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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το αντικείμενο της εργασίας υπήρξε η προσέγγισης της πολιτισμικής 

ετερότητας στη σχολική τάξη στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο και η 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της πολιτισμικής 

ετερότητας, στη διάκριση μεταξύ των εννοιών «πολυπολιτισμικότητα» και 

«διαπολιτισμικότητα», στην ύπαρξη πολυπολιτισμικών κοινωνιών, στους λόγους που 

οδήγησαν στη δημιουργία τους καθώς και στις αλλαγές και στις προκλήσεις που 

αυτές συνεπάγονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο ρόλο των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος.  Στο επόμενο κεφάλαιο, 

αναλύεται η προσέγγισης της πολιτισμικής ετερότητας από τους Διεθνείς 

Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένη αναφορά σε δράσεις και 

Συμβάσεις που στοχεύουν στην προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας. Το τρίτο 

κεφάλαιο εστιάζει στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Ελλάδας καθώς ομάδες 

ατόμων διαφορετικής εθνικής και θρησκευτικής καταγωγής καλούνται να 

συμβιώσουν σε αυτήν. Πραγματοποιείται ξεχωριστή αναφορά σε καθεμία από αυτές 

και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση. Τέλος, το πέμπτο 

κεφάλαιο επικεντρώνεται στον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση λόγω 

πολιτισμικής ετερότητας και στην καταπολέμηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν βιβλιογραφική και χρησιμοποιήθηκε πλήθος εγγράφων 

την Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών ώστε να καταγραφούν 

εκτενώς οι αποφάσεις που λήφθηκαν με στόχο την προστασία της πολιτισμικής 

πολυμορφίας.  

 

Λέξεις  - κλειδιά : πολυπολιτισμική κοινωνία, πολιτισμική ετερότητα, 

εκπαίδευση, κοινωνικός αποκλεισμός  
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1.1 Πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Λόγοι δημιουργίας – ορισμός 

 

Στη σύγχρονη εποχή η διαφορετικότητα που αφορά τη φυλή, την εθνικότητα, τις 

πολιτισμικές διαφορές, τη θρησκεία και τη γλώσσα συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι 

της ζωής του ατόμου. 
1
 H πολυπολιτισμική κοινωνία, δηλαδή η συνύπαρξη 

κοινωνικών ομάδων που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά αποτελεί 

πλέον μία πραγματικότητα η οποία πρόκειται να συνεχιστεί μελλοντικά. 
2
 Η ξαφνική 

μετάβαση από τις κοινωνίες με σχετική γλωσσική, εθνολογική και θρησκευτική 

ομοιογένεια σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες γεννά εντάσεις, γίνεται θέμα συζητήσεων 

και διαφωνιών, ενώ παράλληλα θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ρόλο του 

εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών. 
3
 

Μορφές ανθρώπινης μετακίνησης διαπιστώνουμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 

εντονότερα όμως μετά το τέλος του Β Παγκόσμιου Πολέμου λόγω των  

πληθυσμιακών μετακινήσεων που αυτός συνεπάγεται. Ο πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών ενισχύεται με τη μετάγγιση νέων στοιχείων, 

των οποίων φορείς είναι οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες. 
4
 

 Η εγκατάλειψη των τόπων καταγωγής τους και η μετακίνηση των ατόμων σε άλλες 

χώρες συντελείται για διάφορους λόγους. Συγκεκριμένα, οι πόλεμοι και οι ένοπλες 

συρράξεις που λαμβάνουν χώρα καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των ατόμων με 

αποτέλεσμα η μετακίνηση τους να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης. 
5
 

Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, η έλλειψη ευκαιριών για την διασφάλιση 

μιας ποιοτικής ζωής, τα έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα κάποιων 

χωρών, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και η ευμάρεια ανεπτυγμένων χωρών είναι 

                                                           
1
 Αναγνωστοπούλου Τ., Τριλιβά Σ., Χατζηνικολάου Σ. (2008). Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος… 

απλά διαφορετικός. Αθήνα:Gutenberg σελ. 21 
2
 Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β. (1997). Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα, σελ. 7 
33

 Καραμάνου Α. (2011). Άρθρο στο βιβλίο, Διαπολιτισμικότητα και Θρησκεία στην Ευρώπη, μετά 

την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Έκδόσεις Ίνδικτος σελ. 209 -238 
4
 Modgil, S., Verma G., Mallick, K., Modgil, C.(1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 

Προβληματισμοί και Προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 9 
5
 Ρόμπολης, Σ.(2007). Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 

130 - 131 
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κάποιοι από τους λόγους που ωθούν τα άτομα στην μετανάστευση.  
6
 Μία ακόμη 

αιτία μετανάστευσης και κατ’ επέκταση δημιουργίας πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

είναι η ύπαρξη απολυταρχικών καθεστώτων, οι πολιτικές διώξεις και η παραβίαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. 
7
  

Στη σημερινή εποχή το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας αφορά ολόκληρο τον 

πλανήτη και όχι μόνο κάποια τμήματα του. 
8
 Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η 

διάκριση ανάμεσα στην πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική κοινωνία, καθώς τα όρια 

μεταξύ των δύο όρων δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα. 
9
 Η διαπολιτισμική κοινωνία 

προϋποθέτει την πολυπολιτισμική αλλά δεν απορρέει από αυτήν. Ουσιαστικά, η 

πολυπολιτισμική κοινωνία είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμική το ζητούμενο, 

καθώς ο πρώτος όρος αναφέρεται στην κοινωνική πραγματικότητα και την εξέλιξη 

της και ο δεύτερος σε μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών 

πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η πολυπολιτισμική κοινωνία παραπέμπει στην κατάρριψη 

του μύθου των ομοιογενών εθνών κρατών και στην εμφάνιση διακριτών κοινοτήτων 

που διαφέρουν από τον πλειοψηφικό πληθυσμό ως προς τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. 
10

 Αντίθετα, η διαπολιτισμική κοινωνία αναφέρεται στην επίτευξη 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας αυτών των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. 
11

 

Πρόκειται για τον συσχετισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφορετικών 

πολιτισμών που συνυπάρχουν. 
12

 

Όλο και πιο συχνά οι κοινωνίες καλούνται να βρουν τρόπους συμφιλίωσης της 

ενότητας και της διαφορετικότητας που εμφανίζονται στους κόλπους τους και 

καλλιέργειας της αίσθησης του ανήκειν σε ένα κοινό σύνολο σεβόμενοι τις 

πολιτισμικές διαφορές. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται αφορά το πώς μπορεί 

να αναπτυχθεί μία κοινή ταυτότητα σε μία χώρα όταν απαρτίζεται από άτομα με 

                                                           
6
 Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, Ο. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Εκπαιδευτικές, Διδακτικές και 

Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 25 
7
 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&,  

Χρυσοχόου, Ξ. (2004). Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της 

πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε σελ. 61 
8
 Γκότοβος Α. (2002).  Εκπαίδευση και ετερότητα Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: 

Μεταίχμιο πρόλογος 
9
 Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, Ο. (2003)΄. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Εκπαιδευτικές, Διδακτικές 

και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 70 
10

 Banks, J. (2012). Διαφορετικότητα και εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη Παγκόσμια προοπτική. 

Αθήνα: Πεδίο Α.Ε σελ. 83 - 86 
11

 Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β. (1997). Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα, σελ. 21 
12

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: σελ. 48 
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διαφορετική αντίληψη και θεώρηση του κόσμου. 
13

 Το βασικό ερώτημα που τίθεται 

είναι κατά πόσο είναι εφικτή μία αρμονική συνύπαρξη ατόμων που διαθέτουν κάποια 

υπαρκτά γνωρίσματα (πχ ικανότητες, αξίες, προσανατολισμούς, συνήθειες, ορισμούς, 

παραδοχές, ρουτίνες ) από κοινού με άλλους, με τους οποίους μοιράζονται την ίδια 

πολιτισμική ταυτότητα. 
14

 Πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε μία συλλογικότητα 

και παρουσιάζουν κοινές αντιλήψεις, πεποιθήσεις, ερμηνείες και πρακτικές και ένα 

κοινό τρόπο αντίληψης της σχέσης τους με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Με 

λίγα λόγια, πρόκειται για ένα κοινό τρόπο αντίληψης του κόσμου, ο οποίος χαράσσει 

σύνορα και τους ενώνει ή τους χωρίζει με τους άλλους ανθρώπους.
15

 Ένα ακόμη 

βασικό ερώτημα που εγείρεται αφορά την εκπαίδευση και συγκεκριμένα τον τρόπο 

με τον οποίο δύναται να επιτύχει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της κυρίαρχης και 

μειονοτικής ομάδας. 
16

 

Η συνεχής κινητικότητα των πληθυσμών, εκτός από τις μεγάλες διαστάσεις που έχει 

πάρει την περίοδο που διανύουμε λόγω των αναγκαστικών πληθυσμιακών 

μετακινήσεων που συνεπάγονται οι ένοπλες συρράξεις, παρουσιάζει διαφορετική 

μορφή από την πληθυσμιακή μετακίνηση του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, 

χαρακτηρίζεται ως μετανάστευση «προσφοράς» και όχι «ζήτησης», διότι 

πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την μεταναστευτική πολιτική που υιοθετούν οι 

χώρες υποδοχής και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ακόμη, χώρες όπως η Ελλάδα 

που στο παρελθόν αποτελούσαν τόπους προέλευσης μεταναστών έχουν μετατραπεί 

σε χώρες υποδοχής χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τις κατάλληλες στρατηγικές ώστε να 

επιτευχθεί η αποτελεσματική ένταξη των ατόμων αυτών. 
17

 H ιστορία της 

ανθρωπότητας είναι συνυφασμένη με τη μετανάστευση και η χορήγηση ασύλου 

στους πρόσφυγες είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη πολιτισμού. Η διαφοροποίηση 

που παρατηρείται είναι ότι παλαιότερα τα άτομα που μετακινούνταν ήταν 

                                                           
13

 Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 179 - 

180 
14

 Γκότοβος Α. (2002).  Εκπαίδευση και ετερότητα Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: 

Μεταίχμιο σελ. 12-13 
15

  Χρυσοχόου, Ξ. (2004). Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί 

της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε σελ. 39 - 43 
16

 Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου Ο. (2012).  Μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε σελ. 35 
17

 Φώτου, Γ. (2002). Πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αθήνα:Έλλην σελ. 10-11 
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ευρωπαϊκής καταγωγής ενώ στη σύγχρονη κοινωνία πρόκειται κυρίως για κατοίκους 

άλλων ηπείρων. 
18

 

 

 

1.2 Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής για τις μειονότητες 

 

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Πυργιωτάκη το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας 

συνδέεται με διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής για τις μειονότητες και η 

κάθε κοινωνία είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιο από αυτά θα αποδεχτεί και θα 

εφαρμόσει. Οι πολυπολιτισμικές συνθήκες προκαλούν προβλήματα τα οποία 

σχετίζονται με την ομαλή ένταξη των παιδιών των μειονοτικών ομάδων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι χαρακτηριστική η απουσία μιας ενιαίας οικουμενικής 

αντιμετώπισης καθώς διαπιστώνεται μία σειρά αλληλοσυγκρουόμενων θεωρητικών 

και πρακτικών απαντήσεων στις προκλήσεις της εκπαίδευσης των μειονοτικών 

ομάδων. 
19

 

Το μοντέλο της αφομοίωσης βασίζεται στην υπόθεση του ελλείμματος καθώς το 

πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο των μειονοτήτων κρίνεται ως ελλειμματικό και 

επιδιώκεται η εξάλειψή του και η επικράτηση του πολιτισμού της κυρίαρχης ομάδας.  

Το σχολείο παρουσιάζεται ως μονόγλωσσο και μονοπολιτισμικό και επιδιώκει την 

γρήγορη εκμάθηση της επίσημης γλώσσας από τα παιδιά που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα 

καθώς η πολιτισμική διαφορετικότητα θεωρείται ένα προσωρινό φαινόμενο και μια 

παθολογική κατάσταση που πρέπει να εξαλειφθεί. 
20

 Ουσιαστικά, η αφομοίωση 

αναφέρεται σε μια πολιτική που κάνει κάθε μειονοτική ομάδα να αποδέχεται τον 

πολιτισμό της επικρατούσας τάσης. 
21

 Βασική αρχή της αφομοιωτικής πολιτικής είναι 

η απορρόφηση των μειονοτικών ομάδων από την ομάδα της πλειοψηφίας και η 

                                                           
18

 Τσιάκαλος, Γ.(2000). Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 

σελ. 38 - 39 
19

 Μάρκου, Γ.(1996). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση – 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική 

Γραμματεία Λαικής Επιμόρφωσης, σελ. 25 
20

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: σελ. 60 
21

 Modgil, S., Verma G., Mallick, K., Modgil, C.(1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 

Προβληματισμοί και Προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 131 
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απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω της εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας και 

του κυρίαρχου πολιτισμού η οποία θα επιτρέψει στις μειονότητες να συμμετέχουν 

στον κοινό εθνικό πολιτισμό και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διατήρηση της 

κοινωνίας. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μειονοτικών μαθητών/τριών και 

η εκμάθηση του πολιτισμού τους συνιστούν δικαίωμα των μελών των μειονοτικών 

ομάδων. Η δημόσια εκπαίδευση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα παραπάνω και δεν 

γίνεται κατακριτέα λόγω της εκπαιδευτικής ανισότητας που επιφέρουν οι 

αφομοιωτικές εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετούνται και οι δομές του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαιδευτική αυτή πολιτική κρίνεται ανεπιτυχής 

καθώς η βίαιη αποκοπή των μειονοτικών μαθητών/τριών από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της πολιτισμικής τους ταυτότητας οδηγεί στη σχολική αποτυχία, την 

περιθωριοποίηση και την μη δυνατή ομαλή ένταξη στην κοινωνία. 
22

 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης βασίζεται στη υπόθεση της διαφοράς καθώς το 

πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο των μειονοτήτων αντιμετωπίζεται ως 

διαφορετικό και όχι ως ελλειμματικό. Βασικά στοιχεία αυτού του μοντέλου είναι ο 

σεβασμός και η διατήρηση της πολιτισμικής ετερότητας παράλληλα με την 

υποχρέωση της μειονότητας να σέβεται την κουλτούρα της κυρίαρχης ομάδας. 
23

 Ο 

σεβασμός και η αποδοχή του δικαιώματος των ατόμων να διατηρούν τα δικά τους 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά συνδέεται με την υποχρέωσή τους να αποδεχτούν τον 

πολιτισμό της κυρίαρχης ομάδας και να τον υιοθετήσουν στο βαθμό που μπορούν να 

δράσουν σε αυτόν ως υπεύθυνοι πολίτες. Πρόκειται για την αποδοχή της 

πολιτισμικής ετερότητας στο σημείο που δεν θέτει σε κίνδυνο τις πολιτισμικές αρχές 

της κυρίαρχης ομάδας. Σε αντίθεση με το μοντέλο της αφομοίωσης που υποστηρίζει 

την αποκοπή των μειονοτικών ομάδων από τις ρίζες του πολιτισμού τους, στο 

μοντέλο της ενσωμάτωσης οι μειονοτικές ομάδες δέχονται την επίδραση της 

κυρίαρχης αλλά ταυτόχρονα ασκούν επίδραση σε αυτήν, συμβάλλουν στη 

διαμόρφωσή της και αποτελούν μέρος της νέας εθνικής ταυτότητας. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για την οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ανεκτικότητας στις ετερότητες, 

ανοχής, αλληλεγγύης και εξάλειψης των διακρίσεων. 
24

 Ωστόσο, η κοινωνία αδυνατεί 

να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα με 

                                                           
22

 Κατσικάς, Χ., Πολίτου, Ε. (1999). Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην 

ελληνική εκπαίδευση Εκτός «Τάξης» το «Διαφορετικό», Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 34 
23

 Τσιουμης, Κ.(2010). Λεπτές Ισορροπίες Μειονοτικά ζητήματα και εκπαίδευση γλωσσικών 

μειονοτήτων στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, σελ. 50 
24

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: σελ. 60 – 61, 68 
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αποτέλεσμα η ενσωμάτων των παιδιών των μειονοτικών ομάδων να εξαρτάται από 

την ικανότητα τους να ανταποκριθούν σε ένα σχολείο το οποίο δεν καλύπτει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 και παραπέμπει 

στην μετατόπιση από τα εθνοκεντρικά μοντέλα στον πλουραλισμό. Αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου στο οποίο θα συνυπάρχουν κοινωνικές 

ομάδες που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά χωρίς να κλονίζεται και 

να τίθεται σε κίνδυνο η συνοχή της κοινωνίας. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τομή στην 

εκπαίδευση καθώς αποβλέπει όχι μόνο σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που προωθούν 

την ανοχή και τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα αλλά στην γενικότερη 

αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών της πλειοψηφίας προς τις μειονότητες. 
25

 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας το 1980 και εστιάζει 

το ενδιαφέρον του στους θεσμούς και τις δομές της κοινωνίας όπου εμφανίζεται ο 

θεσμικό ρατσισμός. Θέτει ως βασικούς στόχους την ισότητα στην εκπαίδευση 

ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους 

σε όσα η κοινωνία προσφέρει θεσπίζοντας νόμους για την καταδίκη των ρατσιστικών 

εκδηλώσεων και την καλλιέργεια κλίματος ισονομίας, ισοπολιτείας και δικαιοσύνης. 

26
 

Τέλος, το διαπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, 

κυρίως στην Ευρώπη. Πρόκειται για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

ανάμεσα σε άτομα κοινωνικών ομάδων που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Βασικές αρχές του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η ενσυναίσθηση, 

δηλαδή η κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικές ομάδες, η 

αλληλεγγύη, ο σεβασμός της πολιτισμικής ετερότητας και η εξάλειψη των 

ρατσιστικών συμπεριφορών και προκαταλήψεων ώστε να επιτευχθεί η ομαλή 

συμβίωση και εξέλιξη των ατόμων. 
27
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 Κατσικάς, Χ., Πολίτου, Ε. (1999). Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην 
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 Modgil, S., Verma G., Mallick, K., Modgil, C.(1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 

Προβληματισμοί και Προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 21 - 27 
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 Μάρκου, Γ.(1996). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση – 
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1.3 Επιπτώσεις πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην κυρίαρχη και 

μειονοτική ομάδα 

 

Η είσοδος μεταναστών και προσφύγων σε ευρωπαϊκές χώρες προξενεί επιπτώσεις οι 

οποίες αφορούν τόσο την κοινωνία, την οικονομία και την εκπαίδευση όσο και τις 

ίδιες τις κοινωνικές ομάδες. 
28

  Η συνεχής και άμεση επαφή ατόμων που προέρχονται 

από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες συνεπάγεται αλλαγές που αφορούν τόσο την 

πλειονοτική ομάδα όσο και την μειονοτική. Γίνεται λόγος για το φαινόμενο της 

επιπολιτισμοποίησης (acculturation) το οποίο παρουσιάζει διάφορες διαστάσεις, 

καθώς ενδέχεται άτομα της μειονοτικής ομάδας να αποδεχτούν πλήρως την 

κουλτούρα της πλειονοτικής, να υιοθετήσουν μόνο κάποια στοιχεία αυτής ή να 

παραμείνουν προσκολλημένοι στην δική τους παράδοση. 
29

  

 Η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών δεν πραγματοποιείται κατά κανόνα σε 

συνθήκες ισότητας και δικαιοσύνης. Η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός 

και η «γκετοποίηση» των μειονοτικών ομάδων, η οικονομική τους εκμετάλλευση, η 

άσκηση πιέσεων και η πρόκληση συγκρούσεων είναι συχνά φαινόμενα που 

αποτρέπουν την αρμονική και ομαλή συμβίωση του συνόλου. 
30

 

Αναφορικά με τα άτομα της μειονοτικής πολιτισμικής ομάδας, η μετακίνηση συνιστά 

μια βαθιά τομή στη ζωή τους. 
31

 Πρόκειται για άτομα που απομακρύνονται από 

αγαπημένα τους πρόσωπα, χάνουν τη θέση τους στην κοινότητά τους και στη χώρα 

τους, καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες αντιλήψεις και αξίες και διαφορετικούς 

τρόπους ζωής, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να φτιάξουν την ζωή 

τους από την αρχή, πολλές φορές γίνονται θύματα ξενοφοβίας και ρατσιστικών 

συμπεριφορών, βιώνουν την προκατάληψη και τις διακρίσεις και συχνά νιώθουν να 

                                                           
28

 Γκότοβος Α. (2002).  Εκπαίδευση και ετερότητα Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: 

Μεταίχμιο σελ. 4 
29

 Χρυσοχόου, Ξ. (2004). Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί 

της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε σελ. 47 – 50 
30

 Modgil, S., Verma G., Mallick, K., Modgil, C.(1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 

Προβληματισμοί και Προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 10 
31

 Αluffi Pentini, A.(2005). Διαπολιτισμικό Εργαστήριο Υποδοχή, Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση σε 

Πολυπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 105 
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χάνουν την ταυτότητά τους. 
32

 Η απειλή της απώλειας της ταυτότητας του ατόμου 

συνιστά σοβαρό πλήγμα για αυτό καθώς το κάθε άτομο διαθέτει τη δική του 

ξεχωριστή ταυτότητα του συγκροτείται από  προσωπικές εμπειρίες και βιώματα που 

διαμορφώνονται από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον και η 

απώλεια αυτής συνάδει με την αδυναμία ομαλής ένταξης και εξέλιξης του στην 

κοινωνία. 
33

 

Τα άτομα που μετακινούνται σε μια χώρα υποδοχής τοποθετούνται αυτόματα στη 

βάση της οικονομικής και κοινωνικής πυραμίδας, γεγονός που λειτουργεί 

ανασταλτικά στη διαδικασία ένταξης και ανέλιξής τους. 
34

 Συνήθως οι μετανάστες 

βιώνουν τέσσερα στάδια επιπολιτισμού και προσαρμογής (άφιξη και πρώτες 

εντυπώσεις, πολιτισμικό σοκ, ανάκαμψη και αισιοδοξία, επιπολιτισμός). 
35

 Ο όρος 

«επιπολιτισμός» αναφέρεται στην ασυνείδητη υιοθέτηση εκ μέρους των ατόμων των 

μειονοτικών ομάδων συμπεριφορών, κανόνων, αξιών και πολιτισμικών στοιχείων της 

κυρίαρχης ομάδας ώστε να γίνουν αποδεκτά από αυτήν και να ενταχθούν στο 

κοινωνικό σύνολο. 
36

 

 Για τα άτομα που έχουν σχεδιάσει την μετακίνηση, η μετάβαση χαρακτηρίζεται 

σχετικά ομαλή σε σχέση με τους πρόσφυγες που μετακινούνται καταναγκαστικά. 

Δυστυχώς στην περίπτωση των προσφύγων, πολλές φορές η μετακίνηση συνοδεύεται 

από τραυματικές εμπειρίες πολέμου και απώλειες μελών της οικογένειας  με 

αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η μετάβαση και η προσαρμογή. 
37

   

Σύμφωνα με τον John Ogbu (1992) οι μειονότητες διακρίνονται σε εκούσιες/κατ’ 

επιλογή και ακούσιες/κατ’ επιβολή. 
38

 Οι πρώτες αποτελούν άτομα που 

μετακινήθηκαν, λίγο ή πολύ με τη θέλησή τους, έχουν προϋπάρχουσες πολιτισμικές 

διαφορές από την κυρίαρχη ομάδα και διατηρούν αυτή την διαφορετική αλλά όχι μη 

αντιθετική κοινωνική ταυτότητα. Αντίθετα, οι μειονότητες κατ’ επιβολή αποτελούν 

άτομα που μετακινήθηκαν χωρίς τη θέληση τους και παρουσιάζουν υστερογενείς 

                                                           
32

 Χρυσοχόου, Ξ. (2004). Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί 

της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε σελ. 62 - 72 
33

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: σελ. 48 
34

 Τουλίας, Η. (2005). Η Διαπολιτισμική και Πολυπολιτισμική Αγωγή στην Ελλάδα Μύθος και 

πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Διονικος, σελ. 94 
35

 Ο.Π. σελ. 96 - 98 
36

 Ο.Π. σελ. 19 
37

 Coelho, E. (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Αθήνα: Επίκεντρο Α.Ε. 

σελ. 97 
38

 Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 170 
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πολιτισμικές διαφορές. Στην ουσία πρόκειται για  την κυριαρχία της ομάδας της 

πλειοψηφίας πάνω στην μειονοτική, την ανάπτυξη του αισθήματος κατωτερότητας 

και υποτέλειας εκ μέρους της μειονότητας και την ανάπτυξη αντιθετικής συλλογικής 

ταυτότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αυταξίας. 
39

  

 Όσον αφορά την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα,  είναι συχνό το φαινόμενο τα άτομα 

αυτής της ομάδας να εμφανίζουν προκαταλήψεις κυρίως λόγω της άγνοιάς τους, 

δηλαδή αίσθημα αντιπάθειας και αδικαιολόγητη αρνητική στάση προς τα άτομα 

διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, να αναπτύσσουν την ανησυχία της 

αλλοίωσης της πολιτισμικής τους ταυτότητας και να νιώθουν τον αυξημένο φόβο της 

εγκληματικότητας και της απώλειας της θέσης εργασίας τους εξαιτίας της εισόδου 

της μειονοτικής ομάδας. 
40

 Δεν είναι τα χαρακτηριστικά των μειονοτικών ομάδων 

που προκαλούν αντιπάθεια και καλλιεργούν την ξενοφοβία αλλά τα χαρακτηριστικά 

που τους αποδίδονται λόγω άγνοιας και δικαιολογούν αυτή τη στάση. 
41

 Οι αλλαγές 

που προκαλεί η έλευση ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς 

ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση του νεορατσισμού, ο οποίος συνδέεται άμεσα 

με τον εθνικισμό σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα διαχωρίζονται με βάση την 

εθνικότητα τους και τα άτομα διαφορετικής εθνικότητας θεωρούνται κατώτερα. 
42

  

Πίσω από τη στάση αυτή κρύβεται ο φόβος της διάλυσης του εθνικού κράτους σε 

περίπτωση παραδοχής της ύπαρξης μειονοτήτων και της αναγνώρισης σε αυτούς 

δικαιωμάτων πολιτισμικής ή γλωσσικής έκφρασης. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν 

αδικαιολόγητο φόβο καθώς η πολυπολιτισμικότητα δεν οδηγεί στη διάλυση αλλά 

απλώς θέτει την ύπαρξη του εθνικού κράτους σε μία διαφορετική βάση. 
43

 

Οι αλλαγές αυτές που προκαλούνται από την συμβίωση διαφορετικών κοινωνικών 

συλλογικοτήτων εξαρτώνται από τις αντιλήψεις και τις επιθυμίες των κοινωνικών 

ομάδων, από τη διάθεση της μειονοτικής ομάδας να ενταχθεί στην πλειονοτική και 

από την διάθεση της πλειονοτικής να δεχτεί άτομα διαφορετικών πολιτισμικών 
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ταυτοτήτων. 
44

 Ωστόσο, οφείλουμε να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις, διότι η αρμονική 

συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων βρίσκεται σε εξάρτηση από το 

γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση. 

Διαφέρει, λοιπόν, ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η ομαλή συνύπαρξη ανάλογα 

με το περιβάλλον στο οποίο αυτή συντελείται.
45

  

 Οι πολιτικές πολυπολιτισμικότητας που υιοθετούνται έχουν κρίσιμη σημασία καθώς 

σύμφωνα με «φυσικά πειράματα» που διεξήχθησαν σε ομάδες μεταναστών από την 

ίδια χώρα και με τις ίδιες εμπειρίες που μετακινήθηκαν σε χώρες με διαφορετικές 

πολυπολιτισμικές πολιτικές παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο 

προσαρμογής και ζωής τους στο νέο τόπο διαμονής. Για παράδειγμα, Βιετναμέζοι 

μετανάστες που μετακινήθηκαν στο Τορόντο ενσωματώθηκαν πολύ καλύτερα στη 

δημόσια ζωή σε σχέση με τους Βιετναμέζους μετανάστες που έφτασαν στη 

Βοστόνη.
46

  

Η ομαλή λειτουργία των κοινωνιών, η ύπαρξη ευημερίας και η επίτευξη κοινωνικής 

συναίνεσης προϋποθέτουν μία αποτελεσματική πολιτική διαχείριση της 

διαφορετικότητας. 
47

 Σε κοινωνίες όπου δεν αποδέχονται ακραίες αντιδράσεις στην 

είσοδο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και έχουν απαλλαγεί από το φόβο της 

πολιτισμικής αλλοτρίωσης και τα στερεότυπα, είναι δυνατή η ανεμπόδιστη 

αλληλεπίδραση και συνύπαρξη διαφορετικών συλλογικοτήτων, ενώ σε κοινωνίες που 

εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό φαινόμενα ξενοφοβίας καθίσταται δύσκολη έως 

ακατόρθωτη η ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της κοινωνίας. 
48

 Συνήθως η εμφάνιση 

ρατσιστικών συμπεριφορών συνδέεται με την ανεπαρκή και ανακριβή πληροφόρηση 

της κοινής γνώμης και την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να συμβάλλει 

στην μείωση των προκαταλήψεων κατά των μεταναστών μέσα από την εκπαίδευση.
49
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1.4 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

 

Η εκπαίδευση φυσικά δεν μένει αλώβητη από τις αλλαγές και τις προκλήσεις που 

συνεπάγεται η συμβίωση διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων αλλά, αντιθέτως, 

καλείται με τη σειρά της να προσεγγίσει και να διαχειριστεί τις διαφορετικές 

πολιτισμικές ταυτότητες. 
50

 Ο ακριβής ρόλος του σχολείου στις πολυπολιτισμικές και 

δημοκρατικές κοινωνίες γίνεται συχνά αντικείμενο συζητήσεων και 

προβληματισμών. 
51

  

Χαρακτηριστικό της πολυπολιτισμικής  κοινωνίας είναι ο εμπλουτισμός της 

κυριαρχούσας κουλτούρας καθώς η συνύπαρξη της ομάδας της πλειοψηφίας με 

διαφορετικούς πολιτισμούς οδηγεί στην διεύρυνση των οριζόντων της. 
52

 Βασικός 

σκοπός των πλουραλιστικών και των δημοκρατικών κοινωνιών είναι η διατήρηση της 

κοινωνικής πολυμορφίας και ετερογένειας των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και 

κοινοτήτων και η ισότιμη παροχή δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων σε όλα τα 

άτομα ώστε όλες οι πλευρές να δύνανται να μεριμνούν για την συνοχή, την ανάπτυξη 

και την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δομής από την οποία 

διαμορφώνεται.  
53

 Επομένως, η ύπαρξη των κοινωνιών που περιγράφηκαν παραπάνω 

απαιτεί την συμμετοχή της σχολικής παιδείας και την ανάπτυξη της πλουραλιστικής 

αγωγής. 
54

 

Η εκπαιδευτική πολιτισμική ετερότητα μεταφράζεται σε συνύπαρξη μαθητών/τριών 

με διαφορετική εθνοτική, εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική καταγωγή. Είναι 

σημαντικό να μην υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στην έννοια των διαπολιτισμικών 

σχολείων τα οποία φιλοξενούν αποκλειστικά παιδιά μειονοτικής ομάδας και κατά 
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κύριο λόγο απουσιάζουν παιδιά της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας και των 

πολυπολιτισμικών σχολείων που δέχονται τυχαίο αριθμό μαθητών διαφορετικών 

πολιτισμικών ταυτοτήτων με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν η πλειονοτική και η 

μειονοτική ομάδα μαθητών/τριών.
55

  

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για μία κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ποικιλία, η οποία θεωρείται  φυσικό επακόλουθο 

των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Η αναγνώριση και ο σεβασμός της πολιτισμικής 

πολλαπλότητας και η εφαρμογή μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούνται 

αναγκαία συστατικά ώστε να μπορέσει το κράτος τόσο να ενσωματώσει ομαλά νέα 

πολιτισμικά στοιχεία όσο και να διατηρήσει την ταυτότητα και την αυθεντικότητά 

του. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόρριψη αυτής της πολλαπλότητας οδηγεί στην 

πρόκληση συγκρούσεων και διαφωνιών και στην εμφάνιση ρατσιστικών και 

ξενοφοβικών συμπεριφορών. 
56

 

 Το ερώτημα που τίθεται είναι πως πρέπει να ασκείται η αγωγή και η μάθηση όταν 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση περισσότερες από μία συλλογικές ταυτότητες ώστε να 

υπάρξει ισορροπία και να καταστεί δυνατή η αρμονική συνύπαρξη και η αποφυγή 

συγκρούσεων.
57

 Η ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης. 
58

 Οι 

κοινωνίες αλλάζουν και το σχολείο οφείλει να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται 

στο στόχο του που είναι η ομαλή ένταξη όλων των παιδιών σε αυτό και η ανάπτυξη 

των κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία και να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του μέλλοντος.
59

 Βασικές 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ως 

βασικού φορέα κοινωνικοποίησης είναι η άσκηση μιας μεταναστευτικής πολιτικής με 

βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοτιμίας και η εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής 
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πολιτικής που θα παρέχει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. 

60
 

 

 

1.5 Στόχοι της «πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης» 

  

Η είσοδος διαφορετικών συλλογικών ταυτοτήτων καθιστά επιτακτική την ανάγκη της 

εκπαιδευτικής διαχείρισης των ειδικών μορφών πολιτισμικής ετερότητας στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού συστήματος του σύγχρονου εθνικού κράτους. Η εκπαίδευση 

πρέπει να διδάξει τους/τις μαθητές/τριες να αναλαμβάνουν προσωπική δράση ώστε 

να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Η εκπαίδευση που 

απλώς αποσκοπεί να ενταχθούν τα άτομα στην κοινωνία και όχι να την αλλάξουν έχει 

ως αποτέλεσμα την διαιώνιση των προβλημάτων της σύγχρονης εποχής μεταξύ των 

οποίων είναι ο ρατσισμός και η ανισότητα. 
61

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

καταπολέμηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων είναι να μάθουν οι μαθητές/τριες να 

γνωρίζουν, να ενδιαφέρονται για τους άλλους, να μετατρέπονται από παθητικούς 

δέκτες των αλλαγών και των προκλήσεων που εμφανίζονται σε ενεργά μέλη, να 

συμμετέχουν και να δρουν. 
62

 

Ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, απαλλαγμένο από προκαταλήψεις είναι σε θέση να 

βοηθήσει τόσο τους/τις μαθητές/τριες όσο και τις οικογένειες τους να νιώσουν 

ευπρόσδεκτα μέλη της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 
63

 

Αποστολή και υποχρέωση του σχολείου είναι η προστασία της ετερότητας και η 

ανεμπόδιστη κυκλοφορία διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία 

προϋποθέτουν την προστασία των δικαιωμάτων του κάθε ατόμου.
64

  

Το σχολείο, επομένως, πρέπει να οικοδομήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο τα 

παιδιά θα μπορούν να ηρεμούν, να μεγαλώνουν, να αναπτύσσουν την προσωπικότητά 
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τους, να αποκτούν υπερηφάνεια για την πολιτισμική κληρονομία και την ταυτότητα 

της κυρίαρχης ομάδας και αυτοσεβασμό παράλληλα με τον σεβασμό της 

«διαφορετικότητας». 
65

 Ουσιαστικά, το σχολείο δεν αναμένεται να συμβάλλει στον 

περιορισμό της ετερότητας αλλά να την διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο να καταστεί 

δυνατή η αρμονική συμβίωση όλων των μαθητών/τριών. 
66

 

Οι «έτοιμες» θεωρίες και λύσεις δεν συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του ατόμου και 

στην εξάλειψη των ρατσιστικών συμπεριφορών.  
67

 Αυτό που απαιτείται από το 

σχολείο είναι η ανάπτυξη  κριτικού πνεύματος ώστε τα παιδιά να είναι ικανά να 

διαμορφώνουν προσωπική άποψη για τα κοινωνικά θέματα της σύγχρονης εποχής 

όπως είναι η εμφάνιση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 
68

 Καθήκον του δασκάλου 

δεν είναι να μεταδώσει τις αξίες της άρχουσας τάξης ως δεσμευτικές αλλά παρέχει 

στους/στις μαθητές/τριες τα κατάλληλα εφόδια που θα τους/τις επιτρέψουν να 

αντιμετωπίσουν κριτικά τους διαφορετικούς πολιτισμούς με τους οποίους καλούνται 

να συνυπάρξουν. 
69

  

Η προστασία των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων προϋποθέτει μια 

εκπαίδευση που προωθεί την αλληλεγγύη, την αίσθηση της κοινής συλλογικής 

ταυτότητας, την αίσθηση του «εμείς», την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 

των διαφορετικών πολιτισμών και την πληρέστερη κατανόησή τους. 
70

 Αυτή η 

προστασία και η μη υιοθέτηση πολιτικών αφομοίωσης παραπέμπει στη διατήρηση 

της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στην κυρίαρχη και την μειονοτική ομάδα και 

στη διατήρηση των εθνοτικών ορίων της δεύτερης. 
71

  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ κυρίαρχης και μειονοτικής ομάδας έχει πολλαπλά 

οφέλη και για τις δύο καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
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αλληλοβοηθιούνται και αναπτύσσουν σχέσεις που συνεχίζονται και εκτός σχολικού 

πλαισίου και συμβάλλουν στην ομαλή και αρμονική εξέλιξη της κοινωνίας. 
72

 

  Η σχολική τάξη θεωρείται ο «μικρόκοσμος» της κοινωνίας και το κάθε άτομο 

αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα με μοναδικά χαρακτηριστικά. Το κλειδί της 

επιτυχίας στο σχολείο και της μετέπειτα ένταξης και εξέλιξης στην κοινωνία είναι η 

αποδοχή και η καλλιέργεια της ατομικότητας του παιδιού και των εμπειριών 

του. Όταν το παιδί επιβεβαιώνεται μέσα από το σχολείο, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή 

του και δεν αποτελεί ένα αόρατο ον έχει περισσότερες πιθανότητες προόδου. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να προετοιμάσει το παιδί για 

να αποδεχτεί το κοινωνικό κατεστημένο ή για να συμμετέχει ως ενεργό μέλος μια με 

κριτικό πνεύμα σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
73

  

 Η δεύτερη επιλογή απαιτεί την αξιοποίηση της προγενέστερης εμπειρίας των 

μαθητών/τριών η οποία θα τους δώσει την δυνατότητα να συνεισφέρουν δυναμικά 

στην κοινωνία που ζουν. Απαραίτητα στοιχεία θεωρούνται η ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στο παιδί και στο σχολείο, η προώθηση μιας 

αληθινής συνεργασίας μεταξύ τους, το αίσθημα της αποδοχής του παιδιού και του 

σεβασμού της προσωπικότητάς του. 
74

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το παιδί να 

αισθανθεί μειωμένο και να νιώσει ότι ο τρόπος ζωής της οικογένειάς του και οι 

εμπειρίες που φέρει θεωρούνται στοιχεία υποδεέστερης σημασίας. 
75

 

 Η αξιοποίηση των εμπειριών του παιδιού συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας 

κοινότητας συμμετοχής και αμοιβαιότητας και δημιουργεί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική και ωφέλιμη μαθησιακή διαδικασία. 
76

 Όταν η 

πολιτισμική ετερότητα παρουσιάζεται ως ο εσωτερικός εχθρός της κοινωνίας και τα 

άτομα δεν δύνανται να απελευθερωθούν από τους πολιτισμικούς τους περιορισμούς, 

τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων περιθωριοποιούνται από το εκπαιδευτικό 
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σύστημα και μετατρέπονται στο μέλλον σε αλλοτριωμένους και μη λειτουργικούς 

πολίτες στην κοινωνία.
77

   

Για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός «δημοκρατικού» και ανθρώπινου σχολείου, στο 

οποίο  εντάσσονται όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως διαφορετικότητας και δίνεται σε αυτά 

η δυνατότητα να ζήσουν ευτυχισμένα και να χαρούν την παιδική ηλικία και νεότητά 

τους, απαιτείται να ξεπεραστούν οι μύθοι και οι παρανοήσεις σχετικά με την 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση. 
78

  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών που αφορά 

τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Είναι ενάντια στην περιθωριοποίηση και τον 

αποκλεισμό και κύριος στόχος της είναι κάθε παιδί να νιώθει αποδεκτό και ισότιμο 

μέλος της σχολικής κοινότητας. 
79

 Δεν αναφέρεται στους «άλλους» όπως πολλοί 

νομίζουν αλλά σε όλους/ες τους/ες μαθητές/τριες και αποσκοπεί να γίνουν όλα τα 

παιδιά υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μία δημοκρατική κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση θα αποδώσει καρπούς μόνο εφόσον αντιμετωπιστεί ως καθολική 

εκπαίδευση προς το συμφέρον όλων. 
80

 Πρόκειται για ένα είδος εκπαίδευσης που 

ασχολείται με όλους τους ανθρώπους σε μια πολυπληθή κοινωνία και με την 

αλληλένδετη φύση του κόσμου. 
81

 Δεν πρέπει να επικεντρώνεται στα παιδιά των 

μειονοτικών ομάδων καθώς τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας πρέπει να γνωρίσουν τις 

διαφορές της κοινωνίας στην οποία ζουν, να τις αποδεχτούν, να τις σεβαστούν και να 

τις αντιμετωπίζουν σαν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 
82

 

Ακόμη, σκοπός της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν είναι η διαίρεση του έθνους 

αλλά η αποκατάσταση της ενότητας ενός διαιρεμένου έθνους. Η συνύπαρξη 

πολλών πολιτισμών δεν απειλεί την ενότητα του έθνους όπως πολλές φορές μπορεί 

να ειπωθεί. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός κοινού πολιτισμού των πολιτών που 

χαρακτηρίζεται από ευημερία προϋποθέτει τα άτομα διαφορετικών πολιτισμών να 
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μπορούν να συμβιώνουν ομαλά, να διαλέγονται και να απολαμβάνουν τα ίδια 

δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία.
83

 H 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι η συνύπαρξη ομάδων με διαφορετικά 

εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά καθιστά μία χώρα πλουσιότερη καθώς 

δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν 

διαφορετικούς πολιτισμούς και να γίνουν πιο ολοκληρωμένοι ως ανθρώπινα όντα. Τα 

άτομα που αντιλαμβάνονται τον κόσμο μόνο από τη δική τους πολιτισμική και εθνική 

οπτική γωνία οδηγούνται σε εθνικό και πολιτισμικό εγκλωβισμό σε αντίθεση με τα 

άτομα που βλέπουν τον εαυτό τους και με τα μάτια άλλων πολιτισμών.
84

  

Είναι αυτονόητο ότι το σχολείο δεν δύναται να αλλάξει άμεσα τις δυσκολίες και τις 

κακές συνθήκες της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά και ειδικά 

τα παιδιά μειονοτικών ομάδων. Όμως, μπορεί να αλλάξει τις προοπτικές και να 

αυξήσει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. 
85

 

 

 

1.6 Οι «μειονότητες» στη σχολική τάξη. Από την θεωρία στην 

πραγματικότητα. 

 

 Είναι γνωστό ότι η θεωρία διαφέρει από την πράξη. Στη σύγχρονη εποχή έχουν 

ξεπεραστεί σημαντικά φράγματα και στιγματισμοί αναφορικά με τις μειονοτικές 

ομάδες. 
86

 Ωστόσο, ακόμη και σήμερα ο όρος «μειονότητα» πολλές φορές δεν 

αναφέρεται μόνο στο μέγεθος της αντίστοιχης ομάδας αλλά παραπέμπει και σε μια 

υποδεέστερη κοινωνική θέση. 
87

 Στους επίσημα διατυπωμένους σκοπούς της 

εκπαίδευσης των περισσότερων σύγχρονων κρατών αναφέρεται η αποδοχή και ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας, η εκτίμηση της πολιτισμικής προσφοράς όλων των 

λαών, η ανάπτυξη πνεύματος ανοχής, φιλίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των 
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λαών, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επίτευξη ειρήνης και 

συνεργασίας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

πρακτικών τίθεται υπό αμφισβήτηση ακόμη και σε χώρες που έδειχναν πρόθυμες για 

αλλαγή κάποιων αρνητικών καταστάσεων. 
88

 

Η ένταξη των παιδιών της μειονοτικής ομάδας στα γενικά σχολεία της πλειοψηφίας 

ακόμη προξενεί προβλήματα και προκλήσεις που είναι δύσκολο να επιλυθούν. Η 

αδυναμία επίλυσης αυτών των προκλήσεων καθιστά αδύνατη την αρμονική 

συνύπαρξη των μαθητών/τριών και κατ’ επέκταση την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη 

της κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, εμφανίζονται τεχνικά προβλήματα τα οποία 

αναφέρονται στην προσαρμογή των μαθητών/τριών που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η μειωμένη ή μηδαμινή επάρκεια των 

παιδιών στην κυρίαρχη γλώσσα, το χαμηλό επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης στη χώρα 

καταγωγής πριν την μετανάστευση, η μετανάστευση στη μέση της σχολικής χρονιάς 

και η δυσχέρεια ένταξης στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία τους είναι πολύ 

συχνά φαινόμενα. 
89

  

Παρόλο που οι μειονότητες κάνουν διαρκώς εντονότερη την παρουσία τους στις 

σύγχρονες κοινωνίες και επιδιώκουν την αναγνώριση και την επισημοποίηση της 

διαφορετικής τους ταυτότητας, οι πολιτικές των κυβερνήσεων οδηγούν στην 

διαιώνιση των φαινομένων ξενοφοβίας, ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών της πλειοψηφίας, αγνοώντας τις 

ιδιαιτερότητες των παιδιών της μειοψηφίας, με αποτέλεσμα τα παιδιά που φέρουν 

διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα να οδηγούνται στην αποξένωση καθώς 

αδυνατούν να προσαρμοστούν στη σχολική τάξη, η οποία παρουσιάζεται ως «ξένη» 

προς αυτά. Η μη καλλιέργεια του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση του «διαφορετικού» ως εχθρού και ως απειλή για την 

ευημερία της σχολικής τάξης και της κοινωνίας γενικότερα με αποτέλεσμα την 

εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών. 
90
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1.7 Αιτίες αδυναμίας ένταξης των «μειονοτήτων» στη σχολική τάξη  

 

Η αδυναμία της εκάστοτε κοινωνίας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος να 

επιλύσουν το πρόβλημα της προσέγγισης διαφορετικών μαθητών/τριών αποδίδεται 

στην εξίσωση όλων των παιδιών και στη μη αναγνώριση της διαφορετικότητας. 

91
  

Είναι συχνό το φαινόμενο της κυριαρχίας της πλειονοτικής ομάδας και της 

καθήλωσης των παιδιών της μειοψηφίας σε μειονεκτική θέση. Σύμφωνα με τις 

θεωρίες της αφομοίωσης που άνθισαν το 1960, τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών/τριών που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη εθνική ομάδα δεν έχουν θέση 

στη δημόσια σφαίρα και πρέπει να εξαλείφονται καθώς παρεμποδίζουν την κοινωνική 

συνοχή. Συχνά με την αιτιολογία της κατωτερότητας απογυμνώνονται από την 

γλώσσα και τον πολιτισμό τους και έρχονται αντιμέτωπα με την καταπίεση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας. 
92

  

Τα παιδία αυτά εξαναγκάζονται να αφομοιωθούν από την κυρίαρχη ομάδα, 

εσωτερικεύουν την ετικέτα της κατωτερότητας καθώς πείθονται για αυτήν και 

γίνονται θύματα αυτοεκπληρούμενων προφητειών. 
93

 Η αποτυχία τους στο σχολικό 

περιβάλλον και η μετέπειτα αδυναμία τους για ομαλή ένταξη στην κοινωνία 

αποδίδεται στα εγγενή χαρακτηριστικά της ομάδας που εκπροσωπούν.
94

 Τα παιδιά 

που διαθέτουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά που είναι περισσότερο σύμφωνα με τον 

κυρίαρχο πολιτισμό παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες προόδου στις σπουδές 

                                                           
91

 Tiedt P., Tiedt, I.(2006). Πολυπολιτισμική Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 113 
92

 Kymlicka, W. (2012). Πολυπολιτισμικές Οδύσσειες Οδύσσειες Πλοήγηση στη νέα διεθνή πολιτική 

της διαφορετικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης σελ. 135 
93

 Αυτοεκπληρούμενη προφητεία : πρόβλεψη που προκαλεί η ίδια την πραγμάτωσή της μέσω της 

θετικής ανάδρασης μεταξύ πεποίθησης και συμπεριφοράς. Τα παιδιά των μειονοτήτων πείθονται ότι 

είναι υποδεέστερα από τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας και ανίκανα να ενταχθούν ομαλά στη σχολική 

τάξη με αποτέλεσμα να μην καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να επιτύχουν. Αυτή η πνευματική 

απόσυρση συμβάλλει στη σχολική αποτυχία αυτών των παιδιών και στον γενικότερο κοινωνικό 

μαρασμό.  
94

 http://www.eparaschou.gr/wp-content/uploads/2008/08/BARBAS.pdf 



 
 

26 

σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από πολιτισμούς που δεν έχουν τόσα πολλά 

κοινά σημεία με τον κυρίαρχο πολιτισμό. 
95

 

 Συχνά προβάλλονται από τα ΜΜΕ οι υψηλές επιδόσεις ορισμένων μεταναστών 

μαθητών/τριών ως ένα φαινόμενο που αποτελεί εξαίρεση καθώς αρκετοί 

εκπαιδευτικοί αναμένουν από τα παιδιά αυτά χαμηλές επιδόσεις και αποκλίνουσα και 

παραβατική συμπεριφορά ενώ δεν εκλείπουν οι περιπτώσεις που οι γονείς 

αποφεύγουν να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά 

διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων καθώς  θεωρούν ότι το πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον δυσχεραίνει την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. 
96

  

Ωστόσο, η αποτυχία των παιδιών στο σχολείο δεν πρέπει να αποδίδεται στα ίδια τα 

παιδιά αλλά να οδηγεί σε επανεξέταση και αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισής 

τους. 
97

 Η αποτυχία των παιδιών αυτών δεν οφείλεται τόσο στις τεχνικές και 

διδακτικές που υιοθετούνται όσο στην απόρριψη της θεμελιώδους αρχής της 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας των μαθητών/τριών αυτών. Η απόρριψη της 

ταυτότητας των μαθητών/τριών πείθει τα παιδιά ότι η προσπάθεια τους για μάθηση 

είναι μάταιη με αποτέλεσμα να αποσύρονται πνευματικά από την σχολική ζωή. Η 

απόσυρση αυτή εκλαμβάνεται ως έλλειψη πνευματικών ικανοτήτων και ικανότητας 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. 
98

  

Συγκεκριμένα, όταν η γλώσσα, ο πολιτισμός των μαθητών/τριών και η εμπειρία τους 

απορρίπτονται και δεν λαμβάνουν καμία θέση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα 

στην τάξη, τα παιδιά αυτά περιθωριοποιούνται, νιώθουν την ανάγκη να διαφυλάξουν 

την πολιτισμική τους ταυτότητα και παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες 

σχολικής και επαγγελματικής αποτυχίας.
99

  

Ο αποκλεισμός του ιδιαίτερου πολιτισμού τους ισοδυναμεί με την απαξίωση μεγάλου 

μέρους του γνωστικού τους κεφαλαίου. Όταν το σχολείο επικεντρώνεται στη 

διδασκαλία του κοινού κώδικα, αγνοεί την ύπαρξη όποιων άλλων γλωσσών των 

μαθητών/τριών και απαξιώνει το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών της μειονοτικής 
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ομάδας, υπολείπεται από το να δημιουργήσει πολίτες ενεργούς στην κοινωνία και 

επικοινωνιακά επιδέξιους. 
100

 

 Ουσιαστικά, τα παιδία αυτά καλούνται να συμβιώσουν σε δύο πολιτιστικούς 

κύκλους που παρουσιάζουν ελάχιστα κοινά σημεία επαφής. 
101

 Το σχολείο 

αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής και η οικογένεια τον πολιτισμό 

της χώρας προέλευσης. 
102

 

 Η ενθάρρυνση της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας και η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορέσει το παιδί να νιώσει 

ασφάλεια, να αισθανθεί ότι ανήκει σε ένα σύνολο και να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη 

του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η μη αναγνώριση της ποικιλομορφίας των 

μαθητών/τριών δημιουργεί στα παιδιά χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς θεωρούν ότι 

αντιμετωπίζονται ως υποδεέστερα όντα και πολύ συχνά μπορεί να στιγματιστούν. 
103

  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η αναγνώριση της εξατομίκευσης της μάθησης. 

Το να δίνεται στα παιδιά περισσότερος χρόνος ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα 

βασικά θεμέλια για τη μάθηση παρά να χαρακτηρίζονται ως «ανίκανα» να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους 

και την αίσθηση της αυτοεκτίμησης τους. 
104

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 Σκούρτου, Ε.(2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 42 
101

 Τρέσσου, Ε., Μητακίδου Σ., (2007). Μειονότητες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, 

Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη Επίκεντρο Α.Ε. σελ. 82 
102

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: σελ. 138 
103

 Banks, J. (2012). Διαφορετικότητα και εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη Παγκόσμια 

προοπτική. Αθήνα: Πεδίο Α.Ε σελ. 90 - 91 
104

 Tiedt P., Tiedt, I.(2006). Πολυπολιτισμική Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 110 



 
 

28 

 

 

1.8 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  

 

Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ παιδιών και των 

εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των ίδιων των παιδιών καθορίζουν την μαθητική 

πρόοδο των μαθητών/τριών σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση τις μεθόδους 

διδασκαλίας των διάφορων μαθημάτων. Η επιβεβαίωση της αυτεπίγνωσης του 

παιδιού από τους εκπαιδευτικούς, η αποδοχή της ταυτότητάς του και η ανάπτυξη μιας 

δημιουργικής σχέσης ανάμεσά τους θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ομαλή ένταξη του στην τάξη και την  σχολική του επιτυχία. 
105

 Η μεταρρύθμιση μίας 

μόνο μεταβλητής, όπως για παράδειγμα του αναλυτικού προγράμματος και του 

προγράμματος σπουδών θεωρείται απαραίτητη αλλά όχι επαρκής. Θεωρείται 

ταυτόχρονα απαραίτητη η αναγνώριση του διαφορετικού σημείου εκκίνησης των 

μαθητών/τριών και της διαφορετικής προγενέστερης εμπειρίας. 
106

  

Η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα τους επιτρέψει να 

αποτελούν πρέσβεις δημοκρατικών αξιών και στάσεων και να είναι ικανοί να 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σχολικού πολιτισμού ο οποίος αποδέχεται και 

σέβεται τους ποικίλους πολιτισμούς  και την διαφορετικότητα των μαθητών/τριών 

κρίνεται αναγκαία. 
107

 Καθίσταται απαραίτητη η απόκτηση των απαραίτητων 

προσόντων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ετερογένεια και τον 

πλουραλισμό των μαθητών/τριών. 
108

  

O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την ομαλή ένταξη και εξέλιξη του 

παιδιού στη σχολική τάξη και είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο εφόσον οικοδομηθεί 

ένα κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα και μία ατμόσφαιρα συνεργασίας. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, διαπιστώνεται μία διαταραχή του όλου οικοσυστήματος, ένα μη 

συνταίριασμα ανάμεσα στο παιδί και στο σχολικό περιβάλλον. 
109

 

  Οι εκπαιδευτικοί συχνά κατηγορούνται ότι είναι ρατσιστές, εθνοκεντρικοί και μη 

φιλικοί προς την πολιτισμικά πλουραλιστική κοινωνία. 
110

 Η έλλειψη ενθάρρυνσης 

και στήριξης και η απουσία απαραίτητων πόρων ανακόπτουν την πρόθεση των 

εκπαιδευτικών για αλλαγές με αποτέλεσμα η ενταξιακή εκπαίδευση να μην βρίσκει 

πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί και να μην δύνανται να 

δημιουργηθούν εποικοδομητικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνθήκες προστασίας 

της πολιτισμικής διαφορετικότητας. 
111

  

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ταυτότητας που υπάρχει σε κάθε σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δεν έρχεται αντιμέτωπη 

με εμπόδια σε περίπτωση πολιτισμικής ομοιογένειας. Αντίθετα, σε περίπτωση 

πολιτισμικού χάσματος απαιτείται να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών ώστε να επιτευχθεί η αποδοχή και ο σεβασμός της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας, γεγονός που χρειάζεται την παροχή της ανάλογης στήριξης και 

βοήθειας. 
112

  

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα, λοιπόν, είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

καθώς πολλές φορές παρουσιάζονται ανέτοιμοι να διαχειριστούν την 

διαφορετικότητα. Έρχονται αντιμέτωποι σε μία τάξη η οποία απαρτίζεται από παιδιά 

με διαφορετική καταγωγή, διαφορετικά ιδιώματα, διαφορετικές γλώσσες, 

διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας και διαφορετικές εμπειρίες. Πολλές φορές 

μπροστά σε αυτή την ποικιλομορφία μπερδεύονται και νιώθουν ανασφάλεια με 

αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται πίσω από την άποψη ότι δεν τους αφορά το 

διαφορετικό πολιτισμικό και μορφωτικό υπόβαθρο των παιδιών και  να 

επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ομάδας. 
113
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Όλα τα παιδιά, παρά τη διαφορετικότητά τους ζητούν να αναγνωριστούν τα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους, να γίνουν αποδεκτά και σεβαστά και να αποφευχθούν οι 

γενικεύσεις που οδηγούν σε στερεότυπο τρόπο σκέψης. 
114

  

Δυστυχώς όμως, δεν εκλείπουν και οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που η στάση 

τους απέναντι σε αλλοδαπούς μαθητές/τριες καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα 

πιθανά στερεότυπα που έχουν διαμορφώσει. 
115

 Το έργο του εκπαιδευτικού είναι 

εξαιρετικά δύσκολο καθώς καλείται να εξισορροπήσει διαφορές και ομοιότητες 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και να επιτύχει την αρμονική συνύπαρξή τους σε 

μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει 

στις μεγάλες αυτές απαιτήσεις κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενιαίας 

συγκροτημένης πολιτικής και κατάλληλα σχεδιασμένης εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 
116

 

 

 

1.9  Συμπεράσματα 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών είναι  ο πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας τους. Όπως, προαναφέρθηκε, πρόκειται για την συνύπαρξη στην ίδια 

κοινωνία διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που φέρουν δικές τους αξίες, ανάγκες 

και επιθυμίες. 
117

 Το έντονο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας οφείλεται κυρίως 

στην μετακίνηση των ατόμων σε χώρα διαφορετική από τον τόπο καταγωγής τους.  
118

 Το βασικό θέμα που εγείρεται είναι ο τρόπος προσέγγισής τους από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα ώστε να επιτευχθεί η αρμονική 

ένταξη και εξέλιξη τους και να αποφευχθεί η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών 

και η καλλιέργεια στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 
119
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Η κοινωνική ένταξη του ατόμου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

εξέλιξή του στην κοινωνία. 
120

 Βασικός φορέας κοινωνικοποίησης πέρα από τους 

γονείς  θεωρείται το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση συνδέεται σε μεγάλο 

βαθμό με τη σχολική κοινωνικοποίηση του/της μαθητή/τριας και τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του. 
121

 Είναι αυτή που προετοιμάζει τα παιδιά για την μετάβαση 

από την οικογένειά τους στην κοινωνία. 
122

 Συγκεκριμένα, μέσω της ορθής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της δύναται να συμβάλλει στην ενεργοποίηση του 

παιδιού, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του στη σχολική τάξη , στην ενίσχυση της 

αυτοαντίληψής του, στον σεβασμό της προσωπικότητάς του, στην ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και στη μετατροπή του σε ένα ενεργό πολίτη στην κοινωνία που αγωνίζεται 

για την διεκδίκηση των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων του. 
123

 

Ωστόσο, τα προγράμματα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου 

ανταποκρίνονται στις στάσεις, στις αξίες και στις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης με 

αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ελλείψεις και οι ιδιαίτερες 

ανάγκες μιας συγκεκριμένης μερίδας μαθητών/τριών και να επιφορτίζονται τα παιδιά 

με ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν. 
124

  

Ο λεγόμενος «εκδημοκρατισμός» του σχολείου δεν έφερε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα καθώς ακόμη και σήμερα το σχολείο αδυνατεί να προσαρμοστεί στα 

κοινωνικά δεδομένα και στις συνθήκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας 

με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο ρόλος του δασκάλου και να καθίσταται αδύνατη η 

ομαλή ένταξη και εξέλιξη όλων των παιδιών στο σχολείο και στην κοινωνία 

γενικότερα. 
125

 

Η λέξη κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών και των εμποδίων που 

αντιμετωπίζει το σχολείο στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο ρόλου του είναι 

η προσαρμογή.  Το σχολείο οφείλει να μάθει να συμπορεύεται με την εποχή του, να 

αποδέχεται και να αντιμετωπίζει την αντικειμενική πραγματικότητα της καθημερινής 

ζωής και να εκλαμβάνει την διαφορετικότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας 

και όχι ως απειλή. 
126
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2. H προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας από τους Διεθνείς 

Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ο πολιτισμός αποτελεί το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των λαών και ο σεβασμός 

της πολιτισμικής διαφορετικότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση οικοδόμησης 

μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής και ειρηνικής κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από 

ανοχή και ευρύτητα πνεύματος. Ουσιαστικά, ο πολιτισμός κάθε χώρας εκφράζει την 

εκάστοτε κοινωνική και ανθρώπινη πραγματικότητα , τον τρόπο ζωής των ανθρώπων 

που την απαρτίζουν και συνιστά σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. 
127

 

Δεδομένης της συνεχόμενης αύξησης των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τόσο οι 

Διεθνείς Οργανισμοί όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από συμβάσεις και δράσεις 

αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην 

καταπολέμηση της ανισότητας στην εκπαίδευση λόγω πολιτισμικής ετερότητας. 

Μέσα από την υιοθέτηση θεμελιωδών στρατηγικών αποσκοπούν στη διάδοση και 

εδραίωση της πολυπολιτισμικότητας και την εξάλειψη ρατσιστικών συμπεριφο-   

ρών. 
128

 

 

 

2.1 Διεθνείς Οργανισμοί και πολιτισμική ετερότητα 

 

Σημαντική αλλαγή στη δόμηση και λειτουργία της κοινωνίας επέφερε ο καταστατικός 

χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που υπογράφτηκε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 

1945. Αποτελεί θεμελιώδη προσπάθεια των κυβερνήσεων των κρατών που 

απαρτίζουν τα Ηνωμένα Έθνη  να διακηρύξουν την πίστη τους στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου και να συμβάλλουν στην 
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οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία, 

δικαιοσύνη και ισότητα. 
129

  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου που υιοθετήθηκε το 1948. Με την υιοθέτηση αυτή τα άτομα 

μειονοτικών ομάδων απαιτούν ισότητα και την απαιτούν ως δικαίωμα. Απορρίπτεται 

η θεωρία της ανωτερότητας κάποιων λαών από άλλους λόγω πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών και κατ’ επέκταση ο ρατσισμός θεωρείται κατακριτέος και όχι 

κοινωνικά αποδεκτός. 
130

 Σύμφωνα με αυτήν, όλα τα άτομα γεννιούνται ελεύθερα και 

ίσα απέναντι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα (άρθρο 1) και πρέπει να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους ανεξαρτήτως φύλου, γλώσσας, 

θρησκείας, πολιτικών η άλλων πεποιθήσεων, εθνικής η κοινωνικής καταγωγής, 

περιουσίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6, κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται δικαιούται να γίνεται 

σεβαστό από το νόμο,  ενώ σύμφωνα με το άρθρο 14 έχει το δικαίωμα λόγω διωγμών 

να ζητά και να του παρέχεται άσυλο σε άλλη χώρα. Το άρθρο 26 αναφέρεται στην 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε αυτήν ενώ ως 

απώτερος σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος ορίζεται η προώθηση της 

αλληλοκατανόησης και της ανεκτικότητας ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις θρησκείες και 

τις φυλές. 
131

  

Η Σύμβαση της Γενεύης επικεντρώνεται στο φλέγον για την σημερινή εποχή ζήτημα 

των προσφύγων. Η παραπάνω Σύμβαση υπογράφτηκε στις 28.07.1951 και τέθηκε σε 

ισχύ στις 22.04.1954 και συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς 

των προσφύγων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 04.10.1967. 
132

 Πρόκειται για το 

βασικό νομικό κείμενο στο οποίο ορίζεται ποιος είναι πρόσφυγας, τα δικαιώματα του 

και οι υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. 
133

 Πρόσφυγας σύμφωνα με την 

παραπάνω Σύμβαση θεωρείται κάθε άτομο που βρίσκεται έξω από το κράτος του 

οποίου είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι θα υποστεί διωγμούς λόγω 
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της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητάς, της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας ή των πολιτικών του πεποιθήσεων και επιπλέον η χώρα του δεν δύναται να του 

παρέχει προστασία ή εξαιτίας του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να τεθεί υπό την 

προστασία αυτή. 
134

 Σε αντίθεση με την έννοια του πρόσφυγα, ως μετανάστης ορίζεται 

το άτομο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του για να εγκατασταθεί μόνιμα ή 

προσωρινά σε κάποια άλλη . 
135

  

Ακόμη, το 1951 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο οποίος 

αποτελείται από 155 κράτη – μέλη, 11 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του 

παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες. Πρόκειται για έναν 

διακυβερνητικό οργανισμό που στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται μεταξύ 

των άλλων η λειτουργική διαχείριση της μετανάστευσης, η εύρεση λύσεων σε 

προβλήματα που εμφανίζονται λόγω της μετανάστευσης, η παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας στους μετανάστες και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και 

επιτυγχάνονται κυρίως μέσω υπηρεσιών και συμβούλων στις κυβερνήσεις και στους 

μετανάστες. 
136

 

Το 1959 υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού με την πρώτη αρχή της οποίας αναγνωρίζεται σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα 

να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που ορίζονται στη Διακήρυξη ανεξαρτήτως 

διακρίσεως λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής 

προέλευσης ή άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της οικογένειάς του. Η 

έβδομη αρχή της Διακήρυξης αναγνωρίζει σε κάθε παιδί το δικαίωμα της 

εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν και να είναι υποχρεωτική στην 

στοιχειώδη τουλάχιστον βαθμίδα με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

του παιδιού ώστε να γίνει χρήσιμο μέλος της κοινωνίας ενώ η δέκατη αρχή 
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αναφέρεται στην προστασία του παιδιού από ενέργειες που προωθούν θρησκευτικές, 

φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις και στην ανατροφή του παιδιού με πνεύμα 

φιλίας και ανοχής μεταξύ των λαών. 
137

 

 Το 1966 ακολούθησε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Μορφωτικά Δικαιώματα το οποίο αναφέρει στο άρθρο 2 ότι τα συμβαλλόμενα 

κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν την πλήρη άσκηση των αναγνωριζομένων 

δικαιωμάτων σε όλα τα άτομα χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως. 
138

 Το άρθρο 13 

επικεντρώνεται στο δικαίωμα εκπαίδευσης κάθε ατόμου, στην προώθηση της φιλίας 

και της ανοχής μεταξύ διαφορετικών ομάδων  και στη διατήρηση της ειρήνης μέσω 

της εκπαίδευσης.  

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 

αναφέρεται επίσης στη δέσμευση των συμβαλλόμενων μελών να παρέχουν σε όλα τα 

άτομα ανεξαρτήτως διακρίσεων όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με το άρθρο 12 κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει οποιαδήποτε 

χώρα συμπεριλαμβανομένης και της δικής του και σύμφωνα με το άρθρο 13 κάθε 

αλλοδαπός που βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτους δεν 

μπορεί να απελαθεί παρά μόνο σε περίπτωση απόφασης που εκδίδει ο νόμος. Στο 

άρθρο 18 αναφέρεται ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας και μπορεί να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθησή του 

ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, 

πρακτικής και διδασκαλίας. Το άρθρο 24 επικεντρώνεται στα δικαιώματα που έχει 

κάθε παιδί στα μέτρα προστασίας που απαιτεί η θέση του ως ανήλικου χωρίς 

διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής 

προέλευσης, περιουσίας ή γέννησης. Το άρθρο 27 εστιάζει στις εθνοτικές, γλωσσικές 

ή θρησκευτικές μειονότητες και στο δικαίωμά τους να ασκούν τη δική τους 
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πολιτιστική ζωή, να ασκούν τη δική τους θρησκεία και να χρησιμοποιούν τη δική 

τους γλώσσα. 
139

  

Το ίδιο έτος υπογράφτηκε το Διεθνές Σύμφωνο για την εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων το οποίο δεσμεύει τα συμβαλλόμενα κράτη να προωθήσουν την 

αλληλοκατανόηση όλων των φυλών και να καταπολεμήσουν τις φυλετικές 

διακρίσεις. 
140

  

Το 1989 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ειδική Σύμβαση για 

τα δικαιώματα του παιδιού. Πρόκειται για τον πρώτο παγκόσμιο νομικά δεσμευτικό 

κώδικα για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Το άρθρο 2 

αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του, 

της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής του καταγωγής, της περιουσίας του, της 

ανικανότητάς του, της γέννησής τους η οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.  Το άρθρο 

22 αναφέρεται στα παιδιά των προσφύγων είτε αυτά είναι μόνα τους είτε 

συνοδεύονται από τους γονείς τους. Στα παιδιά αυτά πρέπει να παρέχεται 

ανθρωπιστική βοήθεια και να δύνανται να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που τους 

αναγνωρίζονται. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση και δεν 

πρέπει να αποκλείονται από αυτήν. Στο άρθρο 30 γίνεται αναφορά στις μειονοτικές 

ομάδες, δηλαδή στις ομάδες που διαθέτουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

από την κυρίαρχη ομάδα και σύμφωνα με αυτό κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ασκεί την 

δική του θρησκεία και να χρησιμοποιεί την δική του γλώσσα. 
141

 

Εκτός από τις Συμβάσεις και τις Διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν 

στην επίτευξη ισότητας και δικαιοσύνης για όλα τα άτομα, αναμφίβολα ο ρόλος που 

καλείται να διαδραματίσει η  Unesco στην προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας 
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και την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι σημαντικός λαμβάνοντας υπόψη τις 

αρμοδιότητές της. Πρόκειται για τον αρμοδιότερο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 

σε θέματα εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
142

 Αποσκοπεί στην προώθηση της 

ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

και θέτει στις βασικές της προτεραιότητες την εκπαίδευση για να επιτύχει τους 

στόχους της.  
143

  

H προσέγγιση της αναγκαιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών των μειονοτικών 

ομάδων συνδέεται με την γενικότερη ιδεολογική πλατφόρμα της Unesco η οποία 

αναφέρεται στα δικαιώματα του ατόμου και κυρίως στα δικαιώματα του παιδιού. 

Εφαρμόζει προγράμματα «για μια εκπαίδευση για όλους» ώστε να επιτευχθεί η 

ενσωμάτωση των παιδιών χωρίς διακρίσεις στην σχολική τάξη, η αποδοχή τους από 

το κοινωνικό σύνολο και η άρση των εμποδίων που ευνοούν τις κοινωνικές 

ανισότητες. 
144

 

Συγκεκριμένα, επιδιώκει να συμβάλλει στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού και τον 

εκδημοκρατισμό της παιδείας. Ο εκδημοκρατισμός της παιδείας αναφέρεται στην 

πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και για αυτό το λόγο η Unesco στρέφεται κυρίως 

στη διερεύνηση του φαινομένου της εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης και 

προσπαθεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση κάθε ατόμου στα βασικά στοιχεία της 

οικουμενικής γνώσης, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και κυρίως του 

δικαιώματος κάθε ατόμου στην μόρφωση μέσα από τον αγώνα κατά των διακρίσεων.  

Ο αναλφαβητισμός αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές ανισότητας και 

συνδέεται άμεσα με τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω εθνικής ή 

κοινωνικής καταγωγής, οικονομικής κατάστασης κλπ. Στόχος της Unesco δεν είναι 

απλώς η προώθηση του αλφαβητισμού και η κατάκτηση των βασικών γνώσεων 

γραφής και ανάγνωσης αλλά η συμβολή του στην απελευθέρωση και προκοπή του 

ανθρώπου στην κοινωνία. 
145
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Σύμφωνα με την Unesco οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το κλειδί κάθε εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης καθώς πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις αλλαγές της 

κοινωνίας και τις προκλήσεις που αυτές συνεπάγονται. Για αυτό το λόγο σε 

συνεργασία με το P.N.U.D.  (Programme des Natios Unies pour le developpement) 

και τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες έχει αναλάβει την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ώστε να προετοιμαστούν για τις αλλαγές του μέλλοντος. Η παιδεία 

θεωρείται ότι έχει μία δυναμική σχέση με τον πολιτισμό καθώς η ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου που συνιστά βασικό σκοπό της συνδέεται 

άμεσα με τον πολιτισμό και το παρελθόν του ατόμου. Η Unesco παρακινεί τον κάθε 

λαό να αναζητά το παρελθόν του, να διατηρεί την ταυτότητά του αλλά ταυτόχρονα να 

αποδέχεται και να σέβεται την πολιτισμική ιδιαιτερότητα. 
146

 

Ακόμη, η Unesco αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της μητρικής 

γλώσσας του παιδιού και τονίζει το πλήθος των πλεονεκτημάτων που αυτή 

συνεπάγεται. 
147

 Στο άρθρο 2 της απόφασης που έλαβε το 1953 αναφέρεται ότι η 

μητρική γλώσσα συνιστά το καλύτερο μέσο διδασκαλίας ενός παιδιού καθώς 

πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής του ταυτότητάς του η 

χρησιμοποίηση του οποίου του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής και 

συμβάλλει στη διατήρηση της συναισθηματικής του ισορροπίας, ένα μέσο ταύτισης 

του παιδιού με την οικογένειά του και ένα σημαντικό σύστημα σημάτων που 

εξασφαλίζει την ικανότητα έκφρασης και κατανόησης και συμβάλει στην πνευματική 

και κοινωνική του ανάπτυξη και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας. Αντίθετα, η μη αποδοχή της μητρικής γλώσσας του παιδιού και η 

επαφή του με μία τελείως άγνωστη για αυτό πραγματικότητα του δημιουργεί αίσθημα 

ανασφάλειας και πολλές φορές οδηγεί στην ανάπτυξη μαθησιακών δυσκολιών, 

σχολικής αποτυχίας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Η αναγνώριση, 

λοιπόν, της μητρικής γλώσσας ως γλώσσας διδασκαλίας συνδέεται με την γενικότερη 

ιδεολογική πλατφόρμα της Unesco και την επίτευξη απώτερων στόχων όπως είναι η 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου και συγκεκριμένα του δικαιώματος για 

ίσες ευκαιρίες και για πλήρη ένταξη στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 
148
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Πέρα από την Unesco, καταλυτικός στον αγώνα για την άρση των διακρίσεων 

θεωρείται ο ρόλος της Unicef η οποία συστάθηκε το 1946 ως Διεθνές Ταμείο Άμεσης 

Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και επεκτάθηκε από το 1950 και σε 

Πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. 
149

 

Οραματίζεται μία κοινωνία που θα παρέχει σε κάθε παιδί ίσες ευκαιρίες σε μια 

ποιοτική εκπαίδευση και για αυτό το λόγο υποστηρίζει καινοτόμα προγράμματα και 

πρωτοβουλίες που αφορούν κυρίως περιθωριοποιημένα παιδιά, παιδιά μειονοτήτων, 

παιδιά που έχουν βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες ένοπλων συρράξεων κλπ. 
150

 

Μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, εξαλείφοντας κάθε είδους ανισότητα καθώς θεωρεί 

ότι η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την 

ευημερία κάθε παιδιού και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο των κοινωνιών. 
151

  

 Στους βασικούς στόχους της αναφέρεται 2 εκατομμύρια παιδιά να αποκτήσουν 

πρόσβαση στην επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση, 3 εκατομμύρια παιδιά να έχουν 

τη δυνατότητα να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη και 2,9 εκατομμύρια παιδιά να 

ξεπεράσουν το πρόβλημα του υποσιτισμού σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται 

στο «Humanitarian Action for Children 2016». 
152

 Σύμφωνα με τη Unicef, πρέπει να 

παρέχονται σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στη ζωή ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη 

ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινή ευημερία.  Για αυτό, κρίνεται απαραίτητη η 

καταπολέμηση της ανισότητας που απειλεί της κοινωνίες και η επίτευξη ισότητας και 

δικαιοσύνης καθώς σε διαφορετική περίπτωση το 2030 υπολογίζεται ότι 60 

εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο θα παραμείνουν εκτός υποχρεωτικής σχολικής 

εκπαίδευσης βιώνοντας έντονα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. 
153

 

 Δεδομένου του γεγονότος ότι τα περισσότερα παιδιά που οδηγούνται στον 

αποκλεισμό από το εκπαιδευτικό σύστημα προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα και μειονοτικές κοινωνικές ομάδες, η Unicef 
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συνεργάζεται με κυβερνήσεις, άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, μη 

κυβερνητικούς διεθνείς οργανισμούς, με την κοινωνία των πολιτών και αναπτυξιακές 

τράπεζες με σκοπό των μεγιστοποίηση των πόρων για την εκπαίδευση και την 

επίτευξη βελτιώσεων σε αυτό τον τομέα. 
154

 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των Διεθνών Οργανισμών να συμβάλουν στη 

δημιουργίας μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, η προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ατόμου και των δημοκρατικών ελευθεριών συνεχίζει να συνιστά 

σημαντική πρόκληση για τις ανεπτυγμένες χώρες.  Η μη αποδοχή της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας μπορεί να οδηγήσει σε πολιτισμικό μαρασμό των οικονομικά 

ανίσχυρων κρατών. 
155

 Υπάρχει, λοιπόν, αρκετός δρόμος να διανυθεί ώστε να 

επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της εξάλειψης των διακρίσεων και της οικοδόμησης μιας 

κοινωνίας βασισμένης στην αλληλοκατανόηση και την ανοχή.  

 

 

2.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

2.2.1.  Ευρωπαϊκή Ένωση και προστασία πολιτισμικής ετερότητας 

 

H Ευρωπαϊκή Ενοποίηση σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών καθώς αποτελεί συνένωση λαών με διαφορετική πολιτιστική και εθνική 

ταυτότητα, διαφορετικές εμπειρίες και αξίες. Η γλώσσα, η θρησκεία, οι αξίες και 

γενικότερα η παράδοση κάθε λαού δεν αποτελούν εμπόδιο για τον θεσμό της 

Ενωμένης Ευρώπης αλλά αντίθετα απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της. 
156

 Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση οραματίζεται μία κοινότητα στην οποία τα άτομα θα 

μετακινούνται, θα ζουν ελεύθερα και θα συνεργάζονται με άτομα άλλων χωρών, 
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γεγονός που προϋποθέτει την άμβλυνση των αντιθέσεων, την εξάλειψη 

προκαταλήψεων, την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. 
157

  

Η Ευρώπη είναι περήφανη για την πολιτιστική της πολυμορφία και έχει στόχο να την 

προστατέψει, να την στηρίξει και να βοηθήσει να γίνει προσιτή στους άλλους, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 167 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

158
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει στις προτεραιότητές της την προώθηση της 

πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς 

αυτοπροσδιορίζεται ως μια κοινότητα που βασίζεται στην αρχή της ενότητας μέσα 

από την διαφορά. Ο σεβασμός της πολυμορφίας των πολιτισμών μαζί με τον σεβασμό 

του ατόμου, την ανάπτυξη κλίματος ανεκτικότητας και αποδοχής του διαφορετικού 

και την προώθηση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών συνιστούν βασικές αξίες 

της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί σε μία ενσωμάτωση που αποδέχεται 

και σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα των κρατών μελών. 
159

 Η προστασία της 

γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας δεν απαιτεί απλώς την αναγνώρισή της 

αλλά την υιοθέτηση ειδικού σχεδιασμού και κατάλληλων πολιτικών ώστε να 

αποφευχθεί η πολιτισμική αφομοίωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός μειονοτικών 

ομάδων. 
160

  

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με την 

μετανάστευση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνιστά μία 

πραγματικότητα που πρόκειται να συνεχιστεί μελλοντικά. Κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990 η μετανάστευση αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα μεταβολής του 

πληθυσμού στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
161

 Η κατάρρευση του 

κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 1989 αποτέλεσε το έναυσμα 

για την έναρξη της ευρωπαϊκής ιστορίας της πολυπολιτισμικότητας. Επικεντρώνεται 
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το ενδιαφέρον της Ευρώπης στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και η 

μεταχείριση τους θεωρείται πλέον ζήτημα έννομου διεθνούς συμφέροντος. 
162

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει την ένταξη των μεταναστών στο πλαίσιο των 

δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική ένταξη τους αναφέρεται 

στην εξίσωσή των δικαιωμάτων και των καθηκόντων τους και στην πρόσβασή τους 

σε δεδομένα και υπηρεσίες με δεδομένα που ισχύουν και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Με λίγα λόγια, πρόκειται για οικοδόμηση συνθηκών ίσων ευκαιριών και ίσης 

αντιμετώπισης. 
163

 

Άτομα μετακινούνται σε χώρες της Ευρώπης είτε για να σπουδάσουν είτε για να 

εργαστούν είτε για λόγους επανασύνδεσης με την οικογένειά τους. Πρόκειται για 

μετανάστευση η οποία σχετίζεται κυρίως με την ανάγκη φθηνού εργατικού 

δυναμικού στις βιομηχανικές χώρες του τρίτου κόσμου. Σε μία Ένωση κρατών που 

έχουν καταργηθεί τα εσωτερικά σύνορα και έχει επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση 

των ατόμων κρίνεται ανεπαρκής η μεμονωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού 

ζητήματος από κάθε χώρα χωριστά και απαιτείται η συνεργασία των κρατών μελών 

για την διαχείριση του με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες του ατόμου. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη 

δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου το οποίο ορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής συγκεκριμένων κατηγοριών μεταναστών όπως 

είναι οι σπουδαστές, οι ερευνητές, οι εργαζόμενοι και τα άτομα που μετακινούνται 

για λόγους οικογενειακής επανένωσης ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες 

εισδοχής και να εξασφαλιστεί η παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση. 
164

  

Ωστόσο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μετανάστευσης κρίνεται 

αναγκαία η ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες. Το 2005 ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται η Συνολική Ευρωπαϊκή Προσέγγιση της Μετανάστευσης(GAMM) η 

οποία προσδιορίζει τους όρους συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες 

χώρες με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, τον περιορισμό της 
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παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης του ασύλου. 

165
 

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βαρύτητα στην προστασία της 

πολιτισμικής ετερότητας γίνεται φανερό και από τις ανάλογες αναφορές στις 

Συνθήκες. Αρχικά, το άρθρο 18 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Η Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσσει ότι αυτή βασίζεται στις αξίες του σεβασμού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 

μειονότητες, εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 

απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
 166

  

Με τη συνθήκη σου Μάαστριχτ το 1992 η πολιτισμική πολιτική φαίνεται να αποκτά 

δική της νομική βάση. Στο άρθρο 151.1 γίνεται αναφορά στην προώθηση της κοινής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στο σεβασμό της πολυμορφίας των πολιτισμών ενώ το 

άρθρο 154.1 επικεντρώνεται στην υποχρέωση της Κοινότητας να λαμβάνει υπόψη 

της τις πολιτισμικές πτυχές κατά τη δράση της. Ουσιαστικά, με την Συνθήκη του 

Μάαστριχτ αναγνωρίζεται η πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
167

 

Ακόμη, ο θεμελιώδης χαρακτήρας που κατέχει η πολιτισμική πολυμορφία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται φανερός από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος αναγνωρίζει μία σειρά 

προσωπικών, αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των 

πολιτών και μόνιμων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 

21 αναφέρεται η απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων και στο άρθρο 22 η υποχρέωση 

της Ένωσης να σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.  
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 European Commission, Global Approach to Migration and Mobility,  
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Κορύφωση του σεβασμού της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας ως βασικής  

αξίας της Ένωσης αποτελεί η αποδοχή της Σύμβασης της Unesco για την προστασία 

και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων που 

συνομολογήθηκε στο Παρίσι το 2005 και η οποία ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα 

στους πολιτισμούς, την πολιτιστική αλληλεπίδραση και προάγει τον σεβασμό της 

πολυμορφίας των πολιτισμών. 
168

 

Την περίοδο 2007 – 2013 το πρόγραμμα «Πολιτισμός» αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

κοινής πολιτιστικής κληρονομίας των Ευρωπαίων και στην προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. 
169

Ακόμη, τo 2008 ορίζεται ως Ευρωπαϊκό Έτος 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου με απώτερο σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου, την ανάπτυξη κλίματος σεβασμού της πολυμορφίας και την ανάδειξη της 

συνεισφοράς της πολυμορφίας στην κληρονομιά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
170

 

Γενικότερα, η πολιτική της Ένωσης αναφορικά με την πολυγλωσσία έχει δύο πτυχές, 

την προστασίας της πλούσιας γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης και την 

προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ομιλούνται 24 

επίσημες γλώσσες και 40 περιφερειακές ή μειονοτικές από περίπου 40 εκατομμύρια 

άτομα. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2012 έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν θετική 

στάση απέναντι στην πολυγλωσσία καθώς το 98% θεωρεί ότι η γνώση ξένων 

γλωσσών είναι χρήσιμη για το μέλλον των παιδιών τους, το 88% θεωρεί ότι η γνώση 

γλωσσών εκτός από την μητρική είναι χρήσιμη για τους ίδιους, το 72% πιστεύει ότι 

κάθε άτομο πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες και το 77% ότι η 

βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων συνιστά προτεραιότητα. 
171

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με τη χρηματοδότηση σχεδίων και συμπράξεων στη 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τις μειονοτικές γλώσσες και στην προώθηση 

της διδασκαλίας και της εκμάθησής τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 
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επιβίωσή τους. 
172

 Χαρακτηριστική είναι η χρηματοδότηση της μελέτης του 

«Ευρωμωσαικού» που πρόκειται για την μελέτη των μειονοτικών γλωσσικών ομάδων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η διαπίστωση της κατάστασης των διάφορων 

γλωσσικών ομάδων που υπάρχουν στην Ένωση σε σχέση με το δυναμικό τους για 

παραγωγή και αναπαραγωγή και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τις 

διαδικασίες αυτές. 

 H γλώσσα συνιστά βασικό συστατικό στοιχείο της πολυμορφίας, η διατήρηση της 

οποίας οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης της ευημερίας της 

κοινωνίας. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η παροχή σημαντικής στήριξης στις 

μειονοτικές γλωσσικές ομάδες και η καταπολέμηση της εχθρότητας που μερικές 

φορές εκδηλώνεται προς αυτές ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν και να 

επιβιώσουν.
 173

 Ακόμη, στα χρηματοδοτούμενα σχέδια της Ένωσης για την 

διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας είναι το σχέδιο CRAMLAP που αποσκοπεί 

στη στήριξη της κέλτικης και άλλων περιφερειακών γλωσσών μέσω της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και το σχέδιο NPLD που αποτελεί ένα δίκτυο για την προώθηση της 

γλωσσικής πολυμορφίας. 
174

 Επίσης, το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για 

την διδασκαλία και εκμάθηση περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών. 
175

 

Καταληκτικά, η ύπαρξη πολιτιστικού πλουραλισμού στην Ένωση είναι αναμενόμενη 

και θα συνεχίσει να υπάρχει καθώς απαρτίζεται από κράτη μέλη που διαθέτουν 

πλούσια πολιτιστική παράδοση , συμμερίζονται και υιοθετούν κάποιες κοινές αξίες 

και αρχές αλλά εξακολουθούν να διατηρούν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά τους δεδομένα 

που συνιστούν την μοναδική ταυτότητά τους.  
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2.2.2 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και πολιτισμική ετερότητα 

 

Ο σεβασμός και η αποδοχή της πολυμορφίας των πολιτισμών συνδέεται άμεσα με την 

εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς προϋποθέτουν μία 

εκπαίδευση που αποσκοπεί στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και πνεύματος 

ανοχής και αλληλοκατανόησης. Η ύπαρξη μιας δημοκρατικής Ενωμένης Ευρώπης με 

βασικά χαρακτηριστικά την ισότητα, την δικαιοσύνη, την αλληλοκατανόηση, την 

αλληλεγγύη και το σεβασμό των διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει 

κάθε λαός μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή μιας ποιοτικής πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης.  
176

 

Στα πλαίσια του βασικού σκοπού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η προώθηση της 

ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη και της 

προστασίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών κρίνεται απαραίτητη η καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και η διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης όλων των 

ατόμων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
177

 

Την περίοδο 1950 – 1970 η μετανάστευση στην Ευρώπη αντιμετωπίζονταν ως ένα 

προσωρινό φαινόμενο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για την 

εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω της οποία καλλιεργείται η 

αποδοχή και ο σεβασμός της πολιτισμικής ετερότητας. Στη συνέχεια, αναγνωρίστηκε 

το γεγονός ότι οι κοινωνίες είναι και θα συνεχίσουν να είναι πολιτισμικά 

ανομοιογενείς καθώς αποτελούνται από διαφορετικές ομάδες που φέρουν δικά τους 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επομένως, έγινε κατανοητό ότι καθίσταται απαραίτητη 

η άσκηση μας εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω της οποίας θα ενθαρρύνεται η 

διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών των ομάδων.  Με τον όρο «διαπολιτισμική» 

εκπαίδευση νοείται η απόδοση προτεραιότητας στην αρμονική και ομαλή συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων στη σχολική τάξη και η ανάπτυξη πνεύματος 

ανοχής, αλληλοκατανόησης και φιλίας μεταξύ τους. 
178
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Από το 1970 και μετά, διαπιστώνεται σταδιακά μια θετική πολιτική αλλαγή σε 

θέματα εκπαίδευσης γενικότερα. Η εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας 

διακρίνεται σε γενική και ειδική. Η γενική εκπαιδευτική πολιτική αναφέρεται στο 

εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών γενικώς ενώ η ειδική 

εκπαιδευτική πολιτική εστιάζει σε ιδιαίτερες κατηγορίες πληθυσμού όπως είναι οι 

μειονεκτούσες ομάδες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.  Στους ευρύτερους στόχους 

της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής εντάσσονται η καταπολέμηση της 

ξενοφοβίας και του ρατσισμού, η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού με την 

διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των μειονεκτουσών ομάδων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την κοινωνία και η εξασφάλιση ενός υψηλά εκπαιδευμένου και 

ευπροσάρμοστου στις γρήγορες μεταβολές της τεχνολογίας εργατικού δυναμικού. 
179

 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, από νωρίς εξέφρασαν την επιθυμία 

τους να κατανοήσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και να συνεργαστούν σε 

αυτόν τον τομέα ανταλλάζοντας απόψεις και εμπειρίες. 
180

 Η εκπαιδευτική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο του δικαιώματος της 

διαφορετικότητας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων δικαιωμάτων και όλα τα 

κράτη μέλη κινούνται στο πλαίσιο αυτό για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών 

και γενικά των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Ωστόσο, η κάθε χώρα βιώνει 

διαφορετικά το φαινόμενο της μετανάστευσης και της πολιτισμικής ετερότητας 

καθώς έχει διαφορετικό πολιτισμό, διαφορετική ιστορία και ασκεί πολιτική υπό 

διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. 
181

 

Από την έναρξη της κοινοτικής συνεργασίας στα θέματα παιδείας δόθηκε βαρύτητα 

στην ένταξη των αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. Η πρώτη 

βασική ρύθμιση στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση των 

παιδιών των μεταναστών ήταν η Οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 

Ιουλίου το 1997.  Αφορά μόνο τα παιδιά των εργατών μεταναστών που προέρχονται 
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από χώρες εντός των συνόρων της Ένωσης ενώ από τον Νοέμβριο του 2004 

επεκτάθηκε και σε παιδιά μεταναστών από τρίτες χώρες υπό όρους. Καθορίζονται 

μέτρα για ένταξη αυτών των παιδιών στη σχολική τάξη, ενώ παράλληλα 

προβλέπονται μαθήματα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού τους 

εντός του σχολείου. 
182

 

Στην Συνθήκη του Μάαστριχτ γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση και η Κοινότητα 

αναλαμβάνει επικουρική δράση και αποσκοπεί να στηρίξει τις δράσεις των κρατών 

μελών με σεβασμό στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Μεταξύ των στόχων 

που τίθενται περιλαμβάνεται η προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων 

μειονοτικών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η επίτευξη μιας κοινωνίας 

στην οποία θα εκλείπει η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών. 
183

 Η 

πολυπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης θα επιτρέψει στους νέους να 

αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινωνίας της πατρίδας τους και οποιασδήποτε άλλης 

χώρας. 
184

 

Μέσα από τη εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Ένωση επιδιώκει να 

συμβάλλει στην εξάλειψη προκαταλήψεων και να επιτύχει ίση μεταχείριση όλων των 

παιδιών ανεξαρτήτως διακρίσεων. Το πρόγραμμα Σωκράτης αποσκοπεί στην 

καλλιέργεια του συνανήκειν στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, στη συνειδητοποίηση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και την εξάλειψη διακρίσεων μέσω της ανταλλαγής 

μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών, ενώ δίνεται έμφαση στην μαθησιακή διαδικασία 

παιδιών μεταναστών και μειονοτικών ομάδων ώστε να επιτευχθεί η παροχή ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. 
185

 To πρόγραμμα αυτό προέβλεπε να 

συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου και ενός 

ανοικτού χώρου συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης. 
186

 

Από το 1986 λοιπόν, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν μία σειρά από κοινοτικά προγράμματα στο χώρο 
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της μεταδευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την 

κινητικότητα σπουδαστών, τις ανταλλαγές και την συνεργασία. Συγκεκριμένα το 

πρόγραμμα Erasmus (25.6.1987) αφορά την κινητικότητα πανεπιστημιακών 

φοιτητών/τριών. Μέσω της συνεργασίας των πανεπιστημίων των κρατών μελών, της 

ενθάρρυνσης της κινητικότητας των σπουδαστών και της επαφής τους με άτομα 

διαφορετικών χωρών δύναται να επιτευχθεί σύγκλιση ταυτοτήτων, αναγνώριση και 

αποδοχή της διαφορετικότητας και καλλιέργεια πνεύματος ανοχής και φιλίας μεταξύ 

των λαών συμβάλλοντας στην εξάλειψη διακρίσεων και εκδηλώσεων ρατσιστικών 

συμπεριφορών. Το πρόγραμμα Νεολαία (Youth) (16.6.1988) αποσκοπεί στην 

ενίσχυση εξωσχολικών ανταλλαγών νέων και κατά παρόμοιο τρόμο με το πρόγραμμα 

Erasmus δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη επικοινωνίας νέων που προέρχονται 

από διαφορετικές χώρες. Tο πρόγραμμα Lingua (28.7.1989) αφορά ένα πρόγραμμα 

δράσης για την προώθηση της γνώσης ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, στη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των γλωσσών και τη διευκόλυνση της 

πρόσβασής των ατόμων στους γλωσσικούς εκπαιδευτικούς πόρους. Το πρόγραμμα 

Tempus (7.5.1990) σχεδιάστηκε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των συστημάτων 

ανώτερης εκπαίδευσης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 

αφορά την διευρωπαϊκή κινητικότητα για πανεπιστημιακές σπουδές.
 187

 

Το 1993 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την πολιτιστική 

πολυμορφία και τα προβλήματα εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  Το 1999 στη συνάντηση αρχηγών κυβερνήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταμπερέ επιβεβαιώθηκε η σημασία του αποδίδει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης και 

τέθηκαν σε ισχύ αρκετές οδηγίες που αφορούν τους μετανάστες και την εκπαίδευση 

των παιδιών τους. Καθιερώνεται ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου το οποίο βασίζεται 

στην εφαρμογή της Γενεύης ώστε ο καθένας να έχει το δικαίωμα της μη 

επαναπροώθησης στην πατρίδα του στην οποία διατρέχει κίνδυνο για την ίδια του την 

ζωή.  Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στην 

ουσία πρόκειται για συστάσεις προς τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, να αποδεχτούν και να σεβαστούν την διαφορετικότητα 

των παιδιών και να προσαρμόσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα στις 
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ανάγκες τους εισάγοντας μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού 

τους. 
188

 

Εν κατακλείδι, καθίσταται φανερό ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο των 

εθνικών και πολιτικών συζητήσεων και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκφράζουν από νωρίς την επιθυμία τους να κατανοήσουν τα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα και να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες στους τομείς αυτούς. 
189

 

Γίνεται κατανοητό ότι είναι αναγκαία η προώθηση μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ώστε να επιτευχθεί μια εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό 

κοινωνικό ιστό. Η διαπολιτισμική παιδεία αποσκοπεί να δημιουργήσει το πνευματικό 

υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση και το σεβασμό στο διαφορετικό και  διδάσκει 

την ανοχή με απώτερο σκοπό την δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών βασισμένων στην 

αλληλεγγύη, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή και την ισονομία. 

Ουσιαστικά, η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνιστά μια κοινωνικοποιητική διαδικασία 

που προωθεί την αναγνώριση του δικαιώματος της διαφορετικότητας και διασφαλίζει 

το ελάχιστο της κοινωνικής συναίνεσης και την ειρηνική συμβίωση διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων που απαρτίζουν τις σημερινές κοινωνίες. 
190

 Επομένως, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δράσεων και την έκδοση νόμων επιδιώκει να εξασφαλίσει θεμελιώδη βασικά 

δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της και να επιτύχει την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

βασισμένης στην δημοκρατία και στις αρχές της ισονομίας και της δικαιοσύνης.  

Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν όλοι οι 

ρατσιστικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην παραβίαση βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως είναι η εκπαίδευση και στην εκμετάλλευση διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων. 
191
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2.3 Συμπεράσματα 

 

Τα κύματα των προσφύγων και οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών που συναντούμε 

σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής της ανθρωπότητας φέρουν στο επίκεντρο 

του δημοσίου διαλόγου τα θέματα της  πολυπολιτισμικότητας, του πλουραλισμού, της 

διαφορετικότητας , της κοινωνικής συνοχής και της αρμονικής συνύπαρξης ατόμων 

με διαφορετικές αξίες και τρόπο ζωής.  
192

 

Ιδιαίτερα μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου οι συζητήσεις για την 

διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την ανοχή οδήγησαν πολλές δυτικές 

χώρες να υιοθετήσουν πολυπολιτισμικές πολιτικές που αναγνωρίζουν, σέβονται και 

προστατεύουν την πολιτισμική ετερότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα , 

διαπιστώνονται εξαιρέσεις από τους νόμους ή απονομή «ειδικών» δικαιωμάτων ώστε 

να διατηρηθεί και να προστατευτεί η πολιτισμική ποικιλομορφία. 
193

 

Η αναγκαιότητα αποδοχής της πολιτισμικής διαφορετικότητας και καλλιέργειας 

κλίματος ανοχής και φιλίας μεταξύ λαών που διαφέρουν πολιτισμικά αναγνωρίστηκε 

τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο οι Διεθνείς Οργανισμοί όσο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν την εδραίωση της πολυπολιτισμικότητας, την 

προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξάλειψη διακρίσεων, 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων με απώτερο σκοπό την αρμονική και ομαλή 

συνύπαρξη όλων των ατόμων ανεξαρτήτως πολιτισμικής ταυτότητας. 

Η επιθυμία οικοδόμησης μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην ισότητα και την 

δικαιοσύνη και θα εκλείπουν φαινόμενα διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών 

διαπιστώνεται με την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών και αργότερα με την 

υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την οποία 

ακολούθησε η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
194

 Με αυτόν τον τρόπο 

εδραιώνονται και προστατεύονται θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου ενώ μέσω της 

υιοθέτησης ειδικών Συμβάσεων για άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας 

επιδιώκεται η καλλιέργεια της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας 

καθώς και η ίση μεταχείριση των μειονοτήτων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των πραγμάτων οφείλει να δώσει βαρύτητα στην προστασία 

της πολιτισμικής ετερότητας καθώς συνιστά συνένωση λαών με διαφορετική εθνική 

και πολιτιστική ταυτότητα. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη της λεγόμενης 

«διαπολιτισμικής διάστασης» της αγωγής των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης και ο σεβασμός 

των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορών κάθε λαού, στοιχεία που συνιστούν 
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απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης της Ένωσης. 
195

 Η ύπαρξη αυτών των στοιχείων 

καθίσταται περισσότερο αναγκαία με την πάροδο του χρόνου καθώς όλο και 

περισσότερα κράτη με διαφορετικές αξίες και παραδόσεις εντάσσονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η εξάλειψη στερεοτύπων 

και η άμβλυνση διαφορών. 
196

 Η Ένωση μέσω της διαπολιτισμικής διάστασης των 

Συνθηκών, της υιοθέτησης Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τις μειονότητες και της 

εφαρμογής  εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί την πολυπολιτισμικότητα επιδιώκει 

τη διατήρηση της γλωσσικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής πολυμορφίας σε αυτήν.  

Παρά τις προσπάθειες των Διεθνών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

κάθε κράτους ξεχωριστά να προωθήσει και να εδραιώσει την πολυπολιτισμικότητα 

ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, τα φαινόμενα διακρίσεων προς τις 

μειονότητες και εκδηλώσεων ρατσιστικών συμπεριφορών δεν έχουν πάψει να 

εκλείπουν. Άτομα που θεωρούνται «διαφορετικά» όπως οι αλλοδαποί, οι τσιγγάνοι 

και οι παλιννοστούντες οδηγούνται στην περιθωριοποίηση και την απομόνωση. Η 

ύπαρξη νόμων και Συμβάσεων που τους προστατεύουν δεν συνιστούν ουσιαστική 

λύση,  καθώς τα άτομα αυτά εξακολουθούν να στερούνται βασικά δικαιώματα και να 

οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό.  
197

  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι έχει να διανυθεί αρκετός δρόμος ακόμη ώστε να 

επιτευχθεί η ύπαρξη μιας ένωσης και ενός κόσμου όπου η πολιτισμική 

διαφορετικότητα δεν θα συνιστά απειλή αλλά αντίθετα όλα τα άτομα θα 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και θα ζουν σε συνθήκες δημοκρατίας, 

δικαιοσύνης και ισότητας.  
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3. Η ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία και το εκπαιδευτικό 

σύστημα 
 

Η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή χώρα που διακρίνεται για την πολυπολιτισμικότητά 

της καθώς συμβιώνουν σε αυτήν κοινωνικές και μειονοτικές ομάδες, οικονομικών 

μεταναστών αλλά και γηγενών, οι οποίες διαθέτουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν από την κυρίαρχη ομάδα. Άλλωστε, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, αφού αποτελεί σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, δεν θα 

μπορούσε να μην επηρεαστεί από τις συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών. Ενώ μέχρι 

το 1970 αποτελούσε μία χώρα μετανάστευσης, από το 1990 μετατράπηκε σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών. 
198

 Η μαζική εισροή μεταναστών συνδέεται με την 

κατάρρευση πρώτα της Σοβιετικής Ένωσης και των σοσιαλιστικών συμμάχων της 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια της Αλβανίας. 
199

 Το 1991 ο 

αριθμός των καθαρών εισροών μεταναστών στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 119.639, 

το 1996 σε 70.975 και το 2001 σε 37.779. Ο αντίκτυπος της μεγάλης αυτής 

μεταναστευτικής ροής την περίοδο αυτή είναι φυσικά πολύ σημαντικός για τα 

δημογραφικά δεδομένα της χώρας και έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας. 
200

 

O όρος «μειονότητα» αναφέρεται σε μία ομάδα πληθυσμού που διαφέρει από την 

κυρίαρχη ομάδα καθώς φέρει μία «δική» της ταυτότητα που προσδιορίζεται από 

διαφορετικά εθνολογικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποικίλουν και 

μπορεί να είναι φυλετικά, ιστορικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, διαφορές στην 

κοινωνική και οικονομική οργάνωση κλπ. 
201

  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «μειονότητα» δεν περιορίζεται μόνο για το 

χαρακτηρισμό ενός «αλλογενούς» συνόλου που ζει στο πλαίσιο ενός ομοιογενούς 
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συνόλου αλλά διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει ομάδες που έχουν συνειδητοποιήσει 

την οποιουδήποτε είδους διαφορετικότητά τους και επιζητούν να είναι αποδεκτή και 

σεβαστή από το κοινωνικό σύνολο χωρίς να συνιστά εμπόδιο στην ισότιμη 

αντιμετώπισή και ένταξή τους στην κοινωνία. 
202

 Αν και η καθεμιά από τις παραπάνω 

ομάδες έχει συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, το κοινό σημείο τους είναι ότι 

διαχωρίζουν και χρωματίζουν τη διαφορετικότητα από αυτό που θεωρείται ως 

αποδεκτό (νόρμα). 
203

 Στην ελληνική κοινωνία αναγνωρίζεται μόνο μία μειονότητα, 

«η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης», η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση 

μουσουλμάνων και προστατεύεται από τη συνθήκη της Λωζάνης (1923). 
204

 

Η μετεξέλιξη της Ελλάδας από χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής μεταναστών είχε 

ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της σύνθεσης τόσο του εργατικού δυναμικού 

στην αγορά εργασίας όσο και του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. 
205

 Το  

πολυπολιτισμικό μωσαϊκό της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αντανακλάται στη 

σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της, ο οποίος επίσης διακρίνεται για την 

πολιτισμική πολυμορφία. 
206

  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε μία τάξη στην οποία 

συνυπάρχει η κυρίαρχη ομάδα με άλλες ομάδες που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Για να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη της μειονοτικής ομάδας στη 

σχολική τάξη απαιτείται ο εκπαιδευτικός να γνωρίσει τα ατομικά χαρακτηριστικά και 

τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών που διαφέρουν από τα υπόλοιπα 

παιδιά, να τους/τις υποδείξει τρόπους οργάνωσης του κοινωνικού τους περιβάλλοντος 

ώστε να μην το διαμορφώνουν αντιθετικά προς το κυρίαρχο κοινωνικό περιβάλλον,  

να αποδέχεται και να σέβεται την «διαφορετικότητα» του κάθε παιδιού, να μην την 

αγνοεί οδηγώντας την στο περιθώριο και να προσεγγίζει τα παιδιά μέσω κατάλληλων 

μεθόδων διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και δεν μετατρέπουν 
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την μαθησιακή διαδικασία σε μία διαδικασία «ξένη» και αδιάφορη προς αυτά. 
207

 Η 

διδασκαλία που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 

μαθητών/τριών έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία μάθησης και οδηγεί στην 

αποδιοργάνωση των παιδιών, τη δημιουργία σύγχυσης, την απομόνωση και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό . 
208

 

Μολονότι  στις πολιτικές αποφάσεις και τη νομοθεσία προβάλλονται οι αρχές της 

δημοκρατίας και τις ισονομίας,  στην καθημερινή ζωή δυστυχώς δεν εκλείπουν οι 

προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού καθώς 

τα άτομα που διακρίνονται για την διαφορετικότητά τους ως προς τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως «ξένα».
209

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αναφορά σε καθεμιά από τις κοινωνικές ομάδες  

που εμφανίζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και διαφέρουν από την 

κυρίαρχη ομάδα ως προς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο με τον οποίο 

αυτές αντιμετωπίζονται από το σχολείο και επιδιώκεται η ομαλή ένταξη τους σε αυτό 

και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. 

 

 

3.1 Παλιννοστούντες 

 

Παλιννοστούντες θεωρούνται οι μετανάστες που επιστρέφουν από τις χώρες του 

εξωτερικού στην πατρίδα τους (επαναπατρισμός) είτε λόγω των μεταβαλλόμενων 

συνθηκών στην χώρα προέλευσης είτε λόγω των ποικίλων συνθηκών στις χώρες 

υποδοχής.  
210

 Ορισμένοι μετανάστες επιστρέφουν είτε επειδή διαψεύστηκαν οι 

προσδοκίες τους, είτε επειδή δεν πέτυχαν τους στόχους που έθεσαν πριν τη 

μετανάστευση, είτε επειδή η νοοτροπία τους δεν τους επέτρεψε να ενταχθούν στη νέα 

χώρα, είτε επειδή δεν άντεξαν το ψυχικό κόστος του αποχωρισμού, είτε για 
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προσωπικούς λόγους π.χ. λόγους υγείας. Ουσιαστικά, η παλιννόστηση αναφέρεται 

στην αντίστροφη πορεία της εξωτερικής μετανάστευσης και τα αίτια της συνδέονται 

άμεσα με τη φύση της, εάν δηλαδή είναι αναγκαστική ή θεληματική χωρίς ωστόσο να 

είναι εύκολο να προσδιοριστούν συστηματικοί λόγοι ή αιτίες παλιννόστησης. 
211

  

Η Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 άρχισε να δέχεται πλήθος ομογενών κυρίως από 

χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, χώρες του τρίτου κόσμου και την Αλβανία. Το 

1991 υπολογίζεται ότι έφτασαν στην Ελλάδα 20.733 παλιννοστούντες. Ο αριθμός 

αυτός μειώθηκε σε 12.560 το 1996 ενώ το 2000 οι παλιννοστούντες στη χώρα μας 

ήταν μόλις 1.660. 
212

 

 Η παλιννόστηση δεν αποτελεί μία εύκολη και ήπια διαδικασία καθώς τα άτομα που 

επαναπατρίζονται έρχονται αντιμέτωπα με μία σειρά προβλημάτων ενσωμάτωσης 

στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για άτομα που συνδέονται με δύο διαφορετικούς 

πολιτισμούς, τον ελληνικό και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Τα άτομα αυτά 

«νιώθουν» Έλληνες αλλά η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται ως «ξένη» σε αυτούς 

καθώς κατά τη διάρκεια της απουσίας τους δεν είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν τις 

μεταβολές που υπέστη και να αναπτύξουν σχέσεις αλληλεπίδρασης.  Η επιτυχία 

ένταξης τους εξαρτάται από την επαφή που διατηρούσαν με την Ελλάδα μέσω 

επικοινωνίας, τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους έλληνες μετανάστες, την επάρκεια 

της ελληνικής γλώσσας και το βαθμό αφομοίωσης τους από τη χώρα υποδοχής 

αναφορικά με τις αξίες και τις συμπεριφορές που υιοθετούν. Ακόμη, το είδος των 

οικονομικών ανισοτήτων που παρατηρούνται επηρεάζει τη διαδικασία 

επαναπατρισμού στην ελληνική κοινωνία καθώς διαπιστώνεται ότι παλιννοστούντες 

που δεν κατάφεραν να φέρουν μαζί τους κάποια περιουσία, όπως είναι οι 

παλιννοστούντες του πρώην ανατολικού μπλοκ και της πρώην ΕΣΣΔ, υπάγονται στην 

κατηγορία του οικονομικού μετανάστη και συχνά βιώνουν εντονότερο κοινωνικό 

αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. 
213

  

Η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την ένταξη των παλιννοστούντων 

μαθητών/τριων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ξεκίνησε την δεκαετία του 1970 
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όταν διαπιστώθηκε ένα σαφές ρεύμα παλιννόστησης από χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ωκεανίας προς την Ελλάδα. Την 

περίοδο 1980 – 1996 σημειώνεται η άφιξη ομογενών Ποντίων και Βορειοηπειρωτών 

και ιδρύονται οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής, τα πρώτα Φροντιστηριακά Τμήματα 

καθώς και Σχολεία Υποδοχής Παλιννοστούντων.  Από το 1996 και μετά ξεκινούν 

να εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες με σκοπό την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.  
214

 

Όσον αφορά τα σχολεία Υποδοχής Παλιννοστούντων, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 

δημοτικά, 2 γυμνάσια και 2 λύκεια στην Αττική για αγγλόφωνους/ες κυρίως 

μαθητές/τριες και ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο στην Θεσσαλονίκη για 

γερμανόφωνους/ες κυρίως μαθητές/τριες με βάση το νόμο 435/84  και 369/85 

σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
215

 Αποτέλεσμα των παραπάνω 

διατάξεων ήταν η ίδρυση και λειτουργία 9 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία ονομάστηκαν Σχολεία Απόδημων 

Ελληνοδοπαίδων, μετονομάστηκαν σε Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων 

και κάποια από αυτά μετατράπηκαν σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
216

 

Τα σχολεία αυτά παραπέμπουν σε μία λογική αντίφαση καθώς επιδιώκουν την ένταξη 

των μαθητών μέσα από την απομόνωσή τους. Δεν γίνεται καμιά προσπάθεια 

διατήρησης της γλώσσας της προέλευσης των μαθητών/τριών παράλληλα με τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας όπως προβλέπεται, τα βιβλία κρίνονται ως 

ακατάλληλα, η υλικοτεχνική υποδομή θεωρείται ελλιπής, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ανεπαρκής, ενώ δεν εκλείπουν τα φαινόμενα εκδήλωσης ρατσιστικών 

συμπεριφορών από κατοίκους της περιοχής που ζητούν την απομάκρυνση των 

σχολείων από εκεί. Ενώ λοιπόν τα σχολεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο 

έλξης και για ντόπιους μαθητές/τριες και να μετατραπούν σε πολιτικά μοντέλα 

δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχουν οδηγηθεί σε απομόνωση και κοινωνικό 

μαρασμό και αδυνατούν να επιτύχουν το στόχο τους  που είναι η ομαλή ένταξη όλων 

των παιδιών στο σχολείο και την κοινωνία. Η μετέπειτα μετονομασία των Σχολείων 
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των Παλιννοστούντων σε διαπολιτισμικά Σχολεία δεν επέφερε κάποια ουσιαστική 

αλλαγή καθώς διαπιστώνεται ότι η σημερινή μορφή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

δεν αποσκοπεί στην ένταξη αλλά οδηγεί στο αδιέξοδο της περιθωριοποίησης με την 

ίδρυση ξεχωριστών σχολείων. 
217

 Πρόκειται για σχολεία που προβάλλουν μία 

αντίφαση καθώς επιδιώκουν την ένταξη μέσω της απομόνωσης.
218

 

Η είσοδος αυτών των μεταναστών σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλης 

πολιτικής διαχείρισής τους, την απουσία οργανωμένης υποδοχής, τη μη 

αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και την αδυναμία 

προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος οδήγησαν στην ανάπτυξη ξενοφοβικών 

τάσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού με 

αποτέλεσμα να καθίσταται δυσκολότερη η ένταξη και η εξέλιξη των ατόμων αυτών 

στην κοινωνία. 
219

 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων αυξάνεται 

οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας  εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 

προχειρότητα και δεν λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα. 
220

 

 

 

3.2 Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί από  χώρα προέλευσης μεταναστών σε χώρα υποδοχής 

καθώς δέχεται μετανάστες  από γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, από χώρες του 

Τρίτου Κόσμου, από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες όπως η 

Ρωσία και η Αλβανία . Εκτιμάται ότι οι αλλοδαποί εμφανίζουν δυσκολίες σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους ομογενείς  που μετακινούνται στη χώρα μας καθώς 

έρχονται αντιμέτωποι με μία εντελώς άγνωστη πολιτισμική κατάσταση και βιώνουν 

εντονότερα το «άγχος της πολιτισμικής προσαρμογής». Στα προβλήματα 

προσαρμογής, πέρα από τις νέες πολιτισμικές αξίες, συμπεριλαμβάνονται η 
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αβεβαιότητα για ανεύρεση εργασίας, οι δυσκολίες επιβίωσης καθώς και το άγχος που 

προκαλεί η ευθύνη της ανατροφής των παιδιών. 
221

  

Τα άτομα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες ένταξης στην ελληνική κοινωνία καθώς είναι φορείς της δυτικής 

κουλτούρας με την οποία οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι.  Ωστόσο, τα άτομα που 

προέρχονται από τρίτες χώρες καλούνται να ξεπεράσουν ποικίλα εμπόδια 

προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη τους καθώς τα διαφορετικά πολιτισμικά 

τους χαρακτηριστικά συχνά συνοδεύονται από εμφάνιση στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων.  Τα παραπάνω άτομα μπορούν να διαιρεθούν στους νόμιμους 

οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι έχουν ασφαλιστική κάλυψη, καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης και δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών τους στο σχολείο και στους 

παράνομους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας και 

συχνά γίνονται θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.  Μία διαφορετική κατηγορία 

συνιστούν οι πρόσφυγες οι οποίοι εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα 

τους για να αποφύγουν δυσάρεστες  και επικίνδυνες καταστάσεις όπως είναι οι 

ένοπλες συρράξεις.  Τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ελλάδα 

διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. 
222

 

Η πολυπληθέστερη ομάδα από τα γειτονικά Βαλκάνια που μετακινήθηκε στην 

Ελλάδα προέρχεται από την Αλβανία. Σύμφωνα με στοιχεία απογραφής πληθυσμού 

το 2001 η πιο σημαντική χώρα προέλευσης μεταναστών ήταν η Αλβανία από την 

οποία προήλθε το 58% των ξένων υπηκόων στη χώρα μας, ενώ ακολούθησε η 

Βουλγαρία. Η βασική αιτία αυτής της μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα είναι η 

αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης με καλύτερες απολαβές από ότι εκείνες στη 

χώρα προέλευσης. Ακόμη, η εγγύτητα της χώρας, η ευκολία της πρόσβασης και η 

ευκολία της παράνομης πρόσβασης συνέβαλαν στη μετακίνηση. 
223

 

Πρόκειται για μία πολιτισμική ομάδα που ταυτίζεται με αρνητικά στερεότυπα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και εγκληματικότητας. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 οι Αλβανοί μετανάστες παρουσιάζονται ως «παράνομοι», «βρώμικοι», 
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«εγκληματίες» και «μη κανονικοί» με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιούνται και να 

περιθωριοποιούνται. 
224

  

 Η παρουσία των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια 

ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την εκπαίδευση στην Ελλάδα 

σήμερα. Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται στην απουσία βασικών υποδομών, την 

πενιχρή οικονομική ενίσχυση των σχολείων, την ελλιπή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, τα αναχρονιστικά αναλυτικά προγράμματα, την ακαταλληλότητα των 

σχολικών εγχειριδίων και την έλλειψη αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

225
 Η πολιτική ηγεσία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου 

σχολείου οφείλει να αναλάβει άμεσα μέτρα και σοβαρές δράσεις. 
226

 

Στη χώρα μας ο νόμος 1975 του 1991 «Είσοδος, έξοδος, διαμονή, απασχόληση, 

απομάκρυνση των ξένων, διαδικασίες για την αναγνώριση των προσφύγων και άλλα 

μέτρα» αποτελεί το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες και την παραμονή τους στη χώρα μας καθώς και ζητήματα που 

αναφέρονται σε επιμέρους τομείς της ζωής τους όπως η περίθαλψη, η εκπαίδευση 

κλπ. 
227

 

Το 2000 ακολούθησε ο νόμος 2790 που αναφέρεται στα ζητήματα των 

παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ το 2001 

ψηφίστηκε ο νόμος 2910 αναφορικά με τα ζητήματα εισόδου και παραμονής των 

αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. 

 Ο νόμος 3386 του 2005 «είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών στην ελληνική επικράτεια» δεν διαφέρει από τους προηγούμενους καθώς 

αναφέρεται επίσης στους όρους και στις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση των 

παράνομων αλλοδαπών ενώ το ίδιο έτος ψηφίστηκε και ο νόμος «εφαρμογή της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 
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άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» ο οποίος 

προστατεύει τα άτομα από οποιαδήποτε είδους διάκριση. 
228

 

Το 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3838 ο οποίος αναφέρεται στην απόδοση ελληνικής 

ιθαγένειας σε νόμιμους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και στα παιδιά αυτών και 

δύναται να αποτελέσει μία θετική έκβαση στην προσπάθεια ομαλής ένταξης των 

ατόμων αυτών στην ελληνική κοινωνία. 
229

 

Όσο πιο αισθητή γίνεται η είσοδος ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά στην ελληνική κοινωνία τόσο πιο αναγκαία κρίνεται η υιοθέτηση 

νέων κατάλληλων πολιτικών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία 

γενικότερα.  

Παρά το γεγονός ότι από συστάσεως του νεότερου ελληνικού κράτους ζούσαν 

αλλοδαποί στην Ελλάδα, δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή τους και 

την έλλειψη αυτή αντικαθιστούσε η λειτουργία στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα 

ξένων ιδιωτικών σχολείων (Αμερικάνικο Σχολείο, Γερμανική Σχολή, Ιταλική Σχολή 

κλπ.). Πρόκειται για δίγλωσση εκπαίδευση και ακολουθείται το ξένο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα δίδακτρα που απαιτεί η φοίτηση σε αυτά τα 

σχολεία έχει ως αποτέλεσμα να αποτελούν πόλο έλξης για πλούσιες ελληνικές 

οικογένειες και να μην απευθύνονται σε οικογένειες μέσου και κατώτερου 

εισοδήματος. 
230

 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική επιχειρεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες να 

ακολουθήσει το παράδειγμα μεγάλων χωρών του Δυτικού κόσμου και να εφαρμόσει 

νέες εκπαιδευτικές πολιτικές. Τα πρώτα προγράμματα «διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης» στην Ελλάδα άρχισαν να εφαρμόζονται με την καθιέρωση των Τάξεων 

Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων. 
231

 Συγκεκριμένα, το 1980 

ιδρύθηκαν στην Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αθήνα οι πρώτες τάξεις υποδοχής 

(Τ.Υ) με σκοπό την ομαλή προσαρμογή και ένταξη των παιδιών των Ελλήνων που 

επαναπατρίστηκαν και των παιδιών των αλλοδαπών. Πρόκειται για τάξεις 

                                                           
228

 Ρόμπολης, Σ.(2007). Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 

111 
229

 Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου Ο. (2012).  Μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε, σελ. 55 - 56 
230

 Νικολάου, Γ.(2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο, 

Αθήνα: Πεδίο, σελ.57 
231

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα, σελ. 223 



 
 

62 

μεταβατικού και προπαρασκευαστικού χαρακτήρα οι οποίες είναι ενταγμένες στο 

κανονικό σχολείο αλλά λειτουργούν αυτόνομα με ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Με το νόμο 1404/83, άρθρο 45 θεσμοθετήθηκε ο θεσμός των Φροντιστηριακών 

Τμημάτων (Φ.Τ) τα οποία αποσκοπούν επίσης στην παροχή στήριξης και βοήθειας 

στα παιδιά αυτά ώστε να ενταχθούν στη σχολική τάξη και την κοινωνία. Τα 

συγκεκριμένα τμήματα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν θετικό μέτρο απογκετοποίησης των παιδιών.  

Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ακολουθήσει το παράδειγμα 

μεγάλων χωρών του Δυτικού κόσμου  και να υιοθετήσει νέες αποτελεσματικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των παιδιών που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και στην ελληνική κοινωνία , η πολυπολιτισμικότητα εξακολουθεί να 

παραμένει μία πραγματικότητα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση μία ουτοπία. 

Οι προσπάθειες που γίνονται κρίνονται ως επιφανειακές καθώς το σχολείο 

εξακολουθεί να διατηρεί τον εθνοκεντρικό του χαρακτήρα και το μοντέλο 

εκπαίδευσης παραμένει σε επίπεδο μοντέλου αφομοίωσης.  

Ο θεσμός των τάξεων υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων συνιστούν 

σημαντικές προσπάθειες καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

περιθωριοποίησης των παιδιών των μειονοτήτων.  Ωστόσο, δεν έχουν τον θετικό 

αντίκτυπο που αναμενόταν καθώς πλήθος εμποδίων λειτουργεί ανασταλτικά στη 

λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων λόγω της 

οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, η απουσία 

κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών,  η έλλειψη διοικητικού συντονισμού και 

εποπτείας για την οργάνωση των τμημάτων και η απουσία ειδικού διδακτικού υλικού 

συνιστούν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να αποδώσει 

καρπούς η λειτουργία αυτών των τμημάτων και να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ένταξη όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
232

 

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και οι προκλήσεις που αυτές 

συνεπάγονται βρίσκουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα απροετοίμαστο και τα μέτρα 
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που υιοθετεί η πολιτεία κρίνονται ανεπαρκή και αποσπασματικά. 
233

 Καθίσταται 

αναγκαία μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του σχολείου που δεν θα αφορά μόνο την 

διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των μαθητών της μειονοτικής ομάδας 

αλλά και τη εκπαίδευση των μαθητών/τριών της πλειοψηφίας προς άλλες ιδεολογικές 

κατευθύνσεις.  

Αυτό που πρέπει αρχικά να αλλάξει είναι η αντίληψη του ατόμου για το 

«διαφορετικό» ώστε όλοι οι νόμοι και οι δράσεις που εφαρμόζονται να έχουν πλήρη 

επιτυχία.  Τόσο οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της 

κοινωνίας πρέπει να αναγνωρίσουν τη «διαφορετικότητα» ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της καθημερινότητας. Δεν αρκεί η άριστη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού αναφορικά 

με το λειτούργημα του παιδαγωγού αλλά απαιτείται η απόκτηση γνώσεων και 

ικανότητας διαχείρισης της ετερότητας των μαθητών/τριών. 
234

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μετανάστευση συνιστά ένα αναπόφευκτο φαινόμενο 

των σύγχρονων κοινωνιών και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την 

ευημερία και την συνοχή τους. Αντίθετα, τα διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά που φέρουν τα άτομα αυτά κατά τη μετακίνησή τους οφείλουν να 

γίνονται αποδεκτά και σεβαστά από όλους ώστε η κοινωνία να μπορέσει να 

επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. 
235

 

 

 

3.3 Πρόσφυγες 

 

Το θεσμικό πλαίσιο του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άρρητα συνδεδεμένο  

με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει 

ότι «πρόσφυγας» θεωρείται ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής ο οποίος πληροί τις 

προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1
 
Α της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς 

των Προσφύγων.  Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

το 1996 υποβλήθηκαν 1.572 αιτήσεις για άσυλο στην Ελλάδα, το 2000 3.083 αιτήσεις 
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και το 2006 12.267 αιτήσεις. Παρατηρείται λοιπόν μια εμφανής άνοδος με εξαίρεση 

το 2004 που οι αιτήσεις ήταν 4.469 και διαπιστώνεται μία σημαντική μείωση σε 

σχέση με τις 8.178 αιτήσεις που σημειώθηκαν το 2003.  

 Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άφιξη προσφύγων κυρίως από χώρες που πλήττονται 

από πολεμικές συγκρούσεις. 
236

 Ο λόγος μετακίνησης τους είναι ο εξαναγκασμός 

καθώς υπάρχει κίνδυνος για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ίδια τους την 

ζωή. Η επιστροφή τους στην πατρίδα συνιστά μέγιστο κίνδυνο για τη ζωή τους και 

για αυτό το λόγο βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. 
237

 

Στην Ελλάδα διακρίνονται σε αιτούντες άσυλο, σε αναγνωρισμένους πολιτικούς 

πρόσφυγες, σε υπαχθέντες στο καθεστώς επικουρικής προστασίας και σε διαμένοντες 

με καθεστώς προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.  Oi Σύριοι πρόσφυγες που 

καταφθάνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το φλέγον ζήτημα 

καθώς χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη προσφυγική κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτού «εγκλωβίζεται» στην Ελλάδα χωρίς 

ωστόσο να υπάρχουν  κατάλληλες υποδομές και αποτελεσματικές πολιτικές ένταξής 

τους.
238

 Συγκεκριμένα σύμφωνα με Συντονιστικό Όργανο Προσφυγικής Διαχείρισης 

της Προσφυγικής Κρίσης οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα  ανέρχονταν σε 51.430 ως 

τον Μάρτιο του 2016. 
239

  

Τα άτομα αυτά φέρουν μία εντελώς διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα από την 

ταυτότητα της κυρίαρχης ομάδας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ένταξη τους 

στην ελληνική κοινωνία. Αυτό σε συνδυασμό με την απομόνωση τους σε περιοχές με 

αποκλειστικά άτομα ίδιας καταγωγής οδηγεί στην ανάπτυξη αισθήματος φόβου για το 

άγνωστο τόσο εκ μέρους της μειονότητας όσο και εκ μέρους της κυρίαρχης ομάδας 

και στην καλλιέργεια στερεοτύπων και προκαταλήψεων.  

Σύμφωνα με το νόμο 96 του 2008 και άρθρο 33 οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, έχουν δικαίωμα 
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στην στέγαση, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην κοινωνική πρόνοια, στην οικογενειακή ζωή και 

στην εκπαίδευση και τους επιτρέπεται να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη 

επαγγελματική δραστηριότητα και να τους χορηγείται άδεια εργασίας για όσο 

διάστημα ισχύει η άδεια παραμονής. 
240

 

Στην Ελλάδα είναι προφανές ότι παραβιάζονται βασικά δικαιώματα των προσφύγων 

καθώς οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι άσχημες λόγω της έλλειψης κατάλληλων 

υποδομών ενώ τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα μόρφωσης καθώς ο μόνος τρόπος 

εκπαιδευτικής και δημιουργικής απασχόλησής τους είναι η συμμετοχής τους σε 

δραστηριότητες που πραγματοποιούν ΜΚΟ και εθελοντικές ομάδες στις περιοχές 

εγκατάστασης των προσφύγων.  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προασπίζει τα δικαιώματα 

των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη της Ένωσης 

δεσμεύονται από τις ελάχιστες απαιτήσεις που διατυπώνονται στο δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία εγγυάται το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να εξασφαλίζουν την πρόσβαση 

σε αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και επαρκείς συνθήκες υποδοχής για τους 

αιτούντες άσυλο. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματικά μέσα προσφυγής 

κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 21 Ιανουαρίου 2011, το 

Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων αποφάνθηκε, κατά πλειοψηφία, για την υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου 

και Ελλάδας (Αρ. Αίτησης 30696/09), ότι το Βέλγιο και η Ελλάδα είχαν παραβιάσει 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κρατώντας 

τον M.S.S., αφγανό αιτούντα άσυλο, σε εξευτελιστικές συνθήκες και επειδή οι 

συνθήκες διαβίωσής του μετά την απελευθέρωσή του ήταν επίσης εξευτελιστικές, η 

Ελλάδα είχε παραβιάσει την ΕΣΔΑ.  Επίσης, το Δικαστήριο θεώρησε ότι ως 

αποτέλεσμα των μεγάλων δομικών ελλείψεων στην ελληνική διαδικασία ασύλου, η 

Ελλάδα είχε στερήσει από τον M.S.S. την ευκαιρία για αποτελεσματική εξέταση του 

αιτήματός του για άσυλο. Αναφορικά με τις βελγικές αρχές, το Δικαστήριο 

αποφάνθηκε ότι ενώ είχαν καθήκον να επιβεβαιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
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ελληνικές αρχές εφάρμοζαν τη νομοθεσία ασύλου στην πράξη, δεν το έπραξαν. 

Ακόμη, η μεταφορά του M.S.S. από το Βέλγιο στην Ελλάδα παραβίασε την 

απαγόρευση απομάκρυνσης οποιουδήποτε σε μια χώρα ή επικράτεια όπου θα 

εξετίθετο σε πραγματικό κίνδυνο βασανιστηρίων (η αρχή της μη επαναπροώθησης). 

Τα παραπάνω παράδειγμα είναι απόδειξη της έλλειψης επαρκών συνθηκών υποδοχής 

στην Ελλάδα και μη μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο με σεβασμό στην 

αξιοπρέπεια. 
241

 

Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα 

επιθυμούν να επιχειρήσουν με νόμιμο τρόπο το ταξίδι τους προς άλλες χώρες της 

Ευρώπης, που είναι και ο πραγματικός τους προορισμός, γεγονός που καθίσταται 

αδύνατο λόγω των κλειστών συνόρων. 
242

 Σε περίπτωση μόνιμης παραμονής τους 

στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση έχει να διανύσει μεγάλο και δύσκολο δρόμο 

ώστε να επιτευχθεί αβίαστα η ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Απαιτείται η 

υιοθέτηση κατάλληλης πολιτικής, η λήψη ορθών αποφάσεων και η εφαρμογή 

αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η εύρεση επαρκών οικονομικών 

πόρων ώστε να αποφευχθεί η γκετοποίηση τους. 

 

 

3.4 Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

 

Το 1923 μετά την ήττα των ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία υπογράφτηκε 

η Συνθήκη της Λωζάνης σύμφωνα με την οποία οι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα 

Έλληνες πολίτες της Δυτικής Θράκης εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν 

να διαμένουν στην Ελλάδα ως μειονότητα κάτω από ένα ιδιαίτερο καθεστώς 

προστασίας. 
243

 Πρόκειται  έναν αναλογικά μεγάλο σε αριθμό μουσουλμανικό 

πληθυσμό που κατανέμεται στους τρεις νομούς της Θράκης, τον νομό Ξάνθης, τον 
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νομό Ροδόπης και τον νομό Έβρου. 
244

 Συνιστά την μόνη αναγνωρισμένη μειονότητα 

στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα αποτελεί το μήλον της έριδος μεταξύ τουρκικού και 

ελληνικού εθνικισμού, με τον καθένα να επιδιώκει να την προσεταιριστεί και να την 

ελέγξει. 
245

  

Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης δεν χαρακτηρίζεται από φυλετική 

ομοιογένεια αλλά παρουσιάζει φυλετική/ εθνοτική πολυμορφία καθώς αποτελείται 

από τους μουσουλμάνους τουρκικής καταγωγής, τους Πομάκους και τους τσιγγάνους. 

246
 Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι το μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτό της 

κοινής θρησκείας.  Δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της θρησκευτικότητάς 

τους και του ιδιαίτερου πολιτισμού τους. Ωστόσο, ως επίσημη γλώσσα και των τριών 

μειονοτήτων ορίζεται η τούρκικη, γεγονός που προκαλεί σύγχυση και δημιουργεί 

ανισότητες. 
247

 Ουσιαστικά, τα παιδιά των Πομάκων καλούνται να διδαχθούν ως 

βασικές δύο ξένες γλώσσες προς αυτά ενώ η μητρική τους γλώσσα αγνοείται και 

μένει έξω από σχολεία. Στην περίπτωση των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής της 

μουσουλμανικής μειονότητας, εκτός από την γλώσσα τους που αντιμετωπίζεται ως 

υποδεέστερη λόγω της έλλειψης γραπτής μορφής  και δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη, 

έρχονται αντιμέτωπα με επιπρόσθετα προβλήματα όπως είναι οι κακές συνθήκες 

διαβίωσης και οι μετακινήσεις που λειτουργούν ανασταλτικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
248

 Ωστόσο, οι περισσότεροι (τα 2/3) έχουν ως μητρική γλώσσα την 

τούρκικη και μόλις το 1/20 την ρομανί ενώ πλέον όλοι οι Θρακιώτες μουσουλμάνοι 

ξέρουν την ελληνική σε διάφορα επίπεδα επάρκειας. 
249

 

Η «μειονοτική εκπαίδευση» αναφέρεται σε ένα σύνολο σχολείων στη Θράκη στα 

οποία φοιτούν μόνο παιδιά της μειονότητας. Πρόκειται για σχολεία που θεωρούνται 

ιδιωτικά ενώ το νομικό καθεστώς που τα διέπει χαρακτηρίζεται από μία ιδιότυπη 

ζεύξη διατάξεων που αφορούν τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική εκπαίδευση. 
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250
Μέχρι τη δεκαετία του 1990 το ελληνικό κράτος εφάρμοζε μία πολιτική 

διακρίσεων και περιθωρίου με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η ομαλή ένταξη 

των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης στην ελληνική κοινωνία και παράλληλα να 

αμαυρώνεται η ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας. Παρατηρούνταν υψηλό ποσοστό 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ενώ πολλά παιδιά αποφοιτούσαν από το 

δημοτικό με ελλιπέστατη γνώση της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που λειτουργούσε 

ως ανασταλτικός παράγοντας στην ένταξη και εξέλιξη τους στην κοινωνία και 

συνέβαλε στον κοινωνικό αποκλεισμό τους και την ανάπτυξη του φαινομένου 

«γκετοποίησης». 
251

Η μη επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας εξηγείται από την 

χρησιμοποίηση των ίδιων βιβλίων για όλα τα σχολεία της χώρας, τα οποία κρίθηκαν 

ως ακατάλληλα για τα παιδιά της μειονότητας και μη συμβατά με τις ανάγκες τους.
252

 

Ενδεικτικό της αποτυχίας ένταξης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά το γεγονός ότι ενώ από το 1995 δίνεται μια 

ποσόστωση ύψους 0,5% (150 άτομα για την πρώτη χρονιά εφαρμογής) στα παιδιά της 

μειονότητας για την είσοδό τους στα ΑΕΙ, ΤΕΙ μόλις 66 άτομα προσήλθαν στις 

εισαγωγικές λόγω έλλειψης αποφοίτων λυκείου. 
253

 Καθίσταται πρόδηλο ότι το 

σύστημα παιδείας παραμένει κατ’ ουσίαν ξένο για τους/τις μαθητές/τριες της 

μουσουλμανικής μειονότητας καθώς δεν έχει σχεδιαστεί στις βάσεις των 

διαπολιτισμικών αρχών και δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες 

αυτής της ομάδας. 
254

 

Η αποτυχία της παραπάνω πολιτικής οδήγησε στην υιοθέτηση νέας στρατηγικής που 

βασίζεται στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας και αποσκοπεί στην αποδοχή 

της μειονότητας από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Το νέο πρόγραμμα με σύνθημα « 

Κάνουμε πρόσθεση και όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και όχι διαίρεση» 

προτάθηκε για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

το 1996 και έκτοτε αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική πολιτική της μειονότητας, 
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προβάλλοντας την πολυπολιτισμικότητα ως κοινό χαρακτηριστικό των σύγχρονων 

κοινωνιών. Το πρόγραμμα είναι μοιρασμένο στην ελληνική και τούρκικη γλώσσα και 

κάθε κομμάτι έχει τα δικά του βιβλία και τους δικούς του εκπαιδευτικούς. 
255

Αξίζει 

να σημειωθεί αναφορικά με το τουρκόφωνο μέρος του προγράμματος ότι τα βιβλία 

προέρχονται από την Τουρκία και ελέγχονται από τις ελληνικές αρχές πριν εισαχθούν 

στη σχολική τάξη ώστε να αποφευχθούν στοιχεία προπαγάνδας. 
256

 Πρόκειται για 

βιβλία που περιλαμβάνουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιούν τα μέσα της 

τεχνολογίας και στηρίζονται στην αρχή του σεβασμού της ταυτότητας των 

μαθητών/τριών. Τα βιβλία αυτά χρησιμοποιούνται συστηματικά από το 2000 και 

ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες διδασκαλίας της ελληνικής στα μειονοτικά 

σχολεία: δίγλωσση εκπαίδευση, αλλόγλωσσος μαθητικός πληθυσμός, περιορισμένη 

ως ανύπαρκτη γνώση της ελληνικής, διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης της ελληνικής 

γλώσσας (διαφορά χωριού – πόλης), αναγκαιότητα επαρκούς κατάρτισης για 

συνέχιση των σπουδών στην πλειονοτική μονόγλωσση εκπαίδευση κλπ. 

257
Παράλληλα δημιουργήθηκαν ενισχυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

περαιτέρω στήριξη των παιδιών της μειονότητας ενώ μεγάλη σημασία δόθηκε στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα χειρισμού της διγλωσσίας και 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης η ξένης γλώσσας. Ακόμη, η ίδρυση 

πολιτιστικών κέντρων συνέβαλε στην εξοικείωση τόσο των παιδιών όσο και των 

οικογενειών τους με την ελληνική γλώσσα μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότητες 

και δημιουργικά εργαστήρια. 
258

 

Πρόκειται για μία προσπάθεια επίτευξης της ομαλής ένταξης της μειονότητας στην 

ελληνική κοινωνία και πραγματοποίησης του οράματος για μια κοινωνία όπου καμία 

ομάδα δεν απομονώνεται αλλά αντίθετα όλα μαζί τα άτομα μπορούν να συνυπάρξουν 

και να παλέψουν για ένα καλύτερο μέλλον. Άλλωστε, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

της μουσουλμανικής μειονότητας δεν αφορά μόνο την ίδια την μειονότητα αλλά 

συμβάλλει γενικότερα στην πρόοδο τόσο της Θράκης όσο και ολόκληρης της 

Ελλάδας.  
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Οι μεταβολές στη σχέση της μειονότητας με την εκπαίδευση δείχνουν ότι κάμπτονται 

με την πάροδο του χρόνου παγιωμένα εμπόδια και συνδέονται με γενικότερες 

κοινωνικές διεργασίες. Η προσχολική εκπαίδευση εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη καθώς η οικογενειακή διαπαιδαγώγηση θεωρείται βασική λειτουργία της 

οικογένειας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την παιδαγωγική αξία του νηπιαγωγείου 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 
259

 Όσον αφορά την  μετέπειτα εκπαίδευση, το 

έτος 1997 – 1998 το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου στο τέλος του δημοτικού 

από τα παιδιά της μειονότητας ήταν 46%. Το έτος 2001 – 2002 το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε στο 22%  που αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από 1 στα 5 παιδιά. Αυτό το 

ποσοστό διαρροής θεωρείται μεγάλο για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η 

Ελλάδα αλλά καθίσταται πρόδηλο ότι σημειώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος.  Ακόμη, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η μαθητική διαρροή στην μειονότητα της Θράκης αναφέρεται 

κυρίως στα κορίτσια και πλήττει κατά κύριο λόγο ορεινές περιοχές όπου τα 

γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια λειτουργούν ανασταλτικά. 

Εξαιρετικά αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η μαθητική διαρροή εξακολουθεί να 

μειώνεται σύμφωνα με έρευνες καθώς το έτος 2003 – 2004 αποφοίτησαν από το 

δημοτικό σχολείο 1.291 παιδιά από την μειονότητα και τρία χρόνια αργότερα (το έτος 

2006 – 2007) οι μειονοτικοί μαθητές/τριες που φοιτούσαν στην Γ’ Γυμνασίου ήταν 

931. 
260

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο αριθμός των παιδιών μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων της Θράκης ανά νομό. Παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτό μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου από το 1991 ως το 2010. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από τον 

σημαντικό αριθμό της μειονότητας που φοιτά στα ελληνικά δημόσια σχολεία ο 

οποίος το 1996-1997 στους νομούς της Ξάνθης και της Ροδόπης ανερχόταν σε 

περίπου 300 μαθητές/τριες ενώ το 2009-2010 έφτασε τα 2880 παιδιά. 
261
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Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι από τη στιγμή που η πολιτική απέναντι στη 

μειονότητα αρχίζει να αλλάζει στις αρχές της δεκαετίας του 90’  συντελούνται 

σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές οι οποίες οδηγούν σε άμβλυνση 

της απομόνωσης της μειονότητας και μια όλο και πιο θετική στάση της απέναντι στο 

σχολείο. Από το 1997, που όλα στην Θράκη έμοιαζαν εξαιρετικά δύσκολα, οι 

εξελίξεις είναι μεγάλες και ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι ο δρόμος 

έχει ανοίξει αλλά τα εμπόδια είναι ακόμη πολλά για να επιτευχθεί μία αρμονική 

συμβίωση του συνόλου των πολιτών. Κρίνεται απαραίτητο τα προβλήματα να γίνουν 

αντικείμενο δημόσιο διαλόγου και αντιπαράθεσης ιδεών ώστε να υιοθετηθούν 

συγκροτημένες και αποτελεσματικές κινήσεις από την μεριά της κυβέρνησης. 
262
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3.5 Η περίπτωση των Ρομά 

 

Οι Ρομά αποτελούν μία κοινωνικοπολιτισμική ομάδα στο εσωτερικό της ελληνικής 

κοινωνίας που διαφέρει από την κυρίαρχη ομάδα καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αναφορικά με τη δομή της οικογένειας, το αξιακό σύστημα, την 

γλώσσα και την κοινωνικοοικονομική θέση στην κοινωνική πυραμίδα. 
263

 

Οι Ρομά αποτελούν την μειονοτική ομάδα της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει τις 

χειρότερες διακρίσεις σε βάρος της. Οι κοινωνικός αποκλεισμός αυτής της ομάδας 

γίνεται φανερός από τα υψηλά ποσοστά μη συμμετοχής των παιδιών στο σχολείο,  μη 

συνεπής παρακολούθησης των μαθημάτων και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού. 
264

Η γενικότερη αντιμετώπιση των Ρομά 

από την ελληνική κοινωνία, η μη αποδοχή της ταυτότητας των Ρομά και η έλλειψη 

σεβασμού της κουλτούρας τους από το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με την 

απόρριψη του σχολείου από τους ίδιους τους Ρομά αιτιολογεί το μεγάλο ποσοστό 

σχολικής αποτυχίας που προαναφέρθηκε και την αδυναμία ένταξης τους στην 

ελληνική κοινωνία.  

Οι Ρομά ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας και βιώνουν έντονα ρατσιστικές 

συμπεριφορές, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα παιδιά των Ρομά παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς καλούνται να συμβιώσουν ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικούς πολιτισμούς και μιλώντας δύο διαφορετικές γλώσσες, την κυρίαρχη 

ελληνική και την «αδύναμη» ρομανί η οποία αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερη καθώς 

ομιλείται από περιορισμένο αριθμό ατόμων χαμηλής κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης και δεν διαθέτει γραπτή μορφή. 
265

Η ίδια η δομή και η λειτουργία του 
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σχολείου είναι αυτή που προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά  των 

μαθητών/τριών που έχουν περισσότερες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας. Μητέρες 

Ρομά δηλώνουν σε συνεντεύξεις τους ότι από τα βασικότερα προβλήματα στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους είναι οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών οι 

οποίοι πολύ συχνά υιοθετούν μία παιδαγωγική φιλανθρωπίας. 
266

Η απουσία 

συγκεκριμένης συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τους Ρομα και το γεγονός 

ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας συμβάλλουν στον 

αποκλεισμό τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παιδιά Ρομά τοποθετούνται σε 

ξεχωριστά σχολειά τα οποία βρίσκονται κοντά σε καταυλισμό Ρομά με την αιτιολογία 

της εύκολης πρόσβασης σε αυτά, υπονοώντας ωστόσο την «σιωπηρή» αποδοχή του 

αποκλεισμού των Ρομά από την ελληνική κοινωνία και την γκετοποίησης τους. 
267

  

 Ακόμη, το σχολείο αποτελεί το «διαφορετικό» για τους Ρομά, πρόκειται για έναν 

ξένο θεσμό που δεν έχει θέση στη δικιά τους κοινωνική οργάνωση ενώ δεν είναι 

σπάνιες οι περιπτώσεις των γονέων που θεωρούν ότι μέσω της εκπαίδευσης το παιδί 

θα απομακρυνθεί από την κουλτούρα και την ταυτότητά τους και για αυτό το λόγο 

δεν ενθαρρύνουν την φοίτησή του στο σχολείο. 
268

 

Στην Ελλάδα ξεκίνησαν την δεκαετία του 1980 να εφαρμόζονται διάφορα 

προγράμματα για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. Γίνονται προσπάθειες 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες ζωής των Ρομα και προσπάθειες 

ανάπτυξης κλίματος αποδοχής των Ρομά και συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς και 

στην ευρύτερη κοινωνία. Συγκεκριμένα την περίοδο 1989 – 1993 στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Λιγότερο 

Ευνοημένων Ομάδων «Φτώχεια 3»  πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την ένταξη 

των παιδιών Ρομά στο σχολείο. Το σχολικό έτος 1995-96 σε σχολεία που βρίσκονται 

σε περιοχές που κατοικούν Ρομά έγιναν προσπάθειες καλλιέργειας σχέσεων με τις 

οικογένειες Ρομά. Το 1996 με το νόμο 2413 θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ειδικών 

τμημάτων για παιδιά με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες μέσω ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων, πρόσθετων ή εναλλακτικών 

μαθημάτων ενώ το ίδιο έτος ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος  «Εκπαίδευση 
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των παιδιών Ρομά»
269

Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται ως το 2014 και αποσκοπεί 

στην αύξηση του ποσοστού των παιδιών Ρομά που εγγράφονται στο σχολείο,  την 

καταπολέμηση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης, 

την αύξηση του αριθμού των παιδιών Ρομά που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και προχωρούν από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και την ενημέρωση των γονέων ώστε να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της 

εκπαίδευσης και να ενθαρρύνουν την εγγραφή και την παραμονή των παιδιών τους 

στο σχολείο. 
270

 Ακόμη, καταλυτικός θεωρείται ο ρόλος της Unesco στην προσπάθεια 

ένταξης των Ρομά καθώς σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης επιδιώκει να 

καταπολεμήσει το 50% των Ρομά στην Ευρώπη που δεν ολοκληρώνουν τη 

υποχρεωτική βασική εκπαίδευση και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα 

παιδιά.
271

 

Παρά τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που αναφέρθηκαν, η αποτελεσματική ένταξη 

των Ρομά στο σχολείο παραμένει ανέφικτη και τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών 

απογοητευτικά. Έρευνα του 2008 έδειξε ότι το 54,7% των Ρομά δεν πήγε ποτέ 

σχολείο, το 33,4% τελείωσε λίγες μόνο τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 7% 

αποφοίτησε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 3,4% παρακολούθησε λίγες τάξεις 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 0,5% τελείωσε τον πρώτο κύκλο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο το 1% συνέχισε στο λύκειο. Σύμφωνα με 

έρευνα που διεξήχθη το 2010 υπολογίζεται ότι μόνο το 51% των παιδιών Ρομά 

ηλικίας 6 – 15 ετών συμμετέχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ η σχολική 

διαρροή αυξάνεται κυρίως μετά τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια της άνοιξης. 

272
 

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι η επιτυχής ένταξη και εξέλιξη των 

παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει άπιαστο όνειρο.  Η ομάδα των 

μαθητών/τριών Ρομά είναι αυτή που κατεξοχήν ενοχοποιείται τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς φορείς όσο και από την κοινή γνώμη για την αδυναμία της να 
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ενταχθεί στο σχολείο. Παρόλο που η ανάλυση της σχολικής πορείας των Ρομά 

αποδίδει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους σε δικές τους ελλείψεις (γλωσσικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές), την κύρια ευθύνη την φέρει η ελληνική κυβέρνηση και το 

εκπαιδευτικό σύστημα που κρίνονται ανίκανοι να «κρατήσουν» τους Ρομά στο 

σχολείο, να δημιουργήσουν ένα οικείο σε αυτούς περιβάλλον και να ανταπεξέλθουν 

στις ανάγκες τους. 
273

  

Η επικρατούσα αντίληψη ότι οι Ρομά δεν θεωρούν την σχολική φοίτηση ένα 

απαραίτητο και χρήσιμο εφόδιο για το μέλλον ενισχύεται περισσότερο από την 

εικόνα ενός σχολείου  αυστηρού, άκαμπτου και ανελαστικού στις ιδιαιτερότητες της 

ομάδας και ενός σχολείου που δεν αισθάνονται ότι ανήκουν.
274

 Κρίνεται αναγκαία η 

αναθεώρηση της γενικότερης νοοτροπίας του «κανονικού» σχολείου ώστε να 

αναπτυχθούν ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους Ρομά και στο 

σχολείο και τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα να αποδώσουν καρπούς. 

Απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να απαλλαγούν από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος των παιδιών ώστε 

να αποδεχτούν και να σεβαστούν το «διαφορετικό» και η οικοδόμηση μιας σχολικής 

τάξης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών Ρομά και η εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί η καταπολέμηση της γκετοποίησής 

και περιθωριοποίησής τους . 

 

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί από χώρα προέλευσης σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών και αυτή η νέα πολυπολιτισμική κατάσταση εγείρει σημαντικά 

ζητήματα στο πλαίσιο της κοινωνικής, πολιτικής και διοικητικής ζωής της χώρας, 

και, κατά προέκταση, στο χώρο της εκπαίδευσης και του σχολείου. 
275

 Αν 

παρατηρήσει κανείς την εκπαιδευτική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων στην 

ελληνική κοινωνία θα διαπιστώσει ότι η εθνική και γλωσσική ομοιογένεια που 
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χαρακτήριζε την σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού έδωσε τη θέση της στην 

πολυχρωμία που συνιστούν οι διαφορετικές εθνικότητες των μαθητών/τριών που 

φοιτούν στις σχολικές τάξεις. Το σχολείο και η εκπαίδευση οφείλουν να 

παρακολουθήσουν τις αλλαγές που συντελούνται και να προσαρμοστούν σε αυτές 

ώστε να επιτευχθεί μια αρμονική και ομαλή συνύπαρξη στην «πολύχρωμη» πια τάξη 

των σχολικών μονάδων της χώρας. 
276

 

Στην Ελλάδα εκτός από τους μετανάστες, τους παλιννοστούντες και τους πρόσφυγες, 

συμβιώνουν και άλλες κοινωνικές και μειονοτικές ομάδες που φέρουν πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν από αυτά της κυρίαρχης ομάδας όπως είναι οι Ρομά 

και οι μουσουλμάνοι της Θράκης με αποτέλεσμα να καθιστούν την χώρα έναν ακόμη 

περισσότερο πολυπολιτισμικό χώρο συνύπαρξης και να εγείρονται ζητήματα σχετικά 

με την εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να εφαρμόζεται ώστε να αποφευχθούν 

συγκρούσεις και εκδηλώσεις διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών.  

Το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, η οικογένεια και η γενικότερα η ιδεολογία της 

κοινωνίας είναι αυτά που βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη των αντιλήψεων και 

των συμπεριφορών σε σχέση με την εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα και την 

αντιμετώπιση των μειονοτικών ομάδων. 
277

 

Η στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στο ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας δεν 

χαρακτηρίζεται από αδιαφορία. Ωστόσο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι πολιτικές 

που υιοθετούνται δεν οδηγούν σε ουσιαστική και αποτελεσματική προσέγγιση του 

ζητήματος αλλά κρίνονται ανεπαρκή και αποσπασματικά όπως γίνεται φανερό από τα 

παραπάνω. 
278

  Η έκδοση νόμων σχετικά με την παραμονή των αλλοδαπών στη χώρα 

μας και η ίδρυση τμημάτων Υποδοχής, Φροντιστηριακών Τμημάτων και Σχολείων 

Παλιννοστούντων δεν οδήγησαν στην αρμονική και ομαλή ένταξη των παιδιών στο 

σχολείο αλλά αντίθετα στην περιθωριοποίηση, την απομόνωση και τον κοινωνικό 

μαρασμό. Σημαντικές δυσκολίες όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων, τα ακατάλληλα 

αναλυτικά προγράμματα, ο τρόπος λειτουργίας και η ιδεολογία του σχολείου και η 
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απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθιστούν τις προσπάθειες 

ομαλής ένταξης των παιδιών αυτών επιφανειακές και μη αποτελεσματικές. 
279

 

Στην περίπτωση των Ρομά, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται προγράμματα ένταξης τους 

στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, εξακολουθούν να συνιστούν την περισσότερο 

στιγματισμένη μειονοτική ομάδα που βιώνει διακρίσεις και ρατσιστικές 

συμπεριφορές και παραμένει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος καθώς θεωρείται ότι 

δεν ταιριάζουν με αυτό και δεν δύνανται να προσαρμοστούν σε αυτό λόγω των 

πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών. 
280

 

Οι μουσουλμάνοι της Θράκης συνιστούν την μόνο αναγνωρισμένη μειονότητα της 

Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε. Η πολιτική περιθωρίου και απομόνωσης έχει 

αντικατασταθεί από μία πολιτική ένταξης με την αλλαγή των σχολικών βιβλίων και 

του σχολικού προγράμματος και την υιοθέτηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην 

αποδοχή της μειονότητας από την πλειοψηφία.
281

 Σημαντικά εμπόδιο ξεπεράστηκαν 

όπως αποδεικνύεται από την μείωση της σχολικής εγκατάλειψης και σχολικής 

αποτυχίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη δυσκολίες να 

ξεπεραστούν ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης σεβασμός και η αποδοχή των αρχών της 

ισοπολιτείας και ισονομίας. 
282

 

Καταληκτικά, η ουσιαστική ένταξη των ατόμων που προέρχονται από μειονοτικές 

ομάδες και φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά από την κυρίαρχη 

ομάδα θα επιτευχθεί μόνο όταν η πολυπολιτισμικότητα αρχίσει να εκλαμβάνεται ως 

αναπόσπαστο και φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση θα πάψει να συνιστά μια ουτοπία μόνο όταν η πολιτισμική 

διαφορετικότητα ξεκινήσει να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή 

από όλους. 
283

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια καθώς απαιτείται συνδυασμός 

ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων και αλλαγής της νοοτροπίας και της 

γενικότερης αντίληψης της κοινωνίας για το «διαφορετικό».  
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4. Κοινωνικός αποκλεισμός στην εκπαίδευση λόγω πολιτισμικής 

ετερότητας. Καταπολέμηση του φαινομένου στο πλαίσιο της ΕΕ 

4.1 Κοινωνικός αποκλεισμός. Ορισμός  

 

Η συζήτηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη ξεκινά στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα και 

αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμησή του. 
284

 Στους πρωταρχικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υποβοήθηση όλων των πολιτών να βρουν μία θέση στην 

κοινωνία καθώς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ουσιαστική 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
285

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται στο έλλειμμα σε ένα τουλάχιστον από τα 

στοιχεία: πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και διαπροσωπικής, στην κοινωνία, 

ολοκλήρωσης. 
286

 Ο όρος «αποκλεισμός» στη βάση του σχετίζεται με την φτώχεια 

καθώς με την είσοδο στη βιομηχανική κοινωνία και τον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής η φτώχεια αποτελούσε ένα φαινόμενο που διαπιστωνόταν σε όλες τις 

δυτικές κοινωνίες και έπρεπε να ξεπεραστεί. 
287

 Πλέον χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει ένα κοινωνικό πρόβλημα που συνδέεται με την φτώχεια αλλά ταυτόχρονα 

διαφέρει από αυτήν. 
288

Πρόκειται για έναν όρο που επεκτείνεται καθώς δεν συνδέεται 

μόνο με καταστάσεις φτώχειας αλλά με την περιορισμένη πρόσβαση στα κοινωνικά 

δικαιώματα και την κατανομή πόρων, την άνιση συμμετοχή στην πρόσβαση 
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δυνατοτήτων, την ασθενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και τα κέντρα εξουσίας 

και την παρεμπόδιση στην απόλαυση δημοσίων και κοινωνικών αγαθών. Φτώχεια και 

αποκλεισμός είναι δύο έννοες που δεν πρέπει να συγχέονται καθώς συνδέονται αλλά 

δεν ταυτίζονται. 
289

  

Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των δύο όρων είναι ότι η «φτώχεια» συνδέεται 

περισσότερο με την έλλειψη πόρων ενώ ο «κοινωνικός αποκλεισμός» σχετίζεται «με 

πολλά περισσότερα (μειονεκτήματα) εκτός από τα χρήματα». Ο όρος «κοινωνικός 

αποκλεισμός» δεν αναφέρεται μόνο στο ανεπαρκές εισόδημα και στη μη συμμετοχή 

στην αγορά εργασίας αλλά επεκτείνεται σε τομείς όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η 

υγεία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες. 
290

 Πρόκειται για έναν όρο που συμβάλλει στην 

διαιώνιση της ανισότητας δικαιωμάτων κοινωνικής συμμετοχής και δυνατοτήτων 

κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
291

 

 Γίνεται λόγος για πολιτικό αποκλεισμό (έλλειψη πρόσβασης στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, απουσία πολιτικών δικαιωμάτων, έλλειψη συμμετοχής σε ομάδες πίεσης 

και πολιτικούς οργανισμούς), αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (ανεργία, χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας), αποκλεισμό στην 

εκπαίδευση (απουσία ίσων ευκαιριών μάθησης) και κοινωνικό αποκλεισμό με την 

στενή έννοια του όρου (χαμηλά επίπεδα διαβίωσης και ποιότητας ζωής, κοινωνικός 

ρατσισμός, στιγματισμός, απομόνωση). 
292

  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζεται με κοινωνικά παθολογικά φαινόμενα όπως η 

περιθωριοποίηση, η απομόνωση, η αποκλίνουσα συμπεριφορά, η κοινωνική αποβολή 

και το στίγμα. 
293

 Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την συνύπαρξη διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων καθώς η διαπολιτισμική συνάντηση μπορεί να δημιουργήσει 

ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο συναισθήματα συμπάθειας, αδιαφορίας ή 

αντιπάθειας και να συμβάλλει στην διαιώνιση των ρατσιστικών συμπεριφορών και 
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των διακρίσεων.  Η ύπαρξη μύθων και στερεότυπων εις βάρος μειονοτικών ομάδων 

προετοιμάζουν πράξεις και συμπεριφορές και ενισχύουν το αίσθημα της απόρριψης 

και της περιθωριοποίησης. 
294

 

 Γίνεται λόγος για τις «κοινωνικές ευπαθείς ομάδες», «ευάλωτες πληθυσμιακές 

ομάδες» ή «ομάδες υψηλού κινδύνου» οι οποίες χαρακτηρίζονται έτσι λόγω του 

υψηλού κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού. O κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα 

φαινόμενο που απαιτεί ανάληψη ουσιαστικής και αποτελεσματικής δράσης για την 

καταπολέμησή του καθώς συνιστά έκφραση μιας ακραίας κοινωνικής ανισότητας που 

θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναιρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της 

συμμετοχής του ατόμου σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. 
295

  

Ουσιαστικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται με την πλειονότητα ενός 

πληθυσμού η οποία θεωρεί τον εαυτό της ως «ένα» και αντιμετωπίζει την 

οποιαδήποτε μειονότητα σαν «ένα άλλο», διαφορετικό από τους ίδιους με 

αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ρατσιστικές και εθνικιστικές συμπεριφορές και να 

προωθείται η ξενοφοβία και η καταπίεση της ολιγάριθμης πληθυσμιακής ομάδας η 

οποία οδηγείται στην απομόνωση. 
296

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αναφέρεται μόνο σε άτομα αλλά και σε κοινωνικές 

ομάδες που συνιστούν αντικείμενο διάκρισης, διαχωρισμού ή εξασθένισης των 

παραδοσιακών μορφών των κοινωνικών σχέσεων. Πιο κοντά σε προβλήματα 

κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες και 

γενικότερα τα άτομα που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά μορφώματα και 

κοινωνικές αξίες. 
297

  

Την περίοδο κυρίως μετά το 1990 ένα πλήθος εθνοτικών ομάδων και αλλοδαπών με 

τις δικές τους ιδιαιτερότητες άρχισε να εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία με την 

ελπίδα να βρεθεί λύση και λύτρωση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στις 

δικές τους κοινωνίες της οικονομικής καχεξίας, των κατατρεγμών, των φανατισμών, 
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των πολέμων και των εμφύλιων σπαραγμών. 
298

 Πρόκειται για ομάδες ατόμων που 

βιώνουν έντονα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού στην αγορά εργασίας 

καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η ανεργία, οι χαμηλές αποδοχές, το 

εξοντωτικό ωράριο, η ανασφάλιστη εργασία, η απουσία βασικών κοινωνικών 

δικαιωμάτων, η καθημερινή ανασφάλεια για το μέλλον με αποτέλεσμα η ζωή τους να 

γίνεται δυσμενέστερη. 
299

  

Η συνεχής έλευση μεταναστών δημιουργεί νέους κοινωνικοπολιτικούς και 

εκπαιδευτικούς προβληματισμούς καθώς ενισχύει την γλωσσική και θρησκευτική 

ανομοιογένεια της χώρας.  Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των παιδιών αυτών 

ισοδυναμεί είτε με εμπόδια στην αρχική τους πρόσβαση στο σχολείο είτε με την 

περιθωριοποίησή τους μέσα σε αυτό και οδηγεί στη σχολική αποτυχία, τη διακοπή 

της φοίτησης ή τη μη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα. Γίνεται λόγος για ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί τους προνομιούχους και τοποθετεί στο περιθώριο 

τις μειονότητες οι οποίες γίνονται συχνά αποδέκτες στερεοτυπικών και ξενοφοβικών 

συμπεριφορών. Για τα παιδιά που είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμού, το 

σχολείο, μέσω της λειτουργίας και της ιδεολογίας του γίνεται ο χώρος όπου συχνά 

βιώνουν τη διάκριση και οδηγούνται στον αποκλεισμό.  

Η ισότητα ευκαιριών στα σχολεία για τους/τις μειονοτικούς/ες μαθητές/τριες 

διασφαλίζεται με τη διδασκαλία των μαθητών/τριών στη μητρική τους γλώσσα, με 

ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αναγνωρίζει και συμπεριλαμβάνει τον πολιτισμό των 

μειονοτικών ομάδων και με την διδασκαλία μαθημάτων τα οποία καλλιεργούν τον 

σεβασμό στη διαφορετικότητα και είναι απαλλαγμένα από τα στοιχεία εκείνα που 

υποβιβάζουν τον πολιτισμό των μειονοτήτων και τον προβάλλουν ως υποδεέστερο.  

Ωστόσο, η ισότητα ευκαιριών για τις μειονότητες συνιστά μια ουτοπία γεγονός που 

υποδηλώνεται από τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών με διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά καθώς και από ζητήματα όπως τα ποσοστά 

παρακολούθησης και σχολικών αποβολών ή η σχολική διαρροή τα οποία διαφέρουν 

σημαντικά από τα αντίστοιχα των παιδιών της πλειονοτικής ομάδας, τηρουμένων 

πάντα των αναλογιών. Η άμεση εύρεση αποτελεσματικών στρατηγικών για την 
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επίλυση αυτών των προβλημάτων πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα των 

εκπαιδευτικών αρχών της χώρας καθώς η περιθωριοποίηση, η απομόνωση και ο 

αποκλεισμός μερίδας πολιτών ενέχει κίνδυνο για τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής. 
300

 

Οι Ρομά συνιστούν άλλη μία πολιτισμική ομάδα που κατεξοχήν αντιμετωπίζει το 

φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία.
301

 Σε αυτό τον 

πληθυσμό κυριαρχούν ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης και η μη εγγραφή 

τους στα μητρώα. 
302

 Για όλους τους ανθρώπους αυτής της ομάδας υπάρχει ένας 

κοινός παρανομαστής: οι άλλοι τους αντιμετωπίζουν σαν «γύφτους», τους 

τοποθετούν στο περιθώριο της κοινωνίας και τους θεωρούν «στιγματισμένους» και 

ταυτοποιημένους με την κλοπή, τους φόνους και τα εγκλήματα. 
303

 Μέσα από 

διάφορες «ετικέτες» που αποδίδονται στους τσιγγάνους επικυρώνεται η περιθωριακή 

τους θέση.  Το κράτος τους αποδίδει την ετικέτα των ανιθαγενών, η Πρόνοια τους 

αντιμετωπίζει ως άπορους, το σχολείο τους θεωρεί αναλφάβητους, η δημόσια υγεία 

άρρωστους και η αστυνομία παράνομους.
304

 

Ιδιαίτερα, η συζήτηση για τον αποκλεισμό των τσιγγάνων από την εκπαίδευση και τα 

εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αποτελεί κοινό τόπο. Οι τσιγγάνοι 

συνιστούν για την κοινωνία μία ομάδα που εξαιτίας της «φύσης» της είναι ασύμβατη 

με το θεσμό του σχολείου. Πρόκειται για άτομα που δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή 

δεν ταιριάζουν με αυτό, δεν ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε αυτό και το σχολείο με 

τη σειρά του δεν ενδιαφέρεται να τους προσελκύσει και δεν μπορεί να τους δεχτεί αν 

θέλει να παραμείνει «σχολείο».  

Σύμφωνα με στατιστικά, τα περισσότερα παιδιά των τσιγγάνων είτε δεν φοιτούν στο 

σχολείο είτε η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ως ελλιπής ή προβληματική.  Η 

εκπαιδευτική πολιτική δεν αδιαφορεί για τους τσιγγάνους. Τους αντιμετωπίζει όμως 
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σαν «ειδικούς» μαθητές και για αυτό το λόγο η εκπαίδευση των Ρομά αναπτύσσεται 

κυρίως ως ειδική εκπαίδευση. Ακόμη, πρόκειται για παιδιά που φοιτούν κατά κύριο 

λόγο σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται για την παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης όπως είναι τα ολιγοθέσια σχολεία απομονωμένων αγροτικών περιοχών, 

σχολεία υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών κλπ που συνηθίζουν να παράγουν 

«κακούς/ες» μαθητές/τριες. 
305

 

Από τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλο ότι ο αποκλεισμός μειονεκτικών ομάδων 

συνίσταται στην συσσώρευση αρνητικών χαρακτηριστικών η οποία οδηγεί σε μια 

διαδικασία μη ενεργής συμμετοχής στους τομείς της καθημερινότητας και στην 

προβολή μιας κοινωνίας που υπονομεύει τις αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης 

και της ισότητας. 
306

 

 

 

4.2 Κοινωνικός αποκλεισμός στην εκπαίδευση 

 

Ανάμεσα στην εκπαίδευση και στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού υπάρχει 

αιτιακή σχέση. H εκπαίδευση θεωρείται ισχυρό μέσο αμφισβήτησης των υπαρχουσών 

κοινωνικών ανισοτήτων κυρίως μέσω της απονομής τυπικών προσόντων, πτυχίων και 

πρόσβασης που αυτά παρέχουν σε επαγγελματικές θέσεις και οικονομικές απολαβές. 

Η απόκτηση και η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων 

θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ατομική εξέλιξη του ατόμου όσο και 

για την ενεργή συμμετοχή του σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας, την 

ένταξή του στην αγορά εργασίας και την μη περιθωριοποίηση του από το κοινωνικό 

σύνολο.  Από το 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει την εκπαίδευση ως το κύριο 

μέσο επίτευξης του στόχου της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εξάλειψης της 

περιθωριοποίησης μειονεκτούντων ομάδων και τονίζει τον κεντρικό της ρόλο στη 

δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου με έμφαση στην ενίσχυση της 

απασχόλησης και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση αποτελεί 

σημαντικό πυλώνα κοινωνικοποίησης καθώς αναλαμβάνει να εμφυσήσει τους 
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μελλοντικούς πολίτες την κοινότητα ιδεών χωρίς την οποία η πολιτική κοινωνία δεν 

δύναται να είναι ενσωματωμένη. 
307

 

Η ισότητα ευκαιριών και παροχής γνώσεων στην εκπαίδευση συνδέεται άμεση με την 

κοινωνική θέση του ατόμου και την διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Η 

επένδυση στην νεολαία και στην εκπαίδευση αυτής αντιμετωπίζεται ως επένδυση 

στον πλούτο των κοινωνιών μας, σήμερα και αύριο. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση 

θεωρείται το κλειδί για να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική, 

θεμελιωμένη στις γνώσεις, οικονομία στον κόσμο όπως ορίζεται στην στρατηγική της 

Λισσαβόνας. 
308

  Για αυτό το λόγο, δεν τονίζεται απλώς η σημασία της ενσωμάτωσης 

του ατόμου στην εκπαίδευση αλλά η σημασία της δια βίου εκπαίδευσης ώστε να 

καταστεί ικανό να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να ανταπεξέλθει στις γρήγορα 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της σημερινής εποχής. 
309

 

Οι λαοί που έζησαν το τίμημα των δύο παγκοσμίων πολέμων δεν φαίνονταν πρόθυμοι 

να ζήσουν σε συνθήκες ανισότητας και διακρίσεων και θεώρησαν απαραίτητο να 

προχωρήσουν σε μέτρα εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης και μιας εκπαίδευσης που 

δεν θα λειτουργεί στη βάση μιας εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αντίληψης 

προσαρμοσμένης στις ανάγκες και στις αντιλήψεις των κοινωνικών και πολιτικών 

ελίτ. Για να ενισχυθεί η αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση καθιερώθηκαν η δωρεάν 

παροχή της, η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης και η απάλειψη των 

εξεταστικών φραγμών μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. 
310

 

Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται οδηγεί, δυστυχώς, κοινωνικές 

ομάδες και κυρίως ευάλωτες και μη προνομιούχες στην ανεργία, την φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού αποκλεισμού 

μεινοεκτούντων ομάδων είναι η στέρηση του δικαιώματος στην παιδεία και την 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο όρος εκπαιδευτικός αποκλεισμός ορίζει τόσο τα 

άτομα που αποκλείονται από την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο τα άτομα 

που αποκλείονται από κάποιο επίπεδο ή κατεύθυνση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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311
 Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες του εκπαιδευτικού αποκλεισμού είναι η 

εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αλλιώς σχολική διαρροή. 
312

 

Από τον λεγόμενο «εκδημοκρατισμό» της εκπαίδευσης που  χαρακτηρίζει τις 

σύγχρονες κοινωνίες δεν ωφελήθηκαν ισομερώς οι κοινωνικές τάξεις αλλά αντίθετα 

οι ευάλωτες ομάδες οδηγήθηκαν στην απομόνωση και την περιθωριοποίηση. 
313

Η 

ιδέα της ισότητας των ευκαιριών εκφυλίζεται, νομιμοποιούνται οι ανισότητες και 

ευνοούνται οι προνομιούχες κοινωνικές κατηγορίες. Η διαφορετικότητα στην 

εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως μορφή ανισότητας και κοινωνικής διάκρισης με 

αποτέλεσμα να προκαλεί σκάνδαλο καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της 

ισότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη στην οποία βασίζεται η σύγχρονη 

δημοκρατική κοινωνία. 
314

 

Ο σχολικός χώρος διαμορφώνεται με έναν παγιωμένο τρόπο που δεν επιτρέπει την 

εκπαιδευτική χρήση του με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Είναι 

χαρακτηριστική η απουσία ευελιξίας και η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, η ανάπτυξη 

τυποποιημένων μορφών επικοινωνίας, σχέσεων και ρόλων και η μείωση της 

ανάπτυξης εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, τα παιδιά που φέρουν πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά της κυρίαρχης ομάδας και έχουν διαφορετικές 

ανάγκες δεν δύνανται να προσαρμοστούν σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον που δεν 

είναι ευέλικτο ώστε να αποδεχτεί το διαφορετικό ως αναπόσπαστο κομμάτι του.. 
315

 

Τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται ως «μαθητές/τριες διαφορετικής κατηγορίας», 

υπονοώντας «παιδιά τελευταίας κατηγορίας» και οδηγούνται στον αποκλεισμό από 

την εκπαίδευση.  
316

 

Η εγκατάλειψη του σχολείου σχετίζεται με ένα πλήθος παραγόντων μεταξύ των 

οποίων είναι το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας, η καταγωγή, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε 

                                                           
311

 Σταμέλος, Γ.(2003). Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός σήμερα, 

Πάτρα: Πρακτικά 2
ου

 Συνεδρίου με θέμα «Η παιδεία στην αυγή του 21
ου

 αιώνα 
312

 Πλειός, Γ., Κωνσταντίνου, Χ.(1997). Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός Αιτίες, 

συνέπειες και αντιμετώπιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 113 
313

 Tiedt P., Tiedt, I.(2006). Πολυπολιτισμική Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 52 
314

 Παπαδοπούλου, Δ.(2012). Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, σελ. 107 
315

 Γερμανός, Δ.(2002). Οι τοίχοι της γνώσης Σχολικός Χώρος και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Guternberg, σελ. 363 
316

 Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, Ο. (2003)΄. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Εκπαιδευτικές, Διδακτικές 

και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 125 



 
 

86 

ομάδας, οι υφιστάμενες ιστορικές, κοινωνικόοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος, η συχνή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η παιδική εργασία 

κλπ. 
317

Η σχολική διαρροή εκτός από τα παραπάνω συνδέεται άμεσα με τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει το παιδί στο ίδιο το σχολείο.  
318

 Συγκεκριμένα, πολλά από τα 

παιδιά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που φοιτούν στο σχολείο αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όπως η δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, η δυσκολία 

επικοινωνίας λόγω μη επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η άσχημη 

αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες της κυρίαρχης 

ομάδας. 
319

  

Τα πρωτογενή αίτια λοιπόν της μαθητικής διαρροής πρέπει να αναζητηθούν στις 

άδικες οργανωτικές δομές και στις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί τους προνομιούχους και 

εξοστρακίζει την διαφορετικότητα. Με άλλα λόγια, ο τυποποιημένος και 

κανονιστικός χαρακτήρας του σχολείου δεν του επιτρέπει να προσφέρει μία 

αποτελεσματική αγωγή σε όλα τα παιδιά. 
320

 

Οι μαθητές/τριες που κατά κύριο λόγο βιώνουν τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση 

και οδηγούνται στην απομόνωση και τον κοινωνικό μαρασμό είναι παιδιά 

μειονοτήτων όπως παιδιά αλλοδαπών, παλιννοστούντων, προσφύγων, Ρομά, 

μουσουλμανικής καταγωγής κλπ. Πρόκειται για άτομα που αντιμετωπίζονται από το 

εκπαιδευτικό σύστημα ως «διαφορετικά» και δεν δύνανται να ενταχθούν ομαλά σε 

αυτό λόγω των πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών. Τα παιδιά αυτά καταλαμβάνουν 

τις πρώτες θέσεις στα ποσοστά των παιδιών που αποτυγχάνουν μαζικά και 

εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο με αποτέλεσμα όταν εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας να ασκούν επαγγέλματα χαμηλής παραγωγικότητας με μικρή ζήτηση και 

χαμηλές αμοιβές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος : φτώχεια - 

εκπαιδευτική αποστέρηση – μη προσοδοφόρο επάγγελμα – φτώχεια – κοινωνικός 

αποκλεισμός. Ο αποκλεισμός των παιδιών από το εκπαιδευτικό σύστημα 
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προετοιμάζει την απομόνωση και την περιθωριοποίηση του παιδιού από την κοινωνία 

γενικότερα και συνάδει με την μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

321
  

Η αντιμετώπιση των παιδιών αυτών ως υποδεέστερα όντα, η απόρριψη και ο μη 

σεβασμός της διαφορετικής ταυτότητάς τους οδηγεί στην απόρριψη των ίδιων και 

στον περιορισμό των μορφωτικών ευκαιριών. Η ικανοποίηση του αιτήματος στις 

δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες για παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά 

των μειονεκτούντων ομάδων αγγίζει τα όρια της ουτοπίας. Οι πλουραλιστικές και 

δημοκρατικές κοινωνίες δεν συνιστούν μία ουσιαστική πραγματικότητα καθώς η 

ύπαρξη αυτών των κοινωνιών είναι δυνατή μόνο όταν όλοι οι πολίτες αισθάνονται 

ισότιμοι και συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
322

  

 Γίνεται λόγος για μια αφομοιωτική εκπαίδευση και όχι μία εκπαίδευση που 

ανταποκρίνεται στην πολιτιστική πολλαπλότητα, εξασφαλίζει την πολιτιστική 

ετερότητα και αποτρέπει τον κίνδυνο απομόνωσης και περιθωριοποίησης των 

μειονοτήτων. 
323

 Διαπιστώνεται ένα φαινόμενο «πολιτισμικής σύγκρουσης» καθώς οι 

τρόποι επικοινωνίας, οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης και οι πολιτισμικοί κανόνες των 

μειονοτήτων διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών τους 

και των παιδιών της κυρίαρχης ομάδας.  Ενδείξεις αποκλεισμού των παιδιών των 

μειονοτήτων από την εκπαίδευση είναι οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις, τα χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής και παραμονής στο σχολείο, τα υψηλά ποσοστά αποβολών, το 

μειωμένο ενδιαφέρον για τη μάθηση, η επιθετική και παραβατική συμπεριφορά, η 

πρόκληση αναστάτωσης και φασαρίας στην τάξη, οι συχνές απουσίες από το σχολείο 

και το αίσθημα άγχους και δυστυχίας και απομόνωσης. 
324

 

Γενικότερα, σε ό,τι σχετίζεται με το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών που 

προέρχονται κοινωνικές ομάδες που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, η αντίληψη που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία εκφράζεται με 

εκδηλώσεις δυσανεξίας για την παρουσία τους στα ελληνικά σχολεία, γεγονός που 

προβάλλει μια κοινωνία που αδυνατεί να λειτουργήσει παιδαγωγικά και αναπτυξιακά. 
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325
 Καθίσταται πρόδηλο, λοιπόν, ότι απαιτείται η εφαρμογή μιας «πολυπολυτισμικής» 

εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η εκπαιδευτική ένταξη αυτών των ομάδων και να 

ξεπεραστούν παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με την πολιτισμική ετερότητα. 
326

 

 

4.3 Ευρωπαϊκή Ένωση και καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού  

 

Την περίοδο 1975 – 1994 η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα έθεσε σε εφαρμογή 

αρκετά πιλοτικά σχέδια και προγράμματα που αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, το ουσιαστικό ενδιαφέρον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου εντοπίζεται 

το 1989 όταν το Υπουργείο υπουργών ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μελέτη 

του προβλήματος και το σχεδιασμό στρατηγικής αντιμετώπισής του. 
327

Το ίδιο έτος, 

προς το τέλος του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση της 

φτώχειας («Φτώχεια 2), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα κείμενο στο οποίο 

γίνεται λόγος για κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποίηση και νέες μορφές φτώχειας 

και σηματοδοτείται η «ορολογική» μετάβαση από τη «φτώχεια» στον «κοινωνικό 

αποκλεισμό» Στον τίτλο του τρίτου κοινοτικού προγράμματος δεν αναφέρεται 

πουθενά ο όρος «φτώχεια» καθώς παρουσιάζεται ως «Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 

κοινοτικής δράσης για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των λιγότερο 

ευνοημένων κοινωνικών ομάδων» αν και έγινε ευρύτερα γνωστό ως «Φτώχεια 3». 
328

 

Σύμφωνα με επίσημες έρευνες του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επίσημη 

ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών της Πράσινης και Λευκής Βίβλου ως 

αποκλεισμός εκλαμβάνεται η απώλεια των κοινωνικών θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ή η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημοσίων αγαθών. 
329

 

 Το 1992 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ πραγματοποιείται η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Οι οικονομικοί στόχοι έχουν προτεραιότητα αλλά 

συμπεριλαμβάνονται κάποιες νέες ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση Κοινοτικής 
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κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Πρωτόκολλο αναφέρεται ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και γίνεται επίσημα αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας, η ανάπτυξη του επιπέδου απασχόλησης, η παροχή 

κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και η καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Το 1999 με την Συνθήκη του Άμστερνταμ κατοχυρώθηκε η εξάλειψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως στόχος της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Με το 

άρθρο 136  η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού περιλαμβάνεται πλέον στους 

βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας (ανοιχτή μέθοδος συντονισμού) καθώς συμπληρώνει τη δράση των 

κρατών μελών στον τομέα της ένταξης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά 

εργασίας. Επιδιώκεται η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και η 

προετοιμασία των πολιτών για τις γρήγορες αλλαγές που συντελούνται σε μια εποχή 

παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικής μεταβολής. 
330

 

Στη συνέχεια, με την στρατηγική της Λισαβόνας, που ακολούθησε το 2000, άρχισε 

να εφαρμόζεται η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού σε όλους τους τομείς κοινωνικής 

προστασίας. Δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη και 

προτείνονται δράσεις και σχέδια. 
331

 Στους στόχους  περιλαμβάνεται η εξάλειψη της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

επίτευξη κοινωνικής συνοχής και στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης. 
332

 Η φτώχεια 

και ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρούνται απαράδεκτα φαινόμενα και η 

καταπολέμηση τους κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης κοινωνικής συνοχής. 

333
 

Η εφαρμογή της «ανοιχτής μεθόδου συντονισμού» συνιστά ένα σημαντικό βήμα 

στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Προωθούνται ορθές πρακτικές και κοινές λύσεις σε κοινά 
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προβλήματα δίχως να επιβάλλεται εναρμόνιση εθνικών πολιτικών και ενισχύεται ο 

θεσμός της παρακολούθησης και του συντονισμού στον τομέα αυτό χωρίς να 

επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης των στόχων. 
334

Ωστόσο, υπάρχει ο 

κίνδυνος, εφόσον δεν προβλέπονται κυρώσεις, οι «απρόθυμες κυβερνήσεις» να μην 

δίνουν την ανάλογη σημασία στους στόχους αυτούς. 
335

  

Το Μάιο του 2003 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η Σύνοδος «Εκπαίδευση, 

Νεολαία και πολιτισμός» και ορίστηκαν οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης για τα 

παιδιά που διαμένουν στις χώρες της ΕΕ και ιδιαίτερα για τα παιδιά των μεταναστών 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης και μπορεί να οδηγηθούν στην εγκατάλειψή 

του σχολείου και στην μετέπειτα περιθωριοποίηση και απομόνωση. Το κάθε κράτος 

μέλος πρέπει μέχρι το 2010 να πετύχει την μείωση της εκπαιδευτικής διαρροής στο 

10%, την μείωση των νέων ως 15 ετών που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά στην 

ανάγνωση και στην γραφή στο 20% σε σχέση με το 2000 και την αύξηση στο 85% 

των νέων που συνεχίζουν στο δεύτερο κύκλο σπουδών και αποφοιτούν από αυτό. 
336

 

 Ως διάδοχος της στρατηγικής της Λισσαβόνας θεωρείται η στρατηγική «Ευρώπη 

2020» η οποία αποτελεί τη νέα δεκαετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, η «Ευρώπη 2020»  αποτελεί την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που ξεκίνησε το 2010 με ορίζοντα το 2020. 

337
 Δεν αποσκοπεί απλώς στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης αλλά και στην 

δημιουργία συνθηκών που θα εννοούν μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη.  Μεταξύ των στόχων που τίθενται είναι η μείωση των ποσοστών πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείο σε ποσοστό κάτω από το 10% και η μείωση τουλάχιστον 

κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
338

 Για την υλοποίηση αυτών των 

στόχων δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία εντάσσεται 
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στις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης «2020». Η ετήσια διάσκεψη της 

εν λόγω ευρωπαϊκής πλατφόρμας αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα 

στους πολιτικούς ιθύνοντες, τους βασικούς ενδιαφερομένους και τα άτομα που 

βιώνουν συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού. 
339

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής αποσκοπεί να βρει 

μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή και 

να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης και παραγωγικότητας. Ωστόσο, η 

μέχρι τώρα αξιολόγηση της στρατηγικής αποδεικνύει ότι η επίτευξη μιας τέτοιας 

ισορροπίας είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μια 

μακρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας, ενώ διαπιστώνεται μια δυσαρέσκεια των 

ευρωπαίων πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται  τα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.  Το ερώτημα, επομένως, που τίθεται είναι αν 

η στρατηγική «Ευρώπη 2020» συνιστά πράγματι την κατάλληλη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που γίνονται 

εντονότερα με την πάροδο του χρόνου. Η θέσπιση ποσοτικών στόχων αναφορικά με 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού συνιστά οπωσδήποτε ένα θετικό 

βήμα. 
340

 Η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζονται 

συνδεδεμένα με την ένταξη στην αγορά εργασίας και την αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης. Ωστόσο, τίθενται στόχοι οι οποίοι είναι αμφίβολο αν δύνανται να 

επιτευχθούν. 
341

 

Εν κατακλείδι, η μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή της στρατηγικής προβάλλει 

μια απογοητευτική εικόνα για την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν θέσει την οικονομική 

σταθερότητα ως πρώτη προτεραιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών 

οδηγώντας στο περιθώριο τα κοινωνικά θέματα. Παρατηρούνται περικοπές 

κοινωνικών δαπανών και διαπιστώνεται επιδείνωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία στρατηγική που είναι επικεντρωμένη 
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στην οικονομική εξυγίανση και μεγέθυνση, εις βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Παρουσιάζεται ασύμβατη με τους ποσοτικούς στόχους και τις κατευθυντήριες 

γραμμές αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και απαιτείται επανεστίαση της Ευρώπης 2020 στο αυθεντικό πνεύμα 

των διακηρύξεών της ώστε να επιτευχθεί μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
342

 Κρίνεται αναγκαίο παράλληλα με την προσπάθεια 

οικονομικής εξυγίανσης να παρέχονται ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και βοήθεια 

σε όλους τους πολίτες για να μπορούν να προσαρμοστούν στις γρήγορα 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μην αποκλείονται από αυτήν. 

343
 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισμού 

αποτελεί η περίπτωση της Ελλάδας στην οποία το ποσοστό ανεργίας των νέων το 

2013 έφτασε το 60 % . Εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός 

τόσο από την αγορά εργασίας όσο και από την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση 

παρά τις δεσμεύσεις των εθνικών κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στην Ένωση καθώς φέρνει 

δυστυχία στις ζωές των ανθρώπων, περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματά τους, 

δημιουργεί υψηλό κόστος για την κοινωνία και συνιστά εμπόδιο για την βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει 

να αντιμετωπίζεται μόνο ως θεματοφύλακας οικονομικής σταθερότητας αλλά και 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Μόνο έτσι ο στόχος της κοινωνικής ενσωμάτωσης που 

θεωρείται από τους πέντε κεντρικούς στόχους της «Ευρώπης 2020» θα σταματήσει να 

απομακρύνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. 
344
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4.4 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού  

 

Σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία τα παιδιά δεν πρέπει να απομονόνωνται και 

να μην αντιμετωπίζονται ισότιμα και δίκαια από τον κοινωνικό περίγυρο. Το σχολείο 

αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών. 

Δυστυχώς όμως, διαπιστώνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο ρόλο του 

καθώς όχι μόνο δεν συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών αλλά αναπαράγει 

τις ήδη υπάρχοντες κοινωνικές ανισότητες και οδηγεί στην ενίσχυση του φαινομένου 

του κοινωνικού αποκλεισμού.
345

 Το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά για να ενταχθούν 

στον εργασιακό χώρο αλλά αδιαφορεί για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την 

απόκτηση ικανότητας διεκδίκησης βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για 

μαθητές/τριες που αποτελούν παθητικούς δέκτες γνώσεων , δεν αναλαμβάνουν 

αυτόνομη δράση και αποδέχονται άκριτα κάθε γνώμη. 
346

  

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος και ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης των αποκλεισμένων πληθυσμών μέσω της 

εκπαίδευσης. 
347

Το σχολείο οφείλει να πάψει να αποτελεί φορέα διαιώνισης των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη μιας αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης και διδασκαλίας που επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε 

θέματα που αφορούν τις θέσεις των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούσες 

ομάδες, την προαγωγή της ενσυναίσθησης και την καλλιέργεια κλίματος ανοχής και 

αλληλεγγύης. Τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης πρέπει να μαθαίνουν να τοποθετούν 

τον εαυτό τους στη θέση των άλλων, να αντικρίζουν τα προβλήματά τους, να 

αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της διαφορετικότητάς τους και να νιώθουν 

συμπάθεια για αυτούς.  Η ουσιαστική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
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απαιτεί ένα είδος εκπαίδευσης που εναντιώνεται στον εθνικό τρόπο σκέψης ο οποίος 

αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη. 
348

 

Οι εκπαιδευτικοί θα μετατραπούν σε ουσιαστικούς «φορείς αλλαγής και 

χειραφέτησης» μόνο όταν αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους συχνά 

χρησιμοποιείται η γνώση για να διατηρήσει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό μειονοεκτούντων ομάδων.
349

 Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην μένει 

αδιάφορος και απαθής μπροστά σε φαινόμενα εκδήλωσης ρατσιστικών 

συμπεριφορών και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση του φαινομένου 

του κοινωνικού αποκλεισμού. 
350

 

 Η κοινωνική συνοχή και η ομαλή εξέλιξη της κοινωνίας μπορούν να επιτευχθούν με 

την διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής όλων των πολιτών σε όλους τους τομείς 

της κοινωνίας και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των κοινωνικά αδύναμων 

κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους πολίτες ότι η ύπαρξη 

μειονοτήτων δεν συνιστά απειλή αλλά μία υπαρκτή πραγματικότητα που απαιτείται 

να γίνει αποδεκτή και σεβαστή. 
351

 

Η ένταξη στο σχολείο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη στην 

κοινωνία γενικότερα. Επομένως, ο ρόλος του είναι καθοριστικής σημασίας καθώς 

μέσω του σχολείου διαμορφώνονται στάσεις και μορφές επικοινωνίας. Η εδραίωση 

της ισότητας στις ευκαιρίες μάθησης όλων των παιδιών οδηγεί σε ισότιμη πρόσβαση 

σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Για να μπορέσει το σχολείο να ανταπεξέλθει στο 

ρόλο του, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση όλων των παιδιών και να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για αισιόδοξη στήριξη όλων των 

μαθητών/τριών, κρίνεται αναγκαία η καταβολή προσπάθειας πλήρους 

εξανθρωπισμού του σχολείου και η δημιουργία ανανεωτικής αντίληψης στη σχολική 

ζωή. 
352

Απαιτείται ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενεργεί αντίθετα προς τον 

κοινωνικό διαχωρισμό και τον στιγματισμό των παιδιών, θα συμβάλλει στην 

εξάλειψη προκαταλήψεων και στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και 
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εκτίμησης και θα διευκολύνει την ένταξη όλων των παιδιών σε όλες τις κοινωνικές 

εκφάνσεις της ζωής. 
353

 

Όταν το άτομο μάθει να αποδέχεται ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και 

τρόπων σκέψης, όταν αντιμετωπίζει την διαφορετικότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνίας και όταν το «διαφορετικό» γίνει τυπικό φαινόμενο της 

καθημερινότητας, τότε μόνο είναι δυνατή η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και 

η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών. 
354

 

Στην περίπτωση των αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων η θεσμική αναγνώριση 

και η ίση νομική προστασία συνιστούν μια αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος τους και την εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
355

 Απαιτείται όλοι οι πολίτες να αναγνωρίσουν την πολιτισμική 

ετερογένεια ως βασική και αδιαπραγμάτευτη δημοκρατική αρχή. 
356

 Μόνο μέσω μιας 

πολυπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης θα μπορέσουν τα αλλοδαπά 

παιδιά  να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να 

ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργά μέλη της. 
357

 

Το σχολείο οφείλει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας 

και να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη απαίτηση που συνοψίζεται στο αίτημα: Μία 

παιδαγωγική, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά.  
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4.5 Συμπεράσματα 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι στη σύγχρονη εποχή η έννοια του 

«αποκλεισμού» έχει πάψει να συνδέεται μόνο με την έννοια της φτώχειας και 

επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας ενώ ιδιαίτερα σημαντικός 

θεωρείται ο αποκλεισμός από το εκπαιδευτικό σύστημα που αναφέρεται είτε στην 

αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, είτε στη πρόωρη εγκατάλειψη αυτού είτε στη σχολική 

αποτυχία.  
358

 

Το σχολείο αντί να αντισταθμίσει τις ελλείψεις των παιδιών που προέρχονται από 

μειονοτικές ομάδες , διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες με αποτέλεσμα ο 

αριθμός των μαθητών/τριών αυτών να μειώνεται προοδευτικά όσο προχωρούμε από 

τις κατώτερες προς τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και να συρρικνώνεται 

στην τριτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση. 
359

 

Τα παιδιά των μειονοτήτων βιώνουν συχνά ρατσιστικές συμπεριφορές και γίνονται 

θύματα διακρίσεων και αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την 

αντιμετώπισή τους μπορεί να τους οδηγήσει σε απόρριψη του δικού τους πολιτισμού 

και των αξιών τους, στην δημιουργία σύγχυσης για την ταυτότητά τους, στον 

σχηματισμό αρνητικής εικόνας για το σχολείο καθώς το συνδέουν με άσχημες 

εμπειρίες και καταστάσεις,  στην απομόνωση και  στη μη ενεργό συμμετοχή στην 

κοινωνία γενικότερα. 
360

 

Το σχολείο δεν δύναται να νοηθεί ανεξάρτητα από την κοινωνία καθώς υφίσταται και 

λειτουργεί με βάση τις αρχές και τις αξίες που αυτή υιοθετεί. 
361

 Η κοινωνία, λοιπόν, 
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και κατ’ επέκταση το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζει συμβάλλει στην 

διαιώνιση του κοινωνικού αποκλεισμού των μειονοτήτων καθώς αντιμετωπίζει με 

καχυποψία και δυσανεξία την ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολείο, έχει χαμηλές 

προσδοκίες από αυτά και συχνά εκδηλώνει ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος τους. 

362
 

Για να καταστεί εφικτή η ομαλή ένταξη όλων των παιδιών στο σχολείο και ο 

περιορισμός του εκπαιδευτικού αποκλεισμού κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της 

γενικότερης νοοτροπίας και ιδεολογίας της κοινωνίας και η ύπαρξη ευελιξίας στο 

σχολικό περιβάλλον ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε παιδιού. 
363

 Καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός σχολείου το οποίο θα είναι 

ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα φοιτούν σε αυτό πολιτισμικά και γλωσσικά 

διαφορετικοί/ές μαθητές/τριες, θα αναγνωρίζει, θα αποδέχεται και θα σέβεται την 

πολιτισμική ποικιλομορφία και θα συμβάλλει στην άμβλυνση της αναπαραγωγής του 

κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών των παλιννοστούντων, των αλλοδαπών και 

γενικότερα των μειονοτήτων. 
364

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει 

στις βασικές της προτεραιότητες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού καθώς μόνο μέσα σε συνθήκες ισοπολιτείας, ισοπολιτείας και μη 

παραβίασης των βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα επιτευχθεί μία 

αρμονική και ομαλή εξέλιξη της Ένωσης σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές 

οικονομίες στη διεθνή αρένα.
365

 Κρίνεται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των 

πολιτών στην  κοινωνία και η άμβλυνση του κοινωνικού μαρασμού που τοποθετεί 

κάποια τμήματα του πληθυσμού στο περιθώριο και τα καθιστά ανίκανα να 

αναπτύξουν τις δυνατότητες και ικανότητες τους. 
366

 

Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνεται στις διάφορες Συνθήκες ότι η εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού τίθεται ως στόχος της κοινωνικής πολιτικής ,ενώ για την δεκαετία από 

                                                           
362

 Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική διδακτική. Αθήνα: Πεδίο, σελ. 143 - 147 
363

 Γερμανός, Δ.(2002). Οι τοίχοι της γνώσης Σχολικός Χώρος και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Guternberg, σελ. 371 
364

 Κατσικάς, Χ., Πολίτου, Ε. (1999). Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην 

ελληνική εκπαίδευση Εκτός «Τάξης» το «Διαφορετικό», Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 141 
365

 Φερώνας, Α.(2004). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε Ευρώπη και Ελλάδα: Έννοιες, 

αντιλήψεις, πολιτικές, Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΟΥΛΑ, σελ. 140 
366

 Παπαδοπούλου, Δ.(2012). Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, σελ. 112 



 
 

98 

το 2010 ως το 2020 η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αποσκοπεί απλώς στην 

καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης αλλά σε μία έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, 

δίνοντας έμφαση και στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων από 

την κοινωνία. 
367

 

Συμπερασματικά, καθίσταται πρόδηλο ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και 

συγκεκριμένα ο αποκλεισμός από το εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας την σημερινή περίοδο, καθώς αποτελεί 

εμπόδιο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου διότι 

αδυνατεί να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία και στερείται βασικά θεμελιώδη 

δικαιώματα του, ενώ ταυτόχρονα κωλύει την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη της 

κοινωνίας η οποία δεν δύναται να αξιοποιήσει όλα τα μέλη της με αποτελεσματικό 

και εποικοδομητικό τρόπο.  Επομένως, η καταπολέμηση του πρέπει να τίθεται στις 

βασικές επιδιώξεις των κυβερνήσεων και των αρχών ώστε να επιτευχθεί η ύπαρξη 

μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην δημοκρατία και στην αρχή του σεβασμού της 

διαφορετικότητας, όπου όλα τα άτομα θα έχουν ίσες υποχρεώσεις και θα 

απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά και δικαιώματα.  

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάψει να αντιμετωπίζεται μόνο 

ως πυλώνας οικονομικής σταθερότητας και δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει το φαινόμενο του 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι ο ορισμός  του 2010 ως «Ευρωπαϊκού Έτους 

καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Συγκεκριμένα, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν δικές τους προτεραιότητες και στρατηγικές και το οποίο 

εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων, στην 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, στην 

εξάλειψη διακρίσεων και στην καταπολέμηση της παιδικής και οικογενειακής 

φτώχειας. Έτσι, λοιπόν, υποστηρίζεται η ένταξη των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας, θεσπίζονται μέτρα  για την ίση μεταχείριση καταπολεμώντας τις διακρίσεις 

και βελτιώνεται η πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 
368
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368

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη, 
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Ακόμη, σημαντική θεωρείται η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το 

οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου ευπαθή 

άτομα να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί μια 

δίκαια παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε όλους τους πολίτες της Ένωσης. 
369

 Τέλος, 

η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση αποτελεί μέρος 

της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπης 2020» και αποσκοπεί στην δημιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη συμβάλλοντας με 

αυτό τον τρόπο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
370
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el 
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 Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el 
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5. Επίλογος - Προτάσεις 
 

Ο σημερινός «ξένος» δεν επιθυμεί να αφομοιωθεί στην νέα κοινωνία αλλά επιζητά 

την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του, δηλαδή της ιστορίας του, του πολιτισμού 

του, της γλώσσας του και των αξιών του. Η αναγνώριση αυτή δεν αρκεί για την 

επίτευξη μιας ομαλής και αρμονικής συνύπαρξης. Απαιτείται η ουσιαστική 

αναθεώρηση του τρόπου αντίληψης και η υιοθέτηση νέων κοινά αποδεκτών κανόνων. 

371
 

Το σχολείο και η κοινωνία αποτελούν αλληλοσχετιζόμενα μέρη καθώς η γενικότερη 

αντίληψη της κοινωνίας είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του 

σχολείου και το σχολείο με τη σειρά του είναι αυτό που συμβάλλει τη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας του ατόμου και το προετοιμάζει για να ενταχθεί στην κοινωνία 

ως μέλος της. 
372

 

Η παροχή «δωρεάν παιδείας» δεν εξασφαλίζει την ισότιμη και δίκαιη κατανομή του 

πολύτιμου αυτού αγαθού. Όσο παραμένουν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά των «διαφορετικών» μειονοτικών ομάδων, η παιδεία θα 

παρέχεται δωρεάν και θα ανταποκρίνεται στο ρόλος της μόνο για τις τάξεις εκείνες 

που μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις και να ανέλθουν στην εκπαιδευτική πυραμίδα. 

373
  Όσο συνεχίσει να αγνοείται το πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών των 

μειονοτικών ομάδων, οι σχολικές τους εμπειρίες θα τους φαίνονται παράξενες γιατί 

θα αντανακλούν μια μορφή ζωής με την οποία δεν είναι εξοικειωμένα και θα 

εισάγονται σε ένα κόσμο που θα τους φαίνεται αντιφατικός καθώς θα έρχεται σε 

αντίθεση με την δική τους κουλτούρα. Έτσι, θα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που 

                                                           
371

 Ζωγράφου, Α.(2003). Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα, σελ. 221 
372

 Μπάμπαλης, Θ. (2005). Η Κοινωνικοποίηση του Παιδιού στη Σχολική Τάξη.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Άτραπος, σελ. 85 
373

 Πυργιωτάκης, Ι.(1998). Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες. Αθήνα: Εκδόσεις 

Γρηγόρη, σελ. 163 



 
 

101 

θα τους φοβίζει με αποτέλεσμα να αποστασιοποιούνται και να διαιωνίζεται το 

φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. 
374

 

Μόνο όταν η κοινωνία μας αρχίσει πραγματικά να στηρίζεται στις αρχές της 

ισότητας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας θα επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή 

όλων των πολιτών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 
375

 Σε μια σύγχρονη 

δημοκρατική κοινωνία καθίσταται αναγκαίο να υπάρχει μία συμφωνία για ένα κοινό 

σύστημα αξιών, διαφορετικά η κοινωνία κομματιάζεται σε ομάδες που η μία μάχεται 

για την άλλη και τα άτομα που ανήκουν στις μειονοτικές οδηγούνται συνήθως στην 

απομόνωση, την περιθωριοποίηση και τη στέρηση βασικών θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 
376

 

Καθίσταται αναγκαία η οικοδόμηση μιας κοινωνίας στην οποία το άτομο θα 

σκέφτεται διαπολιτισμικά, δηλαδή θα διαθέτει έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης ο οποίος 

θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται την «διαφορετικότητα», θα την αποδέχεται και 

θα συμφιλιώνεται με αυτήν. 
377

 

Όπως προαναφέρθηκε, η κοσμοαντίληψη του ατόμου συνδέεται άμεσα με τις αξίες 

που λαμβάνει το παιδί από το σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνδέεται 

άμεσα με τις κοινωνικές λειτουργίες που επιτελεί το ίδιο το σχολείο. Αυτό, λοιπόν, 

που απαιτείται να αλλάξει είναι η υπόσταση του σχολείου, δηλαδή η δομή και η 

λειτουργία του ως κοινωνικού θεσμού και ως φορέα κοινωνικοποίησης. 
378

 Το 

σχολείο, ακόμη και αν θέτει ως βασική προτεραιότητα την υλοποίηση των 

μαθησιακών στόχων του, δεν είναι δυνατό να παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

ομάδας μαθητών/τριών και να τοποθετεί στο περιθώριο την διαφορετικότητά τους 
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καθώς αυτές οι ανάγκες είναι που επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά τους 

μαθησιακούς στόχους. 
379

 

Το σχολείο θεωρείται παιδαγωγικός οργανισμός καθώς απευθύνεται σε παιδιά που 

βρίσκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας τους και δεν έχουν 

αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα της κοινωνικής ζωής και να ενταχθούν σε αυτήν ως ενεργά 

και δραστήρια μέρη. 
380

  

Το πρόβλημα της αντιμετώπισης της πολυμορφίας στην τάξη δεν δύναται να 

αντιμετωπιστεί με παγιωμένες προτάσεις του αναλυτικού προγράμματος. Απαιτείται 

η εφαρμογή μιας διαφοροποιημένες προσέγγισης, κάτω από το πρίσμα μιας σύνθεσης 

της εξατομίκευσης με την ομαδικότητα. 
381

 Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να διαθέτει 

την ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να σχεδιάζει δράσεις σύμφωνα με 

τις ανάγκες των μαθητών/τριών απορρίπτοντας το βιβλιοκεντρικό εκπαιδευτικό 

τρόπο λειτουργίας.  

Ακόμη, η απουσία διαλόγου είναι αυτή που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 

σχολική αποτυχία των μειονοτικών μαθητών/τριών και στον αποκλεισμό τους από 

την κοινωνία. Απαιτείται η ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στο υπουργείο με την 

κοινωνία, ανάμεσα στο υπουργείο με τους εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς με την κοινωνία, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ενώ ιδιαίτερα 

σημαντικός θεωρείται ο διάλογος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τα παιδιά της 

σχολικής τάξης. 
382

 Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους/ στις μαθητές/τριες να 

εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις ώστε να γίνουν κατανοητές οι επιθυμίες, τα 

ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε 

δημιουργικές αποφάσεις. 
383

 

Το μήνυμα της εποχής μας για το σχολείο είναι να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να 

σταθούν στα πόδια τους, να ενταχθούν στην κοινωνία και να αντιμετωπίσουν τον 
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κόσμο βασιζόμενα στις δικές τους δυνάμεις διατηρώντας την προσωπική τους 

ταυτότητα και «διαφορετικότητά» τους. 
384
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