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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εποχή μας ,αφού 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται προς αυτήν. Η  Ευρώπη υποδέχεται 

καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών(παράνομων ή νόμιμων ), οι οποίοι 

αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους . Τα τελευταία χρόνια,  η 

κοινωνική ένταξη μεταναστών έχει μπει ακόμα πιο επιτακτικά στην πολιτική ατζέντα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  των κρατών μελών  λόγω της αυξημένης  εισροής 

μεταναστών. 

   Οι χώρες της Ευρώπης μετατράπηκαν ,σταδιακά ,σε χώρες υποδοχής μεταναστών 

παρά τις μεταναστευτικές πολιτικές, που υιοθετήθηκαν από τα περισσότερα κράτη μέλη 

από τη δεκαετία του 1970.Έτσι, και η Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του ‘ 80 

κλήθηκε να διαχειριστεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά το ζήτημα της υποδοχής 

ενός μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος και μετατράπηκε από χώρα αποστολής 

μεταναστών σε χώρα υποδοχής.  Η αλλαγή ,όμως, του πληθυσμού επέφερε σημαντικές 

επιπτώσεις τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και της αποστολής μεταναστών , αφού η 

πολιτισμική πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός. Το σχολείο δεν έμεινε ανεπηρέαστο 

από αυτό ,αφού δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες όσον αφορά την εκπαίδευση των 

αλλοδαπών μαθητών.  

  Η παρούσα εργασία , έχει ως σκοπό να μελετήσει τα βασικά σημεία της  

μεταναστευτικής  πολιτικής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών. Τι είναι όμως η  μεταναστευτική πολιτική; 

Μεταναστευτική πολιτική είναι όλο το φάσμα των πολιτικών και των ενεργειών που 

αφορούν τόσο την είσοδο , την παραμονή, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των 

μεταναστών , όσο και τους στόχους , τις προτεραιότητες , τις ανάγκες  και τις πολιτικές 

και οικονομικές επιδιώξεις της χώρας υποδοχής. 
1
 

  Επίσης , η μεταναστευτική πολιτική ορίζεται και ως ένα σύνολο μέτρων και 

υιοθετημένων κοινών πρακτικών τα οποία : α) ρυθμίζουν και ελέγχουν την είσοδο, τη  

διαμονή και την απασχόληση των  μη πολιτών μιας συγκεκριμένης κοινωνίας , 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για ενθάρρυνση της επιστροφής ή της προσωρινής 

                                                           
1
 Βλαχάδη Μ., Μεταναστευτική Πολιτικής της Ε.Ε, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2009, σελ 11 
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διαμονής και για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης β) αντιμετωπίζουν τους 

ήδη εγκατεστημένους μετανάστες σε εθνικό επίπεδο.
2
 

  Όσον αφορά το  πρώτο κεφάλαιο, μελετάται  το φαινόμενο της  μετανάστευσης ,ο 

ορισμός της, τα αίτια και τα αποτελέσματα της μετανάστευσης καθώς επίσης και τα 

μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

   Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται στη  μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε  και 

αναφέρεται  στις Οδηγίες , στους Κανονισμούς  ,  στις Συνθήκες και   στις Συμβάσεις 

που αφορούν τη μετανάστευση αλλά και την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών .  

   Στο τρίτο κεφάλαιο θα  παρουσιαστούν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδία των μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον  όσο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

και η νομοθεσία  στην Ελλάδα. 

   Τέλος , το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που 

διεξάχθηκε σε σχολεία τόσο του Ηρακλείου όσο και του Ρεθύμνου με σκοπό να 

διερευνηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των αλλοδαπών παιδιών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Μπάγκαβος Χρ- Παπαδοπούλου Δεσπ., Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική 

Πολιτική , Εκδ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα, 2003, σελ 29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Γενική θεώρηση του μεταναστευτικού ζητήματος 

    

 Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναλυθούν το φαινόμενο της  μετανάστευσης ,ο ορισμός της 

μετανάστευσης, τα αίτια και τα αποτελέσματα της μετανάστευσης καθώς επίσης και τα 

μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

   

1.1 Το φαινόμενο της μετανάστευσης   

   Οι μετακινήσεις ομάδων, ατόμων και  πληθυσμών παρατηρούνται  από τους 

προγενέστερους χρόνους, αφού οι διάφορες ανθρώπινες φυλές  ήταν αναγκασμένες να 

μεταναστεύουν από την μία περιοχή στην άλλη, για να επιβιώσουν. Έτσι εγκαταλείπουν 

κρύα μέρη και μετακινιούνται σε πιο θερμά,  προσπαθώντας να βρουν μέρη όπου 

υπάρχουν πιο πολλοί καρποί και ζώα ώστε να καλύψουν την ανάγκη τους για φαγητό. Η 

μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο διαφοροποιείται από κοινωνία σε 

κοινωνία και από εποχή σε εποχή, επιφέροντας  είτε θετικές είτε αρνητικές συνέπειες 

στη χώρα υποδοχής. Οι λόγοι που ανάγκασαν κάποιες ομάδες πληθυσμών να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να εγκατασταθούν σε κάποια ξένη χώρα δεν ήταν 

πάντα οι ίδιοι, αλλά σχετίζονταν με τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες προέλευσης σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Οι μετακινήσεις των ομάδων  πραγματοποιούνταν από μικρές σε 

μεγαλύτερες περιοχές, από επαρχιακές σε αστικές , και από φτωχές  σε πλουσιότερες, 

αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.  
3
 

    Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο δια μέτρου  αντίθετες απόψεις όσον 

αφορά τη μετακίνηση πληθυσμού  σήμερα και παλαιότερα. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει 

ότι  η μετανάστευση πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ήταν εντονότερη από ότι στις 

                                                           
3
 Jan Lucassen-Leo Lucassen (eds) ,Migration, Migration History, History, old paradigms and new 

perspectives, Peter Lang, 2005 , pg 42 
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μέρες μας, αντίθετα, η δεύτερη άποψη υποστηρίζει  ότι λόγω της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας , η μετακίνηση πληθυσμών είναι εντονότερη σήμερα από ότι στο παρελθόν.
4
 

  Στα πανάρχαια χρόνια ,λοιπόν, οι άνθρωποι μετανάστευαν για να βελτιώσουν το 

βιοτικό τους επίπεδο, και για να καλύψουν τις ανάγκες τους . Αυτό ισχύει  κατά ένα 

μεγάλο βαθμό και σήμερα,  όπου η μετανάστευση εμφανίζεται με καινούργιες μορφές. 

Στην ιστορική εποχή ,αυτό αλλάζει και οι άνθρωποι παύουν να μεταναστεύουν για 

λόγους επιβίωσης αλλά μετακινούνται για  λόγους κυριαρχίας των λαών, αφού μεγάλες 

ομάδες ανθρώπων αλλάζουν περιοχές ώστε να κατακτήσουν νέα εδάφη και να 

εξουσιάσουν τους συνανθρώπους τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην 

Ρωμαϊκή περίοδο, όπου πολλοί μετακινήθηκαν εθελούσια  ή ως δούλοι από τον τόπο 

τους σε άλλες περιοχές  του ρωμαϊκού κράτους .    

   Τον  19
ο
 αιώνα,  η μετανάστευση   θεωρήθηκε  ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σύγχρονης ζωής καθώς η γεωγραφική κινητικότητα είχε ενσωματωθεί στο πρότυπο  του 

εκσυγχρονισμού. 
5
Οι σύγχρονες μετακινήσεις πληθυσμών , πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερο μέσω της θάλασσας και λιγότερο μέσω της στεριάς, λόγω της άνθισης των 

υπερατλαντικών ταξιδιών ,με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και  την εμφάνιση των 

ατμόπλοιων και εξαιτίας του σχετικού ανοίγματος των συνόρων στο τέλος του 19
ο
 

αιώνα.  Ειδικότερα,  τον 19
ο
 αιώνα οι μετακινήσεις μαζών γινόταν μέσω του 

Ατλαντικού ωκεανού. Ενώ ,παλαιότερα, οι μετακινήσεις γινόταν από την Ανατολή προς 

την Δύση ,τον 20
ο
  αιώνα παρατηρείται μια γεωγραφική αλλαγή στην κατεύθυνση των 

μετακινήσεων αφού αυτές πραγματοποιούνταν από Νότο προς τον Βορρά, ο οποίος 

θεωρούνταν πιο ανεπτυγμένος, πιο πλούσιος παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στους 

μετανάστες  για εργασία ξεφεύγοντας έτσι από την φτώχια του Νότου. Σε διάφορες 

γλώσσες οι αφίξεις πληθυσμών παρομοιάστηκαν ως κύματα(waves) , ροές (flows), 

χείμαρροι  (streams) και ανθρωποθάλασσα  (human tide) . 6 

  Οι μετακινήσεις πληθυσμών στη σύγχρονη εποχή θέτουν  φιλοσοφικά, πολιτικά , 

ιστορικά, ιστοριογραφικά , κοινωνικά , οικονομικά , διλήμματα και έτσι είναι δύσκολο 

                                                           
4 
Μ.Βλαχάδη ,Μεταναστευτική Πολιτικής της Ε.Ε, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2009, σελ 44 

 
5 Dirk Hoerder – Leslie Page Moch, European Migrants, Global and Local Perspectives , Northeastern 

University Press, Boston 1996, pg 53 

 
6
 Nancy  L. Green, Παρσάνογλου Δημήτρης (επιμέλεια μετάφρασης ),Οι δρόμοι της μετανάστευσης- 

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις , σελ 15 
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να εξετασθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
7
 Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων και των 

λύσεων εξαρτάται από τις χώρες, τους επιστημονικούς κλάδους και από χρόνο. Πρέπει 

να τονιστεί ,ότι το άτομο- μετανάστης βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ταυτότητες, δύο χώρες 

με αποτέλεσμα να  υπάρχουν στιγμές  απόρριψης και στιγμές αποδοχής. Όσον αφορά τα 

παιδιά των αλλοδαπών, αυτά  βρίσκονται σε δυσβάστακτη θέση,  καθώς η ένταξη τους 

είναι ακόμη πιο δύσκολη, αντιμετωπίζοντας ενδοψυχικές συγκρούσεις ,που προέρχονται 

από την επαφή των  δύο πολιτισμών- τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης ,όπως 

εκφράζεται μέσω της οικογένειας , και τον πολιτισμό της  χώρας υποδοχής όπως 

εκφράζεται μέσω του σχολείου με αποτέλεσμα να βιώνουν επιπολιτιστικό στρες. 
8
    

    Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού  Μετανάστευσης
9
 

(International organization for Migration ) ,όπου το 3,1 % του πληθυσμού της γης είναι 

μετανάστες, δηλ ένας σε κάθε 33 άτομα στον κόσμο σήμερα είναι μετανάστης (ενώ το 

2000, ένας στους 35  ήταν μετανάστης). Ο  εκτιμώμενος αριθμός των διεθνών 

μεταναστών στην Ευρώπη  για το 2010 , είναι  72, 1 εκατομμύρια, και  οι χώρες με τους 

περισσότερους μετανάστες στην Ευρώπη  είναι η Ρωσικής Ομοσπονδίας (12,3 εκατ.) η 

Γερμανία (10,8 εκατ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6,4 εκατ. ευρώ). Από τα παραπάνω 

στοιχεία, γίνεται κατανοητό ,ότι μετακινήσεις των πληθυσμών γίνονται σε  

ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των μεταναστών.   

  Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική ένταξη μεταναστών έχει μπει όλο και πιο επιτακτικά 

στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και των κρατών μελών , καθώς  

παρατηρείται  αυξημένη εισροή μεταναστών.  Από τα τέλη της δεκαετία του ‘ 80, η 

Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά το ζήτημα της 

υποδοχής ενός μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος  και μετατρέπεται από χώρα 

αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής.
 
Σημαντική είναι η μεταστροφή του  

δημοσίου και πολιτικού λόγου στη  χώρα μας στις αρχές του 21
ου 

 αιώνα για τους 

μετανάστες, αφού διαγράφονται  προκαταλήψεις και στερεότυπα όπως ήταν ο «αλβανός 

» και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως άτομα που βοηθούν την ελληνική οικονομία. 

10
  

                                                           
7
 Nancy  L. Green, Παρσάνογλου Δημήτρης (επιμέλεια μετάφρασης ),Οι δρόμοι της μετανάστευσης- 

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις , σελ 17 

 
8
 Παπαστηλιανου, Αντ. (Επιμέλεια), Διαπολιτισμικές διαδρομές-παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα,2005, σελ 167.  

 
9
Βλέπε στο  http://www.iom.int  

 

http://www.iom.int/
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  Η μετανάστευση μπορεί να διακριθεί  σε κατηγορίες μετανάστευσης ανάλογα με το 

κριτήριο της διάκρισής τους:  

 Σύμφωνα με το γεωγραφικό κριτήριο , η μετανάστευση κατά τον  R. Mayor-

Smith ,διακρίνεται σε “εσωτερική μετανάστευση ανάλογα με το εάν 

πραγματοποιείται στα γεωγραφικά όρια της μίας και της άλλης χώρας αλλά και 

σε “εξωτερική μετανάστευση ανάλογα με και με το εάν πραγματοποιείται στο 

διεθνή χώρο δηλ, πέρα από τα σύνορα της χώρας  . 
11

  

 Ο W.Petersen με βάση τις επιπτώσεις που προκαλεί η μετανάστευση τόσο στο 

οικονομικό όσο και στο κοινωνικό οικοδόμημα των χωρών υποδοχής, διέκρινε 

δύο τύπους μετανάστευσης την συντηρητική και την καινοτόμο. 
12

  

 Ο J.Isaac με έχοντας ως κριτήριο τα αίτια της μετανάστευσης τη διέκρινε σε 

εκούσια(εθελοντική, ελεύθερη επιλογή) και αναγκαστική.
13

 

 H Λ. Μουσούρου , σύμφωνα με τον τόπο προορισμού, διακρίνει τη 

μετανάστευση σε ενδοηπειρωτική ή ενδοευρωπαική και σε διηπειρωτική ή  

υπερπόντια.
14

 

 Με βάση  τη χρονική περίοδο που  πραγματοποιείται  η μετανάστευση πριν ή 

μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να διακριθεί  σε προπολεμική  και 

μεταπολεμική μετανάστευση.
15

 

 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  της χώρας ορίζει σαν προσωρινή την 

μετανάστευση σε μια χώρα του εξωτερικού για παραμονή μικρότερη από ένα 

έτος ή την αναχώρηση λόγω ναυτολόγησης και σαν μόνιμη την μετάβαση σε μια 

ξένη χώρα για εγκατάσταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος. 

 Τέλος, σύμφωνα με το εάν είναι καταγεγραμμένη η μετανάστευση από τις 

επίσημες αρχές ή όχι διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη (ή 

λαθρομετανάστευση.
16

 

                                                                                                                                                                           
10

 Παύλου Μίλτος –Αθηνά Σκουλαρίκη(Επιμέλεια), Μετανάστες και Μειονότητες, Εκδόσεις 

Βιβλιοόραμα, Αθήνα 2009, σελ 21 
11 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ 38 

12
 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ 38 

 
13

 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ 38 

 
14

 Μουσούρου Λ, Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Εκδόσεις 

Guterberg, Αθήνα 1991, σελ 25 

 
15

 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ 41-44 
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1.2 Ορισμός  μετανάστευσης  

 

  Η έννοια  της μετανάστευσης είναι διφορούμενη,  αφού δεν υπάρχει ένας κοινός  

αποδεκτός ορισμός για αυτήν, λόγω των διαφορετικών ερμηνειών και προσεγγίσεων.   

   Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International 

Migration Organization), μετανάστευση είναι  η διαδικασία της μετακίνησης είτε 

διαπερνώντας διεθνή σύνορα ,είτε μέσα στην επικράτεια ενός κράτους και αφορά 

πρόσφυγες, εκτοπισμένα άτομα , ξεριζωμένα άτομα  και οικονομικούς μετανάστες.
17

             

     Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζει τη μετανάστευση ως τη φυσική 

μετάβαση ατόμων και ομάδων από μία κοινωνία σε κάποια άλλη  ή κάθε γεωγραφική 

μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων ή τη μεταφορά ανθρώπινου και εργατικού 

δυναμικού από μία περιοχή σε κάποια άλλη.
18

 

   Επίσης, ο  Τσαούσης ορίζει τη μετανάστευση ως μια μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή 

του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μίας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Ως 

συνεχή ροή προσώπων από και προς μια περιοχή η μετανάστευση είναι μια από τις τρεις 

βασικές δημογραφικές διαδικασίες. Είναι η διαδικασία εκείνη που συνεπάγεται τη 

μηχανική (ή τεχνητή) ανανέωση και φθορά ενός πληθυσμού, σε αντίθεση με τις άλλες 

δύο διαδικασίες (γεννητικότητα θνησιμότητα), που έχουν σχέση με τη φυσική 

ανανέωση και τη φθορά ενός πληθυσμού. 
19

  

   H Mουσούρου  με τον όρο  «σύγχρονη μετανάστευση» , αναφέρετε σε εκείνη τη 

μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου που 

παρατηρείται στα πλαίσια της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής. Επίσης, αναφέρεται και 

στην « νεωτερική μετανάστευση», η οποία  συνδέεται με την  βιομηχανική ανάπτυξη 

αφού εντάσσει τους μετακινούμενους στον συγκεκριμένο τρόπο ζωής των βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών και πραγματοποιείται κυρίως  για 

οικονομικούς λόγους.
20

   

                                                                                                                                                                           
16

  Χρήστος Μπάγκαβος, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – AΔΕΔΥ, σελ 15 
17

 International Migration Organization , World Migration 2005: Costs and Benefits of International 

Migration, Geneva 2005  pg 460 

 
18

 Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, οικονομικές διαστάσεις μετανάστευσης , επιπτώσεις στον 

αγροτικό τομέα , Αθήνα, 2005,σελ 8. 

 
19

 Τσαούσης, Δ.Γ., Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Εκδόσεις  Gutenberg, Αθήνα 1985 , σελ. 238 
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   Σύμφωνα με την Κασιμάτη, η μετανάστευση αποτελεί αναδιανομή του πληθυσμού 

από χώρες λιγότερες αναπτυγμένες με καταπιεστικά ή εν μέσω ταραχών καθεστώτα 

προς χώρες με οικονομική και κοινωνική άνθηση , με πολιτική σταθερότητα  και 

δημοκρατική διακυβέρνηση , η απαρχή της οποίας βρίσκεται στο βάθος της  ιστορίας. 

Η μετανάστευση με βάση  το καθεστώς  εισόδου και παραμονής στη χώρα υποδοχής 

διακρίνεται σε Νόμιμη και Παράνομη Μετανάστευση.  

  Η μετανάστευση ορίζεται ,ακόμα  και ως μια κυκλική διαδικασία, ατομική αλλά και 

συλλογική που ξεκινάει από προσωπική και αβίαστη απόφαση για μετακίνηση και 

εγκατάσταση σε ξένη χώρα ,για να καταλήξει σε παλιννόστηση και επαναπατρισμό των 

ίδιων των ατόμων ή των ομάδων. Όταν ένα μεταναστευτικό ρεύμα αρχίζει να κινείται 

αυτό  αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ίδιου του ρεύματος. Οι μετανάστες 

διευκολύνουν τους φίλους τους και τους συγγενείς τους που έχουν μείνει στην πατρίδα 

σχετικά με το πώς να μεταναστεύσουν και τους παρέχουν πόρους για να 

πραγματοποιήσουν την μετακίνηση τους, καθώς και βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας  

και κατοικίας τους.
21

 

   Στην Ελλάδα υπάρχουν τρείς κυρίως κατηγορίες ξένων υπηκόων
22

: οι 

παλιννοστούντες
23

 , οι αλλοδαποί μετανάστες
24

 και ένας μικρός αριθμός προσφύγων
25

.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ,την παρουσία όλο και περισσοτέρων ποσοστό παιδιών 

αλλοδαπών τα οποία καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες. της ελληνικής 

κοινωνίας και της εκπαίδευσης . Τα παιδιά είναι αναγκασμένα να ακολουθήσουν την 

επιλογή των γονιών τους και πολλές φορές χωρίς να κατανοούν τον λόγο της 

                                                                                                                                                                           
20

 Μουσούρου Λ., 1991, Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική, Αθήνα, Gutenberg. σελ 16-17 
21

 Χάντιγκον ,Σ.Π ., Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης, Εκδ. 

Terzo Books, Αθήνα 1999,  σελ 273-274. 

 
22 

Παπαστηλιανού, Αντ.(Επιμέλεια), Διαπολιτισμικές διαδρομές-παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα ,2005.   
 σελ 167 

 
23

 Παλλινοστούνετς ορίζονται τα άτομα που επαναπατρίζονται στη χώρα καταγωγής τους, όπως είναι οι 

Έλληνες μετανάστες από τη Δ. Ευρώπη , την Αμερική , τον Καναδά και την Αυστραλία και οι πολιτικοί 

πρόσφυγες.  

 
24

 Αλλοδαπός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας στην οποία ζει  

 
25

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης(1951) με τίτλο  «Περί του καθεστώτος των Προσφύγων»,  

πρόσφυγας είναι  «κάθε πρόσωπο, το οποίο, επειδή έχει δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω φυλής, 

θρησκείας, εθνικής προέλευσης, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, 

βρίσκεται έξω από τη χώρα της υπηκοότητάς του και δεν μπορεί, ή εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει 

να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής». Διαθέσιμο στο  http://www.gcr.gr/node/24. 

http://www.gcr.gr/node/24
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,μετακίνησης τους σε  μια άλλη χώρα όπου μπορεί να αισθάνονται ξένα και 

περιθωριοποιημένα.     

 

 

1.3 Αίτια που  οδηγούν στη  μετανάστευση   

 

   Για να γίνει κατανοητό το φαινόμενο της μετανάστευσης, θα πρέπει να αναλύσουμε  

τόσο τα αίτια όσο και τα αποτελέσματα της μετανάστευσης. Όλο και περισσότερα 

άτομα ανά τον κόσμο οδηγούνται στην αποδημία αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον 

για αυτούς και τις οικογένειες τους.  Τα αίτια της μετανάστευσης  μπορεί να ποικίλουν 

για κάθε άτομο που αποφασίζει να εγκαταλείψει τη χώρα του και μετακινείται σε μία 

άλλη χώρα. Ο βαθμός μετακίνησης εξαρτάται από οικονομικούς , πολιτικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. Η μετανάστευση επηρεάζει τόσο τη χώρα υποδοχής όσο και 

τη χώρα αποστολής.  Ως χώρες αποστολής θεωρούμε τις χώρες που εξάγουν εργατικό 

δυναμικό και αποστέλλουν μετανάστες σε άλλες χώρες. Ως χώρες υποδοχής 

μεταναστών, θεωρούνται οι χώρες που δέχονται αντίστοιχο εργατικό δυναμικό. 

    Οι λόγοι μετανάστευσης πρέπει να αναζητηθούν και στις χώρες αποστολής αλλά και 

στις χώρες υποδοχής. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες χωρών οι οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες είναι διαφορετικές. 
26

 

    Ως κύριες αιτίες μετανάστευσης θεωρούνται η φτώχεια, η πείνα , το χαμηλό εισόδημα 

και η ανεργία που υπάρχει στις χώρες αποστολής, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 

αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές  τους ανάγκες. Επιπλέον , η εύρεση εργασίας με 

καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης  οδηγούν  στην 

μετανάστευση.  Τα βασικά κίνητρα των πρώτων μεταναστών ήταν η ανάγκη εξεύρεσης 

τροφής , η επιβίωση και η βελτίωση ποιότητας ζωής  .  Αργότερα όμως ,  λειτούργησαν 

και άλλα κίνητρα για τις  μετακινήσεις τους ,όπως  οι πληθυσμιακές πιέσεις , η πολιτική 

καταπίεση και οι οικονομικές δυσκολίες .  

    Ένα από τα βασικά αίτια μετακίνησης του ανθρώπου ήταν το περιβάλλον  και οι 

περιβαλλοντικές καταστροφές , καθώς η γεωγραφική θέση του τόπου παραμονής 

πολλών φυλών δεν ευνοούσε την διαβίωση τους.  Επιπλέον, ακραία  καιρικά φαινόμενα 

όπως  οι πλημμύρες, το κρύο , η ξηρασία δυσκόλευαν την επιβίωση των ανθρώπων με 

αποτέλεσμα την αναγκαστική τους μετακίνηση   σε άλλες περιοχές  για την αναζήτηση 

                                                           
26

  Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση-Παλιννόστηση, η προβληματική της δεύτερης γενιάς,  

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα,1984,σελ. 28. 
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τροφής.  Έτσι ,παρατηρήθηκαν  μετακινήσεις και εγκαταστάσεις ολόκληρων λαών σε 

πιο εύφορα εδάφη ή χώρους που προφυλάσσονταν από βουνά.
27

   

   Ακόμα, η αύξηση του πληθυσμού   σε έναν τόπο ήταν ένας σημαντικός παράγοντας 

μετανάστευσης αφού , η έκταση της γης ήταν κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με τον 

πληθυσμό που κατοικούσε στον τόπο αυτόν  και ανάγκαζε πολλούς να φύγουν. «Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως στα νησιά που η καλλιεργήσιμη γη 

περιορίζεται από την θάλασσα και η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στην 

ανεπάρκεια των αγαθών.  Όταν λοιπόν,  ο νησιωτικός πληθυσμός αυξάνεται 

παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της οργανωμένης μετανάστευσης των 

ανθρώπων που φεύγουν αναζητώντας καινούριες πατρίδες» . 
28

Επιπλέον το φαινόμενο 

του υπερπληθυσμού παρατηρείται  και  στις αναπτυσσόμενες χώρες ,όπου οξύνεται  το 

πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων να 

αποδημήσει αναζητώντας χώρες που επικρατούν καλύτερες συνθήκες ζωής .
29

 

  Η πολιτική κατάσταση σε μία χώρα μπορεί να  αποτελέσει  λόγο φυγής για τους 

μετανάστες. Η δικτατορία, οι πολιτικές συγκρούσεις και πιέσεις  έχουν αναγκάσει 

πολλά άτομα να μεταναστεύσουν ώστε να βρουν ένα πιο δημοκρατικό και  ασφαλές 

πολιτικό περιβάλλον
30

 ,όπως για παράδειγμα, μετά τον Εμφύλιο πόλεμο του 1947 

μετακινήθηκε προς την Σοβιετική Ένωση και άλλες πρώην ανατολικές χώρες ένα 

μεγάλο πλήθος ανθρώπων.  

  Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εξαρτώνται οικονομικά και πολιτικά από τις 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό γίνεται λόγω της τάσης για διεθνοποίηση των 

κεφαλαιοκρατικών παραγωγικών σχέσεων και λόγω της δημιουργίας μίας παγκόσμιας 

αγοράς . Αυτή η ανισομερής ανάπτυξη, η οποία λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο παίζει 

κυρίαρχο ρόλο για τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις κυρίαρχες και 

εξαρτημένες οικονομίες. Βασικό στοιχείο στη  διαιώνιση αυτής της ανισομέρειας 

αποτελούν οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού οι οποίες στρέφονται  στις 

ανεπτυγμένες χώρες.  
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  Πιο συγκεκριμένα , μεγάλο κύμα μετανάστευσης  παρατηρήθηκε  στην μεταπολεμική  

περίοδο, αφού  οι δυτικές χώρες της Ευρώπης ,  αναπτύσσονταν με γρήγορους ρυθμούς 

ανάπτυξης, αυξάνοντας  τις ανάγκες τους  σε εργατικό δυναμικό που αδυνατούσε  να 

καλύψει από μόνη της η  εσωτερική αγορά εργασίας των χωρών αυτών .Με την άνοδο 

του εκπαιδευτικού επιπέδου στις χώρες αυτές δημιουργήθηκε η  έλλειψη εργατικού 

δυναμικού ,που θα ασχολούνταν με χειρωνακτικές και ανειδίκευτες   εργασίες . Αυτό το 

κενό στο εργατικό δυναμικό  καλύφθηκε  από χώρες που ήταν λιγότερο ανεπτυγμένες 

και βρισκόταν σε στασιμότητα. Πρέπει να τονισθεί ότι το ξένο εργατικό δυναμικό 

συνέβαλλε στις παραγωγικές επενδύσεις και αποτέλεσε το βασικό συστατικό στοιχειό 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 
31

   

   Η μετανάστευση γίνεται επίσης και για οικογενειακούς λόγους,  όταν οι γονείς θέλουν 

να ζήσουν κοντά στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους,  για λόγους ανεύρεσης συντρόφου 

και την δημιουργία οικογένειας,  ειδικά για τις γυναίκες, που επιθυµούν να ξεφύγουν 

από το συχνά στενό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.  

  Επιπρόσθετα , ψυχολογικοί παράγοντες  συμβάλουν πολλές φορές στο να 

μετακινιούνται κάποια άτομα. Κάποιοι άνθρωποι  ωθούνται στη μετανάστευση από 

τυχοδιωκτισμό ή  τέλος μιμητικά, ακολουθώντας την κρατούσα τάση μίας 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ομοπάτριους 

κ.λπ. που προηγήθηκαν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική επίδραση ασκούν οι 

προσδοκίες από τον τόπο προορισμού, οι οποίες πολλές φορές είναι υπερμεγέθεις λόγω 

εσφαλμένης (πολύ συχνά σκόπιμης) πληροφόρησης. 

   Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες που συμβάλλουν ώστε το άτομο να 

αποδημήσει υπάρχουν και άλλοι λόγοι , οι οποίοι σύμφωνα  µε τον Χάμαρ   είναι 

τέσσερις. Πρώτον, οι διμερείς συμφωνίες  που οδήγησαν στη συγκέντρωση κάποιων 

εθνικοτήτων σε ορισμένες  χώρες,  δεύτερον, η γεωγραφική απόσταση που όταν είναι 

μικρή  καθιστά τη μετακίνηση  πιθανότερη και πιο εύκολη ,  τρίτων, οι ιστορικές 

σχέσεις μεταξύ  της χώρας υποδοχής και της χώρας αποστολής και τέταρτον η 

«αλυσιδωτή» μετανάστευση , κατά την οποία η αρχική εγκατάσταση μίας ομάδας  

μεταναστών  σε µια χώρα λειτουργεί ως πόλος έλξης για ομοεθνείς  .
32
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 Συνοπτικά, οι κύριες αιτίες μετανάστευσης έχουν ως εξής :  

 Ανεργία , φτώχια και κακή ποιότητα ζωής 

 Περιβάλλον και περιβαλλοντικές καταστροφές 

 Αναζήτηση εργασίας  

 Αύξηση του βιοτικού επιπέδου ζωής  

 Υπερπληθυσμός 

 Αστάθεια στο πολιτικό σύστημα και συγκρούσεις  

 Παραβίαση των δικαιωμάτων του ατόμου 

 Ψυχολογικοί παράγοντες  

 

1.4 Τα αποτελέσματα της μετανάστευσης  

 

   Η μετανάστευση όπως είναι φυσικό επιφέρει είτε θετικές  είτε αρνητικές συνέπειες  

βραχυχρόνια και μακροπρόθεσμα ,για τις χώρες αποστολής, για τις χώρες υποδοχής 

μεταναστών  αλλά και για το ίδιο το άτομο. 
33

Αναμφίβολα οι χώρες υποδοχής 

προσκομίζουν περισσότερα οφέλη από τους μετανάστες σε σύγκριση με τις χώρες 

αποστολής.  

  Τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο έχει φανεί ότι οι μετανάστες 

ασχολούνται με εργασίες που ο γηγενής πληθυσμός δεν επιθυμεί να εργασθεί σε αυτές. 

Αν οι μετανάστες δεν απασχολούνταν στις εργασίες αυτές τότε πολύ πιθανόν τα 

παραγόμενο προϊόν να ήταν λιγότερο ποσοτικά στους τομείς αυτούς.
34

  

   Οι μετανάστες με την αποστολή εμβασμάτων προς τους συγγενείς που υπήρχαν πίσω 

συνέβαλλαν στην αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στη βελτίωση του 

ισοζυγίου πληρωμών, της χώρας αποστολής .
35

  Όσον αφορά τον πιεσμένο πληθυσμός 

αυτός μεταναστεύει στο εξωτερικό και έτσι αποφεύγονται οι έντονες κοινωνικές 

εντάσεις.   

  Εκτός όμως από οφέλη της μετανάστευσης, υπάρχουν  και οι «ζημίες» στις χώρες 

αποστολής όπως είναι οι άμεσες και μακροπρόθεσμες δημογραφικές επιπτώσεις που 
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προκαλεί η αποδημία ενός σημαντικού ποσοστού ατόμων που βρίσκονται συνήθως σε 

παραγωγικές ηλικίες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεταβολές στην δυναμικότητα 

του πληθυσμού , γήρανση και πτώση της γεννητικότητας. 
36

  

 Αν και η  παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ   έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, ιδίως 

επειδή συνδέεται με εγκληματικές ομάδες και δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών και 

δυσχεραίνει την προσπάθεια εντοπισμού των πραγματικών προσφύγων, σύμφωνα με 

έρευνες που έχουν γίνει  φαίνεται να ευνοούν τη χώρα υποδοχής .Οι μη νόμιμοι  

μετανάστες εργάζονται με χαμηλότερη αμοιβή, και με χειρότερους όρους εργασίας, 

ευνοώντας  έτσι τους εργοδότες τους  είτε εργάζοντας παραπάνω είτε με μειωμένο 

ωράριο. Επιπλέον,  οι παράνομοι μετανάστες αποτελούν δυναμικό χωρίς απαιτήσεις 

αφού δεν έχουν συμβάσεις εργασίας και επιδεικνύουν υψηλή επαγγελματική 

κινητικότητα.
37

  

  

 Σύμφωνα με τον Δαμανάκη
38

, οι επιπτώσεις στη χώρα υποδοχής μπορεί να είναι:  

 

 Δημογραφικές :με την αύξηση του πληθυσμού και την αλλαγή στη δομή της 

πληθυσμιακής πυραμίδας.  

 Οικονομικές : λόγω της παραγωγής και του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον η κινητικότητα και οι χαμηλοί μισθοί των αλλοδαπών εργατών 

συμβάλλουν στην  ελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Σταθεροποιούνται  οι 

τιμές και μειώνεται ο πληθωρισμός. Η εξαγωγή του συναλλάγματος  προς τις 

χώρες προέλευσης είναι σημαντική αφού οι τελευταίες, πολλές φορές το 

χρησιμοποιούν για την αγορά προϊόντων από τη χώρα υποδοχής. Η  έλλειψη 

εργατικού δυναμικού από το γηγενή πληθυσμό καλύβεται  από τους αλλοδαπούς 

εργάτες. Τέλος ,αυξάνονται τα έργα υποδομής.   

 Κοινωνικές –πολιτικές: οι αλλοδαποί  συμβάλουν  στην επέκταση και στη 

βελτίωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και παροχών , χωρίς όμως  

οι ίδιοι να έχουν πάντα τα ίδια δικαιώματα με τους ντόπιους. Ακόμα, υπάρχουν 

περιπτώσεις που δημιουργούνται κοινωνικές εντάσεις με τη δημιουργία γκέτο σε 
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ορισμένα αστικοβιομηχανικά κέντρα και τη μεταφορά πολιτικών διαμαχών και 

συγκρούσεων από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής. Επίσης, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της διαταραχής της κοινωνικής ειρήνης σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης (ρατσισμός και εχθρότητα κατά των ξένων) αλλά και η αλλαγή της 

κοινωνικής δομής της χώρας.  

 

Επιπτώσεις στη χώρα αποστολής : 

 

 Δημογραφικές: με την μείωση του πληθυσμού και την αλλαγή στη δομή της 

πυραμίδας λόγω μετανάστευσης των νεαρών ατόμων και την αύξηση του 

πληθυσμού των υπερηλίκων. 

 Οικονομικές: με την μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα  προκύπτει πρόβλημα έλλειψης εργατικού 

δυναμικού σε συγκεκριμένους κλάδους ή περιοχές αφού την ανατροφή και την 

εκπαίδευση των νεαρών ατόμων την επιβαρύνθηκε η χώρα αποστολής, την 

εργατική όμως δύναμη τους θα εκμεταλλευτεί η χώρα υποδοχής.  Η ερήμωση 

των επαρχιακών περιοχών είναι μία σημαντική συνέπεια. Μία ακόμη είναι η 

μείωση στη δυνατότητα αύξησης παραγωγής και η μείωση της ελαστικότητας 

στην αγορά εργασίας με συνέπεια τη στασιμότητα. Τέλος μπορεί να υπάρξει 

στασιμότητα στα έργα υποδομής . 

 Κοινωνικές-πολιτικές: η εξασθένιση του συστήματος ασφαλίσεων και 

κοινωνικών παροχών λόγω της μείωσης των παραγωγικών δυνάμεων και κατά 

συνέπεια των κοινωνικών εισφορών. Η αποδημία βοηθάει στην εξαγωγή των  

κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων και επομένως 

σταθεροποιείται το κοινωνικό σύστημα. Επιπλέον, δημιουργούνται  προβλήματα  

στο εκπαιδευτικό σύστημα σε περίπτωση μαζικής παλιννόστησης των 

μεταναστών. 
39

   

 

   Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι η μετανάστευση ωφελεί περισσότερο τη 

χώρα υποδοχής . Το ότι οι χώρες υποδοχής έχουν πλεονεκτήματα από τους 

μετανάστες  είναι φυσικό , αλλιώς δεν θα  επέτρεπαν την εγκατάσταση των 

αλλοδαπών . Πίσω από την είσοδο των μεταναστών σε μια άλλη χώρα υπάρχουν  
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συμφέροντα που εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της  χώρας  υποδοχής όσο και 

αποστολής μεταναστών.    

 

Επιπτώσεις στον  ίδιο τον μετανάστη: 

 

  Στη συνέχεια , αναλύονται  οι  συνέπειες  της μετανάστευσης για τον ίδιο τον 

μετανάστη, οι οποίες  συνδέονται άμεσα  με  α) την οικονομική και  

κοινωνική θέση του στην χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής  β) την  

ικανότητα και τη διάθεση προσαρμογής καθώς και γ) την στάση, την πολιτική και την 

αντιμετώπιση των μεταναστών από τη χώρα υποδοχής. Η θέση του μετανάστη στη χώρα 

υποδοχής έχει πρωτεύουσα σημασία για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στον ίδιο. Η 

θέση που θα έχει σε αυτήν σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις του για τη νέα χώρα και 

τον λαό της, δημιουργεί συχνά δυσκολίες σε επίπεδο προσαρμογής. Στην ουσία, η 

πολιτιστική προσαρμογή του μετανάστη εμπεριέχει μεγάλο ψυχολογικό κόστος και 

πολλά κοινωνικά προβλήματα, η ένταση των οποίων ποικίλει αναλόγως το χρόνο της 

μετανάστευσης, τις επικρατούσες συνθήκες και την οικογενειακή κατάσταση του στη 

χώρα υποδοχής. 

  Η καλή και η συνεχιζόμενη αμοιβή στην χώρα υποδοχής , επιτρέπει στον μετανάστη 

να αυξήσει το βιοτικό του επίπεδο και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι βάσεις για την 

καλύτερη αποκατάσταση των παιδιών του και ιδιαίτερα για την μόρφωση τους.
40

Ακόμα, 

η κοινωνική ασφάλιση που παρέχει η χώρα υποδοχής δημιουργεί το αίσθημα της 

ασφάλειας και τις σιγουριάς στο ίδιο το άτομο ώστε να μπορέσει να  συνεχίσει την 

εγκατάσταση του στην νέα χώρα. Επιπλέον, ανοίγουν γνωστικοί του ορίζοντες αφού 

γνωρίζει διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους.    

  Εκτός από τις θετικές συνέπειες στον μετανάστη υπάρχουν και οι αρνητικές καθώς το 

ψυχολογικό κόστος για τον μετανάστη είναι υψηλό. Η εγκατάσταση του και η 

προσαρμογή στη σε νέα χώρα είναι  αρκετά δύσκολη ,διότι  αντιμετωπίζει προβλήματα  

επικοινωνίας , δυσκολίες στη γλώσσα  και αποξένωση από την οικογένεια του. 

Επιπλέον ,οι μετανάστες αποτελούν μια οριακή πολιτισμική 

                                                           
40

 Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση- Παλιννόστηση , η προβληματική της δεύτερης γενιάς, Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα ,1989, σελ37. 
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κατηγορία η οποία υφίσταται πολιτισμικό σοκ
41

,  καθώς εντάσσεται σε μια νέα 

κοινωνία, σε μία νέα κουλτούρα και σε ένα νέο τρόπο ζωής.
42

  

  Τα παιδιά ,  όπως και οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα γλώσσας , κάνοντας 

ακόμα πιο δύσκολο την προσαρμογή τους τόσο στην κοινωνία όσο και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Το διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών σε χώρες υποδοχής 

λειτουργεί αρνητικά στα παιδιά ,αφού καθυστερούν ένα τουλάχιστον χρόνο στις 

σπουδές τους και  ένα μικρό ποσοστό μόνο καταφέρνει να τελειώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση με επιτυχία. Κατά κανόνα, τα παιδιά των μεταναστών φοιτούν σε σχολεία 

των χωρών υποδοχής , έτσι η γνώση της γλώσσας και το επίπεδο εκπαίδευσης τους είναι 

διαφορετικό από ότι αυτό των γονιών τους (στοιχειώδης γνώση της γλώσσας από τους 

γονείς ), με αποτέλεσμα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των παιδειών και των γονιών.   

  Οι βασικοί  παράγοντες που συμβάλλουν  στην προσαρμογή του μετανάστη στη  

χώρα υποδοχής είναι : 

 

 η διαφορετική κοινωνική  –πολιτισμική πραγματικότητα που καλείται να 

αντιμετωπίσει  

 η αποστέρηση από την οικογένεια ή τον κοινωνικό περίγυρο και  

 η έλλειψη μόρφωσης που εμποδίζει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και κατά 

συνέπεια την επικοινωνία 

 

  Έτσι, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της αντίστασης, όσον αφορά ζητήματα 

προσαρμογής στη νέα κοινωνία, γεγονός που οφείλεται σε βαθύτερους ψυχολογικούς ή 

κοινωνικούς λόγους που δεν γίνονται πάντα κατανοητοί, ενώ δεν εντοπίζεται καμία 

προσπάθεια κρατικής ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ώστε να ξεπεραστούν χωρίς 

προβλήματα.  Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους , αρκετοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες είναι «μια οριακή πολιτισμική κατηγορία, η οποία 

υφίσταται ένα πολιτισμικό σοκ εντασσόμενη σε μια νέα κοινωνία, σε μια νέα 

κουλτούρα και ένα νέο τρόπο ζωής
43

. 

                                                           
41

Πολιτισμικό σοκ: είναι η ανικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τα νοήματα που εμπεριέχονται στα 

σύμβολα μίας άλλης κοινωνίας και διαμορφώνει μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται σαστισμένο και 

ανήμπορο να δράσει και να προσαρμοστεί στη νέα κοινωνία.  
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 Αμίτσης, Γ., Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης, Εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα, 2001 ,σελ 256. 
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 Βλ.  Αλεξιάς Γ., «Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης» στο  
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  Μια άλλη κατηγορία ερευνητών υποστηρίζει ότι ο μετανάστης, αντί να βρίσκεται 

μετέωρος μεταξύ δύο πολιτισμών, δημιουργεί  και εκφράζει έναν δυναμικό πολιτισμό 

της μετανάστευσης. Σε αυτό το καινούριο  πολιτισμικό πλαίσιο που δημιουργεί η 

μετανάστευση κυριαρχεί η ανασφάλεια, η ρευστότητα 
44

 και η προσπάθεια υπέρβασης 

της
45

.  

  Πέραν όμως των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μετανάστης και η  

οικογένεια του στη χώρα υποδοχής, υπάρχουν και αρκετά οφέλη που προκύπτουν από 

την παραμονή του σε αυτή καθώς, αφενός του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί και να 

αποκομίσει πιο πολλά χρήματα, καλυτερεύοντας  την κοινωνικό  –οικονομική του θέση 

και αφετέρου να αποκτήσει πιο πολλά επαγγελματικά εφόδια, αν ειδικευτεί σε μια 

συγκεκριμένη εργασία. Με την μεγαλύτερη οικονομική άνεση εξασφαλίζει έτσι ένα 

καλύτερο μέλλον στα παιδιά του  και βελτιώνεται το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο 

της οικογένειας του. Δίνεται επιπλέον, η ελπίδα της επιστροφής στη χώρα προέλευσης 

για να εργαστεί σαν ειδικευμένος εργάτης σε κάποιο τομέα και να βρεθεί σε καλύτερη 

μοίρα από εκείνη που ήταν πριν αναχωρήσει. Στο σημείο αυτό, δεν θα πρέπει να 

παραβλέπονται και τα προνόμια που προσφέρει η χώρα υποδοχής μετά την 

επαγγελματική και κοινωνική του ένταξη σε αυτή από απόψεως πνευματικών, 

ψυχαγωγικών και πολιτιστικών ερεθισμάτων. 

  Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι  συνέπειες της μετανάστευσης δεν 

αφορούν μόνο τις χώρες  είτε αυτές είναι  χώρες αποστολής είτε υποδοχής μεταναστών 

αλλά και το ίδιο τον μετανάστη. Η ένταξη των αλλοδαπών καθώς επίσης και των 

παιδιών τους στην χώρα  υποδοχής είναι δύσκολη αφού αντιμετωπίζουν πολλά 

προβλήματα , υπάρχουν όμως  και αρκετά οφέλη από την παραμονή τους στη χώρα 

υποδοχής. Αν και η μετανάστευση μπορεί να ωφελήσει οικονομικά τον ίδιο τον 

μετανάστη , βραχυπρόθεσμα και τη χώρα προέλευσης του, μακροπρόθεσμα ωφελεί 

μόνο τη χώρα υποδοχής.    

   

 

                                                                                                                                                                           
βιβλίο,  «Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα», επιμ.  

Αμίτσης Γ. Λαζαρίδη Γ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σελ.256. 
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   Η ανασφάλεια έγκειται στις πολιτισμικές αντιφατικότητες, στις αντίξοες κοινωνικό-οικονομικές  

συνθήκες αλλά και στην αβεβαιότητα για το μέλλον. 
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 Βλ. Μουσούρου Λ., «Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη»,  

εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1991, σελ. 120-121. 
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1.5 Μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

   

     Οι μεγάλες μεταναστεύσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 19
ο
 αιώνα και 

στις αρχές του 20
ο
 παγκόσμιος χαρακτηριζόταν από την ανάγκη του ανθρώπου για ένα 

καλύτερο μέλλον και για ένα ποιοτικότερο βιοτικό επίπεδο, με την εύρεση εργασίας  

όπου προσδοκούσαν ότι στο κράτος υποδοχής θα είχαν καλύτερους όρους εργασίας από 

ότι στην χώρα προέλευσης.  

  Τον 19
ο
 αιώνα, και μετά το τέλος του  Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σημειώθηκε κίνηση 

μεγάλου αριθμού μεταναστών από την Ευρώπη, η οποία αντιμετώπιζε  προβλήματα 

στην οικονομία ,  προς την Αμερική που ήταν  πιο ανεπτυγμένη. Μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται ένα μεγάλο ρεύμα μεταναστών στην Ευρώπη λόγω 

των αλλαγών που δημιουργήθηκαν όπως ήταν οι γεωγραφικές αλλαγές  και οι 

καθεστωτικές . Το 1945-.47 υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν 40 εκατομμύρια άτομα 

προς την Ανατολική κυρίως Ευρώπη , ενώ 8 εκατομμύρια Γερμανοί διώχθηκαν από την 

Πολωνία. 
46

 

Από την δεκαετία του ‘50 έως σήμερα, η κατεύθυνση του μεταναστευτικού ρεύματος 

αλλάζει συνεχώς  μέσα στην Ευρώπη για διάφορους λόγους.(βλ Πίνακα 1 ).Στις 

δεκαετίες του ’50 και του  ’60
 
διαφοροποιήθηκε η πορεία του μεταναστευτικού 

κύματος. Η απελευθέρωση των αποικιών των ευρωπαϊκών χωρών  οδήγησε στην 

μετανάστευση προς την Ευρώπη. Έτσι πληθυσμοί από την Αφρική, Ασία, Καραϊβική 

εισχώρησαν σε χώρες της Ευρώπης όπως την Γαλλία, Ιταλία,  Βρετανία και Κάτω 

Χώρες.  
47
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 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2009, 

σελ 40. 
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 Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. (Επιμ.),Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και 

Κοινωνικές Πτυχές, Εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ 20-21. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη 

Δεκαετίες Κατεύθυνση Μεταναστευτικών  Ρευμάτων  

Δεκαετία ‘40 Μεγάλο ρεύμα μεταναστών προς στην Ευρώπη  και κυρίως την 

Ανατολική Ευρώπη ,λόγω αλλαγών ,όπως καθεστωτικών ή 

γεωγραφικών . 

Δεκαετίες  ‘50 

& ‘60 

Μετανάστευση προς Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Κάτω Χώρες.  

Δεκαετίες  ‘60 

& ‘70 

Μετακίνηση  πληθυσμών από τον Ευρωπαϊκό Νότο προς χώρες 

της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης , λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. 

Δεκαετίες   ‘80 

& ‘90 

Προς Δυτική και Νότια Ευρώπη ,λόγω της κατάρρευσης των 

ανατολικών κομμουνιστικών καθεστώτων.  

Δεκαετία ‘2000- 

σήμερα    

Μείωση μεταναστευτικού ρεύματος , λόγω, οικονομικής κρίσης, 

αλλά αργότερα παρατηρείται αύξηση  μεταναστευτικού ρεύματος 

κυρίως προς την Ιταλία λόγω των γεγονότων στη Λιβύη και 

Τυνησία.  

    

 

   H ευρωπαϊκή μετανάστευση της δεκαετίας του 1960 και 1970 καθοδηγήθηκε κυρίως 

από τη ζήτηση των εργατών , η οποία έπαυσε μετά την πρώτη κρίση του πετρελαίου.  Οι 

κυριότερες χώρες υποδοχής θέτουν φραγμούς στην μετανάστευση του εργατικού 

δυναμικού αφού η είσοδος τριών άλλων καναλιών έγινε πολύ πιο σημαντική : η 

οικογενειακή επανένωση, οι αιτήσεις ασύλου, και η παράνομη μετανάστευση. Αν και οι 

ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν τη διάσπαση της μετανάστευσης από τα άλλα τρία 

κανάλια εισόδου , δεν ισχύουν ακόμα σε όλους ενιαία πρότυπα.
48

Έτσι εκείνη τη περίοδο 

διακρίνεται μία «εσωτερική »  μετανάστευση στην  Ευρώπη , αφού μεγάλα ρεύματα 

μετανάστευσης  κατευθύνθηκαν από τον  Ευρωπαϊκό Νότο και πιο συγκεκριμένα, από 

την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία  προς τον Βορρά. Οι χώρες της Δυτικής 

και Βόρειας Ευρώπης  υποδέχθηκαν μετανάστες  από τη Νότια Ευρώπη, και πιο 

συγκεκριμένα από τη Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Μ. Βρετανία, Βέλγιο. Από το 1974-

1978 παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος προς την 

κεντρική Ευρώπη λόγω του τέλους της οικονομικής ανάπτυξης. 
49

Σύμφωνα με  έρευνες 
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Tito Boeri, Gordon Hanson, Barry McCormick,(Edited) Immigration Policy and the Welfare System, 

Oxford University Press, 2002, pg 18. 
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 Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. (επιμ.),Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και 

Κοινωνικές Πτυχές, Εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ 74. 
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από το 1975 έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε άλλη χώρα από 

εκείνη που γεννήθηκαν. 
50

 

    Λόγω των καταστροφικών συνεπειών  του Β΄ Παγκοσμίου στις χώρες της Ευρώπης, 

αυτές αντιμετώπισαν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και έτσι η μεταπολεμική περίοδος 

χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης και της  

βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι οι  ευρωπαϊκές οικονομίες στράφηκαν σε αλλοδαπό 

εργατικό δυναμικό.  Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρχαν μετανάστες από πρώην αποικίες 

οι οποίοι απολάμβαναν ειδικά δικαιώματα. Αν και πολλοί οικονομικοί μετανάστες 

επέστρεψαν στη χώρα καταγωγής τους, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα , αρκετοί 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις  χώρες υποδοχής  και επανενώθηκαν με τις οικογένειες 

τους.   

   Η μετανάστευση στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1970  άλλαξε λόγω της 

πετρελαϊκής κρίσης. Χάρη στις πολιτικές οικονομικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας τα μεταναστευτικά ρεύματα από την Νότια προς την Βόρεια Ευρώπη 

μειώθηκαν. Την δεκαετία του 1980 η κατάσταση αλλάζει με την εμφάνιση νέων 

μεταναστευτικών κυμάτων. Τα αίτια της  μεταστροφής  αυτής μπορούν  να 

συνοψιστούν ως εξής 
51

:  

 

 Η οικονομική ολοκλήρωση μέσω των διεθνών συμφωνιών για το εμπόριο και τις 

υπηρεσίες (Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών –GATS , Γενική 

Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου-GATT).  

 Η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου και της εργασίας . 

 Η ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών. 

 

  Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 οι μετακινήσεις γίνονται προς τη Δυτική και Νότια 

Ευρώπη λόγω της κατάρρευσης των ανατολικών κομμουνιστικών  καθεστώτων. Η 

γεωπολιτική μεταμόρφωση της Ευρώπης μετά το 1989 δημιούργησε ευκαιρίες 

προσωρινής και μακροχρόνιας μετανάστευσης στην Ευρώπη.  Η κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δημιούργησε ένα 

πιο ρευστό και δυναμικό περιβάλλον μετά το 1989. Με το άνοιγμα των Συνόρων της 

Δυτικής Ευρώπης οι πολίτες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατάφεραν να 
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 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ 41. 
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 Τριαναταφυλλίδου Άννα- Γρώπα Ρουμπίνη (Επιμέλεια), Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη, Εκδ. 

Κριτική, Αθήνα, 2009  ,σελ 30 . 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

25 
 

μετακινηθούν και να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας τόσο στη Δυτική όσο και στη 

Νότια Ευρώπη. 

  Μεγάλο κύμα μετανάστευσης έφτασε, εργάστηκε και εγκαταστάθηκε στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  Κάποιοι μετανάστες ήταν νόμιμοι  και κάποιοι άλλοι 

παράνομοι αφού κατέφθαναν με τουριστικές ή φοιτητικές θεωρήσεις εισόδου και 

παραβίαζαν την διάρκεια ή το σκοπό έκδοσης  τους, ενώ άλλοι παρουσιαζόταν ως 

επιχειρηματίες. Τέλος, υπήρχαν και οι αιτούντες ασύλου. 

   Έτσι η Νότια Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές και απροσδόκητες 

προκλήσεις αφού αδυνατούσε να διαχειριστεί την εισροή μεταναστών. Με αργά βήματα 

οι χώρες της Νότιας Ευρώπης προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση , 

υλοποιώντας αρχικά διαδοχικά προγράμματα νομιμοποίησης των παράνομων 

οικονομικών μεταναστών, στη συνέχεια προσπαθώντας  να πετύχουν την πολιτικής και 

οικονομική  ενσωμάτωση τους. Τα πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα των 

μεταναστών βρίσκονται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης 

καθώς υπήρχαν κρούσματα ρατσισμού, προκαταλήψεις και αναταραχές.  Τα πολιτιστικά 

δικαιώματα των μεταναστών έχουν αναγνωριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που 

βρίσκεται σε αναμονή είναι η θεοποίηση  τους.  Αντίθετα,  τα πολιτικά δικαιώματα των 

μεταναστών αποτελούν σχεδόν θέμα ταμπού για τη Νότια Ευρώπη και χωρίς να υπάρχει 

κάποια εξέλιξη.     

  Το 2000-2001 σύμφωνα με έρευνες 18,7 εκατομμύρια μετανάστες ήταν στις χώρες της 

Ε.Ε. 
52

   Σημαντικά είναι τα γεγονότα που διαδραματίζονταν εκείνη τη περίοδο στο 

διεθνές σύστημα καθώς επηρεαζόταν άμεσα και η Ευρώπη.  Η τρομοκρατική επίθεση 

των ΗΠΑ στις 11
ης 

Σεπτεμβρίου 2001, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο 

Πεντάγωνο των ΗΠΑ, επέφερε μια σημαντική ανησυχία για τη διεθνή ασφάλεια. Ο 

δημόσιος διάλογος πλέον άφηνε να εννοηθεί ότι η μετανάστευση και αν όχι η 

παγκοσμιοποίηση , συνδέεται με την τρομοκρατία, με αποτέλεσμα η μετανάστευση 

συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια την ευημερία και τη συνοχή των κοινωνιών . 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη το  Μάρτιο του 2003 και στο Λονδίνο 

τον Ιούνιο του 2005 αυτή η αντίληψη ήταν εντονότερη. Επίσης, η  λέξη μουσουλμάνος 

και μετανάστης ήταν σχεδόν ταυτόσημες.  

  Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ)  για την μετανάστευση του 2012 που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλες, 
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 Βλαχάδη, Μ., Μετανάστευση –Κοινωνικός αποκλεισμός και Πολιτικές Ένταξης στην  Ελλάδα, 

Εκδόσεις Ηρόδοτος , Αθήνα, 2009,  σελ 30. 
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παρατηρείται μείωση ροής της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ,λόγω της 

οικονομικής κρίσης  η οποία  έχει αυξήσει το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών απέναντι 

στους μετανάστες στις χώρες όπου παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Όπως 

επισημαίνει ο ΟΟΣΑ,  «Ο ευαίσθητος χαρακτήρας που έχουν τα ζητήματα της 

μετανάστευσης για την κοινή γνώμη, την ώρα που τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν 

υψηλά, ώθησαν πολλές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πιο περιοριστικές μεταναστευτικές 

πολιτικές». Η έκθεση του οργανισμού υπογραμμίζει ότι μέχρι το 2015  η μετανάστευση 

με τα σημερινά ποσοστά δεν θα αρκεί για να συντηρηθεί ο πληθυσμός σε ηλικία 

εργασίας σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, κυρίως στην ΕΕ.  Την ίδια ώρα εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις 

χώρες τους, κυρίως από την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία..
53

 

  Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που διαδραματίστηκαν, στη Λιβύη και την Τυνησία το 

2011,  συνέβαλαν στην αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ευρώπη, 

κυρίως μέσω της Ιταλίας. Όμως, η  μεγάλη εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται  φαινόμενα ρατσισμού, 

εγκληματικότητας  και γενικευμένης ξενοφοβίας από μια μερίδα του πληθυσμού ,  με 

πρόσχημα  την κοινωνική και πολιτισμική αλλοίωση της ελληνικής ή ευρωπαϊκής 

ταυτότητας.          
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Η έκθεση βασίστηκε στα στοιχεία του 2010 και  είναι διαθέσιμη στο  www.oecd.org. 

http://www.oecd.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

    Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστεί η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε καθώς θα 

αναλυθούν Οδηγίες ,Κανονισμοί ,  Συνθήκες και  Συμβάσεις που αφορούν τη 

μετανάστευση, αλλά και την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών .  

     

 

2.1 Ιστορική αναδρομή   

   

   Οι καταστροφές που επέφεραν οι δύο Πρώτοι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, συνέβαλαν στην 

καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ενοποίησης . Το Δεκέμβριο του 1946 στο Παρίσι ,50 

φεντεραλιστικά κινήματα ίδρυσαν την Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, η οποία 

όμως απέτυχε. Η εξάλειψη των αντιπαραθέσεων και η εγκαθίδρυση της ειρήνης ήταν οι 

αιτίες που εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη  

μετά το 1944(λήξη Β’ Παγκοσμίου Πολέμου). Η ανάγκη για συνεργασία ήταν 

σημαντική για την επιβίωση των κατακερματισμένων οικονομιών των ευρωπαϊκών 

κρατών. Έτσι, προτεραιότητα δόθηκε στον οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και στον  

διακυβερνητικό τομέα. Τον Απρίλιο του 1951 στο Παρίσι, υπογράφηκε  η  Συνθήκη για 

την ίδρυση της ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ) από τη Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο , Λουξεμβούργο,  και Ολλανδία, με στόχο,  τον έλεγχο 

παραγωγής, τη διαχείριση άνθρακα και χάλυβα και την αποφυγή ενός νέου πολέμου 

στην  Ευρώπη.  Επίσης, λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Μάιο του 1948, διοργανώθηκε στη 

Χάγη μία  διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (The Congress of Europe ) ,από τη 

συντονιστική Επιτροπή των ευρωπαίων κινημάτων, που ήλπιζαν στη ευρωπαϊκή 

ενοποίηση ,καθώς επισημάνθηκε ότι δεν θα ήταν δυνατή η οικοδόμηση μιας Ενωμένης 

Ευρώπης, χωρίς τη  ενίσχυση της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής διάστασης  της 

συνεργασίας . Ακόμα, προτάθηκε η υιοθέτηση του Χάρτη των Θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και η δημιουργία ομοσπονδίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεργασία τους από τις κυβερνητικές και κρατικές αρχές. Το 

αποτέλεσμα της διάσκεψης  ήταν,  η ίδρυση Κολεγίου της Ευρώπης.  
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    Στις ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ),δεν 

γίνεται καμία αναφορά για τα θέματα γενικής παιδείας, τα οποία παραμένουν 

αποκλειστικά στην εθνική δικαιοδοσία, αφού , τα κράτη μέλη δεν ήταν διατεθειμένα να 

εισχωρήσουν αρμοδιότητες στα υπερεθνικά όργανα στον τομέα της εκπαίδευσης . Έτσι , 

γίνεται κατανοητό, ότι τα έξι τακτικά μέλη ,  δε φαίνεται να ενδιαφέρονται για μια 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και  η κοινότητα δίνει περισσότερο  έμφαση 

στην ολοκλήρωση της τελωνιακής ένωσης , καθώς και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική . 

Η εκπαίδευση αποτελεί πεδίο πολιτικής ,όπου το κάθε κράτος προβάλει το δικό του 

σύστημα αξιών και διαμόρφωσης της εθνικής τους ταυτότητας. 
54

 Μετά το 1971 , 

παρατηρείται σταδιακά μια θετική αλλαγή στην εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. Η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ε.Ε δημιούργησε μια νέα κατάσταση για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε και των κρατών μελών της. 

      Ενώ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πίεζε  με τη δημιουργία ενός  πλαισίου ,για την  

ελεύθερη κυκλοφορία ,κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, η 

μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο , παρέμεναν  πέρα από την αρμοδιότητα των 

υπερεθνικών θεσμών, αφού δεν είχαν παρθεί ακόμα μέτρα για την συστηματοποίηση 

και τη θεοποίηση  ενός ελεύθερου πλαισίου  για τη συγκεκριμένη πολιτική. 
55

 

    Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. στην πολιτική του 

ασύλου και της μετανάστευσης ,άρχισε κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ‘80, 

με την θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, η οποία  είχε ως σκοπό να 

προετοιμάσει την πορεία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 

κέντρων βάρους,  προβλέπονταν μέτρα  για τον κοινό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 

και ρυθμίσεις στον τομέα της εισόδου και της παραμονής πολιτών από τρίτες χώρες. 

Επίσης, η σταδιακή μετατροπή όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

χώρες μεταναστών, καθιστούσε  τη μεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό φαινόμενο των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό ,σε συνδυασμό με την διεύρυνση  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ,με την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών  (1η Μαΐου 2004) , 
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συνδέεται όλο και πιο στενά με την αναγκαιότητα χάραξης μιας ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής.
56

  

  Η μεταναστευτική πολιτική  στα κράτη μέλη της ΕΕ , εγγράφετε σε ένα νέο κοινοτικό 

πλαίσιο , μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Με τη συνθήκη αυτή , τα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να εντάξουν τη μεταναστευτική πολιτική στους κοινοτικούς τομείς 

πρωτοβουλίας και να συντονίσουν τα βασικά στοιχεία της μεταναστευτικής πολιτικής ,  

από το Μάιο του 2004. 
57

 Η «κοινοτικοποίηση» της μεταναστευτικής πολιτικής ,με 

γνώμονα τις αρχές της δίκαιης διαχείρισης, της επικουρικότητας, και του σεβασμού των 

θεμελιωμένων δικαιωμάτων των αλλοδαπών μαθητών που ζουν  στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια, τείνει να διαμορφώσει στα κράτη μέλη  ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για 

τους αλλοδαπούς. Οι ηγέτες της ΕΕ,  έχουν αναγνωρίσει ότι η αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης ,αποτελεί κοινή προτεραιότητα και ότι οι χώρες τους αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες προκλήσεις. 

  Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου, ξεκινώντας από την 

ίδρυση της.  

 

 

2.2 Eυρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

 

   Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ,υπεγράφη  στις 4 

Νοεμβρίου το 1950, στη Ρώμη ,με σκοπό ,την προστασία των ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Βάσει  της Σύμβασης,  ιδρύθηκε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
58

  

   Η Σύμβαση, περιλαμβάνει αρκετά πρωτόκολλα και ειδικές διατάξεις . Η αποδοχή των 

πρωτοκόλλων ποικίλλει για κάθε κράτος μέλος, αν και είναι κατανοητό ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα πρωτόκολλα.  Στο 

άρθρο 2.1 του Πρωτόκολλου 4 αναφέρεται: «Όποιος βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος  ενός  
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Κράτους  έχει δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα σε αυτό και να  επιλέξει την κατοικία 

του».  Επιπλέον, το άρθρο 8 της Σύμβασης ,αναφέρεται στο δικαίωμα της οικογενειακής 

επανένωσης  και πιο συγκεκριμένα, στο  σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής 

ζωής και στο ότι κάθε πολίτης της Ε.Ε., είναι υπεύθυνος και ελεύθερος για αυτό, 

εφόσον ,αυτό το δικαίωμα συμβαδίζει με τις αρχές της δημόσιας τάξης της χώρας 

υποδοχής. 

   Στο άρθρο 4 του Πρωτόκολλου 4 , απαγορεύεται  η ομαδική επέλασης αλλοδαπών 

.Στη συνέχεια όμως υπογραφθήκαν και άλλα νέα πρωτοκόλλα για τη Σύμβαση ,που 

κάποια από αυτά αναιρούν το παραπάνω άρθρο.        

 

2.3 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης  

 

    Η Ευρώπη ,ήταν η πρώτη σε σύγκριση με τις άλλες ηπείρους ,που κατέγραψε τα 

κοινωνικά δικαιώματα σε ένα νομικό δεσμευτικό κείμενο, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και τέθηκε σε ισχύ το 1965. Παρέχεται ένας κατάλογος των κοινωνικών 

δικαιωμάτων ,ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ασχέτως φύλου και 

εντός και εκτός της εργασίας, προστατεύοντας τον από κοινωνικούς κινδύνους και από 

κινδύνους που απειλούν συγκεκριμένες ομάδες ατόμων (άτομα με αναπηρία, 

αλλοδαπούς εργαζόμενους).  

  Το άρθρο 19 , αναφέρεται για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων και των 

οικογενειών τους για προστασία και βοήθεια
59

. Συμφωνήθηκε ότι,  η  ενημέρωση αυτών 

των ατόμων είναι βασική , για την ανατροπή κάθε προπαγάνδας σχετικά με την 

μετανάστευση και την παλιννόστηση. Προβλέφθηκε η υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης 

για τις μετακινήσεις και την υποδοχή των μεταναστών στα πλαίσια είτε της 

οργανωμένης είτε της ατομικής μετανάστευσης και η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών 

υγείας κατά την διάρκεια των μετακινήσεων τους . Επίσης, τονίστηκε η ίση μεταχείριση 

των αλλοδαπών σε  απασχόληση, συνδικαλισμό και στέγαση .Τέλος , στο άρθρο 

αναφέρεται η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επανασύνδεση της οικογένειας 

κάθε αλλοδαπού εργαζομένου
60

 που έχει άδεια εγκατάστασης στο έδαφος τους.         

                                                           
59 Βενιέρης, Δ., Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Η κοινωνική πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης , 

Εκδ. Ελληνικά γράμματα , Αθήνα,2002,σελ 296-319. 
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2.4 Λευκή Βίβλος και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη   

  

   Η  στενότερη συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε στην πολιτική ασύλου και 

μετανάστευσης άρχισε,  κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετία του 1980,  με τη θέσπιση 

της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης , η οποία είχε ως σκοπό , να προετοιμάσει την πορεία 

της ολοκλήρωσης της Ε.Ε . Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) , αναθεωρεί τη συνθήκη 

της Ρώμης , για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να υλοποιήσει την 

εσωτερική αγορά. Ακόμα ,τροποποιεί τους κανόνες λειτουργίας των ευρωπαϊκών 

οργάνων και διευρύνει τις κοινοτικές αρμοδιότητες, κυρίως στους τομείς της έρευνας 

και της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Η ΕΕΠ, 

υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 Φεβρουαρίου 1986 από εννέα κράτη μέλη και 

στις 28 Φεβρουαρίου 1986 από τη Δανία, την Ιταλία και την Ελλάδα και άρχισε να 

ισχύει την 1η Ιουλίου1987. Επίσης , αξίζει να σημειωθεί ότι , η   σημασία της 

τροποποίησης της συνθήκης είναι μεγάλη ,  για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).  

  Το 1985 , παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Λευκή Βίβλος με τίτλο , «η  

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς», έχοντας ως στόχο ,  την  άρση των φραγμών που 

περιόριζαν την μέχρι τότε διακίνηση των αγαθών ,  των υπηρεσιών , των κεφαλαίων  

και  των προσώπων ,  εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέχρι το τέλος του 1992.  Οι 

στόχοι της Λευκής Βίβλου,  ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη , ένα 

χρόνο αργότερα και αποτέλεσαν  τη βάση για την δημιουργία της ενιαίας αγοράς και της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
61  . 

Τόσο στο  Λευκό Βιβλίο για την  

«Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση(1993 ) »  
62

 , όσο και στο  

«Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση προς 

                                                                                                                                                                           
60

  Σύμφωνα με το αναθεωρημένο  παράρτημα Άρθρου 19, Παράγραφος 6, ως οικογένεια αλλοδαπού 

εργαζόμενου νοείται  τουλάχιστον η σύζυγος του εργαζομένου και τα ανύπαντρα παιδία , όσα αυτά 

θεωρούνται ανήλικα από τη χώρα υποδοχής και εξαρτώνται από το μετανάστη εργαζόμενο.  
61 Βλαχάδη, Μ., Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, , Εκδόσεις Ηρόδοτος , Αθήνα 2009, 

σελ 56. 
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 Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century - 

White Paper, COM(93) 700, December 1993, διαθέσιμο στο http://europa.eu/documentation/official-

docs/white-papers/index_en.htm. 
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την Κοινωνία της Γνώσης(1995) »
63

,  η  εκπαίδευση συνδέεται με την απασχόληση , την 

οικονομία και την  ευημερία  της ένωσης . Οι κοινοτικοί άξονες  της δράσης,  

περιλαμβάνουν μέτρα,  για την ανάπτυξη νέας γνώσης , τη σύνδεση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  με τις επιχειρήσεις , την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ,την 

ανάπτυξη πολυγλωσσίας και την αύξηση επενδύσεων για την ανάπτυξη ανθρωπίνων 

πόρων.   

 

2.5  Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 

 

  Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής 

κυβέρνησης , καθώς και της Unicef ,εγκρίθηκε από τον Ο.Η.Ε στις 20 Νοεμβρίου το 

1989(τέθηκε σε ισχύ το 1990), ενώ η Ελλάδα την επικύρωσε το 1992. Μέχρι σήμερα, 

την έχουν επικυρώσει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου. Η Σύμβαση,  αποτελεί το 

πρώτο Παγκόσμιο νομικό κείμενο , που εξασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού. Γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά για τα παιδία των μεταναστών και των προσφύγων και 

κατοχυρώνονται τα πολιτιστικά και μειονοτικά τους δικαιώματα. Όσον αφορά την 

εκπαίδευση, ορίζεται ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία , 

αναγνωρίζεται ως  διεθνές ανθρώπινο δικαίωμα ζωτικής σημασίας , για την ανάπτυξη 

των παιδιών. Ειδικότερα , για τα παιδιά-πρόσφυγες, αναγνωρίζεται ότι χρειάζονται  

διπλή προστασία, εφόσον είναι και παιδιά και πρόσφυγες. Έτσι, η Ύπατη Αρμοστεία 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, υιοθέτησε την  «Πολιτική για τα Παιδιά 

Πρόσφυγες»,  που επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού, τον 

Οκτώβριο του 1993, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία και η φροντίδα τους.
64

 

   Η ρύθμιση για τα παιδιά-πρόσφυγες ,συμπεριλαμβάνεται και στη Σύμβαση για το 

Καθεστώς Προσφύγων ,η οποία , έλαβε χώρα στη  Γενεύη , στις 28 Ιουλίου 

1951(έναρξη ισχύος 1954). Πιο συγκεκριμένα , το  άρθρο 22 της Σύμβασης , 

αναφέρεται για την εκπαίδευση των προσφύγων, όπου η χώρα ασύλου υποχρεώνεται να 

παρέχει εκπαίδευση στους πρόσφυγες .
65

 

                                                           
63

 White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning 

Society,COM(95) 590, November 1995 , διαθέσιμο στο http://europa.eu/documentation/official-

docs/white-papers/index_en.htm. 

 

64
 Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού είναι διαθέσιμη στο http://www.unicef.gr/reports/symb.php 

65
 Βλ Σύμβαση Γενεύης για το Καθεστώς Προσφύγων 

http://www.yptp.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3510&Itemid=465&lang=&lang= 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
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2.6  Η Συνθήκη του Schengen 

   

    Η  πρώτη συμφωνία  του Σένγκεν,  υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο  στις 14ης 

Ιουνίου 1985 , μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης 

Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο ) , της Γερμανίας και της Γαλλίας.
66 

Στη 

συνέχεια, εκπονήθηκε μια δεύτερη σύμβαση , η όποια,  υπογράφτηκε στις 19 

Ιανουαρίου του 1990  , που συμπλήρωνε και εξειδίκευε την αρχική συμφωνία. Ως 

κεκτημένο του Σένγκεν , νοείται η συμφωνία του 1985 και η σύμβαση του 1990. Η 

ισχύς της συνθήκης του  Σένγκεν , ξεκίνησε το 1995 , όπου ξεκίνησε η σταδιακή 

κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα .
67

 Επίσης, καθιερώθηκαν κοινοί 

κανόνες όσον αφορά την έκδοση θεώρησης ,  τα δικαιώματα ασύλου και τον έλεγχο στα 

εξωτερικά σύνορα,  έτσι ώστε,  να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

στο εσωτερικό των χωρών,  που έχουν υπογράψει τη σύμβαση,  χωρίς να διαταράσσεται 

η δημόσια τάξη. 

  Στο κεκτημένο του   Σένγκεν , προσχώρησαν  αργότερα, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 

της Ένωσης . Η Ιταλία,  υπέγραψε στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία στις 25 Ιουνίου 1991, η Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 1992, η Αυστρία στις 

28 Απριλίου 1995 , η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία στις 19 Δεκεμβρίου 1996. Η 

Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, 

Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία , εντάχθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 , ενώ  η 

Ελβετία στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν είναι 

ακόμη πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν. Η  Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο,  δεν 

είναι μέλη , αλλά έχουν την δυνατότητα , να συμμετέχουν κατ’ επιλογήν στην εφαρμογή 

τμημάτων της σχετικής νομοθεσίας . Η  ουσιαστική άρση των έλεγχων στα εσωτερικά 

σύνορα , πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2007 και αφορούσε ,τόσο τα χερσαία 

όσο και τα θαλάσσια σύνορα.  Σχετικά με τα  εναέρια σύνορα , η άρση των ελέγχων,  

έγινε στις  30 Μαρτίου 2008.   

  Οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περιλάμβαναν : 

 Την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 
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 Μ. Βλαχάδη, Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος , Αθήνα 2009 

σελ 57-60.  
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 Andrew Geddes, Immigration and European integration, Towards fortress Europe?, Manchester 

University Press, 2000 , pg 81. 
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 Την κοινή σειρά κανόνων,  που εφαρμόζονται σε άτομα που διασχίζουν τα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ 

 Την εναρμόνιση των κανόνων,  σχετικά με τους όρους , εισόδου και θεώρησης 

διαβατηρίου για σύντομες διαμονές 

 Την  υποχρεωτική συμπλήρωση δήλωσης,  για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που 

κυκλοφορεί από τη μία χώρα στην άλλη 

 Τον  καθορισμό κανόνων , σχετικά με το κράτος που είναι υπεύθυνο, για την 

εξέταση των αιτήσεων ασύλου 

 Την ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης)· 

 Την ενισχυμένη νομοθετική  συνεργασία , μέσω ενός ταχύτερου συστήματος 

έκδοσης και καλύτερης μεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών 

δικαστικών αποφάσεων 

 Την θέσπιση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν,  για την 

ανταλλαγή δεδομένων (SΙS). 

  

  Στο πλαίσιο του μηχανισμού Σένγκεν, εκπονήθηκε ένα σύστημα πληροφοριών (SIS) , 

το οποίο, καθιστά δυνατό τον έλεγχο των εθνικών συνόρων και παρέχει τη δυνατότητα 

στις δικαστικές αρχές να αποκτούν πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα ή αντικείμενα. Τα 

κράτη μέλη , τροφοδοτούν το σύστημα με πληροφορίες μέσω εθνικών δικτύων (N-SIS) , 

που είναι συνδεδεμένα με ένα κεντρικό σύστημα (C-SIS).  Το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) , αντικατέστησε  το προηγούμενο σύστημα Σένγκεν , 

προσφέροντας ενισχυμένες λειτουργίες.  

   Στόχος δεν ήταν  η δημιουργία ενός απόρθητου φρουρίου , αλλά  η διευκόλυνση της  

νόμιμης  εισόδου  των πολιτών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και η ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων , υπηρεσιών  και εμπορευμάτων σε αυτήν. 
68

 

 

2.7  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

  

   Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (7 Φεβρουαρίου 1992),  δημιούργησε έναν νέο οργανισμό, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση , η οποία βασίζεται  σε τρεις πυλώνες : τις τρεις Ευρωπαϊκές 
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 Pascal Fontaine, Δέκα μαθήματα για την Ευρώπη , Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων , Λουξεμβούργο 1998 ,σελ 20. 
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Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τη 

Συνεργασία στους Τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ).
69

 

Με την υπογραφή της Συνθήκης , ιδρύεται μια διαρκώς στενότερη ένωση των λαών της 

Ευρώπης , στην οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται,  όσο το δυνατόν πιο κοντά στους 

πολίτες
70

 , σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, οι αποφάσεις για 

θέματα μετανάστευσης και ασύλου θα  πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία.  

    Στο προοίμιο της Συνθήκης,  επιβεβαιώνεται η προσήλωση της Ένωσης και των 

κρατών μελών της,  στις αρχές της ελευθερίας , της δημοκρατίας, και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων , των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. 

Ουσιαστικά,  στη συνθήκη του Μάαστριχτ στο άρθρο ΣΤ΄ , συμπυκνώνεται η νομολογία 

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στο κεφάλαιο της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο κεφάλαιο αυτό , αναφέρεται ότι η Ε.Ε . , σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα , όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ,  στη 

Ρώμη το 1950.    

   Επίσης , στη Συνθήκη εμφανίζεται  για πρώτη φορά θεσμικά η έννοια του Ευρωπαίου 

πολίτη, αναφέροντας  ότι  πολίτης  της Ένωσης είναι το  άτομο,  το οποίο  έχει την 

υπηκοότητα και τα δικαιώματα του  οποιουδήποτε κράτους μέλους .  Όσον αφορά τους 

υπηκόους τρίτων  χωρών,  πού διαμένουν στο κοινοτικό χώρο , μόνο έμμεσα θα 

μπορούσαν να εξαχθούν δικαιώματα , όπως για παράδειγμα , η συνένωση οικογενειών 

με βάση τα άρθρα 10-20 του Κανονισμού 1612/68.
71

 

 

2.8 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1999 

   

    Η Συνθήκη  είχε ως σκοπό , τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και την 

τροποποίηση διατάξεων για την ίδρυση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , της Συνθήκης 

Μάαστριχτ  και τις  συναφείς πράξεις , λόγω , της προσχώρησης νέων χωρών μελών 

στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ουσιαστικά κινήθηκε σε δύο επίπεδα, εμβάθυνε την 
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 Neill Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις  Σαββάλας, Αθήνα 2009, 

σελ 134   
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 Άρθρο Α Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 
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  Δονάτος Παπαγιάννης , Ο Ευρωπαϊκός χώρος  Ελευθερίας ,Ασφάλειας  και Δικαιοσύνης , Εκδόσεις  

Αντ Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2001, σελ 196. 
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προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ένωσης με την υιοθέτηση 

ρυθμίσεων ουσιαστικού δικαίου , καθώς επίσης,  πρόβλεψε ένα μηχανισμό κυρώσεων 

κατά των κρατών μελών , σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των 

δημοκρατικών αρχών της Ένωσης. 
72

 

  Στο προοίμιο  της Συνθήκης, αναφέρεται η ανάγκη για την προώθηση της ανάπτυξης 

του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης  για τους λαούς της Ένωσης ,  μέσω,  

ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και  μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της. Η 

ανάγκη για προσαρμοστικότητα , ευελιξία και διαρκή  επικαιροποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εργαζομένων εισάγει τη διάσταση της δια βίου μάθησης ,  στην 

εκπαίδευση και στην  κατάρτιση.  

  Η Συνθήκη , διευκρινίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας , της 

δημοκρατίας , του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , των θεμελιωδών 

ελευθεριών και του κράτους διακαίου,  οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη. Επίσης, 

αναδεικνύει ως κοινή επιδίωξη των κρατών μελών,  η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 

ελευθερίας , δικαιοσύνης και ασφάλειας , που θα έχει ως επίκεντρο , τον πολίτη. 

Διαμορφώνεται έτσι , το πλαίσιο για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου, χωρίς 

εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορά και εγκατάσταση των ευρωπαίων πολιτών,  όπου θα 

παρέχονται και θα διασφαλίζονται οι  βασικές αρχές ενός κράτους διακαίου.   

   H προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ε.Ε. ,  ενισχύθηκε 

καθοριστικά , με την υιοθέτηση σχετικών ρυθμίσεων από τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ.
73

 Σημαντική κρίνεται η απαγόρευση των διακρίσεων , όπου προβλέπεται,  

ότι το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής και αφού ζητήσει τη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,  φυλετικής ή εθνικής καταγωγής , 

θρησκείας ή πεποιθήσεων , αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.  

   Τα ζητήματα της μετανάστευσης  και άλλων πολιτικών που συνδεόταν με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων , μεταφέρθηκαν από τον τρίτο πυλώνα της Ε.Ε.  

στον πρώτο και έγιναν κεντρικής σημασίας για την  Ε.Ε. 
74

 Σύμφωνα με το άρθρο 
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 Νότης ,Μαρίας, Για μία Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και της αλληλεγγύης ,η πορεία προς το 

Άμστερνταμ, τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός , Αθήνα ,1997 , σελ 192. 
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 Βλαχάδη ,Μ. , Ειδικά θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής ,Κοινωνική Πολιτική για την προστασία του 

παιδιού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2010, σελ 95-96. 
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 O πρώτος πυλώνας είναι ο κοινοτικός πυλώνας ο οποίος καλύπτει τις περισσότερες από τις  κοινές 

πολιτικές  όπου οι αποφάσεις  λαμβάνονται  από την κοινοτική μέθοδο με συμμετοχή της Επιτροπής , του 
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63(πρώην άρθρο 73Κ),   θεσπίστηκαν  μέτρα για το  άσυλο ,για τους πρόσφυγες, μέτρα 

που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων 

χωρών, μπορούν  να διαμένουν  νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη, και  μέτρα για τη  

μεταναστευτική  πολιτική,  όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και 

προδιαγραφές διαδικασιών , κατά τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν θεωρήσεις και 

άδειες διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν 

στην επανένωση οικογενειών. Ακόμα , πάρθηκαν μέτρα για τη  παράνομη 

μετανάστευση και  τη παράνομη διαμονή, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού 

παρανόμως διαμενόντων.
75 

  

 

2.9 Η Συνθήκη της Νίκαιας  

    

  Η Συνθήκη  της Νίκαιας υπογράφτηκε  στις 26 Φεβρουαρίου 2001, τρεισήμισι χρόνια 

μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και είχε ως  σκοπό , να προετοιμάσει 

τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λειτουργήσουν με τους εκπροσώπους δέκα νέων 

κρατών μελών και όχι να  δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Επίσης, δεν  άγγιξε καθόλου τις διατάξεις της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

, σχετικά με τη  μετανάστευση και το άσυλο. Η Συνθήκη της Νίκαιας, είναι αυτή η 

οποία  ισχύει  και σήμερα, αναθεώρησε τη Συνθήκη του Άμστερνταμ , ιδίως ως προς 

τέσσερα θεσμικά θέματα: την αντικατάσταση της ομοφωνίας από την ειδική πλειοψηφία 

στις διαδικασίες απόφασης, τις ενισχυμένες συνεργασίες μερικών κρατών μελών, τη 

στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο και το μέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής.
76 

 

   Με την Συνθήκη, διακηρύσσεται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προστατεύει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης .  Έτσι, απαγορευτικέ τόσο  η δουλεία, η εμπορία 

ανθρώπων , η καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία , όσο και οι συλλογικές 

απελάσεις ,η απέλαση αλλοδαπού προς το κράτος το οποίο διατρέχει κίνδυνο ζωής ή 

                                                                                                                                                                           
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Δεύτερος πυλώνας καλύπτει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

την Πολιτική Ασφάλειας(ΚΕΠΠΑ), όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται  μόνο από το Συμβούλιο. Ο τρίτος 

πυλώνας αφορά την αστυνομική και ποινική διαδικασία στον ποινικό τομέα και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από το Συμβούλιο.  ΄΄ Πολιτική και Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση , ιστορία 

,θεσμοί , πολιτικές ‘’, Β έκδοση ,Neill Nugent, εκδόσεις Σαββάλας  σελ 135-142. 
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  Bλ. Συνθήκη του Άμστερνταμ  http://eurlex.europa.eu/el/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html 
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Νίκος Μούσης , Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ 25. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=&jj=&type=c&nnn=325&pppp=&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/4/?all=1
http://eurlex.europa.eu/el/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
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υποβολής σε βασανιστήρια και οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας , εθνοτικής ή φυλετικής 

καταγωγής . Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα του ασύλου ,η προστασία των προσφύγων, ο 

σεβασμός της γλωσσικής , θρησκευτικής , πολιτιστικής πολυμορφίας στο πλαίσιο της 

Ένωσης και η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στην Ε.Ε.  για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στο έδαφος κράτους μέλους .
77

Τέλος, 

αναγνωρίστηκε ότι  οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο 

έδαφος  των κρατών μελών , δικαιούνται συνθηκών εργασίας,  αντίστοιχων με εκείνες 

που απολαύουν  οι πολίτες της Ευρωπαϊκή  Ένωσης .
78

   

 

2.10  Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης  

 

  Το Συμβούλιο της Ευρώπης,  διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την συνεργασία 

στον τομέα της εκπαίδευσης , αφενός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου, σε κοινοτικό 

επίπεδο,  με την καθιέρωση συναντήσεων των Υπουργών Παιδείας. Στις 19 Δεκεμβρίου 

1954 , υπογράφηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτισμική Σύμβαση (τέθηκε σε ισχύ τον  Μάιο του   

1955),η οποία  παρείχε νομική ισχύ στις δράσεις του Συμβουλίου σε θέματα της 

εκπαίδευσης , καθιερώνοντας  τακτικές συναντήσεις των Υπουργών Παιδείας. Τον 

Νοέμβριου του 1959 , πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών 

Παιδείας , στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης . Με βάση λοιπόν τη συνάντηση 

των Πρυτάνεων,  που έγινε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους , αποφασίστηκε η ίδρυση 

μία ειδικής επιτροπής στα θέματα της Ανώτατης  Εκπαίδευσης  .Επίσης, τονίστηκε η 

ανάγκη  καθιέρωσης των τακτικών συναντήσεων των Υπουργών Παιδείας,  για την 

συνέχιση των δραστηριοτήτων  στην  εκπαίδευση, όπως είχε αποφασιστεί στη 

Διάσκεψη της Χάγης , το 1948. 
79
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 Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου , Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών ,Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

,σελ 34. 
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 Βλ. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διαθέσιμο στο 

http://europa.eu/documentation/legislation/index_el.htm 
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  Φωτεινή Στ. Ασδεράκη, Ευρώπη και Παιδεία , ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης σελ 163-

164 . 
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2.10.1 Ειδική Σύνοδος του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  στο Τampere 

 

   H Έκτακτη Διάσκεψη Κορυφής για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας, 

δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο Τάμπερε της Φιλανδίας στις 15 και 16 

Οκτωβρίου 1999, κατέληξε σε μία σειρά συμπερασμάτων για την μετανάστευση, τα 

οποία , επιτρέπουν στην Επιτροπή,  να σχεδιάζει μια σειρά από οδηγίες,   με στόχο,  την 

εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής με την μετανάστευση, τους πρόσφυγες, τα 

θέματα ασύλου και την  εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών . Οι Οδηγίες αυτές,  

δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε , αφορούν όμως  

παιδιά που εισέρχονται σε χώρες μέλη της Ε.Ε.  με τους γονείς τους και παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής από μετανάστες γονείς, χωρίς να προσδιορίζεται η 

νομιμότητα της παραμονής τους.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ,  στη προσαρμογή  των  

εκπαιδευτικών  συστημάτων  των κρατών μελών,  σύμφωνα,  με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών και στην εισαγωγή των  μαθημάτων  γλώσσας και 

πολιτισμού των χωρών προέλευσης , στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα, όπου θα αφορά 

όλους τους μαθητές ,ώστε να  προωθηθεί η διαπολιτισμική προσέγγιση.  

   Επίσης, δίνεται σημασία  στην πολιτική πρόληψης και θεσπίζεται ένα πενταετές 

πρόγραμμα ,  σχετικά με τα θέματα αυτά, το οποίο έληξε  το 2004. Έτσι,  θεμελιώνονται 

οι προτάσεις για ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο  σχετικά με τους υπηκόους  τρίτων 

χωρών που έχει ορίσει η Συνθήκη του Άμστερνταμ. 
80

 Ακόμα, τονίζεται ότι η Ε.Ε.  

πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος . Η πολιτική ένταξη,  πρέπει να στοχεύσει στην 

παροχή ισοδύναμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με εκείνο των πολιτών της Ε.Ε.  

και να καταπολεμήσει  τις διακρίσεις στη οικονομική, κοινωνική , πολιτισμική ζωή και 

να ληφθούν  μέρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού . 
81

 Σημαντική ήταν και η 

απόφαση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης κυρίως 

με την λήψη μέτρων κατά των ατόμων που εισάγουν ή εκμεταλλεύονται οικονομικά 

τους μετανάστες αυτούς . 
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 Βλ. Ευρωπαικό Συμβούλιο του Τάμπερε, Συμπεράσματα Προεδρίας στο 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40fa70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf 
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 Gisbert Brinkmann, The Immigration and Asylum Agenda , European Law Journal Vol.10, No2 ,March 

2004, pg 189-190 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40fa70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
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Τέλος, στα πλαίσια μια κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα ασύλου και 

μετανάστευσης περιλαμβάνονται οι παρακάτω  τομείς δράσεις : α)συνεργασία με τις 

χώρες καταγωγής β) κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου γ) ισότιμη μεταχείριση των 

υπηκόων τρίτων χωρών δ) διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.  

   

2.10.2 Άλλες ειδικές Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  

 

   Στη Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην πόλη Λάκεν (Βέλγιο) , το 

Δεκέμβριο του 2001, επαναλήφθηκαν οι σημαντικότερες κατευθυντήριες γραμμές που 

είχαν αναφερθεί στο Τάμπερε. Ασκήθηκε κριτική στο ότι η ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική προχωράει πολύ αργά και σε περιορισμένη έκταση , σε σχέση με  αυτά που 

είχαν αποφασιστεί. Επίσης, τονίστηκε ότι η δράση της ΕΕ για την μετανάστευση θα 

πρέπει να βασίζεται στα εξής
82

 : 

 

 στη σύνταξη σχεδίου δράσης κατά της παράνομης μετανάστευσης και του 

εμπορίου ανθρώπων   

 στην οικοδόμηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, στους τομείς ασύλου 

και μετανάστευσης  

 στην επεξεργασία κοινών διαδικαστικών κανόνων στους τομείς του ασύλου, 

υποδοχής μεταναστών, επανένωσης οικογενειών  

 στην επεξεργασία ειδικών προγραμμάτων για την  καταπολέμηση του ρατσισμού 

και των διακρίσεων  

 στη συμπερίληψη πολιτικής, που να καθοδηγεί  την μεταναστευτική κίνηση στην 

εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. 

 

   Τον Ιούνιο του 2002, πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη, η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Τονίστηκε ξανά, η σημασία των κρατών μελών να ελέγχουν τα ρεύματα 

των μεταναστών, τηρώντας το δίκαιο και σε συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και 

προσέλευσης μεταναστών. Δόθηκε έμφαση,  σε θέματα που άπτονται της διαμόρφωσης 

μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και ασύλου. 

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 , αναγνώρισε ότι 

υπάρχει ανάγκη  συγκρότησης,  μίας πιο συγκεκριμένης πολιτικής της Ε.Ε. ,  η οποία , 
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 Ιωαννής Μ.Βαρβιτσιώτη, Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρώπης  

διαθέσιμο στο  http://www.eppgroup.eu/Activities/docs/immigration-policy-el.pdf 
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να καλύπτει όλο το φάσμα σχέσεων με τις τρίτες χώρες και να συμπεριλαμβάνεται η 

ταχεία σύναψη συμφωνιών επαναπατρισμού,  με τρίτες χώρες καταγωγής. Κρίθηκε ότι 

πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο ζήτημα της ομαλής ένταξης των  νόμιμων 

μεταναστών στα κράτη της Ε.Ε .
83 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,  ζήτησε από την  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσσει ετήσια έκθεση  ,στην οποία, θα  περιλαμβάνονται  

στοιχεία, πληροφορίες για την μετανάστευση και μέτρα στους τομείς της 

μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης στην Ευρώπη .  

  Επίκεντρο της συνεδρίασης,  ήταν πάλι τα ζητήματα μετανάστευσης ,συνόρων 

,ασύλου και ενσωμάτωσης . Όσον αφορά την πολιτική της  ενσωμάτωσης,  

αναφέρθηκαν  μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, η 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η σύνδεση 

των μεταναστών με τον κοινωνικό και πολιτιστικό περίγυρο. Προτάθηκε ακόμη, η 

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας των συνόρων για τον συνολικό 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η οποία, τέθηκε σε λειτουργία από τον Μάιο του 

2005, με έδρα την Βαρσοβία.  

  Άλλο αίτημα του Συμβουλίου προς την Επιτροπή, ήταν η επεξεργασία ενός κοινού 

συστήματος ταυτοποίησης της βίζας , που θα διαμόρφωνε  ενιαία έγγραφα για πολίτες 

τρίτων χωρών. Ακόμη, υπογραμμίστηκε η σημασία της δημιουργίας χωριστού 

κοινοτικού μηχανισμού , που θα συνέβαλλε  στην εντατικοποίηση της υφιστάμενης 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής της 

αναγκαστικής επαναπροώθησης στην χώρα προέλευσης των παρανόμων  προσώπων.  

   

  Το πρόγραμμα της Χάγης
84

, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και καλύπτει την 

περίοδο 2005–2009. Περιλαμβάνει πολιτικές που αφορούν: 

 το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,  

 τη διαχείριση των συνόρων, 

 το άσυλο και τη μετανάστευση, 

 την ένταξη των μεταναστών, 

 τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια,   

 την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, 
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 Βλαχάδη.Μ, Μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε ,Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2009, σελ 65-68. 
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 Βλ, Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ε.Ε 2007 , Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρυξέλες-

Λουξεμβούργο, σελ 141, διαθέσιμο στο  http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2007_el.pdf  

http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2007_el.pdf
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 τη καταπολέμηση των ναρκωτικών,  

 τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, 

 το αστικό δίκαιο 

 

    Το 2011,  η   Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα , για την 

ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών,  με σκοπό να αυξηθούν τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά οφέλη της μετανάστευσης,  στην Ευρώπη 
85.

Επισημάνθηκε η  πλήρη 

συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία  και ο  βασικός ρόλος των  τοπικών  αρχών 

των κρατών μελών.  Ακόμα, τον Νοέμβριο η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια συζήτηση 

σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση για τους υπηκόους τρίτων χωρών 

που διαμένουν στην ΕΕ. Τον Ιούνιο ,  υποβλήθηκαν  αναθεωρημένες προτάσεις σχετικά 

με τις διαδικασίες ασύλου και τους όρους υποδοχής με σκοπό,  να ενισχυθεί έως το 

2012 , το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (CEAS) . Οι τροποποιήσεις στόχευαν να 

διασφαλίσουν  τους κανόνες, οι οποίοι θα είναι  δικαιότεροι, ταχύτεροι, , 

αποτελεσματικότεροι και πιο  επωφελείς τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

πρόσφυγες. 

    Τον Ιούνιο του 2011,  εγκαινιάστηκε η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 

Θέματα Ασύλου (EASO)  στη Μάλτα, όμως ,  προς το παρόν βρίσκεται στο 

στάδιο της στελέχωσης, και περιλαμβάνει περίπου 350 εμπειρογνώμονες από όλα τα 

κράτη μέλη που είναι διαθέσιμοι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Οι ομάδες αυτές 

παρέχουν  πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής και τεχνογνωσία για τη διαχείριση 

υποθέσεων ασύλου. Τον Απρίλιο του 2011, υπεγράφη  το επιχειρησιακό σχέδιο για την 

αποστολή ομάδων υποστήριξης της ΕΕ για θέματα ασύλου στην Ελλάδα,  , με σκοπό , 

να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στη δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού 

συστήματος ασύλου και υποδοχής. Ορισμένα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, 

Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) , πρόσφεραν τις υπηρεσίες δικών τους 

εμπειρογνωμόνων , για να συνδράμουν στην επιχείρηση αυτή,  που άρχισε τον Μάιο. 
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2.11  Άλλες Οδηγίες και Ψηφίσματα  που αφορούν  την μετανάστευση και την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών.  

      

  Στη συνέχεια , θα παρουσιαστούν οι πράξεις που θέτουν τα ευρωπαϊκά όργανα όσον 

αφορά τη ρύθμιση του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ε.Ε καθώς επίσης,  και την 

εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από μετανάστες γονείς και διαμένουν νόμιμα 

στην ευρωπαϊκή επικράτεια.  

 

2.11.1 Ο κανονισμός 1683/95/ΕΚ
86

 για την θεώρηση ενιαίου τύπου  

 

   Ο  κανονισμός αυτός ,  καθιερώνει τη  θεώρηση ενιαίου τύπου , η οποία είναι κοινή 

για όλα τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός , θεωρεί ως θεώρηση,  κάθε εκδοθείσα άδεια ή 

κάθε ληφθείσα απόφαση , εκ μέρους ενός κράτους μέλους, η οποία , απαιτείται για την 

είσοδο στο έδαφός του ενόψει: 

 της διαμονής που προβλέπεται για το εν λόγω κράτος μέλος ή για πολλά κράτη 

μέλη, για περίοδο της οποίας η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες· 

 της διαμετακόμισης , μέσω του εδάφους ή της ζώνης τράνζιτ στους αερολιμένες 

του εν λόγω κράτους μέλους ή πολλών κρατών μελών. 

  

 Ακόμα, πάρθηκαν συμπληρωματικά μέτρα ,τα οποία , είναι απαραίτητα για την 

εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της 

Επιτροπής , στις 07.02.1996 και 27.12.2000. Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά,  κάθε κράτος 

μέλος καθορίζει,  μόνο έναν ενιαίο οργανισμό αρμόδιο για την εκτύπωση των 

θεωρήσεων και  κοινοποιεί την επωνυμία του εν λόγω οργανισμού στην Επιτροπή και 

στα λοιπά κράτη μέλη. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση
87

 για την 

τροποποίηση του κανονισμού 1683/95/ΕΚ,  με τη θέσπιση  επιπλέον μέτρων  για λόγους 

ασφαλείας, όπως κοινούς κανόνες σχετικά με τις μεθόδους και τα τεχνικά πρότυπα που 
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 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29
ης

 Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης 

ενιαίου τύπου  
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 Διαθέσιμο στο http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001PC0577:EL:HTML 
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πρέπει να τηρηθούν για τη συμπλήρωση της θεώρησης ενιαίου τύπου ώστε να 

αποφευχθούν παραποιήσεις  και πλαστογραφίες. 

 

2.11.2 Οδηγία 2003/86/ΕΚ Συμβουλίου για το δικαίωμα για την οικογενειακή 

επανένωση .
88

 

  

   Στις 22 Σεπτεμβρίου 2003,  το Συμβούλιο ενέκρινε την Οδηγία,  σχετικά με το 

δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση 
89

των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι 

διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός της Οδηγίας,  είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να 

ασκείται το δικαίωμα  της οικογενειακής επανένωσης. Αναγνωρίζεται  ότι , η 

οικογενειακή επανένωση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο,  ώστε να καταστεί δυνατή η 

οικογενειακή ζωή και να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των αλλοδαπών στις κοινωνίες 

των κρατών μελών. Τα μέτρα για την οικογενειακή επανένωση , ανταποκρίνονται στην 

υποχρεωτική προστασία της οικογένειας και του σεβασμού της οικογενειακής ζωής  ,  

ενώ , ειδικά κριτήρια θα ισχύουν για την περίπτωση των προσφύγων. 

    Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο και τη διαμονή, με βάση  την Οδηγία στα 

ακόλουθα μέλη της οικογένειας: 

 του /της συζύγου 

 των ανήλικων τέκνων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων 

 των ανήλικων τέκνων συμπεριλαμβανομένων των θετών 

 των εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντων συγγενών του συντηρούντος ή του 

/της συζύγου  

 των ενηλίκων άγαμων τέκνων του συντηρούντος ή του /της συζύγου του, 

εφόσον αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους , λόγω της κατάστασης 

της υγείας τους, 

 του εκτός γάμου συντρόφου, υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος διατηρεί με τον 

συντηρούντα σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένης. 
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 Επίσημη Εφημερίδα L.251/12 
89

 Ως οικογενειακή επανένωση νοείται η είσοδος και η διαμονή σε κράτος μέλος των μελών της 

οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει μόνιμα στο συγκεκριμένο κράτος ,προκειμένου να 

διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως εάν οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν  ή μετά την 

είσοδο του διαμένοντος (άρθρο 2 της Οδηγίας ). 
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    Η οικογενειακή επανένωση , θα πρέπει να ασκείται , σύμφωνα με τις αρχές και τις 

αξίες που ισχύουν στα κράτη μέλη , σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και  των 

παιδιών  και με τους περιορισμούς που μπορεί να τίθενται για λόγους δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας. Επιπλέον, για να γίνει αποδεκτή η  οικογενειακή επανένωση , ο 

συντηρών,  θα πρέπει να κατέχει άδεια  διαμονής στο κράτος μέλος τουλάχιστον ενός 

έτους , να έχει επαρκείς  πόρους ,  ώστε να μπορέσει να συντηρήσει και τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας του, κοινωνική ασφάλιση και  το κατάλληλο κάλυμμα για την 

οικογένεια του. Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου με αυτόν, 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, τη μισθωτή εργασία, ανεξάρτητη επαγγελματική 

δραστηριότητα,  καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικό προσανατολισμό.       

  Το αργότερο μετά από 5 έτη διαμονής και εφόσον , στο μέλος της οικογένειας δεν έχει 

χορηγηθεί άδεια διαμονής για άλλους λόγους , πέρα της οικογενειακής επανένωσης, ο/η 

σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφος και το τέκνο που έχει ενηλικιωθεί , έχουν δικαίωμα 

να απαιτούν αυτόνομη άδεια διαμονής, ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος. 

 

2.11.3 Οδηγία 2003/109/ΕΚ , σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων  

 

   Προκειμένου να αναγνωριστεί ένα σύνολο δικαιωμάτων των υπηκόων  τρίτων χωρών   

, η οδηγία αυτή ρυθμίζει το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων αλλοδαπών . 

  Από  το Νοέμβριο του 2003, διευρύνθηκαν  τα δικαιώματα και στα παιδιά των 

μεταναστών , που προέρχονται από τρίτες χώρες , εκτός της Ε.Ε. , αλλά υπό όρους. 

Το δικαίωμα αυτό , αποκτάται μετά από πέντε χρόνια αδιάκοπης και νόμιμης 

παραμονής στο κράτος- μέλος υποδοχής, εφόσον ο μετανάστης έχει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίζει την οικονομική του διαβίωση χωρίς την παροχή άλλης (κρατικής) 

βοήθειας. Τα κράτη της Ε.Ε. , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τα παιδιά αυτά να 

προσκομίσουν δικαιολογητικά για την επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας διαμονής 

, για να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας . Όμως , δεν υπάρχει καμία 

πρόβλεψη για τα παιδιά παράνομων μεταναστών που διαμένουν στις χώρες της Ε.Ε και 

ούτε  προβλέπεται κάποιο ειδικό μέτρο υποστήριξης για τα παιδιά των μεταναστών.  

  . 
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2.11.4  Η οδηγία 2004/3 8/ΕΚ
90

 

 

   Η Οδηγία αυτή , αποσκοπεί στη ρύθμιση των όρων άσκησης του δικαιώματος της 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ε.Ε και των μελών της 

οικογένειας τους . Επίσης, στο δικαίωμα μόνιμης διαμονής και  στους  περιορισμούς  

που  μπορούν να τεθούν στα παραπάνω δικαιώματα για λόγους δημοσίας τάξης, 

δημοσίας ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Παρακάτω,  αναλύονται τα δικαιώματα 

διαμονής των πολιτών της Ένωσης και ο περιορισμός του δικαιώματος : 

 

2.11.4.1 Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας  

  

    Το άρθρο 21 παράγραφος 1(πρώην άρθρο 18 της ΣΕΚ) , της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
91

,  ορίζει  ότι κάθε πολίτης
92

 της Ένωσης , έχει το 

δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα  στην επικράτεια της Ε.Ε. , εφόσον 

φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Τα μέλη της οικογένειάς
93

 , ανεξαρτήτως 

της ιθαγένειάς τους, έχουν τα  ίδια  δικαίωμα με εκείνα του πολίτη που τους  συνοδεύει. 

Τα μέλη της οικογένειάς που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ε.Ε.   αλλά μέλη που 

προέρχονται από τρίτη χώρα μπορούν να εισέρχονται  στο κράτος μέλος υποδοχής με 

ισχύον διαβατήριο. Εάν τα μέλη της οικογένεια  προέρχονται από ορισμένες  τρίτες 

χώρες,  οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης,  μπορεί να τους  ζητηθεί να 

προσκομίσουν θεώρηση εισόδου. Οι χώρες της Ε.Ε. ,  υποχρεούνται να παρέχουν στα 

μέλη της οικογένειάς που  προέρχονται από τρίτη χώρα, κάθε διευκόλυνση, 

προκειμένου να αποκτήσουν τις  απαιτούμενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές , 

εκδίδονται το συντομότερο δυνατό  και βάσει ταχείας διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί,  
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 Η οδηγία 2004/3 8/ΕΚ90 είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (29 Απριλίου 2004) , 

σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν 

και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών συγκέντρωσε κανονισμούς και οδηγίες σε μία 

πράξη. Αυτό βοηθάει, τόσο τους πολίτες όσο και τις εθνικές αρχές,  να πληροφορούνται για την 

εφαρμογή των παραπάνω δικαιωμάτων.  

 

 
91

 Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης , οργανώνει τη λειτουργία της Ένωσης και 

καθορίζει τους τομείς , την  οριοθέτηση και τους όρους άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Η συγκεκριμένη 

συνθήκη και η Συνθήκη για την Ε.Ε αποτελούν τις Συνθήκες που θεμελιώνουν την  Ένωση.  

92
 Πολίτης της ΕΕ είναι κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια χώρας της ΕΕ. 

 
93 

Μέλη της οικογένειάς  είναι οι σύζυγοι, οι (καταχωρημένοι) σύντροφοι, οι  

κατιόντες και οι ανιόντες.  
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ότι η  Επιτροπή θεωρεί πως οι  καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις  τέσσερις εβδομάδες 

δεν δικαιολογούνται.  

Όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής έως τρείς μήνες, κάθε πολίτης της Ε.Ε. ,  έχει το 

δικαίωμα να διαμένει στο έδαφος της χώρας υποδοχής  της Ε.Ε.    με το διαβατήριο ή τη 

ταυτότητα του για περίοδο, μέχρι τριών μηνών. Δεν έχει σημασία αν έχει εισέλθει σ’ 

αυτήν για να εργαστεί, για  να σπουδάσει  ή απλώς για να την επισκεφθεί ως τουρίστας.  

Τα μέλη της οικογένειάς  που προέρχονται από τρίτη χώρα ,μπορούν να διαμείνουν  έως 

τρεις μήνες απλώς και  μόνο με το διαβατήριό τους. 

   Υπάρχει ειδική μεταχείριση αυτών που αναζητούν εργασία και πιο συγκεκριμένα , οι 

πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να διαμένουν άνευ όρων ή διατυπώσεων για  

περίοδο έξι μηνών ή και περισσότερο αν συνεχίζουν να αναζητούν εργασία στη χώρα  

υποδοχής της ΕΕ και έχουν πραγματική πιθανότητα να βρουν. 

  Το  δικαίωμα διαμονής πάνω από τρείς μήνες,  αφορά μόνο τις εξής περιπτώσεις: 

α)την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ως μισθωτοί ή ως εργαζόμενοι , όπου τα 

κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από την αρχή της ισότητας μεταχείρισης 

παραχωρώντας , σύμφωνα με την εργασιακή πολιτική τους το δικαίωμα διαμονής τους 

στους πολίτες της Ε.Ε.  ή ακόμα και σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα 

στη χώρα και εισπράττουν ταμείο ανεργίας , όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο της 

χώρας β) τη συνέχιση των σπουδών ή την επαγγελματική κατάρτιση γ) ο πολίτης να 

διαθέτει επαρκείς φόρους και ασφάλιση ασθενείας ώστε να μην επιβαρυνθεί η 

κοινωνική πρόνοια του κράτους υποδοχής .  

   Κατά τους τρεις  πρώτους μήνες της  διαμονής στη νέα χώρα, δεν μπορεί να ζητηθεί  

, να εγγραφεί ο πολίτης  σε κάποια αρχή, ώστε να επιβεβαιώνεται το δικαίωμα διαμονής 

του με κάποιο έγγραφο, μπορεί όμως να το πράξει ο ίδιος  αν θελήσει . Αντίθετα, 

μετά από  τρεις μήνες διαμονής στη νέα  χώρα , είναι δυνατόν να ζητηθεί να εγγραφή  

στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα). 

 

2.11.4.2 Το δικαίωμα νόμιμης διαμονής  

  

   Μετά από τη συμπλήρωση  πέντε ετών , συνεχόμενης νόμιμης διαμονής στη χώρα 

υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ο πολίτης έχει το δικαίωμα της νόμιμης διαμονής  , 

εφόσον δεν έχει ληφθεί εναντίων του κάποιο μέτρο απέλασης. 

  Η συνέχεια της διαμονής,  δεν επηρεάζεται από προσωρινές απουσίες (μικρότερες 

των 6 μηνών ανά  έτος), από  μεγαλύτερες απουσίες για υποχρεωτική στρατιωτική 
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θητεία  και από απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους όπως π.χ. 

εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή 

απόσπαση σε άλλη χώρα. Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής , μπορεί να χαθεί εάν ο 

πολίτης της Ένωσης ζήσει για πάνω από δυο  συνεχόμενα έτη εκτός της χώρας . Η 

κάρτα μόνιμης διαμονής(δεν είναι υποχρεωτική ) επιβεβαιώνει  όμως το δικαίωμά του 

πολίτη να ζει  άνευ όρων στη χώρα στην οποία διαμένει.  

 

2.11.4.3  Περιορισμός του δικαιώματος εισόδου και διαμονής για λόγους δημόσιας 

τάξης, δημόσιας ασφάλειας  ή δημόσιας υγείας. 

 

    Οι χώρες της Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να επιβάλουν περιορισμούς  στους πολίτες , είτε 

να απαγορεύσουν την είσοδο είτε την διαμονή στη χώρα  για λόγους δημοσία τάξης , 

δημοσίας ασφάλειας και δημόσιας υγείας και τότε ο πολίτης ή  το μέλος  της 

οικογενείας του πρέπει να απομακρυνθεί  από το κράτος μέλος .  

   Η χώρα υποδοχής της Ε.Ε. ,  προτού λάβει απόφαση απέλασης για λόγους δημόσιας 

τάξης  ή δημόσιας ασφάλειας θα πρέπει να αξιολογήσει ορισμένα στοιχεία όπως:  

• τη διάρκεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην επικράτειά της· 

• την ηλικία του/της, τη κατάσταση της υγείας του/της και την  οικογενειακή και 

οικονομική κατάστασή του/της· 

• τη κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωσή του/της στη χώρα υποδοχής της ΕΕ·  

• το εύρος των δεσμών του/της με τη χώρα καταγωγής. 

    

   Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι  δημόσιας 

ασφάλειας , θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα απέλασης , κατά πολίτη της Ένωσης . Σε 

καμία περίπτωση,  δεν είναι δυνατόν να ληφθεί  μέτρα για την  ισόβια απαγόρευση της  

εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους. Οι θιγόμενοι από αποφάσεις απέλασης , 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης της κατάστασης έπειτα από μέγιστο 

διάστημα τριών ετών. Επιπλέον, η οδηγία προβλέπει σειρά διαδικαστικών εγγυήσεων.  

   Όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία, μόνον οι πολύ σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες  

μπορούν να δικαιολογήσουν μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν  

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είναι αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί, εντός τριών μηνών 

από την ημερομηνία άφιξης, δωρεάν ιατρική εξέταση. 

Εν πάση περιπτώσει, οι ασθένειες οι οποίες επέρχονται τρεις μήνες μετά την 

ημερομηνία άφιξης δεν δικαιολογούν απέλαση. 
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2.11.5 Η Οδηγία 2011/98/ΕΕ  για την ενιαία άδεια διαμονής στους υπηκόους τρίτων 

χωρών . 

   

   Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  , της 13ης Δεκεμβρίου 

2011
94

,  ρυθμίζει τη χορήγηση  στους υπηκόους τρίτων χωρών  ενιαίας άδειας 

διαμονής
95

 και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους , με ενιαία διαδικασία 

υποβολής αίτησης
96

, σχετικά με το  κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους 

από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 

1 της οδηγίας ,  αναφέρει ότι η οδηγία καθορίζει την ενιαία διαδικασία υποβολής 

αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας.  η οποία θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων 

χωρών
97

,  να διαμένουν στο έδαφος κράτους μέλους χάριν εργασίας, με στόχο , να 

απλουστευθούν οι διαδικασίες εισδοχής των συγκεκριμένων προσώπων και να 

διευκολυνθεί ο έλεγχος του καθεστώτος τους. Επίσης, ρυθμίζεται  το κοινό σύνολο 

δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα 

κράτος μέλος,  ανεξαρτήτως του σκοπού της αρχικής εισδοχής τους στην επικράτεια του 

εν λόγω κράτους μέλους. 

   Το άρθρο 2,  αναφέρει ότι ,  η  παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη της 

αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή των υπηκόων 

τρίτων χωρών στις αγορές εργασίας τους. 

   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται: α)στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την 

άδεια να διαμένουν με σκοπό την εργασία σε ένα κράτος μέλος, β) στους υπηκόους 

τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος για άλλους σκοπούς πλην της 

                                                           
94

  Διαθέσιμο  στο  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EL:PDF 

 
95

 Η  άδεια διαμονής εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης 

χώρας να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του με σκοπό την εργασία 

 
96

 Η ενιαία διαδικασία υποβολής αίτηση είναι  κάθε διαδικασία που οδηγεί,  βάσει ενιαίας αίτησης που 

υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του,  με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια 

διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους,  σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω 

αίτηση για την ενιαία άδεια. 

 
97

Υπήκοος τρίτης χώρας είναι  κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης, κατά την έννοια του 

άρθρου 20  παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Πρέπει να αναφερθεί ότι, εργαζόμενος τρίτης χώρας είναι  κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας,  που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους,  ο οποίος 

διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας,  στα πλαίσια αμειβόμενης σχέσης σε αυτό το 

κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική· 

 

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EL:PDF
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εργασίας,  σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια 

εργασίας και κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1030/2002· και γ)στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος 

μέλος , με σκοπό , την εργασία . 

   Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών θα πρέπει να  απολαύουν ίση μεταχείριση με τους 

υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν όσον αφορά : 

 τις συνθήκες  εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, 

καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας στον τόπο εργασίας.  

 στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε 

οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση ,τα μέλη της 

οποίας, ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των 

πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη 

των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια.  

 την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·  

 την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών 

τίτλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες τους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

883/2004·  

 τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος 

θεωρείται ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος 

μέλος·  

 την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 

στέγασης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας 

σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·  

 τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης 

εργασίας.  
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2.11.6 Οδηγία του Συμβουλίου, την 25η Ιουλίου 1977 για  την  σχολική φοίτηση  

των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων.
98

 

 

  Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε παιδία των όποιων οι γονείς είναι  εργαζόμενοι  

υπήκοοι άλλου κράτος  μέλους  και έχουν έρθει στη χώρα  υποδοχής  για να ασκήσουν 

τη μισθωτή δραστηριότητα τους. Τα κράτη μέλη , υποχρεούνται  να παρέχουν δωρεάν 

εκπαίδευση  υποδοχής,  η οποία περιλαμβάνει τη διδασκαλία της επίσης γλώσσας , ή 

μια από της επίσημες γλώσσες  του κράτος υποδοχής . Επίσης,   διευκρινίζεται ότι τα 

κράτη μέλη πρέπει να  λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα , για την αρχική και συνεχή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Ωστόσο,  έχει 

αναφερθεί η αναγκαιότητα τροποποίησης  της  συγκεκριμένη Οδηγίας , από τα όργανα 

της Ε.Ε..   

 

2.11.7  Πράσινη Βίβλος Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και 

ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήµατα  της Ε.Ε.  από Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  
99

 

  

   Η συγκεκριμένη Πράσινη Βίβλος,  αναφέρεται  στην εκπαιδευτική πολιτική για τα 

παιδιά από οικογένειες μεταναστών
100

. Τα θέματα που εξετάζονται , είναι οι προκλήσεις 

που αφορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα  λόγω της αυξανόμενης μετανάστευσης προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών, ο 

ρόλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  , όσον αφορά τις προκλήσεις , καθώς  και το μέλλον 

της Οδηγίας 77/486/ΕΟΚ , περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των 

διακινούμενων εργαζομένων. 

    Η παρουσία  μεγάλων αριθμών  μαθητών  μεταναστών έχει σημαντικές  επιπτώσεις 

στα εκπαιδευτικά συστήματα .  Τα σχολεία πρέπει να προσαρμοστούν στην παρουσία 

                                                           
98

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:EL:HTML 

 
99

 Διαθέσιμο στο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:EL:PDF,  

από την  Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .   

100
 Ο όρος «παιδιά από οικογένειες μεταναστών» αναφέρεται σε όλα τα πρόσωπα που ζουν σε κράτος 

μέλος της ΕΕ άλλο από εκείνο στο οποίο γεννήθηκαν. Αυτό συμπεριλαμβάνει πολίτες της ΕΕ καθώς και 

υπηκόους τρίτων χωρών. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:EL:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:EL:PDF
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των μαθητών αυτών και να αντιμετωπίσουν  τις ιδιαίτερες ανάγκες τους φροντίζοντας 

παράλληλα να παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση, η όποια να είναι υψηλής ποιότητας . Είναι 

αναγκαίο να καλυφθούν περισσότερες μητρικές γλώσσες, πολιτιστικές απόψεις και 

δεξιότητες, να προσαρμοστούν οι δεξιότητες διδασκαλίας και να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των οικογενειών μεταναστών και των κοινοτήτων. Σε σύγκριση με 

τους συνομήλικούς τους, πολλά από τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών έχουν χαμηλότερο επίπεδο σχολικών επιδόσεων και λιγότερα παιδιά 

μετανάστες εγγράφονται στην προσχολική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

    Η εκπαιδευτική πρόκληση πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε στο πλαίσιο της 

ευρύτερης κοινωνικής συνοχής, αφού τυχόν αποτυχία πλήρους ένταξης των  μαθητών  

μεταναστών στα σχολεία είναι πολύ πιθανόν , να οδηγήσει σε αποτυχημένη ένταξη  

τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας.  

   Όσον αφορά την Οδηγία 77/486/ΕΟΚ  ,η Επιτροπή,  αναφέρει ότι χρειάζεται  

τροποποίηση , διότι αποτελεί παλαιότερη προσπάθεια της Ε.Ε. ,  για την επικέντρωση 

της προσοχής των κρατών  µελών στη σχολική φοίτηση των παιδιών των διακινούμενων 

εργαζομένων και  δεν καλύπτεται πλήρως  η σημερινή  

πρόκληση  στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές , όσον  αφορά  την 

εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Η πρώτη διάταξη της 

οδηγίας,  σύμφωνα  µε την οποία,  τα κράτη µέλη  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα  

«ώστε να παρέχεται στην επικράτειά τους  δωρεάν εκπαίδευση υποδοχής,  η οποία 

περιλαμβάνει ιδίως τη διδασκαλία της επίσημης  γλώσσας ή  μίας από τις επίσημες  

γλώσσες του κράτους υποδοχής», φαίνεται ότι δεν είχε  μεγάλο αντίκτυπο στη 

διαμόρφωση  των πολιτικών των κρατών  µελών , λόγω των πολύπλοκων προκλήσεων 

που περιγράφονται στην οδηγία με αποτέλεσμα , κάθε κράτος µέλος να  αναπτύξει  τη 

δική του προσέγγιση , όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Λόγω του ότι εφαρμόζεται µόνο στη σχολική φοίτηση των παιδιών που είναι πολίτες 

της Ε.Ε. ,  η οδηγία αυτή , δεν καλύπτει σημαντικό  μέρος  της εν λόγω πρόκλησης,  την 

εκπαίδευση,  δηλαδή,  των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:EL:NOT
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2.11.8 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 

καταγωγής  
101

 

 

   Σκοπός  της παρούσας οδηγίας , είναι να θεσπισθεί ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση 

των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, με στόχο να πραγματωθεί στα 

κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το άρθρο 2 , της οδηγίας  αναφέρει ότι « η 

αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής».  Πιο συγκεκριμένα, διάκριση νοείται όταν « για 

λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται μεταχείριση 

λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο 

πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση ,καθώς επίσης,  συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 

εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα 

συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε μειονεκτική θέση , συγκριτικά με 

άλλα πρόσωπα, εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή δικαιολογείται 

αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι 

πρόσφορα και αναγκαία.». Ακόμα , η  παρενόχληση νοείται ως διάκριση,  εάν  

παρατηρηθεί  ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή 

, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη 

δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος.  

   Η  οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, τόσο  στον δημόσιο όσο  και στον 

ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των δημόσιων φορέων, όσον αφορά  τους όρους 

πρόσβασης στην απασχόληση, στην υποαπασχόληση και στην εργασία, στην πρόσβαση 

σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής 

κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 

συμπεριλαμβανόμενης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας, τις εργασιακές 

συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των 

αμοιβών,  την ιδιότητα του μέλους και την συμμετοχή σε μια οργάνωση εργαζομένων ή 

εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοιες 

οργανώσεις,  την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής 
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  Διαθέσιμο στο http://eur-
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ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,  τις κοινωνικές παροχές, την πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό, και στην παροχή αυτών, 

συμπεριλαμβανόμενης της στέγασης και τέλος  την εκπαίδευση.  

 

 

2.11.9 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στης  2 Απριλίου 2009  σχετικά με 

την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (2008/2328(INI)) 
102

 

  

  Το Ψήφισμα αυτό τονίζει,  ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση,  ενδέχεται να είναι 

λιγότερο πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό εάν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί 

αρνητικά η εκπαίδευση των παιδιών τους και ότι η ικανοποιητική εκπαίδευση των 

παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών σχετίζεται με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων . Ακόμα, εκτιμά ότι απαιτούνται μεγαλύτερες 

προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε. ,  δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη,  αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες προκλήσεις .Υπενθυμίζεται ακόμη,  ότι το ποσοστό των μαθητών που 

προέρχονται από οικογένειες μεταναστών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Έτσι το 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ζητάει  από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 

διασφαλίσουν την εκπαίδευση για τα παιδιά των μεταναστών,  συμπεριλαμβανομένης 

της διδασκαλίας των επίσημων γλωσσών της χώρας υποδοχής και της προώθησης των 

μητρικών τους γλωσσών και πολιτισμών. 

  Επίσης, θεωρείται  εξαιρετικά σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς,  και ειδικά οι 

μητέρες, των παιδιών των μεταναστών στα προγράμματα εκμάθησης των επίσημων 

γλωσσών της χώρας υποδοχής,  προκειμένου να διασφαλιστεί  ότι τα 

Παιδιά,  δεν είναι αποκομμένα από την κοινωνία και διευκολυνθεί ,  στη συνέχεια η 

ένταξή τους στο σχολείο. Επιπρόσθετα, , τονίζεται  ότι τα παιδία των μεταναστών δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εγγραφή τους στο νέα χώρα υποδοχής και 

ότι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών  παιδιών είναι ευθύνη της κοινωνίας και όχι 

μόνο των σχολείων. Όσο νωρίτερα και επιτυχέστερα,  ενσωματωθούν τα παιδία στο 

σχολείο,  τόσο, καλύτερα θα είναι οι επιδόσεις τους στο σχολείο και στην περαιτέρω 

εκπαίδευση .Τέλος , δόθηκε έμφαση στην ανάγκη για συμβουλευτικές υπηρεσίες,  όπου  
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θα βοηθήσουν τα παιδία και τους νέους να αντιμετωπίσουν το πολιτισμικό σοκ και να 

προσαρμοστούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας αργότερα.  

    Το επόμενο κεφάλαιο, αναφέρετε πιο αναλυτικά στην εκπαίδευση των μαθητών που 

προέρχονται από μετανάστες γονείς,  στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές στα σχολεία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, η  ελληνική νομοθεσία  και τα προβλήματα 

αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό  σχολειό 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδία 

των μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον,  όσο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η 

νομοθεσία  στην Ελλάδα.  

 

 

3.1 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

   

  Η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς , που συμβάλει στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου , αλλά και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας που αλλάζει συνεχώς. Έτσι, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της εκπαίδευσης  

αποτελούν συνέπεια της ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας αλλά και των νέων 

αναγκών που δημιουργούνται.
103

Η πολυπολιτισμικότητα , είναι το αποτέλεσμα της  

μετακίνησης των λαών και της συνάντησης τους και αποτελεί αφετηρία της 

διαπολιτισμικότητας. Η διαπολιτισμική αγωγή ,ως παιδαγωγική αρχή, δεν απευθύνεται 

μόνο στα μέλη των μειονοτήτων αλλά σε όλα τα μέλη της πολιτισμικής κοινωνίας. 
104

 

   Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια για την εκπαίδευση και την 

ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών,  είναι η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση. Η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση , έχει ως αφετηρία την 

πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία των σύγχρονων κοινωνιών και με βάση την 

ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών στοχεύει στην ειρηνική συμβίωση ατόμων και 

ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης . 
105

 Η διαπολιτισμική αγωγή,  

αναφέρεται σε όλους τους «ντόπιους» και «ξένους» και επιδιώκει να τους 

ευαισθητοποιήσει,  ώστε να κυριαρχήσει  μεταξύ τους μία αμοιβαία συνοχή , 
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κατανόηση , αναγνώριση και αποδοχή. Δεν πρέπει όμως  να περιορίζεται στην 

διαδικασία ενός μαθήματος , αλλά να επεκτείνεται στην διαμόρφωση μιας νέας 

νοοτροπίας , που σέβεται τα πολιτισμικά γνωρίσματα των μεταναστών και τα θεωρεί 

στοιχεία εποικοδομητικά και γόνιμα για την εξέλιξη της κοινωνίας.  

  Ο τρόπος εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών , θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικός , για την ένταξη τους στο νέο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο , οι 

εκπαιδευτικές προσπάθειες δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο σε θέματα διδασκαλίας , 

αλλά και στην στήριξη των μαθητών αυτών , ώστε , να διευκολυνθεί η προσαρμογή 

τους. Η έλλειψη ψυχολογικών υπηρεσιών στα ελληνικά δημόσια σχολεία , αποτελεί 

σημαντικό μειονέκτημα για την παροχή  βοήθειας  και στήριξης των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Η  

διαπολιτισμική εκπαίδευση , βασίζεται σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση που στοχεύει 

στην εξασφάλιση δικαιωμάτων και ευκαιριών ανεξάρτητα από την πολιτική τους 

ταυτότητα. Έτσι , τίθενται οι βάσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων , με διαφορετική πολιτισμική ή εθνική προέλευση 

που ζουν και δρουν στην ελληνική κοινωνία και έχουν ανάγκη για πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα.   

   Ο ρόλος του σχολείου στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της σύγχρονης κοινωνίας, 

έγκειται , στη διαφύλαξη, καλλιέργεια και μετάδοση των εθνικών παραδόσεων, στη 

διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και στην τόνωση του πατριωτικού φρονήματος. 

Επίσης, γνώση  των πολιτιστικών στοιχείων των διαφόρων ομάδων, ώστε,  να προαχθεί 

ο πολιτισμός. Ακόμα, στην απόρριψη ρατσιστικών αντιλήψεων, στην αποβολή των 

προκαταλήψεων και στην καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανεκτικότητας. 

Σημαντική είναι και η παροχή ίσων ευκαιριών , ώστε , να διευκολυνθεί η συμμετοχή και 

η ενσωμάτωση των ξένων στις κοινωνικές λειτουργίες.                                                                    

  

 

3.2 Νομικό καθεστώς στην Ελλάδα 

 

    Η Ελλάδα,  ήδη από τις αρχές της δεκαετία στου 1980  μετατράπηκε από χώρα 

αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής , δεχόμενη ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών 

μαζί με τις οικογένειες τους . Η μεταβολή όμως,  υπήρξε αιφνίδια και η ελληνική 

κοινωνία ήταν απροετοίμαστη σε πολλά επίπεδα , όπως είναι το  νομοθετικό και το  
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οργανωτικό .
106

Τα παιδία αναγκασμένα, ακολουθούν τους γονείς τους στο νέο κράτος  

και έτσι ανοίγει μια νέα σελίδα στην εκπαίδευση , αφού η ελληνική κοινωνία,  

χαρακτηρίζεται πλέον από την πολυπολιτισμικότητα. Σύμφωνα,  με την έκθεση της 

Unicef  , με τίτλο,  «η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012» , για  το 2010, 

υπολογίζεται, ότι σχεδόν 200,000 παιδιά ηλικίας έως 17 ετών (το 10% του συνόλου) 

που ζουν στην χώρα προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. 
107

  Η αύξηση των 

αλλοδαπών παιδιών προκάλεσε , σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού και διαμόρφωσε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες.   

  Τα μέτρα που έχουν ληφθεί  για τους αλλοδαπούς μαθητές, στα ελληνικά σχολεία 

σύμφωνα με τον Νικολάου μπορούν να διακριθούν σε τρείς περιόδους  : 

 

 Η πρώτη αφορά τη δεκαετία του 1970, όταν,  έγιναν τα πρώτα βήματα για την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων στην Ελλάδα 

 Η δεύτερη αφορά τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 1996, όπου ,σημειώθηκε η 

ραγδαία δημογραφική μεταβολή  στη χώρα μας με την αύξηση των μεταναστών. 

 Η Τρίτη περίοδος  είναι από το 1996 μέχρι σήμερα, όπου , υπάρχει νέο θεσμικό 

πλαίσιο με το Ν.2413/96 , προσφέροντας έτσι , νέες δυνατότητες για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης , των 

αλλοδαπών και των παλιννοστούντων μαθητών. 
108

 

 

   Στη δεκαετία του 1970, η εκπαιδευτική πολιτική για τους παλιννοστούντες και τους 

αλλοδαπούς μαθητές έχει έναν έντονο «προνοιακό-φιλανθρωπικό» χαρακτήρα. Τα 

Βασιλικά και Προεδρικά Διατάγματα αυτής της περιόδου, αντιμετώπιζαν τους 

ομογενείς και αλλοδαπούς μαθητές , με ευσπλαχνία και φιλανθρωπία. 
109

Ακόμα , την 
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ίδια περίοδο δημιουργήθηκε το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση Σχολείων 

Παλιννοστούντων Μαθητών(Νομοθετικό Διάταγμα 339/74). 

   Το ελληνικό κράτος ασχολήθηκε εντατικά , από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με 

το θέμα υποδοχής και υποστήριξης παλιννοστούντων  παιδιών με τη δημιουργία Τάξεων 

Υποδοχής(Τ.Υ) και Φροντιστηριακών Τμημάτων(Φ.Τ). Η ίδρυση των Τάξεων 

Υποδοχής , σηματοδοτεί την  αρχή μία προσπάθειας,  ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

και η ένταξη  των αλλοδαπών παιδιών στην εκπαίδευση,  όπου και αντιμετώπιζαν 

πολλαπλά προβλήματα.  Το 1980,  εγκαινιάστηκε ο θεσμός  των Τάξεων Υποδοχής,   με 

Υπουργική Απόφαση ( Φ. 818-2/Ζ/4139/ 20.10.80) και το 1983,  νομοθετούνται (Ν. 

1404/83 , αρ 45),  τόσο οι Τάξεις Υποδοχής , όσο και τα Φροντιστηριακά Τμήματα. 
110

  

Πιο συγκεκριμένα,  το άρθρο 45,  αναφέρει ότι «σε δημόσια σχολειά της πρωτοβάθμιας  

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να ιδρύονται, με αποφάσεις  του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα 

για την ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων 

μαθητών τέκνων ελλήνων μεταναστών».  

     Το παραπάνω άρθρο , αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1894/90,  

αναφέροντας χαρακτηριστικά , ότι  το δικαίωμα συμμετοχής στα φροντιστηριακά 

τμήματα και στις τάξεις υποδοχής,  είχαν παλιννοστούντες μαθητές , οι οποίοι ήταν 

τέκνα «επαναπατριζόμενων Ελλήνων»  και  « Ελλήνων μεταναστών». Αργότερα, με 

υπουργική απόφαση έγιναν κάποιες ρυθμίσεις για την ίδρυση και την λειτουργία Τ.Υ 

και  Φ.Τ . Οι  γονείς  , υποχρεούνται να  επιτρέπουν στο παιδί τους,  να παρακολουθήσει  

τα μαθήματα στην Τ.Υ  και Φ.Τ , όταν το  παιδί  δεν γνωρίζει την  ελληνική γλώσσα, 

και   αδυνατεί να παρακολουθήσει τα πρόγραμμα τη τάξης που είχε γραφτεί. 

     Οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής λειτούργησαν  σύμφωνα με το νόμο 1894/1990,  ως 

τμήματα ενταγμένα στο κανονικό δημόσιο σχολείο και αφορούσαν την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας και την διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού  , καθώς 

και τη διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας προέλευσης και του πολιτισμού για  

παλιννοστούντες μαθητές , που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. 

Σκοπός,  ήταν  η διατήρηση και η καλλιέργεια της Εθνικής ταυτότητα στων μαθητών.   
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    Το 1983, με Προεδρικό Διάταγμα( Π.Δ 494/83),  θεσπίζεται  η  ίδρυση Τ.Υ για 

μαθητές που προέρχονται  υπηκόους κρατών  μελών και μη μελών  των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων που κατοικούν  στην Ελλάδα και που ασκούν ή έχουν ασκήσει μισθωτή 

δραστηριότητα . Πιο συγκεκριμένα,  η παράγραφος 2,  του άρθρου 2 , αναφέρει ότι:  

 

α ) η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των λοιπών μαθημάτων ,σύμφωνα με τις 

δυνατότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών αυτών , έχει ως  στόχο την 

αποτελεσματικότερη μάθηση και τη διευκόλυνση προσαρμογής τους στο σχολικό σύστημα 

και στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας  

β) η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης , συντονισμένη με 

το πρόγραμμα των λοιπών μαθημάτων της τάξης, με στόχο τη διατήρηση και τη 

καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας των μαθημάτων , καθώς επίσης και της 

προετοιμασίας τους για επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προέλευσης σε 

περίπτωση παλιννόστησης.  

     

  Ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών  για την δημιουργία αυτής της  τάξης, ήταν οκτώ,  

και τα παιδία , θα πρέπει να ήταν της ίδιας  γλωσσικής προέλευσης, αν ο αριθμός 

υπερέβαινε των 25 τότε θα χωριζόταν σε διαφορετικέ τάξεις.  Στην ουσία πρόκειται για   

προσαρμογή της νομοθεσίας  από την  Οδηγία του Συμβουλίου των ΕΚ 77/486/ΕΟΚ « 

περί σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινούμενων εργαζομένων » . 

  Αυτός ο τύπος τάξης, όμως,  δεν μπόρεσε να  λειτουργήσει στο ελληνικό σχολείο . Ο 

Δαμανάκης , υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα,  παρέμεινε 

ανενεργό,  ίσως γιατί οι μαθητές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε . , φοιτούν 

συνήθως σε ξένες σχολές  όπως το ο Αμερικάνικο Σχολειό,  Γαλλοελληνική, τη  

Γερμανική ή την Ιταλική Σχολή. Όσοι μαθητές προέρχονται από κράτη εκτός Ε.Ε 

παρακολουθούσαν,   είτε ξένα ιδιωτικά σχολεία (αν είχαν  την οικονομική δυνατότητα ) 

, είτε τις άλλες τάξεις υποδοχής που ιδρύθηκαν  σύμφωνα με τον Νόμο 1984 (ΦΕΚ 110/ 

27-8-1990), όπου πήγαιναν  τα παιδία των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και των 

αλλοδαπών εργατών. 
111
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  Η Τρίτη περίοδος , οριοθετείται από το Ν.2413/ 1996 για την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση , ο οποίος,  προβλέπει την δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων (δημόσιων 

ή ιδιωτικών) , για την εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες. Σύμφωνα με άρθρο 34,  παράγραφος 1 , σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι « η οργάνωση και η λειτουργία σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές , 

κοινωνικές , πολιτιστικές  ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Τα Διαπολιτισμικά Σχολεία,  

έχουν διαφορετική λειτουργία από τα κανονικά και αυτό γίνεται , γιατί δύνεται ιδιαίτερη 

σημασία στις ιδιαιτερότητες, ανάγκες των μαθητών και εφαρμόζονται ιδιαίτερα 

αναλυτικά προγράμματα με πρόσθετα ή εναλλακτικά μαθήματα. 
112

 

  

Ακόμα,  ο Νόμος , προβλέπει την εκπαιδευτική αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας με 

τους παρακάτω τρόπους:  

 

 Τη μετατροπή κάποιων δημοσίων σχολείων σε «σχολεία διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης . 

 Την ίδρυση Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης , που θα 

υπάγονται στα ΑΕΙ. 

 Την ίδρυση στα δημόσια  σχολεία Τάξεων ή Τμημάτων Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης . 

 Την ίδρυση νέων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης . 

 

    Με το άρθρο 5 του Νόμου  ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης(Ι.Π.Ο.Δ.Ε), το οποίο , θα είχε την ευθύνη για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό αναφορικά με την εκπαίδευση των παλιννοστούντων . Με 

βάση το άρθρο 35 ,του Νόμου 2413 ,ιδρύθηκαν τα Σχολεία Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης  σε όλη την  Ελλάδα.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε(2003), την 

περίοδο 2002-3 λειτούργησαν , 28 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε όλη την 

Ελλάδα: 13 Δημοτικά, 9 Γυμνάσια, 6 Λύκεια.  

                                                           
 
112

 Δαμανάκης ,Μ., Η  εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα,  , 

Εκδόσεις , Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2005,σελ 79-85. 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

62 
 

  Το 1999 , θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις  για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά 

Τμήματα. Η Yπουργική Aπόφαση (Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999),   προβλέπει την 

διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέµβασης στο   

επίπεδο των σχολικών  µονάδων,  έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και ισόρροπη ένταξη 

των παλιννοστούντων και αλλοδαπών  μαθητών  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Έτσι, διαφαίνεται ότι η Υ.Α του 1999 είναι αρκετά βελτιωμένη και ρυθμίζει 

λεπτομερώς  όλα τα θέματα σε σύγκριση,  με την Υ.Α του 1994,  όπου υπήρχαν 

ελλείψεις. Ο βασικός προσανατολισμός είναι  «η εντατική εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας». Ωστόσο , υπάρχει  µια σημαντική διαφοροποίηση από τις προηγούμενες 

αποφάσεις,  αφού η ελληνική γλώσσα αναφέρεται , ως δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών  

µαθητών.  Πιο αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει ότι θα λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ι 

και ΙΙ με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν  επιπλέον δαπάνες για  τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

    α) Τάξεις Υποδοχής I, που διαρκούν ένα διδακτικό έτος ,παρέχουν όμως την 

ικανότητα ταχύτερης ένταξης στην κανονική τάξη, κατόπιν συνεννόησης των 

εκπαιδευτικών , με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς 

δυσκολίες όλα τα μαθήματα. Οι τάξεις αυτές,  μετά από διαπιστωτικό διαγώνισμα , 

δέχονται  μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής και εφαρμόζουν 

εντατικό πρόγραμμα εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι μαθητές 

παρακολουθούν παράλληλα στην κανονική τους τάξη τα μαθήματα της Φυσικής και 

Εικαστικής Αγωγής, Μουσικής , Ξένης Γλώσσας και Σχολικής Ζωής, ενδέχεται  να 

παρακολουθούν και άλλα μαθήματα,  έπειτα από  συνεννόηση των διδασκόντων . 

    β ) Τάξεις Υποδοχής II , που διαρκούν μέχρι δύο και σε σπάνιες περιπτώσεις  μέχρι 

τρία διδακτικά έτη . Η φοίτηση των μαθητών , πρέπει να είναι συνεχής για την 

καλύτερη απόδοση τους στο σχολείο. Αφορούν αλλόγλωσσους μαθητές όλων των 

τάξεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϋποθέτουν την παρακολούθηση του κύκλου 

Τάξεις Υποδοχής Ι .  Στις Τ.Υ ΙΙ , εντάσσονται μαθητές  , με ελλιπείς γνώσεις στην 

ελληνική γλώσσα, που δεν μπορούν να λειτουργήσουν  επαρκώς στο κανονικό σχολείο.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΠΟΔΕ, το 2003 λειτούργησαν 422 Τάξεις Υποδοχής και 

556 Φροντιστηριακά Τμήματα στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου .   

  Το 1997,  ξεκίνησαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα  Επιχειρησιακά  

Προγράμματα  "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του ΥΠΕΠΘ,  τα οποία αναφέρονται σε μαθητές με γλωσσικές, 

πολιτισμικές , κοινωνικές ιδιαιτερότητες . Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα ήταν 
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τέσσερα: α) Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών β) Εκπαίδευση 

Τσιγγανοπαίδων γ) Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων δ)Εκπαίδευση Ομογενών . Η 

ερευνητική προσπάθεια των προγραμμάτων αυτών,  ήταν στο να προκύψουν ερευνητικά 

δεδομένα, για να βρεθούν   καλύτεροι  τρόποι  ποιοτικής εκπαίδευσης και ομαλής 

ένταξης των «άλλων» μαθητών.
113

     

  Το πρόγραμμα « Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και των Αλλοδαπών Παιδιών» , 

υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας ως 

βασικούς στόχους τα παρακάτω:   

 Την αξιολόγηση των υφιστάμενων θεσμών για τη σχολική ένταξη των 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και τη διαμόρφωση ενός θεσμικού 

πλαισίου διαπολιτισμικής παρέμβασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, τη παραγωγή διδακτικού και 

εποπτικού υλικού και την ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων για τη 

στήριξη της μάθησης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών παιδιών. 

 Την προετοιμασία και αξιοποίηση δίγλωσσων εκπαιδευτικών , καθώς και άλλου 

εξειδικευμένου προσωπικού για τη σχολική υποστήριξη των παλιννοστούντων - 

αλλοδαπών μαθητών, ώστε , να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. 

 Τη διαμόρφωση προγράμματος συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ 

σχολείου - οικογένειας και κοινότητας. 

 Την ευαισθητοποίηση γηγενών γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών 

της εκπαίδευσης για τις δυνατότητες αρμονικής συμφοίτησης σε 

πολυπολιτισμικά σχολεία. 

 Την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης και πληροφόρησης, οι οποίοι,  αφενός , θα 

υποστηρίζουν και θα συνδέουν τις επιμέρους δραστηριότητες του 

Προγράμματος και αφετέρου , θα διασφαλίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη 

βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος.
114
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 3.3 Ποσοστά μεταναστών μαθητών στα ελληνικά σχολεία 

    

   Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους  αλλοδαπούς  και  τους  

παλιννοστούντες μαθητές  στα ελληνικά σχολεία . Για να γίνει αντιληπτή η παρουσία 

των μαθητών αυτών παρατίθονται  οι παρακάτω πίνακες:  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

 

Αλλοδαποί μαθητές που εγγράφηκαν πρώτη φορά στις βαθμίδες σχολικής 

εκπαίδευσης 

 

Πρώτη 

Εγράφη 

Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο-ΤΕΕ 

1997 _ 4026 _ _ 

1998 _ 6020 _ _ 

1999 _ 7656 _ _ 

2000 _ 9232 5338 2252 

2001 2538 12532 6984 3422 

2002 5376 14140 8684 4855 

Πηγή: Γκότοβος & Μάρκου 2004,σελ 83 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων  

(σχολικό έτος 2002-2003) 

Πηγή: Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων 

(2006-2007) 

Πηγή: Ι.Π.Ο.Δ.Ε , Αθήνα 2010 

 

 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

% 

Νηπιαγωγεία 138304 9503 6,9 

Δημοτικά 633235 54570 8,6 

Γυμνάσια 328309 26693 6,9 

Λύκεια & ΤΕΕ 360616 11475 3,2 

Σύνολο 1460464 98241 6,7 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΛΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

Νηπιαγωγείο 13206 1284 

Δημοτικό 54415 7130 

Γυμνάσιο 30607 6208 

Λύκειο 

  

9436 3444 

ΤΕΕ& ΕΠΑΛ 7413 3335 

Σύνολο 115077 21401 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων 

(2008-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Πηγή: Ι.Π.Ο.Δ.Ε , Αθήνα 2010 

 

     Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται αντιληπτό,  ότι ο αριθμός των μεταναστών- 

μαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι μεγάλος και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται 

όλο και μεγαλύτερος. Ειδικότερα,  τη σχολική περίοδο 2008-2009 ο αριθμός των 

αλλοδαπών μαθητών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του  Ινστιτούτο Παιδείας 

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε)  , ανερχόταν στους 119.815.  

 

 

3.4 Το σχολειό ως προστατευτικός παράγοντας.   

 

    Όσα βιώνουν τα άτομα, οι  ενήλικες και παιδιά, πριν και μετά από μια μετακίνηση,  

μπορούν να προκαλέσουν  πηγή στρες για τους μετανάστες και τα παιδιά τους. Ο 

τρόπος που θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα τα παιδία και οι έφηβοι , αυτές τις 

καταστάσεις εξαρτάται από διάφορους προστατευτικούς παράγοντες. Το γεγονός ότι 

ορισμένα παιδιά καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν θετικά τις δυσκολίες της ζωής τους 

δείχνει ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες, είτε ατομικοί είτε περιβαλλοντικοί, καθώς και 

ορισμένες διεργασίες, τα προστατεύουν από τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόντων 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΛΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

Νηπιαγωγείο 15447 1122 

Δημοτικό 58332 5212 

Γυμνάσιο 28713 4327 

Λύκειο 

  

9229 2262 

ΤΕΕ& ΕΠΑΛ 8084 1824 

Σύνολο 119815 14747 
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επικινδυνότητας. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον 

γενικό όρο προστατευτικοί παράγοντες 
115

(Πίνακας 6). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

Πιθανοί προστατευτικοί παράγοντες για τα αλλοδαπά παιδία 

 

Πηγή: Παπαστηλιανού ,Αντ (Επιμέλεια)., Διαπολιτισμικές Διαδρομές, Παλιννόστηση και 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή.  

   

     Εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον, και τους ατομικούς παράγοντες , που μπορεί 

να συμβάλουν  προστατευτικά για την ψυχική υγεία ενός παιδιού, σημαντικός είναι ο 

ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα, του σχολείου.  

Το σχολείο ,εκφράζει άμεσα την στάση της επίσημης πολιτείας και της κυρίαρχης 

κοινωνίας ,απέναντι στην παρουσία μεταναστών στην χώρα. Η ομαλή ψυχολογική 

επάρκεια  ,συνδέεται με την ικανότητα του μετανάστη νέου, να  συνδυάσει τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης με εκείνα της χώρας υποδοχής και 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στα δύο πολιτισμικά πλαίσια. Το αποτέλεσμα , 

εξαρτάται τόσο από  την συμπεριφορά και τη στάση του νέου και της οικογένειας ,όσο 

                                                           
115

 Masten, A.S. and Powell, J.L., A resilience framework for research,policy, and practice: Contributions 

from Project Competence”, στο: Luthar, S.S. (επιμ.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the 

context of childhood adversities ,New York: Cambridge, 2003, pg 1-25. 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Φύλο παιδιού  Ποιότητα της σχέσης 

γονέα-παιδιού   

Στάση της κυρίαρχης  

Κοινωνίας απέναντι στην 

παρουσία ξένων στη χώρα 

Ηλικία κατά την μετανάστευση  Ψυχική υγεία γονέων  Κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης 

της οικογένειας και του παιδιού  

Διεργασίες και γνωρίσματα  

της προσωπικότητας  

Μέθοδοι 

κοινωνικοποίησης του 

παιδιού  

Σχολείο, Εθνοπολιτισμική 

ομάδα  

Γνώση της γλώσσας της χώρας 

προέλευσης και αυτής της 

χώρας υποδοχής   
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και από την ένταξη του σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ορισμένες σχολικές 

μεταβλητές μπορούν να επηρεάσουν θετικά την σχολική προσαρμογή των μεταναστών-

μαθητών,  όπως η συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα, η συχνή επαφή των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους και το σχολικό κλίμα.  

 

3.5 Προσαρμογή και επάρκεια μεταναστών παιδιών  

 

   Κατά τη σχολική ηλικία, τα βασικά αναπτυξιακά επιτεύγματα ,τα οποία καλούνται να 

ολοκληρώσουν όλα τα παιδιά είναι: α) να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου β) να δημιουργήσουν στενή προσωπική φιλία με 

ένα άλλο παιδί και να μάθουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ομάδας γ) να 

ενσωματώσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες σε μια σταθερή εικόνα του εαυτού τους  

δ) να αρχίσουν σταδιακά να ανεξαρτητοποιούνται  . Όλα τα παιδιά έχουν να 

αντιμετωπίσουν τις παραπάνω  αναπτυξιακές προκλήσεις. Εκείνα όμως που 

μετανάστευσαν ή παλινόστησαν με τους γονείς τους, έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν 

, τις προκλήσεις που συνδέονται με την μετακίνηση και την διαβίωση τους σε άλλη 

χώρα.
116

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  

 

Προσαρμογή και επάρκεια των  αλλοδαπών παιδιών 

Επίτευξη αναπτυξιακών στόχων 

(προσαρμογή στο σπίτι και στο σχολείο) 

Καλή ψυχική υγεία 

Προσαρμογή στη χώρα υποδοχής 

Επίτευξη εθνικής ταυτότητας 

Ικανοποίηση από τη διαβίωση στη χώρα υποδοχής 

Πηγή: Παπαστηλιανού Αντωνία, (Επιμέλεια), Διαπολιτισμικές Διαδρομές, Παλιννόστηση και 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, σελ 178 
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 Παπαστηλιανού , Αντ., (Επιμέλεια), Διαπολιτισμικές Διαδρομές, Παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή, , Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005 ,σελ 176-179. 
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     Το παιδί , καλείται να ανακαλύψει την εθνική του ταυτότητα , καθώς και τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής και να καταλάβει τη σημασία που έχει 

γι’ αυτό η εθνική του καταγωγή ,ώστε τελικά, να αποφασίσει εάν και σε ποιο βαθμό 

επιθυμεί, από την μια, να διατηρήσει τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας 

προέλευσης και, από την άλλη, να υιοθετήσει αυτά της χώρας υποδοχής(βλ. πίνακας 5 ). 

Το άτομο που καταφέρνει να χειριστεί τόσο τις αναπτυξιακές, όσο και τις ειδικότερες 

προκλήσεις που προκύπτουν από την μετακίνηση τους σε άλλη χώρα, αναπτύσσει μια 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες του και στην δυνατότητα του να αντιμετωπίζει με επιτυχία 

δύσκολες καταστάσεις, ελέγχει τη ζωή του και αναπτύσσει υψηλή αυτοεκτίμηση. 

Αντίθετα, το άτομο που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις 

,αναμένεται να αναπτύξει αισθήματα ανικανότητας και κατωτερότητας καθώς και 

χαμηλή αυτοεκτίμηση.   

 

 

3.5.1  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές στο σχολικό 

περιβάλλον 

 

    Η πεποίθηση πολλών μελετητών ότι τα παιδία των μεταναστών, βιώνον έντονο 

επιπολιτισμικό στρες τους ώθησε να θεωρούν την μετανάστευση και την παλιννόστηση,  

ως φαινόμενα  που έχουν  αρνητικές συνέπειες στα παιδιά. 
117

 Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) για τις επιδόσεις των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία και για τους παράγοντες που τις 

επηρεάζουν.
118

 Σχετικές μελέτες σημειώνουν,  τις μη ικανοποιητικές σχολικές επιδόσεις 

των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, καθώς και τις σχετικές απόψεις και 

προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών. Τα προβλήματα είναι εντονότερα στους μαθητές 

που εντάχθηκαν στο ελληνικό σχολείο ,στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού ή στο 

γυμνάσιο, ενώ οι μαθητές που παρακολούθησαν το ελληνικό σχολείο από τις πρώτες 
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σελ 13-14. 
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δύο τάξεις, έχουν καλύτερες επιδόσεις και στην εκμάθηση της γλώσσας και στα 

μαθήματα. 

   Οι δυσκολίες των μαθητών , είναι κυρίως δυσκολίες προσαρμογής,  δηλαδή  κακή 

επικοινωνία, δυσκολία δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος και δυσκολίες 

παρακολούθησης μαθημάτων και αφομοίωσης ύλης, δυσκολίες που φαίνονται 

αξεπέραστες από την πλευρά των μεταναστών παιδιών .  

  Τα παιδιά των μεταναστών,  σύμφωνα με τον Μπόμπα, όταν συγκρίνονται με τους 

γηγενείς συμμαθητές τους ,  υστερούν στις ακαδημαϊκές επιδόσεις,  στην κοινωνική 

προσαρμογή και στην αυτό-εκτίμηση. Αυτή η υστέρηση των αλλοδαπών παιδιών 

αποδίδεται , σε γλωσσικούς και μη γλωσσικούς παράγοντες του ίδιου του παιδιού, στις 

εμπειρίες του και στον τρόπο ζωής του στην χώρα υποδοχής. 
119

 Επίσης, σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει  η μεταναστευτική και εκπαιδευτική πολιτική της χώρας υποδοχής.  

   Σύμφωνα με  τα ερευνητικά αποτελέσματα του Μ. Δαμανάκη
120

,  οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία είναι οι εξής :  

 

 «Άγνοια ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς μαθητές (δυσκολία στην 

ανάγνωση , ορθογραφία και κατανόηση εννοιών, φτωχό λεξιλόγιο) 

 Έλλειψη κατάλληλου διδακτικού εποπτικού υλικού  

 Δυσλειτουργική δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (έλλειψη 

κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων , ανομοιογένεια ηλικίας/ επιπέδου και 

μαθητών στην τάξη, διαφορά κοινωνικής προέλευσης μαθητών στην τάξη, 

ωράριο λειτουργίας / οργάνωση  των φροντιστηριακών τμημάτων ) 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο από τους ίδιους τους μαθητές- μη 

συστηματική φοίτηση. 

 Προβλήματα προσαρμογής των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.  

 Στο οικογενειακό περιβάλλον (αδιαφορία γονέων, άγνοια της ελληνικής 

γλώσσας από τους γονείς, προβλήματα διαβίωσης ).»
121
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 Μπόμπας ,Λ., Για την εκπαίδευση των  αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Εκδόσεις Φολόη, Αθήνα 

1994, σελ 25. 

 

120
 Δαμανάκης,Μ.,  Η  εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, 

Εκδ. Gutenberg, Αθήνα,2005,σελ 184. 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

71 
 

 

  Όπως αναφέρει η Κ.Κασιμάτη,  η γλώσσα παίζει σημαντικό για την κοινωνικοποίηση 

του ατόμου , ιδιαίτερα των αλλοδαπών παιδιών μέσα στο σχολείο. Τα παιδία των 

μεταναστών,  μεγαλώνουν μέσα σε μία γλωσσική σύγχυση, αφού στο σχολειό μιλάνε τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής , ενώ στο σπίτι τη γλώσσα της χώρας προέλευσης. Η 

ελλιπής  γνώση της γλώσσας στη νέα χώρα,  δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας των 

παιδιών αυτών και χαμηλές αποδόσεις στο σχολειό.  

   Συνακόλουθο της γλωσσικής ανεπάρκειας των παιδιών των μεταναστών , είναι η 

χαμηλή σχολική επίδοση στις χώρες υποδοχής τους.
122

 Η ελλιπής γλωσσική 

επικοινωνιακή δεξιότητα , είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στη φοίτηση των 

αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Το ζήτημα αυτό , σε συνδυασμό με την 

αδυναμία του σχολείου να το λύσει , μαζί με τα προβλήματα της  κοινωνικής ένταξης 

των οικογενειών τους , σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό που 

καλλιεργούνται εις βάρος αυτών των παιδιών, έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μια αρνητική σχέση με το σχολείο και πολλά από αυτά τα παιδία να το εγκαταλείπουν 

νωρίς.
123

  

   Το φαινόμενο της άτακτης φοίτησης , ενισχύεται και από τις ανθυγιεινές συνθήκες 

διαβίωσης (ακατάλληλα σπίτια, έλλειψη θέρμανσης κ.ά.). Η χαμηλή κοινωνική 

προέλευση,  επιδρά στους μαθητές , με αποτέλεσμα , να έχουν κακή επίδοση , χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και περιορισμένες φιλοδοξίες μορφωτικής εξέλιξης , σε αντίθεση με την 

μέση ελληνική οικογένεια.  

  Τα βασικά  αίτια  για τη  χαμηλή σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών μπορούν 

να  συνοψισθούν ως εξής : Α)ένα από τα κύρια  αίτια είναι η γλώσσα , καθώς η γλώσσα 

είναι ένα από τα βασικά όργανα της αποτελεσματικής μάθησης .Β) Η χαμηλή κοινωνική 

προέλευση των γονέων , επηρεάζει την απόδοση των παιδιών  τους, καθώς δεν έχουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας υποδοχής , ώστε να 
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Η έρευνα έλαβε χώρα το 1995 και το δείγμα της ήταν εκπαιδευτικοί από Κανονικές Τάξεις (Κ.Τ), Τάξεις 

Υποδοχής (Τ.Υ), και από Φροντιστηριακά Τμήματα  (Φ.Τ).   
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βοηθήσουν τα παιδία τους στο σπίτι. Πολλές φορές , δεν δίνουν τη απαιτούμενη 

προσοχή που χρειάζεται , καθώς,  δεν ενδιαφέρονται αν τα παιδία πηγαίνουν σχολείο ή 

ακόμη τα εμποδίζουν να πηγαίνουν,  για να προσέχουν τα μικρότερα αδέρφια τους στο 

σπίτι. Επιπλέον, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων του σχολείου και  των 

γονέων.  Γ) Τα αλλοδαπά παιδία , πολλές φορές νιώθουν μειονεκτικά στο σχολειό,  

αλλά και στην κοινωνία  λόγω της πολιτισμικής σύγκρουσης που βιώνουν από την χώρα 

υποδοχής,  η οποία,  είναι διαφορετική από την δική τους , με άλλες κοινωνικές αξίες. 

Δ)Επιπλέον , το συναίσθημα της προσωρινότητας που νιώθουν οι ίδιοι οι γονείς στη 

χώρα υποδοχής το μεταβιβάζουν και στα παιδία τους , τα οποία , αποθαρρύνονται από  

μεγαλύτερες προσπάθειες. Ε)Τα παιδία των μεταναστών ,  συνήθως δεν φοιτούν σε 

νηπιαγωγεία και έτσι δεν παίρνουν την  προσχολική εκπαίδευση που χρειάζεται , ώστε,  

να προετοιμαστούν κατάλληλα  για το δημοτικό σχολείο.
124

   

 Ο τρόπος εκπαίδευσης των αλλοδαπών παιδιών είναι σημαντικός για την ένταξη τους 

στο σχολικό περιβάλλον. Η έλλειψη ψυχολογικών υπηρεσιών,  στα ελληνικά σχολεία 

αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για την παροχή βοήθειας και στήριξης των παιδιών 

αυτών , για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολικό σύστημα.
125

  

  Με βάση την έρευνα που  πραγματοποίησε το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 

(ΚΕΔΑ) για το 2006-2008 , όσον αφορά τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς 

μαθητές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί , είναι αρχικά η σχολική 

αποτυχία, αφού δεν είχαν τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες του ελληνικού σχολείου. Επιπλέον ,η ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια,  δεν  ήταν 

προσιτά προς τους αλλοδαπούς μαθητές με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

φοιτήσουν στο σχολειό και να το εγκαταλείπουν πρόωρα . Αυτή η εγκατάλειψη 

παρατηρείται εντονότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό συνέβαλαν και οι 

ρατσιστικές συμπεριφορές των γηγενών μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών προς τα 

αλλοδαπά παιδία και η περιθωριοποίηση, απομόνωση  των παιδιών  αυτών.
126

  

  Συμπερασματικά , με βάση τα παραπάνω μπορούμε να συνοψίσουμε τα προβλήματα 

των αλλοδαπών μαθητών στον παρακάτω πίνακα:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Προβλήματα αλλοδαπών μαθητών  στο σχολείο 

 

 

 

 

 

     Όπως έγινε αντιληπτό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αλλοδαπά παιδία είναι 

πολλά, αφού η ένταξη τους στο νέο σχολείο προϋποθέτει μια πολύπλευρη προσπάθεια , 

από τα ίδια τα παιδία,  τα οποία χρειάζονται την στήριξη της οικογένειας τους, των 

εκπαιδευτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος. Το πρόβλημα ένταξης 

των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί  , μόνο 

 

Εκπαιδευτικά προβλήματα 

 

1. Ηλικιακή, γλωσσική και 

πολιτισμική πολυμορφία. 

2.Έλλειψη εποπτικού και 

οπτικοακουστικού υλικού. 

3.Ακατάλληλα βιβλία. 

4.Συχνές μετακινήσεις, 

εγγραφές, μετεγγραφές. 

5.Επικοινωνία με τους γονείς 

δύσκολη, ως ανύπαρκτη. 

6.Έλλειψη διδασκαλίας της 

μητρικής γλώσσας και της 

κουλτούρας της χώρας 

προέλευσης 

 

 

Κοινωνικά προβλήματα  

 

1.Σοβαρά οικονομικά προβλήματα 

– Ανεργία – Κοινωνικός 

αποκλεισμός- Συνεχής 

ανασφάλεια. 

2.Άσχημες συνθήκες διαβίωσης με 

επιπτώσεις στη σχολική ζωή. 

3.Αδυναμία επικοινωνίας και 

προσαρμογής. 

4. Αρνητική αντιμετώπιση από 

τους άλλους μαθητές – γονείς 

(Διακρίσεις, ξενοφοβία, 

ρατσισμός). 

5.Μερικά παιδιά εργάζονται ή 

αναλαμβάνουν το βάρος της 

φροντίδας του σπιτιού και της 

οικογένειας. 

 

 

Ψυχολογικά προβλήματα  

  

1.Χαμηλό αυτοσυναίσθημα. 

Ανασφάλεια – Εσωστρέφεια. 

2.Δυσκολία κοινωνικής 

προσαρμογής (παρέα, 

παιχνίδι κλπ.). 

3.Εκδηλώσεις 

επιθετικότητας. 

4.Περιθωριοποίηση και 

συσπείρωση σε ομάδες 

ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσης. 

5.Αρνητική στάση, πολλές 

φορές, απέναντι στο σχολείο. 
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γλωσσικό πρόβλημα. Πρέπει όμως,  να παραδεχτούμε ότι η κατοχή της γλώσσας 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη.   Στο επόμενο 

κεφάλαιο,  παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα για τον κοινωνικό αποκλεισμό που 

αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Εμπειρική  έρευνα 

    

   

  Στο τέταρτο κεφάλαιο , θα αναφερθεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  

για να συλλεχτούν  τα δεδομένα της έρευνας . Θα  αναφερθούν , ο σκοπός της έρευνας , 

το δείγμα, η  ερευνητική μέθοδος  καθώς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας  . Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

 4.1 Σκοπός της  έρευνας  

     Ο σκοπός της έρευνας αυτής,  ήταν να διερευνηθεί  ο κοινωνικός αποκλεισμός των 

αλλοδαπών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, όπως τον βιώνουν και 

τον αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί.  

 

4.2 Ερευνητική  μέθοδος και δείγμα της έρευνας  

    

  Το ερευνητικό εργαλείο μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν  οι πληροφορίες,  ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο,  που δημιούργησα η ίδια σε συνεργασία με την επιβλέπουσα  

καθηγήτρια την κ. Μ. Βλαχάδη. Το ερωτηματολόγιο,  περιείχε δέκα ερωτήσεις και ήταν 

ανώνυμο, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να μάθουμε   το φύλο  και την ηλικία των 

ερωτηθέντων,  και  όχι το όνομα τους . Όσον αφορά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου,  δόθηκε αρκετός χρόνος , αφού η παραλαβή του ερωτηματολογίου 

γινόταν την αμέσως επόμενη ημέρα.  

  Το δείγμα της έρευνας , αποτέλεσαν 50 εκπαιδευτικοί από όλες τις σχολικές βαθμίδες , 

δηλαδή από το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και από το Λύκειο. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε τόσο στην πόλη του  Ηρακλείου ,όσο και του Ρεθύμνου και έλαβε 

χώρα  τη χρονική περίοδο μεταξύ  Φεβρουαρίου  και  Μαΐου του 2012. Το δείγμα  δεν 

ήταν προϊόν μια συστηματικής δειγματοληψίας,  αλλά έγινε τυχαία. Πιο συγκεκριμένα  , 

η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα παρακάτω σχολεία: 
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 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (συλλέχθηκαν 9 ερωτηματολόγια) 

 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (συλλέχθηκαν 9 ερωτηματολόγια ) 

 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου(συλλέχθηκαν 13 ερωτηματολόγια) 

 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (συλλέχθηκαν 10 ερωτηματολόγια) 

 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου (συλλέχθηκαν 9 ερωτηματολόγια) 

 Σύνολο ερωτηματολογίων: 50  

 

4.3 Προβλήματα κατά την διεξαγωγή της έρευνας. 

  Όπως ήταν αναμενόμενο δεν επιστράφηκαν όλα τα ερωτηματολόγια, καθώς ένα 

μεγάλο μέρος των  εκπαιδευτικών δεν απάντησε σε αυτά  . Όσον αφορά τα 

ερωτηματολόγια που  επιστράφηκαν , σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 

ελλιπείς ερωτηματολόγια,  αφού πολλές ερωτήσεις έμεναν  αναπάντητες, και έτσι δεν  

εντάχθηκαν στην έρευνα. Τέλος, υπήρχαν περιπτώσεις  , όπου η παραλαβή των 

ερωτηματολογίων αργούσε επειδή δεν είχαν συμπληρωθεί εγκαίρως.  

 

4.4 Ποσοτική ανάλυση έρευνας  

  Η έρευνα αυτή , απαιτούσε από τα υποκείμενα να απαντήσουν τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που τους δόθηκε. Λόγω της φύσης των ερωτήσεων δεν μπορεί να 

γίνει ποιοτική ανάλυση του ερωτηματολογίου. Για την  ανάλυση των αποτελεσμάτων θα 

χωριστούν οι  απαντήσεις  σε δύο ομάδες . Στην πρώτη ομάδα,  θα παρατίθενται τα 

αποτελέσματα από τα σχολεία του Ηρακλείου και στην δεύτερη, τα  αποτελέσματα του 

Ρεθύμνου. Αυτό γίνεται με σκοπό να φανούν τόσο οι ομοιότητες όσο και οι διαφορές 

που υπάρχουν στα σχολεία  των δύο πόλεων.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ,οι 

ερωτήσεις ήταν 10, πιο αναλυτικά:  
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Πρώτη ερώτηση:  

«Φύλο και ηλικία »  

  Η πρώτη ερώτηση , αφορούσε  το φύλλο και την  ηλικία του δείγματος . Συνολικά, 

απαντήθηκαν 50 ερωτηματολόγια από τα οποία, τα 24 απαντήθηκαν από άνδρες και τα 

26 από γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία των υποκειμένων , 26 εκπαιδευτικοί ήταν 

μεταξύ 30-50 χρόνων, 15 εκπαιδευτικοί ήταν από 50 και πάνω, ενώ μόνο  9 

εκπαιδευτικοί ήταν από 20-30 χρόνων.  

 

Δεύτερη  ερώτηση :  

« Έχετε ασχοληθεί με το μεταναστευτικό ζήτημα; Αν ναι τι εμπειρίες έχετε;» 

  Α) Ηράκλειο 

   Από τα σχολεία του Ηρακλείου, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση,  ήταν τις 

περισσότερες φορές αρνητική. Σε ελάχιστες περιπτώσεις,  δήλωναν ότι έχουν ασχοληθεί 

με το μεταναστευτικό ζήτημα. Πιο αναλυτικά, μία εκπαιδευτικός από το 34
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου  δήλωσε: «έχω ασχοληθεί, αλλά όχι εκτενώς. Από μία γενική ματιά 

έχει γίνει κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό». Μία άλλη εκπαιδευτικός,  από το 7
ο
 Γενικό 

Λύκειο Ηρακλείου(Γ.Λ.Η) είπε: «έχω  ασχοληθεί μόνο από την καθημερινή μου 

ενημέρωση μέσω εφημερίδας και διαδικτύου χωρίς όμως να έχω επαρκής γνώσεις για το 

θέμα αυτό» . Ένας άνδρας από το 7
ο
 Γ.Λ.Η , ανέφερε ότι «με τους ανθρώπους που έχω 

συναναστραφεί διαπιστώνω ότι είναι πολύ εργατικοί». Μία άλλη δήλωση από το 7
ο 

Γ.Λ.Η ήταν ,«κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου στην Γαλλία, παρακολούθησα 

σειρά διαλέξεων σχετικά με την ενσωμάτωση αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό των 

μεταναστών στην Ευρώπη» . Από το ίδιο σχολείο,  μία γυναίκα είπε ότι «παρεβρέθηκα 

σε σεμινάρια ψυχολογίας για τη διδασκαλία της ελληνικής , στο σχολείο σε παιδία 

μεταναστών».  

 

Β) Ρέθυμνο  

  Από τα σχολεία του Ρεθύμνου , διαπιστώθηκε ακριβώς το ίδιο με τα σχολεία του 

Ηρακλείου, ότι δηλ οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώσεις για το μεταναστευτικό ζήτημα. 

Πιο συγκεκριμένα , απαντούν :«δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό» ,«δεν είχα την 

ευκαιρία να ασχοληθώ» και «Δεν έχω ασχοληθεί μέσα από τις σπουδές μου. Σχετικά με 
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τη δουλεία μου (σχολείο) είχα πάντα αλλοδαπούς μαθητές στην τάξη. Τα παιδία αυτά 

είναι κυρίως πολύ αδύναμοί έως αδύναμοι μαθητές ». Δύο είναι οι περιπτώσεις που 

απαντούν θετικά,  σε αυτήν την ερώτηση: από το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου μία 

εκπαιδευτικός , δήλωσε «είχα κάνει διδακτορικό σ’ αυτό το θέμα» ,από το 2
ο
 Γυμνάσιο 

Ρεθύμνου ένα άνδρας,  είπε « Ναι, έχω παρακολουθήσει ένα  σεμινάριο» 

 

Γ)Σχόλια  

  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός,  ότι οι εκπαιδευτικοί τόσο από τα σχολεία του 

Ηρακλείου όσο και από τα σχολεία του Ρεθύμνου , δεν έχουν ασχοληθεί με το 

μεταναστευτικό ζήτημα , ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί , οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το 

θέμα αυτό.  

 

 

 Τρίτη  ερώτηση : 

 

« Στην αίθουσα που διδάσκετε πόσα αλλοδαπά παιδία υπάρχουν; »  

   

Α) Ηράκλειο 

   Από το 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο  Ηρακλείου  , οι περισσότεροι  ερωτηθέντες δήλωσαν 

ότι υπάρχουν , 3 ή 2 αλλοδαποί μαθητές  στην αίθουσα τους . Δύο εκπαιδευτικοί , είπαν 

ότι δεν έχουν κανένα αλλοδαπό μαθητή,  ενώ ένας μόνο, είπε ότι έχει 1  μαθητή.   

  Από το 7
ο
 Γ.Λ.Η,  οι περισσότεροι ανέφεραν,  ότι έχουν συνήθως 2 αλλοδαπά παιδία 

στην αίθουσα. Ίσος αριθμός εκπαιδευτικών , δήλωσαν ότι έχουν 1 ή 3 παιδία. Λίγοι 

είναι αυτοί που έχουν 4, 5 ή και 6 αλλοδαπούς μαθητές στην αίθουσα που διδάσκουν.  

  Στο 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου, οι περισσότεροι  εκπαιδευτικοί είπαν ότι έχουν 2 

αλλοδαπούς μαθητές στην αίθουσα , ενώ λιγότεροι  είπαν,  ότι έχουν 3 μαθητές. Ένας 

μόνο δήλωσε ότι έχει 4 μαθητές  και  άλλος ένας ότι έχει 5 μαθητές.    

 

Β) Ρέθυμνο 

   Στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο  Ρεθύμνου, σύμφωνα με  τους παιδαγωγούς , υπάρχουν 3 

αλλοδαποί μαθητές  στις πιο πολλές αίθουσες. Δύο εκπαιδευτικοί , δήλωσαν ότι έχουν 2 

μαθητές στην αίθουσα τους και άλλοι δύο,  ότι έχουν 4 μαθητές. Σε μία αίθουσα 

υπάρχει ένας αλλοδαπός μαθητής ενώ σε μία άλλη υπάρχουν 8.  
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  Στο   2
ο
 Γυμνάσιο Ρεθύμνου, κατά μέσο όρο υπάρχουν 3 αλλοδαποί  μαθητές στην 

αίθουσα . Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν 1, 2,4 ή 5 μη γηγενείς 

μαθητές.       

   

Γ) Σχόλια  

  Όσον αφορά το Ρεθύμνου, διακρίνουμε  ότι υπάρχουν περισσότεροι αλλοδαποί 

μαθητές στα σχολεία από ότι στο Ηράκλειο. Στο τελευταίο υπήρξαν εκπαιδευτικοί που 

δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου μαθητές στην αίθουσα τους , ενώ από τα σχολεία του 

Ρεθύμνου δεν υπήρξε τέτοια δήλωση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο Ηράκλειο 

κατά μέσο όρο υπάρχουν 2 αλλοδαποί μαθητές,  ενώ στο Ρέθυμνο 3 μαθητές. Βέβαια 

και στις δύο πόλεις υπάρχουν αίθουσες με 4 ή 5 μετανάστες μαθητές.  

 

 

Τέταρτη ερώτηση : 

 

«Από ποίες κυρίως χώρες προέρχονται τα παιδία αυτά;» 

 

Α) Ηράκλειο  

  Από το 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου, όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα αλλοδαπά 

παιδία προέρχονται κυρίως από την Αλβανία. Δύο από αυτούς είπαν ότι η χώρα 

καταγωγής των παιδιών αυτών εκτός από την  Αλβανία,  είναι  και η  Ρουμανία  , άλλοι 

δύο δήλωσαν ότι είναι και η  Βουλγαρία, ενώ υπήρχαν και αυτοί και που είπαν ότι 

αλλοδαποί μαθητές προέρχονται τόσο από την Αλβανία όσο  και από  τα  Σκόπια.                       

Από το 7
ο
 Γ.Λ.Η ,  πάλι όλοι οι εκπαιδευτικοί είπαν ότι η χώρα προέλευσης είναι η 

Αλβανία . Οι περισσότεροι έβαζαν την Βουλγαρία , σαν δεύτερη χώρα προέλευσης, 

μετά την Ρουμανία και τέλος,  την Σερβία και την Ουκρανία.   

  Στο 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου , οι περισσότεροι δήλωσαν , ότι η Αλβανία είναι 

η κύρια χώρα προέλευσης,  ενώ ένας εκπαιδευτικός σημείωσε την Αλβανία και τη 

Ρουμανία και ένας  άλλος μόνο τη Ρουμανία. Τέλος,  υπήρξε και ένας εκπαιδευτικός 

που είπε για την Αλβανία και  το Μαρόκο.  

 

  Β) Ρέθυμνο 

  Οι ερωτηθέντες του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου,  δήλωσαν ότι η κύρια χώρα 

προέλευσης είναι η Αλβανία. Δύο από αυτούς πρόσθεσαν και την Ρουμανία και άλλοι 
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και δύο την Κίνα. Ένας άλλος , εκτός από την Αλβανία ανέφερε την  Ρωσία, το 

Πακιστάν και την Ινδία.  

  Στο 2
ο
 Γυμνάσιο Ρεθύμνου,  υπάρχει πάλι το ίδιο κλίμα με τα παραπάνω σχολεία , 

αφού όλοι οι  εκπαιδευτικοί δήλωσαν την Αλβανία. Δύο δήλωσαν,  εκτός από την 

Αλβανία και την Ινδία , ένας άλλος  και  την Ρουμανία ενώ μία φορά  , αναφέρθηκε και 

η Βουλγαρία (εκτός από την Αλβανία) ως χώρα προέλευσης. Επίσης , ένας 

εκπαιδευτικός ανέφερε εκτός από την Αλβανία  και το Πακιστάν, την Ρουμανία και την 

Ινδία, ένας άλλος και την Ρωσία και την Κίνα.   

 

   Γ)Σχόλια 

  Από τα παραπάνω,  γίνεται αντιληπτό ότι τόσο στην πόλη του Ηρακλείου όσο και του 

Ρεθύμνου , όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωναν ως χώρα προέλευσης των αλλοδαπών 

μαθητών την Αλβανία. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 12 χώρες προέλευσης: την 

Αλβανία, την Κίνα, την Ρουμανία, την Ρωσία, το Πακιστάν, την Ινδία, την Βουλγαρία, 

την Ρουμανία, τα Σκόπια, την Σερβία, την Ουκρανία και το Μαρόκο.  Σε αυτό που 

διαφέρουν τα σχολεία του Ηρακλείου με του Ρεθύμνου είναι ,ότι εκτός από την 

Αλβανία και την Ρουμανία που τις έχουν δηλώσει οι εκπαιδευτικοί και από τις δύο 

πόλεις , οι υπόλοιπες χέρες είναι διαφορετικές. Όσον αφορά το Ηράκλειο, έρχεται 

δεύτερη  η Ρουμανία ,τρίτη η Βουλγαρία , ενώ ελάχιστοι μαθητές προέρχονται από τα 

Σκόπια, Σερβία , Μαρόκο. Για το Ρέθυμνο, δεύτερη χώρα προέλευσης  είναι η Κίνα και 

η Ινδία , μετά η Ρουμανία, μετά το Πακιστάν και τέλος η Ρωσία.  

 

 

Πέμπτη ερώτηση :   

 

«Διακρίνονται τα αλλοδαπά παιδία σε κάποια μαθήματα; Αν ναι, παρακαλώ αναφερθείτε 

σε ποία μαθήματα». 

 

Α) Ηράκλειο 

    Από το 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου, τρείς εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν διακρίνονται 

τα αλλοδαπά παιδία σε κάποια μαθήματα. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι δήλωσαν : «Ναι. Το 

ένα διακρίνεται στα Μαθηματικά », «Ναι, στα μαθηματικά», «Στη Γεωμετρία, τη 

Φυσική, την Έκθεση ». 
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   Στο 7
ο
 Γ.Λ.Η , έξι ερωτηθέντες απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αυτή ,ενώ οι 

υπόλοιποι είπαν: «Από όσο γνωρίζω από άλλους συναδέλφους διακρίνονται στα 

Μαθηματικά, τη Φυσική. Στα δικά μου μαθήματα επειδή είναι πιο θεωρητικά (Αρχαία, 

Ιστορία), έχουν προβλήματα κατανόησης.», «Ναι, μαθηματικά και Πληροφορική », 

«Ναι, Αγγλικά», «Ναι, Θρησκευτικά», «Ναι, πολλά από τα παιδία αυτά διακρίνονται 

στα Μαθηματικά και την νεοελληνική γλώσσα εξαιτίας του ζήλου για την μάθηση που 

τους χαρακτηρίζει», «Ναι, στις θετικές επιστήμες αλλά και στις ξένες γλώσσες».  

  Στο 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, δύο παιδαγωγοί έδωσαν αρνητική απάντηση 

,ενώ ο ίδιο αριθμός ερωτηθέντων δήλωσε , ότι τα αλλοδαπά παιδία διακρίνονται σε όλα 

τα μαθήματα. Δύο,  ανέφεραν ότι διακρίνονται στα Μαθηματικά  και ένας άλλος τόσο 

στα Μαθηματικά όσο και στη Φυσική . Επίσης,  υπήρξε και μία δήλωση όπου οι 

μαθητές αυτοί διακρίνονται ,στη  Γλώσσα. Ένας άνδρας από τι ίδιο σχολείο,  είπε τα 

παρακάτω: «συνήθως στα Μαθηματικά, όπου έχουν τη δυνατότητα να δείξουν τις 

δυνατότητες τους σε σχέση με τα γλωσσικά μαθήματα. Πάντως συχνά η διάκριση αυτή 

είναι πλασματική». 

 

Β) Ρέθυμνο 

  Στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου , τέσσερεις παιδαγωγοί απάντησαν αρνητικά σε 

αυτήν την ερώτηση και ένας από αυτούς δήλωσε: «Συνήθως όχι αφού δεν γνωρίζουν 

καλά την ελληνική γλώσσα και  έχουν  δυσκολίες». Τρείς παιδαγωγοί , είπαν ότι 

διακρίνονται στα Μαθηματικά, ενώ ένας στα Αγγλικά και ένας άλλος στην 

Πληροφορική. 

   Στο 2
ο
 Γυμνάσιο  Ρεθύμνου , τρεις απάντησαν αρνητικά. Ένας είπε ότι διακρίνονται 

σε όλα τα μαθήματα ενώ ένας άλλος ότι διακρίνονται στα περισσότερα. Επιπρόσθετα,  , 

δύο ανέφεραν μόνο τα Μαθηματικά και άλλος ένας είπε για τα Μαθηματικά και τη 

Φυσική.  Τέλος, υπήρξε και μία δήλωσε όπου ανέφερε τα Αγγλικά ως μάθημα που 

διακρίνονται τα αλλοδαπά παιδία.  

   

Γ) Σχόλια  

  Συμπερασματικά, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών από το Ηράκλειο και από το 

Ρέθυμνο ,  οι περισσότεροι δήλωσαν ότι  οι αλλοδαποί μαθητές διακρίνονται στα 

Μαθηματικά. Ελάχιστοι δήλωσαν ότι διακρίνονται σε όλα τα μαθήματα , ενώ  αρκετοί 

ήταν αυτοί  που δήλωσαν ότι δεν διακρίνονται σε κανένα μάθημα. Εδώ ,λοιπόν,  
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φαίνονται οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί πάνω στο θέμα 

αυτό.  

 

Έκτη ερώτηση : 

 

«Παρατηρούνται μαθησιακές δυσκολίες από τα αλλοδαπά παιδία; Αν ναι αναφερθείτε σε 

μία μαθησιακή δυσκολία». 

 

 Α) Ηράκλειο 

  Από το 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου , οι απαντήσεις ήταν ως εξής: «Ναι. Προβλήματα 

κατανόησης γλώσσας », «Ναι στον γραπτό και προφορικό λόγο», «Ναι κατανόηση 

μαθημάτων », «Μεγάλο πρόβλημα στη γλώσσα», «Ναι ελλιπής γνώση της ελληνικής 

γλώσσας », «Δυσκολία έκφρασης και γραπτού λόγου» , «Ναι , δυσκολίες στην 

ανάγνωση και στη γραφή», «Ορισμένοι παρουσιάζουν προβλήματα   στην ανάγνωση 

και κυρίως στην γραφή » ,« Ναι επικοινωνιακά προβλήματα με τους συμμαθητές τους 

και τους καθηγητές και προβλήματα στη γραφή με πολλά ορθογραφικά λάθη».            

Από το 7
ο
 Γ.Λ.Η οι καθηγητές δήλωσαν: «Ναι στη γλώσσα , γραμματική», «Κατανόηση 

ελληνικής γλώσσας », «Κάποια ναι, κάποια όχι», «Συνήθως ναι αφού δεν γνωρίζουν 

καλά την ελληνική με αποτέλεσμα να έχουν μαθησιακές δυσκολίες  », «Προβλήματα 

κατανόησης στη γλώσσα , ορθογραφικά λάθη», «Επικοινωνιακό πρόβλημα λόγω των 

δυσκολιών πλου αντιμετωπίζουν στη σχέση τους με τους συμμαθητές τους » , 

«Κατανόηση κειμένου»,  «Συνήθως υπάρχει μια στα γραπτά λόγω της δυσκολίας στην 

έκφραση , οι οποίες όμως μέσω της θέλησης τους ξεπερνιούνται » , «Συνήθως όχι, σε  

νεαρές τάξεις φαίνονται προβλήματα έκφρασης που όμως ξεπερνιούνται ».Ακόμα, 

υπήρξαν και τέσσερις  καθηγητές που είπαν ότι τα παιδία αυτά δεν αντιμετωπίζουν 

καμία μαθησιακή  δυσκολία., ένας από αυτούς δήλωσε «Όχι. Είναι παιδία που 

μεγάλωσαν στην Ελλάδα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα ». 

   Όλες οι  απαντήσεις από το  34
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, ήταν ότι τα αλλοδαπά 

παιδία αντιμετωπίζουν ,μαθησιακές δυσκολίες : «Τα περισσότερα ζουν σε φτωχό 

γλωσσικά , οικογενειακά και κοινωνικό περιβάλλον . Η γλώσσα υστερεί και μετά τις 

πρώτες τάξεις , αυτό φαίνεται ιδιαίτερα έντονα, αφού χάνεται το ενδιαφέρον για 

μαθήματα όπως είναι η Γλώσσα, η Ιστορία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  », «Ναι. 

Στη γλώσσα και ιδιαίτερα στη γραπτή έκφραση  », «Λόγω μη κατανόησης της γλώσσας 
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», «Διάβασμα», «Στην ορθογραφία», «Ναι, σε γλωσσικά μαθήματα», «Καμία 

μαθησιακή δυσκολία, είναι άριστη μαθήτρια » , « Ναι, κυρίως στη Γλώσσα ».  

 

   Β) Ρέθυμνο  

  Στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου , οι παιδαγωγοί δήλωσαν: «Ναι, κατανόηση 

ελληνικής γλώσσας », «Παρατηρείτε στην ανάγνωση και στην γραφή κάποια δυσκολία 

»,  «Γλώσσα», «στην εκμάθηση και στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας », «Χρήση 

συγκεκριμένου λεξιλογίου για την απόδοση νοημάτων και αρτιότερης επικοινωνίας με 

συμμαθητές και εκπαιδευτικούς », «Έχω συναντήσει σε μαθητές  μαθησιακές δυσκολίες 

όπως έντονη κακογραφία, ασυνάρτητη γραφή που αποτελείτε από λατινικής αλφαβήτας 

γράμματα μαζί με γράμματα της ελληνικής αλφαβήτας », «Κάποια παιδία ανάλογα με 

το χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα έχουν προβλήματα κατανόησης της ελληνικής 

γλώσσας. Αυτό συνεπάγεται με κάποιες δυσκολίες και στα υπόλοιπα μαθήματα, 

Φυσική, Μαθηματικά », «Στα γλωσσικά μαθήματα όταν δεν γνωρίζουν καλά την 

ελληνική γλώσσα »,  «Ακόμα και στα Μαθηματικά και στη ν Φυσική , όταν η γνώση 

της ελληνικής γλώσσας είναι ελλείπεις , αντιμετωπίζουν και εκεί δυσκολίες » . Τέλος 

ένας μόνο ερωτηθέντας απάντησε με «Όχι » στην ερώτηση.  

  Για το 2
ο
 Γυμνάσιο Ρεθύμνου , οι απαντήσεις έχουν συνοψιστεί ως εξής: «Όσα δεν 

γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα έχουν πολλές μαθησιακές δυσκολίες όπως 

κατανόηση κειμένου , πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, επικοινωνιακά 

προβλήματα. Αντίθετα, όσα τη γνωρίζουν πολύ καλά δεν αντιμετωπίζουν τέτοια  έντονα 

προβλήματα, σίγουρα θα υπάρξουν ορθογραφικά λάθη αλλά αυτό γίνεται και από τους 

γηγενείς  μαθητές », «Η μη γνώση της ελληνικής έχει ως αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν 

στα μαθήματα αφού αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην κατανόηση», «Στην 

ανάγνωση και στη γραφή», «Γλώσσα», «Η στοιχειώδες γνώση της ελληνικής γλώσσας 

έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλάβουν μαθήματα όπως είναι τα Αρχαία 

και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ». Ακόμα, 4 καθηγητές απάντησαν αρνητικά 

αναφέροντας κάποιοι από αυτούς : «Όχι, έχουν δυσκολίες όπως οι έλληνες μαθητές », 

«Όχι. Όπως ανέφερα διακρίνονται στα Αγγλικά και είναι πολύ καλοί μαθητές , δεν 

αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία».  

 

Γ) Σχόλια 

  Τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυμνο,  οι ερωτηθέντες εστίασαν στο πρόβλημα της 

γλώσσας. Οι περισσότεροι , αναφέρουν ότι η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας 
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προκαλεί προβλήματα στους αλλοδαπούς μαθητές , αφού δε μπορούν να κατανοήσουν 

τα μαθήματα, και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην γραφή. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπήρξε μικρός αριθμός  εκπαιδευτικών,  που δήλωσαν ότι τα αλλοδαπά 

παιδία αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με τα γηγενή και ότι υπάρχουν πολύ καλοί 

έως άριστοι  μαθητές. Τέλος,  από τα 50 ερωτηματολόγια υπήρξαν 9 ερωτηθέντες που  

δήλωσαν  ότι δεν αντιμετωπίζουν καμία μαθησιακή δυσκολία.  Πολύ πιθανόν είναι ότι  

οι μαθητές  που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ,να έχουν μεγαλώσει ή και  γεννηθεί  

στην Ελλάδα,  ώστε να γνωρίζουν την  ελληνική γλώσσα  όπως τη μητρική τους. Πιο 

συγκεκριμένα , μια δήλωση  αναφέρετε σε αυτό: «Είναι παιδία που μεγάλωσαν στην 

Ελλάδα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα».   

 

 

Ερώτηση Έβδομη : 

«Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη ; Αν ναι ποια ήταν αυτά;» 

 

Α) Ηράκλειο  

  Τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου ,  είπαν ότι δεν έχουν 

αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Ενώ οι υπόλοιποι,  δήλωσαν 

ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα όπως : «ρατσισμός, ζήλεια», «Επειδή δεν 

μπορούσε να συμμετέχει και ήθελε να τον προσέξουν  έκανε διάφορα για να τον 

προσέξω », «επιθετικότητα, υπέρ- κινητικότητα », «βρισιές, ξύλο, ασέβεια», «υπέρ-

κινητικότηταα, επιθετικότητα ». 

   Όσον αφορά το 7
ο
 Γ.Λ.Η,  πέντε από τους δεκατρείς ερωτηθέντες , απάντησαν ότι δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτοί που απάντησαν θετικά δήλωσαν : 

«Προβλήματα προσαρμογής, συμπεριφοράς ,απότομη αντίδραση και απειθαρχία», « 

επιθετικότητα και υπέρ-κινητικότητα», «Προβλήματα όπως αδιαφορία για το μάθημα , 

παρενόχληση της τάξης , αυθάδεια », «απότομους τρόπους, αντιλογία, θρασύτητα », 

«υπέρ-κινητικότηταα », «Συχνές είναι οι περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού των 

μεταναστών και της βίαιης συμπεριφοράς των ελληνόπουλων εναντίων τους. Ως 

αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου οι τελευταίοι αναπτύσσουν μία επιθετική 

συμπεριφορά και σταδιακά αποξενώνονται.», «ρατσιστική συμπεριφορά προς τους 

άλλους αλλοδαπούς μαθητές και αντίστοιχα αργότερα παρατήρησα επιθετική 

συμπεριφορά των τελευταίων ».  
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  Από το 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου, τρείς καθηγητές, απάντησαν με «Όχι». Αντίθετα, 

υπήρξαν και άλλοι που ανέφεραν: «Έχουν υπάρξει προβλήματα και εντάσεις με τα 

αλλοδαπά παιδία, αλλά θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές παρουσιάζονται και στα 

ημεδαπά παιδία», «Ναι, ότι προβλήματα αντιμετωπίζω με τα ημεδαπά όπως η υπέρ-

κινητικότητα », «Επιθετικότητα », «Προβλήματα συμπεριφοράς », «Ναι, ότι 

αντιμετωπίζω με τους Έλληνες μαθητές ». 

 

Β) Ρέθυμνο 

 Από το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου,  μόνο 2 εκπαιδευτικοί , δήλωσαν  ότι δεν έχουν 

αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς από τους αλλοδαπούς μαθητές . Οι υπόλοιπες 

απαντήσεις ήταν ως εξής : «Επιθετικότητα», «υπέρ-κινητικότηταα, δυσκολία 

προσαρμογής και ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα », «Τα προβλήματα είναι τα ίδια 

είτε είναι αλλοδαπά είτε όχι», «Αποκλεισμός από ομάδες ημεδαπών , επιθετικότητα», 

«Η ξενοφοβική συμπεριφορά των ημεδαπών που υποδαυλιζόταν από τις αντίστοιχες 

αντιλήψεις των γονέων τους (έλλειψη εμβολιασμών…). Επιθετικότητα εκ μέρους των 

αλλοδαπών . Αδιαφορία αλλοδαπών , εφόσον παρατήρησαν αδικίες στην αξιολόγηση 

τους », «έντονη ενεργητικότητα με αδυναμία συγκέντρωσης σε ένα στόχο. 

Επιθετικότητα (λεκτική και σωματική) μεταξύ των μαθητών », «προβατικές 

συμπεριφορές ».  

  Στο 2
ο
 Γυμνάσιο Ρεθύμνου,  οι εκπαιδευτικοί είπαν τα  παρακάτω: «Αποκλεισμός από 

μια μερίδα των ημεδαπών παιδιών. Έτσι δημιουργούνται συγκρούσεις. », «Δυσκολία 

προσαρμογής , με πολύ ενεργητικότητα », «Τα ίδια ακριβώς προβλήματα που 

αντιμετωπίζω με τα ελληνόπουλα», «υπέρ-κινητικότηταα», «Λεκτικές και σωματικές 

συγκρούσεις ». Τέλος  τέσσερις ήταν αυτοί που απάντησαν  με «Όχι » .  

 

Γ) Σχόλια     

  Οι εκπαιδευτικοί και από τις δύο περιοχές, εστίασαν περισσότερο,  στην υπέρ-

κινητικότητα και στην επιθετικότητα. Από το Ηράκλειο  μόνο ένας εκπαιδευτικός,  

ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τους ημεδαπούς μαθητές , ενώ από τα 

σχολεία του Ρεθύμνου , αναφέρθηκαν δύο ερωτηθέντες για αυτό το θέμα.  Οι 

ερωτηθέντες που ισχυρίστηκαν ότι δεν δε αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς 

μέσα στην αίθουσα ήταν 18, αριθμός που είναι σχετικά μεγάλος και αυτό προκαλεί 

εντύπωση.  Επίσης, ξεχωρίζει η δήλωση όπου αναφέρεται στον κοινωνικό αποκλεισμό 

και στην  επιθετικότητα από τους ημεδαπούς μαθητές  : «Συχνές είναι οι περιπτώσεις 
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κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών και της βίαιης συμπεριφοράς των 

ελληνόπουλων εναντίων τους. Ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου οι τελευταίοι 

αναπτύσσουν μία επιθετική συμπεριφορά και σταδιακά αποξενώνονται.» . 

 

Όγδοη ερώτηση:  

«Έχετε παρατηρήσει αποκλίνουσες συμπεριφορές από τα ημεδαπά παιδία στα αλλοδαπά; 

Πως το αντιμετωπίζεται ως εκπαιδευτικός;» 

 

Α)Ηράκλειο 

 Από το 10
ο
 Γυμνάσιο , σχεδόν  όλοι συμφώνησαν  με «Όχι» ενώ ένας μόνο είπε «Ναι, 

ρατσιστικές συμπεριφορές , όπως είναι άσχημοι χαρακτηρισμοί προς τα αλλοδαπά 

παιδία». 

   Από το 7
ο
 Γ.Λ.Η , οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτή την ερώτηση ήταν: «Το 

αντιμετωπίζω ως ίσο με τα υπόλοιπα παιδία», «Ναι, τους εξηγώ ότι όλοι είμαστε ίσοι 

και  ότι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες 

συμπεριφορές μέσα στην τάξη», «Με συμβουλευτική διάθεση για ισότιμη αντιμετώπιση 

με τα υπόλοιπα παιδία», «Όπως ανέφερα παραπάνω οι αλλοδαποί μαθητές συχνά 

γίνονται θύματα ενδοσχολικής βίας από τα ημεδαπά παιδία. Ως εκπαιδευτικός 

προσπαθώ να κατευνάσω τις τέτοιου είδους συμπεριφορές αλλά και να δημιουργήσω 

ομαδικές δραστηριότητες και για τις δύο κατηγορίες με την ελπίδα βελτίωσης των 

μεταξύ τους σχέσεων»,  «Προσπαθώ να καλλιεργώ στους μαθητές το αίσθημα της 

ισότητας , ανεξαρτήτου καταγωγής , θρησκείας και οικονομικής κατάστασης. 

Μακροπρόθεσμα αυτό είχε αποτελέσματα και δημιούργησε ένα θετικότερο σχολικό 

κλίμα» . Επτά εκπαιδευτικοί,  απάντησαν πως δεν έχουν παρατηρήσει αποκλίνουσες 

συμπεριφορές  δηλώνοντας : «Γίνονται απολύτως αποδεκτά», «Δεν έχω αντιμετωπίσει 

αποκλίνουσες συμπεριφορές. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ομαλότητα στις σχέσεις 

ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών». 

   Από το 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο,  οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών ήταν οι εξής: «Ναι, με 

διακριτικότητα και συζήτηση», «Υπάρχει σίγουρα ποσοστό μαθητών με ρατσιστικές 

τάσεις οι οποίες όμως περιορίζονται με τον σωστό χειρισμό», «Ναι, τους 

αντιμετωπίζουν υποτιμητικά και καχύποπτα», «Σε γενικές γραμμές όχι. Συχνά όμως 

όταν τα πράγματα φτάνουν στα όρια , αρκετά παιδία έχουν τη διάθεση να τους 

υπενθυμίσουν την καταγωγή τους . Κάθε σχολείο κουβαλάει την κοινωνία της περιοχής 
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του  μέσα του», «Όχι ιδιαίτερα . Γίνεται συζήτηση και με τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά 

παιδία », «όχι, ιδιαίτερα ». Τρείς ήταν αυτοί που απάντησαν μόνο «Όχι».  

 

Β) Ρέθυμνο 

  Από το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο,  δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: «Σε μερικές 

περιπτώσεις παρατηρείται αποκλίνουσα συμπεριφορά που οφείλετε στην κατήχηση από 

τους γονείς. Σαν εκπαιδευτικός προσπαθώ να διώξω τις προκαταλήψεις αυτές », «με 

κατάλληλους παιδαγωγικούς τρόπους », «Σπάνια και στα πρώτα χρόνια της οικονομικής 

μετανάστευσης. Με συζητήσεις –προγράμματα που άμβλυναν τις επουσιώδες διαφορές 

και ενσωμάτωναν φυσιολογικά τα αλλοδαπά παιδία μέσα στα τμήματα των ημεδαπών 

μαθητών », «Έχω παρατηρήσει τέτοιες συμπεριφορές . Τα αντιμετωπίζω με απειλή 

καλέσματος τους διευθυντή ή και με έξοδο τους από την τάξη. Άλλη λύση είναι να 

καλέσω τον γονέα του παιδιού», «Κάποιες φορές ναι. Προσπαθούν να καταλάβουν τα 

ημεδαπά παιδία ότι τα αλλοδαπά είναι όμοια με αυτά με μία δυσκολία: δεν βρίσκονται 

στον τόπο γέννησης τους, έτσι και αυτά προσπαθούν από τη μεριά τους και καλό είναι 

να τα βοηθήσουν», «Προσπαθώ να ηρεμίσω και τις δύο πλευρές και να τους δείξω ότι 

είμαστε όλοι ίσοι. », «Κάποιες ρατσιστικές αντιδράσεις όπως:  αυτός είναι Αλβανός! ». 

Τέλος τρείς εκπαιδευτικοί είπαν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει αποκλίνουσες 

συμπεριφορές. 

  Στο 2
ο
 Γυμνάσιο,  οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν:  «Όχι ιδιαίτερα. Σπάνιες περιπτώσεις έως 

ελάχιστες. »,»Όχι έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους » «Ναι, ξενοφοβικές 

συμπεριφορές από ημεδαπούς προς αλλοδαπούς μαθητές. Με παιδαγωγικούς τρόπους », 

«Ναι, με συζήτηση», «Αποκλίνουσες συμπεριφορές από  μία  μερίδα των ημεδαπών 

παιδιών. Έτσι δημιουργούνται συγκρούσεις », «Ναι, Πολλές φορές τους αφήνουν στο 

περιθώριο χωρίς να τους δίνουν καμία σημασία . Με λίγα λόγια δεν τους αποδέχονται 

επειδή είναι διαφορετικοί », «Ναι , ρατσιστικές συμπεριφορές . Προσπαθώ να ηρεμίσω 

το κλίμα», « Από το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού γίνονται αποδεκτά. 

Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις με ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε αυτά τα 

παιδία.», « Προσπαθώ να δείξω στα παιδία αυτά ότι είμαστε όλοι ίσοι και ότι εάν οι 

ίδιοι πήγαιναν μετανάστες σε μία άλλη χώρα δεν θα τους άρεσαν τέτοιες συμπεριφορές  

». Τέλος υπήρξε και ένα ερωτηθέντας που απάντησε με «Όχι».    
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Γ) Σχόλια 

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από το Ηράκλειο, οι περισσότεροι,  δεν 

έχουν παρατηρήσει αποκλίνουσες συμπεριφορές από τα ημεδαπά στα αλλοδαπά παιδία. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί από το Ρέθυμνο έχουν παρατηρήσει τέτοιες συμπεριφορές. 

Όσον αφορά και τις δύο περιοχές , όσοι εκπαιδευτικοί  διέκριναν αποκλίνουσες  

συμπεριφορές τις αντιμετώπιζαν  με συζήτηση και  παιδαγωγικούς τρόπους, που όλα τα  

παιδία αντιμετωπίζονται ως ίσα. Πρέπει να αναφερθεί,  ότι αρκετοί ήταν αυτοί,  που 

απέφυγαν να απαντήσουν στο πως αντιμετωπίζουν τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. 

Συμπερασματικά , από τα αποτελέσματα και των δύο περιοχών , οι παιδαγωγοί δεν 

έχουν παρατηρήσει αποκλίνουσες και ρατσιστικές συμπεριφορές από τα ημεδαπά στα 

αλλοδαπά παιδία. Λίγοι ήταν αυτοί που υποστήριξαν το αντίθετο, εστιάζοντας συνήθως 

στο ρατσισμό.   

 

 

Ένατη ερώτηση : 

«Υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον;» 

 

Α) Ηράκλειο 

  Από το 10
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου , οι απαντήσεις ήταν: «Θεωρώ πως ναι», «Ναι, ειδικά 

αν τα παιδία αυτά είναι πολύ επικοινωνιακά και κοινωνικά». Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες 

απάντησαν με «ναι» ενώ ένας μόνο με «όχι».  

  Στο 7
ο
 Γ.Λ.Η,  οι απαντήσεις ήταν ως εξής : «όχι αλλά γρήγορα προσαρμόζονται», 

«όχι αλλά εντάσσονται με σχετικούς γρήγορους ρυθμούς », «Κατά κύριο λόγο όχι, 

ειδικά στη δευτεροβάθμια , με τη βοήθεια όμως των εκπαιδευτικών είναι ευκολότερο», 

«οπωσδήποτε χρειάζεται συγκεντρωμένος χρόνος για την ομαλή ένταξη τους στο 

σχολικό περιβάλλον», «η κοινωνικοποίηση ποικίλει, άλλες φορές είναι άμεση , άλλες 

σταδιακή και άλλες δεν επέρχεται ποτέ », «Οι αλλοδαποί μαθητές στο σχολείο μας είναι 

κοινωνικοποιημένοι και απόλυτα ενταγμένοι στο σχολικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος του 

δεκαπενταμελούς είναι αλλοδαπό». Τέλος,  υπήρξαν και  5 ερωτηθέντες που απάντησαν 

μόνο με «Ναι».  

Από το 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο , οι παιδαγωγοί είπαν: «Εάν το παιδί έχει γνώση της 

ελληνικής ναι προσαρμόζεται εύκολα, εάν όχι τότε υπάρχει ένα πρόβλημα», «Και ναι 

και όχι, αναλόγως το παιδί», «Μάλλον ναι. Είναι θέμα χαρακτήρα και περιβάλλοντος ». 

Δύο εκπαιδευτικού απάντησαν με «Ναι» ενώ τέσσερις είπαν ξεκάθαρα «όχι».    
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Β) Ρέθυμνο 

Από το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου , οι δηλώσεις των ερωτηθέντων  ήταν οι 

παρακάτω: «Τις περισσότερες φορές υπάρχει», «Στην αρχή δυσκολεύονται να 

προσαρμοστούν αλλά αργότερα μπορώ να πω ότι υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση », 

«Ναι , από ότι έχω καταλάβει.», «Ναι τις περισσότερες φορές», «Γίνεται προσπάθεια 

που συνήθως είναι επιτυχής », «Μετά από τόσα χρόνια υποδοχής νέων μαθητών- 

αλλοδαπών στα σχολεία της Ελλάδας , πιστεύω ότι η κοινωνικοποίηση τους είναι άμεση 

και χωρίς ουσιώδη προβλήματα». Πέντε εκπαιδευτικοί είπαν ότι «ναι» υπάρχει άμεση 

κοινωνικοποίηση  των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

  Στο 2
ο
 Γυμνάσιο Ρεθύμνου,  οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: «Θα έλεγα πως ναι 

υπάρχει», «Η κοινωνικοποίηση μπορεί να γίνει εφικτή αλλά μπορεί και να μην γίνει 

ποτέ πραγματικότητα», «Τις περισσότερες φορές υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση», 

«Ναι και Όχι. Πιστεύω είναι ανάλογα τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε 

παιδιού», «Φυσικά και υπάρχει κοινωνικοποίηση των μαθητών αυτών , ίσως όμως 

κάποιες φορές να αργήσει», «Τις περισσότερες φορές ναι», «Ναι», «Ναι » .Ένας μόνο 

είπε ότι δεν υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση των μαθητών αυτών στο σχολείο 

αναφέροντας : «Όχι ειδικά όταν ο αλλοδαπός μαθητής δεν γνωρίζει καλά την ελληνική 

γλώσσα».  

 

Γ)Σχόλια 

  Βλέποντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και από το Ηράκλειο και από το 

Ρέθυμνο,  μπορούμε να τις διακρίνουμε σε τρείς κατηγορίες: α) σε αυτούς που δήλωσαν 

ότι υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο , β) σε 

αυτούς που δήλωσαν ακριβώς το αντίθετο , ότι δηλαδή  δεν υπάρχει άμεση 

κοινωνικοποίηση , και γ)σε αυτούς δήλωναν και  ναι και όχι στην ερώτηση αυτή . Όσον 

αφορά το α) τα περισσότερα ερωτηματολόγια και από τις δύο πόλεις έδειξαν ότι  

υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση. Στη ίδια κατηγορία ανήκουν και οι ερωτηθέντες(λίγοι 

στον αριθμό),  που δήλωσαν ότι υπάρχει κοινωνικοποίηση,  αλλά αργεί. Στο β)  

ανήκουν αυτοί που διαφώνησαν και δήλωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση κοινωνικοποίηση, 

χωρίς όμως, οι περισσότεροι να αιτιολογήσουν την γνώμη τους, .Μόνο δύο 

εκπαιδευτικοί από τα σχολεία του Ηρακλείου αιτιολόγησαν την γνώμη τους , λέγοντας 

ότι δεν υπάρχει κοινωνικοποίηση,  αλλά τουλάχιστον προσαρμόζονται εύκολα.  Ακόμα, 

υπήρξαν αυτοί που είπαν γ)και ναι και όχι, δηλώνοντας,  οι  πιο πολλοί από αυτούς,  ότι 
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είναι θέμα της προσωπικότητα που διαθέτει το κάθε παιδί μετανάστης ή ότι η 

κοινωνικοποίηση γίνεται εφικτή τις περισσότερες φορές , αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο 

, όπου η κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών μπορεί να μην γίνεται εφικτή κάθε φορά  

.Τέλος,   αξίζει να  αναφερθεί ότι οι περισσότερες  αρνητικές απαντήσεις να δόθηκαν 

από τα σχολεία του Ηρακλείου.  

 

 

Δέκατη ερώτηση:   

«Ποίους θεωρείτε τους δύο βασικότερους λόγους εμφάνισης του κοινωνικού αποκλεισμού 

των αλλοδαπών παιδιών; » 

 

Α) Ηράκλειο 

΄ Από το 10
ο
 Γυμνάσιο,  οι απαντήσεις,  συνοψίζονται ως εξής : «Ξενοφοβία, 

Ρατσιστικές αντιλήψεις », «Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν 

στη χώρα μας οδηγούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές », «Ξενοφοβίας-Κοινωνικές 

διαφορές », «Ρατσισμός και έλλειψη ενημέρωσης », «Διαφορετική γλώσσα και 

νοοτροπία, διαφορετικοί πολιτισμοί-έλλειψη ενημέρωσης », «Περιθωριοποίηση των 

παιδιών αυτών από τους ίδιους τους δασκάλους, τους γονείς και τα ημεδαπά παιδία », 

«οικονομικοί λόγοι-ξενοφοβία», «έλλειψη ενημέρωσης και ρατσιστικές αντιλήψεις ». 

Ένας εκπαιδευτικός δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

  Στο 34
ο
 Δημοτικό Σχολείο , οι ερωτηθέντες  είπαν : «Λόγω της παιδικής αφέλειας  ή 

εξαιτίας ρατσιστικών συμπεριφορών από την κοινωνία», «οικονομικοί», 

«Προκατάληψη -ρατσισμός », «Οικονομικοί- συναισθηματικοί », «Προκατάληψη 

ρατσισμός », «Οικογένεια και των δύο πλευρών –επιθετικότητα μεταξύ τους », «Τον 

ρατσισμό και την άγνοια», «Ξενοφοβία- εγκράτεια στο διαφορετικό», «Οι γονείς έχουν 

κακή γνώμη για ξένους και τη μεταφέρουν στο παιδί και η οικονομική κατάσταση των 

ξένων». 

 Στο 7
ο
 Γ.Λ.Η,  είπαν: «Οι βασικότεροι λόγοι είναι οι ρατσιστικές αντιλήψεις των 

παιδιών και τα ήδη οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα», «Ρατσισμός- η οικονομικής 

κατάσταση», «Δεν έχω παρατηρήσει στο σχολείο τέτοιου είδους αποκλεισμό», 

«Ρατσισμός- οικονομικοί λόγοι», «Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ύπαρξη και 

υποστήριξη της στάσης άμυνας των  Ελλήνων , η οποία αντί  να εξομαλύνεται , 

αυξάνεται. Επιπρόσθετα, η περιθωριοποίηση τους υποστηρίζεται τόσο από γονείς 

ημεδαπών , όσο και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς», « τα οικονομικά 
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προβλήματα», «Αρχικά είναι η ρατσιστική συμπεριφορά των ημεδαπών παιδιών , ο 

φόβος του διαφορετικού. Επίσης, η αντιμετώπιση των ίδιων των εκπαιδευτικών που 

πολλές φορές κακώς περιθωριοποιούν αλλοδαπούς μαθητές , μη δίνοντας ευκαιρίες », 

«Λόγω των πολλών κρουσμάτων εγκληματικότητας από αλλοδαπούς  όχι βέβαια από 

όλος αλλά δυστυχώς επηρεάζει όλους.», «Οι ξένοι μαθητές είναι συνήθως κατώτερου 

κοινωνικού στρώματος και έτσι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρατσισμού. Αρά,  εκτός 

τον ρατσισμό είναι και οι  οικονομικοί λόγοι που συμβάλουν  στον κοινωνικό 

αποκλεισμό» . Τέλος, σε τέσσερα ερωτηματολόγια , δεν υπήρχαν απαντήσεις.  

 

Β)Ρέθυμνο 

  Στο 5
ο
 Δημοτικό σχολείο , δόθηκαν οι εξής απαντήσεις : «Διαφορετικότητα στη 

γλώσσα- διαφορετικότητα στη νοοτροπία», «Ρατσισμός- έλλειψη ενημέρωσης », 

«Ξενοφοβία και η  διαφορετικότητα στη γλώσσα και στην νοοτροπία», «οικονομικούς- 

ρατσισμού», «οικονομικοί λόγοι», «Η μη καλή γνώση της γλώσσας – η 

διαφορετικότητα», «Κριτήριο γλώσσα- κριτήριο επικοινωνία», «ξενοφοβία -θρησκεία», 

«Ο πρώτος είναι οι γονείς και οι προκαταλήψεις που μεταδίδουν και ο δεύτερος είναι η 

αδιαφορία των εκπαιδευτικών», «η προφορά (η ικανή) της γλώσσας του τόπου 

υποδοχής μεταναστών-η ξενοφοβία, προκαταλήψεις – η γκετοποίηση των 

αλλοδαπών(σχολεία με υπερβολικό αριθμό αλλοδαπών)». Και σε αυτό το σχολείο 

υπήρξε ένας ερωτηθέντας που δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.  

  Από το 2
ο
 Γυμνάσιο,  απάντησαν: «Ελλείπεις ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα και οι οικονομικοί λόγοι», «οικονομικοί λόγοι», «Οι προκαταλήψεις των γονέων 

των ημεδαπών παιδιών – ρατσισμός », «Ρατσιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές », 

«Διαφορετικότητα – ρατσισμός », «Οικονομικοί λόγοι-ξενοφοβία», «Ρατσισμός- Οι 

εγκληματικές πράξεις που ακούμε να γίνονται κατά καιρούς από αλλοδαπούς (χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται και από Έλληνες ) έχουν φοβίσει τους γονείς και τα 

παιδία», «Ρατσισμός- Ξενοφοβία- Οικονομικοί λόγοι » . Τέλος, σε ένα ερωτηματολόγιο 

η απάντηση έμεινε κενή.     

 

Γ) Σχόλια  

    Συμπερασματικά , από τα παραπάνω,  γίνεται κατανοητό ότι οι εκπαιδευτικοί και από 

τις δύο περιοχές,  θεώρησαν τον ρατσισμό και τις ρατσιστικές αντιλήψεις ως ένα από 

τους βασικότερους λόγους εμφάνισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Μετά , 

αναφέρθηκαν στα οικονομικά προβλήματα, καθώς επίσης, και στην νοοτροπία που 
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μεταδίδουν οι γονείς(Έλληνες ) στα παιδία. Επιπλέον, κάποια ερωτηματολόγια ήταν 

κενά στη 10
η
 ερώτηση, όπου σε καμία άλλη ερώτηση δεν παρατηρήθηκε αυτό.  

 

4.5 Συμπεράσματα έρευνας  

  Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών  του δείγματος,  δεν έχει ασχοληθεί με το 

μεταναστευτικό ζήτημα και αυτό εντυπωσιάζει. Ελάχιστοι ,είναι αυτοί που έχουν 

περαιτέρω γνώσεις για το θέμα  αυτό, με πιο ξεχωριστή τη δήλωση όπου μία 

εκπαιδευτικός έχει παρακολουθήσει σειρά διαλέξεων , σχετικά με την ενσωμάτωση 

αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών στην Ευρώπη  στο  μεταπτυχιακό 

της  στην Γαλλία. Επίσης , μία άλλη  εκπαιδευτικός, έχει κάνει διδακτορικό πάνω σε 

αυτό το θέμα. 

  Σχετικά με τον αριθμό των  αλλοδαπών  μαθητών στα σχολεία του Ρεθύμνου και του 

Ηρακλείου, το τελευταίο έχει λιγότερους  μετανάστες μαθητές από ότι το Ρέθυμνο,  με 

μικρή όμως διαφορά. Πιο αναλυτικά, στα σχολεία του Ηρακλείου υπάρχουν κατά μέσο 

όρο δύο μαθητές, ενώ στα σχολεία του Ρεθύμνου , υπάρχουν τρεις μαθητές. Βέβαια  και 

στις δύο περιοχές υπάρχουν τμήματα με 4 ή και 5 αλλοδαπούς μαθητές.  

  Η  κύρια χώρα προέλευσης , τόσο από το Ηράκλειο όσο και από το Ρέθυμνο , είναι η 

Αλβανία, ενώ δεύτερη έρχεται η Ρουμανία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,   

διακρίνονται διαφορές στις υπόλοιπες χώρες προέλευσης.  Στο Ηράκλειο,  υπάρχουν 

μαθητές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τη Σερβία ,  το Μαρόκο ενώ στο  

Ρέθυμνο, υπάρχουν μαθητές από τη  Κίνα και η Ινδία , τη Ρουμανία, το Πακιστάν και 

τέλος τη Ρωσία. 

  Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί και από τις δύο πόλεις, συμφώνησαν στο ότι τα 

αλλοδαπά παιδία διακρίνονται στα Μαθηματικά. Εντύπωση προκαλούν οι δια μέτρου 

αντίθετες απόψεις των εκπαιδευτικών, αφού κάποιοι δήλωσαν ότι  τα αλλοδαπά παιδία 

διακρίνονται σε όλα τα μαθήματα , ενώ κάποιοι άλλοι ότι δεν διακρίνονται σε κανένα 

μάθημα. 

  Το ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως αιτία , την μη κατοχή της ελληνικής γλώσσας  για 

τις μαθησιακές δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών είναι γεγονός , αφού διαπιστώνουμε 

ότι αποτελούν ένα ομοιογενές σώμα σε αυτή την ερώτηση. Όπως αναφέρει ο 

Δαμανάκης, στην έρευνα του  για την εκπαίδευση των  παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών μαθητών ,  και οι εκπαιδευτικοί του δείγματος του  εστίασαν στην μη 
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κατοχή της ελληνικής γλώσσας.  Αναφέρει ότι αυτό το γεγονός , σε συνδυασμό με την 

γρήγορη διδασκαλία της ελληνικής και τα περιορισμένα εκπαιδευτικά μέτρα, 

εγκυμονούν τον κίνδυνο να επικεντρώνονται οι εκπαιδευτικοί  μόνο στο γλωσσικό 

πρόβλημα και όχι στη κοινωνικοπολιτισμική και εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών.
127

  

  Όσον αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην αίθουσα, οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώθηκαν στην υπέρ-κινητικότητα και στην επιθετικότητα εκ μέρους των 

αλλοδαπών μαθητών. Αντίθετα , σχετικά μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων (18)δήλωσε ότι 

δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.  

  Επιπλέον, σύμφωνα με τα  αποτελέσματα   και των δύο περιοχών , οι παιδαγωγοί δεν 

έχουν παρατηρήσει αποκλίνουσες και ρατσιστικές συμπεριφορές από τα ημεδαπά στα 

αλλοδαπά παιδία. Λίγοι ήταν αυτοί που υποστήριξαν το αντίθετο, εστιάζοντας κυρίως 

στο ρατσισμό.   Από το Ηράκλειο,  οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν έχουν 

αντιμετωπίσει αποκλίνουσες συμπεριφορές  , ενώ από το Ρέθυμνο,  ανέφεραν ότι έχουν  

παρατηρήσει παρόμοιες συμπεριφορές.  

  Αναφορικά με την κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι υπάρχει κοινωνικοποίηση των παιδιών 

αυτών. Αυτοί που διαφώνησαν ήταν λίγοι στον αριθμό και δεν αιτιολόγησαν την άποψη 

τους. Επίσης, υπήρχαν και αυτοί που  δήλωσαν ότι  η ένταξη του παιδιού είναι θέμα 

προσωπικότητας , άρα μπορεί  να  γίνει εφικτή η κοινωνικοποίηση του αλλοδαπού 

μαθητή  αλλά μπορεί και όχι. Αξίζει να αναφερθεί , ότι η λειτουργιά της 

κοινωνικοποίησης, δηλώνει ότι τα νεαρά άτομα μαθαίνουν μεταξύ άλλων να έχουν 

κοινούς κώδικές συμπεριφοράς , τον πολιτισμό, τις αρχές και τις αξίες της, με σκοπό 

την πλήρη ένταξη τους. 
128

 

  Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών βασικοί λόγοι εμφάνισης του 

κοινωνικού αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών , είναι ο ρατσισμός και οι 

ρατσιστικές αντιλήψεις και μετά τα οικονομικά προβλήματα.  

   Συμπερασματικά, τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν αλλοδαποί 

μαθητές αν όχι σε όλα αλλά στα  περισσότερα τμήματα των σχολικών μονάδων και των 

δύο πόλεων. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών  του δείγματος,  δεν έχουν παρατηρήσει 
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αποκλίνουσες και ρατσιστικές συμπεριφορές από τα ημεδαπά στα αλλοδαπά παιδία, τα 

οποία εντάσσονται και κοινωνικοποιούνται μέσα στο σχολείο. Βέβαια,  υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου η κοινωνικοποίηση των μαθητών σύμφωνα με τους ερωτηθέντες είναι 

θέμα προσωπικότητας και μπορεί να μην γίνει ποτέ.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Η μετανάστευση , αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις χώρες υποδοχής 

μεταναστών , όπως είναι σήμερα η Ελλάδα, εφόσον από τη μία , προσφέρει μεγάλες 

ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των οικονομιών τους , αλλά 

ταυτόχρονα,  μπορεί να συνεπάγεται με κοινωνικά προβλήματα , όπως τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και άλλα φαινόμενα που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή.   

   Τα μεγάλα ρεύματα των μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη,  είχαν ως 

αποτέλεσμα , να αλλάξει ο πληθυσμός της  και να δημιουργηθούν νέες ανάγκες στις 

πολιτισμικές κοινωνίες των κρατών μελών της Ένωσης. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση , 

επικεντρώθηκε  αρχικά  , στα οικονομικά θέματα , λόγω  των κατακερματισμένων 

οικονομιών των χωρών της Ευρώπης,  μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

αργότερα τέθηκε το θέμα της μετανάστευσης και της εκπαίδευσης των παιδιών που 

προέρχονται από μετανάστες γονείς.  

  Πριν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ , ο βασικός στόχος ήταν η ολοκλήρωση του 

χώρου Schengen ,ενώ μετά το  1992 , η Κοινότητα , κινήθηκε προς την δημιουργία μιας 

γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής. Πιο ουσιαστικά, η  ανάγκη ανάπτυξης μιας  

περιεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης επισημάνθηκε στο Tampere το 1999.  

Έτσι , τα  κράτη μέλη αναγνώρισαν σιγά-σιγά την ανάγκη εναρμόνισης των  

νομοθεσιών τους , ώστε οι αιτήσεις για παράδειγμα χορήγησης άδειας θεώρησης να 

εξετάζονται , από ένα σύνολο βασικών αρχών , που να αναγνωρίζονται από όλη την 

Ε.Ε.  

   Όπως έγινε κατανοητό, η   Ε.Ε  λαμβάνει συνεχώς  μέτρα για το μεταναστευτικό 

φαινόμενο, ώστε  να αντιμετωπιστεί  και να διαχειριστεί ο μεγάλος  αριθμός  των 

μεταναστών που υποδέχονται τα κράτη μέλη της Ένωσης . Τα κράτη μέλη , 

επηρεάζονται τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολο τους , από τα μαζικά ρεύματα και 

καλούνται να ενσωματώσουν στον εθνικό τους πυρήνα ποίκιλα εθνικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Η Ε.Ε , έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της την προώθηση μέτρων 

για την χάραξη μιας Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής, που θα εφαρμόζεται  από όλα 

τα κράτη μέλη. Αν και υπάρχουν ακόμα προκλήσεις γύρω από το μεταναστευτικό 

φαινόμενο , η Ένωση προσπαθεί να τις λύσει και να βοηθήσει τους μετανάστες , ώστε  
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να ενταχθούν στην νέα χώρα υποδοχής και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με το 

γηγενή πληθυσμό και να θεωρούνται ίσοι. 

  Όσον αφορά την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος πάνω στο θέμα αυτό , αφού δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα από τα όργανα της Ε.Ε , ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική εκπαίδευση των 

παιδιών αυτών και σαφώς, η ίση μεταχείριση τους με τα υπόλοιπα παιδία. 

  Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα όταν μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών, βρέθηκε  απροετοίμαστη από άποψη θεσμικού πλαισίου, 

κοινωνικών υποδομών, οργάνωσης και νομοθεσίας, αδυνατώντας να διαχειριστεί 

κατάλληλα τα μεγάλα ρεύματα μεταναστών. Από την άλλη όμως , παρατηρούμε ότι 

ήταν  αρκετά προετοιμασμένη σε ότι αφορά την υποδοχή  μαθητών από άλλες χώρες , 

καθώς είχε να αντιμετωπίσει την εγκατάσταση των παλιννοστούντων μαθητών στα 

ελληνικά σχολεία. Έτσι,  είχαν θεσμοθετηθεί  ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 , 

οι Τάξεις Υποδοχής και τα  Φροντιστηριακά Τμήματα,  ώστε να ενταχθούν στο  

εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

   Η διεθνή βιβλιογραφία, κάνει λόγο για μη επαρκή κατάρτιση  και  ανεντιμότητα της 

μεγάλης πλειονότητας των εκπαιδευτικών , να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα 

που προκύπτουν στα σχολειά,  από την παρουσία των παιδιών μεταναστών  , καθώς και 

οι διάφορες διακρίσεις από την πλευρά των δασκάλων.
129

 Αυτό αποδεικτικέ  και από το 

δείγμα της έρευνας,  αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ασχοληθεί  με το 

ζήτημα της μετανάστευσης. Πρέπει  όμως , να αναγνωριστεί ότι η  εκπαίδευση των 

αλλοδαπών μαθητών έχει απασχολήσει πιο  συστηματικά τα τελευταία χρόνια την 

επίσημη πολιτεία, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους επιστημονικούς – 

ερευνητικούς φορείς.  

   Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές , είναι πολλές  

αφού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ένταξης σε ένα ξένο περιβάλλον και 

ειδικότερα, προβλήματα σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, τη χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Σε κάποιες περιπτώσεις,  

έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα διακρίσεων και ρατσιστικής συμπεριφοράς απέναντί 

τους, από άλλους μαθητές και γονείς, αλλά και από εκπαιδευτικούς. Σε σχέση με την 

έρευνα στα σχολεία του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου,  η πλειονότητα των 

                                                           
129

 Μπόμπας,  Λ., Για την εκπαίδευση των  αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Εκδ. Φολόη, Αθήνα ,1994, 

σελ 26. 

 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

97 
 

εκπαιδευτικών  συμφώνησε,  ότι  δεν παρατηρούνται αποκλίνουσες και ρατσιστικές 

συμπεριφορές από τα αλλοδαπά στα ημεδαπά παιδία, ενώ  ελάχιστες ήταν οι 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στον ρατσισμό.  

  Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί για τη χάραξη μιας Κοινής 

Μεταναστευτικής Πολιτικής , χωρίς όμως να το επιτύχει ακόμα στο βαθμό που όλα τα 

κράτη θα λαμβάνουν τα ίδια μέτρα σε όλο το φάσμα της μεταναστευτικής πολιτικής. 

Αυτό που γίνεται προς το παρόν είναι η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με τις 

Συνθήκες , Οδηγίες και Αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.Ε.. Επίσης, η  Ένωση 

κρίνει απαραίτητη την ποιοτική εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και επισημαίνει 

συνεχώς ότι έχουν ίσα δικαιώματα με τους γηγενής μαθητές καθώς επίσης προσπαθεί με 

διάφορα μέτρα να επιτύχει την ενσωμάτωση τους στο σχολικό περιβάλλον.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

   Τελειώνοντας την επεξεργασία του θέματος της πτυχιακής εργασίας ,το οποίο 

πραγματεύεται την Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την 

εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από μετανάστες γονείς, κρίνεται απαραίτητο 

να παρατεθούν κάποιες απόψεις-προτάσεις , οι οποίες προέκυψαν από το θεωρητικό και 

ερευνητικό μέρος της εργασία αυτής.   

  Η βασική πρόταση έγκειται στην επιτάχυνση της εφαρμογής μιας Κοινής 

Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ε.Ε.  Θα πρέπει να αναζητηθούν μοντέλα πολιτικής , 

τα οποία θα είναι κοινά για κάθε κράτος μέλος  της Ένωσης και αποδοτικά επί της 

ουσίας του προβλήματος και όχι για την απορρόφηση των κονδυλίων μέσω των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να 

χαράσσονται οι απαραίτητες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τα 

μοντέλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης και να  

εντάσσονται σε μία Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε. Παράλληλα, κάθε κράτος 

μέλος  ξεχωριστά οφείλει να διευρύνει την εθνική νομοθεσία του και να απαγκιστρωθεί 

από πολιτικές δράσεις που δεν βοηθούν στην άσκηση και χάραξη μεταναστευτικής 

πολιτικής.  

   Στις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , θα πρέπει να ανήκει τόσο η 

ενσωμάτωση όσο και η ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής , όπου θα πρέπει 

να διευκολύνεται η συμμετοχή των μεταναστών στην αστική, πολιτισμική και πολιτική 

ζωή της εκάστοτε χώρας . Επίσης, στις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να ανήκουν 

τα ίσα δικαιώματα και η εξελικτική διεύρυνση των ελευθεριών των μεταναστών. Για να 

γίνουν όμως αυτά, προαπαιτούνται σωστές πολιτικές με την κατάρριψη των 

ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων και τάσεων.  Η ανικανότητα να 

αναγνωριστεί η διαφορετικότητα του «ξένου», οδηγεί στην αποξένωση, στη 

στασιμότητα και στη οπισθοδρόμηση των κοινωνιών. 

  Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ανταλλαγή εμπειριών με ευρωπαϊκές χώρες , διεθνούς 

οργανισμούς , ερευνητικά και επιστημονικά Ινστιτούτα, στο θέμα της μετανάστευσης. Η 

συστηματική μελέτη της μετανάστευσης,  θα πρέπει να γίνεται παράλληλα , με την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ευρωπαϊκές χώρες , που διαθέτουν πλούσιο απόθεμα σε 

μεταναστευτικά θέματα. Μέσα από την ανταλλαγή της  τεχνογνωσίας χώρα μας,  θα 

μπορέσει να καλύψει  την έλλειψη εμπειρίας στο μεταναστευτικό ζήτημα και να 
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καλύψει τις απατήσεις σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ακόμα, θα πρέπει να διοργανώνονται  συνεδρία  , τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο που να καλύπτουν όλο το φάσμα της μετανάστευσης  , ώστε να παρέχεται η 

ενημέρωση που χρειάζεται πάνω στο θέμα αυτό.     

  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, είναι αναγκαία η αναμόρφωση τους , έτσι 

ώστε να λειτουργούν ,ως βασικοί μηχανισμοί ενσωμάτωσης και όχι αποκλεισμού των 

μεταναστών και των παιδιών τους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικές. Τα εκπαιδευτικά μέτρα λοιπόν, οφείλουν να είναι 

στραμμένα προς τον Άνθρωπο , με σκοπό τη διασφάλιση των ισότιμων διαδικασιών και 

δράσεων για την πλήρη ισότητα μεταξύ των μαθητών(αλλοδαπών και γηγενών ). Τα 

εκπαιδευτικά συστήματα  , θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ετερότητα και στο 

σεβασμό της διαφορετικότητας , καθώς επίσης και στην ομαλή ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών στο σχολείο. Όλα λοιπόν , θα πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα τον  

σεβασμού  στο νέο και στο άγνωστο και όχι με φόβο,  βία και αρνητισμό προς το 

διαφορετικό. 

  Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών θα πρέπει να διαπολιτισμική , δηλαδή  να 

αναγνωρίζει και να αποδέχεται τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των 

μαθητών. Επίσης ,το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας θα πρέπει να προσαρμοστεί 

ακόμα περισσότερο στις ανάγκες, στις  ιδιαιτερότητες  και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα αλλοδαπά  παιδία  με νέα  σύγχρονα προγράμματα και  μέτρα  ώστε 

να εντοπιστεί επί της ουσίας το πρόβλημα. Αφού ορισθεί το πρόβλημα θα μπορούν 

παρθούν και τα κατάλληλα μέτρα. 

   Η ανυπαρξία των  εμπειρικών ερευνών παραμένει  έντονη,  παράλληλα  όμως ,  είναι 

αναγκαία  η  αντικειμενική προσέγγιση και η διερεύνηση  των μεταβλητών που 

αφορούν τους αλλοδαπούς. Τα επίσημα και ανεπίσημα δημογραφικά στοιχεία,  

πιστοποιούν την παρουσία πολλών δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στην 

Ελλάδα. Έτσι , θα  πρέπει να υπάρξει η απαιτούμενη ευαισθησία και πολίτικη βούληση , 

ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερες  πολιτικές δράσεις και υιοθέτησης  πρακτικών 

μέτρων. 
130 

Με άλλα λόγια,  απαιτείται συστηματική  και αντικειμενική προσέγγιση   
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του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά και των επιμέρους ρυθμίσεων και 

διακανονισμών  για τα παιδία των αλλοδαπών στο κάθε σχολείο
.131  

   Επίσης,  σημαντική κρίνεται η περαιτέρω επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

πάνω στο θέμα της μετανάστευσης και της εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών.  

  Τέλος, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν πρέπει να ιδωθούν μεμονωμένα και αυτοτελή,  

αλλά να τεθούν σε εφαρμογή παράλληλα και συνδυαστικά. Ο στόχος,  παραμένει η 

διαμόρφωση μίας σύγχρονης  κοινής μεταναστευτικής  πολιτικής,  με γνώμονα το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποτελεσματική αξιοποίηση του 

μεταναστευτικού ρεύματος από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

1)ΑΝΔΡΑΣ               ΓΥΝΑΙΚΑ                         

  

 ΗΛΙΚΙΑ  20-30  

               30-50   

               50-…... 

 

 

2)ΕΧΕΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ  ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ; 

ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΧΕΤΕ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3)ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ ΠΟΣΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;   

 

4)ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5)ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;  

ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 

ΑΝ ΝΑΙ,ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6)ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ;ΑΝ ΝΑΙ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ   ΔΥΣΚΟΛΙΑ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
7)ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ;  ΝΑΙ             ΟΧΙ 
ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8)ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ 

ΑΛΛΟΔΑΠΑ; ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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9)ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10)ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
                                         ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
                    

 


