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Περίληψη

Το ζήτημα της εκπαίδευσης παιδιών, που προέρχονται από 
διαφορετικά εθνοπολιτισμικά περιβάλλοντα, αναδεικνύεται 
στις μέρες μας ως ένα μείζονος σημασίας ζήτημα λόγω της 

πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας της πλειονότητας των σύγχρονων 
αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων κοινωνιών. Οι νέες κοινωνι-
κο-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες απαιτούν την υιοθέτηση 
ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών διαχείρι-
σης του πολυπολιτισμικού ψηφιδωτού του μαθητικού πληθυσμού, 
τόσο για την άρση των ποικίλων αναφυομένων προβλημάτων της 
εκπαιδευτικής καθημερινότητας όσο και για τη γόνιμη αλληλεπί-
δραση γηγενών και αλλόφωνων μαθητών στη βάση της ισότητας 
των ευκαιριών και της αλληλεγγύης. 

Με βάση το προαναφερθέν πλαίσιο, η συγκεκριμένη αναφορά 
επιδιώκει τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και σε 
επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης να αναδείξει και να εμβαθύνει σε 
καλές πρακτικές των δρώντων της εκπαίδευσης αναφορικά προς 
τη βέλτιστη διαδικασία ένταξης των παιδιών προσφύγων και μετα-
ναστών εντός του ελληνικού τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Συγκεκριμένα, επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγγιση βασι-
κών ζητημάτων και προκλήσεων με στόχο την ερμηνευτική κα-
τανόηση της δομικής διασύνδεσης εννοιών και κατηγοριών όπως 
η κοινωνική ευπάθεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευ-
ση, η προσφυγική κρίση, ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαδικασία 
ένταξης και ενσωμάτωσης.
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Abstract

T he issue of children’s education coming from different eth-
nocultural environments emerges nowadays as a major 
social issue because of the multicultural character of the 

majority of modern societies. The socio-economic and cultural 
conditions require the adoption of appropriate educational poli-
cies in order to manage the multicultural mosaic of the student 
population in Greek schools, both for the addressing of various 
emerging problems of the educational everyday life and for the 
fruitful interaction of native and allophone students on the basis 
of solidarity and equality of opportunities.

Based on that framework, this report seeks both in terms of edu-
cational policy and educational practice to highlight the best prac-
tices regarding the optimal process of integration of the children 
of refugees and immigrants within the Greek formal educational 
system. In particular, a sociological approach to key issues and 
challenges is attempted in order to interpret the structural link 
between concepts and categories such as social vulnerability, 
social exclusion, immigration, refugee crisis and the role of edu-
cation in the integration process.

Refugee crisis and modern educational practices.

From systemic social vulnerability to 

structured integration. 

A SOCIOLOGICAL APPROACH

Christos Zagkos, Assistant Professor, University of Ioannina 

Argyris Kyridis, Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Nikos Fotopoulos, Assistant Professor, 
University of Peloponnese
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Εισαγωγή

Το ζήτημα της εκπαίδευσης παιδιών, που προέρχονται από διαφορετικά εθνοπολιτι-
σμικά περιβάλλοντα, αναδεικνύεται στις μέρες μας ως ένα μείζονος σημασίας ζήτημα, 
λόγω της πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας της πλειονότητας των σύγχρονων αναπτυσ-
σόμενων και ανεπτυγμένων κοινωνιών, οι οποίες, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
και λόγω συγκεκριμένων οικονομικο-πολιτικών συνθηκών σε διεθνές επίπεδο, ήρθαν 
ξαφνικά αντιμέτωπες με το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο.

Οι νέες αυτές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες απαιτούν σήμερα -πε-
ρισσότερο ίσως από ποτέ- την υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών και 
πρακτικών διαχείρισης του πολυπολιτισμικού ψηφιδωτού του μαθητικού πληθυσμού, 
ικανών αφενός για την άρση των ποικίλων αναφυομένων προβλημάτων της εκπαιδευ-
τικής καθημερινότητας και αφετέρου για τη γόνιμη αλληλεπίδραση γηγενών και αλλό-
φωνων μαθητών στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, σύμφωνα και με όσα ορίζονται 
στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ειδικότερα, με άξονα τα παραπάνω, η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα ήρθε αντιμέτωπη 
με ένα ραγδαίο κύμα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών προερχόμενων κυρί-
ως από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η υφιστάμενη κατάσταση διαμορφώθηκε 
αναπότρεπτα λόγω των επικρατουσών εκεί κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συν-
θηκών με συνέπεια το έργο των εκπαιδευτικών, που δραστηριοποιείται στους κόλπους 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, να μετατρέπεται σε εξαιρετικά δυσχερές 
απαιτώντας ειδικούς (λεπτούς) χειρισμούς και αντίστοιχες πολιτικές διαχείρισης της 
νέας κατάστασης τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ένταξης, συμπεριφο-
ρών αλλά και ψυχο-κοινωνικών διεργασιών σε επίπεδο καθημερινής πράξης. 

Με βάση τα ανωτέρω η συγκεκριμένη πρόταση μελέτης επιδιώκει τόσο σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης να αναδείξει και 
να εμβαθύνει σε καλές πρακτικές των δρώντων εντός της εκπαίδευσης αναφορικά με 
την βέλτιστη διαδικασία ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών εντός του 
ελληνικού τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αναμφίβολα, το εγχείρημα αυτό αποτε-
λεί μια υπεύθυνη πολιτική επιλογή την οποία οφείλει η ελληνική πολιτεία να αναπτύξει 
με συστηματικό, ορθολογικό και στοχευμένο τρόπο εναρμονίζοντας τις πρακτικές της 
σύμφωνα με τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές που απαιτείται να διέπουν ένα 
σύγχρονο ευνομούμενο κράτος.

Ειδικότερα, τα πορίσματα της μελέτης αυτής απευθύνονται σε όλους όσοι ενεργούν στο 
πεδίο της εκπαιδευτικής και ευρύτερα της κοινωνικής πολιτικής, σε δημόσιους εκπαι-
δευτικούς λειτουργούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το προσφυγικό ζήτημα 
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μέσω της πρόκλησης της ένταξης και της ομαλής μετάβασης των παιδιών αυτών στο 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπροσθέτως, μπορούν να αξιοποιηθούν από μεσαία 
και επιτελικά στελέχη των τοπικών κοινωνιών και των δημόσιων δομών κοινωνικής 
και εκπαιδευτικής πολιτικής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των πα-
ρεμβάσεων και των δράσεων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συ-
νοχής. Ταυτόχρονα, η διάχυση των πορισμάτων της εν λόγω μελέτης δύναται να απο-
τελέσει ένα δυναμικό μοχλό ενίσχυσης της κουλτούρας μάθησης και συνεργασίας τόσο 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, τοποθετώντας στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος την ανάδειξη των αρχών της ανεκτικότητας, της ισοτιμίας, 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθοδολο-
γικών εργαλείων θα επιχειρήσει μια ποιοτική προσέγγιση βασικών προκλήσεων αλλά 
και καλών πρακτικών, ερμηνεύοντας το φαινόμενο της σύνδεσης μεταξύ προσφυγικού 
ζητήματος και εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Επιπροσθέτως, η εν 
λόγω προσέγγιση αποσκοπεί σε μια βαθύτερη ερμηνευτική ανάλυση των βασικότερων 
προκλήσεων αλλά και ευκαιριών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης με πρωταγω-
νιστές, τόσο από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (στελέχη 
εκπαίδευσης, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι), όσο και  εμπειρογνώμονες που σχεδι-
άζουν και υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική της χωράς για το επίκαιρο αυτό ζήτημα.  

Εν κατακλείδι, στόχος της εν λόγω έρευνας είναι να αναδείξει όψεις, εκφάνσεις και τά-
σεις των σημαντικότερων δρώντων εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και εν συνε-
χεία να προβεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων πολιτικής αναφορικά με την 
ομαλή ένταξη των νεαρών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. 

H εκτίμηση του αριθμού των παιδιών των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα 
είναι δύσκολη, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας και της συνεχούς κινητικότητάς τους 
εντός και εκτός της χώρας. Το Μάρτιο του 2017, το Υπουργείο Παιδείας συνέλεξε και 
επεξεργάστηκε στοιχεία από δική του καταγραφή, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 
από εκθέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού/Συνηγόρου του Πολίτη και από τη UNICEF. 
Σύμφωνα με αυτά, υπολογίζεται ότι περίπου 8.000 - 8.500 παιδιά τα οποία είναι από 4 
έως 15 ετών και παρακολουθούν τη βαθμίδα της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης 
(προσχολική και σχολική) ζουν σε 40 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ). 

Επιπλέον, 8.036 παιδιά (0-18 ετών) ζουν εκτός Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων, σε δο-
μές και διαμερίσματα που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Πολλά από αυτά τα 
παιδιά ενδέχεται να έχουν ήδη μετεγκατασταθεί (relocation) ή να πρόκειται να μετεγκα-
τασταθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το διάστημα 
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που θα μείνουν στην Ελλάδα. Υπό την έννοια αυτή, κανείς δεν είναι σε θέση ακριβώς 
να γνωρίζει το πως θα εξελιχθεί με ακρίβεια ο αριθμός των παιδιών αυτών αφού η 
κινητικότητά τους, προς και από την Ελλάδα, αποτελεί μια απροσδιόριστη μεταβλητή η 
οποία δεν είναι εύκολο να οριοθετηθεί. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παιδιών που δια-
μένουν σε καταλήψεις αλληλεγγύης, σε δομές και κέντρα φιλοξενίας, σε αυτοσχέδιους 
οικισμούς αυτοστέγασης  και αλλού, παραμένει συνολικά άγνωστος. Σύμφωνα με πρό-
σφατους υπολογισμούς του ΥΠΠΕΘ, υπολογίζεται ότι περίπου 7.700 παιδιά σε ηλικίες 
δημοτικού και γυμνασίου (6-15 ετών), συν 2.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5) ζουν 
σε Κέντρα ΦΠ και σε δομές ελεγχόμενες από την Ύπατη Αρμοστεία. Επίσης, η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν τοποθετηθεί 
ή πρόκειται να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Είναι στην πλειονότητά τους άνω των 
14 ετών και προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, και τη Συρία. 

Σύμφωνα με την ευρύτερη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να προσδιορί-
σουμε τρεις βασικές προτεραιότητες προκειμένου να επιτευχθεί με ορθό, έγκαιρο αλλά 
επωφελή τρόπο ένταξη των παιδιών στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων: 

• τη μαθησιακή στήριξη των παιδιών των προσφύγων ούτως ώστε να είναι σε θέση 
να συμβαδίζουν μαθησιακά με τους συμμαθητές τους,

• την ενασχόλησή τους με αθλητικές, πολιτιστικές και ευρύτερα δημιουργικές εξω-
σχολικές δραστηριότητες, ώστε να μην αποκλειστούν από τη σχολική κοινότητα 
αναπτύσσοντας δεσμούς και γέφυρες επικοινωνίας,

• τη συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων, ώστε να υπάρχει πραγμα-
τική εκτίμηση της κατάστασης με στόχο την περαιτέρω προσαρμογή μεταξύ των 
πρόσφορων μέσων αλλά και των τιθέμενων στόχων. 

Αναμφίβολα, η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
ένταξης και των πρακτικών συμπερίληψης, αναδεικνύει ως μεγάλης σημασίας το ρόλο 
του μέντορα και τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Σημαντική εξίσου 
παράμετρος αποτελεί η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς πρόσφυγες, η 
συμμετοχή τους στην σχολική ζωή των παιδιών τους καθώς και η θετική ενεργοποίηση 
της τοπικής κοινότητας γύρω από το σχολείο. Είναι σαφές λοιπόν πως  η εκπαίδευση 
των παιδιών των προσφύγων με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη στην κοινωνία υπο-
δοχής δεν αποτελεί μονομερώς μια παιδαγωγική υπόθεση με γνωσιοκεντρικό χαρα-
κτήρα. Αντίθετα, αποτελεί το είδος μιας πολυσύνθετης διαδικασίας με ψυχοκοινωνικές 
διαστάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές αλλά 
και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν. 

Στην παρούσα προσέγγιση, η κυρίαρχη οπτική μας δομείται πάνω στις σταθερές μιας 
κοινωνιολογικής ανάλυσης και ερμηνείας εκείνων των  εκπαιδευτικών πρακτικών οι 
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οποίες θεωρούνται σημαντικές και κρίσιμες στο πεδίο εκπαίδευσης των παιδιών των 
προσφύγων και των μεταναστών. Βασική στρατηγική αποτελεί η δημιουργική ανάδειξη 
μιας σειράς κρίσιμων ζητημάτων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με σκοπό τη 
διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου και μιας ανοικτής διεπιστημονικής συ-
ζήτησης χωρίς ιδεολογικούς και φοβικούς ενδοιασμούς. Το ζήτημα της εκπαίδευσης 
και ευρύτερα της ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών, αποτελεί 
αιτούμενο με βαθιά ανθρωπιστικό περιεχόμενο καθώς και πράξη που οφείλει να δια-
πνέεται από το αίσθημα της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας σε συνανθρώπους 
μας, οικοδομώντας με τον τρόπο αυτό την ειρήνη, τη φιλία, την ειρηνική συνύπαρξη και 
ισοτιμία των ανθρώπων ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμικής 
προέλευσης κ.ο.κ. 

Κεφάλαιο 1ο



Κεφάλαιο 1ο
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Κεφάλαιο 1ο 

1.1 Διερευνώντας την «εκλεκτική συγγένεια» 
μεταξύ προσφυγικού ζητήματος και κοινωνικής συνοχής1.

Στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, (Wright, 2005) υπάρχουν μελετητές που, παρά 
τα διαθρυλούμενα περί του αντιθέτου, υποστηρίζουν ανοικτά ότι «η κοινωνική τάξη ως 
έννοια παύει να έχει οποιαδήποτε χρησιμότητα για την κοινωνιολογία» (Pahl, 1989). Ταυ-
τόχρονα, υπάρχουν μελετητές που κάνουν λόγο για τον «θάνατο των κοινωνικών τάξε-
ων» και την κατάργηση της ταξικής πάλης (Pakulski, &. Waters, 1996; Holton & Turner, 
1989) ενώ άλλοι την ίδια στιγμή βλέποντας την ορμή και το σθένος των κοινωνικών ανι-
σοτήτων αναφέρονται εκ νέου στην έννοια της κοινωνικής τάξης με σκοπό το θεωρη-
τικό και εννοιολογικό επαναπροσδιορισμό της στο πεδίο της κοινωνιολογικής έρευνας 
και θεωρίας (McNall et al. 1991; Hall, 1997; Wright, 1997; Marshall, 1997). Αναμφίβολα, 
και ειδικότερα στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, εκατομμύρια οι-
κογενειών είναι αναγκασμένες να ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης σε εξαιρετι-
κά δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν ευθέως και με αρνητικό τρόπο το βιοτικό 
τους επίπεδο. (Bourdieu, 1986, 1987, 1985). Υπό την έννοια αυτή, δύσκολα μπορούμε να 
αρνηθούμε ή να αποσιωπήσουμε την ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων αφού η διόγκω-
ση των οικονομικών ανισοτήτων επιφέρει ως «κοινωνικό τσουνάμι» μια σειρά άλλων 
ανισοτήτων οι οποίες ενδυναμώνουν τις διακρίσεις, τις κοινωνικά κατασκευασμένες 
διαφορές, τους ακραίους αποκλεισμούς, την ηγεμονία μιας νέας κοινωνικής παθολογί-
ας, η οποία αντανακλά το βάθος και το εύρος της ταξικής ανισότητας.

Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της ταξικής ανισότητας συνδέεται ευθέως με  το φαινό-
μενο της εκμετάλλευσης και της κοινωνικής ανισότητας, σε μια προσπάθεια να χαρτο-
γραφήσουμε το εν λόγω πεδίο, θα επικαλεστούμε τα τρία βασικά κριτήρια που πολύ εύ-
στοχα επεσήμανε ο E.O. Wright (1997) σχετικά με τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος. 

1. Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται στο Κυρίδης, Α. (2014). Κοινωνική ευπάθεια και κοινωνική συνοχή 
– Το ασύμπτωτο μιας σχέσης όπως υπάρχει στο Α. Κυρίδης (επ.). Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και 
Δια Βίου Μάθηση. 21-65. Αθήνα: Gutenberg.
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[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο]   1.1 ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ» ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις βασικές διαστάσεις οι οποίες συνδέονται με: (α) την 
αντίστροφη αρχή της αλληλεξαρτώμενης ευημερίας (η υλική ευημερία και ευμάρεια 
των εκμεταλλευτών συνδέεται άμεσα με τον αποκλεισμό από την πρόσβαση σε υλικά 
αγαθά και υπηρεσίες εκείνων που υφίστανται την εκμετάλλευση),(β) την αρχή του απο-
κλεισμού (η ευημερία των κυρίαρχων βασίζεται στο συστημικό αποκλεισμό των κοινω-
νικά αδύναμων από την πρόσβαση σε πόρους και πλουτοπαραγωγικές πηγές) και (γ) 
την αρχή του σφετερισμού (οι κυρίαρχοι διαθέτουν το πλεονέκτημα να οικειοποιούνται 
την υπεραξία που παράγεται από την εκμετάλλευση της παραγωγικής δραστηριότητας 
των κυριαρχούμενων). Λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις αυτές διαστάσεις, θα μπορούσα-
με να πούμε ευθέως πως στη σύγχρονη νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα το ζήτημα 
της  ταξικής προσέγγισης της κοινωνικής δομής καθώς και το φαινόμενο της κοινω-
νικής ευπάθειας αποτελούν επείγοντα και επιτακτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να 
ιδωθούν επισταμένα και στην ορθολογική τους ανάγνωση. Επιπροσθέτως, οφείλουμε 
να μην αγνοούμε ότι οι ευπαθείς ομάδες διαθέτουν συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά τα οποία με την πάροδο του χρόνου αποκρυσταλλώνονται και παγιώνονται ως 
κοινωνικές αποτυπώσεις οι οποίες λειτουργούν με επιδραστικό τρόπο στα πεδία των 
κοινωνικών σχέσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δι-
αμορφώνονται μέσω ενός συστημικού τρόπου κατασκευής ο οποίος προσδιορίζεται 
από σειρά κοινωνικών διεργασιών. Είναι κοινωνικά χαρακτηριστικά που κατασκευά-
ζονται με συγκεκριμένο τρόπο προσδιορίζοντας εν πολλοίς τον ταξικό χαρακτήρα της 
σύνθεσης ενός κοινωνικού σχηματισμού (Rose & Harrisson, 2007, Rose & Harrisson, 
2009). Είναι απόλυτα εμφανές πως τα χαρακτηριστικά των κατώτερων κοινωνικών τά-
ξεων, των τάξεων δηλαδή που ζουν στον υπερθετικό βαθμό την οικονομική και την 
πολιτισμική υστέρηση συνδέονται ευθέως με την ευπάθεια, αφού ουσιαστικά η ταυτό-
τητα της ύπαρξής τους προσδιορίζεται όχι από καταστάσεις και συνθήκες ενός ζοφερού 
μέλλοντος αλλά από όλα όσα λαμβάνουν χώρα στο παρόν και ειδικότερα στο πεδίο μιας 
σκληρής καθημερινότητας την οποία παλεύουν με εξαιρετικά άνισους, δυσμενείς και 
επίπονους όρους.

Σύμφωνα με τις Andersen και Collins (2007), η φυλή, το φύλο και η κοινωνική τάξη 
αποτελούν μορφές κοινωνικής εμπειρίας που έχουν επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης ζωή και αποτελούν τη βάση για πολλά κοινωνικά προβλήματα. Για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, όσοι μελετούσαν τις κοινωνικές ανισότητες είχαν απλά σχηματο-
ποιήσει τα όρια μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων της ανισότητας, επιλέγοντας να 
εστιάσουν σε οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να εξηγήσει την εμπειρία τους. Ωστόσο, 
στην τελευταία δεκαετία, οι μελετητές έχουν αρχίσει να υπογραμμίζουν τις σύνθετες 
αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της φυλής, του έθνους, του φύλου, και 
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της κοινωνικής τάξης διαμορφώνοντας ένα περισσότερο σύνθετο φίλτρο κατανόησης 
και ερμηνείας της ανισότητας.

Σήμερα, η ταξική ταυτότητα μοιάζει να έχει μεταλλαχθεί σε μια επίπλαστη κοινωνική 
κατασκευή, η οποία ενώ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
παραδοσιακά τη συνέθεταν, έχει αφομοιώσει και άλλα χαρακτηριστικά που ενδεχομέ-
νως δεν προσιδιάζουν στην ορθόδοξη μαρξιστική προσέγγιση. Κι αυτό γιατί παραδοσι-
ακά η ταξική ταυτότητα, ως εκροή της ταξικής κοινωνικής διάρθρωσης, αποτελούσε 
αποτέλεσμα ερμηνείας μιας σειράς οικονομικών ιδιοκτησιακών ή ακόμα και εισο-
δηματικών κριτηρίων σε σχέση κυρίως με τα μέσα παραγωγής αλλά και τις σχέσεις 
γύρω από αυτά. Ωστόσο, η δημιουργία των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στο πλαίσιο 
της μετα-νεωτερικής παγκοσμιοποίησης, μετάλλαξε δραστικά τους όρους της διεθνούς 
συζήτησης επιφέροντας στο προσκήνιο όρους, έννοιες ή κριτήρια τα οποία σχετίζονται 
με πολιτισμικές κατηγοριοποιήσεις στις οποίες κυριαρχούν ζητήματα εθνοτικά, θρη-
σκευτικά ή άλλης πολιτισμικής προέλευσης. Στην προέκταση αυτού του εμπλουτισμού 
θα μπορούσαμε να πούμε πως εμφανίζονται να αποκτούν κυρίαρχη θέση στην κλασι-
κή ταξική ανάλυση, εννοιολογικές κατηγορίες και έξω-οικονομικές διαμεσολαβήσεις, 
διευρύνοντας το εύρος της συζήτησης και παραγκωνίζοντας την πρωτοκαθεδρία της 
«οικονομικής βάσης» στην ερμηνεία του «εποικοδομήματος». Οι οικονομικές διαφο-
ρές, οι σχέσεις με τα μέσα παραγωγής και η ταξική αλληλεγγύη είτε αποσιωπώνται, είτε 
υποβαθμίζονται, είτε μεταλλάσσονται σε ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες φυλετικών, 
εθνοτικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών προσδιορισμών ή ακόμα και διαφυλικών ζη-
τημάτων με συνέπεια την αποδόμηση της κυριαρχίας του «οικονομικού» στην ερμηνεία 
και την ανάλυση του «κοινωνικού». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ταξικό στοιχείο εμφανίζε-
ται αποδυναμωμένο αφού οι κοινωνοί σε κάθε κρατικό μόρφωμα σχηματίζουν κοινω-
νικές ομάδες με βάση κάποια ειδοποιά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μοιρο-
λατρικές αποδοχές της φύσης των πραγμάτων και της θέσης του ατόμου στο πλέγμα 
των κοινωνικών σχέσεων. Επιπροσθέτως, η θέση του ατόμου σε κάθε κοινωνικό σχη-
ματισμό φαίνεται να προσδιορίζεται όχι μονοδιάστατα, αλλά με πολλαπλά κριτήρια τα 
οποία είτε λειτουργούν απροσδιόριστα, είτε υπεράνω των δυνάμεων των υποκειμένων 
αποκτώντας μια μεταφυσική διάσταση, η οποία νομιμοποιείται από μια απρόσωπη πα-
γκοσμιοποιημένη επικυριαρχία πολυεθνικών συμφερόντων. Αναμφίβολα, τα κριτήρια 
αυτά δεν προέκυψαν μόνα τους. Αντίθετα, εμφανίζονται να εκρέουν από πρωθύστε-
ρες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες επαναπροσδιόρισαν το πλαίσιο ανάπτυξης, 
της κοινωνικής τους δράσης διαμορφώνοντας νέους όρους κοινωνικής διαβίωσης και 
συμβίωσης. Τέτοια κοινωνική αλληλεπίδραση, αποτελεί η πρόσμιξη κοινωνικών ομά-
δων - φορέων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και παραδόσεις ή ακόμα και 
με διαφορετικά επίπεδα οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, γεγονός που άλλαξε 
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δραστικά τον τρόπο θεώρησης της σύγχρονης πραγματικότητας. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση όπου ολόκληροι κοινωνικοί σχηματισμοί, οι οποίοι δομήθηκαν πάνω στο 
ιδεολόγημα της φυλετικής καθαρότητας, υπέστησαν «πολιτισμικό σοκ» και «κρίση ταυ-
τότητας» αφού θεωρούσαν ότι αποτελούν τους βασικούς κληρονόμους μιας μακραίω-
νης πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία συνεχίζεται «αμόλυντη», ενιαία και αδιαίρετη. 
Ουσιαστικά, ήρθαν σε άμεση επαφή με νέες μορφές ετερότητας τις οποίες ήταν ανέτοι-
μοι να ερμηνεύσουν. Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών και προ-
σφύγων σε πολλές χώρες εξαναγκάζει τις κυβερνήσεις να προσφύγουν σε πολιτικές 
που μέχρι πρότινος έμοιαζαν είτε εξωτικές είτε γραφικώς έξω-πραγματικές. Οι πολίτες  
των χωρών αυτών καλούνται σήμερα να συνυπάρξουν με αλλοεθνείς, αλλόθρησκους, 
αλλόγλωσσους και πολιτισμικά διαφορετικούς επιχειρώντας να  συνεργαστούν, να μοι-
ραστούν μαζί τους κοινωνικά, οικονομικά ή και πολιτικά δικαιώματα, να διαμορφώ-
σουν ένα κοινό μέλλον και μια κοινή προοπτική.

Αναμφίβολα, η άμεση και συνήθης αντίδραση σε όλα αυτά είναι η απόπειρα αποκοπής 
τους από τον υγιή κοινωνικό ιστό ή εν πάση περιπτώσει η αποβολή τους από όλες τις 
επίσημες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου και όλα τα επίσημα πεδία των κοινωνικών 
σχέσεων. Οι συνήθεις αιτιάσεις σχετίζονται με ζητήματα εγκληματικότητας, παραβατι-
κότητας και έκτροπων συμπεριφορών καθώς και αμαύρωσης της εθνικής καθαρότη-
τας από εμβόλιμα και παρείσακτα στοιχεία τα οποία εμφιλοχωρούν απρόσκλητα στην 
καθημερινότητά τους. Ωστόσο, θα ήταν ανεδαφικό να ισχυριστούμε πως τα κύματα των 
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων θα μπορούν να αναχαιτιστούν από σιδερέ-
νιους φράχτες που εδράζονται σε ψευδεπίγραφα ιδεολογικά θεμέλια, τα οποία σχηματί-
ζονται από αφηρημένες επικλήσεις ανθρωπολογικού περιεχομένου περί καθαρότητας 
και πολιτισμικής στεγανοποίησης. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα οικονομικά κίνητρα 
αποτελούν ορισμένους από τους ισχυρότερους καταλύτες της κοινωνικής και της πο-
λιτικής δράσης καθώς και ορισμένους από τους βασικούς διαμορφωτές του ιστορικού 
και κοινωνικού γίγνεσθαι. Πολλές κοινωνίες, οι οποίες δέχτηκαν και δέχονται οικο-
νομικούς μετανάστες, επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για την περιχαράκωση των 
οικονομικών και των πολιτικών τους δικαιωμάτων ώστε να μην κινδυνεύσουν από 
τους νεότευκτους συμπολίτες τους. Αντίθετα, άλλες κοινωνίες επιχείρησαν τη διαμόρ-
φωση ευνοϊκότερων όρων ένταξης προκειμένου να αξιοποιήσουν με εθνικούς όρους 
την προσαρμογή των προσφύγων και των μεταναστών, με στόχο την αφομοίωση και 
τη συνακόλουθη πολιτογράφησή τους στο κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό status. 
Είναι σαφές πως η αντιμετώπιση των πολιτισμικά «άλλων», δεν είναι ούτε ομοιογε-
νής, ούτε συμπαγής. Υπάρχουν πολλά μοντέλα αλλά και διαφορετικά συμφραζόμενα 
σε κάθε απόπειρα ένταξης με συνέπεια να μην είμαστε σε θέση να έχουμε μια σαφή 
εικόνα και μια αποκλειστική εκδοχή της διαδικασίας ένταξης. Είναι σίγουρο πως βρι-
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σκόμαστε μπροστά σε ένα μωσαϊκό περιπτώσεων, εκδοχών, διαφορετικών όψεων και 
εκφάνσεων το οποίο επηρεάζεται ευθέως από παράγοντες όπως τα οικονομικά κίνη-
τρα, οι συσχετισμοί δύναμης, η διεθνής οικονομική συγκυρία, οι ιστορικές καταβολές, 
η κουλτούρα ενός λαού κ.ο.κ.

Με τον όρο «κοινωνική ευπάθεια», εννοούμε τη διαδικασία έκθεσης σε κινδύνους η 
οποία καταλήγει σε συνθήκες διαβίωσης οι οποίες είναι προφανώς προβληματικές και 
μη αποδεκτές. (Hoogeveen, et al. 2005). Επιπροσθέτως, ο ίδιος όρος μας παραπέμπει 
στους κινδύνους που εγκυμονούν από την επιδραστική λειτουργία είτε βιοφυσικών, 
είτε κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση δυσάρε-
στων αποτελεσμάτων (Cardona, 2003). Σε σημαντικό τμήμα της βιβλιογραφίας ο όρος 
ευπάθεια σχετίζεται με την επίδραση βιοφυσικών γεγονότων (καταστροφές, θεομηνίες, 
λιμούς, φυσικές καταστροφές κ.α) ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο εν λόγω όρος 
συνδέεται με κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες οι οποίες προκαλούν ραγδαίες 
ανακατατάξεις (Bohle, 2001). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον R. Champers (1989) ο 
όρος «ευπάθεια» σχετίζεται κυρίως όχι τόσο με την υφιστάμενη και τρέχουσα κατά-
σταση μιας κοινωνικής ομάδας όσο με τη μελλοντική της τροχιά και προοπτική καθώς 
και τις δυσάρεστες συνέπειες που θα επέλθουν εξαιτίας αρνητικών συνθηκών και δι-
αμεσολαβήσεων οι οποίες θα αλλάξουν τα κοινωνικά δεδομένα επί τα χείρω. Με άλλα 
λόγια, η ευπάθεια συνδέεται με μελλοντικές καταστάσεις οι οποίες είναι ευθέως δυσά-
ρεστες και δύνανται να επιδράσουν αρνητικά σε μια υφιστάμενη κατάσταση με αποτέ-
λεσμα την επιδείνωσή της. 

Εν κατακλείδι, η εννοιολόγηση του εν λόγω όρου περιλαμβάνει τη σύλληψη μιας δυ-
ναμικής κίνησης, η οποία εδράζεται σε αυτό που αποκαλούμε «ρίσκο», μέσα από τη 
λειτουργία απρόβλεπτων και αστάθμητων παραγόντων. Στην ουσία αποσκοπεί στην 
ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της διακινδύνευσης στο επίπεδο της καθημερι-
νότητας και των κοινωνικών σχέσεων, γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις κοινω-
νιολογικές θεωρίες και αναλύσεις που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ευπάθεια, ως 
φαινόμενο που προκαλείται από τη λειτουργία παραγόντων οι οποίοι δεν είναι εύκολο 
ούτε να προσδιοριστούν, ούτε να προβλεφθούν με ακρίβεια. (Fischhoff, 1995; Kaplan 
& Garrick, 1981; Klinke & Renn, 2002; National Research Council, 1989; Sandin et al. 
2002; Starr, 1969). Ειδικότερα, η έννοια του ρίσκου περιλαμβάνει δύο βασικές μεταβλη-
τές: (α) την αξιολόγηση ή αλλιώς την μέτρησή του, μια συγκεκριμένη δηλαδή επιστημο-
νική διαδικασία, που επιδιώκει τον συνυπολογισμό όλων των διαθέσιμων δεδομένων 
ώστε να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα το μέγεθος του και (β) την 
εκτίμηση του ρίσκου, που αφορά στην ποιοτική προσέγγιση της διακινδύνευσης συ-
νιστώντας ουσιαστικά μια κοινωνική ή και πολιτική διαδικασία με πολλές ιδεολογικές 
συνιστώσες. 
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Με βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη λογική, για να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε 
την ουσία και το εύρος της κοινωνικής ευπάθειας οφείλουμε να σταθούμε στα εξής: 
α) στο μέγεθος του κινδύνου (Bradshaw & Finch, 2003) β) στην έκθεση στον κίνδυνο. 
Είναι σαφές πως λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες διαστάσεις, η ερμηνευτική κα-
τανόηση του όρου «ευπάθεια» προϋποθέτει μια πολυπαραγοντική και πολυπρισματική 
ανάλυση σύμφωνα με την οποία θα είμαστε σε θέση να εκτιμούμε το μέγεθος του κιν-
δύνου αλλά και το βαθμό έκθεσης σε αυτόν. Σύμφωνα με τον Vatsa (2004) επισημαίνε-
ται πως η ευπάθεια δεν σχετίζεται με την αιτία που προκαλεί τα δυσάρεστα αποτελέσμα-
τα σε ένα κοινωνικό σώμα, αλλά με το μέγεθος του προβλήματος πάνω στο κοινωνικό 
σώμα.  Συνεπώς, εκτός από την έννοια του κινδύνου εγείρεται και το ζήτημα της πρόλη-
ψής του, όπως και το ζήτημα θωράκισης μιας κοινωνίας από την αρνητική επενέργεια 
ενός φαινομένου που προκαλεί και εντείνει την κοινωνική ευπάθεια. Συμπερασματικά, 
η ευπάθεια εκτός των αρνητικών της συνεπειών συνδέεται ευθέως και με το ζήτημα 
της πρόληψης, προκειμένου να αναχαιτιστεί μια παθολογική δυναμική που θα φέρει 
σε δυσμενή θέση κοινωνικές κατηγορίες που αποδεικνύονται αδύναμες απέναντι σε 
κινδύνους, ανακατατάξεις, βίαια μεταβατικές και ανορθολογικές καταστάσεις.
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1.2 Από την κοινωνική συνοχή στην κοινωνική ευπάθεια: 
ο φαύλος κύκλος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Η έννοια της κοινωνικής συνοχής καθώς και το εγχείρημα επίτευξής της, τεκμηριώ-
νονται ως διαδικασίες στην προθυμία των ατόμων να εργαστούν ομαδικά, να συνεργα-
στούν και να συνεργήσουν σε συλλογικό επίπεδο ώστε να επιτύχουν κοινωνικά αποδε-
κτούς και καθολικούς στόχους (Jeannotte, 2003; Bernard, 1999). Αναμφίβολα, η κοινω-
νική συνοχή εδράζεται στο διαρκές αιτούμενο της κοινωνικής συμμετοχής (Lockwood, 
1992), της ενότητας και της αλληλεγγύης (Kawachi & Silber, 2007), της συναίσθησης 
του ανήκειν και της προθυμίας που εκδηλώνουν τα άτομα να συνεργαστούν κοινωνικά 
(Jeannotte et al. 2002). Μέσα από μια διαφορετική οπτική, προσανατολισμένη κυρί-
ως προς ένα επίπεδο μακροανάλυσης, η κοινωνική συνοχή είτε λογίζεται ως ένα κοι-
νωνικό φαινόμενο που εξαρτάται από τις υφιστάμενες ανισότητες που ενυπάρχουν σε 
έναν κοινωνικό σχηματισμό (Whelan & Maître, 2005a; 2005b; Chan et al. 2006), είτε 
οι κοινωνικές ανισότητες συνιστούν μια διάσταση της κοινωνικής συνοχής (Vergolini, 
2011) η οποία την χαρακτηρίζει αποφασιστικά. Αυτό σημαίνει πως η ύπαρξη των ανι-
σοτήτων ενυπάρχει εντός κάθε εγχειρήματος περί κοινωνικής συνοχής γεγονός που 
αναδεικνύει μια δομική αντίφαση. Χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός που επιχειρεί να 
συμπυκνώσει τις αντιφάσεις αυτές αποδίδοντας στην έννοια της συνοχής μια στέρεα 
και συγκροτημένη όψη. Συγκεκριμένα: «Η κοινωνική συνοχή είναι μια κατάσταση πραγ-
μάτων που αφορά τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κάθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μελών της κοινωνίας και η οποία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο στάσεων, πεποιθήσεων 
και κανόνων, καθώς και από ένα πλαίσιο συναισθηματικής ενσωμάτωσης των κοινωνών 
που νοιώθουν ότι ανήκουν σε αυτήν και που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν και να βοηθή-
σουν» (Whelan & Maître, 2005).

Εκτός όμως από τη διάσταση των ανισοτήτων η κοινωνική συνοχή, ως έννοια αλλά και 
ως κοινωνικό φαινόμενο, σχετίζεται άμεσα με άλλες έννοιες όπως η κοινωνική ταυτό-
τητα, οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικές νόρμες. Μπορεί να μετρηθεί μέσω: (α) της 
γενικής εμπιστοσύνης απέναντι στους ανώνυμους συν – κοινωνούς, (β) του επιπέδου 
της διαφάνειας και της διαφθοράς, (γ) της εμπιστοσύνης στους κοινωνικούς κανόνες 
και στους θεσμούς, (δ) της ανεκτικότητας και της πολυπολιτισμικότητας και (ε) των κοι-
νωνικών αξιών και του αισθήματος του ανήκειν (Jaeyeol & Dukjin, 2009).
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Συγκεκριμένα ο Hogg υποστήριξε πως η κοινωνική συνοχή αυξάνεται όταν τα άτομα 
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας και όχι 
ως μέλη κάποιων άλλων. Η αυτο-τοποθέτηση και αυτοαναγνώριση οδηγεί στην υιοθέ-
τηση συγκεκριμένων κοινωνικών πρακτικών, μορφών δράσης, στάσεων και πεποιθή-
σεων που χαρακτηρίζουν τα μέλη της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (Hogg, 1992). 
Κατά συνέπεια, η συλλογική δράση ως κοινωνικό σημαινόμενο της κοινωνικής συνο-
χής μπορεί να εκδηλώνεται θετικά ή αρνητικά. Μπορεί να εκδηλώνεται ως υιοθέτηση 
μιας συγκεκριμένης και ιδεολογικά προσανατολισμένης κοινωνικής πρακτικής ή ως 
συλλήβδην απόρριψη μιας άλλης αλλά επίσης συγκεκριμένης κοινωνικής πρακτικής.

Οι κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη την ιστορική τους διαδρομή, από τις πρωτογενείς 
και απλές μορφές συγκρότησης των κοινωνικών σχηματισμών μέχρι τις σύνθετες και 
πολύπλοκες κοινωνικές υπερδομές, έχουν αναπτύξει κοινά αποδεκτούς τρόπους ώστε 
να παραμένουν συγκροτημένες και να μπορούν να αναπαράγονται. Ειδικότερα, έχουν 
ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους θα διατηρούνται, αλλά και θα μετασχημα-
τίζονται μέσα στο αέναο κοινωνικό γίγνεσθαι διατηρώντας τα «κεκτημένα» τους και 
διεκδικώντας παράλληλα αυτά που η κοινωνική δυναμική ενδέχεται να τους στερεί. 
Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα κοινωνικό ένστικτο το οποίο να κατασκευάζει την 
επιδίωξη αυτού που αποκαλούμε έννοια της αυτοσυντήρησης στο κοινωνικό συνεχές. 
Ωστόσο, σε κάθε κοινωνία η συνολική δομική και η λειτουργική συγκρότηση του κοι-
νωνικού γίγνεσθαι εμπεδώνεται μέσω των κυρίαρχων συσχετισμών δυνάμεων, μέσω 
των ιδεολογιών που ηγεμονεύουν, μέσω των κρίσιμων πολιτικών και κοινωνικών 
προταγμάτων και κυρίως μέσα από τον μετασχηματισμό τους σε κοινωνικές πρακτι-
κές της καθημερινής δράσης. Σε μια κοινωνία λοιπόν όπου στοιχεία όπως η ατομική 
ιδιοκτησία, το ατομικό συμφέρον, ο ωχαδερφισμός, η ιδιώτευση, ο άκρατος οικονο-
μικός νεοφιλελευθερισμός ευδοκιμούν ως ηγεμονικά ιδεολογικά προτάγματα, κυρί-
αρχες κοινωνικές πρακτικές και φετίχ της καθημερινότητας, η κοινωνική συνείδηση 
μετατρέπεται σε σύγχρονο δεσμώτη μιας ανοίκειας και αλλότριας πραγματικότητας. 
Ουσιαστικά, η συλλογική συνείδηση εγκλωβίζεται σε μια συντηρητική κατεύθυνση 
όπου η διατήρηση αυτών που ήδη αποκτήθηκαν σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν 
να αποκτηθούν αποτελεί το κυρίαρχο και κραταιό αφήγημα. Επιπροσθέτως, αυτή τη 
νεοσυντηρητική κατεύθυνσή, υποδαυλίζουν όλα εκείνα τα ρητορικά αφηγήματα περί 
μεταρρύθμισης, περί καινοτομίας, περί αριστείας κ.λπ. τα οποία θέλουν να σβήσουν 
από τον κοινωνικό χάρτη οτιδήποτε αμαυρώνει την εικόνα της καθαρότητας. Αντίστοι-
χα, έννοιες και αξιακά προτάγματα όπως αλληλεγγύη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη κ.λπ. φαντάζουν ως παρωχημένα, αναποτελεσματικά και το κυ-
ριότερο κοστοβόρα για την κοινωνία των ισχυρών και των politically correct! Είναι σα-
φές πως στην «κοινωνία των αρίστων» τι θα απογίνουν οι μη άριστοι και οι ευπαθείς; Τι 
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θα απογίνουν οι κοινωνικά άστεγοι και οι απάτριδες; Θα συγκροτήσουν νέες ευπαθείς 
κοινωνικές κατηγορίες ή θα διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες ως προς το πλήθος και 
τα χαρακτηριστικά τους, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην πλάνη μιας ψευδεπίγραφης 
κοινωνικής συνοχής; Μήπως εν τέλει διαμορφωθεί μια ιδιότυπη κοινωνική συνοχή, η 
οποία θα βασίζεται κυρίως σε ρητορικά σχήματα και σε επίπλαστα ιδεολογικά προτάγ-
ματα που θα αναβλύζουν ως υποσχέσεις μιας ψευδώνυμης ταξικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ισορροπίας; Αναπόφευκτα, η «νέα κοινωνική συνοχή» συγκροτείται πάνω 
και γύρω από την κοινωνική ευπάθεια υπό την έννοια πως αυτή ανασυγκροτείται στο 
πεδίο του συμβολικού, μέσα από έναν πολιτικό κυρίως λόγο, που οριακά περιστρέφε-
ται γύρω από την αποφυγή ενός δυσάρεστου μέλλοντος αποσιωπώντας ουσιαστικά τον 
προβληματικό χαρακτήρα ενός δυσάρεστου παρόντος. 

Η κοινωνική ευπάθεια αποτελεί εγγενές σύμπτωμα μιας ευρύτερης κοινωνικής πα-
θογένειας, η οποία εδράζεται στους χαλαρούς δεσμούς που οι κοινωνικές και οικονο-
μικές ανισότητες δημιουργούν. Ειδικότερα, στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες 
όπου το ιδιωτικό - ατομικό- συμφέρον έχει φετιχοποιηθεί, οι κάθε είδους συλλογικότη-
τες και κοινωνικές δράσεις που απορρέουν από αυτές μοιάζουν να αποδυναμώνονται 
συστηματικά και να μην εκπληρώνουν σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες με τον τρόπο 
που συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι εμφανές πώς στη σύγχρονη Ελλάδα και ιδιαίτερα 
την περίοδο της κρίσης, όπου κάθε έννοια κοινωνικής μέριμνας και προστασίας έχει 
απεμποληθεί στο όνομα της «εθνικής συνέπειας» απέναντι στη διεθνή κοινότητα και το 
κράτος των διεθνών αγορών, οι πάλαι ποτέ δυναμικές συλλογικότητες και οι επιμέρους 
δράσεις τους έχουν αποδυναμωθεί αισθητά. Επιπροσθέτως το κοινό – συλλογικό, δη-
μόσιο και κοινωνικό συμφέρον που παραδοσιακά συνδεόταν ευθέως με τις συνθήκες 
διαβίωσης, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την εκπαίδευση και την ασφάλιση φαίνεται 
να εξανεμίζεται αφού όχι μόνο δεν ορθώνονται δράσεις συλλογικής διεκδίκησης, αλλά 
ούτε και δράσεις συλλογικής άμυνας. Υπό την έννοια αυτή, μαζί με την αποδυνάμωση 
των κοινωνικών κεκτημένων εμφανίζεται και μια σταδιακή συρρίκνωση του κεφαλαί-
ου κοινωνικής εμπιστοσύνης σε θεσμούς και διαδικασίες. Μοιραία αυτό διαμορφώνει 
αρνητικούς όρους για την ευδοκίμηση μιας αξιακής κατάπτωσης η οποία επιφέρει την 
ιδεολογική αποφλοίωση αρχών και παραδόσεων που περιστρέφονταν γύρω από τον 
ανθρωπισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική αλληλοβοήθεια.

Είναι σαφές πως η κοινωνική συνοχή, οφείλει να αποτελεί τον πιο σημαντικό και κρί-
σιμο στόχο για κάθε κοινωνία και ειδικότερα για κάθε κοινωνία που βιώνει συνθήκες 
κρίσης και παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Νομοτελειακά οι κρίσεις επηρεάζουν 
ευθέως την κοινωνική συνοχή, αφού τα κοινωνικά υποκείμενα περιστρέφονται γύρω 
από το ατομικό τους συμφέρον εμφορούμενοι από το ένστικτο της μιας «άγριας επι-
βίωσης» που οφείλει να εγκαταλείψει τις συλλογικότητες και τις μορφές συλλογικής 
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δράσης. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας λειτουργίας, οι κοινωνικές άμυνες απέναντι στα φαι-
νόμενα της κοινωνικής παθογένειας είτε χαλαρώνουν, είτε αντικαθίστανται από άλλες 
ανοίκειες ως προς ανθρωπισμό αξίες με αποτέλεσμα να εδραιώνονται μια σειρά από 
πολιτειακές και νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μιας οριακής ισορρο-
πίας που δεν θα ανατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων της υπάρχουσας παθολογίας. 
Αναντίρρητα σε περιόδους κρίσεων και ειδικά οικονομικών, επιδρούν απροσδιόρι-
στοι παράγοντες ενώ αναδύονται διαφόρων ειδών διαμεσολαβήσεις με αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση νέων συσχετισμών και καινούργιων μορφών εξάρτησης των κοινωνι-
κά αδύναμων από τις κυρίαρχες κοινωνικές κατηγορίες. Ειδικότερα μέσω των νέων 
μορφών κοινωνικής κυριαρχίας, οι ηγεμονικές κοινωνικές κατηγορίες επιχειρούν να 
αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που σε άλλες περιόδους ενδεχομένως να ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολο να πράξουν. Την ίδια ώρα, η αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής 
δημιουργεί συνθήκες εξατομικευμένης άμυνας απέναντι στο συνεχές των εξωτερικών 
απειλών και το κάθε υποκείμενο παλεύει ουσιαστικά μόνο του, να επιβιώσει αποδεχό-
μενο τις νέες συνθήκες ως κάτι φυσιολογικό και μοιραία αναπόφευκτο. Με αυτόν τον 
τρόπο, το μεμονωμένο και ανίσχυρο υποκείμενο που υιοθετεί την ιδιώτευση ή την ατο-
μική στρατηγική ως επιλογή ζωής, μετατρέπεται σε «ευπαθές ον» ή για να ακριβολο-
γούμε σε πληττόμενο, αφού ευπαθές ήταν ούτως ή άλλως πριν επιδράσει η κρίση. Όλα 
αυτά τα πληττόμενα κοινωνικά υποκείμενα ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς, αλλά δεν μπορούν ούτε να αντιδράσουν συλλογικά αλλά 
ούτε και να διεκδικήσουν με δυναμισμό κάτι καλύτερο. Συγκροτούν ουσιαστικά το νέο 
κοινωνικό περιθώριο και τους νέους παρίες ενός συστήματος το οποίο ακόμα και αν 
φαινομενικά ενδιαφέρεται για αυτούς, δεν κάνει κάτι περισσότερο από το να νομιμοποι-
εί την ύπαρξή τους, μέσω ενός ισχνού συστήματος κοινωνικής προστασίας που κατα-
λήγει να λειτουργεί ως συστημικό άλλοθι.

Σε περιόδους κρίσης οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μετατρέπονται σε πληττόμενες 
κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες χάνουν το βασικό όπλο αντίστασής τους που είναι η 
δύναμη της συλλογικότητας. Η συλλογική άμυνα ουσιαστικά κονιορτοποιείται γιατί η 
κοινωνική συνοχή σταδιακά αποψιλώνεται χωρίς πολλές προοπτικές σύντομης επανά-
κτησης. Υπό την έννοια αυτή οι κοινωνικές πρακτικές εμπεριέχουν ως βασικό κώδικα 
τις ατομικές και προσωπικές στρατηγικές ενώ η ισχύς των κοινωνικών δικτύων περιο-
ρίζονται δραστικά. Εν κατακλείδι η κοινωνική ευπάθεια, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, 
επιφέρει σημαντικές απώλειες στο κεφάλαιο της κοινωνικής συνοχής με εξαιρετικά 
επώδυνα συνέπειες για τους ανυπεράσπιστους.  

Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι η κοινωνική ευπάθεια και η κοινωνική συνοχή 
είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο δύσκολο να συνυπάρξουν «αρμονικά» σε μια πληγείσα από 
κρίση κοινωνία. Νομοτελειακά πρόκειται για δύο ασύμβατες καταστάσεις που όσο η 
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κρίση βαθαίνει, οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις και οι κυνηγοί ευκαιριών μετερχόμε-
νοι πλήθους τεχνασμάτων επιβάλλουν την κυριαρχία τους διαμορφώνοντας ευνοϊκούς 
όρους για την αναπαραγωγή της ηγεμονίας τους. Οι πιθανότητες για μια κοινωνία να 
ανακάμψει αποτελεί προϊόν πολιτικής βούλησης και κυρίως θεσμικών διαδικασιών 
που συνδιαμορφώνονται με τους συσχετισμούς δύναμης σε όλα τα επίπεδα. Κατά την 
άποψή μας αυτό απαιτεί χρόνο, συλλογική σπουδή, συστηματική προσπάθεια και το πιο 
σημαντικό: την ωρίμανση της κοινωνικής συνείδησης. 



Κεφάλαιο 2ο
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Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Προσφυγικό ζήτημα: η ιστορικότητα και 
η επικαιρότητα ενός κοινωνικού φαινομένου

Το προσφυγικό φαινόμενο στο πλαίσιο της κινητικότητας των πληθυσμών δεν αποτελεί 
πρωτόγνωρη εμπειρία στη συλλογική συνείδηση. Αντιθέτως πρόκειται για φαινόμενο 
ιδιαίτερα γνώριμο στην ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινωνική ιστορία από τα αρχαία 
χρόνια μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά πρόκειται για φαινόμενο, το οποίο συνιστά μια μορφή 
κοινωνικής παθογένειας η οποία οφείλεται, κατά κανόνα, σε προβλήματα κοινωνικής 
οργάνωσης, σε προβλήματα διεθνών σχέσεων και διεθνών πρακτικών. Επιπροσθέτως, 
η βασική του έκφραση εδράζεται στην εγχώρια και τη διεθνή κοινωνική οργάνωση 
και ειδικότερα στις συγκρούσεις και τους ανταγωνισμούς για οικονομική, πολιτική και 
πολιτισμική κυριαρχία. Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, τα κράτη προσπάθησαν 
να περιορίσουν την κίνηση των πληθυσμών τους, μέσω ενός πλέγματος περιορισμών 
και εμποδίων. Σήμερα το δικαίωμα μετακίνησης των πληθυσμών κατοχυρώνεται στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και οι περισσότε-
ροι θεωρούμε αυτό το δικαίωμα δεδομένο. Παρόλα αυτά, στις μέρες η μετακίνηση των 
πληθυσμών ελέγχεται με αυστηρούς όρους και ρυθμίζεται μέσα από διάφορες πρακτι-
κές που άλλοτε εδράζονται σε αυστηρά οικονομικούς όρους και άλλοτε ενδύονται το 
μανδύα διαφόρων ιδεολογημάτων με εθνικό, θρησκευτικό ή πολιτισμικό περιεχόμενο. 
Σύμφωνα με τον Hein de Haas (2017), ο μέσος όρος μετακινούμενων πληθυσμών από 
το 1960 ως τις μέρες μας είναι περίπου 3%. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ιδεολογικής 
παράδοσης του φιλελευθερισμού, αναγνωρίζεται ευθέως η ελεύθερη μετακίνηση του 
κεφαλαίου και της εργατικής δύναμης έτσι ώστε οι κατάλληλοι συνδυασμοί αυτών των 
μετακινήσεων, να μπορούν να επιτυγχάνουν τον κυρίαρχο στόχο που δεν είναι άλλος 
από την μείωση του κόστους παραγωγής. Φυσικά, το κεφάλαιο έχει την δυνατότητα να 
μετακινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την εργατική δύναμη και αυτό είναι το 
συγκριτικό του πλεονέκτημα ως προς την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία. Ωστόσο, 
όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Hein de Haas, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της 
Μαροκινής μετανάστευσης, τα κλειστά σύνορα δεν σημαίνουν κατά κανόνα και μικρό-
τερες ροές μεταναστών και προσφύγων. Θα μπορούσαμε άλλωστε να υποστηρίξου-
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με ότι στο διεθνές πλαίσιο, η μετανάστευση ή και η προσφυγιά, συνιστούν μια εύκολη 
περίπτωση διακίνησης εργατικού δυναμικού, η οποία όσο είναι ελεγχόμενη όχι μόνο 
δεν ενοχλεί κανέναν, απεναντίας θεωρείται οικονομικά επωφελής για τους κατέχοντες 
μέσα παραγωγής. Ωστόσο, οι απότομες αυξήσεις των μετακινούμενων πληθυσμών δη-
μιουργούν ένταση, ανασφάλεια και σε πολλές περιπτώσεις κοινωνικό πανικό αφού το 
φαινόμενο της ετερότητας πυκνώνει στα πεδία των κοινωνικών σχέσεων. Αξίζει όμως 
να επισημανθεί πως η τάση αυτή δεν είναι αυτονόητη. Αντίθετα κατασκευάζεται σε επί-
πεδο συλλογικών αναπαραστάσεων αφού με «έντεχνο τρόπο» το ευχάριστο μετατρέπε-
ται σε δυσάρεστο για τις κυβερνήσεις και τους λαούς που θα κληθούν να υποδεχτούν 
μεγαλύτερες ροές από μετανάστες και πρόσφυγες. Βέβαια, μακροπρόθεσμα, παρόλο 
που η αύξηση του πληθυσμού της εργατικής δύναμης οδηγεί σε συμπίεση τις αμοιβές 
της εργασίας, οι ντόπιοι πληθυσμοί αρχίζουν να αισθάνονται περισσότερο άβολα έναντι 
των φθηνών εργατικών χεριών που ήρθαν να τους πάρουν το ψωμί μέσα από τα χέρια. 
Είναι έτσι όμως άραγε ή στην κοινωνική συνείδηση λειτουργεί επιδραστικά αυτό που 
λέμε «κοινωνική κατασκευή»; Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η αδυναμία να 
αντιμετωπίσουμε στις κανονικές του διαστάσεις το φαινόμενο της ετερότητας συνδέεται 
ευθέως με διαδικασίες χειραγώγησης και ιδεολογικής προπαγάνδας;

Η λέξη πρόσφυγας στην αγγλική μετάφραση (refugee) προέρχεται από τη λέξη καταφύ-
γιο (refuge), δηλαδή μια κατάσταση η οποία σημαίνει σε γενικές γραμμές την προστασία 
που παρέχεται σε κάποιον ή σε έναν πληθυσμό από κάποια μορφή κινδύνου όπως η 
φυσική καταστροφή, ή οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής, η οικονομική καταστροφή, 
η πείνα κ.λπ. Ο όρος «πρόσφυγας» ισχύει για κάθε πρόσωπο που βιώνει τον εδραιω-
μένο φόβο δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, λόγω της ιδιότητας του ως 
μέλους μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ή πολιτικής ομάδας και που καταφεύγει σε μια 
άλλη χώρα προκειμένου να προστατευτεί και να επιβιώσει. Είναι πολύ σημαντικό πως 
οι πρόσφυγες δεν είναι οι κοσμοπολίτες που συλλέγουν εξωτικές εμπειρίες από νέες 
ηπείρους, ούτε οι περίφημοι τουρίστες της παγκοσμιοποίησης. Απεναντίας συνδέονται 
ευθέως με αυτο που ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν επισημαίνει ως «σκουπίδια της νεωτερι-
κότητας» υπό την έννοια των κοινωνικών ομάδων εκείνων που το διεθνές σύστημα 
ανταγωνισμού, των συγκρούσεων και των πολέμων τους αποβάλλει και τους καθιστά 
παρείσακτους στον τόπο τους. Με απλά λόγια, οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι οι οποίοι 
αναζητώντας προστασία από έναν γενικευμένο, κατά κανόνα, κίνδυνο αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν μετά από άσκηση πολλαπλής βίας (φυσικής, συμβολικής ή άλλης) τις 
εστίες τους και να καταφύγουν σε κάποιο ασφαλές κατά τη γνώμη τους μέρος όπου θα 
νοιώσουν περισσότερο το αίσθημα της ασφάλειας και φιλοξενίας. Αναμφίβολα μία από 
τις περισσότερο ισχυρές και πιο συνηθισμένες μορφές βίας σε ιστορικό επίπεδο είναι ο 
πόλεμος. Η παγκόσμια ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, έχει δείξει πως η ανθρώ-
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πινη δραστηριότητα έχει συνδεθεί εμφατικά με το κοινωνικό φαινόμενο της βία και τους 
πολέμου. Ασχέτως με τους τρόπους που το φαινόμενο αυτό έχει καταγραφεί ιστορικά, 
σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να αποτελεί μια ευθεία αντανάκλαση των οδυνηρών 
αποτελεσμάτων που προκαλούν οι ένοπλες συγκρούσεις, η βία, καθώς και οι απώλειες 
ενόπλων και άοπλων αθώων ανθρώπων, άμαχων και μάχιμων. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις άλλωστε οι βίαιες μετακινήσεις ενδέχεται να προκαλούνται και από ακραίες 
φυσικές καταστροφές, μόλυνση του περιβάλλοντος κ.α. γεγονός που επιτάσσει την ανά-
γκη των ανθρώπων για ξεριζωμό και γεωγραφική μετακίνηση. Δυστυχώς, η βασική 
σταθερά της βίαιης μετακίνησης εξακολουθεί να παραμένει η σύγκρουση και ο κατα-
ναγκασμός σε μια παγκόσμια κοινωνία όπου η κυριαρχία επιβάλλεται από τους ισχυ-
ρότερούς στους οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πληθυσμιακά κ.ο.κ. αδύναμους. 
Την ώρα λοιπόν που η σύγκρουση αποφασίζεται, την ώρα της σύγκρουσης αλλά και 
μετά το, έστω, προσωρινό τέλος της, ελάχιστοι σκέφτονται όλους αυτούς τους άμαχους 
που θα υποστούν τα δεινά του πολέμου, που θα βασανιστούν από τα επακόλουθά του, 
που θα χάσουν τις ζωές τους, θα εγκαταλείψουν τα σπίτια και τους δικούς τους ανθρώ-
πους χωρίς ποτέ να κατανοήσουν «το γιατί». Ωστόσο, συχνά μας δίνεται η εντύπωση 
ότι οι επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό είναι το «κριτήριο της νίκης». Είναι το κριτήριο 
που θα αναγκάσει διπλωματικά ή ουσιαστικά τους εμπολέμους να αναγνωρίσουν την 
ήττα ή τη νίκη και να υιοθετήσουν τα μέτρα επιβολής των ισχυρότερων. Αναμφίβολα, 
οι επιπτώσεις του πολέμου, της φυσικής ή της οικονομικής καταστροφής μετρούνται 
συνήθως σε αριθμούς αμάχων και αθώων οι οποίοι χάθηκαν στο αδυσώπητο πεδίο του 
αγώνα για κυριαρχία, στην αρένα μιας καταστροφής όπου άνθρωποι προσπαθούν να 
κυριαρχήσουν πάνω σε ανθρώπους ή πάνω στη φύση. Οι επιπτώσεις της κυριαρχίας 
μετρούνται σε απώλειες ζωών, σε απώλειες ασφάλειας και οικιακής γαλήνης, σε απώ-
λειες περιουσίας, ιδιωτικότητας, οικογενειακής ζωής κ.α. Ο νικητής κομπάζει για τους 
εχθρούς που σκότωσε, αλλά λίγοι μιλούν για τις παράπλευρες απώλειες. Ίσως η μόνη 
απώλεια από τις παράπλευρες που μετριέται με ανθρώπινες ζωές είναι η απώλεια της 
πατρίδας, του σπιτιού, της οικογένειας. Είναι οι ανθρώπινες ζωές που ξεριζώνονται 
προσπαθώντας εναγώνια να βρουν καταφύγιο στον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη 
των ξένων.

Το προσφυγικό φαινόμενο, σε αντίθεση με τη μετανάστευση, εμπεριέχει μεγαλύτερες 
ποσότητες βίας περιλαμβάνοντας ουσιαστικά τη βίαιη αλλαγή περιβάλλοντος, τη βίαιη 
μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον, την άγρια υποταγή σε ένα δυστοπικό και αβέ-
βαιο μέλλον. Στην ουσία συνιστά μια μορφή υπέρτατης βίας αφού συνδυάζει τη φυσική, 
τη συμβολική και την ψυχολογική βία στις μεγαλύτερες δυνατές αναλογίες, αναδεικνύ-
οντας την άγρια όψη της βαρβαρότητας απέναντι στη διημοκρατία και τον πολιτισμό.
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Ο Hein de Haas (2017), υποστηρίζει ότι ο όρος «προσφυγική κρίση» είναι εν μέρει ανυ-
πόστατος αφού σε παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός των προσφύγων συνεχίζει να αντι-
προσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό της παγκόσμιας μετανάστευσης. Ενώ ο αριθμός 
των προσφύγων σημείωσε μια πτώση από 18.500.000 σε 16.300.000 μεταξύ του 1990 
και του 2010, το 2016 ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε 21,3 εκατομμύρια, κυρίως 
ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Συρία (Hein de Haas,2017). Παρόλα αυτά, οι πρό-
σφυγες αποτελούν μόνο περίπου το 7 με 8 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού με-
ταναστών, και περίπου το 86 τοις εκατό όλων των προσφύγων ζει σε αναπτυσσόμενες 
χώρες (Hein de Haas,2017). Σήμερα οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί προσφύγων ζουν σε 
χώρες όπως η Τουρκία, το Πακιστάν, ο Λίβανος, το Ιράν, η Αιθιοπία και η Ιορδανία. 
Οι δυτικές κοινωνίες, αντίθετα, φιλοξενούν έναν πολύ μικρό, αναλογικά, αριθμό προ-
σφύγων. Το 0,4% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε είναι πρόσφυγες. Ο αριθμός αυτός 
κυμάνθηκε γύρω στο 0,5% μεταξύ 1992 και 1995 (Hein de Haas, 2017). Η βασική αλλαγή 
που έφερε μαζί της η προσφυγιά των ημερών μας είναι η κατεύθυνση της μετακίνησης 
των πληθυσμών και οι εθνικότητές τους. 

Η κύρια αλλαγή στα παγκόσμια πρότυπα της μετανάστευσης υπήρξε η κυρίαρχη κα-
τεύθυνση των μετακινήσεων πληθυσμών. Ενώ παλαιότερα ήταν οι Ευρωπαίοι αυτοί 
που μετανάστευαν σε άλλες χώρες ή ηπείρους, κι αυτό  είτε λόγω των πολέμων είτε 
λόγω οικονομικών αιτιών, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η Ευρώπη άρχισε να δέχεται 
σημαντικό τμήμα των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών. Οι ισχυρές οικο-
νομίες της Ευρώπης, καθώς και η γήρανση του πληθυσμού της, την έχουν μετατρέψει 
σε βασικό προορισμό μετανάστευσης αφού 1,5 έως 2,5 εκατομμύρια μετανάστες εκτός 
Ε.Ε εγκαθίστανται στην Ευρώπη ετησίως. Οι πληθυσμοί αυτοί, αντιστοιχούν στο 0,3 με 
0,5 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε (Hein de Haas,2017). Την ίδια περί-
οδο, 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αφήνουν την Ε.Ε κάθε χρόνο. Η 
καθαρή μετανάστευση σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία έχει την 
τάση να παρουσιάζει διακυμάνσεις, όπως φαίνεται παραπάνω, αλλά η μακροπρόθεσμη 
τάση δεν δείχνει αύξηση. Για περισσότερο από μισό αιώνα, ο αριθμός των μεταναστών 
ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού έχει παραμείνει αξιοσημείωτα σταθερός στα 
επίπεδα των περίπου 3 τοις εκατό από το 1960. Αν και ο αριθμός των διεθνών μετανα-
στών έχει αυξηθεί από 93 εκατομμύρια το 1960 σε 244.000.000 το 2015, ο παγκόσμιος 
πληθυσμός έχει αυξηθεί με περίπου τον ίδιο ρυθμό, από 3 δισεκατομμύρια σε σχεδόν 
7,3 δις (Hein de Haas, 2017).

Η Ιορδανία στο τέλος του 2015 φιλοξενούσε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων (2,1 
εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ακόμα 664.00 που είναι υπό την προστασία 
του Ο.Η.Ε.). Ακολουθεί η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί 2,5 – 3,0 εκατομμύρια πρόσφυγες, 
εκ των οποίων οι περισσότεροι Σύριοι. Στον Λίβανο το 1/5 του πληθυσμού είναι πρό-
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σφυγες. Χώρες όπως η Αιθιοπία, η Κένυα και το Πακιστάν φιλοξενούν τεράστιους πλη-
θυσμούς προσφύγων (αθροιστικά περισσότερο από 3,5 εκατομμύρια προσφύγων). Την 
ίδια στιγμή, χώρες του δυτικού ανεπτυγμένου κόσμου φιλοξενούν σημαντικά μικρότε-
ρους αριθμούς προσφύγων. Για παράδειγμα, η Μ. Βρετανία υποδέχτηκε από 2011 μόνο 
8.000 Σύριους πρόσφυγες, ενώ η Αυστραλία 58.000 (UNHCR, 2015). 

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. διαφέρει σημαντικά. Και 
προφανώς δεν αρκεί μόνο το κριτήριο του αριθμού των αιτήσεων, αλλά και ο αριθμός 
των αιτήσεων ανά 10.000 άτομα εγχώριου πληθυσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 
του 2009 και του 2015 οι αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη προέρχονται κυρίως από τη Συ-
ρία (16,9%), το Αφγανιστάν (10,2%), τη Σερβία και το Κόσοβο (7,7%) και το Ιράκ (6,1%). Η 
Γερμανία δέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου (914.000), η αναλογία των 
αιτήσεων ανά 10.000 κατοίκους είναι στη Σουηδία 450,8, στη Μάλτα 278,6, στην Ουγγα-
ρία 245,1 και στην Αυστρία 224,5. Οι αντίστοιχες αναλογίες στη Γερμανία είναι 111,5, στη 
Γαλλία 61,5, στο Ενωμένο Βασίλειο 33,1 και στην Ισπανία 7,1. 
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Γράφημα 1. Πληθυσμός Σύριων προσφύγων ανά χώρα

Number of Syrian refugees in neighbouring countries and in Europe
Most Syrians have fied to neighbouring countries: the largest number of Syrians in Europe are in Germany

Turkey
Lebanon

Jordan
Germany

Serbia and Kosovo
Iraq

Egypt
Sweden
Hungary

Austria
Netherlands

Center North African countries
Denmark
Bulgaria
Belgium
Norway

Switzerland
France
Greece

UK
Spain

Cyprus
Montenegro

Italy
Romania

Macedonia
Filand
Malta

Number of Syrians (millions)
0 0,5

1,033,513

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

657,203

249,395
117,168
108,739

75,316
40,311
32,162
29,275
19,599

18,018
16,142

12,142
12,138
9,810
9,216

2,976

2,976
2,623
2,200

Middle East and North Africa countries
European Union countries
Non - European Union countries

1,694
1,379

3,614

13,170
14,092

2,728,988

378,530
314,045

Πηγή: ΝΑΟ, 2016

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Γενεύης για την προστα-
σία όλων των ανθρωπίνων όντων από αγριότητες όπως εκείνες που διαπράχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εκατομμύρια άνθρωποι υπέστησαν βασανιστήρια και 
συστηματική γενοκτονία κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των 
εβραίων, των Ρομά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και εκείνων με σεξου-
αλική ταυτότητα και προσανατολισμό που δεν συμμορφώνονταν με τους ναζιστικούς 
γερμανικούς κανόνες του μίσους και του παραλογισμού.

Στις μέρες μας, εκατομμύρια πρόσφυγες προσπαθούν κυριολεκτικά να σώσουν την ζωή 
τους από χημικές επιθέσεις, θρησκευτικές διώξεις, εμφύλιες συρράξεις και αδυσώπη-
τη βία. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν καταφύγια σε άλλες χώρες κάτω από 
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επικίνδυνες και εξευτελιστικές για την ανθρώπινη υπόσταση συνθήκες εκλιπαρώντας 
για το αυτονόητο δικαίωμα της ζωής, της τιμής, της αξιοπρέπειας. 

Σήμερα ενώ η λέξη πρόσφυγας γενικά συνδέεται με πληθυσμούς από τη Συρία και τη 
Μέση Ανατολή, περισσότερα από 11 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως είναι πρόσφυγες.  
Παράλληλα, υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο πάμπολλοι χωροταξικοί κόμβοι φιλοξε-
νίας και στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων όπως στην Ουγκάντα, ή το στρατόπεδο 
προσφύγων Dadaab στην Κένυα, το οποίο φιλοξενούσε περισσότερους από 245.000 
ανθρώπους. Το ξέσπασμα βίας στο Σουδάν εξανάγκασε 1.000.000 άτομα να εγκαταλεί-
ψουν την χώρα εκ των οποίων 800.000 κατευθύνθηκαν στην Ουγκάντα. Οι περισσό-
τεροι εγκαταστάθηκαν στον οικισμό των προσφύγων Bidibidi. Σε άλλες περιπτώσεις, 
ορισμένες οικογένειες προσφύγων έχουν «εκτοπιστεί δύο φορές». Για παράδειγμα, κά-
ποιοι Σομαλοί έφυγαν από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους τη δεκαετία του 1980 και 
βρήκαν ένα σπίτι στη Συρία. Αλλά ο πόλεμος στη Συρία τους ανάγκασε να την εγκατα-
λείψουν για την Τουρκία και για άλλες γειτονικές χώρες. Παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν 
μεταξύ των Παλαιστινίων, των Ιρακινών και πολλών άλλων εθνικοτήτων.

Στο παγκόσμιο πεδίο, οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν ζουν σε στρατόπεδα. Το 76% των 
προσφύγων ζουν σε μη κατασκηνωτικές τοποθεσίες, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό 
μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά. Ο Λίβανος, για παράδειγμα, φιλοξενεί πάνω από ένα 
εκατομμύριο πρόσφυγες - τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ως ποσοστό του εθνι-
κού πληθυσμού του, αφού δεν υπάρχει επίσημο σύστημα κατασκήνωσης ή μια θεσμικά 
έγκριτη πολιτική μετεγκατάστασης. Οι μισοί από τους πρόσφυγες είναι κάτω των 18 
ετών, ενώ οι μισοί από τους πρόσφυγες δεν φοιτούν στο σχολείο. Ταυτόχρονα, οι γο-
νείς υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών είναι ένας από τους κύριους λόγους 
για τους οποίους προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες συγκρούσεις με 
στόχο την εξασφάλιση μιας ειρηνικής διαδρομής προς το σχολείο και τη φυσιολογική 
ζωή. Κι αυτό γιατί η ασφαλής μετάβαση στο σχολείο παρέχει σε όλα τα παιδιά μια αί-
σθηση φυσιολογίας και ένα προστατευμένο περιβάλλον όχι μόνο για να επεξεργαστούν 
τα διάφορα τραύματα που έχουν βιώσει αλλά και να αναζητήσουν μια ευκαιρία για ένα 
ανθρώπινο αύριο. Ταυτόχρονα, ένα 80% των ανθρώπων συμφωνούν ότι όλα τα παιδιά 
πρόσφυγες αξίζουν το δικαίωμα σε μια μορφή εκπαίδευση. Σχεδόν τρεις στους τέσ-
σερις πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά προσφύγων στο εξωτε-
ρικό, καθώς και τις οικογένειες προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, παρόλο που μόνο το 22% των ανθρώπων λένε ότι γνωρίζουν σίγουρα έναν 
πρόσφυγα (Hein de Haas,2017).

Η παγκόσμια κοινωνία, όπως εκφράζεται από τους οργανισμούς και τα θεσμικά της 
όργανα, δηλώνει ευθέως τη βούλησή της να προστατεύσει τους πρόσφυγες. Να τους 
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υποστηρίξει και να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες τους. Και η προστασία των 
προσφυγικών πληθυσμών δεν είναι μόνο απότοκη του πλαισίου προστασίας που έχει 
δημιουργήσει το υφιστάμενο διεθνές θεσμικό πλαίσιο, αλλά έλκει τη δυναμική της και 
από τον ανθρωπισμό που επιδεικνύουν οι λαοί των χωρών που υποδέχονται και φιλο-
ξενούν πρόσφυγες. Δεν είναι μόνο τα επίσημα κείμενα και οι δικλείδες προστασίας των 
διεθνών οργανισμών που δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας για τους προσφυγικούς 
πληθυσμούς. Είναι φορείς, οργανισμοί και κοινωνικές δυνάμεις από την παγκόσμια 
κοινωνία των πολιτών, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι έξω από τους κρατικούς θεσμούς 
όπως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι απλοί πολίτες, εθελοντές και ακτιβιστές που 
δείχνουν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους απέναντι στους προσφυγικούς πληθυσμούς. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι τα μέτρα προστασίας των προσφύγων, τουλάχιστον σε επίπεδο θε-
σμικής οργάνωσης, ούτε αρκετά είναι ούτε αυτά που θα έπρεπε, αφού πολλές χώρες 
ανάλογα με την ιδεολογική φόρτιση και τον πολιτικό προσανατολισμό των κυβερνήσε-
ων τους αντιμετωπίζουν ξενοφοβικά, απαξιωτικά ή ακόμα και εξευτελιστικά τους πρό-
σφυγες αδιαφορώντας για την τύχη και την επιβίωσή τους. Οι χώρες και οι κοινωνίες 
τους έχουν πολύ συχνά την τάση να οχυρώνονται πίσω από νομικές και ιδεολογικές 
αγκυλώσεις αδιαφορώντας για την ανθρώπινη διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Συρία δεν έχει βιώσει προ-
σφυγικά ρεύματα τα οποία να μοιάζουν με τα αντίστοιχα στο Λίβανο ή στην Τουρκία, και 
σε καμία περίπτωση προσφυγικά ρεύματα ανάλογα με αυτά της Αφρικής. Η Ευρώπη, ή 
καλύτερα πολλοί από τους λαούς της Ευρώπης, βίωσαν τη μετανάστευση όχι ως χώρες 
υποδοχής, αλλά ως χώρες αποστολής μεταναστών πριν και μετά τους δύο παγκόσμιους 
πολέμους. Τα πρόσφατα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που «άγγιξαν» την 
Ευρώπη, είναι αυτό του 1991 με μετακινήσεις πληθυσμών από την Αλβανία προς την 
Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και μετακινήσεις πληθυσμών από τα Βαλκάνια προς ολό-
κληρη σχεδόν την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, χώρες με παραδοσιακή ιμπεριαλιστική ταυ-
τότητα ανέκαθεν δέχονταν και συνεχίζουν να δέχονται μετακινούμενους πληθυσμούς 
από τις «αποικίες» τους. Σε γενικές γραμμές, η Ευρώπη, αλλά κυρίως η κεντρική και 
η βόρεια Ευρώπη καταφέρνει να ελέγχει με συστηματικό τρόπο τις προσφυγικές ροές. 
Για παράδειγμα, η Γερμανία το 1992 υποδέχτηκε 438.191 πρόσφυγες, ενώ το 2015, 
476.510 (Vogel & Stock, 2017). Σε μια παρόμοια κατάσταση βρέθηκαν οι περισσότερες 
χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Ωστόσο, μια σημαντική ποιοτική διαφο-
ρά εντοπίζεται τόσο στους τρόπους αντίδρασης του ευρύτερου κοινωνικού σώματος 
απέναντι στις προσφυγικές ροές όσο και στις επίσημες πρακτικές αντιμετώπισης που 
υιοθετούνται. 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής προσφυγικής κρίσης, καθίσταται περισσότερο από εμ-
φανές το αποτύπωμα μιας  ρατσιστικού τύπου προσέγγισης της προσφυγιάς με έντονο 
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το ιδεολογικό άρωμα των ακροδεξιών πεποιθήσεων που προβάλλονται διεθνώς για 
το εν λόγω ζήτημα. Η πολιτική σκηνή της Ευρώπης περιστρέφεται πλέον γύρω από τη 
ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τις αντικοινωνικές πολιτικές μίσους οι οποίες εδράζονται στις 
μαύρες σελίδες του φασισμού. Ο πολιτικός και ο κομματικός λόγος για το ζήτημα μετου-
σιώνονται σε πολωτικό κήρυγμα με τις ξενοφοβικές κορώνες όχι μόνο να κυριαρχούν 
αλλά και να διαχέονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους βρίσκοντας γόνιμο έδαφος στις 
εκλογικές αναμετρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πανικόβλητη αντίδραση απένα-
ντι στον ξένο, απέναντι στο διαφορετικό, απέναντι στην γλωσσική, θρησκευτική, πολιτι-
σμική, εθνική κ.ο.κ. ετερότητα με εφαλτήριο την ιδεολογική ανασύσταση της ακροδεξι-
άς και της λαϊκής δεξιάς που καταφεύγει στον εθνικισμό για να εκμεταλλευτεί αλλά και 
να συσπειρώσει την κοινωνική αντίδραση απέναντι στα φαινόμενα της οικονομικής ή 
όποιας άλλης κρίσης ενδημεί στο προσκήνιο.

Και ενώ σε μεμονωμένες χώρες της Ευρώπης, η προσφυγική κρίση αφήνει το στίγμα 
της πολιτικά, οικονομικά, ιδεολογικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η συντεταγμένη 
Ευρώπη, δηλαδή οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί να χαράξει μια επεί-
γουσα πολιτική αντιμετώπισής της. 

Μάλλον πρόκειται για πανικόβλητη αντίδραση, ελλείψει μιας πιο επεξεργασμένης και 
περισσότερο νεωτερικής πολιτικής, η οποία προφανώς κινείται στο πλαίσιο της Σύμβα-
σης του 1951, που κατά κανόνα δομείται  γύρω από τους εξής άξονες:

• τη σαφή οπισθοχώρηση από τις διευρυμένες αρχές του κράτους πρόνοιας

• την Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση από το 2008 και μετά

• το στενότερο και πιο αυστηρό έλεγχο των συνόρων της Ευρώπης

• την αλλαγή στο προφίλ των μεταναστών και των προσφύγων (UNHCR, 2010)

Χωρίς αμφιβολία βιώνουμε την εποχή όπου ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί το ηγε-
μονικό και κυρίαρχο παγκόσμιο αφήγημα. Οι αγορές κυριαρχούν ενώ τα ηνία της 
διαχείρισης της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκονται στο πολύ-εθνικό και απρόσωπο 
κεφάλαιο με συνέπεια η συμμετοχή του κράτους στην κοινωνική ζωή να μειώνεται 
διαρκώς (Harvey 2007). Το νεοφιλελεύθερο πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό περί-
βλημα έχει επηρεάσει κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής στην Ευρώπη αφήνοντας 
το στίγμα του στους κοινωνικούς θεσμούς, στην κοινωνική ζωή, στην οικονομία, στην 
εξωτερική πολιτική. Η επιβλητική ηγεμονία του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος έχει 
επηρεάσει ευθέως τον τρόπο θεώρησης των κυρίαρχων αξιών μη αφήνοντας εκτός 
ακόμα και τα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθη-
σης. Η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται πλέον ως το βολικό άλλοθι απέναντι σε κάθε 
έκκληση για ανθρωπιά και κοινωνική προστασία, ακόμα και για την υπεράσπιση των 
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τυπικών ανθρώπινων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι αυτό ακριβώς 
που ο Habermas ονόμασε διπλή κρίση: οικονομική κρίση από τη μια και κρίση νομι-
μοποίησης από την άλλη (1988). Αν κάποιος ανατρέξει στις μορφές αντίδρασης και στα 
αντανακλαστικά της Ευρώπης σε παρόμοιες μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις, 
για παράδειγμα του 1995, θα παρατηρήσει σαφώς ηπιότερες μορφές αντίδρασης των 
πολιτών και των κυβερνήσεων. Θα διαπιστώσει ότι το κοινωνικό κράτος ήταν όντως 
εκεί με δομημένες πολιτικές, ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και μια περισσότερο ευθεία και 
γνήσια βούληση για βοήθεια και αλληλεγγύη (Lulle & King, 2016). Αντιθέτως, στις μέρες 
μας το κοινωνικό κράτος απουσιάζει, η βοήθεια που παρέχει ενέχει μια τεχνοκρατική - 
λογιστική χροιά ενώ σημαντικό βάρος μετατίθεται με έμμεσους ή και άμεσους τρόπους 
στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα εθελοντικά κινήματα αλλά και διάφορες θεσμικές 
εκφράσεις από το χώρο των Μ.Κ.Ο. Ταυτόχρονα, σχεδόν η μισή μέριμνα της Ευρώπης 
και των μεμονωμένων χωρών, εμφανίζεται να κατευθύνεται προς τη θωράκιση των 
συνόρων αφού ανατίθεται ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρείες, εκτός από την Frontex και 
την Europol (Andersson 2014; Carrera & Guild 2016) η τεχνολογικά προηγμένη θωρά-
κιση των συνόρων. To Economist (2016) τόνισε ότι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, 40 χώρες 
έχουν κατασκευάσει νέες συνοριακές γραμμές. Τριάντα από αυτές κατασκευάστηκαν 
από τις 9/11 και μετά και 15 από αυτές το 2015. Από αυτές τις 15, οι 8 βρίσκονται σε 
Ευρωπαϊκό έδαφος (Collier & King, 2016). 

Συγκεκριμένα, οι διασυνοριακές άμυνες συχνά δημιουργούν ή επιδεινώνουν τα ίδια 
τα προβλήματα που υποτίθεται πως επιδιώκουν να επιλύσουν αφού εξαναγκάζουν ου-
σιαστικά τους παράνομους μετανάστες να κάνουν πιο επικίνδυνες διαδρομές, συχνά 
με αυξανόμενη εξάρτηση από τα κυκλώματα λαθρεμπορίας ανθρώπων. Τον Νοέμβριο 
του 2017, ένας συνασπισμός ομάδων για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημοσίευσε έναν 
κατάλογο 33.293 ανθρώπων που είχαν πεθάνει από το 1993 και μετά ως αποτέλεσμα 
της «στρατιωτικοποίησης» των νόμων περί ασύλου, περί πολιτικών κράτησης και  απε-
λάσεων από την Ευρώπη (Trilling, 2018). 

Είναι προφανές ότι η Ευρώπη προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να ελέγξει τις ροές 
των προσφύγων και των μεταναστών, δημιουργώντας ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο 
απλώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Από τη μία δημιουργείται ένα τυπικό νομικό 
πλέγμα ευρωπαϊκού τύπου ενώ από την άλλη η αστυνόμευση των συνόρων γίνεται όλο 
και πιο δυναμική. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη ασκεί την πολιτική της, ώστε να ανακοπεί το 
κύμα των προσφύγων προς αυτήν, προσαρμόζοντας ουσιαστικά τη στάση της απέναντι 
σε έναν παράγοντα όπως η Τουρκία, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση 
προς χειρισμό. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, πάνω από 12 εκατομμύρια Σύριοι 
παραμένουν εκτοπισμένοι από τον πόλεμο, 5 εκατομμύρια από αυτούς εκτός της χώρας 
τους και πολλοί οι οποίοι εξακολουθούν να χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοή-
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θεια. Το Αφγανιστάν συνεχίζει να παραμένει βασική πηγή μετακινήσεων μεταναστών, 
ενώ οι Ευρωπαϊκές συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής δημιουργούν περισσότερα 
προβλήματα από αυτά που υποτίθεται πως λύνουν. Το πρόβλημα παραμένει, τα μέτρα 
δεν επαρκούν και πολλές φορές περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις. Την 
ίδια στιγμή, οι λαοί της Ευρώπης δοκιμάζουν τις ιδεολογικές αντοχές τους σε ένα πε-
ριβάλλον που προσφέρεται για ιδεολογικές ακρότητες, για ξενοφοβία και ρατσισμό, βία 
και επιθετικότητα. Η θεσμική Ευρώπη, οι ΗΠΑ, τα ακροδεξιά κόμματα και τα χτυπήματα 
του ISIS αποτελούν αναμφίβολα το λίπασμα που βοηθάει όχι μόνο στην καλλιέργεια της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμού αλλά και τη σταδιακή κατάρρευση των ανθρωπιστικών 
αξιών. 

Οι δυνάμεις που κυριαρχούν στον Ευρωπαϊκό χώρο επαίρονται ουσιαστικά ότι αποτε-
λούν το λίκνο του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και των πανανθρώπινων ιδανικών 
της ειρήνης και της φιλίας των λαών σε μια συγκυρία που επιχειρεί την διεθνή προβολή 
της Ε.Ε ως παγκόσμιας δύναμης που εγγυάται τη σταθερότητα και τις συγκεκριμένες 
αξίες. Αναμφίβολα είναι οι ίδιες δυνάμεις που για εκατοντάδες χρόνια πήγαιναν εκεί 
όπου δεν τους καλούσαν, κυρίευαν χώρες και τους λαούς τους με ολοφάνερους τους 
οικονομικούς και ιμπεριαλιστικούς τους σκοπούς. Είναι οι δυνάμεις εκείνες που είχαν 
εξαπλώσει τα πλοία και τους στρατούς τους σε κάθε γωνία της γης όπως το Ιράκ, η 
Ινδία, η Νιγηρία και σχεδόν ολόκληρη η Αφρική, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Καραϊβική 
κ.α. με συνέπεια να διερωτώνται σήμερα με «οργισμένη απορία» τι θέλουν όλοι αυτοί 
οι λαοί σήμερα στον χώρο τους. 

Ας θεωρήσουμε καλόπιστα ότι όλα αυτά ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Πρόσφατα 
όμως οι ίδιες αυτές δυνάμεις δεν ενορχήστρωσαν συμμετέχοντας ενεργά βομβαρδι-
σμούς σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη; Γιατί λοιπόν σήμερα ξαφνιάζονται όταν οι δυστυχι-
σμένοι αυτοί άνθρωποι χτυπούν την πόρτα τους θέλοντας να βρουν καταφύγιο στην 
ειρηνική και αναπτυγμένη Ευρώπη; Θα μπορούσε λοιπόν, κάποιος να υποστηρίξει ότι 
σε τελική ανάλυση η Ευρώπη δεν ξέφυγε ποτέ από τις ιδεολογικές της αγκυλώσεις και 
το κυριότερο: συνεχίζει να ζει μέσα στη βαθιά, δομική της αντίφαση η οποία μοιάζει με 
έναν σύγχρονο «Ιανό». Είναι προφανές πως σε μια κατάσταση ηρεμίας και ειρηνικής 
ουδετερότητας, προβάλλει το ιδεολόγημα του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας ενώ 
αντίθετα σε περιόδους κρίσης, ιδεολογικές μνήμες και πρακτικές επανέρχονται στην 
επιφάνεια με συνέπεια την ανάδυση μιας ανάλγητης εικόνας που προφανώς όλοι θέ-
λουμε να ξεχάσουμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά (Collyer, and de Haas, 
2012). 

Στην ουσία η Ευρώπη έχει δύο επιλογές: είτε να συνδράμει καθοριστικά στον τερματι-
σμό της κρίσης ή να τη διαχειριστεί αποτελεσματικά με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης 
και δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το μοίρασμα των ευθυνών. Φαίνεται ότι η κρίση θα συ-
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νεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Όσο οι πόλεμοι και οι εμφύλιοι σπαραγμοί  συνεχίζονται 
η κρίση θα είναι εδώ. Από την άλλη, βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης έβλεπαν τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες για πολλά χρόνια κυρίως ως φτηνό αλλά και εξειδικευ-
μένο εργατικό δυναμικό. Για πολλά χρόνια είχαν βρει αρκετές λύσεις στην εντατικοποί-
ηση της παραγωγής και στην παραγωγή πλούτου, όσο όμως η εισροή μεταναστών ήταν 
χαμηλή και το κυριότερο, ελεγχόμενη. Η Ευρώπη δεν είχε συνειδητοποιήσει ένα απλό 
αξίωμα: όταν υπάρχει πόλεμος η προσφυγική κρίση επέρχεται νομοτελειακά. Με τον 
ίδιο ευθύ τρόπο επέρχεται νομοτελειακά η μετανάστευση, καθώς και μια σειρά άλλων 
παράπλευρων ζητημάτων τα οποία διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες σε ατομικό 
αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Είναι σαφές πως η Ευρώπη ως συντεταγμένη ηγέτιδα 
δύναμη δεν κατάφερε να  διαμορφώσει μέχρι σήμερα ένα ανθρώπινο σύστημα ελέγχου 
των προσφυγικών ροών πριν η προσφυγική κρίση χτυπήσει την πόρτα της. Αντιθέτως, 
σπασμωδικά αντιδρώντας νόμιζε ότι με κονδύλια, φύλαξη και εξωτερική πολιτική και 
υψηλή διπλωματία θα μπορούσε να δράσει αποτελεσματικά. Οι σπασμωδικές πολιτικές 
κινήσεις είναι αυτές που συχνά επιδεινώνουν τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν 
αφού μέσα και δίπλα σε αυτές εμφιλοχωρούν ο λαϊκισμός, οι εθνικιστικές ιδεολογίες, 
τα θρησκοληπτικά κατάλοιπά, τα ρατσιστικά στερεότυπα, παράγοντες δηλαδή που δυ-
σχεραίνουν ακόμα περισσότερο το εγχείρημα της υποδοχής, της στήριξης και εν τέλει 
της ένταξης. Εν κατακλείδι, όπου οι πολιτικές απουσιάζουν ενδημεί συστημικά η κοι-
νωνική ευπάθεια, η ψυχραιμία εξαντλείται γρήγορα, ο πανικός μεγαλώνει και μπροστά 
στη διαχείριση της αποτυχίας η κρίση γενικεύεται και τα ιδεολογικά ξίφη βγαίνουν από 
τα θηκάρια τους. Κεφάλαιο 3ο
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Κεφάλαιο 3ο 

3.1 Μοντέλα διαχείρισης 
πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση

3.1.1  ΤΟ ΑΦΟΜΟΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Το μοντέλο της αφομοίωσης βασίστηκε ως επί το πλείστον στις έρευνες μελετητών  από 
το πανεπιστήμιο του Chicago οι οποίες διερεύνησαν επιστάμενα τις μεταναστευτικές 
ροές προς τις Η.Π.Α. κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (Τσαούσης, 1987). Συγκεκρι-
μένα, ως αφομοίωση ορίστηκε η διαδικασία «συγχώνευσης των πολιτισμών» κατά την 
οποία μεμονωμένα άτομα, αλλά και ολόκληρες κοινωνικές ομάδες αποδέχονται σχεδόν 
εξ’ ολοκλήρου την ιστορική μνήμη, τα ήθη, τις στάσεις και τις παραδόσεις της κυρίαρχης 
κοινωνίας υποδοχής, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ενσωμάτωσή τους σε έναν 
κυρίαρχο και κοινά αποδεκτό πολιτισμό (Γκόβαρης, 2001). Το αφομοιωτικό μοντέλο 
μονοπώλησε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας μέχρι το μέσο της εβδόμης 
δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα με βασικές του θέσεις: α) την «ανυπαρξία εθνικών 
ή φυλετικών χαρακτηριστικών» για τα μέλη των μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου, 
1996), β) «την πλήρη αποδοχή των πολιτισμικών προτύπων της κοινωνίας υποδοχής» 
μέσω του σχολικού θεσμού (Gordon, 1964). Το αφομοιωτικό μοντέλο αν και εξάρει την 
ισότητα όλων, ανεξαρτήτου καταγωγής, ενώπιον του νόμου, απαγορεύει στην ουσία και 
περιθωριοποιεί τη δημόσια προβολή των θρησκευτικών, εθνοτικών, και πολιτισμικών 
διαφορών, ενώ η άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που προάγουν τις 
διαφορές αυτές, από δημόσιους πόρους, θεωρείται απαγορευτική (Χατζησωτηρίου, 
2014). Αναφορικά προς την εκπαίδευση, όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από καταγωγή 
θρήσκευμα ή πολιτισμικό υπόβαθρο οφείλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, 
μορφωτικό ή πολιτισμικό κεφάλαιο που θα τους ωθήσει να ενταχθούν ταχύτερα και 
ομαλότερα στον κυρίαρχο εθνικό πολιτισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το αφομοιωτικό μο-
ντέλο το αποτελεσματικότερο μέσο για την υλοποίηση του σκοπού αυτού είναι η ταχεία 
εκμάθηση της επίσημης γλώσσας καθώς και των κυρίαρχων αξιών του πολιτισμού της 
χώρας υποδοχής (Γεωργογιάννης, 1999). Με στόχο την επίτευξη του προαναφερθέντος 
σκοπού υιοθετείται στην ουσία το μοντέλο ενός μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού 
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τρόπου αφομοίωσης, με απώτερο στόχο την πλήρη επικράτηση του κυρίαρχου πολι-
τισμού οποίος εδράζεται ουσιαστικά στη χώρα υποδοχής. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι 
μαθητές οι οποίοι προέρχονται από μειονοτικές κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες 
να χάνουν σταδιακά σημαντικές όψεις και συστατικά από την πρωτογενή πολιτισμική 
τους ταυτότητα εγκαταλείποντας όλα εκείνα τα (παραδοσιακά) στοιχεία που συγκροτούν 
τον πυρήνα της πολιτισμικής τους προέλευσης και καταγωγής (Husén & Postlethwaite, 
1985).  

Στρατηγικός στόχος δεν είναι άλλος από την «κονιορτοποίηση» των «αλλότριων» πο-
λιτισμών από τον ηγεμονικό πολιτισμό μέσω διαδικασιών αφομοίωσης των «άλλων» 
και των παιδιών τους στο αξιακό σύστημα της χώρας υποδοχής. Το αίσθημα του «ανή-
κειν» ή έστω του «συνανήκειν» στην κοινωνία υποδοχής, η απουσία συγκρούσεων ως 
επακόλουθο άσκησης ουσιαστικής ή συμβολικής εξουσίας, η αποδοχή των κυρίαρχων 
πολιτισμικών στοιχείων, οι μεικτοί γάμοι, η ορθή εκμάθηση της επίσημης γλώσσας 
αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που καταδεικνύουν έμπρακτα το ποσοστό 
της αφομοίωσης ενός ατόμου ή μιας ολόκληρης ομάδας στη χώρα υποδοχής ή με άλλα 
λόγια το βαθμό επιτυχούς εφαρμογής του αφομοιωτικού μοντέλου απέναντι στους ξέ-
νους πληθυσμούς (Μάρκου, 1996). Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2005), η λογική της 
«εξομοίωσης» την οποία επιβάλλει η  αφομοιωτική προσέγγιση, αποδυναμώνει τη δι-
ατήρηση ή ακόμα και τη δημιουργική αξιοποίηση του προϋπάρχοντος «μορφωτικού 
κεφαλαίου» που παιδιά και ενήλικες φέρουν από τις χώρες προέλευσης. Αντιθέτως, 
συμβάλλει με γεωγραφική πρόοδο στο σταδιακό μαρασμό και την απώλεια των βασι-
κών του συστατικών. Μια εκπαιδευτική πολιτική που σχεδιάζεται και υλοποιείται στη 
βάση της αφομοίωσης των «διαφορετικών», αφαιρώντας ουσιαστικά από τα κοινωνικά 
υποκείμενα και εν προκειμένω από τους μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από τις συγκε-
κριμένες κοινωνικές ομάδες, τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εφόσον ουσιαστικά 
δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τα γλωσσικά και πολιτισμικά τους εφόδια. Υπό 
την έννοια αυτή, οι μαθητές πειθαναγκάζονται να απωθήσουν και να αποβάλλουν ένα 
σημαντικό τμήμα του πολιτισμικού κεφαλαίου που φέρουν από την πατρίδα αλλά και 
την οικογένεια τους με συνέπεια τη βίαιη προσαρμογή σε μια επίσημη συνθήκη που 
προφανώς τούς είναι εξαιρετικά ανοίκεια. Οπότε, η ισότητα ευκαιριών που ευαγγελί-
ζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι τίποτα περισσότερο από κενό γράμμα που 
αναπαράγει τον εκπαιδευτικό και κατ΄επέκταση τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Βασική θέση της στρατηγικής που ακολουθεί το αφομοιωτικό μοντέλο, είναι ότι το έθνος 
αποτελεί ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο τόσο από εθνοτική - εθνική άποψη, όσο και 
από πολιτισμική. Πρόκειται ουσιαστικά για μια θεώρηση που στο εσωτερικό της φαντα-
σιακό υποστηρίζει ότι οι διάφορες μεταναστευτικές ομάδες οφείλουν να απορροφηθούν 
ολοκληρωτικά από το γηγενή (ομοιογενή) πληθυσμό ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
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στην πρόοδο και την ανάπτυξη του συνόλου του κοινωνικού ιστού (Παλαιολόγου & Ευ-
αγγέλου, 2003). Όπως ορθά σημειώνει ο Γκόβαρης (2004), η διαδικασία αυτή αποτελεί 
εγχείρημα δημιουργίας μιας σειράς ομοιογενών και μονοπολιτισμικών ομάδων, όπου 
η επικρατούσα πολιτισμική ταυτότητα θα συνηγορεί στη συγκρότηση ενός αδιαίρετου 
κοινωνικού πεδίου που θα εξασφαλίζει μια νέου τύπου κοινωνική συνοχή και ομοιο-
μορφία με στόχο την αποφυγή κάθε είδους εσωτερικής κοινωνικής σύγκρουσης.

Ωστόσο, η αφομοιωτική προσέγγιση δεν εφαρμόστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις 
χώρες τόσο της Ευρώπης, όσο και της Αμερικής. Παρόλα αυτά, όπως σημειώνει ο Νι-
κολάου (2000), κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που πορεύεται, υπό τις αρχές και την κυ-
ριαρχία του αφομοιωτικού μοντέλου, είναι εν γένει μονογλωσσικό και μονοπολιτισμι-
κό, έχοντας ως απώτερο σκοπό τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων, να 
κατακτήσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης τόσο της κυρίαρχης γλώσσας όσο και των 
επίσημων προτύπων και αξιών, αντιμετωπίζοντας την όποια  διαφοροποίησή τους, ως 
ελλειμματικό στοιχείο το οποίο μόνο μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος 
είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί (Κάτσικας & Πολίτου, 1999; Κεσίδου, 2008).  

Το αφομοιωτικό μοντέλο, εφαρμόζεται κατά βάση σε ένα κατεξοχήν μονογλωσσικό και 
μονοπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, στο οποίο η φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών 
αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα «παιδαγωγικό πρόβλημα» (Γουβιάς & Θεριανός, 2014). 
Λύση σε αυτό το «πρόβλημα», για την ταχύτερη αφομοίωσή του συγκεκριμένου μαθητι-
κού πληθυσμού, έρχεται να δώσει το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα μέσω της ταχείας 
εκμάθησης της εθνικής γλώσσας και του επίσημου συστήματος πολιτισμικών αξιών. 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο «πρόβλημα», απόκτα και μία δεύτερη ανάγνωση, αν συλλογι-
στεί κανείς τον αντίκτυπο που έχει η παρουσία των «άλλων» στη πρόοδο των γηγενών 
μαθητών, καθώς οι θιασώτες της συγκεκριμένης άποψης σημειώνουν την επιβράδυν-
ση της μαθησιακής διαδικασίας λόγω των αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι δυσκολεύο-
νται στη χρήση της κραταιάς «σχολικής» γλώσσας. Έχοντας άλλωστε στο μυαλό μας τη 
θεώρηση αυτή, δεν είναι λίγες οι φορές που γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών όπου 
γονείς και κηδεμόνες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση της προόδου των γηγενών 
μαθητών λόγω της ύπαρξης αλλοδαπών μαθητών (η ακόμα και παιδιών με χαμηλές 
επιδόσεις ή μαθησιακά προβλήματα) στις τάξεις, με το ζήτημα της επίσημης γλώσσας 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής αυτής.

Σχετικά με το ζήτημα της μητρικής γλώσσας των παιδιών των μεταναστών, το αφομοι-
ωτικό μοντέλο τονίζει πως αυτό είναι ατομική ή οικογενειακή υπόθεση και πως δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μέριμνα των επίσημων θεσμών της εκπαίδευσης, αφού το «το κρά-
τος έχει την υποχρέωση να βοηθά όλα τα παιδιά να γίνουν ανταγωνιστικά στην επίσημη 
γλώσσα και πολιτισμό» (Νικολάου, 2000, 122), αδιαφορώντας ουσιαστικά για την μητρι-
κή τους γλώσσα ή όποια άλλα πολιτισμικά στοιχεία συνδέουν τα συγκεκριμένα άτομα με 
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το τόπο από τον οποίο προέρχονται. Υπό την έννοια αυτή η επαφή με τον πολιτισμό προ-
έλευσης  (γλώσσα, θρησκεία, ήθη, παραδόσεις, πρότυπα, κ.λπ.) αφορούν αποκλειστικά 
το άτομο και την οικογένειά του ενώ το σχολείο οφείλει να μην αναμειγνύεται καθόλου. 
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως το σχολείο μέσω της αδιάφορης ή απαθούς στάσης του 
απέναντι στο πολιτισμικά διαφορετικό προωθεί την αποκοπή και την αποσύνδεση από 
τα πρωτογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. (Γουβιάς & Θεριανός, 2014). 
Το συγκεκριμένο σκεπτικό όμως δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς μέσω της συγκε-
κριμένης αφομοιωτικής λογικής, οι αλλοδαποί μαθητές αφήνονται στην τύχη τους με 
συνέπεια οι εκπαιδευτικές ανισότητες να ευδοκιμούν εκεί που οι γλωσσικές αδυναμίες 
κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή, οι δομές και οι νόρμες του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συ-
στήματος παραμένουν στο απυρόβλητο συμβάλλοντας ευθέως στη διαιώνιση και την 
αναπαραγωγή των χαμηλών σχολικών επιδόσεων για τους γλωσσικά διαφορετικούς. 
(Κάτσικας & Πολίτου, 1999). 

Είναι σαφές, πως η μετάθεση της ευθύνης προς τους αντικειμενικά κοινωνικά, οικονο-
μικά και πολιτισμικά διαφορετικούς και «ευπαθείς», ουσιαστικά αποτελεί μια αυτοεκ-
πληρούμενη προφητεία αποκλεισμού σε όλα τα επίπεδα, η οποία θα καθορίσει απόλυτα 
την εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους κινητικότητα.

Οι κριτικές που έχουν ασκηθεί στο αφομοιωτικό μοντέλο, ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα 
περισσότερο από το να υπερτονίζουν τα βασικά του χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι 
σε μια πολυπολιτισμική εποχή, εντός της οποίας τα εθνικά κράτη του μοντερνισμού είτε 
ασφυκτιούν, είτε παύουν να υφίστανται με την παραδοσιακή του μορφή, το σχολείο εξα-
κολουθεί επίμονα, να τηρεί το είδος μιας μονοπολιτισμικής και μονογλωσσικής στρα-
τηγικής. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο μιας αντίληψης που υπακούει σε μια παραδοσιακά 
εθνοκεντρική εκπαιδευτική πολιτική, η εν λόγω θεώρηση αντιμετωπίζει τους εθνοτικά 
και πολιτισμικά «διαφορετικούς» ως «ελλειμματικούς» ή «ανεπαρκείς» περιθωριοποι-
ώντας όλους όσους προέρχονται από μια διαφορετική κουλτούρα εκτός της κυρίαρχης 
(Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). 

Γενικότερα, η ορολογία που χρησιμοποιείται από τους επικριτές του αφομοιωτικού 
μοντέλου, αναφορικά προς την περιγραφή των εμπειριών του υποκειμένου που υφί-
σταται την αφομοίωση, είναι εξαιρετικά φορτισμένοι αφού γίνεται λόγος για απώλεια, 
αποξένωση, αλλοτρίωση κ.α (Γκότοβος, 2002:33), Ουσιαστικά μέσω της στρατηγικής 
αυτής απαιτείται από τους μετανάστες να υπερβούν μόνοι τους τα όποια προβλήματα 
έχουν να αντιμετωπίσουν στις χώρες υποδοχής (Γεωργογιάννης, 1997:130) χωρίς το 
κράτος να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Από μια διαφορετική οπτική, 
οι πολέμιοι του αφομοιωτικού μοντέλου τονίζουν την ηθελημένη ή μη παράλειψή του 
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να καταπιαστεί με τα εξουσιαστικά ζητήματα και τις καταπιεστικές επιπτώσεις του στους 
πολιτισμικά διαφορετικούς γεγονός που υποδηλώνει την αδιαφορία και την υποτίμη-
ση της διαφορετικότητας. Η αναποτελεσματικότητα της «αφομοίωσης» στην άμβλυνση 
της κοινωνικής αδικίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους οξείας κριτικής αλλά και 
απόρριψης της από σειρά επιστημόνων (Modood, 1997, Χατζησωτηρίου, 2014). Εν κα-
τακλείδι, το βάρος της κριτικής στο εν λόγω μοντέλο εντοπίζεται στο γεγονός ότι όχι 
μόνο δεν επέφερε τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αλλά και το ότι συνέ-
βαλε με τον τρόπο του στη διαιώνιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού 
υποτιμώντας και απαξιώνοντας το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που τα παιδιά 
κατείχαν από τις χώρες προέλευσης (Γκόβαρης, 2004). 

3.1.2  ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΤΗΣ ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Οι αδυναμίες της αφομοιωτικής προσέγγισης, είχαν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό και 
την υιοθέτηση, του μοντέλου της ενσωμάτωσης το οποίο βασίστηκε στις αρχές της ανε-
κτικότητας και της ισότητας αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας θεμελιω-
μένης στις αρχές της ισονομίας και της εύρυθμης συνύπαρξης μεταξύ ετερογενών και 
ετερόκλητων κοινωνικών υποσυνόλων (Μάρκου, 1996; Νικολάου, 2011). Σύμφωνα με 
τους θιασώτες και τους εμπνευστές του εν λόγω μοντέλου, η επιχειρηματολογία του βα-
σίζεται του στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής προσέγγισης η οποία κατά βάση αποσκοπεί 
τόσο στην αναγνώριση όσο και στην νομιμοποίηση της διαφορετικότητας (Banks & Mc 
Gee Banks, 2009). Συγκεκριμένα, με τον όρο «Ενσωμάτωση» υποδηλώνεται η πεποίθη-
ση πώς η κάθε μεταναστευτική ή προσφυγική ομάδα ανεξαιρέτως αποτελεί πομπό και 
φορέα ενός πολιτισμικού φορτίου που δέχεται και συγχρόνως ασκεί επιδράσεις στην 
εκάστοτε κοινωνία υποδοχής, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κατοχύρωση μιας 
νεότευκτης πολιτισμικής οντότητας. Έτσι, ενώ με το μοντέλο της αφομοίωσης παρατη-
ρείται και επιδιώκεται μια προσπάθεια σταδιακής αποκοπής και απομάκρυνσης από 
τις καταβολές του παρελθόντος, με τη διαδικασία της ενσωμάτωσης η προϋπάρχου-
σα ταυτότητα του εκάστοτε υποσυνόλου συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κύτταρο  
μιας καινούργιας πολιτισμικής ταυτότητας. Παρά τα διαθρυλούμενα περί του αντιθέτου, 
ακόμα και στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης η πολιτισμική «διαφορετικότητα» των 
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διαφόρων μειοψηφούντων κοινωνικών ομάδων, γίνεται ανεκτή μόνο στο βαθμό που 
δεν αμφισβητεί, δεν πλήττει και δεν αρνείται κυρίαρχες και θεμελιώδεις πολιτισμικές 
παραδοχές της κοινωνίας υποδοχής (Ζαχαριά, 2018). 

Είναι σαφές πως αφετηριακό σημείο της προσέγγισης αυτής υπήρξε η θέση πώς ανά-
μεσα στους πολιτισμούς μειοψηφικών και κυρίαρχων ομάδων ενυπάρχουν ισχυρές 
εκλεκτικές συγγένειες, γεγονός που θα πρέπει να αξιοποιηθεί δημιουργικά. (Γκόβαρης, 
2001). Κατά συνέπεια, η πολιτισμική διαφορετικότητα μέσω του αντικειμενικού πλου-
ραλισμού είναι όχι μόνο ανεκτή αλλά και  αποδεκτή στη βάση της ανεκτικότητας και της 
διαλεκτικής συνύπαρξης (Γεωργογιάννης, 1999). Σύμφωνα με το μοντέλο της ενσωμά-
τωσης, οι πολιτισμικές μειονότητες καθώς και οι μεταναστευτικές ομάδες, αποτελούν 
μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, χωρίς ωστόσο να έχουν απωλέσει πλήρως την ταυ-
τοτική τους αυτοτέλεια. Επιπροσθέτως, η ανοχή της πολιτισμικής ετερότητας δεν είναι 
κενή περιεχομένου αλλά εδράζεται σε έθιμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη, γιορτές, 
μουσική, κ.λπ. που παρά το ότι διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα του κυρίαρχου 
πολιτισμικού μοντέλου της κοινωνίας υποδοχής, έχουν τη δική τους σημασία στην πο-
ρεία ένταξης των «πολιτισμικά διαφορετικών». (Μάρκου, 1996). Έτσι, η προσέγγιση της  
πολιτισμικής συμμόρφωσης που επιχειρεί το αφομοιωτικό μοντέλο, έρχεται να αντι-
κατασταθεί με τη μερική και ενδεχομένως «βολική» απόρριψη εκείνων των χαρακτη-
ριστικών που προφανώς αμφισβητούν ευθέως τις κυρίαρχες παραδοχές, τα πιστεύω, 
τις πεποιθήσεις και τις στάσεις της κυρίαρχης ομάδας, έρχονται σε άμεση αντίθεση με 
τις πεποιθήσεις, τις παραδοχές, τα πιστεύω και τις στάσεις της κυρίαρχης κοινωνίας 
(Ανδρής, 2016). Στην ουσία πρόκειται για το είδος μιας σχετικής ανοχής της κυρίαρχης 
ομάδας απέναντι σε αξιακά και πολιτισμικά δεδομένα τα οποία επ΄ουδενί δεν πρόκειται 
να αμφισβητήσουν και να απονομιμοποιήσουν τις κυρίαρχες αξίες και τα θεμελιωμένα 
πρότυπα του ηγεμονικού status quo.

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε αντίθεση με το μοντέλο της αφομοίωσης, τονίζεται ότι 
εκτός από την επάρκεια στην επίσημη γλώσσα του σχολείου, απαιτούνται μεθοδολογικά 
και παιδαγωγικά βέλτιστες παρεμβάσεις ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές διαφορε-
τικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης με στόχο να ενσωματωθούν τόσο στο 
σχολείο, όσο και στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής (Ζαχαριά, 2018). Για να επιτευ-
χθεί ο ανωτέρω στόχος και να ενσωματωθούν οι νέοι αυτοί μαθητές και κοινωνοί στο 
σχολικό περιβάλλον και επακολούθως στον κοινωνικό ιστό, προτείνεται η ένταξη στο 
σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών 
μαθητών, η οποία όμως πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα 
υποστηρικτικό εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να συμβάλει στην εύκολη εκμάθηση 
της επίσημης εθνικής γλώσσας (Γκόβαρης, 2001). Στο ίδιο μήκος κύματος, εκφέρεται 
επίσης η άποψη ότι η γνώση πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων καθώς και ιδιαι-
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τεροτήτων των εκάστοτε μειονοτικών ομάδων θα συμβάλλει θετικά την αποδοχή δια-
φοροποιήσεων στον τρόπο ζωής από τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής, θα διευκολύνει 
τη διαδικασία ενσωμάτωσης και θα αποτρέψει παραλείψεις, συγκρούσεις και παρεξη-
γήσεις που ενδεχομένως να εδράζονται στην άγνοια αυτών των στοιχείων (Νικολάου, 
2011; Ζαχαριά, 2018). 

Αναμφίβολα λοιπόν, παρά την προσπάθεια να πλαισιωθούν οι προσεγγίσεις από μια 
αίσθηση αποδοχής του πολιτισμικά διαφορετικού η βασική στρατηγική εδράζεται στην 
προσπάθεια ενσωμάτωσης με τρόπο που να μην πλήττεται η ομοιογένεια και κυρίως ο 
ηγεμονικός χαρακτήρας της εγχώριας πολιτισμικής ταυτότητας. Ωστόσο είναι σημαντικό 
να αναφερθεί πως ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τα πολιτισμικά ή άλλα στοιχεία των 
μεταναστευτικών ομάδων εμπεριέχονται στα επίσημα σχολικά ωρολόγια προγράμματα, 
και πάλι δεν αξιολογούνται με βάση τα δικά τους πολιτισμικά πρότυπα, αλλά με τα αντί-
στοιχα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισμού (Νικολάου, 2000; Μάρκου, 1997). 

Εν κατακλείδι, επανερχόμαστε στην ίδια αφετηρία με αυτή του μοντέλου της αφομοίω-
σης, αφού και η περίπτωση του μοντέλου ενσωμάτωσης επιβάλλει ως προαπαιτούμενο 
για τα παιδιά προερχόμενα από άλλους πολιτισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
και στη δομή ενός curriculum, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις 
απαιτήσεις των παιδιών της κυρίαρχης πολιτισμικά ομάδας. Την ίδια στιγμή, το μοντέλο 
αυτό εμφανίζεται να μην δύναται να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών 
αυτών, υποτιμώντας ή έστω αδιαφορώντας για τα δικά τους πολιτισμικά πρότυπα, τις 
παραδόσεις και τις αξίες της καταγωγής τους (Μάρκου, 1996). Στην ουσία του, λοιπόν, 
και αυτό το μοντέλο παραμένει στον πυρήνα του «μονοπολιτισμικό» και «μονογλωσσι-
κό» αποτυγχάνοντας ουσιαστικά να επιβάλει τους απαιτούμενους κοινωνικούς μετα-
σχηματισμούς και τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές (Χατζησωτηρίου, 2014), καθώς οι εκ-
παιδευτικοί μηχανισμοί καλούνται να αναπαράγουν τον εθνικό κυρίαρχο πολιτισμό, είτε 
περιθωριοποιώντας τα παιδιά μειονεκτούντων και μειονοτικών ομάδων, είτε ενσωμα-
τώνοντας τα σε μια πλασματική ομοιομορφία, η οποία συνηγορεί μονομερώς στη δια-
τήρηση της κυρίαρχης κοινωνικής διαστρωμάτωσης (Ντίνας, Βαμβακίδου & Κυρίδης, 
2002). Σύμφωνα με την προσέγγιση του Γκόβαρη (2001), επισημαίνεται πως παρά το ότι 
το μοντέλο αυτό δεν αποκλείει την αποδοχή των «διαφορετικών» ομάδων, μεταθέτει 
στους ίδιους τους μαθητές την ευθύνη της προσαρμογής τους, χωρίς να παρεμβαίνει 
αποτελεσματικά στην διαδικασία προσαρμογής, με συνέπεια τα παιδιά να προσπαθούν 
με σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες να προσαρμοστούν, στις απαιτήσεις και τα «θέλω» 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος που αγνοεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. 
Υπό την έννοια αυτή, το εν λόγω μοντέλο συμβάλει εν τέλει με ανεπαίσθητο και υποδό-
ριο τρόπο στην «αφομοιωτική» ενσωμάτωσής τους.
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3.1.3  ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο πρωτοεμφανίστηκε στα εκπαιδευτικά πράγματα γύρω στο 
1970, διαφοροποιημένο αισθητά από τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα, της αφομοίω-
σης και της ενσωμάτωσης, αποδεχόμενο ουσιαστικά ότι το σύνολο μιας οποιαδήποτε 
σύγχρονης κοινωνίας συναποτελείται από ετερογενείς ομάδες με σαφείς πολιτισμικές, 
εθνοτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες. Οι θεωρητικοί του πολιτισμικού πλουραλισμού υπο-
στηρίζουν ότι στο σύνολό τους οι νεωτερικές κοινωνίες περιλαμβάνουν τόσο μια κυρί-
αρχη ομοιογενή πλειοψηφία όσο και άλλες, ενδεχομένως πολλές, μικρές μειονότητες 
με τους δικούς τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο ιδεασμός πως υπάρχουν «κλειστοί», 
στεγανοποιημένοι, συμπαγείς, αμόλυντοι και καθαρόαιμοι γλωσσικά, θρησκευτικά, πο-
λιτισμικά κ.α. κοινωνικοί σχηματισμοί μάλλον ανήκει στην σφαίρα του φαντασιακού. 
Αναμφίβολα λοιπόν, οι μειοψηφικές κοινότητες του «διαφορετικού» απαιτείται να κα-
τανοηθούν και να καθίστανται αποδεκτές από την πλειοψηφία, έτσι ώστε να διασφαλί-
ζονται οι σχέσεις μιας ειρηνικής συνύπαρξης με στόχο την ενδυνάμωση της συνοχής 
στο πλαίσιο του υφιστάμενου status quo. (Lynch, 1986). Στο πλαίσιο της προσέγγισης 
αυτής κατά κοινή ομολογία ενθαρρύνονται τα στοιχεία και οι πρακτικές διατήρησης των 
πολιτισμικών στοιχείων που συγκροτούν την ταυτότητα των διαφορετικών ομάδων σε 
μια προσπάθεια να επιτευχθεί η πολιτισμική ενότητα μέσα από τη διαφορά και την ετε-
ρότητα. (Μάρκου, 1996). Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι μέσω του εν λόγω μοντέλου 
καθίσταται σαφές πως μπορούν να συνυπάρχουν ομάδες με διαφορετική προέλευση 
και ως εκ τούτου, ο μοναδικός τρόπος συνύπαρξης τους είναι η αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας. Υπό την έννοια αυτή η χώρα υποδοχής οφείλει να αποδέχεται τα στοιχεία 
της πολιτισμικής ετερότητας αναγνωρίζοντάς τα ως ισότιμα και άξια συνέχειας, διασφα-
λίζοντας ότι η εκάστοτε μειοψηφική ομάδα θα κατέχει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα 
μέσα προκειμένου να καλλιεργήσει, να διατηρήσει και να μεταδώσει την παράδοσή της 
(Banks, 1994). Η προσδοκώμενη κοινωνική συνοχή λοιπόν, θα επέλθει, μόνο μέσα από 
την παροχή των δυνατοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να δοθεί σε όλους τους 
πολιτισμούς η ευκαιρία για μια ισότιμη και δημιουργική συν-διαβίωση. 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην μαθησιακή διαδικασία εν γένει, υπογραμμίζεται 
η αναγκαιότητα στο σεβασμό της ελευθερίας του κάθε μαθητή ανεξαρτήτως καταγω-
γής, με σκοπό την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας καθώς και την σπουδή πάνω στα 
βασικά συστατικά στοιχεία του δικού του πολιτισμού. (Κεσίδου, 2008). Παρά τις πολλές 
θεωρητικές και εννοιολογικές διαφοροποιήσεις οι βασικοί στόχοι της πολυπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, κινούνται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα αναφέρο-
νται σε θέματα όπως:
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α) η θεσμική και παιδαγωγική μεταρρύθμιση του σχολείου με στόχο τη διασφάλι-
ση των ίσων ευκαιριών,

β) η ανάπτυξη και διαμόρφωση των αξιών του σεβασμού και ανεκτικότητας σε 
μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό, εθνικό και πολιτισμικό 
πεδίο καταγωγής,

γ) η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών με στόχο τη διεύ-
ρυνση της αντίληψής τους γύρω από όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, 

δ) η ενίσχυση της ικανότητας τους να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα κοινωνικά 
φαινόμενα μέσα από το πρίσμα της πολιτισμικής ετερότητας (Παλαιολόγου & 
Ευαγγέλου, 2003; Μάρκου, 1996). 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ουσιαστικά επικεντρώνεται στην αποδέσμευση των 
μαθητών από εθνοκεντρικές και ετεροφοβικές αντιλήψεις προτάσσοντας το εγχείρημα  
της αφύπνισής τους γύρω από το ζήτημα της συνύπαρξης κοινωνιών με διαφορετι-
κούς τρόπους ζωής, σκέψης και δράσης (Parekh, 1997). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 
της πολυπολιτισμικής προσέγγισης, πρωταρχική στρατηγική καθίσταται η προώθηση 
δράσεων, πρακτικών και προγραμμάτων που διαπαιδαγωγούν τους μαθητές με σκοπό 
να υπερβούν τις όποιες δυσκολίες βιώνουν στο περιβάλλον του σχολείου αποσκοπώ-
ντας στην εδραίωση μιας συνείδησης με επίκεντρο την ισότητα και τον αλληλοσεβασμό 
ανεξάρτητα από τα εκάστοτε πολιτικά, εθνικά, γλωσσικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά 
(Γουβιάς & Θεριανός, 2014). 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση η ορθολογική γνώση καθώς και η εξοικεί-
ωση με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας ομάδας δύναται να συμβάλει στην άμβλυνση των 
προκαταλήψεων καθώς και των διακρίσεων απέναντι σε άτομα που προέρχονται από 
διαφορετικό πολιτισμικό παράδειγμα. Για αυτό τον σκοπό σχεδιάζονται και υλοποιού-
νται εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των παιδιών των μεταναστών και 
των προσφύγων, αποσκοπώντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια της ανοχής και του σε-
βασμού προς τα άτομα με διαφορετική  πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική, γλωσσική 
κ.ο.κ. προέλευση (Νικολάου, 2000). 

Στο πλαίσιο των κριτικών που έχουν ασκηθεί στο εν λόγω μοντέλο, σημειώνεται πως 
μέσω αυτού, το εκπαιδευτικό σύστημα μετατρέπεται σε «υποχείριο» των μεταναστευτι-
κών ομάδων με συνέπεια η κοινωνικοποίηση των πολιτών να εμποδίζεται και να τίθεται 
εν αμφιβόλω η όλη διαδικασία ενσωμάτωσης λόγω έλλειψης ενός κοινού πολιτισμού ο 
οποίος θα μπορούσε να εγγυηθεί την ενσωμάτωση (Μάρκου, 1996).  
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Από μια διαφορετική οπτική γωνία, οι ενάντιοι στο πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευ-
σης επισημαίνουν πως η συγκεκριμένη προσέγγιση εδράζεται σε μια λογική που εμφα-
νίζει τον πολιτισμό των μεταναστών σαν κάτι αλλόκοτο και εξωτικό το οποίο μάς παρα-
πέμπει σε δραστηριότητες με μια εικόνα εξωτισμού: για παράδειγμα στοιχεία όπως οι 
χοροί, το ντύσιμο ή η παρουσίαση παραδοσιακών εδεσμάτων, θεωρείται πως δύνανται 
να εξοικειώσουν τους γηγενείς με τους πολιτισμικά διαφορετικούς ενισχύοντας την 
αποδοχή και τις διαδικασίες ένταξης. (Δαμανάκης, 2005).  

Τέλος, στην ίδια λογική και ο Γκόβαρης (2001) επισημαίνει ότι το εν λόγω μοντέλο δεν 
συμβάλλει δραστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των «άλλων», ενισχύοντας περισ-
σότερο τη διαμόρφωση μιας επίπλαστης ταυτότητας, η οποία περισσότερο απομονώνει 
αντί να συνδέει τα άτομα. Σύμφωνα με την ίδια λογική, μέσω αυτού κατακερματίζεται 
το ενιαίο στοιχείο μιας κοινής ταυτότητας με συνέπεια την αδυναμία εν τέλει της ομαλής 
ένταξης. Εν κατακλείδι, οι κριτικές έναντι του πολυπολιτισμικού μοντέλου καταλήγουν 
στο ότι, η παροχή πληροφοριών με περιγραφικό και διδακτικό χαρακτήρα δεν απο-
τελεί αποτελεσματικό μέσο για την κατανόηση του φαινομένου του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης με τους πολιτισμικά «άλλους» 
καθώς δε φαίνεται να υπάρχει ένας ειδικότερος και πιο βαθύς στοχασμός για τα αίτια  
των ατομικών και συλλογικών δράσεων που ενδεχομένως να κρύβουν τα αρχέτυπα 
στερεοτυπικών, ξενοφοβικών ή άλλων τάσεων κοντά στο ρατσισμό (Μάρκου, 1997). 

3.1.4  ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Με αφετηρία τις χώρες όπου επικρατούσαν έντονες φυλετικές διακρίσεις, όπως οι 
Η.Π.Α. και η Αγγλία και με σκοπό την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων αδυναμιών 
του πολυπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης, άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη δημοφιλία 
μεταξύ των δρώντων εντός του εκπαιδευτικού συστήματος το λεγόμενο αντιρατσιστικό 
μοντέλο εκπαίδευσης. Οι υποστηρικτές του θεωρούν τουλάχιστον απλουστευτική την 
βασική θέση του πολυπολιτισμικού μοντέλου ότι μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας 
και του πολιτισμού των μειοψηφούντων ομάδων προωθείται η αντίληψη της αυτοαντί-
ληψής τους, η βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και ο περιορισμός του ρατσισμού. 
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Η κριτική αυτή εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι το πολιτισμικό μοντέλο επικεντρώνε-
ται πρωτίστως σε ατομικές στάσεις παρά σε κοινωνικές δυνάμεις, σημειώνοντας ότι 
η προσοχή για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την ομαλή προσαρμογή των «δια-
φορετικών» μαθητών τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στην κοινωνία εν γένει,  
οφείλει να επικεντρωθεί στους θεσμούς και τις κοινωνικές δομές τονίζοντας ότι μέσω 
αυτών, αλλά και μέσω της κείμενης νομοθεσίας του κράτους εμφανίζεται ο επονομαζό-
μενος «θεσμικός» ρατσισμός, ο οποίος και περιορίζει ευθέως τις επιλογές των ομάδων 
που μεταναστεύουν (Τσιάκαλος, 2000). 

Συγκεκριμένα, ο «θεσμικός ρατσισμός» εντοπίζεται εκτός των άλλων και σε πολιτικές  
και πρακτικές όπου, ενώ ενδέχεται να μην εντοπίζονται συγκεκριμένες ρατσιστικές 
προθέσεις, ωστόσο η υιοθέτησή τους οδηγεί σε χειροτέρευση των συνθηκών της  ζωής 
και γενικότερα της καθημερινότητας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Για παρά-
δειγμα απτά παραδείγματα αποτελούν, η μη λειτουργία τμημάτων ένταξης και υποδο-
χής, η μη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, η επιβολή ενός εθνοκεντρικού μονοπολι-
τισμικού ωρολόγιο προγράμματος (Πανταζής, 2015). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
οι Κάτσικας και Πολίτου (1999) στοιχεία όπως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις πολλών 
εκπαιδευτικών, οι χαμηλές προσδοκίες τους, τα μονοπολιτισμικά σχολικά προγράμμα-
τα, τα εθνοκεντρικά σχολικά βιβλία, τα μεροληπτικά πρότυπα αξιολόγησης συνιστούν 
κατηγορίες που εξηγούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξαιρετικά άνισα διαφοροποιημένη 
σχολική επίδοση των μαθητών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες.

Η αντιρατσιστική θεώρηση επικεντρώνεται στη θεσμική μορφή του ρατσισμού,  υπο-
στηρίζοντας ότι ο ρατσισμός αποτελεί μία κοινωνική κατασκευή η οποία εδράζεται 
στη λειτουργία του συσχετισμού δυνάμεων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί παράγωγο της 
ηγεμονικής επιρροής και κυριαρχίας που ασκούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
πάνω σε άλλες (Gillborn, 2006). Το κράτος και ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας στη διαδι-
κασία αυτή δεν θεωρούνται ουδέτερα και αμερόληπτα μέρη αφού ο ρατσισμός ενυπάρ-
χει στους μηχανισμούς τους διαποτίζοντας κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής (Μάρκου, 
1996). Ο ρατσισμός ουσιαστικά συνυφαίνεται με την «λευκή ηγεμονία» και για αυτό το 
λόγο αποτελεί καθολικό γνώρισμα των κρατικών θεσμών και δομών (Γκόβαρης, 2001). 
Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο η δημιουργία και ανάπτυξη του ρατσισμού κατασκευ-
άζεται, συντηρείται και αναπαράγεται κυρίως μέσα από κοινωνικές και θεσμικές πρα-
κτικές, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με τις ατομικές προκαταλήψεις, θεωρούνται 
δευτερεύουσας σημασίας (Γεωργογιάννης, 1997). Οι θιασώτες του αντιρατσιστικού 
μοντέλου εκπαίδευσης ανέδειξαν την εκλεκτική συγγένεια μεταξύ της ρατσιστικής 
ιδεολογίας και εξουσίας υποστηρίζοντας ευθέως ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού 
θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στη βάση της κατάργησης όλων εκείνων των θεσμικών 
πρακτικών που αφορούν στη μεταναστευτική πολιτική, στην εκπαίδευση, στην εργασία, 
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στα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. Ταυτόχρονα φωτογραφίζουν τις πρακτικές αυτές ως 
υπεύθυνες για την αναπαραγωγή και τη διαιώνιση των διακρίσεων, της φυσικής αλλά 
και της συμβολικής βίας εις βάρος των μειονοτικών ομάδων. 

Το μοντέλο αυτό, αποσκοπεί να αλλάξει τις κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις της κυρί-
αρχης ομάδας απέναντι στους «πολιτισμικά διαφορετικούς» και το κυριότερο ενσχύσει 
τις μειονοτικές ομάδες τους πόρους που χρειάζονται, προκειμένου να λειτουργήσουν 
με όρους ισότητας εντός του σχολικού θεσμού. Το αντιρατσιστικό μοντέλο εστιάζει στην 
ανάγκη εγκαθίδρυσης μηχανισμών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στην εκ-
παίδευση θέτοντας επιτακτικά ένα βασικό αίτημα: τη ριζική αναδιοργάνωση των θε-
σμών της χώρας ώστε να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός (Γεωργογιάννης, 1997). Στο εν 
λόγω συγκείμενο, τονίζεται ότι το ζήτημα του ρατσισμού δεν επικεντρώνεται μονάχα 
στις αρνητικές προσωπικές στάσεις του εκάστοτε ατόμου, αλλά αφορά κυρίως στις δο-
μές και στους θεσμούς της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, όπου μέσω αυτών αναπα-
ράγονται ρατσιστικά πρότυπα και ενθαρρύνονται συμπεριφορές και πρακτικές διακρί-
σεων και αποκλεισμών (Κεσίδου, 2008). Βασική αξίωση του αντιρατσιστικού μοντέλου 
είναι πως εστιάζει στις εμπειρίες των μελών των μειονοτήτων, καθώς αυτοί είναι οι 
μόνοι που μπορούν να καταγράψουν επαρκώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Ταυτόχρονα ασκεί κριτική σε προγενέστερα μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το-
νίζοντας ότι η απλή αναγνώριση εκ μέρους της κυρίαρχης ομάδας δεν σημαίνει και την 
αυτόματη λύση των προβλημάτων. Είναι σαφές πως η αναγνώριση του προβλήματος 
από μόνη της, όχι μόνο δεν αρκεί για την επίλυσή του, αλλά ουσιαστικά δεν συνεισφέρει 
σε κάτι που να προωθεί ουσιαστικά την παροχή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών 
που οι μειονοτικές ομάδες στερούνται συστηματικά. 

«Θεσμικό ρατσισμό» στην εκπαίδευση λοιπόν αποτελούν μεταξύ άλλων, το μονοπολι-
τισμικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οι διαφοροποιημένες περιοχές μάθησης, τα 
πρότυπα αξιολόγησης, οι διαφορετικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
σχολική επιτυχία των μαθητών τους, τα στερεότυπα από τους εκπαιδευτικούς λειτουρ-
γούς προς τους εκπαιδευόμενους, η μονοπώληση των θέσεων εξουσίας από μέλη της 
κοινωνικής κυρίαρχης πλειοψηφίας, αλλά και η αποτυχία επικοινωνίας με τους γονείς 
σε άλλη γλώσσα πέραν της αγγλικής (Ζάχος, 2014: 138).

Παράλληλα, κορωνίδα των θεσμικών διακρίσεων στην εκπαίδευση αποτελεί η μονο-
μερής πολιτισμικά και γλωσσικά προσέγγιση που κυριαρχεί στα εκπαιδευτικά συστή-
ματα του συνόλου των αναπτυγμένων κρατών (Πανταζής, 2015: 69) με συνέπεια την 
υποτίμηση της αξίας της γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης για την ευσταθή και 
ισορροπημένη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μειονοτικών ομάδων.
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Πιο συγκεκριμένα, βασικοί στόχοι του αντιρατσιστικού μοντέλου εκπαίδευσης είναι: οι 
ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, η καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας και αναγνώρισης 
της συνεισφοράς όλων των κοινωνικών ομάδων, η αποδέσμευση από τις ρατσιστικές 
αντιλήψεις και προκαταλήψεις, η δικαιοσύνη, ο σαφής διαχωρισμός του σχολείου από 
θέσεις και στάσεις για προνομιακή μεταχείριση του γηγενούς μαθητικού πληθυσμού 
(Brandt, 1986,). Αναμφίβολα οι θεμελιώδεις αρχές της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης 
εντοπίζονται στην ανάγκη να καταστούν κοινό κτήμα στοιχεία όπως η συνειδητοποίηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τους το εύρος, η διαμόρφωση κουλτούρας συμ-
μετοχής σε αποφάσεις και διεργασίες εντός του σχολικού περιβάλλοντος, η συζήτηση 
για την προσπάθεια επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης των 
διαφορών. (Kipper, 1997). 

Η αντιρατσιστική προσέγγιση προφανώς δέχτηκε πολλές κριτικές οι οποίες είχαν ως 
επίκεντρο τη μονόπλευρη προσέγγιση του φαινομένου η οποία προκαλεί σύγχυση ανά-
μεσα στις σχέσεις των μαθητών. Υπό την έννοια αυτή οι υποστηρικτές του αντιρατσιστι-
κού μοντέλου κατηγορούνται πως πολιτικοποιούν το σχολικό περιβάλλον με στόχο τη 
μετατροπή του σε μία αρένα αντιτιθέμενων και συγκρουσιακών συμφερόντων. (Ζαχα-
ριά,2018, Γκόβαρης, 2001). Ταυτόχρονα τονίζεται πως το αντιρατσιστικό μοντέλο προσ-
δίδει μονομερώς έμφαση στα φυλετικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά, αγνοώντας σειρά 
άλλων σημαντικών στοιχείων όπως το κοινωνικό φύλο και η κοινωνική τάξη (Κάτσικας 
& Πολίτου, 1999).

3.1.5  ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Το πλέον σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο, αυτό της διαπολιτισμικότητας, παρουσιάστη-
κε ως μια αναγκαιότητα, τόσο λόγω της ανεπάρκειας των προηγούμενων προσεγγίσε-
ων, όσο και λόγω των διαρκώς αυξανόμενων μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών των 
τελευταίων δεκαετιών (Πορτελάνος, 2015). Ενώ λοιπόν ο όρος «πολυπολιτισμός» ανα-
φέρεται σε μια κοινωνική κατάσταση στην οποία οι πολιτισμοί διαφορετικών εθνοτικά 
και πολιτισμικά ανθρώπων συνυπάρχουν, με τον όρο «διαπολιτισμός» υπονοείται μια 
αμοιβαία σχέση αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και αναγνώρισης μιας εκατέρωθεν 
σχέσης συνεργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετική πολτισμική κουλτούρα και προέ-
λευση. (Γεωργογιάννης, 1997; Μάρκου, 1996; Ζαχαριά, 2018). 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση οριοθετήθηκε από τον Essinger (1991) ως η παιδαγω-
γική απόκριση στα ζητήματα διαπολιτισμικής φύσης που διαρκώς ανακύπτουν σε μια 
σύγχρονή πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής  
αναδεικνύονται τέσσερις βασικές αρχές: 

α) η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μα-
θητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, 

β) η αλληλεγγύη ως αντίδοτο της κοινωνικής ανισότητας, 

γ) ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα 

δ) η εξάλειψη εθνοκεντρικών στερεοτύπων με στόχο την αρμονική συμβίωση 
εντός του κοινωνικού ιστού (Μάρκου, 1996).  

Κυρίαρχο στοιχείο στην εκπαίδευση αναφορικά προς το διαπολιτισμικό μοντέλο, απο-
τελεί η θέση ότι οι πολιτισμοί παρά τις διαφορές τους ως προς τη μορφή και το περιεχό-
μενό τους, είναι ισότιμοι ως προς τη σημασία που προσδίδουν στη διαδικασία μέσω της 
οποίας ο άνθρωπος σταδιακά εξελίσσεται σε κοινωνικό ον το οποίο μέσα από διαρκείς 
αλληλεπιδράσεις με τις διάφορες μορφές ετερότητας σχηματίζει εν τέλει την κοινωνική 
του ταυτότητα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2010). Σε γενικές γραμμές, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών της αλληλεγγύης, της αποδοχής 
και της ανεκτικότητας μέσω της συνύπαρξης, του διαλόγου, της δημοκρατίας και της 
ανοχής στην ετερότητα, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής, «πολύχρωμης» και πολύ-
γλωσσης κοινωνίας (Μπάρος, 2014).

Το εν λόγω μοντέλο βασίζεται στην αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συ-
νεργασίας διαφορετικών ομάδων που στοχεύουν στη δημιουργία «ανοιχτών» κοινωνι-
ών στη βάση της ισονομίας, της αλληλοκατανόησης και της αλληλοαποδοχής (Γουβίας 
& Θεριανός, 2014). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι καμία εθνοτική, γλωσσική ή 
πολιτισμική ομάδα δεν θα απωλέσει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προ-
σπάθεια επικράτησης ενός «ανώτερου» κυρίαρχου πολιτισμού, όπως συνέβαινε με τα 
προηγούμενα εκπαιδευτικά μοντέλα (Παπάς, 2001). 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην ομαλή ένταξη των 
θρησκευτικών, γλωσσικών ή εθνοτικών ομάδων και συλλογικοτήτων και όχι τόσο στις 
διαφορετικές ατομικές υπάρξεις που συνυπάρχουν στα εκάστοτε σχολικά περιβάλλο-
ντα (Γκότοβος, 2002).  Άμεσοι στόχοι της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής είναι η γνωρι-
μία των γηγενών μαθητών με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των διαφόρων εθνικών 
ομάδων που διαβιούν στον ίδιο τόπο με αυτούς καθώς και η σύγκριση μεταξύ των 
πολιτισμών αυτών με έμφαση πάντα στα κοινά σημεία και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό 
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τους. Απώτεροι στόχοι της εν λόγω προσέγγισης είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί 
να συνυπάρξουν ειρηνικά και δημιουργικά και το κυριότερο να συνεργαστούν με δια-
φορετικές εθνικές και πολιτισμικές ομάδες (Μπλουνάς, 1995). Ειδικότερα στο πλαίσιο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διακρίνονται τρεις βασικοί άξονες: 

α) ο «πολιτισμικός οικουμενισμός», που αποσκοπεί στην εδραίωση των κοινών 
και «οριζόντιων» πολιτισμικών στοιχείων των διαφορετικών ομάδων που 
συμβιώνουν σε μια κοινωνία,

β) ο «πολιτισμικός σχετικισμός», ο οποίος επικεντρώνεται την ανάδειξη των πολι-
τισμικών διαφορών,

γ) ένας ενδιάμεσος τρίτος άξονας  μεταξύ οικουμενισμού και σχετικισμού ο οποί-
ος επιχειρεί τη διερεύνηση στρατηγικών και πρακτικών ισότιμης συμμετοχής 
όλων σε πολυπολιτισμικές  κοινωνίες (Γκόβαρης, 2001; Δαμανάκης, 1997). 

Ωστόσο, είναι κοινός τόπος, πως το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης συνιστά μια 
σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στο χώρο των εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών η 
οποία συνδέεται με το διαρκές αίτημα διευθέτησης και αρμονικής διαχείρισης των 
φαινομένων πολιτισμικής ετερότητας. Η εξέλιξη αυτή αναμφίβολα συμβαδίζει με την 
εποχή μας στην οποία οι μετακινήσεις πληθυσμών και γενικότερα το ζήτημα της κινητι-
κότητας είναι έντονα. Ωστόσο μέσα από την προσέγγιση αυτή επιχειρείται η κάλυψη των 
αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών με γνώμονα την ειρηνική συνύπαρξη, την αλλη-
λεγγύη αλλά και την κοινωνική συνοχή (Παπάς, 2001). Ωστόσο, σύμφωνα με τους επι-
κριτές του (Μάρκου & Παρθένης, 2011), το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει καταφέρει 
να  βελτιώσει σημαντικά τις σχολικές επιδόσεις των αλλοεθνών μαθητών, να εξαλείψει 
τα στερεότυπα και τις διακρίσεις και ουσιαστικά να μεταβάλλει τον παγιωμένο εδώ και 
δεκαετίες μονοπολιτισμικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Πίνακας 1. Μοντέλα εκπαίδευσης παιδιών εθνοτικών, μεταναστευτικών 
και προσφυγικών ομάδων (Μιλέση & Πασχαλιώρη, 2003). 

Κυρίαρχα στοιχεία
Μοντέλο 

εκπαιδευτικής 
πολιτικής

Εκπαιδευτικά μέτρα 

Ανυπαρξία εθνικών 
ή φυλετικών 

χαρακτηριστικών 
των εθνοτικών/

μεταναστευτικών 
ομάδων.

Αφομοιωτικό 
Μοντέλο

�	 Εκμάθηση γλώσσας 
κυρίαρχου πολιτισμού

�	 Μονογλωσσική και 
μονοπολιτισμική 
προσέγγιση του κυρίαρχου 
πολιτισμού:

�	 Το σχολικό πρόγραμμα 
αντανακλά τη γλώσσα, τις 
παραδόσεις και τις αξίες 
του κυρίαρχου πολιτισμού.

�	 Παραμέληση μητρικής 
γλώσσας και πολιτισμού 
μεταναστών από σχολείο.

Αναγνώριση πολιτισμικής 
ετερότητας, σεβασμός 
και ανεκτικότητα των 

πλευρών που δεν 
είναι ουσιαστικές 

στη διαμόρφωση της 
κοινωνίας (θρησκεία, 

ήθη-έθιμα, παραδόσεις, 
εορτές, κ.λπ.).

Μοντέλο 
Ενσωμάτωσης

�	 Λεπτομερή και σχεδιασμένα 
προγράμματα σχολικής και 
κοινωνικής ενίσχυσης των 
μεταναστών.

�	 Εκμάθηση γλώσσας 
κυρίαρχου πολιτισμού.

�	 Αξιολόγηση των 
πολιτισμικών πλευρών 
των ομάδων με τις αξίες του 
κυρίαρχου πολιτισμού.
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Κυρίαρχα στοιχεία
Μοντέλο 

εκπαιδευτικής 
πολιτικής

Εκπαιδευτικά μέτρα 

�	 Η γνώση των 
πολιτισμών 
των «άλλων» 
θα περιορίσει 
προκαταλήψεις και 
άγνοια.

�	 Συνύπαρξη όλων 
των πολιτισμών.

Πολυπολιτισμικό 
Μοντέλο 

 

�	 Ευέλικτα και 
διαφοροποιημένα σχολικά 
προγράμματα για γνώση 
μητρικής γλώσσας.

�	 Σχολικές δραστηριότητες 
για γνωριμία «άλλου» 
πολιτισμού.

�	 Αναλυτικά προγράμματα 
μαθημάτων διαρθρωμένα 
γύρω από στοιχεία γνώσης 
και κατανόησης άλλων 
πολιτισμών.

�	 Κυριαρχία έννοιας 
«θεσμικού 
ρατσισμού».

�	 Διαφορετική 
μεταχείριση των 
μελών των ομάδων 
μέσα από κρατικούς 
θεσμούς (νόμους, 
διατάγματα).

�	 Αλλαγή ριζική στις 
κοινωνικές και 
κρατικές δομές.

Αντιρατσιστικό 
Μοντέλο

         

�	 Καταπολέμηση ρατσισμού: 
ισότητα στην εκπαίδευση, 
δικαιοσύνη και 
χειραφέτηση.

�	 Κίνδυνος μετατροπής 
του σχολείου σε πεδίο 
ανταγωνισμών κοινωνικών 
πολιτικών δυνάμεων.
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Κυρίαρχα στοιχεία
Μοντέλο 

εκπαιδευτικής 
πολιτικής

Εκπαιδευτικά μέτρα 

Διαλεκτική 
σχέση, διαδικασία 
αλληλεπίδρασης, 
αναγνώρισης και 

συνεργασίας ανάμεσα σε 
άτομα μεταναστευτικών 

ομάδων.

Διαπολιτισμικό 
Μοντέλο

Εντός του σχολείου:

�	 Τάξεις Υποδοχής που 
λειτουργούν παράλληλα με 
τις «κανονικές» τάξεις.

�	 Φροντιστηριακά τμήματα 
που λειτουργούν ενισχυτικά 
μετά το πέρας των 
μαθημάτων.

Εκτός του σχολείου:

�	 Ταχύρρυθμα τμήματα 
εκμάθησης της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας.

�	 Παραγωγή υλικού για τη 
διδασκαλία της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας.

�	 Προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών, φοιτητών, 
μαθητών.

Κεφάλαιο 4ο



Κεφάλαιο 4ο
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Κεφάλαιο 4ο 

4.1 Προσφυγικό ζήτημα και 
ανθρώπινα δικαιώματα

Η προσφυγιά αποτελεί μια «οριακή», δυσάρεστη και ταυτόχρονα επικίνδυνη κατά-
σταση, κατά την οποία ο προσφυγικός πληθυσμός βιώνει εξαιρετικά δύσκολες κατα-
στάσεις, τεράστια ψυχολογική πίεση, εξευτελισμούς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
τεράστια φτώχεια και βία κάθε είδους. Είναι προφανές ότι η προσφυγιά δεν αποτελεί 
επιλογή. Είναι μια μορφή στυγνού εξαναγκασμού με αντίτιμο την ίδια τη ζωή. Το ερώ-
τημα είναι πλέον ξεκάθαρο: είναι διατεθειμένη η υπόλοιπη ανθρωπότητα να βοηθήσει 
με συστηματικό τρόπο τους πρόσφυγες; Είναι διατεθειμένη να απαλύνει τον πόνο τους; 
Είναι διατεθειμένη να μειώσει τους κινδύνους στους οποίους οι πρόσφυγες υπόκεινται; 
Είναι διατεθειμένη να τους υποστηρίξει; Και από τυπικής πλευράς, ναι, η βούληση και 
η διάθεση είναι ξεκάθαρη. Οι διεθνείς ενώσεις όπως ο ΟΗΕ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν εκδηλώσει με ξεκάθαρο τρόπο τη βούλησή τους να βοηθήσουν και να υποστηρί-
ξουν προσφυγικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, πρόκειται κυρίως για μορφώματα τα οποία 
διαθέτουν ελάχιστη έως καθόλου ουσιαστική ισχύ έναντι της κυριαρχίας των κρατών 
μελών τους και η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν αρκεί η συλλογική βούληση 
της ανθρωπότητας, αλλά κυρίως απαιτείται η βούληση των κρατών, των κυβερνήσεων 
και των λαών τους ώστε να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια για τους πρόσφυγες και τη 
στήριξή τους (βλέπε και DeBono et. al., 2015). 

Αν η προστασία και η αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες δεν μας συγκινεί τελικά 
ως μια πανανθρώπινη αξία, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των προσφύγων θα 
μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μεταξύ των προσφύγων υπάρχουν μικρές και 
μεγάλες οικογένειες, βρέφη, νήπια, παιδιά, γέροντες, γυναίκες ΑΜΕΑ και άτομα που 
θα είχαν ανάγκη στήριξης και βοήθειας ούτως ή άλλως, ήταν δεν ήταν πρόσφυγες. Το 
2015, οι μισοί από τους πρόσφυγες που διέσχισαν τη Μεσόγειο ήρθαν από τη Συρία. 
Μέχρι το 2017, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε μόλις 10%. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, 
περισσότερα από 5.300 παιδιά έφθασαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την 
Ισπανία. Το 69% (ή 3.800) αυτών των παιδιών ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το 2017, πε-
ρισσότεροι από 170.000 άνθρωποι διακινδύνευσαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτά-
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σουν στην Ευρώπη δια θαλάσσης. Περισσότεροι από 3.000 από αυτούς πνίγηκαν. Πάνω 
από 4.500 παιδιά έφτασαν στην Ιταλία μέσω της Μεσογείου - σχεδόν 4.000 ήταν ασυ-
νόδευτα (Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, 2017). 

Η προστασία ορίζεται ως, οι δραστηριότητες που στοχεύουν στον απόλυτο σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ατόμου σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της σχετικής νομοθε-
σίας, δηλαδή το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
και το δίκαιο των προσφύγων. Η προστασία απαιτεί τον πλήρη και ισότιμο σεβασμό 
όλων των δικαιωμάτων των ανθρώπων χωρίς καμία διάκριση και συνιστά ευθύνη των 
κρατών και των υπηρεσιών τους. Τέλος, η προστασία αναφέρεται σε ένα πλέγμα όψε-
ων της ανθρώπινης ύπαρξης και της κοινωνικής πρόνοιας και ως τέτοια περιλαμβά-
νει πολλαπλές ρυθμίσεις που αφορούν σε κάθε έκφανση της προσωπικότητας και της 
κοινωνικής ζωής των ατόμων. Ωστόσο, θα πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι η προστασία 
των προσφυγικών πληθυσμών αφορά σε κάθε χαρακτηριστικό τους, όπως η ηλικία, 
το φύλο, η πολιτισμική ιδιαιτερότητα, οι ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, η προστασία 
επιτυγχάνεται τόσο μέσω τυπικών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο διεθνές 
δίκαιο, στο δίκαιο των διεθνών οργανισμών (βλέπε Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο κ.λπ.), στο εγχώριο δίκαιο αλλά και στο δίκαιο της προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

Στην ουσία, η προστασία των προσφύγων και ειδικότερα των παιδιών συνιστά μια πο-
λυσχιδή αρχή και δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα έχει τις ρίζες της τόσο στις γενικές 
αρχές του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και στην προστασία των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων. Όπως ήδη προαναφέραμε, ως κοινωνική ευπάθεια ορίζε-
ται η έκθεση σε κινδύνους γεγονός που οδηγεί σε μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης 
(Hoogeveen, et al. 2005). Σε μία άλλη διάσταση, ως ευπάθεια ορίζεται ο βαθμός κινδύ-
νου ο οποίος επέρχεται από την επίδραση ενός βιοφυσικού ή ενός κοινωνικού παράγο-
ντα (Cardona, 2003). Ωστόσο, παρά το ότι η ευπάθεια σε σημαντικό τμήμα της βιβλιογρα-
φίας σχετίζεται με την επίδραση βιοφυσικών γεγονότων και φαινομένων δεν είναι λίγες 
οι φορές που συνδέεται ευθέως με κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα (Bohle, 2001). 

Είναι σαφές πως το εννοιολογικό πλαίσιο του όρου ευπάθεια καθώς και ο συνεπακό-
λουθος κοινωνικός αποκλεισμός ενέχουν τρεις βασικές διαστάσεις: (α) δομικούς πα-
ράγοντες, που αφορούν στην οικονομική διάσταση του προβλήματος, (β) λειτουργικούς 
παράγοντες, που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές διαστάσεις του αποκλεισμού και (γ) 
υποκειμενικούς παράγοντες, που συνδέονται με τις προσωπικές στάσεις και τα προ-
βλήματα σε εξατομικευμένη βάση κάθε μέλος που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες βιώνει. 
Επιχειρώντας λοιπόν μια συνολικότερη επισκόπηση στο εν λόγω πολυδιάστατο πρίσμα 
της «ευπάθειας» θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες:
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1. Υλικές ελλείψεις: αναφέρονται σε προϊόντα και γενικότερα σε υλικά αγαθά  τα 
οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή επιβίωση μιας οικογένειας και κα-
θορίζουν ευθέως το επίπεδο διαβίωσή της.

2. Κοινωνικές ελλείψεις: σχετίζονται με την κοινωνική καθημερινότητα και εξα-
σφαλίζουν το επίπεδο κοινωνικής διαβίωσης των ατόμων αφού συνδέονται 
με ευρύτερα πέραν της βιολογικής επιβίωσης αγαθά όπως η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η κοινωνική ασφάλιση κλ

3. Ψυχολογικές ελλείψεις ή δυσανεξίες: αναφέρονται κυρίως σε ατομικά και οικο-
γενειακά προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, 
ο πανικός κ.ο.κ (Turner, 1995; Prause, & Dooley, 2001; Feather & Davenport, 
1981; Winefield, & Tiggemann, 1985). Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται 
τα φαινόμενα ψυχολογικής απομάκρυνσης, διάρρηξης των οικογενειακών δε-
σμών, αλλαγές στη συμπεριφορά και αύξηση της επιθετικότητας. Έρευνα που 
διεξήχθη σε 8000 προσφυγόπουλα έδειξε ότι το 15.1% αισθάνθηκε πολύ φο-
βισμένο, το 28,4% αισθάνθηκε θυμωμένο πέρα από το σημείο του συναισθη-
ματικού αυτοέλεγχου, το 26,3% αισθάνθηκε «τόσο απελπιστικό που δεν ήθελε 
να συνεχίσει να ζει» και το 18,8% θεώρησε ότι ήταν «ανίκανο να εκτελεί τα-
κτικές καθημερινές δραστηριότητες εξαιτίας των συναισθημάτων του φόβου, 
του θυμού, της κόπωσης, της εμπιστοσύνης, της απελπισίας ή της αγωνίας» 
(Morrison, 2014). 

Η τακτική σχολική φοίτηση (Pezerović & Babić, 2016) μπορεί κρατήσει τα παιδιά προ-
στατευμένα από πολλούς κινδύνους και να προσδώσει μια αίσθηση ομαλότητας και ελ-
πίδας για ένα μέλλον ενάντια στη βία, την αστάθεια και την κρίση (UNICEF, 2016). Είναι 
λοιπόν ζωτικής σημασίας το να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευ-
ση στις χώρες υποδοχής τους και θεωρείται ότι οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
θα μειώσουν τις πιθανότητες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συμβάλλοντας με 
σθένος στη σταθερή και ισορροπημένη ανάπτυξή του (Human Rights Watch, 2015).
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων για την προστασία των προσφύγων εί-
ναι τέσσερα: 

Γράφημα 2. Βασικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων 
για την προστασία προσφύγων.

Υπευθυνότητα Επανόρθωση Ενδυνάµωση
∆ηµιουργία
κατάλληλου

περιβάλλοντος

∆ραστηριότητα

Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που διέπουν τα δικαιώματα 
των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου. 

Γράφημα 3. Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα 
των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου

i. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
ii. Το δικαίωµα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
iii. Το δικαίωµα στην εργασία
iv. Το δικαίωµα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας
v. Το δικαίωµα ιδιοκτησίας
vi. Το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία

Η Προστασία των παιδιών προσφύγων σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση 
για την Προστασία των Παιδιών (Τοµέας Εκπαίδευσης)1  (UNHCR, 1994)

Εκπαίδευση
Κάθε παιδί έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι 
ελεύθερη και υποχρεωτική για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γενική ή επαγγελµατική)

και η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι διαθέσιµη σε όλους βάσει
της ικανότητας τους (Άρθρο 28)

Ζ.1  Εκπαιδευτικές ευκαιρίες
P Ποιες είναι οι πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες τυπικές και   
 άτυπες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους πρόσφυγες;
P Ποια είναι η ποιότητα των διαθέσιµων εκπαιδευτικών ευκαιριών
 και ποια µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν για την βελτίωση
 της ποιότητας;
P Υπάρχει διαθέσιµη εκπαίδευση σχετική µε την εµπειρία
 και τις ανάγκες των προσφύγων;
P Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται τη µητρική γλώσσα των παιδιών,   
 ιδιαίτερα των µικρών παιδιών;

Ζ.2. Σχόλια παιδιών
P Ποια είναι τα σχόλια των παιδιών σχετικά µε τις διαθέσιµες
 (και µη διαθέσιµες) εκπαιδευτικές ευκαιρίες;

Ζ.3. Σχολική εγγραφή
P Ποιο ποσοστό των παιδιών προσφύγων παρακολουθούν το σχολείο,  
 κατά ηλικία και φύλο;
P Γιατί κάποια παιδιά δεν είναι στο σχολείο, γιατί δεν συµµετέχουν;
P Ποιες ενέργειες θα µπορούσαν να ληφθούν για να αυξηθεί ο αριθµός  
 των παιδιών προσφύγων στο σχολείο;

Ζ.4. Συµµετοχή της Κοινότητας
P Οι γονείς και η κοινότητα των προσφύγων συµµετέχουν ενεργά
 στα εκπαιδευτικά προγράµµατα;

Ζ.5. Σχεδιασµός και αξιολόγηση
P Υπάρχει σύστηµα εκπαιδευτικού σχεδιασµού για την εκπαίδευση
 των παιδιών προσφύγων;
P Έχει πραγµατοποιηθεί τεχνική εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών  
 των πόρων και των ειδικευµένων εκπαιδευτικών;  Έχει αναπτυχθεί  
 ένα εκπαιδευτικό σχέδιο;
P Υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της ένταξης  
 των προσφύγων στη εκπαίδευση;

Ζ.6. Πιστοποιητικά
P ∆ιατίθενται πιστοποιητικά για την επικύρωση των ακαδηµαϊκών   
 επιτευγµάτων των προσφύγων;
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iii. Το δικαίωµα στην εργασία
iv. Το δικαίωµα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας
v. Το δικαίωµα ιδιοκτησίας
vi. Το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία

Η Προστασία των παιδιών προσφύγων σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση 
για την Προστασία των Παιδιών (Τοµέας Εκπαίδευσης)1  (UNHCR, 1994)

Εκπαίδευση
Κάθε παιδί έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι 
ελεύθερη και υποχρεωτική για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γενική ή επαγγελµατική)

και η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι διαθέσιµη σε όλους βάσει
της ικανότητας τους (Άρθρο 28)

Ζ.1  Εκπαιδευτικές ευκαιρίες
P Ποιες είναι οι πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες τυπικές και   
 άτυπες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους πρόσφυγες;
P Ποια είναι η ποιότητα των διαθέσιµων εκπαιδευτικών ευκαιριών
 και ποια µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν για την βελτίωση
 της ποιότητας;
P Υπάρχει διαθέσιµη εκπαίδευση σχετική µε την εµπειρία
 και τις ανάγκες των προσφύγων;
P Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται τη µητρική γλώσσα των παιδιών,   
 ιδιαίτερα των µικρών παιδιών;

Ζ.2. Σχόλια παιδιών
P Ποια είναι τα σχόλια των παιδιών σχετικά µε τις διαθέσιµες
 (και µη διαθέσιµες) εκπαιδευτικές ευκαιρίες;

Ζ.3. Σχολική εγγραφή
P Ποιο ποσοστό των παιδιών προσφύγων παρακολουθούν το σχολείο,  
 κατά ηλικία και φύλο;
P Γιατί κάποια παιδιά δεν είναι στο σχολείο, γιατί δεν συµµετέχουν;
P Ποιες ενέργειες θα µπορούσαν να ληφθούν για να αυξηθεί ο αριθµός  
 των παιδιών προσφύγων στο σχολείο;

Ζ.4. Συµµετοχή της Κοινότητας
P Οι γονείς και η κοινότητα των προσφύγων συµµετέχουν ενεργά
 στα εκπαιδευτικά προγράµµατα;

Ζ.5. Σχεδιασµός και αξιολόγηση
P Υπάρχει σύστηµα εκπαιδευτικού σχεδιασµού για την εκπαίδευση
 των παιδιών προσφύγων;
P Έχει πραγµατοποιηθεί τεχνική εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών  
 των πόρων και των ειδικευµένων εκπαιδευτικών;  Έχει αναπτυχθεί  
 ένα εκπαιδευτικό σχέδιο;
P Υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της ένταξης  
 των προσφύγων στη εκπαίδευση;

Ζ.6. Πιστοποιητικά
P ∆ιατίθενται πιστοποιητικά για την επικύρωση των ακαδηµαϊκών   
 επιτευγµάτων των προσφύγων;
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Μελετώντας προσεκτικά τα σημεία τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στο παραπάνω πλαίσιο αξίζει να 
κάνουμε δύο βασικές παρατηρήσεις: 

(α) Η εκπαίδευση των προσφύγων, ως προς τις γενικές της αρχές ,δεν διαφέρει 
σχεδόν σε τίποτα από κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης η οποία μπορεί να προ-
σφέρεται από μία χώρα. Αναφέρεται σε ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα, σε 
ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, σε αξιόπιστα και έγκριτα συστήματα αξιολόγη-
σης, σε εκπαιδευτικά πιστοποιητικά για εκπαιδευτικό σχεδιασμό και σύστημα 
παρακολούθησης των διαδικασιών και των ροών κ.λπ. Με άλλα λόγια πρόκει-
ται για μια προσέγγιση σοβαρή και ανάλογη με αυτές που αφορούν σε κάθε 
ευνομούμενο και πολιτισμένο κράτος. Δεν πρόκειται μια ευκαιριακή και πρό-
χειρη προσέγγιση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αλλά για μια προσέγγιση δομη-
μένη και ισορροπημένη. Και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να την αντιληφθούν και 
οι χώρες υποδοχής των προσφύγων. 

(β) Η εκπαίδευση των προσφύγων διέπεται και από συγκεκριμένες ειδικές αρχές 
που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην εκπαίδευση των προσφύγων ως ευά-
λωτης κοινωνικής ομάδας και φυσικά σχετίζεται με συγκεκριμένους σχεδια-
σμούς προσέγγισης του συγκεκριμένου ειδικού πληθυσμού και τους τρόπους 
της μαθησιακής εμπλοκής του. 

Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι τα προσφυγόπουλα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευσή τους: 

(α) μπορεί να παρουσιάζουν μικρά ή μεγάλα γνωστικά κενά ή περιορισμένες δεξι-
ότητες λόγω της διακοπής της φοίτησής τους σε σχολείο,

(β) Η σποραδική ή η μη συστηματική τοποθέτηση των παιδιών σε σχολεία μπορεί 
να επηρεάσει τις στάσεις των οικογενειών απέναντι στο σχολείο,

(γ) συχνά τα προσφυγόπουλα διδάσκονται σε διαφορετικές γλώσσες με αποτέλε-
σμα να εμφανίζουν μια γλωσσική σύγχυση η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει 
σε συνθήκες σχολικής αποτυχίας,

(δ) τα προσφυγόπουλα συχνά αντιμετωπίζουν διαφορετικές μεταξύ τους διαδικα-
σίες μάθησης και διδασκαλίας λόγω πιθανών μετακινήσεών τους με αποτέλε-
σμα να μην μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις σχολικές συνθήκες, 

(ε) λόγω της πολιτισμικής τους προέλευσης τα παιδιά των προσφύγων συχνά αντι-
μετωπίζουν bulling ή διακρίσεις που τις περισσότερες φορές έχουν ρατσιστι-
κές βάσεις. 



-  71  -

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Από τη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ στη ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ - Κοινωνιολογική Προσέγγιση

Κατά την άποψή μας τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα προσφυγόπουλα κατά 
την εκπαίδευσή τους στις χώρες υποδοχής είναι δύο ειδών: 

(α) η εκπαιδευτική ανεπάρκεια, ή με άλλα λόγια η ανεπάρκεια των κρατών μελών 
να προσφέρουν ικανοποιητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο να διέπεται από 
τις απαραίτητες γενικά αποδεκτά κοινωνικές και εκπαιδευτικές αρχές καθώς 
και από τις ειδικές που αφορούν στο συγκεκριμένο ευπαθή πληθυσμό. 

(β) τα εγγενή προβλήματα όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων που σχετίζονται 
με την ισότητα ευκαιριών, τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό και τις ανισότητες και 
γενικότερα με τα προβλήματα που μεταφέρει το κοινωνικό σύστημα στο εκπαι-
δευτικό. 

Η αλήθεια είναι ότι, οι πρόσφυγες αποτελούν μια κοινωνική ομάδα, που στην χώρα 
υποδοχής θα ενταχθεί στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και θα ενώσει την μοίρα της 
με την μοίρα των ήδη κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Θα διασταυρώσει την κοι-
νωνική της διαδρομή με κοινωνικές ομάδες που διαθέτουν πολιτισμικά χαρακτηριστι-
κά - τα οποία αξιολογούνται ως κατώτερα στις περιοχές εγκατάστασής τους - όπως το 
θρήσκευμα, η γλώσσα, η εθνότητα ή η φυλή. Οι πρόσφυγες θα είναι άλλος ένα πληθυ-
σμός, ο οποίος θα διαφέρει τουλάχιστον σε κάτι από τα κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα 
της χώρας υποδοχής την ίδια στιγμή που θα θεωρείται ανάλογος ή ακόμα και «κατώτε-
ρος» σε σχέση με εγχώριους πληθυσμούς οι οποίοι είναι ήδη περιθωριοποιημένοι στην 
χώρα υποδοχής (βλ. Ρομά, εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες κ.λπ). Κατά συνέ-
πεια, οι πρόσφυγες από τη μία περιθωριοποιούνται ως κοινωνική ομάδα και ταυτό-
χρονα προλεταριοποιούνται στο εργασιακό επίπεδο αφού καλούνται να διαδραματίσουν 
το ρόλο μιας εντελώς underground κοινωνική ομάδα. Με άλλα λόγια, εμφανίζουν μια 
διπλή ευπάθεια η οποία έχει τόσο ταξικό όσο και πολιτισμικό πρόσημο (Morrison, 2014). 
Και όλοι γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου λειτουργεί 
επίσης με ταξικό και πολιτισμικό πρόσημο (Κυρίδης et.al., 2017). Και λειτουργεί προς 
όφελος των κυρίαρχων πολιτισμικά κοινωνικά και ταξικά κοινωνικών ομάδων. Σίγου-
ρα οι πρόσφυγες δεν ανήκουν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες και μάλιστα βρίσκονται 
σε υποδεέστερη θέση ακόμα και από τους εγχώριους μειονεκτούντες.   

Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας υπάρχουν και φαίνεται να λειτουργούν πολλά 
προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών προσφύγων (European 
Commission, 2015). Τα προγράμματα αυτά, έχουν τη λειτουργική τους βάση στις γενι-
κές αρχές των δικαιωμάτων των παιδιών και των παιδιών προσφύγων. Για παράδειγ-
μα, υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης και ενθάρρυνσης των παιδιών προσφύγων 
στη διαδικασία της απόκτησης δεύτερης γλώσσας (Pine et.al., 2005) συμπεριλαμβανο-
μένων εντατικών μαθημάτων στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, η πρόσβαση 
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στην εκπαίδευση δεν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά στις χώρες υποδοχής, αφού μόνο 
το 60% των παιδιών εμφανίζεται να πηγαίνει στο σχολείο των στρατοπέδων και μόνο 
το 14% των παιδιών προσφύγων πηγαίνουν σε σχολεία εκτός των στρατοπέδων. Μόνο 
στην Τουρκία, 400.000 συριακοί πρόσφυγες στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση. 
Πολλά παιδιά αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και άλλα το εγκαταλείπουν 
πολύ νωρίς. Ο UNHCR αναφέρει ότι τα αγόρια εμπλέκονται σε διάφορες μορφές ερ-
γασιακής δραστηριότητας και τα κορίτσια παντρεύονται (UNHCR, 2014). Σύμφωνα με 
την UNICEF (2016), το 70% του συνολικού αριθμού των προσφυγόπουλων παγκοσμίως  
πέρασε το σχολικό έτος εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ειδικά οι πρόσφυγες που προέρχονται από περιοχές με εμφύλιο σπαραγμό (παιδιά και 
έφηβοι από τη Μέση Ανατολή) αντιμετωπίζουν τραυματικά γεγονότα και συγκρούο-
νται περισσότερο μεταξύ τους (Montgomery, 2008). Το σχολείο θα μπορούσε να τους 
βοηθήσει να μη νοιώθουν περιθωριοποίηση και να εκτίθενται λιγότερο σε κινδύνους 
(Dimitry, 2011; Sirin & Rogers-Sirin, 2015). Είναι ξεκάθαρο ότι το σχολείο αναλαμβάνει 
να εκπαιδεύσει τα παιδιά και να τα εντάξει στο κοινωνικό σύνολο, μειώνοντας την έκθε-
σή τους σε διάφορες μορφές κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, 
περίπου δύο εκατομμύρια προσφυγόπουλα από το Ιράκ στερούνται πρόσβασης στην 
εκπαίδευση γεγονός το οποίοι μπορεί να οδηγήσει μια ολόκληρη γενιά παιδιών στην 
οριστική εγκατάλειψη του σχολείου.

Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, αν και συνιστά μια εξειδικευμένη εκπαιδευτι-
κή παρέμβαση, συχνά συγχέεται με την εκπαίδευση των μεταναστών και πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι, συγκριτικά, η βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των προσφύγων είναι 
ένα ποσοστό της βιβλιογραφίας για την εκπαίδευση των μεταναστών (Bloch κ.ά., 2015). 
Ακόμα και τα δεδομένα που αφορούν στην εκπαίδευση των προσφύγων είναι είτε πε-
ριορισμένα είτε συγκεχυμένα και συχνά μπερδεύονται με δεδομένα που αφορούν στην 
εκπαίδευση ομοεθνών μεταναστών (Crul et.al. 2012, Holdaway et.al. 2009). Γενικά, η 
εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί κεντρικό ζήτημα για πολλούς οργανισμούς και 
ερευνητές. Έτσι, πολύ συχνά, κυκλοφορούν γενικές και συγκεκριμένες οδηγίες τόσο 
σχετικές με τον στρατηγικό σχεδιασμό της όσο και με άλλα πιο πρακτικά και καθημερινά 
ζητήματα.   

Το 2012, η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δημοσίευσε τη νέα της Στρα-
τηγική για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, η οποία περιγράφει μια απομάκρυνση από την 
παροχή εκπαίδευσης στους πρόσφυγες σε χωριστά στρατόπεδα και ταυτόχρονα φαί-
νεται ξεκάθαρα να επιλέγει την παροχή εκπαίδευσης στους πρόσφυγες από τα εθνι-
κά εκπαιδευτικά συστήματα. Θεωρεί δε ότι μέσω αυτής της στρατηγικής κατάφερε 
(Richardson et.al., 2018; UNHCR, 2012):
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✓ να εξασφαλίσει ότι τα 3 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

✓ να διευρύνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 1 εκατομμύριο νέους,

✓ να παράσχει ασφαλή σχολεία και περιβάλλοντα μάθησης για όλους τους νέους 
μαθητές,

✓ να εξασφαλίσει ότι το 70% των κοριτσιών και αγοριών πρόσφυγες συμμετέχουν 
σε μια ποιοτική διαδικασία μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

✓ να παράσχει κατάρτιση εκπαιδευτικών που οδηγεί σε επαγγελματικά προσόντα 
έτσι ώστε το 80% των εκπαιδευτικών να επιμορφώνονται,

✓ να παράσχει ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 40% των 
νέων, ανεξαρτήτου φίλου,

✓ να αυξήσει κατά 100% τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, το World Economic Forum διατύπωσε έξι προτάσεις οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων (2016): (α) Αύξηση της 
χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών υποδοχής, (β) ανάπτυξη 
της επαγγελματικής κατάρτισης, (γ) ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
προσανατολισμένων σε συγκεκριμένους προσφυγικούς πληθυσμούς, (δ) Αξιοποίηση 
των εκπαιδευτικών που υπάρχουν μεταξύ των προσφύγων, (ε) ανάπτυξη ενιαίων συ-
στημάτων αξιολόγησης εκ μέρους των πανεπιστημίων ώστε να μπορεί να αξιολογείται 
η δυνατότητα των προσφύγων να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και (στ) διευκόλυνση των μετακινήσεων των προσφύγων για σπουδές.
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Γράφημα 4. Η εκπαίδευση των προσφύγων.

Πηγή: Catalina Quiroz Nin~o, Initiatives of Change – July 2017
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Συστάσεις για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
και για επαγγελµατίες (Wagner, 2017):

Πολλά βασικά ευρήµατα και διδάγµατα που προέκυψαν από 
περιπτωσιολογικές µελέτες συντέθηκαν και συζητήθηκαν στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
οι εµπειρίες όσων τα πραγµατοποίησαν χρησιµοποιήθηκαν για 
την διατύπωση δέκα συστάσεων οι οποίες ταξινοµήθηκαν σε 
τρεις γενικούς πυλώνες, µε στόχο τη βελτίωση της πολιτικής και 
πρακτικής για την εκπαίδευση των προσφύγων.

Άµεση προσέγγιση της κρίσης µε µακροπρόθεσµη προοπτική
P Ενίσχυση των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων
 χωρίς αποκλεισµούς

P Συστηµατική και επαρκής χρηµατοδότηση
 για τον προγραµµατισµό και την έρευνα στον τοµέα
 των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων

P Βελτίωση της συνεργασίας και ανάπτυξη καινοτόµων    
 συνεργασιών

Κατανόηση  των διαφορετικών περιβαλλόντων
και κάλυψη ξεχωριστών αναγκών
P Υιοθέτηση προσεγγίσεων µε γνώµονα το χρήστη
 και την εξειδίκευση

P ∆ηµιουργία διαφορετικών δράσεων που ανταποκρίνονται
 στις ξεχωριστές ανάγκες

P ∆ηµιουργική χρήση των χώρων και των υποδοµών

Βέλτιστα  αποτελέσµατα για όλους
P Υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να εξασφαλίσουν
 µια ποιοτική εκπαίδευση

P Προτεραιότητα τόσο στη µάθηση όσο και στην ευηµερία

P Χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο ενεργοποίησης
 για την επίτευξη εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων

P ∆ηµιουργία µιας ισχυρής βάσης τεκµηρίωσης
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4.2 Παιδιά προσφύγων και 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης της Γενεύης, πρόσφυγας θεωρείται ένα άτομο 
που για διάφορους λόγους βρίσκεται εκτός της χώρας προέλευσής του ή του τόπου 
μόνιμης κατοικίας του. Επιπροσθέτως, το άτομο αυτό εμφανίζει δικαιολογημένο φόβο 
δίωξης για θρησκευτικά, φυλετικά ή εθνικά ζητήματα ή για τη συμμετοχή του σε συ-
γκεκριμένες κοινωνικές ομάδες λόγω πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Εξαιτίας των  
δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζει αλλά και του φόβου δίωξης που αυτές συνε-
πάγονται αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή 
την επιστροφή σ’ αυτήν. Υπό την έννοια αυτή ένας πρόσφυγας, είναι αντικειμενικά ανα-
γκασμένος να εγκαταλείψει τη χώρα προέλευσης ή της συνήθους διαμονής του (στην 
περίπτωση των ανιθαγενών), λόγω αντικειμενικών παραγόντων οι οποίοι διαμορφώ-
νουν καθεστώς δίωξης ή για λόγους που σχετίζονται με τα όσα απαριθμούνται στο άρ-
θρο 1. (π.χ. θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, εθνική ή φυλετική προέλευση, 
ιδεολογικές πεποιθήσεις, ένταξη σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα κ.α.) Για όλους τους 
παραπάνω λόγους το άτομο αυτό, δικαιούται προστασίας ασύλου και διεθνούς προστα-
σίας στη χώρα όπου καταφεύγει. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε πως στις μέρες μας, η έξαρση της έντονης κινη-
τικότητας γύρω από το προσφυγικό φαινόμενο στη χώρα μας, εντοπίζεται στον πόλεμο 
στην Συρία (Μάρτιος 2011) καθώς και στις συγκρούσεις που προκάλεσε η περίφημη 
«Αραβική Άνοιξη» στα τέλη του 2010. Μεταξύ άλλων, υπήρξαν συγκεκριμένα γεγονότα 
τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών προς τα Δυτικά, 
εξέλιξη που εδράζεται σε παράγοντες όπως η ανάφλεξη των πολεμικών συγκρούσεων 
στις χώρες καταγωγής των μετακινούμενων πληθυσμών, η επέκταση των συρράξεων 
στις πρώτες χώρες εισόδου (όπως η Τουρκία), η αδυναμία απορρόφησής τους από τις 
αγορές εργασίας και τα κοινωνικά συστήματα προστασίας αυτών των χωρών αρχικής 
εγκατάστασης. Ωστόσο, η οικογενειακή σύνθεση των εκτοπισμένων ομάδων αλλοδα-
πών πολιτών σε συνδυασμό με την εμπόλεμη κατάσταση στις χώρες καταγωγής τους 
αλλά και η αθρόα υποβολή αιτήσεων για άσυλο στις χώρες προορισμού ή διέλευσης 
(transit) συνέβαλαν αποφασιστικά στον χαρακτηρισμό αυτών των ροών ως «προσφυγι-
κών» (Banulescu-Bogdan and Fratzke, 2015). 
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Όσον αφορά στον ακριβή αριθμό των παιδιών προσφύγων στην χώρα το τοπίο παραμέ-
νει κάπως θολό. Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών 
των Προσφύγων (ΕΕΣΠΠ, 2017): 

«Το «προσφυγικό ζήτημα» εισήλθε σε μία κρίσιμη φάση από τις αρχές του 2015 και κορυ-
φώθηκε την περίοδο Αυγούστου 2015-Μαρτίου 2016. Οι προσφυγικές ροές στη Μεσόγειο, 
προς Ελλάδα και Ιταλία, καταγράφηκαν ιδιαίτερα αυξημένες από το καλοκαίρι του 2015. 
Εκείνη την περίοδο ο κύριος όγκος των προσφύγων κατευθύνθηκε από την Τουρκία στην 
Ελλάδα μέσω των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
UNHCR, το 2015-2016 διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο Αιγαίο 817.175 άνθρωποι, 
ενώ 410 πνίγηκαν και 176 αγνοούνται.2 Ανεπίσημα, ο αριθμός των προσφύγων που έφτα-
σαν στην Ελλάδα, υπολογίζεται στο 1 εκ. άνθρωποι. Ο πληθυσμός αυτός, από τα νησιά κα-
τευθύνθηκε αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια διέσχισε τη χώρα με στόχο τη συνορια-
κή γραμμή Ελλάδας-FYROM και το πέρασμα της Ειδομένης. Με το κλείσιμο των συνόρων 
και τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, περίπου 60.000 
πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Οι προσφυγικές εισροές το 2016 καταγράφονται 
μειούμενες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΕΕ. Ο αριθμός των παιδιών των προσφύγων 
καταγράφηκε τον Μάιο 2016, στο πλαίσιο του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής. 
Σε 40 κέντρα-δομές φιλοξενίας με 36.890 πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, προέκυψε ότι οι 
ανήλικοι (0-18 ετών) αποτελούσαν το 37% περίπου του συνολικού πληθυσμού (13.677 
άτομα). Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής, τα παιδιά ηλικίας 4-15 ετών (στα οποία 
απευθύνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση, προσχολική και σχολική) ήταν περίπου 8.000-
8.500. Τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιβεβαιώνουν ότι 
περίπου το 37% των εισερχόμενων αλλοδαπών (Ιανουάριος-Αύγουστος 2016) ήταν ανή-
λικοι. Επίσης σύμφωνα με την Εξαμηνιαία Έκθεση Ενεργειών και Διαπιστώσεων (Ιούλι-
ος-Δεκέμβριος 2016) του Μηχανισμού Παρακολούθησης των Δικαιωμάτων των Παιδιών 
που μετακινούνται στην Ελλάδα, που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη/Συνήγορος του 
Παιδιού στο πλαίσιο συνεργασίας με τη UNICEF (ο.π.), για το έτος 2016 ο συνολικός αριθ-
μός των αφιχθέντων κατά το έτος 2016 εκτιμάται περίπου σε 64.000, περίπου 37% εκ του 
συνόλου των αφιχθέντων είναι παιδιά, ενώ περίπου 17% εκ του συνόλου των αφιχθέντων 
παιδιών είναι ασυνόδευτα»

(www.synigoros.gr/resources/20170420-ekthesi-mixanismos.pdf)
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Πίνακας 2. Κατανομή προσφυγικού πληθυσμού βάσει 
της συνοπτικής κατάστασης προσφυγικών ροών (11.04.2017)

Περιοχές και Δομές Πρόσφυγες

Ανατολικό Αιγαίο 12.767

Βόρεια Ελλάδα 3.682

Κεντρική Ελλάδα 3.060

Νότια Ελλάδα 169

Αττική 7.779

UNCHR & MKO (Ενδοχώρα) 22.056

UNCHR & MKO (Νησιά) 902

Ελληνικό 1.248

Λοιπές Κρατικές Δομές 2.294

Εκτός Δομών (εκτίμηση) 8.300

Σύνολο 62.257

Πίνακας 3. Ηλικίες και ποσοστό παιδικού προσφυγικού πληθυσμού 
εκτός των ΚΦΠ στο σύνολο της χώρας (Μάρτιος 2017)

Ηλικιακή κατανομή Αριθμός παιδιών Ποσοστό παιδιών

0-3 ετών 2.223 28%

4-5 ετών 982 12%

6-12 ετών 2.845 35%

13-15 ετών 1.024 13%

16-17 ετών 962 12%

Σύνολο 8.036 100%

Πηγή: UNICEF. Επεξεργασία Επιστημονικής Επιτροπής.

Αναφορικά με το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση, το πρόταγμα για δί-
καιη και ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου καταγωγής εκφράστηκε σε 
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αρχική φάση από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρώπινων δικαιωμάτων (1949) κα-
θώς και 40 χρόνια αργότερα, με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο παρεμπιπτόντως επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον 
ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α΄ 192, τα Συμβαλλόμενα Κράτη «αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παι-
διού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού 
προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, οφείλουν: α) να καθιστούν τη στοι-
χειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους, β) να ενθαρρύνουν την ανάπτυ-
ξη διαφόρων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελματι-
κής, τις οποίες καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα 
μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν παιδείας και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε 
περίπτωση ανάγκης, γ) να εξασφαλίζουν σε όλους πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση 
με βάση τις ικανότητες του καθενός με όλα τα κατάλληλα μέσα, δ) να καθιστούν ανοιχτές 
και προσιτές σε κάθε παιδί την εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση και επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό, ε) να παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική 
φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών» (παρ. 1). 

Παράλληλα, με το άρθρο 2, παρ. 1, τα Συμβαλλόμενα Κράτη είναι υποχρεωμένα να σέ-
βονται τα δικαιώματα της Σύμβασης καθώς και «να τα εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων του 
ή των νόμιμων κηδεμόνων του ή την κρατική, εθνική, ή κοινωνική καταγωγή τους, την 
περιουσιακή τους κατάσταση, τη ανικανότητα τους, τη γέννηση τους ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση» (UNHCR, 2010).

Αναφορικά προς την ελληνική περίπτωση το ζήτημα της εκπαίδευσης παιδιών αλλοδα-
πών, προσφύγων ή μεταναστών απασχόλησε θεσμικά το επίσημο Κράτος πολλά χρόνια 
μετά την συνειδητοποίηση ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια σύγχρονη πολυπολιτισμι-
κή κοινωνία. Παρά το ότι από καταβολής ιδρύσεως του νεότερου ελληνικού κράτους, 
ζούσαν σε ελληνικό έδαφος άνθρωποι με διαφορετικά εθνοτικά ή πολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά, ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευσή τους δεν είχε δοθεί πριν τα μέσα του 
20ού αιώνα. (Νικολάου, 2000). Συγκεκριμένα, φέρνοντας στο μυαλό μας τον ορισμό του 
Taylor (σχετικά με το τι εστί πολυπολιτισμική κοινωνία εστιάζουμε στο ότι είναι αυτό 
που “περιλαμβάνει στους κόλπους της περισσότερες από μία πολιτισμικές κοινότητες, που 
θέλουν να επιβιώσουν” (Taylor 1993:56). Παράλληλα ο Δαμανάκης (1997) για το ίδιο ζή-
τημα χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία ως σαφέστατα «πολυπολιτισμική» με το επι-
χείρημα ότι εντός του ελλαδικού χώρου «υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιστορικές κοινότη-
τες που θέλουν να επιβιώσουν και επιβιώνουν πολιτισμικά, η μουσουλμανική και εκείνη 
των Αθιγγάνων» (Δαμανάκης 1997, 89). Αναμφίβολα λοιπόν, η ελληνική κοινωνία είχε 
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παραδοσιακά τα χαρακτηριστικά μιας  πολυσυλλεκτικής και πολυπολιτισμικής κοινω-
νίας λόγω τόσο της της ύπαρξης διάσπαρτων κοινοτήτων ρομά σε όλη την επικράτεια 
όσο και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Ωστόσο, για πολλές δεκαετίες είτε 
αγνοούσαμε ηθελημένα την εν λόγω κατάσταση, είτε δεν θέλαμε να δούμε με ρεαλισμό 
την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία λανθασμένα να θεωρεί τον 
εαυτό ως πολιτισμικά ομοιογενή και συμπαγή (Τουρτούρας, 2010).

Για πολλές δεκαετίες, το επίσημο Ελληνικό Κράτος υπερθεμάτιζε για την «πολιτισμική 
και γλωσσική ομοιογένεια» της ελληνικής κοινωνίας, αγνοώντας επί της ουσίας ηθε-
λημένα ή μη την ύπαρξη αλλόγλωσσου μαθητικού πληθυσμού, ο οποίος για να έχει 
πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης όφειλε να «προσαρμοστεί» πλήρως 
στα προτάγματα της μονοπολιτισμικής εγχώριας εκπαιδευτικής πολιτικής (Κανακίδου 
& Παπαγιάννη, 2010; Ανδρούσου, 1996). Στο μονοπολιτισμικό ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα το ζήτημα της φοίτησης σε αυτό αλλόγλωσσων παιδιών πρωτοπαρουσιάζεται 
κατά τη διάρκεια της  δεκαετίας του 1970 με την επιστροφή χιλιάδων ομογενών από τις 
χώρες κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Για να ανταπεξέλθει η Ελληνική Πολιτεία στην 
επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση των παιδιών αυτών, προχωράει στην ίδρυση Τάξε-
ων Υποδοχής, Τάξεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Φροντιστηριακών Τμημάτων και Σχο-
λείων Αποδήμων. Οι προαναφερθείσες θεσμικές πρωτοβουλίες αποσκοπούσαν απλά 
και μόνο στη γλωσσική προετοιμασία των παιδιών αυτών με στόχο την ένταξή τους στο 
Ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πολιτική στόχευση υπαγορεύονταν από την 
αναπαραγωγή μιας πλήρους αφομοιωτικής προσέγγισης, αφού παρεμφερής υπήρξε 
και η γενικότερη στρατηγική της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά προς τους μαθητές  
Ρομά. Οι επιλογές που κατά κανόνα προσφέρονταν στον συγκεκριμένο μαθητικό πλη-
θυσμό ήταν είτε η «αφομοίωση», είτε η  πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση Φ. 818.2/ζ/4139, ΦΕΚ 1105/4.11.1980, με την οποία 
ιδρύονται τόσο οι Τάξεις Υποδοχής, όσο και τα Φροντιστηριακά Τμήματα, παραμένει 
έκδηλη η αφομοιωτική προσέγγιση. Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ρητορική: 
«Σκοπός των Τάξεων Υποδοχής είναι γενικώς η βοήθεια των μαθητών να ενταχθούν στο 
ελληνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και στον ελληνικό τρόπο σκέψεως και συ-
μπεριφοράς» (Χατζηνικολάου, χ.χρ.: 9). 

Εν συνεχεία, κατέστην σαφές πως τα συγκεκριμένα μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή και 
ότι ήταν αναγκαία μια  πιο δομική αναδιάρθρωση του σχολικού θεσμού, προκειμένου 
να επιτευχθεί ομαλώς η ένταξη των μαθητών αυτών, αρχικά στο τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και εν συνεχεία στον κοινωνικό ιστό. Στην προέκταση της συλλογιστικής αυτής  
ψηφίζεται ο Νόμος 2413/96 για την «Εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων Εξωτερικού και τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», όπου για πρώτη φορά γίνεται σαφής αναφορά στην πολυ-
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πολιτισμική πραγματικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται  η 
στρατηγική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ελληνικού τυπικού εκπαι-
δευτικού συστήματος (Δαμανάκης, 2005; Νικολάου, 2000) ενώ προβλέπεται η ίδρυση 
Διαπολιτισμικών Σχολείων  στα οποία οι μαθητές με διαφορετικές μητρικές γλώσσες 
θα μπορούν να εκπαιδεύονται χωρίς να απομονώνονται από τον γηγενή μαθητικό πλη-
θυσμό. 

Παρόλα αυτά, το ζήτημα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πάλι δεν φαίνεται 
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ενώ και η ενσωμάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
στοιχείων που σχετίζονται με τον πολιτισμό των αλλοεθνών μαθητών αποδεικνύεται 
επιδερμική, αποσπασματική και ανεπαρκής. Εν κατακλείδι, ο Νόμος 2413/96 παρά τα 
οποία θετικά εισήγαγε, εκτός του ότι  δέχτηκε αυστηρή κριτική, αφού σύμφωνα με την 
στρατηγική του οδηγούσε σε ουσιαστικό διαχωρισμό τους μαθητές σε «γηγενείς και 
μη» με τη λογική των «ξεχωριστών» σχολείων (Κυρίδης & Ανδρέου, 2005). Αναμφίβο-
λα και σε αυτό το νομοθέτημα για ακόμα μια φορά επιδιωκόταν μέσω των επίσημων 
εκπαιδευτικών μηχανισμών  η αφομοίωση των παιδιών στην κυρίαρχη ντόπια κουλ-
τούρα, παρά τα όσα μεγαλεπήβολα  προβλέπονταν για την ανάπτυξη μιας διαπολιτισμι-
κής προσέγγισης (Τουρτούρας, 2010). 

Αναφορικά προς το ζήτημα της εκπαίδευσης των ανήλικων προσφύγων, με τον Νόμο 
3386/2005 με τίτλο «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην ελληνική επικράτεια», επιτρέπεται σε παιδιά με ελλιπή δικαιολογητικά να εγγράφο-
νται στα σχολεία και κατ’ επέκταση να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η 
ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και με το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007, παρέχει τη δυνατότητα στους 
ανήλικους και ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτό, κάθε ανήλικος και ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας 
ή οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο δύνανται να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας με τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. 
Δηλαδή κάθε ανήλικο παιδί ή ασυνόδευτος ανήλικος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
όλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, εφόσον δεν εκκρεμεί εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης 
κατά των ιδίων ή των γονέων τους. 

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί πως η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας   όφειλε 
να ανταποκριθεί εκ νέου στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού 
προσφύγων από το 2015 κι έπειτα. Για το λόγο αυτό, με την υπ’ αριθμ. 152360/ΓΔ4/2016 
υπουργική απόφαση, αποφασίστηκε η ίδρυση των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), εντός των σχολικών μονάδων στα όρια των οποίων υφίστανται 
Κέντρα Φιλοξενίας (άρθρο 1, παρ. 1), αλλά και εντός των Κέντρων Φιλοξενίας για τα 
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παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο), στις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες τα σχολεία δε βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τα κέντρα 
φιλοξενίας ή που δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες (άρθρο 2, παρ. 1).

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία  ήδη από τον Μάρτιο του 2016, το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για τη Στή-
ριξη των Παιδιών των Προσφύγων, τα συναρμόδια υπουργεία (Υπουργείο Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τον Συνήγορο του Παιδιού, Διεθνείς Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
άρχισε  να επιχειρεί τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που καθορίζει τους τρόπους με τους 
οποίους τα παιδιά-πρόσφυγες σχολικής ηλικίας θα μπορούν σταδιακά να συμμετέχουν 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (σε πρώτη φάση κυρίως μέσα από τη λειτουργία των 
Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων).(Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη 
των Παιδιών των Προσφύγων, 2017). 

Συγκεκριμένα, στις ΔΥΕΠ προβλέπεται η διδασκαλία της ελληνικής, των μαθηματικών, 
των αγγλικών και των ΤΠΕ, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Επιδιώκε-
ται η σταδιακή αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας των παι-
διών με σκοπό την κοινωνική ένταξή τους (Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των 
Παιδιών των Προσφύγων, 2017). Από τον Οκτώβριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017, 
ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 107 ΔΥΕΠ σε αντίστοιχα σχολεία, σε επτά από τις δεκατρείς 
εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας και στις οποίες φοίτησαν 2.643 μαθητές Δημοτι-
κού και Γυμνασίου (Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύ-
γων, 2017).

Την ευθύνη για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΔΥΕΠ, την επιλογή 
σχολικών εγχειριδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και την 
παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού έχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ (παρ.1 του άρθρου 11). 
Συγχρόνως, υπάρχει ο σχεδιασμός να συνεχιστεί ο θεσμός των απογευματινών Δομών 
Υποδοχής Εκπαίδευσης (ΔΥΕΠ) για έναν μικρό αριθμό παιδιών που δεν πρόλαβαν να 
ολοκληρώσουν το προενταξιακό έτος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ή εκείνα 
που η Δομή Φιλοξενίας στην οποία διαμένουν δεν βρίσκεται κοντά σε Ζώνη Εκπαιδευ-
τικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Άλλος ένας στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που τίθεται είναι η ενίσχυση της γνώσης των παιδιών των προσφύγων, 
γύρω από τη μητρική τους γλώσσα είτε αυτά είναι Φαρσί είτε Αραβικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
εξασφάλισε, με τη βοήθεια του παραρτήματός του στην Αλεξάνδρεια, μια πρώτη σειρά 
αραβικών παιδικών βιβλίων και βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα 
αραβικά, προσπαθώντας να βοηθήσει τους πρόσφυγες, τόσο τα παιδιά όσο και τους 
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ενήλικες, να έχουν πρόσβαση στο ποιοτικό βιβλίο, στη μητρική τους γλώσσα για να δι-
ευκολύνει την ανάγνωση τους. Στόχος του είναι η δημιουργία συλλογών στην αραβική 
γλώσσα για τις ανάγκες του αραβόφωνου πληθυσμού. (Επιστημονική Επιτροπή για τη 
Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, 2017).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση 
προβλέφθηκε ως εξής:

Πίνακας 4: Δυνατότητα πρόσβασης προσφυγόπαιδων 
στην εκπαίδευση ανά ηλικία (Συνήγορος του Παιδιού, 2016)

Ηλικία 
παιδιών

Προσφυγόπαιδες μέσα 
σε Κέντρα Φιλοξενίας

Προσφυγόπαιδες που δεν διαμένουν 
σε Κέντρα Φιλοξενίας

4-5 έτη Σε ΔΥΕΠ Νηπιαγωγείων 
μέσα στα Κέντρα

Πρόσβαση στην πρωινή ζώνη 
Νηπιαγωγείου

6-12 έτη Σε απογευματινές ΔΥΕΠ 
σχολείων περιοχών 
που υπάρχουν Κέντρα 
Φιλοξενίας. Παρέχεται η 
δυνατότητα να ιδρύονται 
ΔΥΕΠ ως παραρτήματα 
σχολείων που θα  
λειτουργούν εντός των 
Κέντρων

	Πρόσβαση στην πρωινή ζώνη 
Δημοτικού Σχολείου

	Πρόσβαση σε διαπολιτισμικό 
σχολείο

	Πρόσβαση σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ  
πρωινής ζώνης και σε Τμήματα ΖΕΠ 
εκτός σχολικού ωραρίου

13-15 
έτη

Σε απογευματινές ΔΥΕΠ 
σχολείων ή σε ΔΥΕΠ 
παραρτήματα σχολείων 
εντός των Κέντρων

	Πρόσβαση στην πρωινή ζώνη σχολείου
	Πρόσβαση σε διαπολιτισμικό σχολείο
	Δεν υπάρχει υπουργική απόφαση 

για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων 
Υποδοχής ΖΕΠ σε Γυμνάσια

16-18 
έτη

Δεν υπάρχει υπουργική 
απόφαση για ίδρυση 
και λειτουργία ΔΥΕΠ. 
Ισχύουν τα ίδια με τους 
προσφυγόπαιδες εκτός 
Κέντρων Φιλοξενίας

	Πρόσβαση στην πρωινή ζώνη σχολείου 
Πρόσβαση σε διαπολιτισμικό σχολείο

	Δεν υπάρχει υπουργική απόφαση 
για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων 
Υποδοχής ΖΕΠ σε Γυμνάσια

	Σχεδιάζεται η διδασκαλία γλωσσικών 
μαθημάτων, αθλητικών και 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 
και προγραμμάτων τεχνικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης
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Ωστόσο, το προαναφερθέν εγχείρημα δεν υλοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, αστοχίες, 
διαστρεβλώσεις και αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Παιδιού (2017) 
επισημαίνει τις κάτωθι «γκρίζες ζώνες» αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών - προ-
σφύγων. Συγκεκριμένα σε σχέση με τις ΔΥΕΠ αναφέρεται ότι: α) δεν έχει ιδρυθεί καμιά 
ΔΥΕΠ νηπιαγωγείου σε όλη την επικράτεια, β) παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις 
ως προς την έναρξη λειτουργίας των προβλεπόμενων τάξεων ΔΥΕΠ, οι οποίες κυρίως 
συνδέονται με τις συνεχείς μετακινήσεις του μαθητικού πληθυσμού καθώς επίσης και 
με αρνητικές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, και την επίκληση κινδύνων για τη δη-
μοσία υγεία, γ) δεν έχει αναπτυχθεί συστηματικός σχεδιασμός και προγραμματισμός για 
την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας άνω των 15 ετών (τόσο στο πρωινό πρόγραμμα 
όσο και στο πλαίσιο των ΔΥΕΠ), δ) δεν έχουν ακόμα επιλυθεί τα ζητήματα που αφορούν 
στην πιστοποίηση της εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν σε ΔΥΕΠ, ε) σε πολλές 
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε ΔΥΕΠ δεν είχαν επιμορφωθεί 
σχετικά με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυ-
σμού, στ) ύπαρξη προβλημάτων ως προς την εγγραφή και φοίτηση μαθητών λόγω της 
εσφαλμένης αρχικής καταγραφής της ηλικίας τους στα επίσημα έγγραφά τους. (Συνή-
γορος του Παιδιού, 2016).

Τις προαναφερόμενες ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή αβλεψίες ο Νομοθέτης επιχείρησε 
να βελτιώσει με τον Νόμο 4547 του 2018, όπου και τονίζεται ότι «το πρόγραμμα των 
Δ.Υ.Ε.Π. συνδέεται άμεσα με την εξοικείωση των μαθητών με τους κανόνες σχολικής 
ζωής και τη σχολική εργασία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών ανα-
γκών τους, όπως προσαρμογή στη σχολική ζωή, γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπα-
ϊκό πολιτισμό και προηγούμενος γραμματισμός» (Άρθρο 73). Δικαίωμα στην πρόσβαση 
στην εκπαίδευση μέσω των ΔΥΕΠ έχουν όλοι οι προσφυγές που εμπίπτουν στις κάτωθι 
κατηγορίες: «α) τέκνο προσφύγων: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας ή ανιθαγενών, στο πρό-
σωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης 
της Γενεύης, β) τέκνο πολιτών στερούμενων διαβατηρίου: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας, 
οι οποίοι αποδεικνύουν αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό 
έγγραφο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα κατα-
γωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους, γ) τέκνο δικαιούχων διεθνούς προστασίας: 
τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών στους οποίους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική 
αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δ) τέκνο δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών οι οποίοι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, πλην όμως στο πρόσωπό τους συντρέ-
χουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι τυχόν επιστροφή τους στη χώρα 
καταγωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωμα-
τική τους ακεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 141/2013, ε) χωρισμένος από την 
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οικογένειά του ανήλικος ή χωρισμένος ανήλικος: ανήλικος ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, 
χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανα-
τεθεί, σύμφωνα με το νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη 
τη φροντίδα του, στ) ασυνόδευτος ανήλικος: ανήλικος, οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς 
να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη γονική 
του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί 
στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει 
ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνε-
ται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, ζ) ανήλικος 
υπό κίνδυνο διωγμού: κάθε ανήλικος που βρίσκεται έξω από το κράτος της καταγωγής 
του ή της τελευταίας ή συνήθους διαμονής του, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί 
θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του ή εξαιτίας της 
ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας και επιπλέον του είναι αδύνατο 
να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του ή εξαιτίας του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να 
τεθεί υπό αυτή την προστασία. (Άρθρο 71). 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε ΔΥΕΠ σημειώνεται ότι: «οι 
εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται στις 
κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα να: α) μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μα-
θητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη δημιουργική 
αλληλεπίδραση με το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαι-
τερότητες και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία των 
σχολικών μονάδων, β) επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., γ) προτείνουν στον 
οικείο σύλλογο διδασκόντων και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι-
λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες» (Άρθρο 81). 

Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ, 
2018), κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) δίνεται η δυνατότητα στα Γυμνάσια, Γε-
νικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., 
μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα 
σχολεία -Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2018-2019». Σημειώνεται ότι ήδη λειτουργούν 
Τάξεις Υποδοχής σε περισσότερα από 700 σχολεία ανά την επικράτεια.

Η ανωτέρω Πράξη για το σχολικό έτος 2018-2019 αφορά στη μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελ-
τίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθ-
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μητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε να καταστούν ικανοί να 
ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Επίσης, η Πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των προ-
σφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυ-
ναμικού όσων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν ανάγκη 
για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που 
θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με 
κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήρι-
ξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή 
στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των 
μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προ-
σφυγοπαίδων.

Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. 169735/ΓΔ4, για την εκπαίδευση των μαθητών που 
δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας διαμορφώνεται στο πλαίσιο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμ-
βασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητές τους, να επιλέξει εκείνο το 
σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους 
βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποί-
ες είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, με ευθύνη του 
Διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο 
θα λαμβάνει χώρα η διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία θα ανιχνεύεται το επί-
πεδο ελληνομάθειας του εκάστοτε μαθητή.

Ειδικότερα,  το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που 
εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: 

• Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ 

• Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ ΖΕΠ.

Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν μόνο Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ. Στις 
Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. 
Θα ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15 ωρών. 
Οι μαθητές που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στην 
κανονική τους τάξη, όπως :Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Μουσική και Πληροφορική. 
Οι τάξεις αυτές θα έχουν δυναμικό από 7 έως 17 παιδιά, τα οποία δύναται να ανήκουν 
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σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας, ενώ η συνολική φοίτηση θα διαρκεί ένα 
σχολικό έτος με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον.

Στις Τ.Υ. II ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται 
να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. 
Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις Τ.Υ. II ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην 
ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα,  είτε εντός της κανονικής τάξης με 
παράλληλη διδασκαλία, είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ θα διαρ-
κεί έως δύο  διδακτικά έτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως τρία έτη. Τέλος, μαθητές 
που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις Τ.Υ. II ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε 
Τάξεις Υποδοχής (Ι ή II) ΖΕΠ.

 



Κεφάλαιο 5ο
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Κεφάλαιο 5ο 

5.1 Ενδεικτικές περιπτώσεις καλών πρακτικών 
εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

5.1.1  «ΤΟ ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολύδρομο12» είναι μια διαπανεπιστημιακή  ομά-
δα με ενδιαφέρον πάνω στα ζητήματα της επαφής των γλωσσών, της διγλωσσίας,  του 
πολυπολιτισμού και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών 
της συνεργάζεται με γονείς, πολίτες, κοινωνικές οργανώσεις και τοπικούς φορείς και 
οργανισμούς. Η βασική ομάδα που συγκροτεί τον επιχειρησιακό της βραχίονα περι-
λαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες από τα Παν/μια: Αιγαίου, Κρήτης, Κύπρου και  
ΑΠΘ.  Ωστόσο αφετηρία της ομάδας και βασικός χώρος δραστηριοποίησής της είναι  η  
Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ και, ειδικότερα, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το «Πολύδρομο» ασχολείται με θέματα όπως η ανάπτυξη της παιδι-
κής διγλωσσίας, η διαπολιτισμική επικοινωνία, οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της 
γλωσσικής και πολιτισμικής ετερογένειας, τα θέματα της ταυτότητας και ετερότητας, η  
ενημέρωση των μεταναστών/τριών γονέων, αλλά και η επικοινωνία ανάμεσα στους/τις  
εκπαιδευτικούς και τους ελληνικής και μη- ελληνικής καταγωγής γονείς.  

Οι δράσεις του Πολύδρομου υποστηρίζονται από τις συνδρομές των μελών του ενώ η 
φύση του οργανισμού, είναι μη κερδοσκοπική. Οι βασικές δράσεις του Πολύδρομου, 
αποσκοπούν στην ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων, στην προβολή των διαφό-
ρων γλωσσών, πολιτισμών και μεταναστευτικών ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα στις δρά-
σεις του συγκαταλέγονται:

2. Τα στοιχεία για το «Πολύδρομο» παρατίθενται αυτούσια όπως προέρχονται από τον επίσημο 
ιστότοπο του φορέα. (http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/)
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• οι πολυγλωσσικές εκδόσεις: η περιοδική ομώνυμη έκδοση «Πολύδρομο» και το  
ετήσιο «Ημερολόγιο», με θέματα που αφορούν τη διγλωσσία και τον πολυπολιτι-
σμό, καθώς και άλλα προϊόντα έρευνας και πρακτικής 

• ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών πρότζεκτ και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων  

• τα επιμορφωτικά σεμινάρια  

• τα παιδικά εργαστήρια  

• η ενημέρωση σε σχολεία και άλλους φορείς 

• η ενίσχυση παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής με μαθήματα σε εθελοντική 
βάση  

• η προβολή διαφόρων πολιτισμικών-γλωσσικών ομάδων με τη συμμετοχή της 
ομάδας σε κοινωνικές και επιστημονικές δράσεις

Επίσης η ΑΜΚΕ Πολύδρομο λειτουργεί το ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι, ένα χώρο δημιουργικής ανα-
ζήτησης και ενασχόλησης με τα θέματα του πολυπολιτισμού και της δι/πολυγλωσσίας, 
στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ειδικότερα στο ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι. υλοποιούνται:

• ερευνητικά εργαστήρια (με έμφαση στα δίγλωσσα παιδικά βιβλία, τις εκπαιδευτι-
κές κατασκευές, το εποπτικό υλικό και τις πολυγλωσσικές εκπαιδευτικές εφαρ-
μογές).

• δι-γλωσσικά εργαστήρια (με έμφαση στα αλβανικά, τα ρωσικά, τα αραβικά και την 
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα)

• ανοιχτές συναντήσεις για όλα τα μέλη με πολιτιστικό, λογοτεχνικό, ενημερωτικό, 
κοινωνικό και πολυπολιτισμικό περιεχόμενο.

• καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

• εργαστήρια πάνω στα θέματα της επαφής των γλωσσών, της παιδικής λογοτε-
χνίας, της δημιουργικής γραφής και της θεατροπαιδαγωγικής προσέγγισης στη 
μάθηση.
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5.1.2  «Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 
την Ειρήνη και τη Μη Βία3» λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την 
έδρα της στη Θεσσαλονίκη, με γραφεία και στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, δραστηριοποι-
είται ήδη από το 1993, σε θέματα που αφορούν την καταγραφή και αντιμετώπιση ζητη-
μάτων γύρω από το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική 
οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία 
διάκριση όπως για παράδειγμα το φύλο, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό/
οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, η αναπηρία, η ηλικία, η θρησκεία κ.ά.. Μέσα από τη 
δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, αποσκοπεί στη διά-
χυση της πληροφορίας, την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εγρήγορση του κοινω-
νικού συνόλου γύρω από θέματα όπως η αποφυγή των διακρίσεων, ο σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η οικολογία, η μη βία, η διαπολιτισμικότητα, η ανεκτικότητα 
στην ετερότητα.

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” όλα αυτά τα χρόνια υλοποιεί δράσεις, παρεμβάσεις και ενέργειες που 
στρατηγικά στοχεύουν στην δισφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών μα-
κριά από διακρίσεις φύλου, φυλής, εθνικής, πολιτισμικής ή κοινωνικής καταγωγής, 
αναπηρίας, χρώματος, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α. Με 
βασική στρατηγική την εμπέδωση της αλληλεγγύης καθώς και την κοινωνική εγρή-
γορση επιχειρεί στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε όλοι οι άνθρωποι 
να εκτός από την απόλαυση των κοινών δικαιωμάτων να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 
στους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. 

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” εκτός από τις προαναφερθείσες δράσεις συμμετέχει ως συντονιστής 
φορέας ή ως εταίρος σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Διοργανώνει 
δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης ενώ μέσα από εκδηλώσεις για τη μη διά-
κριση, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια με τη μεθοδολογία της μη τυπικής μά-
θησης. Επιπροσθέτως με εκπαιδευτικές αυτές δράσεις συμβάλλει στη διαμόρφωσης 
μιας ανεκτικής κουλτούρας με στόχο την ένταξη της διαφορετικότητας ενώ υλοποιεί σε-
μινάρια και εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με ανάλογο 

3. Τα στοιχεία για το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την 
Ειρήνη και τη Μη Βία: «Αντιγόνη» παρατίθενται αυτούσια όπως προέρχονται από τον επίσημο 
ιστότοπο του φορέα. (http://www.antigone.gr/gr/)
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περιεχόμενο. Από τον Ιανουάριο του 2002 και κάθε χρόνο η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” διοργανώνει 
Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων, του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας 
ενώ εδώ και χρόνια κατέχει μια σταθερή θέση στα ελληνικά και διεθνή δρώμενα με 
ετήσια παρουσία στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Αθήνας καθώς και σε 
αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τα ζητήματα του ρατσισμού και της μετανάστευσης, η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” έχει πραγμα-
τοποιήσει μελέτες και έρευνες  με έμφαση σε ζητήματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, 
στέγασης μεταναστών, νομοθεσίας και ρατσιστικής βίας, μειονοτήτων, μεταναστών και 
άλλων «ευπαθών» κοινωνικών ομάδων. Επίσης, εκπονεί μελέτες - περίπτωσης που 
αφορούν παραδείγματα καλών πρακτικών για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Στο πλαίσιο της διεθνούς αναγνώρισης του φορέα, ήδη  από το 2001, η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” 
αποτελεί τον επίσημο εθνικό φορέα συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 
το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία - που έχει μετεξελιχθεί σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με στόχο τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία “RAXEN” (Racism and Xenophobia European 
Network). Επιπροσθέτως από το 2007, σε σύμπραξη με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συ-
νταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» αποτελεί εταίρο του 
προγράμματος “FRALEX” του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί, πως η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» έχει επιλεγεί από το 2010 ως 
φορέας συνεργασίας με το «Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα 
της καταπολέμησης των διακρίσεων» (Legalent). Πρόκειται για φορέα  που ειδικεύεται 
στην τακτική παρακολούθηση όλων των εξελίξεων σε θεσμικό επίπεδο για θέματα νο-
μικά συντάσσοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες, εκθέσεις εμπειρογνωμοσύ-
νης κ.λπ. αναφορικά προς την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους πολίτες 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Από το 2011, μαζί με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου , την Ελληνική 
Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα FRANET αποτελώντας το «εθνικό εστιακό σημείο» του Ορ-
γανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ενοποιήσει θεματικά τα δύο προ-
γενέστερα Προγράμματα (RAXEN και FRALEX).  Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ένα 
μεγάλο ποσοστό της έρευνας του FRA βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που 
συλλέγονται από το δίκτυο εθνικών εστιακών σημείων του Οργανισμού στα κράτη μέλη 
της Ε.Ε.
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Το FRANET με τις μελέτες και τις παρεμβάσεις του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, υποστηρίζει τον Οργανισμό παρέχοντας στα όργανα και στα κράτη - μέλη της Ε.Ε 
τεκμηριωμένες και αμερόληπτες συμβουλές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την 
προστασία και τη θωράκισή τους. Θεσμικός στόχος του είναι η διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε ενώ βάσει των στοιχεί-
ων που συλλέγει παρέχει εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης και τεκμηριωμένες επεξερ-
γασίες με στόχο τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες 
ανεξαιρέτως.

5.1.3  «Η ΈΛΙΞ»

Η ΕΛΙΞ4 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, με την υποστήριξη της UNICEF και με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), την υλοποίηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 3-17 ετών και τους γονείς 
τους, στην Αττική.

Το πρόγραμμα στόχευε, μέσα από ένα πλέγμα εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 
δραστηριοτήτων, στην καθημερινή υποστήριξη των ανήλικων προσφύγων και μετα-
ναστών, καθώς και των οικογενειών τους, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στο εκ-
παιδευτικό σύστημα, ενώ σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχει καθημερινά 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών ηλικίας 3-17 ετών  καθώς και την 
καθημερινή υποστήριξη της μελέτης για το σχολείο των παιδιών ηλικίας 6-15 ετών.

Συγκεκριμένα, κάθε επωφελούμενος του προγράμματος παρακολουθεί 2 ώρες μάθη-
μα την ημέρα (10 ώρες την εβδομάδα), οι οποίες υλοποιούνται σε πρωινές ή απογευ-
ματινές ώρες.

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται από δύο παιδαγωγούς, έναν Έλληνα και ένα προερχόμενο 
από την κοινότητα των μαθητών.

4. Τα στοιχεία για το πρόγραμμα: «Εκπαίδευση για την Ένταξη» παρατίθενται αυτούσια όπως 
προέρχονται από τον επίσημο ιστότοπο της ΕΛΙΞ (https://www.elix.org.gr/)
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Συγκεκριμένα, οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

££ Μαθήματα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. 

££ Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

££ Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

££ Μαθήματα φυσικών επιστημών σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

££ Μαθήματα μητρικής γλώσσας για παιδιά άνω των 6 ετών.

££ Μαθήματα καλλιέργειας βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων (Life skills).

££ Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε γονείς.

Πάνω από 4,000 παιδιά και 800 κηδεμόνες έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα από τη 
λειτουργία του Προγράμματος. Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2017-2018, 2.131 παιδιά, 
ηλικίας 3-17 ετών, εγγραφθήκαν στο πρόγραμμα (1.236 αγόρια και 895 κορίτσια). Πα-
ράλληλα, 320 ενήλικες, (158 άντρες και 162 γυναίκες) επωφελήθηκαν από τις τάξεις μας 
για τους γονείς των παιδιών που παρακολουθούν το πρόγραμμά μας.

Οι ωφελούμενοι του «Εκπαίδευση για την Ένταξη» προέρχονται από 34 διαφορετικές 
εθνικότητες, με 12 διαφορετικές μητρικές γλώσσες, ενώ συνολικά πάνω από 15.000 
ωριαία μαθήματα (Ελληνικά & Μαθηματικά και Αγγλικά) προσφέρθηκαν στα παιδιά και 
1.162 ωριαία μαθήματα στους γονείς τους.

Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο του προγράμματος, είναι η συνεπής παρακολούθηση 
του, καθώς 1.573 (73,8%) παιδιά επί του συνολικού αριθμού (2.131) παρακολούθησαν 
κατά μέσο όρο 61% των ωριαίων μαθημάτων που τους προσφέρθηκαν.

Επίσης, σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος υπήρξε το γεγονός ότι 800 (37,5%) 
παιδιά από εκείνα που παρακολούθησαν το πρόγραμμά (από τα 2.131), εγγράφηκαν στα 
δημόσια σχολεία, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο ενώ η υλοποίηση 
του προγράμματος υποστηρίχθηκε από 63 εκπαιδευτικούς, 3 κοινωνικούς λειτουργούς 
και μια ψυχολόγο.

Όλα τα μαθήματα διενεργούνται από έμπειρους πιστοποιημένους στην Ελλάδα παιδα-
γωγούς, ενώ στηρίζονται και από δασκάλους προερχόμενους από την εθνική κοινότητα 
των μαθητών οι οποίοι λειτουργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές διευκολύνοντας 
την κατανόηση του μαθήματος στη μητρική γλώσσα των παιδιών. Στις δράσεις συμμε-
τέχουν και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εστιάζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή 
τους στις ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις, παρέχοντας πρόσθετη υποστήριξη στα παι-
διά και τις οικογένειές τους. Διαπιστευμένη ψυχολόγος παρέχει επιπλέον υποστήριξη 
τόσο του προσωπικού όσο και των επωφελούμενων του προγράμματος. 
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Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προσωπικού της ΕΛΙΞ, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί των Εκπαιδευτικών Κέντρων, παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια 
σε θέματα όπως: Προσχολική αγωγή, Διαπολιτισμική επικοινωνία, Μετα-τραυματικό 
στρες, η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σεξουαλική υγεία, προσω-
πική υγιεινή, πρώτες βοήθειες, νευροψυχολογία, πολιτισμική διαφορετικότητας στα 
ΜΜΕ, μουσική (χορωδία British Council), φύλο και μετανάστευση.

5.1.4  «Η ΠΥΞΙΔΑ» 

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες ΠΥΞΙΔΑ5  
λειτουργεί από το 1996 μετά από την έκκληση προσφύγων και των οικογενειών τους, 
οι οποίες βίωναν τον κοινωνικό αποκλεισμό από την ελληνική κοινωνία. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, το Διαπολιτισμικό Κέντρο έχει διευρυνθεί λειτουργώντας με μια μικρή 
ομάδα προσωπικού και με τη βοήθεια εθελοντών, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα 
προγραμμάτων ένταξης που συμπεριλαμβάνουν:

• εκπαιδευτικά μαθήματα και μαθήματα ελληνικών όλων των επιπέδων (Αρχαρί-
ων, Ενδιάμεσο και Προχωρημένο),

• πληροφόρηση σε επίπεδο κοινότητας σε σχέση με τα εμπόδια στην ένταξη και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφερμένοι πρόσφυγες που επιδιώκουν να 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα,

• συμβουλευτική προετοιμασία για εύρεση εργασίας και μαθήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης (π.χ. μαθήματα υπολογιστών),

• καθοδήγηση σχετικά με τις σχολικές εγγραφές και τα προγράμματα σχολικής 
υποστήριξης που διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα 
σχολεία,

• ψυχοκοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά των προσφύγων 
και τους εφήβους,

5. Τα στοιχεία για το Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ» του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες παρατίθενται αυτούσια όπως προέρχονται από τον επίσημο ιστότοπο του Ε.Σ.Π.  
(https://www.gcr.gr/el/diapolitismiko-kentro-pyksida)
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• εκπαιδευτικά μαθήματα με αντιρατσιστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, για μαθη-
τές, δασκάλους και γονείς,

Προτεραιότητα της ΠΥΞΙΔΑΣ, είναι η υποβοήθηση των οικογενειών να εγγράψουν τα 
παιδιά στο σχολείο, καθώς στην πλειοψηφία τους αναγκάστηκαν να διακόψουν το σχο-
λείο όταν έφυγαν από τη χώρα τους. Η προσέγγισή της εστιάζει στις ανάγκες της οικο-
γένειας του εξυπηρετούμενου και επιδιώκει να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της. Μέσω 
του φορέα, τα παιδιά υποστηρίζονται να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο σχολείο,  
αφού εκτός της διδασκαλίας προσφέρεται πρόσθετη διδακτική στήριξη σε επιμέρους 
ομάδες μελέτης.

Εξάλλου, τα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών που προσφέρονται από την  ΠΥΞΙΔΑ 
αποτελούν ένα θεμελιώδες βήμα για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης και την προ-
ετοιμασία για εκπαίδευση και απασχόληση. Η ομάδα του προσωπικού και των εθε-
λοντών της ΠΥΞΙΔΑΣ προετοιμάζει τους πρόσφυγες για την εργασιακή απασχόληση, 
βοηθάει στην εύρεση εργασίας, συμβουλεύει και καθοδηγεί τους πρόσφυγες κατά την 
προσαρμογή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Η ΠΥΞΙΔΑ προσφέρει ένα ψυχολογικά ασφαλές μέρος όπου οι οικογένειες των προ-
σφύγων νιώθουν μια αίσθηση κοινότητας και όπου οι δυνάμεις και τα ταλέντα τους 
καλλιεργούνται στο ταξίδι προς την ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Διοργανώνονται 
επίσης, συχνές δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
μαθημάτων δημιουργικής γραφής, θεραπευτικών ομάδων υποστήριξης και αθλητικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ενηλίκους, παιδιά και εφήβους.

Πάνω από 25 Έλληνες εθελοντές βοηθούν στο έργο της ΠΥΞΙΔΑΣ, μαζί με ένα δραστή-
ριο δίκτυο υποστηρικτών, που με σεβασμό στους ντόπιους θεσμούς και αλληλεγγύη, 
παρέχουν στους πρόσφυγες την απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν 
τις ικανότητες τους και να ενταχθούν με επιτυχία στην ελληνική κοινωνία.

Στην Πυξίδα, τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με βάση το επίπεδο (ΑΟ,Α1,Α2,-
Β1,Β2) σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο και τις γλωσσικές δεξιότητες όπως ορίζεται 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εγγραφή στα μαθήματα βασίζεται στη γλωσσική και 
εκπαιδευτική αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ειδικότερα:

• Ελληνικά-Τμήμα Εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε νέους εφήβους (15-18 ετών) που δεν μιλούν 
την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ο 
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κύριος στόχος είναι η εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα, η προετοιμασία της μετάβασής 
τους στα ελληνικά γενικά σχολεία και ενίσχυση της εμπιστοσύνη τους μέσω ψυχαγωγι-
κών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

• Τμήμα Ελληνικών για παιδιά

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά που έφτασαν πρόσφατα στην 
Ελλάδα (ηλικίας 6-14 ετών) δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη φοι-
τήσει στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα έχει ως στόχο τη διδασκαλία του ελληνικού αλ-
φαβήτου, του βασικού καθημερινού λεξιλογίου και της ελληνικής γραμματικής.

• Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (AO)

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που δεν μιλούν ελληνικά 
και εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθη-
μερινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

• Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Αρχάριο (ΑΟ)

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που δεν μιλούν ελληνικά και 
εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθημε-
ρινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

• Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A1)

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που γνωρίζουν το ελληνι-
κό αλφάβητο και το βασικό λεξιλόγιο. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην βελτίωση του 
ελληνικού καθημερινού λεξιλογίου και στη σωστή χρήση της γραμματικής (παρόντες 
χρόνοι, άρθρα, ονομαστική-αιτιατική, επίθετα, επιρρήματα).

• Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Μέσο (Α1)

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που έχουν 
κάποια εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο, το λεξιλόγιο και τη γραμματική και επιθυ-
μούν να αναπτύξουν περισσότερο τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

• Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Το συγκεκριμένο μάθημα ακολουθεί το επίπεδο A1, με περαιτέρω ελληνικό λεξιλόγιο 
και γραμματική, καθώς και πρακτική των ελληνικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.



-  100  -

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο]   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (για νέους ενήλικες) (A2)
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί επίσης συνέχεια του επιπέδου A1 για νέους ενή-
λικες, οι οποίοι έχουν ένα καλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί 
επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή να βρουν εργασία σχετική 
με τις προηγούμενες σπουδές τους.

• Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Προχωρημένο (Β1-Β2)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές οι οποίοι ήδη μιλούν την 
ελληνική γλώσσα στην καθημερινότητά τους αλλά επιδιώκουν να τη βελτιώσουν για να 
έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και περαιτέρω εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το 
μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων του λεξιλογίου και της γραμματικής.

• Ενισχυτική Διδασκαλία
Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά όλων των ηλικιών, που μιλάνε την ελ-
ληνική γλώσσα και φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Τα παιδιά λαμβάνουν βοή-
θεια ενισχυτικής διδασκαλίας για να κάνουν τις σχολικές τους εργασίες σε συγκεκριμέ-
να σχολικά μαθήματα. Ο στόχος είναι να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές μαθησιακές 
τους ανάγκες ώστε να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση.

Κεφάλαιο 6ο



Κεφάλαιο 6ο
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Κεφάλαιο 6ο 

6.1 Μοντέλα εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών 
στο εξωτερικό

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων έχει απασχολήσει προ πολλού και άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες  σε περιόδους όπου οι προσφυγικές ροές ήταν έντονες και πυκνές. 
Αναμφίβολα, η ίδια η κοινωνική πραγματικότητα διαμορφώνει τη δική της δυναμική, με 
συνέπεια οι κοινωνίες να απαντούν με το δικό τους τρόπο απέναντι στο κοινό και επι-
τακτικό πρόβλημα της ένταξης. Η εκπαίδευση ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαίνοντα ρόλο 
στη διαδικασία αυτή, αφού μέσω αυτής ελάμβανε χώρα ένα σημαντικό τμήμα της κοι-
νωνικοποίησης των προσφύγων και ειδικότερα των παιδιών τους. Κι αυτό γιατί, μέσω 
της εκπαίδευσης συντελείται η συστηματική διαδικασία εκμάθησης των κοινωνικών 
κανόνων, των προτύπων και των κυρίαρχων συμπεριφορών. 

Στις μέρες μας, η Γερμανία και η Σουηδία είναι οι δυο χώρες της Ε.Ε.  που δέχτηκαν το 
μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από την έναρξη του εμφυλίου στην Συρία. Ειδικότερα, 
το 34% των αιτήσεων παραμονής που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Ε.Ε. έλαβε 
χώρα στην Γερμανία (συνολικά 441.800 αιτήσεις) και το 12% στην Σουηδία (συνολικά 
156.100 αιτήσεις). Ως επακόλουθο, οι δυο αυτές χώρες ανέπτυξαν μέσα σε μικρό χρο-
νικό διάστημα την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία ένταξης των παιδιών των νεοει-
σερχόμενων προσφύγων στο τυπικό εκπαιδευτικό τους σύστημα (Vogel & Stock, 2017). 
Από την άλλη μεριά, η Τουρκία είναι η χώρα στην οποία διαμένουν οι περισσότεροι 
Σύριοι πρόσφυγες παγκοσμίως με τον αριθμό τους να υπερβαίνει κατά πολύ τα 3 εκα-
τομμύρια.

6.1.1  Η ΠΈΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΈΡΜΑΝΙΑΣ

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν είναι 
ενιαίο, αλλά θεωρείται διαφορετικό σε κάθε Ομόσπονδο κρατίδιο. Συγκεκριμένα  υπάρ-
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χουν 16, συνολικά, κρατίδια (Länder), άρα ισάριθμα εκπαιδευτικά συστήματα. Σε κάθε 
κρατίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτει αυτόνομη δομή και οργάνωση. Ωστόσο, η  
βασική δομή εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη: Η στοιχειώδης εκπαίδευση (Grundschule) 
αρχίζει στην ηλικία των 6 ετών και διαρκεί 4 χρόνια. Μετά τη βασική εκπαίδευση η επι-
λογή είναι μεταξύ τεσσάρων τύπων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Γενικό 
Σχολείο (Hauptschule) είναι το κύριο σχολείο αφού απευθύνεται σε όλους, το Μέσο ή 
Πρακτικό (Realschule) απευθύνεται κυρίως στους μαθητές με μεσαίες και καλές επι-
δόσεις, το Γυμνάσιο (Gymnasium) στους μαθητές με καλές και πολύ καλές επιδόσεις 
και τέλος, το Ενιαίο Λύκειο (Gesamtschule) δίνει τη δυνατότητα και τεχνικής κατάρτισης 
(Μιλέση & Πασχαλιώρη, 2003).

Το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο υποχρεώνει τη Γερμανία να εξασφαλίσει πρόσβαση 
στα σχολεία σε όλα τα παιδιά χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το άρθρο 10 της Ευρω-
παϊκής οδηγίας για την υποδοχή, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση 
στα παιδιά προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα «κάτω από παρόμοιες συνθήκες με 
τους υπηκόους», με μέγιστη περίοδο αναμονής αυτή των τριών μηνών από την υποβο-
λή αίτησης ασύλου, ενώ προβλέπει επίσης ότι η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και 
σε κέντρα φιλοξενίας. Καθώς η εκπαίδευση αποτελεί κρατική ευθύνη, το νόμιμο δικαί-
ωμα στην εκπαίδευση και το νομικό ρυθμίζεται από το σύνταγμα και τους Νόμους που 
αφορούν στην εκπαίδευση. Αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στα 16 
γερμανικά ομοσπονδιακά κρατίδια, μόνο σε τρία από αυτά η σχολική εκπαίδευση είναι 
υποχρεωτική από την πρώτη στιγμή άφιξής των προσφύγων στη Γερμανία. Σε ορισμέ-
να κρατίδια, η ένταξη στο σχολείο είναι υποχρεωτική μέσα σε διάστημα από 3 έως 6 
μήνες από την άφιξή τους, σε άλλα, η ένταξη στο σχολείο εξαρτάται από την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης ασύλου, ενώ για παράδειγμα στη Βρέμη η σχολική παρακολούθηση 
είναι υποχρεωτική μετά την πλήρη εγκατάσταση των προσφυγικών οικογενειών σε δι-
αμερίσματα ή δημοτικές δομές.
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Γράφημα 4. Υποχρεωτική ένταξη παιδιών προσφυγών 
& αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση ανά κρατίδιο.

Bremen state,
consisting of

City of Bremenhaven
City of Bremen

Schooling is compulsory
Within the �rst days of residence

After lodging an asylum application or
request for toleration

After relocation to municipality

After three months

After six months

Πηγή: Vogel & Stock (2017).

Επιχειρώντας να ομογενοποίησουμε σε ένα βαθμό το σύστημα διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης στην Γερμανία επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

Υπάρχει μια γενική στρατηγική σε όλα τα κρατίδια σύμφωνα με την οποία  λειτουργούν 
προπαρασκευαστικά τμήματα και  τάξεις για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν τη γερμανική 
γλώσσα. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για την ενσωμάτωσή 
και την ένταξή τους σε «κανονικές» γερμανικές τάξεις. Επιπροσθέτως, λειτουργούν «δι-
αγλωσσικές τάξεις» στις οποίες συμμετέχουν παιδιά μεταναστών εντός του κανονικού 
προγράμματος του γερμανικού σχολείου. Είναι σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί πως 
το πρόγραμμα των τάξεων παρέχεται κατά τα 2/3 στη μητρική γλώσσα των παιδιών 
προσφύγων ή μεταναστών και κατά το 1/3 στη γερμανική γλώσσα. Παράλληλα, λειτουρ-
γούν Τμήματα Μητρικής Γλώσσας, τόσο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και στη 
Δευτεροβάθμια, τα οποία όμως ποικίλλουν σε επίπεδο χρόνου από περιοχή σε περιοχή 
ή από σχολείο σε σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις τα Τμήματα που δημιουργούνται δε 
συμπίπτουν ηλικιακά με την τάξη των μαθητών που φοιτούν ταυτόχρονα στο κανονικό 
γερμανικό σχολείο. Για παράδειγμα πολλοί μαθητές μπορεί να φοιτούν στα Τμήματα 
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Μητρικής Γλώσσας σε χαμηλότερη τάξη από αυτή που φοιτούν στο επίσημο γερμανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. (Μιλέση & Πασχαλιώρη, 2003).

Μόλις τα παιδιά προσφύγων έχουν πρόσβαση σε δημόσια σχολεία, τα μοντέλα ενσω-
μάτωσης και ένταξης ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των ομόσπονδων κρατιδίων. Παρό-
λες τις διαφορές όμως, είναι ευρέως αποδεκτή η πεποίθηση ότι οι νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες πρέπει να διδαχθούν τα γερμανικά ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξή 
τους τόσο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. 
Επομένως, τα παιδιά συνήθως οφείλουν να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά  
μαθήματα γερμανικής γλώσσας πριν να ενταχθούν σε κανονικές τάξεις. Αυτές οι προ-
παρασκευαστικές τάξεις έχουν διαφορετικά ονόματα (μεταξύ των οποίων Vorkurs [pre-
course] στη Βρέμη, international class στο Αμβούργο, ή welcome class στο Βερολίνο). 
Τα προγράμματα σπουδών επίσης ποικίλουν και ενδέχεται να περιέχουν από απλή δι-
δασκαλία της γερμανικής γλώσσας μέχρι και μαθήματα ευρωπαϊκού πολιτισμού κ.ο.κ.

Σε γενικές γραμμές, πέντε βασικά μοντέλα ένταξης παιδιών προσφύγων έχουν κατα-
γραφεί στην Γερμανία. Το πρώτο είναι το μοντέλο της «εμβάπτισης» (immersion), το 
οποίο εφαρμόζεται σε κοινές τάξεις γηγενών και προσφύγων, δίχως την πρόβλεψη 
κάποιων ξεχωριστών δράσεων για τα παιδιά των προσφύγων. Τα μοντέλα εμβάπτι-
σης εφαρμόζονται ως επί το πλείστον κατά τα αρχικά έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
όπου όλοι οι μαθητές διδάσκονται ανάγνωση, γραφή, στοιχειώδη μαθηματικά και άλλες 
βασικές  δεξιότητες μαζί με κάποιο στοιχειώδες συνοδευτικό λεξιλόγιο. Το δεύτερο μο-
ντέλο είναι αυτό της «ενσωμάτωσης», το οποίο χαρακτηρίζεται από κοινές, κανονικές 
τάξεις με την προσθήκη επιπλέον διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας σε ξεχωριστές 
τάξεις για τα παιδιά προσφύγων. Ως τρίτο μοντέλο εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων 
εφαρμόζεται αυτό της «μερικής ενσωμάτωσης» (partly integrative), το οποίο αποτελεί-
ται από ένα συνδυασμό εντός του ωρολογίου προγράμματος, μικτών τάξεων και τάξεων 
διδασκαλίας γερμανικής γλώσσας για τα παιδιά προσφύγων. Και τα δύο προαναφερθέ-
ντα μοντέλα «ενσωμάτωσης» εφαρμόζονται κυρίως σε παιδιά των τελευταίων τάξεων 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής. Τα δύο τελευταία μοντέλα αφορούν στην εκπαίδευση 
προσφύγων σε παράλληλες τάξεις χωρίς τη συμμετοχή γηγενών μαθητών σε κανένα 
στάδιο. Το ένα από αυτά τα μοντέλα είναι προσωρινό, με διάρκεια από 3 μήνες μέχρι 
τρία χρόνια, και εν συνεχεία τα παιδιά ενσωματώνονται σε κοινές τάξεις, ενώ στο δεύ-
τερο μοντέλο παράλληλων τάξεων τα παιδιά προσφύγων φοιτούν σε παράλληλες τάξεις 
μέχρι την ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και στα δύο μοντέλα παράλ-
ληλων τάξεων ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. 
Για την επιλογή του εκάστοτε μοντέλου εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων πρωταρχικό 
ρόλο διαδραματίζει η αυτονομία της σχολικής μονάδας, καθώς κάθε σχολείο επιλέγει 
το μοντέλο που κρίνει ότι αρμόζει καλύτερα ανάλογα με τους πόρους, το διδακτικό προ-
σωπικό κ.ο.κ. 
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Με σκοπό να γίνει πιο κατανοητό το γερμανικό μοντέλο «ένταξης» παιδιών προσφυ-
γών στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται μια 
ενιαία εκπαιδευτική πολιτική για το σύνολο των γερμανικών σχολείων θα αναφερθού-
με ακροθιγώς στην «καλή πρακτική» της πόλης της Βρέμης. Αλλά ακόμα και στο ίδιο 
κρατίδιο το σύνολο των αλλοδαπών μαθητών δεν απολαμβάνει την ίδια αντιμετώπι-
ση. Πολλοί είναι οι παράγοντες και οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πρόσβαση ενός 
προσφυγόπουλου στην δημόσια εκπαίδευση της Γερμανίας. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο 
χρόνος άφιξής του στην χώρα, το αν έχει ή όχι αιτηθεί για χορήγηση ασύλου και ποτέ, 
αν διαμένει σε κέντρο υποδοχής ή σε διαμέρισμα που έχει παραχωρηθεί στην οικογέ-
νειά του κ.ο.κ. (Lewek & Naber, 2017).

Αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων σε κέντρα υποδοχής έρευνες 
έχουν καταδείξει (Klaus & Millies, 2017) ότι τα παιδιά και οι νέοι που στεγάζονται σε 
κέντρα υποδοχής συνήθως δεν λαμβάνουν εκπαίδευση παρόμοια με τους γηγενείς, 
ενώ είναι σύνηθες το φαινόμενο να μην λαμβάνουν καθόλου εκπαίδευση ή απλώς να 
συμμετάσχουν σε κάποια μαθήματα τα οποία μόνο κατ’ ελάχιστο συνδέονται με επίσημο 
ωρολόγιο πρόγραμμα των γερμανικών σχολείων. Επίσης σημειώνεται ότι τα μαθήματα 
δεν παρέχονται πάντα από πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, αλλά στα κέντρα 
υποδοχής ενίοτε διδάσκουν φοιτητές και εθελοντές δίχως τη στοιχειώδη παιδαγωγική 
κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα, στην Βρέμη η εκπαίδευση εντός των κέντρων υποδοχής εγκαινι-
άστηκε το 2016. Έχει εθελοντικό χαρακτήρα, διαρκεί 20 ώρες την εβδομάδα και περι-
λαμβάνει εκμάθηση γερμανικών και γενικές δεξιότητες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι 
το 4,7% των μαθητών Γερμανικής γλώσσας στην Βρέμη είναι παιδιά προσφύγων που 
εκπαιδεύονται εντός των κέντρων υποδοχής. Αντίστοιχά προγράμματα εκμάθησης της 
Γερμανικής γλώσσας εντός των κέντρων υποδοχής υλοποιούνται και σε άλλες περιο-
χές, όπως στην Βαυαρία, αλλά η ποιότητα τους είναι εξαιρετικά αμφίβολη και απευθύ-
νεται κυρίως σε παιδιά προσφύγων που δεν σκοπεύουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην 
Γερμανία (Vogel & Stock, 2017).

Αν και η πλειονότητα των παιδιών οικογενειών που έχουν εγκατασταθεί σε κάποια 
δημοτική δομή ή σε κάποιο διαμέρισμα εντάσσεται άμεσα στο σχολικό σύστημα, η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για κάποια από τα παιδιά που ζουν σε δημοτικές δομές 
(municipality shelters) ενδέχεται επίσης να συνεπάγεται κάποια σημαντική καθυστέ-
ρηση, λόγω κυρίως έλλειψης προσωπικού στα σχολεία ή λόγω γραφειοκρατικών ζη-
τημάτων όπως είναι η εγγραφή κατοικίας, οι υγειονομικοί έλεγχοι ή ο προσδιορισμός 
της ηλικίας ασυνόδευτων νέων. Στην πραγματικότητα, ένα ποσοστό της τάξεως του 5% 
των παιδιών προσφύγων ηλικίας από 6 έως 12 ετών δεν λαμβάνει καμία απολύτως 
εκπαίδευση, με το ποσοστό να είναι ουσιαστικά αρκετά υψηλότερο αν λάβουμε υπό-
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ψη μας ότι δεν προσμετρώνται σε αυτό όλα τα παιδιά νεοεισερχόμενων προσφύγων 
που δεν έχουν ακόμα αιτηθεί χορήγηση ασύλου (Gambaro et al., 2017) . Αναφορικά με 
την προσχολική εκπαίδευση, η πρόσβαση σε αυτή των παιδιών προσφύγων παρουσι-
άζει δυσκολίες για μια σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη θέσεων, η γραφειοκρατία, η  
έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω πολιτιστικών προσδοκιών, ή μη ασφαλή κατοικία (SVR, 
2017α, σελ.122). Παρ ‘όλα αυτά, το 80% των παιδιών προσφύγων ηλικίας από 3 έως 6 
ετών έχουν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, ποσοστό βέβαια 
αρκετά μικρότερο από το 95% που αντιστοιχεί στον γενικό πληθυσμό. (Gambaro et al., 
2017).

Όσον αφορά στην κεντρική εκπαιδευτική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στη 
Βρέμη, στόχος της κεντρικής διοίκησης αποτελεί, η διανομή των παιδιών προσφύγων 
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα σχολικών μονάδων, ώστε να αυξηθούν οι δυνα-
τότητες αλληλεπίδρασης των προσφύγων μαθητών με τους γηγενείς συμμαθητές τους, 
υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σχο-
λικές μονάδες στην αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών που προέρχονται από 
προσφυγικές ροές. Αντιθέτως, σε άλλα κρατίδια όπως στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφα-
λία η κεντρική διοίκηση έχει επιλέξει να συγκεντρώνει τον προσφυγικό μαθητικό πλη-
θυσμό σε συγκεκριμένα σχολεία, τα οποία και στελεχώνει με ειδικά καταρτισμένους 
δασκάλους ιδίως στην διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας ως δεύτερης.

Παρόλα αυτά, πριν την εγγραφή των παιδιών σε κάποια σχολική μονάδα δεν υπάρχει 
κανενός τύπου αξιολόγηση του επίπεδου γνώσης και χρήσης της Γερμανικής γλώσσας, 
αλλά και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών. Για παράδειγμα, στη Βρέμη 
τα παιδιά των προσφύγων αντίστοιχής ηλικίας φοιτούν στο πλησιέστερο στην κατοικία 
τους δημοτικό σχολείο, αρκεί να λειτουργεί σε αυτό προπαρασκευαστική τάξη διδασκα-
λίας της Γερμανικής γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που φοιτούν στην δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση εγγράφονται στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονή τους σχολείο 
ύστερα από μια αξιολογική συνέντευξη με την διοίκηση της εν λόγω σχολικής μονάδας 
(Vogel. & Stock, 2017).

Αναφορικά με την ομαλή πρόσβαση και προσαρμογή των παιδιών προσφύγων στο σχο-
λικό περιβάλλον, τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται σε προπαρασκευαστικές τάξεις 
εκμάθησης Γερμανικής γλώσσας, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε κάποιες κοινές 
τάξεις, όπου διδάσκονται διάφορά γνωστικά αντικείμενα. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί 
στην βελτίωση αφενός των παιδιών στην χρήση της γερμανικής γλώσσας και αφετέρου 
στην ομαλή κοινωνικοποίηση μεσώ της συμμετοχής του και σε τάξεις με γηγενείς συμ-
μαθητές. Η απόφαση για το σε ποια τάξη θα φοιτήσει ο εκάστοτε μαθητής ή μαθήτριας 
λαμβάνεται από την διοίκηση του σχολείου με αρκετά σύνηθες το φαινόμενο τα παιδιά 
προσφύγων να παρακολουθούν μαθήματα σε τάξεις με μικρότερα σε ηλικία παιδιά, 
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λόγω κυρίως της δυσκολίας στην χρήση της επίσημης γλώσσας του σχολείου. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης της Γερμανικής διαρκούν 20 
ώρες εβδομαδιαίως, ενώ τα παιδιά παρακολουθούν και άλλες 10 ώρες την εβδομάδα 
μαθήματα στις κοινές τάξεις μετά  από υπόδειξη της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας 
(Vogel & Stock, 2017).

6.1.2  Η ΠΈΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Η Σουηδία των 10 εκατομμύριων μόνιμων κατοίκων, κατά τη διάρκεια του 2015, υπο-
δέχτηκε 163.000 πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μεταξύ 
αυτών, περίπου 70.000 ήταν ανήλικοι ηλικίας κάτω των 18 ετών, ενώ σε 35.000 ανέρ-
χονταν ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως από το Αφγανιστάν. Λόγω των αυστηρότερων συ-
νοριακών ελέγχων σε όλη την Ευρώπη και της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής 
πολιτικής στη Σουηδία, ο αριθμός των προσφύγων που εισήλθαν στην Σουηδία μειώ-
θηκε στους 30.000 το 2016, εκ των οποίων τα 10.000 ήταν παιδιά (Swedish Migration 
Agency). Σύμφωνα με το νέο νόμο του 2016 οι αιτούντες άσυλο οι οποίοι δικαιούνται 
πλήρη προστασία λαμβάνουν προσωρινή άδεια διαμονής για τρία έτη, ενώ για να λά-
βουν την σουηδική υπηκοότητα οφείλουν να διαμένουν νόμιμα στην χώρα για 5 χρόνια 
(Berglund, 2017). 

Συνολικά, περίπου 1.78 εκατομμύρια κάτοικοι της Σουηδίας γεννήθηκαν στο εξωτερικό 
και περίπου 536.000 είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς των οποίων και οι δύο γονείς 
γεννήθηκαν στο εξωτερικό, καθιστώντας την Σουηδία σε μια από τις πλέον πολυπολιτι-
σμικές κοινωνιών της Ευρώπης (Bunar, 2015). 

Όσον αφορά στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, οι δήμοι παρέχουν προσχολική αγωγή 
(förskola) για παιδιά ηλικίας από ένα έως πέντε ετών, ενώ όλα τα παιδιά συμμετέχουν 
σε ένα προπαρασκευαστικό έτος (förskoleklass) πριν από την έναρξη της υποχρεωτι-
κής σχολικής φοίτησης, η οποία διαρκεί 9 χρόνια και αποτελείται από τρία στάδια: την 
lågstadiet (έτη 1-3), ακολουθούμενη από την mellanstadiet (έτη 4-6) και στη συνέχεια 
την högstadiet (έτη 7-9) (Berglund, 2017).

Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της σουηδικής εκπαίδευσης, κατά ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017, περίπου 1.34 εκατομμύρια μαθητές εγγράφηκαν στην στοιχειώδη – πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση (υποχρεωτική εκπαίδευση για παιδιά από 7 έως 15 ετών) και 
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μη υποχρεωτική εκπαίδευση για παιδιά 
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από 16 έως 19 ετών). Από αυτούς, περίπου 275.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης έχουν την δυνατότητα και το νόμιμο δικαίωμα να παρακολουθήσουν μαθήματα 
μητρικής γλώσσας (μία έως δύο ώρες την εβδομάδα), ποσοστό που ισοδυναμεί με το 
27% του συνόλου των εγγεγραμμένων μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2000 ανέρχονταν μόλις στο 12% , ενώ και τα ποσοστά επιλέξιμων μαθητών 
για τμήματα διδασκαλίας μητρικής γλώσσας είναι αντίστοιχα και στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Bunar, 2017).

Γενική εκπαιδευτική πολιτική, αποτελεί η πεποίθηση ότι τα παιδιά των νεοεισερχομέ-
νων προσφύγων πρέπει να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο ταχύτερα γίνε-
ται. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Αναφορικά με τους ανήλικους πρόσφυγες, η 
πρόσβαση τους στο σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται από το νομικό καθεστώς 
στο οποίο υπάγονται. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών που δι-
αμένουν στην χώρα χωρίς άδεια από την 1η Ιουλίου 2013, δικαιούνται πρόσβαση σε 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια) 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τα παιδιά στα οποία έχει  εκχωρηθεί ιθαγέ-
νεια ή έχουν άδεια νόμιμης διαμονής, χωρίς ωστόσο η εγγραφή σε δημοτικά σχολεία 
να είναι υποχρεωτική (SOU, 2010: 5). Οι αιτούντες άσυλο μαθητές από την άλλη μεριά, 
έχουν δικαίωμα εγγραφής σε σχολεία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων 
των βαθμίδων, ενώ η εγγραφή τους πρέπει να πραγματοποιείται πριν την παρέλευση 
ενός μήνα από την άφιξή τους στην χώρα. Και για αυτή την κατηγορία μαθητών δεν 
είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα δημοτικά σχολεία. Έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση 
σε κανονικά σχολεία. Τέλος, τα παιδιά προσφύγων που έχουν νόμιμη άδεια παραμο-
νής, όπως και οι οικονομικοί μετανάστες από χώρες τις Ε.Ε. ή τρίτες χώρες έχουν τα 
ίδια ακριβώς δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους γηγενείς Σουηδούς πολίτες (Bunar, 
2017). Υπεύθυνη για την οικονομική στήριξη των παιδιών αιτούντων ασύλου και των 
παιδιών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα είναι η Σουηδική κυβέρνηση, ενώ για την εκ-
παίδευση των εν λόγω υποκειμένων την ευθύνη φέρει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με την ακολουθούμενη πολιτική ένταξης παιδιών προσφύγων και μετανα-
στών στο εκπαιδευτικό σύστημα, από το 2010 έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες προ-
σπάθειες επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου με στόχο τη διευκρίνιση των δικαι-
ωμάτων των νεοαφιχθέντων μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παραδοσιακά, 
οι νεοαφιχθέντες μαθητές τοποθετούνταν σε εισαγωγικές ή ξεχωριστές τάξεις (στη 
σουηδική förberedelseklass) για μια περίοδο που συνήθως εκτείνονταν σε δύο ή τρία 
έτη, ενώ σε κάποιους Δήμους οι μαθητές αυτοί εγγράφονταν κατευθείαν σε κανονικές 
τάξεις. Βέβαια η μετάβαση από τις εισαγωγικές στις κανονικές τάξεις δεν πραγματοποι-
είται πάντα χωρίς προβλήματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει προηγηθεί ούτε 
διάγνωση του γνωσιακού επιπέδου των παιδιών, αλλά και ούτε επαρκής διδασκαλία 
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βασικών γνώσεων στην μητρική γλώσσα των παιδιών αυτών (Bunar, 2017). Με στόχο 
λοιπό, την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσλειτουργιών ψηφίστηκαν από το Σουηδικό 
κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016, οι ακόλουθες «οδηγίες» που αφορούν στην εκπαί-
δευση παιδιών προσφύγων:

• Ένας μαθητής θεωρείται ως νεοαφιχθείς μέχρι και τέσσερα χρόνια μετά την άφιξή 
του στο σουηδικό σχολείο.

• Διαγνωστικές εξετάσεις για το επίπεδο της  προηγούμενης εκπαίδευσης των μα-
θητών και το επίπεδο τους στους τομείς του αλφαβητισμού και της αριθμητικής 
θα πραγματοποιούνται εντός δύο μηνών από την άφιξη του μαθητή στο σχολείο. 
Στη συνέχεια, θα διεξάγονται επιπρόσθετες εξετάσεις σε διάφορα διδασκόμενα 
γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία κ.λπ.).

• Το αργότερο μέχρι δύο μήνες μετά την εγγραφή του μαθητή, η διεύθυνση του σχο-
λείου θα αποφασίζει για το αν το παιδί θα φοιτήσει σε εισαγωγική ή σε κανονική 
τάξη και σε ποια ακριβώς. 

• Το σκεπτικό και η οργανωτική μορφή της εισαγωγικής τάξης εισάγεται στην κεί-
μενη νομοθεσία της χώρας, νομιμοποιώντας έτσι μια πρακτική που άτυπα εφαρ-
μόζονταν εδώ και αρκετές δεκαετίες.

• Οι πρόσφυγες μαθητές δύνανται να εκπαιδευτούν στις εισαγωγικές τάξεις (αν και 
δεν είναι υποχρεωτικό) για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. Στη συνέχεια, 
κατά τη φοίτηση πλέον στις κανονικές τάξεις, και αν αυτό χρειαστεί, το σχολείο 
οφείλει να παρέχει στο μαθητή ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη. Η κυβέρνηση 
συνιστά επίσης οι εισαγωγικές τάξεις να γειτνιάζουν με τις κανονικές προκειμέ-
νου να διευκολυνθεί η συνεργασία, η μετάβαση να πραγματοποιηθεί με ομαλό 
τρόπο και να αποφευχθεί ο οποίος διαχωρισμός και γκετοποίηση. 

• Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής – μεταβατικής περιόδου, που δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ένα έτος, οι ώρες διδασκαλίας μπορούν να ανακατανεμηθούν από 
τα υπόλοιπα μαθήματα σε αυτά της διδασκαλίας της σουηδικής γλώσσας.

Κριτική ωστόσο ασκήθηκε και στις  ανωτέρω προτάσεις, καθώς όπως αναφέρεται δεν 
απαντώνται επαρκώς τρεις βασικές προκλήσεις: α) με ποιόν τρόπο θα προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη των νεοαφιχθέντων μαθητών β) με ποιόν τρόπο θα γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ σχολείων και νεοαφιχθέντων γονέων και γ) με ποιόν τρόπο θα καθίσταται 
δεδομένη και θα ελέγχεται η υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων εντός της εκάστοτε 
σχολικής αίθουσας.

Για την εκπαίδευση και την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό ιστό των νεοαφιχθέντων προ-
σφύγων μαθητών η Σουηδική Κυβέρνηση ψήφισε το 2017 για την χορήγηση κονδυλίων 
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ύψους 2 δισεκατομμυρίων Σουηδικών Κορόνων σε βάθος οκταετίας, μέσω της Εθνι-
κής Επιτροπής Για την Εκπαίδευση (National Agency for Education). Στο ίδιο μήκος 
κύματος, το 2015 χορήγησε σε 46 Δήμους, όπου το ποσοστό των προσφύγων μαθητών 
υπερέβαινε το 10% του μαθητικού πληθυσμού, συνολικά κονδύλια ύψους 200 εκατομ-
μυρίων Σουηδικών Κορόνων. Ωστόσο, παρά την πληθώρα Δράσεων που υλοποιήθη-
καν στην χώρα είναι ιδιαιτέρως νωρίς για να καταγραφούν αξιόπιστα αποτελέσματα. 
Είναι άξιο αναφοράς όμως το γεγονός που καταδεικνύουν αρκετές έρευνες (Stewart, 
2012; Svensson & Eastmond, 2013) ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν πρωτο-
φανή διάθεση και ενθουσιασμό στην προοπτική να μάθουν την σουηδική γλώσσα και 
να πραγματοποιήσουν μια επιτυχή πορεία εντός του σχολικού θεσμού, οδηγούμενα έτσι 
στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής.

6.1.3  Η ΠΈΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα τόσο έναν πληθυσμό προσφύγων μαζικής εισροής από τη 
γειτονική Συρία, όσο και έναν αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο που προέρχονται 
από χώρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν και τη Σομαλία. Η ανθρωπιστική κρίση 
στην Συρία από το 2011 έχει οδηγήσει σε εκπατρισμό 4,6 εκατομμύρια πολίτες, εκ των 
οποίων περισσότεροι από 3 εκατομμύρια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, κα-
θιστώντας την χώρα τον μεγαλύτερο «υποδοχέα» προσφυγικών ροών στον κόσμο. Πιο 
συγκεκριμένα, το 1,5 εκατομμύριο από τους πρόσφυγες είναι ανήλικοι (κάτω από 18 
ετών) ενώ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο είναι παιδιά σχολικής ηλικίας.   
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Γράφημα 5: Σύριοι πρόσφυγές στην Τουρκία ανά έτος. 
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Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πάνω από 3,1 εκατομμύρια Σύριοι καταγράφηκαν νόμι-
μα στην Τουρκία, από τους οποίους το 8% φιλοξενούνταν σε στρατόπεδα προσφύγων 
και το 92% κατοικούσε σε πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές. Πρόκειται για μια αύξηση 
άνω των 292.301 ανθρώπων σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Αναφορικά με την 
στέγασή τους, 245.000 Σύριοι πρόσφυγες ζουν σε κέντρα προσωρινής στέγασης στην 
Şanlıurfa, το Gaziantep, το Hatay, την Mardin το Kilis. Την Kahramanmaraş, τα Adana, 
το Adyyaman, την Osmaniye και την Malatya, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 εκατομμύρια ζουν 
σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας (Kalkan & Colakoglu, 2018). 

Τα πρώτα μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονταν από την Συρία πάρ-
θηκαν, από την Τούρκικη κυβέρνηση το 2012. Αυτά τα μέτρα, βασίζονταν στην πεποί-
θηση ότι πρόκειται για έναν πληθυσμό, ο οποίος θα επέστρεφε σύντομα στην χώρα από 
την όποια προήλθε και για αυτό τον λόγο η εφαρμογή τους δεν μακροημέρεψε.  Έτσι, με 
την προσφυγική ροή από την Συρία να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, τον Απρίλιο 
του 2014, ψηφίστηκε ο Νόμος Για την Προστασία των Αλλοδαπών Πολιτών (Law on 
Foreigners and International Protection -YUKK-) με τον οποίο εξασφαλιζόταν για το 
σύνολο του προσφυγικού πληθυσμού πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας (Coskun & Nur Emin, 2016). Το ίδιο έτος, και πιο συγκεκριμένα, 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος Περί Εκπαίδευσης Αλλοδαπών, με στόχο 
να εντάξει την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων εντός του σχεδιασμού του Τούρ-
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κικου Υπουργείου Παιδείας μέχρι το 2019. Με τον συγκεκριμένο Νόμο εγκαθιδρύθηκε 
το Πληροφορικό Σύστημα Για Αλλοδαπούς Μαθητές (YOBIS) μέσω του οποίου παρακο-
λουθείται η εκπαιδευτική πορεία των Σύριων μαθητών, ενώ ιδρύθηκαν και 370 Κέντρα 
Προσωρινής Εκπαίδευσης (TEC) στα οποία τον Σεπτέμβριο του 2017 φοιτούσαν 280.602 
Σύριοι μαθητές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
κόστους που αφορά στις υποδομές και στην μισθοδοσία Σύριων δασκάλων καλύπτεται 
από την UNICEF και από χορηγίες ξένων κρατών όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα 
(Kalkan & Colakoglu, 2018). 

Από το 2015 η Τουρκική κυβέρνηση, αποφάσισε να ελαττώσει τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των δομών Προσωρινής Εκπαίδευσης και να 
εντάξει σταδιακά τους Σύριους μαθητές εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Για αυτό το λόγο στις Δομές Προσωρινής Εκπαίδευσής αυξήθηκαν οι ώρες διδασκα-
λίας της Τουρκικής Γλώσσας από 7 σε 15 εβδομαδιαίως, ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν οι 
ώρες διδασκαλίας της Αραβικής γλώσσας (Coskun & Nur Emin, 2016) .

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για την ταχύτερη ενσωμάτωση των Σύριων  
μαθητών περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Προώθηση της Ενσωμάτωσης Σύρι-
ων Μαθητών στο Τουρκικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» (PICTES), το οποίο υποστηρίζεται 
οικονομικά και επιχειρησιακά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα, το οποίο 
λαμβάνει ήδη χώρα σε 23 επαρχίες της Τουρκίας και στο οποίο απασχολούνται περισ-
σότεροι από 6000 εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι, πέραν της διδασκαλίας της Τούρκικής 
Γλώσσας, εμπεριέχονται μαθήματα Τουρκικής ιστορίας και πολιτισμού, ψυχολογική 
υποστήριξη των προσφύγων μαθητών κ.ο.κ. (Erdogan, 2017). 

Παρά τις εκτεταμένες πρωτοβουλίες όμως από πλευράς τόσο της Πολιτείας, όσο και 
διεθνών οργανισμών, η ενσωμάτωση των Σύριων προσφύγων δεν πραγματοποιείται 
πάντοτε χωρίς προβλήματα διακρίσεων, χαμηλής σχολικής επίδοσης, γκετοποίησης 
κ.ο.κ. Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης δεν είναι άλλο 
από την ελλιπή γνώση της Τουρκικής γλώσσας, καθώς από τα 3,5 εκατομμύρια Σύρι-
ων προσφυγών, μόλις οι 100.000 συμμετέχουν σε προγράμματα εκμάθησης της Τουρ-
κικής που πραγματοποιούνται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από διεθνείς 
οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Πέραν του γλωσσικού προβλήματος 
όμως έχουν παρουσιαστεί και προβλήματα που αφορούν πιο πρακτικά ζητήματα, όπως 
η δυσκολία των Σύριων μαθητών να κατανοήσουν τα test αξιολόγησης στα οποία υπο-
βάλλονται από τις τοπικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά την τοποθέτησή 
τους σε κάποιο σχολείο, ή η δυσκολία ενσωμάτωσης εντός της σχολικής τάξης λόγω 
της πολύ συχνής διαφοράς ηλικίας μεταξύ των Σύριων μαθητών και των γηγενών συμ-
μαθητών τους – πολύ συχνά οι Σύριοι μαθητές τοποθετούνται μετά την αξιολόγηση σε 
τάξεις με πολύ νεότερους συμμαθητές-. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με το Syrian Barometer (Erdogan, 2017) από τα 
1.010.000 παιδιά Σύριων προσφύγων σχολικής ηλικίας στην Τουρκία, τα  612.000 εγ-
γράφηκαν στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Παρά το ικανοποιητικό ποσοστό 
εγγραφών, η παροχή εκπαίδευσης συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα 
τόσο για τα παιδιά που εντάχθηκαν εντός των εκπαιδευτικών δομών, όσο και για αυτά 
που έμειναν εκτός (Coskun & Nur Emin, 2016).  Όσον αφορά την κατάσταση στα κέντρα 
προσωρινής εκπαίδευσης (TEC), υπάρχουν πολλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μέσων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτών, καθώς και της συμμετοχής σε αυτήν των εγγεγραμμένων παιδιών. 
Επιπλέον, οι πλειονότητα των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσια σχολεία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και απόδοσης. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η 
υψηλή μαθητική διαρροή κυρίως κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησης, η οποία και οδηγεί 
σε σημαντικότατη μείωση της συμμετοχής στην εκπαίδευση σε μακροπρόθεσμη βάση. 
Υψηλότατα είναι επίσης και τα ποσοστά διαρροής για τα παιδιά που μεταβαίνουν από τα 
κέντρα προσωρινής εκπαίδευσής σε σχολεία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Ένα επίσης τεράστιο πρόβλημα είναι τα παιδιά αυτά που λόγω του πολέμου διέκοψαν 
την εκπαίδευση τους στην Συρία, αλλά πλέον μετά την πάροδο κάποιων ετών δεν είναι 
πλέον ανήλικοι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο Τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Τα παιδιά αυτά μαζί με όσα δεν εγγράφηκαν σε εκπαιδευτικές δομές ανέρχονται σύμ-
φωνα με στατιστικές σε 800.000 άτομα, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν μια «χαμένη 
γενιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τέλος σημειώνεται, πως παρά τα υπέρογκα 
ποσά που έχουν δαπανηθεί από την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς το σύνολο των 
υποδομών που δημιουργήθηκαν για την εκπαίδευση των προσφύγων δεν επαρκούν 
πάρα μόνο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ενός ποσοστού της τάξεως του 
10% επί του συνόλου των προσφυγικών ροών σχολικής ηλικίας.
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Κεφάλαιο 7ο 

7.1 Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων: 
προς ένα δομημένο πλαίσιο προτάσεων πολιτικής

Το ζήτημα της εκπαίδευσης παιδιών, που προέρχονται από διαφορετικά εθνοπολιτι-
σμικά περιβάλλοντα, αναδεικνύεται στις μέρες μας ως ένα μείζονος σημασίας ζήτημα, 
λόγω της πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας της πλειονότητας των σύγχρονων αναπτυσ-
σόμενων και ανεπτυγμένων κοινωνιών, οι οποίες, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
και λόγω συγκεκριμένων οικονομικο-πολιτικών συνθηκών σε διεθνές επίπεδο, ήρθαν 
ξαφνικά αντιμέτωπες με το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο.

Οι νέες αυτές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες, απαιτούν σήμερα 
-περισσότερο ίσως από ποτέ- την υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών 
διαχείρισης του πολυπολιτισμικού ψηφιδωτού του μαθητικού πληθυσμού, ικανών αφε-
νός για την άρση των ποικίλων αναφυομένων προβλημάτων της καθημερινής εκπαι-
δευτικής πρακτικής και αφετέρου για τη γόνιμη αλληλεπίδραση γηγενών και αλλόφω-
νων μαθητών στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ 192/2-12-1992).

Ταυτόχρονα, αποτελεί βασική υποχρέωση αλλά και υπέρτατο καθήκον κάθε ευνομού-
μενης δημοκρατικής κοινωνίας, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς 
και η ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης σε όλους όσους αντιμετωπίζουν φαινόμενα 
βίας, φτώχειας, κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού, φαινόμενα που επιβάλ-
λονται ραγδαία και επιθετικά από ακραίες συνθήκες όπως ο πόλεμος, οι εκτοπίσεις 
πληθυσμών, οι εμφύλιες συγκρούσεις, οι οικονομικές κρίσεις, οι θεομηνίες κ.α. Υπό 
την έννοια αυτή τα φαινόμενα τα οποία αναμφίβολα προκαλούν έντονες μετακινήσεις 
πληθυσμών εντείνοντας τις προσφυγικές ροές. Κατά συνέπεια θα πρέπει να λογίζονται 
ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών γεγονός που επιβάλλει την 
αποτελεσματική και συντεταγμένη αντιμετώπισή τους. (Miles & Thränhardt, 1995). 

Ειδικότερα, με άξονα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα 
ήρθε αντιμέτωπη με ένα ραγδαίο κύμα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών προ-
ερχόμενων από χώρες της Ασίας και της Αφρικής - λόγω των επικρατουσών εκεί κοι-
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νωνικοπολιτικών και οικονομικών συνθηκών - το έργο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, 
που δραστηριοποιείται στους κόλπους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, έχει 
καταστεί εξαιρετικά δυσχερές απαιτώντας ειδικούς (λεπτούς) χειρισμούς και αντίστοι-
χες πολιτικές διαχείρισης της νέας κατάστασης τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε 
επίπεδο ένταξης, συμπεριφορών αλλά και ψυχο-κοινωνικών διεργασιών σε επίπεδο 
καθημερινής πράξης. 

Επιπροσθέτως, εξαιτίας της πολυμορφίας και της ευρείας ανομοιογένειας που εμφανίζει 
ο προσφυγικός πληθυσμός αναφορικά προς το μέγεθος, τη σύνθεση, τα δημογραφικά, 
πολιτισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά του χαρακτηριστικά, καθίσταται σαφής η δυσκο-
λία του εγχειρήματος αναφορικά προς την αποτελεσματική αντιμετώπισή του (Miles & 
Thränhardt, 1995). Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί πως το ζήτημα της εκπαίδευ-
σης αποτελεί το βασικό κλειδί στη διαδικασία ομαλής ένταξης στους νέους κοινωνικούς 
σχηματισμούς. Υπό την έννοια αυτή, η εκπαίδευση είναι αναγκαία και αδιαπραγμάτευτη 
για όλα τα παιδιά, ακόμα και σε μία περίοδο η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί μεταβα-
τική, είτε αυτά κατοικούν σε αστικά κέντρα, είτε σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, είτε 
σε τάξεις υποδοχής, είτε προγράμματα απογευματινών μαθημάτων, είτε σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα φορέων και οργανισμών πέρα από τις κρατικές δομές.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, η παρούσα περίοδος για την οποία καλούμαστε να διαμορ-
φώσουμε ένα δομημένο πλαίσιο προτάσεων πολιτικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται ως 
μεταβατική. Αυτό εδράζεται στο ότι εν μέσω της ανομοιογένειας, των πολλών και δια-
φορετικών ποιοτήτων και μεγεθών που συνιστούν τον προσφυγικό πληθυσμό, ενυπάρ-
χει μια σταθερά η οποία βασίζεται στη γενικευμένη αίσθηση της προσωρινότητας. Αυτό 
σημαίνει πως ο πληθυσμός αυτός εμφανίζει μία σχέση αντιφατική ή σε γενικές γραμμές 
εν συγχύσει, αφού αισθάνεται είτε περαστικός από την Ελλάδα, είτε «παγιδευμένος» σε 
μια μεταβατική φάση που εύχεται γρήγορα να τελειώσει. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει 
τόσο τη διαμόρφωση όσο και την υλοποίησή ενός «συμπαγούς» σχεδίου εκπαιδευτικής 
πολιτικής αφού εμφιλοχωρούν ισχυρά στοιχεία προσωρινότητας, άρνησης δέσμευσης, 
αμφιθυμίας, εσωτερικών αντιστάσεων αλλά και σύγχυσης σχετικά με το μέλλον και τις 
διαφαινόμενες προοπτικές. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, πως παρόλες τις περιπέτει-
ες συνεχούς μετακίνησης ή μετεγκατάστασης των προσφύγων από τη μία δομή στην 
άλλη υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών οι οποίοι σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο 
μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα και υπό την έννοια αυτή το εργαλείο της εκ-
παίδευσης αποτελεί στρατηγική επιλογή μιας ουσιώδους και ομαλής ενταξιακής προ-
οπτικής στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα παραμένει δύσκολο να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των παιδιών των προσφύγων που επίκειται να 
παραμείνουν στη χώρα μας αφού κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια την 
εξέλιξη και τη δυναμική της υφιστάμενης κατάστασης. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό, 
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σε κάθε εγχείρημα σχεδιασμού να προβλέπεται και αυτή η παράμετρος ως αστάθμητος 
παράγοντας, αφού αποτελεί μια αντικειμενική συνιστώσα την οποία οφείλουμε να λαμ-
βάνουμε υπόψη. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως στο συγκεκριμένο περιβάλλον ενυπάρχει 
μια μεγάλη γκάμα περιπτώσεων με διαφορετικό νομικό καθεστώς αφού άλλα παιδιά 
περιμένουν επανένωση με την οικογένεια τους, άλλα μετεγκατάσταση κ.ο.κ.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται μια μεγάλη διαφοροποίηση στα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παιδιών αφού υπάρχουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικά ζήτημα λόγω 
των φρικτών συνθηκών που βίωσαν, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες κ.ο.κ. Υπό την 
έννοια αυτή, ο εν λόγω πληθυσμός αποτελεί μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη ομάδα, η οποία 
βρίσκεται σε μία έντονα μεταβατική φάση με πολλές και έντονες ψυχοσυναισθηματι-
κές διακυμάνσεις, αίσθημα αβεβαιότητας, οριακά βιώματα αλλά και ακραίες εμπειρίες 
γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες ειδικών χειρισμών στο ζήτημα της μά-
θησης. Είναι λοιπόν σαφές, πως το ζήτημα της εκπαιδευτικής και ευρύτερα της κοι-
νωνικής τους ένταξης αποτελεί μια πολυεπίπεδη πρόκληση την οποία οι Έλληνες εκ-
παιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίσουν δυναμικά με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης 
αλλά και αποφασιστικότητας (Miles & Thränhardt, 1995). 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη μέχρι σήμερα εμπειρία, τις εκθέσεις αλλά και το γενικότερο 
προβληματισμό για τη διαχείριση αλλά και τη δραστική αντιμετώπιση του ζητήματος 
της εκπαίδευσης και εν γένει της ομαλής ένταξης των παιδιών των προσφύγων στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εντοπίστηκαν σημαντικές δυσκολίες. Επιπροσθέτως, 
εντοπίστηκαν δομικές αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις, στοιχεία τα οποία διαμόρφω-
σαν μια δυσχερή εικόνα στο συνολικότερο χώρο αποδεικνύοντας την ανετοιμότητα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις εισροές παιδιών 
προσφύγων. Ανάμεσα στα πολλά προβλήματα και σύμφωνα με τα στοιχεία της  Έκθεσης 
αποτίμησης εντοπίστηκαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ΔΥΕΠ, στην αδυ-
ναμία να αντιστοιχιστούν τα προσόντα παιδιών και εφήβων με τις αντίστοιχες βαθμίδες 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στην πρόσβαση σε δομές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στην έλλειψη δομών προσχολικής εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί-νηπι-
αγωγεία) στα κέντρα φιλοξενίας. Αναμφίβολα οι δυσχερείς συνθήκες συνωστισμού και 
πολλές φορές εγκλωβισμού στα κέντρα φιλοξενίας διαμόρφωσαν εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες ανάπτυξης διαδικασιών εκπαιδευτικής ένταξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Την ίδια στιγμή παρά την, κατά γενική ομολογία, ανετοιμότητα αναπτύχθη-
καν σημαντικές πρωτοβουλίες και κατατέθηκαν πολύτιμα αποθέματα δύναμης και αλ-
ληλεγγύης από μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών, εθελοντών, παιδαγωγών και ακτιβιστών 
με αποτέλεσμα την απόδειξη πως ακόμα και σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης η θέλη-
ση για προσφορά μπορεί να ενισχύσει δραστικά το έργο και τις προσπάθειες μιας ισχνής 
διοικητικής μηχανής.
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Αναπόφευκτα λοιπόν, οφείλουμε να προτάξουμε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις πο-
λιτικής που θα συμβάλουν αποφασιστικά στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός σχε-
διασμός δύναται να καταστεί αποτελεσματικότερος και περισσότερο κοινωνικά επω-
φελής.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων και γενι-
κότερα των μαθητών που αποτελούν μέρος μεταναστευτικών εισροών, είναι αναγκαίο 
να αποτελέσει επείγον ζήτημα μιας εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης και αποτελε-
σματικής διαχείρισης. Υπό την έννοια αυτή, πέρα από την εν λόγω συγκυρία έντασης 
του φαινομένου η εκπαίδευση για τις συγκεκριμένες ομάδες οφείλει να αποτελέσει 
δομικό μέρος της συνολικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η στρατηγική αυτή επιλο-
γή επιτάσσει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σαφές και έγκριτο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
ένταξης των παιδιών τα οποία εισέρχονται στη χώρα μας μέσω προσφυγικών/ με-
ταναστευτικών εισροών το οποίο να διέπεται από όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές, 
νομικές, διοικητικές αλλά και επιστημονικές παραμέτρους που συνθέτουν το πλαίσιο 
παρέμβασης  μιας αλληλέγγυας δημοκρατικής πολιτείας που οφείλει να συμπαρίσταται 
και να αντιμετωπίζει ενεργητικά προκλήσεις όπως αυτές.

Αναγκαία πρακτική σε κάθε εκπαιδευτικό εγχείρημα ένταξης, αποτελεί η χαρτογράφη-
ση αλλά και η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών όλων 
των ηλικιών με στόχο την υλοποίηση ενός ορθολογικού διαγνωστικού ελέγχου που να 
κατατάσσει τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, είτε σε δομές προσχολικής εκπαίδευ-
σης (νηπιαγωγεία τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν εντός Κέντρων φιλοξενίας) είτε 
σε τμήματα υποδοχής σε δημοτικά, γυμνάσια ή λύκεια (γενικά ή επαγγελματικά). Υπό 
την έννοια αυτή, απαιτείται η ισχυροποίηση των διαγνωστικών μηχανισμών ένταξης 
με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών στο 
σχολικό περιβάλλον. Αυτό προϋποθέτει την παροχή παράλληλης διδακτικής στήριξης, 
την υποστήριξη εκμάθησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας, την αντιμετώπιση συ-
γκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών που 
αντιμετωπίζουν το βαρύ φορτίο μιας επιβεβλημένης κινητικότητας με ιδιαίτερα δυσμε-
νείς όρους. 

Ειδικότερα, για τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι 
εξαιρετικά κρίσιμο να δύνανται να εγγραφούν σε τάξεις υποδοχής διασφαλίζοντας κάθε 
δυνατή ευκαιρία εύκολης πρόσβασης στις δομές υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συγκε-
κριμένα, είναι σημαντικό τα παιδιά να εγγράφονται στα πλησιέστερα Γυμνάσια ή Λύκεια 
σε τάξεις υποδοχής ή σε διαφορετική περίπτωση να εγγράφονται στις ΔΥΕΠ, με στόχο 
την πληρέστερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, πλησιέστερα στην 
ηλικία και την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται. Ωστόσο, είναι επιβεβλη-
μένο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Λέσβου και της Χίου όπου έχουν καταγραφεί τα 
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εντονότερα προβλήματα, να λειτουργήσουν τόσο νηπιαγωγεία μέσα στα Κέντρα Φιλο-
ξενίας όσο και οι ΔΥΕΠ (είτε σε σχολεία, είτε σε Κέντρα φιλοξενίας) για παιδιά μεγαλύ-
τερης ηλικίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η ανάγκη παροχής τυπικής εκπαίδευσης 
η οποία να υπάγεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή αντιστοιχείται 
στο επίπεδο του εθνικού αλλά και του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, είναι κάτι το 
οποίο έχει υπογραμμιστεί και επισημανθεί από διεθνείς αλλά και εθνικούς φορείς και 
ανεξάρτητες αρχές61. 

Αναφορικά προς τις τάξεις υποδοχής, είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ίδρυση και η λει-
τουργία τους στο Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο με δεδομένο πως κρίνεται απαραίτητη 
η ηλικιακή κάλυψη όλων των μαθητών. Ειδικότερα, οι τάξεις υποδοχής θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν από την υποστήριξη εξειδικευμένων και έμπειρων εκπαιδευτικών (μό-
νιμων και αναπληρωτών) που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εκπαιδευτικό αλλά και 
ευρύτερα υποστηρικτικό έργο στις τάξεις υποδοχής και τις ΔΥΕΠ. Αναμφίβολα, υπάρχει 
σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών οι οποίοι διαθέτουν σημαντικές αποσκευές εξει-
δικευμένων γνώσεων και εμπειριών είτε μέσω σπουδών, είτε μέσω επαγγελματικής 
εμπειρίας, είτε μέσω εθελοντικής εργασίας σε οργανώσεις από το χώρο του εθελοντι-
σμού και ευρύτερα από το πεδίο της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα αυτό που θα 
πρέπει να ενισχυθεί αφορά στη χάραξη μιας σοβαρής και συστηματικής στρατηγικής 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την πολύπλευρη επιστημονική, παιδαγω-
γική και ψυχολογική τους ενδυνάμωση προκειμένου να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε 
ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις απαιτήσεις ενός συμβατι-
κού σχολείου.

Είναι σαφές, πως η θεσμοθέτηση των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων στα κέ-
ντρα φιλοξενίας, αποτελεί αναγκαιότητα που πρέπει να υποστηριχθεί με όλα τα μέσα. 
Πρόκειται για νευραλγική θέση που οφείλει να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία όχι 
μόνο του εκπαιδευτικού εγχειρήματος αλλά γενικότερα της ενταξιακής προσπάθειας 
που πρέπει να καταβάλλεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσπάθεια 
αυτή αναμφίβολα οφείλει να συνδέεται με δράσεις και στενευμένες πρακτικές ευαι-
σθητοποίησης καθώς και με όλα όσα δύνανται να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 
μιας κουλτούρας ανεκτικότητας, αποδοχής, αλληλεγγύης απέναντι στο διαφορετικό και 
γενικότερα απέναντι σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε είτε καθεστώς ευπάθειας, 
είτε σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Υπό την έννοια αυτή, μέσω του ρόλου των 
Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων είναι αναγκαίο να καλλιεργείται εκείνη η στρα-

6. βλ. σχ. https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.dpnews.424870). Το ‘Έργο της 
Εκπαίδευσης των Προσφύγων-Επιστημονική Επιτροπή ΥΠΠΕΘ-Απρίλιος 2017) 



-  124  -

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο]   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: 

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τηγική προοπτική που θα προωθεί τις συνέργειες, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την 
ευαισθητοποίηση, την ενίσχυση και τη διάχυση των καλών πρακτικών στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημαντική παράμετρος της επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου στις εκπαιδευτικές δο-
μές για τους πρόσφυγες είναι η συνεργασία με άλλους φορείς από άλλα Υπουργεία αλλά 
και δημόσιους ή κοινωνικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα επιβάλλεται η σύμπλευση 
και σύνθεση δράσεων που προέρχονται από το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής με 
δράσεις και πρακτικές από το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής δίνοντας έμφαση στην 
πρόνοια, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τον εμβολιασμό, την περίθαλψη, την υγεία 
και την ασφάλεια των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Αντιλαμβανόμαστε πως απαι-
τείται μια διαρκής και εποικοδομητική συνεργασία με στόχο τη σύνθεση δυνάμεων και 
τη δημιουργική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, γεγονός που υποδηλώνει την 
ανάγκη ανάπτυξης μιας στέρεας και αταλάντευτης στρατηγικής. Υπό την έννοια αυτή, ο 
βασικός στόχος παραμένει η ομαλή ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη διαμόρφωση εποικοδομητικών προϋποθέσεων οι 
οποίες είναι αναγκαίο να διευκολύνουν τους μαθητές χωρίς να δημιουργούνται δυ-
σλειτουργίες και εντάσεις στους μαθητές που ήδη φοιτούν κανονικά. Αναντίρρητα η 
διαδικασία αυτή προϋποθέτει επιμέρους φάσεις και στάδια καθώς και ένα σχεδιασμό 
ο οποίος συνδέεται με μεταβατικές περιόδους με στόχο τη διαμόρφωση πρόσφορων 
συνθηκών ένταξης και εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας μακροπρόθεσμης εθνικής εκπαιδευτικής στρατηγικής, είναι 
σαφές πως απαιτείται εκτός από την ωρίμανση των συνθηκών, η συνεργασία και η αλ-
ληλεγγύη όλων εκείνων που εμπλέκονται σε αυτήν την πολυσύνθετη διαδικασία. Αδή-
ριτη προοπτική είναι η παραμονή και η ουσιαστική ευδοκίμηση της φοίτησης των παι-
διών αυτών στο ελληνικό σχολείο, προοπτική που συνδέεται ευθέως με δομικά προα-
παιτούμενα όπως: η ορθή και φιλική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η παράλληλη 
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ως βασικής προϋπόθεσης εκμάθησης της ελληνικής 
ή μιας άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (Kantzou,et.al. 2017), η παροχή προγραμμάτων 
εντατικών και υποστηρικτικών μαθημάτων για τα παιδιά που έχουν γνωστικά εμπόδια, 
κενά, ή προβλήματα αναλφαβητισμού, η απαιτούμενη γνωστική διαδικασία διάγνωσης 
δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών που βρίσκονται σε τάξεις γυμνασίου ή Λυκεί-
ου με στόχο τόσο την ένταξή τους σε επίπεδα ελληνομάθειας όσο και σε συγκεκριμένα 
επίπεδα αντιστοίχισης σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο Προσόντων (N.Q.F)72, όπως αυτό 

2. βλ. σχ. https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_
NOVEMBER_2016.pdf
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συναρτάται με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (E.Q.F)83. 

Είναι σαφές πως το εγχείρημα ένταξης των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα συνδέεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παι-
διών αυτών, την αποδοχή, την ενθάρρυνση της ετερότητάς του καθώς και την επούλω-
ση των πολλαπλών τραυμάτων που έχουν υποστεί. Η ένταξη όμως δεν αφορά μονομε-
ρώς την μαθησιακή εμπλοκή τους σε δραστηριότητες εντός των Κέντρων Φιλοξενίας.

 Η επαφή και η ώσμωση, με την τοπική κοινωνία είτε μέσω διαμεσολαβητών είτε μέσω 
παιδαγωγών, εκπαιδευτικών, εθελοντών και πάντα υπό την παιδαγωγική εποπτεία των 
Συντονιστών Εκπαίδευσης θα πρέπει να επιδιώκεται με στόχο την απόκτηση θετικών 
και δημιουργικών ερεθισμάτων από αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά δρώμενα, 
τοπικές καλλιτεχνικές ή αθλητικές διοργανώσεις. Ειδικότερα οι δράσεις αυτές θα πρέ-
πει πάση θυσία να συνδυαστούν με την κλασική διδασκαλία των συμβατικών μαθημά-
των, γεγονός που δύναται να συνεπικουρηθεί από φορείς της τοπικής κοινωνίας των 
πολιτών, την εκκλησία, τις εθελοντικές οργανώσεις, τους αθλητικούς συλλόγους κ.ο.κ.  

Το εγχείρημα της ένταξης μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων αναμ-
φίβολα δεν μπορεί να είναι «οριζόντιο» και αδιαφοροποίητο. Πέρα από τις γενικές στρα-
τηγικές κατευθύνσεις ,είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν διαφοροποιημένες και στοχευ-
μένες παρεμβάσεις που να αποσκοπούν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών 
και αιτημάτων (Σκούρτου, et.al. ,2004). Για παράδειγμα το κριτήριο της ηλικιακής δια-
βάθμισης αποτελεί από μόνο του μια επιβεβλημένη συνθήκη την οποία οφείλουμε να 
λάβουμε σοβαρά υπόψη. Συγκεκριμένα: η προσχολική ηλικία προϋποθέτει την ίδρυση 
αλλά και την υποστήριξη των νηπιαγωγείων στα Κέντρα Φιλοξενίας. Το νηπιαγωγείο 
αποτελεί έναν κρίσιμο θεσμό πάνω στον οποίο οφείλουμε να δομήσουμε το εγχείρη-
μα της ένταξης γεγονός που επιβάλλει συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς πολι-
τείας. Τόσο μόνιμοι εκπαιδευτικοί όσο και αναπληρωτές θα μπορούν να στελεχώνουν 
τα νηπιαγωγεία στα Κέντρα Φιλοξενίας ενώ τα Παιδαγωγικά Τμήματα θα μπορούν να 
υποστηρίζουν τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων μέσω της πρακτικής άσκησης. Επι-
προσθέτως για τα παιδιά εκείνα που οι γονείς τους διαμένουν σε αστικά κέντρα όπου 
λειτουργούν νηπιαγωγεία θα πρέπει να προωθούνται στα εκεί νηπιαγωγεία τηρώντας 
μια λογική αναλογία συμμετοχής ώστε μέσω και επιπρόσθετων νηπιαγωγών/πολιτι-
στικών διαμεσολαβητών/φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων να μην επιβαρύνεται η 
κύρια παιδαγωγική δουλειά των βασικών νηπιαγωγών και να μην αποδυναμώνεται η 
παιδαγωγική τους αποστολή. Είναι σαφές πως η κατανομή των παιδιών απαιτεί τη στε-
νή και ειλικρινή συνεργασία των συλλόγων διδασκόντων, των Διευθυντών Σχολείων, 

8. βλ. σχ. https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των υπηρεσιών των Δήμων κ.α. με στόχο την κάλυψη 
υπαρκτών αναγκών και την στρατηγική της ομαλής ένταξης με κριτήρια ανθρωπιστικά, 
παιδαγωγικά και κυρίως με αίσθημα αλληλεγγύης. 

Στην προέκταση των νηπιαγωγείων για τα παιδιά που εντάσσονται από την Α΄ Δημοτι-
κού μέχρι και τη Γ ΄Γυμνασίου, η πρακτική που ενδείκνυται αφορά την εκπαιδευτική 
ένταξη όλων των παιδιών είτε σε τάξεις υποδοχής, είτε σε κανονικές τάξεις, ανάλογα με 
το επίπεδο ελληνομάθειας. Αναμφίβολα, μόνο όσα παιδιά δεν είναι εφικτό να μεταφερ-
θούν σε τάξεις υποδοχής κανονικών σχολείων οφείλουν να συνεχίσουν να φοιτούν στις 
ΔΥΕΠ των Κέντρων Φιλοξενίας. Η δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού τάξεων υπο-
δοχής σε Δημοτικά και Γυμνάσια ή σε Διαπολιτισμικά σχολεία των οποίων ο ρόλος είναι 
διακριτός και ιδιαίτερα ουσιαστικός, θα ανακουφίσει το πρόβλημα της πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικές δομές. Ωστόσο η πρακτική αυτή δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα αναμε-
νόμενα αν δεν υπάρχει σθεναρή υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικούς πόρους, 
παιδαγωγικά μέσα. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος των παιδιών που είναι πάνω από 
15 ετών και εντάσσονται στη μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς ωστόσο να έχουν 
τελειώσει το Γυμνάσιο ή παραμένουν αναλφάβητοι, η «λειτουργικά αναλφάβητοι». 

Η ενδεδειγμένη πρακτική αναφέρεται στη δημιουργία ετήσιων εξειδικευμένων ταχύρ-
ρυθμων τμημάτων τάξεων υποδοχής την απόκτησή του απολυτηρίου γυμνασίου. Τα 
τμήματα αυτά, μπορούν να προσφερθούν σε ημερήσια ή εσπερινά ή διαπολιτισμικά 
Γυμνάσια, Λύκεια. Είναι ευνόητο πως οι πρακτικές αυτές δεν θα μπορέσουν να απο-
δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν υποστηριχθούν από τα κατάλληλα μέσα 
και εργαλεία (παιδαγωγικά υλικά, διαγνωστικά εργαλεία κατάταξης σε επίπεδα ελληνο-
μάθειας, αναλυτικά προγράμματα, εγχειρίδια, μέθοδοι αξιολόγησης και πιστοποίησης 
γνώσεων κ.λπ.)

Όπως προαναφέρθηκε, η φοίτηση σε τάξεις υποδοχής αποτελεί ένα από τα πιο αποτε-
λεσματικά μέτρα ένταξης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύ-
γων, διαπίστωση που ενισχύεται από σειρά μελετών και ερευνών. Ωστόσο, για τις πε-
ριπτώσεις εκείνες που η φοίτηση σε τάξεις υποδοχής είναι αδύνατη ή μη εφικτή λόγω 
απόστασης ή άλλων αδυναμιών προσέγγισης του αστικού ιστού, η λειτουργία των ΔΥΕΠ 
προσφέρεται ως πρόσκαιρη λύση, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει 
τα 2 σχολικά έτη. Είναι ευνόητο πως παρόλο που οι ΔΥΕΠ προσφέρουν σημαντικό έργο 
έκτακτης ανάγκης, η μονιμοποίηση της χωροθέτησής και λειτουργίας τους δημιουργεί 
συνθήκες γκετοποίησης γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές μιας ορθολογικής, κοινω-
νικά και παιδαγωγικά ισορροπημένης διαδικασίας ένταξης. Υπό την έννοια αυτή είναι 
σημαντικό η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας, άρα και των ΔΥΕΠ που αναγκαστικά 
ιδρύονται, να βρίσκονται σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε κανονικά σχολεία, ημερή-
σια, εσπερινά ή διαπολιτισμικά να είναι εφικτή μέσω οργανωμένης μεταφοράς με ευ-
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θύνη του Υπουργείου, της περιφέρειας, ή των Δήμων. Ειδικότερα για τα παιδιά που 
είναι πάνω από 15 ετών είναι αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ένταξή 
τους σε τάξεις υποδοχής για συνέχιση σε επαγγελματικά λύκεια  με σκοπό την ανάπτυ-
ξη των σπουδών τους στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Αναμφίβολα η επιλογή αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την εργασία ορισμένων εφή-
βων άνω των 15 οι οποίοι μπορεί να συνδυάσουν την εργασία τους με τεχνικές και 
επαγγελματικές σπουδές σε νυχτερινό Λύκειο ή ενδεχομένως σε Λύκειο Δεύτερης 
Ευκαιρίας η ίδρυση του οποίου θα μπορούσε πια να δρομολογηθεί. Αναμφίβολα, στο 
πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες που δίνονται μέσω των 
θέσεων μαθητείας αλλά και πρακτικής άσκησης σε εφήβους που φοιτούν στην τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι σαφές πως απαιτείται ιδιαίτερη και στοχευμένη 
ευελιξία προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση αλλά και η διασύνδεση ανάμεσα σε 
μορφές τυπικής αλλά και μη τυπικής εκπαίδευσης. Υποστηρικτικό εργαλείο σε κάθε 
περίπτωση, αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, συμβουλευτικής και καθοδήγησης με σκοπό την ενδυνάμωση της προσπάθειας, 
την πληροφόρηση αλλά και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
επιλογών. 

Ειδικότερα, για τις δομές μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί 
κρίσιμο σημείο η δημιουργία διαγνωστικών εργαλείων ένταξης και κατάταξης μέσω 
ειδικών διαπιστωτικών tests, με στόχο την υποβοήθηση παιδιών προσφύγων τα οποία 
θα μπορούσαν να ενταχθούν στο επίπεδο που τους αναλογεί βάσει της προηγούμενης 
μαθησιακής τους πορείας.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο σε 
επίπεδο μάθησης όσο και σε επίπεδο προσανατολισμού, (Cohen-Goldner & Eckstein, 
2008) σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν: α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ) (αρχική κατάρτιση) σε όλες τις περιφέρειες καθώς και τα Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) (συνεχιζόμενη κατάρτιση) τα οποία θα δύνανται να οργα-
νώσουν εξειδικευμένα προγράμματα με συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες οι οποίες 
θα μπορούν να αναγνωριστούν και να μεταφερθούν διαμορφώνοντας ένα σαφές εκπαι-
δευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά. 
β) τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τα ΑΤΕΙ αλλά και οι πανεπιστημιακές δομές 
που συνδέονται με τεχνικά επαγγέλματα και εφαρμοσμένες επιστήμες (Πολυτεχνεία, 
Γεωπονικά Πανεπιστήμια, Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) μπορούν να 
παρέχουν προγράμματα  σε εφαρμόσιμες και στοχευμένες γνώσεις και δεξιότητες με 
σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της επαγγελματικής ένταξης των προσφυγόπουλων 
που διαθέτουν πρότερες μαθησιακές και εργασιακές εμπειρίες είτε από μη τυπικές, είτε 
από άτυπες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές (Cohen-Goldner & Eckstein, 
2008).
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Ωστόσο, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το ζήτημα της παροχής «πολιτισμικού κεφαλαίου» 
(Romanowski, 2003) το οποίο δεν συνδέεται κατ΄ανάγκη με συγκεκριμένες επαγγελ-
ματικές δεξιότητες αλλά με την ευρύτερη παροχή γενικής και πολιτιστικής παιδείας η 
οποία μπορεί να εδράζεται σε δραστηριότητες και σε μαθησιακές εμπειρίες όπως η τέ-
χνη, ο κινηματογράφος, η μουσική, ο χορός κ.ο.κ. Είναι σαφές πως πέρα από το σκέλος 
της παροχής τυπικών γνώσεων οι οποίες αντιστοιχούν στη βασική σχολική εκπαίδευ-
ση, η παροχή ενός ευρύτερου μορφωτικού κεφαλαίου θα προσδώσει σημαντικό όφε-
λος αφού με τον τρόπο αυτό εγγράφονται σημαντικά πολιτισμικά παράγωγα τα οποία 
ενισχύουν ευθέως τη διαδικασία ένταξης (Romanowski, 2003).

Στην προέκταση των παραπάνω, σημαντική κρίνεται η διαμόρφωση ενός σχεδίου 
πολιτικών και πρακτικών ενίσχυσης των προσφυγόπουλων που ανήκουν σε ηλικίες 
μεγαλύτερες των 18. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας αλλά και η αντιστοίχιση των 
προσόντων τους με σκοπό την ορθή διάγνωση των δεξιοτήτων τους αποτελεί βασι-
κή προϋπόθεση για την προετοιμασία των νέων αυτών, είτε για φοίτηση σε σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας, είτε για την εισαγωγή τους σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με στόχο την ενίσχυση της φοίτησής τους σε αυτές. Στην προκειμένη περίπτωση θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί το πρότυπο των εξετάσεων για τους Έλληνες μαθητές του 
εξωτερικού μέσα και από την αξιοποίηση και άλλων υποστηρικτικών μέτρων όπως 
η χορήγηση υποτροφιών, επιδομάτων οικονομικής στήριξης κ.ο.κ. Ταυτόχρονα, είναι 
σημαντικό να αξιοποιηθεί ο ρόλος θεσμών όπως το ΔΟΑΤΑΠ για τις περιπτώσεις εκεί-
νων οι οποίοι ήταν ήδη φοιτούντες στα Πανεπιστήμια στις χώρες προέλευσης. Μέσω 
ειδικών διαδικασιών διάγνωσης θα δύνανται να εντάσσονται στο επίπεδο σπουδών που 
τους αντιστοιχεί ενώ θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ενίσχυση και ολοκλήρωση της 
ελληνομάθειας (Kantzou et.al., 2017) προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά το 
εγχείρημα της φοίτησης στο αντίστοιχο πρόγραμμα και εξάμηνο.

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα το οποίο οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι η 
μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι σαφές πως τα παιδιά που 
διαπιστωμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν υπεύ-
θυνα με την αρμόζουσα προσοχή καθώς και την κατάλληλη ιατρική, παιδαγωγική και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη (Szente, Hoot, & Taylor, 2006). Πέρα από την ειδική εκπαί-
δευση αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε θέματα 
ένταξης, συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης η Διεύθυνση Ειδικής αγωγής του Υπουρ-
γείου Παιδείας καθώς και άλλοι φορείς όπως τα ΚΕΔΔΥ αλλά ακόμα και η ΕΣΑμΕΑ θα 
μπορούσαν να συγχρονιστούν και να διαμορφώσουν ένα ενιαίο πλαίσιο παρέμβασης 
ώστε τα παιδιά να μην υποστούν το «διπλό αποκλεισμό» που η μοίρα τους επιφυλάσσει: 
της «προσφυγιάς» και των «ειδικών τους αναγκών». 

Σταθερή και οριζόντια παράμετρος του εγχειρήματος της εκπαίδευσης των παιδιών των 
προσφύγων, αποτελεί η συστηματική και αποτελεσματική διδασκαλία της ελληνικής 
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γλώσσας (Kantzou κ.α., 2017) μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα σε μια προσπά-
θεια να ενισχύεται το γλωσσικό στοιχείο διαθεματικά και διεπιστημονικά. Συνολικότε-
ρα, στην προσπάθεια αυτή μπορούν να συμβάλουν εκτός από τα γλωσσικά μαθήματα τα 
εικαστικά, τα μαθηματικά, η πληροφορική, οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες. Επι-
κουρικά, μπορούν να διαμορφωθούν ειδικά εκπαιδευτικά υλικά με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών οι οποίες είναι αναγκαίο να ενταχθούν δομικά στην εκπαίδευσή τους σε 
όλες τις φάσεις και σε όλες τις ηλικίες.

Αναφέρθηκε προηγουμένως η ανάγκη παροχής και ανάπτυξης «πολιτισμικού κεφα-
λαίου» σε όλα τα παιδιά των προσφύγων ανεξαιρέτως ηλικίας (Erel, 2010). Είναι σα-
φές πως ο παράγοντας αυτός αποτελεί μια βασική συνιστώσα στη διαδικασία ομαλής 
ένταξης και δημιουργικής κινητικότητας των προσφύγων αφού μέσω της αισθητικής 
και πολιτισμικής καλλιέργειας αναπτύσσονται θετικές στάσεις και αντιλήψεις που διευ-
κολύνουν την ανεκτικότητα, τη δεκτικότητα, τον πλουραλισμό, την αποδοχή, την κατα-
νόηση της ετερότητας και εν τέλει την αποτελεσματική ένταξη. Επιπροσθέτως το «πολι-
τισμικό κεφάλαιο» διαμορφώνει προδιαθέσεις και συμβάλει στην ανάπτυξη υποδόριων 
εκλεκτικών συγγενειών που υποβοηθούν την ομαλή ένταξη και τη σφυρηλάτηση ισχυ-
ρών δεσμών ανάμεσα σε ανθρώπους που εκτίθενται σε αμφίσημα και πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα (Erel,2010). Είναι βέβαιο πως προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να 
λειτουργήσουν ενθαρρυντικά καλλιτεχνικές αθλητικές και διάφορες πολιτιστικές δρα-
στηριότητες με στόχο τη διεύρυνση της αισθητικής καλλιέργειας, την ανάδειξη των αξι-
ών του ανθρωπισμού, την ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και της «αίσθησης 
του ανήκειν» σε ένα κοινό πολιτισμικό σύμπαν (Raghuram, 2013)που διέπεται από τις 
αρχές του ανθρωπισμού, της ανεκτικότητας της κοινής αποδοχής όλων των θρησκει-
ών, των γλωσσών, των πολιτισμών όλων των λαών. 

Συγκεκριμένα, προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά η διορ-
γάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με έμφαση στη μουσική, στο χορό, το θέατρο 
και τον κινηματογράφο σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι δεσμοί αλλά και οι συνέρ-
γειες μεταξύ ντόπιων και προσφύγων (Raghuram, 2013). Συγκεκριμένα οι εικαστικές 
αλλά και οι παραστατικές τέχνες, δύνανται να συμβάλουν στην επούλωση των ψυχικών 
τραυμάτων, στην υπέρβαση των φοβικών συνδρόμων, στην ανάπτυξη των δημιουργι-
κών τάσεων, στην αναζήτηση και ανάδειξη εσωτερικών δυνάμεων, στην ομαδικότητα, 
τη δημιουργική καινοτομία και την αίσθηση της συλλογικότητας. Στην ίδια κατεύθυνση, 
δύναται να λειτουργήσει και η εμπλοκή των προσφυγόπουλων σε αθλητικές δραστη-
ριότητες με σκοπό την ενίσχυση της ομαδικότητας, την ψυχολογική και σωματική τους 
ανάπτυξης, την καλλιέργεια της ομαδικότητας, της αγωνιστικής διάθεσης, της ευγενούς 
άμιλλας και της σφυρηλάτησης νέων δεσμών φιλίας και συνεργασίας. Αναμφίβολα, η 
διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο συμβάλει 
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στη συνεργασία και τη ψυχική ανάταση των εμπλεκομένων, γεγονός που υποδηλώνει 
την ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συγκεκριμένη διάσταση και ενισχυθεί δεόντως.

Ωστόσο,να από τα μείζονα ζητήματα που επείγουν είναι μια δράση οριζόντιου και δομι-
κού χαρακτήρα όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. Το γεγονός αυτό εδράζεται στο ότι το έργο των εκπαιδευτικών σε 
δομές φιλοξενίας αλλά και σχολεία με προσφυγόπουλα είναι εξαιρετικά απαιτητικό, με 
ιδιαιτερότητες και πολλαπλές ευθύνες. 

Η πρακτική της απόσπασης έμπειρων εκπαιδευτικών στη βάση του εθελοντισμού και 
της ηθελημένης μετακίνησης σε δομές με τέτοια χαρακτηριστικά αποτελεί μια ενδεδειγ-
μένη πρακτική που είναι προφανές πως ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια για αποτε-
λεσματική παροχή εκπαιδευτικού έργου στη βάση της ένταξης και της συμπερίληψης. 
Επιπροσθέτως, η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με ειδικά προσόντα ενισχύ-
ει περαιτέρω το προσωπικό που καλείται να εμπλακεί ενεργά στην παροχή εκπαιδευτι-
κού έργου σε Κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχής, δομές Προσφύγων κλπ. 

Αναμφίβολα, είτε πρόκειται για ώριμους εκπαιδευτικούς, είτε για αναπληρωτές με μι-
κρότερη πείρα κ.ο.κ. είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί μια ρεαλιστική πρόταση διαρκούς 
επιμόρφωσης, παιδαγωγικής και επιστημονικής υποστήριξης αφού τα ζητήματα είναι 
πολλά, ευαίσθητα και κυρίως διαρκώς εξελισσόμενα. Αυτό σημαίνει η επιμόρφωση σε 
ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε θέματα ετερότητας, σε ζητήματα διαχείρισης 
κρίσεων και συγκρούσεων, σε πρακτικές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε θέματα δί-
γλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα μιας συγκροτημένης και 
ορθολογικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης με σκοπό την ένταξη και την συμπερίληψη σε 
όλες της τις εκφάνσεις. 

Είναι σαφές, πως η επιμόρφωση οφείλει να βασίζεται σε όλες τις σύγχρονες παιδαγω-
γικές θεωρίες αλλά και τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζο-
νται σε όλα τα σύγχρονα και ευνομούμενα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και επιπλέον έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία. Συγκεκριμένα η 
επιμόρφωση επιβάλλεται να είναι εστιασμένη ώστε:

• να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη της εν-
συναίσθησης

• να διαμορφώσει ένα ισχυρό θεωρητικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό οπλοστά-
σιο κατά των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού

• να παρέχει ένα ισχυρό γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του φαι-
νομένου του πολέμου, της προσφυγιάς, της μετανάστευσης, των πληθυσμιακών 
μετακινήσεων στη συγχρονία και τη διαχρονία
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• να προσδώσει και να αναπτύξει τα σύγχρονα εργαλεία κατανόησης της πολιτισμι-
κής, θρησκευτικής, γλωσσικής και ιστορικής ετερότητας

• να αναδείξει τις καλές πρακτικές και να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης, ερ-
μηνείας, αξιολόγησης και κριτικής αφομοίωσης

Σημαντικό επίσης ζήτημα αποτελεί, η επιμόρφωση των στελεχών της διοίκησης της 
εκπαίδευσης σε όλα τα κλιμάκια και τις θέσεις ευθύνης (περιφερειακοί διευθυντές, 
διευθυντές σχολείων, σύμβουλοι, προϊστάμενοι, κ.ά.) αφού μέσω αυτών ενυπάρχει η 
διοικητική ευθύνη αλλά και η γραφειοκρατική διαχείριση όλων των ζητημάτων που 
αφορούν στην παροχή εκπαιδευτικού έργου. Είναι σημαντικό τα στελέχη που κατέχουν 
διοικητική εξουσία και ευθύνη να κατανοήσουν την ουσία του εν λόγω εγχειρήματος 
αφού σε πολλές περιπτώσεις η διακριτική ευχέρεια σε επίπεδο διαχείρισης μπορεί να 
καταστεί διευκολυντικός παράγοντας και να συμβάλει καταλυτικά στη διευθέτηση και 
την εξομάλυνση δυσλειτουργιών και παθογενών καταστάσεων. 

Είναι απόλυτα σαφές, πως χωρίς την αρωγή και την ενεργό συμπαράσταση των στελε-
χών της διοίκησης, το έργο των εκπαιδευτικών της καθημερινής πράξης δεν θα είναι 
εύκολο να αναπτυχθεί και να αποδώσει τα αναμενόμενα, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντα-
σης, κρίσης ή ακόμα και σύγκρουσης. Ταυτόχρονα το έργο της επιμόρφωσης, για εξει-
δικευμένα θέματα, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί από ειδικούς επαγγελματίες και εμπει-
ρογνώμονες όπως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί 
ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι κ.α με σκοπό την πληρέστερη, επιστημονική 
και έγκυρη ενημέρωση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τα όποια άπτονται του παιδαγω-
γικού ενδιαφέροντος και θα συμβάλλουν δραστικά στην ομαλή ενταξιακή πορεία των 
παιδιών των προσφύγων (Tomlinson & Egan, 2002). 

Ωστόσο, ένα επίσης κρίσιμο ζήτημα, είναι η υπεύθυνη και ψύχραιμη ενημέρωση των 
γονέων, των κηδεμόνων αλλά και των ίδιων των μαθητών. Είναι σημαντικό να δοθεί 
έμφαση στην ηθική, ψυχολογική αλλά και τη γενικότερη προετοιμασία τους για την 
υποδοχή των προσφυγόπουλων στις δομές εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση σε ζητήμα-
τα ετερότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικότητας και αντιμετώπισης των 
διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού.

Αναμφίβολα, οι τοπικές κοινωνίες με εφαλτήρια τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές δομές 
είναι αναγκαίο να εμπλακούν με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται πρόσφορο αφού δεν απου-
σιάζουν οι περιπτώσεις όπου αναδύονται τάσεις ρατσιστικής αντιμετώπισης, άρνησης 
και επιθετικότητας απέναντι σε παιδιά αλλά και γονείς πρόσφυγες (Knox & Kushner, 
2012).
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Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πως η άγνοια αλλά και η αδιαφορία γύρω από τέτοια 
σοβαρά ζητήματα συνιστούν γόνιμο έδαφος για την ευδοκίμηση αρνητικών συμπερι-
φορών που δυναμιτίζουν το κλίμα και τις διαδικασίες ομαλής ένταξης. Επιπροσθέτως, 
διαμορφώνουν το κλίμα για την ανάπτυξη αντικοινωνικών και παθογενών φαινομένων 
που δηλητηριάζουν τις ζωές των μικρών παιδιών προάγοντας το μίσος, το ρατσισμό, το 
φανατισμό και την επιθετικότητα (Knox, & Kushner, 2012). Είναι προφανές πως ακόμα 
και εκεί που θεωρητικά δεν διαφαίνονται τέτοιες τάσεις, η εμπέδωση των θεμελιωδών 
αξιών του ανθρωπισμού, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης διαμορφώ-
νει ένα ισχυρό ανάχωμα πρόληψης και ενίσχυσης του ανθρωπιστικού και δημοκρατι-
κού χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε όλο το κοινωνικό φάσμα.

Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης, είναι σημαντικό να αναζητηθούν και να αξι-
οποιηθούν οι πρόσφυγες που έχουν εκπαιδευτική ιδιότητα ή ακόμα και σπουδές στην 
εκπαίδευση. Ο εντοπισμός και η αξιοποίησή τους μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά 
είτε στο πεδίο της διαμεσολάβησης, είτε στο επίπεδο του βοηθητικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού, αφού μέσω της μητρικής τους γλώσσας αλλά και των ειδικών προσόντων 
που κατέχουν βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στα προσφυγόπουλα που έρχονται στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, καλής πίστης και 
συνεργασίας αποτελούν κομβικά στοιχεία στη σφυρηλάτηση μιας ενταξιακής διαδρο-
μής η οποία θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές.
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Παράρτημα

(Richardson, E., MacEwen, L. and Naylor, R. (2018). 
Teachers of refugees: a review of the literature.

Reading: Education Development Trust)

Σύμβαση που σχετίζεται 
με το καθεστώς των 

προσφύγων
1951

• Η πολυμερής συνθήκη του ΟΗΕ 
καθορίζει ποιος είναι πρόσφυγας και 
καθορίζει τα δικαιώματα των ατόμων 
που αιτούνται άσυλο και τις ευθύνες 
των χωρών που χορηγούν άσυλο.

• Το άρθρο 22 της Συνθήκης ορίζει ότι 
«τα συμβαλλόμενα κράτη παρέχουν 
στους πρόσφυγες την ίδια μεταχείριση 
με εκείνη του

• χορηγείται στους υπηκόους όσον 
αφορά τη στοιχειώδη εκπαίδευση ».

• 146 χώρες έχουν υπογράψει τη 
συνθήκη. Η Ιορδανία, ο Λίβανος, η 
Μαλαισία και το Πακιστάν δεν την 
έχουν υπογράψει
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Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτισμικά Δικαιώματα
1966

• Η σύμβαση αυτή καθορίζει τα 
δικαιώματα που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση, την εργασία, το κατάλληλο 
βιοτικό επίπεδο, τη στέγαση, τα 
τρόφιμα, το νερό και την υγιεινή, την 
κοινωνική ασφάλιση και την υγεία.

• Το άρθρο 13 ορίζει ότι η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική 
και διατίθεται δωρεάν σε όλους. 
Δηλώνεται επίσης ότι η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση πρέπει να είναι γενικά 
διαθέσιμες και προσιτές.

• Η Μαλαισία δεν έχει υπογράψει ούτε 
επικυρώσει τη σύμβαση

Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού
1989

• Αυτή η συνθήκη για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθορίζει τα πολιτικά, 
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα των παιδιών.

• Η σύμβαση είναι η πιο ευρεία και 
ταχύτατα επικυρωμένη συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία, 
η οποία κυρώθηκε από όλες τις 
χώρες εκτός από τις ΗΠΑ και το Νότιο 
Σουδάν.

• Το άρθρο 28 ορίζει ότι «τα 
συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση 
και η επίτευξη αυτού του δικαιώματος 
επιτυγχάνεται προοδευτικά με βάση 
τις ίσες ευκαιρίες». Η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση πρέπει να είναι ελεύθερη 
και υποχρεωτική για όλα τα παιδιά



-  150  -

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]

Η Προστασία των παιδιών προσφύγων 

σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση 

για την Προστασία των Παιδιών 

(UNHCR, 1994)

Βασικές διατάξεις για την προστασία των παιδιών 
από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών

«Σε κάθε δράση η οποία αφορά παιδιά…. τα συμφέροντα των παιδιών θα πρέπει να απο-
τελούν την πρωταρχική μέριμνα» (Άρθρο 3)

«Κάθε κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα κάθε παιδιού στην επικράτειά του 
χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης» (Άρθρο 2)

Α. Κουλτούρα

Η σημασία των παραδοσιακών και πολιτιστικών αξιών του κάθε λαού η προστα-
σία και η αρμονική ανάπτυξη του παιδιού (Προοίμιο).

Κάθε παιδί που ανήκει σε μια «εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική» μειονότητα ή

η ιθαγενή ομάδα έχει «το δικαίωμα σε ζει σε κοινότητα με άλλα μέλη που διαθέτουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά, να απολαμβάνει την κουλτούρα του, να εκδηλώνει και να ασκεί το δική 
του / της θρησκεία ή να χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα» (άρθρο 30)

Ερωτηματολόγιο ελέγχου της προστασίας της κουλτούρας

✓✓ Υιοθετούνται συμμετοχικές στρατηγικές κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
υπηρεσιών προστασίας των προσφύγων;

✓✓ Είναι σε θέση και έχουν τη δυνατότητα οι πρόσφυγες να ασκήσουν τα θρησκευ-
τικά τους δικαιώματα;
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✓✓ Η διαχείριση της διαβίωσης των προσφύγων ενισχύουν και προστατεύουν τις πο-
λιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες;

✓✓ Χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα των παιδιών και διδάσκεται στα παιδιά;

✓✓ Προωθείται η οικονομική αυτάρκεια του προσφυγικών οικογενειών ως μέσο για 
να ζήσουν τη ζωή που προτιμούν;

✓✓ Πραγματοποιούνται και προωθούνται αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
αναψυχής;

✓✓ Προωθείται η προσαρμογή στις πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες της χώρας και 
της κοινότητας υποδοχής προωθείται;

✓✓ Παρακολουθούνται ενδεχόμενες υποχρεωτικές θρησκευτικές ή πολιτισμικές 
πρακτικές από τους οργανισμούς βοήθειας;

B. Ψυχοκοινωνική Ευημερία

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να «τυγχάνει της προστασίας και της φροντίδας που είναι 
απαραίτητη για την ευημερία του» (Άρθρο 3.1).

Κάθε παιδί που είναι θύμα «κάθε μορφής κακοποίησης ή αμέλειας έχει το δικαίωμα σε 
φυσική και ψυχολογική ανάκαμψη και κοινωνική επανένταξη» (Άρθρο 39).

Ερωτηματολόγιο ελέγχου της προστασίας της κουλτούρας

Β.1. Γενικές συνθήκες

✓✓ Οι οικογένειες ζουν μαζί;

✓✓ Έχουν επαρκή προστασία της ιδιωτικής ζωής;

✓✓ Υπάρχει μέριμνα ώστε οι οικογένειες των προσφύγων να ζήσουν με αξιοπρέπεια 
και να φροντίσουν και προστασία των παιδιών τους; Τι άλλο μπορεί να γίνει;

✓✓ Ποια είναι οι κοινές δραστηριότητες που προωθεί η κοινότητα ώστε να βοηθήσει 
τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες;

✓✓ Πώς οι γενικές συνθήκες διαβίωσης και η κοινωνική οργάνωση του προσφυγι-
κού πληθυσμού επηρεάζουν την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών;

✓✓ Ποια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την αποτύπωση τις συνθήκες δι-
αβίωσης των παιδιών και των παιδιών και των οικογενειών τους;
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✓✓ Υπάρχουν άτομα στην κοινότητα των προσφύγων που θα μπορούσαν να παρέ-
χουν τακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά προσφύγων, όπως η άτυπη εκπαί-
δευση, το παιχνίδι και η αναψυχή;

Β.2. Γονείς

✓✓ Ποια είναι η φύση της κακουχίας και του άγχους που αντιμετωπίζουν οι γονείς 
των προσφύγων και ου επηρεάζουν την ευημερία τους καθώς και το πώς φρο-
ντίζουν τα παιδιά τους; Ποια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν για να μειωθούν 
αυτές οι δυσκολίες;

✓✓ Οι γονείς βλέπουν να χτυπούν τα παιδιά τους περισσότερο από ό, τι συνήθως 
επιτρέπεται

✓✓ στο εσωτερικό τους πολιτιστικό πλαίσιο;

✓✓ Υπάρχουν ευκαιρίες για να συζητήσουν οι γονείς και να αναζητήσουν βοήθεια για 
την αγωνία και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτοί και τα παιδιά 
τους;

Β.3. Παιδιά

✓✓ Υπάρχουν παιδιά στα οποία παρέχεται ανεπαρκής ανατροφή και φροντίδα; 

✓✓ Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η φροντίδα που λαμβά-
νουν αυτά τα παιδιά;

✓✓ Υπάρχουν παιδιά που είναι μόνα;

✓✓ Υπάρχουν παιδιά που συμπεριφέρονται με επιθετικό και βίαιο τρόπο;

✓✓ Παρέχονται στα παιδιά επαρκείς πολιτιστικά ευκαιρίες ώστε να εκφράσουν τις 
ανησυχίες, ιδέες και τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν;

✓✓ Αντιμετωπίζονται με επάρκεια οι ειδικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών;

✓✓ Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν;

Β.4. Υπηρεσίες

✓✓ Παρέχεται ικανοποιητική και τακτική εκπαίδευση στα παιδιά καθώς και άλλες κα-
τάλληλες δραστηριότητες  ώστε να αναπτύσσονται ομαλά;
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✓✓ Οι ενήλικοι πρόσφυγες και τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες 
και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών;

✓✓ Υπάρχουν δομημένα συστήματα ανίχνευσης και παροχής βοήθειας σε παιδιά που 
αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική δυσφορία;

✓✓ Παρέχεται κατάρτιση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλους εργαζόμενους που θα 
χρειαστεί να βοηθήσουν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά που διατρέχουν 
κίνδυνο;

✓✓ Υπάρχουν εξειδικευμένες υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά που 
ενδέχεται να τις χρειαστούν;

Γ. Υγεία και Διατροφή

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα «στην υψηλοτέρου επιπέδου υγεία» (Άρθρο 24)

Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να «εξαλείψουν τον 
βρεφικό και τον παιδικό θάνατο», να αναπτύξουν «πρωτοβάθμια παροχή υγείας» και να 
«διδάσκουν στα παιδιά «την σωστή υγεία και διατροφή» (Άρθρο 24). 

Γ.1. Νερό

✓✓ Έχουν πρόσβαση τα προσφυγόπουλα σε κατάλληλες ποσότητες νερού, το οποίο 
μπορεί να μεταφερθεί;

✓✓ Το νερό συλλέγεται από ασφαλείς πηγές; Αποθηκεύεται σωστά;

✓✓ Τι ρόλο παίζουν τα παιδιά στη συλλογή του νερού;

✓✓ Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρό-
τερων παιδιών στο νερό;

Γ.2. Υγιεινή περιβάλλοντος

✓✓ Η διαχείριση της υγιεινής συνοδεύεται και από σχετικό πρόγραμμα αγωγής υγείας;

✓✓ Είναι ασφαλής η περιοχή από πλημμύρες;

✓✓ Τα σχολεία και τα ιατρεία διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής;
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✓✓ Είναι καθαρές όλες οι εγκαταστάσεις;

✓✓ Μοιράζονται τακτικά οι απαραίτητες ποσότητες σαπουνιών;

✓✓ Υπάρχει ορθά και υγιεινά οργανωμένη συλλογή των στερεών αποβλήτων;

✓✓ Έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά σε βασικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής;

Γ.3. Καταλύματα

✓✓ Τα διαθέσιμα καταλύματα προσφέρουν στα παιδιά και στις μητέρες τους την κα-
τάλληλη προστασία;

✓✓ Οι προδιαγραφές των χώρων, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας είναι επαρκείς ώστε οι οικογένειες και οι γονείς να μεγαλώσουν με αξιο-
πρέπεια τα παιδιά τους και να ικανοποιούν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και την 
αξιοπρέπειά τους;

Γ.4. Τροφή και διατροφή

✓✓ Τα παιδιά λαμβάνουν τις κατάλληλες ποσότητες τροφής με την κατάλληλη ποιό-
τητα;

✓✓ Το φαγητό που παρέχεται είναι πολιτισμικά και κοινωνικά αποδεκτό, εύγευστο 
και εύπεπτο;

✓✓ Είναι επαρκώς διαθέσιμα μαγειρικά σκεύη και συσκευές μαγειρέματος;

✓✓ Έχουν δημιουργηθεί συστήματα παρακολούθησης της διατροφής;

✓✓ Υπάρχουν ενδείξεις ασθενειών μεταξύ των παιδιών, ιδιαίτερα των κοριτσιών, 
των εγκύων ή των θηλαζουσών γυναικών;

✓✓ Προωθείται ο θηλασμός και αποθαρρύνεται η χρήση των μπουκαλιών;

✓✓ Η χρήση των γαλακτοκομικών προϊόντων παρακολουθείται και τηρείται σύμφω-
να με την πολιτική της UNHCR;

✓✓ Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών; -

✓✓ Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τη διατροφή;
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Γ.5. Υπηρεσίες Υγείας

 Γ.5.1. Παρακολούθηση

Υπάρχει σύστημα επιδημιολογικής παρακολούθησης της περιοχής και του πληθυσμού;

 Γ.5.2. Επείγουσες παρεμβάσεις

✓✓ Έχουν χορηγηθεί ανοσοποιήσεις ιλαράς σε όλα τα παιδιά 0- 6 μηνών (αναμνηστι-
κές στα εννέα μηνών) έως πέντε ετών (και αν υπάρχει αποδείξεις κακού εμβολι-
ασμού σε ηλικιωμένους ή σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών);

✓✓ Υπάρχει διαθέσιμο επαρκές διάλυμα στοματικής επανυδάτωσης (ORS) και η θε-
ραπεία επανυδάτωσης από το στόμα (ORT) είναι συστηματοποιημένη με τη δη-
μιουργία  κέντρων ORT για πρόωρη αντιμετώπιση περιπτώσεων αφυδάτωσης;

✓✓ Υπάρχει έλεγχος των επιπέδων βιταμίνης Α μεταξύ των παιδιών και ο μηχανι-
σμός επανόρθωσης των κατάλληλων επιπέδων της;

 Γ.5.3. Υπηρεσίες Υγείας

✓✓ Οι πρόσφυγες, είτε κατοικούν σε αγροτικές είτε σε αστικές περιοχές, έχουν πρό-
σβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης η οποία να προσφέρει την πα-
ρακολούθηση της υγείας των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών, ανατοξίνη 
τετάνου, ανοσοποίηση για έγκυες γυναίκες, υπηρεσίες υγείας των γονέων και 
των παιδιών, βασική θεραπεία κοινών ασθενειών μεταξύ των παιδιών, ανοσο-
ποίηση, κατάρτιση των κοινοτικών εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της 
υγείας, ενεργό πρόγραμμα υγιεινής και αποχέτευσης, υπηρεσίες παροχής εκπαί-
δευσης και υγείας στα παιδιά.

✓✓ Οι υπηρεσίες υγείας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων;

✓✓ Απαιτούνται επιπλέον γυναίκες επαγγελματίες υγείας  ή υπάλληλοι υγειονομικής 
περίθαλψης;

 Γ.5.4. Εκπαίδευση για την υγεία

✓✓ Παρέχεται η ακατάλληλη εκπαίδευση και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών;

✓✓ Υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών υγείας 
που επηρεάζουν παιδιά και εφήβους;

✓✓ Υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση ενός φορέα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης υπαλλή-
λων στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη;
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Δ. Πρόληψη και θεραπεία της αναπηρίας

Κάθε παιδί με αναπηρία έχει δικαίωμα στην ειδική μέριμνα, εκπαίδευση και κατάρτιση

προκειμένου να απολαύσει την αξιοπρέπειά του και αξιοπρεπή ζωή και να επιτύχει το 
μέγιστο βαθμός αυτοπεποίθησης και κοινωνική ένταξη (άρθρο 23)

Ένα παιδί «θύμα βασανιστηρίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλες συγκρούσεις» έχει δικαίωμα σε «σω-
ματική και ψυχολογική ακεραιότητα», ψυχολογική ανάκαμψη και κοινωνική επανένταξη 
(Άρθρο 39)

Δ.1. Γεγονότα

✓✓ Έχουν καταχωρηθεί και αξιολογηθεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες; Ποιο είναι το 
φύλο και η ηλικία τους;

✓✓ Ποια είναι η φύση και η έκταση των αναγκών τους;

✓✓ Ποιες είναι οι πολιτισμικές συμπεριφορές απέναντι σε διαφορετικές αναπηρίες;

✓✓ Οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρία παρέχουν βοήθεια για να αντιμετωπί-
σουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού τους;

Δ.2. Παρέμβαση

✓✓ Λαμβάνονται μέτρα ώστε κάθε παιδί με αναπηρία να μπορέσει να φτάσει στο δυ-
ναμικό του;

✓✓ Υπάρχουν υπηρεσίες αποκατάστασης που βασίζονται στην κοινότητα και αφο-
ρούν την οικογένεια;

✓✓ Τα παιδιά με αναπηρία ενσωματώνονται στις συνήθεις υπηρεσίες και τη ζωή της 
κοινότητας, όπως η σχολική εκπαίδευση;

✓✓ Ποια πρόσθετα μέτρα απαιτούνται για την αποκατάσταση της ευημερίας των προ-
σφυγόπουλων με αναπηρίες;
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Ε. Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

Κανένα παιδί δεν θα υποστεί βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία (Άρθρο 37).

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οικονομική, σεξουαλική, στρατιωτική και όλες τις 
άλλες μορφές εκμετάλλευσης (Άρθρα 32, 33, 34, 36 και 38)

Η κράτηση πρέπει να “χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση και με μέτρο για το συντομό-
τερο κατάλληλο χρονικό διάστημα (Άρθρο 37)

Ε.1. Απειλές για την ασφάλεια

✓✓ Ποιες είναι οι απειλές για την ασφάλεια των παιδιών προσφύγων;

✓✓ Έχουν πεθάνει τα παιδιά προσφύγων; Αν ναι, από ποια αιτία; Τι ενέργειες θα μπο-
ρούσαν να έχουν εμποδίσει αυτούς τους θανάτους;

✓✓ Τα παιδιά των προσφύγων υφίστανται σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, 
βασανίζονται, απάγονται, κάνουν στρατιωτική θητεία ή είναι θύματα οιασδήπο-
τε άλλης μορφής κατάχρησης ή εκμετάλλευσης; Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος; 
Υπάρχουν κάποια παιδιά πρόσφυγες στη φυλακή, μακροχρόνια σε κλειστό χώρο 
καταυλισμού ή υπόκεινται σε οποιοδήποτε άλλη μορφή κράτησης;

Ε.2. Παρέμβαση

✓✓ Έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω κακοποίησης 
παιδιών;

✓✓ Υπάρχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες αποκατάστασης για όλα τα θύματα;

✓✓ Οι εθνικές αρχές έχουν πλήρη επίγνωση των απειλών για την προσωπική ασφά-
λεια των παιδιών προσφύγων;

✓✓ Τα συστήματα εθνικής νομοθεσίας και τάξης παρέχουν την απαιτούμενη προστα-
σία;

✓✓ Ποια πρόσθετα μέτρα θα ενισχύσουν τα συστήματα ασφαλείας;

✓✓ Η αποτελεσματική παρουσία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες διατηρείται σε καταστάσεις όπου υπάρχουν απειλές παιδική ασφάλεια προ-
σφύγων;
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✓✓ Ποιες προσπάθειες θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την ελευθερία των παιδιών 
προσφύγων;

✓✓ Παρέχεται εκπαίδευση ειδικής προστασίας για τα παιδιά των προσφύγων; 

✓✓ Υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης, στράτευσης και κράτησης παιδιών προ-
σφύγων; Παρακολουθούνται και αναφέρονται τέτοια περιστατικά;

✓✓ Είναι απαραίτητο να αλλάξει η θέση του στρατοπέδου ή του τόπου κατοικίας των 
προσφύγων για την προστασία των παιδιών από κατάχρηση, εκμετάλλευση ή 
στρατολόγηση;

✓✓ Μπορούν οι βελτιώσεις των καταλυμάτων ή των ρυθμίσεων ασφαλείας να ενι-
σχύσουν την ικανότητα των οικογενειών να παρέχουν ασφαλή περιβάλλοντα για 
τα παιδιά τους;

✓✓ Απαιτούνται ειδικά καταλύματα ή ρυθμίσεις ασφαλείας για ιδιαίτερα ευάλωτες 
ομάδες παιδιών ή νέων;

Ε.3. Κένωση

✓✓ Οι απειλές για την οικογενειακή ενότητα αξιολογούνται και παρέχεται διορθωτική 
βοήθεια για να βοηθηθούν οι οικογένειες να αποφύγουν το χωρισμό;

✓✓ Υπήρξαν εκκενώσεις; Αν ναι, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δια-
σφαλιστεί ότι τα παιδιά μετακινήθηκαν μαζί με τον κύριο φροντιστή τους;

✓✓ Υπάρχουν αποτελεσματικά εθνικά συστήματα για να εξασφαλιστεί η προστασία 
των παιδιών από παράνομη ή επιβλαβείς εκκενώσεις;

✓✓ Υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα που διασφαλίζουν ότι όταν τα παιδιά με-
τακινούνται εκτός των συστημάτων προστασίας αναγνωρίζονται και τεκμηριώ-
νονται, ότι η φροντίδα και η ευημερία τους είναι εξασφαλισμένες και ότι μπορούν 
να επικοινωνούν με την οικογένειά τους και, ότι θα μπορέσουν να επανενωθούν;

✓✓ Εάν η εκκένωση θεωρείται απαραίτητη, παρατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ευημερία των παιδιών;

ΣΤ. Νομική υπόσταση

«Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά ... το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να ο 
πρωταρχικός γνώμονας δράσης». (Άρθρο 3).
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Κάθε παιδί «καταγράφεται αμέσως μετά τη γέννηση» και έχει «το δικαίωμα να αποκτήσει 
ιθαγένεια» (Άρθρο 7).

Κάθε παιδί που βρίσκεται σε καθεστώς πρόσφυγα έχει δικαίωμα «προστασίας και αν-
θρωπιστικής βοήθειας και στην απόλαυση όλων των δικαιωμάτων που περιέχονται στις 
συνθήκες και στις συμφωνίες που αφορούν στους πρόσφυγες (Άρθρο 22.1)

ΣΤ.1. Προσδιορισμός της κατάστασης του πρόσφυγα

✓✓ Ο προσδιορισμός του καθεστώτος των παιδιών προσφύγων συμφωνεί με το διε-
θνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές?

✓✓ Έχει καθοριστεί άμεσα το καθεστώς πρόσφυγα των ασυνόδευτων παιδιών;

✓✓ Η διαδικασία καθορισμού εφαρμόζεται με πλήρη προστασία των δικαιωμάτων 
των παιδιών και των τα συμφερόντων τους;

ΣΤ.2. Καταχώριση της γέννησης και εθνικότητα

✓✓ Τα παιδιά των προσφύγων είναι εγγεγραμμένα κατά τη γέννηση;

✓✓ Οι γονείς διαθέτουν πιστοποιητικά γέννησης;

✓✓ Έχουν όλα τα παιδιά προσφύγων εθνικότητα;

Ζ. Εκπαίδευση

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και υποχρεωτική 
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική ή επαγγελ-
ματική) και η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι διαθέσιμη σε όλους βάσει της ικανότητας τους 
(Άρθρο 28)

Ζ.1 Εκπαιδευτικές ευκαιρίες

✓✓ Ποιες είναι οι πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες για τους πρόσφυγες;

✓✓ Ποια είναι η ποιότητα των διαθέσιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών και ποια μέτρα 
θα μπορούσαν να ληφθούν για την βελτίωση της ποιότητας;
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✓✓ Υπάρχει διαθέσιμη εκπαίδευση σχετική με την εμπειρία και τις ανάγκες των προ-
σφύγων;

✓✓ Η εκπαίδευση πραγματοποιείται τη μητρική γλώσσα των παιδιών, ιδιαίτερα των 
μικρών παιδιών;

Ζ.2. Σχόλια παιδιών

✓✓ Ποια είναι τα σχόλια των παιδιών σχετικά με τις διαθέσιμες (και μη διαθέσιμες) 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες;

Ζ.3. Σχολική εγγραφή

✓✓ Ποιο ποσοστό των παιδιών προσφύγων παρακολουθούν το σχολείο, κατά ηλικία 
και φύλο;

✓✓ Γιατί κάποια παιδιά δεν είναι στο σχολείο, γιατί δεν συμμετέχουν;

✓✓ Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να ληφθούν για να αυξηθεί ο αριθμός των παι-
διών προσφύγων στο σχολείο;

Ζ.4. Συμμετοχή της Κοινότητας

✓✓ Οι γονείς και η κοινότητα των προσφύγων συμμετέχουν ενεργά στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα;

Ζ.5. Σχεδιασμός και αξιολόγηση

✓✓ Υπάρχει σύστημα εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την εκπαίδευση των παιδιών 
προσφύγων;

✓✓ Έχει πραγματοποιηθεί τεχνική εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πόρων 
και των 

✓✓ ειδικευμένων εκπαιδευτικών;  Έχει αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό σχέδιο;

✓✓ Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της ένταξης των προσφύ-
γων στη εκπαίδευση;
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Ζ.6. Πιστοποιητικά

✓✓ Διατίθενται πιστοποιητικά για την επικύρωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων 
των προσφύγων;

Η. Ασυνόδευτα παιδιά

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα «να γνωρίζει τους γονείς και να τυγχάνει της φροντίδας τους» 
(Άρθρο 7).

... «Αιτήσεις παιδιών ή γονέων του να εισέρχονται ή να εγκαταλείπουν ένα κράτος

ώστε να επιτυγχάνεται  για την οικογενειακή επανένωση πρέπει να αντιμετωπίζονται από 
τα κράτη με θετικό, ανθρώπινο και ταχύτατο τρόπο» (Άρθρο 10.1).

Κατά τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων περίθαλψης για ασυνόδευτο ανήλικα, «πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η σκοπιμότητα της συνέχειας της ανατροφής του παιδιού στο εθνο-
τικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρο του παιδιού» (Άρθρο 20.1).

Τα συμβαλλόμενα κράτη συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη για να προστατεύσουν και 
να βοηθήσουν ένα παιδί πρόσφυγα και «να εντοπίσει τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογέ-
νειας του, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επανένωση με την 
οικογένειά του» (Άρθρο 22.2)

Η.1. Υπηρεσίες

✓✓ Πόσα ασυνόδευτα παιδιά υπάρχουν;

✓✓ Υπάρχουν υπηρεσίες για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την υποβοήθηση 
των ασυνόδευτων παιδιών;

✓✓ Προσδιορίστηκαν τα αίτια του οικογενειακού διαχωρισμού και εφαρμόστηκαν 
αντίμετρα προστασίας της οικογενειακής ενότητας;

Η.2. Νομικά ζητήματα

✓✓ Υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία νόμιμης κηδεμονίας ή του ισοδύ-
ναμου της ασυνόδευτα παιδιά;

✓✓ Εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες για τα ασυνόδευτα παιδιά στην περιοχή ορι-
σμού του καθεστώτος του πρόσφυγα;
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Η.3. Υπηρεσίες παιδικής μέριμνας

✓✓ Είναι διαθέσιμες κατάλληλες υπηρεσίες κατάλληλης εγκατάστασης των  παιδιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες φροντίδας που έχουν;

✓✓ Υπάρχουν ρυθμίσεις φροντίδας και εγκατάστασης των ασυνόδευτων παιδιών;

Η.4. Εντοπισμός

✓✓ Εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εντοπισμού 
των οικογενειών;

Η.5. Οικογενειακή επανένωση

✓✓ Οι οικογενειακές αξιώσεις για συγκεκριμένα παιδιά αξιολογούνται προσεκτικά;

✓✓ Παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση 
της οικογενειακής επανένωσης και της κοινωνικής επανένταξης και την ευημε-
ρία των παιδιών;

Η.6. Συμμετοχή των παιδιών

✓✓ Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις και 
προγράμματα που τα αφορούν;

Η.7. Εγγραφές

✓✓ Τα αρχεία ασυνόδευτων παιδιών είναι πλήρη, προστατευμένα και αποθηκευμένα;

Θ. Βιώσιμες λύσεις

Κάθε παιδί «πρέπει να μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα 
που θα του προσφέρει ευτυχία, αγάπη και κατανόηση» (Προοίμιο).

Το δικαίωμα του παιδιού σε ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητας, του ονό-
ματος και των οικογενειακών σχέσεις «θα πρέπει να διατηρείται όποτε είναι δυνατόν» (άρ-
θρο 8.1).
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Κατά τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων περίθαλψης για ασυνόδευτο ανήλικα, «πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η σκοπιμότητα της συνέχειας της ανατροφής του το εθνοτικό,  θρη-
σκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρο του παιδιού» (Άρθρο 20.1)

Θ.1. Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

✓✓ Σε εκούσιο επαναπατρισμό, διατηρείται η οικογενειακή ενότητα;

✓✓ Συμμετέχουν ενεργά οι πρόσφυγες στην εθελοντική διαδικασία επαναπατρισμού;

✓✓ Υπάρχει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πληροφόρησης και συμβουλευτικής για 
τα παιδιά που επαναπατρίζονται;

✓✓ Υπάρχουν κατάλληλοι διοικητικοί μηχανισμοί για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του προαιρετικού προγράμματος επαναπατρισμού;

✓✓ Έχει πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις των παιδιών;

✓✓ Έχουν παρασχεθεί στις οικογένειες ασθενών παιδιών αντίγραφα ιατρικών αρχεί-
ων και

✓✓ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών του παιδιού τους στη 
χώρα καταγωγής;

✓✓ Αντιμετωπίζονται οι ειδικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών;

Θ.2. Κίνηση και επανένταξη

✓✓ Υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που βοηθούν τον επαναπατρισμό των οικογε-
νειών και των παιδιών που έχουν ανάγκη;

✓✓ Τα ασυνόδευτα παιδιά θα φροντίζονται επαρκώς στην άλλη πλευρά των συνόρων;

✓✓ Έχει εξασφαλιστεί η είσοδος των παιδιών που επιστρέφουν, στα σχολεία;

Ι. Επιχειρησιακό πλαίσιο

Ι.1. Προσωπικό και εκπαίδευση

✓✓ Υπάρχουν άτομα με ειδικές δεξιότητες για την προστασία και τη φροντίδα των 
παιδιών προσφύγων;

✓✓ Έχουν την ευθύνη για την ενσωμάτωση των αναγκών των παιδιών στον προ-
γραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων που τους έχουν ανατεθεί?



-  164  -

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]

✓✓ Υπάρχει ενημέρωση και εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με την προστασία και 
την περίθαλψη των παιδιών; Πρότυπα, πολιτικές και επιχειρησιακές κατευθυντή-
ριες γραμμές

✓✓ Έχουν θεσπιστεί επαρκή τοπικά πρότυπα, πολιτικές και επιχειρησιακές κατευθυ-
ντήριες γραμμές για να καθοδηγήσουν τις παρεμβάσεις για τα παιδιά των προ-
σφύγων;

Ι.2. Αξιολόγηση και παρακολούθηση

✓✓ Έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη αξιολόγηση των αναγκών προστασίας και 
αρωγής των παιδιών;

✓✓ Συλλέγονται και αρχειοθετούνται δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τα παι-
διά των προσφύγων;

✓✓ Έχουν καθοριστεί βασικά δεδομένα για την ευημερία των παιδιών ώστε να υπάρ-
ξουν μελλοντικές συγκρίσεις;

✓✓ Εφαρμόζονται συνεχιζόμενα συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης που 
βασίζονται στις  ανάγκες προστασίας και φροντίδας των προσφύγων;

Ι.3. Εκτέλεση

✓✓ Τα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης και παρέμβασης για την προστασία 
των παιδιών βασίζονται σε στρατηγικές που να αφορούν τους ενήλικες πρόσφυ-
γες και τα παιδιά;

✓✓ Έχουν κινητοποιηθεί εθνικές υπηρεσίες για την προστασία και την υποστήριξη 
των παιδιών των προσφύγων;

✓✓ Διατίθενται όλα τα διαθέσιμα τοπικά, εθνικά και διεθνή μέσα και οι ειδικές υπη-
ρεσίες

✓✓ Ώστε να προστατευθούν τα παιδιά των προσφύγων;

✓✓ Υπάρχει ένα σύστημα για την αναγνώριση και επανένωση των ασυνόδευτων ανη-
λίκων;

✓✓ Απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες για να διασφαλιστεί η προστασία και η φρο-
ντίδα των παιδιών;
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Ι.4. Αναφορά

✓✓ Υπάρχει ένα επαρκές σύστημα αναφοράς για την παρακολούθηση των ανησυχι-
ών για την προστασία και την καλή διαβίωση των παιδιών;

✓✓ Αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο και οι πι-
θανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών;

Ι.5. Εκτίμηση

✓✓ Εκτελούνται τακτικές αξιολογήσεις των προσπαθειών προστασίας και ευημερίας 
των παιδιών;







Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55
Τηλ. 210 3310080 - 1,  Fax: 210 3310083

info@kpolykentro.gr

www.kpolykentro.gr


