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Εισαγωγή 

Με σχετική καθυστέρηση, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
έχουμε τον ερχομό στην Ελλάδα, ατόμων όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και 
οι παλιννοστούντες. 

 Η μετανάστευση προς την Ελλάδα δεν έγινε με οργανωμένο και 
προγραμματισμένο τρόπο, αφού δεν υπήρχε κατάλληλος σχεδιασμός για την 
υποδοχή εργατικού δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική και 
επαγγελματική τους ένταξη και κατά συνέπεια δεν υπήρξε μέριμνα, ώστε να 
διασφαλιστούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών. Δεν 
υπήρξε επίσης επίσημη, τόσο καταγραφή, όσο και έλεγχος των εισερχομένων 
ατόμων, ώστε να είναι γνωστός ο τόπος διαμονής και εργασίας τους. Το γεγονός 
αυτό της αθρόας και μαζικής εισόδου μεταναστών στη χώρα έχει σημαντικές 
επιπτώσεις όχι μόνο στην κοινωνία και την οικονομία αλλά και στην εκπαίδευση.  

Η χώρα μας σήμερα είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία μια και η είσοδος 
των μεταναστών συνετέλεσε σε αυτό. Πολυπολιτισμική θεωρείται μια κοινωνία 
στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί. Η πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα έθεσε εκπαιδευτικά ζητήματα που πριν από μερικά χρόνια 
θεωρούσαμε ότι δεν μας αφορούν. Όχι, βέβαια ότι η Ελλάδα ήταν πριν την είσοδο 
των μεταναστών μια μονοπολιτισμική κοινωνία. Υπήρχαν ομάδες που διέφεραν 
ως προς το θρήσκευμα, τη γλώσσα και την κουλτούρα, αλλά η εκπαιδευτική 
πολιτική της χώρας μας που χαρακτηρίζεται από ομογενοποίηση και 
εθνοκεντρισμό ενίσχυε τη μονοπολιτισμικότητα. Αλλά η πολιτισμική ετερότητα 
στην ελληνική κοινωνία είναι πια μία πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε 
να αρνηθούμε. Αυτή η de facto πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει πλέον την 
ελληνική κοινωνία και υπαγορεύει την ανάγκη υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων 
στην εκπαίδευση. 

 
 Ο μονοπολιτισμικός προσανατολισμός της Ελληνικής εκπαίδευσης 
 

Μέχρι το 1980 παρατηρείται η απουσία εκπεφρασμένης εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τις μειονότητες ή τους μετανάστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην 
πράξη αυτοί οι μαθητές να αποκλείονται από το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα.   

Κατά την δεκαετία 1975-85 παρατηρήθηκε μεγάλη εισροή 
παλιννοστούντων στην Ελλάδα. Οι μετανάστες μαθητές είχαν ελληνική 
καταγωγή, άρα απαραίτητη προϋπόθεση ήταν λοιπόν η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας από μέρους τους. Επομένως η εξοικείωσή τους με το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα θεωρήθηκε απλά θέμα χρόνου. Ακολουθήθηκε σύμφωνα 
με το Δαμανάκη (1998) μία φιλανθρωπική προνοιακή εκπαιδευτική πολιτική 
απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά. Εντάχθηκαν στο εθνικό σύστημα παιδείας, το οποίο 
συνέχισε να λειτουργεί μονογλωσσικά και μονοπολιτισμικά, χωρίς να 
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τροποποιήσει τις δομές του προκειμένου να ανταποκριθεί στη γλωσσική και 
πολιτισμική διαφορά και συνεπώς στην ταυτοτική ετερότητα των νέων μαθητών 
του. Το πρόβλημα δεν αφορούσε το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά τους ίδιους τους 
μαθητές που έπρεπε να ενταχθούν σ’ αυτό. Η μόνη ρύθμιση που προβλέφθηκε 
αφορούσε ορισμένες διευκολύνσεις αυτών των μαθητών για ένα περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.  

Η πολιτική παροχή της πίστωσης χρόνου παρήγαγε μαθητές με 
προβλήματα σχολικής ένταξης, με σταθερά χαμηλή επίδοση. Από το 1983 το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιχείρησε να απαντήσει στα αιτήματα που έθετε 
η πολυπολιτισμική πραγματικότητα, ιδρύοντας σχολεία παλιννοστούντων 
Ελλήνων, τάξεις υποδοχής (Τ.Υ) και φροντιστηριακά τμήματα (Φ.Τ). Στόχος είναι 
η προσαρμογή των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την 
παροχή ειδικής βοήθειας στα πλαίσια των Τ.Υ και του Φ.Τ. Αναγνωρίζοντας έτσι, 
ότι η εθνοπολιτισμική διαφορά είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη 
σχολική φοίτηση και την επίδοση, η εκπεφρασμένη πολιτική αγνοεί το μορφωτικό 
κεφάλαιο που φέρουν αυτοί οι μαθητές από τις οικογένειες  και τις χώρες 
προέλευσής τους. 

Οι Τ.Υ. και τα Φ.Τ. είναι οι σχολικές δομές των οποίων αποστολή είναι η 
υποδοχή και ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. Θα περίμενε κανείς ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστόπουλων θα φοιτούσε σ’ αυτές προκειμένου, 
αφενός να μάθει γρήγορα τα ελληνικά και, αφετέρου, να επωφεληθεί από μια 
εξειδικευμένη παιδαγωγική που θα ενίσχυε την προσπάθεια αυτών των παιδιών 
για σύντομη ένταξη  στο κοινωνικό πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού σχολείου. 

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των Φ.Τ. και των Τ.Υ. 
αμφισβητούνται έντονα από τον παιδαγωγικό κόσμο της χώρας, παρά το γεγονός 
ότι κάποιοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει θετικές επιδράσεις στην επίδοση των 
μαθητών από την παρακολούθηση τους (Καρακατσάνης,1993). Οι περισσότεροι 
ερευνητές, όχι μόνο δε συμφωνούν με αυτή την άποψη αλλά εκφράζουν 
διαμετρικά αντίθετες διαπιστώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη 
χρησιμότητα των Τ.Υ. και των Φ.Τ. Ακόμη και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
ΥΠΕΠΘ αναγνωρίζουν ότι ο θεσμός αυτός είναι μια λύση ανάγκης αφού θεωρούν 
ότι "οι Τ.Υ. και τα Φ.Τ. δεν είναι η καλύτερη εκπαιδευτική παρέμβαση".  
(Δαμανάκης,1997, σελ 170-175). 

Τα σχολεία παλιννοστούντων ελληνοπαίδων είχαν ως αρχικό στόχο την 
προετοιμασία των μαθητών τους για ένταξη στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αλλά κατέληξαν να πάρουν τη μορφή διαχωρισμού. Ένα σύστημα εντελώς 
ακατάλληλο να καλύψει τις ανάγκες των γλωσσικά και πολιτισμικά 
διαφοροποιημένων μαθητών.  

Οι Τ.Υ. και τα Φ.Τ. λειτούργησαν στα πλαίσια της αντισταθμιστικής 
αφομοιωτικής εκπαίδευσης. Μίας εκπαίδευσης που δεν παρεμβαίνει στο 
μονογλωσσικό χαρακτήρα του σχολείου αλλά αποσπά τους αλλοδαπούς μαθητές 
από το κύριο σώμα του μαθητικού δυναμικού και τους υποβάλει σε ειδική 
διακριτική διδασκαλία, ωσότου καλύψουν τις γλωσσικές κυρίως ελλείψεις τους, 
χωρίς να επηρεάζουν το γλωσσικό επίπεδο των ντόπιων μαθητών. Με το νόμο 
2413/96 προβλέπεται η ίδρυση σχολικών μονάδων για νέους με ιδιαιτερότητες και 
παρέχεται η δυνατότητα να μετατρέπονται και άλλα δημόσια σχολεία σε Σχολεία 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως Πειραματικά και να υπάγονται 
σε ΑΕΙ, να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε δημόσια 
σχολεία. Είναι επίσης δυνατή και η ίδρυση ιδιωτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικά ιδρύματα 
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και άλλα φιλανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στα σχολεία 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμόζονται ειδικά Αναλυτικά 
Προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων και 
μειωμένο αριθμό μαθητών κατά τάξη, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, 
κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές τους ανάγκες. 

Τα πρώην σχολεία παλιννοστούντων μετεξελίχθησαν σε Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης ενώ ιδρύθηκαν και άλλα. Λειτουργούν 20 σχολεία Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης εκ των οποίων 8 στην Αττική, 6 στην Θεσ/κη, 3 στην Ροδόπη, 2 στα 
Ιωάννινα, και 1 στα Χανιά. Το σχολικό έτος 1999-2000 φοιτούσαν σ’ αυτά τα 
σχολεία 2.024 μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευσης και 1.477 μαθητές της Β/θμιας 
εκπαίδευσης (Διεύθυνση Σπουδών ΥΠΕΠΘ). 

Σε όλα σχεδόν τα πρώην Σχολεία Παλιννοστούντων ο μαθητικός 
πληθυσμός προέρχεται από τη μετανάστευση ή την παλιννόστηση, ενώ δεν 
υπάρχουν καθόλου γηγενείς μαθητές. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί 
"διαπολιτισμική εκπαίδευση". 

Το πλαίσιο του νόμου 2413/96 είναι τόσο ευρύ ώστε παρέχει τις 
δυνατότητες για το καλύτερο αλλά και το χειρότερο. Οι πρώτες ενδείξεις απ’ την 
εφαρμογή του δείχνουν ότι είναι μια ακόμη απόπειρα αντιμετώπισης των 
πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών ως υποκειμένων με μορφωτικό έλλειμμα και 
μη ικανών να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να έρθουν σε επαφή με 
γηγενείς μαθητές. 

Σε κάποια διαπολιτισμικά σχολεία, κυρίως σε Λύκεια της Αττικής, έγινε 
μια προσπάθεια να εξελιχθούν σε δίγλωσσα Ελληνοαγγλικά, με προτεραιότητα 
στην αγγλική γλώσσα, τη στιγμή που η πλειοψηφία των μαθητών προέρχονται 
από μη αγγλόφωνες χώρες. 

 
 
 Πλουραλισμός στην εκπαίδευση . Σύγχρονες προσεγγίσεις  

   Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας δεν προέκυψε με 
τον ερχομό των αλλοδαπών μεταναστών. Βαθύτατες κοινωνικές άρα και 
πολιτισμικές διαφοροποιήσεις υπήρχαν παντού μέσα στον ελληνικό κοινωνικό 
ιστό και πριν το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη χώρα μας. Ούτε βέβαια θα 
εκλείψει η πολυπολιτισμικότητα όταν οι αλλοδαποί  μαθητές μάθουν ελληνικά ή 
όταν θα έχουμε τη δεύτερη γενιά μεταναστών στο σχολείο. Το εκπ/κο σύστημα θα 
έπρεπε να προχωρήσει στη θεσμική και μεθοδολογική του ανανέωση. Ως θεσμός 
καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση που ήδη εξυφαίνεται: οι πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες δεν είναι κατ’ ανάγκην η ειδοποιός διαφορά μεταξύ γηγενών και 
αλλοδαπών μαθητών, αλλά και μεταξύ γηγενών διαφορετικής ταξικής 
προέλευσης. 

           Τα παιδιά των μεταναστών θα πυκνώνουν κυρίως τις τάξεις των 
υποβαθμισμένων ομάδων. Το σχολείο καλείται να παίξει ένα ρόλο εξαιρετικής 
σημασίας για τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Καλείται να 
αποτελέσει θεσμό, που θα αμβλύνει τις κοινωνικές αδικίες και θα διασφαλίζει την 
πρόσβαση όλων των πολιτών, Ελλήνων και αλλοδαπών, στο αγαθό της γνώσης 
και διαμέσου αυτής στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη. Το ζήτημα που 
ανακύπτει και πρέπει να διερευνηθεί είναι κατά πόσο το ελληνικό σχολείο, όπως 
είναι σήμερα οργανωμένο, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Πόσο είναι 
έτοιμο να δεχτεί καινοτόμες απόψεις, που ανατρέπουν βαθιά ριζωμένες 
αντιλήψεις για τη σχολική πρακτική και την οργάνωση της εκπαίδευσης; Το 
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σχολείο θα πρέπει να επανεκτιμήσει τον προσανατολισμό του να γίνει ένα σχολείο 
που θα εντάσσει, θα δικαιώνει, θα μορφώνει όλους τους μαθητές του. Από 
επιλεκτικός οργανισμός που είναι σήμερα να εξελιχθεί σε μοχλό μορφωτικής και 
πολιτισμικής ανύψωσης. Η είσοδος των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό 
του ρόλου του σχολείου και ουσιαστική ανάγκη του. Το εκπ/κο σύστημα θα 
πρέπει να τείνει προς τη δημιουργία ενός σχολείου ευέλικτου με προγράμματα 
διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών, που 
κινούν το ενδιαφέρον τους και θα τους προετοιμάζουν για το αύριο, τόσο ως 
πολίτες όσο και ως εργαζόμενους. Ένα εκπ/κο σύστημα που θα εγγυάται τη 
συναισθηματική ασφάλεια όλων των μαθητών, θα σέβεται την προσωπικότητά 
τους όπως και τις ιδιαιτερότητες τους, και θα βάζει τέλος στη θεώρηση της 
ομοιογένειας ως ιδανικής κατάστασης. 

Όσοι δεν έλαβαν μια ενδεδειγμένη προετοιμασία ή δεν είχαν πρόσβαση 
στις δυνατότητες της εκπαίδευσης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν 
περιθωριοποιημένοι, αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας ή στην καλύτερη 
περίπτωση, καταδικασμένοι να απασχολούνται σε πρόσκαιρες και 
κακοπληρωμένες εργασίες.  

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ως προς τον κοινωνικό και οικονομικό 
αποκλεισμό είναι όχι μόνο οι μαθητές που προέρχονται από υποβαθμισμένο 
περιβάλλον και οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά  σχολικής αποτυχίας 
αλλά κυρίως οι αλλοδαποί μαθητές. Από τα στοιχεία που έδωσε το ΥΠΕΠΘ για το 
σχολικό έτος 1995-1996 προκύπτει ένα σοβαρό ποσοστό εγκατάλειψης του 
σχολικού περιβάλλοντος, κυρίως κατά τη μετάβαση από την Α/θμια στη Β/θμια 
εκπαίδευση. Το σχολικό έτος 1995-96 στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου 
φοιτούσαν 1446 αλλοδαποί και 3335 παλιννοστούντες μαθητές. Το σχολικό έτος 
96-97 στην Α΄ Γυμνασίου φοιτούσαν 403 και 1440 παλιννοστούντες μαθητές. Η 
σχολική διαρροή είναι πολύ μεγάλη. Το 72,1% των αλλοδαπών και το 56,89% 
των παλιννοστούντων μαθητών εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν 
εγγράφονται στην Α΄΄ τάξη του Γυμνασίου ( ΥΠΕΠΘ, Ειδική Γραμματεία  ΠΟΔΕ 
).  

Παρατηρούμε μια σημαντικότατη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού 
των αλλοδαπών, ο οποίος βαίνει μειούμενος μέχρι και τις τελευταίες τάξεις του 
Λυκείου (Σταμέλος, 2002). Από τα στατιστικά στοιχεία παρατηρούμε ότι τα 
ποσοστά εγκατάλειψης είναι ιδιαίτερα υψηλά και πρέπει να μας ανησυχούν αφού 
υποδηλώνουν μια σαφέστατη αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών μέσα στο 
ελληνικό σχολικό σύστημα. 

Το σχολικό έτος 1995-96 φοιτούσαν στα δημοσιά ελληνικά Δημοτικά 
σχολεία 10.634 αλλοδαποί μαθητές. Το σχολικό έτος 1996-97 φοιτούσαν 11.657 
αλλοδαποί μαθητές και το σχολικό έτος 1999-2000  ο αριθμός τους αυξήθηκε 
σημαντικά, σχεδόν τετραπλασιάστηκε : φοίτησαν 43.002 αλλοδαποί μαθητές 
(πίνακας 3), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την Αλβανία  
(37.707, ποσοστό 82%). 

Από τη σύγκριση των στοιχείων του ΥΠΕΠΘ για τα έτη 1995-2000, 
προκύπτει ότι ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά 
σχολεία αυξάνεται, ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός μειώνεται εξαιτίας της 
μείωσης του γηγενούς μαθητικού πληθυσμού.  Το 1994-95 ο συνολικός μαθητικός 
πληθυσμός ήταν 659.890 μαθητές στην Α/θμια ενώ το σχολικό έτος 1999-2000 ο 
συνολικός πληθυσμός μειώθηκε, 601.186 μαθητές φοιτούσαν στα Δημοτικά 
Σχολεία. Ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός μειώνεται κατά 5% αντίθετα η 
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αύξηση των αλλοδαπών μαθητών είναι αρκετά σημαντική. Το σχολικό έτος 95-96 
φοιτούσαν 10.634 αλλοδαποί μαθητές, το 99-2000 οι αντίστοιχοι αλλοδαποί 
μαθητές ήταν 45.597  Η αναλογία των αλλοδαπών μαθητών είναι αρκετά 
σημαντική μέσα στις τάξεις και ιδιαίτερα στην Α/θμια Εκπαίδευση, ένας στους 7 
μαθητές στα δημοτικά σχολεία είναι αλλοδαπός και αν προστεθούν και οι 
παλιννοστούντες μαθητές η παρουσία μαθητών με διαφορετική γλώσσα και 
κουλτούρα από τους γηγενείς αυξάνεται περισσότερο. Το φαινόμενο είναι 
εντονότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα στην οποία 
υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες το ποσοστό των αλλοδαπών και των 
παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει το 75%. 

Η σύνθεση του αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού στο Δημοτικό Σχολείο 
κατά το έτος 1999-2000 : περισσότεροι μαθητές προέρχονται από την Αλβανία 
(37.707 ποσοστό 82,69%). Ακολουθούν οι μαθητές από τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης (3.874 ποσοστό 8,5%) και οι προερχόμενοι από τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κράτη (2.291 ποσοστό 2,41%), και τέλος 1.096 μαθητές (ποσοστό 
2,40%) προερχόμενοι από διάφορες χώρες της Ασίας. 
 Την περίοδο 2000-2003 οι αλλοδαποί μαθητές σημείωσαν εντυπωσιακή 
άνοδο και έφτασαν τους 98.241 και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκριτικά 
αναφέρουμε ότι τη διετία 1996-1998 οι αλλοδαποί μαθητές ήταν 44.093 και την 
περίοδο 1998-2000, 86.238 αλλοδαποί μαθητές. (ΙΠΟΔΕ). 

Η φοίτηση των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία δεν είναι 
απαλλαγμένη από προβλήματα. Οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν τα 
οικονομικά προβλήματα της οικογένειας τους, τη διαφορά νοοτροπίας και 
πολλαπλές δυσκολίες μέχρι να συνηθίσουν να ζουν στην Ελληνική κοινωνία. 
Αναμφισβήτητα έως και σήμερα το ελληνικό σχολείο είναι αρκετά παραδοσιακό 
σε ότι αφορά τα προγράμματα σπουδών, τη διάρθρωση του, το ωράριο 
λειτουργίας του, τις υποδομές και το άνοιγμα του στην κοινωνία. Παρά τις κατά 
καιρούς μεταρρυθμίσεις και τη διάθεση εισαγωγής καινοτομιών, η σχολική ζωή δε 
φαίνεται να αλλάζει. Όποιος ζει από κοντά τη διδακτική καθημερινότητα δεν 
μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από την ομοιότητα που παρουσιάζει με αυτά που 
συνέβαιναν πριν από δεκαετίες. Υπάρχει κάποια στασιμότητα σε επίπεδο μεθόδων 
διδασκαλίας, καθώς και σε επίπεδο οργάνωσης, διάρθρωσης και ευελιξίας.    
 Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που εγγράφεται στη σχολική 
μονάδα, υποστηρίζεται, ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Τα σχολεία που 
λειτουργούν στο κέντρο των μεγαλουπόλεων εμφανίζουν υπερβολικά μεγάλο 
αριθμό αλλοδαπών. 
 Ειδικότερα, ο στιγματισμός των ομάδων που προέρχονται από την 
Αλβανία και η επισφαλής θέση τους στην ελληνική κοινωνία, καθώς επίσης και οι 
συμβολικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται μ’ αυτή τη θέση, εκφράζονται στις 
καθημερινές σχέσεις των παιδιών με τους συμμαθητές τους. Ρατσιστική 
συμπεριφορά αντιμετωπίζουν και αρκετοί μαθητές που προέρχονται από άλλες 
χώρες.  

            Σημαντικότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές με 
τη γλώσσα. Φοιτούν σ’ ένα σχολείο που ο προσανατολισμός του και η πρακτική 
του αποκλείει εκ των πραγμάτων τις διαφοροποιημένες γλωσσικά και πολιτισμικά 
ομάδες. Η οικονομική μετανάστευση δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα 
ανισότιμης πολυγνωσίας – πολυπολιτισμικότητας σε ένα κράτος εντυπωσιακά 
ομογενοποιημένο γλωσσικά και πολιτισμικά. Η συνάντηση με την άλλη φωνή – 
ως άλλο λόγο αλλά και ως πολιτισμό – εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα, με δύο 
εκδοχές. Η πρώτη εσωτερική εκδοχή αφορούσε "νησίδες" στιγματισμένης 
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αλλογλωσσίας : άλλες γλώσσες που μιλιούνται στο πλαίσιο της ελληνικής 
επικράτειας, συνδεδεμένες με ισχυρά στερεότυπα υποτίμησης, που οδηγούνται σε 
πολιτικές περιθωριοποίησης και αφομοίωσης. Η δεύτερη εκδοχή, εξωτερική ή 
εξωστρεφής αφορούσε, ως γλωσσομάθεια, τη συνάντηση με ηγεμονικές 
ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλικά παλαιότερα, αγγλικά στη συνέχεια) και συνδέονται 
με ισχυρά στερεότυπα υπερτίμησης. Η υπερτίμηση των γλωσσών αυτών όπως και 
της αρχαιότροπης καθαρεύουσας συνδέονται με την ιστορική ανάγκη 
επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας του νεοσύστατου εθνικού κράτους. 
Υποτίμηση της αλλογλωσσίας στο εσωτερικό του νεοελληνικού κράτους αλλά και 
υποτίμηση της ομιλούμενης μητρικής γλώσσας, της δημοτικής. 

Η βαθύτερη ενότητα των στάσεων αυτών βρίσκεται σ’ ένα αίτημα 
«καθαρότητας». Ένα αίτημα «ελληνικής καθαρότητας» που μεσολαβείται  από 
την  επανασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της αρχαιότητας. Η καθαρότητα αυτή 
απειλούνταν από τις στιγματισμένες «ακάθαρτες» παλαιότερων και νεότερων 
«εχθρών» του έθνους · τουρκικά,  σλαβικά, αλβανικά. Υπήρχε και ο εσωτερικός 
εχθρός, η δημοτική και οι διαλεκτικές τις παραλλαγές, ως γλωσσικές εκδοχές 
«φθοράς» και απαράδεκτης «επιμειξίας». 

Η υπερτίμηση της καθαρεύουσας παρήγαγε μια ιδιάζουσα μορφή 
αποκλεισμού στην εκπαίδευση. Αποκλεισμό κατά κύριο λόγο της στιγματισμένης 
γειτονικής πολυγλωσσίας και αποκλεισμό της ενδογλωσσικής πολυφωνίας, 
δηλαδή της δημοτικής και των διαλέκτων. 

 

Αντί επιλόγου 

   Το εκπαιδευτικό μας σύστημα κατέστη, ως εκ τούτου εξαιρετικά 
ανέτοιμο σε επίπεδο ιδεολογικό να αντιμετωπίσει τόσο την παλαιότερη όσο και τη 
νεότερη γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια στη βάση του σεβασμού της 
μητρικής γλώσσας. Μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που κυριαρχήθηκε επί 
ενάμιση αιώνα από μια ιδεολογία ομοιογένειας, που απέκλειε την ομιλούμενη 
μητρική γλώσσα, μια τέτοια εκπαιδευτική πραγματικότητα πόσο έτοιμη μπορούσε 
να είναι για να αντιμετωπίσει τη νέα γλωσσική, πολιτισμική ετερογένεια, όταν 
μάλιστα συχνότατα αφορούσε γλώσσες ήδη στιγματισμένες από παλαιότερες 
συγκυρίες. 

        Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέτει η πραγματικότητα, ο 
αποκλεισμός του μετανάστη από τη μητρική του γλώσσα, δεν περιορίζεται στην 
ανάγκη δημιουργίας καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της νέα 
γλώσσας, καθώς και σε μία προσέγγιση στο ζήτημά της διαπολιτισμικότητας. 
Χρειάζεται επιπλέον την επίγνωση του τραυματικού χαρακτήρα που έχει για το 
μετανάστη και ειδικότερα για το μετανάστη της σχολικής ηλικίας ο αποκλεισμός 
από τη μητρική γλώσσα και το πολιτισμικό της πλαίσιο. Η μητρική γλώσσα είναι 
για το κάθε άτομο ένας λόγος ο οποίος του δίνει στα παιδικά του χρόνια το 
αίσθημα της ασφάλειας και της οικειότητας. Αυτό το αρχέγονο αίσθημα 
διαταράσσει ο αποκλεισμός από τη μητρική γλώσσα και αυτό εκφράζεται στα 
παιδιά των μεταναστών με ποικίλες μορφές γλωσσικής παθολογίας, (τραυλισμός – 
απώλεια λόγου κ.λ.π.) 
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Εμποδίζονται μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά αυτά να αξιοποιήσουν το 
γνωστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που φέρουν από τα σχολεία που έχουν 
φοιτήσει, από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τις ευρύτερες εμπειρίες 
τους. 

Οι ειδικοί θεσμοί που διαμορφώθηκαν: Σχολεία Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, δεν εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών γιατί λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της 
αφομοιωτικής, ενσωματωτικής, διαχωριστικής εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο 
να εντάξουν τους «ιδιαίτερους» μαθητές στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, του 
οποίου οι δομές παραμένουν αναχρονιστικά προσανατολισμένες στον 
εθνοκεντρισμό και την ομογενοποιήση χαρακτηρίζοντας το ως μονογλωσσικό και 
μονοπολιτισμικό. Ο Μ. Δαμανάκης (1997), κρίνοντας την εκπαιδευτική πολιτική 
μέχρι τώρα στο θέμα αυτό, τη χαρακτηρίζει υποκριτική, ανειλικρινή και ασυνεπή. 
Θεωρεί ότι αντιμετωπίζει τα παιδιά σαν να ήταν μονόγλωσσα ή να διέθεταν ένα 
μονοπολιτισμικό μορφωτικό κεφάλαιο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
επιρρίπτει την ευθύνη για την ομαλή ή μη ένταξή τους  στους ίδιους τους μαθητές, 
ενώ το σχολείο παρουσιάζεται ως "ουδέτερο" και κοινό για όλους.  

Ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχολείων 
οδηγείται, έτσι, στην περιθωριοποίηση και σε διαδικασίες κοινωνικού 
αποκλεισμού. Τίθεται λοιπόν το αίτημα της συνολικής αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των αλλοδαπών μαθητών. Τίθενται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την 
εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών αλλά και την ποιότητα της ελληνικής 
εκπαίδευσης και επανατοποθετείται το αίτημα της εκπαίδευσης αλλοδαπών όχι ως 
πρόβλημα αλλά ως πρόκληση για αναβάθμιση  της ελληνικής εκπαίδευσης στο 
σύνολο της, σε γενικά ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, παιδαγωγικής 
μεθοδολογίας και γλωσσικής διδασκαλίας.  

Η εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που φοιτούν 
σε ελληνικά σχολεία θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανανέωση 
και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό δεν έχει συμβεί 
μέχρι σήμερα, γιατί ακολουθείται μια μονοδιάστατη αφομοιωτική εκπαιδευτική 
πολιτική και πρακτική. Η πολιτική της αφομοίωσης και της ομοιομορφίας δεν 
συμβάλλει απλώς στη μονολιθικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά  
αφανίζει συγχρόνως το μορφωτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών 
μαθητών. Προβάλλει ως εκπαιδευτική ανάγκη, να ανατραπεί ο  προσανατολισμός 
που χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαίδευση, η οποία χρειάζεται αναδιάρθρωση, 
έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγματικότητας. 
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