για να περάσει εκεί που πέρασε. ∆εν το κοιτάς συγκριτικά, είναι κακό που το κοιτάµε 
συγκριτικά µε τον Έλληνα. Σαν λογική. Αλλά κατά τα άλλα, εφόσον ήταν ο καλύτερος απ’ αυτούς και 
έγραψε τόσο και έτσι διακυµάνθηκαν οι βάσεις, καλά έκανε και πέρασε. Άρα δεν είναι, είναι ξεκάθαρα 
θέµα του µαθητή.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΙΑΣΩΝ: Πάλι ανάλογα ο φοιτητής. Ποιος τα πιάνει πιο γρήγορα, ποιος µαθαίνει πιο γρήγορα, ποιος… 
παρακολουθεί, ποιος δεν παρακολουθεί. ∆εν έχει να λέει. Σ ένα ελληνικό πανεπιστήµιο ίσως αρχικά να 
ήταν πιο εύκολο για τον Έλληνα γιατί είναι πιο βατ… πιο κοντά η µετάβαση. Είναι λιγότερο το βήµα. 
Μικρότερο. Αλλά… ας πούµε… ο µουσουλµάνος που λέγαµε πριν στο έτος µου, γράφει 8 κι 7 µόνο. 
Ενώ ξέρω µια συµφοιτήτριά µου η οποία έχει περάσει µε λίγο πιο κάτω από µένα στα γραπτά, και 
χρωστάει πάρα πολλά µαθήµατα. Ή ας πούµε την άλλη την φίλη µου που χρωστάει πάρα πολλά 
µαθήµατα. Μπορεί η µετάβαση να ‘ναι πιο δύσκολη, αλλά το τι θα κάνεις µε το που βγάλεις αυτή την 
µετάβαση και µετά, η µετάβαση είναι µέχρι και το πρώτο εξάµηνο. Το τι θα κάνεις από ‘κει και µετά, 
είναι θέµα µαθητή και θέµα νοοτροπίας. Και πόσο κουράγιο έχεις και πόσο πολύ το θες κάτι. ∆ηλαδή 
καλώς ή κακώς η Ιατρική είναι ένα… βάρβαρο.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο; 
ΙΑΣΩΝ: Η Ιατρική είναι λίγο βάρβαρη. Ως και πολύ. Πρέπει να το θες πολύ για να την βγάλεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να ‘χει κάποιος για να βγάλει την σχολή; 
ΙΑΣΩΝ: Για να βγάλει την σχολή;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ή οποιαδήποτε σχολή. Αρχικά συγκεκριµένα για την Ιατρική, και µετά για µια 
οποιαδήποτε σχολή. 
ΙΑΣΩΝ: Να το θέλει. Το να το θέλει βέβαια από µόνο του δεν αρκεί, αλλά αν το θέλει τα πράγµατα 
γίνονται πολύ πιο εύκολα. Είναι διαφορετικό το να γουστάρεις να διαβάσεις κάτι, το να διαβάσεις µε 
τα πόδια. Γι’ αυτό θεωρώ τραγικό, ότι όσοι µπαίνουνε στην Ιατρική, όχι ότι η Ιατρική είναι η καλύτερη 
σχολή και τέτοιες βλακείες. Μια σχολή είναι όπως όλες οι άλλες. ∆εν θεωρώ ανώτερη σε κανένα, για 
κανένα λόγο. Θεωρώ πολύ ανώτερη την Φιλολογία και πολύ ανώτερη την Νηπιαγωγών σε σχέση µε 
την Ιατρική. Έχει πολύ περισσότερες ευθύνες απ’ ό,τι ένας γιατρός. Πολύ µεγαλύτερες ευθύνες. ∆εν 
είναι το ίδιο, αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι είναι εγώ όταν θα κληθώ να κάνω αυτό που 
ξέρω να κάνω, θα ‘ναι σε µια κατάσταση η οποία είναι χαλασµένη ας το πούµε ουσιαστικά. Θα ‘ναι 
ένας άρρωστος, που εγώ θα πρέπει να τον κάνω καλά κατά το δυνατόν. Εγώ απέρριψα την Φιλολογία 
όταν ήµουν δευτέρα γυµνασίου γιατί θεωρούσα ότι είναι µεγαλύτερη ευθύνη απ’ το να γίνω γιατρός. 
Γιατί όταν έχεις από κάτω 30 άτοµα τα οποία είναι tabula rasa που λέγαν οι Λατίνοι, κι αυτούς τους 
ανθρώπους πρέπει να τους κάνεις ανθρώπους αύριο µεθαύριο κι αυτοί να κάνουν την επόµενη γενιά 
ανθρώπους, αυτό είναι πολύ µεγαλύτερη ευθύνη απ’ το εγώ να κάνω κάποιον καλά. Είναι… δεν ξέρω, 
εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Για να µπει κάποιος, να τελειώσει κάποιος µια σχολή, θα πρέπει να… 
ανάλογα την σχολή, θα πρέπει να το θέλει, αν το θέλει τα πράγµατα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Αλλά 
δεν θα είναι ότι θα την τελειώσει κι όλας. Και µετά απαιτείται ένα όχι συστηµατικό διάβασµα, 
ουσιαστικά απαιτείται, είναι κι ανάλογα πώς τα παίρνει ο άλλος. Γιατί ο άλλος µπορεί να θέλει να 
διαβάσει δύο µέρες και να το θυµάται εσαεί, άλλος µπορεί να διαβάσει… ένα µήνα, να περάσει µε 
µεγαλύτερο βαθµό και µετά ένα… τίποτα. Είναι ξεκάθαρα θέµα του ανθρώπου. Εντάξει, στο τέλος 
όλοι λίγο πολύ θα το πάρουµε το χαρτί. Το θέµα είναι τι θα κάνουµε µετά µ’ αυτό. Αυτό είναι το κακό 
µε την Ιατρική. Ότι το χαρτί από µόνο του δεν λέει τίποτα. Έχουµε φτύσει αίµα να το πάρουµε, και 
µετά δεν είναι τίποτα. Ξεκινάει άλλη ιστορία µετά. Εµείς γενικά περνάµε δύο πανελλήνιες. Μία είναι η 
κανονική που περνάµε, και µετά είναι για την ειδικότητα. ∆ίνεις εξετάσεις, αλλά πρέπει να καθίσεις 
µόνος σου σ ένα εξάµηνο πριν πάρεις το πτυχίο, να σκεφτείς τι θα κάνεις στην υπόλοιπη ζωή σου. Έχω 
µια φίλη µου τώρα που τελειώνει τα αγροτικό της, δεν το τελειώνει, µπήκε πριν από ένα εξάµηνο, 
δήλωσε ειδικότητα, δεν ήταν καθόλου σίγουρη για την ειδικότητά της, και ξαφνικά, εκεί που πρέπει να 
την καλέσουν το ’18, την καλούνε σε ένα εξάµηνο. Και την έχει πιάσει κρίση, γιατί δεν ξέρει αν θέλει 
να το κάνει αυτό ή όχι εν τέλει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι ειδικότητα; 
ΙΑΣΩΝ: Νευρολογία έχει πάρει. Κι είναι αυτό το πράγµα που λες ότι όταν ένας τελειώνει την σχολή, 
το Παιδαγωγικό ξέρει, θα γίνω δάσκαλος. Εµείς όταν τελειώνουµε την Ιατρική, πρέπει να καθίσουµε 
να σκεφτούµε ανάµεσα από 15και ειδικότητες, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές µεταξύ τους, και 
δεν είναι µόνο να σκεφτούµε τις ειδικότητες, είναι να σκεφτούµε κι αυτή η ειδικότητα τι επίδραση θα 
‘χει στην υπόλοιπη ζωή µας. Γιατί δεν είναι το ίδιο να ‘σαι επειγοντολόγος και να ‘σαι κάτω στα 
Τ.Ε.Π. και να τρέχεις. Επειγοντολόγος στην επειγόντων περιστατικών, τα Τ.Ε.Π.. Να είσαι κάτω στα 
Τ.Ε.Π. και να τρέχεις. Ούτε είναι το ίδιο να ‘σαι ένας παιδίατρος, ούτε είναι το ίδιο να ‘σαι κλινικός, 
να ‘σαι µέσα στο νοσοκοµείο απ’ το να είσαι έξω. Είναι, αυτό το πράγµα δεν το καταλάβαινα µέχρι και 
πέρσι. Μπαίνοντας σ αυτή τη σχολή, ανοίγεις άλλα 25000 µονοπάτια απ’ τα οποία πρέπει να κριθείς, 
να κρίνεις, και να κριθείς, για να δεις τι απ’ αυτά θες να κάνεις. Κι όταν επιλέγεις κάτι, αποκλείεις όλα 
τα υπόλοιπα. Την προηγούµενη φορά ας πούµε γνώρισες τον […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα), ο οποίος 
θέλει να γίνει γενικός χειρουργός, πολύ καλός φοιτητής, εεε… είναι εκεί που είναι, θα πάει, έχει 
ξεκινήσει το διδακτορικό του, θα κάνει ορισµένα πράγµατα, ο οποίος είναι γενικός χειρούργος, 
φαίνεται. ∆ηλαδή είναι το πρακτικό κοµµάτι, αυτό που τον ενδιαφέρει. Εγώ δεν µ’ αρέσει καθόλου το 
πρακτικό κοµµάτι. Μπορώ να το κάνω αλλά δεν το γουστάρω. Μ’ αρέσει να µαι στην πρώτη γραµµή 
της µάχης που λένε, δηλαδή δεν µ’ αρέσει να κάνω αυτό. Εγώ ορισµένες φορές την χειρουργική την 
βλέπω λίγο καλύτερη από τον χασάπη. Γιατί εν τέλει αυτό καταλήγουν οι περισσότεροι να κάνουνε. 
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Χασάπικο. Εγώ είµαι λίγο των πιο… θεωρητικών παύλα εκείνη την ώρα γνώσεων. Είναι τελείως… 
βλέπεις ότι είναι και τελείως διαφορετικοί άνθρωποι από ένα σηµείο και µετά όταν, ανάλογα την 
ειδικότητα που θα επιλέξουνε. Το καταλαβαίνεις, βασικά είναι αυτό που λένε ότι όταν βλέπεις έναν 
άνθρωπο που σου λέει θέλω να κάνω αυτήν την ειδικότητα, λες ναι σου ταιριάζει. Καταλαβαίνεις από 
‘κει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτό. Εσύ έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο σχετικά µε τις µειονότητες, µε τους 
Βορειοηπειρώτες, τους µουσουλµάνους, το πώς µπαίνουν στο πανεπιστήµιο ή οτιδήποτε; 
ΙΑΣΩΝ: Όχι, κάποιο σχόλιο πάνω σ’ αυτά, νοµίζω ότι ό,τι είπαµε πάνω στις απαντήσεις ερωτήσεις, 
νοµίζω ότι αυτά είναι πάνω κάτω τα σχόλιά µου. Για µένα το µόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι ίσως 
το να αναγνωρίσεις µειονότητα τους Βορειοηπειρώτες, ναι. Τους µουσουλµάνους δεν έχεις λόγο να 
τους αναγνωρίσεις σαν µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι δεν έχεις; 
ΙΑΣΩΝ: ∆εν έχεις λόγο να τους αναγνωρίσεις σαν… έχεις λόγο να τους αναγνωρίσεις µάλλον σαν 
µειονότητα, αλλά δεν έχεις λόγο αυτούς να τους δώσεις ευκολότερη, ευκολότερη εντός εισαγωγικών, 
πρόσβαση στο πανεπιστήµιο. Γιατί όπως είχαµε πει, είναι ανάλογα και µε τη ζήτηση. ∆εν είναι ότι…, 
κι αυτοί σφάζονται µεταξύ τους για το ποιος θα µπει. Αλλά από ‘κει και πέρα, το γεγονός ότι 
υπάρχουνε… ότι έχουνε… αυτό το σχόλιο ας πούµε τέλος πάντων που… όταν µου ‘δειξες το χαρτί 
εδώ πέρα µε τους µουσουλµάνους, το 4 και 5 το τικ, ήτανε τα πιο τραγικά πράγµατα που έχω δει στη 
ζωή µου. Τα πιο τραγικά µάλλον. Έχω δει και πιο τραγικά. Αυτά είναι απαράδεκτα. Εγώ αν ήµουν 
µουσουλµάνος και έβλεπα αυτά τα δύο τελευταία, θα έλεγα ευχαριστώ πολύ, θα δώσω κανονικά 
πανελλήνιες κι ας γράψω και χειρότερα. Βασικά δίνουν κανονικά πανελλήνιες, απλά έχουν άλλες 
βάσεις. Αυτό. Θα ‘λεγα, δεν την θέλω, θα περάσω µε γενική σειρά. ∆εν θα περάσω πουθενά; 
Καλύτερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΑΣΩΝ: Είναι προσβλητικό. Είναι εξαιρετικά προσβλητικό. Είναι ρατσιστικό και προσβλητικό. Κι 
είναι ντροπή µας, που αυτό το πράγµα το θεωρούµε, το ‘χουµε στην ελληνική νοµοθεσία. Για µένα. 
Είναι ντροπή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παρόλο που θα ‘ξερες ότι δεν θα περάσεις πουθενά; 
ΙΑΣΩΝ: Ναι. Καλά τώρα εκ του ασφαλούς µιλάω εννοείται. Προφανέστατα. Υποθετική είναι αυτή… 
αυτό το σχόλιο. Αλλά… αν ήµουν εγώ τώρα µ’ έβαζες να δώσω πανελλήνιες σαν µουσουλµάνος, 
δεν,… θα προσπαθούσα να δώσω κανονικά µε τις κανονικές βάσεις, και να µην αναγνωριστώ σαν 
µειονότητα. Είναι προσβλητικότατο αυτό. Είναι απαράδεκτο… για µένα… τουλάχιστον. ∆εν ξέρω πώς 
το βλέπουν οι υπόλοιποι. 

 

5.7. Συνέντευξη έβδοµη: Κασσάνδρα 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… εντάξει, µπορώ να πω γενικά ότι… δεν… µου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη 
χρονιά. Είχα… είχα διαβάσει όλα τα χρόνια που ήµουν στο σχολείο (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ε ήµουν λίγο το 
κλασικό φυτό! Οπότε… δεν ήταν τόσο ρε παιδί µου… δύσκολη η τρίτη λυκείου. Και πιο πολύ µε 
άγχωνε το γεγονός, όχι τόσο αν θα περάσω κάπου, όσο το τι θέλω να κάνω. Νοµίζω ότι σε βάζουνε 
από πολύ νωρίς δηλαδή ν αποφασίσεις το τι θες και που πας και όλο αυτό σ αγχώνει. ∆ηλαδή θυµάµαι 
χαρακτηριστικά ότι πιο πολύ αυτό µε τρόµαζε, όχι τόσο αν θα περάσω δεν θα περάσω. Και στα µέσα 
της χρονιάς αποφάσισα ότι θέλω Ιατρική. Και εντάξει… βασικά… δεν µπορούσα µετά να µε 
φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να πω ότι είµαι αρκετά ευχαριστηµένη µε την επιλογή µου! Και 
αυτό είναι καλό. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα άτοµα και το βλέπω κι απ’ το περιβάλλον µου, 
από φίλους και τα λοιπά… που µπήκανε σε µια διαδικασία ν αποφασίσουνε σχολή και τελικά τώρα 
που αποφασί… που τελειώνουν οι περισσότεροι στα τέσσερα χρόνια, εεε… ότι ίσως θέλουν και κάτι 
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άλλο ή δεν είναι ευχαριστηµένοι. Και νοµίζω ότι είναι δύσκολο. Και τώρα που λένε ότι θα το 
ξανακάνουνε… θα µικρύνουν πάλι την ηλικία που θα πρέπει ν αποφασίζεις, είναι ακόµα πιο δύσκολο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσένα ήτανε δική σου απόφαση ή συνέβαλλαν και κάποιοι άλλοι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… µπορώ να πω ότι ήταν δική µου απόφαση. Ίσα ίσα ο πατέρας µου είναι γιατρός, 
και γι’ αυτό τον λόγο δεν ήθελα να µπω Ιατρική. ∆ηλαδή… αλλά τελικά αποφάσισα ότι αυτό µ’ 
αρέσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία επιστήµη. ∆εν ξέρω. Με εξίταρε ρε παιδί µου κάπως. Και γι’ 
αυτό… µου άρεσε ρε παιδί µου. Αυτό. Εντάξει!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… µπορώ να πω πως όχι. Καταρχήν… φαίνεται ξεκάθαρα ότι φοβίζουνε τους 
µαθητές για την πορεία τους µες στο σχολείο και στο… εεε… στο λύκειο κυρίως. Εεε… και θα ‘πρεπε 
να ‘ναι µια διαδικασία ωραία που µαθαίνεις γενικές γνώσεις, να έχεις ας πούµε… τέλος πάντων να σ 
αρέσει ρε παιδί µου το διάβασµα, να έχεις κάποιες βάσεις. Το πανεπιστήµιο για µένα και στη σχολή 
που είµαι, µού φαίνεται πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία απ’ ό,τι το… σχολείο, έτσι. Εεε… δεν ξέρω αν 
φταίει η Ιατρική, πάντως θεωρώ ότι έχεις πολύ µεγαλύτερο όγκο ύλης, έχεις να επικεντρωθείς βέβαια 
σε άλλα πράγµατα. Στο σχολείο δηλαδή σου µαθαίνουν να µαθ… να µάθεις και την κάθε λεπτοµέρεια, 
µόνο από ένα πράγµα. Πρέπει να… µάθεις ουσιαστικά, να διευρύνεις τις γνώσεις σου, να µην 
διαβάζεις µόνο από ένα συγκεκριµένο βιβλίο. Αλλά ταυτόχρονα να έχεις και κριτική σκέψη. Που αυτό 
θα ‘πρεπε να επικεντρώνεσαι, να το µαθαίνεις απ’ το σχολείο δηλαδή. Γίνονται λίγο ανάποδα τα 
πράγµατα για µένα. ∆ηλαδή βάζεις όλες σου τις δυνάµεις στο σχολείο, και σου λένε µετά ότι θα 
κάθεσαι όσο θα ‘σαι στο πανεπιστήµιο όπως και στη διαφήµιση ας πούµε εδώ. Εεε… αλλά δεν είναι 
έτσι, επειδή είναι µια συνεχή πορεία, υποτίθεται το ότι µετά δουλεύεις περισσότερο σε κάτι που σ’ 
αρέσει. Έτσι θα ‘πρεπε να ‘ναι για ‘µένα τα πράγµατα. Τώρα εντάξει. Να πουλήσουν θέλουν κι οι 
άνθρωποι (Σ.τ.Σ.: γέλια), να ‘χουνε µαθητές, αγχώνουν τους γονείς, αγχώνουν τους µαθητές, δηλαδή κι 
η αδερφή µου τα ίδια περνάει. Κατάλαβες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στις άλλες σχολές πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… ότι κάθονται οι φοιτητές; Το δύσκολο πιστεύω στο πανεπιστήµιο είναι ότι απ’ 
τη στιγµή… από… την µια φάση που είσαι πάρα πολύ οργανωµένος, δηλαδή έχεις το πρωί το σχολείο, 
έχεις τα απόγευµα το φροντιστήριο, έχεις τους γονείς σου, τα αδέρφια σου από πάνω, και µπαίνεις σε 
µια διαδικασία διαβάσµατος, ξαφνικά ρε παιδί µου πρέπει να οργανώσεις εσύ τον εαυτό σου. Κι επειδή 
δεν… ουσιαστικά δεν έχεις µπει ποτέ στη διαδικασία να το κάνεις αυτό, δεν νοµίζω ότι κάποιος µαθ… 
έχει µπει στη διαδικασία να οργανώσει τον εαυτό του, αυτό είναι το δύσκολο. Οπότε ναι, µπορείς να… 
µπορεί να κάθεσαι στο πανεπιστήµιο, κι εγώ το κάνω! Πάρα πολύ! ∆εν έχω βρει ακόµα την χρυσή 
τοµή. Αλλά νοµίζω ότι… είναι επειδή δεν έχεις µάθει να κάνεις κάποια πράγµατα µόνος σου. Και 
µπαίνεις σιγά σιγά σ αυτήν την διαδικασία. Και µετά ίσως σου έρθουνε και όλα µαζεµένα ρε παιδί µου. 
Αν κάθεσαι στα πρώτα έτη, µετά µπορεί να σ αφήσει πίσω. Κατάλαβες; Κάπως έτσι. Οπότε θεωρώ ότι 
δεν… δεν θα ‘πρεπε να κάθεσαι, κι ότι συµβαίνει αυτό επειδή δεν έχεις προετοιµαστεί κατάλληλα. Ότι 
δηλαδή δεν µπορείς να οργανώσεις τον εαυτό σου. Και είναι πολύ πιο εύκολο ας πούµε να πας για 
έναν καφέ ή να βγεις έξω το βράδυ, παρά να κάτσεις να διαβάσεις, προφανώς… εντάξει. ∆εν είναι 
τόσο ευχάριστο!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι µαθητές. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αυτήν την ερώτηση την κάνουνε πάρα πολύ συχνά κι οι καθηγητές εδώ στην Ιατρική. 
Όχι ερώτηση. Βασικά κάνουν και τοποθέτηση! Για το αν είναι πολλοί γιατροί ας πούµε στην Ελλάδα, 
ότι οι περισσότεροι φεύγουν έξω ή ας πούµε γιατί δεν βρίσκουν δουλειά; Μήπως θα ‘πρεπε να µειωθεί 
ο αριθµός των εισακτέων. Ήδη έγινε αυτό, δηλαδή φέτος µειώθηκαν οι εισακτέοι. Στο πανεπιστήµιο 
εδώ στην Ιατρική ας πούµε µειώθηκαν κατά 22 θέσεις νοµίζω; Μπορεί… κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 
∆εν είµαι απόλυτα σίγουρη για τον αριθµό. Για µένα, δεν είναι… θέµα το ότι βγαίνουνε πολλοί… 
άνθρωποι µε πτυχία! Το θέµα είναι ότι αυτήν τη στιγµή όπως έχουν τα πράγµατα, δεν γίνονται 
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προσλήψεις. ∆ηλαδή το θέµα δεν είναι ο όγκος του επιστηµονικού δυναµικού που έχεις κάθε φορά. Το 
θέµα είναι πώς τους τοποθετείς κατάλληλα. Το θέµα δηλαδή για µένα δεν είναι ο αριθµός των µαθ, 
φοιτητών σε κάθε σχολή. Θα ‘πρεπε να έχεις απαραίτητες υποδοµές, που κι αυτό υπάρχει πολύ µεγάλο 
πρόβληµα ας πούµε σ’ όλες τις σχολές πιστεύω, και ιδιαίτερα στην δικιά µας. Υπάρχει πολύ µεγάλος 
αριθµός φοιτητών για τις υποδοµές που υπάρχουν. Κανονικά θα ‘πρεπε να φτιάξεις περισσότερες 
υποδοµές. Γιατί δεν µπορεί ας πούµε ένα νοσοκοµείο να υπολειτουργεί, που είµαι από […] (Σ.τ.Σ.: 
αναφέρει το νησί καταγωγής της) ξέρω ‘γω να µην λειτουργεί γιατί δεν έχει το νοσοκοµείο γιατρούς 
και ταυτόχρονα να σου λέει ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί. Κάτι γίνεται λάθος. ∆ηλαδή υπάρχουν 
καθηγητές που µας λένε ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί, οι περισσότεροι θα φύγετε έξω. Σε 
απογοητεύουν κατά κάποιο τρόπο. Εεε… ή θα ‘πρεπε να µειώσουν τις θέσεις γιατί εσείς κάνετε, είστε 
υπεράριθµοι στις κλινικές. Κι αυτό είναι ένα θέµα. Συµφωνώ, είναι υπεράριθµες οι κλινικές. ∆εν θα 
‘πρεπε να ‘χεις 25 άτοµα ας πούµε στην κλινική. Αλλά… το θέµα δεν είναι εκεί. Το θέµα είναι ότι δεν 
έχεις τις κατάλληλες υποδοµές. Μοίρασε τους φοιτητές. Έχεις δύο νοσοκοµεία, δεν έχεις ένα ας πούµε. 
Κάνε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι θέµα του… τρόπου που λειτουργεί το πανεπιστήµιο και όχι θέµα του 
αν µπαίνουν πολλοί ή αν… κατάλαβες πώς το λέω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω πως δεν τις έχουνε αυτές τις ευκαιρίες όλοι. Εεε… ίσως είναι λιγότερο 
εµφανές ας πούµε από τις άλλες χώρες που έχουνε µπει πιστωτικές µονάδες ξέρω ‘γω στα 
πανεπιστήµια και… υπάρχουν πτυχία διαφορετικά… διαφορετικής βαρύτητας, πώς να στο πω… είναι 
αλλιώς να ‘χεις περάσει στο Χάρβαρντ, αλλιώς να ‘χεις περάσει ένα άλλο πανεπιστήµιο. Εεε… εδώ 
στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εµφανές αυτό, αλλά εεε… θεωρώ ότι το γεγονός ότι αναγκάζονται τα 
παιδιά να… κάνουν φροντιστήρια, είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα. ∆εν γίνεται ας πούµε να µην 
µπορεί το σχολείο στο οποίο περνάς κάθε µέρα έξι ώρες ας πούµε κι εφτά, να µην µπορεί να σου 
καλύπτει αυτά που θα ‘πρεπε να ξέρεις. Ή να µην υπάρχει έστω η ενισχυτική διδασκαλία. Πώς να σου 
πω… είναι… είναι το οποίο δεν το ‘χουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους 
φροντιστήρια. Τους στερούν ουσιαστικά τη δυνατότητα να µπουν σε µια καλύτερη σχολή εεε… λόγω 
της οικονοµικής τους δυνατότητας. Και αυτό το πράγµα δεν θα ‘πρεπε να γίνεται. Ή κι αυτό το πράγµα 
συµβαίνει όχι µόνο και στο σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήµιο ακόµα. ∆ηλαδή σού λέει ότι αν έχεις 
την δυνατότητα να παρακολουθήσεις το τάδε σεµινάριο το οποίο είναι επί πληρωµή εεε… έχεις και 
καλύτερες πιθανότητες, έχεις πιο πολλά στο βιογραφικό σου. Ή κάνε πρακτική για να… εεε µπει κι 
αυτή στο βιογραφικό σου. Αλλά αν δεν σε πληρώνουνε κι εσύ δεν έχεις χρήµατα ας πούµε το 
καλοκαίρι εεε και προτιµάς να δουλέψεις δυο µήνες καλοκαίρι παρά να κάνεις πρακτική, ουσιαστικά 
αφαιρείς, στερείσαι πράγµατα ας πούµε στην… ακαδηµαϊκή σου πορεία να το πω έτσι. Και 
γενικότερα, υπάρχει θεωρώ… δύο σταθµά να το πω έτσι. Αυτός που θα ‘χει την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη από το σπίτι και οικονοµική κυρίως οικονοµική για µένα εεε… κι αυτός που δεν την έχει. 
Οπότε βλέπεις ας πούµε, υποβαθµίζονται πάρα πολύ τα τεχνικά λύκεια, πάρα πολύ. ∆ηλαδή… είναι 
ένα µπάχαλο. Κανονικά µέσα απ’ το Τεχνικό Λύκειο θα ‘πρεπε να µπορείς να δουλεύεις. Να δουλεύεις 
και να… βγάζεις τα προς το ζην. ∆εν είναι… δεν είναι απαραίτητο… ή ας πούµε, όλοι θέλουν τώρα να 
πάνε να βγάλουν ένα πτυχίο. Πλέον, το πτυχίο δεν σου εξασφαλίζει τίποτα. Παίρνεις το πτυχίο και 
µετά δουλεύεις ξέρω ‘γω σερβιτόρος. Άρα λοιπόν απ’ τη µια βλέπεις ότι υπάρχει η λογική του ας 
ρίξουµε πάρα πολλά χρήµατα και επενδύουµε στην παιδεία των παιδιών µας, έτσι, και… προσπαθούµε 
να τα περάσουµε στο πανεπιστήµιο, και απ’ την άλλη υποβαθµίζεις και το τεχνικό κοµµάτι και το… 
χειρωνακτικό. ∆ηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουνε… δύο σταθµά, για µένα. Αυτοί που έχουν κι αυτοί που 
δεν έχουν. Κάπως έτσι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αυτοί που… δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουµε Έλληνες του εξωτερικού και Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην 
Ελλάδα. Αυτούς πρέπει να τους δίνουµε περισσότερες ευκαιρίες για να περάσουνε σ ελληνικά 
πανεπιστήµια ή σε όλους τα ίδια; 



244 
 

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… νοµίζω ότι… ας πούµε, έχω φίλη η οποία έχει έρθει από την Αλβανία. Με τους 
οµογενείς. Έχει δώσει εξετάσεις κι έχει περάσει εδώ στη σχολή. Εεε… νοµίζω ότι… θα ‘πρεπε το 
πανεπιστήµιο να δίνει ευκαιρίες και σε φοιτητές του εξωτερικού. Κι αντίστοιχα και σε… και σε… 
στους Έλληνες, να µπορούν να σπουδάσουνε και έξω αν έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Το πανεπιστήµιο 
νοµίζω ότι ήδη το ‘χει, έχει αρχίσει και το κάνει αυτό. Θα µπορούσε ίσως και λίγο παραπάνω. Τώρα 
δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση. ∆εν… το… ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Μειονότητα. Εεε… ναι, δύσκολη ερώτηση. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πιστεύω ότι… έχουµε 
βάλει έννοιες ας πούµε όπως ο ρατσισµός, ο φασισµός στη… στη ζωή µας και δεν κοιτάµε ας πούµε τα 
αίτια. Έτσι. Οι… δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ρε παιδί µου αυτό που θέλω να πω τώρα! Εεε… τι 
είναι µειονότητα. Μπορείς να το πάρεις ας πούµε µε την ακριβή έννοια του όρου ότι είναι µια µικρή 
οµάδα. Αλλά οι µικρές οµάδες θεωρώ ότι έχουν και κοινά στοιχεία. ∆ηλαδή µειονότητα… είναι 
καθαρά το πώς, απ’ την οπτική γωνία που το κοιτάς. Μειονότητα ας πούµε µπορεί να θεωρήσεις εεε… 
τι να πω… µια θρησκευτική µειονότητα στην Ελλάδα, µπορεί να είναι το οτιδήποτε. Είναι ανάλογα το 
πώς το βλέπεις. Αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία θα ‘πρεπε να εντάσσει… όλους τους πληθυσµούς που έχει 
ας πούµε απέναντί της. Πώς να σου πω… τους ξεχωριστούς. ∆εν… δεν θα ‘θελα να µιλάω ας πούµε µε 
την έννοια µειονότητα. ∆εν το βλέπω δηλαδή έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό συµφέρον που ενώνει 
τους πάντες. Το ας πούµε είτε είµαι εγώ… µουσουλµάνα είτε είµαι από τους οµογενείς και είµαι από 
άλλη χώρα, θεωρώ ότι αν µείνω στην Ελλάδα, τις ίδιες πιθανότητες θα έχω να βρω δουλειά µε τον 
άλλον. Κατάλαβες; Είναι δηλαδή, πώς να σου πω. Ουσιαστικά µας ενώνει κι ο κλάδος µας. Η σχολή 
που µπαίνουµε. Υπάρχουν πράγµατα που µας ενώνουν. Τώρα στην κοινωνία γενικότερα, δεν ξέρω πώς 
να…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η κοινωνία θεωρείς ότι τους εντάσσει; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ… ας πούµε το µεταναστευτικό τώρα, είναι ένα πάρα 
πολύ µεγάλο θέµα. Και σου λέει ας πούµε… ότι είναι τραγικό αυτό που συµβαίνει, αλλά δεν βλέπουµε 
για ποιο λόγο συµβαίνει. ∆εν µπορείς ας πούµε απ’ τη µια να ‘χεις έναν πόλεµο σε µια χώρα και να 
µην δέχεσαι τους µετανάστες. Κάπως έτσι. ∆εν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι όντως, δεν έχουνε, δεν 
υπάρχουν οι απαραίτητες δοµές σήµερα που θα µπορούσα να εντάξουνε κάποιους ανθρώπους. Ή οι 
άστεγοι σου λέω εγώ τώρα. Οι… χίλια δύο. Είναι πάρα… υπάρχουνε, άµα το πάρουµε έτσι, υπάρχουνε 
πάρα πολλές µειονότητες. Που όλοι µαζί ας πούµε κάνουνε… (Σ.τ.Σ.: γέλια) πρόβληµα στην κοινωνία, 
γιατί δεν µπορεί να τους εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν µπορούν, δεν έχουν στον ήλιο µοίρα 
ουσιαστικά. Κι αντί να προσπαθείς να τους βοηθήσεις γιατί… πώς το λένε… θεωρείς ότι είναι 
µειονότητα και υπάρχει και πολύς µεγάλος ρατσισµός απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους γιατί 
πιστεύεις ότι σου κλέβουν τις δουλειές, υπάρχει δηλαδή πολύς µεγάλος φόβος απέναντι σ αυτά τα 
πράγµατα. Και νοµίζω ότι δεν θα ‘πρεπε. Υπάρχουν άλλα πράγµατα που σε ενώνουνε. Τώρα εντάξει, 
δεν το είπα πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά δεν πειράζει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, εντάξει. Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; Ή αν υπάρχει 
κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πληθυσµ… χµ… νοµίζω ότι υπάρχουν η µουσουλµανική κοινότητα 
που έχει κι όλας και ξεχωριστές θέσεις στους εισακτέους. Αλλά δεν νοµίζω ότι υπάρχουν µόνο οι 
αναγνωρισµένες µειονότητες άµα το πάµε έτσι. ∆εν… ξέρω πώς να σου πω. Πώς να στο εξηγήσω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Κοίτα εντάξει… έχει… είχε γίνει πολύ µεγάλος ντόρος ας πούµε πριν κάποια χρόνια 
για τις… εεε… υπηκοότητες. Εεε… θεωρώ ότι απ’ τη στιγµή που µένει κάποιος στην Ελλάδα, δεν 
γίνεται να µην έχει και τα αντίστοιχα δικαιώµατα. ∆ηλαδή για µένα ήταν τραγικό το γεγονός του ότι 
δεν είχαν αναγνωριστεί παιδιά που είχαν µεγαλώσει στην Ελλάδα, οι γονείς τους δούλευαν στην 
Ελλάδα για χρόνια και δεν είχαν. Αντίστοιχα, πιστεύω ότι δεν είναι µόνο… εεε… το κοµµάτι της 
ιθαγένειας ή της υπηκοότητας ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Ότι… απ’ τη στιγµή που έχεις έναν κόσµο ο 
οποίος δουλεύει στην Ελλάδα, ο οποίος ζει, αφήνει χρήµατα στο ελληνικό κράτος, δεν  µπορείς να µην 
τους αναγνωρίσεις. ∆εν έχεις λόγο να µην τους αναγνωρίσεις αντίστοιχα. Θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να 
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είναι πιο ελαστικά ας πούµε αυτά τα κριτήρια. Γίνεται χαµός ας πούµε µε τα σύνορα Αλβανία-
Ελλάδα… εντάξει, ηρεµία λίγο! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν ξέρω! Αν σε καλύπτω!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό, αναγνωρισµένη; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αναγνωρισµένη. Ξέρω ότι υπάρχει στη Ρωσία… εεε… βασικά όχι. Πιστεύω, νοµίζω 
ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Οπότε αντίστοιχα θα υπάρχουν και ελληνικές 
µειονότητες. ∆εν ξέρω αν είναι αναγνωρισµένες. Αλλά ξέρω και στη Γερµανία ότι υπάρχουν, και στη 
Ρωσία νοµίζω. Έχουνε και συλλόγους ας πούµε αντίστοιχους. Επίσης νοµίζω µπορείς να κάνεις αίτηση 
και στα ελληνικά πανεπιστήµια από συγκεκριµένα σχολεία. Τώρα δεν είµαι πολύ συγκεκριµένη, ξέρω 
ότι υπάρχουν, απλά δεν είµαι πολύ… ελληνικές ας πούµε κοινότητες. Κατά κάποιο τρόπο. Και στην 
Ιταλία νοµίζω έχει. Γενικά… τέλος πάντων. Αυτό. Νοµίζω ότι… δεν ξέρω αν είναι αναγνωρισµένες µε 
την έννοια… που λέµε ότι θεωρούνται και Έλληνες και… Άγγλοι ξέρω ‘γω, Γερµανοί πολίτες. ∆εν 
ξέρω πώς ακριβώς αναγνωρίζονται, αλλά νοµίζω ότι υπάρχουν και σχολεία, και σύλλογοι και τα λοιπά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Τώρα εδώ µπορείς να… πεις και τις δύο απόψεις πιστεύω. Εεε… για 
µένα είναι καλό… να υπάρχουν µειονότητες. Καταρχήν όλος αυτός ο φόβος που υπάρχει για την… 
εργασία και… ότι κλέβουν τις δουλειές µας, δεν ξέρω κι εγώ τι, νοµίζω ότι είναι λάθος γιατί 
εργαζόµαστε σε διαφορετικά πεδία. ∆εν είναι… το ίδιο ας πούµε. ∆εν νοµίζω ότι θα καταδεχόταν να 
το πω σε εισαγωγικά πολλά όµως, έτσι, εεε… ο Έλληνας να πάει να δουλέψει στην οικοδοµή. Ή να 
πάει να µαζέψει τις ελιές ας πούµε στην […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το νησί καταγωγής της), και θα πάει να 
φέρει τον Αλβανό ας πούµε σου λέω εγώ, να τα… να τις µαζέψει. Κάπως έτσι. Το λέω πολύ… χύµα 
τώρα έτσι. Απλά θεωρώ ότι αυτός ο φόβος θα ‘πρεπε να σταµατήσει να υπάρχει. Ή, ή εργαζόµαστε σε 
διαφορετικά πεδία, χειρωνακτική και νοητική να το πω (Σ.τ.Σ.: ερωτηµατικός τόνος) εργασία, ή 
εντάσσονται κι αυτοί στην αγορά εργασίας. ∆εν θεωρώ ότι κλέβουν ας πούµε κάτι… απ’ αυτήν την 
άποψη θεωρώ λοιπόν ότι βοηθάνε. Βοηθάνε στην κινητοποίηση της οικονοµίας σήµερα. Εεε… επίσης 
θεωρώ ότι µπορείς να µάθεις πράγµατα και για… και… µέσα απ’ την αναγνώριση και την προώθηση 
ας πούµε των συµφερόντων αυτών των µειονοτήτων, θα µπορούσες να µάθεις και πάρα πολλά για τους 
άλλους πολιτισµούς. Θα µπορούσες να κάνεις και… θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη υποστήριξη 
και στο σχολείο. Το οποίο είναι πάρα πολύ µεγάλο θέµα επίσης. Εεε… δεν γίνεται ας πούµε να ‘ρχεται 
το παιδάκι πρώτη δηµοτικού και να µην ξέρει ελληνικά. Και να µην έχεις το αντίστοιχο τέτοιο να το 
υποστηρίξεις. Νοµίζω ότι για τους ίδιους εεε… για τις ίδιες τις µειονότητες να το πω έτσι, είναι όµως 
δύσκολα τα πράγµατα. Γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο υπόβαθρο να τους υποστηρίξει. ∆ηλαδή θεωρώ 
ότι για µια χώρα είναι καλό να υπάρχουν οι µειονότητες, και θα έπρεπε να υπάρχει και το αντίστοιχο 
σύστηµα να µπορεί να το υποστηρίξει αυτές τις µειονότητες. Τώρα… δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αρνητική επίδραση; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αρνητική επίδραση. Εεε… αρνητική επίδραση. Σκέφτοµαι! Εεε… ακούγονται πάρα 
πολλά για την… εγκληµατικότητα που… υπάρχει και τα λοιπά. Θεωρώ τις ίδιες πιθανότητες έχεις! 
Εεε… απλά… θεωρώ ότι όταν είσαι στη φάση της εξαθλίωσης, είναι πολύ πιο εύκολο είτε είσαι 
Έλληνας είτε είσαι µετανάστης είτε είσαι µειονότητα κάποια άλλη δεν ξέρω. Εεε… τώρα… δεν 
ξέρω… αρνητικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει, µπορεί και να µην (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆εν µπορώ να βρω ας πούµε κάτι συγκεκριµένο αυτήν τη στιγµή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εθνικότητα; (Σ.τ.Σ.: µε έκπληξη). Τι εννοείς εθνικότητα; Αν είµαι ελληνίδα; 
Θεωρούµαι ελληνίδα, ναι. Τώρα… τι να σου πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ τι νιώθεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι… (Σ.τ.Σ.: χαµογελάει). Τώρα άµα (Σ.τ.Σ.: γέλια)… τώρα εντάξει! 
Άµα σου πω εγώ τι θεωρώ! Εεε… ναι, θεωρώ ότι είµαι ελληνίδα άµα το πάµε καθαρά… µε χωρο… 
καθαρά µε την χώρα ας πούµε στην οποία ανήκεις. Απλά πιστεύω ότι δεν θα ‘πρεπε να… ορίζουµε… 
είναι άλλο πράγµα για µένα το κράτος, είναι άλλο το έθνος. ∆εν είναι το ίδιο πράγµα. Επίσης θεωρώ 
ότι… τα… τα σύνορα, είναι κάτι τελείως θεωρητικό. Και είναι απλά και µόνο έτσι έχουν µοιραστεί, 
έχει µοιραστεί η γη ξέρω ‘γω… µε τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Είναι… περίεργο. Απλά… νοµίζω 
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ότι όταν… ορίζεις το έθνος ας πούµε, και το πού ανήκεις, δεν σε ενώνουνε µόνο ο χώρος στον οποίο 
ζεις. ∆ηλαδή και κάποιος στο εξωτερικό µπορεί να θεωρηθεί Έλληνας αντίστοιχα. Εγώ δεν έχω επαφές 
ας πούµε µε κάποιο άλλο κράτος τόση ώστε να νιώθω ότι είµαι και κάπου αλλού. Κατάλαβες; Αλλά 
θεωρώ… ότι… δεν σε ενώνουνε µόνο τα στενά όρια της γης. Αλλά και ο πολιτισµός, και το πώς έχεις 
µεγαλώσει… τώρα εγώ ας πούµε άµα µε ρωτήσεις, είµαι […] ! (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την καταγωγή της). 
Κάργα! ∆ηλαδή δεν… ξέρω τώρα τι να σου πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποιαν Ελληνίδα ή κάποιον 
Έλληνα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Το πρώτο και κύριο στοιχείο, ε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το πρώτο και κύριο, και µετά αλλά δύο. Αλλά το κύριο ποιο είναι; 
(Σ.τ.Σ.: η συνέντευξη διακόπτεται για λίγο στο σηµείο αυτό, για να δεχτεί µια σηµαντική κλήση στο 
κινητό της).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο που προσδιορίζει κάποια Ελληνίδα ή κάποιον 
Έλληνα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. Ξανακολλάω εγώ. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι… γενικά είµαστε αρκετά… 
ανοιχτοί σαν άνθρωποι. Εννοώ… είµαστε αρκετά ζεστοί… άνθρωποι. ∆ηλαδή αυτό µού το λέει και 
µια φίλη µου που έφυγε τώρα για Ολλανδία. Εεε… ότι της έκανε τροµερή εντύπωση… πώς 
λειτουργούνε. Ότι είναι πολύ κλειστοί άνθρωποι. ∆ύσκολα… δύσκολα ανοίγονται τέλος πάντων. 
Νοµίζω ότι εµείς είµαστε λίγο πιο εύκολοι σ αυτό. ∆εν θα πω τα κλασικά που λένε… ότι… δεν έχουµε 
όρια ή ξέρω ‘γω… εεε… δεν ξέρω, δεν…, ή ότι δεν έχουµε συνέπεια ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Νοµίζω ότι 
είναι στον άνθρωπο αυτό. Και γενικά νοµίζω ότι ο χαρακτήρας είναι που καθορίζει τα στοιχεία της 
προσωπικότητάς σου. ∆ηλαδή αν ήταν κάτι το οποίο χαρακτήριζε κάθε Ελληνίδα ξέρω ‘γω, εεε… θα 
‘λεγα ότι είναι… Ελληνίδα κι Έλληνα, θα ‘λεγα ότι είναι αυτό. Κυρίως. Γιατί… αν και είµαστε… πώς 
να το πω… αν και είµαστε και λίγο… εγωιστές να το πω έτσι. Λίγο υπερβολικά περήφανοι για την 
καταγωγή µας… δεν ξέρω. το νιώθεις αυτό κάποιες φορές πιστεύω. Εεε… κάτι όµως συγκεκριµένο ας 
πούµε τώρα, δεν µπορεί να µου έρθει στο µυαλό. Πιστεύω ότι είναι ο χαρακτήρας… ότι είναι στον 
χαρακτήρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη και γέλιο). Επειδή είµαστε και στα Γιάννενα εεε… δεν ξέρω ρε παιδί 
µου. Βορειοηπειρώτης. Ok. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι… απ’ ό,τι µου ‘χει πει κι αυτή η φίλη µου… 
εεε… που είναι από την Αλβανία, ότι υπάρχει κάτι σαν κλίµακα να το πω έτσι… χωρικά. Ωραία. Εεε… 
δηλαδή. Πάµε στην Κρήτη κατά κάποιο τρόπο, έχουµε νησιώτες πιο πολύ και τα λοιπά. Όσο 
ανεβαίνεις προς τα πιο βόρεια, ξεκινάνε και… ενσωµατώνονται. ∆ηλαδή. Η Αλβανία που ‘ναι πιο 
κοντά στην Ελλάδα, έχει τελείως διαφορετικά έθιµα απ’ την Αλβανία που ‘ναι πιο βόρεια. Έχει 
δηλαδή, πώς να σου πω, νοµίζω ότι κάπου εκεί συνενώνονται τα πράγµατα! Ότι δεν είµαστε και 
τόσο… δηλαδή… οι βόρειοι ας πούµε Αλβανοί, τους θεωρ… θεωρούνται πιο Βλάχοι από (Σ.τ.Σ.: 
γέλια) να το πω έτσι! Κάπως έτσι! ∆εν µπορώ να… Βορειοηπειρώτης, ok. Ήπειρος. Εντάξει. Τώρα το 
‘χουνε… άµα πάµε µε την περιφέρεια (Σ.τ.Σ.: γέλιο)… εεε… δεν ξέρω, πώς να στο πω. ∆εν µπορώ να 
το περιγράψω κάπως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… καταρχήν ακούει κλαρίνα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εεε… εγώ δεν µπορώ ούτε να τ 
ακούσω ας πούµε, που µαι από νησί και τα λοιπά. Εεε… νοµίζω ότι είναι και πιο κλειστοί άνθρωποι 
γενικά. Και το βλέπεις κι απ’ τους Γιαννιώτες. Και από… όσο πας και πιο πάνω ρε παιδί µου… εεε… 
υπάρχουν αλλαγές πιστεύω στον τρόπο που µαθαίνεις να κάνεις πράγµατα. Είναι πιο κλειστές οι 
κοινωνίες. Ασχολούνται και µε άλλο… άλλα µέσα παραγωγής κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι. 
Υπάρχει κτηνοτροφία, υπάρχει γεωργία. Εεε… προς τα κάτω ας πούµε, στην […] (το νησί καταγωγής 
της) που ξέρω, είµαστε τουρισµός, εεε…  θάλασσα ξέρω ‘γω. Κάπως αλλιώς τα βλέπουµε τα 
πράγµατα. Απ’ αυτήν την άποψη. Από κάποια άλλη τώρα… δεν νοµίζω ότι έχουµε και τόσες πολλές 
διαφορές.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Οµοιότητες. Εντάξει, όλοι (Σ.τ.Σ.: γέλιο)… πώς να πω… µε τον ίδιο τρόπο πιστεύω 
µπορείς να… µπορείς να βρεις πολλά κοινά στοιχεία. ∆εν… δεν νοµίζω ότι είναι τόσο διαφορετικά. 
Απλά θεωρώ ότι το κοµµάτι… θεωρώ ότι στην Αλβανία, είναι πιο… είναι κι άλλο το σύστηµα. 
Μαθαίν… πώς να σου πω… απ’ ό,τι µού λέει η φίλη µου δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις 
δουλειά, είναι πολύ πιο δύσκολο… και ξέρουµε πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, έτσι; Είναι πολύ 
πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, είναι… λιγότερο αξιοκρατικό, αν γίνεται, το σύστηµα… εεε… κι όλα 
αυτά πιστεύω επηρεάζουν και την συµπεριφορά σου. Εεε… γι’ αυτό οι περισσότεροι φεύγουν από… 
την Αλβανία κι έρχονται Ελλάδα. Θεωρούν την Ελλάδα δηλαδή, όπως εµείς θεωρούµε ξέρω ‘γω την 
Γερµανία. Είναι λίγο… ναι… έχουνε, θεωρώ, κι απ’ ό,τι µού λέει, υπάρχει ένα σύµπλεγµα 
κατωτερότητας. Που για µένα αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. ∆εν θα ‘πρεπε να υπάρχει. Ή αντίστοιχα 
σ’ εµάς, σύµπλεγµα ανωτερότητας. Κάπως έτσι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος σε ποιον; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ότι οι ίδιοι έχουν ένα σύµπλεγµα κατωτερότητας όταν έρχονται στην Ελλάδα. Κι ότι 
εµείς έχουµε αντίστοιχα… τους βλέπουµε και λίγο αφ υψηλού. Ούτε αυτό θα ‘πρεπε να υπάρχει για 
µένα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι πάλι έχει να κάνει µε τον χαρακτήρα του καθενός. Ότι 
όταν µπορείς να βρεις κοινά στοιχεία, µπορείς να βρεις µε τον οποιονδήποτε. Αν δεν τα βρεις, θα ‘ναι 
επειδή δεν συµφωνείτε εσείς. Όχι επειδή δεν συµφωνούν τα είδη!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί θεωρείς ότι έχουνε σύµπλεγµα κατωτερότητας αυτοί; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι, αυτό µού λέει η φίλη µου. Τώρα δεν ξέρω. Ότι επειδή είναι καλύτερα τα 
πράγµατα από άποψη οικονοµίας; Εργασίας, εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα; Και µισθών; Εεε… γι’ 
αυτό οι περισσότεροι έρχονται εδώ. Κι ότι θεωρούν ότι στην Αλβανία δεν πάνε καλά τα πράγµατα, 
οπότε έχουνε λίγο… υπό την έννοια ότι δεν µπορούνε… πώς να σου πω… ότι δεν είναι καλά τα 
πράγµατα στην χώρα τους. Γι’ αυτό νιώθουνε κάπως έτσι. Αλλά µού λέει γενικά… ότι… εντάξει, δεν 
ξέρω. δεν νοµίζω ότι είναι τόσο… τόσο γενικευµένα. Τι να πω. ∆εν έχω συναντήσει και τόσο…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εµείς γιατί πιστεύεις έχουµε σύµπλεγµα ανωτερότητας απέναντί τους; Είπες, όπως 
είναι οι Έλληνες µε την Γερµανία, οι Γερµανοί θα ‘πρεπε να ‘χουνε σύµπλεγµα ανωτερότητας; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι. ∆εν θα ‘πρεπε. Απλά είναι δεδοµένο ότι όταν πας κάπου µετανάστης, νιώθεις ότι 
τα πράγµατα στην χώρα σου δεν είναι καλά. Και πας για κάπου καλύτερα. Οπότε τα βλέπεις… ότι εκεί 
που πας, θα είναι αναγκαστικά καλύτερα. Θα είναι… όχι αναγκαστικά, θα είναι καλύτερα. Οπότε 
κάπως έτσι νιώθεις, ότι στην χώρα σου δεν είναι καλά τα πράγµατα γι’ αυτό, απ’ αυτήν την άποψη 
σύµπλεγµα κατωτερότητας. Όχι ότι εσύ είσαι κατώτερος απ’ τον άλλον. Κατάλαβες πώς το εννοώ. 
Ότι… όταν αναγκάζεσαι να φύγεις και να πας σε µια άλλη χώρα, εεε… θες να πιστεύεις, και πιστεύεις, 
ότι είναι καλύτερα τα πράγµατα εκεί. Και ας πούµε, σου περνάνε και σήµερα τα… όπου και να πας, θα 
σου πούνε ξέρω ‘γω για το πόσο καλά είναι τα πράγµατα… πόσο πιο εύκολα βρίσκεις δουλειά ξέρω 
‘γω σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, πόσο πιο καλοί είναι οι µισθοί, εεε… εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και 
τόσο καλύτερα τα πράγµατα στις άλλες χώρες ας πούµε. Πιστεύω ότι… οι µισθοί µπορεί να ‘ναι 
καλύτεροι απ’ ό,τι στην Ελλάδα, απλά µιλάµε και για άλλο σύστηµα. ∆ηλαδή µπορεί να στα παίρνουν 
απ’ αλλού µε λίγα λόγια! Κάπως έτσι. Ότι θεωρώ δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει όλο αυτό. Εντάξει. Τώρα 
δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω ακριβώς αυτό που σκέφτοµαι. ∆εν ξέρω αν το απάντησα σωστά αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εθνικά τι είναι για µένα; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτή η φίλη σου ας πούµε, τι είναι εθνικά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εγώ θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να… να έχει και ελληνική υπηκοότητα. Αν αυτό εννοείς. 
Μένει στην Ελλάδα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχει; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… τώρα νοµίζω έχει βγάλει, ναι. Αλλά γενικά… θα… πώς να σου πω… για µένα 
όποιος έρχεται και µένει εδώ πέρα, θα ‘πρεπε να είναι, να θεωρείται και… να έχει και µια ελληνική 
ταυτότητα κατά κάποιο τρόπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα έρχεται για λίγο; Μόνο για σπουδές ας πούµε; Αν έχει την προοπτική να φύγει 
κάποτε. Θα ‘πρεπε να ‘χει ελληνική υπηκοότητα εν προκειµένω ή ελληνική ταυτότητα; 
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ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αν είναι για λίγο, γιατί… αν µιλάµε ας πούµε για τέσσερα χρόνια που είναι µια σχολή 
και µετά φύγει, δεν έχει νόηµα να βγάλει ελληνική υπηκοότητα. Αν έχει... αν µείνει όµως εδώ να 
δουλέψει, δεν µπορείς ας πούµε να του στερείς το δικαίωµα στην εργασία στην Ελλάδα. Κατάλαβες τι 
εννοώ; Ότι µετά θα πρέπει να τον εντάξεις αυτόν. Ή όταν είσαι απ’ το δηµοτικό το παιδάκι, δεν 
µπορείς να µην τον θεωρείς Έλληνα. Πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υποδοµή ώστε να µάθει τα 
ελληνικά αφού έρχεται να µείνει εδώ ή… κατάλαβες; ∆εν µπορείς… πώς να σου πω… άρα θεωρώ ότι 
απ’ τη στιγµή που έρχεται ο άλλος και µένει, και µένει και για χρόνια, δεν µιλάµε για τέσσερα χρόνια 
και φεύγει, έτσι; Θα ‘πρεπε να θεωρείται και ότι ανήκει στην ελληνική κοινωνία. Κι αντίστοιχα εγώ θα 
‘θελα, ας πούµε, πώς να σου πω, στην Σκωτία άµα πας, από το πρώτο έτος που θα σπουδάζεις, µπορείς 
και να ψηφίζεις. ∆ηλαδή… µιλάµε και γι’ αυτό το… το άλλο άκρο. Κατάλαβες; Υπάρχουν δηλαδή τα 
πάντα µπορείς να δεις ξέρω ‘γω στο, στη στάση απέναντι σ’ αυτόν που έρχεται σε µια χώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα ποιο είναι το πιο σωστό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Για µένα το πιο σωστό είναι… ότι θα έπρεπε κάποιος να, αν έρχεται στην Ελλάδα, να 
κρίνεις για ποιο λόγο έρχεται. Έρχεται για να δουλέψει; Πρέπει αναγκαστικά να βγάλει κάρτα 
εργασίας, κάπως τέλος πάντων. Και συµπληρώνοντας κάποια χρόνια µένοντας στην Ελλάδα, να 
θεωρείται ότι είναι πλέον κοµµάτι. Κατάλαβες; ∆εν ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας. ∆εν…, αυτό το λέµε στην Ελλάδα ή στην 
Αλβανία; Μπερδεύτηκα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και εδώ και εκεί και γενικά. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆ηλαδή ας πούµε στην Αλβανία λένε ότι αυτή είναι ελληνική µειονότητα, κι εµείς 
λέµε ότι είναι αλβανική µειονότητα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. Είναι η Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας. Έτσι είναι αναγνωρισµένη απ’ τον 
Ο.Η.Ε..  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Α! Ok. Νοµίζω ότι τώρα έχουν αρχίσει και βγάζουνε και ελληνικές ταυτότητες αυτοί 
που ανήκουν στην ελληνική µειονότητα. Κι έχουνε αυξηθεί και τα… έχουν αυξηθεί, έχουν µεγαλώσει 
και τα σύνορα στα οποία θεωρείσαι ότι ανήκεις σ αυτή τη µειονότητα. Γιατί το πάνε λίγο 
χωροκατακτητικά απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Εεε… όσα χωριά είναι από ‘δω και κάτω (γέλια), ανήκουνε 
στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, όσοι είναι από ‘δω και πάνω, δεν ανήκουνε. Εεε… αυτό 
πιστεύω έχει διευκολύνει πάρα πολύ κόσµο. Αυτό που γίνεται τώρα, που βγάζουνε και κάρτες και… 
όχι κάρτες, ελληνικές ταυτότητες. Γιατί µ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο εύκολα η διακίνηση… και 
των ατόµων. ∆ηλαδή µπορούν να έρθουνε πιο εύκολα, να δουλέψουν στην Ελλάδα. Οπότε απ’ αυτήν 
την άποψη, είναι θετικό. Εντάξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν απλά µένουν εκεί πέρα και δουλεύουν; Αλλά ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα 
της Αλβανίας. Θα πρέπει να ‘χουν ελληνική ταυτότητα ή ελληνική υπηκοότητα; Αλλά δουλεύουν εκεί 
πέρα. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αν… αν δουλεύουν εκεί… τι διαφορά έχει στην Ελλάδα ας πούµε, αν… αν ανήκουν ή 
όχι; Έχει κάποια διαφορά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι στ’ αλβανικά σύνορα. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. Απλά στην Ελλάδα θέλω να πω, αυτός που ανήκει στην (Σ.τ.Σ.: γέλια) Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας και ζει στην Αλβανία, υπάρχει κάποια διαφορά για την Ελλάδα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σαν τι διαφορά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Υπάρχει διαφορά… υπάρχει διαφορά απ’ το αν θεωρείται αλβανικός υπήκοος ή αν 
θεωρείται ότι ανήκει στην ελληνική µειονότητα; Μόνο το γεγονός ότι µπορεί πολύ πιο εύκολα να έρθει 
στην Ελλάδα. Άρα απ’ τη στιγµή που δεν (Σ.τ.Σ.: γέλια)… δεν νοµίζω ότι έχει κάποια διαφορά! ∆εν 
ξέρω. Έτσι το βλέπω. Τώρα… υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω; ∆εν έχω…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆εν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα µ’ αυτό το θέµα, γι’ αυτό σου λέω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, την ερώτηση πάνω στην κουβέντα την έκανα, δεν την είχα.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Α!  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά για την Ελλάδα το αν θα τον αναγνωρίσει ως 
Έλληνα.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι για την Ελλάδα, πέρα απ’ το γεγονός ότι µπορεί πιο εύκολα να έρθει και να 
µείνει και να δουλέψει, δεν έχει κάποια άλλη διαφορά. Τώρα… δεν ξέρω κι εγώ, τι να σου πω; Νοµίζω 
ότι… θετικό στοιχείο είναι! Να γίνεται πιο εύκολα η… ανταλλαγή ας πούµε ατόµων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γιατί θεωρώ ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στην περιοχή. Οπότε 
µάλλον γι’ αυτό. Όπως αντίστοιχα εµείς έχουµε την µουσουλµανική κοινότητα, εεε… που είναι στα 
όρια ας πούµε µε την Τουρκία κάπως έτσι. Και έχουµε… πάρα πολλούς µουσουλµάνους, έτσι 
αντίστοιχα υπήρχαν πολλοί τέτοιοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών. 
(Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτή η φίλη σου που έλεγες, πέρασε (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Έχει περάσει έτσι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε το ‘ξερες. 
(Σ.τ.Σ.: γνέθει θετικά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται αυτός ο νόµος; Πώς το σχολιάζεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θεωρώ ότι είναι θετικό, αλλά ας πούµε… για την Ιατρική Ιωαννίνων υπάρχει µία 
θέση. Ένα µόνο παιδί δηλαδή απ’ αυτήν την µειονότητα θα µπορέσει να περάσει Ιατρική στα 
Γιάννενα. ∆εν ξέρω, ίσως είναι λίγο!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα ‘θελες να ‘ναι περισσότεροι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι, νοµίζω ότι θα µπορούσανε να ‘ναι περισσότερα τα παιδιά 
τα οποία περνάνε. Ή ξέρω ‘γω και σ’ άλλες σχολές αντίστοιχα στη Νοµική ξέρω ‘γω νοµίζω Αθήνας, 
πάλι είναι µια θέση ή δύο. Νοµίζω ότι για τόσο… µεγάλο όγκο φοιτητών που περνάει κάθε χρόνο 
Έλληνες, και απ’ τη στιγµή που αναγνωρίζονται και οι… και αυτή η οµάδα, και µπορεί να θεωρηθεί 
ότι µπορεί να περάσει σ ελληνικά πανεπιστήµια, εεε… ίσως θα ‘πρεπε να ‘ναι και λίγο περισσότερες οι 
θέσεις. Και ίσως κι αυτό συµπληρώνει και την… ερώτηση που ‘χαµε κάνει και πριν. Κάτι, κάποια 
ερώτηση µου ‘χες κάνει για το… αν θα ‘πρεπε να µειωθεί ή ν’ αυξηθεί. Για ποιο λόγο ν’ αυξηθούν οι 
θέσεις µε ρωτάς τώρα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έκανε αυτούς τους νόµους. Αυτόν τον 
νόµο.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θεωρώ ότι έδωσε, φτιάχτηκε ο νόµος για να δοθεί η δυνατότητα, αλλά τόσο όσο. 
∆ηλαδή… κάπως έτσι. Εεε… προφανώς το γεγονός ότι πρέπει να µάθεις να γράψεις ας πούµε έκθεση 
στην νεοελληνική, να εξεταστείς νεοελληνική γλώσσα, είναι για να γνωρίζει κι ο άλλος ότι ξέρεις την 
γλώσσα, και µπορείς να έρθεις να σπουδάσεις εδώ. ∆εν το θεωρώ ξεχωριστό, οπότε είναι θετικό το 
οποίο… που συµβαίνει αυτό. Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι δίνουν µόνο έκθεση και όχι όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θεωρητικά έχουν γίνει αυτά τα µαθήµατα… στο αλβανικό σχολείο. Εξάλλου 
υπάρχουν και παναλβανικές εξετάσεις, έτσι, που περνάνε κι εκεί στο πανεπιστήµιο. Οπότε… 
αντίστοιχα έχουν εξεταστεί στα συγκεκριµένα µαθήµατα. Ανεξαρτήτως αν τα εξετάζονται στην 
Ελλάδα ή όχι. ∆ηλαδή αν δίνουν πανελλήνιες ή όχι. Οπότε νοµίζω ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη 
διαφορά απ’ τον τρόπο µε τον οποίο περνά ο, ίσα ίσα που έχουν και λιγότερες ευκαιρίες να µπούνε, 
γιατί είναι λιγότερες οι θέσεις. Τώρα… µού κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση το 1% πάντως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Άµα θέλει κάποιος να περάσει, για ποιο λόγο όχι; Απλά θεωρώ ότι… γενικά οι 
Στρατιωτικές Σχολές µπαίνουν σε µια διαδικασία λίγο φανατισµού των φοιτητών εκεί πέρα. ∆εν ξέρω 
αν θεωρούνται φοιτητές ακριβώς. Εεε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σπουδαστές. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. Εεε… δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να µην µπει κάποιος.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια 
αναλόγως; Ή ποιες πιστεύεις είναι οι ευκολίες και ποιες οι δυσκολίες αν υπάρχουν; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θεωρώ ότι αντιµετωπίζει… αρκετές δυσκολίες απ’ την άποψη της γλώσσας γιατί. 
Αυτό που είπαµε ας πούµε ότι εξετάζονται, υπάρχουν παναλβανικές εξετάσεις και το σχολείο γίνεται 
στα αλβανικά, µπορεί να υπάρχει ένα χάσµα στην ορολογία. Ας πούµε ειδικά στην σχολή µου, αυτό 
φαίνεται. Ότι µπορεί κάποια πράγµατα να τα ‘χεις µάθει στ’ αγγλικά ή στα αλβανικά, και να έχεις λίγο 
θέµα ας πούµε µε το πώς θα… προσαρµοστείς στην ελληνική ορολογία. Εεε… επίσης για µένα θα 
‘πρεπε να παρέχονται εστίες, γιατί… είναι πολύ πιο δύσκολο ας πούµε για τον φοιτητή ο οποίος 
έρχεται και από άλλη χώρα, να µην έχει και που να µείνει ας πούµε στο πανεπιστήµιο στο οποίο 
περνάει στην Ελλάδα. Και εντάξει, πες ότι… αν ήδη… έχεις σπίτι, είναι εντάξει. Αν όµως δεν έχει; 
Ξέρω ‘γω, είναι λίγο περίεργο. Οπότε θα ‘πρεπε να παρέχεται και η φοι… η σίτιση και η στέγαση σ 
αυτόν τον φοιτητή… εεε… τώρα… ευκολίες…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν υπάρχουν. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι… εεε… νοµίζω ότι αυτά τα δύο είναι κυρίως τα προβλήµατα που έχει να 
αντιµετωπίσει, τουλάχιστον διαδικαστικά, έτσι. Και πρακτικά. Τώρα αν υπάρχει και το κοµµάτι του 
ρατσισµού, εεε… τότε έχει κι αυτές τις δυσκολίες να αντιµετωπίσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι έχει; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θεωρώ ότι γενικά δεν έχουνε. Οι φοιτητές δεν είναι τόσο… δεν, δεν µιλούν τόσο µε 
τέτοιους όρους νοµίζω. Τώρα εντάξει, µπορεί να µια και λίγο ροµαντική, δεν ξέρω! Αλλά θεωρώ ότι 
δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από άλλους; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Απ’ τους καθηγητές, ίσως σε κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές, ναι. Οι καθηγητές 
κάποιες φορές, ναι. Έχω συναντήσει δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις και κάποιο συγκεκριµένο περιστατικό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… ξέρω περιστατικό καθηγητή, ο οποίος εεε… δεν ήθελε ας πούµε των 
οποιονδήποτε δεν έχει περάσει µε πανελλήνιες εξετάσεις. Είτε ήτανε µε τους οµογενείς είτε ήτανε 
µε… το 10% είτε ήτανε κατατακτήριες, γενικότερα. Όποιος δεν…, αλλά αυτός έχει πρόβληµα ας 
πούµε. Και το αναγνωρίζουν όλοι, και το λένε όλοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ε, εντάξει. Είναι περίπτωση. Τι να κάνουµε. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό χαρακτηρίζει 
γενικότερα τους καθηγητές, τα πανεπιστήµια. Νοµίζω ότι… ας πούµε σε µια Στρατιωτική Σχολή 
ενδεχοµένως αυτό το άτοµο να αντιµετώπιζε περισσότερα προβλήµατα. Αλλά στην… στις 
περισσότερες σχολές, θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτό. Ειδικά απ’ τους… εεε… απ’ τους συµφοιτητές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ την κοινωνία ή απ’ το κράτος ή από γενικότερα τον κόσµο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Γενικά επειδή ας πούµε αυτή η φίλη µου είχε αρκετά µεγάλο πρόβληµα µέχρι να 
βγάλει την ταυτότητα… παίρνει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ διαδικασία… πάρα πολλά χρήµατα! 
Εεε… νοµίζω ότι οι διαδικασίες θα ‘πρεπε να ‘ναι πολύ πιο… εύκολες για να βγάλεις ταυτότητα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι είναι δύσκολο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Γιατί είναι δύσκολο. ∆εν ξέρω γιατί το κάνουν τόσο δύσκολο. ∆εν είναι και τόσο. Ή 
ας πούµε να περάσεις τα σύνορα και να πρέπει να σου ψάξουν τα πράγµατα, να… γίνεται τόσο 
εξονυχιστικός έλεγχος… δεν ξέρω… για ποιο λόγο τόσο πολύ!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχεις πάει καθόλου εκεί; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆εν έχω πάει. Θέλω όµως. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ούτε εγώ έχω πάει. Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε 
κάτι. Στην καταγωγή, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις 
αισθητικές, και σε τόσες άλλες. Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια 
οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους 
άριστους φοιτητές στη βαθµολογία και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή 
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«καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι 
σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο που είναι αριστούχος; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Μπράβο το παιδί! Εγώ δεν έχω καταφέρει ας πούµε να µαι άριστη φοιτήτρια. Εεε… αν 
και ίσως µπορώ να θεωρηθώ άριστη µαθήτρια, άριστη φοιτήτρια δεν το ‘χω πετύχει. Θεωρώ ότι θέλει 
πάρα πολύ αφιέρωση και στη σχολή για να το πετύχεις αυτό. Και… θα ‘λεγα πραγµατικά… µπράβο. 
∆εν µπορώ να πω κάτι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες; Θα µπορούσε εδώ να παίζει κάποιο ρόλο η καταγωγή ως προς τις επιδόσεις του φοιτητή ή 
είναι άσχετο; Ή ο τρόπος που πέρασε στο πανεπιστήµιο. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όπως είπα και πριν, που… θεωρώ ότι επειδή έχει ν αντιµετωπίσει το θέµα της 
γλώσσας, εεε… αυτό ίσως παίζει ένα ρόλο. Εεε… και για µένα σ αυτό θα ‘πρεπε να υπάρχει και το… 
αντίστοιχο σύστηµα να το υποστηρίζει. ∆ηλαδή αν υπάρχει θέµα µε την ορολογία στη δύσκολη, να 
υπάρχει και… το αντίστοιχο… όχι φροντιστήριο… να το πω ενισχυτική διδασκαλία; Έτσι ώστε να 
µπορεί καλύτερα να κατανοήσει. Τώρα εντάξει. Θεωρώ ότι δεν είναι µόνο… θέµα καταγωγής. Κι ένας 
Έλληνας θα µπορούσε να µην περνάει µάθηµα αντίστοιχα! ∆εν είναι τόσο… το θέµα της καταγωγής 
για µένα. Αν υπήρχε όντως θέµα µε την… µε το κοµµάτι της καταγωγής που σου είπα, ότι είναι θέµα 
γλώσσας, είναι θέµα υποστήριξης απ’ το πανεπιστήµιο που δεν τα παρέχει… θα έπρεπε να λυθεί. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση. Αλλά δεν νοµίζω ότι έχει να κάνει µε την καταγωγή σαν καταγωγή 
ξεκάθαρα. Οπότε… απλά ρε παιδί µου αν χρειάζεται επιπλέον υποστηρικτική βοήθεια, θα ‘πρεπε αυτή 
να παρέχεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ενώ οι υπόλοιποι (Σ.τ.Σ.: ειρωνική χροιά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ενώ οι υπόλοιποι λέω, είναι ένας κι ένας! Τέλος πάντων! Επειδή τα βλέπω αυτά και 
µέσα στο πανεπιστήµιο, νοµίζω ότι καλό γιατρό δεν σε κάνει η καταγωγή σου ή κάτι τέτοιο. Καλός 
γιατρός σε κάνει αν διαβάζεις, αν ενδιαφέρεσαι για το καλό του ασθενούς. ∆ηλαδή θεωρώ ότι πολύ 
χειρότερος γιατρός γίνεται κάποιος ο οποίος έχει µπει σε µια… στη σχολή αυτή για τα χρήµατα… ή 
για κάποιον άλλον σκοπό ή πιέστηκε ας πούµε απ’ τους γονείς του, παρά κάποιος ο οποίος έχει 
προσπαθήσει κι έχει δώσει διπλές εξετάσεις ουσιαστικά. ∆ηλαδή τελειώνεις τις εξετάσεις τις 
παναλβανικές, και µετά µπαίνεις σε µια διαδικασία να διαβάζεις έκθεση σ’ άλλη γλώσσα ξέρω ‘γω. 
Είναι πολύ πιο δύσκολο, κι έχει προσπαθήσει πολύ περισσότερο να µπει σ αυτή τη σχολή θεωρώ, από 
εµάς που έχουµε δώσει πανελλήνιες. Εντάξει… δεν ξέρω, νοµίζω δεν σε κάνει η καταγωγή καλό ή 
κακό γιατρό. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγµατα που σε κάνουν καλό ή κακό γιατρό, παρά… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι ισχύουνε τα ίδια σε κάθε επάγγελµα. Το αν αγαπάς αυτό που κάνεις και το 
αν υπάρχει και το αντίστοιχο… υπόβαθρο στο πανεπιστήµιο να στο υποστηρίξει, και να… σε βοηθήσει 
στις σπουδές σου, δεν έχει να κάνει µε το αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Αλβανός, αν είσαι Γερµανός ή 
δεν ξέρω ‘γω τι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή που πήρα συνέντευξη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις 
τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που 
προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι εξαρτάται από τον χαρακτήρα του! Και όχι απ’ την 
καταγωγή του. Εξαρτάται απ’ τον τρόπο που ασκεί το επάγγελµά του, κι απ’ τον τρόπο που ασκώ κι 
εγώ το αντίστοιχα και κάνω την δουλειά µου… δεν νοµίζω ότι έχει να κάνει µε την καταγωγή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
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ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι µού είναι αδιάφορο αυτό. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγµατα που… σ ένα 
βιογραφικό σε καθορίζουν, παρά… η καταγωγή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ισχύει το ίδιο!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης που ξέρεις γι’ αυτήν. Να σου πω γενικά τα 
ιστορικά στοιχεία; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις ή να σου πω; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι, πες µου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέµου στη Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας 
προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, 
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς και των 
µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης. Έτσι έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης που εξαιρέθηκαν απ’ την ανταλλαγή (Σ.τ.Σ.: µε 
διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Και οι Έλληνες αντίστοιχα στην Κωνσταντινούπολη. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Τα άτοµα που ανήκουν στη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για 
εσένα εθνικά;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι… δεν µπορείς να καθορίσεις… αν πούµε ότι είναι… 
Τούρκοι, θα είναι λάθος γιατί µένουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα πλέον, που όσο πάει ρε παιδί µου, 
αυτό… όπως και να το κάνεις, όταν µένεις σε µια χώρα, γί, παίρνεις και στοιχεία… από την χώρα στην 
οποία µένεις. ∆ηλαδή, εντάξει. Αντίστοιχα θεωρώ ότι οι Έλληνες όταν πήγανε, όταν ήταν Έλληνες ας 
πούµε στην Κωνσταντινούπολη, θα ‘χουνε πάρει πάρα πολλά στοιχεία… εεε… από την χώρα στην 
οποία ζούνε, την Τουρκία. Τι να κάνουµε τώρα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί τι είναι για εσένα εθνικά; Έλληνες ή Τούρκοι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι είναι ένα mix! Ότι δεν µπορείς ας πούµε πλέον να καθορίζεις, και… 
εντάξει, φαντάζοµαι ότι όταν εεε… µεγαλώνεις και µε κάποιες… εεε… παραδόσεις να το πω έτσι, κι 
αυτές σε καθορίζουνε κατά κάποιο τρόπο. Είναι… δεν ξέρω αν έχεις δει την «Πολίτικη Κουζίνα». Που 
ρε παιδί µου φύγαµε απ’ την Τουρκία λέει ως Έλληνες, και ήρθαµε εδώ και µας αντιµετωπίζανε σαν 
Τούρκους. ∆ηλαδή… είναι… είναι ένα θέµα. ∆εν µπορώ να πω ότι ανήκεις ή στο ένα ή στο άλλο κατά 
κάποιο τρόπο. Μπορείς εσύ να θεωρείς τον εαυτό σου όµως… Τούρκο ξέρω ‘γω όταν µένεις στην 
Ελλάδα ή να θεωρείς τον εαυτό σου Έλληνα όταν µένεις ας πούµε στην Τουρκία. ∆εν…, είναι… 
περίεργη φάση. ∆εν ξέρω πώς να το… χαρακτηρίσω… εγώ απ’ έξω. ∆ηλαδή δεν ξέρω, είναι τι το τι 
νιώθει ο καθένας πιο πολύ, παρά το τι… χαρακτηρίζεται και του µπαίνει η στάµπα ότι είναι. 
Κατάλαβες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι µουσουλµάνοι της Θράκης, άµα πάνε στην Τουρκία, πιστεύεις θα αντιµετωπίζονται 
ως Έλληνες; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Παρόλο που είναι µουσουλµάνοι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆εν είναι µόνο η θρησκεία όµως. Έτσι; Μιλάνε και τα ελληνικά, έχουνε και άλλες… 
παραδόσεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Απ’ την άποψη ότι έχουµε… µεγαλώσει µε 
άλλα… µε άλλες παραδόσεις να το πω έτσι. Αλλά αυτό, δεν νοµίζω ότι επεκτείνεται και στο ότι 
έχουµε διαφορές… στον τρόπο που σκεφτόµαστε. ∆ηλαδή δεν ξέρω, είναι σαν να µου λες για τους 
Κύπριους ας πούµε τώρα. Κι οι Κύπριοι ας πούµε, έχουνε έναν… έχουν µεγαλώσει µε διαφορετικό 
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τρόπο στην Κύπρο. Αλλά τους θεωρούµε Έλληνες. Είναι λίγο περίεργη η φάση. ∆ηλαδή πώς να σου 
πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ τι τους θεωρείς; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Τους Κύπριους; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… Έλληνες µπορώ να πω ότι θεωρούνται. Τώρα… έχουν όµως… έχουν και 
διαφορετική νοοτροπία, έτσι; ∆ηλαδή… και στον τρόπο που… εεε… ας πούµε. Έρχονται οι Κύπριοι, 
και βλέπεις ας πούµε ότι µέχρι κάποια ηλικία αρραβωνιάζονται πολύ νωρίτερα ως προς τους Έλληνες! 
Ένα σου λέω! Είναι θέµα, πώς να σου πω… εεε… και το πώς µεγαλώνεις ρε παιδί µου, αλλά αυτό δεν 
τους κάνει είτε λιγότερο Έλληνες είτε περισσότερο. ∆εν ξέρω. Μού φαίνεται λίγο περίεργο να το 
καθορίζω τόσο ξερά. Κατάλαβες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Οµοιότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με κάποιον από την µειονότητα της Θράκης. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι µπορείς να βρεις κοινά στοιχεία. ∆ηλαδή. Όταν είσαι σε µια σχολή, σε 
ενώνει το γεγονός ότι… θες να γίνεις γιατρός ή αντίστοιχα φιλόλογος ή οποιαδήποτε άλλη, οπότε σε 
ενώνει αυτό. Εεε αντίστοιχα µετά θα είναι συνάδελφός σου. Εεε… το εργασιακό κοµµάτι, ωραία; 
Μετά… εεε… µπαίνουνε κι άλλα πράγµατα στο παιχνίδι. ∆ηλαδή. Εεε… θεωρώ ότι έχεις πιο πολλά 
κοινά στοιχεία µε κάποιον ο οποίος… εεε… πώς να το πω τώρα να µην ακουστεί κάπως… εεε… έχεις 
πιο πολλά κοινά στοιχεία ας πούµε µε κάποιον που έχει αντιµετωπίσει τις ίδιες οικονοµικές δυσκολίες 
ή και κάποιος ο οποίος τα έχει βρει λίγο πιο εύκολα µε… παρά µε κάποιον που τα ‘χει βρει πιο εύκολα. 
Εεε… παίζουν πολλά πράγµατα τα οποία µπορούν να σε… χωρίζουν και να σε ενώνουν αντίστοιχα. 
Κάπως έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆ιαφορές. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Υπάρχουν διαφορές. Καταρχήν είναι εεε… κάποιος απ’ την 
Αλβανία, µπορεί να είναι µουσουλµάνος. Μπορεί να είναι όµως και… εεε… χριστιανός. Εεε… 
δηλαδή… µπορεί να ‘ναι και άθεος! ∆εν ξέρω! ∆ηλαδή απ’ την άποψη ότι µπορεί ν’ αντιµετωπίζουνε 
κάποιες κοινές δυσκολίες, αυτό τους ενώνει. Απ’ την άλλη, έχουµε… και τα πολιτιστικά στοιχεία, τα 
οποία είναι διαφορετικά. Οπότε… αν ας πούµε το δω εγώ απ’ έξω, θα πω, α είναι κι οι δύο 
µειονότητες. Οπότε αυτό τους ενώνει. Αν το δω…, απ’ την άλλη όµως, δεν είναι ίδιοι. Κατάλαβες; 
Έχουνε διαφορές… πολιτισµικές µεταξύ τους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε µου έδωσες κι οµοιότητα. Ότι είναι µειονότητες. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι, άµα το δεις εσύ απ’ έξω, είναι κι οι δύο µειονότητες. Μερικές φορές έχουνε ν 
αντιµετωπίσουνε και τις ίδιες δυσκολίες. Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι δυσκολίες; Ποια δυσκολία; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ας πούµε, αυτό που ‘χα µε πει για τη γλώσσα. Εεε… ή ας πούµε το γεγονός ότι δεν 
έχουν τόσες θέσεις… στα πανεπιστήµια όσα… όσο οι Έλληνες. ∆εν ξέρω. Κατάλαβες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γιατί αναγκαστικά υπήρχαν… άνθρωποι, οι οποίοι έµειναν στην 
Ελλάδα και… ήταν… θεωρούνταν Τούρκοι. Ωραία; Οπότε έπρεπε κάπως, απ’ τη στιγµή που δεν θες 
να τους… δεν θες (Σ.τ.Σ.: χροιά αµφιβολίας)… δεν τους εεε… δεν τους στέλνεις πίσω, πρέπει να βρεις 
ένα τρόπο να τους εντάξεις. Ε, τότε δεν µπορούσανε να τους κάνουνε Έλληνες, γιατί θα γινότανε 
χαµός µετά τον… το ελληνοτουρκικό. Οπότε… έπρεπε κάπως να τους εντάξεις σ’ αυτήν την κοινωνία. 
Και θεωρώ ότι γι’ αυτό αναγνωρίστηκαν κι ως µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα πιστεύεις θα µπορούσανε να τους κάνουν Έλληνες; Μάλλον όχι να τους κάνουν 
Έλληνες. Να βγάλουν από πάνω τους το θέµα της µειονότητας, και να είναι ένα µε την κοινωνία. Γιατί 
έχουν περάσει 100 χρόνια. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Πρώτον, δεν ξέρω αν θα το δεχόντουσαν οι ίδιοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι 
είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους και καλά κάνουν δηλαδή, και δεν θέλουν να θεωρούνται 
ξεκάθαρα Έλληνες. Θέλουν να… θέλουνε να έχουνε αυτή την στάµπα που είπες. Απ’ την άλλη θεωρώ 
ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις από κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Θα σου πουν όχι, αυτοί δεν είναι 
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Έλληνες, είναι Τούρκοι. Ίσως για να µην συµβούν όλα αυτά, έχει παραµείνει µετά από 100 χρόνια 
αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Γιατί… θέλοντας και µη, έχει περάσει αυτή η λογική. Και… ξέρω και κοπέλα η οποία 
είναι στις Στρατιωτικές Σχολές ας πούµε, που τους µαθαίνουν ότι οι Τούρκοι είναι εχθροί µας, ότι 
κάναν αυτό κι αυτό κι ότι σκοτώσανε τόσους Έλληνες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εεε… εµένα δεν µ’ 
αρέσει αυτός ο διαχωρισµός. Αλλά… δυστυχώς υπάρχει. Εεε… για µένα απ’ τη στιγµή που έχεις κοινά 
συµφέροντα µε τον άλλον, δεν µπορείς… συµφέροντα (Σ.τ.Σ.: χροιά αµφιβολίας)… πώς να σου πω… 
έχεις ν’ αντιµετωπίσεις τα ίδια προβλήµατα, και στην αγορά εργασίας και στη ζωή σου, δεν µπορείς να 
τον βλέπεις διαφορετικά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το βλέπουν διαφορετικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: µελετά φωναχτά. Στέκεται στην µη πρόσβασή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και στην 
Αστυνοµική Ακαδηµία).  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί ας πούµε οι Βορειοηπειρώτες να µπορούν να µπαίνουν 
στην (Σ.τ.Σ.: γέλια)… Στρατιωτικές Σχολές! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το ότι υπάρχει ακόµα έχθρα. Και σου είπα ότι και η φίλη µου 
που µπήκε στην… στρατιωτική, εεε… στις Στρατιωτικές Σχολές, εεε… σε φανατίζουνε µέσα. 
∆ηλαδή… έβγαινε, βγήκε έξω ξέρω ‘γω, και έλεγε πράγµατα ότι… οι Τούρκοι είναι εχθροί µας ξέρω 
‘γω σε φάση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ‘λεγε η φίλη σου ή σου ‘λεγε ότι το λένε αυτό µέσα στη σχολή; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… ήταν στο τι λέει, ήταν στο τι µας λέει η σχολή, αλλά σιγά σιγά, σου περνάει και 
στο µυαλό ότι όντως ισχύουν αυτά τα πράγµατα. Κατάλαβες; ∆ηλαδή όταν σου δείχνουν βίντεο µε το 
πόσα παιδιά σκοτώθηκαν απ’ τους Τούρκους, εεε… κι οι Έλληνες αντίστοιχα φαντάζοµαι θα κάναν… 
πώς να σου πω, δηλαδή δεν είναι…, έγινε πόλεµος! Εντάξει… ξέρω ‘γω! Εεε… θεωρώ… λογικό να 
µην µπαίνουν σε σχολές ας πούµε όπως η Θεολογία, Κοινωνική Θεολογία, γιατί είναι µουσουλµάνοι. 
Αν και… δεν νοµίζω ότι θα ‘πρεπε να τους το απαγορεύεις, όσο ότι είναι καθαρά θέµα δικής τους 
πεποίθησης το αν θα θέλουν να µπουν ή όχι. ∆εν θα ‘πρεπε δηλαδή ούτε αυτό ν’ απαγορεύεται για 
µένα. Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωστόσο θεωρούνται Έλληνες πολίτες. Γιατί πιστεύεις ότι δεν τους δίνεται η 
δυνατότητα; Τους θεωρεί Έλληνες το κράτος. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Σου είπα γιατί πιστεύω γίνεται αυτό. Γιατί λένε ότι αν γίνει ας πούµε… αν ξεκινήσουν 
πάλι διαµάχες µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αυτοί σε ποια µπάντα θα είναι; Κατάλαβες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σε ποια;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Σε ποια µπάντα θα είναι. ∆ηλαδή πού θα… κλίνουν; Θα κλίνουν εκεί που… που 
έχουνε… µεγαλώσει, έχουν πάει στη σχολή τη συγκεκριµένη ή θα πάνε µε την άλλη την πλευρά; 
Κάπως έτσι πιστεύω! Γι’ αυτό δεν µπαίνουνε. Αν και νοµίζω ότι πλέον… δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι 
δεν…, οι πόλεµοι µεταξύ των κρατών είναι, γίνονται ξεκάθαρα για ιµπεριαλιστικούς λόγους. Και για… 
και για το ποιος θα πάρει… το… τον πλουτοπαραγωγικό… µερίδιο, κατά κάποιο τρόπο. ∆εν νοµίζω 
ότι πλέον γίνονται για εθνικό συναίσθηµα και για κατακτητές και για… και τότε ακόµα που γίνονταν, 
πάλι για τον ίδιο λόγο γίνονταν. ∆εν… νοµίζω ότι ισχύει αυτό. Τώρα ας πούµε η Ελλάδα που είναι… 
στο Ν.Α.Τ.Ο., και φεύγουνε αεροπλάνα, δεν ξέρω κι εγώ τι φεύγουνε, γίνεται βάση ξέρω ‘γω η 
Ελλάδα για να γίνεται ο πόλεµος στην Ουκρανία, και για µένα αυτό λάθος είναι. Και για ποιο λόγο ας 
πούµε ο ελληνικός λαός και… να πληρώνει ας πούµε και να χύνει αίµα για κάποιον… που θα βγάλει 
λεφτά ας πούµε από το… απ’ τα πετρέλαια ή δεν ξέρω ‘γω τι. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό; ∆εν θα 
‘πρεπε η Ελλάδα να απέχει; Απ’ όλη αυτή τη…, η Ελλάδα ας πούµε, και… δεν είναι θέµα εθνικού 
συστήµατος… µόνο. Γιατί σου λέει ας πούµε, αν δεν… ή ας πούµε ο στρατός. Πας και… είναι 
υποχρεωτικός ας πούµε στους άντρες ο στρατός. Έτσι; Για ποιο λόγο… να είναι υποχρεωτικός ο 
στρατός; ∆εν ξέρω. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα, έτσι; ∆εν γίνεται να… υποχρεώνεις τον 
άλλον ο οποίος… για ποιο λόγο, για το εθνικό συµφέρον; Για να ‘σαι έτοιµος, να είσαι σε εµπόλεµη 
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κατάσταση; Εµπόλεµη κατάσταση προς ποιον όµως; Προς ποιον λαό ας πούµε; Γιατί δεν είναι… πώς 
να σου πω… για µένα, έτσι… είναι ξεκάθαρα το τι συµφέρον έχεις. Εσύ έχεις συµφέρον να ας πούµε 
να πας να… πεθάνεις για τον… επιχειρηµατία που θα πάρει αύριο µεθαύριο τα πετρέλαια; Ή τώρα τον 
αγωγό αερίου, δεν ξέρω κι εγώ τι; ∆εν έχεις κάποιο συµφέρον απ’ αυτό. Και σου το πλασάρουνε µε 
βάση το εθνικό συµφέρον. Ποιο είναι το εθνικό συµφέρον όµως; Το εθνικό συµφέρον ας πούµε για 
εσένα αυτή τη στιγµή είναι, να… µπορείς να ζήσεις, να έχεις τη δουλειά σου, να έχεις το… να µπορείς 
να ζήσεις εν πάση περιπτώσει. Και σήµερα αυτό στο στερούνε. Οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν αύριο 
µεθαύριο να πολεµήσεις. Ή να µην πολεµήσεις, δεν ξέρω τώρα! Κατάλαβες; Εεε… δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχω περάσει από στρατό. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Οπότε ξέρεις ρε παιδί µου, είναι τελείως… εεε… χάσιµο… χρόνων. Χάσιµο χρόνου. 
Απ’ τη ζωή σου. Αυτός που θέλει ν’ ασχοληθεί µ’ αυτό και να το κάνει επάγγελµα, να πάει. Αλλά… θα 
πάει… και µε βάση… ποιανών τα συµφέροντα θα πολεµήσει αύριο… µεθαύριο; Ποιες διαταγές θ’ 
ακολουθήσει; Ή ο αστυνοµικός. Θα κάνεις αύριο µεθαύριο µια πορεία, κι ο αστυνοµικός η δουλειά του 
ας πούµε… να το πω έτσι… να… την σταµατήσει ας πούµε. ∆εν ξέρω. Είναι για µένα δυνάµεις 
καταστολής. Καταστολής όµως του… εργατικού κινήµατος. Να στο πω έτσι. Αυτή είναι η άποψή µου. 
Ότι… δεν έχουν συµφέρον… κανένας δεν έχει συµφέρον ας πούµε να συµµετέχει… σ αυτές τις σχολές 
ή σε πολέµους ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Τώρα εντάξει. Το πήγα λίγο µακριά εγώ τώρα µε την ερώτηση! 
Αλλά… εντάξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τους µουσουλµάνους είπες ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να πάνε σε 
Στρατιωτικές Σχολές γιατί σε περίπτωση που γίνει πόλεµος, δεν θα ξέρει το κράτος σε ποια πλευρά θα 
πολεµήσουν. ∆εν έχει τον ίδιο φόβο και για τον Βορειοηπειρώτη; Του δίνει ωστόσο την δυνατότητα να 
µπει. Γι’ αυτόν, το κράτος δεν φοβάται αν γίνει πόλεµος µε την Αλβανία; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι επειδή οι σχέσεις Αλβανίας-Ελλάδας ήτανε… προς τα… ίδια συµφέροντα 
ας πούµε, ιµπεριαλιστικά, εεε… γι’ αυτό τον λόγο τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επειδή θεωρεί η 
Ελλάδα σαν Ελλάδα, σαν κράτος, ότι δεν θα έχουν και τίποτα να µοιράσουν µεταξύ τους. ∆εν υπάρχει 
λόγος ας πούµε να δηµιουργηθεί ελληνο-αλβανικό (Σ.τ.Σ.: γέλια)… µέτωπο να το πω έτσι. Ότι θα πάνε 
και κοινά κατά κάποιο τρόπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχε γίνει όµως. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Είχε γίνει, ναι. Μάλλον γι’ αυτό, ότι θεωρούν ότι οι σχέσεις µας είναι καλύτερες µε 
την Αλβανία παρά µε την…, ή ότι τους έχουµε εξελληνίσει; ∆εν ξέρω τι θεωρούνε!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… ήξερα… βασικά δεν ήξερα αυτό το πράγµα που λέει για τις Θεολογικές και 
τις… Στρατιωτικές Σχολές ας πούµε για τους µουσουλµάνους. Αυτό δεν το ήξερα. Ήξερα ότι µπορούν 
να µπουν στα ελληνικά πανεπιστήµια, ήξερα ότι υπάρχει αυτή η µειονότητα αναγνωρισµένη, ήξερα για 
τους οµογενείς αντίστοιχα στην Αλβανία ότι υπάρχει αυτό το πράγµα. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς τις 
συγκεκριµένες ας πούµε διατάξεις να το πω έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνονται αυτές οι διατάξεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Πώς µου φαίνονται αυτές οι διατάξεις. Εεε… (σκέψη). Σού είπα και… 
πριν θεωρώ γιατί… για µένα δεν θα ‘πρεπε να ισχύουν αυτοί οι δύο νόµοι ας πούµε για την 
µουσουλµανική κοινότητα. Ούτε τους Θεολογικούς θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να υπάρχουν ούτε για τις 
Στρατιωτικές. Για τον λόγο ότι απ’ τη στιγµή που ‘σαι µουσουλµάνος και… µουσουλµάνος, και δεν 
επιθυµείς ν’ ασχοληθείς µε τον χριστιανισµό και τις Θεολογικές Σχολές, ok. Είναι δική σου επιλογή 
όµως. Αν εσύ αποφασίσεις ότι θες να γίνεις χριστιανός, δεν νοµίζω ότι θα ‘πρεπε να στο απορρίπτουνε. 
Εντάξει… για ‘µένα το κοµµάτι θρησκεία και… εεε… κράτος, θα ‘πρεπε να ‘ναι δυο ξεχωριστά 
πράγµατα. Οι πεποιθήσεις του καθενός, είναι δικές του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου κάνω µία προσωπική ερώτηση, άµα θες απαντάς. Άµα δεν θες, µην απαντάς.  
(Σ.τ.Σ.: γνέφει θετικά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια θρησκεία ανήκεις; Αν θες απαντάς. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο ερώτηµα. Γιατί. Όλοι µας βαφτιζόµαστε 
χριστιανοί. Έτσι; Αλλά αυτή τη στιγµή αν µε ρωτήσεις αν εγώ θεωρώ ότι είµαι χριστιανή µε την στενή 
έννοια του όρου, δεν… δεν θα, δεν θα έπρεπε να θεωρούµαι χριστιανή. Γιατί. Για να είσαι χριστιανός, 
υποτίθεται ότι πρέπει και να… πρέπει… δεν το ‘χω ακόµα ξεκαθαρισµένο στο µυαλό µου ότι ναι είµαι 
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χριστιανή γιατί πιστεύω… ακράδαντα κάποια πράγµατα. Ναι πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ανώτερη 
δύναµη. Κι επειδή έχω µεγαλώσει µε την… µε τον χριστιανισµό, ίσως κλίνω περισσότερο προς τα ‘κει. 
Αλλά δεν µπορώ να σου πω ότι αυτός που πιστεύει στον βουδισµό ή στον µουσουλµανισµό ότι είναι… 
για µένα δηλαδή η θρησκεία οδηγεί στον φανατισµό. Είναι ανάγκη του ανθρώπου δηλαδή για να… 
µην πιστεύει… για να µην… απογοητεύεται ας πούµε απ’ τη ζωή του ότι είναι µάταιη, και αυτό το 
πράγµα µε βοηθάει εµένα προσωπικά το γεγονός ότι πιστεύω κάπου. Κι αυτή τη στιγµή επειδή έχω 
µεγαλώσει µε τον χριστιανισµό, πιστεύω ότι γι’ αυτό πιστεύω στον Χριστό ή… στον Θεό, δεν ξέρω κι 
εγώ τι µε την… αλλά πιστεύω ότι κι αν ζούσα κάπου αλλού και µεγάλωνα µε τον… µουσουλµανισµό, 
θα πίστευα κάτι άλλο. ∆ηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο… δεν µπορώ να πω ότι είµαι τόσο πιστή 
χριστιανή ώστε να θεωρούµαι χριστιανή µε την στενή έννοια του όρου. Κατάλαβες; Οπότε είναι πολύ 
µεγάλη κουβέντα αυτή, το πού ανήκεις. Και θεωρώ ότι κι όσο µεγαλώνεις, σε ηλικία εννοώ, εεε… 
τόσο πιο πολύ εεε… προσκολλάς στη συγκε, σε κάποια συγκεκριµένη θρησκεία. Γιατί έχεις ακόµα 
περισσότερο την ανάγκη του να πιστέψεις κάπου κι ότι δεν είναι όλα µάταια, κι ότι δεν θα πεθάνεις 
αύριο και θα εξαφανιστείς. Θεωρώ ότι ο φόβος του θανάτου (Σ.τ.Σ.: την διακόπτω) 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Νόµιζα ότι το αντίθετο θα ‘λεγες.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι. Όσο έρχεται και µεγαλώνει ο άνθρωπος, θεωρώ, και βλέπει τον θάνατο να έρχεται 
πιο κοντά του, θέλεις να πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Είναι… είναι ανάγκη ρε παιδί µου να 
µην νιώθεις ότι η ζωή σου είναι µάταιη. Αλλά… εντάξει. Επειδή θεωρώ ότι η θρησκεία, ακόµα και 
σήµερα, έτσι; Οδηγεί στον φανατισµό, θεωρώ ότι ο καθένας θα ‘πρεπε να ‘ναι ελεύθερος να πιστεύει 
αυτά που θέλει. Καταρχήν για µένα είναι τραγικό το γεγονός ότι κάνεις θρησκευτικά στο σχολείο από 
την πρώτη δηµοτικού (Σ.τ.Σ.: γέλια)… ξέρω ‘γω δευτέρα πότε κάνεις, µέχρι και το λύκειο. ∆εν θα 
‘πρεπε να υπάρχουν θρησκευτικά µ’ αυτήν την έννοια. Είναι σαν να σου κάνει προσηλυτισµό. Είναι 
σαν να σου κάνει προσηλυτισµό. Θα ‘πρεπε να µαθαίνεις για όλες τις θρησκείες ας πούµε. Αυτό θα 
‘τανε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον µάθηµα, τι θρησκείες υπάρχουν ας πούµε. Και µετά ο καθένας να 
µπορεί ν αποφασίσει πού θα πιστεύει. Κι αν θα πιστεύει, έτσι; Ή η προσευχή κάθε πρωί. Αυτό, κι 
αυτός προσηλυτισµός είναι. Οπότε θεωρώ ότι επειδή έχω µπει στο συγκεκριµένο σύστηµα (Σ.τ.Σ.: 
γέλια)… γι’ αυτό το λόγο είµαι χριστιανή. ∆εν ξέρω αν θα ήµουν χριστιανή… χριστιανή (Σ.τ.Σ.: χροιά 
αµφιβολίας), εντάξει… µ’ αυτήν την έννοια ας πούµε… αν δεν µεγάλωνα εδώ. Άρα θα ‘πρεπε για µένα 
να ξεχω, να είναι τελείως ξεχωριστό κοµµάτι η θρησκεία και το κράτος ή η εθνικότητα ή δεν ξέρω κι 
εγώ τι. ∆εν ξέρω αν απάντησα και σε κάλυψα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Και έχει γίνει και µια εργασία στη σχολή µου για την πρωινή προσευχή στα 
σχολεία. Τώρα θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης.  
(Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της).  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αυτό που νοµίζω είναι ξεκάθαρο, είναι ότι είναι πάρα πολύ χαµηλές οι βάσεις. Αν 
κατάλαβα καλά. Έτσι; Και µάλλον εκεί θες να καταλήξεις. Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχεις γνωρίσει κανέναν µουσουλµάνο της Θράκης, στο πανεπιστήµιο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον. ∆εν έχω δηλαδή τόσο… 
εεε… ναι, ποια είναι η γνώµη µου τώρα θα µού πεις. Και θα… και φαντάζοµαι ότι θα τεθεί κι η 
ερώτηση… ότι γιατί παιδιά ας πούµε µε τόσο χαµηλές βάσεις, να περνάν στα πανεπιστήµια, και… 
Ιατρική ξέρω ‘γω ή κάτι, κι ο άλλος που έχει γράψει 18 και 19 χιλιάδες µόρια Έλληνας, να µην µπορεί 
να περάσει. Εεε… καταρχήν ας δούµε το γεγονός ότι… είναι µόνο το 0,5%. Ότι είναι µόνο το 0,5% 
αυτών που περνάνε στις σχολές. Οπότε είναι τόσο µικρό το ποσοστό των παιδιών το οποίο περνάνε, το 
οποίο ουσιαστικά δεν θα έχει καµία επίδραση στους Έλληνες που αντίστοιχα περνάνε. Το γεγονός ότι 
είναι τόσο χαµηλές οι βάσεις, νοµίζω πρέπει να µας προβληµατίσει… µε προβληµατίζει δηλαδή εµένα, 
γιατί… εεε… αναρωτιέσαι, για ποιο λόγο να γράφουνε τόσο χαµηλά µόρια τα παιδιά αυτά. Φταίει η 
προετοιµασία που γίνεται από το σχολείο που πώς το είπαµε; (Σ.τ.Σ.: ψάχνει στις φωτοτυπίες). 
Μειονοτικό Λύκειο, Λύκειο διαφορετικού τύπου απ’ αυτού του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστήριο. 
Αναρωτιέσαι λοιπόν (Σ.τ.Σ.: γέλια) τι προετοιµασία, κι αν γίνεται η κατάλληλη προετοιµασία σ αυτά 
τα παιδιά… για να γράψουν καλύτερα στις πανελλ… στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κι επίσης 
αναρωτιέσαι αν µπαίνουν και τα παιδιά στην λογική κι οι γονείς των παιδιών ας πούµε στη λογική, ότι 



257 
 

απ’ τη στιγµή που µπορούµε να περάσουµε µε τόσο χαµηλή βάση, για ποιο λόγο να προσπαθήσω και 
περισσότερο; Θεωρώ ας πούµε, ότι απ’ τη στιγµή που είναι τόσο χαµηλή η βάση, το παιδί θα, και δεν 
έχει µπει ποτέ στη διαδικασία να διαβάσει ας πούµε παραπάνω, γιατί για να γράψεις ας πούµε καλά, 
θες να διαβάσεις και παραπάνω… εεε… αν θα µπορεί ν’ ανταποκριθεί στη σχολή που θα περάσει. Άρα 
λοιπόν πιστεύω ότι… απ’ τη µια πρέπει να δεις πώς θα πρέπει να προετοιµάζεις καλύτερα τα παιδιά 
αυτά για ν’ ανέβουν οι βάσεις, όχι για ν’ ανέβουνε απλά και µόνο ν ανέβει η βάση, και να περνάν 
λιγότεροι ή περισσότεροι. Ένα άτοµο περνάει ας πούµε σε κάθε σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και 14 στο Π.Τ.∆.Ε. της Θεσσαλονίκης. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι! Εεε… άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να γίνεται καλύτερη προετοιµασία και 
στα σχολεία αυτά. Κι ίσως να… να δούµε πώς µπορούµε καλύτερα να τα προετοιµάσουµε. Όχι απλά 
για ν’ ανέβουν οι βάσεις. Απλά για να είναι καλύτερα προετοιµασµένα για τις σχολές που θα 
περάσουν. Γιατί ίσως αυτό βοηθήσει και περισσότερο γιατί θεωρώ ότι θ’ αντιµετωπίσουν 
περισσότερες δυσκολίες στο να περνάνε τα µαθήµατα πιο εύκολα… γιατί όταν έχεις… ανεξάρτητα, αν 
έχεις µπει σε µία λογική ότι θα διαβάζω, θα µπορέσεις να διαβάσεις και για το πανεπιστήµιο καλύτερα. 
Εεε… κι όχι τόσο ας πούµε… να κάνεις τη σύγκριση στο τι βάσεις έχει, έχουν τα παιδιά που είναι 
Έλληνες και… µουσουλµάνοι. Άρα λοιπόν εκεί νοµίζω ότι τίθεται το… µεγαλύτερο ερώτηµα. Το τι 
προετοιµασία γίνεται κι ότι αν θα ‘πρεπε να δίνεται και περισσότερη βάση σ αυτά τα παιδιά έτσι ώστε 
να προετοιµάζονται καλύτερα και για το πανεπιστήµιο. Όχι για ν ανέβουν οι βάσεις, αλλά για να 
µπορέσουν να προετοιµαστούν καλύτερα. Και ότι επειδή είναι τόσο µικρό το ποσοστό που περνάει, 
και… δεν νοµίζω ότι επηρεάζει κάποιον.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν δίνουν βάση στην προετοιµασία, 
όπως είπες; Οι γονείς, τα παιδιά, το κράτος; Βασικά νοµίζω είπες οι γονείς; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… είπα ότι µερικές φορές, είναι εύκολο να επαναπαυτείς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: ∆ηλαδή λες απ’ τη στιγµή που µπορώ να περάσω και έτσι, για ποιο λόγο να διαβάσω; 
Και… αυτό προφανώς. Μπαίνει και στη λογική. Αν σου έλεγε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσεις, 
ξαφνικά στο πανεπιστήµιο, θα… γινότανε… θα γινόταν και καλή προετοιµασία. Καλύτερη 
προετοιµασία. Αλλά. Θεωρώ ότι γι’ αυτό, ευθύνεται… το κράτος. Γιατί όταν σου λέει ότι θα πρέπει να 
περάσεις απ’ το συγκεκριµένο λύκειο, απ’ το συγκεκριµένο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να δεις. Τι 
σχολείο είναι αυτό; Σε προετοιµάζει για τις εξετάσεις ή δεν σε προετοιµάζει; Καλά, ούτε… ότι τα 
ελληνικά σχολεία βέβαια σε προετοιµάζουνε. Πας φροντιστήριο. Αλλά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι φταίει 
το κράτος. Όχι οι γονείς. Γιατί οι γονείς µπαίνουν στη λογική, και τα παιδιά µπαίνουν στη λογική του 
ότι αφού είναι εύκολο… κατάλαβες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί δεν θα µπορούσανε να πάνε φροντιστήριο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θα µπορούσαν. Αλλά γιατί να το κάνουνε; Εσύ θα πήγαινες δηλαδή αν είχες τη 
δυνατότητα να περάσεις στη σχολή σου έτσι χωρίς φροντιστήριο; Εγώ δεν θα πήγαινα ας πούµε. Έτσι 
δεν είναι; Κανένας µας δεν θα πήγαινε φροντιστήριο αν µπορούσε να περάσει στο πανεπιστήµιο χωρίς 
να µπει σ αυτήν την τόσο χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες πιστεύεις θα ‘ναι οι δυσκολίες στην εκπαιδευτική του πορεία ως φοιτητής µετά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Άµα ας πούµε περάσει κάποιος Φυσικό κι έχει γράψει 3 στη φυσική ή 
5 στη φυσική, δεν θα τα βρει πάρα πολύ δύσκολα στα µαθήµατα του Φυσικού; Μ’ αυτή τη λογική το 
λέω. ∆ηλαδή… δεν θα πρέπει να έχεις και κάποιες βάσεις ή να… ώστε να… καταφέρεις ν 
ανταποκριθείς και στα µαθήµατα της σχολής σου; Νοµίζω ότι…, ή αν δεν έχεις µπει ποτέ στη λογική 
να διαβάζεις βιβλία, και περάσεις Φιλολογία, πώς θα µπορέσεις ας πούµε να… ξαφνικά, στα 18 σου ν 
αρχίζεις να διαβάζεις; Κατάλαβες… πώς το λέω; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος; ∆ηλαδή το ότι µπαίνουνε στα πανεπιστήµια 
µε 5, θα µπορούσανε να κάνουνε κάτι άλλο. Αντί να µπούνε στο πανεπιστήµιο.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι, βεβαίως και θα µπορούσανε. Κι αυτό είναι στο θέµα που λέγαµε και πριν. Ότι 
έχουνε υποβαθµίσει πάρα πολύ τις Τεχνικές Σχολές. Όταν εεε… πώς να πω… εεε… όταν… sorry! 
Sorry γιατί λέω; Τέλος πάντων. Εεε… πώς να σου πω… όταν ρε παιδί µου δεν… όταν ξέρεις ας πούµε, 
ότι δεν θα πρόκειται να βρεις δουλειά ή δεν πρόκειται να… βρεις αρκετά καλή δουλειά ώστε να 
µπορείς να ζήσεις παρά µόνο αν περάσεις στο πανεπιστήµιο, που κι αυτό είναι αµφίβολο σήµερα, 
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µπαίνεις σε µια λογική ότι εντάξει, θα πας στο πανεπιστήµιο. Ή θα βγάλω και µια σχολή. Κι εµείς το 
κάνουµε αυτό. Αν ήξερες ότι δεν σ αρέσει το διάβασµα, κι ότι θα µπορείς να γίνεις πάρα πολύ άνετα 
ένας καλός υδραυλικός και να βγάζεις τα λεφτά σου, και σ άρεσε αυτό, δεν θα πήγαινες; Ή να γίνω 
εγώ κοµµώτρια ας πούµε, και να µ’ αρέσει να χτενίζω. Κι ήξερα ότι µπορώ να… βγάλω χρήµατα απ’ 
αυτό. Μπορεί και να µην έµπαινα ξέρω ‘γω στην Ιατρική άµα γούσταρα κάτι άλλο και… ή να γίνω 
µουσικός ή κάτι άλλο ρε παιδί µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί όµως ωθούνται στο να κάνουν κάτι που ενδεχοµένως δεν τους αρέσει; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Γιατί πιστεύω ότι έχει περάσει η λογική του ότι αν δεν πας πανεπιστήµιο, δεν 
πρόκειται να βρεις δουλειά. Που σήµερα, έτσι κι αλλιώς και πτυχίο να ‘χεις, δεν βρίσκεις δουλειά. Κι 
αντίστοιχα έχουν υποβαθµιστεί πολύ οι σχολές. Οι… τεχνικές και… δεν µπορείς, δεν σου 
προσφέρονται ας πούµε τα απαραίτητα εφόδια… η σχολή στην οποία ή το σχολείο ρε παιδί µου το 
Τεχνικό Λύκειο στο οποίο θα περάσεις έτσι ώστε να βρεις τη δουλειά που θες και να µπορέσεις να 
ζήσεις. Όταν λοιπόν είναι τόσο υποβαθµισµένο, κάτι άλλο πρέπει να κάνεις. Κατάλαβες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί πιστεύεις θα έχουνε κάποιες ευκολίες σαν φοιτητές ή φοιτήτριες; Ή θα έχουν 
δυσκολίες; Είπαµε για δυσκολίες. Κάποιες ευκολίες ενδεχοµένως; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω. ∆εν, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ας 
πούµε κάποια διευκόλυνση ας πούµε… δεν ξέρω αν υπάρχει διευκόλυνση δηλαδή σ αυτούς. Μπορεί 
και να υπάρχει. ∆ηλαδή να υπάρχει… πώς να πω… να υπάρχει µια επιείκεια. ∆εν ξέρω. ∆εν έχω ιδέα 
πάνω σ αυτό. Εσύ ξέρεις κάτι αντίστοιχο αν γίνεται;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Άρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγµατα, µού φαίνεται ότι µόνο δυσκολίες µπορεί ν 
αντιµετωπίσουνε. Κι ότι εξαρτάται απ’ το κάθε παιδί, έτσι, ξεχωριστά. Το κατά πόσον ας πούµε θα… 
µπορέσει ας πούµε, να ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του, και ξαφνικά 
καλείται να τελειώσει µια σχολή και να πάρει ένα πτυχίο… και να δει τι θα κάνει µετά. Αλλά τώρα… 
δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επιείκεια ή διευκόλυνση αν θα ανήκει σε κάποια µειονότητα και ειλικρινά 
είµαι τελείως αδιάβαστη πάνω σ αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όπως και πριν! Μπράβο του. Που… είναι καλός στη σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες; Ή ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι… εδώ επειδή είδα και τις βάσεις… νοµίζω ότι η δυσκολία 
αυτό που έλεγα ότι δεν έχει µπει στη διαδικασία να διαβάσει… και… πιστεύω ότι είναι και γι’ αυτόν 
είναι ακόµα πιο δύσκολο να περάσει εύκολα κάποιος τα µαθήµατα. Εντάξει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιο εύκολο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Πιο δύσκολο ήθελα να πω! Είναι πιο δύσκολο να διαβά, να περάσει κάποιος τα 
µαθήµατα. Οπότε ίσως µου ερχόταν αυτό στο µυαλό. Τώρα… αντίστοιχα ρε παιδί µου όπως είπα και 
πριν, ότι θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο υπόβαθρο να µπορεί να σε βοηθήσει, έτσι ώστε στη 
σχολή σου να… είσαι πιο ενεργός. Και πιο καλός φοιτητής ας πούµε. Πώς θα περάσει καλύτερα τα 
µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι οι βάσεις είναι µειωµένες σ αυτούς; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ήξερα ότι είναι µειωµένες, δεν ήξερα ακριβώς πόσο είναι. Ήξερα όµως ότι είναι 
µειωµένες. Γιατί θυµάµαι ότι είχε τεθεί και θέµα εεε… µια χρονιά, όχι στη δική µου τη χρονιά, την 
προηγούµενη νοµίζω, που ήταν πάρα πολύ υψηλές οι βάσεις γενικά εεε… 19000 ξέρω ‘γω, τέλος 
πάντων πολύ υψηλές οι βάσεις, και υπήρχαν παιδιά που πέρασαν µε πολύ χαµηλές βάσεις στο από… 
την… µειονότητα των µουσουλµάνων της Θράκης, και… είχε τεθεί θέµα. Και το λέγανε κι οι 
τηλεοράσεις, και το γιατί αυτοί να περνάνε, και τα παιδιά µας να µην περνάνε. Τέλος πάντων… ναι, 
έχει γίνει ντόρος νοµίζω τότε, και γι’ αυτό το θυµάµαι χαρακτηριστικά. ∆ιαφορετικά δεν θα το ‘ξερα κι 
εγώ.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια ήταν η άποψή σου τότε… που τα άκουγες αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι είχα πει ότι ρε παιδιά εντάξει, 0,5% είναι αυτοί που µπαίνουν, ηρεµήστε 
λίγο! ∆εν είναι ότι σας τρων τις θέσεις των παιδιών σας. Κάπως έτσι. Αλλά… ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες πριν ότι δεν είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο 
άτοµο απ’ τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, 
είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… ναι. Αρχικά. Αλλά! Όταν είναι ένα άτοµο στο έτος, αν είναι κι όλας ένα άτοµο 
στο έτος, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αυτό το ένα άτοµο στα 180! Και 
γενικότερα… Ε, περίπου… τόσοι… βασικά δεν είναι όλοι µε πανελλήνιες οι 180 που είναι στο έτος 
µου νοµίζω. Κάπου τόσοι τέλος πάντων είναι νοµίζω, 180 160, κάτι τέτοιο. Αλλά… από τα τόσα 
πολλά άτοµα, νοµίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις αυτό το ένα άτοµο! Που θα έχει περάσει στη 
σχολή σου µε τη µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ωστόσο έχεις βρει το άτοµο απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις έγινε αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Βασικά είναι και λίγο θέµα τύχης. ∆ηλαδή στο πρώτο έτος ψάχνεσαι κάπως. ∆εν 
είναι… και πλέον έχεις δηµιουργήσει κι έναν κύκλο και µια παρέα. ∆εν ξέρω. Είναι… αν δεν τον 
γνωρίσεις δηλαδή πρώτο έτος ή άντε δεύτερο ξέρω ‘γω, δύσκολα… ξέρεις γνωρίζεις πολύ νέο κόσµο 
ξαφνικά. Αλλά… νοµίζω ότι είναι λίγο θέµα τύχης. Αυτό. ∆εν είναι… κι επίσης είναι πολύ µικρό το 
ποσοστό! ∆ηλαδή το ένα άτοµο που άντε να το βρεις µετά! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτός ο καθηγητής που δεν θέλει να συνεργάζεται µε άτοµα που µπήκανε χωρίς 
πανελλήνιες, ζήτησε µέσα στο µάθηµα να του πούνε ποιοι έχουνε µπει χωρίς πανελλήνιες. ∆εν σήκωσε 
κανείς το χέρι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι, γιατί είχαµε προετοιµαστεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α ναι; Από ποιον; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Από προηγούµενες οµάδες. Μας λένε. ∆εν θα πει κανένας ότι δεν έχει περάσει µε 
πανελλήνιες. Γιατί θα απλά θα ξεκινήσει τα δικά του αυτός, οπότε το ξέραµε και δεν είπε κανένας 
τίποτα (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή τι είχε πει σε προηγούµενες χρονιές; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ότι ουσιαστικά δεν αξίζετε µία, αν δεν περνάτε µε πανελλήνιες. Κάπως έτσι. (Σ.τ.Σ.: 
µικρή παύση). Εντάξει… δεν ξέρω. Για µένα αυτό είναι τραγικό να υπάρχει ακόµα. Αλλά… έχω και το 
αντίθετο παράδειγµα. ∆ηλαδή… εεε… κάναµε κλινική, κι επειδή είχε έρθει µία ειδικευόµενη από 
την… Τσεχία, γινότανε… γινόντουσαν τα πάντα στ’ αγγλικά. Προκειµένου να βοηθήσουµε και… την 
κοπέλα από την Τσεχία, να καταλαβαίνει τι κάνουµε ξέρω ‘γω, και τι λέµε. ∆ηλαδή… αυτός είναι 
σεβασµός για µένα. Ή αντίστοιχα… εεε… µια κοπέλα απ’ τη Ρωσία που έδινε κατατακτήριες, εεε… 
πάλι υπήρχε… η λογική του να σε βοηθήσω όπου θέλεις… και όπου έχει δυσκολία. ∆ηλαδή είναι και 
το ένα, είναι και το άλλο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το περισσότερο είναι το άλλο! Κι όχι το κακό 
παράδειγµα ας πούµε. κάπως έτσι. Εντάξει, είµαι λίγο αισιόδοξη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν µπορούσες να µπεις στο µυαλό αυτού του καθηγητή, τι πιστεύεις ότι θεωρεί για τα 
άτοµα αυτά, το γιατί δεν αξίζουν; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι ο συγκεκριµένος έχει τόσα προβλήµατα… ψυχολογικά, που εντάξει… 
τώρα γιατί κάποιος γενικά να θεωρεί ότι δεν αξίζει, νοµίζω ότι… έχει να κάνει πάρα πολύ και µε την 
έννοια του φασισµού. ∆ηλαδή το γεγονός ότι βλέπεις τόσο µεγάλα ποσοστά στη Χρυσή Αυγή, για 
µένα είναι τραγικό. Αλλά δεν είναι απλά ένα ποσοστό το οποίο… αντικατοπτρίζει… τις πεποιθήσεις 
θεωρώ του καθενός. ∆ηλαδή και κάποιος που θα ψήφιζε Χρυσή Αυγή, µπορεί να το κάνει απλά από 
αντίδραση. Και γενικότερα… βλέπεις ότι και στη Γαλλία ας πούµε έχει άνοδο το… αντίστοιχο 
ακροδεξιό κόµµα. Και γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η άνοδος. Κι έχουµε περάσει… και από 
έναν ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι; Αλλά βλέπεις ότι… αυτό συµβαίνει γιατί σού περνάνε, σού 
ενισχύουν και το θέµα της εθνικής συνείδησης και της εεε… και του έθνους και δεν ξέρω ‘γω τι. Εεε… 
και δεν σου λένε ας πούµε τι πραγµατικά φταίει ας πούµε. Γιατί ας πούµε να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή; 
Γιατί να ρίξεις το φταίξιµο στον µετανάστη; Είναι αυτός που πραγµατικά φταίει; Εγώ πιστεύω ότι δεν 
φταίνε οι µετανάστες ας πούµε. Κατάλαβες; ∆ηλαδή. Πιο πολύ για µένα φταίει εεε… που αυτή τη 
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στιγµή υπάρχει εκµετάλλευση από κάποιους λίγους στους περισσότερους. Έτσι; Και… εκεί πρέπει να 
αντιπαρατεθείς. Παρά στον µετανάστη. ∆εν φταίει ο µετανάστης ή ο κάθε… άλλος. Έτσι; Εγώ δηλαδή 
θεωρώ ότι είναι ταξικό το θέµα. Να το πούµε κι αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Μάλιστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… εδώ φαίνεται πραγµατικά δηλαδή… το πού… ρίχνεις… το φταίξιµο. Κατά 
κάποιο τρόπο. Εεε… καταρχήν, ας µείνουµε… στο γεγονός ότι λέει δίνει απλόχερα µόρφωση και 
σπουδές στους µουσουλµάνους, για να καταφύγουν τα ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι 
δίνουµε θέσεις στους µουσουλµάνους φταίει που φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό; Ή οι εργασιακές 
συνθήκες… στον καπιταλισµό; Έτσι; Υπάρχουν ας πούµε… άνεργοι δάσκαλοι, κι υπάρχουνε και 
σχολεία που κλείνουν. Αυτό σού φταίει (Σ.τ.Σ.: γέλια) που δεν θα βρεις δουλειά; Άρα λοιπόν, 
ενισχύεται η λογική αυτή, ότι να ρίξω το φταίξιµο… όχι σ αυτόν που φταίει ουσιαστικά, αλλά σ αυτόν 
που είναι το εύκολο θύµα, κατά κάποιο τρόπο. Ο εύκολος στόχος. Άρα θεωρώ ότι οι συγκεκριµένοι 
µαθητές, έχουνε µεγαλώσει µε τη λογική αυτή. Εγώ δεν ρίχνω το φταίξιµο στους µαθητές που έγραψαν 
ας πούµε αυτό το άρθρο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιον το ρίχνεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Το ρίχνω στους γονείς, αλλά… κι οι γονείς από κάπου… µαθαίνουν, έτσι; ∆εν είναι 
µόνο οι γονείς. Είναι και ξεκάθαρα η όλη λογική που… α, το ’12. Εγώ πέρασα… πότε πέρασα; Το ’11; 
Ναι, το ’11. Ήταν ή πριν ή µετά, δεν σου πα ότι κάτι είχε γίνει; Τέλος πάντων. Παίζει να το θυµάµαι 
βασικά ότι είχε γίνει κάτι. Κάτι θυµόµουν. Είδες, σου πα. Εεε… επίσης να τονίσουµε το γεγονός 
(Σ.τ.Σ.: γέλια)… βασικά δεν µπορώ να µπω στη λογική να αντικρούσω τα επιχειρήµατά τους. Εγώ θα 
‘θελα να δω τι φταίει πάνω σ αυτό. ∆ηλαδή. Όταν κανένας δεν σου λέει το τι φταίει σήµερα, δηλαδή… 
εεε… δεν έχω δουλειά… εεε… δεν… µου παρέχει αυτά που θα ‘πρεπε να µου παρέχει η σχολή µου, 
δεν µπορώ να σπουδάσω γιατί δεν έχω χρήµατα ή δεν µπαίνω στη σχολή που θέλω γιατί δεν δηλώνω 
άλλες πόλεις που δεν µπορώ, δεν µπορεί η οικονοµικά η οικογένειά µου να µε σπουδάσει ξέρω ‘γω 
στη… Κολοπετινίτσα. ∆ηλαδή. Αυτά, έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι δεν… υπάρχει το αντίστοιχο 
σύστηµα να σε υποστηρίξει. Όχι… ο άλλος που περνάει… κι αυτός, που έχει κάνει κι αυτός την 
προσπάθειά του, έτσι; ∆εν είναι ότι δεν κάνουν κι αυτά τα παιδιά προσπάθεια. Αρά λοιπόν δεν θα 
‘θελα να µπω στη διαδικασία ν’ απαντήσω. Απλά είπαµε... να δούµε και το τι φταίει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τα παιδιά της Ελληνικής Μειονότητας της 
Αλβανίας; Απ’ τη στιγµή που κι αυτοί µπαίνουν µε ειδική κατηγορία. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι εντάξει, θα µπορούσε αντίστοιχα να γραφτεί. Πιστεύω. Αλλά… νοµίζω ότι αυτό 
ισχύει γενικά για τους οµογενείς. Από όπου κι αν είναι. ∆ηλαδή µπορεί να ‘ναι απ’ την… Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας, µπορεί να ‘ναι από κάποια άλλη µειονότητα σ οποιαδήποτε χώρα. ∆ηλαδή 
µε τις ίδιες εξετάσεις µπαίνει. Θεωρείται κατηγορία οµογενών. Όχι κατηγορία Ελληνικής Μειονότητας 
Αλβανίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, έχεις δίκιο. Μπαίνουν ως κάτοικοι µη µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Μη µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι Έλληνες της Γερµανίας (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Όχι στη Γερµανία, αλλά… πώς να σου πω… εεε, ποια χώρα δεν είναι τώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Ρουµανία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Τουρκία. Κι αυτοί θα µπορούσαν αντίστοιχα να µπούνε µε τις ίδιες εξετάσεις. Είναι 
για όλες τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Όχι µόνο της Αλβανίας. Θα 
µπορούσε αντίστοιχα να γραφτεί, ναι, συµφωνώ. Αλλά… ναι. Θα µπορούσε!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι κι αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
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την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης που µπήκε µε 15 στην 
Ιατρική; Ή σ οποιαδήποτε άλλη σχολή µε χαµηλότερο βαθµό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Σηµασία δεν έχει να κάνει όµως µε τι βαθµό µπήκες στη σχολή και τι βγήκες απ’ το 
σχολείο ξέρω ‘γω ή έκανες στις πανελλήνιες. Πάλι θεωρώ ότι σηµασία έχει το τι γίνεται στη σχολή, το 
πόσο αγαπάει αυτό που κάνει, το τι συµπεριφορά έχει απέναντι στον ασθενή. Μπορεί κάποιος να ‘ναι 
άρρωστος και να ‘χει απαίσια συµπεριφορά ας πούµε απέναντι στους ασθενείς. Αυτό τον κάνει καλό 
γιατρό; Επειδή πήρε το… πτυχίο του µε 10; ∆εν ξέρω! Και είναι το ίδιο πράγµα που είπα και πριν. ∆εν 
διαχωρίζω τη θέση µου!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι ισχύει το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά τη σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται απ’ τη µειονότητα της Θράκης; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι όπως είπα και πριν, ότι θα… εξαρτάται από το πώς κάνει… τη δουλειά 
του. Κι εγώ τη δική µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις το δικό σου ιατρείο, όπως το φαντάζεσαι και το θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται απ’ τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… νοµίζω ότι ισχύουν το ίδιο όπως και πριν. Ότι… ανάλογα µε το βιογραφικό του, 
θα τον προσέλαβα. ∆εν νοµίζω ότι έχει να κάνει µε το αν είναι µουσουλµάνος ή όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη; Μουσουλµάνο της Θράκης. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εξαρτάται πάλι απ’ τη συµπεριφορά του. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην αρχή αρχή είπες ότι θα πρέπει να πληρώνουµε για… και ειδικά εσείς, για 
πρακτικές ή για σεµινάρια για να αυξηθεί το βιογραφικό. Αν υποθέσουµε ότι τα άτοµα αυτά, που 
µπορεί και να µην ισχύει, δική µου υπόθεση είναι, ότι δεν έχουνε την οικονοµική δυνατότητα όπως 
των υπολοίπων, δεν θα µπορούν να παρακολουθήσουν τα ίδια σεµινάρια και πρακτικές. Άρα θα βλεπες 
στο βιογραφικό ότι υπολείπονται.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι αλλά αυτό ισχύει και για κάθε… παιδί που δεν έχει… αρκετά χρήµατα ώστε να 
παρακολουθήσει. Όχι µόνο… ναι, θεωρώ ότι… εκεί κρίνεται το πρόβληµα. Ότι ας πούµε δεν θα 
‘πρεπε, δεν στα παρέχει αυτά η σχολή σου. ∆ηλαδή ας πούµε δεν µπορώ εγώ να είµαι Ιατρική και να 
µην έχουµε ένα µάθηµα για πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες. Κατάλαβες τι λέω; Ότι αυτό το 
πράγµα, δεν το παρέχει η σχολή µου. Και πρέπει να πληρώσω ας πούµε σεµινάριο, για να µάθω πρώτες 
βοήθειες. Ή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό το πράγµα για µένα, είναι τόσο τραγικό, που 
θεωρώ ότι κανένας δεν πρόκειται να βγει απ’ αυτή τη σχολή αρκετά καλός και επαρκής γιατρός. Άρα 
λοιπόν έχει να κάνει και µε το βιογραφικό, έτσι; Ενδεχοµένως ας πούµε κάποιος που να ‘χει 
περισσότερα προσόντα να τον προσλάµβανα πιο εύκολα, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει και µε το… 
πώς το λένε… µε το τι σού παρέχει η σχολή σου. ∆ηλαδή αυτό έχει να κάνει για όλους τους φοιτητές, 
όχι µόνο γι’ αυτούς που έχουν και δεν έχουν. Κάποια πράγµατα θα ‘πρεπε να στα παρέχει η σχολή 
σου. Θα ‘πρεπε να βγεις επιστήµονας από ‘δω µέσα που να ξέρει πέντε πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με ποια διαδικασία εσύ θα έβλεπες αν κάποιος έχει προσόντα ή όχι; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Για µένα καλό επιστήµονα και γιατρός συγκεκριµένα, δεν σε κάνει 
µόνο… ο βαθµός του πτυχίου σου. Ή το πόσα σεµινάρια έχεις παρακολουθήσει. Σε κάνει και ο τρόπος 
µε τον οποίο συµπεριφέρεσαι στους ασθενείς, και… εεε… το τι θέλεις να παρέχεις στους ασθενείς. 
∆ηλαδή. Θες µόνο… να το… θεραπεύεις ας πούµε το άτοµο; Ή θεραπεύεις έναν ασθενή ξέρω ‘γω 
έτσι, ας του δώσουµε και κανά φάρµακο; Κατάλαβες; Παίζει… παίζουνε πάρα πολλά πράγµατα ρόλο. 
Εεε… πώς θα προσλάµβανα εγώ τώρα δηλαδή µού λες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ανοίγεις ένα ιατρείο, κι έχεις µπροστά σου είκοσι βιογραφικά. Και πρέπει να διαλέξεις 
ένα.  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω ότι µπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγµατα από τη συνέντευξη που 
δίνεις. ∆ηλαδή για µένα δεν µετράει µόνο το βιογραφικό. Μετράει και… το πώς ο άλλος 
συµπεριφέρεται. ∆εν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Και θεωρώ ότι όταν… και τι… δεν ξέρω. Και τι 
όρεξη… έχει. Και το πώς είναι στη δουλειά του. ∆ηλαδή µπορεί να ‘ναι… καλός, χρυσός, να ‘χει χίλια 
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δύο βιογραφικά… αλλά στη δουλειά του να µην είναι καλός. Πώς να σου πω. Μπορεί να ‘ναι 
καλύτερος στο εργαστήριο. ∆εν ξέρω. Τώρα… δεν, δεν,… σαφώς, βέβαια, κάποιος ο οποίος έχει και 
τα απαραίτητα προσόντα, έτσι; Έχει κάνει… χίλια δύο πράγµατα, έχει κάνει διδακτορικό, έχει κάνει 
µεταπτυχιακό, θα είναι και… πολύ καλός στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Έτσι; Θεωρητικά θα ‘ναι 
καλός. Οπότε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες βεβαίως να ‘ναι καλός από κάποιον ο οποίος δεν 
έχει τις αντίστοιχες… πιθανότητες, έτσι;… Να τα αποκτήσει όλα αυτά. Αλλά για ‘µένα αυτό είναι 
λάθος! Να µην µπορούν όλοι να το κάνουν. Έτσι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην 
πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους 
δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Με σειρά προτεραιότητας; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εεε… νοµίζω ότι ο καθένας 
απ’ την πλευρά του έχει ν αντιµετωπίσει διαφορετικές δυσκολίες. Εεε… τα… τα παιδιά που βγάζουν 
το Γενικό Λύκειο ας πούµε, έχουν ν αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. Τον απίστευτο ανταγωνισµό 
που υπάρχει. Τα παιδιά που ανήκουνε στην… µουσουλµανική µειονότητα, έχουν ν αντιµετωπίσουνε το 
γεγονός ότι µπαίνουν στη σχολή ίσως πιο εύκολα, αλλά ίσως τα βρουν σκούρα πιο µετά. Απ’ την 
άποψη είπαµε του διαβάσµατος. Αντίστοιχα η… η… Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, µπορεί να 
έχει… να αντιµετωπίσει πρόβληµα γλώσσας, ή… αντίστοιχο πρόβληµα… µε τα παιδιά της 
µουσουλµανικής κοινότητας διαβάσµατος ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά, νοµίζω ότι τέρατα όλοι 
έχουν ν’ αντιµετωπίσουν άµα το πάµε έτσι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι… είναι ένας συνδυασµός από… όλα αυτά. ∆ηλαδή. Ένα 
παιδί που… έχει τα χρήµατα να πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο, που έχει τα χρήµατα να κάνει 
φροντιστήρια, είναι σε πολύ καλύτερη µοίρα από κάποιο παιδί που δεν έχει… αντίστοιχα. Κατάλαβες; 
∆ηλαδή δεν µπορώ να το προσδιορίσω έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Κανένας. Κανένας. Για µένα είναι παραµύθι αυτό που λένε… όλοι το λένε. Πέρνα 
πανεπιστήµιο, και θα έχεις χρόνο να ξεκουραστείς. Κανένας. Η απάντηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις. Αυτή η φίλη σου η Βορειοηπειρώτισσα, έχει 
αντιµετωπίσει κάποιο ρατσισµό από άλλους φοιτητές; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; Το ‘χεις δει να γίνεται στα µάτια σου ή σου ‘χει πει;  
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Μου ‘χει πει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; Κάτι συγκεκριµένο; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… η λογική που έλεγε και το άρθρο… ότι γιατί ας πούµε αυτοί να περνάνε πιο 
εύκολα κι εµείς όχι… ή… ότι ουσιαστικά µπορεί και να µην σου αξίζει να είσαι στη σχολή που είσαι. 
∆εν ισχύει για µένα κάτι τέτοιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Της το ‘χουνε πει φοιτητές; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Νοµίζω και φοιτητές κάποιοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι είναι η πλειονότητα ή η µειονότητα που το πιστεύει αυτό; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Θέλω να πιστεύω ότι είναι η µειονότητα. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι 
η µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις γενικά ή να σχολιάσεις; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ήτανε δύσκολες ερωτήσεις. Και δεν έχω… τόσο καλή εικόνα όσο θα ‘θελα πάνω στα 
θέµατα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν έχει σηµασία. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αλλά τα προσδιορίζω λίγο διαφορετικά τα πράγµατα… όπως κατάλαβες! Ότι… εεε… 
δεν είναι οι εθνικότητες ή οι θρησκείες που µας χωρίζουνε. Ότι και µέσα στο ίδιο το… ελληνικό 
κράτος υπάρχουν αντιθέσεις. Και ότι… θέλω να πιστεύω ότι εκτός απ’ το δίκαιο και το σωστό που 
λέµε, και όχι ρατσισµός, και όχι φασισµός, και δεν ξέρω κι εγώ, εεε… πρέπει να δούµε και… ποια 
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λογική τα γεννάει όλα αυτά. Η λογική του ανταγωνισµού για µένα, γεννάει όλα αυτά τα προβλήµατα. 
Οπότε δεν µπορούµε να το δούµε και τόσο ξεκοµµένα. Εεε… δηλαδή όταν προσπαθείς ας πούµε να 
γράψεις καλύτερα, να πας καλύτερα απ’ τον άλλον γιατί σου τρώει τη θέση, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι, 
όλα αυτά σε βάζουν στη λογική του να ανταγωνίζεσαι από οποιοδήποτε… οποιονδήποτε συµφοιτητή 
σου ή συµµαθητή σου ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτό σε βάζει σ αυτή τη λογική. Αν δεν υπήρχαν όλα 
αυτά, δεν θα ‘χες λόγο ούτε, αν ήξερες ας πούµε ότι µπορείς να κάνεις αυτό που σ’ αρέσει και να βρεις 
δουλειά εκεί που θες και να ζήσεις όµορφα κι ωραία, δεν νοµίζω ότι θα υπήρχε λόγος, ούτε ρατσισµός 
να υπάρχει ούτε µετανάστες να υπάρχουν αν ήτανε καλά στη χώρα ούτε τίποτα. Ούτε οι Έλληνες θα 
φεύγανε ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι είναι θέµα καταγωγής ή τρόπου του πώς µπαίνουν στα πανεπιστήµια; Και 
εν προκειµένω µε την φίλη σου την Βορειοηπειρώτισσα που της λένε δεν αξίζεις εσύ να ‘σαι εδώ. 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Εεε… αν είναι τρόπος εισαγωγής ας πούµε στο πανεπιστήµιο; ∆εν είναι µόνο ο τρόπος 
εισαγωγής στο πανεπιστήµιο. Τον ανταγωνισµό τον βρίσκεις παντού. Και στην αγορά εργασίας τον 
βρίσκεις τον ανταγωνισµό, και µεταξύ επιχειρήσεων υπάρχει ανταγωνισµός, παντού υπάρχει 
ανταγωνισµός. ∆εν είναι δηλαδή κάτι τόσο απλό και ξεκοµµένο… όπως ο τρόπος εισαγωγής ας πούµε 
στο πανεπιστήµιο. Ή η καταγωγή. Όχι. Νοµίζω δεν έχει να κάνει µε την καταγωγή. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, και τα παιδιά που το είπαν αυτό, νοµίζω ότι το είπαν ξεκάθαρα θέµα καταγωγής. Τα 
συγκεκριµένα άτοµα. Αλλά για µένα δεν είναι εκεί το θέµα. Το θέµα είναι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο ανταγωνισµός; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτά; 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αυτά. 

 

5.8. Συνέντευξη όγδοη: Εκάβη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΕΚΑΒΗ: Ελάχιστη (Σ.τ.Σ.: γέλια). Συγκεκριµένα εγώ… ναι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν διάβαζες; 
ΕΚΑΒΗ: Εεε συγκεκριµένα θυµάµαι εκείνα τα χρόνια ότι µέχρι πρώτη λυκείου ήµουνα του 19 ας 
πούµε και τέτοια µαθήτρια, µετά απλά τα παράτησα όλα γιατί όπως και να το κάνουµε παίζουνε και οι 
διαπροσωπικές οι σχέσεις εκείνο το διάστηµα (Σ.τ.Σ.: γέλια), και µετά τρίτη λυκείου επειδή εγώ 
ήµουνα γενικότερα πολύ κατά της καταπίεσης σαν άνθρωπος, µε χαλούσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα, 
τον πόλεµο ολονών και την πίεση από τα φροντιστήρια, απ’ τους γονείς, άσχετα που κι εγώ πήγαινα 
φροντιστήρια, δεν µ’ ένοιαζε. Κάπως έτσι. Και φαντάσου ότι στο τέλος εεε… πήγα και έδωσα, 
τελευταίο µήνα διάβασα µόνο αυτά που µ’ άρεσαν. ∆ηλαδή, αυτά που τύχαινε και µπορεί να είχανε 
ένα πολύ ωραίο καθηγητή που µου ‘λεγε ωραία πράγµατα και µου ‘χε κάνει ενδιαφέρον το µάθηµα. 
Στο φροντιστήριο πάντα. Στα ιδιαίτερα ίσως, καλύτερα. ∆εν εννοούµε στη, στο σχολείο. Στο σχολείο 
δεν υπήρχε τίποτα να µάθω. Ειλικρινά! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί… στο σχολείο τα παιδιά δεν ασχολιόντουσαν τόσο µε το να κάτσουν στο µάθηµα και 
να ακούσουν τον καθηγητή, γιατί όλοι πηγαίναν φροντιστήρια. Άρα όλοι περ, όλοι περιµέναν να πάνε 
ν ασχοληθούνε, να κάνουν τις εργασίες, τα φροντιστήρια. Το σχολείο µας ήτανε τ’ απόγευµα, δεν ήταν 
το πρωί. Το πρωί ήταν η κοινωνικοποίησή µας (Σ.τ.Σ.: γέλια). Κατάλαβες; Λοιπόν, και… έτυχε και 
διάβασα τρία µαθήµατα που µ’ άρεσαν πάρα πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήθελες να µπεις στη σχολή που µπήκες; 
ΕΚΑΒΗ: Όχι. Εγώ γενικότερα ήµουνα πολύ κατά του συστήµατος, φαντάσου ότι όταν έβλεπα παιδιά 
τώρα να… να παίρνουν κιλά σ ένα χρόνο πάρα πολλά, ν ασπρίζουν τα φρύδια τους, ν ασπρίζουν τα 
µαλλιά τους, τέτοια πράγµατα τώρα. Παιδιά 17 χρονών. Εγώ αυτά δεν τα µπορούσα, µέσα µου δεν 
ένιωθα καλά, έλεγα τι γίνεται, εγώ δεν θέλω να µπω σ’ αυτό το τρυπάκι. Τέλος πάντων. Και… ήθελα 
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να φύγω ‘γω, εξωτερικό, να πάω Καλών Τεχνών, Ιταλία, έτσι. Οι γονείς µου δεν θέλανε, εννοείται, και 
απλά τους κάνεις το χατίρι εκείνο το διάστηµα. Κάπως έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΕΚΑΒΗ: Η αιώρα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΚΑΒΗ: Θα µπορούσε… εν µέρει… στη σχολή µου ίσως σίγουρα (Σ.τ.Σ.: γέλια), θα µπορούσε. Εεε… 
αλλά όχι 100%, έτσι; Και µιλάµε τώρα συγκεκριµένα για την σχολή µου, για άλλου είδους σχολής απ’ 
ό,τι το 99% των σχολών που υπάρχουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί, ποια η διαφορά; 
ΕΚΑΒΗ: Όταν σπουδάζεις καλλιτεχνικά, οι καλλιτέχνες είναι λίγο διαφορετικοί στη νοοτροπία 
γενικότερα. Κάνουν τέχνη, πρέπει να ενεργοποιείται τη φαντασία τους, πρέπει να είναι λίγο πιο 
χαλαροί σαν άνθρωποι. Αν είσαι καταπιεσµένος πάνω απ’ τα βιβλία, δεν µπορείς ούτε τέχνη να κάνεις, 
ούτε ν αφήσεις το µυαλό σου ν ανοίξει. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά για τις άλλες τις σχολές, πιστεύεις ότι οι άλλοι φοιτητές θα µπορούσαν να 
ξεκουράζονται σε µια αιώρα; 
ΕΚΑΒΗ: Άντε στον πρώτο χρόνο. Άντε βαριά και στον δεύτερο και η σχολή να σου τραβήξει άλλο 
ένα να ‘ναι σίγουρο. Μόνο έτσι. Αλλά όχι… ότι γίνεται. Σε καµία περίπτωση. Ίσα ίσα που είναι και 
διαφορετικά τελείως το διάβασµα που έχεις να κάνεις. Απ’ αυτό που ‘χεις µάθει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ το σχολείο; 
ΕΚΑΒΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΕΚΑΒΗ: Τι να σου πω τώρα σ’ αυτό… (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εεε για µένα γενικότερα το σύστηµα πάει 
λάθος, γιατί ένα παιδί λυκείου που απλά έχει µπει µέσα στην έννοια του να διαβάσω, να διαβάσω να 
περάσω κάπου, που στην ουσία δεν ξέρουν καν πού να περάσουνε, είναι πάρα πολύ λάθος. Πάρα πολύ 
λάθος. Θεωρώ ότι το καλύτερο πράγµα που θα ήτανε να γινότανε, ήτανε να επιλέγει ο καθένας τη 
σχολή που θέλει να πάει, και να δίνει εκεί κατατακτήριες. Για µένα αυτό θα ήταν το καλύτερο. Όχι να 
περιµένει από 200 σχολές να τον επιλέξουνε σε µία. Αυτά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΕΚΑΒΗ: Εεε, όχι. Οικονοµικά όχι. Γιατί… τι γίνεται. Ένας µαθητής που έχει την οικονοµική 
δυνατότητα να πάει σ ένα φροντιστήριο, στο καλύτερο φροντιστήριο, τα πολλά λεφτά που οι γονείς 
του θα δώσουνε για να πάει, ίσως να έχει µία περισσότερη δυνατότητα, µια καλύτερη, πώς να το πω, 
προετοιµασία απ’ ό,τι έναν µαθητή που απλά θα είναι στο σχολείο και όπως και να το κάνουµε, οι 
καθηγητές δεν θα δώσουν το 100% στο µάθηµα. Αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… νοµίζω σε όλους οι ίδιες. ∆εν ξέρω τώρα, δεν το ‘χω σκεφτεί και ποτέ το 
συγκεκριµένο πιο βαθιά, γιατί δεν ήµουνα και ποτέ από έξω, όταν είσαι από έξω… βασικά µέσα στην 
κατάσταση αυτή, το βλέπεις αλλιώς. Αλλά σαν απ’ έξω τώρα που απλά µε ρωτάς, ίσως τις ίδιες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχεις γνωρίσει τέτοια άτοµα; 
ΕΚΑΒΗ: Έχω γνωρίσει Κύπριους ας πούµε που έχουν έρθει, µε πιο εύκολα… πιο προσβάσιµα ήταν σ’ 
αυτούς να πάνε ας πούµε, κάπου µε υψηλό βαθµό µορίων. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και πώς το βλέπεις εσύ αυτό; 
ΕΚΑΒΗ: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά απ’ την άλλη δεν ξέρω και τι µαθαίνει ο 
καθένας στη χώρα του, ποιο είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα. Έχει να κάνει πιστεύω και αυτό, σαν 
κριτήριο.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΕΚΑΒΗ: Μειονότητα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… ίσως το… µειονότητα… µε την καλή έννοια ή µε την 
κακή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το φαντάζεσαι εσύ; Υπάρχει καλή και υπάρχει και κακή; 
ΕΚΑΒΗ: Η µειονότητα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… σίγουρα έχει να κάνει µε τα ποσοστά ενός πληθυσµού, 
και… σίγουρα ίσως και να έχει να κάνει και µε την καλή µειονότητα ή την κακή, ξέρω ‘γω… 
κοινωνικά στερεότυπα τα οποία η µειονότητα πάντα, είναι το αρνητικό ίσως, στο κοινωνικό σύνολο. 
Αυτό. Τώρα για µένα δεν ξέρω αν υπάρχει στην πραγµατικότητα το κακό και το καλό, άσχετα 
κοινωνικά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα;  
ΕΚΑΒΗ: Σε… γενικότερα; Σαν άνθρωποι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΚΑΒΗ: Μειονότητα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… µειονότητα, ίσως έχει να κάνει µε την διαφορετικότητα από 
το κοινό πρότυπο; Κάπως έτσι; Άµα έχει να κάνει µ’ αυτό γιατί δεν µπορώ να το αντιληφθώ ακριβώς, 
υπάρχουνε σίγουρα άπειρες µειονότητες… τώρα από πού θες να στο πάρω… από οικονοµικά, 
σεξουαλικά; Υπάρχουνε σίγουρα άπειρες µειονότητες, απλά δεν το θεωρώ εγώ απ’ την πλευρά µου 
σαν µειονότητες. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα;  
ΕΚΑΒΗ: Μειονότητα… γενικότερα; Σίγουρα οι οµοφυλόφιλοι είναι µία. Κακώς. Ωραία; (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). Εεε… σίγουρα… αλλόθρησκοι; Σίγουρα… άτοµα που έχουν έρθει από κάποιες χώρες πιο 
υποβαθµισµένες; Σίγουρα, αυτό; Ναι…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΕΚΑΒΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί… τι γίνεται. (Σ.τ.Σ.: γέλια). Λοιπόν. Μειονότητα ίσως και αντίστοιχα ετερότητα, η 
έννοια του άλλου, αλλά ίσως γι’ αυτούς τους ανθρώπους που εσύ θεωρείς άλλους, άλλος γι’ αυτούς, 
είσαι εσύ που το ορίζεις. Άρα δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει καν αυτός ο ορισµός, και όσο 
υπάρχει ετερότητα και ίσως επειδή ζούµε και στο 2015 και εξελισσόµαστε υποθετικά σαν όντα, θα 
έπρεπε σιγά σιγά ο ένας να µπορεί να συµβαδίζει και να συνυπάρχει µε τον άλλον γιατί δεν θεωρώ ότι 
υπάρχει κάποια χώρα (Σ.τ.Σ.: το «κάποια χώρα», το βάζει σε µορφή ερώτησης, όπως και το «κάποιος 
πληθυσµός» ακολούθως), κάποιος πληθυσµός, που να είναι αυτό καθαυτό. Αυτά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΕΚΑΒΗ: Εεε σίγουρα υπάρχει… σε πολλές χώρες. Σε, νοµίζω σε κάθε χώρα υπάρχουνε Έλληνες που 
έχουνε φύγει… και τότε και στη Μικρά Ασία νοµίζω που ‘χε γίνει, ακόµα και τότε είχαν έρθει εδώ 
πέρα, και στην Κωνσταντινούπολη και… παντού. Παντού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΕΚΑΒΗ: Λοιπόν. Στο σύνολο, σίγουρα υπάρχουνε αρνητικές επιδράσεις. Απέναντι στην µειονότητα. 
Όποια και να είναι αυτή, όπου και να είναι αυτή. Αυτό τώρα… ειλικρινά, µακάρι να άλλαζε. (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). Αυτό! Τώρα… δεν το θεωρώ καλό ότι υπάρχει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η µειονότητα προς την πλειονότητα; Έχει θετική ή αρνητική επίδραση; 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Το αντίστροφο ας πούµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΕΚΑΒΗ: Λοιπόν, θεωρώ ότι γενικότερα η βία φέρνει βία (Σ.τ.Σ.: γέλια). Και ότι όταν αντιµετωπίσεις 
έναν άνθρωπο άσχηµα για τον Χ Ψ λόγο, όποιος και να ‘ναι αυτός, αντίστοιχα κι αυτός θα 
αντιµετωπίσει εσένα άσχηµα. Και θα υπάρχει συνέχεια µία κόντρα που λέµε, και µία κακιά ενέργεια 
µεταξύ τους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΕΚΑΒΗ: Εθνικότητα; (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αχ τώρα µε ρωτάς πολύ βαθιά πράγµατα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
Αλήθεια! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα θέλεις να το προσπεράσουµε, το προσπερνάµε. 
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ΕΚΑΒΗ: Όχι, δεν είναι να το προσπεράσω. Κάτι είναι, ότι απλά λίγο στο µυαλό µου τα ‘χω πιο… 
ενεργειακά, ας πούµε, πιστεύω πιο πολύ στους ανθρώπους και όχι… ούτε στα φύλα, ούτε στις… 
θρησκείες, ούτε στο από πού ειν ο καθένας… όλοι στην ίδια γη πατάµε… βασικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποια θρησκεία πιστεύεις ότι ανήκεις; Άµα θες απαντάς 
ΕΚΑΒΗ: Σε ποια θρησκεία θεωρώ… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… τι να σου πω τώρα. Απ’ τις θρησκείες που 
ξέρω, δεν νοµίζω ότι υποστηρίζω κάποια ή είµαι φανατισµένη σε κάποια. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ 
στις ενέργειες των ανθρώπων, και σε κάποια πράγµατα που γίνονται γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση. 
Ίσως πάει στους φυσικούς νόµους αυτό, κάπως. (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα; 
ΕΚΑΒΗ: Ο Βορειοηπειρώτης. Εεε νοµίζω ότι όταν τον ακούω αυτόν τον όρο, γελάω λίγο, γιατί είναι 
σαν να µην θέλει κάποιος να παραδεχτεί κάτι για κάποιο λόγο που θεωρεί ότι θα φάει εεε κριτική. Άρα 
πολύ απλά έχει βρεθεί ένας όρος που λέγεται Βορειοηπειρώτης, (Σ.τ.Σ.: γέλια) για να καλύψει τον όρο 
Αλβανός, άρα κατευθείαν είναι σαν να µην δέχεσαι ο ίδιος τι µπορεί να είσαι. Κι αν δεν πιστεύεις εσύ 
ο ίδιος τι είσαι, µην περιµένεις τους άλλους να σε δεχτούνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα τι είναι εθνικά τα άτοµα αυτά; Σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκουν; 
ΕΚΑΒΗ: Πού πιστεύω ότι ανήκουν… νοµίζω εκεί που µεγαλώνει ο καθένας και ζει ότι ανήκει, και 
η… εκεί µεγάλωσε, αυτό ξέρει, τώρα… το τι µπορεί να ‘ταν ο παππούς του η γιαγιά του, δεν ξέρω 
κατά πόσο έχει και τόσο νόηµα στο τώρα. Και στο… στη ζωή που ζει ο καθένας διαφορετικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άρα κι εσύ είσαι Ελληνίδα. 
ΕΚΑΒΗ: Ναι… πράγµατι! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν, δεν το βγάζεις αυτό από πάνω σου, αλλά δεν είναι 
ότι… σε νοιάζει κι όλας. Κατάλαβες; Αυτή η έννοια. ∆εν θα πω δεν είµαι Ελληνίδα ή θα πω ααα είµαι 
εγώ είµαι Γερµανίδα (Σ.τ.Σ.: κάνει κι αναπαράσταση ότι δήθεν είναι ένας «καµπόσος» άνθρωπος), 
τώρα είναι πολύ στη µόδα (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ούτε καν! Αλλά δεν χρειάζεται κι όλας να είσαι 
φανατισµένος µε κάτι που είσαι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;   
ΕΚΑΒΗ: ∆ιαφορές… ίσως το ότι βρίσκονται στην Ελλάδα επειδή θεωρούνται… ψιλοµειονότητα να το 
πω; Θα έχουνε άλλη αντιµετώπιση στο κοινό. Στο… στο… περισσότερο τοις εκατό των ανθρώπων. Κι 
εγώ θα ‘χω καλύτερη, γιατί υποθετικά είµαι Ελληνίδα. Κατάλαβες; Αυτό, τίποτα άλλο. Σαν ζωή, σαν 
άνθρωποι, σαν αίµα που µας κυλάει στο σώµα µας, δεν έχουµε καµία διαφορά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στο γεγονός ότι αυτοί είναι 
µειονότητα; Ένας Βορειοηπειρώτης στην Ελλάδα, έχει θετική ή αρνητική επίδραση; 
ΕΚΑΒΗ: Σίγουρα έχει αρνητική στους άλλους, αλλά τι νοµίζω. Ότι όταν η µειονότητα, τι γίνεται. 
Μερικές φορές ίσως ενώνονται µεταξύ τους λίγο πιο πολύ. ∆ηλαδή αν ο ένας είναι Βορειοηπειρώτης, 
είναι κι ο άλλος, είναι κι ο παράλλος, αυτοί… αυτοί, αυτό το πλήθος ανθρώπων θα είναι πιο δεµένοι σε 
µία… κατάσταση η οποία είναι αρνητική γι’ αυτούς. Άρα ίσως θετική γι’ αυτούς, µεταξύ τους, 
αρνητική για τους άλλους. Κάπως έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην Αλβανία; Γιατί ζούνε πολλοί στην Αλβανία τα άτοµα αυτά. Έχουνε θετική ή 
αρνητική επίδραση στο κράτος; 
ΕΚΑΒΗ: Στο… στην έννοια του Βορειοηπειρώτη ας πούµε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ας πούµε, στην Αλβανία υπάρχει αυτή η µειονότητα. Για τους Αλβανούς, υπάρχει 
αρνητική ή θετική επίδραση το ότι υπάρχουνε και ζούνε εκεί πέρα; 
ΕΚΑΒΗ: Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά… δεν, δεν ξέρω πώς το χειρίζονται εκεί πέρα 
καθόλου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί από τα κράτη ως µειονότητα; 
ΕΚΑΒΗ: Χµµµ… Βόρειο Ήπειρος, ναι… τι να σου πω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Γιατί θεωρείται µειονότητα; 
Γιατί ο κάθε πληθυσµός θεωρεί το κάτι άλλο µειονότητα, και βάζει ταµπέλες. Οι ταµπέλες είναι που 
µας φάγανε! Ναι. ∆εν ξέρω τώρα τι ακριβώς να σου απαντήσω σ αυτό. ∆εν ξέρω.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΕΚΑΒΗ: Ότι… εδώ πέρα λέει στην ουσία ότι έχουνε… δικαιώµατα σαν οποιονδήποτε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπορούν να µπουν οπουδήποτε µόνο µε τον βαθµό απολυτηρίου που παίρνουνε από 
το αλβανικό σχολείο, και µε µία έκθεση που δίνουνε στην Ελλάδα. Γίνεται µία αριθµητική διαδικασία 
αυτών των δύο, βγαίνουν κάποια µόρια (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: ∆ηλαδή έχουν ένα προνόµιο. Έχουν ένα επιπρόσθετο προνόµιο από κάποιον… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από ποιον; 
ΕΚΑΒΗ: Που ας πούµε θα δώσει πανελλήνιες στην Ελλάδα… γενικότερα νοµίζω ότι δεν είµαι υπέρ… 
γενικότερα, όχι για στο συγκεκριµένο θέµα. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ίσως γενικότερα δεν 
είµαι και 100% υπέρ στο να… γιατί να µην κάνουµε τις ίδιες εξετάσεις στην τελική; Κατάλαβες; ∆εν 
ξέρεις κι όλας σε κάθε χώρα… τι έχει µάθει ο καθένας στο σχολείο ίσως! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Και ίσως και 
κάποιες φορές να µην έχει και σηµασία το να περάσεις σε µία σχολή αλλά το αν θα µπορέσεις να την 
τελειώσεις;   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΕΚΑΒΗ: Όχι, σίγουρα, αλλά νοµίζω µόνο από τους Κύπριους είχα ακούσει κάποια στιγµή ότι τους 
είναι πιο εύκολο να έρχονται. Και υποθετικά δεν θα µιλήσει και κανείς, γιατί οι Κύπριοι είναι Έλληνες, 
κατάλαβες; Ότι οι Έλληνες µε τους Έλληνες δεν θα πούνε τίποτα. Άµα αυτό το διαβάσει κάποιος 
άλλος, θα πει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί υπάρχει πολύ ρατσισµός! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Όχι τίποτα άλλο! Γι’ αυτό! Κατάλαβες;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 
διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΕΚΑΒΗ: ∆ιαφωνώ, και νοµίζω ότι όλα γίνονται για οικονοµικά συµφέροντα… άλλων λόγων. Από 
µεγαλύτερα κεφάλια προέρχονται όλα αυτά, σίγουρα δεν έχει να κάνει ούτε µ’ εµένα, ούτε µ’ εσένα, 
ούτε καν µε τον δάσκαλο που µας κάνει µάθηµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από ποιους; Απ’ την ελληνική κυβέρνηση, πιο έξω ή (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: Μπα. ∆εν νοµίζω να έχει να κάνει τόσο µε την ελληνική κυβέρνηση καθαρά. Γενικότερα… 
όλα είναι αλληλένδετα. Και η Ελλάδα µόνη της δεν παίρνει τους νόµους στα χέρια της έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι συµφέρον πιστεύεις έχει αυτός που πρότεινε στην Ελλάδα να κάνει έναν τέτοιο 
νόµο; Τι συµφέρον ή τι σκέψη είχε; 
ΕΚΑΒΗ: Τι να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς τι µπορεί… οικονοµικά; ∆εν ξέρω τι µπορεί ακριβώς να 
είναι το συµφέρον του συγκεκριµένου κυρίου. Αλλά… γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχουνε διάφορα 
παραθυράκια για να µπαίνει πολύ πιο εύκολα κόσµος, χωρίς να το ξέρει και κανείς, και… είναι ένα 
θέµα αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί ακριβώς. ∆ηλαδή δεν το ‘χω σκεφτεί ποτέ για να σου τ απαντήσω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών σε 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΕΚΑΒΗ: ∆εν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Ξέρεις τι γίνεται; Απ’ τη µία, σκέφτεσαι αφού υπάρχουνε 
Έλληνες που δεν έχουνε δουλειά… ωραία; Αλλά αυτό ακούγεται εν µέρει και ρατσιστικό (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). Πώς να στο πω! Ότι δεν ξέρω τι να σου πω ακριβώς για τα συγκεκριµένα πράγµατα, γιατί 
γίνεται ένα µπέρδεµα. Για µένα θα ‘πρεπε να υπήρχανε ίσοι όροι για όλους, κι ας έµπαινε ο καθένας 
όπου ήθελε. ∆εν τον… αλλά όταν υπάρχει αυτός ο όρος που στην ουσία είναι σαν να σου λέει, πήγαινε 
εκεί, για κάποιο λόγο έχει γίνει. Τώρα το ακριβώς γιατί, δεν το έχω σκεφτεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα σου φαινόταν ένας αστυνοµικός ή ένας στρατιωτικός Βορειοηπειρώτης; 
ΕΚΑΒΗ: Άµα έκανε σωστά την δουλειά του, εµένα δεν θα µε πείραζε. Αλλά… τι γίνεται τώρα. Αν 
σκεφτείς ότι (Σ.τ.Σ.: γέλια), εντάξει τώρα θα πω µεγάλο τέτοιο, αν σκεφτείς ότι οι περισσότεροι 
αστυνοµικοί πλέον είναι αντίθετοι στο… στους Πακιστανούς, σ αυτούς θα µένουνε στο δρόµο, στο… 
ρατσιστές πάρα πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό να υπάρχει. ∆εν ξέρω κατά πόσο το 
επιλέγουνε γενικότερα, να πάει κάποιος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ αυτούς; 
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ΕΚΑΒΗ: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο το επιλέγουνε, να πούνε θα πάω στην Αστυνοµία. ∆εν ξέρω αν 
υπάρχει κι όλας αυτό. Γιατί στην Ελλάδα είναι λίγο φασίστες. Τι να πω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αφού αυτό 
είναι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι; 
ΕΚΑΒΗ: Οι αστυνοµικοί! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Και οι στρατιωτικοί, και δεν ξέρω αν… µε την… πάντως θα 
‘ναι σαν να πηγαίνεις κάπου και να σου λένε, είσαι πατριώτης; Είσαι Έλληνας; Είναι λίγο περίεργο κι 
αντιφατικό αυτό όλο. ∆εν ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής/φοιτήτρια; 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εντάξει… νοµίζω µετά που θα πας στο πανεπιστήµιο, και µπεις µέσα, τα 
ίδια θ’ αντιµετωπίσεις. Υποθετικά, εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες θα µπορούσαν να είναι οι ευκολίες ή οι δυσκολίες; Αν υπάρχουνε. 
ΕΚΑΒΗ: Εεε… ρατσιστικές δυσκολίες θα µπορούσανε να είναι, από άλλα άτοµα. Αλλά γενικότερα 
νοµίζω ότι µπορεί να ‘χουνε την ίδια πορεία. Αλλά πέρα απ’ αυτό, να ρωτήσω κάτι τώρα; Το ξέχασα 
να το πω αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΚΑΒΗ: Στην Αλβανία µαθαίνουνε ελληνικά; Ότι θα µπορούσανε να αντιµετωπίζουνε το πρόβληµα 
της γλώσσας. Όπως και σε κάθε άλλη χώρα, γιατί… απλά τώρα συγκεκριµένα µιλάµε για την Αλβανία, 
έτσι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρω ότι δηµοτικό πάνε σε αµιγώς ελληνικά σχολεία, στο γυµνάσιο πάνε µισά µισά, 
µισά ελληνικά µισά αλβανικά, και στο λύκειο µόνο σ αλβανικά µε τα ελληνικά σαν ξένη γλώσσα. 
Ξέρω ότι µέσα στο σπίτι µιλάνε ελληνικά. 
ΕΚΑΒΗ: Στην Αλβανία; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΚΑΒΗ: Τι γίνεται ρε παιδιά; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ότι… µε την ίδια λογική θα µπορούσε να ήτανε στην 
Αγγλία αυτό και να πηγαίνανε σ ελληνικά, µε την ίδια λογική θα µπορούσε να ‘τανε στην Γερµανία 
και να µαθαίνανε ελληνικά. Γιατί στην Αλβανία µαθαίνουνε ελληνικά εν τέλει; (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν 
ξέρω! Οργανωµένο το έγκληµα µού φαίνεται! Αλλά τέλος πάντων! Ξέρεις αυτά δεν τα ‘χα σκεφτεί 
ποτέ, και ειδικά ίσως και κάποια να µην τα ήξερα κι όλας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν, δεν είναι δηλαδή περίεργο. Γιατί σου φαίνεται 
περίεργο το ότι µιλάνε ελληνικά; 
ΕΚΑΒΗ: ∆ε µου φαίνεται κακό, µου φαίνεται περίεργο µε την λογική ότι η Αλβανία είναι µία άλλη 
χώρα. Ωραία; Στη χώρα, ο κάθε ένας στη χώρα του, υποθετικά, µιλάς µία γλώσσα, τη γλώσσα τη 
µητρική, και µία η οποία υποτίθεται είναι τα αγγλικά οι οποίοι συνεννοούνται οοολοι µε αυτά. Το 
όταν… υπάρχει το ελληνικό σχολείο, σηµαίνει ότι κατευθείαν είναι σαν να ενώνεσαι και λίγο µε την 
άλλη τη χώρα. Και σ αυτά που µαθαίνεις. Και στη νοοτροπία. Και ίσως µαθαίνεις και θρησκευτικά. 
∆εν το ξέρεις αυτό! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο διαφέρουµε εν τέλει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος κι είναι απ’ τη Βόρεια Ήπειρο; 
ΕΚΑΒΗ: Μπράβο του. Άµα ήταν έτσι τα δεδοµένα, θα ‘λεγα µπράβο του. Αλλά είναι διαφορετικά απ’ 
αυτά που υπάρχουν. Είναι ένα θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή; 
ΕΚΑΒΗ: Ότι εκεί, στη δεξαµενή, θα ήταν όλοι µε τις ίδιες προοπτικές, τα ίδια… ακριβώς τους ίδιους 
όρους επίτευξης των βαθµών. Ωραία; Άρα όλοι που είναι µέσα, είναι αριστούχοι. ∆εν έχει σηµασία τι 
θρησκεία, τι… δεν έχει καµία… άρα µπράβο του. Αν όµως σου σκαγε κάποιος εκεί και σου ‘λεγε, εγώ 
µπήκα µε κονέ… πώς να στο πω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Κατάλαβες; Ότι εκεί δεν θα ‘λεγες µπράβο του. 
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Ηθικά και µόνο, έτσι; Όχι… για κάποιον άλλον λόγο. Και Έλληνας να ‘τανε (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν έχει 
σηµασία!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΕΚΑΒΗ: Ε καλό θα ‘τανε να διαβάσει παραπάνω, ξέρω ‘γω! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΕΚΑΒΗ: Ναι, νοµίζω. Περιστασιακά. Αλλά ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φάνηκε; 
ΕΚΑΒΗ: Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, οικογένεια κι όλας ήτανε. Και ήτανε πάρα πολύ καλοί 
άνθρωποι, και να βοηθήσουνε, κι ήµουνα κι εγώ πρώτο έτος δεύτερο εδώ πέρα από […] (Σ.τ.Σ.: 
αναφέρει την περιοχή καταγωγής της), και ήτανε ό,τι ήθελα να βοηθήσουν. Που αυτό δεν το 
περιµένεις µ’ αυτά που ‘χεις ακούσει. Κατάλαβες; Γιατί υπάρχει και µία νοοτροπία. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι έχεις ακούσει; 
ΕΚΑΒΗ: Νοµίζω ότι… όταν δεν έχεις γνωρίσει ανθρώπους, δεν έχεις συναναστραφεί µ’ ανθρώπους, 
κι απλά ακούς λίγο από τα Μ.Μ.Ε., ακούς λίγο από ίσως µία οικογένεια που µπορεί να είναι λίγο πιο… 
ρατσιστικών σχολίων ίσως, τι να σου πω. Ίσως αυτό ισχύει. Νοµίζεις ότι… είναι κακοί! ∆ηλαδή αυτό, 
και λες γιατί να το νοµίζεις αυτό;  Γιατί όλους στο ίδιο τσουβάλι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία; 
ΕΚΑΒΗ: Λοιπόν, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Γίνεται µία ληστεία. Έχεις ακούσει ποτέ στις ειδήσεις να 
λένε για Έλληνες; Πάντα θα πούνε ήτανε τέσσερις Αλβανοί, κι ένας άλλος. Και αυτό γίνεται επί 
µονίµου βάσης, άρα υποσυνείδητα στο περνάνε χωρίς εσύ όµως να έχεις την επιλογή εκείνη τη στιγµή 
να έχεις δει κάτι άλλο για να µπορείς να κρίνεις. Όταν λοιπόν στην πορεία της ζωής σου δεις κι άλλα 
πράγµατα, νοµίζω ότι είσαι ικανός σαν άνθρωπος, να κρίνεις έναν άλλον άνθρωπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι τα Μ.Μ.Ε. κάνουν αυτόν τον διαχωρισµό; Και θέλουνε να 
περάσουνε στο υποσυνείδητο των ανθρώπων αυτήν την άποψη; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος κακός στην υπόθεση. (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΕΚΑΒΗ: Εεε το σχολιάζω πάρα πολύ λάθος, γιατί εν τέλει, για να τελειώσεις και να γίνεις γιατρός, 
έχεις τις ίδιες πιθανότητες µέσα στην πορεία του πανεπιστηµίου. Άσχετα πώς µπήκε ο καθένας, έχει 
σηµασία αν µπορεί ο καθένας να βγει και να πάρει το πτυχίο του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΕΚΑΒΗ: Ε ακριβώς ίδιας άποψης. Ότι σηµασία έχει το… το πανεπιστήµιο… το πανεπιστήµιο εν τέλει, 
είναι µία άλλη πορεία. Μπορείς να µπεις εύκολα, µπορεί να µπεις δύσκολα, αλλά για να το τελειώσεις, 
είναι ένα θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης, και 
πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι 
σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΕΚΑΒΗ: Οι ίδιες που θα είναι µε έναν από την Ελλάδα! Σηµασία θα έχει τι άνθρωπος θα είναι. 
∆ηλαδή το πώς θα φέρεται, το… δεν έχει σηµασία ότι είναι από ‘κει. Για µένα απλά είναι το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας και πέρασε µε ειδική 
κατηγορία;  
ΕΚΑΒΗ: Το ίδιο πιθανό που θα µπορούσε να επιλέξεις τον οποιονδήποτε άλλο, µόνο και µόνο όµως 
θα είχε να κάνει µε το τι άνθρωπος είναι και τι δουλειά κάνει. ∆εν θα µ’ ένοιαζε σε εκείνα… µετά από 
το πανεπιστήµιο, όταν βγαίνουµε στην αγορά εργασίας, δεν σε νοιάζει ο καθένας εν τέλει πώς µπήκε 
στο πανεπιστήµιο. Σε νοιάζει πώς βγήκε. Αυτό.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη απ’ τη Βόρεια Ήπειρο; 
ΕΚΑΒΗ: ∆εν θα µε ένοιαζε. Σηµασία έχει άµα θα ήταν σωστός άνθρωπος. Τίποτα άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, όπου ξέρεις πάνω κάτω;  
ΕΚΑΒΗ: Για πες! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέµου στην Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας 
προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, 
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου που 
έµειναν εκεί πέρα, και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης που έµειναν εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν 
έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουνε στην Μουσουλµανική 
Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΕΚΑΒΗ: Εθνικά; (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εθνικά… στη Θράκη δεν µένουνε οι άνθρωποι; Εκεί ζούνε, εκεί 
µεγαλώνουνε… αν θα τους κατέτασσα σαν Έλληνες ας πούµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ή κάτι άλλο. 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, τι να σου πω, άνθρωποι είναι κι αυτοί! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Τι 
σηµασία έχει εν τέλει; ∆εν ξέρω!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουνε θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από το γεγονός ότι υπάρχει 
αυτός ο πληθυσµός στην Ελλάδα; 
ΕΚΑΒΗ: Εεε αντίστοιχα νοµίζω είναι οι ίδιες επιδράσεις που θα ήτανε και όπως είπαµε και στους 
Βορειοηπειρώτες, σαν µειονότητα θα υπάρχουν από τους άλλους αρνητική επίδραση. Αλλά για την 
γνώµη µου, δεν θεωρώ ότι αξίζουν αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουνε διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΕΚΑΒΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΕΚΑΒΗ: Σίγουρα. Του ανθρώπινου γένους! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ξέρω ‘γω! Τι άλλο θα µπορούσε να είναι!   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΕΚΑΒΗ: ∆ιαφορές; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆ιαφορές. Υποθετικά ότι προέρχονται από κάπου αλλού, αλλά 
πλέον τώρα, όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΕΚΑΒΗ: Οµοιότητες… ίσως έχουνε πολύ περισσότερες οµοιότητες µεταξύ τους, γιατί και οι δύο είναι 
δύο µειονότητες. (Σ.τ.Σ.: γέλια). Και άρα προσπαθούνε, µπορεί ο ένας ν αντιληφθεί τον άλλον ίσως 
λίγο παραπάνω. Στο τι περνάει. (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι περνάει; 
ΕΚΑΒΗ: Λόγω των… ρατσιστικό… πολύ ρατσιστικό σχόλιο σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα; 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… γιατί υποθετικά… είναι σ ένα σηµείο, ζούνε σ ένα µέρος όλοι αυτοί, 
προή, προήλθαν από ένα άλλο µέρος, αλλά µάλλον αυτοί που το κατατάσσανε µειονότητα, δεν ξέραν 
ιστορία, γιατί όλοι είµαστε απ’ αλλού στην πραγµατικότητα. Άσχετα ότι λεγόµαστε Έλληνες τώρα. 
(Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΕΚΑΒΗ: Αυτοί δεν έχουν όµως δυνατότητα σε στρατιωτικά και σε θεολογίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις; 
ΕΚΑΒΗ: Κι όµως, κακώς που δεν έχουνε δυνατότητα στη Θεολογία, γιατί όταν σπουδάζεις Θεολογία, 
δεν µαθαίνεις καθαρά την ορθόδοξη εκκλησία, µαθαίνεις πολλά παραπάνω. Μαθαίνεις ό,τι υπάρχει 
στον κόσµο. Και είσαι ικανός να µπορείς να αντιληφθείς πέντε πράγµατα παραπάνω.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τις Στρατιωτικές Σχολές, γιατί πιστεύεις ότι στους µεν Βορειοηπειρώτες δίνεται η 
δυνατότητα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: ∆εν ξέρω γιατί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι θα µπορούσες να φανταστείς; 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέφτεται από µέσα της, αλλά δυνατά:). Γιατί το κάνουν αυτό… α! Για την θρησκεία 
µόνο. Πάλι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Ίσως και για τη θρησκεία. Θα µπορούσε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς συνδέεται η θρησκεία µε (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: Με το στρατιωτικό. Θρησκίς, Πατρίς και Οικογένεια! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Κάπως έτσι! Είναι ένα 
στερεότυπο. Στο µυαλό µου, δεν ξέρω γιατί. Απλά στο µυαλό µου ίσως πάνε… λίγο… το ένα πίσω από 
το άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; Γενικά για τους νόµους αυτούς. 
ΕΚΑΒΗ: Εεε διαφωνώ γενικότερα. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί όπως και στο προηγούµενο, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουνε… οι 
συγκεκριµένοι όροι για να µπεις κάπου πιο εύκολα. Θα µπορούσες να µπεις µε τους, τους ίδιους όρους. 
Όλοι να µπούνε µε τους ίδιους όρους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει (µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί τους θέλουν για µειονότητα ίσως; (Σ.τ.Σ.: µε τη µορφή ρητορικής ερώτησης, γέλια). 
Τους χρειάζονται σαν µειονότητα, να υπάρχει και µειονότητα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στα πανεπιστήµια ή (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: Γενικότερα µάλλον. Για να κρατήσουν µία µειονότητα, µπορεί να τους δίνουνε ένα 
παραπάνω ψωµί, καρβέλι, για να τους κάνουνε ό,τι θέλουνε εν τέλει µέσα απ’ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της Μειονότητας της Θράκης. 
(Σ.τ.Σ.: µελετά από µέσα της). 
ΕΚΑΒΗ: Ναι, ότι µπαίνουν µε πολύ πιο λίγα µόρια. Πολύ πιο λίγα. (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εντάξει… πάντως 
αντίστοιχα, πέρα απ’ αυτές τις µειονότητες που λέµε, νοµίζω ότι το ίδιο γίνεται και µε τους τρίτεκνους, 
πολύτεκνους, κάτι τέτοια. Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται γενικά ότι για κάποιες οµάδες υπάρχουνε ειδικές ρυθµίσεις; 
ΕΚΑΒΗ: Για κάποιες οµάδες, δεν θα είχα πρόβληµα να υπάρχουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΕΚΑΒΗ: Π.χ. Υπάρχει ας πούµε µία ειδική κατηγορία σε κοπέλες που µένουν έγκυες. Ναι. Ψάξ’ το να 
δεις. Που όταν ας πούµε στα 18 µένεις έγκ, είσαι έγκυος, και δώσεις πανελλήνιες, έχεις µία πολύ πιο 
εύκολη πρόσβαση σε ένα πανεπιστήµιο. Μπορώ να το δεχτώ εν µέρει, γιατί η κοπέλα που είναι 18 και 
έχει µείνει έγκυος και θα γεννήσει, ειλικρινά θα της ήταν πολύ πιο δύσκολο να µπει στη διαδικασία 
των πανελληνίων, του πανεπιστηµίου, γιατί θα έχει κι άλλο ένα παιδί να µεγαλώσει. Στο συγκεκριµένο 
ίσως το δέχοµαι. ∆εν ξέρω όµως… πώς ακούγεται, αλλά ίσως το δέχοµαι. Τώρα… σε κάποιες άλλες 
κατηγορίες, δεν ξέρω αν… υπάρχει λόγος να γίνεται. Λογικά υπάρχει. Αλλά για µένα δεν υπάρχει! 
(Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν υπάρχει, ποιος λόγος θα µπορούσε να ήταν; Αν υπάρχει. 
ΕΚΑΒΗ: Ναι… σίγουρα υπάρχει. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… για να έχουνε µία δουλειά ας πούµε; ∆εν, δεν 
ξέρω. Οικονοµικοί λόγοι σίγουρα παίζουνε πίσω απ’ αυτά, καθαρά. Τώρα το τι ακριβώς θέλουνε να 
κερδίσουνε µε αυτό εδώ, δεν ξέρω ακριβώς. Άµα ξέρεις, θέλω να µου πεις! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
Πραγµατικά!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΕΚΑΒΗ: Ωραία. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σχολιάζεις αυτό που διάβασες;  
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ΕΚΑΒΗ: Πώς σχολιάζω… απ’ τη µία δέχοµαι το ότι… έχουν δίκιο οι µαθητές που εξοργίστηκαν, απ’ 
την άλλη αυτό µε τα ελληνόπουλα δεν χρειαζόταν, ότι εµείς οι Έλληνες τι θα κάνουµε ας πούµε, και 
γιατί όχι εµείς και… να διώξουµε τους µουσουλµάνους. ∆εν είµαι αυτής της άποψης, είµαι ότι θα 
‘πρεπε να υπάρχουν ίδια κριτήρια. Τίποτα άλλο. Αλλά ναι. Σχολιάστηκε απ’ ό,τι φαίνεται! (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΕΚΑΒΗ: Σίγουρα θα µπορούσε να γραφτεί. Αντίστοιχα και για την Κύπρο. Αντίστοιχα και για 
οπουδήποτε αλλού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό;  
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Που γίνεται αυτός ο διαχωρισµός;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί ο κόσµος προβαίνει σε ένα τέτοιο κείµενο; Γιατί να κάτσουν να γράψουν ένα 
τέτοιο κείµενο; Πώς θα µπορούσαν να νιώθουν τα παιδιά αυτά;  
ΕΚΑΒΗ: Εεε… εντάξει… γιατί ίσως τα παιδιά που µπαίνουν στη διαδικασία των πανελληνίων, 
νιώθουνε ότι… πραγµατικά ζορίστηκαν πάρα πολύ για να µπούνε κάπου, και όπως και να το κάνεις, 
πολλά… στις όλες τις σχολές, υπάρχει ένα όριο θέσεων. Άρα όταν ξαφνικά εσύ βρίσκεσαι απ’ έξω για 
ελάχιστα µόρια και έχει µπει κάποιος, είναι θέµα δίκιου και αδίκου. Τίποτα άλλο! ∆εν θεωρώ ότι στην 
πραγµατικότητα έχει να κάνει µε το τι θρησκεία έχει ο καθένας, ούτε από ποια χώρα είναι. Θα 
µπορούσε να είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΕΚΑΒΗ: Μουσουλµάνος της Θράκης… εεε… νοµίζω ακριβώς σε θέµα διαβάσµατος, σε θέµα 
γενικότερα, είναι ακριβώς τα ίδια που θα έχει ο οποιοσδήποτε φοιτητής άρα είναι ακριβώς το ίδιο. 
Τώρα εντάξει, σε ρατσιστικά σχόλια, δεν ξέρω τι λένε για τους µουσουλµάνους. Νοµίζω πιο πολύ για 
τους Αλβανούς έχουνε ένα θέµα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν ξέρω! Αλλά ναι… νοµίζω είναι ακριβώς η ίδια… 
κατάσταση µε τους Βορειοηπειρώτες. Σαν µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα τη 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή;  
(Σ.τ.Σ.: επαναλαµβάνω γιατί δεν άκουσε). 
ΕΚΑΒΗ: Εεε… µε πριν ήτανε που… όλοι µπαίνουν µε τους ίδιους όρους στη δεξαµενή. Σίγουρα 
µπράβο του, δεν θα µ’ ένοιαζε. Θα έλεγα µπράβο του που τα κατάφερε, διάβασε, µπήκε στη σχολή που 
ήθελε να µπει… εννοείται µπράβο του. ∆εν θα µ’ ένοιαζε καν. Το αν ήταν από ‘κει ή από κάπου 
αλλού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες; Ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου;  
ΕΚΑΒΗ: Ε εντάξει, πάλι το ίδιο µε πριν ότι… ας διαβάσει περισσότερο! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αλλά 
εντάξει... δεν έχει κάποιο νόηµα, δεν χρειάζεται όλοι να περάσουν κι αριστούχοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΕΚΑΒΗ: Ε όχι, δεν έτυχε ποτέ. ∆εν έτυχε. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Γιατί; Οι περισσότεροι µού λένε όχι. Πού πιστεύεις οφείλεται αυτό; 
ΕΚΑΒΗ: ∆εν ξέρω, είναι και πολύ περίεργο το ότι… δεν… κι εγώ δεν, δεν… όταν δεν έχεις γνωρίσει 
κάποιον, όταν δεν το ακούς και συνέχεια, δεν ξέρεις και τόσο πολύ ότι γίνεται, ότι είναι θέµα αυτό. 
Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε η όλη (Σ.τ.Σ.: γέλια) η φάση µουσουλµάνος στη Θράκη. ∆εν. Φαντάσου 
ότι δεν το ξέρεις και τόσο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Λίγο ως πολύ όλοι ξέρουµε Βορειοηπειρώτες. Αλλά µουσουλµάνους της Θράκης δεν 
γνωρίζουµε κάποιον. 
ΕΚΑΒΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έστω να τον δούµε τυχαία ή να του µιλήσουµε. Γιατί;  
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ΕΚΑΒΗ: Μένουνε εκεί και δεν πάνε κάπου αλλού; Ή µήπως δεν το λένε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχουνε ωστόσο 14 άτοµα πρωτοετείς φέτος, που ήρθανε στα Γιάννενα. 
ΕΚΑΒΗ: Ναι ε; Και κανείς δεν τους ξέρει. ∆εν το λένε! Εγώ αυτό πιστεύω, δεν το λένε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί να µην το πουν; 
ΕΚΑΒΗ: Μπορεί να θεωρούνε όντως ότι είναι µειονότητα κι ότι θ’ αποσπάσουν πολύ ρατσιστικά 
σχόλια από κάποιους. Γιατί δεν µιλάµε τώρα για… µιλάµε για, σε γενικό πλαίσιο. Ότι υπάρχει ο 
ρατσισµός, γι’ αυτό κι η µειονότητα πάντα έχει ένα ρατσισµό από του, το πλήθος. Και γι’ αυτό µπορεί 
και να µην το λένε. Αλλά για µένα είναι λάθος να µη λες… τι πιστεύεις, τι είσαι, τι… δεν τρέχει κάτι. 
(Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν, σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης που µπήκε µε 14-15 στην 
Ιατρική Ιωαννίνων εν προκειµένω. 
ΕΚΑΒΗ: Εεε γενικότερα, το ότι τους δίνεται και στις δύο περιπτώσεις, το ότι τους δίνεται το 
προνόµιο, δεν έχει να κάνει µε το ότι θα το πάρουν. Είναι τελείως διαφορετικό. Το ότι θα µπούνε, µετά 
έχει σηµασία πώς θα τελειώσουνε ξανά πάλι. Αλλά όντως αν σκεφτείς ότι κι εσένα άµα σου δίνανε ένα 
προνόµιο, θα το έπαιρνες. Αλλά δεν θα το επιζητούσες κι όλας 100% ότι αν δεν γίνει, εγώ θα βγω 
στους δρόµους και θα κάνω πορεία γιατί δεν µπήκα µε 14 στην Ιατρική. Άρα δεν ξέρω αν φταίνε εν 
τέλει οι συγκεκριµένοι που το καταχράζονται ή αυτοί που το δίνουνε απλόχερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΕΚΑΒΗ: Οι ίδιες που θα ήταν µε τον οποιονδήποτε άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δικιά σου γκαλερί, όπως την φαντάζεσαι και την θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΕΚΑΒΗ: Εεε ανάλογα τη δουλειά που θα έκανε, θα προσλαµβανότανε ισάξια µε κάποιον που µπορεί 
να ήτανε Έλληνας υποθετικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες κάποιο αφεντικό ή εργοδότη; 
ΕΚΑΒΗ: Ανάλογα τι συµπεριφορά είχε! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην 
πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους 
δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΕΚΑΒΗ: Εν τέλει ο Έλληνας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΕΚΑΒΗ: Γιατί… εξαρχής το σύστηµα είναι πολύ πιεστικό απέναντί του, και… λόγω… ότι µπορεί 
µέσω αυτών χωρίς να το καταλάβει κι όλας, να έχει αδικηθεί για λίγες, για λίγα µόρια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο; 
ΕΚΑΒΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Σίγουρα πιο εύκολα οι Βορειοηπειρώτες… οι… Αλβανοί, Αλβανία ήτανε;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί;  
ΕΚΑΒΗ: Γιατί το να περάσεις απλά το λύκειο και να κάνεις και µια έκθεση, σίγουρα δεν είναι ίδιο 
υπολίψιµο µε το να περάσεις τη διαδικασία των πανελληνίων και να κάτσεις και κάθε µάθηµα 
ξεχωριστά, να ταλαιπωρηθείς. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και ας µπαίνουνε µε χαµηλότερα µόρια οι µουσουλµάνοι; 
ΕΚΑΒΗ: Εεε… υποθετικά είναι και η διαδ, νοµίζω είναι κι η διαδικασία εν τέλει. Είναι και η 
διαδικασία που θα περάσεις, γιατί οι πανελλήνιες όπως και να το κάνεις, είναι αρκετά ψυχοφθόρο. 
Άσχετα τι µόρια θα βγάλεις στο τέλος. Σαν διαδικασία. Άρα πιο ελαφρύ θα το περάσει ο 
Βορειοηπειρώτης. Υποθετικά.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΕΚΑΒΗ: Στο τέλος; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΕΚΑΒΗ: Λοιπόν. Ξέρεις τι πιστεύω πραγµατικά; Ότι θα είναι ο Έλληνας, γιατί θα έχει µπουχτίσει 
(Σ.τ.Σ.: τονίζει το «µπουχτίσει») τόσα χρόνια µέσα απ’ το σύστηµα, και απλά παίζει να τα 
ψιλοπαρατάει στην αρχή, και όντως να το ζει πραγµατικά πάνω στην αιώρα για λίγα χρόνια. Αλλά 
καθαρά από αντίδραση. Μετά έχει να αντιµετωπίσει ένα µεγάλο παλούκι. Αυτά! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Τώρα 
το λέω καθαρά έτσι λίγο σαρκαστικά!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι να προσθέσεις γενικά για το θέµα αυτό ή ο,τιδήποτε άλλο, για το εξεταστικό 
σύστηµα, τις µειονότητες (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΕΚΑΒΗ: Ναι, ότι… ότι το συγκεκριµένο θέµα ίσως είναι το λιγότερο που απασχολεί σχετικά µε το τι 
ακόµα έχεις να αντιµετωπίσεις µέσα στο σύστηµα. ∆ηλαδή ένας µαθητής ίσως παίζει να είναι και το 
τελευταίο πράγµα που τον απασχολεί το συγκεκριµένο θέµα, στο τι έχει να αντιµετωπίσει και στο 
πανεπιστήµιο, και στη ζωή του, και σε πολλά άλλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί, ωστόσο υπήρξανε µαθητές που αντέδρασαν. 
ΕΚΑΒΗ: Εεε γιατί όταν ψάχνεις το δίκιο σου, προσπαθείς να το ψάξεις από… το πιο µικρό. Σίγουρα 
υπάρχει αντίδραση και… τέτοιο, αλλά νοµίζω ότι υπάρχουνε πάρα πολλά προβλήµατα στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, άρα αναλογικά, όχι ότι δεν είναι σηµαντικό, έτσι, µέσω της συζήτησης κι αυτά, 
αναλογικά όµως υπάρχουνε πολύ χειρότερα (Σ.τ.Σ.: γέλια) προβλήµατα σε έναν µαθητή που θα 
περάσει τη σχολή που θέλει… αρχικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτά; 
ΕΚΑΒΗ: Αυτά! 

 

5.9. Συνέντευξη ένατη: Ηλέκτρα 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Μµµ… λοιπόν… δεν θα την χαρακτήριζα ιδιαίτερα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… θα έλεγα ότι 
ήµουν πολύ χαλαρή. Κλασικά τον τελευταίο ενάµιση µήνα ξεκίνησα να διαβάζω, γιατί δεν το είχα 
καθόλου µε µαθηµατικά, φυσικές και τέτοια δεν µ’ άρεσαν, οπότε…. ναι, δεν έκανα ιδιαίτερη 
προσπάθεια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το εξεταστικό σύστηµα πώς σου φαίνεται γενικά στην Ελλάδα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… νοµίζω ότι θα µπορούσε να ‘ταν και καλύτερο. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, είµαστε λίγο 
πίσω θα έλεγα. ∆εν… ναι, πολύ πίσω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα έχουµε αυτήν την εικόνα µπροστά µας. Στο πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε 
τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει περάσει από τα τέρατα και τους 
δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, 
πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… θα µπορούσε. Αν κρίνω από… δεν ξέρω για τις άλλες σχολές, 
αλλά για την δικιά µου ναι, είναι… είναι εύκολα κάποια πράγµατα ας πούµε. ∆εν είναι όλα, αλλά… 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη). Sorry λίγο, αλλά µ’ αγχώνει το µαγνητόφωνο! (Σ.τ.Σ.: αµήχανο γέλιο).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α ναι; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι, όχι, όχι! (Σ.τ.Σ.: γέλια, βάζει το µαγνητόφωνο πίσω από ένα ποτήρι για να µην το 
βλέπει καθαρά). Εντάξει! Εεε.. εντάξει, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς κόπο, αλλά δεν µπορώ να πω ότι 
έχω προσπαθήσει και πάρα πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μέχρι τώρα. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Μέχρι τώρα (Σ.τ.Σ.: επιβεβαιώνει).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά, θεωρείς ότι ισχύει κάτι τέτοιο; 
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ΗΛΕΚΤΡΑ: Για µένα ναι. Για µένα ναι. Για… τη συγκεκριµένη χώρα που είµαστε, και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα έτσι όπως είναι, που περνάς σε µία σχολή µε τον συγκεκριµένο τρόπο, νοµίζω 
ότι ισχύει. Τώρα στο έξω, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγµατα όταν µπεις στο πανεπιστήµιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έξω στο εξωτερικό; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Στο εξωτερικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Σε σχέση δηλαδή µε τη δεκαετία του ’90, το ποσοστό έχει 
αυξηθεί αρκετά.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε ίσως είναι και λίγο πιο καλύτερα τα 
πράγµατα (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… στις εξετάσεις, στις πανελλήνιες. ∆εν ξέρω, παλιότερα ήτανε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με δέσµες. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Τι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με δέσµες. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, ήταν πιο δύσκολα νοµίζω να περάσεις. Τώρα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, επειδή 
έχει αλλάξει και το σύστηµα, ίσως γι’ αυτό µπαίνουν περισσότερα άτοµα. Θέλει λίγη προσπάθεια 
παραπάνω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα ‘πρεπε να µειωθεί το ποσοστό, να αυξηθεί ή να µείνει όπως έχει;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι, δεν… δεν νοµίζω. Πιστεύω ότι… θεωρώ βασικά ότι πρέπει να µείνει όπως 
έχει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Γιατί νοµίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωµα να κάνει αυτό που του αρέσει και στην 
εκπαίδευση… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Μειονότητα… όταν εννοείς… εεε… µειονότητα θα µπορούσε να είναι ας πούµε και τα 
άτοµα που είναι από άλλη χώρα και έχουν έρθει εδώ για… ξανακάνεις λίγο την ερώτηση; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν σε ρωτούσε κάποιος, τι σηµαίνει η λέξη µειονότητα. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, ωραία…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι θα του έλεγες; Έτσι όπως το φαντάζεσαι εσύ.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Έτσι όπως το φαντάζοµαι εγώ, και µε αυτά που µας έχουνε περάσει µε τη λέξη 
µειονότητα, είναι εεε… τα άτοµα… οι αλλοεθνείς βασικά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες «Που µας έχουνε περάσει». Ποιοι; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… δεν ξέρω, το σύστηµα, το όλο το… από τα µίντια… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας εεε… Ιταλός που έρχεται να δουλέψει εδώ, θεωρείται µειονότητα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι… (Σ.τ.Σ.: µε αβέβαιο τόνο φωνής) ναι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα αναγνωρισµένη στην Ελλάδα από το 
Σύνταγµα; Κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε, βασικά δεν… θα µπορούσες ας πούµε να είναι και εκείνοι που 
έχουνε την υπηκοότητα, έτσι. ∆ηλαδή… περίµενε. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε, όχι, δεν… δεν ξέρω, περίµενε 
τώρα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αν είναι κάποια αναγνωρισµένη από το Σύνταγµα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… σαν 
µειονότητα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε, δεν ξέρω, τα… µπορεί να είναι και τα άτοµα… κατώτερης 
κοινωνικής τάξης. ∆εν… δεν ξέρω, άλλη; Άλλο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι (Σ.τ.Σ.: κάνει και µε τον χαρακτηριστικό ήχο του λαιµού το σήµα του «όχι»).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο; 
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ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω, νοµίζω ότι αυτά… όλοι το ίδιο είµαστε. ∆εν… για ποιο λόγο 
να υπάρχει µειονότητα, αυτοί οι χαρακτηρισµοί, οι όροι και… δεν… δεν νοµίζω ότι θα έπρεπε να 
υπάρχει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… ναι, υπάρχουνε. Γερµανία… βασικά παντού νοµίζω ότι υπάρχει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… δεν νοµίζω ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις. Εεε… βασικά όχι, σίγουρα 
υπάρχουνε, γιατί τίθεται και το θέµα του ρατσισµού. Αλλά νοµίζω ότι η πλειοψηφία δεν είναι… δεν θα 
υπάρχει, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις στην πλειοψηφία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θετικές επιδράσεις; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… ναι, υπάρχουν. Αλλά… πιστεύω περισσότερες απ’ τις αρνητικές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆εν πιστεύω ότι ανήκω σε κάποια εθνικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν σου ‘λεγε κάποιος ας πούµε τι νιώθεις…  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… δεν ξέρω, απλά γεννήθηκα ς πούµε σ έναν τόπο, και… αυτό. 
Γεννήθηκα σ έναν τόπο, δεν νοµίζω ότι µε χαρακτηρίζει αυτό. Όπως όλοι οι άνθρωποι, θα µπορούσα 
να γεννηθώ κι εγώ κάπου αλλού. ∆εν νοµίζω ότι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν πας στο εξωτερικό και σε ρωτήσουνε; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ε θα τους πω τον τόπο που γεννήθηκα. Αλλά δεν σηµαίνει ότι… θα είµαι… θα το 
επικροτήσω κι όλας, απλά… νοµίζω ότι σε χαρακτηρίζει πιο πολύ από την γλώσσα, από… αυτά τα 
θέµατα.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα; Τον έχεις ακούσει καταρχήν; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Τον έχω ακούσει. Εεε… για µένα σηµαίνει άνθρωπος µε… απλά ότι έχει… µιλάει  
διαφορετική γλώσσα. Αυτό. Τίποτα παραπάνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;   
ΗΛΕΚΤΡΑ: Η µόνη διαφορά είναι στην οµιλία. Εεε ίσως έχουν και διαφορετικά ήθη έθιµα, αλλά µέχρι 
εκεί, δεν νοµίζω ότι υπάρχουν διαφορές σαν άνθρωποι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Οµοιότητες… ναι, θα µπορούσαν να υπάρχουνε πολλές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Π.χ. (Σ.τ.Σ.: σκέψη) Εεε… δεν ξέρω, ας πούµε ένας άνθρωπος που π.χ. είναι 
Βορειοηπειρώτης, θα µπορούσε να… να κάνει το ίδιο πράγµα που κάνω κι εγώ ας πούµε εδώ. Θα 
µπορούσε να είναι κι αυτός καλλιτέχνης, θα µπορούσε να είναι δηµόσιος υπάλληλος… ναι…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; 
Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς καταρχήν µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι… δεν… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, τους βλέπω όλους ίσους, δεν… δεν µ’ 
αρέσουν οι όροι κι οι ταµπέλες σε κάποια πράγµατα. ∆εν σηµαίνει για µένα κάτι αυτό. Απλά ζουν σε 
κάποια άλλη χώρα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα τους χαρακτήριζες εθνικά; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Αν τους έλεγα Έλληνες ή… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, οτιδήποτε. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆εν ξέρω, δεν θα τους χαρακτήριζα κάπως. Απλά ζουν σε… άλλο τόπο. Αυτό… δεν 
ξέρω… δεν ξέρω αν είµαι… αν σου απαντάω όπως πρέπει να σου απαντήσω… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις!  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α, ωραία, εντάξει…  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
Τι είναι αυτό δηλαδή που είπανε ότι θα είστε µειονότητα; Κατά την δική σου άποψη. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Γιατί… εεε… γιατί λογικά είναι πολύ λίγοι σε σχέση µε τα άτοµα που έχουν ήδη γεννηθεί 
εκεί, έχουν ήδη την υπηκοότητα, εεε… που δεν µιλάνε την… γλώσσα, την εθνική ας πούµε την… την 
διάλεκτο. Γι’ αυτό. Μόνο και µόνο γι’ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Η οποία σε περίληψη, είναι αυτή... (Σ.τ.Σ.: της δίνω τη 
φωτοτυπία). 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ωραία.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι… εντάξει, βασικά λογικό µου φαίνεται να υπάρχουνε… εεε… αυτός ο νόµος 
είναι για τα άτοµα που εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από την µειονότητα ας πούµε µιας 
άλλης χώρας; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συγκεκριµένα για την µειονότητα της Αλβανίας.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ωραία. Ναι, για ξαναπές µου λίγο την ερώτηση. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α, αυτή είναι η ερώτηση; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… εντάξει, το κάθε κράτος έχει… εεε… διαφορετικά… (σκέψη)… διαφορετικά 
κριτήρια, όπως κι εµείς εδώ έχουµε κάποια κριτήρια, είναι λογικό, εντάξει µου φαίνεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 
διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ε νοµίζω ναι, γιατί… για να µπεις σε µια σχολή, σίγουρα πρέπει να 
περάσεις πρώτα από κάποια στάδια. Και τα κριτήρια έξω είναι διαφορετικά, οπότε… ναι… (Σ.τ.Σ.: 
σκέψη)… εδώ που λέει εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό 1%, εννοεί ότι… δεν 
παίρνουνε πολλά άτοµα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι… είναι ας πούµε… σ εσάς κάθε χρόνο, πόσα άτοµα παίρνουνε;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α, υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος αριθµός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α, µ’ αυτό το συγκεκριµένο δεν συµφωνώ. Νοµίζω ότι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο είναι το 1%. Στο Φ.Π.Ψ. που είναι 250 άτοµα, 
το 1%, 1-2 άτοµα είναι.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆ηλαδή, το 1% είναι 2 άτοµα δηλαδή; Μπορούνε να µπούνε 2 άτοµα ας πούµε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ε, όχι βασικά, δεν συµφωνώ µ’ αυτό. ∆εν νοµίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει… τόσο 
µικρό… έπρεπε να υπάρχει ένα µέτρο, άλλα όχι σε τόσο µικρό ποσοστό. Γιατί αν κάποιος θέλει να 
µπει σε µια σχολή, και ξέρει ότι υπάρχει …υπάρχουν µικρές πιθανότητες, νοµίζω ότι τον αποθαρρύνει 
όλο αυτό. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Πώς σου φαίνεται αυτό; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Άρα πάλι 1% και σ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… γενικότερα αυτός ο νόµος µου φαίνεται ότι… ο τρόπος ας πούµε 
ένταξης, και οι εξετάσεις είναι εεε… σε φυσιολογικό επίπεδο, νοµίζω ότι µε χαλάει λίγο αυτό το 1% 
που δεν µπορούν να µπουν άτοµα. Ενώ συµφωνώ µ’ αυτά που λέει, και τις εξετάσεις εισαγωγής, δεν 
συµφωνώ µε…. µε το όριο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται ας πούµε το ότι δίνουν µόνο έκθεση, και µε το απολυτήριο λυκείου 
που έχουνε; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Για να µπούνε και στις 3 σχολές; Στρατιωτικές… 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για να µπούνε σ οποιαδήποτε σχολή, δίνουν µόνο έκθεση στην Ελλάδα, και µε µια 
αριθµητική διαδικασία βγαίνουν τα µόρια µαζί µε το απολυτήριο λυκείου που έχουνε. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Αυτό γίνεται ας πούµε, στην Βόρεια Ήπειρο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Άρα οι πανελλαδικές τους είναι µόνο αυτό, η έκθεση…. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, και όσο έχουνε βγάλει στο λύκειο. Και µετά απλά για τις Στρατιωτικές και την 
Αστυνοµική Ακαδηµία, δίνουνε και κατευθύνσεις, αλλά µόνο γι’ αυτές τις Σχολές.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Είναι µόνο γι’ αυτές τις τρεις Σχολές. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και για να µπούνε µετά στο Πλαστικών Τεχνών, δίνουνε και το Σχέδιο. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για να µπούνε ας πούµε στο Φ.Π.Ψ. ή στην Ιατρική, δίνουνε την έκθεση, και το 
απολυτήριο λυκείου.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆εν ξέρω, νοµίζω ότι για τις άλλες σχολές, π.χ. Ιατρική και για τις Θετικές Επιστήµες 
γενικότερα, δεν µου φαίνεται λογικό να δίνουν µόνο έκθεση και το απολυτήριο λυκείου. Εεε… νοµίζω 
ότι χρειάζονται τα µαθήµατα της Θετικής Κατεύθυνσης γι’ αυτό το… για την ένταξη στη σχολή. 
Απλά… ναι όχι, αυτό. Γιατί για τον Πλαστικών, δεν χρειάζεται θεωρώ. Ότι είναι αρκετό η έκθεση και 
το σχέδιο, γιατί τα µαθαίνεις τα άλλα, τα υπόλοιπα, µέσα στη σχολή. Ιστορίες και τέτοιες θεωρίες. 
Αλλά για τα.. για τις άλλες σχολές, όχι, δεν µου φαίνεται ορθό… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Νοµίζω ότι αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες εφόσον είναι αυτό 
το… υπάρχει αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το να δίνεις µόνο ένα µάθηµα. Εεε… ναι, ίσως τα βρει 
πιο σκούρα µετά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πάνω σε ποιον τοµέα; Πού πιστεύεις θα δυσκολευτεί; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη) εεε… δεν ξέρω, για τα µαθήµατα ίσως που θέλουν περισσότερη 
προσπάθεια, µαθηµατικά, φυσική, εξαρτάται και την σχολή βέβαια που θα επιλέξει… νοµίζω ναι, ότι 
αν δεν έχει περάσει αυτό το… (Σ.τ.Σ.: σκέψη) την εξέταση του να δώσει, και την προσπάθεια να µάθει 
να… να… να ρίξει λίγο κόπο παραπάνω, εεε… νοµίζω ότι θα αντιµετωπίσει δυσκολίες, ίσως θα είναι 
λίγο πιο δύσκολα µετά στην κατανόηση, σε κάποια πράγµατα. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τις Θεωρητικές Σχολές; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Για τις Θεωρητικές Σχολές… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα έχει περισσότερες ευκολίες ή δυσκολίες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ίσως κι εκεί έχει δυσκολίες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καλά, µην το λες επειδή εγώ είµαι θεωρητική!  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι εντάξει, ξέρω ότι έχετε και κάτι λατινικά και κάτι τέτοια κι εσείς, τα οποία ναι… 
εεε… όχι, αν δίνουν µόνο έκθεση, νοµίζω ναι, θα ‘ναι δύσκολα. Γιατί και κάποια µαθήµατα εεε 
ιστορία και τέτοια που κάνετε, δεν είναι κι εύκολα. ∆ηλαδή πρέπει να έχεις µια πρώτη βάση. Ναι, 
αυτό.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα µπορούσαν να έχουν κάποιες ευκολίες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)... Εάν είναι τόσο καλό το εκπαιδευτικό σύστηµα στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση… ίσως και να µην ήτανε… ίσως και να είχανε κάποιες ευκολίες. Αλλά σίγουρα χρειάζεται 
να ‘χεις µία πρώτη βάση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι Βορειοηπειρώτης και είναι αριστούχος;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Και είναι αριστούχος; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
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ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… δεν νοµίζω ότι θα σκεφτόµουνα κάτι… επειδή θα είχε διαφορετική εθνικότητα από 
µένα. Θα τον έβλεπα όπως θα έβλεπα κάποιον άλλον που θα ήτανε… που θα είχε την ίδια εθνικότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Την ίδια εθνικότητα µ’ αυτόν ή µε το σύνολο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Με το σύνολο. ∆εν νοµίζω ότι θα έκανα τέτοια διάκριση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… πάλι, δεν νοµίζω να σκεφτόµουνα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… λοιπόν, αυτό… 
γενικότερα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα που υπάρχει ας πούµε στην Βόρεια Ήπειρο, γι’ αυτό το λόγο 
το λες. Επειδή είναι πιο δύσκολο το σύστηµα έξω; Περίµενε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εεε… της δευτεροβάθµιας; (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει). 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Κάτσε λίγο, τα ‘χω στο µυαλό µου… εεε… όχι νοµίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια εεε… 
για να κατακτήσεις κάποια πράγµατα. ∆ηλαδή το ότι βγήκε από ένα σύστηµα, το… για την 
δευτεροβάθµια µιλάµε τώρα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εεε… όχι, στην τριτοβάθµια.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Στην τριτοβάθµια. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ας πούµε στο έτος σου. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ωραία. Εεε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ή γενικά. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι… βασικά αν δεν καταβάλλεις και προσπάθεια εεε… ατοµική προσπάθεια, νοµίζω 
ότι… σίγουρα δεν θα καταφέρεις κάποια πράγµατα, οπότε… µετά την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
εεε… σίγουρα υπάρχει η ατοµική προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλεις εσύ. Οπότε ο καθένας δεν θα 
µπορ… ο καθένας που δεν καταβάλλει ατοµική προσπάθεια, θα µπορούσε να βρεθεί σε αυτή την 
κατάσταση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι τα άτοµα αυτά καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια, ίδια ή λιγότερη; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Η µειονότητα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι, νοµίζω αυτό είναι καθαρά… δικό σου θέµα. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. 
Ο καθένας ξέρει την προσπάθειά που καταβάλλει σε κάποια πράγµατα. Οπότε δεν µπορώ να το κρίνω 
αυτό, δεν µπορώ να µιλήσω για κάποιον άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Που δεν; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Που δεν έχεις σχέση και µε τον οποιονδήποτε.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρω ‘γω δεν έτυχε ή έτυχε αλλά (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Απλά δεν έτυχε, δεν έτυχε... ∆εν έτυχε. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή, αυτός δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να 
στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο 
πανεπιστήµιο, όπως αυτή η κατηγορία. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… δεν ξέ, δεν το θεωρώ… δεν το θεωρώ 
σωστό. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Σίγουρα… εεε… η εκπαίδευση στην τριτοβάθµια µε την εκπαίδευση στην 
δευτεροβάθµια, δεν έχει καµία σχέση. Περνάς σε… είναι άλλο, άλλο φάσµα. Τελείως. Οπότε, έχει να 
κάνει καθαρά µε την θέληση που έχεις εσύ και… να µάθεις κάποια πράγµατα, να εξελιχθείς σαν 
άνθρωπος… οπότε δεν…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου; Το ίδιο ή (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Το ίδιο. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επεκτείνουµε την σκέψη του φοιτητή, και ειδικότερα αυτήν την έλλειψη 
εµπιστοσύνης που διακατείχε ως προς τον Βορειοηπειρώτη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με 
βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις ότι θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου 
που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε η σχέση µου… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η επαγγελµατική σχέση. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ωραία. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… δεν… δεν νοµίζω ότι θα είχα κάποιο πρόβληµα ας 
πούµε… θα ήτανε, θεωρώ ότι θα ήτανε πολύ καλή, δεν… δεν θα είχα κάποιο πρόβληµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε, νοµίζω δεν θα µε πείραζε αυτό, δεν θα το έβλεπα καν. Το θέµα είναι να… να βλέπεις 
τον άλλο… ότι έχει να δώσει κάτι, δηλαδή ότι… εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ότι κάνει προσπάθεια, 
προσπαθεί γι’ αυτό που έχει επιλέξει, και… ναι, όλα, δεν ξέρω, όλα πηγάζουν από τη θέληση που έχεις 
µέσα σου, και την προσπάθεια που καταβάλλεις για κάποια πράγµατα. Αυτό. ∆εν θα το… δεν θα το 
έβλεπα αρνητικά σε καµία περίπτωση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για άλλη µια µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Ξέρεις πάνω κάτω… 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Έχω ακούσει, ναι. Ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ότι µε την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το ‘23 λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέµου στην Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων 
κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 
και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης. 
Έτσι λοιπόν έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή τη 
µειονότητα, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… νοµίζω ότι δεν… το ότι… µένουν ας πούµε στον τόπο που µε 
χαρακτηρίζει εµένα ως… το ότι έχω µία συγκεκριµένη εθνικότητα, εεε δεν νοµίζω ότι µου λέει κάτι, 
απλά τα άτοµα αυτά έχουνε διαφορετική θρησκεία, διαφορετικά έθιµα από την πλειοψηφία, την… 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αυτό. ∆εν νοµίζω ότι µου λέει κάτι. Το µόνο διαφορετικό που έχουν, είναι ας πούµε 
η θρησκεία που… χαρακτηρίζει… τη… το κάθε έθνος που έχει µία συγκεκριµένη… αυτό, κάτι αλ… 
τίποτα άλλο… δεν…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μου ανέφερες τις διαφορές. Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σ εσένα και 
σε κάποιον που ανήκει στη συγκεκριµένη µειονότητα;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… οµοιότητες; Οµοιότητες όπως … (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… σίγουρα θα υπάρχουν 
οµοιότητες, ας πούµε στο… στην καθηµερινότητα κάποια στοιχεία, εκτός του αν βγάλουµε έξω τα ήθη 
και τα έθιµα τα διαφορετικά και τη θρησκεία, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες οµοιότητες. ∆εν µπορώ να 
εεε… ξέρω ποιες ακριβώς µπορεί να ‘ναι αυτές, αλλά… ναι, πιστεύω ότι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσες να σκεφτείς µία οµοιότητα; Οποιαδήποτε. Ό,τι σου ‘ρχεται στο µυαλό. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ό,τι µου ρθει στο µυαλό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Στην καθηµερινή ζωή. Ας πούµε το… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… το µαγείρεµα (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο πληθυσµός έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Λόγω της θρησκείας. Μόνο εκεί ας πούµε του βρίσκω… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι καθολικοί δεν έχουν αναγνωριστεί ως µειονότητα στη Σύρο ή στην Τήνο που 
υπάρχουνε πολλοί.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε γιατί… ίσως φταίει το ότι έχουµε την ίδια θρησκεία, αλλά µε κάποια διαφορετικά... 
εεε… είναι κάποια σηµεία τα οποία είναι διαφορετικά ας πούµε. Ίσως γι’ αυτό. Είναι κι αυτοί 
χριστιανοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
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ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… διαφορές µπορεί να ‘ναι στη γλώσσα… σίγουρα. Στη θρησκεία. Εεε, 
και ήθη κι έθιµα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Οµοιότητες… χαρακτηρίζονται κι αυτοί ως µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Με βάση την ίδια νοµοθεσία; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, είναι από ‘δω και κάτω (Σ.τ.Σ.: της δίνω τη φωτοτυπία). 
(Σ.τ.Σ.: τη µελετά από µέσα της). 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Μάλιστα… άρα δεν δίνουνε πανελλήνιες… αυτοί. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, πανελλήνιες δίνουν. Ναι, δίνουν πανελλήνιες.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Κανονικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όλα τα µαθήµατα. Όχι µόνο έκθεση που δίνουν. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι όχι, όλα τα µαθήµατα.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α. Αλλά εδώ πέρα µπαίνουνε… έχουν … υπάρχουν πιο λίγες θέσεις. 0,5%. ∆ηλαδή τι, θα 
µπει ένα άτοµο; (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, είναι ένα άτοµο.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α. Ίδια ερώτηση που ‘χε γίνει κι εδώ, έτσι; (Σ.τ.Σ.: δείχνει τη φωτοτυπία µε τη νοµοθεσία 
για τους Βορειοηπειρώτες).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνονται αυτοί οι νόµοι; Ή πώς τους χαρακτηρίζεις; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Τι να σου πω τώρα πώς τους χαρακτηρίζω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν… αν και η διαδικασία 
είναι η κανονική και τα λοιπά… εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να υπάρχει µόνο θέση για ένα άτοµο 
ας πούµε. Μου φαίνεται λίγο άδικο αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς, 
διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… νοµίζω ότι τους έφτιαξε για να… δίνεται η ευκαιρία εεε… στην πλειοψηφία ας 
πούµε στα άτοµα που ανήκουνε στο έθνος, κράτος, να … να µπαίνουν αυτοί στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, έτσι ώστε να µην… εεεε… να µην γίνει… να µην ξεσπάσει ας πούµε… να µην ξεσπάσουν 
αντιδράσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από ποιους; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Από τα άτοµα που ανήκουν στην πλειοψηφία, και όχι στην µειονότητα. Γιατί σίγουρα την 
µειονότητα δεν την βοηθάει. Σαν να σου λένε ότι, εντάξει, εσύ έχεις έρθει από άλλη χώρα, πήγαινε 
στην χώρα σου να σπουδάσεις εκεί. ∆ηλαδή τι έρχεσαι εδώ πέρα, τι ζητάς κι όλας, ζητάς και κάτι 
παραπάνω ας πούµε; Θα βοηθήσουµε τα άτοµα τα δικά µας είναι σαν να λέµε. Και… έχουµε… τόσες 
είναι οι θέσεις, κι άµα σου αρέσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως διάβασες, δεν µπορούν να εισαχθούν στα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 
Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γι’ αυτό τι σκέφτεσαι; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Γι’ αυτό τι σκέφτοµαι, εντάξει, δεν… από την στιγµή που… η θρησκεία τους και είναι 
διαφορετική, δεν νοµίζω ούτε αυτοί να θέλουν να ενταχθούνε. ∆εν ξέρω, εκτός άµα 
αλλαξοπιστήσουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 
Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; Γιατί 
πιστεύεις ότι στα παιδιά της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας δίνεται η δυνατότητα, ενώ στα 
παιδιά της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης όχι;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… γιατί έχουνε διαφορετική θρησκεία. ∆εν ξέρω τώρα πώς παν αυτά, όταν µπαίνεις σ 
αυτές τις σχολές τις στρατιωτικές πρέπει να… έχει να κάνει νοµίζω µε τη… µε το θρήσκευµα, εεε… 
ίσως επειδή είναι χριστιανοί και… της µειονότητας της Βόρειας… στη Βόρεια Ήπειρο, ίσως γι’ αυτό, 
καθαρά θέµα θρησκευτικό νοµίζω είναι.  



282 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς πιστεύεις ότι η θρησκεία επηρεάζει τον στρατό ή την αστυνοµία δηλαδή; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… πιστεύω ότι κανονικά δεν την… δεν επηρεάζει, αλλά… δεν ξέρω γιατί 
θα ‘πρεπε να υπάρχει αυτό το θέµα… πιστεύω ότι κανονικά δεν επηρεάζει, και δεν θα έπρεπε. Αλλά 
τώρα εκεί είναι … είναι να πιάσεις άλλη συζήτηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε αυτή τη νοµοθεσία; Ως προς το συγκεκριµένο κοµµάτι.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆ιαφωνώ. ∆εν… δεν συµφωνώ. Σε καµία περίπτωση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης. Αυτοί έχουνε διαφορετικές βάσεις. (Σ.τ.Σ.: της δίνω τις 
φωτοτυπίες). 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Η βάση είναι αυτή εδώ;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι. Έχουνε σχετικά… όχι σχετικά, χαµηλές βάσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου έναν σχολιασµό ή την σκέψη σου σε πάνω σε αυτό που είδες. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, για να ‘χουνε τόσο χαµηλές βάσεις, σίγουρα θα δίνουν πολλά 
άτοµα. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αλλά το να … (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, είναι λίγο, µου φαίνεται λίγο 
ανώφελο το να είναι τόσο χαµηλές οι βάσεις, να δίνουν τόσα άτοµα, γιατί σίγουρα θα είναι αρκετά, για 
να περνάει το 0,5% … νοµίζω ότι θα ‘πρεπε να είναι κανονικά, σε κανονικά επίπεδα… δεν ξέρω, 
γιατί… δεν µου φαίνεται φυσιολογικό, τα αποθαρρύνει κι όλας. Γιατί σου λέει ο άλλος έχει χαµηλή 
βάση, θα δώσω, θα περάσω, αλλά µπορεί και να µην τον πάρουνε λόγω των θέσεων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται που ας πούµε στην Ιατρική που έχει 19, και αυτοί µπαίνουνε µε 
15200; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, για ‘µένα θα ήτανε σωστό να ήταν οι βάσεις όπως 
είναι και οι δικές µας, και απλά να µπαίνουνε περισσότερα άτοµα. ∆ηλαδή να µην είναι τόσο µικρό το 
ποσοστό…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να µου το 
σχολιάσεις µετά. (Σ.τ.Σ.: της δίνω το κείµενο). 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι διακρίνω και µία έτσι ρατσιστική αντιµετώπιση. Αλλά 
συµφωνώ στο ότι δεν θα έπρεπε να είναι οι βάσεις χαµηλότερες απ’ αυτές που… που είναι ας πούµε 
για τους Έλληνες… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε αυτό βασικά, αυτό που πα και πριν, ότι θα έπρεπε να είναι οι 
βάσεις το ίδιο… για όλους. Την προσπάθεια που καταβάλλουνε… εεε… που καταβάλλουνε ας πούµε 
τα παιδιά που έχουνε υψηλότερη βάση, θα έπρεπε την ίδια προσπάθεια να καταβάλλουν και… και η 
µειονότητα αυτή. Απλά να υπάρχουνε παραπάνω θέσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχουνε χαµηλότερη βάση; Βασικά είναι µια ερώτηση που µου ρθε 
τώρα. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ίσως γι’ αυτό. Ίσως γιατί… γιατί οι θέσεις είναι… οι πιθανότητες να µπούνε πολλοί, είναι 
µηδαµινές… γι’ αυτό πιστεύω ότι χαµηλές οι βάσεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας; Γιατί κι αυτοί είναι ειδική κατηγορία στο µηχανογραφικό. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… ναι αλλά δεν έχει γραφτεί όµως κάτι τέτοιο. Για να µην έχει γραφτεί… (Σ.τ.Σ.: 
σκέψη)… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή µου, αλλά ένας µαθητής θα µπορούσε να πει ξέρω 
‘γω (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, θα µπορούσε να πει γιατί… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρω ‘γω να γίνω Βορειοηπειρώτης, αντί για µουσουλµάνος. Για να δώσει µόνο 
έκθεση ας πούµε. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο εφόσον εεε… ο τρόπος εισαγωγής είναι µόνο το 
να δώσουν µόνο ένα µάθηµα ας πούµε µαζί µε... κάτι άλλο. Σίγουρα θα µπορούσε να έχει γραφτεί. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
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ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… όχι, νοµίζω ότι… δεν νοµίζω ότι αντιµετωπίζει ούτε 
περισσότερες ευκολίες ούτε περισσότερες δυσκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσες να σκεφτείς µια ευκολία ή µια δυσκολία; Ή µπορεί να πιστεύεις ότι 
µπορεί και να µην έχουνε δυσκολία ή ευκολία, να ‘ναι το ίδιο.  
(Σ.τ.Σ.: σκέψη)… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχει τύχει καταρχήν να γνωρίσεις ένα τέτοιο άτοµο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι. Εεε σε σχέση ας πούµε µε τα µαθήµατα της σχολής;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ε όχι, δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να αντιµετωπίσει κάποια… 
δυσκολία ή ευκολία. Βασικά εξαρτάται. Θα µπορούσε. Μάλλον. Ναι, θα µπορούσε. Όπως θα 
µπορούσε και… ένας ελληνικής καταγωγής να αντιµετωπίσει δυσκολίες και ευκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή θεωρείς ότι ό,τι ευκολίες ή δυσκολίες αντιµετωπίζει ένας ελληνικής 
καταγωγής όπως λες, θα µπορούσε να αντιµετωπίζει κι ο άλλος. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Η µόνη δυσκολία που µπορεί να αντιµετωπίζουν, είναι η δυσκολία της γλώσσας… στα 
µαθήµατα… ας πούµε εντάξει, δεν νοµίζω να υπάρχει κάποια δυσκολία, το µόνο πρόβληµα που 
βλέπω, είναι η γλώσσα, αν µιλάνε διαφορετική. Αν έχουν την διαφορετική διάλεκτο. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… 
σίγουρα θα ‘ναι πιο εύκολο για έναν Έλληνα που ξέρει αυτήν τη γλώσσα, και είναι… βασικά σίγουρα 
θα είναι πιο εύκολο για έναν Έλληνα, για την γλώσσα µόνο αυτό το θέµα… αυτό… ναι, δεν ξέρω, δεν 
βλέπω κάτι, κάποια άλλη δυσκολία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στον τρόπο που αντιµετωπίζεται από κάποιον που ‘χει γεννηθεί στα Γιάννενα ή 
κάποιον που ‘χει γεννηθεί στην Κρήτη; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ο µουσουλµάνος; Πώς θα αντιµετωπίσει ένας Έλληνας τον µουσουλµάνο;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… δεν ξέρω, ας πούµε εγώ, δεν θα τον αντιµετώπιζα κάπως διαφορετικά, διαφορετικά 
από έναν Έλληνα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Τώρα άλλοι, ναι, µπορεί να τον αντιµετωπίζουν διαφορετικά 
λόγω της καταγωγής ή της θρησκείας του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο που ανήκει στην µουσουλµανική µειονότητα;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη) εεε… δεν νοµίζω ότι θα σκεφτόµουνα κάτι διαφορετικό. ∆εν… δεν 
σκέφτοµαι καν τη… πώς να το πω… εεε… το ότι έχει διαφορετική θρησκεία, βασικά δεν… δεν 
σκέφτοµαι καν… το θέµα όλο αυτό θρησκεία… δεν θα το κοίταζα καν… δεν ξέρω, είναι απλά µία 
ταµπέλα που µας έχουνε βάλει… για καθαρά άλλα θέµατα, η θρησκεία. ∆εν ξέρω, εγώ πάντως αυτό µε 
τις θρησκείες, δεν το βλέπω και πολύ, δεν είναι πολύ καλό! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Για µένα. Παίζονται άλλα 
συµφέροντα µε τις θρησκείες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Π.χ. Εεε… πιο πολύ ίσως πολιτικά, θέµατα, δηλαδή κρύβονται κι άλλα από πίσω… εεε… 
είναι καθαρά για να µας… να µας κατατάξουνε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη) να µας βάλουνε σ ένα κουτί, για να 
υπάρχουνε διαπληκτισµοί και µόνο… γι’ αυτό δεν… δηλαδή… τις θρησκείες δεν τις βλέπω καν ας 
πούµε, δεν υπάρχουν καν ως θέµα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θεωρείς ότι ανήκεις σε κάποια θρησκεία; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι ε; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο; Ίσως έπρεπε να κάνω και µια τέτοια ερώτηση. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι! Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το θέµα µε τις θρησκείες. Άµα το πιάσουµε, δεν θα 
το αφήσουµε! ∆εν ξέρω, δεν… δεν πιστεύω γιατί… βλέπω ας πούµε τι γίνεται ανά καιρούς µε τις 
θρησκείες, και ότι… σίγουρα παίζουν κι άλλα συµφέροντα, κι είναι καθαρά για να… για να µπορούν 
να µας ελέγχουν… εεε… υπάρχει… εεε… πως το λένε… πώς είναι… όπως οι φίλαθλοι ας πούµε µίας 
οµάδας, που είναι… τη λέξη δεν βρίσκω… όχι εθισµένοι… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… φανατισµένοι! Ναι, δεν 
ξέρω, όλο αυτό µού δηµιουργεί αυτό τη, το αίσθηµα το… του φανατισµού. Γι’ αυτό δεν βάζω τον 
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εαυτό µου, δεν τον κατατάσσω σε µία συγκεκριµένη θρησκεία. Και από ‘κει και πέρα, ό,τι δεν έχω δει 
και µε τα µάτια µου, δεν… πιο πολύ πιστεύω ας πούµε στη φυσική, τους νόµους όλους αυτούς, οπότε 
δεν…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να το κάνουµε λίγο πιο ελεύθερο. 
(Γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκεία; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… λοιπόν. Πιστεύω ότι υπάρχουν θρησκείες, για να… σίγουρα δεν ενώνει 
καµία θρησκεία τους ανθρώπους. Εεε… και πιστεύω ότι υπάρχουνε για το λόγο µόνο και µόνο για να 
υπάρχει ένταση. Να υποστηρίζεις κάποια πράγµατα, δηλαδή όλα αυτά πιστεύω ότι έχουνε 
δηµιουργηθεί σίγουρα. Εεε… και µόνο για συµφέρον. Μόνο γι’ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι µόνο η θρησκεία έχει… παίζει αυτό το ρόλο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Σίγουρα είναι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι η θρησκεία, αλλά από ‘κει και πέρα… λογικά δεν 
θα υπάρχουν κι άλλα πράγµατα; Τα οποία δεν µου ρχονται τώρα στο µυαλό (Σ.τ.Σ.: γέλια). Σκέφτοµαι 
ανώτερους, αλλά… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εµείς έχουµε να πάρουµε στοιχεία από τους µουσουλµάνους;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Στοιχεία όσον αφορά τη θρησκεία τους; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, γενικά. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Α, γενικά. Ναι, από… τον κάθε πολιτισµό, από τον κάθε λαό… έχουµε να πάρουµε 
στοιχεία. Αρκεί να είµαστε δεκτικοί, και να… έχουµε σίγουρα να κερδίσουµε κάτι. Γιατί µπορούµε να 
πάρουµε κάποια πράγµατα, να εξελιχθούµε σαν άνθρωποι, να… σκεφτούµε… αυτό, βασικά να ‘χουµε 
την θέληση να δεχτούµε κάποια πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις, πάλι µιλώντας για τους µουσουλµάνους της Θράκης, ότι έχει γίνει 
αυτός ο – όχι διαχωρισµός – στην εισαγωγή της τριτοβάθµιας; Είναι σε ειδική κατηγορία σύµφωνα µε 
τον νόµο.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι. Πιστεύω ότι έχει γίνει καθαρά λόγω θρησκείας. Γι’ αυτό. ∆εν βρίσκω κάποιο άλλο 
λόγο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί, η θρησκεία πού «κολλάει» στο όλο… στην όλη εισαγωγή στο πανεπιστήµιο; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, είναι… θέλει πολύ να κάτσεις να το σκεφτείς όλο αυτό. ∆ηλαδή 
µπορεί να σου ρχονται πολλά πράγµατα στο µυαλό, αλλά κάτι συγκεκριµένο… δεν ξέρω… (Σ.τ.Σ.: 
σκέψη)… εεε… δεν ξέρω, νοµίζω ότι είναι αυτό που… εεε… που οδηγεί τα πλήθη η θρησκεία, δηλαδή 
σε… σε ελέγχει σε κάποια πράγµατα. Οπότε σου λέει ότι αν θες να µπεις στο πανεπιστήµιο, στο 
ελληνικό πανεπιστήµιο, σου, εγώ µπορώ να σου δώσω αυτά. Άµα δεν θες, πήγαινε στην χώρα σου που 
έχεις την συγκεκριµένη θρησκεία, και έχει να σου δώσει άλλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το κράτος τι πιστεύεις ότι µπορεί να κερδίσει µ’ αυτό ή να χάσει; Θα µπορούσε ας 
πούµε να µην έχει… όπως λες, να τους στέλνει στο κράτος. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι αλλά τότε δεν… το κράτος ίσως γι’ αυτό, θέλει να ελέγξει το δικό του πληθυσµό µε 
αυτόν τον τρόπο. Εεε, από ‘κει και πέρα σου λέει ότι, δεν µπορώ να ελέγξω… να υπάρχει… εεε, 
υπερπληθώρα µε αυτόν τον τρόπο. ∆ηλαδή αν τους έβαζε όλους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,  θα 
υπήρχε µεγάλος αριθµός, οπότε… δεν θα µπορούσε να τους ελέγξει και µε την διαφορετική θρησκεία, 
γιατί υπάρχουν ας πούµε κάποια πράγµατα γραµµένα π.χ. στο… στη Βίβλο, ωραία; Που τα ακολουθεί 
ο πληθυσµός της κάθε χώρας. Εεε… ε δεν ξέρω, είναι να σου λέει ότι… θα ελέγχω, εεε… τον 
πληθυσµό που θέλω να ελέγχω, δηλαδή αυτοί που θα ‘ναι χριστιανοί, θα… πηγαίνουν µε βάση…. Πώς 
να το πω πάλι… Κατάλαβες πάνω κάτω τι θέλω να πω… όχι! Κάτσε να το ξαναπάρουµε απ’ την αρχή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… δεν ξέρω, για να υπάρχει βασικά οµοιόµορφη… λοιπόν. 
Οµοιόµορφη κατανοµή, στο να… στο να κινείς τον πληθυσµό εσύ, ωραία; Μάλλον το κράτος αυτό 
θέλει να κάνει. Να έχει, να… να ξέρει πόσα άτοµα θα ελέγχει µέσω της θρησκείας, οπότε σου λέει ότι 
δεν µπορώ να πάρω εγώ παραπάνω γιατί πρέπει να υπάρχει κατανοµή οµοιόµορφη σε κάθε κράτος, 
έτσι ώστε να ελέγχει τον πληθυσµό του. Οπότε άµα δεν θες, πήγαινε στη χώρα σου, για να υπάρχει 
ισορροπία. Ίσως γίνεται κι αυτό. ∆εν ξέρω, κάπως έτσι το σκέφτοµαι. Λίγο µπερδεµένα τα λέω! 
(Σ.τ.Σ.: γέλια).  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι! Είχαµε πει για τον αριστούχο, τώρα αν είχαµε κάποιον που περνάει µε δυσκολία 
τα µαθήµατα, ποιες σκέψεις θα έκανες; Ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Κάποιον που περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα… από µειονότητα, έτσι; (Σ.τ.Σ.: 
σκέψη)… ναι, αλλά θα µπορούσε να είναι και… Έλληνας, κάποιος που να περνάει µε δυσκολία τα 
µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Εµείς απλά παίρνουµε αυθαίρετα την µεταβλητή θρησκεία. Και βλέπουµε ότι 
είναι µουσουλµάνος της µειονότητας. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆ηλαδή µιλάµε για, π.χ., έχουµε ένα τµήµα σε µία σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, το Πλαστικών. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ωραία. Σαν να λέµε ότι ένας απ’ αυτούς, είναι µουσουλµάνος, και αυτός µόνο ο ένας, 
περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα. Σαν να λέµε αυτό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. Έχουµε 50 άτοµα, τα οποία περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, και παίρνουµε 
έναν τυχαίο, και βλέπουµε ότι είναι µουσουλµάνος.  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Τι σκέφτοµαι γι’ αυτό;  Εεε… δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι πάνω σ αυτό… είναι όπως 
αυτό θεωρώ στην ίδια ερώτηση που απάντησα προηγουµένως. Το βλέπω όπως ναι, κι ένας άλλος, θα 
µπορούσε κι αυτός να περνάει µε δυσκολία τα µαθήµατα, δεν µου λέει κάτι. ∆ηλαδή το θέµα ότι… το 
θρησκεία, το ότι είναι µουσουλµάνος, δεν νοµίζω να µου λέει κάτι. ∆εν νοµίζω να υπάρχουν τέτοια 
θέµατα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πιο πολύ αυτά τα ορίζουν οι νόµοι. Από ‘κει και πέρα, το τι 
γίνεται µετά, το αν θα µπει αυτό το… ο κάποιος σε… στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, νοµίζω από ‘κει 
και πέρα είναι καθαρά θέµα δικό του… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν που έλεγες για το κράτος, θεωρείς ότι µέσω της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
γίνεται ένας τρόπος ελέγχου του πληθυσµού; Αν κατάλαβα καλά. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι. Εεε… πιστεύω ότι αυτό, κι αυτά τα άρθρα που διάβασα πριν βασικά, οι νόµοι που… 
είναι περί µειονότητας και τα λοιπά, πιστεύω ότι γι’ αυτό γίνεται. Κάθε κράτος πρέπει να ξέρει πού 
βαδίζει, και πόσο… γιατί π.χ. αν φύγουν όλοι, αλλοεθνείς, και έρθουνε στην Ελλάδα π.χ., και θέλουνε 
να µπούνε όλοι αυτοί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκεί θα υπάρχει εεε… θα… είναι πολύ µεγάλος ο 
αριθµός, δηλαδή δεν θα µπορούνε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, λοιπόν, κάτσε… δεν ξέρω, καθαρά… 
κόλλησα… τα ‘χω όλα πολύ… πολλές σκέψεις στο µυαλό µου και δεν ξέρω πώς να τις βγάλω. Λοιπόν 
ναι, πιστεύω ότι αυτό το… πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός, δηλαδή αν γεµίσουµε π.χ. από 
φοιτητές και αλλοεθνείς, έρθουν και αλλοεθνείς και γεµίσουµε, δεν θα µπορούν να υπάρχει ένας, µία 
πορεία ας πούµε συγκεκριµένη όπως θα την ήθελαν κάποιοι. Γι’ αυτό το… ο… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… το 
να… υπάρχει ένας… µία ισορροπία σε κάθε κράτος… θα γινότανε χάος ας πούµε µετά. Θα υπήρχε το 
χάος. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι εεε… τα ποσοστά συγκεκριµένα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες, είναι και αυτή της µουσουλµανικής µειονότητας. Πώς κρίνεις την άποψή του αυτή για 
έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… δεν ξέρω, δεν την… δεν θεωρώ ότι θα έκανε την δουλειά του 
καλύτερα ή χειρότερα από κάποιον… που δεν θα ήτανε στη µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα πήγαινες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, γιατί όχι. Αν… δεν θα, ας πούµε µπορεί να µην πήγαινα και σ έναν Έλληνα που θα 
είχε τελειώσει την ίδια σχολή. Αν ήξερα ότι αυτός θα ήτανε, θα έκανε την δουλειά του σωστά, καλά 
και τα λοιπά, ναι, θα πήγαινα, γιατί όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήταν δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιοσδήποτε άλλος 
επαγγελµατίας; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι, το ίδιο πάλι. Θα… θα πήγαινα, δεν θα είχα πρόβληµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης που τον διακατείχε, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα 
της Θράκης; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… νοµίζω οι σχέσεις µου θα ήτανε αρκετά καλές. Εφόσον κι αυτός 
το ήθελε, έτσι; Εεε… απλά το όλο θέµα είναι να… να κάνεις... π.χ. για έναν γιατρό, εεε… θα πρέπει 
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για µένα να κάνει… να είσαι σωστός, να κάνεις… να ξέρεις πού βαδίζεις, να κάνεις το επάγγελµά σου 
σωστά, όπως πρέπει να το κάνεις. Το ίδιο και για έναν δικηγόρο, για έναν λογιστή. Να έχεις γνώση 
πάνω σ αυτό. Αυτό. Το θέµα είναι να ‘χεις πάρει τη γνώση που σου έχει προσφέρει η τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, και να την χρησιµοποιήσεις σωστά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, κάτι που θέλεις να κάνεις στον 
ιδιωτικό τοµέα. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο 
θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Θα υπήρχανε µεγάλες πιθανότητες, αν µε ικανοποιούσε η δουλειά που έκανε… και οι 
γνώσεις που είχε ήτανε επαρκείς για µένα, ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Και έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο 
της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Αν 
ξαναδούµε την εικόνα που είδαµε πριν. Και αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως 
πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους 
περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… νοµίζω… σίγουρα όχι ο Έλληνας εφόσον… νοµίζω πιο πολύ η 
µειονότητα… βασικά και της Αλβανίας και της Θράκης που είναι µουσουλµάνοι. Γιατί αυτοί έχουνε 
εεε… λιγότερες θέσεις για να µπούνε στο πανεπιστήµιο, στην τριτοβάθµια. Νοµίζω αυτοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Η πλειοψηφία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Λόγω θέσεων; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… και οι τρεις. Αλλά… ναι αν βγάλουµε έξω το θέµα εεε των θέσεων, και οι τρεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις, οτιδήποτε; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Τι άλλο… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, απλά νοµίζω ότι αυτό, πρέπει ν αλλάξει λίγο η 
νοµοθεσία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ άµα ήσουν υπουργός, πώς θα την έκανες; 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ε δεν θα είχα τόσο αυστηρά µέτρα. Θα άλλαζα τη νοµοθεσία για τους… για τη 
µειονότητα της Αλβανίας σίγουρα, πιστεύω ότι έπρεπε να δίνουν όλοι τα ίδια µαθήµατα και να είχανε 
τα ίδια δικαιώµατα, εεε… και παραπάνω θέσεις, σίγουρα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο γι’ αυτούς να µπούνε δίνοντας µόνο έκθεση και µε το 
απολυτήριο; Αν εσύ ήσουν υπουργός, θα τους έπαιρνες όλους σ ένα σχολείο των Ιωαννίνων να δώσουν 
όλοι πανελλήνιες; Λόγω εγγύτητας στα Γιάννενα δηλαδή. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ε δεν… κοίτα. Νοµίζω ότι… το θέµα των πανελληνίων έπρεπε να είναι… δεν ξέρω, το 
βλέπω σαν να ‘χουµε όλοι τα ίδια δικαιώµατα. Οπότε ναι. Ό,τι δικαιώµατα έχουµε κι εµείς, έπρεπε να 
έχουνε και οι µειονότητες. Αυτό, δεν θα έκανα κάποια διάκριση. Κάτι άλλο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, εσύ άµα θες κάτι άλλο. 
ΗΛΕΚΤΡΑ: Εεε… όχι, βασικά δεν µπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι άλλο. 

 

5.10. Συνέντευξη δέκατη: Ιοκάστη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θέλω να θυµηθείς και να σκεφτείς για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα 
την τρίτη λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… µέτρια, δηλαδή δεν προσπάθησα αρκετά. Απλά έκανα µία µέτρια προσπάθεια γιατί 
ήξερα ότι η σχολή είναι… εύκολη ξέρω ‘γω, οπότε… µέτρια! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήθελες στη συγκεκριµένη σχολή να περάσεις; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι, ήταν η πρώτη µου επιλογή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
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περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… νοµίζω… όχι ακριβώς. ∆ηλαδή περιµέναµε πολύ… καλύτερα πράγµατα, αλλά είναι 
λίγο πιο δύσκολα απ’ ό,τι το περιµέναµε!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περίµενες δηλαδή ότι θα ‘ναι πιο εύκολα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι, ότι θα είναι πιο ξεκούραστα ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον ήρωα του φυλλαδίου που τώρα 
ξεκουράζεται; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε ναι! Πολύ άνετα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε νοµίζω ότι είναι λίγο λογικό, γιατί όσο πάει ρε παιδί µου οικονοµική κρίση κι αυτά, 
οπότε… ο καθένας ψάχνει να βρει τρόπους για να παίρνει λεφτά, να έχει µια σταθερή δουλειά και τα 
λοιπά. Οπότε ναι, το θεωρώ ότι είναι λογικό να έχει αυξηθεί, και νοµίζω ότι… δεν ξέρω αν θ’ αυξηθεί, 
γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει οικονοµική δυνατότητα από όλους. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι πρέπει να µειωθεί ή ν αυξηθεί ή να µείνει ως έχει ο αριθµός των φοιτητών; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… τι θεωρώ;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, τι θέλεις εσύ. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εγώ θα ήθελα να αυξηθεί, δεν, δεν ξέρω αν θα αυξηθεί, αλλά θα ήθελα ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε όχι, δεν νοµίζω! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι πιστεύεις ότι δεν έχουν; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… ε αυτοί που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, εεε είναι και το, το περιβάλλον 
το οικογενειακό ξέρω ‘γω, πόσο θα σε βοηθήσει να περάσεις κάπου, πόσο όχι, πόσο θα σε στηρίξει 
στην απόφασή σου κι αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε, γενικά νοµίζω ότι είναι λίγο παραµεληµένοι, οπότε θα ήθελα να δίνονται λίγο 
παραπάνω απ’ ό,τι τώρα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Οι… άλλες θρησκείες, οι µετανάστες ξέρω ‘γω και τέτοια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά τη λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μειονότητα; Εεε άτοµα τα οποία εεε… διαφέρουνε σύµφωνα µε… κάποια… δεδοµένα 
που έχουµε στο µυαλό µας γενικά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… Ναι, σίγουρα υπάρχει, νοµίζω παντού υπάρχουνε µειονότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην Ελλάδα ποια ας πούµε; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ποια… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… κάτσε να σκεφτώ! Μειονότητα… εεε… τι να πω… δεν µου 
‘ρχεται κάτι τώρα! (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω καθόλου αυτή τη στιγµή. ∆εν µου ‘ρχεται κάτι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος 
µειονότητα;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα; ∆εν ξέρω!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Παντού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω, πιστεύω παντού.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μειονότητα ας πούµε, εννοούµε ακόµα και ανθρώπους που έχουν έρθει από Αλβανία, από 
άλλα µέρη;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ε, δεν ξέρω! Πώς επιδράει εµάς; Σ εµάς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Ναι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επίδραση είτε αρνητική είτε θετική. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ε είναι, δεν θεωρώ ότι θα µας προσφέρουνε… όχι ότι θα µας προσφέρουνε κάτι, σίγουρα 
µπορούνε να προσφέρουνε, αλλά δεν θεωρώ ότι µας κάνουνε… κάτι κακό ας πούµε. Αυτό 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι καλό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Κάτι καλό ίσως ναι, µπορεί να γίνει. Αλλά κάτι κακό σίγουρα όχι πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καλό σε ποιον τοµέα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Σ οποιοδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν µπορείς να σκεφτείς κάτι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… µαθαίνοντας πράγµατα για… άµα πιάσω δηλαδή το… διαφορετικούς πολιτισµούς 
κι αυτά, µπορείς να µάθεις πράγµατα για άλλους πολιτισµούς, εεε… αυτό, ξέρω ‘γω, είναι ένα θετικό 
ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Στην Ελλάδα, ξέρω ‘γω, ελληνική. Τι εθνικότητα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποιον Έλληνα ή Ελληνίδα;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… ούτε που ξέρω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν το ‘χω σκεφτεί. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το πρώτο που σου ‘ρχεται στο µυαλό. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… σαν χαρακτηριστικό;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆ηλαδή γενικά το τι µπορεί να ισχύει για τους Έλληνες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που ενώνει τον συγκεκριµένο πληθυσµό και τους 
κάνει Έλληνες; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ξέρω ‘γω! (γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε τι διαφέρεις από έναν Γερµανό, Γάλλο, Ιταλό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… καταρχάς στη γλώσσα! Αυτό είναι το κύριο. Εεε γενικά, τα χαρακτηριστικά… τα 
στοιχεία του πολιτισµού µας, ξέρω ‘γω. Γενικά αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άλλο ένα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γλώσσα, πολιτισµός. Κι αν µπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο. Αν σου ‘ρχεται. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν µου ‘ρχεται αυτή τη στιγµή!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει, άµα σου ρθει µετά, εννοείται µπορούµε να επιστρέψουµε. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε τίποτα, είναι καθαρά το µέρος το οποίο µένουνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;   
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε πέρα απ’ τα γλώσσα, θρησκεία ξέρω ‘γω, όχι, θρησκεία δεν ξέρω άµα έχει διαφορά. 
Εεε όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διαφορά πέρα από θέµατα πολιτισµού και τέτοια.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σ’ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε ναι. Και οι δύο άνθρωποι είµαστε, σίγουρα θα υπάρχουνε οµοιότητες!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
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ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε τι είναι εθνικά; ∆ηλαδή Έλληνες που έχουνε πάει στην Αλβανία. Εεε… ό,τι 
αισθάνονται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω, από ποια άποψη να συµφωνώ ή να διαφωνώ; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί από τα κράτη ως µειονότητα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Γιατί ίσως αριθµητικά είναι λιγότεροι από την εεε… οι… οι… από… Βορειοηπειρώτες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μάλιστα.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε θύµισέ µου λίγο, για ποιους µιλάει; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τους Βορειοηπειρώτες.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ωραία, εντάξει.  
(Σ.τ.Σ.: συνεχίζει το διάβασµα).  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι, οκ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τους κατάλαβες; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε ναι, λίγο που το διάβασα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Όχι, δεν γνώριζα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε δεν ξέρω! Βασικά δεν το διάβασα και πολύ! Εννοώ δεν µου κάθισε, γιατί δεν µπορώ 
να συγκεντρωθώ αυτή τη στιγµή. (Σ.τ.Σ.: ξαναδιαβάζει)… α, ότι δίνουνε ιδιαίτερη σηµασία δηλαδή 
στη γλώσσα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήµια µε βαθµό απολυτηρίου του αλβανικού 
σχολείου, συν τη γλώσσα που δίνουνε στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο στοιχεία, και µέσω µιας διαδικασίας, 
µε τα µόρια συγκαταλέγονται. ∆ηλαδή µε τη γλώσσα που δίνουν στην Ελλάδα, και µε το βαθµό του 
αλβανικού απολυτηρίου.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μάλιστα. Και ποια είναι η γνώµη µου γι’ αυτό δηλαδή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν ξέρω αν θα έπρεπε να δίνεται τόση βάση στο… σίγουρα 
στο… δεν ξέρω! Πρέπει να την απαντήσω οπωσδήποτε αυτήν την ερώτηση; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι ας πούµε σ αυτούς γίνεται ειδική (Σ.τ.Σ.: διακόπτει) 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ότι είναι ξεχωριστό. Ναι, αυτό είναι άσχηµο. ∆εν ξέρω, θα έπρεπε να έχουµε όλοι τις ίδιες 
εεε… ευκαιρίες και… δυνατότητες… και να µην υπά, να µην υπάρχει τόσο… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… αλλά 
και πάλι, το ότι… δεν ξέρω. ∆εν ξέρω. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ας την προσπεράσουµε αυτή την ερώτηση!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς ή 
διαφωνείς; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω! ∆εν ξέρω αν συµφωνώ. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι, δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Πώς το βλέπεις αυτό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Πραγµατικά δεν ξέρω τι να απαντήσω σ αυτές τις ερωτήσεις. 
Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω!   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε δεν ξέρω, θεωρώ ότι περισσότερες δυσκολίες γιατί αν κρίνουµε ότι περνάει σε ένα 
πανεπιστήµιο εδώ ας πούµε, εεε… και προσπαθεί να… τα βγάλει πέρα όπως τα βγάζουµε κι εµείς, 
είναι πιο δύσκολο γι’ αυτόν απ’ ό,τι είναι για µας, γιατί µπορεί να µην ξέρει καλά είτε την γλώσσα, και 
δεν ξέρω αν τους δίνονται εεε… παραπάνω ευκολί, εε διευκόλυνση για να… ή αν είναι το ίδιο µ’ εµάς. 
Ξέρω ‘γω. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε πολλές άλλες. 
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Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος και είναι Βορειοηπειρώτης;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ότι πιθανότατα είχε κάνει, έχει καταβάλλει µεγαλύτερη προσπάθεια απ’ ό,τι ένα άτοµο της 
δικιάς, της δικιάς µας καταγωγής για να φτάσει εκεί που έφτασε, και θα έλεγα µπράβο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, κι είναι Βορειοηπειρώτης. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος να διευκολυνθούνε αυτά τα άτοµα εεε… 
αυτό. Ώστε να τα πάνε καλύτερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί του;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Πολύ καλή! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Με ειδική κατηγορία, δηλαδή; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως εν προκειµένω οι Βορειοηπειρώτες. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Α! Εεε… ρατσιστικό. ∆εν ξέρω τι να πω. Ναι, ρατσιστικό θα το ‘λεγα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆ηλαδή… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν δεν ήτανε γιατρός, αν δεν µου ‘λεγε ας πούµε για γιατρό, να πήγαινε δηλαδή σε 
κάποιο γιατρό, αλλά να πήγαινε σε κάποιο δικηγόρο ή (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ε το ίδιο πράγµα. Το ίδιο πράγµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της 
Αλβανίας; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Οι ίδιες µε… αν προέ, προέρχεται από εµάς. Ξέρω ‘γω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Αρκετά πιθανό!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, και να σου θυµίσω από την ιστορία ότι µε 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά 
Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και 
των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ίµβρου και Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της 
ελληνικής Θράκης. Και έτσι έµειναν αυτοί εκεί, και έχουµε τώρα την Μουσουλµανική Μειονότητα της 
Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουν στην Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον από τη µειονότητα 
αυτή;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν νοµίζω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
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ΙΟΚΑΣΤΗ: Σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιο τοµέα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… αφού µένουµε στην ίδια χώρα, θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρχουνε οµοιότητες σε 
κάποια πράγµατα. ∆εν ξε, δεν ξέρω πού ακριβώς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… διαφορές… δεν ξέρω. ∆εν… δεν ξέρω. Ε από ποια άποψη διαφορές όµως; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ό,τι σου ‘ρχεται. Από οποιαδήποτε άποψη εσένα σου ‘ρχεται. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Γενικά σαν άνθρωποι, όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουνε διαφορές. Αλλά… τώρα… ξέρω ‘γω, 
το ότι πιστέ, είναι µουσουλµάνοι ξέρω ‘γω, µόνο σ’ αυτόν τον τοµέα έχουνε διαφορετική… θρησκεία; 
Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… οµοιότητες… δεν ξέρω… ξέρω ‘γω! Θα πω πάλι ότι εφόσον όλοι είµαστε 
άνθρωποι, σίγουρα υπάρχουνε οµοιότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… γιατί… οι µουσουλµάνοι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Γιατί… στην Ελλάδα το µεγαλύτερο ποσοστό είναι χριστιανοί, ενώ… θεωρώ, φαντάζοµαι 
ότι είναι µικρότερο το ποσοστό των µουσουλµάνων που πιστεύουνε, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ναι, 
νοµίζω ότι απ’ αυτή την άποψη. Ναι. Αυτό!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της. Κατόπιν, συνεχίζει το διάβασµα δυνατά).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην ουσία είναι κι αυτοί ειδική κατηγορία, µπορούνε να µπούνε σ οποιαδήποτε σχολή 
εκτός από Θεολογία και όλα τα σχετικά, και µπαίνουν σε ποσοστό θέσεων 0,5%. Αυτό είναι στην 
ουσία, απλά είναι ειδική κατηγορία, και έχει προβλεφθεί γι’ αυτούς ποσοστό 0,5%. Αυτό. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Α! Μάλιστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχει αυτή η νοµοθεσία; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Όχι, δεν το ήξερα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς τους χαρακτηρίζεις, πώς θα την χαρακτήριζες;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… µόνο 0,5% µου φαίνεται… δεν ξέρω, κακό να το πω; Άσχηµο βασικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Νοµίζω διαφωνώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως διάβασες, δεν µπορούν να εισαχθούνε στα τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής 
Θεολογίας, και Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω, είναι διαφορετικά τα… τα πιστεύω; Ξέρω ‘γω, γι’ αυτό το έχουν φτιάξει 
έτσι; Έτσι µου φαίνεται.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 
Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της µουσουλµανικής µειονότητας σε 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει). 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ότι δεν µπορούνε να περάσουν; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν µπορούνε. Ενώ οι Βορειοηπειρώτες µπορούν. Πώς σου φαίνεται αυτό; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι στους µεν δίνεται η δυνατότητα, και στους δε όχι;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω για ποιον λόγο το έχουν σκεφτεί έτσι, µου φαίνεται κακό, δεν ξέρω!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα τους έδινες τη δυνατότητα να µπούνε; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εάν ήµουνα και αποφάσιζα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, αν ήσουν υπουργός. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Νοµίζω ναι!  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης.  
(Σ.τ.Σ.: τα µελετά). 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Η βάση είναι ο βαθµός του τελευταίου, έτσι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, απ’ τη στιγµή που είναι ένα άτοµο που µπαίνει σε κάθε τµήµα. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Α ναι, ένα! Oh, my God!  
(Σ.τ.Σ.: µελετά).  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μάλιστα. Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σου φαίνεται; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε ξέρω ‘γω… είναι χαµηλές, σίγουρα. Αυτό. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι. 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη). Ναι, δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που σκέφτεσαι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εµένα βασικά µου κανε εντύπωση αυτό το ένα (Σ.τ.Σ.: άτοµο) που είναι παντού, ότι 
δηλαδή µόνο ένα άτοµο περνάει… επίσης, ναι… δεν ξέρω!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι είναι χαµηλές οι βάσεις όπως είπες, πώς σου φαίνεται; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εφόσον περνάει ένα άτοµο, δεν ξέρω. Απ’ τη µία µου φαίνεται λογικό… αλλά… αυτό, δεν 
ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε, και 
διάβασε ό,τι σου χτυπάει στο µυαλό. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν ήταν ανάγκη, ό,τι σου ‘µεινε.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτό που σου µεινε, πώς το σχολιάζεις; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε νοµίζω είναι λίγο υπερβολική αντίδραση, κι ότι… ναι αυτό, το θεωρώ πολύ 
υπερβολικό. Την αντίδραση των Ελλήνων σχετικά µε το, µε τους µουσουλµάνους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆ηλαδή από ποιους να γραφτεί; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πες ότι είναι οι ίδιοι µαθητές, θα µπορούσανε να γράψουνε το ίδιο και για τους 
Βορειοηπειρώτες; Τώρα το γράφουνε για τους µουσουλµάνους.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι. Οι ίδιοι που έγραψαν αυτά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ναι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω. Θεωρώ ότι σίγουρα θα µπορούσανε να το κάνουνε, ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες ως 
φοιτητής; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εδώ; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Στο πανεπιστήµιο, όπου και να ‘χει περάσει. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Βασικά δεν ξέρω. Ποια… οι µουσουλµάνοι απλά, πέρα απ’ το ότι έχουν διαφορετική 
θρησκεία, εεε… έχει κάποια άλλη διαφορά µε… εµάς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πιστεύεις ότι έχουν; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω, δεν νοµί, δεν ήξερα βασικά! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σαν µειονότητα, είναι αυτό που τους διαφοροποιεί.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ελληνική γλώσσα δεν µιλάνε και τα λοιπά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει, εξαρτάται µέσα στο σπίτι αν µιλάνε ελληνικά, είναι καθαρά δηλαδή στη δική 
τους ευχέρεια. 
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ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα σε σχολεία πάνε ή σε αµιγώς ελληνικά ή σε µειονοτικά που είναι µισά µισά τα 
µαθήµατα ή σε Ιεροσπουδαστήριο.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Μάλιστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή στο σχολείο ή που θα διαλέξουνε να πάνε σε ένα καθαρά ελληνικό ή σε µισό 
µισό, τούρκικα ελληνικά. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Άρα διαλέγουνε ας πούµε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Οκ. Ξανά, δεν θυµάµαι την ερώτηση! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ε σύµφωνα µε αυτό που µου είπες, ότι µπορεί να πάνε σε µισά µισά ή αυτό, εεε ίσως να… 
να έχει δυσκολία στο να… περάσει. Αυτό. ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆υσκολία στο τι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… στο, εφόσον κάνουν µισά µισά, άµα µιλάνε ας πούµε στο σπίτι… δεν ξέρω για την 
γλώσσα αν την ξέρουνε καλά, αν… ίσως… ναι, δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βασικά εξαρτάται την οικογένεια. ∆ηλαδή δεν είναι ότι ντε και καλά πρέπει να 
µάθουνε ελληνικά ή τούρκικα, είναι αυτοί τι θα διαλέξουν.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι. Εφόσον διαλέξουνε να µάθουνε ελληνικά ξέρω ‘γω και έχουνε απ’ την αρχή πάει σε 
σχολείο κι όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο; Βέβαια… ναι, δεν ξέρω! ∆εν 
ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Άλλη µία; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν, κάναµε ένα πείραµα. Κι έχουµε τώρα την ίδια δεξαµενή αριστούχων. Βάλαµε 
µέσα όλους τους αριστούχους, και τραβάµε ένα φοιτητή ο οποίος ανήκει στην Ελληνική 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον αριστούχο που είναι 
Έλληνας µουσουλµάνος της µειονότητας της Θράκης; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Τίποτα! Ξέρω ‘γω. Το ίδιο πράγµα. ∆εν θα το, δεν θα έδινα σηµασία στο ό,τι είναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης. Ποιες σκέψεις θα 
έκανες; Ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω για ποιο λόγο µπορεί να γίνεται αυτό. Οπότε δεν µπορώ να… να πω αν… 
να πω κάτι. ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένα σενάριο ας πούµε που θα ερχόταν στο µυαλό σου; Για ποιο λόγο ας πούµε δεν 
περνάει µε ευκολία τα µαθήµατα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω, είναι αναλόγως την περίπτωση. Ας πούµε… δεν ξέρω, αυτό. Νοµίζω… 
ότι όπως κι εµείς… δεν θα µπορούσαµε να περάσουµε κάποια µαθήµατα, υποθέτω ούτε κι αυτοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Όχι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; ∆ηλαδή αν ήταν ένας µουσουλµάνος της Θράκης στις εστίες ή στη 
σχολή, θα τον απέρριπτες ή θα τον δεχόσουνα στην παρέα σου για τους ίδιους λόγους που θα 
απέρριπτες ή θα δεχόσουν κι έναν οποιονδήποτε; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες, είναι κι αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις την άποψή του 
αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης; 
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ΙΟΚΑΣΤΗ: Αχ, άλλη µία! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπε αυτός ο φοιτητής ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει σε κάποιον γιατρό, αν έχει 
περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία.  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ναι… και πώς το κρίνω εγώ αυτό; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Μια απ’ αυτές τις κατηγορίες, είναι κι αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
της Θράκης. Πώς κρίνεις την άποψή του αυτή; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε δεν ξέρω, εγώ δεν θα το ‘κανα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν άλλον επαγγελµατία; ∆ικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Το ίδιο πράγµα. ∆εν θα το ‘κανα πάλι! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Οι ίδιες µε αυτές που θα είχα µε τον οποιονδήποτε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ε αρκετά πιθανό!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο 
της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Αν 
ξαναδούµε τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Και αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο 
έως πολύ στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους 
περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Από αυτούς, από εµάς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και ή τους Βορειοηπειρώτες ή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Τα 
περισσότερα τέρατα, και τους περισσότερους δράκους. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… γενικά νοµίζω ότι… για τους Βορειοηπειρώτες υπάρχει… από τους 
Έλληνες µεγαλύτερη.. αντίδραση για το ότι περνάνε, ότι εεε ας πούµε σαν αυτό το άρθρο που µου 
έδειξες, οπότε θεωρώ ότι από άποψη αντίδρασης των άλλων, από εµάς δηλαδή τους Έλληνες, εεε… 
τους Έλληνες, ναι, αυτό τέλος πάντων, ότι πιστεύω ότι… θα βρούνε περισσότερες αντιδράσεις οι 
Βορειοηπειρώτες από… από Έλληνες. Ναι, δεν ξέρω. Έλληνες θεωρώ κι αυτούς που µένουνε, τους 
Βορειοηπειρώτες που µένουνε στην Ελλάδα, Έλληνες τους θεωρώ. Αλλά… αυτό τέλος πάντων!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα ‘χουνε περισσότερες αντιδράσεις και σε σχέση µε τους µουσουλµάνους της 
Θράκης; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Νοµίζω ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, ε; Γιατί; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω, έτσι το ‘χω στο µυαλό µου γιατί… γενικά δεν έχω ακούσει εγώ µέχρι στιγµής 
για µουσουλµάνους κάτι, οπότε ίσως γι’ αυτό να το θεωρώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις θα αντιµετωπίσει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εεε… δεν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εντάξει, ούτε κι εµείς είµαστε πανεύκολο ρε παιδί µου, 
αλλά… από κάποια άποψη, νοµίζω ότι δεν θα υποστούµε… αυτό που θα υποστούνε.. παιδιά... 
Βορειοηπειρώτες, ξέρω ‘γω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιον τοµέα; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εννοώ το… αυτό το της αντίδρασης εεε που είπα και πριν. Αυτό. Κατά τα άλλα, εντάξει, 
κι εµείς δύσκολο είναι ξέρω ‘γω, γιατί… ε φροντιστήρια, ιστορίες, ξέρω ‘γω… είναι… πολύ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΙΟΚΑΣΤΗ: Ποιος από τους τρεις; Ε όλοι θα µπορούσανε να είναι άµα, άµα δεν ασχοληθούν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τελειώσαµε. Τώρα αν σου έλεγα να σχολιάσεις τη νοµοθεσία των Βορειοηπειρωτών; 
Θα σου ρχόταν κάτι; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆εν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: ξαναρίχνει µια µατιά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εντάξει, άµα δεν σου ‘ρχεται…  
(Σ.τ.Σ.: ξαναδιαβάζει από µέσα της, και ακολουθεί µεγάλη παύση). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βασικά το γεγονός ότι δεν δίνουν πανελλήνιες, και στο µόνο µάθηµα που εξετάζονται, 
είναι η γλώσσα. Και µαζί µε το αλβανικό απολυτήριο όσο βγει, και µέσω µιας αριθµητικής 
διαδικασίας, βγαίνουνε τα µόρια. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ∆ηλαδή µόνο γλώσσα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Εντάξει, είναι λίγο άδικο! Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άδικο γι’ αυτούς ή σε εισαγωγικά για εµάς; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Σε εισαγωγικά για εµάς. Αυτό. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, γιατί, δεν ξέρω, θεώ, µάλλον θεωρώ 
ότι θα είναι πιο εύκολο; Από ότι όλα αυτά που θα τραβήξουµε εµείς; Ναι, αυτό! ∆εν ξέρω! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να σχολιάσεις ή να προσθέσεις; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Όχι! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
(Σ.τ.Σ.: κλείνοντας το µαγνητοφωνάκι, συζητάµε λίγο το θέµα, και το ξανανοίγω για να προσθέσει κάτι 
ακόµα). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να σου κάνω και µια τελευταία ερώτηση. Γιατί πιστεύεις ότι δεν µπορούσες να 
χαρακτηρίσεις τους νόµους; 
ΙΟΚΑΣΤΗ: Γιατί πιστεύω ότι δεν µας έχουνε… δεν έχουµε ασχοληθεί αρκετά µ’ αυτά τα θέµατα, γιατί 
δεν έχουνε… γιατί… ναι… γιατί δεν µας έχουνε ενηµερώσει γενικά πάνω σ αυτά τα θέµατα από… 
σχολεία και τα λοιπά, ενώ θα µπορούσανε, και έτσι δεν είχα άποψη πάνω σε αυτά τα θέµατα, ενώ θα 
µπορούσα να ξέρω περισσότερα πράγµατα και να µπορέσω να πω πιο εύκολα τη γνώµη µου και την 
άποψή µου. Αυτό. 

 

5.11. Συνέντευξη ενδέκατη: Ιόλη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΙΟΛΗ: Πώς χαρακτηρίζω την προσπάθειά µου. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της σχολής που επέλεξα, δεν 
ήτανε µεγάλη προσπάθεια. Εεε όσον αφορά τα φροντιστήρια, έτσι; Ή γενικά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά. Για την τρίτη λυκείου και για το εξεταστικό σύστηµα. 
ΙΟΛΗ: Για το εξεταστικό σύστηµα. Πιστεύω ότι την τρίτη λυκείου γενικά την έχουνε κάνει πολύ 
µεγάλο θέµα. Ότι, κι όλα ξεκινάνε σαφώς από το υπουργείο. ∆εν δίνουνε βάση σε αυτά… στα… στις 
κατευθύνσεις που… δίνουν περισσότερη βάση να το πω σε Ιατρικές Σχολές σ αυτά όλα οι καθηγητές, 
και οι καθηγητές και οι γονείς, κι έτσι µπαίνουν όλοι σε ένα καλούπι, σε ένα άγχος µόνιµο, και… έτσι 
αγχώνονται και τα παιδιά. Εντάξει, εγώ ιδιαίτερα δεν αγχώθηκα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Την ήθελες τη σχολή; 
ΙΟΛΗ: Ήθελα τη σχολή που πέρασα, είχα τη δυνατότητα λόγω καλού βαθµού να περάσω και σε 
κάποιες άλλες, όπως είπαµε και στο Χηµικό και… και σε κάποιες σχολές στην πόλη µου, παρ’ όλα 
αυτά όµως επειδή είχα µια πολύ καλή στήριξη από την οικογένειά µου, κατάφερα και… ήρθα εδώ. Εεε 
τώρα όσον αφορά το πώς επέλεξα τη σχολή, ήταν αυτό που πάντα ήθελα να κάνω, και είπα ότι εντάξει, 
πιστεύω στον εαυτό µου, πίστευε κι η οικογένειά µου σ εµένα, και οτιδήποτε και να είναι, και δύσκολη 
κατεύθυνση να είναι, και να µην έχει λεφτά στην Ελλάδα κι όλα αυτά, θα βρω έναν τρόπο να… να 
κάνω αυτό… να κάνω µια δουλειά, να κάνω κάτι που να µ’ αρέσει πάνω απ’ όλα, και ύστερα να βρω 
κι έναν τρόπο να… µου προσφέρει και τα απαραίτητα. Να ‘χω δηλαδή και τα… να βγάζω τα έξοδά 
µου, να έχω µια αξιοπρεπή ζωή. Τώρα… τι άλλο να πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µία εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΙΟΛΗ: Το γεγονός ότι όταν καταφτάνω στο πανεπιστήµιο, ξεκουράζοµαι λίγο. Ναι η αλήθεια είναι 
πως ισχύει, γιατί πρώτα απ’ όλα σού φεύγει το µεγάλο το βάρος από όλο αυτό το… την πίεση και την 
κούραση που βίωσες… κατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων. Ναι, οπότε θα µπορούσα να πω ότι 
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ταυτίζοµαι, γιατί εντάξει, και στο… όσο βρίσκεσαι στο σχολείο είσαι πιο πολύ περιορισµένος και πιο 
ανεύθυνος σε κάποια πράγµατα. Όταν µπαίνεις στο πανεπιστήµιο, αποκτάς άλλη… µια άλλη 
ιδεολογία, µπαίνεις σ ένα άλλο χώρο, µε περισσότερες ναι µεν απαιτήσεις, αλλά νοµίζω ότι έχεις 
περισσότερο χρόνο να σκεφτείς και να ανακαλύψεις ακόµα περισσότερα πράγµατα τα οποία θα 
µπορούσαν να σε βοηθήσουνε και στην… πορεία σου στη ζωή σου. Στην πορεία γενικά. Όχι µόνο τον 
επαγγελµατικό τοµέα ή αυτό που θα σπουδάσεις. Και σε άλλα πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΙΟΛΗ: Νοµίζω ότι… περισσότεροι νέοι… δηλαδή µαθητές. Νοµίζω ότι καλά είναι ως έχει κι ότι… 
ίσως θα πρέπει να δώσουνε λίγο µεγαλύτερη σηµασία από το, απ’ τα κεντρικά (Σ.τ.Σ.: γέλια). Απ’ το 
υπουργείο. Εεε… και να… να θέσουνε καλύτερες βάσεις στο πανεπιστήµιο. Ν’ ανοίξουνε κι άλλα 
τµήµατα γιατί η εκπαίδευση είναι πολύ πολύ βασικό… πολύ βασικό πράγµα στη ζωή ενός ανθρώπου. 
Τώρα… δεν νοµίζω ότι είναι κάτι αρνητικό να µπαίνουνε… να µπαίνουνε και περισσότεροι νέοι. Ίσα 
ίσα, οι νέοι φέρνουνε… πιο πολλές ιδέες… είναι πιο, έχουν µεγαλύτερη φαντασία… αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΙΟΛΗ: Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν το πιστεύω ότι έχουν ίσες. Εντάξει, είναι κάποιοι… µαθητές, οι 
οποίοι, κάποια παιδιά, τα οποία έχουνε µαθησιακές δυσκολίες πρώτα απ’ όλα. Και ίσως αυτό τους 
στερήσει το… την ευκαιρία να µπούνε σε µία σχολή, σ ένα πανεπιστήµιο. Αυτό βέβαια είναι λίγο 
άδικο, µπλέκονται κι άλλοι… κι άλλα πράγµατα, κι άλλα προβλήµατα που ξεκινάνε στο σχολείο όλα 
αυτά, αλλά ναι, πιστεύω ότι δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες λόγω των δυσκολιών. Ή… ή των 
οικονοµικών προβληµάτων από την οικογένειά τους. Μπορεί να είναι καλή, δηλαδή και να µπορούν να 
στοχεύσουν µια σχολή, και να µπορέσουν περάσουν σε µια σχολή όπως είναι η Ιατρική, που έχει µια 
πολύ υψηλή βάση, αλλά… λόγω οικονοµικών… δυσκολιών της οικογένειας, να µην µπορεί το παιδί να 
το στείλει η οικογένεια να σπουδάσει, και να το… να του βάλει έτσι έναν τοίχο µπροστά και να µην 
προχωρήσει παρακάτω, ενώ θα είχε την ευκαιρία. Εκεί θα έπρεπε πάλι να βοηθάνε κάποιοι φορείς! 
Σίγουρα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ τη στιγµή βέβαια που η εκπαίδευση είναι δωρεάν, δεν έχουν όλοι τις ίσες 
ευκαιρίες; 
ΙΟΛΗ: Έχουνε. Ναι. Αν… αν λάβουµε… αν δεν λάβουµε υπόψη τα τις µαθησιακές δυσκολίες, ναι. 
Όλοι έχουνε ίσες ευκαιρίες. Αυτό ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΟΛΗ: Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: συνεχίζω την ερώτηση) για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια ή να 
δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; 
ΙΟΛΗ: Σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες. Όλοι έχουνε… όλοι πρέπει… όλοι αξίζουν για µία θέση στο 
πανεπιστήµιο και στη γνώση και στην εκπαίδευση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΟΛΗ: Τη λέξη µειονότητα; Εεε… είναι, εγώ το αντιλαµβάνοµαι ως µία ξεχωριστή οµάδα, που είναι 
λίγα άτοµα και ίσως δρουν διαφορετικά από τους υπολοίπους. Τώρα στα πλαίσια του πανεπιστηµίου;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όπως εσύ το καταλαβαίνεις. 
ΙΟΛΗ: Αυτό γενικά. Αυτό καταλαβαίνω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα;  
ΙΟΛΗ: Αν υπάρχει κάποια µειονότητα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν υπάρχει κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα;  
ΙΟΛΗ: Εεε… οι πολύτεκνοι, γενικά τα… οι ειδικές περιπτώσεις… µαθητών. Αν πάµε σ αυτόν τον 
τοµέα, στους µαθητές… στους φοιτητές. Είναι οι πολύτεκνοι, εεε αυτοί που έχουνε προβλήµατα 
υγείας, εεε… τώρα για οικονοµικές δυσκολίες πάλι δεν θα πω γιατί οι περισσότεροι είναι στα ίδια… σ 
αυτή τη φάση, δύσκολα οικονοµικά, εεε… αυτοί. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; Γενικά, 
όχι µόνο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. 
ΙΟΛΗ: Γενικά; Μειονότητα… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΙΟΛΗ: Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Ναι. Λογικά, δεν θα υπάρχουν; Νοµίζω ναι, σ όλες τις 
χώρες θα υπάρχει από µία µειονότ… από… θα ‘ναι κάποια άτοµα τέλος πάντων, που ναι. Έτσι δεν 
είναι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς πιστεύεις ότι επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Υπάρχουν θετικές ή 
αρνητικές επιδράσεις; 
ΙΟΛΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ίσως να υπάρχουνε αρνητικές, από την άποψη ότι δεν δίνεται το ανάλογο 
ενδιαφέρον. ∆εν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον και… δεν τους δίνουν τόση σηµασία κι αξία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν δίνουνε, ποιοι; 
ΙΟΛΗ: Το κράτος. Κυρίως. Αλλά και έπειτα η κοινωνία, η ίδια η κοινωνία. ∆ηλαδή όταν εντάξει, 
κάποιος έχει ένα πρόβληµα, ό,τι και να είναι, και να µην είναι πρόβληµα, όταν κάποιος είναι 
διαφορετικός, το πρώτο πράγµα που κάνουν όλοι, είναι να γυρίσουν και να τον κρίνουν. Να τον 
κατακρίνουν στην ουσία. Οπότε αυτό αυτό δεν είναι τρόπος να… βοηθάς τον άλλον. Υποτίθεται ότι… 
δίνεις για να πάρεις. Ό,τι δίνεις ό,τι δίνεις παίρνεις. Όταν συµπεριφέρεσαι έτσι, µην περιµένεις να σου 
να σου συµπεριφερθούν µε το… µε τον καλύτερο τρόπο. Οπότε, και ποτέ δεν ξέρεις πώς ένας 
διαφορετικός άνθρωπος από εσένα, πώς µπορεί να σε βοηθήσει. ∆εν χρειάζεται να τον… να τον 
κράζεις γι’ αυτό που είναι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΙΟΛΗ: Εθνικότητα; Ελληνίδα (Σ.τ.Σ.: µε έναν τόνο ερώτησης)… ανάλογα µε το τι σκέφτοµαι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΟΛΗ: Είχα κάνει ένα τεστ, και µ’ είχε βγάλει Σουηδέζα. ∆ηλαδή κατά ‘κει! Τώρα… εντάξει… 
πιστεύω Ελληνίδα, από Ελλάδα, απλά κι εγώ θεωρώ ότι πλέον οι Έλληνες δεν… έχουνε χάσει τις αξίες 
και τα… τις ηθικές αξίες τους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό πού πιστεύεις ότι χαρακτηρίζει έναν Έλληνα; 
ΙΟΛΗ: Η ζεστασιά. Είναι είµαστε από παλιά έλεγαν ότι είµαστε έτσι ανοιχτός λαός, ζεστοί, και 
εντάξει, ακόµη είµαστε, απλά… σιγά σιγά είναι σαν να προσπαθούνε να µας το πάρουνε ακόµη κι 
αυτό. Ή µας επηρεάζουνε τόσο πολύ τα… τα εεε… έξω, έξω απ’ την Ελλάδα, που… τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα αµερικάνικα πρότυπα, που ακόµα κι αυτό έχει αρνητική επίδραση στις ζωές των 
Ελλήνων. Τώρα… είναι ο τρόπος ζωής δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσες να φανταστείς άλλα δύο στοιχεία; 
ΙΟΛΗ: Για τον Έλληνα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τον Έλληνα. 
ΙΟΛΗ: Αρνητικά ή θετικά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα πεις.  
ΙΟΛΗ: Ε µπορώ να σου πω ένα αρνητικό ότι… το ότι λένε κάποιοι ότι τα βρίσκουµε όλα έτοιµα, ότι 
είµαστε περισσότερο καλοπερασάκηδες και… περισσότερο κοιτάµε… δεν, δεν είµαστε τόσο 
δουλευταράδες, αυτό ισχύει. Προσπαθεί ο Έλληνας, προσπαθεί να βολευτεί. Αυτό το κάνει. Αυτό δεν 
σηµαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουνε και άνθρωποι στην Ελλάδα που προσπαθούνε… για κάτι καλύτερο, 
ή για µια δουλειά ή κάτι, κι ότι είναι έτσι µε στόχους µε κίνητρα κι αυτά και δουλεύουν. Εεε… αυτό 
είναι τα αρνητ, το ένα αρνητικό ότι πιστεύω ότι ισχύει. Το θετικό… ανάλογ, ακόµη θετικό… ποιο να 
πούµε… νοµίζω ότι… είναι η σχέση του… της οικογένειας. Ο δεσµός της οικογένειας, εµείς είµαστε 
πιο δεµένοι µε τις οικογένειές µας απ’ ό,τι κάποιοι οικογένειες στο εξωτερικό. Για παράδειγµα στην 
Ελλάδα, η Ελληνίδα µάνα, το ξέρουν όλοι το τυπικό αυτό, εεε… έχει τον γιο της, να τον φροντίζει, να 
του στέλνει τα φαγητά, ακόµα και τη στιγµή που θα φύγει από το σπίτι, που θα γίνει που θα ωριµάσει 
και θα γίνει θα ενηλικιωθεί, ακόµη κι όταν πάει φοιτητής κι αυτά, θα τον παίρνει θα ενδιαφέρεται γι’ 
αυτόν, θα τον έχει ψηλά. ∆εν, κι οικονοµικά θα τον στηρίξει, κι ακόµη και σε κάθε δυσκολία και… 
οικογένεια να κάνει, να κάνουν τα παιδιά, εεε πάντα θα υπάρχουν οι γονείς που θα τους στηρίζουν και 
οτιδήποτε και να χρειαστούν. Ενώ στην στο εξωτερικό, βλέπεις παραδείγµατα από οικογένειες που 
εντάξει, αφήνουν τα παιδιά, φεύγουν τα παιδιά και µετά τίποτα. ∆ιαγράφονται τα πάντα. Είσαι είσαι 



298 
 

µόνος σου, και κάνεις τη ζωή σου. Τώρα το αυτό αν είναι καλό ή όχι, δεν µπορώ να το κρίνω εγώ, 
εµένα µου φαίνεται πάντως κάτι πολύ σπουδαίο οι σχέσεις οι συγγενικές κι οικογ η οικογενειακή αυτή 
θαλπωρή που υπάρχει στους Έλληνες στην Ελλάδα. Αυτό.    
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στη Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα; 
ΙΟΛΗ: Ότι κατάγεται, ότι γεννήθηκε στη Βόρειο Ήπειρο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουνε διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;   
ΙΟΛΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 
ΙΟΛΗ: ∆εν πιστεύω ότι… επειδή κάποιος γεννήθηκε εεε… σ έναν διαφορετικό τόπο από µένα, είναι 
κατώτερός µου ή ανώτερός µου. Ούτε ότι… εεε… ούτε θεωρώ σωστό να υποβαθµίζεις κάποιον επειδή 
βρι, γεννήθηκε έξω από κάποια απ’ τα απ’ τα νοητά σύνορα, θεωρητικά σύνορα της χώρας σου. Ούτε 
ότι επειδή αυτός γεννήθηκε σε µια χώρα που δεν άκµασε τόσο όσο η δική σου είναι κατώτερό σου 
επιπέδου. Οπότε δεν το… αυτό το θεωρώ ρατσιστικό. Οπότε δεν… δεν θεωρώ ότι διαφέρω εγώ από 
έναν τέτοιο άνθρωπο. Μπορεί να διαφέρουµε στον τρόπο που µεγαλώσαµε, αλλά σε επίπεδο και οι δύο 
άνθρωποι είµαστε µε τα ίσα δικαιώµατα και… αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;  
ΙΟΛΗ: Οµοιότητες; (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… βορειοη… όχι. Εεε ναι, υπάρχουνε. ∆εν υπάρχουνε διαφορές. 
Πολλές οµοιότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΙΟΛΗ: Για παράδειγµα… εντάξει. Σε µία… µπορούµε να έχουµε τα ίδια ενδιαφέροντα. Εεε και οι δύο 
γεννηθήκαµε στην Ελλάδα. Έχουµε την ίδια εθνικότητα. Που είναι κάτι εντάξει, τυπικό. Χµµµ… ίσα 
δικαιώµατα ως προς την εκπαίδευση, ως προς την… την πολιτική. Όλα αυτά. Και τα, τα δικαιώµατά 
µας είναι ίδια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εθνικά για εσένα τι είναι; 
ΙΟΛΗ: Εθνικά. Άνθρωπος. Συνάνθρωπος! Τι θα µπορούσε να ‘τανε δηλαδή!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
ΙΟΛΗ: Εεε… οι Βορειοηπειρώτες; Ίσως γιατί βρίσκονταν… βρίσκονται κοντά σ αυτά τα σύνορα που 
παµε πριν, και θεωρούν ότι δεν… εεε… δεν είχανε τις ίδιες ευκαιρίες µε τους υπόλοιπους που ήταν πιο 
κεντρικά, πιο προς την προς την πρωτεύουσα, που δεν ήτανε κοντά νοµίζω προς το… στον πόλεµο µε 
την Αλβανία. Ήταν κι ο πόλεµος τότε κάπου εκεί. Ίσως γι’ αυτό τον λόγο. Ίσως επειδή περνάνε πολλοί 
απ’ τα σύνορα για µια καλύτερη ζωή; Και θεωρούνται, και παίρνουνε ελληνική υπηκοό, υποκοότητα 
και θεωρούνται υποδεέ, υποδιέστεροι; Έτσι ναι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µία νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΟΛΗ: Ναι ήξερα γιατί είχα ένα φίλο ο οποίος πέρασε έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι γι’ αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΙΟΛΗ: Εντάξει η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε, θα µπορούσα να πω ότι, ότι βοηθάνε λίγο τα παιδιά 
αυτά… εεε… ίσως επειδή εε είναι από, έκαναν ας πούµε… φοίτησαν σε ξένο λύκειο και ήρθανε στην 
Ελλάδα, ε σίγουρα πρέπει έτσι ένα, να υπάρχει ένα… εεε σπρώξιµο στην αρχή από… το υπουργείο και 
από κι απ’ αυτούς τους νόµους. Βοηθάνε σ’ αυτό το σπρώξιµο στην… στο να περάσουν τα παιδιά σ’ 
αυτήν τη σχολή που θέλουνε. Εεε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο θεωρείς ότι θέλουνε βοήθεια ή σπρώξιµο όπως λες; 
ΙΟΛΗ: Γιατί εντάξει, όταν βρίσκεσαι, όταν ξε, όταν ξεκινάς, όταν πας βασικά σε µία άλλη χώρα, εεε… 
δεν είναι όλα πολύ… δεν γίνεται να προσαρµοστείς κατευθείαν. Πρέπει να… είναι καλό να δέχεσαι 
µια βοήθεια, έτσι ώστε να µπορέσεις να ανταπ, να ανταπεξέλθεις σ αυτά που.. χρειάζονται. Και στη 
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σχολή σου και σ αυτά. Νοµίζω ότι κι ο οποιοσδήποτε Έλληνας να πήγαινε, έκανε το αντίθετο, δηλαδή 
πήγαινε ένας Έλληνας στο εξωτερικό στην Ιταλία ή στην Ισπανία, το ίδιο πράγµα υπάρχει. Υπάρχει 
µία… υπάρχει ας πούµε µία… ένα διάστηµα, που µαθαίνεις, σε βοηθάνε εκεί να µάθεις τη γλώσσα, σε 
βοηθάνε σε, σου δίνουνε στέγη και κάποια χρήµατα, έτσι ώστε να µπορέσεις, ή µια δουλειά, να 
µπορέσεις να τα… αποπληρώσεις αυτά. Εντάξει, η δικιά µας χώρα βοηθάει έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οπότε για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; 
ΙΟΛΗ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… και για να βοηθήσει, αλλά και για να µπει µια τάξη πιστεύω. Για να 
µην είναι όλοι µαζί και να εξετάζονται ως… ειδικά, ειδικά αυτοί. Γιατί όντως αποτελούν κάτι ειδικό. 
Άµα δυσκολεύεσαι να µάθεις τη γλώσσα ή έχεις συνηθίσει… άµα κάποιο παιδί πήγαινε γυµνάσιο σε 
µια άλλη χώρα κι ήρθε λύκειο στην Ελλάδα, και έχει ακόµη την καταγωγή την υπηκοο, την 
υπηκοότητά του απ’ την… τη χώρα που γεννήθηκε κι όλα αυτά, πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει κι αυτό 
το µικρό… ότι αποτελεί κι ένα, ένα έναυ… έναυσµα για να πάει παραπέρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΙΟΛΗ: Συµφωνώ κι ίσως θα µπορούσαν να κάνουν κι άλλα πράγµατα πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΙΟΛΗ: Εεε… δεν ξέρω… τόσο καλά για νόµους και όλα αυτά τι γίνεται. Αν µπορεί να µπει στο 
στρατό, ένας που δεν έχει την εθνικότητα την ελληνική, την υπηκοότητα την ελληνική, αλλά… δεν 
διαφωνώ. Άµα, άµα την έχει, άµα θεωρείται Έλληνας πολίτης και µπορεί να µπει και να… πώς το 
λένε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… να συνεισφέρει στη χώρα, ναι, γιατί όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µία Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΙΟΛΗ: Αυτό είναι σχετικό. Μπορεί… να είναι, να έχει ένα επίπεδο… εεε… µαθησιακό επίπεδο πολύ 
υψηλό, µπορεί να τα πιάνει όλα, να µπορεί να είναι πιο… πιο εύκολο να µαθαίνει καινούρια πράγµατα 
και να πάει µια χαρά και να µην έχει καµία δυσκολία. Είναι στον άνθρωπο πιστεύω. Ότι άµα… κάποιοι 
τα παίρνουν πιο εύκολα, κάποιοι τα γράµµατα τα παίρνουν πιο δύσκολα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µία οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΙΟΛΗ: ∆εν πιστεύω ότι το γεγονός ότι θα ήτανε Βορειοηπειρώτης θα επηρέαζε την… την γνώµη µου 
και τις σκέψεις που θα είχα εκείνη τη στιγµή. Οποιοσδήποτε και να ‘τανε απέναντί µου, άµα… 
εκλεγόταν έτσι εεε… µ’ αυτόν τον τρόπο κι έβγαζε το λόγο, θα ένιωθα µια περηφάνεια. Και µπράβο 
του, θα ένιωθα καλά. Και µακάρι να πάει καλά στη ζωή του, µακάρι να καταφέρει πάρα πολλά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µία άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, και τραβήξουµε έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι 
σκέψεις θα έκανες;  
ΙΟΛΗ: Περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα δηλαδή…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με 5, άντε 6.  
ΙΟΛΗ: Κι έβγαζε λόγο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, όχι. 
ΙΟΛΗ: Α! Έκανε τι δηλαδή αυτός; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν έλεγε τον όρκο, απλά περνούσε µε δυσκολία τα µαθήµατα. 
ΙΟΛΗ: Εντάξει, εεε… θα το κατανοούσα. ∆εν θα έλεγα κάτι. Θα µπορούσε σίγουρα να πάει 
παρακάτω. Το θέµα είναι να έχεις µέσα σου… να έχεις µέσα σου τη θέληση, και να ‘χεις κι ένα 
κίνητρο. Κι όταν υπάρχει κίνητρο, µπορείς να καταφέρεις τα πάντα, ό,τι κι αν θέλει ο καθένας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε εδώ να παίζει κάποιο ρόλο η καταγωγή ως προς τις επιδόσεις του 
φοιτητή ή είναι άσχετο; 
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ΙΟΛΗ: Θα µπορούσε να παίζει… ρόλο… θα µπορούσε να παίζει ρόλο, αν σκεφτείς ότι ίσως δεν… 
στην Βόρειο Ήπειρο δεν ήτανε τόσο, δεν είχανε δώσει τόσο βάση στην εκπαίδευση ή σε κάποια… σε 
κάποιες άλλες… σ άλλους τοµείς. Εεε… ε σίγουρα, άµα µεγαλώνει το παιδί σ ένα περιβάλλον που δεν 
δίνουν τόσο ιδιαίτερη σηµασία στη… στου να του µάθουν πράγµατα στο σχολείο, σε όλα αυτά, δίνουν 
περισσότερο βάση στη χειρωνακτική δουλειά, σ όλα αυτά, έτσι καλι, καλλιεργεί περισσότερο τις 
δεξιότητές του στο… στο χειρωνακτικό τοµέα. Κι όχι στο νοητικό προφανώς. Όποτε ναι, µπορεί… 
µπορεί µόνο γι’ αυτό το λόγο να µην κατάφερνε ν ανταπεξέλθει στα, σ αυτά που… έρχονταν µπροστά 
του στο πανεπιστήµιο. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο απ’ την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΟΛΗ: Ναι, έχω πολλούς γνωστούς και φίλους. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί τους;  
ΙΟΛΗ: Και φιλικές και… συζητάµε µια χαρά κι είναι και άτοµα τα οποία µπορούνε… µπορούν να σου 
πουν, να σου µάθουν πολλά πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΙΟΛΗ: Ρατσιστικό και… προκατειληµµένο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΙΟΛΗ: Το ίδιο ακριβώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή που πήρα συνέντευξη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις 
τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που 
προέρχεται απ’ τη µειονότητα της Αλβανίας; 
ΙΟΛΗ: Με βάση αυτές τώρα τις πεποιθήσεις που, ναι… εεε… άριστες. ∆ηλαδή από, από την πλευρά 
µου δεν θα ‘χα κανένα πρόβληµα. Το, η καταγωγή δεν είναι, δεν είναι για µένα κάτι… που 
χαρακτηρίζει τον άλλον. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο τρόπος εισαγωγής; 
ΙΟΛΗ: Ότι µπήκε µε ειδική κατηγορία; Πολλά παιδιά µπαίνουν µε ειδική κατηγορία, για τους, για 
διάφορους λόγους. ∆ε σηµαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να, εγώ µπήκα µε µονογονεϊκή οικογένεια. Τι, 
δηλαδή κάποιος πρέπει να… να γυρίσει και να πει… επειδή εσύ µπήκες µε µονογον, µονογονεϊκή 
οικογένεια είχες περισσότερη, είχες περισσότερες ευκαιρίες ή ενώ ας πούµε εγώ που µπήκα έτσι απλά 
µε το σπαθί µου προσπάθησα παραπάνω και ζορίστηκα παραπάνω; Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. 
Σηµασία δεν έχει να µπεις, σηµασία έχει το τι θα, τι θα κάνεις µέχρι να τελειώσεις. Άµα το τελειώσεις, 
εκεί τους βγάζεις όλους το καπέλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα µονογονεϊκά παιδιά είναι σε ειδική κατηγορία στο µηχανογραφικό; 
ΙΟΛΗ: Ναι. Παίρνουν, δεν είναι ειδική κατηγορία δηλαδή εεε… ανοίγουν κάποιες συγκεκριµένες 
θέσεις για τα συγκεκριµένα άτοµα, όπως είναι οι πολύτεκνοι. Είναι όµως, παίρνουν ένα… ένα plus στα 
µόρια. Το οποίο και πάλι, το χρησιµοποιούν σε συγκεκριµένες σχολές. Κι άµα χρειάζεται. Μπορείς και 
να µην πάρεις ας πούµε την κατηγορία. Μπορείς να µην, να µην, κάνεις τα χαρτιά σου και να µην 
δηλώσεις µονογονεϊκή οικογένεια. Καλό είναι να τα δηλώνεις αυτά, για τα, για τη γραφειοκρατία 
περισσότερο, όχι τίποτα άλλο. Αλλά εντάξει, όποιος θέλει το επιλέγει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας; 
ΙΟΛΗ: ∆εν θα το έδινα ιδιαίτερη σηµασία. Περισσότερο θα έδινα σηµασία το, το βιογραφικό του και 
τι έχει κάνει στη ζωή του. Η καταγωγή δεν παίζει ρόλο. ∆ηλαδή… οκ. Μπορεί να ήταν, να είναι ο 
καλύτερος.. να κάνω εγώ µια εταιρεία οικονοµική, και να χρειάζοµαι οικονοµολόγο. Και µπορεί να 
‘ναι, να ‘ναι ο καλύτερος. ∆ηλαδή δεν θα τον πάρω επειδή είναι από την… Αλβανία; Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη; 
ΙΟΛΗ: Το ίδιο ακριβώς.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Ξέρεις πάνω κάτω κάποια πράγµατα; 
ΙΟΛΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Να σου θυµίσω από την ιστορία ότι µε την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 
1923 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των 
χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας 
προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της 
Ίµβρου και της Τενέδου που έµειναν εκεί, καθώς και των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης που 
έµειναν εδώ. Έτσι λοιπόν έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που 
ανήκουν στη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΙΟΛΗ: Εεε… Έλληνες. Που απλά µένουνε.. εκεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη Θράκη. 
ΙΟΛΗ: Στη Θράκη. Α! Που είναι µουσουλµάνοι στην κατ, στην θρησκεία;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι µουσουλµάνοι στη θρησκεία (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΟΛΗ: Αλλά είναι Έλληνες στην καταγωγή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και µένουνε στην Θράκη, ναι. Με την ανταλλαγή τότε, τους είχανε εξαιρέσει, και τους 
αφήσανε στην Ελλάδα, να µείνουν στην Ελλάδα. 
ΙΟΛΗ: ∆εν… δεν, δεν παίζει ρόλο. ∆εν µου προκαλεί κάτι δηλαδή, εντάξει, το ίδιο πράγµα, σαν εµένα 
θα το εκλάµβανα.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΙΟΛΗ: Ναι. Στη θρησκεία. Εγώ είµαι άθεη! ∆εν, δεν πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΟΛΗ: Οµοιότητες ότι εντάξει, µένουν στον ίδιο, στην ίδια χώρα, ότι… και πάλι έχουµε τα ίδια, τα 
κοινά δικαιώµατα, ίδια δικαιώµατα, ίσα δικαιώµατα βασικά. Αυτό. Ως προς την εργασία, ως προς το 
να ψηφίζουµε, όλα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΙΟΛΗ: ∆ιαφορές; (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Απ’ όσο ξέρω, νοµίζω και… οι Βορειοηπειρώτες ήταν, είχανε 
θρήσκευµα… ήταν µουσουλµάνοι; ∆εν το γνωρίζω. Τώρα όσον αφορά τη θρησκεία, πιστεύω ότι ναι, 
είναι διαφορά. Είναι µια διαφορά. Αλλά… απ’ όσο φαίνεται ότι είναι και οι δύο.. απ’ όσο θεωρούνται 
κι οι δύο µειονότητες, όχι, δεν θα ‘χουν διαφορές. Νοµίζω οµοιότητες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι οµοιότητες; 
ΙΟΛΗ: Ότι θεωρούνται µειονότητες!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα; 
ΙΟΛΗ: Ίσως γιατί.. δεν.. ήτανε… δηµιουργήθηκε αυτό το πρόβληµα το… όταν έγινε εκείνος ο 
διαχωρισµός, πού θα πάνε αυτοί που είναι µουσουλµάνοι αλλά Έλληνες, πού θα παν οι Έλληνες που 
‘ναι χριστιανοί, πού θα παν οι Τούρκοι που ‘ναι… όλο αυτό το µπέρδεµα. Αυτό κατάλαβα. Γι’ αυτό 
ίσως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
ΙΟΛΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΟΛΗ: Όχι, δεν το ήξερα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους; Πώς τους χαρακτηρίζεις;  
ΙΟΛΗ: Ότι δεν θα.. δεν θα ‘πρεπε να υπάρχουν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΟΛΗ: Γιατί η θρησκεία δεν νοµίζω ότι παίζει ρόλο για την… ότι είναι βασικός παράγοντας στην 
εκπαίδευση. Εεε… ούτε δηλαδή ότι κάποιος που πιστεύει.. ότι που είναι µουσουλµάνος δεν µπορεί να 
µην µπορεί να µπει στη Θεολογία ή στην Ποιµαντική. Σε µια σχολή δηλαδή που διδάσκονται όχι µόνο 
για το χριστιανισµό, αλλά για τις περισσότερες θρησκείες. Εεε… ούτε πιστεύω ότι αυτό αφορά το το 
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στρατό, δεν µπορούν, δεν µπορούν να µπουν στους Υπαξιωµατικούς, στις Αξιωµατικές, στις 
Στρατιωτικές Σχολές και σ όλα αυτά… εεε… δεν παίζει ρόλο η θρησκεία. Η θρησκεία είναι κάτι 
διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό και προσωπικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΙΟΛΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ειλικρινά δεν ξέρω! Ίσως ήτανε… πολύ… εεε πνευµατικός άνθρωπος; 
Πίστευε ότι υπάρχει µία άµεση σύνδεση θρησκείας - εκπαίδευσης και κράτους και όλα αυτά; Τώρα 
βέβαια το 2015 δεν νοµίζω να ισχύουν, και το βλέπω κι από άλλους της ηλικίας µου, κι άλλα παιδιά 
της ηλικίας µου που πιστεύουν το ίδιο πράγµα.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΙΟΛΗ: ∆ιαφωνώ. Κατηγορηµατικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα επίσης µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της ελληνικής 
µειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής Μειονότητας της 
Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; Γιατί 
πιστεύεις ότι στα παιδιά της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας δίνεται η δυνατότητα, ενώ στα 
παιδιά της µουσουλµανικής όχι;  
ΙΟΛΗ: ∆εν µπορώ να καταλάβω το λόγο εεε για τον οποίο… αν… εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι 
ότι η µόνη διαφορά είναι ότι είναι αλλόθρησκοι οι δε απ’ τους µεν. Εεε… τώρα… αυτό µόνο θα 
µπορούσα να σκεφτώ. Λόγω της θρησκείας δηλαδή δεν µπαίνουνε. Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω πια, 
πώς συνδέεται ο στρατός κι η θρησκεία. Θα ‘πρεπε να ‘ναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Τώρα το τι 
πιστεύει ο καθένας, είναι δικό του θέµα όπως είπαµε πριν. Το… αν θα προστατεύσει τη χώρα του, µε 
το… τη χώρα την οποία ζει, γιατί και οι δύο ζούν στην ίδ, στα ίδια,  στην ίδια χώρα, είναι κάτι 
διαφορετικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΙΟΛΗ: Αλήθεια; 5000; Και θέση µία; Άρα δίνανε µία θέση… µ’ αρέσει που λέει βαθµός πρώτου, 
βαθµός τελευταίου… µάλιστα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου έναν σχολιασµό ή την σκέψη σου πάνω σε αυτό που είδες. 
ΙΟΛΗ: Ε φαίνεται ότι… εντάξει, είναι… χαµηλές. Χαµηλοί βαθµοί όλοι… ναι, είναι χαµηλοί, χαµηλοί 
βαθµοί. Τι να σχολιάσω; Νοµίζω δεν θα ‘πρεπε να υπά, να ισχύει αυτό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι 
µουσουλµάνος, ενώ µιλάει ελληνικά και όχι τούρκικα, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται βοήθεια για να 
περάσει στη φιλολογία ή στη, στην Ιατρική. ∆ηλαδή εντάξει, ξέρουµε ότι η βάση εδώ, είναι 19000, 
19πόσο, 18900 ας πούµε τώρα, και βλέπεις εδώ ότι πέρασε 15, µε 15000 αυτός. Εντάξει, δεν είναι.. ή 
στη φιλολογία, 5µιση χιλιάδες µόρια, είναι πολύ λίγα. ∆εν θα µπορέσει ν’ ανταπεξέλθει σ αυτά που 
ζητάει η σχολή στο κάτω κάτω. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ‘πρεπε να ισχύει αυτό. Θα ‘πρεπε να 
αντιµετωπίζονται όπως κάθε Έλληνας υπήκοος. Τώρα για τα παιδιά που µένουνε Βόρεια Ήπειρο ή 
Αλβανία ή δηλαδή είναι ναι µεν Έλληνες αλλά µάθανε µε κάποια άλλη γλώσσα, ναι, να υπάρχει µια 
βοήθεια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΙΟΛΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς σχολιάζεις αυτό που διάβασες;  
ΙΟΛΗ: Εεε… στο µισό συµφωνώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιο µισό; 
ΙΟΛΗ: Στο πρώτο µισό, που λέει ότι.. είναι δυνατόν τα πανεπιστήµια της χώρας µας να χαρίζουνε 
θέση, θέσεις στους µουσουλµάνους µε πολύ χαµηλές βαθµολογικές επιδόσεις. Εεε… διαφωνώ 
καταρχάς µε το ότι, το ότι µπαίνει ειδική κατηγορία. Αυτό. ∆ιαφωνώ. ∆ηλαδή δεν, δεν µπορώ να το, 
να το δεχτώ κι εγώ. Εεε τώρα ναι, όλα αυτά που λέει εδώ… δεν…, βασίζονται στο θέµα της θρησκείας 
ότι είναι µουσουλµάνοι. Λέει κι όλας πρέπει να γίνουµε µουσουλµάνοι για να περάσουν; Τώρα είτε 
είσαι µουσουλµάνος είτε είσαι χριστιαν… του χριστιανισµού τέλος πάντων, ορθόδοξος χριστιανός, 
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ορθόδοξος, είτε είσαι βουδιστής, στο κεφάλι σου το ίδιο µυαλό, το το µυαλό σου έχει που… µετράει, 
όχι το τι πιστεύεις, σε ποιο, σε ποιο Θεό πιστεύεις για να µπεις στην εκπαίδευση. Οπότε το ένα, η µία 
κατηγορία αναφορά… αφορά τη γλώσσα, που είναι στην εκπαίδευση βασικό, και λέει στο τέλος 
λογικά βασίζονται σε λογικά κριτήρια οι κατηγορίες των πολυτέκνων, των δυσλεκτικών που γίνονται 
που έχουνε γίνει αποδεκτές. Ναι, αυτές ναι. Αλλά οι µουσουλµάνοι γιατί, για ποιο λόγο; Εγώ διαφωνώ. 
Εεε συµφωνώ µε το κείµενο δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΟΛΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΟΛΗ: Για τον ίδιο λόγο, γιατί αυτοί ίσως έχουνε αυτή τη, τη γλώσσα, µεγαλώσανε αλλού, σε άλλη 
χώρα, δηλαδή… έχουνε µεγαλώσει µε διαφορετική, διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης από τον ελληνικό. 
Ίσως το δικό το δικό τους σχολείο είναι διαφορετικό απ’ το δικό µας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΟΛΗ: Στην εκπαιδευτική… στο ότι µπαίνει στο πανεπιστήµιο πιο εύκολα, µπαίνει. Άµα βγάζουνε 
τόσο χαµηλές βαθµολογικές επιδόσεις, και τους περνάνε µε ειδικές κατηγορίες, ναι. Με 5µιση χιλιάδες 
µόρια δηλαδή εντάξει… πάρτι θα κάναν τα παιδιά. Εεε… το θέµα δεν είναι αυτό, το θέµα είναι θα την 
βγάλεις την σχολή που µπήκες ή θ’ αναγκαστείς να δίνεις πάλι πόσα λεφτά στην παραπαιδεία για να 
περάσεις, να πάρεις ένα πτυχίο; Στο κάτω κάτω δεν θα ‘ναι και µε την αξία σου. Αυτό. Το θέµα είναι 
να βγάλουν τη σχολή που µπήκανε. Εντάξει, άδικο, πολύ άδικο. Να θεωρεί, να θεωρούν κριτήριο 
εισαγωγής σε πανεπιστήµιο το το το τη θρησκεία σου, αλλά… δεν ξέρω τι να πω µ’ αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα τη 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία απ’ την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή; 
ΙΟΛΗ: Αν είναι αριστούχος και τα κατάφερε όλα µόνος του, θα χαιρόµουνα επίσης, όπως όπως θα 
χαιρόµουνα για κα, για τον οποιονδήποτε. Αν όµως εντάξει, το έκανε όλο αυτό, και µε… εε µε τον 
τρόπο αυτό υποτιµούνταν εεε τα παιδιά τα οποία όντως προσπάθησαν πάρα πολύ και το άξιζαν 
περισσότερο από κείνον, θα στεναχωριόµουν. Αυτό. ∆ηλαδή θα πίστευα ότι δεν θα άξιζε να µιλήσει 
αυτός, θα πίστευα ότι θα άξιζε κάποιος άλλος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ την δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες; Ποια σενάρια υπάρχουν στο µυαλό σου;  
ΙΟΛΗ: Ότι… ο τρόπος µε τον οποίο πέρασε, δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα στο να καταφέρει το ίδιο σε 
ύψιστο βαθµό αυτά που θα ήθελε ή… αυτά που περίµενε να καταφέρει. Εντάξει, πέρασε µ’ ένα 
χαµηλό.. µε µια χαµηλή επίδοση, είναι λογικό να µην τα καταφέρει. Νοµίζω ότι άµα µπορούσε να 
γράψει παραπάνω και να… θα τα κατάφερνε καλύτερα άµα έβγαζε έναν καλύτερο βαθµό. Σίγουρα.    
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΟΛΗ: Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; Είναι δηλαδή τυχαίο, εσκεµµένο; 
ΙΟΛΗ: Νοµίζω τυχαίο είναι. Ότι δεν έτυχε απλά να γνωρίσω γιατί εντάξει, είναι µειονότητα ας πούµε, 
οπότε… είναι λίγοι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μια απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΙΟΛΗ: Για να πήρε το πτυχίο του, σηµαίνει ότι ήταν καλός. Κι ότι έβγαλε τη σχολή και, και… τα πήγε 
πολύ καλά. Και το άξιζε. Οπότε δεν θα κάτσω να… να το ψάξω ιδιαίτερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
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ΙΟΛΗ: Το ίδιο ακριβώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την άποψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης και 
µπήκε ως ειδική κατηγορία; 
ΙΟΛΗ: Όσο δεν εµπλέκεται το θέµα της θρησκείας στη µέση, πιστεύω θα ήτανε άριστες οι σχέσεις 
οι… σχέσεις µας. Τώρα άµα το πάρεις στο θέµα της θρησκείας, επειδή έχω διαφορετική άποψη κι 
εκείνος έχει διαφορετική άποψη, εεε… νοµίζω ότι… δεν θα µπορούσαµε να συνυπάρξουµε. Αλλά όσο 
δεν µπαίνει, δεν τίθεται θέµα αυτό, όλα καλά και όµορφα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης και ήξερες ότι 
έχει περάσει στο Π.Τ.Ε.Τ. µε (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) ;  
ΙΟΛΗ: Θα ήθελα πάλι να δω το βιογραφικό του και το τι έχει καταφέρει µέχρι τώρα, το τι έχει 
καταφέρει µέχρι τώρα, και… θα έκρινα µε βάση αυτά. Με τον, µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή που… θα 
έκρινα τον… και τον… απ’ την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες έναν εργοδότη ή αφεντικό µουσουλµάνο της Θράκης; 
ΙΟΛΗ: ∆εν θα είχα πρόβληµα. Αρκεί να µην µου έκανε τη ζωή πατίνι, όσον αφορά τη θρησκεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην 
πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους 
δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΙΟΛΗ: Έναν απ’ την Αλβανία, έναν µουσουλµάνο, κι έναν από την Ελλάδα; (Σκέψη). Νοµίζω ότι και 
αυτό είναι σχετικό. Ότι… και οι τρεις θα είχανε τις δυσκολίες… τις ίδιες δυσκολίες, εεε… θα άλλαζε ο 
βαθµός της δυσκολίας στον καθένα. Εεε… τώρα ο… οι µουσουλµάνοι που ζουν στην Ελλάδα, όπως 
είναι και οι µονογονεϊκές οικογένειες κι όλα αυτά, θα µπορούσανε να έχουνε και την επιλογή να µην 
δηλώσουνε ότι είναι ειδική κατηγορία. Γιατί αυτό το επιλέγεις λίγο πριν δώσεις πανελλήνιες. Εε τώρα 
άµα το επέλεγαν, πιστεύω ότι οι µουσουλµάνοι θα ‘χαν το… το περισσότερο, το µεγαλύτερο 
πρόβληµα, γιατί και οι θέσεις είναι λίγες, είναι µία, οπότε είδα µία, ένας περνάει σε κάθε σχολή, 
αλλά… και θα ήτανε λίγο έτσι… άδικο όντως το να περάσει σ αυτή τη θέση, να µπει ένα παιδί το 
οποίο… δεν έχει… προσπαθήσει όσο έχει προσπαθήσει ένας από την Ελληνική Μειονότητα της 
Αλβανίας ή από την Ελλάδα κανονικά. Ισχύει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις θα έχει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους για να µπει 
στο πανεπιστήµιο;  
ΙΟΛΗ: Το ίδιο πράγµα που απάντησα και πριν. Πιστεύω ότι είναι σχετικό, κι ότι… εντάξει, άµα το 
δούµε πολύ γενικά, κάποιος θα ‘λεγε ο Έλληνας. Αλλά και πάλι αυτό είναι σχετικό. Οι περισσότεροι 
πιο εύκολα, µπαίνουν αυτοί που είναι ελληνικής υπηκοότητας καταγωγής, που δεν έχουνε, δεν είναι 
ειδική κατηγορία, και µπαι, επειδή είναι στην πλειοψηφία. ∆εν είναι στη µειονό, µειονότητα των 
Ελλήνων. Γι’ αυτό θα µπαίνανε πιο εύκολα κάπου. Αλλά και πάλι, έχει σχέση, άµεση σχέση, το… 
πόσο θα διάβαζε ο καθένας, τι θα έδινε, για πού στόχευε, όλα αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα στο πανεπιστήµιο;  
ΙΟΛΗ: Οποιοσδήποτε απ’ τους τρεις, από τους τρεις θα µπορούσε να ‘ναι, και οι τρεις θα µπορούσαν 
να ‘ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με ποιο κριτήριο; Με ποια σκέψη, µε ποια λογική; 
ΙΟΛΗ: Με το κριτήριο ότι και οι τρεις, όσο… δύσκολο ή καθόλου δύσκολο να ήταν όλο αυτό το ταξίδι 
µέχρι να µπεις στην στο πανεπιστήµιο, και οι τρεις έχουνε µε το που µπαίνεις µέσα στο πανεπιστήµιο, 
οποιοσδήποτε κάθεται και ξεκουράζεται. Εεε δηλαδή εντάξει, θα µπορούσε να είναι και ένας Έλληνας, 
ο οποίος κουράστηκε πάρα πολύ για να µπει και θέλει να ξεκουραστεί, θα µπορούσε να είναι ένας 
µουσουλµάνος ο οποίος δεν κουράστηκε ιδιαίτερα εεε… αλλά επίσης κρατάει τα ίδια, την ίδια πορεία, 
θα µπορούσε να ‘ναι, ο οποιοσδήποτε θα µπορούσε να ‘ναι.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω σ’ αυτό το θέµα;  
ΙΟΛΗ: Εεε… εγώ πιστεύω ότι όλοι µε µία σωστή… µε µία σωστή διαπαιδαγώγηση, εεε… και… και 
την κατάλληλη στήριξη, κυρίως από… τις οικογένειές τους, µπορούν να καταφέρουνε… τα ίδια 
πράγµατα και τα πάντα. Ό,τι ό,τι και να θελήσουνε. Ο σκοπός είναι να… να βάζεις στόχους και να 
προσπαθείς γι’ αυτούς. Τώρα αν ο ένας στόχ, ο στόχος του ένα είναι να γίνει ο καλύτερος αγρότης στο 
χωριό, κι ο στόχος του άλλου είναι να γίνει ο καλύτερος γιατρός, αυτά δεν µπορούµε να τα 
συγκρίνουµε, αλλά και πάλι είναι… το ίδιο… άξιο λόγου. Αυτό.  

5.12. Συνέντευξη δωδέκατη: Ισµήνη 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν έκανα τίποτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν διάβασα, εντάξει, τζάµπα πήγαινα φροντιστήριο, και… εντάξει, έγραψα όσα ήξερα ότι 
θα γράψω. Ουσιαστικά δεν, δεν, χωρίς προσπάθεια, χωρίς τίποτα. Οπότε δεν µ’ ένοιασε. Κι η σχολή 
µου ας πούµε δεν θέλει και πολλά πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΙΣΜΗΝΗ: Μόνο το πανεπιστήµιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εντάξει, όχι κοίταξε, δεν ξέρω, σου µιλάω πολύ προσωπικά ρε παιδί µου, 
γιατί εγώ δεν τα πέρασα όλα αυτά που λέει. Εντάξει, την πίεση όσο και να ‘ναι, την έχεις. Αλλά… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πίεση από ποιον; 
ΙΣΜΗΝΗ: Από τους γονείς µου. Εντάξει, µε τους καθηγητές µου δεν είχα. Αλλά από τους γονείς έχεις 
ρε παιδί µου. Σου λένε διάβασε, και να περάσεις, και τι θα κάτσεις να κάνεις εδώ, και θα είσαι όλη 
µέρα µαζί µας. Και σου περνάνε και λίγο ψυχολογικό πόλεµο. Και τι θες να µας τρως στη µάπα όλη 
µέρα. Ας πούµε. Αλλά εντάξει. ∆εν… εντάξει, όσο και να πεις, όταν έρθεις στο πανεπιστήµιο, λίγο 
αράζεις τουλάχιστον τους δύο πρώτους χρόνους. Μετά σε πιάνει λίγο άγχος και που θα βρω τα λεφτά 
να µείνω κι άλλο, οπότε εντάξει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Εεε, όχι τελείως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι ε; 
ΙΣΜΗΝΗ: Αλλά… εντάξει, όποιος έχει φάει τόση πίεση, µετά άνετα ψήνεται ν αράζει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ δηλαδή θα µπορούσες να είσαι αυτό το άτοµο; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ότι αράζω; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι ε; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ξεκάθαρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, γιατί να µην περνάνε όλοι; Γενικά δεν πιστεύω στο σύστηµα που έχουνε φτιάξει, 
οπότε καλό είναι να περνάνε, αλλά… θα ‘πρεπε να περνάνε όλοι ας πούµε, και όχι… ναι, τουλάχιστον 
να ‘ναι κατ’ επιλογή τους. Γιατί και όσοι περνάνε ας πούµε, δεν περνάνε εκεί που θέλουν. Περνάν 
απλά για να περάσουν. Σίγουρα θα πρέπει να περνάνε όλοι και στη Σχολή που θέλουνε στην τελική.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πέρασες στη σχολή που ήθελες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ε ναι. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ξεκάθαρα όχι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί εντάξει, τώρα δεν µιλάµε… σε γενικές γραµµές ας πούµε, οκ, ο άλλος έχει τα 
χρήµατα ας πούµε ή προσπαθεί και κάνει το καλύτερο για να στείλει το παιδί του κάπου, αλλά δεν τα 
‘χουν όλοι. Σε φάση εεε… φίλη µου ας πούµε, που πολύ θα ήθελε να σπουδάσει, οι γονείς της δεν 
είχανε ούτε να την στείλουνε στην δίπλα πόλη ας πούµε. Πόσο µάλλον αν νοικιάζουν ένα σπίτι και… 
κι εγώ µε δυσκολία τα βγάζω πέρα κάπως… αλλά εντάξει… ό,τι µπορούµε κάνουµε ρε παιδί µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς δηλαδή ότι είναι οικονοµικά ασύµφορο µόνο το πανεπιστήµιο; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τι εννοείς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ότι δεν είχε τα λεφτά ξέρω ‘γω για το πανεπιστήµιο ή και πιο πριν; 
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι, γενικά δεν είχανε χρήµατα. Αλλά όταν… όταν ας πούµε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα πέρναγε σε πανεπιστήµιο; 
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι δεν… φίλοι µου ας πούµε δεν έχουνε πάει και ας έχουνε περάσει. Και δεν ξεκινάει 
µόνο το πας δεν πας, ξεκινάει το έχω δεν έχω χρήµατα να σε βγάλω φροντιστήριο, γιατί µην τα λέµε 
και τώρα όπως να ‘ναι, λίγο το σχολείο είναι… άµα δεν πας φροντιστήριο, δεν περνάς και εύκολα. 
Γιατί γίνεται κι ένα ψιλοχάος. Αλλά, δηλαδή, σου λένε ρε παιδί µου, δεν θα πας φροντιστήριο γιατί 
προφανώς δεν έχω χρήµατα να σε στείλω να πας, µετά περάσεις δεν περάσεις είτε έχεις πάει 
φροντιστήριο είτε όχι, πολύ πιθανό να µην µπορούν να στηρίξουνε δεύτερα ενοίκια αν είναι ήδη 
ένοικοι και λοιπά, οπότε µειώνονται οι πιθανότητες να µπορέσεις να πας κάπου. Εδώ δεν µπορείς να 
βρεις δουλειά, αλλά και να βρεις δουλειά τώρα… δυσκολάκι!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ισό, ισότητα υποτίθεται δεν έχουµε; Σε όλους ίδιες. ∆εν κατάλαβα, τι να µένει ας πούµε… 
εντάξει… αυτό µε τις βάσεις και τους αλλόθρησκους και τους µουσουλµάνους που έγραφε δίπλα, δεν 
ξέρω, δεν τα κατάλαβα ποτέ, αλλά όχι, εφόσον σε ένα συγκεκριµένο πανεπιστήµιο θα περάσεις που 
γίνονται τα ίδια µαθήµατα σε όλους, πρέπει να έχουν όλοι τις ίδιες, τις ίδιες ευκαιρίες ας πούµε, και 
την ίδια ισότητα, και όχι ν αλλάζουν οι βάσεις για οµογενείς ή αλλόθρησκους. ∆εν το καταλαβαίνω 
αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ο όρος µειονότητα; Εντάξει… αν και δεν πιστεύω στην αντικειµενικότητα ας πούµε, είναι 
αντικειµενικά… εεε… η µειοψηφία. Η µειοψηφία µπορεί να είναι σε πολλά πράγµατα ας πούµε, 
µπορεί εσύ προσωπικά να είσαι µειοψηφία… στους µαθητές της σχολής ας πούµε. Είναι αυτό που είτε 
σε ξεχωρίζει είτε σε βάζει στο περιθώριο. ∆εν είναι απαραίτητο ότι θα σε βάλει στο περιθώριο όπως 
έχει βγει ας πούµε αντικειµενικά η άποψη. Αλλά µειονότητα υπάρχει παντού, παντού. Αν και… αυτό, 
αντικειµενικά µειονότητα είναι… είτε οι άνθρωποι είτε το αντικείµενο που υπάρχει λιγότερο µέσα σ 
ένα χώρο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή είναι µόνο αριθµητικό; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; Κάποια πληθυσµιακά 
αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα;  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; Απ’ το 
Σύνταγµα, να είναι αναγνωρισµένη.  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… το µόνο ας πούµε που θεωρώ ότι θα µπορούσε να θεωρηθεί 
µειονότητα, είναι εφόσον το Βατικανό θεωρείται µία µόνη της χώρα, και είναι αυτόνοµη και είναι το 
ένα και είναι το άλλο, οι µόνοι που θα µπορούσαν να θεωρηθούν µειονότητα, και να την ασπάζονται 
αρχικά, είναι αυτοί, που ζουν στο Βατικανό. Αυτοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
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ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ε και στην Αυστραλία νοµίζω, και Γερµ… όπου υπάρχουνε µετανάστες, 
υπάρχει και αυτή η ας πούµε λεγόµενη µειονότητα. Αλλά… εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα δεν δεν δεν 
συµφωνώ µε τον όρο µειονότητα, οπότε δεν… δεν µ’ αρέσει αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς πιστεύεις ότι επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή 
αρνητικές επιδράσεις; 
ΙΣΜΗΝΗ: Είναι ανάλογα πώς το βλέπεις. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και τα δύο. ∆ηλαδή το ότι µπορεί 
να έχουν έρθει άνθρωποι από άλλες χώρες εδώ, σίγουρα ας πούµε προσφέρουν πράγµατα. ∆ηλαδή 
προσφέρουν λίγα από τη χώρα τους, προσφέρουν λίγο από το φαί τους ας πούµε. Είναι κάποιοι 
άνθρωποι… τώρα τις προάλλες είχα πετύχει κάτι τέλειους µαυρούληδες στη Νοµαρχία, και µοιράζανε 
φυλλάδια για δουλειές και τέτοια και λοιπά, δηλαδή ας πούµε, είναι ένας τύπος που προσφέρει 
χαρτοµαντεία στα Γιάννενα, που είναι µαύρος. Και, δηλαδή, ενώ πολλοί Έλληνες ας πούµε, δεν 
ξέρουνε χαρτοµαντεία ή τέτοια, οπότε είναι πολύ διαφορετικό, πολύ ευχάριστο να τα ακούς. Αλλά από 
άλλους ανθρώπους ας πούµε, µπορείς να… ‘και καλά’ λένε και µας παίρνουνε τις δουλειές, και µα και 
µου και τέτοια. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει το πράγµα. Από όλες τις µεριές υπάρχουνε… 
για όλα τα πράγµατα υπάρχουν δύο µεριές. Βασικά υπάρχουνε τρεις, αλλά… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια είναι η τρίτη; 
ΙΣΜΗΝΗ: Όπως λέµε υπάρχουν δύο µεριές του νοµίσµατος, γενικά υπάρχουν τρεις. Είναι η πάνω, η 
κάτω, και το πλάτος… ύψος, δεν ξέρω πώς λέγεται. Οπότε, δεν ξέρω… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α ωραία! Εδώ ποια θα µπορούσε να ‘ναι η τρίτη; Κάτσε, µου ‘πες τα θετικά. Τα 
αρνητικά;  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν έχω αρνητικά από µένα. ∆ηλαδή εντάξει, κοίταξε ρε, είναι θέµα ανθρώπων. ∆ηλαδή κι 
εµένα µ’ έχουνε εκνευρίσει ας πούµε αλλοδαποί άνθρωποι, αλλά επειδή είναι ηλίθιοι, όχι επειδή είναι 
αλλοδαποί. Π.χ. και… και οι Έλληνες ας πούµε µ’ εκνευρίζουνε, νοµίζω και περισσότερο. Αλλά… 
αυτό. Τώρα η τρίτη πλευρά, δεν ξέρω. Ίσως να είναι το απόλυτο κενό, η ουδετερότητα. Αυτό δεν… 
δεν µπορώ να σου πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΙΣΜΗΝΗ: Εθνικότητα; Κατά βάση στα χαρτιά είµαι Ελληνίδα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ τι νιώθεις; Πού πιστεύεις ότι ανήκεις; 
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ανήκω σ εθνικότητα. Αυτό… αυτό, στα χαρτιά είµαι Ελληνίδα, 
αλλά τώρα τι… επειδή υπάρχουνε σύνορα ας πούµε, πρέπει να µε ορίζουνε; ∆ηλαδή και παλιά ας 
πούµε που ‘ταν Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τι εγώ… από ‘κει που ήταν Βυζαντινή Αυτοκρατορία κι εγώ 
θεωρούµουν Βυζαντινή ας πούµε, τώρα θα πρέπει να… επειδή µαζεύτηκε όλο αυτό για διευκόλυνση 
ας πούµε κυβέρνησης, θα πρέπει εγώ να διευκολυνθώ; Για δικιά µου διευκόλυνση γίνεται; ∆εν νοµίζω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απ’ τη στιγµή που είσαι στα χαρτιά Ελληνίδα, και ας πάρουµε αυτό το στοιχείο, τι 
είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποιον Έλληνα ή κάποια Ελληνίδα;  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη) … τι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο που προσδιορίζει κάποιαν Ελληνίδα; Τι κάνει 
κάποιον Έλληνα;  
ΙΣΜΗΝΗ: Το που γεννήθηκε. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άλλα δύο;  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω, κοινά χαρακτηριστικά όλων των Ελλήνων είναι το χρώµα κι η 
θρησκεία, ας πούµε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Χρώµα δέρµατος; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι. Αλλά δεν είναι µόνο. ∆ηλαδή κι ένας Γερµανός µπορεί να ‘ναι χριστιανός και να ‘ναι 
λευκός. Ή κι ένας Αλβανός µπορεί να ‘ναι χριστιανός και να είναι λευκός, τι µε ρωτάς; Απλά 
γεννήθηκε στην Ελλάδα και τον ονοµάσαν Έλληνα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στη Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για ‘σένα; Τον έχεις ακούσει ποτέ; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σηµαίνει για ‘σένα; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω, αυτός που γεννήθηκε στη Βόρεια Ήπειρο (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη;   
ΙΣΜΗΝΗ: Είναι λίγο πιο χωριάτες. ∆ηλαδή αν ακούσεις προφορά, είναι λίγο πιο χωριάτικη. Αλλά 
αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Όλα τα υπόλοιπα. ∆εν διαφέρουµε σε κάτι. Ούτε στο πώς θα κινηθούµε µέσα σ ένα χώρο, 
εντάξει, είναι καθαρά χαρακτηριστικά τώρα. Χαρακτηριστικά δεν εννοώ εξωτερικά, δηλαδή… µπορεί 
να διαφέρουµε στο χρώµα µαλλιών ας πούµε. Ναι, γιατί εγώ είµαι βαµµένη. Αλλά δεν, δεν νοµίζω 
ότι… γενικά δεν νοµίζω ότι διαφέρουµε πολύ όλοι µεταξύ µας. Γενικά το ανθρώπινο είδος µοιάζει 
πάρα πολύ µεταξύ του. Πάρα πολύ. Και εντάξει, δεν εννοώ εξωτερικά. Εξωτερικά µπορεί να διαφέρεις 
κι εσύ µε τον αδερφό σου ας πούµε, αν έχεις αδερφό. Αλλά… ναι, όλοι διαφέρουµε. Αλλά δεν είναι 
σοβαρό τέτοιο διαφοροποίηση ας πούµε για να αναφέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΙΣΜΗΝΗ: Έλληνες που ζουν στην Αλβανία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν συµφωνώ µε τον όρο µειονότητα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Είναι Έλληνες που ζούνε στην 
Αλβανία! (Σ.τ.Σ.: εµφατικά).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί είναι λιγότεροι αριθµητικά πάει πάντα. Αν… αν ήταν λιγότεροι οι Αλβανοί, δεν ξέρω 
τι θα γινότανε. Αυτοί θα λέγανε Ελλάδα την Αλβανία; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αν συµφωνώ µε τον όρο 
µειονότητα… αριθµητικά είναι, ισχύει. Αλλά έχει πάρει µια αρνητική χροιά που δεν µου αρέσει ας 
πούµε. Αυτό. Αριθµητικά ναι, είναι µειονότητα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς θα την ονόµαζες; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω αν θα έµπαινα στον κόπο να την ονοµάσω! ∆ηλαδή εντάξει, είναι κάποιοι, 
είναι… κάποιοι Έλληνες που βρήκαν εκεί, µένουν εκεί, έχουν κάνει οικογένεια εκεί, ζούνε εκεί τέλος 
πάντων. ∆εν είναι απαραίτητα να το ονοµάσω µειονότητα ή να το ονοµάσω γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών.  
ΙΣΜΗΝΗ: Θες να το διαβάσεις; Βαριέµαι.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζω δυνατά την περίληψη των νόµων).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ε, όχι. Αλλά δεν απέχουν και πολύ. Εντάξει, θεωρώ ότι κι εµείς αυτά δίνουµε. Αλλά 
εντάξει, γιατί να περνάει το 1%; Άµα θέλουν περισσότεροι να περάσουν, γιατί να µην περάσουν; 
Εντάξει, µετά πάει το όριο της σχολής ας πούµε. Αλλά γιατί να είναι µόνο το 1%, γιατί να µην πάει 
καθαρά µέσω βάσεων ας πούµε; Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί δίνουνε κατεύθυνση, µόνο αν είναι να περάσουν σε Στρατιωτικές ή σε 
Αστυνοµική Ακαδηµία. Για να περάσουν ας πούµε Πλαστικών Τεχνών, θα δώσουνε έκθεση και σχέδιο 
µόνο, τίποτα άλλο.  
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, αυτό είναι βλακεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ή µετά ξέρω ‘γω στο Φ.Π.Ψ., µόνο έκθεση. 
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, αυτό είναι βλακεία. Σε φάση όλοι οι υπόλοιποι γιατί δίνουνε όλα τα υπόλοιπα; 
Βέβαια, δεν δίνουν αυτοί δικές τους εξετάσεις; Αφού συµψηφίζεται κατά κάποιο τρόπο οι εξετάσεις 
που δίνουνε στην Αλβανία λογικά για αλβανικά σχολεία… πανεπιστήµια, αν έχει δεν ξέρω, δεν είµαι 
ενήµερη. Και απλά… όπως εσύ, όπως εσύ θα δώσεις για να περάσεις για ένα µεταπτυχιακό, δίνεις 
µόνο γλώσσα και απλά συµψηφίζεται ας πούµε ο βαθµός, ο µέσος όρος πτυχίου σου ας πούµε. Ε 
κάπως έτσι είναι κι από ‘κει. ∆εν το βρίσκω άδικο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε δεν ξέρω. ∆εν ξέρω! Κατά πάσα πιθανότητα για να… διευκολύνεται;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τα παιδιά που είναι να περάσουν από ‘κει, εδώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
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ΙΣΜΗΝΗ: Ε δεν ξέρω… αν ας πούµε περάσει και… άµα έχει έρθει ένα παιδί απ’ την Αλβανία και 
κάνει τα ίδια πράγµατα που κάνω εγώ εδώ, και ξέρει τη γλώσσα κι έχει δώσει εξετάσεις στη γλώσσα, 
κι είναι εξίσου το ίδιο καλός εδώ όσο θα ήταν και σ ένα άλλο πανεπιστήµιο εκεί, ναι, καλά έκανε κι ο 
άλλος κι έγραψε αυτό το νόµο. Γιατί θα… δώσει λίγο ένα… µια παραπάνω ώθηση στην Τέχνη ν 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα… ας πούµε, κάπως έτσι. Απλά δεν ξέρω αν… εµένα αυτό το 1% µε πείραξε 
ας πούµε. ∆ηλαδή θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Αλλά παντού το ίδιο είναι, δεν ξέρω, δεν είναι λίγο 
µια πολύ βάση στους ανθρώπους που είναι στο… στην εθνικότητά τους απ’ ό,τι στους άλλους. Και σε 
πανεπιστήµια ας πούµε στο εξωτερικό και τέτοια, παίρνουν πάρα πολύ λίγους Έλληνες ας πούµε. 
Αυτά.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και σε Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΙΣΜΗΝΗ: Να παν να ψοφήσουν οι µπάτσοι. Εεε (Σ.τ.Σ.: γέλια)… αυτό σκέφτοµαι βασικά! ∆ηλαδή 
δεν ξέρω, εγώ είµαι κατά και του στρατού και της αστυνοµίας, οπότε τζάµπα µε ρωτάς. (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ερχόταν και σε συλλάµβανε ένας Βορειοηπειρώτης ή ένας Έλληνας, θα το βλεπες 
διαφορετικά; 
ΙΣΜΗΝΗ: Πρώτον δεν θα µε συλλάµβανε κανένας. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ε λέµε τώρα!  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε όχι, σου λέω τώρα… όχι µωρέ, τη δουλειά του κάνει. Απλά για τον […] (Σ.τ.Σ.: 
βωµολοχία) δουλειά που κάνει. Κατάλαβες; Αυτό. Η δουλειά του δεν µ’ αρέσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής;  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆υσκολίες σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί οι άνθρωποι είναι για τον […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία). Ε να ας πούµε, ότι π.χ. αν… αν 
έρθει κάποιος από άλλη χώρα, κατά κύριο λόγο δεν του συµπεριφέρονται όλοι τα ίδια. Οπότε… αν π.χ. 
δεν µιλάει και τέλεια, άπταιστα ελληνικά, ε θα είναι λίγο περίεργα. Και γι’ αυτόν ας πούµε, γιατί π.χ. 
χρησιµοποιούνε ορολ στη σχολή µου ας πούµε, τώρα δεν ξέρω για άλλες, χρησιµοποιούµε και κάποιες 
ορολογίες κάποια τέτοια και κάποια αλλιώτικα, που άµα δεν τα ξέρεις, δεν…, (Σ.τ.Σ.: αλλαγή 
νοήµατος) πρέπει να τα µάθεις, δεν γίνεται. Και… σίγουρα είναι λίγο πιο δύσκολο ας πούµε, και 
νοµίζω ότι δεν τον βοηθάει και το κλίµα ιδιαίτερα. Αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί δεν τον βοηθάει; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω, δεν είναι… δεν είναι κι όλοι οι Έλληνες πολύ καλοί άνθρωποι. Γενικά δεν… 
εντάξει όχι είναι κάποιοι, αλλά και κάποιοι δεν είναι. Ε θεωρώ ότι υπάρχει πολύ τέτοιο… έτσι µε τους 
ξένους και µε αυτούς τους Βορειοηπειρώτες που λένε και τέτοια κι αλλιώτικα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι πιστεύεις ότι θα του λένε; Τι πρώτο πράγµα που θα πει κάποιος.  
ΙΣΜΗΝΗ: Για τους Βορειοηπειρώτες, δεν ξέρω αν θα του πούνε για τίποτα… το έχω στο κεφάλι µου 
πολύ πιο… ε είχα ας πούµε έναν φίλο, που ήταν Αλβανός, δεν ήταν Βορειοηπειρώτης, για τους 
Βορειοηπειρώτες δεν είχα ακούσει να λένε πολύ άσχηµα λόγια είναι η αλήθεια, νοµίζω ότι υπάρχουν 
πολλά, πολύ περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, και έχουνε κάπως οικειοποιηθεί. Αλλά π.χ. έχω, είχα 
ένα φίλο, τον […]  τον […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα κι επίθετο), ήταν τέλειος! Ξανθούλης, πωπω 
νόστιµος! ∆εν ξέρω πού είναι αυτός τώρα! Τέλος πάντων. Και έτρωγε πολύ µεγάλο κράξιµο ας πούµε, 
κι άντε πάνε παρ’ τη µάνα σου και γυρίστε πίσω και τέτοια κι αλλιώτικα. Εντάξει, περνάς δύσκολα ρε 
παιδί µου. Περνάς δύσκολα όταν είσαι, όπου και να είσαι περνάς δύσκολα άµα δεν είσαι από ‘κει. 
Αυτά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι και οι Βορειοηπειρώτες αντιµετωπίζουν τα ίδια; 
ΙΣΜΗΝΗ: Νοµίζω όχι, νοµίζω ότι έχουνε οικειοποιηθεί, περισσότερο ας πούµε. Νοµίζω ότι… 
έχουνε… αυτό, είναι περισσότερα χρόνια εδώ. Οπότε… δεν θα δεις τώρα ένα Βορειοηπειρώτη… µόνο 
οι παππούδες νοµίζω χρησιµοποιούνε αυτή την έκφραση πλέον ας πούµε: Τ ειν αυτός, 
Βορειοηπειρώτης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς θα τους έλεγες; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν θα τους έλεγα! Ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Μάριος, δηλαδή γιατί να τους πω κάπως. Άµα 
τους ρωτήσω από πού είσαι, και µου πούνε από ‘κει, θα τους πω ο Γιάννης ο από ‘κει ας πούµε. ∆εν 
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ξέρω καν τι είναι ο Βορειοηπειρώτης. Είναι αυτός που µένει στη Βόρεια Ήπειρο. ∆ηλαδή αυτή η 
φάση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι θα ‘χουνε κάποιες ευκολίες; Ή µόνο δυσκολίες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Εεε… δεν ξέρω…. (Σ.τ.Σ.: σκέψη). ∆εν το ‘χω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Εεε… µπορεί 
να παίρνουν ας πούµε επιδόµατα. Ξέρω ας πούµε για κάποιους που είναι απ’ την Αλβανία, που 
παίρνουν επιδόµατα, κι απ’ την Γεωργία. Αλλά τώρα για τους Βορειοηπειρώτες… µε ρωτάς κι εσύ 
συγκεκριµένα για τους Βορειοηπειρώτες!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σε ρωτήσω µετά και για µουσουλµάνους. 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω καν κάποιο Βορειοηπειρώτη. ∆ηλαδή… είχα πολύ καιρό να την ακούσω αυτήν τη 
λέξη ας πούµε! ∆εν ξέρω…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΙΣΜΗΝΗ: Καλά να περάσει! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Μπράβο του! Εντάξει… γιατί κλήρωση; Αφού είναι 
αριστούχος. ∆ηλαδή… πόσοι είχανε την ίδια… τα ίδια άριστα;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πες ρε παιδί µου ότι πήραµε από πολλές χρονιές.  
ΙΣΜΗΝΗ: Α… εντάξει. Πόσα λεφτά θα πάρει; (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όσα θα πάρει και κάποιος άλλος.  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε µπράβο, ξέρω ‘γω, άµα ήταν αριστούχος και πόσο µάλλον µπράβο που τον διάλεξες κι 
όλας! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, και είναι Βορειοηπειρώτης. Σ αυτήν την περίπτωση τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε να διαβάσει λίγο ακόµα. Όπως κι οι υπόλοιποι εκεί που έχεις µέσα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αλλά 
πάλι, […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) τζόκερ να παίξουν όλοι. Κι εσύ που διάλεξες Βορειοηπειρώτη, µπράβο, 
συγχαρητήρια! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι ίδιοι λόγοι που δεν είχες σχέση µε κάποιον Βορειοηπειρώτη, φιλική 
σχέση, είναι οι ίδιοι που δεν είχες και µε τον οποιονδήποτε… µ’ έναν από […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρω την 
πόλη καταγωγής της), από την Κρήτη. 
ΙΣΜΗΝΗ: Ε όχι, από […] (Σ.τ.Σ.: πόλη καταγωγής της) θα τους γνώριζα. Από την Βόρεια Ήπειρο πού 
να τους γνωρίσω ας πούµε; Εκεί… είναι και λίγο θέµα τύχης. Τώρα αν θα τον γνωρίσεις τον άλλον, αν 
δεν θα τον γνωρίσεις, είναι αν ήταν ξέρω ‘γω, όπως κι απ’ την Κρήτη ας πούµε. Ενώ αν ήταν ένας από 
[…] (Σ.τ.Σ.: πόλη καταγωγής της), θα τον ήξερα κι απλά θα ήταν επιλογή µου αν θα του µιλούσα ή όχι. 
Ενώ τώρα… πού είναι η Βόρεια Ήπειρος; (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού είµαστε εµείς εδώ … λίγο πιο πάνω. 
ΙΣΜΗΝΗ: Λίγο σύνορα Αλβανίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΣΜΗΝΗ: Α, εντάξει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αλλά Αλβανία. 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, εντάξει εντάξει. Κατάλ, αυτή η πόλη που έχει ελληνικό, και δεν είναι ελληνική. Ε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει. Κατάλαβα.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΣΜΗΝΗ: Α έχω µία! 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για πες. 
ΙΣΜΗΝΗ: Την… […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει όνοµα). Έλα, που κάνει παρέα µ’ αυτήν την […] (Σ.τ.Σ.: 
όνοµα), που µου ‘πε ότι κάνεις εργασία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α ναι! Η […] (Σ.τ.Σ.: όνοµα), σου ‘χε πει; (Σ.τ.Σ.: για την εργασία. Ακολουθεί µια 
στιχοµυθία περί του πώς έµαθε ότι ψάχνω άτοµα για έρευνα. Θεωρώντας ότι είναι άσχετο εδώ πέρα, 
έγινε µια παύση στο µαγνητόφωνο).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΙΣΜΗΝΗ: Αλήθεια τώρα; (Σ.τ.Σ.: µε έµφαση η απορία της). Αίσχος. Γιατί, αφού την ίδια εκπαίδευση 
έχουνε! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αφού την ίδια εκπαίδευση έχουνε, γιατί να µην τον στείλεις; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από την άποψη ας πούµε το πε, ότι δεν είχανε την ίδια εκπαίδευση στην 
δευτεροβάθµια, στο σχολείο. 
ΙΣΜΗΝΗ: Και τι σηµαίνει αυτό; Αφού στο πανεπιστήµιο την ίδια εκπαίδευση έχουν. ∆εν… δεν πας ν 
ασχοληθείς εσύ τώρα µε τη φυσική δευτέρας λυκείου ας πούµε. Αν είναι δυνατόν, όχι εντάξει, µ’ αυτό 
δεν θα ‘χω θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, πάλι το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, 
ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της 
Αλβανίας; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τέλειες! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ξεκάθαρα! Ναι ρε, τζάµπα σπίτι! Θα πάω να µείνω κι όλας! (Σ.τ.Σ.: 
γέλια). Ναι ρε, µε όποιον µπορείς να βρεις που είναι απ’ αλλού, κάνε καλές σχέσεις να µπορείς να πας 
παντού µετά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε δεν θα ‘χα πρόβληµα. Κεφάλαιο έχεις παιδί µου να βάλεις; Βάλτο. Αυτό. Νοµίζω µια 
χαρά θα περνάγαµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα εργοδότη ή αφεντικό από την Βόρεια Ήπειρο; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω, ανάλογα τον εργοδότη. Γιατί π.χ. κι αυτοί κουβαλάνε θέµατα όταν έρχονται ας 
πούµε, και όταν… λοιπόν, θα σου εξηγήσω τι εννοώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, για πες. 
ΙΣΜΗΝΗ: Όταν ρε παιδί µου… µετά πάει λίγο και στον άνθρωπο. Ας πούµε εγώ δεν θα ‘χα θέµα να 
δουλέψω µε κάποιον ο οποίος ας πούµε είναι είτε απ’ την Βόρεια Ήπειρο, τέλος πάντων ό,τι κι αν 
σηµαίνει αυτό, είτε τέτοιο, αλλά όταν… οποιονδήποτε να ‘χεις πάνω απ’ το κεφάλι σου σαν αφεντικό, 
δεν… ανεξάρτητα αν είναι Έλληνας, Βορειοηπειρώτης, Αµερικάνος, Γερµανός, δεν ξέρω κι εγώ τι […] 
(Σ.τ.Σ.: βωµολοχία), άµα είναι χάλια σας άνθρωπος, δεν θα τον ήθελα. ∆ηλαδή ποτέ… δεν µε νοιάζει 
αν είναι Βορειοηπειρώτης, απλά θα ήθελα να τον ξέρω τι φάση είναι σαν άνθρωπος, για να τον έχω 
εργοδότη µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, και να σου θυµίσω από την ιστορία ότι µε 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά 
Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και 
των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου που έµειναν εκεί πέρα, καθώς και 
των µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης που έµειναν εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν έχουµε την 
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Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που ανήκουν στην Μουσουλµανική Μειονότητα 
της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν τους ξέρω τους κυρίους αρχικά. Αλλά… ε τι είναι; Άνθρωποι που µένουν στη Θράκη. 
Μιλάµε για το 1923, έχουνε περάσει 80 χρόνια να πούµε, 100 περίπου, δηλαδή… εντάξει. Ναι είναι 
άνθρωποι που µένουν στη Θράκη, βασικά παίζει να ‘χουν πεθάνει κι όλας αυτοί τώρα. Που έχουν 
έρθει. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ζούνε τα εγγόνια τους.  
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, αλλά τα εγγόνια τους. Τα εγγόνια τους γεννιούνται στην Ελλάδα, Έλληνες είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, είναι µουσουλµάνοι. Αυτή νοµίζω είναι η µόνη διαφορά τους. Εντάξει, κι εγώ είµαι 
άθεη. Οπότε… παρόλο που στα χαρτιά είµαι ορθόδοξη χριστιανή. Αλλά… αλλά ναι, είναι 
µουσουλµάνοι, είµαι χριστιανή. Αυτό. ∆εν υπάρχει διαφορά νοµίζω. Απλά µένουν στη Θράκη, κι εγώ 
µένω Γιάννενα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Είναι Έλληνες… πλέον, ας πούµε. ∆εν νοµίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Α ώστε αυτοί 
είναι οι µουσουλµάνοι στις βάσεις! Ααα…. ∆εν το κατάλαβα ποτέ! Αυτό. Ζούνε στην Ελλάδα, 
δουλεύουν εδώ, έχουν κάνει παιδιά εδώ. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει παιδιά. Αλλά… ναι. Οµοιότητες 
είναι όλα τα υπόλοιπα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω… ναι δεν ξέρω. Μένουν στη Θράκη, µένουν στη Βόρεια Ήπειρο. Ξέρω ‘γω, τι 
διαφορές άλλες να υπάρχουν. Η θρησκεία. Αυτό. Ό,τι υπάρχει διαφορά µ’ εµένα, µπορεί να υπάρχει 
και µε τον Βορειοηπειρώτη, µπορεί κι αυτός να ‘χει διαφορές µ’ εµένα. ∆εν ξέρω, όλοι διαφέρουµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ε όλα τα υπόλοιπα. (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί αυτός ο πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι δεν ξέρω αυτό. Αφού µένουν 100 χρόνια εδώ. Και εντάξει, επειδή είναι οι µόνοι 
µουσουλµάνοι νοµίζω µες στην Ελλάδα. Αν όντως είναι µουσουλµάνοι, που κι αυτό το αµφιβάλλω. 
Σίγουρα έχουν βαφτιστεί οι περισσότεροι χριστιανοί, αποκλείεται να µην έχουν βαφτιστεί. Κι αυτό 
ηλίθιο, τέλος πάντων, δεν ξέρω, αλλά… αυτό, γιατί, δεν νοµίζω να… είναι µειονότητα. Εδώ δεν…. δεν 
ήξερα καν ότι στις βάσεις (Σ.τ.Σ.: χωρίς ακόµα να της δείξω τις βάσεις, ήτανε ενήµερη σε γενικές 
γραµµές) βάζουνε τους µουσουλµάνους, αυτούς τους µουσουλµάνους, εγώ περίµενα ότι είναι 
µουσουλµάνοι από ‘κει, που είναι µουσουλµάνοι, που δεν ξέρω πού είναι µουσουλµάνοι τώρα, αλλά 
ότι αυτοί έρχονται από ‘δω και γι’ αυτό έχει βάσεις διαφορετικές. Όχι ότι είναι οι µουσουλµάνοι της 
Θράκης που µάλλον είναι µουσουλµάνοι. Αυτό. ∆εν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη µετά µ’ αυτά π’ ακούς, 
αλλά εντάξει! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, άκυρο για µένα. Άκυρο τελείως. ∆εν, αυτοί δεν… δεν συµφωνώ µε τίποτα µ’ αυτήν 
την πρόταση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα στο διαβάσω, γιατί πρέπει να στο διαβάσω. (Σ.τ.Σ.: διαβάζω τον νόµο δυνατά). 
Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι. ∆εν… ήξερα, ήξερα για τις βάσεις ότι… επειδή το βλεπα. Οι Βορειοηπειρώτες… 
έρχονται… πού µπαίνουν, µε τους οµογενείς; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπαίνουνε ως απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο 
λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
ΙΣΜΗΝΗ: Ό,τι να ‘ναι… εεε… ναι, όχι, δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι ας πούµε µε το 0,5. 
Ήξερα ότι έχει βάση διαφορετική γιατί το βλεπα, το είδα ας πούµε µια φορά ας όταν έδωσα 
πανελλήνιες, αλλά… ναι δεν ήξερα ούτε ότι δεν µπορούνε να µπούνε στη Στρατιωτική βάση… και… 
στη Θεολογία, εντάξει στη Θεολογία µου φαίνεται και λογικό αν είναι µουσουλµάνοι εφόσον είναι 
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συντηρητικοί οι Θεολογικές Σχολές κι αυτά. Βέβαια ξέρω µια τρελή που πέρασε Θεολογία που δεν 
έπρεπε να πάει ποτέ, αποτρελάθηκε τελείως. Τέλος πάντων. Ναι… αυτό. ∆εν, δεν ήξερα κάτι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς χαρακτηρίζεις τους νόµους; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ηλίθιους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί τώρα να µην µπορεί να µπει στη Θεολογία επειδή είναι µουσουλµάνος, κι ότι… 
δηλαδή ένας Ολλανδός τι πρέπει να ‘ναι χριστιανός και να διδάσκει τον χριστιανισµό; Άσχετο. 
Αλλά… ναι, ουσιαστικά µπαίνεις θεολόγος κι ουσιαστικά φιλόλογος. Τι, πρέπει να είσαι χριστιανός 
για να είσαι ουσιαστικά φιλόλογος; ∆ηλαδή… και στην τελική, τα θρησκευτικά ας πούµε, δεν 
διδάσκεις µόνο για τον χριστιανισµό. Μέχρι και τον σατανισµό έχει µέσα να διδάξεις. Απλά δεν στο 
διδάσκουν. Τέλος πάντων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πότε είχες µπει στο πανεπιστήµιο; 2011; 
ΙΣΜΗΝΗ: 2012.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους; Συµφωνείς, 
διαφωνείς; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆ιαφωνώ ξεκάθαρα. Τώρα για ποιο λόγο τους έφτιαξε, δεν ξέρω. Ε νοµίζω ότι πήρε τα 
πράγµατα πολύ στερεοτυπικά ας πούµε. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν µπορούν να µπούνε µπάτσοι και 
στρατιωτικοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί, πιστεύεις; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν µπορείς να δώσεις µια ερµηνεία; 
ΙΣΜΗΝΗ: Εεε… λόγω θρησκείας εγώ θεωρώ. Ότι ρε παιδί µου, θεωρείται η Ελλάδα µια από τις πιο 
συντηρητικές χριστιανικές χώρες σε όλο τον κόσµο, δεν έχει… δεν έχει άλλες… όπως είναι οι 
προτεστάντες, όπως είναι όλοι αυτοί στις υπόλοιπες χώρες ας πούµε και αυτά, είναι καθαρά 
χριστιανική ορθόδοξη όλη η χώρα. Οπότε δεν µπορεί να δεχτεί καµία άλλ, άλλη θρησκεία. Οπότε λόγω 
θρησκειών έχουνε αποκλειστεί από πολλά πράγµατα. Αυτό νοµίζω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού πιστεύεις ότι κολλάει η θρησκεία σ αυτά τα επαγγέλµατα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τώρα θέλεις να σου απαντήσω; (Σ.τ.Σ.: ρητορική ερώτηση). Μπάτσοι και στρατιωτικοί, 
µεγάλοι φασίστες. Μεγάλοι φασίστες! Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και τέτοια. Οπότε γι’ αυτό. 
Ξεκάθαρα. Και στη Θεολογία ξεκάθαρα για τη θρησκεία. ∆εν µπορείς ενός µπάτσου η ταυτότητα, να 
γράφει θρησκεία µουσουλµανική ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί θε… θεωρείται στερεοτυπικά λάθος. Ένας µπάτσος πρέπει να υπηρετεί την πατρίδα 
του και τη θρησκεία του. Αρχικά. Και δεν µπορεί… τώρα ας πούµε µέσα σ ένα ολόκληρο έθνος τέλος 
πάντων, να είναι ένας µπάτσος ο οποίος να ‘ναι µουσουλµάνος. Και όλοι οι υπόλοιποι να είναι 
χριστιανοί. Ουσιαστικά θεωρείται αυτόµατα προδότης. Κατάλαβες; Γι’ αυτό. […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσένα σ ενοχλεί αυτό; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι. Ο µπάτσος, ξεκάθαρα!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο µουσουλµάνος µπάτσος; 
ΙΣΜΗΝΗ: Το ίδιο, ξεκάθαρα. Επειδή είναι µπάτσος. Τέλος πάντων. ∆εν νοµίζω ότι…  ναι, µιλάµε για 
τους µπάτσους ας πούµε. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Βέβαια για τους µεν Βορειοηπειρώτες υπάρχει η νοµοθεσία να µπούνε σε Στρατιωτικές 
Σχολές και στη (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει) 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι γιατί έχουνε θρησκευτική… ότι είναι χριστιανοί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης.  
ΙΣΜΗΝΗ: Τι πρέπει να τα κάνω αυτά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου έναν σχολιασµό ή την σκέψη σου πάνω σε αυτό που είδες. 
ΙΣΜΗΝΗ: Από πότε είναι αυτό; Του 14; (Σ.τ.Σ.: έντονη απορία). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Φετινές.  
ΙΣΜΗΝΗ: Η σχολή µου έπεσε 5000 µόρια;  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτό είναι των µουσουλµάνων.  
ΙΣΜΗΝΗ: Α! Τροοοοµααξαααα! (Σ.τ.Σ.: µελετά). Ναι, και τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα σ αυτά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου ένα σχολιασµό ή την σκέψη σου πάνω σε αυτό που είδες. 
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ποιον µουσουλµάνο έχω… στη σχολή µου;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιον; 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω. Ε για να γράφει, µάλλον µπήκε κάποιος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπορεί να µην ήρθε. 
ΙΣΜΗΝΗ: Α… εεε… µόνο µία θέση δίνανε σε όλες τις σχολές; Και το ΕΠΙΤ τι είναι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιτυχόντες.  
ΙΣΜΗΝΗ: Α. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στο Παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης µπαίνουν 14. Τώρα δεν ξέρω γιατί. 
ΙΣΜΗΝΗ: Στους 300 που µπαίνουν Έλληνες ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΣΜΗΝΗ: Παραπάνω… παραπάνω πρέπει να ‘ναι. Εδώ στο Παιδαγωγικό πόσοι µπαίνουν, να µην 
µπαίνουν δύο κατοστάρικα κάθε φορά; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι δεν ξέρω, άµα θες σχολιασµό, έχει µία θέση, αν είναι δυνατόν, σε… (Σ.τ.Σ.: µετράει) 
14 σχολές από µία θέση, άρα 14 άτοµα µουσουλµάνοι σε όλο το πανεπιστήµιο. Τίποτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για πέρσι.  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… και γενικά απ’ όσο βλέπω, µόνο ένα άτοµο δίνει κάθε φορά. Ο βαθµός 
πρώτου κι ο βαθµός τελευταίου είναι το ίδιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Στην ουσία αυτός που θα βάλει στο µηχανογραφικό Πλαστικών Τεχνών, αυτός θα 
περάσει κι όλας. Με ό,τι βαθµό και να βγάλει.  
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, γιατί, όχι, άµα έχουνε δηλώσει δύο, περνάει αυτός που έχει γράψει το καλύτερο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΣΜΗΝΗ: Να εδώ, και σε όλες τις σχολές, ένα άτοµο δήλωσε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι γιατί πόσοι µουσουλµάνοι να δίνουνε πανελλήνιες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί να µην δίνουν όλοι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καλά όλοι θα δίνουν, αλλά πόσοι θα ‘ναι; ∆εν ξέρω.  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν έχω άλλο σχολιασµό να σου κάνω. Λίγα µόρια. Εκτός απ’ την Ιατρική. (Σ.τ.Σ.: 
σκέψη)… εντάξει… καλή φάση, κι εγώ θα ήθελα. (Σ.τ.Σ.: γέλια). Με πέντε χιλιάρικα να περνάω, θα 
‘χαν περάσει όλοι οι φίλοι µου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις ας πούµε, το ότι υπάρχει συµφοιτήτριά σου που µπήκε µε – ή 
συµφοιτητής – µε 5000 µόρια; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ε λίγο… κοίταξε… έχω διχασµένη άποψη γι’ αυτό. Από την µία, […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) 
ας πούµε που…  παρόλο που έχουµε µπει σε µία σχολή µε τις ίδιες δυνατότητες, µπόρεσε και µπήκε 
πολύ πιο εύκολα, αλλά απ’ την άλλη µαγκιά της που το εκµεταλλεύτηκε και µπήκε ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το σχολιάζεις αυτό που διάβασες;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε ούτε µε το κείµενο συµφωνώ απόλυτα. Σε φάση… εντάξει, τι, να πέσουνε 3000 οι βάσεις 
ας πούµε, επειδή δίνουνε µία θέση σ ένα µουσουλµάνο κάθε φορά; ∆ηλαδή αν είναι δυνατόν. Και 
εντάξει, απ’την άλλη, δεν συµφωνώ ας πούµε που έτσι λειτουργεί το κράτος και τους βλέπει σαν 
µειονότητα ή και τους δίνει… ας πούµε χαριστικά από µία θέση, δεν είναι χαριστική. Αλλά απ’την 
άλλη αφού έτσι γίνεται, εντάξει, δεν νοµίζω ότι νιώθουν και τόσο αδικηµένοι ας πούµε, όσο είναι να 
διαβάσουνε, θα διαβάσουνε στην τελική. Απλά… τι είναι µία θέση σ όλο το πανεπιστήµιο; Εντάξει, 
είναι και άτοµα ας πούµε που έχουνε κοπεί για 5 µόρια. Εντάξει, εκεί τρελαίνεσαι, δεν θες να τα 
σπάσεις όλα; Κι αυτή η θέση σού φαίνεται πολύ… έχω µία φίλη που ήθελε να περάσει Ιατρική και 
κόπηκε 4 φορές, για… 50 µόρια. Τρελάθηκε, τα ‘χε σπάσει όλα. Αλλά… σ αυτήν θα φαινότανε η µία 
θέση του µουσουλµάνου, θα φαινότανε ουάου. Εντάξει, δεν συµφωνώ γενικά που µειώνονται οι βάσεις 
γι’ αυτούς, γιατί δεν τους θεωρώ µειονότητα, και δεν τους θεωρώ ότι δεν µπορούνε να ανταπεξέλθουν 



315 
 

στα µαθήµατα που κάνουµε ή στις… δεν ξέρω σε τι σχολεία πάνε βασικά. Αλλά δεν νοµίζω ότι δεν θα 
µπορούσανε να πάνε σ αυτό το σχολείο που πάµε κι εµείς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πάνε ή σε ελληνικά ή σε µειονοτικά, που είναι µισά µισά. 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι… δηλαδή δεν, δεν θεωρώ ότι δεν µπορούνε να δώσουνε αν θέλουνε όλα τα µαθήµατα. 
Αλλά εφόσον υπάρχει αυτός ο νόµος τέλος πάντων ότι µπορούνε να δώσουνε µε τους µουσουλµάνους, 
µαγκιά τους που το εκµεταλλεύονται, δεν είναι δικό τους το πρόβληµα, το πρόβληµα είναι του 
κράτους. Ότι εφόσον τους θεωρεί µειονότητα, τους κάνει µειονότητα. Οπότε… και δεν, δεν θεωρώ ότι 
τους χαρίζει πράγµατα γενικά. (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δηλαδή ούτε αυτών, ούτε αυτούς νοµίζω ότι τους 
συµφέρει ας πούµε να δώσουν µε τους µουσουλµάνους γιατί είναι µία θέση ή 14 θέσεις στη 
Θεσσαλονίκη ας πούµε, κατάλαβες; Απλά… εντάξει, απλά πρέπει ν αλλάξει αυτό. Ότι δεν είναι 
µειονότητα για να τους… να τους δίνεις µία θέση ας πούµε… είναι πολύ ηλίθιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο για τους Βορειοηπειρώτες, απ’ την στιγµή που 
δίνουνε µόνο έκθεση για να περάσουν;  
ΙΣΜΗΝΗ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν νοµίζω ότι µειώνονται τόσο πολύ τα µόρια. ∆εν… εννοώ ότι 
κανονικά µπαίνουνε, όπως π.χ. µπαίνουνε κι οι οµογενείς ας πούµε, που δίνουν δύο νοµίζω οι 
οµογενείς µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί νοµίζω δίνουνε και της κατεύθυνσης.  
ΙΣΜΗΝΗ: Νοµίζω δίνουν έκθεση και ένα ακόµα. ∆εν είµαι σίγουρη. Τέλος πάντων. Απλά αυτό, 
θεωρώ ότι… επειδή δεν έχουνε πολύ µεγάλη διαφορά µορίων ας πούµε, στην ουσία… παρόλο που 
δίνουν µόνο έκθεση, κάπως γίνονται και συµψηφίζονται κι όλα αυτά που έχουν γράψει στα δικά τους. 
Ε οπότε όχι, θεωρώ ότι δεν θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο γι’ αυτούς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΣΜΗΝΗ: Εκπαιδευτική πορεία θεωρούµε και το λύκειο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως φοιτητές λέµε.  
ΙΣΜΗΝΗ: Το ίδιο. Γιατί τα ίδια µαθήµατα κάνουµε. Εντάξει, µπήκε πιο εύκολα στη σχολή, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα την βγάλει πιο δύσκολα ή πιο εύκολα όµως. ∆ηλαδή… άµα κάτσει κι ασχοληθεί όπως 
ασχολούνται και όλοι, ειδικά… δεν µπορώ να µιλήσω για όλες τις σχολές ας πούµε, που χρειάζονται 
µαθηµατικά και φυσικές και τέτοια, ενώ σ εµένα που δεν χρειαζόµαστε τίποτα από τις γνώσεις του 
λυκείου, τίποτα, το ίδιο µε τους υπολοίπους θα την έβγαζε. ∆εν είναι… µαθαίνεις όλο πολύ καινούρια 
πράγµατα. Αυτό, δεν νοµίζω ότι θα είχε ούτε ευκολίες, ούτε δυσκολίες. Μόνο ότι µπήκε λίγο πιο 
χαλαρά. Που κι η σχολή µου δεν είναι κι αµάν κάτι ιδιαίτερο, µε 8000 µόρια µπαίνεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν για τους Βορειοηπειρώτες είπες ότι θα αντιµετωπίζουνε ενδεχοµένως, κάποιου 
είδους ρατσισµό. Οι µουσουλµάνοι θα µπορούσαν να (Σ.τ.Σ.: µε διακόπτει). 
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι γιατί είναι θέµα θρησκείας. Και δεν νοµίζω ότι δίνουν θρησκεία… δεν νοµίζω ότι 
δίνουν στη θρησκεία µεγάλο… µεγάλη βάση πλέον. Τουλάχιστον οι φοιτητές, έτσι, δεν µιλάω για 
όλους. Οι φοιτητές κατά κύριο λόγο δεν ασπάζονται τη θρησκεία. Παρόλο που είναι χριστιανοί, µπορεί 
κάποιοι να πιστεύουν στο Θεό, µπορεί κάποιοι όχι, αλλά δεν κρίνουνε µέσω θρησκείας ας πούµε. Τι 
είσαι ξέρω ‘γω, µουσουλµάνος, τι είσαι, ινδουιστής, ααα γιατί είσαι έτσι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης.  
ΙΣΜΗΝΗ: Μπράβο του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν; 
ΙΣΜΗΝΗ: Μπράβο του! (Σ.τ.Σ.: γέλια).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ την δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΣΜΗΝΗ: Το ίδιο µε πριν, να διαβάσει λίγο περισσότερο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΣΜΗΝΗ: Όχι.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι ε; 
ΙΣΜΗΝΗ: Νοµίζω πως όχι. ∆εν ξέρω, δεν ρωτάω και σε κάθε άνθρωπο τι θρησκεία είναι. Μπορεί να 
µου πει είµαι από ‘κει, είµαι και λίγο αγεωγράφητη, δεν ξέρω τι πόλεις υπάρχουν στη Θράκη. Απλά 
άµα µου πει είµαι από ‘κει, δεν θα κάτσω να ρωτήσω τι θρησκεία έχεις. Αν είναι δυνατόν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΙΣΜΗΝΗ: Εντάξει, µακάρι να βγάλει λεφτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα πήγαινες; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, γιατί να µην πάω. Άµα είναι καλός στη δουλειά του, τι µουσουλµάνος, τι 
Βορειοηπειρώτης, τι Έλληνας, θα πας να µε τρελάνεις τελείως τώρα! Αν είναι καλός, γιατί να µην 
πάω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, δεν θα ‘χα πρόβληµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΙΣΜΗΝΗ: Καλές, ξέρω ‘γω. Άµα αρχίσει να µου λέει για µουσουλµάνους και τέτοια, εγώ θα φρικάρω. 
Γιατί δεν µπορώ να κάθοµαι ν ασχολούµαι µε θρησκείες. Αλλά εγώ νοµίζω καλή. ∆εν θα ‘χα 
πρόβληµα. Απ’ την στιγµή που δεν θα µ’ απασχολήσει µε την θρησκεία του. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΣΜΗΝΗ: Κανένα πρόβληµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ήτανε αφεντικό σου ή εργοδότης; 
ΙΣΜΗΝΗ: Επίσης ίδιο µε το προηγούµενο, ανάλογα τι άνθρωπος είναι. Μη µε βάλει να νηστέψω, θα 
τρελαθώ!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είχαµε δει και πριν. Αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ 
στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις από τους τρεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και 
τους περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω τι σχολεία έχουνε εκεί. Εννοώ πώς προετοιµάζονται. Και δεν είναι απαραίτητο ας 
πούµε ότι προετοιµάζονται µόνο για ελληνικά πανεπιστήµια. Εντάξει, δεν ξέρω για τους 
µουσουλµάνους, µάλλον προετοιµάζονται αυτοί για ελληνικά κατά κύριο λόγο. Αλλά γι’ αυτούς που 
ζουν στην Αλβανία, µπορεί να µην προετοιµάζονται ή µπορεί να προετοιµάζονται πολύ περισσότερο. 
Γιατί δεν ξέρεις πόσους παίρνουνε σε αλβανικά πανεπιστήµια ας πούµε. Οπότε και πάλι, δεν ξέρω να 
σου απαντήσω. Εντάξει για τους µουσουλµάνους, έτσι όπως είναι, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολα, 
απλά έχουν στο κεφάλι τους ότι δεν µπορούν να διαλέξουν κάποιες σχολές. Αυτό. Κατά τα άλλα να 
συγκρίνω τώρα Έλληνες και Βορειοηπειρώτες, το ίδιο µου φαίνεται. ∆ηλαδή, αυτό, δεν ξέρω πώς 
προετοιµάζονται εκεί, και σίγουρα οι Έλληνες δεν προετοιµάζονται έτσι όπως δείχνει εδώ (Σ.τ.Σ.: στο 
διαφηµιστικό φυλλάδιο).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί; Γιατί προετοιµάζονται έτσι όπως δείχνει εδώ µόνο για να περάσουνε σε Ιατρικές, 
Νοµικές και τέτοια. Τώρα άµα θέλεις να γίνεις αισθητικός ας πούµε, εντάξει δεν µιλάω για 
πανεπιστήµιο, πλάκα κάνω, αλλά άµα θες να µπεις στη σχολή µου ή να µπεις ξέρω ‘γω… επειδή σ’ 
αρέσει Φυσικό, δεν σου φαίνεται βουνό η Φυσική ας πούµε. ∆εν θα σου φανεί βουνό, θα σ’ αρέσει. Θα 
το κάνεις επειδή το θες. Οπότε την ίδια προετοιµασία νοµίζω έχουνε, απλά περνάνε πιο εύκολα οι 
µουσουλµάνοι. Επειδή έτσι είναι η βλακεία που ‘χουν κάνει… στο κράτος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι µουσουλµάνοι δηλαδή θεωρείς ότι περνάνε τα λιγότερα… τις λιγότερες 
προετοιµασίες.  
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ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν ξέρω σε τι σχολεία πάνε, γι’ αυτό ναι. Αν πάνε σε µειονοτικά πώς τα είπες, πολύ 
πιθανό να µην έχουνε όλα τα µαθήµατα αυτά, π.χ. σίγουρα δεν θα ‘χουνε θρησκευτικά χριστιανικά ας 
πούµε. ∆εν µετράει αυτό πολύ, αλλά… δεν ξέρω τι µαθήµατα έχουνε. Λογικά τα δίνουν όλα, και όλα 
της κατεύθυνσης.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι.  
ΙΣΜΗΝΗ: Ε οπότε όλοι το ίδιο. Απλά αυτοί περνάνε λίγο πιο εύκολα λόγω των… της τέτοιας που έχει 
κάνει το σύστηµα. Το ίδιο πράγµα θα είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΙΣΜΗΝΗ: Ω, και οι τρεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΙΣΜΗΝΗ: Σίγουρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί εσύ στο πρώτο έτος πολύ διάβαζες!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν θυµάµαι, έχουνε περάσει 12 χρόνια. Κάποιο άλλο σχολιασµό ή κάτι να προσθέσεις 
για το οτιδήποτε πάνω σ αυτά τα θέµατα; 
ΙΣΜΗΝΗ: Τι να προσθέσω; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μπορεί και τίποτα. 
ΙΣΜΗΝΗ: ∆εν έχω να προσθέσω κάτι, µόνο ότι θεωρώ ότι το κράτος κάνει […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία). 
Αυτό. Κι ότι δεν… δεν είναι πολύ… σωστό. Ας πούµε λέγανε ρε παιδί µου ότι έχουνε βγει τόσα 
πολλά… και κοινωνικά πειράµατα και… […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία), κι ότι δεν πρέπει να κάνουµε 
διακρίσεις και τέτοια, που ας πούµε το ελληνικό κράτος βασίζεται στις διακρίσεις πάρα πολλά χρόνια 
τώρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Π.χ.; 
ΙΣΜΗΝΗ: Π.χ. Είναι σαν να γυρίσω και να σου πω ότι λόγω Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είµαστε 
όλοι Τούρκοι ας πούµε. Που είµαστε, αλλά τέλος πάντων. Και σου κάνουν µια διάκριση και σου λένε, 
όπα ξέρω ‘γω, εγώ δεν είµαι Τούρκος, τ ειν αυτά που µου λες. Οπότε βασίζεται σε διακρίσεις. Και οι 
διακρίσεις είναι το πώς µπαίνουνε στα πανεπιστήµια, και διακρίσεις είναι πώς θα πάρω κάποιον στη 
δουλειά µου, διάκριση είναι µέχρι και το τι εγώ είµαι από Τ.Ε.Ι. εσύ είσαι από πανεπιστήµιο, θα πάρω 
αυτόν που είναι από πανεπιστήµιο ας πούµε. ∆ιάκριση είναι π.χ. στη σχολή µου, εγώ θα πάρω… εγώ 
είµαι από Πλαστικών Τεχνών, εγώ είµαι από Καλών Τεχνών, θα πάρω τον καλοτεχνίτη ας πούµε. Έχει 
διά… βασίζεται σε µία διάκριση όλο το ελληνικό έθνος. Οπότε αυτό. Αυτό είναι ηλίθιο. Αυτά. 

 

5.13. Συνέντευξη δέκατη-τρίτη: Ιφιγένεια 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Απαντάω και πιο προσωπικά σ αυτά ε; Ωραία, εντάξει γενικά ρε παιδί µου, εγώ ιδιαίτερα 
στην τρίτη λυκείου εεε… ήτανε ένα σηµείο στο οποίο έπαθα και τις κρίσεις πανικού που είχα τότε, και 
γι’ αυτό δεν πέρασα και στις πανελλήνιες µε την πρώτη φορά, και ήξερα ήδη ότι θα ξαναδώσω, ότι 
ακόµη δεν ήξερα, δεν είχα αποφασίσει για κανένα λόγο τι θέλω να κάνω. Εντάξει, κάπου εκεί βρήκα 
ότι θέλω να περάσω αρχιτεκτονική, και άρα σίγουρα θα ξανάδινα. Αυτό. Γενικά ναι, ήτανε µια σκέψη 
του στυλ ότι λέω σ όλους τους υπόλοιπους περιµένουν ν ακούσουν αυτό τι θα κάνω το καλύτερο 
δυνατό, και ξέρω ότι δεν παίζει γιατί είχα άγχος όσο δεν πάει, κι επειδή δεν είχα και κανένα κίνητρο 
γιατί δεν ήξερα τι θέλω να κάνω και δεν είχα αποφασίσει, ε δεν µπορούσα να το κάνω ας πούµε. Και 
αυτό. Έπαθα… µπλακ άουτ και… δεν πέρασα ποτέ στην τρίτη λυκείου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όχι γενικά. ∆ηλαδή… είναι και λίγο το πώς το παρουσιάζουνε προφανώς, λίγο κάνε την 
προσπάθεια σου µέχρι την τρίτη λυκείου, και ποια προσπάθεια τώρα, που συνέχεια τρέχεις, διαβάζεις 
ξέρω ‘γω, δεν έχεις χρόνο και τα σχετικά, και στο πανεπιστήµιο και καλά θα ξεκουραστείς που κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει γιατί είναι ακριβώς το… το σχολείο ένα πράγµα που σε προπαρασκευάζει για να 
µπεις στο πιο σκληρό, στη πιο σκληρή καθηµερινότητα του πανεπιστηµίου, και µετά στην πιο σκληρή 
καθηµερινότητα του να δουλεύεις, και απλά όλη την ώρα να διαβάζεις, να κάνεις πράγµατα πάνω σε 
αυτά που σου ζητάνε και µόνο, να µην έχεις προσωπικό χρόνο είτε οτιδήποτε… ε είναι λίγο… πώς 
θέλουνε να στο παρουσιάσουνε απ’ τη µεριά τη… της κυρίαρχης ιδεολογίας τέλος πάντων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι µαθητές. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, να 
µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… εντάξει εεε… γενικά… ανάλογα, εγώ θεωρώ ότι ναι, ο αριθµός πρέπει να µει… 
δεν ξέρω βασικά, η αλήθεια είναι. Είναι όντως πρόβληµα το ότι… δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνδέεται 
µε το ότι υπάρχει και τόσο πολύ ανεργία, και τόσο πολύ… εεε… πρόβληµα στο να βγουν οι απόφοιτοι 
και όντως να αντιστοιχηθούν σε κάποια δουλειά, εεε… όντως το πόσο µεγάλος αριθµός εεε… 
αποφοίτων ας πούµε απ’ το πανεπιστήµιο υπάρχει, δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποια δουλειά. 
Νοµίζω όµως ότι αυτό γενικά δεν φτιάχνεται µε το να µειώσεις ή να αφήσεις ίδιο ή να αυξήσεις τους 
απόφοιτους ακριβώς, είναι µια συνολικότερη κατάσταση, οπότε ως προς αυτό δεν ξέρω ακριβώς. Θα 
µπορούσε να είναι και µία στόχευση ας πούµε του κράτους, το να µειώσει ή να αυξήσει ανάλογα µε το 
τι θέλει να κάνει πιο συνολικά στο χώρο της εργασίας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… εντάξει… ανάλ… βασικά όχι. Εεε… υπάρχει το κριτήριο του… της οικονοµικής 
κατάστασης, προφανώς, της κάθε οικογένειας και το κατά πόσο µπορεί ας πούµε, εντάξει γιατί είναι… 
όντως πραγµατικότητα, το ότι για να περάσεις και να µπορέσεις ας πούµε να κάνεις αυτό που θες ή δε 
θες ξέρω ‘γω, ανάλογα µε το τι έχεις επιλέξει να… µε τι θες να περάσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε ας 
πούµε ό,τι και να κάνεις να πας στο φροντιστήριο, να να να. ∆ηλαδή είναι θεωρώ ότι όντως γίνεται 
κάποιος και χωρίς να πάει στο φροντιστήριο να… µπορέσει ας πούµε να πιάσει κι έναν πολύ υψηλό 
στόχο που έχει ανάλογα µε τις πανελλήνιες, αλλά αυτό εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ 
δύσκολο… γιατί και στο σχολείο δεν γίνονται ακριβώς και αυτές οι… αυτά τα µαθήµατα τα οποία 
όπως θα ‘πρεπε να γίνονται για να µπορέσουν να το καταφέρεις αυτό. Και είναι µία λειτουργία ας 
πούµε που την υποκαθιστά, που την καθιστούν επί τούτου κι όλας, φτιαχτά για µένα, και τα 
φροντιστήρια. Άρα είναι και λίγο ζήτηµα αυτό το πράγµα, έχει να κάνει και το κατά πόσο έχεις µετά τη 
δυνατότητα να πας, αν έχεις περάσει σε κάποια άλλη πόλη κι αυτά, αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι 
κυρίαρχη στόχευση το να µην περάσεις κάπου. ∆ηλαδή ότι οι πιο φτωχοί θα πρέπει αναγκαστικά να 
µείνουν απ’ έξω. ∆ηλαδή δεν νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο ως τέτοιο το… το φέρνουνε… για να σε 
κόψουν απ’ το πανεπιστήµιο ας πούµε. ∆εν σε βοηθάω πολύ ε; Τα λέω λίγο µπερδεµένα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εντάξει… να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες. Αλλά κι αυτό είναι 
πιο… σύνθετο νοµίζω. Ανάλογα, τώρα δεν ξέρω και πώς πάνε αυτά η αλήθεια είναι. Πώς είναι το 
σύστηµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… µειονότητα… τι διαφορά έχει απ’ τη µειοψηφία; (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν είναι το 
ίδιο πράγµα ε… α, είναι το ίδιο πράγµα; ναι… ε… δεν ξέρω, εγώ αυτό πιο πολύ η αλήθεια είναι ότι… 
τα τελευταία χρόνια ας πούµε το… εντάξει, υπάρχει και στο ρατσιστικό του πράγµατος… και βασικά 
εγώ από το χώρο του πανεπιστηµίου πιο πολύ το, τα τελευταία χρόνια ας πούµε το αντιλαµβάνοµαι, 
στο πώς ανάλογα µε το… αν θέλεις ν αγωνιστείς για κάποια πράγµατα τα οποία ας πούµε είναι… για 
το δικό σου… και το συλλογικό ας πούµε καλό… το να ζήσεις κάπως καλύτερα ας πούµε. Το ότι 
ακόµα κι αποφάσεις συλλογικές, το βάζω λίγο πιο, σε πιο παράδειγµα από το χώρο του πανεπιστηµίου 
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γιατί από ‘κει έχω… εκεί είναι ο κοινωνικός µου χώρος ας πούµε. Εεε… ότι θα σε αντιµετωπίσουνε 
εεε… τα στελ, οι πρυτάνεις, η πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν ξέρω εγώ τι, ως µία µειοψηφία ακόµα κι 
αν αυτό είναι συλλογική απόφαση ας πούµε του εκάστοτε συλλόγου, του εκάστοτε τµήµατος ας πούµε, 
γιατί δεν εξυπηρετεί τα δικά τους συµφέροντα ή αυτά που θέλουν να περάσει η κυβέρνηση, το 
υπουργείο και το καθεξής, οπότε όσο… όσο πολύς κόσµος και να ‘σαι, µάλλον θα σ’ αντιµετωπίσουν 
ως µειοψηφία γιατί δεν αναγνωρίζουν τις συλλογικές αποφάσεις, αλλά πιο πολύ προωθείται στην 
κοινωνία συνολικότερα αυτό το ατοµικό, ο ατοµικός δρόµος και ο ανταγωνισµός και ούτω καθεξής.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα; Αν υπάρχει κάποια 
πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος µειονότητα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Α δεν το γνωρίζω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, γενικά… δεν ξέρω αν αυτό κάπου θα εξυπηρετούσε συνολικά, τώρα φαντάζοµαι 
εντάξει, είναι και λίγο το ζήτηµα αυτό, το… στο κοµµάτι της µετανάστευσης, και το κατά πόσο 
υπάρχουνε… εεε… αλλοδαποί, µετανάστες, δεν ξέρω ‘γω τι… στη χώρα µας. Που γενικά για µένα δεν 
είναι και ακριβώς πρόβληµα, δηλαδή όντως µπορεί ν’ αποτελεί κι αυτό ένα πρόβληµα, αλλά όχι ως… 
αλλά όχι τέτοιο πρόβληµα όπως… όπως αυτό που µας το δίνουνε να το καταλάβουµε. ∆ηλαδή ότι ο 
άλλος παίρνει τη δουλειά και φταίει ο άλλος, ενώ υπάρχει ένα πολύ πιο βαθύ πρόβληµα σ’ αυτό, στο 
ότι δεν υπάρχουνε δουλειές, και γιατί δεν υπάρχουνε δεν φταίνε οι µετανάστες ας πούµε. Ε και µάλλον 
λίγο το να το αναγνωρίζουµε και να το φέρνουµε µε… να µας το φέρνουνε µε νόµους και µε… εεε… 
επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους δεν ξέρω εγώ τι, ίσως αυτό εξυπηρετεί πιο πολύ το… το να 
σου εντυπωθεί καλύτερα το ότι όντως είναι µειονότητες, µειοψηφίες δεν ξέρω ‘γω τι. Εεε… και µας 
δηµιουργούν ένα πρόβληµα ας πούµε. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει και για κείνους το πρόβληµα 
το ότι θέλουν να ζήσουνε εκεί και όχι κάπου αλλού. Αυτό, εντάξει δεν ξέρω ακριβώς να σου πω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… φαντάζοµαι θα υπάρχει. Φαντάζοµαι ναι, σίγουρα υπάρχει, δεν ξέρω να σου πω 
ακριβώς πού.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι… εεε… εντάξει, για µένα µπαίνει αυτό το κοµµάτι που είπα πριν. Στο κατά πόσο… 
αυτό χρησιµοποιείται από την µεριά του κράτους για να… αιτιολογήσει πράγµατα τα οποία είναι 
ζητήµατα του ίδιου του κράτους ας πούµε. Πώς χρησιµοποιεί ας πούµε τους µετανάστες για να πει 
στον άλλον ότι εεε… στην οικοδοµή θα πάρω τον Πακιστανό, όχι γιατί υπάρχει το ζήτηµα του ότι έχει 
έρθει εδώ, γιατί θέλω να σου ρίξω το µεροκάµατο επειδή αυτός είναι σε ξένη χώρα, και δεν έχει να 
ζήσει, και µένει µε άλλα 15 άτοµα στο ίδιο σπίτι ας πούµε, θα έρθει να δουλέψει µε 3 ευρώ, ενώ εσύ 
που είσαι Έλληνας και θες να ζήσεις τα παιδιά σου, θα έρθεις να δουλέψεις µε 5, αλλά θα σ εκβιάσω 
και λίγο µε το να πάρω αυτόν µε 3 ευρώ, άµα θες έλα εσύ µε 3 ευρώ, αλλιώς θα πάρω τον άλλον ξέρω 
‘γω. ∆ηλαδή… δεν ξέρω… για ξαναπές µου λίγο την ερώτηση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µία χώρα; Αν υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, µπορεί να υπάρχουν και θετικές και αρνητικές, ανάλογα µ’ αυτό το ζήτηµα. 
Αρνητικό δηλαδή το θεωρώ εγώ που όντως δεν έχω πρόβληµα µε τους µετανάστες ας πούµε, 
καταλαβαίνω ότι τους χρησιµοποιούνε κι όλας, τους εκµεταλλεύονται, εεε… για να εκµεταλλευτούν 
όµως κι εµένα. Αυτό για το κράτος είναι θετικό, για µένα είναι αρνητικό. Ανάλογα δηλαδή πώς θα το 
ορίσεις κι όλας… πώς είναι το θετικό και το αρνητικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Σε ποια; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις. Ή άµα θες, δεν απαντάς καν, αν την θεωρείς 
προσωπική ερώτηση.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… κάτσε, σκάλωσα τώρα. Εεε… από πού κατάγοµαι δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Εεε… ναι, εθνικότητα.  
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Υποτίθεται ότι είµαι Ελληνίδα. Τώρα αν υπάρχει κάτι στο… ξέρω ‘γω… στους 
προγόνους µου που δεν το βρίσκω και παράλογο ας πούµε, εεε… µπορεί και να µην είµαι. ∆εν ξέρω, 
δεν το ‘χω ψάξει!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο πού προσδιορίζει κάποιον  Έλληνα ή  Ελληνίδα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ναι, εεε… εντάξει, το από πού κατάγεται γενικά, για µένα. Αλλά δεν το 
θεωρώ και σηµαντικό ας πούµε. Είναι σηµαντικό το κάθε φορά εκεί που ζεις, όπου και να ‘ναι αυτό, το 
να µπορείς να… λειτουργείς µε ισότιµους όρους µε όλο τον υπόλοιπο… λαό, πληθυσµό, κόσµο που… 
µένει σ αυτή τη χώρα, πόλη δεν ξέρω ‘γω πού ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή καταγωγή, οι όροι, κι ένα τρίτο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, δεν ξέρω… για µένα ισχύει το ότι… υπάρχει και… τέλος πάντων, λίγο 
κουλουβάχατα τα κάνω εγώ τώρα στο µυαλό µου αυτό… εντάξει… πατριωτισµός, εθνικισµός, λίγο 
κάνω αυτό το διαχωρισµό τώρα στο µυαλό µου. Πρέπει να το πω ας πούµε; Εντάξει, τώρα το κατά 
πόσον είσαι… και δεν ξέρω αν σε προσδιορίζει ως Έλληνα, ή ως οτιδήποτε άλλο το κατά πόσον 
αγαπάς την χώρα σου, και µε ποιο τρόπο βέβαια αυτό διαφέρει ανάλογα µε τις πολιτικές… κι όλας 
πεποιθήσεις του πώς θα το προσδιορίσεις. Για µένα ισχύουν τα προηγούµενα βασικά, το τι σε 
καθορίζει σ αυτό. ∆εν ξέρω, sorry.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Για ξαναπές µου. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχει η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο 
Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι σηµαίνει για εσένα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εεε… εντάξει, εγώ όπως το ξέρω κι από το σχολείο κατά κύριο λόγο, 
που υπάρχουν τα πιο εµφανή λεκτικά και λίγο στο… τα κοινωνικά στερεότυπα ας πούµε που δεν έχεις 
µπει στη διαδικασία ακόµη να τα… επεξεργαστείς ως δικά σου πιο πολύ, ε θα το θεωρ… ας πούµε 
κάποια στιγµή, το θεωρείς και ως βρισιά. Που δεν ισχύει ας πούµε αυτό το πράγµα. Αυτό, όχι κάτι 
άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη ή 
Βορειοηπειρώτισσα;   
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όχι.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού στηρίζεις τη γνώµη σου; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, µπορεί γενικά… είµαστε από διαφορετικές… έχουµε διαφορετική καταγωγή. 
Μπορεί να υπάρχουνε διαφορετικά ήθη έθιµα… πώς το λένε… διάλεκτοι, δεν ξέρω ‘γω τι, αλλά 
παρόλα αυτά, αυτό σαν ανθρώπους… δεν µας κάνει κάτι διαφορετικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ε… ναι, ξέρω ‘γω… όλοι θέλουµε να ζήσουµε µε καλύτερους όρους συνολικά, δεν ξέρω 
τώρα και πώς ζούνε ακριβώς και ούτω καθεξής για να πω οµοιότητες πιο στο καθηµερινό τους. 
Ανάλ… βασικά µε την καθηµερινότητα και όχι µε το τι, το πώς να θέλει να ζει κάποιος… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ό,τι ξέρεις, έστω και λίγο απ’ το ελάχιστο. Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Που ανήκουνε στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, οι Βορειοηπειρώτες. Τι είναι για εσένα εθνικά; Πού πιστεύεις ότι ανήκουν εθνικά; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… ξέρω ‘γω… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… δεν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: γέλια) 
Κόλλησα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι για εσένα εθνικά οι Βορειοηπειρώτες; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, πρώτη φορά είµαι σε αυτό το ερώτηµα ας πούµε. Εεε… µπορεί, εντάξει… 
Έλληνες; Ξέρω ‘γω… αλλά δεν θα µου, δεν θα µου ήταν κάτι διαφορετικό µε το να έλεγα ότι είναι 
Αλβανοί. Υπάρχει ένας διχασµός, δεν ξέρω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι ο πληθυσµός αυτός έχει αναγνωριστεί απ’ τα κράτη ως µειονότητα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… µµµ… ίσως να βολεύει σε κάποια… να βολεύει ν αναγνωριστεί αυτός 
ο πληθυσµός ως µειονότητα για κάποιους συγκεκριµένους σκοπούς, σκοπιµότητες ρε παιδί µου… 
(Σ.τ.Σ.: σκέψη)… πολιτικές, µπορεί όντως να χρειάζεται ν αποτυπωθεί, να έχει υπάρξει αναγκαιότητα 



321 
 

να αποτυπωθούν οι εθνικότητες, οι πληθυσµοί, δεν ξέρω ‘γω τι άλλο, η βιωσιµότητά τους δεν ξέρω 
‘γω τι… δεν ξέρω. Μπορεί πολλά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της, αλλά της κάνει εντύπωση και της ξεφεύγει σαν απορία η λέξη 
«επιπρόσθετα»).  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εισάγονται σε ποσοστό 1% επιπρόσθετα του συνόλου των εισακτέων του κάθε 
τµήµατος… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι, αν π.χ. στο Π.Τ.Ε.Τ. µπαίνουν 100, θα µπούνε… ένας;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ένας. Εντάξει, δεν είναι και πολύ… δεν είναι και πολύ µεγάλη ας πούµε η… η 
δυνατότητα που τους δίνεται. Επίσης σου λέει ότι… συµπεριλαµβάνονται στην ειδική κατηγορία του 
µηχανογραφικού ως απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στο 
εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών µη (Σ.τ.Σ.: τονίζει το «µη») µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το οποίο γενικά είναι εντάξει, πάρα πολύ σηµαντικό γιατί και στο ίδιο το πανεπιστήµιο αλλά 
γενικά και στην εκπαίδευση ας πούµε… εεε… οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που ακολουθούνται, ό, τι 
περνάει… οι νόµοι κι αυτά έρχονται από… από τις… από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρε παιδί µου, 
ανάλογα µε το τι εξυπηρετεί καλύτερα ακριβώς (Σ.τ.Σ.: τονίζει το «ακριβώς») για το πώς θα 
εξυπηρετεί ο κάθε απόφοιτος καλύτερα το οικονοµικό σύστηµα ρε παιδί µου εεε… όταν θα βγει στην 
αγορά εργασίας. Εεε… εντάξει, δεν θα θεωρούσα παράλογο βέβαια, ακόµα και να… να µην ήταν τόσο 
µικρό το ποσοστό, γιατί όντως είναι µικρό το ποσοστό από αυτά τα σχολεία που περνάνε, δεν θα 
θεωρούσα και παράλογο να είναι µεγαλύτερο το ποσοστό για να… ακριβώς για να τους µάθουνε το 
πώς πρέπει να… να λειτουργούν εεε… για το καλύτερο δυνατό συµφέρον που έχει ας πούµε εεε το 
κράτος εεε από αυτούς ως εργαζόµενους. Εεε… αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τους νόµους αυτούς; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ∆ιαφωνώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς θα τους χαρακτήριζες αν έδινες ένα επίθετο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Πώς; Εεε… εξευτελιστικούς γενικά (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εεε… εντάξει, λειτουργούνε σε µία 
κατεύθυνση αυτό ακριβώς που εεε… που το βλέπουµε και γύρω µας ας πούµε καθηµερινά, του να 
υπάρχει µόνιµα ένας ανταγωνισµός µεταξύ µας… ώστε να µην παίρνουµε… να µην διεκδικούµε, να 
µην αγωνιζόµαστε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς γενικά ότι βοηθάνε τους µαθητές αυτούς στο να περάσουν στα ελληνικά 
πανεπιστήµια; Στο ότι δίνουν µόνο έκθεση π.χ.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ανάλογα µε το… µε µία σειρά µαθηµάτων τα οποία κάνουνε, δηλαδή και η έκθεση δεν 
είναι κανένα εύκολο µάθηµα ας πούµε στις πανελλήνιες. Αν δεν… ας πούµε… αυτά τα παιδιά ξέρουνε 
πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα στο έπακρο, µε το να σου βάζουνε ας πούµε στις πανελλήνιες 
στην έκθεση, βρες µου ας πούµε το αντώνυµο του κατακερµατισµός. Κι εγώ όταν ήµουν τρίτη λυκείου 
ας πούµε, δεν το βρήκα. Έγραψα ό,τι να ‘ναι. Και µένω στην Ελλάδα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχε µπει όντως; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι. Κι έχω µεγαλώσει ας πούµε εδώ, και όντως ας πούµε, και έκανα και φροντιστήριο 
για την έκθεση κι αυτά, εντάξει… ναι, και έχει δύσκολα πράγµατα ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι κατεύθυνση ήσουν; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Τεχνολογική. Ανάλογα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, προφανώς και… έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια ας πούµε το να πηγαίνεις 
στις Στρατιωτικές Σχολές ή στην Αστυνοµία κι αυτά, είχε αυξηθεί πολύ περισσότερο, δηλαδή υπάρχει 
κι ένα πράγµα που λέει ότι… ήµουνα µικρός κι είχε ανεργία, µπάτσος πήγα κι έγινα ξέρω ‘γω στην 
Αστυνοµία, που σου λέει ότι εντάξει, υπάρχει και η προοπτική του ότι για να έχω ένα σταθερό… µία 
σταθερή δουλειά σε όλο αυτό το κλίµα της ανεργίας και τα σχετικά, θα πάω και θα µπω σε… σ αυτόν 
τον κατασταλτικό µηχανισµό ας πούµε, εεε για να ‘χω σταθερή δουλειά. ∆ηλαδή µπορεί να µπαίνει και 
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κόσµος που δεν το θέλει, έτσι, αλλά σίγουρα µετά υπάρχει και µια πλύση εγκεφάλου µέσα σ αυτό. 
Εεε… τους δίνονται περισσότερες δυνατότητες από ό,τι να µπούνε σε κάποια άλλη σχολή;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στις Στρατιωτικές; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι. Και στις Αστυνοµικές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι. ∆ίνουν έκθεση για τις άλλες σχολές και για τις Στρατιωτικές πρέπει να δώσουνε 
και τα µαθήµατα της κατεύθυνσης. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Της κατεύθυνσης ή τα ειδικά που χρειάζονται; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τα ειδικά δίνουνε έκθεση και το σχέδιο εν προκειµένω. Για τις Στρατιωτικές και 
την Αστυνοµική Ακαδηµία, δίνουνε και της κατεύθυνσης.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Α ναι; Εµένα θα µου φαινότανε πιο, πώς το λένε, έξυπνο από τη µεριά τη… του 
Υπουργείου, να λέει ότι… θα δώσεις τα ειδικά που χρειάζονται για τις Αστυνοµικές και τις 
Στρατιωτικές, και την έκθεση που µάλλον είναι προαπαιτούµενο για τα πάντα, για το… για τους… 
ξένους µαθητές, «ξένους» τέλος πάντων (Σ.τ.Σ.: σαν να έβαλε κατ’ ανάγκην τον όρο αυτό και το 
καταλαβαίνει κι η ίδια. Εξ ου και τα εισαγωγικά), εεε… και όχι και της κατεύθυνσης. ∆ηλαδή εντάξει, 
δεν νοµίζω ότι τους χρειάζονται κάπου… ακριβώς. ∆ηλαδή πιο δύσκολα θα έµπαινες σ άλλη σχολή 
θεωρώ. Κι εδώ πέρα εντάξει δεν µπαίνεις και δύσκολα σε Στρατιωτικές κι Αστυνοµικές, εύκολα 
µπαίνεις γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πες ότι κάποιος µπήκε στις Στρατιωτικές Σχολές ή στην Αστυνοµική Ακαδηµία κι 
είναι Βορειοηπειρώτης, πώς θα σου φαινότανε; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όπως θα µου φαινόταν και για κάποιον που θα µπαινε και να ήταν κι απ’ την Ελλάδα. 
Μεγάλη […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Γιατί εντάξει… είναι λίγο απαράδεκτο τώρα… σε ποια λογική ας πούµε κινείται γενικά η 
Αστυνοµία σε… σε περισσότερες χώρες ας πούµε και τα σχετικά, ε είναι εντάξει, φοβερό πράγµα. Το 
µόνο που κάνουνε είναι να βαράνε κόσµο, να νιώθουν αυτοί την εξουσία γιατί δεν θα µπορούσαν 
µάλλον να την βρούνε κάπου αλλού και απλά επειδή… φοράς… παίζει να έχεις γκλοπ πάνω σου και 
να έχεις µία εξουσιοδότηση από το κράτος ας πούµε να µπορείς να νιώσεις ότι έχω τον πλήρη έλεγχο 
πάνω στο… στον κάθε ένα απέναντί µου ας πούµε, που δεν είναι στο… στο Σώµα ξέρω ‘γω. Και 
εντάξει, τώρα αυτό ας πούµε είναι κι ένα πράγµα το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια, εεε κι εντάξει, και το 
τελευταίο διάστηµα ας πούµε και στην Αµερική µε το… που σκοτώνουν ας πούµε τους µαύρους 
επειδή κουνήθηκαν ας πούµε, το βλέπουµε πάρα πολύ, δεν είναι δηλαδή µόνο για την Ελλάδα ή για 
τους Βορειοηπειρώτες και δεν ξέρω ‘γω τι. ∆ηλαδή το θεωρώ… εεε… […] (Σ.τ.Σ.: βωµολοχία) να το 
κάνεις όπου, όπου και να ζεις ας πούµε αυτό το πράγµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες πιστεύεις ότι θα µπορούσαν να είναι οι ευκολίες, και ποιες οι δυσκολίες; Αν 
υπάρχουν.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, δυσκολίες φαντάζοµαι µπορεί να είναι στη γλώσσα, έτσι… και να καταλάβει… 
πώς το λένε… εεε… τόσο εύκολα κάποια πράγµατα απ’ την άποψη ότι του χρειάζεται περισσότερο 
διάβασµα προσωπικό για να ανταπεξέλθει, όχι κάτι άλλο. Εεε… ευκολίες, δεν ξέρω ανάλογα και µε το 
εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο υπάρχει εκεί, αν είναι καλύτερη, σε εισαγωγικά καλύτερη, προοπτική 
της… εεε των… που δίνεται απ’ τα πανεπιστήµια εδώ σε σχέση µε τα πανεπιστήµια στην Αλβανία ας 
πούµε. Ανάλογα. Αυτό. Πιο πολλά δεν ξέρω έτσι κι αλλιώς και για κείνους. Οπότε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ό,τι ξέρεις.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Λίγο πιο στο θεωρητικό δηλαδή το απαντάω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
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µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… πώς να µου φανεί. Μια χαρά. Είναι ένα άτοµο το οποίο έχει καταφέρει να ‘ναι 
αριστούχος. Εντάξει… όπως θα µου φαινότανε να ήτανε Έλληνας, Γερµανός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει, γενικά όλο µου το σκεπτικό πάνω σ αυτό, είναι ότι… οι εξετάσεις, και γενικά 
και το σχολείο και το πανεπιστήµιο και όλα, δεν είναι ούτε… δεν είναι για τους έξυπνους γενικά, [ότι 
δηλαδή] (Σ.τ.Σ.: δική µου η προσθήκη, για να αποδοθεί ευκρινώς η πρόταση) και οι χαζοί µένουν 
απέξω ή µόνο οι έξυπνοι περνάνε κι ούτω καθεξής, είναι γι’ αυτούς που µπορούνε να συµµορφωθούνε 
λίγο πιο άνετα µε το ότι θα καταβάλεις την άπειρη προσπάθεια… θα στρωθείς τέλος πάντων µε λίγα 
λόγια, για να το κάνεις. Είτε αυτό έρχεται από το, απ’ την προσωπική θέληση ή το κίνητρο, είτε 
έρχεται από το… απ’ την οικογένεια, είτε έρχεται από δεν ξέρω ‘γω, τις προσωπικές εεε προσδοκίες 
που έχει ο καθένας. Αυτό. ∆εν θα µου έκανε διαφορά ας πούµε, κι εγώ δεν πέρασα µε καµία ευκολία 
γενικώς. Εντάξει…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια η σχέση σου µαζί του;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ε είµαστε κολλητοί φίλοι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι. Και ως προς το… τις επιδόσεις κι αυτά, ε ο τύπος ας πούµε… δεν διάβαζε και 
καθόλου, και ήτανε αριστούχος όµως. Πανέξυπνος, δεν ξέρω ‘γω τι. Αλλά… ναι, αυτό. Είναι ανάλογα 
στο άτοµο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες γενικά ποτέ κάποια προκατάληψη για τα άτοµα αυτά;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι, όταν ήµουνα στο γυµνάσιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι πίστευες για αυτά τα άτοµα; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ∆εν ήτανε κάτι συγκεκριµένο, ήτανε κυρίως αυτό το… αυτό που έλεγα και πριν ως προς 
τα κοινωνικά στερεότυπα και πώς αυτά τα τα ακούς και απλά τα αναπαράγεις. ∆εν ήτανε κάτι πιο 
συγκεκριµένο και ήτανε σε ένα… σε ένα πλαίσιο του ότι έχουν έρθει αλλοδαποί από παντού, και δεν 
βλέπεις Έλληνα ξέρω ‘γω και τέτοια, που εντάξει, δεν ισχύει. Εεε… και αυτό το πράγµα σ εµένα πιο 
πολύ εεε… έβγαινε στο ότι … υπήρχαν ας πούµε στη γειτονιά µου κάποιοι Πακιστανοί, οι οποίοι 
άνθρωποι ας πούµε ζούνε στο κοινωνικό περιθώριο, γυναίκα δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει να 
τους κοιτάξει στην Ελλάδα γιατί γιατί είναι διαφορετικά τα γούστα, διαφορετικά τα χαρακτηριστικά, 
διαφορετικός ο τρόπος ζωής ας πούµε και… ακόµα και στο γούστο, του πώς σου αρέσει κάποιος. 
Οπότε τώρα οι τύποι… εντάξει, δεν τους µίλαγε γυναίκα, δεν τους κοίταγε γυναίκα, είχανε φύγει απ’ 
τις οικογένειές τους δεν ξέρω ‘γω τι, και µπορεί να σου λέγανε ένα σχόλιο στο δρόµο που θα το κάνει 
και µε ακόµα χειρότερο τρόπο ένας Έλληνας που θα περάσει από µπροστά του και… θα σε δει και θα 
σου πει δεν ξέρω ‘γω τι και χίλια δυο σεξιστικά. Εεε… ναι, κι αυτό κάπως µ’ ενοχλούσε, αλλά… δεν 
µπορούσα να µπω στη διαδικασία να το σκεφτώ πιο συνολικά, το ότι αυτό το πράγµα ισχύει και για 
τον Έλληνα, ισχύει και για τον Πακιστανό, ισχύει και για τον Αλβανό. Είναι ένα χαρακτηριστικό το 
οποίο αν µπορείς να το δεις κάπως, θα το… θα το αναγάγει στο ότι αυτό το πράγµα είναι το… το πώς 
µαθαίνει το… το αντρικό φύλο να συµπεριφέρεται σε αυτήν την κοινωνία ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις γενικά ότι η επαφή και µε το συγκεκριµένο άτοµο, αλλά και γενικά µε 
αλλοδαπούς που είπες, ότι ενισχύουν ή βοηθούνε στο να διασπώνται οι προκαταλήψεις; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Βοηθούν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόµα και να µην κάνεις… σίγουρα βοηθούνε, κι εµένα 
µε βοήθησε… εντάξει, από πιο πριν ας πούµε το είχα σπάσει στον εαυτό µου αυτό το πράγµα, το να 
µην το χω. Εεε… αλλά σίγουρα µε βοήθησε κι όλας. Εγώ στην αρχή καταρχήν για τον φίλο µου δεν 
ήξερα καν ότι είναι Βορειοηπειρώτης. ∆ηλαδή κι αυτός ας πούµε το αντιµετώπιζε µε ένα ταµπού θέµα 
και µετά και µε την παρέα µαζί µας ας πούµε του έφυγε, αλλά… δεν υπήρχε καµία διαφορά σ αυτό το 
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πράγµα, µε το αν ήταν Έλληνας ή το οτιδήποτε, δηλαδή που ξεκίνησα και δεν ξέραµε κι ότι, δεν 
ξέραµε και στην παρέα ότι… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν το ‘λεγε; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όχι. ∆ηλαδή το µάθαµε πολύ αργότερα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι δεν το ‘λεγε εσκεµµένα; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι, νοµίζω ότι και σαν µικρότεροι που ήµασταν τότε, ότι όντ… εσκεµµένα δεν το ‘λεγε 
ρε παιδί µου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει ακόµη. Κι εκείνον τον βοήθησε, κι ούτε πρόβληµα 
έχει µ’ αυτό. Και έγινε και παιδί ας πούµε που… δεν είναι, δεν έχει τέτοια πράγµατα στο κεφάλι του, 
ταµπού, ρατσιστικές αντιλήψεις κι ούτω καθεξής. Αλλά ναι, πιστεύω ότι και αυτόν τον βοήθησε, αλλά 
βοηθάει γενικότερα αυτά λίγο να τα φιλτράρεις κι όλας. Να µην τα αναπαράγεις απλά, και να 
καταλαβαίνεις. ∆ηλαδή.. εγώ δεν λέω ότι ένας άνθρωπος που είναι απ’ την Αλβανία δεν µπορεί να 
είναι… να έχει κακιά συµπεριφορά, να έχει κακά χαρακτηριστικά ούτω καθεξής, είναι άνθρωπος, όπως 
θα µπορούσε να είχε κι ένας Έλληνας ας πούµε. Αλλά µέχρι εκεί, όχι ότι αυτό συµβαίνει επειδή είναι 
από κάπου αλλού και όχι απ’ την Ελλάδα γενικά. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι δεν πιστεύω όταν είναι να πάει σ ένα γιατρό που… έχει µπει από ειδική κατηγορία; 
Εεε… ξέρω ‘γω… ό,τι να ‘ναι µου φαίνεται (Σ.τ.Σ.: γέλια). Εντάξει... ε δεν νοµίζω ότι επί της ουσίας 
εε και η… η γνώση, η παιδεία, η µόρφωση συνολικά, σου δίνεται µέσα στο πανεπιστήµιο ή το σχολείο, 
έτσι κι αλλιώς. ∆ηλαδή είναι και προσωπική δουλειά αυτό το πράγµα. Εεε… εντάξει, όντως ισχύει το 
ότι… σε αρκετές περιπτώσεις κι επειδή εντάξει, και πλέον έχουν αρχίσει και ανοίγουνε και κολλέγια, 
ιδιωτικά, και… τα οποία έχουνε και την ίδια αναγνωρισιµότητα µε τα πανεπιστήµια, το οποίο για µένα 
είναι λάθος ας πούµε µε το να κάνει κάποιος τρία… ένα χρόνο ξέρω ‘γω, το πράγµα που κάνεις εσύ σε 
τέσσερα, δεν το κάνει κι επακριβώς, παρόλα αυτά, εντάξει… αυτό λίγο το… ζυγίζεις και το βλέπεις. 
∆ηλαδή δεν θεωρώ ότι… είσαι τέλειος γιατρός επειδή έχεις κάνει 4 χρόνια κι ο άλλος έχει κάνει 3 ή 
κάτι τέτοιο. ∆εν ξέρω, εντάξει, λίγο δύσκολη ερώτηση αυτή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Αν ήταν δικηγόρος ή κάτι άλλο; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Αν θα τον εµπιστευόµουν εγώ; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Και ήξερες ότι είναι Βορειοηπειρώτης. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Α µιλάµε για κάποιον που είναι Βορειοηπειρώτης; Ναι όχι, γενικά δεν νοµίζω ότι… 
βασικά δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτηµα, εγώ ας πούµε δεν θα το σκεφτόµουνα έτσι, προφανώς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε την σκέψη του, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατείχε τον φοιτητή που πήρα συνέντευξη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις 
τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που 
προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όπως θα ήταν µε τον κάθε συνάδελφό µου. Ανάλογα. Μπορεί µε κάποιους συναδέλφους 
µου να µην έχω καλή σχέση γιατί… µπορεί να είναι ως προς εµένα ας πούµε ανταγωνιστικοί, δεν ξέρω 
‘γω τι. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα γίνει επειδή είναι απ’ την Ελλάδα ή απ’ την Βόρεια Ήπειρο, 
ανάλογα ας πούµε µε την… µε τον χαρακτήρα και την συµπεριφορά του καθένα. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Λοιπόν καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξω την δική µου επιχείρηση ποτέ, κι 
ούτε το φαντάζοµαι, έτσι. Εεε… αλλά… άµα το έκανα, προφανώς και θα έπαιρνα κάποιον άνθρωπο 
που δεν είναι απ’ την Ελλάδα. ∆εν, δηλαδή δεν έχω κάποιο ζήτηµα πάνω σ’ αυτό, δηλαδή το θεωρώ, 
δηλαδή δεν θεωρώ όλη αυτή τη λογική εεε… ρατσιστική ας πούµε, µε το… να τα κρίνεις όλα καλώς, 
αν είναι απ’ την Ελλάδα ή από κάπου αλλού ας πούµε. Για να τον επιλέξεις ή όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη Βορειοηπειρώτη; 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε εντάξει… γενικά το πρώτο αφεντικό που είχα, ήταν απ’ την Αίγυπτο ο οποίος 
υποτίθεται ότι είχε περάσει και πάρα πολύ δύσκολα και γι’ αυτό είχε έρθει στην Ελλάδα, κι ο τύπος 
ήτανε ο χειρότερος εργοδότης που έχει υπάρξει ποτέ ας πούµε. Εε φουλ ρατσιστής, εεε… 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ρατσιστής για ποιους; Με ποιους; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Με όλο τον κόσµο. Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµάσαι κάποιο παράδειγµα; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Καλά, προφανώς µιλούσε πάρα πολύ άσχηµα, εεε… είχε… είχε µάθει σ αυτό, το ότι εγώ, 
για να µπορέσω να επιβιώσω εδώ πέρα, και να µην είµαι σαν τους άλλους µετανάστες που δεν 
µπορούνε να πατήσουν στα πόδια τους ας πούµε, και για να βγάλω πολλά λεφτά, θα τα ‘χω καλά µε 
την αστυνοµία της περιοχής… εεε… θα συµπεριφέροµαι όπως συµπεριφέρονται τα αφεντικά που 
συµπεριφέρονται µε τον χειρότερο τρόπο… καταπίεση ας πούµε, πάρα πολύ λίγα λεφτά, κι όλα τα 
σχετικά. Ναι, δεν θεωρώ, θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικά προσωπικά αυτά τα πράγµατα. Και σίγουρα 
και τα χαρακτηριστικά τα προσωπικά που διαµορφώνεις, είναι ανάλογα µε το τι… τώρα αν, αν είχα 
ένα αφεντικό ο οποίος είναι Βορειοηπειρώτης και έχει περάσει στη ζωή του στο κοινωνικό περιθώριο 
ας πούµε, εεε φαντάζοµαι θα µου το βγαζε αυτό το πράγµα πάνω µου… Μπορεί να µην µου το βγ, να 
το ‘χει περάσει και να µην µου το βγαζε κι όλας, γιατί θα το ‘χει εκλογικεύσει και θα το ‘χει σκεφτεί… 
πιο… σε φάση ότι οκ, εγώ πέρασα ας πούµε έτσι στη ζωή µου, δεν χρειάζεται να το βγάλω και στους 
υπόλοιπους ξέρω ‘γω, και δεν… δεν θέλω να γίνοµαι ρατσιστής µε κανέναν. Ανάλογα, δηλαδή όντως 
είναι χαρακτηριστικά προσωπικά αυτά, και πώς θα µπαίνεις στη διαδικασία κι εσύ να τα σκεφτείς ας 
πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς γενικά ότι οι Βορειοηπειρώτες, είναι στο κοινωνικό περιθώριο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όχι. Α. Πώς αντιµετωπίζονται.... εεε… τα προηγούµενα χρόνια µόλις ας πούµε 
ξεκίνησαν να έρχονται και στην Ελλάδα ας πούµε, σίγουρα. Εεε… τώρα επειδή και οι επόµενες γενιές 
ας πούµε έχουνε ζήσει εδώ πέρα, έχουν µεγαλώσει εδώ πέρα κι αυτά, θεωρώ ότι οι Έλληνες τους 
αντιµετωπίζουνε πιο, λίγο πιο… λίγο… τέλος πάντως περισσότερο ισότιµα απ’ ό,τι παλιότερα, γιατί 
τώρα βλέπεις ότι έρχονται περισσότεροι άνθρωποι απ’ το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το δεν ξέρω εγώ 
που, Μπαγκλαντές και δεν συµµαζεύεται, εεε άρα πλέον, µάλλον πλέον, νιώθουνε οι Έλληνες ότι δεν 
είναι αυτός ο εχθρός τους, αλλά κάποιος άλλος. Με τα ίδια χαρακτηριστικά, πάλι, του είναι από κάπου 
αλλού και ούτω καθεξής, απλά, πώς το λένε… βγαίνεις ένα… σ ένα άλλο… σε µία άλλη µειονότητα, 
σε εισαγωγικά τέλος πάντων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, και να σου θυµίσω από την ιστορία ότι µε 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά 
Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και 
των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της 
ελληνικής Θράκης. Έτσι λοιπόν έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. ∆ηλαδή 
µουσουλµάνοι, που είχαν εξαιρεθεί απ’ την ανταλλαγή, οι οποίοι ήτανε κάτοικοι στη Θράκη, και 
έµειναν εκεί πέρα. Και ζουν εκεί πέρα, και είναι µουσουλµάνοι. Τα άτοµα που ανήκουν στην 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Θα ‘πρεπε να είναι εθνικά κάτι άλλο, εκτός από Έλληνες επειδή είναι µουσουλµάνοι ας 
πούµε µού λέει η ερώτηση;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν ξέρω! 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… πάλι, αν θεωρούν τους εαυτούς τους Έλληνες, και για εµένα Έλληνες είναι. Αν 
θεωρούνε ότι είναι κάτι άλλο, είναι κάπου αλλού, ξέρω ‘γω. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ’ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ε διαφορές ως προς την θρησκεία, αν και εγώ δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς, εεε… τον 
τρόπο ζωής, ε που έρχεται από την δικιά τους ας πούµε θεώρηση… πώς το λένε… για την θρησκεία 
τους, εεε… την παράδοσή τους ας πούµε, τέτοια πράγµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες;  
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Οµοιότητες… εεε… πώς το λένε… το σύστηµα στο οποίο ζούµε όλοι µας κι 
επηρεαζόµαστε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ως προς τι; Γενικά;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οτιδήποτε. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ξέρω ‘γω… λογικά η θρησκεία… δεν ξέρω κάτι άλλο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Μάλλον τους… και τους δύο τους αντιµετωπίζουν ως µειονότητα ας πούµε. Είναι µία 
πολύ σοβαρή οµοιότητα αυτή. Που θα µπορούσε να έχει, να… σε ένα πιο συνολικό πλαίσιο, να… 
εεε… τους αποδίδονται χαρακτηριστικά ας πούµε που µοιάζουνε, αλλά στον καθένα µε… πιο 
εξειδικευµένα χαρακτηριστικά γιατί ο ένας είναι µουσουλµάνος, ο άλλος µπορεί να είναι κάτι άλλο, ο 
ένας είναι Βορειοηπειρώτης, ο άλλος δεν ξέρουµε, και δεν ξέρω ‘γω τι. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις έχει αναγνωριστεί ο πληθυσµός αυτός ως µειονότητα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Γιατί δεν έχει την ίδια… δεν πιστεύει στην ίδια θρησκεία µε τους υπόλοιπους Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υπάρχουνε και οι Καθολικοί. Της Σύρου και της Τήνου.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την εισαγωγή τους στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου δώσω να διαβάσεις τον νόµο 
µέσα σε γενικές γραµµές.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… επακριβώς όχι. Είχα δει ρε παιδί µου στη, στο πώς κάνεις το µηχανογραφικό που 
λέει πως… πώς επιλέγεις, τι επιλέγεις ανάλογα µε το τι απολυτήριο έχεις, αλλά µέχρι εκεί.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι σκέφτεσαι για αυτούς τους νόµους;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εντάξει και, και γι’ αυτούς υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ µικρό ποσοστό… στου πώς 
συµπεριλαµβάνονται στη… στις εξε, στις εξετάσεις, του πώς κατανέµονται βασικά. Εντάξει, δεν 
έχουνε πρόσβαση στα τµήµατα της Θεολογίας, ό,τι έχει να κάνει µε τη… θρησκεία τη… των Ελλήνων 
που επί της ουσίας επίσηµη είναι χριστιανική ορθόδοξη µπλα µπλα µπλα, εεε… εεε… εντάξει, λέει δεν 
έχουνε δικαίωµα πρόσβασης σε Σχολές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
Υπαξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων και Αστυνοµικής Ακαδηµίας. ∆εν ξέρω αν χρειάζεται να ‘σαι 
χριστιανός για να µπεις σ’ αυτά, γιατί ακολουθείς εεε πώς το λένε… σαν χριστιανός τις… εντολές ας 
πούµε του… κράτους να βαράς τον… τον πλησίον σου ας πούµε. Αυτό, δεν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι στους Βορειοηπειρώτες δίνεται η δυνατότητα να µπούνε σε αυτές 
τις σχολές ενώ στους µουσουλµάνους όχι; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε δεν ξέρω εεε… υπάρχει διαφορά µε τη θρησκεία φαντάζοµαι, έτσι; Ναι, σίγουρα. 
Ναι, δεν ξέρω. Φαντάζοµαι αυτή θα ‘ναι η διαφορά. ∆εν νοµίζω κάτι άλλο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι η θρησκεία παίζει ρόλο στο να µπεις σε συγκεκριµένες σχολές; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… εντάξει, γενικά (Σ.τ.Σ.: τη διακόπτω) 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και εν προκειµένω στις συγκεκριµένες σχολές. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Η θρησκεία θεωρώ ότι είναι έτσι κι αλλιώς ένας ιδεολογικός µηχανισµός του ίδιου του 
κράτους. Παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στο πώς εεε… γαλουχείσαι, µαθαίνεις εεε… και πάλι στο 
πώς να συµπεριφέρεσαι, τι να σκέφτεσαι… είναι ένα πράγµα το οποίο σε… σου βάζει ας πούµε 
παρωπίδες έτσι κι αλλιώς µ’ έναν τρόπο… εεε οπότε είναι σηµαντικό για… ένα κράτος να µπορεί να… 
αναπαράγει έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής, βασικά του πώς να υπακούς. Και στο πιο συνολικό του, 
γιατί δεν είναι ένα πράγµα που σε φτιάχνει µόνο στο πώς να υπακούς µέσα στο πανεπιστήµιο π.χ. που 
συζητάγαµε πριν, αλλά σ όλη σου τη ζωή. Και πώς αυτό το… το κρατάς όλη σου τη ζωή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆εν θα συνέφερε το ελληνικό κράτος όµως να συµπεριλάβει και µουσουλµάνους για 
να τους προσηλυτίσει ας πούµε; Σε εισαγωγικά να τους προσηλυτίσει. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… εντάξει, δεν θεωρώ ότι… µόνο η χριστιανική θρησκεία µπορεί να δώσει τέτοια 
χαρακτηριστικά σε κόσµο υπακοής και όλα τα σχετικά, όλες οι θρησκείες έχουνε αυτό το 
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χαρακτηριστικό µέσα τους. Ίσως κάποιες και περισσότερο για το πώς ας πούµε αντιµετωπίζουν τη 
γυναίκα, τη θέση του άντρα… κι ούτω καθεξής. ∆εν ξέρω, δεν τα ‘χω ψάξει πολύ αυτά η αλήθεια 
είναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… δεν τους έφτιαξε ο νοµοθέτης από µόνος του, είχε τις… πώς το λένε… την… το 
κράτος να θέλει να φτιάχνει τέτοιοι νόµοι. Για κάποιους συγκεκριµένους σκοπούς.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο σκοπός εν προκειµένω; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε… µάλλον αυτό που είπαµε πιο πριν.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Το ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ αυτών που… εεε… πιστεύουνε στη µία 
θρησκεία µεταξύ των άλλων που πιστεύουνε σε µια άλλη θρησκεία. Ανάλογα µε το… τι για µας είναι 
µειονότητα, ακόµη κι οι µουσουλµάνοι ας πούµε είναι µειονότητα, ενώ οι χριστιανοί µάλλον δεν είναι 
ας πούµε. Γιατί οι περισσότεροι εδώ είναι χριστιανοί και αυτό λειτουργεί καλύτερα για το σύστηµα της 
Ελλάδας. Να είσαι χριστιανός και να… είσαι πιο πολύ µέσα σε αυτό το κλίµα. Και να µπορεί να σ 
επηρεάζει περισσότερο, ακόµα κι όπως η η Εκκλησία µπορεί να παρεµβαίνει ακόµα και σε πολιτικά 
ζητήµατα. ∆εν είναι ξεκοµµένο ας πούµε απ’ την πολιτική, είναι πάρα πολύ συνυφασµένα. Άρα 
µάλλον αυτό το… το κοινό αίσθηµα της Ελλάδας ας πούµε, το… µπορεί να το καθησυχάσει ή να το… 
διασπάσει δεν ξέρω ‘γω τι, ανάλογα µε το τι θέλει να κάνει, πολύ πιο εύκολα. Γιατί το µεγαλύτερο 
σύνολο είναι… σ αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης. 
(Σ.τ.Σ.: µελετά τις φωτοτυπίες) 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Α, έχει µπει ένας, σε κάθε τµήµα. Μεγάλη επιτυχία (Σ.τ.Σ.: ειρωνική χροιά). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για το Π.Τ.∆.Ε. της Θεσσαλονίκης, είναι δεκατέσσερις.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ∆εκατέσσερις είναι συνολικά για τα Γιάννενα. Και τι είναι η ερώτηση; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου έναν σχολιασµό πάνω σε αυτό που βλέπεις. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εντάξει, είναι… πολύ πεσµένες οι βάσεις, όντως, εκτός από έναν, της 
Ιατρικής. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω απ’ τη βάση του 10, που αν είχαµε τους νόµους τους παλιότερους, 
µάλλον δεν θα περνάγανε και πουθενά. Εεε… δυστυχώς δηλαδή, δεν είναι καλό που υπήρχε αυτό το… 
που υπήρχε η βάση του 10 και πάλι καλά που δεν υπάρχει πλέον. Εεε… ούτε κι εγώ θα πέρναγα 
δηλαδή (γέλια). Εεε… και µάλλον φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά ούτε ότι… θα είχαν την οικονοµική 
δυνατότητα… αν και για µένα, κι εγώ ας πούµε που πήγαινα σε φροντιστήρια κι αυτά, δεν έγραψα και 
καλά, κάτω απ’ τη βάση του 10 έγραψα, αλλά… για να είναι αυτό το ποσοστό σε 14 άτοµα, µόνο ένας 
να ‘χει γράψει πάνω από 10 ας πούµε, ίσως µάλλον και τα παιδιά δεν είχανε και τη… κατάλληλη 
προετοιµασία για τις πανελλήνιες λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης ίσως, αν µπορούσα να πω 
κάτι, ή της βοήθειας από το σχολείο επίσης… κάτι τέτοιο. Και σίγουρα παίρνουνε πάρα πολύ λίγα 
άτοµα, έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε για να 
µου το σχολιάσεις.  
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα της). 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ωραία. Καταρχήν έχει πάρα πολλά σηµεία µέσα που µπορώ να σχολιάσω. Αρχικά το ότι 
απ’ το ίδιο το κράτος αναπαράγεται αυτός ο … ο ανταγωνισµός ας πούµε για το… ανάµεσα στους 
χριστιανούς και τους µουσουλµάνους. Και όχι απλά στο να νιώθουνε εκείνοι αδικηµένοι, θα ‘πρεπε ας 
πούµε, τους έχει παραχωρήσει ας πούµε το κράτος απ’ ό,τι καταλαβαίνω, χαµηλότερες βαθµολογίες. 
Αλλά όχι γιατί εεε… θέλει να όντως, να έχουν τα παιδιά µία δυνατότητα στο να σπουδάσουνε, αλλά 
γιατί επί της ουσίας και πίσω απ’ αυτό, φαίνεται ότι θέλουνε να υπάρξει όντως ανταγωνισµός τον 
οποίο θα τον αναπαράγουνε πιο πολύ οι χριστιανοί ας πούµε, παρά οι µουσουλµάνοι που τους 
αντιµετωπίζουνε και ως µειονότητα ξέρω ‘γω. Εεε…. ως… λέει σ ένα σηµείο, ότι… ενώ εµείς µε 
µεγαλύτερες βαθµολογίες απ’ αυτούς, να χάνουµε την ίδια σχολή για λίγα µόρια; Εντάξει, όντως αυτό 
είναι κάτι πραγµατικό το οποίο πρέπει να δούµε πώς είναι δοµηµένο το ίδιο το… το… η ίδια 
εξεταστική διαδικασία ας πούµε. Εεε… κι ακόµα κι αν δεν υπήρχαν αυτοί, ναι για λίγα µόρια θα 
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µπορούσε ο καθένας να χάσει τη σχολή του. Κι εγώ το ‘χα πάθει ας πούµε, και ο περισσότερος κόσµος 
το ‘χει πάθει ας πούµε. Μετά λέει, αυτή είναι η αξιοκρατία που µας παρουσιάζει η χώρα µας; Ναι, 
αρχικά η χώρα µας δεν θέλει να υπάρχει αξιοκρατία, αν υπήρχε αξιοκρατία, µαζί µε ισοτιµία, µαζί µε 
δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εεε… θα ήταν τα πράγµατα πολύ καλύτερα. Αξιοκρατία ας πούµε, που προάγει 
αυτή τη στιγµή η… το κράτος, είναι ένα πράγµα το οποίο καµία σχέση δεν έχει µε την αξιοκρατία 
όπως θα έπρεπε να ορίζεται ας πούµε. Όπως ορίζεται βασικά. Μετά λέει δίνει απλόχερα µόρφωση και 
σπουδές στους µουσουλµάνους, για να καταφύγουν τα ελληνόπουλα στο εξωτερικό; Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει ακριβώς αυτό το πράγµα και λόγω της ανεργίας, εεε… εσκεµµένα από το κράτος, η… 
ο µετασχηµατισµός της προσδοκίας στον κάθε… µαθητή που είναι να γίνει φοιτητής ή τέλος πάντων 
στο… σε όλη τη νεολαία, εεε… το να µην προσδοκούν όπως παλιότερα το να µπούνε στο 
πανεπιστήµιο, και πόσο µάλλον µετά να προσδοκούν να βρουν δουλειά, εεε… να πρέπει να 
καταφύγουνε κάπου αλλού, δηλαδή στο εξωτ, στην επιστηµονική µετανάστευση, στο εξωτερικό ας 
πούµε, για να µπορέσουν να βρουν δουλειά, να κάνουν τις σπουδές τους και ούτω καθεξής, το οποίο 
δεν είναι εεε µόνο το ότι αναπαράγει τον ανταγωνισµό, είναι και µία όντως πραγµατική αντίφαση αυτή 
τη στιγµή τη… του κράτους, του να κατανείµει αυτούς που βγαίνουνε σε, πώς το λένε, σε κάποια θέση 
εργασίας. Και αυτή του την αντίφαση, και αυτό το πρόβληµα το οποίο υπάρχει γιατί αυτό µπορεί να 
ξεσηκώσει πάρα πολύ εύκολα τον κόσµο και να αγωνιστεί για κάτι άλλο, κι αυτό δεν του συµφέρει, 
προσπαθεί να το επιλύσει ως τέτοιο. Για να το επιλύσει ως τέτοιο, δηµιουργεί και τέτοιους 
ανταγωνισµούς όπως αυτό το κείµενο ας πούµε, όπως αυτή τη λογική. Εεε… µετά λέει, έτσι µας 
στηρίζει ώστε να µείνουµε στην πατρίδα µας και να γίνουµε ελπίδα για το µέλλον. Ναι γενικά ελπίδα 
για το µέλλον του κράτους, είναι το να είµαστε όλοι υποταγµένοι, χωρίς να σηκώνουµε κεφάλι, το να 
δεχόµαστε να… δουλεύουµε µε πάρα πολύ λίγα χρήµατα και να µην µπορούµε να ζήσουµε, και 
παρόλα αυτά να µη λέµε τίποτα, άρα µάλλον ναι. Για να µην γίνει κάτι άλλο, σου λέει ότι, σου 
δηµιουργώ αυτή τη λογική µε χίλια δυο πράγµατα, µε το να σου λέει ότι εντάξει, και πτυχίο να 
πάρεις… δουλειά δεν θα βρεις, κι αυτό να το κάνεις κτήµα σου και να µην αγωνίζεσαι για να βρεις 
δουλειά, όπως αυτό ισχύει και για τη δικιά µου σχολή που δεν έχουµε επαγγελµατικά δικαιώµατα, 
έτσι, και θα πρέπει αυτό να µας περνάει απαρατήρητο, ή µετά θα πάω εγώ να γίνω εθελόντρια ξέρω 
‘γω; Θα δουλ… θα ‘χω κάτι να κάνω, παρόλα αυτά δεν θα πληρώνοµαι γι’ αυτό, να δω πώς θα ζήσω, 
µάλλον θα ζήσω µε τον µπαµπά µου και την µαµά µου µέχρι να πεθάνουν; Μετά δεν ξέρω πώς θα τα 
βγάλω πέρα. Κι ακόµη και να ζω µ’ αυτούς, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα γιατί δεν έχουµε λεφτά. 
∆ηλαδή είναι όντως πρόβληµα αυτό το πράγµα, εεε… εεε… µετά λέει, ειδικές κατηγορίες όπως των 
πολύτεκνων, των δυσλεκτικών οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές, βασίζονται σε λογικά κριτήρια για τη 
δηµιουργία τους. Αυτό το πράγµα, επειδή είµαι και πολύτεκνη, εγώ έχω να πω ότι δεν ισχύει γενικά, 
εεε και για τους πολύτεκνους πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση είναι, εγώ όντως θα µπορούσα να 
περάσω και µε πάρα πολύ λίγα µόρια, κι αυτό µάλλον τα παιδιά που το γράψανε, θα ‘πρεπε να νιώθουν 
ανταγωνισµό και προς εµένα που µαι πολύτεκνη, γιατί τότε, οι πολύτεκνοι στην αρχιτεκτονική 
περνάγαµε µε 6000 µόρια. Η Αρχιτεκτονική για να… µε τα 6000 µόρια που θα µπορούσα εγώ να 
περάσω, έχει και ειδικά µαθήµατα και µαθήµατα κατεύθυνσης, άρα θα ‘πρεπε να γράψω 5, κι άµα 
έγραφα και λίγο καλά στα ειδικά µαθήµατα, 5 σ όσον αφορά την κατεύθυνση, άµα έγραφα και λίγο 
καλά στα ειδικά µαθήµατα, µια χαρά µπορούσα να περάσω στην αρχιτεκτονική. Παρόλα αυτά, εγώ δεν 
µπόρεσα να το κάνω, γιατί υπήρχε το κριτήριο εεε ότι τ αδέρφια µου, θα πρέπει να είναι από 23 
χρονών και κάτω. Τώρα είναι πολύ λίγες οι οικογένειες που είναι πολύτεκνοι, και όλα τα παιδιά µεταξύ 
τους έχουνε τόσο µικρή διαφορά. Εµένα η µικρότερη διαφορά που έχω µε τ αδέρφια µου, είναι 9 
χρόνια. Κι είµαστε τέσσερα ας πούµε. Κι η µικρότερη διαφορά είναι 9 χρόνια. Και δεν µε 
συµπεριλαµβάναν στην κατηγορία των πολυτέκνων και… είµαστε πολύτεκνοι, ναι όντως είναι 
δύσκολα να ‘χεις τέσσερα παιδιά. Άρα κατά πόσον είναι και τα κριτήρια αυτά λογικά που βάζουνε; 
Στις επιµέρους τροπολογίες θέλω να πω, γιατί το να έχεις µια ρύθµιση για τους πολύτεκνους που 
καταλαβαίνεις ότι όντως µία οικογένεια µε τέσσερα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολο παρόλα αυτά µετά 
στις τροπολογίες αυτό το πράγµα εξειδικεύεται διαφορετικά. Όπως και για τους τρίτεκνους, και για 
τους πολύτεκνους, και για τους δυσλεκτικούς ανάλογα και µε το πώς τους αντιµετωπίζεις. Υπάρχει ένα 
σύνολο πραγµάτων τα οποία πρέπει να το… να βλέπεις πώς αναπαράγεται. Αυτό.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο και για τους µαθητές από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας; Από την άποψη ότι κι αυτοί ας πούµε µπαίνουν σαν ειδική κατηγορία και 
δίνουν µόνο έκθεση.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εντάξει, ναι, θα µπορούσε να… θα µπορούσε να γραφτεί. Εγώ δεν 
συµφωνώ µε το να γραφότανε… να… λέγονται τέτοια πράγµατα. Και µάλλον αυτό το πράγµα θα 
‘πρεπε να είναι, αν έπρεπε κάτι να γραφτεί είτε για τους µουσουλµάνους είτε για τους 
Βορειοηπειρώτες είτε δεν ξέρω ‘γω για ποιον άλλον, θα ‘πρεπε να γράφεται µε ισοτιµία και µε το ότι 
τέλος πάντων θεωρούµε ότι οι όροι οι οποίοι τα παιδιά πρέπει να εισάγονται, να είναι κάποια 
πράγµατα τα οποία θα είναι βατά και για κείνους, εεε… και σίγουρα να λαµβάνονται υπόψιν όχι το 
κράτος για να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει όπως θέλει, γιατί ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο το 
φτιάχνει το κράτος, δεν µπορείς εσύ να κάνεις ας πούµε προτάσεις ώστε να γίνει καλύτερο το πρόσωπό 
του.  Κατέχει το θεσµικό και το νοµικό πλαίσιο, ό,τι και να κάνεις, µάλλον θα καταφέρει να… να στην 
φορέσει µε κάποιον τρόπο (Σ.τ.Σ.: γέλια). Sorry για την έκφραση! Εεε… άρα µάλλον θα πρέπει να 
υπάρχει µία αλληλεγγύη και… µία αξιοκρατία η οποία θα… πώς το λένε… θα αναπαράγεται από εµάς 
τους ίδιους µεταξύ µας, και όχι να περιµένουµε να έρθει από… από ψηλά ας πούµε. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής ή φοιτήτρια;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… υπάρχουν πολλά πράγµατα, µπορεί… όσον αφορά ας πούµε το 
ρατσισµό µπορεί να… περνάει άσχηµα, και να αντιµετωπίζει δυσκολίες, µπορεί ν αντιµετωπίσει 
δυσκολίες στην εκπαιδευτική του πορεία όπως ο κάθε ένας, µπορεί και όχι. ∆εν ξέρω πιο 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αν υπάρχουνε εεε… για κείνους ας πούµε, για να το τοποθετήσω 
κάπως. ∆εν ξέρω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα µε πριν, και πάρουµε τώρα αυθαίρετα την 
µεταβλητή «θρησκεία». Τραβάµε τυχαία από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος 
ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον 
αριστούχο φοιτητή;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Την ίδια µε πριν. Ότι µια χαρά. Όπως ο καθένας, θα µπορεί κι αυτός να είναι αριστούχος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άµα πέρναγε µε δυσκολία τα µαθήµατα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Κι εγώ πέρασα µε δυσκολία τα µαθήµατα (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε το θρήσκευµα να παίζει κάποιο ρόλο ή είναι άσχετο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Εεε…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ή η καταγωγή. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Το θρήσκευµα ας πούµε θα µπορούσε… να… παίξει κάποιο ρόλο ως προς τη… το φύλο 
ας πούµε. Του κατά πόσον τα κορίτσια θα µπορούσανε να έχουνε… να έχουνε από τη θρησκεία τους 
ας πούµε τη δυνατότητα να σπουδάσουνε, να κάνουν παραπάνω πράγµατα. Ίσως να µπαινε κάπως εκεί 
ένα… ένας πώς το λένε, ένας διαχωρισµός. Αλλά και πάλι δεν ξέρω, δηλαδή δεν τα ‘χω ψάξει αυτά 
ακριβώς, λίγο στο πιο… σε πιο γενική σκέψη. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό, είναι οι ίδιοι µε τους λόγους που δεν έχεις 
σχέσεις και µε τον οποιονδήποτε; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ∆εν έχει τύχει να γνωρίσω, αν γνώριζα και ταιριάζαµε κι όλα τα σχετικά, θα κάναµε και 
παρέα. Αλλά όχι αν ταιριάζαµε στη θρησκεία κι αυτά, αν ταιριάζαµε σαν… άτοµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Μπράβο. Και σε σχέση και µ’ αυτό ας πούµε που λέει και για τους πολύτεκνους, και για 
τις άλλες ειδικές κατηγορίες, αυτό δεν το ‘χα σκεφτεί πιο πριν, το ίδιο θ’ απάνταγα δηλαδή. Ότι ειδικές 
κατηγορίες υπάρχουνε κι αλλού. ∆ηλαδή ένας αρχιτέκτονας Έλληνας, που… έχει περάσει εεε… πως 
το λένε… ένας Έλληνας που έχει περάσει µε την ειδική κατηγορία της πολυτεκνίας ας πούµε, κι αντί 
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να µπει µε 19000 µπήκε µε 7, πάλι θα ‘πρεπε να µην τον εµπιστευτεί κάποιος ας πούµε. Με την ίδια 
λογική. Άρα για µένα αυτό είναι άτοπο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Γιατί δεν έχει να κάνει µε το… µε το αν µπαίνεις από ειδική κατηγορία ή όχι. ∆ηλαδή τα 
πράγµατα τα οποία η εκπαίδευση επιλέγει να δώσει στον κάθε φοιτητή, είναι τα ίδια. Και κατά κύριο 
λόγο είναι το να σου µάθει πέντε πράγµατα για το πώς εεε πρέπει να σκέφτεσαι, πώς πρέπει να βγεις 
που το ‘χω πει εκατό φορές (Σ.τ.Σ.: γέλια) ως εργαζόµενος, και κάποια βασικά ή όχι, ανάλογα µε το τι 
επιλέγει να… τι… τι εκπαίδευση επιλέγει να σου δώσει ως προς το γνωστικό σου αντικείµενο… για το 
γνωστικό σου αντικείµενο. ∆ηλαδή το ίδιο πράγµα θα πάρουν όλοι, και ο καθένας θα το… µπορεί να 
το επεξεργάζεται διαφορετικά και κάποιος να τα πηγαίνει καλύτερα, κάποιος χειρότερα, αλλά εµένα το 
ίδιο πράγµα µού κάνουν ξέρω ‘γω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Αυτό που είπα και πριν. Το ίδιο. ∆ηλαδή επειδή είναι από τη… από κάποια τέλος πάντων 
µειονότητα, δεν θα µου έκανε κάτι διαφορετικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες 
στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ∆εν θα ‘χα πρόβληµα, κανένα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν είχες ένα αφεντικό ή εργοδότη; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Α καλά. Ναι είδαµε και τον άλλον πριν! Ε εντάξει, ανάλογα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ανάλογα µε τι; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Με τα χαρακτηριστικά του και το πώς εεε… δουλεύει, και το πώς µου συµπεριφέρεται, 
ανάλ… δηλαδή βάζω το ίδιο κριτήριο µε όποιο αφεντικό και να είχα. Από όπου κι αν ήτανε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Περνάµε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Έχουµε λοιπόν τρία άτοµα: έναν κάτοικο της 
Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε 
τώρα την εικόνα που είδαµε πριν. Και αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ 
στην πραγµατικότητα, ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους 
περισσότερους δράκους για να µπει στο πανεπιστήµιο;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… εεε… νοµίζω… όλοι θα µπορούσανε να… πώς το λένε… να 
συναντήσουν τα ίδια πράγµατα ή και διαφορετικά µεταξύ τους. ∆ηλαδή εγώ ξαναλέω ότι, ούτε… 
εεε… από την µία µειονότητα ή την άλλη είµαι, από την Ελλάδα υποτίθεται… εεε… και… µια χαρά 
τέρατα ας πούµε συνάντησα στο να µπω στη… στο πανεπιστήµιο. Είναι ανάλογα µε το τι ευκαιρίες 
σού δίνονται, σίγουρα για απ’ αυτά και τα στατιστικά και τα… και τους νόµους κι αυτά, µάλλον 
λιγότερες ευκαιρίες έχουνε τα παιδιά απ’ τη Βόρεια Ήπειρο και από τη… εεε… µειονότητα της 
Θράκης τέλος πάντων… και σίγουρα πάλι αυτό πάει µε το ζήτηµα του κατά πόσον… θα… έχεις την 
δυνατότητα να σπουδάσεις και µετέπειτα αλλά και εκείνη την ώρα να πας σε φροντιστήριο και ούτω 
καθεξής. Αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με βάση τον τρόπο που µπαίνουν στα πανεπιστήµια, ποιος πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
τις περισσότερες δυσκολίες; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη) Θα µπορούσε ένας αριστούχος τη… Έλληνας, που έχει µπει εεε… µε 
τη… από Γενικό Λύκειο ας πούµε, να… αριστούχος κι όλας, να… υπάρχει και να είναι ακριβώς το ίδιο 
πράγµα µε έναν αριστούχο από τη… απ’ τη Βόρεια Ήπειρο ή από την Θράκη. Εεε… αντίστοιχα, 
κάποιος που δεν… κατέβαλλε την ίδια προσπάθεια όπως θα έπρεπε για να περάσει κι ούτω καθεξής, 
αλλά πέρασε µε δυσκολία, να είν… να είναι στην ίδια θέση µε κάποιον από τη Βόρεια Ήπειρο ή τη 
Θράκη, που κι αυτοί δεν κατέβαλλαν την ίδια προσπάθεια ή είχαν… δηλαδή µε ένα ίδιο πράγµα, και 
πάλι µπαίνεις στο… στο ότι δεν είναι θέµα εξυπνάδας, θέµα… χαζοµάρας, το οτιδήποτε οι εξετάσεις κι 
όλα αυτά. Έχει να κάνει µε το… µε τα… εεε τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, την 
προσωπικότητά του, του κατά πόσον βρίσκει πράγµατα να τον εκκινούν σ αυτήν την διαδικασία ή όχι, 
τα… κάποια οικονοµικά και εξεταστικά κριτήρια τα οποία έτσι κι αλλιώς µπαίνουνε, τα οποία δεν 
είναι κι ακριβώς στόχευση επί της ουσίας, από την µεριά του κράτους για µένα, δηλαδή στόχευση είναι 
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αυτό, του πώς θα καταφέρουνε να σε βγάλουνε στην αγορά εργασίας όπως θέλουνε. ∆ηλαδή αυτή 
είναι η κυριότερη στόχευση, αλλά περνάει από κάποια στάδια. Ένα στάδιο του για να περάσεις στο 
πανεπιστήµιο, είναι κι αυτή η… οι εξεταστικοί και οι οικονοµικοί φραγµοί ας πούµε. Αυτό το κοµµάτι 
ίσως ναι, να µπαίνει λίγο περισσότερο όσον αφορά τη… την εισαγωγή σου στο πανεπιστήµιο. Αλλά 
θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγµα, από ‘κει και πέρα, όντως µπορεί να υπάρχουνε πολύ διαφορετικά 
πράγµατα βάση το… των… νόµων, που έχουνε οι τρεις αυτοί µεταξύ τους. Και να εξειδικεύονται 
διαφορετικά. Ως προς το τι δυσκολίες στην εκπαιδευτική τους πορεία θα έχουν, θεωρώ ότι για όλους οι 
πιθανότητες είναι ίδιες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μέσα στο πανεπιστήµιο;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μου απάντησες και τις δύο επόµενες ερωτήσεις, αλλά θα στις κάνω τις ερωτήσεις 
όµως. Ποιος πιστεύεις ότι θα έχει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους για να µπει στο 
πανεπιστήµιο, µε βάση τον τρόπο που ο καθένας εξετάζεται ή µε βάση τη νοµοθεσία; Γιατί υπάρχει 
µια ξεχωριστή νοµοθεσία και για τους τρεις.  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι… για να µπει (Σ.τ.Σ.: σκεπτόµενη δυνατά)… τα λιγότερα τέρατα... δεν ξέρω, στην 
ίδια λογική που απάντησα και το προηγούµενο ας πούµε. ∆ηλαδή… ακόµα κι αν έχεις εεε… 
οικονοµική δυνατότητα από την οικογένειά σου να πας στο φροντιστήριο κι ούτω καθεξής, όσον 
αφορά την… ψυχολογική ας πούµε… κούραση… βάρος που νιώθεις κι όλα τα σχετικά, θεωρώ ότι για 
όλους είναι η ίδια. Όλοι περνάνε από µια διαδικασία να δουν τι είναι αυτό το οποίο θέλουνε να 
κάνουνε στα 18 κι όλας, που µάλλον δεν παίζει αυτό το πράγµα, και ίσως να το βρίσκουνε λίγοι, ίσως 
να το βρίσκουνε… βασικά το βρίσκουνε λίγοι ή ακόµα κι αν το βρεις, µπορεί στην πορεία αυτό το 
πράγµα ν αλλάξει, µπορεί να µην το βρεις και από τύχη να περάσεις κάπου που θα σου αρέσει τελικά, 
µπορεί να περάσεις κάπου που για εσένα θα είναι λά… είναι λάθος εκείνη την ώρα και θα συνεχίσει να 
είναι λάθος… δηλαδή θεωρώ ότι τα τέρατα είναι αυτό. Το ότι µπαίνεις σε µία… εεε… φτιαχτή τέτοια 
κατάσταση εεε… του να πρέπει να κάνεις επιλογές που υποτίθεται ότι θα σε ακολουθούν για όλη σου 
τη ζωή, και σε µία τόσο κοµβική ηλικία ας πούµε. Κι από ‘κει και πέρα, µπαίνει το νοµοθετικό… το 
νοµικό πλαίσιο µε το οποίο µπορείς να περάσεις. Το οποίο όντως έχει ας πούµε… ιδιαιτερότητες για 
τον καθένα κι ανισότητες µάλλον και µεταξύ τους… αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν µπορώ να το… 
κρίνω επ’ ακριβώς ας πούµε αφού δεν το ‘χω ψάξει πάρα πολύ. ∆εν το ‘χω ψάξει βασικά. Πιο πολύ το 
εντάσσω στο ότι όλοι αυτοί οι… οι µαθητές, περνάνε από τα ίδια στάδια του να καταλήξουνε και να 
δούνε στο πού θέλουνε να πάνε ας πούµε. Και σίγουρα µετά παίζουνε τα ζητήµατα τα οποία είπαµε. Το 
κατά πόσο µπορείς να το κάνεις αυτό το πράγµα από άποψη οικονοµική, που πάει µ’ ένα σωρό άλλα 
πράγµατα, γιατί αν έχεις την οικονοµική δυνατότητα ίσως να µην είσαι τόσο πολύ φορτωµένος ψυχικά 
να το κάνεις αυτό το πράγµα, αλλά δεν είναι και κανόνας. Μπορεί όντως να έχεις την οικονοµική 
δυνατότητα, και να… µην ξέρεις τι σου γίνεται ας πούµε.  Γιατί έχεις ν αναµετρηθείς µε χίλιες δυο 
αντιφάσεις, που και σ αυτήν την ηλικία ας πούµε έχεις πόσες αντιφάσεις, κι έχεις και άλλη µία 
αντίφαση του τι θέλω να κάνω για τα… για την υπόλοιπη ζωή µου ενώ είµαι 18 ακόµη, που δεν έχω 
ζήσει ούτε την µισή ζωή µου ας πούµε. Το ένα τρίτο. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ένα τρίτο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ε ξέρω ‘γω! (Σ.τ.Σ.: γέλια). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Κανένας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Γιατί… το πανεπιστήµιο δεν είναι… εεε… δεν είναι… µία, πώς το λένε… χρονική 
περίοδος, βασικά καµία περίοδος, δεν είναι χρονική περίοδος ξεκούρασης εεε… σ’ αυτό το… σ’ αυτή 
την κοινωνία ας πούµε, σ αυτό το σύστηµα. ∆ηλαδή θα συνεχίσεις να… αντιµετωπίζεις τέρατα όπως 
και στις… δηλαδή αν, αν το πάρουµε και λίγο πιο… στο πώς το σκέφτεται ο περισσότερος κόσµος, 
µάλλον (Σ.τ.Σ.: τονίζει το «µάλλον») τα σχολικά, παιδικά, εφηβικά χρόνια, θα ‘πρεπε να είναι και τα 
πιο ξεκούραστα, άρα να µπαίνει η αιώρα στις πιο κάτω βαθµίδες, παρά στο πανεπιστήµιο. Σίγουρα δεν 
µπαίνει σε καµία… µάλλον, απ’ αυτά που… που βλέπουµε και όντως συµβαίνουνε ας πούµε. Και 
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σίγουρα στο πανεπιστήµιο συνεχίζεις όλη αυτή τη… εεε… την πορεία του να τρέξεις, να διαβάσεις, να 
µην κάνεις τίποτα άλλο, για να µπορέσεις να τελειώσεις κι όλας. Αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω σε αυτό το θέµα ή οτιδήποτε σχόλιο και οτιδήποτε 
άλλο; 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ναι, δεν ξέρω, αυτό… θεωρώ ότι είναι µία… όσον αφορά ας πούµε και τη συγκεκριµένη 
εικόνα (Σ.τ.Σ.: του διαφηµιστικού φυλλαδίου), µία λογική που αναπαράγεται… δηλαδή αφού είναι και 
µία διαφήµιση για το, για ένα φροντιστήριο, σου λέει ότι, έλα ας πούµε, κάνε την προσπάθειά σου 
τώρα, και µετά θα τελειώσουν τα βάσανά σου. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, και ακόµη και υποσυνείδητα 
σε βάζει στη διαδικασία να τα σκέφτεσαι… λάθος και να εφησυχάζεσαι µε το ότι ακόµη κι αυτό που 
είπα πριν µε τον µετασχηµατισµό της προσδοκίας, άµα εεε… το πάρουµε ας πούµε και λίγο πιο… 
αλληγορικά, το ότι ξεκουράζεσαι είναι σαν να δέχεσαι το ότι… δέξου το ότι µετά δεν θα βρεις και 
δουλειά ας πούµε. Σπούδασε, αλλά µετά δεν θα κάνεις και κάτι άλλο. Και γι’ αυτό µην αγωνιστείς 
κάπως ας πούµε. Θα µπορούσε ας πούµε να λειτουργήσει ως τέτοιο. 

 

5.14. Συνέντευξη δέκατη-τέταρτη: Ορέστης 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θυµήσου και σκέψου για λίγο τα µαθητικά σου χρόνια, και ειδικότερα την τρίτη 
λυκείου. Πώς χαρακτηρίζεις την προσπάθειά σου για να µπεις στο πανεπιστήµιο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)... µέτρια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το εννοείς µέτρια; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Στα µαθήµατα του σχολείου… µέτρια προσπάθεια. Αλλά επειδή η σχολή µου έχει µέσα 
µάθηµα επιλογής το οποίο είναι το ελεύθερο σχέδιο, πήγαινα κάθε βδοµάδα στην […] (Σ.τ.Σ.: 
αναφέρει περιοχή της Θράκης), και έκανα π.χ. µέχρι το βράδυ. Οπότε µ’ αυτήν την έννοια είχα αρκετή 
προσπάθεια, αλλά στο σχολείο δεν ήµουν από τα παιδιά τα οποία έκαναν τρελή προσπάθεια, γενικά. 
∆ιάβασα, αλλά λογικά, σε λογικά πλαίσια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα σου δείξω τώρα µια εικόνα από ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο φροντιστηρίου. Στο 
πάνω µέρος της εικόνας βλέπουµε τον πρωταγωνιστή να ξεκουράζεται σε µια αιώρα, αφού πρώτα έχει 
περάσει από τα τέρατα και τους δράκους των εξετάσεων του σχολείου. Αν αναλογιστείς την µέχρι 
τώρα πορεία σου στο πανεπιστήµιο, πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγµατικότητα γενικά;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι. Εννοείται. Γενικά υπάρχει µια τάση στο πανεπιστήµιο να κάθεται ο φοιτητής, δηλαδή 
κι ο πατέρας µου π.χ. έχει αυτή την άποψη, ότι η φοιτητική ζωή είναι για εσένα τώρα, τα καλύτερα 
χρόνια τώρα, και υπάρχει γενικά µία αντιµετώπιση κι απ’ τους καθηγητές έτσι, δηλαδή πιο πολύ 
προσωπική έρευνα. Εγώ είµαι κατά αυτού µόνο για την ολοκλήρωση της προσωπικής έρευνας, 
πιστεύω ότι ο καθηγητής πρέπει να βοηθάει τον φοιτητή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι εσύ προσωπικά θα µπορούσες να µοιάζεις µε τον ήρωα του φυλλαδίου 
που τώρα ξεκουράζεται; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Για ένα χρόνο δεν πατούσα στα µαθήµατα εγώ π.χ. (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆ηλαδή, έχω περάσει σ’ 
αυτή τη φάση, σαν άτοµο δεν είµαι έτσι. Γενικά ενδιαφέροµαι για πράγµατα, και τα περισσότερα 
µαθήµατα που έκανα στο πανεπιστήµιο, ήθελα να τα διαβάσω π.χ., και δεν είµαι ένα άτοµο το οποίο 
κάθεται. Γενικά δηλαδή ασχολούµαι µε πολλά πράγµατα. Αλλά στο πανεπιστήµιο ναι, νιώθω κι εγώ 
ότι δεν έχω κάνει τη δουλειά που ήθελα να ‘χω κάνει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το πανεπιστήµιο σε σχέση µε το σχολείο, το θεωρείς πιο εύκολο ή πιο δύσκολο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πιο εύκολο νοµίζω. Πιο εύκολο σε σχέση µ’ αυτό που είπαµε τώρα για πριν, ότι στην 
ουσία κάθεσαι, αλλά πιο δύσκολο ίσως γιατί επειδή υπάρχει όλη αυτή η αντιµετώπιση κι απ’ το 
σύστηµα κι απ’ τους καθηγητές, για να δουλέψεις µόνος σου, είναι πολύ πιο δύσκολο. ∆ηλαδή, γενικά 
πιστεύω ότι για να κάνεις τον εαυτό σου να δουλέψει είναι πολύ πιο δύσκολο. Μ’ αυτήν την έννοια, 
πολύ πιο ζόρικο, αλλά πρακτικά όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι είναι για εσένα το πανεπιστήµιο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Για µένα το πανεπιστήµιο είναι ένας χώρος όπου µαθαίνεις να σκέφτεσαι και να 
τεκµηριώνεις τις απόψεις σου.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εισάγονται στα πανεπιστήµια όλο και 
περισσότεροι νέοι. Πώς το κρίνεις αυτό;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τι εννοείς;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε σχέση µε παλαιότερα, και λόγω της αύξησης των πανεπιστηµίων, εισάγονται όλο 
και περισσότεροι µαθητές. Πώς το κρίνεις αυτό; Πιστεύεις ότι ο αριθµός θα πρέπει να µείνει ως έχει, 
να µειωθεί ή να αυξηθεί;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι, δεν γνωρίζω για νούµερα, αλλά το ότι µπαίνουν άτοµα στο πανεπιστήµιο εµένα µου 
ακούγεται σαν θετικό. Είµαι πολύ υπέρ του πανεπιστηµίου, άσχετα που δεν λειτουργεί το ελληνικό 
πανεπιστήµιο έτσι όπως θα το ήθελα, πιστεύω ότι υπάρχουν ερεθίσµατα τα οποία µπορείς να πάρεις. 
Ίσως κι απ’ αυτούς τους λίγους καθηγητές που υπάρχουνε, δύο ή τρεις καθηγητές οι οποίοι µπορεί π.χ. 
να είναι οι top στο αντικείµενό τους, πιστεύω ότι ίσως ν’ αξίζει γι’ αυτούς τους λίγους να µπεις.    
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ώστε να περάσουν 
στο πανεπιστήµιο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι. Γιατί η δηµόσια παιδεία δεν αρκεί για να περάσεις στο πανεπιστήµιο. Εγώ έχω 
περάσει όλα µου τα µαθήµατα µε φροντιστήριο. Και για να πας στο φροντιστήριο, σηµαίνει ότι πρέπει 
να έχεις µια οικονοµική υποστήριξη από πίσω, την οποία εµείς ευτυχώς είχαµε, καθώς έχουµε κι οι 
ίδιοι φροντιστήριο. Αλλά το βλέπω και σε παιδιά τα οποία είχαµε δηλαδή και ως πελάτες, δεν 
µπορούσαν όλοι, δηλαδή κι εµείς προσπαθούσαµε να µειώσουµε τις τιµές, τους κάναµε προσφορές 
γιατί, όχι για να έρθουνε, δεν είχανε να έρθουνε, δηλαδή τα παιδιά π.χ. σε κάποια µαθήµατα όπως τα 
αρχαία, δεν προετοιµάζεσαι, εγώ π.χ. στο άγνωστο δεν έγραψα καθόλου, δεν µαθαίνουµε π.χ. στο 
δηµόσιο. Και έκανα και φροντιστήριο, αλλά και πάλι. Ή τα λατινικά, είναι πολύ δύσκολα µαθήµατα 
για να προετοιµαστείς. Και χωρίς φροντιστήριο δεν πας, καθόλου.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα πρέπει να δίνονται παραπάνω ευκαιρίες σε Έλληνες του εξωτερικού ή 
σε Έλληνες άλλης θρησκείας που ζούνε στην Ελλάδα για να σπουδάσουνε σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
ή να δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σε όλους ίδιες. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αυτό το οποίο ξέρω, είναι ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται από Κύπρο, δίνουνε µόνο σε 
συγκεκριµένα µαθήµατα. ∆εν γνωρίζω πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά το βλέπω µε την έννοια το ότι 
πρέπει να προετοιµαστείς για να µπεις. Όχι το ότι οι άλλοι µπαίνουν µε λιγότερη προσπάθεια, δεν µε 
πειράζει αυτό. Νοµίζω ότι και για τα ίδια τα παιδιά τους κάνει κακό αυτό, δηλαδή τους προτείνει να 
µην προσπαθούνε τόσο όσο τα υπόλοιπα άτοµα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είµαι κατά σ αυτό το θέµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ακούµε συχνά την λέξη µειονότητα τριγύρω µας. Πώς αντιλαµβάνεσαι εσύ τον όρο 
αυτό, τι σηµαίνει για εσένα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μειονότητα είναι µια οµάδα ατόµων η οποία για τον άλφα ή βήτα λόγο, έχει µία, έναν 
περιορισµό στα δικαιώµατά της, και µία ίσως αρνητική φήµη από την υπόλοιπη κοινωνία, και είναι 
ίσως και λίγο γκετοποιηµένη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια µειονότητα στην Ελλάδα;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πολλές!  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μετανάστες, αλλόθρησκοι σίγουρα, άτοµα µε διαφορετικές σεξουαλικές προτιµήσεις, 
άτοµα που δεν έχουν πανεπιστηµιακή παιδεία, πιστεύω ότι δέχονται πολύ ρατσισµό… είµαι σίγουρος 
ότι απλά αν κάτσω και σκεφτώ, θα βρω κι άλλα. Αλλά σίγουρα, όπως σε όλες τις χώρες υπάρχουνε. 
Αυτά είναι τα πιο χτυπητά παραδείγµατα τα οποία µπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγµή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γνωρίζεις εάν υπάρχει κάποια πληθυσµιακά αναγνωρισµένη από το κράτος 
µειονότητα;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Από το κράτος, δεν γνωρίζω όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να οριστεί επίσηµα κάποιος πληθυσµός ως µειονότητα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι. Θεωρώ πολύ άσχηµο αυτό. Είναι κατηγοριοποίηση. ∆ηλαδή µπορώ να καταλάβω 
γιατί µπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος διαχειρισµός αυτών των ανθρώπων, να 
βοηθηθούν συστηµατικά απ’ το κράτος, αλλά από την άλλη προσδίδεται µια ταµπέλα. Είναι σαν να 
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τους ξεχωρίζεις, σε τέτοιες περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να δίνεται πιο πολύ σηµασία στα κοινά. 
∆ηλαδή να τους αντιµετωπίζουµε µε αυτά τα οποία µας µοιάζουνε, όχι µε αυτά τα οποία διαφέρουµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ξέρεις αν υπάρχει ελληνική µειονότητα κάπου στο εξωτερικό; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ελληνική µειονότητα στο εξωτερικό… δεν όχι, δεν ξέρω. ∆ηλαδή νοµικά, όχι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς επιδρά η ύπαρξη µειονότητας σε µια χώρα; Υπάρχουν θετικές ή αρνητικές 
επιδράσεις; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εγώ µόνο ως θετικές µπορώ να τις εκλάβω. ∆ηλαδή θετικές είναι ο επιπολιτισµός. 
∆ηλαδή, µε την έννοια του ότι αν είναι π.χ. από άλλη χώρα, υπάρχει έτσι µία επαφή µε άλλα 
πολιτιστικά στοιχεία, άλλη νοοτροπία, άλλη θρησκεία, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, και βοηθάει 
γενικά στην ανεκτικότητα του πολίτη και του ανθρώπου στο διαφορετικό, στο καινούριο. Μόνο ως 
θετικά µπορώ να τη δω τη µειονότητα, και δεν της βλέπω σαν µειονότητα, καθόλου. Πιστεύω ότι είναι 
και µια ταµπέλα που βάζουµε εµείς οι ίδιοι στον εαυτό µας, το πώς βλέπουµε εµείς τον εαυτό µας.   
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ σε ποια εθνικότητα πιστεύεις ότι ανήκεις;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σε καµία. ∆εν δεν έχω βάλει εθνικότητα. ∆εν θεωρώ ότι είµαι Έλληνας γιατί για µένα λίγο 
η λέξη Έλληνας έχει πλέον λίγο αλλοιωθεί σαν όνοµα. Ίσως…. Ίσως Ευρωπαίος θα µπορούσα να πω. 
Αλλιώς αυτό ίσως να έβαζα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια είναι τα τρία πρώτα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν Έλληνα, και ποια τα τρία 
πρώτα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν Ευρωπαίο;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είµαι λίγο προκατειληµµένος προς τους Έλληνες. Οπότε… θα τους χαρακτηρίσω λίγο ως 
τεµπέληδες. ∆ηλαδή έχουµε µια τάση, ακόµα κι εγώ είµαι έτσι. Τεµπέλης.. σίγουρα είµαστε αρκετά 
έξυπνοι… και εγωιστές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ενώ έναν Ευρωπαίο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ευρωπαίος είναι πιο πολυπολιτισµικός, πιο ανεκτικός, και πιο αφοσιωµένος σε αυτό το 
οποίο κάνει επαγγελµατικά, γενικά. Και πιο εξειδικευµένος. Αφοσιωµένος κι εξειδικευµένος δηλαδή. 
Ας τα πάρουµε µαζί αυτά τα δύο. Και θέλω να σκέφτοµαι τον εαυτό µου έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μιλώντας για µειονότητες, µπορούµε να σκεφτούµε την Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, και πιο συγκεκριµένα, στην Βόρειο Ήπειρο. Υπάρχει λοιπόν ο όρος Βορειοηπειρώτης. Τι 
σηµαίνει για εσένα;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν τον γνωρίζω…. Τον όρο. Όχι δηλαδή…. Ποτέ δεν κατάλαβα τι έννοια έχει αυτή η 
λέξη, αυτό το επίθετο. ∆εν έχω γενικά ρατσισµό προς τα άλλα άτοµα, οπότε δεν έχω τέτοιους κύκλους. 
∆ηλαδή τα παιδιά που κάνω παρέα… σου λέω ότι δεν έχω ακούσει αυτόν τον όρο ως αρνητικό ούτε ως 
θετικό. Ποτέ δεν τον συνέδεσα µε κάτι. Άµα τον έχω ακούσει, σίγουρα είναι προς αρνητικό, αλλά δεν 
το έχω συνδέσει έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς θα χαρακτήριζες τα άτοµα αυτά; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Καθόλου, δεν έχω γνωρίσει κάποιον.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για τη συγκεκριµένη µειονότητα που ζει εκεί πέρα, πώς θα την χαρακτήριζες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον, ούτε έχω δει, δηλαδή… καθόλου, δεν έχω κάποιο επίθετο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη;   
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σίγουρα, όλοι έχουµε διαφορές, και πολιτισµικά, και στα πιστεύω µας και στα θρησκεία 
µας, και στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τις δυσκολίες, ναι, παντού. Όλοι οι άνθρωποι είµαστε 
διαφορετικοί. Αλλά δεν νοµίζω το ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία έχουµε διαφορετικά ή όλοι ή 
ένας ολόκληρος λαός π.χ. µε µια µειονότητα. Ίσως τα τυπικά τα οποία έχουνε σηµασία µε τον 
πολιτισµό, µε την γεωγραφική τοποθέτηση, θρησκεία, αυτά είναι τα τυπικά τα οποία µας χωρίζουν 
όλους. Αλλά πέρα απ’ αυτό, δεν γνωρίζω κάτι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σ’ εσένα και σε έναν Βορειοηπειρώτη; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι εννοείται. Ίσως άµα µου λες ότι είναι µειονότητα µπορώ να το καταλάβω γιατί 
γνωρίζω πώς είναι να είσαι αποστασιοποιηµένος π.χ. απ’ την κοινωνία, και το ότι νιώθεις πολύ πιο 
καλά αν είσαι µε ανθρώπους οι οποίοι είναι µαζί, που είναι µοιάζουν σαν κι εσένα. Οπότε φαντάζοµαι 
ότι σε µια ξένη χώρα είναι πολύ πιο δύσκολα αυτό, κι από θέµα γλώσσας, έτσι;  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είπες ότι είναι αποστασιοποιηµένοι. Από ποιους; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Από την υπόλοιπη κοινωνία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια κοινωνία; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ: Αλβανία δεν είπες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, ε αναγκαστικά, απ’ τη στιγµή που µιλάνε άλλη γλώσσα, η γλώσσα είναι το πιο 
χτυπητό πράγµα για να διαφοροποιήσεις κάποιον, και να νιώσει ότι είναι µειονότητα π.χ. Και τα έθιµα. 
Όταν τα έθιµά σου είναι διαφορετικά. Κι υπάρχει και µια ανάγκη γι’ αυτούς, τις οµάδες, να τηρούν τα 
έθιµά τους έτσι ώστε να έχουν µια ταυτότητα σ αυτές τις χώρες. Μπορώ να το καταλάβω µε την έννοια 
το ότι κι εγώ θέλω να ‘χω µια ταυτότητα και προσπαθώ να είµαι διαφοροποιηµένος και κάποιες φορές 
µου βάζουνε άλλα άτοµα π.χ. ταµπέλες, και… µε αυτήν την έννοια, από προσωπική εµπειρία µόνο. 
∆ηλαδή αλλιώς πρακτικά δεν γνωρίζω τι µπορεί να ‘χουνε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα άτοµα που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, τι είναι για εσένα 
εθνικά;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ό,τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι. Άµα είναι... άµα θεωρούν ότι είναι Αλβανοί, είναι 
Αλβανοί, άµα θεωρούν το ότι είναι Έλληνες, είναι Έλληνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε τον όρο «Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας»; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ίσως… θα µου άρεζε καλύτερα ο όρος ελληνική οµάδα της Αλβανίας, δηλαδή να µην τους 
διαφοροποιεί. ∆ηλαδή ας πούµε ελληνική κοινωνία της Αλβανίας, όπως λέµε για τους Έλληνες στην 
Αµερική, λέµε η ελληνική κοινωνία π.χ. της Αµερικής, κάπως έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα παιδιά από την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε µια νοµοθεσία. Θα σου δώσω τώρα να διαβάσεις τον νόµο σε περίληψη 
λίγων γραµµών. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του)  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Α, σαν τους µουσουλµάνους. (Σ.τ.Σ.: συνεχίζει το διάβασµα) Ναι, οκ…(Σ.τ.Σ.: συνεχίζει 
το διάβασµα). ∆ηλαδή στο Πλαστικών Τεχνών µπαίνουν µε το ειδικό µάθηµα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην Πλαστικών µπαίνουν µε το ειδικό µάθηµα, µε έκθεση που δίνουνε στην Ελλάδα, 
και µε το απολυτήριο από το σχολείο. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Καλά η έκθεση είναι εντελώς άχρηστη, σαν µάθηµα, εντάξει… µάλιστα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί είναι άχρηστο σαν µάθηµα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σαν γλώσσα. Έπρεπε να δίνουνε όχι έκθεση, η έκθεση στην Ελλάδα δεν έχει καµία σχέση 
µε την κριτική σκέψη. Και είναι εντελώς προκαθορισµένες οι απαντήσεις. Γενικά σαν µάθηµα το 
θεωρώ άχρηστο στην Ελλάδα. Όχι, δεν συµφωνώ… όπως είπα και πριν. Μου φαίνεται παράλογο αυτό 
το πράγµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ξέρω για τους µουσουλµάνους… αυτό είναι, εεε…, ένας τρόπος για να µην τους βλέπουν 
ως ρατσιστές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιοι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το υπόλοιπο της κοινωνίας, δηλαδή, και να θεωρούνται το ότι είναι ανεκτικοί προς αυτές 
τις οµάδες. Έτσι είναι όπως είναι και στην Αµερική π.χ., πλέον υπάρχει νόµος ο οποίος λέει ότι πρέπει 
τουλάχιστον ένας µαύρος να είναι στις ταινίες, και είναι ο φόβος να είσαι πολιτικά σωστός. ∆ηλαδή 
έχουν πέσει σ αυτήν την παγίδα πιστεύω εδώ πέρα, αλλά πάλι πιστεύω ότι είναι κακό για τα παιδιά. 
∆ηλαδή άµα δεν γνωρίζουνε καλά την γλώσσα, πώς θα µπουν σ αυτήν την σχολή. ∆εν θα 
καταλαβαίνουν τα µισά µαθήµατα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ πώς τον χαρακτηρίζεις αυτόν τον νόµο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ανόητο. Και λίγο προσβλητικό πιστεύω, δηλαδή είναι σαν να προσβάλεις την ιδέα του 
πανεπιστηµίου. Με την έννοια του ότι βάζεις κάποια άτοµα τα οποία ξέρεις ότι δεν είναι έτοιµοι να 
ανταπεξέλθουν µέσα, και κατεβάζεις πιστεύω το επίπεδο έτσι. Όχι επειδή είναι Βορειοηπειρώτες, 
επειδή είναι ένα άτοµο το οποίο έχει µπει χωρίς να έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για να µπει. 
Οποιοσδήποτε και να ήταν αυτός, και Έλληνας να ήταν. Είναι σαν να λέµε ότι κάποιοι Έλληνες π.χ. θα 
µπαίνουν έτσι, επειδή είναι σε κάποια συγκεκριµένη χώρο της Ελλάδας, θα µπαίνουν µόνο µε έκθεση. 
Ειδικά σε ένα Πλαστικών Τεχνών που είναι π.χ. όπως σου είπα και πριν, τα 30 µαθήµατα είναι 
θεωρητικά, πρέπει να κάνεις εργασία. ∆εν υφίσταται αυτό το πράγµα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
Το πολιτικά σωστός.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς ή διαφωνείς µε την σκέψη του νοµοθέτη; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆ιαφωνώ, διαφωνώ. ∆ηλαδή πιστεύω το ότι αυτό λειτουργεί και αντίθετα έτσι όπως το 
θέλουνε, δηλαδή είναι σαν το επιχείρηµα που χρησιµοποιούνε π.χ. αυτοί οι οποίοι είναι αρνητικοί στις 
µειονότητες. Θα πούνε ότι αυτή η οµάδα αντιµετωπίζεται πιο θετικά από εµάς. Πιστεύω ότι είναι πολύ 
αρνητικό αυτό. Πιο πολύ αρνητικό απ’ ό,τι θετικό ίσως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, προβλέπεται και εισαγωγή των µαθητών αυτών στις 
Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το ίδιο. ∆εν µ’ ενδιαφέρει τι σχολή είναι. Ανεξάρτητα από το τι σχολή είναι. ∆ηλαδή ένας 
αστυνοµικός θα πρέπει να έχει τις γνώσεις για να γίνει αστυνοµικός; ∆εν πρέπει να γνωρίζει πολιτική; 
Νόµους, νοµοθεσίες; Πώς θα µπεις σε µια σχολή που δεν γνωρίζεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα π.χ. 
απέξω και να γίνεις αστυνοµικός ή στρατιωτικός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας Βορειοηπειρώτης ή µια Βορειοηπειρώτισσα, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει 
περισσότερες ευκολίες ή περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής, φοιτήτρια;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Άµα το δούµε το ότι…. ναι… δεν ξέρω. Ίσως τις ίδιες. Αλλά στο πλαίσιο του 
πανεπιστηµίου οι ίδιες, ίσως επειδή µόνο στο θέµα ρατσισµού π.χ. µπορεί να δέχονται κάποιο 
ρατσισµό. Αλλιώς ίσως είναι το ίδιο πιστεύω. Εδώ δεν ξέρω. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί ρατσισµό; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πάντα όταν είσαι διαφορετικός, δέχεσαι ρατσισµό από κάποιους ανθρώπους. Όλοι µας 
είµαστε ρατσιστές ως ένα βαθµό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί πού πιστεύεις ότι είναι διαφορετικοί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν πιστεύω ότι είναι διαφορετικοί. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού πιστεύεις ότι οι άλλοι τους βλέπουν ως διαφορετικούς; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ε είναι ο Έλληνας που ζει στην Αλβανία. Πάντα θα είναι ο Έλληνας που ζει στην Αλβανία 
για κάποιους ανθρώπους. Έχουν αυτό το στίγµα. Εσύ δεν είσαι Έλληνας, είσαι Αλβανός, είναι η 
κλασσική νοοτροπία του Έλληνα αυτή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας κάνουµε ένα πείραµα µαζί. Όλοι µας είµαστε διαφορετικοί σε κάτι. Στην καταγωγή, 
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτικές, στις σεξουαλικές, στις αισθητικές, και σε τόσες άλλες. 
Όλοι µας όµως έχουµε τις ίδιες πιθανότητες να καταλάβουµε µια οποιαδήποτε ακαδηµαϊκή επίδοση 
στο πανεπιστήµιο. Έχουµε τώρα µια φανταστική δεξαµενή µε τους άριστους φοιτητές στη βαθµολογία 
και τραβάµε ένα άτοµο. Παίρνουµε αυθαίρετα τη µεταβλητή «καταγωγή» ανάµεσα σε πολλές άλλες 
µεταβλητές, και διαπιστώνουµε ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτό το άτοµο 
που είναι αριστούχος;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Εγώ συγκεκριµένα δεν βλέπω να είναι κάποιος αριστούχος απευθείας ως 
θετικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν µου λέει κάτι, το ότι επειδή κάποιος έχει βγάλει τη σχολή µε άριστα είναι τόσο ικανός 
όσο λέει ότι είναι. Αλλά όλο αυτό είναι η άποψή µου για το πανεπιστήµιο γενικά της Ελλάδος. Αλλά 
δεν θα µου έκανε εντύπωση ότι είναι Βορειοηπειρώτης. Ίσα ίσα ίσως να το έβλεπα και λίγο θετικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αν όντως το έχει κάνει µε την αξία του π.χ., γιατί όχι. Ε πιστεύω ότι είναι καλό πρότυπο 
για τα άτοµα τα οποία ίσως βλέπουν αυτό το παιδί και λένε το ότι µπορώ κι εγώ. Κι ας είµαι από άλλη 
οµάδα ανθρώπων.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα, θα µπορούσε η καταγωγή να παίξει κάποιο ρόλο σ αυτό ή είναι άσχετο το 
ένα µε το άλλο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι. ∆εν µου λέει κάτι η καταγωγή. Όχι, καθόλου. Πλέον. Παλιά ήµουν κι εγώ πιο 
ρατσιστής.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αλλά τι άλλαξε µετά; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ε ωρίµασα. Άρχισα να σκέφτοµαι µε την λογική. ∆ηλαδή το να κρίνεις τους ανθρώπους µε 
βάση τα στερεότυπα δεν είναι… δεν θα το χαρακτήριζα ως λάθος ή κακό. Θα το χαρακτήριζα ανόητο. 
∆εν έχει λογική.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα τραβήξουµε από µια άλλη δεξαµενή που έχουµε βάλει µέσα άτοµα τα οποία 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν Βορειοηπειρώτη. Σ αυτήν την περίπτωση, τι σκέψεις θα 
έκανες;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πιστεύω ότι η πρώτη σκέψη θα ‘τανε το ότι είναι επειδή είναι Βορειοηπειρώτης, αλλά 
αυτό είναι το πιστεύω το ένστικτο που σου βγαίνει η πρώτη σκέψη η οποία είναι δεν την ελέγχεις εσύ, 
είναι το υποσυνείδητο, δηλαδή ό τι πρότυπο µας έχουνε περαστεί, βγαίνει απ’ τη σκέψη. Αλλά έπειτα 
από αυτό, δεν νοµίζω ότι θα διατηρούσα αυτή την άποψη. Το ότι φταίει επειδή είναι Βορειοηπειρώτης. 
Αλλά ίσως µπορεί το ότι να είναι λίγο πιο δύσκολο γι’ αυτόν το πανεπιστήµιο, γι’ αυτόν τον λόγο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο είναι πιο δύσκολο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ίσως άλλη επικοινωνία µε τους καθηγητές, µε τους φοιτητές, να µην µπορεί να είναι σε 
µια οµάδα. Αυτό µπορεί να τον φθείρει ψυχολογικά έτσι ώστε να  µην µπορεί να αποδώσει όσο θα 
ήθελε. Κάπως έτσι πηγαίνει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Βορειοηπειρώτη όχι, Αλβανή ναι, κοπέλα. Ναι µια χαρά κοπέλα ήταν, δεν µου κανε κάτι 
περίεργο. Πολύ καλή, ευχάριστο άτοµο. Καθόλου. Α έχω ένα θετικό, µια θετική κοπέλα δηλαδή που 
ήτανε κολλητή µιας φίλης µου πάρα πολύ καλή κοπέλα, καθόλου κόµπλεξ µε την καταγωγή της 
τίποτα. Και µια άλλη κοπέλα, περιστατικό που είναι στη σχολή µου, η οποία µας έκρυβε την καταγωγή 
της, µας είχε κάνει ολόκληρη ιστορία το ότι είναι Ελληνίδα και το πώς την έχουνε ξεγεννήσει στα 
σύνορα και το µάθαµε αυτό το ότι ήτανε ψέµα από τις καταστάσεις του πανεπιστηµίου όταν 
εµφανίστηκαν, που  στην ουσία είχε αλβανικό όνοµα η κοπέλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η οποία ήτανε Αλβανίδα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αλβανίδα ήτανε. Αλλά σου λέω µόνο στο θέµα Αλβανίας και µειονότητας. Αυτές είναι, 
Βορειοηπειρώτη δεν έχω γνωρίσει. Ούτε Έλληνα Αµερικής π.χ. δεν έχω γνωρίσει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το ότι δεν έχεις γνωρίσει κάποιον Βορειοηπειρώτη, είναι ο ίδιος λόγος που δεν έχεις 
γνωρίσει και έναν οποιονδήποτε άλλο που δεν έχεις σχέσεις µαζί του; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν… δεν έχει τύχει. ∆εν έχει τύχει. Αλλά εντελώς τυχαία οι κύκλοι µου είναι Έλληνες 
κυρίως. Αλλά εντελώς τυχαία, δεν έχει σχέση µε την προτίµηση αυτό. Νοµίζω δηλαδή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε την άποψη ενός φοιτητή που είχα πάρει συνέντευξη τις προάλλες, αυτός 
δεν θα εµπιστευότανε να πάει ο ίδιος ή να στείλει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο σε κάποιον γιατρό που 
είχε µπει µε ειδική κατηγορία στο πανεπιστήµιο. Πώς το σχολιάζεις αυτό;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Συµφωνώ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί µου δείχνει το ότι αυτός ο καθηγητής εεε…, αυτός ο γιατρός, µπορεί να µην είναι 
όντως τόσο καταξιωµένος. Το ότι µπορεί να είναι στην ουσία καταξιωµένος στη θέση του αλλά να µην 
είναι τόσο άριστος στη δουλειά του, επειδή έχει µπει µε ειδική κατηγορία. ∆ηλαδή ένας άνθρωπος ο 
οποίος µαθαίνει απ’ την αρχή το ότι µπορεί να τα καταφέρει µόνο και µόνο επειδή είναι σ αυτή την 
κατηγορία δεν θα προσπαθεί το ίδιο µε κάποιον ο οποίος είναι στο ίδιο επίπεδο µε τους υπολοίπους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν ο γιατρός ήτανε δικηγόρος, αρχιτέκτονας, λογιστής ή οποιουδήποτε άλλου 
επαγγελµατικού κλάδου;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Στο αρχιτέκτονας ίσως να ήµουν λίγο πιο χαλαρός.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί δεν έχει θέµα µε την υγεία. ∆ηλαδή είναι πιο ελεύθερος κλάδος, αν και είναι πολύ 
δύσκολος... ποιες ήταν οι άλλες κατηγορίες; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Λογιστής, δικηγόρος. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το δικηγόρος ίσως ναι, να µην εµπιστευόµουν τόσο π.χ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε ποιον επαγγελµατικό κλάδο δεν θα εµπιστευόσουν;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σε κλάδο ο οποίος είναι κανονικά πάρα πολύ δύσκολος να διαπρέψεις όπως η Ιατρική, 
απίστευτα δύσκολος κλάδος, Χηµεία, κλάδος επιστηµονικός π.χ. Αλλιώς οι άλλοι κλάδοι π.χ. όπως 
µουσικός, δεν έχει καµιά σχέση το πώς έχεις µπει. Είναι θέµα µε το ταλέντο, η εκπαίδευση δεν είναι 
τόσο αυστηρή και επίπονη να το πω. Οπότε µπορεί να, µπορεί να γίνει καλός και χωρίς να έχει ρίξει 
τόση προσπάθεια που υποτίθεται ότι ρίχνουν οι άλλοι.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για εσένα µια σχολή τι την κάνει δύσκολη; Ένα τµήµα τι το κάνει δύσκολο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πρακτικά να το πάρουµε, η ιατρική έχει απίστευτη δυσκολία µόνο και µόνο από την 
αποµνηµόνευση που πρέπει να κάνεις… στοιχεία, πρωτεΐνες (γέλια). ∆ηλαδή είναι πάρα πολλά. 
Πρακτικά είναι απίστευτα δύσκολος κλάδος, και γιατί ασχολείσαι και µε ανθρώπους. ∆ηλαδή δεν είναι 
σαν τον ζωγράφο ο οποίος έχει ένα καµβά ας πούµε. Ο γιατρός έχει έναν άνθρωπο µπροστά, που είναι 
πολύ πιο δύσκολο, και πολύ πιο αγχωτικό, έτσι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επεκτείνουµε την σκέψη του φοιτητή αυτού, κι ειδικότερα αυτήν την έλλειψη 
εµπιστοσύνης που διακατείχε τον φοιτητή που πήρα συνέντευξη, και πάµε τώρα κάποια χρόνια µετά. 
Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες νοµίζεις θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου 
που προέρχεται από την µειονότητα της Αλβανίας; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αν ήξερα το ότι είχε µπει µε τον νόµο, θα µουνα λίγο προκατειληµµένος. Αλλά καθαρά 
µόνο και µόνο για τον νόµο. Όπως θα µουν και µε κάποιον µουσουλµάνο που θα είχε µπει µόνο µ’ ένα 
µάθηµα π.χ., και είναι επαγγελµατίας σ αυτόν τον κλάδο. Με τον οποιονδήποτε που έχει µπει, ενώ δεν 
υπάρχει λόγος να θεωρείται διαφορετικός κανονικά απ’ το κράτος π.χ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δικιά σου επιχείρηση, όπως την φαντάζεσαι και την θες 
εσύ. Κάτι δικό σου, στον ιδιωτικό τοµέα. Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως 
συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο βιογραφικό του ότι προέρχεται από την Ελληνική 
Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν το παίρνω µόνο µε το βιογραφικό. ∆ηλαδή σίγουρα θα ‘θελα να δω τη δουλειά του. 
Στους συναδέλφους θα µουν λίγο έτσι περίεργος γιατί θα το βλεπα λίγο πιο ανταγωνιστικά. Αλλά στη 
δουλειά ναι, το βιογραφικό εγώ το θεωρώ πολύ µεγάλο ψέµα. ∆ηλαδή πιστεύω ότι όσο πιο καλό 
βιογραφικό και να ‘χει ο άλλος, αν δεν τον δεις πρακτικά πώς δουλεύει, δεν µπορείς να καταλάβεις. 
Οπότε µπορεί όντως να ‘ναι καλός. Θα κοιτάξω και το βιογραφικό βέβαια, αλλά πρακτικά θα το 
περάσω στο ντούκου να το πω έτσι, αν δεν είναι καλός. Όσο καλό και να ‘ναι, δεν µου λέει τίποτα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι έχει αναγνωριστεί ως µειονότητα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Από το κράτος; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από όλα τα κράτη.  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πιστεύω το κάνουνε για θετικό. ∆ηλαδή έτσι να νιώθουνε κι αυτοί λίγο πιο οργανωµένοι, 
νοµικά απ’ το κράτος, ξέρεις οι συγκεκριµένοι. Ίσως γι’ αυτό το λόγο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα µπορούµε να συζητήσουµε για µια άλλη µειονότητα, η οποία βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Για τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, και να σου θυµίσω από την ιστορία ότι µε 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου στην Μικρά 
Ασία, υπήρξε η ανταλλαγή πληθυσµών των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και 
των µουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ωστόσο, εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίµβρου και της Τενέδου, καθώς και των µουσουλµάνων της 
ελληνικής Θράκης. Έτσι λοιπόν έχουµε την Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Τα άτοµα που 
ανήκουν στην Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης, τι είναι για εσένα εθνικά;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μουσουλµάνοι. ∆ίπλα µου µένουνε στην […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την ακριβή τοποθεσία 
καταγωγής του στην Θράκη). Είναι µουσουλµάνοι. Και οι ίδιοι βλέπουν εαυτούς σαν µουσουλµάνους. 
Μιλάνε µόνο τούρκικα, και τηρούν τα έθιµά τους γενικά, τα τούρκικα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ εσένα και σε κάποιον ή κάποια από τη 
µειονότητα της Θράκης;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι διαφορές; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είναι πολύ γκετοποιηµένοι. Ζούνε σε δικές τους κοινωνίες, και έχουν πολύ επιθετικότητα. 
∆ηλαδή είναι πολύ επιθετικοί, δεν µπορείς να περάσεις απ’ αυτές τις γειτονιές. Είναι όπως είναι στις 
γειτονιές των µαύρων στην Αµερική που είναι µε τους gangs και έτσι, έτσι είναι και στην Θράκη και 
στην […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την ακριβή τοποθεσία καταγωγής του στη Θράκη) συγκεκριµένα, δίπλα, 
απέναντι είναι. ∆ιαγώνια απ’ το σπίτι µου είναι κοινότητα, δικιά τους. Αλλά δεν είναι κοινότητα, είναι 
στην ουσία παράγκες. Και είναι επικίνδυνη σχετικά περιοχή. ∆εν µπορείς να περάσεις το βράδυ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια διαφορά πιστεύεις ότι έχεις εσύ µ’ ένα τέτοιο άτοµο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εντάξει, πολλές φαντάζοµαι ότι έχω. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μια δυο τρεις; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη) ∆εν έχουν καθόλου παιδεία, πολύ εξαρτηµένοι από την κοινωνία τους, 
υπερβολικά πιστοί στα έθιµά τους, δηλαδή οι κοπέλες όλες παντρεύονται από, δεν ξέρω, από τα 15 ας 
πούµε… µια συµµαθήτριά µου που είχα, η […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει το όνοµά της), την είδαµε τον 
επόµενο χρόνο την δευτέρα λυκείου, ήτανε έγκυος… ή γυµνάσιο; Από το γυµνάσιο πρέπει να ‘ταν 
έγκυος, δηλαδή και στο τρίτο της παιδί, κάτι τέτοιο. ∆ηλαδή µεγαλώνεις σε τελείως διαφορετικές 
συνθήκες. Έχουµε τεράστιες διαφορές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οµοιότητες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ξέρω. (Σ.τ.Σ.: σκέψη) Οµοιότητες που έχουµε µε όλους τους ανθρώπους εκτός των 
εθίµων. Ναι, έχουµε κι εµείς τα δικά µας έθιµα, δικιά µας γλώσσα, συναισθήµατα, λογική. Αυτά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι. Ζούνε κι αυτοί σε µια κοινωνία όπου είναι µειονότητα και οµάδα. ∆εν ξέρω τώρα σε 
τι συνθήκες ζούνε οι Βορειοηπειρώτες, αλλά οι µουσουλµάνοι της Θράκης ζουν σε πολύ κακή 
κατάσταση. Πολύ κακή. Νοµίζω δεν ξέρω αν έχουν καν δικό τους νεκροταφείο. Και δεν έχουµε και 
τζαµί. Έχουµε ένα παλιό τζαµί από δίπλα, δεν ξέρω αν έχουνε κάπου και να κάνουν… να 
συγκεντρωθούν για τη θρησκεία τους. Ε συνήθως χρησιµοποιούνε τον καταυλισµό τους γενικά, και για 
τους γάµους τους, είναι περιορισµένοι εκεί πέρα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Θράκης και 
στους Βορειοηπειρώτες;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σε όλους υπάρχουνε. Για τους  ίδιους λόγους που είπα πριν. ∆ηλαδή κι αυτοί είναι 
µειονότητα. Μπορεί κι αυτοί να έχουν τις ίδιες δυσκολίες. Φαντάζοµαι δεν έχουν κι αυτοί δικιά τους 
ταυτότητα. Αλλά εµείς τους λέµε Τούρκους. ∆εν τους λέµε π.χ. Ελληνότουρκους. Ε κι επειδή µιλάνε κι 
αυτοί τούρκικα. Ελληνικά µιλάνε σπάνια, µόνο µε κάποιον Έλληνα. Ξέρεις µιλάνε τούρκικα κανονικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτοί τι θεωρούν ότι είναι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Α δεν ξέρω. ∆εν…, εµείς τους χαρακτηρίζουµε συνήθως γύφτους. Εγώ χρησιµοποιώ τον 
όρο Τσιγγάνος, αν και δεν είναι Τσιγγάνοι γιατί Τσιγγάνοι είναι από την Ινδία. Οι Ροµά, δεν είναι 
Ροµά, είναι… έχω ακούσει και την λέξη Τουρκόγυφτος π.χ., για τους ανθρώπους. Να είδες, γι’ αυτούς 
ξέρω, για τους Βορειοηπειρώτες δεν ξέρω. ∆εν είναι δίπλα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι η Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης έχει οριστεί ως 
µειονότητα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί είναι µειονότητα. Οι λιγότεροι. Ε και εντάξει, έχουµε µια τουρκοφοβία στην Ελλάδα. 
Ισλαµοφοβία και οι θρησκείες µας είναι σχεδόν αντίπαλη.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί δεν έχει θεωρηθεί άλλος πληθυσµός ως µειονότητα; Όπως είναι οι 
Σλαβοµακεδόνες.  
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ξέρω. Για τους Σλαβοµακεδόνες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για άλλους πληθυσµούς, π.χ. Γερµανοί, Γάλλοι που είναι εδώ στην Ελλάδα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν είναι τόσο οργανωµένοι. ∆ηλαδή δεν έχουν τόσο την ανάγκη να ‘ναι. Ίσως επειδή… 
ίσως επειδή οικονοµικά οι άλλοι λαοί δεν είναι τόσο σε άσχηµη κατάσταση, οπότε δεν δηµιουργούνε 
αυτές τις κοινωνίες. Οπότε δεν τις αντιλαµβανόµαστε ως κοινότητες. ∆εν είναι τόσο οργανωµένοι γιατί 
έχουνε κάποια ανεξαρτησία µεταξύ τους  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Και γι’ αυτούς, όπως είχες προαναφέρει κι εσύ, υπάρχει ειδική ρύθµιση για την 
εισαγωγή τους στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη νοµοθεσία. Όπως και πριν, θα σου 
δώσω να διαβάσεις τον νόµο µέσα σε γενικές γραµµές. 
(Σ.τ.Σ.: µελετά τη φωτοτυπία). 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ήξερες ότι υπάρχουν αυτοί οι νόµοι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι. Συγγνώµη γιατί δεν µπορούν να σπουδάσουν στο Τµήµα Θεολογίας; ∆εν βγάζει 
κάποιο νόηµα αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς το χαρακτηρίζεις αυτό; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν βγάζει κάποιο νόηµα αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί ένας Έλληνας να µπορεί, κι ένας Τούρκος να µην µπορεί; ∆εν καταλαβαίνω. Η 
Θεολογία δεν έχει σχέση µε την θρησκεία που έχει κάποιος. Απ’ ό,τι ξέρω, οι Θεολόγοι κάνουν 
Ιστορία των Πολιτισµών και Ιστορία των Θρησκειών. ∆εν χρειάζεται να είσαι χριστιανός απαραίτητα. 
∆εν καταλαβαίνω. ∆εν βγάζει νόηµα αυτό. Κοινωνική Θεολογία δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αλλά 
Θεολογία µου φαίνεται ανόητο. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες το καταλαβαίνω γιατί 
χρειάζονται τη θρησκεία την σχετική να έχεις. Μάλιστα… οκ.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γενικά πώς τους χαρακτηρίζεις τους νόµους αυτούς; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Περίεργους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Περίεργους στο ότι δεν µπορούν να εισέλθουν σε όλα τα τµήµατα. Προφανώς στην 
Εκκλησιαστική Ακαδηµία, όχι. Εκτός αν γίνουν χριστιανοί, αυτό µου βγάζει λογική π.χ. Αλλά και 
πάλι, υπάρχουνε πολλοί Άγγλοι οι οποίοι έχουνε διδαχθεί το Ισλάµ και κάνουνε Ισλαµική Τέχνη, ενώ 
δεν είναι ισλαµιστές, ούτε µουσουλµάνοι. εεε… και γενικά η έρευνα της Ισλαµικής Τέχνης και 
Πολιτισµού, έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα αυτήν την θρησκεία. Οπότε µου 
φαίνεται περίεργο. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο νοµοθέτης έφτιαξε αυτούς τους νόµους;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ισλαµοφοβία. Αλλά είναι παλιοί νόµοι έτσι; Πόσο καινούριοι είναι; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Όχι, είναι αυτό που ισχύει.  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, από πότε µπήκανε; 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Από το ’97 και µετά. Και είναι αυτό που ισχύει µέχρι και σήµερα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μου φαίνεται ανόητο. ∆εν ξέρω, ίσως ναι αυτό, µόνο ένας χριστιανός µόνο µπορεί να 
σπουδάσει χριστιανική θρησκεία, αλλά είναι και γενικά αυτή η άποψη είναι λάθος, ότι ο θεολόγος 
γνωρίζει µόνο για τη χριστιανική θρησκεία. Γιατί οι περισσότεροι θεολόγοι κι αυτοί οι οποίοι 
διδάσκουν στα σχολεία, δεν διδάσκουνε άλλες θρησκείες. Οι θρησκείες οι άλλες είναι µέσα στην ύλη. 
Πρώτη µέρα που πάµε, σβήνουµε και σκίζουµε τις σελίδες, δεν διδάσκονται. Οπότε θεωρητικά υπάρχει 
όλη αυτή η άποψη το ότι δεν µπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι χριστιανός να διδάξει την χριστιανική 
θρησκεία.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για την ποσόστωση; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν κατάλαβα τι εννοεί µε την ποσόστωση εδώ. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η ποσόστωση είναι ένας συγκεκριµένος αριθµός φοιτητών που µπαίνει σε κάθε τµήµα. 
Αυτοί µπαίνουν 0,5%, που στην ουσία είναι ένα άτοµο για κάθε τµήµα, πέρα από το Παιδαγωγικό της 
Θεσσαλονίκης που µπαίνουν 14 άτοµα. Εξτρά.  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αναγκαστικά, ό τι βαθµό και να ‘χεις, πρέπει να ‘χεις έναν δηλαδή µέσα.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆ηλαδή αν κάποιος έχει χαµηλά µόρια, µπορεί να µπει.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ναι. Αν είναι αυτός που έχει δηλώσει το τµήµα και δεν το έχει δηλώσει κάποιος άλλος, 
ναι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι όχι, δεν συµφωνώ µ’ αυτό. ∆εν το θεωρώ αξιοκρατικό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σύµφωνα µε τον νόµο, δεν προβλέπεται, όπως για τα παιδιά της Ελληνικής 
Μειονότητας της Αλβανίας, η εισαγωγή των Ελλήνων µαθητών της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
της Θράκης στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, η θρησκεία είναι ο λόγος. Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια είναι το µότο των Ελλήνων, 
οπότε ένας µουσουλµάνος προφανώς δεν µπορεί να µπει στην Αστυνοµία. Η οποία έχει και στην 
σηµαία της τον ελληνικό σταυρό. Τον χριστιανικό σταυρό. Ε είναι ανοησίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εσύ θα ‘θελες να εισάγονται; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί όχι. ∆εν καταλαβαίνω γιατί όχι. Στις άλλες χώρες δεν έχει σηµασία η θρησκεία, δεν 
ορκίζεσαι στην Βίβλο, ορκίζεσαι στο Σύνταγµα της κάθε πόλης εεε… χώρας.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τώρα, θα σου δείξω επίσης τις βάσεις του 2014 για όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, και επίσης για τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για τους Έλληνες 
µουσουλµάνους της µειονότητας της Θράκης.  



341 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Μπαίνεις Φιλολογία µε 5500; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Χριστός κι Απόστολος. Ιατρική Ιωαννίνων 
15000; Μάλιστα… ωραία. Ουάου, έχει κατεβεί 10 µόρια η Σχολή µου (Σ.τ.Σ.: µάλλον εννοεί 10000). 
Μάλιστα…  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ώσε µου έναν σχολιασµό πάνω σε αυτό που είδες. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τι να σχολιάσω; (Σ.τ.Σ.: γέλια). Ναι… καταρχήν όλο το σύστηµα το µηχανογραφικό της 
Ελλάδος είναι ανόητο. ∆εν βγάζει κανένα νόηµα. Καµία χώρα πλέον στο εξωτερικό δεν χρησιµοποιεί 
αυτόν τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Όλοι χρησιµοποιούνε εργασίες οι οποίες γίνονται από 
παιδιά τα οποία προετοιµάζονται για ένα συγκεκριµένο στόχο, και µπαίνουν όλοι µε ειδικά µαθήµατα. 
Ε είναι εντελώς ανόητο το σύστηµα, δεν αντιπροσωπεύει καθόλου αξιοκρατία. Ούτε εξειδίκευση. 
∆ιαφωνώ κάθετα µε το ελληνικό σύστηµα εισαγωγής. ∆ηλαδή Μαθηµατικό, πώς µπορείς να µπεις 
Μαθηµατικό µε 5800; Είναι ειδικά στις σχολές Αρχαιολογίας που είναι απίστευτα δύσκολη σχολή, 
εξού το ότι δεν προετοιµάζονται τα παιδιά για να µπουν σ αυτές τις σχολές. Αρχαιολογία δεν, δεν 
διδασκόµαστε την ελληνική παιδεία, η Ιστορία που κάνουµε είναι ελάχιστη. Επίσης Τέχνη δεν 
διδάσκεται. Η Ιστορία της Τέχνης εννοώ οι περισσότερες σχολές έχουν µαθήµατα Ιστορίας της Τέχνης. 
∆ηλαδή οι βαθµοί δεν αντιπροσωπεύουνε καθόλου τις σχολές.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι βαθµοί, ποιοι βαθµοί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ε το 15000 είναι πολύ µικρός βαθµός για να µπει κάποιος στην Ιατρική. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Α λες για τους µουσουλµάνους. 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γενικά. Πώς µπορεί κάποιος µε τόσο µικρά µόρια να µπει, µου φαίνεται λίγο περίεργο 
αυτό. Ιατρική ειδικά, νοµίζω η Ιατρική µ’ ενοχλεί περισσότερο. Μάλιστα. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στη συνέχεια, θα σε αφήσω να διαβάσεις ένα πολύ µικρό κείµενο που γράφτηκε, για να 
µου το σχολιάσεις. 
(Σ.τ.Σ.: διαβάζει από µέσα του). 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αχ Ελλάδα το µεγαλείο σου (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆ηλαδή, εντάξει… νοµίζω ότι αυτά δεν 
υπάρχουνε σε άλλες χώρες. Γιατί… καλά η παιδεία µας είναι δηµόσια, οπότε δεν ελέγχεται τόσο 
αυστηρά… εεεε… οπότε είναι λογικό να γίνονται αυτές οι παρασπονδίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια είναι η παρασπονδία; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το ότι µια ειδική οµάδα αντιµετωπίζεται ως… δεν µπορώ να καταλάβω, δηλαδή… 
εντάξει, ας… ας κάτσω κι εγώ να διαβάσω για την σχολή, και ας πάω πριν τις πανελλήνιες να γίνω 
µουσουλµάνος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Συµφωνείς µε αυτό που έγραψαν τα παιδιά;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εντάξει είναι λίγο… παθιασµένοι έτσι όπως το έγραψαν κι ο λόγος είναι λίγο έτσι 
εµποτισµένος µε συναίσθηµα, επίκληση στο συναίσθηµα, αλλά νοµίζω δεν χρειάζεται συναίσθηµα, 
είναι η λογική νικάει µόνο και µόνο αυτό το επιχείρηµα της µειονότητας ως οµάδα που πρέπει να 
αντιµετωπίζεται διαφορετικά. Μου φαίνεται ανόητο. Η Νοµική είναι µια απίστευτα δύσκολη Σχολή. Ο 
ξάδερφός µου που είναι στη Νοµική έχει 19κάτι, το παιδί είναι διάνοια, εεε… διάβαζε τα εκτός ύλης. 
∆ηλαδή, έχει κάνει Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο, το οποίο δεν είναι, είναι άχρηστο, αλλά το ‘χει κάνει 
γιατί είναι στη Νοµική. Πώς µπορούν αυτά τα παιδιά να µπαίνουν µ’ αυτά τα µόρια µέσα; Το ξέρω 
γιατί ο ξάδερφός µου είναι διάνοια και µπήκε, πάρα πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος (Σ.τ.Σ.: µε 
έµφαση).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο που µόλις διάβασες και για τους µαθητές από την 
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Για όλους.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για όλους; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Για όλους µπορεί να γραφτεί κάτι τέτοιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για ποιους; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Και πάλι, από την στιγµή που (Σ.τ.Σ.: διακόπτω) 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μάλλον, για ποιο λόγο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί κανένας δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µειονότητα σε µια χώρα που η παιδεία της 
είναι δηµόσια. Αν ήµασταν στην Αγγλία όπου τα δίδακτρα πληρώνονται, εντάξει… πληρώνονται τα 
δίδακτρα στην Αγγλία είναι η καλύτ… απ’ τις καλύτερες παιδείες εεε… αλλά πληρώνονται εκεί πέρα. 
Θα µπορούσα να το καταλάβω, αλλά υπάρχει και το φοιτητικό δάνειο. Στην Αγγλία. Εεε… οπότε π.χ. 
µπαίνεις µε τις εργασίες σου, µπαίνεις µε το πόσο καλός είσαι σ ένα αντικείµενο, µπαίνεις µε το πόσο 
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θέλεις ν’ ασχοληθείς µ’ αυτή… µ’ αυτό το πεδίο. ∆εν µπαίνεις µε τη θρησκεία σου, ούτε µε τον 
πολιτισµό τον οποίο προέρχεσαι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το 2014, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, γνωµοδότησε ότι µια µαθήτρια, κόρη 
Έλληνα πολίτη της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, δεν µπορεί να υπαχθεί στην ειδική 
κατηγορία του µηχανογραφικού δελτίου, επειδή δεν είναι µουσουλµάνα στο θρήσκευµα. Η αιτιολογία 
ήταν ότι απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στην εν λόγω κατηγορία, είναι η θρησκευτική ιδιότητα του 
υποψηφίου. Θα µπορούσες να µου δώσεις µία σκέψη πάνω σε αυτό το περιστατικό; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είναι µια προσπάθεια να προστατέψουν από το να µπουν άλλα άτοµα µέσα, να µπούνε 
µέσα στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή είναι ο τρόπος για να µην αφήσουνε να µπούνε άλλα άτοµα µ’ 
αυτά τα µικρά µόρια στη σχολή. Ή είναι ένα σύστηµα το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, και προσπαθούν 
να το κρατήσουν έτσι γιατί τα παιδιά µε την µικρή παρασπονδία θα… θα χαλάσει αυτός ο νόµος.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ένας µουσουλµάνος της Θράκης, πιστεύεις ότι αντιµετωπίζει περισσότερες ευκολίες ή 
περισσότερες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πορεία ως φοιτητής; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆υσκολίες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εεε… δεν προωθείται κι απ’ τους γονείς τους ίδιους η εκπαίδευση και η παιδεία, και 
πολλές φορές δεν… δεν το θεωρούνε και σωστό, δηλαδή προτιµούν η κόρη τους να παντρευτεί και να 
κάνει παιδιά, παρά να διδαχθεί. ∆ηλαδή συνηθίζεται µέχρι το.. µέχρι το γυµνάσιο, µη σου πω µέχρι το 
δηµοτικό είναι η παιδεία τους, µετά παντρεύονται. ∆ηλαδή φαντάζοµαι για το παιδί θα είναι πολύ πολύ 
δύσκολο να πει όχι, και π.χ. δεν θα ‘χουν κι οι γονείς του την οικονοµική δυνατότητα να το στείλουνε 
στην άλλη πόλη για να σπουδάσει. Οπότε αυτόµατα περιορίζεται στην πόλη στην οποία εεε… ζει να 
σπουδάσει. Κι είναι δυσκολία µεγάλη πιστεύω.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποια; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το ότι είσαι περιορισµένος σε ∆ασοκοµία Ορεστιάδας π.χ. Γιατί δεν έχουν οι γονείς του 
την οικονοµική δυνατότητα να στείλουν σε άλλη σχολή.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσανε να έχουνε κάποια ευκολία; Κάποιες ευκολίες; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Υπάρχει ευκολία, το ότι µπαίνεις µέσα µε λίγα µόρια… ναι. Αλλά… (Σ.τ.Σ.: σκέψη).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μετά, στο πανεπιστήµιο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ξέρω. ∆ηλαδή άµα καταφέρεις να µπεις στο πανεπιστήµιο, έχεις τις ευκολίες όλες που 
έχουνε κι οι άλλοι, αλλά σίγουρα θα ‘χει δυσκολία γιατί δεν θα ‘χει βάση για να µπει στην Ιατρική, δεν 
θα ξέρει την µισή ανατοµία. 15; Εγώ στην Πλαστικών Τεχνών µπήκα µε 14, και έγραψα 14 στα 
Λατινικά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτός ο νόµος; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ξέρω… τους αντιµετωπίζουνε σαν άτοµα που έχουνε κάποια δυσχέρεια προφανώς. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουνε; Πιστεύεις ότι έχουνε; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Οικονοµικά, έχουνε. Εντάξει… δηλαδή… µη λέµε ψέµατα. Αλλά, και πάλι δηλαδή αυτός 
ο νόµος για τα άτοµα που έχουνε οικονοµική δυσχέρεια δεν τους βοηθάει καθόλου. Πώς θα πάει το 
παιδί που οι γονείς του ζητιανεύουν για να πάρουν χρήµατα, να πάει στην Ιατρική Ιωαννίνων; Έχει…, 
δεν θα µπορέσει να πάει. Οπότε ίσως έτσι να ‘ναι µια διευκόλυνση για τα άτοµα τα οποία δεν 
µπορούνε, ίσως να πάνε τουλάχιστον στην πόλη τους άµα π.χ. είναι µειονότητα στα Ιωάννινα, να 
µπορέσει τουλάχιστον το παιδί να σπουδάσει στην πόλη του. Κάπως έτσι µπορώ να το σκεφτώ ως 
θετικό, στο πανεπιστήµιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν γυρίσουµε και κάνουµε το ίδιο πείραµα που είχαµε κάνει πριν, και τραβάµε τυχαία 
από την δεξαµενή των αριστούχων έναν φοιτητή ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Μουσουλµανική 
Μειονότητα της Θράκης. Τι σκέψεις θα έκανες γι’ αυτόν τον αριστούχο φοιτητή;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εεε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Επειδή ξέρω ότι ζούνε σε πολύ περίεργες καταστάσεις και πολύ 
δύσκολες συνθήκες, καταρχήν µπράβο στους γονείς του παιδιού. ∆ηλαδή πολύ δύσκολο κάποιος στην 
Ελληνική Μουσουλµανική Μειονότητα να στείλει το παιδί του για παιδεία. ∆ηλαδή πιστεύω ότι πρέπει 
να ‘ναι πολύ ανοιχτόµυαλος ο γονιός για να επιτρέψουν στο παιδί να πάει. Εεε… πιο πολύ ίσως στους 
γονείς του µπράβο π.χ., που προώθησαν το παιδί τους. Αλλιώς… εντάξει, άµα βγει όντως αριστούχος, 
µπράβο του. ∆ηλαδή, θα σηµαίνει ότι θα έκανε εντελώς δικιά του προσωπική έρευνα, αγνόησε τα 
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µόρια που χρειάστηκε να µπει που είναι ελάχιστα, και το ότι πήγε στην Ιατρική και τα κατάφερε. 
Πολύ… µου φαίνεται εντυπωσιακό, όντως.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θα µπορούσε το θρήσκευµα να παίζει κάποιο ρόλο στην ακαδηµαϊκή του επίδοση ή 
είναι τελείως άσχετο το ένα µε το άλλο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εεε… σε… (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… γενικά το σύστηµα παίζει. Αλλά έχει σηµασία και το 
θρήσκευµα. ∆ηλαδή υπάρχουνε κάποιοι οι οποίοι είναι επιστήµονες, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουνε και 
κάποια θρησκεία, αλλά δεν µπλέκουν την επιστήµη τους µε την θρησκεία τους. Εεε… δηλαδή 
υπάρχουνε π.χ. επιστήµονες οι οποίοι ασχολούνται µε την εξέλιξη, την Θεωρία της Εξέλιξης, και είναι 
χριστιανοί. Τα έχουνε διαφορετικά στο µυαλό τους. Υπάρχουνε βέβαια και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι 
είναι επιστήµονες, θέλουν να λέγονται επιστήµονες, δεν είναι επιστήµονες, πιστεύουνε… δεν 
πιστεύουνε στην εξελικτική… στην εξέλιξη του ∆αρβίνου, και προσπαθούν να βγάλουνε ψευδείς 
θεωρίες για ψεύδη. Είναι ένα φαινόµενο το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ µεγάλη διάσταση αυτήν τη 
στιγµή στην Αµερική, προσπαθεί να διδαχθεί µια λάθος επιστήµη… εεε, προσπαθεί να αποδείξει π.χ. 
τη θρησκεία µέσω της επιστήµης κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος, γιατί είναι το αντίθετο από το πώς 
λειτουργεί η επιστήµη. Η επιστήµη διαψεύδει, δηλαδή βλέπει τα στοιχεία και φτιάχνει µια θεωρία 
πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Κάποιοι επιστήµονες στηρίζονται στη θεωρία τους και προσπαθούν να 
ταιριάξουν τα στοιχεία αυτά για να κολλήσουν τη θεωρία τους, ενώ στην ουσία η επιστήµη λειτουργεί 
αντίθετα, δηλαδή µελετά τα στοιχεία, και µε βάση τα στοιχεία φτιάχνουν τη θεωρία η οποία αναζητά 
να… να αποδείξει λάθος έτσι ώστε να καταλήξει στην πιο σωστή. Οπότε ίσως η θρησκεία σε κάποιες 
συγκεκριµένες περιπτώσεις εµποδίζει τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης σ ένα πανεπιστήµιο.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν τώρα διαλέγαµε τυχαία απ’ τη δεξαµενή που έχουµε συγκεντρώσει άτοµα που 
περνάνε µε δυσκολία τα µαθήµατα, έναν µουσουλµάνο της µειονότητας της Θράκης, ποιες σκέψεις θα 
έκανες;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Νοµίζω το αντίθετο. ∆ηλαδή… ναι, το ότι είναι δύσκολο π.χ. για κάποιον που θα έχει µπει 
χωρίς να έχει διαβάσει αρκετά, µε χαµηλότερες βάσεις, να ανταποκριθεί ας πούµε. Ναι γιατί πολύ 
απλά µπορεί να είναι σ εκείνη την πόλη και να έχει περάσει σ αυτό το πανεπιστήµιο επειδή είναι δίπλα, 
και µπορεί να πάει π.χ. και να το τελειώσει και εύκολα να περάσει µ’ ένα τέτοιο βαθµό π.χ. Βέβαια 
εντάξει, εγώ µε 14000 µόρια και την προσπάθεια που έριξα, έβγαλα 14000 µε πολλή προσπάθεια, 
δηλαδή δεν ξέρω αν θα µπορούσα να πάω Ιατρική µε τόση προσπάθεια. Εντάξει, αυτό.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εδώ το θρήσκευµα θα µπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο ή είναι άσχετο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη). Γενικά… εξαρτάται πάλι το πεδίο νοµίζω… το θρήσκευµα επηρεάζει 
µόνο συγκεκριµένα πεδία. Γιατί κάποιες φορές είναι ενάντια στον συγκεκριµένο τρόπο σκέψης ενός 
διεπιστηµονικού πεδίου να το πω έτσι, διεπιστηµονικού πεδίου. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι έχει σηµασία. 
Μόνο αν αντίκειται στους κανόνες π.χ. της λογικής που χρειάζεται ένα επάγγελµα να λειτουργήσει 
σωστά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχες ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις ή και να κάνεις παρέα µε κάποιο άτοµο από την 
Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, ναι. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πού, πότε; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Στο γυµνάσιο; (Σ.τ.Σ.: µε µορφή σκέψης).  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στην […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρω την ακριβή τοποθεσία καταγωγής του στη Θράκη). 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, […] (Σ.τ.Σ.: αναφέρει την ακριβή τοποθεσία καταγωγής του στη Θράκη). Αλλά δεν 
είχαµε καλές σχέσεις. ∆ηλαδή υπήρχε η αντιπαλότητα γενικά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ως προς τι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γενικά. ∆ηλαδή είναι µειονότητα ρε παιδί µου, και έχουν άλλη θρησκεία από µας. Έτσι 
σκεφτόµασταν. Αλλά εντάξει γενικά είναι ο τρόπος που σκέφτονται τα παιδιά, να τους διοικούν ανά 
οµάδες, και να επιτίθονται σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Αλλιώς πιο πρόσφατα, έχω γνωρίσει 
κοπέλα η οποία είναι… φαινόταν από τα χαρακτηριστικά της ότι είναι, αλλά εντάξει, πλέον έχουµε 
µεγαλώσει, δεν έχω κάνα θέµα, και π.χ. κάνω ένα πρότζεκτ τώρα το οποίο έχει σχέση µε πεδίο 
διεπιστηµονικό έτσι έρευνας και άρθρων, και της έστειλα και µήνυµα για να συνεργαστούµε, δηλαδή 
δεν έχω κάποιο θέµα µε την υπηκοότητα της ας πούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Στο πανεπιστήµιο αυτό; Tην γνώρισες στο πανεπιστήµιο; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, στο πανεπιστήµιο, στο µάθηµα της θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, δηλαδή η κοπέλα 
έχει περάσει ας πούµε. ∆εν ξέρω πώς πέρασε, δεν έχουµε κάνει παρέα, αλλά εντάξει, δεν έχω κάποιο 
θέµα µ’ αυτό, και την κατάλαβα ως άτοµο η οποία ενδιαφέρεται για έτσι εξειδικευµένα θέµατα, οπότε 
της πρότεινα να συνεργαστούµε.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πριν, σου ανέφερα την άποψη ενός φοιτητή που είπε ότι δεν θα εµπιστευόταν να πάει 
σε κάποιον γιατρό, εάν έχει περάσει στο πανεπιστήµιο ως ειδική κατηγορία. Μία απ’ αυτές τις 
κατηγορίες όπως είδαµε, είναι και αυτή της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης. Πώς κρίνεις 
την άποψή του αυτή για έναν µελλοντικό γιατρό, µουσουλµάνο της Θράκης;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το ίδιο µε τους Βορειοηπειρώτες.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ηλαδή; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ε εντάξει, είναι ένας δύσκολος κλάδος όπως σου είπα και πριν. Θέλεις να είσαι άριστος 
για να ‘σαι γιατρός. Πρακτικά η αποµνηµόνευση είναι µεγάλο µέρος της Ιατρικής, και όχι ως 
παπαγαλία, αλλά ως ικανότητα στο να συγκρατείς π.χ. στο µυαλό σου Ανατοµία, έτσι, Λειτουργίες… 
πολλά. Ε κι ένα παιδί το οποίο δεν είναι όντως αριστούχος, δεν έχει αυτή την ικανότητα. ∆ηλαδή τα 
πεδία της Τέχνης δεν θα µε πείραζε τόσο γιατί έχει να κάνει µε Ιστορία, εγώ π.χ. την κοπέλα, δεν ξέρω 
εάν έχει περάσει όντως ως µουσουλµάνα, µπορεί και να ‘ναι, αλλά ναι, στο πεδίο της Τέχνης δεν είναι 
τόσο κτητικά τα πράγµατα, να γνωρίζεις κάποια Ιστορία, να έχεις Φιλοσοφία… αυτά µαθαίνονται. 
∆ηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει το µεγάλο έτσι δείκτη νοηµοσύνης όπως χρειάζεται, για µένα, στην 
Ιατρική, µπορεί να τα βγάλει πέρα σε αυτόν τον τοµέα. Αλλά π.χ. στην Ιατρική νοµίζω ότι είναι πολύ 
πολύ δύσκολο για κάποιον.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Για έναν δικηγόρο, αρχιτέκτονα, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ναι, δηλαδή, ειδικά σε επαγγέλµατα που έχουνε να κάνουνε µε µαθηµατικά, στοιχεία 
στατιστικής, αποµνηµόνευση νοµοθεσιών, εκεί πιστεύω ότι πρέπει να είναι άριστος ο άλλος. Ναι, να 
πας στον καλύτερο. ∆ηλαδή είναι επαγγέλµατα που απαιτούν ο άλλος να είναι ο καλύτερος στο 
επάγγελµά του. Κι όταν έχει περάσει µε ειδική κατηγορία που στην ουσία του επιτρέπει να είναι 
µέτριος, θα είναι µέτριος. Αν… αν µπορεί ας πούµε… δεν θα προσπαθήσει το ίδιο. Τουλάχιστον σαν 
εισαγωγή, µπορεί να µπει κάποιος µε χαµηλότερη κατηγορία, και όντως να είναι πολύ καλός στη 
δουλειά του. Αλλά και πάλι, πιστεύω θα πρέπει να τον δεις τον άλλον. Αλλά στους γιατρούς π.χ. εγώ 
δεν γνωρίζω από Ιατρική, οπότε δεν µπορώ… δηλαδή να ‘ναι ο αρχιτέκτονας θα µπορούσα να τον 
κόψω αν είναι καλός στη δουλειά του, ίσως και να ‘ναι… ίσως κι έναν δικηγόρο. Π.χ. λογιστή όχι, δεν 
γνωρίζω από οικονοµολογία. Εεε… αλλά ναι, δεν θα εµπιστευόµουν κάποιον ο οποίος δεν µπορώ να 
κρίνω εγώ µε την προσωπική µου γνώση.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ας επεκτείνουµε ξανά την σκέψη αυτού του φοιτητή και συγκεκριµένα την έλλειψη 
εµπιστοσύνης, και πάµε κάποια χρόνια µετά. Με βάση τις τωρινές σου πεποιθήσεις, ποιες πιστεύεις ότι 
θα είναι οι σχέσεις σου µε έναν συνάδελφό σου που προέρχεται από την µειονότητα της Θράκης; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… γενικά έχω µια κακή σχέση µε άτοµα τα οποία περνάνε ή είναι καλοί σε 
κάτι επειδή έχουνε µια ειδική αντιµετώπιση. Αυτό το πράγµα µε ενοχλεί. Εεε… και όχι σε θέµα ζήλιας. 
Αλλά πιστεύω το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουνε προσπαθήσει, και δεν είναι τόσο επαγγελµατίες στο 
επάγγελµά τους. Και ίσως να ‘χα θέµα π.χ. ένας τέτοιος άνθρωπος να διδάσκει σε παιδιά, σε φοιτητές, 
σε παιδιά δηµοτικού λυκείου ας πούµε. Και… αυτό υπάρχει γενικά. ∆ηλαδή υπάρχει και µία έχθρα 
µεταξύ φιλόλογων και καθηγητών που ‘χουν τελειώσει φιλοσοφική γιατί θεωρούνε ότι δεν έχουνε τις 
ίδιες ικανότητες µε γνώσεις. Οι φιλόλογοι µε τους φιλοσοφικούς. Παντού υπάρχουνε ανταγωνισµοί, 
και ειδικά όταν κάποιος έχει κάποιο έτσι λόγο για να τον αντιπαθήσεις, θα τον αντιπαθήσεις. Ειδικά σε 
στη δουλειά. Γιατί είναι ανταγωνισµός, είναι σκληρή έτσι… σκληρός ο χώρος της παιδείας. Ειδικά µε 
τον Α.Σ.Ε.Π. είναι απίστευτα δύσκολος, οπότε φαντάζοµαι ότι όντως αν έµπαινα στον Α.Σ.Ε.Π., αν και 
δεν έχω σκοπό να µπω στο δηµόσιο, όντως θα είχα θέµα µε άτοµα τα οποία έχουνε περάσει µε ειδικές 
κατηγορίες γιατί ξέρω πόσο είναι δύσκολο να µπεις. Από καθηγητές µου στο φροντιστήριο, και γενικά 
ας πούµε από άτοµα που γνωρίζω. Θα ‘χα θέµα πιστεύω, ναι.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αν επιθυµείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, όπως τη φαντάζεσαι και τη θες εσύ. 
Πόσο πιθανό θα ήτανε να επέλεγες να προσλάβεις ως συνεργάτη σου άτοµο, το οποίο θα έβλεπες στο 
βιογραφικό του ότι προέρχεται από τη Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ: Εεε… και πάλι όπως και πριν, πιστεύω ότι απ’ τη στιγµή που ‘ναι ο τοµέας µου, µπορώ να 
τον κρίνω τον άλλον. ∆ηλαδή έχω τα δικά µου κριτήρια τα οποία αν ο άλλος πληροί, εεε… θα µπει στη 
δουλειά. Ό,τι και να ‘ναι. ∆ηλαδή και πτυχίο να µην έχει, αν πιστεύω ότι είναι καλός για την δουλειά 
που τον θέλω εγώ, θα τον πάρω. Οποιαδήποτε δουλειά, άµα θέλω π.χ. έναν αρθρογράφο, άµα θέλω 
κάποιον να κάνω µία έκθεση, ή κάποιον αν κάνουµε π.χ. µια λογοτεχνική οµάδα, αν… και την 
φιλολογία να ‘χει τελειώσει, και να ‘ναι ο άριστος και να µην είναι της µουσουλµανικής µειονότητας, 
δεν θα τον πάρω αν δεν είναι καλός. Ό,τι και να ‘ναι, αν δεν είναι καλός ο άλλος, δεν θα συνεργαστώ 
µαζί του.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Έχουµε τρία άτοµα: έναν κάτοικο της Ελλάδας, έναν µειονοτικό της Θράκης και έναν 
Βορειοηπειρώτη που ζει στην Αλβανία. Ας ξαναδούµε τώρα την εικόνα του φροντιστηρίου, το 
διαφηµιστικό. Και αν δεχτούµε ότι το φυλλάδιο ανταποκρίνεται λίγο έως πολύ στην πραγµατικότητα, 
ποιος πιστεύεις ότι θα συναντήσει τα περισσότερα τέρατα και τους περισσότερους δράκους για να µπει 
στο πανεπιστήµιο;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ο Έλληνας (Σ.τ.Σ.: έµφαση στο «Έλληνας»), ο οποίος δεν έχει ελαφρύνσεις. ∆ηλαδή 
εντάξει, όπως είπα πριν, υπάρχουνε π.χ. για τους µουσουλµάνους, υπάρχουνε όντως καταστάσεις που 
τους ζορίζουνε αλλά είναι εκτός της παιδείας. ∆εν είναι µέσα στο σχολείο, είναι άλλες οι 
κοινωνικοπολιτικές ας πούµε, πολιτισµικές (Σ.τ.Σ.: σκέψη)… στατιστικές; (Σ.τ.Σ.: αµήχανο γέλιο γιατί 
απορεί για τον όρο που χρησιµοποιεί). Να το πω έτσι. Που τους κάνουν ίσως να ζοριστούν 
περισσότερο. Από µόνοι τους στην παιδεία, δεν νοµίζω το ότι θα έχουνε περισσότερα προβλήµατα. 
Ίσως στο θέµα της γλώσσας βέβαια οι µουσουλµάνοι. Οι Βορειοηπειρώτες δεν νοµίζω να ‘χουν τόσο 
πρόβληµα, γιατί γνωρίζουν ελληνικά π.χ., οπότε αν θέλουν να πάνε στη φιλολογία, θα µπορέσουν. 
Ένας µουσουλµάνος θα ζοριστεί πάρα πολύ. Ειδικά αν θέλει να µπει στον Α.Σ.Ε.Π. π.χ. πιο µετά.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις ότι έχει τα λιγότερα τέρατα και τους λιγότερους δράκους;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αυτός ο οποίος δεν θα ζοριστεί τόσο για να µπει στην… στο παιδαγωγικό, στο 
φιλολογικό, στο αρχαιολογικό, είναι πολύ δύσκολο. Είναι µεγάλο άγχος το να κάνεις µεγάλους βαθµ, 
να έχεις µεγάλους βαθµούς στις πανελλήνιες, και γι’ αυτό το λόγο διαβάζουν τόσο πολύ τα παιδιά κι 
αγχώνονται, και ξέρω περιστατικά µε κρίσεις άγχους που έχουν τα παιδιά, και εµετούς κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων. Είναι µια τροµοκρατία στο να πάρουµε καλούς βαθµούς. Είναι όλο το 
σύστηµα της Ελλάδας λειτουργεί έτσι, κι είναι ένα τεράστιο άγχος στα παιδιά, εγώ προσωπικά δεν το 
είχα, γιατί… ε δεν ξέρω γιατί τώρα! (Σ.τ.Σ.: γέλια). ∆εν το είχα αυτό το άγχος. ∆εν αγχωνόµουνα τόσο. 
Αλλά ξέρω παιδιά που είχανε, ο ξάδερφός µου π.χ. ξέρω ότι ήτανε άριστος, ότι ήτανε πολύ (Σ.τ.Σ.: 
έµφαση στο «πολύ») αγχωµένος για τις εξετάσεις. Κι ο κολλητός µου τότε π.χ. ο οποίος ήθελε Ιατρική 
νοµίζω ήθελε ή Νοµική, έκανε κι αυτός, διάβαζε σαν τρελός. Ναι, τα παιδιά έχουνε τεράστιο άγχος, κι 
απ’ την στιγµή που παίρνεις στην ουσία τον λόγο για το άγχος, παίρνεις και την προσπάθεια.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις, θα µπορούσε να είναι αυτός ο φοιτητής που 
ξεκουράζεται στην αιώρα;  
ΟΡΕΣΤΗΣ: Και οι τρεις.  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γιατί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Και ο Έλληνας ξεκουράζεται στην αιώρα, και ο µουσουλµάνος θα ξεκουραστεί άµα είναι, 
αλλά είναι επιλογή αυτό. Από το πόσο θα είσαι εσύ να… από την προσωπική έρευνα. Από το αν θέλεις 
να το δεις σοβαρά, θα το δεις σοβαρά, αλλά είναι καθαρά σ εσένα. ∆ηλαδή… βέβαια σε κάποιες 
σχολές αναγκαστικά πρέπει να µην είσαι αυτός ο οποίος ξεκουράζεται στην αιώρα, γιατί χωρίς καλούς 
βαθµούς δεν έχεις επαγγελµατική κατάρτιση. Αλλά… και οι τρεις αν το επιλέξουν, θα είναι αυτοί 
πάνω στην αιώρα π.χ. Ε προφανώς άµα να έχει µπει κάποιος από την µουσουλµανική κοινότητα που 
δεν ξέρει τόσο καλά ελληνικά, αν είναι στο φιλολογικό, προφανώς θα ζοριστεί περισσότερο, θα κάνει 
διπλή δουλειά που κάνει κάποιος που είναι Έλληνας ή Βορειοηπειρώτης. Αλλά… σίγουρα υπάρχουν 
διαφορετικοί παράγοντες για τον καθένα µας που οδηγούν σ αυτό. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τι να προσθέσω… δεν ξέρω… εντάξει, ενδιαφέρουσα έρευνα, εεε… είναι ένα θέµα το 
οποίο πιστεύω ότι πρέπει να θιχτεί. Και το πώς π.χ. αντιµετωπίζουµε τους συµµαθητές µας ως κράτος 
π.χ.. Και ότι έτσι δεν προωθούµε π.χ. την αξιοκρατία µέσω αυτών των διαχωρισµών που γίνονται. 
Αυτό. 


