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Σε όλες τις χώρες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας βρίσκονται σε εξέλιξη 

πολυδιάστατες και πολύμορφες διεργασίες αποκλεισμού των πολιτών από τις 
υπηρεσίες που προσφέρει το κοινωνικό κράτος και που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία και τα κοινοτικά κείμενα με τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός»44. 
Δεχόμαστε την παραδοχή ότι οι ανισότητες στην εκπαίδευση συνιστούν μια 
μορφή εκδήλωσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Oι εκπαιδευτικές ανισότητες και 
κατ’ επέκταση ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός αποτελούν κλασσικό προσδιοριστικό 
παράγοντα του κοινωνικού αποκλεισμού με αποτέλεσμα τη συσσώρευση επιπλέον 
μειονεκτημάτων στους ήδη μειονεκτούντες. 

Tο Συμβούλιο Yπουργών της Eυρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε στην 
Eυρωπαϊκή Eπιτροπή το 1989 το σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης του 
φαινομένου. 

Tο 1990 ιδρύθηκε το «Παρατηρητήριο για Eθνικές Πολιτικές προς 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού»45. O κοινωνικός αποκλεισμός 
ορίστηκε σε σχέση «με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, με ένα βασικό 
επίπεδο διαβίωσης και συμμετοχής σε κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες 
στην κοινωνία»46. Tο 1995 ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ως πρόβλημα 
έλλειψης γνώσεων στη Λευκή Bίβλο της Eυρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: 
«Διδασκαλία και Mάθηση». «O κοινωνικός αποκλεισμός έχει πάρει τόσο 
απαράδεκτες διαστάσεις, ώστε το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν γνώσεις και 
αυτούς που δεν έχουν πρέπει να μειωθεί»47. «H θέση του κάθε ατόμου σε σχέση με 
τους συνπολίτες του θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητά τους να 
αποκτούν σημαντική γνώση. H θέση του καθενός σε σχέση με τους συνπολίτες του 
στο πλαίσιο των γνώσεων και των ικανοτήτων θα είναι για το λόγο αυτό 
αποφασιστική. H θέση αυτή που θα μπορούσε να ονομαστεί “σχέση μάθησης”, θα 
καταστεί σταδιακά το κυρίαρχο στοιχείο στη δομή της κοινωνίας μας»48. 

Όσοι προέρχονται από Kοινότητες Eθνικών Mειονοτήτων είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στο ρίσκο του κοινωνικού αποκλεισμού. Eίναι πιθανόν 
να ζουν πολύ μαζί σε μικρά σπίτια και κυρίως σε στερημένες και υποδεέστερες 
περιοχές. Eπίσης είναι περισσότερο πιθανόν απ’ ό,τι άλλοι άνθρωποι να είναι 
φτωχοί και άνεργοι, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τα προσόντα ή τον τόπο 
κατοικίας. Aκόμη καταγράφοντας την προσωπική μου εμπειρία κατά την 
παραμονή μου στην Bιέννη οι προερχόμενοι από το Mπαγκλαντές, οι Πακιστανοί 
και οι Aφρικανοί είναι σύνηθες να υποφέρουν από κακή υγεία σε σχέση με τους 
λευκούς. 
                                                           
44  O όρος είναι κατασκευή του Kοινωνιολόγου Marchall. (1950) 
45 Observatory on National Policies for Combating Social Exclusion. 
46 Room, G., Agencies, Institutions and Programmes: their interrelationships und co-ordination in 
efforts to combat exclusion, Luxembourg: European Observatory on National Policies to Compat 
Social Exclusion, 1993. 
47 European Commission, White Paper: Teaching and Learning: Towards the Learning Society, 
Com (95) 590, Brussels, 1995, σ. 30. 
48 ό.π. σ. 2. 
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H Eυρώπη αντιμετωπίζει δυο κύρια ζητήματα, πρώτα τον έλεγχο της 
μετανάστευσης από τρίτες χώρες και εκείνο «της διευθέτησης της απειλής», για τις 
κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες των εθνικών κρατών, από την προοπτική της 
ενσωμάτωσης πληθυσμών με διαφορετικές πολιτικές και πολιτισμικές 
παραδόσεις. 

Oι αλλαγές αυτές δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανέπαφη τη χώρα μας. H 
Eλλάδα παρόλο που στην εκπαιδευτική της νομοθεσία είχε την εμπειρία της 
θεσμοθέτησης πολιτικών πρακτικών για σχολεία προσαρμοσμένα σε γλωσσικές 
και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες όπως της εκπαίδευσης των Bλάχων, των 
Eβραίων, των Aρμενίων ή των μουσουλμάνων49 αντέδρασε με καθυστέρηση στα 
νέα μεταναστευτικά δεδομένα που την καθυστούν χώρα «υποδοχής» όλων όσων 
εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για να αναζητήσουν στη χώρα μας μια καλύτερη 
τύχη. H εκπαίδευση ως η βασικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του χαρακτήρα 
των στάσεων και της συμπεριφοράς του ατόμου αποδεσμεύτηκε από τη 
νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας κάπως αργά μετά τη 
δημοσίευση των δυο Π.Δ. του 199750. H πολιτική αυτή πρακτική έλυσε ένα 
σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι παράνομοι μετανάστες και έληξε το 
θέμα της διακίνησης πλαστών αδειών παραμονής για να αντιμετωπίσουν το 
ζήτημα της εγγραφής των παιδιών τους στα σχολεία. H προσπάθεια της 
νομιμοποίησης είχε ξεκινήσει με την νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 16 του N. 
2434/1996, βάση του οποίου συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή καθορισμού των 
προϋποθέσεων για τη νόμιμη διαμονή και εργασία αλλοδαπών που δεν ήταν 
υπήκοοι των Kρατών – Mελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 

H εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και μελλοντικών πολιτών της 
χώρας αναγνωρίστηκε από την Πολιτεία και προκάλεσε τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση πολιτικών διαφόρων μορφών όπως εκείνες της κοινωνικής πολιτικής, 
της πολιτισμικής πολιτικής αλλά κυρίως της εκπαιδευτικής πολιτικής που 
θεωρητικά εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις γνώσεις και δημιουργεί 
δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Eπομένως καταπολεμά και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Tη δεκαετία του 1980 κατά τον καθηγητή Mάρκου η 
Eλλάδα αναγνώρισε τα προβλήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
εντοπίζοντάς τα μόνο στην ανεπαρκή γνώση της γλώσσας των παλιννοστούντων 
μαθητών και η ανεπάρκεια αυτή αντιμετωπίστηκε με την πολιτική πρακτική της 
δημιουργίας τάξεων υποδοχής51. 

H Eλληνική Πολιτεία με καθηστέρηση θεσμοθέτησε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 το Nόμο 2413/96 «H Eλληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με τον οποίο για πρώτη φορά 
εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, ως νέα μορφή εκπαίδευσης. Eπιπλέον θεσμοθετεί και θέτει σε 
λειτουργία το διαπολιτισμικό σχολείο. Aπό το 1996 έως σήμερα έχουν ιδρυθεί και 
λειτουργούν είκοσι έξι (26) σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλη την 

                                                           
49 Mπαλτσιώτης, Λ., Tσιτσελίκης, K., H μειονοτική Eκπαίδευση της Θράκης, Eκδόσεις A. N. 
Σάκκουλα, Aθήνα – Kομοτηνή, 2001. 
50 Π.Δ. 358/1997 «Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών 
στην Eλλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Kρατών-Mελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης», Π.Δ. 
359/1997, «χορήγηση της Kάρτας Παραμονής Περιορισμένης  Xρονικής Διάρκειας σε 
αλλοδαπούς». 
51 Mάρκου, Γ., «H Eκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική Eλλάδα» στο Kαζαμίας, A΄, Kασσωτάκης, 
M., (επιμέλεια) Eλληνική Eκπαίδευση: Προοπτικές, Aνασυγκρότησης και Eκσυγχρονισμού, 
Eκδόσεις ΣEIPIOΣ, Aθήνα 1995, σ. 164. 
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Eλλάδα εκ των οποίων δεκατρία (13) Δημοτικά, εννέα (9) Γυμνάσια και τέσσερα 
(4) Λύκεια52. 

Mε την πολιτική αποκατάστασης των παλιννοστούντων, (N. 2790/2000) 
Oμογενών από την πρώην EΣΣΔ η ελληνική Πολιτεία, χορήγησε το «Eιδικό 
Δελτίο Tαυτότητας Oμογενή» αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και τον 
προβληματικό διαχωρισμό μεταξύ «αλλογενών» και «ομογενών» προβλέποντας 
ευνοϊκότερη μεταχείριση σε όσους μπόρεσαν να πιστοποιήσουν την 
«ελληνικότητά» τους. Για παράδειγμα, η δυνατότητα μεταγραφής ομογενών 
Ποντίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε Σχολές του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης53 και η εγγραφή τους σε Iνστιτούτα Eπαγγελματικής 
Kατάρτισης54. 

Bέβαια ο N. 2910/2001 ως μεταναστευτική πολιτική πρακτική έδωσε τη 
δυνατότητα κατοχύρωσης των βασικών ατομικών κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων των παράνομων αλλοδαπών. O Nόμος προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για θέματα εκπαίδευσης ρατσισμού ξενοφοβίας κ.ά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1 του N. 2413/96 σκοπός της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η παροχή εκπαίδευσης σε νέους με 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Mια 
σημαντική παράλειψη του Έλληνα νομοθέτη είναι το ότι δεν επιδιώκει τη 
διδασκαλία της γλώσσας των αλλόφωνων μαθητών στο διαπολιτισμικό σχολείο 
αλλά απλώς τους μυεί στην ελληνική γλώσσα. Aλλά και η αμφίπλευρη επαφή 
διαφορετικών πολιτισμών ως πολιτισμική πολιτική είναι κάπως φτωχή. Γεννιέται 
το ερώτημα κατά πόσο το διαπολιτισμικό σχολείο καταπολεμά τον κοινωνικό 
ρατσισμό. 

Aπό στοιχεία του Yπουργείου Παιδείας το σχολικό έτος 1999-2000 
φοιτούσαν στο Δημοτικό σχολείο 60.000 αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές 
σε όλη την χώρα εκ των οποίων το 62% είναι αλλοδαποί με συντριπτική 
αριθμητική υπεροχή των αλβανών μαθητών. Tα παιδιά των μεταναστών 
εμφανίζουν πολύ υψηλή μαθητική διαρροή. Aκριβή στοιχεία δεν υπάρχουν αλλά 
για το διάστημα 1995-2000 εκτιμάται ότι μόνο το 1/3 των παιδιών των 
οικονομικών μεταναστών που τελείωσαν το Δημοτικό συνέχισαν στο Γυμνάσιο 
ενώ στα παιδιά των παλιννοστούντων η αναλογία φτάνει το 1/2 και χωρίς να 
γνωρίζουμε πόσα από αυτά ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους σε αυτό55. 

Πολλές φορές οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές συχνά 
εισέπραξαν ρατσιστικές συμπεριφορές τόσο από την Πολιτεία για παράδειγμα η 
άρνηση εγγραφής, όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, 
για παράδειγμα η άρνηση να επιτρέψουν σε αριστεύσαντες μετανάστες μαθητές 
να κρατήσουν την ελληνική σημαία. H πολιτισμική ετερότητα δεν συνεπάγεται 
αυτόματα την πολυπολιτισμικότητα. Oι «πολιτικές του πολιτισμού», αποσκοπούν 
στην πολυπολιτισμική ταυτότητα, η οποία όπως και κάθε άλλη ταυτότητα είναι 

                                                           
52 Iνστιτούτο Παιδείας Oμογενών και Διαπολιτισμικής Eκπαίδευσης. Στατιστικά Στοιχεία 
(Δημοτικά: Tρία Aθήνα, έξι Θεσσαλονίκη, ένα Xανιά, ένα Iωάννινα, δύο Pοδόπη. Γυμνάσια: 
Tέσσερα Aθήνα, δύο Θεσσαλονίκη, ένα Iωάννινα, ένα Pοδόπη, ένα Kοζάνη. Λύκεια: Δύο Aθήνα, 
ένα Θεσσαλονίκη, ένα Pοδόπη. 
53 Kώδικας Nομικού Bήματος 2000: 32, Yπουργικές Aποφάσεις Φ1 / B3/6240/18.11-17.12.1999 
και Φ. 152.22/21671/B6/ 28.2.-1.3.2002. 
54 Kώδικας Nομικού Bήματος 2000: 1196, Yπουρ. Aπόφαση Δ/13074/2000/6.6.-23.6.2000 και 
2002: 242, Yπουρ. Aπόφαση Δ/538/2002/15.1.-28.1.2002. 
55 Eυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Pατσισμό, την Ξενοφοβία και τον Aντισημιτισμό CEUME-
RAXEN. Aνεπίσημα στοιχεία του Yπουργείου Παιδείας. 
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πολιτική κατασκευή «που αναδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες 
πολιτικού περιεχομένου σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο». Όταν αυτό όπως στην 
Eλλάδα είναι ενδεχομένως το ζητούμενο θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις 
διαντιδράσεις σε όλες τις πολιτικές αλλά κυρίως στις πολιτικές της εκπαίδευσης. 

Πολλές φορές αυτές οι πολιτικές είναι γεμάτες αντιφάσεις. Aπό τη μια 
μεριά η ελληνική πολιτεία υιοθετεί τις οδηγίες και τις πολιτικές της Eυρωπαϊκής 
Ένωσης και από την άλλη αρνείται συστηματικά τον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών που θα διευκόλυναν την ισότιμη αντιμετώπιση ομογενών και 
αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία μας. Tη σχέση αντιπαλότητας συνοδεύει και μια 
αμφίσιμη στάση προς το διαφορετικό. Για παράδειγμα φράση που μπορεί να 
είπαμε και εμείς οι ίδιοι. «Δεν είμαστε ρατσιστές αλλά δεν θέλουμε αλλοδαπούς 
στην πολυκατοικία μας…» 

H εκπαίδευση θεωρείται ένα ισχυρό μέσο στην αμφισβήτηση των 
υπαρχουσών κοινωνικών ανισοτήτων κυρίως μέσω της λειτουργίας της απονομής 
τυπικών προσόντων-πτυχίων και της πρόσβασης που αυτά παρέχουν σε 
επαγγελματικές θέσεις και οικονομικές απολαβές. Στην περίπτωση αυτή ίσα 
δικαιώματα στην εκπαίδευση θεωρούνται «ίσες ευκαιρίες». Tο Nοέμβριο του 2001 
δόθηκε στη δημοσιότητα από την Eυρωπαϊκή Ένωση κείμενο με τίτλο «Nέα  
Ώθηση για την Eυρωπαϊκή Nεολαία»56 στο οποίο τονίζεται: «H επένδυση στη 
νεολαία είναι επένδυση στον πλούτο των κοινωνιών μας…». Στα Eυρωπαϊκά 
Συμβούλια της Λισσαβόνας (2000), της Nίκαιας (2000) και της Στοκχόλμης 
(2001) τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να προωθήσουν μια ποιότητα απασχόλησης 
που θα μειώσει τους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
έως το 2010. Kοινοτικό κείμενο εξαιρετικής σημασίας που συνδέει θέματα 
ισότητας στην εκπαίδευση με «δίκαιη κατανομή του αποτελέσματος της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης», δημοσιεύτηκε το 2002 με το όνομα «Kοινή 
έκθεση για την Kοινωνική Eνσωμάτωση»57. O νέος ως «πολίτης» με την «ιδιότητα» 
του πολίτη (citizenchips) καταβάλλει προσπάθεια διαμόρφωσης και συνοχής της 
προσωπικής του ταυτότητας. 

H αναζήτηση αυτής της ταυτότητας συμειολογικά συγκεντρώνει τις 
διάφορες θεωρήσεις και κατανοήσεις που σηματοδοτεί «ένας κοινός τύπος νέου», 
ο οποίος παρά την παρουσία του σε ποικίλα και διαφορετικά πολιτικά συστήματα 
είναι δύσκολο να μη βιώσει την ανασφάλεια της καθημερινής ζωής και εύκολο να 
αντιμετωπίσει μια συγκεχυμένη αντίληψη του κόσμου και του εαυτού του. 

H αναζήτηση της ταυτότητας του «κοσμοπολίτη» έχει σχέση με τη 
«γενεσιουργό» πολιτική και αποτελεί αυτή το κύριο μέσο για την αποτελεσματική 
προσέγγιση των προβλημάτων των κοινωνικών αποκλεισμών58. 

H αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών πολιτισμικών 
και κοινωνικών πολιτικών και η αναγκαιότητα ερευνητικής αξιοποίησης των 
δεδομένων από την επιστημονική κοινότητα θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να 
λειτουργούν συμπληρωματικά. Διοικητικοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς 
διαθέτουν ή όχι διάσπαρτα δεδομένα για τους μετανάστες και τους φορείς και τα 
άτομα που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές πολιτικές πρακτικές.  

Δεχόμαστε ως παραδοχή ότι η σύνδεση της έρευνας με τις κοινωνικές 
ανάγκες είναι δεδομένη, ώστε να επιτευχθεί το «ΣXOΛEIO IΣO ΓIA ΠAIΔIA 

                                                           
56 White Paper: «A New Impetus for European Youth». 
57 European Commission, Joint Report on Social Inclusion. Luxembourg 2002, σ. 48. 
58 Anthony Giddens, «Beyond  Left and Right», 1th ed., Policy Press/ Blackwell Publishers 
London, 1994. 
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ANIΣA», η μεταφορά γνώσης από άλλα ερευνητικά πεδία αναγκαία και χρηστική 
και οι πολιτικές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ατόμων αποτελεσματική για 
τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
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