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Η Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα 

νέο  γιαυτή  φαινόμενο.  Από  χώρα  αποστολής  μεταναστών  μετατράπηκε  σε  χώρα 

υποδοχής κυρίως -οικονομικών - μεταναστών. 

Αυτό  δεν  άργησε  να  φέρει  διαφοροποιήσεις  και  στη  σχολική  της 

πραγματικότητα, στο βαθμό που διαφοροποιήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός.

Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς η Ελλάδα άρχισε να αντιμετωπίζει το ζήτημα 

της πολιτιστικής ετερότητας στις σχολικές της τάξεις κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο στις 

αρχές  της  δεκαετίας  του  ’80.  Λίγο  νωρίτερα  έχουμε  ένα  κύμα  επιστροφής 

μεταναστών κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα τη Δυτική –τότε- 

Γερμανία. Τα παιδιά τους με κακή κοινωνικοποίηση στη γερμανική πραγματικότητα 

και  ανύπαρκτη  κοινωνικοποίηση  στην  ελληνική  κοινωνία  αντιμετώπιζαν  σοβαρά 

προβλήματα στη σχολική τους ένταξη. Ετσι, ιδρύονται οι πρώτες «τάξεις υποδοχής» 

βασικά στη Βόρεια Ελλάδα. 

Το ζητούμενο σήμερα είναι η ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να 

λαμβάνει υπόψη της τη νέα ελληνική σχολική πραγματικότητα.

Ξεκινώντας από τα προαπαιτούμενα: Δημογραφία

Η Ελλάδα διέρχεται  μια μεγάλη και  παρατεταμένη  δημογραφική  κρίση.  Η 

αναλογία  παιδιών  ανά  γυναίκα  είναι  μόλις  1,21  όταν  για  την  απλή  πληθυσμιακή 

αναπαραγωγή θα έπρεπε να είναι 2,01. Η απόκλιση είναι της τάξεως του 40%! Αυτό 

δε διαρκεί τις τελευταίες 2 ½ δεκαετίες.

Συνέπεια  του  προηγούμενου  είναι  το  ότι  ενώ  το  1970/71  η  Δημοτική 

Εκπαίδευση  περιελάμβανε  σχεδόν  1.000.000  μαθητές  (με  ακρίβεια  971.000)  το 



2002/03, ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν στους 633.235 μαθητές. Εκ των οποίων 

54.570 αλλοδαποί και 12.579 παλιννοστούντες μαθητές. Με άλλα λόγια, το σύνολο 

των μαθητών πλην των αλλοδαπών και παλιννοστούντων δεν ξεπερνά τις 566.086 

μαθητών1. Συνεπώς έχουμε μια πτώση της τάξεως του 40%.

Η σημερινή εικόνα: τα αριθμητικά δεδομένα στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα  τα  σημερινά  δεδομένα  για  τις  δύο  πρώτες  βαθμίδες  του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι τα εξής:

Πίνακας  1:  Κατανομή  αλλοδαπών  και  παλιννοστούντων  μαθητών  στις  σχολικές 

μονάδες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας (2002/03)2

Κατηγορία 

μαθητών

Νηπιαγωγεία % Δημοτικά % Γυμνάσια % Λύκεια 

και 

ΤΕΕ

% Σύνολο %

Αλλοδαποί 9.503 9,7 54.570 55,5 22.693 23,1 11.475 11,7 98.241 100,0
Παλιννοστούντες 1.580 5,0 12.579 39,5 10.692 33,5 7.022 22,0 31.873 100,0
Αλλοδ + Παλινν. 11.083 8,5 67.149 51,6 33.385 25,7 18.497 14,2 130.114 100,0
Σύνολο 138.304 9,5 633.235 43,3 328.309 22,5 360.616 24,7 1.460.464 100,0

Όπως  φαίνεται  από  τον  πίνακα  1,  σήμερα  στην  ελληνική  σχολική 

πραγματικότητα υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 130.114 μαθητές που δεν είναι  οι 

«παραδοσιακοί» χρήστες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτοί κατανέμονται ως 

κάτωθι, στον πληθυσμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα: 8,0% στο Νηπιαγωγείο, 10,6% 

στο Δημοτικό, 10,2% στο Γυμνάσιο, 5,1% στο Λύκειο και το ΤΕΕ.

Σε αυτούς τους αριθμούς και τους πληθυσμούς, μιλώντας για διαπολιτισμική 

εκπαίδευση,  πρέπει  να  προστεθούν  άλλοι  δύο  πληθυσμοί:  οι  μουσουλμάνοι  της 

Θράκης  και  οι  Τσιγγάνοι.  Οι  μαθητές  μουσουλμανικής  προέλευσης  της  Θράκης 

υπολογίζονται σε 3.165 στο Δημοτικό και 1.524 στο Γυμνάσιο, το 2001/023. Οσον 
1 Γκότοβος Α.Ε. (επιμ), (2003),  Αλλοδαποί και  παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση:  
Γενική Περιγραφή, Αθήνα: ΙΠΟΔΕ.
2  Στο ίδιο.
3 Ασκούνη  Ν.  (2002),  Στοιχεία  για  τη  σχολικοποίηση  των  μαθητών  μειονοτικής  προέλευσης  στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
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αφορά  τους  τσιγγανόπαιδες  υπολογίζονται  σε  περίπου  8.000  στα  σχολεία  του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, κατά πλειονότητα στο Δημοτικό, το 2002/03. Από 

αυτούς 6.290 βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ενός γνωστού προγράμματος του 

ΥΠΕΠΘ  στο  πλαίσιο  του  ΕΠΕΑΕΚ  Ι  και  ΙΙ4.  Συνεπώς,  στους  προηγούμενους 

αριθμούς πρέπει να προστεθούν άλλοι 13.000 περίπου «ιδιαίτεροι» μαθητές. Τελικά 

λοιπόν στο ελληνικό σχολείο υπάρχουν σήμερα 145.000 περίπου μαθητές για τους 

οποίους η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια αναγκαιότητα. 

Αλλά  όχι  μόνο  γιαυτούς!  Αν  δεν  θέλουμε  τη  δημιουργία  δύσκολων  και 

ανεπιθύμητων  καταστάσεων  στην  ελληνική  κοινωνία,  όπως  για  παράδειγμα  η 

δημιουργία γκέτο και η διακύβευση της κοινωνικής γαλήνης, τότε η διαπολιτισμική 

προσέγγιση  της  σχολικής,  αλλά  και  γενικότερα  της  κοινωνικής,  πραγματικότητας 

είναι επιβεβλημένη και για την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα του πληθυσμού.

Η σημερινή εικόνα: τα αριθμητικά δεδομένα στην Ήπειρο και το Νομό Άρτας

Ας  δούμε  τώρα  τους  αντίστοιχους  αριθμούς  σε  περιφερειακό  και  τοπικό 

επίπεδο.

Πίνακας  2:  Κατανομή  αλλοδαπών  και  παλιννοστούντων  μαθητών  στις  σχολικές 

μονάδες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας στην Ήπειρο (2002/03)5

Κατηγορία 

μαθητών

Νηπιαγωγεία % Δημοτικά % Γυμνάσια % Λύκεια 

και 

ΤΕΕ

% Σύνολο %

Αλλοδαποί 243 10,

7 

1.158 50,

9 

536 23,

6 

339 14,

9 

2.276 100,0

Παλιννοστούντες 14 2,1 292 44,

2 

220 33,

3 

134 20,

3 

660 100,0

Αλλοδ + Παλινν. 257 8,8 1.450 49,

4 

756 25,

8 

473 16,

1 

2.936 100,0

Σύνολο Ηπείρου 4.292 10, 18.145 42, 9.563 22, 11.080 25, 43.080 100,0

4 Παπακωνσταντίνου  Π.  (2003),  Αποτύπωση  του  προγράμματος  «ένταξη  των  τσιγγανοπαίδων  στο 
σχολείο, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  
5  ‘Ο.π. Γκότοβος.
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Πίνακας  3:  Κατανομή  αλλοδαπών  και  παλιννοστούντων  μαθητών  στις  σχολικές 

μονάδες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας στο Νομό Άρτας (2002/03)6

Κατηγορία 

μαθητών

Νηπιαγωγεία % Δημοτικά % Γυμνάσια % Λύκεια 

και 

ΤΕΕ

% Σύνολο %

Αλλοδαποί 29  11,

5  

182  72,

2 

23 9,1 18  7,1 252 100,0

Παλιννοστούντες 2 - 5 - 4 - 5 - 16 100,0
Αλλοδ + Παλινν. 31 11,

6 

187 69,

8 

27 10,1 23 8,6 268 100,0

Σύνολο Ν.Αρτας 738  8,6 3.811  44,

6 

1.548  18,

1 

2.201  25,

7 

8.550 100,0

Με βάση τα προηγούμενα, και εν συντομία, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι 

η Περιφέρεια Ηπείρου, και στο σύνολο του μαθητικού της πληθυσμού, πρώτης και 

δεύτερης  βαθμίδας,  βρίσκεται  ακριβώς  στη  μέση  των  ελληνικών  περιφερειών  (7η 

θέση) ως προς την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών.  Βέβαια,  σε επίπεδο ποσοστού η 

Ήπειρος βρίσκεται αρκετά κάτω του εθνικού μέσου όρου με 5,3%. Όσον αφορά τους 

παλιννοστούντες,  η  Ήπειρος  βρίσκεται  στην  4η θέση  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες 

περιφέρειες, και πάλι όμως το ποσοστό της είναι μικρότερο του εθνικού μέσου όρου. 

Συνεπώς, δεν είναι από τις περιφέρειες αιχμής σε σχέση με την υποδοχή αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων μαθητών.

Επιπλέον,  με  βάση τα στοιχεία  του πίνακα 3,  ο  Νομός Άρτας  δεν είναι  ο 

κύριος  υποδοχέας  αλλοδαπών  και  παλιννοστούντων  μαθητών  στην  Ήπειρο.  Το 

γεγονός  βέβαια  ότι  δεν  βρίσκεται  αντιμέτωπος  με  ένα  σημαντικό  μεταναστευτικό 

ρεύμα, τουλάχιστον σε επίπεδο μαθητικού πληθυσμού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να 

αδιαφορεί για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης…

6  ‘Ο.π. Γκότοβος.
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Συγκροτώντας μια εκπαιδευτική πολιτική: βασικές συνιστώσες

Η  Ελλάδα  τα  τελευταία  25  χρόνια  έχει  ενταχθεί  στην  ομάδα  των 

αναπτυγμένων  κρατών.  Βασικό  χαρακτηριστικό  αυτής  της  ομάδας  είναι  η 

υπογεννητικότητά της. Το πρόβλημα αυτά αντικειμενικά αντιμετωπίζεται κατά δύο 

τρόπους: είτε με την επιβολή τεκνοποίησης στο γυναικείο πληθυσμό της χώρας είτε 

με την εισαγωγή πληθυσμού. Αν το πρώτο δεν είναι εφικτό με το υπάρχον κοινωνικο-

πολιτισμικό σύστημα τότε η λύση είναι το δεύτερο. Αυτό έχουν επιλέξει και όλες οι 

υπόλοιπες  χώρες  της ομάδας μας.  Συνεπώς, οι  ξένοι  μαθητές  δεν είναι  πρόβλημα 

είναι ευεργεσία για τη μη δημογραφική εξαφάνισή μας.

Απόρροια  του  προηγουμένου  είναι  το  γεγονός  ότι  οι  ξένοι  μαθητές 

διασφαλίζουν  παράλληλα,  αλλά  και  δημιουργούν,  θέσεις  εργασίας  για  τους 

εκπαιδευτικούς.  Για να δώσω ένα παράδειγμα,  σήμερα στα δημοτικά  σχολεία της 

χώρας  υπάρχουν  περίπου  80.000  μαθητές  που  δεν  έχουν  τα  χαρακτηριστικά  της 

κυρίαρχης πληθυσμιακά ομάδας. Με δεδομένο ότι η αναλογία στο Δημοτικό είναι 13 

μαθητές  ανά 1 δάσκαλο τότε  μπορεί  κανείς  να διαπιστώσει  ότι  οι  μαθητές  αυτοί 

δημιουργούν την ανάγκη για 615 περίπου θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών.

Είναι  προφανές  ότι  αν  η  ελληνική  κοινωνία  δεν  θέλει  να  αντιμετωπίσει 

οξύτατα και πολύπλοκα προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής υφής 

τότε  θα  πρέπει  να  υπάρξει  και  να  εφαρμοστεί  με  αποτελεσματικότητα  μια 

διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ομαλή 

ένταξη  των  συγκεκριμένων  μαθητικών  πληθυσμών  στην  κοινωνία  στην  οποία  θα 

ζήσουν  και  θα  δημιουργήσουν.  Με  άλλα  λόγια  πρέπει  αυτοί  οι  πληθυσμοί  να 

κοινωνικοποιηθούν  στην  ελληνική  κοινωνία.  Η  κοινωνικοποίηση,  ως  γνωστό 

συντελείται  με  πολλούς  τρόπους,  για  μεν  τους  ενήλικους  με  την  εργασία  και  τη 

δημιουργία κοινωνικών δικτύων, για δε τους ανήλικους βασικά δια του σχολείου. Ας 

σημειωθεί ότι κατά τούτο ξαναβρίσκει το νόημά του και το εκπαιδευτικό σύστημα 

ιδιαιτέρως  δε  η  υποχρεωτική  εκπαίδευση,  η  οποία  αν  έχει  νόημα  ύπαρξης  είναι 

ακριβώς για να προετοιμάσει την κοινωνική ένταξη της νέας γενιάς, όλης της νέας 

γενιάς.
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Η μόνη ίσως διαφοροποίηση προς το παρελθόν έγκειται στο γεγονός ότι το 

ζητούμενο  της  κοινωνικοποίησης  δεν  ταυτίζεται  με  την  εγχάραξη  της  επίσημης 

εκδοχής μιας εθνικής ταυτότητας. Με άλλα λόγια η ένταξη δεν ταυτίζεται πλέον με 

την ομογενοποίηση αλλά με τον σεβασμό της ατομικότητας  του καθενός.  Ετσι,  η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο μια κοινωνική ή πολιτισμική μειονότητα 

μιας κοινωνίας αλλά και την κυρίαρχη κοινωνική ή πολιτισμική ομάδα της.

Η σημασία της ένταξης με τον παράλληλο σεβασμό της ετερότητας βασίζεται 

ακριβώς σε εκείνες τις αξίες και τα πιστεύω που προωθεί και η χώρα μας στο διεθνές 

περιβάλλον όταν πρόκειται για την ελληνική ομογένεια όπου το ζητούμενο είναι η 

κοινωνική  και  οικονομική  της  ένταξη  στις  κοινωνίες  υποδοχής  της,  χωρίς  την 

απεμπόληση της πολιτισμικής της ταυτότητας…

Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι μια διαπολιτισμική τάξη αποτελεί ένα 

σύστημα  περισσότερο  περίπλοκο  προς  διαχείριση  από μια  μονοπολιτισμική  τάξη. 

Γεγονός  που  δυσκολεύει  το  έργο  του  εκπαιδευτικού,  ο  οποίος  χρειάζεται  νέα 

εργαλεία  και  μεθόδους  διδασκαλίας.  Αλλά  ποιος  είπε  ότι  το  επάγγελμα  του 

εκπαιδευτικού είναι ένα εύκολο επάγγελμα επιλέξιμο για άραγμα και ραχάτι;
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