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Προλογικό σηµείωµα 
 
Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η ανάληψη του συγκεκριµένου θέµατος 
προήλθε ως αποτέλεσµα  προσωπικών αναγνώσεων γύρω από θέµατα εκπαιδευτικής 
πολιτικής, αλλά και διαπολιτισµικής παιδαγωγικής. Η συγγραφή όµως της εργασίας 
δυσχερώς θα ολοκληρωνόταν χωρίς την αµέριστη συµβολή, συµπαράσταση και  
βοήθεια του καθηγητή κ. Μιχ. ∆αµανάκη. Με τις οξυδερκείς και ουσιαστικές 
παρατηρήσεις, µε την διαρκή παρουσία του αλλά και µε  ελευθερία του δασκάλου 
που αφήνει το µαθητή να αυτοσχεδιάσει και να δοκιµαστεί, συνετέλεσε στην 
πραγµάτωσή της. Για τους λόγους αυτούς τον ευχαριστώ ολόθερµα.  

Η χρήση πρωτογενών πηγών, από το αρχείο του Εργαστηρίου 
∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) παρείχε τη 
δυνατότητα στον ερευνητή να αναζητήσει τη µόνη και µοναδική ιστορική αλήθεια 
που ενυπάρχει σ' αυτές. 

Επίσης, ευχαριστώ τον επίκουρο καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. κ. Αντ. Χουρδάκη, 
ο οποίος µε τις εύστοχες µεθοδολογικές παρατηρήσεις του συνέβαλε στον εντοπισµό 
αλλά και στην αντιµετώπιση των ερευνητικών αµφιβολιών που προέκυψαν κατά την 
ερευνητική διαδικασία. 

Τον κ. Αθ. Γκότοβο, καθηγητή του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, 
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που 
επέδειξε για την συγεκριµένη εργασία. 

Την επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας κ. Γ. 
Κατσιµαλή ευχαριστώ για την ανάγνωση των κειµένων και τις ουσιώδεις 
παρατηρήσεις της. 

Επίσης, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους µε στήριξαν 
κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερα δε ευχαριστώ το 
φίλο και συνάδελφο Νικ. Ουδατζή για την στήριξη, την αλληλοτροφοδότηση και την 
αµέριστη αρωγή.  
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Συντοµογραφίες 
 
Α.Π.= Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Β.Β.= Βάδη-Βυρτεµβέργη 
ΒΡΒ= Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία 
Γ.Γ.Α.Ε.- Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
∆.Β.= ∆υτικό Βερολίνο 
∆.Γ. = ∆υτική Γερµανία 
∆ΕΣ =∆ηµοκρατική Ενωτική Συνεργασία 
Ε.Ε.= Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ε.Ε.Ε. = ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
Εγκ. ΥΠΕΠΘ= Εγκύκλιος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
εκδ. = εκδόσεις 
ΕΟΚ= Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
ΕΣΥΕ= Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
Κ.Ε.= Κεντρική Επιτροπή 
Κ.Ε.Μ.Ε.= Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµορφώσεως 
ΚΚΕ= Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος 
ΚΚΕεσ= Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος Εσωτερικού 
KMK= Kultur Minister Koferenz 
Μ.Μ.Γ.= Μάθηµα Μητρικής Γλώσσας 
Μ.Υ.= Μάθηµα Υποδοχής 
Ν.∆.= Νέα ∆ηµοκρατία 
Ο.Ε.Κ.= Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων 
ό.π.= όπως παρατίθεται 
ΟΟΣΑ= Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
Π.∆.= Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Π.Ε.Ε= Πρακτικά Ελληνογερµανικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε.= Πανγερµανική Συντονιστική Επιτροπή 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.= Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
ΠΑΚ= Πανελλήνιο Αγωνιστικό Κίνηµα 
ΠΑΣΚΕΜ= Προοδευτική Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Ελλήνων 

Μεταναστών 
Τ.Ο.= τοπική οργάνωση 
ΤΕΕ= Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
υ.ε.= υπό έκδοση 
ΦΕΚ= Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
χ.χ.= χωρίς χρονολογία 
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Εισαγωγή 
 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας είναι η περιγραφή, 
ανάλυση και ερµηνεία  της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας απέναντι στους 
Έλληνες µαθητές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας την περίοδο 
1974-’85. Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε αφενός για να δειχθεί και να 
αποσαφηνιστεί η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας προς τους Έλληνες της 
Ο.∆.Γερµανίας και αφετέρου να προσδιοριστεί ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι 
οργανώσεις και οι φορείς που δρουν και επηρεάζουν το µεταναστευτικό περιβάλλον 
τη συγκεκριµένη περίοδο. Οι ιστορικά επικρατούσες συνθήκες είναι αυτές που 
καθόρισαν την επιλογή της συγκεκριµένης περιόδου.  Πιο συγκεκριµένα: 

α. Το ελληνικό πολιτικό προσκήνιο αλλάζει κατά τη µεταπολίτευση του 1974 
και εξής. Η επιβολή µιας στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα είχε 
οδηγήσει σε οπισθοδρόµηση όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής, πράγµα που επηρέασε σηµαντικά και την κοινωνικοπολιτική ζωή των 
απόδηµων Ελλήνων, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Μετά την πτώση της 
χούντας εµφανίζονται η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως κυρίαρχες 
πολιτικές δυνάµεις, που ενεργοποιούνται και αρθρώνουν νέο πολιτικό, 
οικονοµικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό λόγο. Με την ανάληψη της εξουσίας 
και οι δυο κοµµατικοί σχηµατισµοί ενεργοποιούν σχέδια για την 
εκπαιδευτική πολιτική πραγµατικότητα, γεγονός που φανερώνει το ιδιαίτερο 
βάρος που προσέδιδαν στην εκπαίδευση ως παράγοντα εξέλιξης και προόδου. 
β. Την ίδια περίοδο η ελληνική οµογένεια εντείνει τις πιέσεις της για παροχή 
ελληνικής παιδείας στα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών. 
Οι πιέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στην Γερµανία εξαιτίας: 
 της ύπαρξης πολλών Ελλήνων µεταναστών  
 της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης 
 των πολιτικών ζυµώσεων που λαµβάνουν χώρα στις ελληνικές παροικίες 

στη Γερµανία, ιδιαίτερα σε σχέση µε την οργάνωσή τους. 
γ. Από το 1985 και µετά αρχίζει πλέον να διαφαίνεται η πορεία που 

ακολουθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία.  
Η προσέγγιση και η ερµηνεία των εκπαιδευτικών επιλογών απαιτεί τον 

καθορισµό και την αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου, βάσει του οποίου 
επιχειρείται η ερµηνευτική προσπάθεια, αλλά και των βασικών εννοιών που 
συγκροτούν τον ευρύτερο όρο εκπαιδευτική πολιτική. Οι διατυπωθείσες θεωρίες για 
το ρόλο της εκπαίδευσης και γενικότερα του σχολείου ως µηχανισµού του κράτους 
έχουν περιστραφεί είτε γύρω από τη δοµολειτουργική θεωρία, είτε γύρω από τις 
συγκρουσιακές θεωρίες των µαρξιστών και νεοµαρξιστών µελετητών. Η υιοθέτηση 
της µιας ή της άλλης θεωρητικής προσέγγισης απαιτεί παραδοχές και αποσαφηνίσεις 
σχετικά µε το ρόλο του κράτους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την θέαση 
του κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού και τις επιδράσεις του σε συγκεκριµένο 
χώρο και χρόνο. 

Η κατανόηση και η ανάλυση των πολιτικών επιλογών που προωθούν, 
αναστέλλουν ή αναπροσαρµόζουν την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, γίνεται 
µε την µελέτη της ιδεολογίας και της χρήσης της αλλά και του κοινωνικο-πολιτικο-
οικονοµικού συγκείµενου. Ο όρος εκπαιδευτική πολιτική θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για να συµπεριλάβει όλη την κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία 
επηρεάζει την εκπαίδευση. Ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής οριοθετεί 
ταυτόχρονα την επίδραση της κοινωνίας στην εκπαίδευση, αλλά και της 
εκπαίδευσης στην κοινωνία και περιλαµβάνει προσπάθειες συνειδητές και 
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οργανωµένες που επηρεάζουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα της εκπαίδευσης.  
Αναφορικά, µε την εκπαίδευση της ελληνικής οµογένειας στην Ο.∆. Γερµανίας 

διαφαίνεται αναγκαία η αποδοχή ή η απόρριψη θεωρητικών - ερµηνευτικών 
µοντέλων που θα βοηθήσουν στην περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία του 
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού φαινοµένου. Η εξέταση του φαινοµένου θα κινηθεί σε 
µακροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Εντούτοις, το προς ανάλυση εκπαιδευτικό φαινόµενο διακρίνεται από µια 
ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα, η οποία έγκειται στο γεγονός αφενός των δυο 
χωρών (Ελλάδα, Γερµανία) µε διαφορετικά συµφέροντα και επιδιώξεις και αφετέρου 
δυο διαφορετικών κοµµάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία – της Νέας 
∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος - των οποίων η 
ιδεολογία διαχέεται στην εκπαιδευτική πολιτική που ασκούν. 

Η διάρθρωση της εργασίας επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες-κλειδιά του 
θέµατος και να φωτίσει το ιστορικό συγκείµενο  εντός του οποίου εκτυλίσσεται το 
προς ερεύνηση φαινόµενο. Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι καθοριστικές 
έννοιες που ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία, επιχειρείται µια συνολική 
θεωρητική αποτίµηση και εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων του 
θέµατος, όπως άλλωστε προσδιορίζονται από τον τίτλο της εργασίας. Οι βασικές 
θεωρητικές έννοιες, ‘’µετανάστευση’’, ‘’εκπαιδευτική πολιτική’’ και ‘’οµάδες 
πίεσης’’, αποτελούν τις εννοιολογικές παραµέτρους που προσδιορίζουν το θεµατικό 
χώρο της εργασίας, αλλά και διαµορφώνουν το ιδιαίτερο ερευνητικό της ενδιαφέρον. 
Η αποσαφήνιση των λειτουργικών όρων, πραγµατοποιείται διαµέσου µιας ευρείας 
θεωρητικής συζήτησης διαµορφώνοντας τελικά την ειδικότερη εννοιολογική 
οπτική/παραδοχή της παρούσας εργασίας, που επιδιώκει την επιστηµονική 
συνάντηση/διαδύνδεση των εννοιών της µετανάστευσης, της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των οµάδων δράσης και πίεσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µια διαχρονική παρουσίαση της ελληνικής 
µετανάστευσης και συγκεκριµένα της ελληνικής µετανάστευσης στην 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. Η διαρθρωτική παρουσίαση των αιτιών 
που προκάλεσαν την εµφάνιση του φαινοµένου καθώς και των συνεπειών προς το 
µετακινούµενο πληθυσµό γίνεται ακριβώς για να φωτιστεί το συγκείµενο και η 
χρονική εξέλιξη του φαινοµένου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η διασύνδεση των εννοιών της µετανάστευσης 
και της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας έτσι όπως διαµορφώνεται σε 
µεταναστευτικό περιβάλλον. Η θεωρητική προσέγγιση και παρουσίαση της έννοιας  
της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας και πως αυτή διαµορφώνεται σε µεταναστευτικό 
περιβάλλον γίνεται ακριβώς για να αναδειχθεί η  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, προσδιορίζονται τα µεθοδολογικά 
‘’εργαλεία’’, αναζήτησης, περιγραφής, ανάλυσης και ερµηνείας της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, αναφορικά µε τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, την 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το διδακτικό 
υλικό. Οριοθετείται το θέµα, ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας, διατυπώνονται οι 
ερευνητικές υποθέσεις, παρουσιάζονται οι πηγές άντλησης πληροφοριών και η 
µεθοδολογική προσέγγιση αυτών των πηγών. Συγκεκριµένα, υιοθετείται η 
ερµηνευτική µέθοδος ανάλυσης, παράλληλα µε την ανάλυση περιεχοµένου, γεγονός 
που εδράζεται στη φύση και το εύρος των πηγών.  

Περνώντας στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας και ουσιαστικά στο ερευνητικό 
µέρος, παρουσιάζονται οι θέσεις που διατυπώνουν οι φορείς και οι µεταναστευτικές 
οργανώσεις αναφορικά µε τους παραπάνω διατυπωµένους ερευνητικούς άξονες. 
Συγκεκριµένα περιγράφονται οι θέσεις που εκφράζουν οι Σύλλογοι Γονέων και 
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Κηδεµόνων διαφόρων πόλεων και κρατιδίων της Ο.∆. Γερµανίας, οι Ελληνικές 
Κοινότητες, η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας  παρουσιάζονται οι θέσεις των ελληνικών 
κοµµάτων που δρουν στο χώρο της Γερµανίας, έχουν διασυνδέσεις µε 
µεταναστευτικές οργανώσεις και εκφράζουν λόγο για τα ζητήµατα ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης. Η παρουσίαση των θέσεων γίνεται πάντα µε βάση τους άξονες που 
έχουν ήδη διατυπωθεί. Ας σηµειωθεί ότι στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται απλή 
περιγραφή των θέσεων έτσι όπως έχουν διατυπωθεί σε φυλλάδια και κοµµατικά 
έγγραφα. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το βασικό κεφάλαιο της ερευνητικής 
προσπάθειας, περιγράφεται, αναλύεται και ερµηνεύεται η εκπαιδευτική πολιτική που 
ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από 
τη Νέα ∆ηµοκρατία, δηλαδή το χρονικό διάστηµα 1975-’81. Οι πληροφορίες για την 
συγγραφή του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχουν αντληθεί από πρωτογενείς πηγές και 
κυρίως από τα πρακτικά της Βουλής, τα πρακτικά της Ελληνογερµανικής Επιτροπής, 
από Προεδρικά ∆ιατάγµατα, καθώς και από τις εγκυκλίους και την αλληλογραφία 
του Υπουργείου. 

Η ίδια µεθοδολογία ακολουθείται και για το επόµενο, το όγδοο κεφάλαιο, στο 
οποίο αναλύεται η εκπαιδευτική πολιτική της δεύτερης ερευνητικής περιόδου, 
δηλαδή 1981-’85, όπου στην διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται το Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνηµα. 

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο επιχειρείται µια συγκριτική θεώρηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ήδη τεθεί στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο και εντοπίζοντας τις κινητήριες δυνάµεις που διαµόρφωσαν την 
εκπαιδευτική πρόταση των δύο κοµµάτων τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

Επειδή εµπλέκονται πολλές παράµετροι οι οποίες επιδρούν ποιοτικά και 
ποσοτικά σε διαφορετικό βαθµό στο σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής 
πολιτικής, είναι φυσικό αρκετές απ’ αυτές να µην γίνονται αντικείµενο ενδελεχούς 
έρευνας είτε λόγο έλλειψης πρωτογενών πηγών, είτε λόγω διαπλοκής και 
συντάυτισής τους. Η έρευνα διεξάγεται στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα της 
δεκαετίας 1975 - 1985, χωρίς να προσδοκάται, αλλά ούτε και να επιχειρείται µια 
εξαγωγή συµπερασµάτων που θα αναφέρονται σε έτερο χρονικό διάστηµα ή θα 
προσφέρονται για τον προσδιορισµό µιας γενικότερη συνολικής ερµηνείας της 
εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολούθησαν οι δύο κεντρικοί, για το πεδίο της 
έρευνας, κοµµατικοί σχηµατισµοί αναφορικά µε την εκπαιδευτική πολιτική προς 
τους Έλληνες µετανάστες. 
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1. Συζήτηση βασικών εννοιών 
1.1 Μετανάστευση 
 

Η µετακίνηση πληθυσµών από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε χώρα από 
ήπειρο σε ήπειρο ορίζεται ως µετανάστευση ανεξάρτητα από τους λόγους που 
οδηγούν σ’ αυτήν. Ο τόπος προέλευσης και ο τόπος προορισµού διαχωρίζουν την 
µεταναστευτική κίνηση σε εσωτερική και σε εξωτερική, προσδιορίζοντας αντίστοιχα 
την µετακίνηση που λαµβάνει χώρα εντός των ορίων ενός κράτους και εκτός των 
ορίων αυτού. Η διαδικασία αυτή, για τους οικονοµολόγους, σηµαίνει κυρίως 
µεταφορά ενός πολύτιµου οικονοµικού µέσου, της ανθρώπινης εργατικής δύναµης, 
του προλεταριάτου για πολλούς µελετητές, η οποία τροποποιεί τις κοινωνικές και 
οικονοµικές δοµές της χώρας της οποίας ο πληθυσµός µετακινείται εντός ή εκτός 
των γεωγραφικών της ορίων, αλλά και της χώρας που δέχεται τον πληθυσµό αυτό.  

Γενικότερα στις κοινωνικές επιστήµες, ο όρος µετανάστευση δηλώνει κάθε 
µετακίνηση για µόνιµη ή ηµιµόνιµη µετεγκατάσταση ατόµων ή οµάδων. Αυτή η 
ατοµική ή οµαδική µετάβαση εµπεριέχει την εγκατάλειψη συγκεκριµένων 
κοινωνικών δεδοµένων και συνθηκών και την αποδοχή νέων διαφορετικών που 
κυριαρχούν στην κοινωνία εγκατάστασης (Kosinški/Prothero, 1975, 3). Ένας 
λειτουργικός ορισµός της µετανάστευσης περικλείει τη µόνιµη αλλαγή κατοικίας 
επισηµαίνοντας τα χρονικά και τοπικά χαρακτηριστικά και τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες αυτή λαµβάνει χώρα. Οι επιµέρους παράµετροι που συνοδεύουν και 
χαρακτηρίζουν την µετακίνηση αυτή εντοπίζονται κυρίως στη µονιµότητα της 
εγκατάστασης, στην εσωτερική ή εξωτερική, στην ηθεληµένη ή µη µετακίνηση (Lee, 
1996, 16). 

Η διεθνής µετανάστευση χαρακτηρίζεται από δύο δοµικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία αποτελούν και τη βασική κινητήρια δύναµη του φαινοµένου: από τη µια 
γίνεται λόγος για µετακινούµενο εργατικό πληθυσµό που αναζητά εργασία σε ξένη 
χώρα και από την άλλη για πρόσφυγες προερχόµενους από πόλεµο στη χώρα 
καταγωγής τους. Οι αιτίες αυτές προκαλούν τα µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα που 
µε την σειρά τους επιφέρουν αλλαγές στις παγκόσµιες κοινωνικές και οικονοµικές 
δοµές (Clark, 1986, 44, κ.ε). Το φαινόµενο της µετανάστευσης δεν πρέπει να ειδωθεί 
ως φαινόµενο των τελευταίων µόνο αιώνων και να συνδεθεί µε την νεώτερη 
παγκόσµια ιστορία, αλλά κυρίως, οι µελετητές επιβάλλεται να επικεντρωθούν στη 
θεώρησή του µέσα σε ιστορικό περιβάλλον, ως µια ιστορική συνέχεια. Παρόλο που 
κυριαρχεί η άποψη ότι ο 20ος αιώνας είναι η εποχή της µετανάστευσης, η ιστορική 
ανάλυση του φαινοµένου δίνει έµφαση στην διαµόρφωση των ευρωπαϊκών κρατών - 
εθνών κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα.  

Η διεθνής µαζική µετακίνηση παραµένει ένα ειδικό και µοναδικό φαινόµενο σ’ 
ένα κόσµο οργανωµένο και χωρισµένο σε αυτόνοµα και κυρίαρχα κράτη τα οποία 
επιβάλλουν όρια στην διεθνή κινητικότητα γενικά, και στην διεθνή µετανάστευση 
συγκεκριµένα. Το µεταναστευτικό φαινόµενο διαφοροποιείται, επίσης, και 
κατηγοριοποιείται µε βάση την χρονική διάρκεια της εµφάνισής του και κυρίως τις 
γενεσιουργές αιτίες που οδηγούν στην εκδήλωσή του. Ο διαχωρισµός της 
µετανάστευσης σε ενδοευρωπαϊκή ή υπερπόντια, σε προπολεµική ή µεταπολεµική, 
σε µόνιµη ή σε προσωρινή, σε οικονοµική ή πολιτική, σε εκούσια ή σε αναγκαστική, 
σε πρωτογενή ή δευτερογενή, σε πλήρη ή µερική, σε συντηρητική και σε καινοτόµο, 
σε βραχυχρόνια και σε µακροχρόνια γίνεται για τεχνικούς λόγους και για να 
κατανοηθούν τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του κάθε φορά µετακινούµενου 
πληθυσµού.  

Ως κοινωνικό φαινόµενο η µετανάστευση συνδέεται µε διαφορετικές κατηγορίες 
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ανθρώπων, διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικά κράτη, µε διαφορετικούς 
πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς λόγους που ωθούν το 
µετακινούµενο πληθυσµό να µετεγκατασταθεί σε ξένη χώρα. Πρωταρχικά θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθεί και να µετρηθεί ο αριθµός των ατόµων που ορίζονται διεθνώς 
ως µετανάστες σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Για τον Appleyard, (1991, 25 κ.ε.) 
κυριότερες κατηγορίες των µεταναστών είναι οι εξής:  

• οι µόνιµοι µετανάστες, σ’ αυτούς υπάγονται κυρίως οι υπερπόντιοι 
µετακινούµενοι πληθυσµοί, οι οποίοι µεταναστεύουν µαζί µε την οικογένειά 
τους και συνήθως καλύπτουν δηµογραφικές ανάγκες της χώρα υποδοχής. Οι 
Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία είναι χώρες που δέχονται αυτού του 
είδους τους µετανάστες.  

• οι προσωρινοί εργατικοί µετανάστες, που προέρχονται ύστερα από υπογραφή 
συµφωνιών ανάµεσα σε χώρες µε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Είναι η 
πολυπληθέστερη οµάδα µεταναστών. 

• οι προσωρινοί επαγγελµατίες, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους εργάτες 
µετανάστες ακριβώς γιατί απασχολούνται σε πολυεθνικές εταιρείες.  

• οι παράνοµοι (λαθραίοι) µετανάστες, οι οποίοι αναζητούν εργασία σε ξένη 
χώρα, χωρίς να έχουν άδεια παραµονής σ’ αυτήν. 

• οι πολιτικοί πρόσφυγες, δηλαδή άτοµα τα οποία διώκονται λόγω φυλετικής 
προέλευσης, θρησκείας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων. 

•  οι πρόσφυγες, όπως τους όρισε η Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 1951, 
ο πληθυσµός των οποίων κυµαίνεται περίπου στα 12 εκατοµµύρια.  

Για τον Zlotnik (1994, 438) η οµάδα των µεταναστών περιλαµβάνει τόσο τα 
άτοµα που αναχωρούν από µια χώρα προέλευσης για να εγκατασταθούν σε µια 
άλλη, όσο και αυτά που επαναπατρίζονται. 

 Η πρωτογενής µετανάστευση καλύπτει τις µετακινήσεις εκείνες των πληθυσµών 
που αποβλέπουν στην κατάληψη παρθένων και µη κατοικούµενων εδαφών, ενώ η 
δευτερογενής προϋποθέτει επαφή εκείνου που µεταναστεύει µε γηγενή πληθυσµό. 
Με ορόσηµο τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µε την κίνηση προς και από την 
Ευρώπη ως διαφοροποιητικό όριο χωρίζεται η µετανάστευση σε: 
- Προπολεµική υπερπόντια, µε την Ευρώπη ως χώρο αποστολής µεταναστών και την 
Αµερική ως αποδέκτη. Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες διοχετεύουν πληθυσµό 
προς την αµερικανική ήπειρο, έτσι συντελείται το εντυπωσιακότερο µεταναστευτικό 
ρεύµα της σύγχρονης εποχής. Η µετανάστευση συνδέεται µε την ιστορία των Η.Π.Α. 
ως αναπόσπαστο κοµµάτι, και είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την προσπάθεια 
συγκρότησης του αµερικάνικου έθνους – κράτους. Οι λόγοι της υπερπόντιας 
µετανάστευσης εστιάζονται στις προοπτικές (οικονοµικές, κοινωνικές) που 
προσφέρει η νέα ήπειρος αλλά και στην επιδίωξη της αύξησης του πληθυσµού της. 
Το φαινόµενο λαµβάνει διαφορετική έκταση ανάλογα µε τις συνθήκες στη χώρα 
υποδοχής και στη χώρα προέλευσης, συνισταµένη, όµως, όλων των υπερπόντιων 
µεταναστευτικών ρευµάτων είναι η οικονοµική κρίση που πλήττει τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές οικονοµίες (Ιρλανδία, Γερµανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ελλάδα). 
προπολεµική ενδοευρωπαϊκή, η οποία περιλαµβάνει κυρίως αναγκαστικές 
µετακινήσεις λαών της Ευρώπης ως αποτέλεσµα διαφόρων συνθηκών ειρήνης 
προκειµένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εθνική οµοιογένεια των 
ευρωπαϊκών χωρών. 
- Μεταπολεµική ενδοευρωπαϊκή, µε τα ευρωπαϊκά κράτη να διαδραµατίζουν 
άλλοτε ρόλο χώρας υποδοχής και άλλοτε χώρας αποστολής. Στα πλαίσια της 
ενδοευρωπαϊκής µεταπολεµικής µετανάστευσης µετακινείται πληθυσµός προς τις 



 11

δυτικοευρωπαϊκές χώρες κυρίως λόγω της βιοµηχανικής ανάπτυξης των χωρών 
αυτών. Το σχέδιο Marshall για την ανοικοδόµηση και οικονοµική ανόρθωση της 
Ευρώπης ενεργοποιεί µεταναστευτικούς µηχανισµούς στις χώρες της Αγγλίας, 
Γαλλίας, Βελγίου, Γερµανίας. Μέχρι τη δεκαετία 1970 οι ευρωπαϊκές χώρες 
εκδηλώνουν ευνοϊκή στάση προς τη µετανάστευση και, σε µερικές περιπτώσεις, π.χ. 
Γερµανία και Ελβετία, την ενθαρρύνουν φανερά για να αναπληρώσουν ελλείψεις σε 
εργατικό δυναµικό. 
- Μεταπολεµική υπερπόντια, στους κόλπους της οποίας περιλαµβάνεται η 
µετακίνηση προσφύγων κυρίως προς την Αυστραλία προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν τα δηµογραφικά προβλήµατα της ηπείρου. Ο προσανατολισµός, 
όµως, των µεταναστών αλλάζει κατεύθυνση και προκύπτει µεταναστευτικό ρεύµα 
αποτελούµενο, κυρίως, από κατοίκους των πρώην ευρωπαϊκών αποικιών. Υπάρχει 
έτσι, µια ανατροφοδότηση της ευρωπαϊκής δηµογραφίας µε την επανενσωµάτωση 
ευρωπαίων πολιτών (Μουσούρου, 1991, 26 κ.ε.). 

Η σύνδεση της µετανάστευσης µε την κοινωνικοοικονοµική και τεχνολογική 
ανάπτυξη, εξηγεί τη µετακίνηση και εγκατάσταση εργατικού δυναµικού σε χώρες 
όπου παρατηρείται εξέλιξη και εκβιοµηχάνιση. Ο διττός, για πολλούς µελετητές, 
ρόλος της µετανάστευσης έγκειται στην ανακούφιση των υποανάπτυκτων χωρών 
από άνεργους – ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα – και την διοχέτευση φθηνού 
εργατικού δυναµικού προς τις αναπτυγµένες χώρες (Έµκε - Πουλοπούλου, 1986, 
25). Εντοπίζονται οι ‘’κατασταλτικές λειτουργίες’’ που επιτελεί στις χώρες 
υποδοχής και στις χώρες προέλευσης. Η ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση, ιδιαίτερα 
από το 1945 – 1975, λαµβάνει χώρα ως φαινόµενο οργανωµένο και ελεγχόµενο. Το 
έλλειµµα εργατικού δυναµικού καλύπτεται µε την οργανωµένη πολιτική εισαγωγής 
του από χώρες µε πλεονάζουσα εργατική δύναµη. Οι αρχικοί µετανάστες 
µετακινούνται στην πλειοψηφία τους µετά την υπογραφή συµφωνιών ανάµεσα στις 
χώρες ζήτησης και παροχής εργατικής δύναµης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί η συµφωνία Βελγίου – Ιταλίας το 1964, η οποία δέσµευε την Ιταλία για 
αποστολή 2000 εργατών την εβδοµάδα στο Βέλγιο, προκειµένου να καλυφθούν οι 
εργατικές ανάγκες στα βελγικά ανθρακωρυχεία, ενώ το Βέλγιο προµήθευε, 
αντίστοιχα, την Ιταλία µε κάρβουνο. 

Η οικονοµική κρίση, όµως, της δεκαετίας του ’70, ιδιαίτερα στις βιοµηχανικά 
αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης, οδήγησε σε περιοριστικά µέτρα εναντίον της 
µετανάστευσης. Περιοριστικοί παράγοντες θεωρήθηκαν η αύξηση της ανεργίας, η 
εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας ανάµεσα στο ντόπιο και 
ξένο πληθυσµό και το αυξανόµενο κοινωνικό και πολιτικό κόστος που προκύπτει 
από την µετανάστευση. Η κινητικότητα, οι αιτίες που την προκαλούν και οι 
συνέπειες στους εµπλεκόµενους διαφοροποιούν την παγκόσµια µεταναστευτική 
κίνηση αλλά και παλιννόστηση. Τα νέα δεδοµένα διαµορφώνονται ως εξής: 
- υπερπόντια µετανάστευση (1950-55) αλλά και ταυτόχρονη παλιννόστηση 

Ευρωπαίων από τις υπερπόντιες χώρες 
- επαναπατρισµός ατόµων που είχαν µετακινηθεί πριν από το πόλεµο αλλά και 

προσέλκυση οικογενειών προς τον εκβιοµηχανισµένο βορρά 
- ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση από αναπτυσσόµενες χώρες του ευρωπαϊκού νότου 

µε µικρή διάρκεια παραµονής αλλά µείωση της κινητικότητας και της διάρκειας 
παραµονής. 
Η θεώρηση της µετανάστευσης ως αποτέλεσµα δράσης οικονοµικών παραγόντων 

που δρουν σε µικροκοινωνιολογικό επίπεδο και η παρουσίαση του µετανάστη ως 
εξαθλιωµένου, απογοητευµένου αγρότη µε εν δυνάµει µέσα του τη διάθεση για 
µετακίνηση, δεν αποτελούν για τις σύγχρονες κοινωνιολογικές αναλύσεις της 
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µετανάστευσης τη µοναδική αιτία εµφάνισης του φαινοµένου, που συνοδεύει την 
ανθρώπινη ιστορία. Αντίθετα, προτείνεται η εξέταση µιας δέσµης παραγόντων, που 
δρουν ταυτόχρονα και αλληλένδετα ο ένας µε τον άλλο, και µιας σειράς αιτιών και 
αποτελεσµάτων που οδηγούν στην εµφάνιση του συγκεκριµένου φαινοµένου. Η 
πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική ανάλυση της µετανάστευσης είναι το ‘’νέο 
παράδειγµα’’ που η σύγχρονη µεταναστευτική θεωρία αρχίζει να υποστηρίζει ήδη 
από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 (Lucassen, 1997, 9). 

Μια ισορροπηµένη προσέγγιση του φαινοµένου επιχειρείται από τη νεοκλασική 
οικονοµική θεωρία, η οποία εξηγεί την µετανάστευση ως οικονοµική διαδικασία 
(ανταλλαγής) ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες (Chant/Radcliffe, 1992, 18). Η 
κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, πολιτιστική, γλωσσική, θρησκευτική κατάσταση 
των χωρών προέλευσης και υποδοχής µεταναστών, η ιστορική περίοδος στην οποία 
εκτυλίσσεται η µετανάστευση, οι διµερείς / διεθνείς σχέσεις, ακόµα και τα αίτια που 
την προκαλούν, σκιαγραφούν τα πλαίσια ανάλυσης του φαινοµένου και καθορίζουν 
τα ερµηνευτικά σχήµατα. Γενικότερα δεν υπάρχει ένας σαφής και µε καθολική ισχύ 
προσδιορισµός προκειµένου να αναλυθεί η παγκόσµια µεταναστευτική κίνηση. Οι 
ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λαµβάνει µέρος και εξελίσσεται στο 
χωροχρόνο η µετανάστευση και η αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων 
καθοριστικών των αιτιών και των συνεπειών που αυτή προκαλεί, διαφοροποιούν τη 
θέασή της ως κοινωνικό ή οικονοµικό γεγονός, ενώ ταυτόχρονα στερούν από τους 
µελετητές ένα συγκεκριµένο και αποδεκτό πλαίσιο ανάλυσης και ερµηνείας της.  

Τα θεωρητικά µοντέλα στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν γενικές αρχές 
που να εξηγούν την µετανάστευση εστιάζονταν - τουλάχιστον πριν το 1970 - στην 
θεώρησή της ως διαδικασία της οποίας η γεωγραφική επιρροή και δυναµική 
κατανοείται τµηµατικά και χωριστά για κάθε χώρα παρόλο που ήταν προβλέψιµη 
και καθοριζόµενη. Η αναζήτηση ενός επεξηγηµατικού πλαισίου ικανού να 
εξασφαλίσει στους µελετητές του φαινοµένου τις προϋποθέσεις ανάλυσής του, 
οδήγησε στην επισήµανση τριών σταδίων βάσει των οποίων ερµηνεύεται η 
διαδικασία της µετανάστευσης. Πρωταρχικά λαµβάνεται η απόφαση (decision) για 
µετανάστευση, ακολουθεί η µετακίνηση (transition) και έπεται η εγκατάσταση 
(adaptation) στη νέα χώρα (Salt, 1989, 12-13). Το απλουστευτικό σχήµα των τριών 
διαδοχικών σταδίων παρείχε µια δοµή ανάλυσης ικανή να εξηγήσει - πάντα σ’ ένα 
γενικό πλαίσιο -τη µεταναστευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε ένα 
‘’µεταναστευτικό συστηµικό παράδειγµα’’, όχι κατ’ ανάγκη νέο. Η αλληλεπίδραση 
που εντοπίζεται µεταξύ των συµµετεχόντων στο φαινόµενο χωρών είναι 
λειτουργικής σηµασίας. Η κάλυψη των αναγκών στη χώρα υποδοχής, απενεργοποιεί 
ταυτόχρονα στη χώρα προέλευσης ζητήµατα κοινωνικής έντασης (π.χ. ανεργία). 

Η επιστηµονική εξέλιξη αυτού του παραδείγµατος είναι η εξειδίκευση που 
προσέφερε στους µελετητές του µεταναστευτικού φαινοµένου, ωθώντας τους στην 
αναζήτηση και την επισήµανση συγκεκριµένων συνεπειών που επιφέρει αυτό, τόσο 
στη χώρα προέλευσης, όσο και στην χώρα υποδοχής, αλλά κυρίως στον 
µετακινούµενο πληθυσµό1.Η κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, πολιτιστική, 
γλωσσική, θρησκευτική κατάσταση των χωρών προέλευσης και υποδοχής 
µεταναστών, η ιστορική περίοδος στην οποία εκτυλίσσεται η µετανάστευση, οι 
                                                 
1 . Σταδιακά και µέσα στο πλαίσιο ανάλυσης των αιτιών που προκαλούν την 
µετανάστευση αλλά και των δηµιουργηθέντων αναγκών προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί ως φαινόµενο ατοµικής απόφασης αλλά µε κοινωνικές προεκτάσεις, 
αναπτύσσονται πολιτικές, προγράµµατα, οργανισµοί βοηθητικοί και ενισχυτικοί για 
τον µετανάστη.  
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διµερείς / διεθνείς σχέσεις, ακόµα και τα αίτια που την προκαλούν, σκιαγραφούν τα 
πλαίσια ανάλυσης του φαινοµένου και καθορίζουν τα ερµηνευτικά σχήµατα. Η 
προσέγγιση και µελέτη της µετανάστευσης οδηγεί στην αναζήτηση οικονοµικών, 
κυρίως, αιτίων µε πολλαπλές, όµως, και πολυεπίπεδες επιπτώσεις.  

Η διεθνής βιβλιογραφία πρωταρχικά εστιάστηκε στην υπερπόντια µετανάστευση 
και την εξέλιξη που αυτή έλαβε στις Η.Π.Α., σταδιακά, όµως, και µετά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο επικεντρώνεται στην ενδοευρωπαϊκή – νεωτερική 
µετανάστευση. Η Ευρώπη, από χώρος αποστολής µεταναστών µετατρέπεται 
σταδιακά σε χώρο υποδοχής, ενώ οι Η.Π.Α. έχουν διφορούµενες και 
µεταβαλλόµενες απόψεις και στάσεις ως προς τη µετανάστευση. Έτσι, το 1965 οι 
Η.Π.Α. µετέβαλαν τις προσανατολισµένες προς την Ευρώπη ποσοστώσεις 
µεταναστών που χρονολογούνταν από τη δεκαετία του 1920 και αναθεώρησαν 
δραστικά τη νοµοθεσία τους καθιστώντας δυνατές τροµακτικές αυξήσεις στον 
αριθµό των µεταναστών και διευρύνοντας το φάσµα των χωρών προέλευσης στις 
δεκαετίες 1970-‘80. Η Ευρώπη, από την πλευρά της, µετασχηµατίζεται και αλλάζει 
ρόλο και διάθεση προς τη µετανάστευση. Σταδιακά πολλαπλασιάζονται τα κράτη 
υποδοχής και αποστολής εξαιτίας της έλλειψης εργατικού δυναµικού και ο 
µεταναστευτικός πυρήνας µεταφέρεται από τον ευρωπαϊκό νότο για να καταλήξει 
στον ευρωπαϊκό βορρά.  

Κατά κανόνα οι µετανάστες µετακινούνται µεταξύ περιοχών µε διαφορετικές 
οικονοµικές δοµές ή διαφορετικά επίπεδα κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης: από 
λιγότερο προς περισσότερο αναπτυγµένες περιοχές. Οι µεταπολεµικοί µετανάστες, 
παρά τις διαφοροποιήσεις και την ανοµοιογένειά τους διακρίνονται από 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που εµπίπτουν στην κατηγορία των οικονοµικών 
αιτιών, τα οποία τους ωθούν στο να µετακινηθούν κυρίως από αγροτικές περιοχές 
προς τα ανεπτυγµένα βιοµηχανικά κέντρα. 
 
 
 
1.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου 

 
Η αποδοχή ή η απόρριψη των σύγχρονων µεθοδολογικών προσεγγίσεων και 

αναλύσεων του µεταναστευτικού φαινοµένου απαιτεί την προηγούµενη συζήτηση 
της γενικότερης βιβλιογραφίας αλλά και την αναλυτική αποσαφήνιση του όρου 
µετανάστευση. Η διαρθρωτική κατηγοριοποίηση και ανάλυση των προσεγγίσεων 
έχουν άµεση σχέση µε την αναγωγή των αιτιών του φαινοµένου σε ατοµικούς ή 
ευρύτερα κοινωνικούς λόγους, δηλαδή σε οικονοµικούς, πολιτικούς, εθνικούς. Η 
προσέγγιση των παραγόντων αυτών µε βάση ένα θεµελιώδες πλαίσιο ανάλυσης 
συµβάλλει στο να αποσαφηνιστούν τα παγκόσµια µεταναστευτικά ρεύµατα, αλλά 
και να διαφοροποιηθούν οι αιτίες που οδηγούν στην µετακίνηση από ορισµένες 
περιοχές και την εγκατάσταση σε άλλες. Εξάλλου, η σύγκριση των διαφορετικών 
προορισµών αναδεικνύει µια ανοµοιότητα και µια µεταβλητότητα εντός 
συστήµατος, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η µετανάστευση είναι µια δυναµική 
διαδικασία (Nogle, 1994, 329).  

Τις τελευταίες δεκαετίες η γνώση για την µετανάστευση ως βασικό πεδίο 
έρευνας των δηµογραφικών µελετών και αναλύσεων έχει αυξηθεί, εστιάζοντας 
διαρκώς το ενδιαφέρον των ερευνητών στις αιτίες και στις συνέπειες της ανθρώπινης 
µετακίνησης και µετεγκατάστασης. Η γνώση µας για την µεταναστευτική διαδικασία 
έχει αυξηθεί τόσο από εµπειρικά δεδοµένα και λεπτοµερείς αναλύσεις, όσο και από 
θεωρητικά κατασκευάσµατα, που χρησιµοποιούνται ως άξονες προσέγγισης και 
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µελέτης. Αυτές οι κριτικές θεωρητικές κατασκευές βοηθούν στην κατανόηση της 
αλλαγής και αύξησης του πληθυσµού, ενώ ταυτόχρονα δίνουν το στίγµα των 
δοµικών αλλαγών που επιδέχεται η κοινωνία της οποίας ο πληθυσµός µετακινείται 
και η κοινωνία η οποία υποδέχεται αυτό τον πληθυσµό. 

Η θεώρηση της µετανάστευσης ως κοινωνικού, κατά βάση, φαινοµένου, και η 
επικέντρωση στις κοινωνιολογικές διαστάσεις της παρέχει γενικούς 
κατευθυντήριους, για την ανάλυση, άξονες, αλλά πάντα µε την επιφύλαξη της 
µονόπλευρης και µονοµερούς ερµηνείας. Η προτεινόµενη από τους κοινωνιολόγους 
ταξινόµηση των αιτιών και των παραγόντων που την επηρεάζουν τη µετανάστευση, 
είναι πιθανό να οδηγήσει στην επισήµανση θεµελιωδών διαφοροποιήσεων, οι οποίες 
περιορίζουν την οπτική γωνία θέασης. Οι συγκριτικές µελέτες αποµακρύνουν από 
αυτή την προοπτική και βοηθούν στο να ληφθούν υπόψη οι οµοιότητες ανάµεσα 
στους διαφορετικούς τύπους µετανάστευσης (Lucassen, 1997, 32). 

Το ‘’επεξηγηµατικό µοντέλο’’ του Gale (1996, 34), σκιαγραφεί και εντοπίζει 
βασικά επιστηµολογικά και µεθοδολογικά ζητήµατα που φορούν τη µελέτη και 
κατανόηση της µεταναστευτικής συµπεριφοράς. Βασική προϋπόθεση του 
συγκεκριµένου µοντέλου είναι η θεώρηση της απόφασης για µετακίνηση και αλλαγή 
κατοικίας και οι συνέπειές της εντοπίζονται στις προθέσεις και στις αιτίες που 
ενεργοποιούν αυτή την απόφαση. 

Η παρουσίαση του προς συζήτηση φαινοµένου κάτω από το πρίσµα της 
κοινωνικής και οικονοµικής θεώρησης που επιχειρείται από τους περισσότερους 
µελετητές παρέχει τους άξονες ανάλυσης και ερµηνείας του, ανάγοντας ως 
κινητήρια και προτρεπτική δύναµη και πόλο έλξης την οικονοµική ανάπτυξη που 
πραγµατοποιείται σε αναπτυγµένες χώρες και την ενδελεχή ανάγκη για ατοµική 
εξέλιξη και ευηµερία. Ο χωροχρόνος εκδήλωσης και εξέλιξης της µετανάστευσης τη 
διαφοροποιεί και την ανάγει σε οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό γεγονός 
περιορισµένης ή εκτεταµένης κλίµακας. Στην παγκόσµια βιβλιογραφία έχουν 
αναπτυχθεί θεωρίες και σχολές από θεωρητικούς και κοινωνιολόγους της 
µετανάστευσης, οι οποίοι προσεγγίζουν και αναλύουν το φαινόµενο από 
µικροκοινωνιολογική και µακροκοινωνιολογική θεώρηση.  

Μια µακροκοινωνιολογική ανάλυση των µεταναστευτικών ρευµάτων περικλείει 
και ενσωµατώνει στο πλαίσιο ανάλυσής της το κοινωνικό, πολιτικό, δηµογραφικό 
και οικονοµικό συγκείµενο, εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η µετανάστευση. Το 
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο σκιαγραφεί τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες λαµβάνει χώρα το φαινόµενο και ταυτόχρονα επιµερίζει και 
συγκεκριµενοποιεί τις αιτίες και τις συνέπειες εκδήλωσής του. Το κοινωνικό πλαίσιο 
εµπεριέχει το οικογενειακό και φιλικό δίκτυο, το οποίο µε τη σειρά του εντοπίζεται 
και σε µικροκοινωνιολογικό επίπεδο. Η µετανάστευση δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα από τα άλλα επίπεδα του οικονοµικού και κοινωνικού 
κύκλου ζωής, αλλά να αναλύεται στο περιβάλλον ευρύτερων διαδικασιών 
κοινωνικής µεταβολής (Lucassen, 1997, 28). 

Από την άλλη, οι επιστήµονες που επικεντρώνονται στην ιδέα της 
παγκοσµιοποίησης επισηµαίνουν ότι παρότι υπήρχε µια ροπή να ελευθερωθεί η 
ποσότητα αγαθών και κεφαλαίου, δεν υπήρξε µια παράλληλη παρακολούθηση και 
έλεγχος, µε αποτέλεσµα να ελευθερωθεί ελεγχόµενα ο χείµαρρος του ανθρώπινου 
δυναµικού σε παγκόσµιο επίπεδο (Zlotnik, 1998, 430). 

Σε εθνικό επίπεδο η ανισοµερής οικονοµική διαδικασία εκφράζεται σχηµατικά 
στη σχέση κέντρου – περιφέρειας, µε τη διάκριση ενός αναπτυγµένου κέντρου και 
µιας περιφέρειας µε εξαρτηµένη ανάπτυξη. Η τελευταία προµηθεύει µε εργατική 
δύναµη το κέντρο και ενισχύει τη βιοµηχανική του ανάπτυξη ακόµα και µε πρώτες 
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ύλες. Σ’ αυτή τη διαµορφωµένη διεθνή κατάσταση που παράγει και ανατροφοδοτεί 
την µετανάστευση, εµπλέκεται το άτοµο της περιφέρειας ως µονάδα και επιλέγει τη 
θέση του στη διεθνή αγορά. Η µετανάστευση, κατ’ αυτό τον τρόπο, διαφαίνεται 
περισσότερο ως εκούσια, ατοµική και αβίαστη απόφαση αλλά πάντα καθορισµένη 
από το διεθνές συγκείµενο. Καθορισµένη, επίσης, είναι και η θέση που θα καταλάβει 
ο µετακινούµενος πληθυσµός στη χώρα υποδοχής και η εξελικτική του πορεία 
προκειµένου να ενσωµατωθεί ή και να αφοµοιωθεί από τις υπάρχουσες και 
επικρατούσες κοινωνικές δοµές. Έτσι, σε ατοµικό επίπεδο, διακρίνεται µια έµφυτη 
επιθυµία βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης, η οποία ορίζεται και κατευθύνεται 
από το νόµο της προσφοράς και ζήτησης και οδηγεί σε γεωγραφική κινητικότητα 
των πληθυσµών. Οι συνθήκες στη χώρα προέλευσης αλλά και αυτές στη χώρα 
υποδοχής και τα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
συγκεκριµένα τµήµατα του πληθυσµού λειτουργούν προτρεπτικά στην εκδήλωση 
του φαινοµένου, σύµφωνα µε το κοινωνικο-οικονοµικό µοντέλο ανάλυσης 
(∆αµανάκης, 1987, 20). 

Μεθοδολογικά για την ανάλυση των παγκόσµιων µεταναστευτικών ρευµάτων 
είναι απαραίτητα τέσσερα στάδια: 1ο η ποικιλία της έννοιας µετανάστης, η οποία 
διαφέρει από χώρα σε χώρα παρόλο που τα Ηνωµένα Έθνη έχουν δώσει ένα 
περιεκτικό ορισµό, 2ο να γίνει διαχωρισµός των χωρών αποστολής και υποδοχής 
µεταναστών, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος καθεµιάς, 3ο σε µακροεπίπεδο 
διαφαίνεται ένας επηρεασµός της εγγύτητας και της συγγένειας µεταξύ των χωρών 
προέλευσης και προορισµού σε επίπεδο γλώσσας, πολιτισµού, θρησκείας. Οι 
συµµαχίες και οι συµφωνίες που υπογράφονται κατά καιρούς επηρεάζουν τα 
µεταναστευτικά ρεύµατα. 4ο πρέπει να εξεταστεί το µικροεπίπεδο και ο ρόλος του 
στη διεθνή µετανάστευση (Nogle, 1994, 330). Το µεταναστευτικό φαινόµενο ως µια 
κυκλική διαδικασία ατοµική και ταυτόχρονα συλλογική, που ξεκινάει από 
προσωπική και αβίαστη απόφαση για µετακίνηση και εγκατάσταση σε ξένη χώρα, 
για να καταλήξει σε παλιννόστηση και επαναπατρισµό των ίδιων ατόµων / οµάδων 
µας παρέχει το σκελετό ανάλυσης και αποσαφήνισής του. Η µετανάστευση γίνεται 
µια αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία. Ένα µεταναστευτικό ρεύµα όταν αρχίσει να 
κινείται, αποτελεί την κινητήρια δύναµη του ίδιου του ρεύµατος. Οι µετανάστες 
διευκολύνουν τους φίλους και τους συγγενείς τους που έχουν µείνει στην πατρίδα να 
µεταναστεύσουν, καθώς τους παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το πώς να 
µεταναστεύσουν, πόρους για να πραγµατοποιήσουν τη µετακίνηση και βοήθεια στην 
αναζήτηση εργασίας και κατοικίας (Χάντινγκτον, 1998, 336-7). Αναλυτικότερα, θα 
µπορούσε να σχηµατοποιηθεί η κυκλική αυτή πορεία µε τον µετανάστη στο 
επίκεντρο µιας διαδικασίας στην οποία άλλοτε ασκεί ρόλο παθητικό και άλλοτε 
ενεργητικό. Η κυκλική κίνηση αρχίζει µε τη µετακίνηση πληθυσµού, την 
εγκατάστασή του, την προσαρµογή / ενσωµάτωσή του στις νέες κοινωνικο-
οικονοµικές συνθήκες της χώρας υποδοχής, και, ενδεχοµένως, τον επαναπατρισµό 
του και την προσπάθεια επανένταξης στα δεδοµένα της πατρίδας του. 

Η σύγχρονη ιστοριογραφία και κοινωνιολογία της µετανάστευσης στρέφεται 
αρχικά στην ερµηνεία και ανάλυση του µεταναστευτικού ρεύµατος προς την 
Αµερική συσχετίζοντάς το µε τις διαδικασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής του 
έθνους αλλά και της αφοµοιωτικής διαδικασίας που υπόκειται ο µετακινούµενος 
πληθυσµός (Βεντούρα, 1994, 11). Η σύγχρονη µετανάστευση των µεταπολεµικών 
χρόνων είναι αποτέλεσµα, περισσότερο της εκούσιας µετακίνησης πληθυσµού µε 
σκοπό την ανάγκη βελτίωσης της οικονοµικής του κατάστασης και λιγότερο 
αποτέλεσµα θρησκευτικών ή πολιτικών διώξεων.  
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1.1.1  Αιτίες 

 
Το µεταναστευτικό φαινόµενο σκιαγραφείται και αναλύεται ως άµεσο 

αποτέλεσµα οικονοµικών παραγόντων και κυρίως σχετίζεται µε τους δείκτες 
ανάπτυξης και προόδου των χωρών που είτε αποστέλλουν είτε δέχονται µετανάστες. 
Πολλές µελέτες εξετάζουν τα αίτια της µετανάστευσης, προσδιορίζουν τους λόγους 
επιλογής της χώρας εγκατάστασης και την κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική 
προσαρµογή των µεταναστών στη χώρα υποδοχής ως φαινόµενο κυκλικό που 
ενεργοποιεί µηχανισµούς ταξικής αναδόµησης και πολιτικές ενσωµάτωσης, 
αφοµοίωσης, πολυπολιτισµού.  

Το ερµηνευτικό σχήµα που η αµερικάνικη βιβλιογραφία ονοµάζει push and pull 
factors, προσδιορίζει τους παράγοντες εκείνους που έλκουν ή απωθούν τα άτοµα στο 
να µετακινηθούν από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε άλλη χώρα ή από ήπειρο σε 
άλλη ήπειρο. Η συζήτηση σχετικά µε την διάκριση των αιτιών που οδηγούν στην 
εγκατάλειψη του τόπου καταγωγής και την µετεγκατάσταση σε άλλη χώρα, 
επικεντρώνονται, κυρίως, στην αναζήτηση των αιτιών όπως οι πληροφορίες για τη 
χώρα υποδοχής, η γεωγραφική απόσταση από τη χώρα µετακίνησης, η ευκολία 
εύρεσης κατοικίας και εργασίας (Clark, 1986, 47). Ειδικότερα, στους ρυθµιστικούς 
παράγοντες της µεταναστευτικής κίνησης κατατάσσεται ο τόπος κατοικίας, η 
απόσταση από τη χώρα µετακίνησης, η διάρκεια των ‘’εργατικών συµβολαίων’’, το 
κόστος διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον, η κοινωνική σύνθεση της χώρας 
υποδοχής, οι δηµόσιες υπηρεσίες, το περιβάλλον εργασίας, οι φιλικοί ή συγγενικοί 
δεσµοί µε άλλους µετανάστες, το σύστηµα εκπαίδευσης. Ακόµα πιο συγκεκριµένα, 
στους προτρεπτικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνονται οι ευκαιρίες για απασχόληση 
στη χώρα υποδοχής, η διάθεση µετακίνησης, η αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. 

Σύµφωνα µε τον Bogue (βλ. Kosinski/Prothero, 1975, 12) υπάρχουν τρεις βασικές 
αιτίες εκδήλωσης του µεταναστευτικού φαινοµένου: οι κοινωνικο-οικονοµικές 
συνθήκες (αύξηση επενδυτικών κεφαλαίων, οι τεχνολογικές αλλαγές, η ανάπτυξη 
προνοιακής πολιτικής). Ο µηχανισµός της µετανάστευσης που ενεργοποιείται 
περιγράφεται ως εξής: παράγοντες στη χώρα προέλευσης, παράγοντες στη χώρα 
υποδοχής, εµπόδια και προσωπικοί παράγοντες (Lee, 1996, 17). Στη χώρα 
προέλευσης αλλά και στη χώρα υποδοχής επικρατούν συνθήκες οι οποίες 
λειτουργούν ενισχυτικά ή αποτρεπτικά στην µετακίνηση από και προς αυτή.  

 Η δηµογραφική πίεση στις χώρες του Νότου σε συνδυασµό µε την οικονοµική 
εξαθλίωση που συντελείται στις υπανάπτυκτες ή εξαρτηµένες οικονοµίες έχει ως 
αποτέλεσµα να δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο ο ρυθµός δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας και να τροφοδοτείται η µεταναστευτική κίνηση. Η µεταπολεµική 
ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση επιζητούσε την άµεση λύση πρόσκαιρων 
προβληµάτων, που δηµιουργήθηκαν από την αυξηµένη ζήτηση εργασίας ως 
αποτέλεσµα των καταστροφών του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανασυγκρότηση των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών και η µετέπειτα άνθιση της βιοµηχανίας τους, επέβαλλε 
την αναζήτηση φτηνής εργατικής δύναµης από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης 
(Χασιώτης, 1993, 136). Η πολιτική που αναπτύσσουν οι χώρες υποδοχής των 
µεταναστών και η γενικότερη θεώρηση του µεταναστευτικού φαινοµένου ως 
παροδικού και προσωρινού, είχε ως αποτέλεσµα να λάβει η µετανάστευση προς τη 
∆. Ευρώπη χαρακτήρα προβληµατικό δηµιουργώντας µακροχρόνιες δυσεπίλυτες 
κοινωνικές και ατοµικές ατέλειες και αντινοµίες (Φακιολάς/∆ηµητρόπουλος, 1987, 
34). 

Συγκεκριµένα στις χώρες της ∆. Ευρώπης η έλλειψη εργατικού δυναµικού ήταν 
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αποτέλεσµα του χαµηλού ποσοστού πληθυσµιακής αύξησης, της δυσµενούς εξέλιξης 
και διάρθρωσης του πληθυσµού ηλικιακά, της κάµψης των ποσοστών 
δραστηριότητας λόγω αύξησης των ετών φοίτησης και λόγω συνταξιοδότησης σε 
νεαρότερη ηλικία, της τάσης απασχόλησης των γυναικών, της µείωσης της 
προσφοράς καλοπληρωµένης, ακίνδυνης και αυξηµένου κοινωνικού κύρους 
εργασίας (Έµκε – Πουλοπούλου, 1986, 180).  

Η εµπειρία της µετανάστευσης δεν αντιµετωπίζεται ούτε χαρακτηρίζεται 
αναγκαστικά ως αρνητική. Για να γίνει κατανοητό αυτό θα πρέπει να αναφερθούµε 
ξανά στα αίτια που οδηγούν στην µετακίνηση του πληθυσµού και που εντοπίζονται 
κυρίως στην βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών ανεβάζοντας το βιοτικό επίπεδο 
και αλλάζοντας τον τόπο κατοικίας του. Για πολλούς µελετητές αυτό σηµαίνει ότι ο 
µετανάστης ο προερχόµενος από αγροτικές περιοχές και περιθωριοποιηµένος στον 
τόπο καταγωγής του εγκαθίσταται στα αστικά κέντρα της χώρας υποδοχής, 
αναπτύσσει νέες προσδοκίες απέναντι στα νέα δεδοµένα και αρχίζει πλέον µια 
διαλεκτική και αµφίδροµη αλληλεπίδραση µε τη χώρα υποδοχής (Βεντούρα, 1994, 
41). Σ’ αυτή τη διαδικασία ο µετανάστης βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου 
καθορίζοντας τη σχέση τόσο µε την εθνοτική οµάδα /κοινότητα στην οποία ανήκει 
και η οποία τον διαφοροποιεί, όσο και µε την ευρύτερη κοινωνική οµάδα στην οποία 
προσπαθεί να ενταχθεί και να γίνει µέλος της. 

Η ανάλυση του µεταναστευτικού φαινοµένου εκτός από το κοινωνικό, 
οικονοµικό, πολιτικό, ιστορικό συγκείµενο στο οποίο εντάσσεται και το οποίο, 
τελικά, καθορίζει και το ερµηνευτικό πλαίσιο προσέγγισής της αναζητά τον ρόλο 
που διαδραµατίζει στην όλη διαδικασία ο µετανάστης ως µονάδα αλλά και ως 
εθνοτική οµάδα. Αναλυτικότερα επισηµαίνεται, κυρίως από το χώρο των 
κοινωνικών επιστηµών, ότι η εργατική µετανάστευση δεν επιφέρει µόνο οικονοµικές 
και κοινωνικές ανισότητες που οδηγούν µε τη σειρά τους σε διαδικασίες κοινωνικής 
ένταξης ή αποκλεισµού, αλλά αρχίζουν πλέον να αντιµετωπίζονται οι µετανάστες ως 
φορείς ιδιαίτερης κουλτούρας και πολιτισµού αρχικά προσανατολισµένου προς 
αυτόν της χώρας προέλευσης. Ο πολιτισµός αυτός, όµως, εµπλουτίζεται σταδιακά µε 
πολιτισµικά στοιχεία της χώρας υποδοχής για να µετουσιωθεί σε ένα ιδιαίτερο 
πολιτισµικό κεφάλαιο. 

Η διερεύνηση των αιτιών και των κινήτρων των µεταναστευτικών ρευµάτων, 
κυρίως του 20ου αιώνα, αντιµετωπίζει την µετανάστευση ως οικονοµικό φαινόµενο 
µε πολλαπλά κινητήρια ερεθίσµατα. Η προσδοκία οικονοµικής ανόδου που 
εξασφαλίζεται µε τη σταθερή και µόνιµη απασχόληση, η καλύτερη αµοιβή, οι 
πολλαπλές κοινωνικές παροχές ωθούν προς µετακίνηση πληθυσµών. Η διατυπωµένη 
από τον Μ. Νικολινάκο θεωρία σχετικά µε την µετανάστευση στην ∆. Ευρώπη 
εντοπίζει τα αίτια εκδήλωσης του φαινοµένου στο πλεόνασµα εργατικού δυναµικού 
στις χώρες προέλευσης και στη χαµηλή συσσώρευση κεφαλαίου (Νικολινάκος, 
1974, 83). Η έλλειψη βιοµηχανικής ανάπτυξης στις περιφερειακές χώρες και η 
‘’δυσαρµονία ή σύγκρουση συµφερόντων’’ µεταξύ κέντρου και περιφέρειας 
προκαλεί την εκδήλωση δοµικής βίας και οικονοµικού, πολιτικού, στρατιωτικού, 
επικοινωνιακού και πολιτιστικού ιµπεριαλισµού (∆αµανάκης, 1987, 25).  
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1.1.2 Συνέπειες της µετανάστευσης 

 
 Σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση των αποτελεσµάτων που επιφέρει η 
µεταναστευτική τάση στις κοινωνικές δοµές, είναι η θεώρησή της ως µια δυναµική 
και όχι αποµονωµένη διαδικασία µε πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο η κίνηση του πληθυσµού είναι συνεχιζόµενη και µε πολλαπλές 
συνέπειες στην πολιτική διαδικασία, στην κοινωνική αλλαγή και στην ικανότητα της 
κοινωνίας να προσφέρει επαρκές επίπεδο διαβίωσης στους πολίτες της (Clark, 1975, 
24). Οι συνέπειες που προκύπτουν από την µαζική µετακίνηση πληθυσµών έχουν 
αντίκτυπο τόσο στη χώρα αποστολής, όσο και στη χώρα υποδοχής των µεταναστών 
και κυρίως στην κοινωνική δοµή της καθεµιάς. Η διαρθρωτική παρουσίαση των 
συνεπειών της µετανάστευσης δεν παραπέµπει µόνο σε οικονοµικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις στις συµµετέχουσες χώρες, αλλά κυρίως ανακινεί ιδεολογικά 
‘’ανενεργά’’ ζητήµατα, όπως αυτό της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας. Στις 
χώρες υποδοχής διαφαίνεται ένας προβληµατισµός και µια αναταραχή σχετικά µε 
αυτά τα ζητήµατα, τα οποία επαναπροσδιορίζονται τώρα σε σχέση µε την ταυτότητα 
των εισαγόµενων µεταναστών και µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα που 
δηµιουργούνται. 

Το µεταναστευτικό φαινόµενο εγείρει και κινεί διαδικασίες που δεν ελέγχονται 
πάντα από τα εµπλεκόµενα κράτη ενώ κάποτε εµφανίζονται ως παράνοµες πράξεις 
µε άµεσες συνέπειες στο µετακινούµενο πληθυσµό. Σε κάθε µεταναστευτικό ρεύµα 
και κυρίως όταν υποκινείται από οικονοµικούς λόγους, παρατηρούνται φαινόµενα 
κακοµεταχείρισης και εκµετάλλευσης της µετακινούµενης εργατικής δύναµης µέσω 
της παράνοµης διακίνησής της ή ακόµα και µε την άνιση µεταχείριση και 
καταπάτηση των δικαιωµάτων σε σχέση µε τον ντόπιο πληθυσµό. 

Ήδη από το 1960, αρκετές χώρες – κλειδιά φιλελευθεροποίησαν τις 
µεταναστευτικές τους πολιτικές και συνεπώς επέτρεψαν την νόµιµη αποδοχή των 
µεταναστών που προηγούµενα δεν ήταν ευπρόσδεκτοι. Επιπλέον, εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός από τα µεγαλύτερα εµπορικά µπλοκ, υπήρξε σηµαντική 
φιλοδοξία η ελευθερία της διακίνησης των πολιτών της (Zlotnik, 1994, 430). 

Το 1973 η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου παρουσίασε τα 
πορίσµατα των µελετών και των αποφάσεών της και καλούσε όλα τα κράτη να 
εξετάσουν την σύναψη διµερών συµφωνιών για τη µετανάστευση µε σκοπό τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αλλοδαπών εργατών. Το 1976, η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών πρότεινε µέτρα: 
- για την ίση εφαρµογή και προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών, αλλά και 
των διατάξεων της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας 
- για την προώθηση και υιοθέτηση διµερών συµφωνιών µε σκοπό την πάταξη της 
παράνοµης διακίνησης αλλοδαπών εργατών 
- για την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων προκειµένου να εξασφαλισθεί στους 
µετανάστες εργάτες τα θεµελιώδη δικαιώµατα, σύµφωνα µε την εσωτερική 
νοµοθεσία της χώρας υποδοχής 
- για τη διευκόλυνση της ενηµέρωσης στις χώρες υποδοχής και την εφαρµογή 
κατάλληλης πολιτικής σε θέµατα υγείας, κατοικίας, πολιτιστικής ανάπτυξης, 
εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και διαφύλαξης των πολιτιστικών τους 
αξιών (Gaham, 1994, 39-40). 

Η θέσπιση διατάξεων µε καθολική ισχύ για όλα τα κράτη – µέλη των Ηνωµένων 
Εθνών είχε ως σκεπτικό την πάταξη της εκµετάλλευσης και της άνισης µεταχείρισης 
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των µεταναστών. Η τήρηση της διάταξης κρίνεται απαραίτητη απ’ όλα τα κράτη 
παρόλα αυτά πάντα παρατηρείται καταπάτησή της. 

Έτσι, η απασχόληση των µεταναστών σε θέσεις εργασίας απορριπτέες από τον 
ντόπιο εργατικό πληθυσµό και η φθηνή, κατ’ επέκταση, και πλεονάζουσα εργατική 
δύναµη επιφέρει µείωση των αποδοχών για τους µετανάστες και αύξηση της 
ανεργίας σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Η επιδίωξη των ντόπιων εργατών να 
δηµιουργηθεί χαµηλότερο κοινωνικό στρώµα, από αυτό που οι ίδιοι ανήκουν, 
προκειµένου να καταστεί κατανοητή η οικονοµική και κοινωνική τους κινητικότητα 
επιφέρει αλλαγές στην ταξική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτική δοµή της χώρας. 
Μέσα σε κλίµα ανασφάλειας και απειλής, οικονοµικής ύφεσης και ανεργίας 
επαναπροσδιορίζεται η εθνική και πολιτισµική ταυτότητα του µετανάστη αλλά και 
του γηγενούς πληθυσµού. 

Η προσαρµογή των µεταναστών στη νέα χώρα εγκατάστασης τους κατατάσσει 
σε βαθµίδα χαµηλότερη από αυτή των ντόπιων εργατών στην κοινωνική κλίµακα και 
ιεραρχία. Η είσοδος µεταναστών οδηγεί σε κοινωνική κινητικότητα το εγχώριο 
εργατικό στρώµα, το οποίο ανεβαίνει κοινωνικά και δεν καταλαµβάνει πλέον την 
χαµηλότερη βαθµίδα. Ταυτόχρονα, όµως, οι µετανάστες παραµένουν οµάδα 
υποτελής, ξεχωριστή, στιγµατισµένη, ένα νέο υποπρολεταριάτο µε άνισα πολιτικά 
και κοινωνικά δικαιώµατα αλλά πάντα µέρος µιας διαιρεµένης εργατικής τάξης. 

Η οικονοµική προσέγγιση των συνεπειών της µετανάστευσης επικεντρώνεται, 
από οικονοµολόγους µελετητές, στα πλεονεκτήµατα που επιφέρει αυτή αφενός στα 
µετακινούµενα άτοµα, αφετέρου στις χώρες υποδοχής και την επικείµενη ευηµερία 
τους από την εκµετάλλευση αλλοδαπού εργατικού πληθυσµού. Η µείωση των 
δεικτών φτώχειας και η αύξηση της ροής κεφαλαίου µε την µορφή εµβασµάτων 
βελτιώνουν την οικονοµική κατάσταση της χώρας προέλευσης, αλλά και των 
µεταναστών. Ταυτόχρονα αποτρέπονται οι κοινωνικές συγκρούσεις και εντάσεις ή 
δηµιουργούνται νέες στη χώρα υποδοχής των µεταναστών.  

Η νεοκλασική θεωρία για τη µελέτη του φαινοµένου της µετανάστευσης 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα κέρδη και στις ζηµιές που αυτή επιφέρει στη 
χώρα υποδοχής και στη χώρα προέλευσης τοποθετώντας το µετανάστη στο κέντρο 
αυτής της διαδικασίας. Αναλυτικότερα οι συνέπειες για τον µετανάστη, τη χώρα 
προέλευσής του και υποδοχής οι συνέπειες είναι οι εξής: 

 
 

α. Χώρα προέλευσης: η µαζική µετακίνηση ατόµων επιφέρει αλλαγές στην 
πληθυσµιακή ανάπτυξη της χώρας της οποίας ο πληθυσµός µεταναστεύει. Οι 
δηµογραφικές επιπτώσεις διαφαίνονται τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, όσο και 
οικονοµικό. Μειώνεται άµεσα ο πληθυσµός σε απόλυτους αριθµούς αλλά 
ταυτόχρονα και ο αριθµός γεννήσεων εξαιτίας της µείωσης των ατόµων σε 
αναπαραγωγική ηλικία. Η πτώση της γεννητικότητας, η γήρανση και η 
αποδυνάµωση του ενεργού πληθυσµού έχουν συνέπειες για τις αναπαραγωγικές 
ηλικίες, αλλά και η απώλεια ακµαίας εργατικής δύναµης που πλήττει τις 
παραγωγικές ηλικίες θεωρούνται ως σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονοµική και δηµογραφική ανάπτυξη της χώρας. 

Έτσι, οι συνέπειες που χαρακτηρίζονται ως κέρδη για τη χώρα προέλευσης, 
έχουν µια βραχυπρόθεσµη ισχύ και καταλήγουν να λειτουργούν µακροπρόθεσµα ως 
ζηµίες. Για παράδειγµα, η µείωση της ανεργίας και της κοινωνικής έντασης που 
αυτή δηµιουργεί έχει πρόσκαιρο και περιορισµένο θετικό αποτέλεσµα επειδή 
δηµιουργεί στενότητα εργασίας και ειδίκευσης, ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους της 
οικονοµίας. Με την αθρόα µετανάστευση εξαφανίζεται το πλεονέκτηµα της άφθονης 
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προσφοράς εργασίας για την προσέλκυση κεφαλαίων, ενώ η έλλειψη ειδικευµένων 
εργατών λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 
(Έµκε – Πουλοπούλου, 1986, 247). 

Η προσέγγιση και ανάλυση του µεταναστευτικού φαινοµένου από µαρξιστική 
σκοπιά και η θέασή του ως αποτελέσµατος της εξάρτησης µεταξύ κέντρου – 
περιφέρειας ανάγει την διαιώνιση αφενός της άνισης οικονοµικής ανάπτυξης και 
αφετέρου της εξάρτησης προς το καπιταλιστικό κέντρο ως βασική επίπτωση για την 
χώρα αποστολής µεταναστών (Μουσούρου, 1991, 62). Οι διεθνείς συνθήκες και η 
µη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων που οδήγησαν στη µεθόδευση της 
µετανάστευσης και στην προώθησή της από τις κυβερνήσεις των περιφερειακών 
χωρών, αναπαράγουν τη δοµική εξάρτηση προς τις χώρες του αναπτυγµένου 
κέντρου. 

Από τις γενεσιουργές αιτίες της µετανάστευσης θεωρείται η αδυναµία της χώρας 
προέλευσης να αξιοποιήσει το επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει. Έτσι, πολλοί 
επιστήµονες µεταναστεύουν επειδή ακριβώς τους προσφέρονται περισσότερες 
ευκαιρίες αξιοποίησης της γνώσης τους, καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και 
εξέλιξης σε επαγγελµατικό, κοινωνικό, οικονοµικό επίπεδο. Η χώρα, η οποία δέχεται 
τους ‘’εγκεφάλους’’ αυτούς τους αξιοποιεί και καρπώνεται την προσφορά τους 
ποικιλοτρόπως. Για την χώρα προέλευσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την οικονοµική και βιοµηχανική της ανάπτυξη, πράγµα, όµως, που 
δεν συντελείται παρά µόνο µε την πιθανή παλιννόστηση αυτών των εγκεφάλων και 
την αξιοποίησή τους. 

Όµως, η µείωση της ανεργίας και των πιέσεων που αυτή δηµιουργεί στην αγορά 
εργασίας και κατ’ επέκταση η αποτροπή κοινωνικής έντασης λειτουργούν ως θετικοί 
παράγοντες για τη χώρα αποστολής µεταναστών. Σε οικονοµικό επίπεδο αυξάνεται η 
ροή κεφαλαίων µε τη µορφή εµβασµάτων, το ισοζύγιο πληρωµών, περιορίζεται η 
κατανάλωση, η ανεργία και αλλάζει το status του εργατικού δυναµικού της χώρας. Η 
αύξηση των εµβασµάτων από τους µετανάστες θεωρείται ως η πιο σηµαντική 
συνεισφορά προς τη χώρα προέλευσης και την ανάπτυξή της (Appleyard, 1992, 
261). 

 
 

β. Χώρα υποδοχής: Η οικονοµική θεωρία υποστηρίζει ότι η διεθνής µετανάστευση 
είναι ευεργετική και για τις δυο εµπλεκόµενες χώρες. Βέβαια, σε κάθε χώρα, 
υπάρχουν ‘’νικητές και ‘’ηττηµένοι’’. Ειδικότερα, στις χώρες υποδοχής οι 
ειδικευµένοι εργάτες έχουν µεγαλύτερες αποδοχές και καταλαµβάνουν καλύτερες 
θέσεις εργασίας. Ακόµα και οι ίδιοι οι εργοδότες οικειοποιούνται και 
εκµεταλλεύονται την εργατική δύναµη που τους προσφέρεται. Εξάλλου, αυτό είναι ο 
αντικειµενικός σκοπός της οικονοµικής µετανάστευσης. Αντίθετα, οι ανειδίκευτοι 
εργάτες, είτε από τη χώρα προέλευσης, είτε από τη χώρα υποδοχής υπεισέρχονται σε 
φάση ανταγωνισµού για την εύρεση εργασίας.  

Οι χώρες υποδοχής µεταναστών διαθέτουν σχετικά πλούσιους φυσικούς πόρους, 
κεφάλαια, τεχνικούς και υψηλούς µισθούς για ειδικευµένους, κυρίως, και 
ανειδίκευτους εργάτες. Η εισροή εργατικού δυναµικού βοηθά στην βιοµηχανική 
ανάπτυξη και στην ευηµερία. Ταυτόχρονα, όµως, δηµιουργεί εξάρτηση αυτής της 
ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στην παρουσία ξένου εργατικού δυναµικού. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η βιοµηχανική εξέλιξη των ∆υτικοευρωπαϊκών 
οικονοµιών (Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, ∆. Γερµανία), η οποία στηρίχθηκε στην 
παρουσία εργατών από περιφερειακές χώρες (Έµκε – Πουλοπούλου, 1986, 245). Η 
συγκράτηση των αµοιβών αλλά και του κόστους σε χαµηλά επίπεδα για το ντόπιο 
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πληθυσµό αλλά και για τους µετανάστες είναι ενισχυτικός και ανορθωτικός 
παράγοντας ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Η µαζική µετακίνηση πληθυσµού επιφέρει συγκέντρωση στα αστικά κέντρα της 
χώρας υποδοχής προκειµένου να µετεγκατασταθεί, να ενσωµατωθεί οµαλά, αλλά 
κυρίως να χρησιµοποιηθεί ως εργατική δύναµη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση του αστικού πληθυσµού, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε 7-10%. Η αλλαγή 
αυτή δηµιουργεί µε τη σειρά της, δηµογραφικά αλλά και κοινωνικά προβλήµατα, 
που αναδοµούν την κοινωνία υποδοχής και εγείρουν φυλετικά, ρατσιστικά 
αισθήµατα. Η εχθρότητα εναντίον των αλλοδαπών αυξάνεται ιδιαίτερα σε περιόδους 
ανεργίας και οικονοµικής κρίσης και η εκδήλωση ρατσιστικών αισθηµάτων σε 
οποιαδήποτε κοινωνική συµπεριφορά (∆αµανάκης, 1987, 59-60). 

Η ‘’πολιτισµική αντίθεση’’ χρησιµοποιείται ως προκάλυµµα για την οικονοµική 
προστασία των µεταναστών. Η ενεργοποίηση ευεργετικών - προνοιακών 
προγραµµάτων, όπως επιδόµατα ανεργίας, ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, που 
διασφαλίζουν, θεωρητικά, την ισότιµη αντιµετώπιση µεταναστών και ντόπιων και τα 
οποία απουσίαζαν από τη χώρα προέλευσης, αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1960 
ως µεταναστευτική πολιτική στις ευρωπαϊκές χώρες (Appleyard, 1992, 260). 

 
 

γ. Μετανάστης και οικογένειά του: Τα κοινωνικοοικονοµικά µοντέλα ανάλυσης 
της µετανάστευσης τοποθετούν την επιλογή της µετανάστευσης στη σφαίρα της 
προσωπικής και αβίαστης απόφασης που λαµβάνει το άτοµο έχοντας υπόψη του 
τους ελκυστικούς και αποτρεπτικούς παράγοντες αλλά και συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα προέλευσης και στην χώρα υποδοχής. 

Επιµέρους συνέπειες µιας τέτοιας θεώρησης είναι η µείωση της 
διαπραγµατευτικής δύναµης που αποκτά το εργατικό δυναµικό στη χώρα αποστολής, 
εξαιτίας της ύπαρξης εφεδρικού εργατικού στρατού, αλλά και της αδυναµίας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των µεταναστών.  

Το ψυχολογικό κόστος για το µετανάστη είναι υψηλό κυρίως εξαιτίας της 
µετάβασής του από ένα πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο ο ίδιος κατείχε 
συγκεκριµένη θέση, σε ένα νέο ξένο που του δηµιουργεί προβλήµατα προσαρµογής 
και ενσωµάτωσης. Η πρώτη γενιά µεταναστών υιοθετεί αξίες, τρόπους, 
συµπεριφορές, διαφορετικές από αυτές στις οποίες κοινωνικοποιήθηκε και 
διαµόρφωσε την ατοµική και συλλογική της ταυτότητα. Η οικοδόµηση της 
εθνοπολιτισµικής ταυτότητας έχει επέλθει οµαλά στο περιβάλλον της χώρας 
καταγωγής. Μεταβαίνοντας σε µεταναστευτικό περιβάλλον είναι απαραίτητη η 
υιοθέτηση νέων τρόπων συµπεριφοράς και η αποδοχή αξιών ξένων προς τις γνωστές 
και οικείες. Η ταυτότητα του µετανάστη µετασχηµατίζεται µε βάση την 
αλληλεπίδραση των κοινωνικών δοµών και των πολιτισµικών σχηµάτων της χώρας 
καταγωγής και της χώρας υποδοχής, µέσα από τις πολύπλοκες σχέσεις των 
µεταναστών µε τον εθνικό πληθυσµό, των µεταναστών µεταξύ τους και σε 
συνάρτηση µε τον διεθνή συσχετισµό δυνάµεων (Βεντούρα, 1997, 25). 

Οι κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει η κινητικότητα του πληθυσµού εντοπίζονται 
στην κατάλυση της παραδοσιακής δοµής της οικογένειας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
όπου επέρχεται χωρισµός των µελών της. 

Γεγονός παραµένει ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι στον µεταναστευτικό κύκλο 
(κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, των χωρών προέλευσης, αλλά και οι ίδιοι οι 
µετανάστες) αντιλαµβάνονται την µετανάστευση ως προσωρινή µετακίνηση και 
ακολουθούν ανάλογες πρακτικές προσωρινότητας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Για 
πολλούς, πράγµατι, η µετανάστευση αποτελεί µια προσωρινή εµπειρία γεγονός που 
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διαπιστώνεται από τα µεγέθη παλιννοστούντων. Καταγωγή, γέννηση, διάρκεια 
παραµονής στη χώρα υποδοχής, οικογενειακό περιβάλλον, επίπεδο µόρφωσης, 
επαγγελµατικός-κοινωνικός προσανατολισµός αποτελούν δέσµη παραγόντων που 
καθορίζουν την διάρκεια της µετανάστευσης.  
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1.3 Οµάδες δράσης 
 

Ως οµάδα ορίζεται µια κατηγορία ατόµων τα οποία πληρούν δύο βασικές 
προϋποθέσεις: α. το άτοµο αναγνωρίζει τον εαυτό του ως µέλος αυτής της 
κατηγορίας και β. αυτή η αναγνώριση έχει για το άτοµο µια συναισθηµατική αξία 
(Tajfel, 1990, 145). Ο Turner (1990, 299) δίνει τον εξής ελάχιστο ορισµό για την 
οµάδα: δύο ή περισσότερα άτοµα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο αλληλεξαρτώνται 
κοινωνικά ή ψυχολογικά για την ικανοποίηση αναγκών, την επίτευξη στόχων ή τη 
συναινετική επικύρωση στάσεων και αξιών. 

Μια κοινωνική οµάδα κατορθώνει να διατηρεί τη συµβολή της στην κοινωνική 
ταυτότητα του ατόµου µόνο όταν κατορθώνει θετικά εκτιµώµενη να διακρίνεται από 
άλλες οµάδες. Η δυναµική που αναπτύσσεται µε την συνάντηση περισσότερων των 
δυο ατόµων αναδεικνύει ένα σύνολο αλληλεξαρτώµενων σχέσεων οι οποίες 
συγκροτούν και αναπτύσσουν τη δυναµική της οµάδας. Οι δυναµικές που 
δηµιουργούνται µε την συγκέντρωση ατόµων είναι ουσιαστικά όλες οι 
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν ως αντιδράσεις µεµονωµένων ατόµων 
αλλά υφίστανται µόνο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και σε ορισµένο και 
συγκεκριµένο χωρο-χρόνο. 

Εκτός από τα αντικείµενα η δράση κατευθύνεται και προς τα ανθρώπινα όντα, 
οπότε αποβαίνει κοινωνική δράση. Αυτό που προσδιορίζει την κοινωνική δράση 
είναι η δυνατότητα αναγνώρισης από το άτοµο της ύπαρξης άλλων ατόµων, καθώς 
και η δυνατότητα να κατανοηθεί η συµπεριφορά τους (Καραποστόλης, 1984, 19). Η 
κοινωνική δράση ορίζεται ως η ατοµική συµπεριφορά ενός ατόµου βάσει 
υποκειµενικών αξιών και η προσπάθεια ερµηνείας και κατανόησης αυτών των 
ενεργειών. Η δράση κοινωνικών ή συλλογικών οντοτήτων (κράτος, οικογένεια, 
επιχειρηµατική µονάδα), κατά τον Weber, δεν είναι δυνατόν να ερµηνευθεί ούτε να 
αποδοθεί υποκειµενικό νόηµα στις δραστηριότητές τους. Η επίδραση, όµως, που 
ασκούν αυτές οι συλλογικές οντότητες - οι οµάδες - στα άτοµα είναι 
αδιαµφισβήτητη, ακριβώς διότι τα άτοµα συµµορφώνονται στις απαιτήσεις της 
οµάδας και στη κανονιστική εξουσία της. Η οµάδα, εξάλλου, λειτουργεί και 
αναπτύσσεται µε υποκειµενικά νοήµατα, τα οποία συγκλίνουν µε ατοµικές κοινές 
αφετηριακές αντιλήψεις. 

Η κοινωνική ψυχολογία έχει αναπτύξει πολλές και ποικίλες θεωρητικές 
προσεγγίσεις αναφορικά µε την δυναµική των µικρών ή µεγάλων οµάδων, οι οποίες 
επικεντρώνoνται είτε στη θεωρία της αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων που 
συµµετέχουν σε µια οµάδα, είτε στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, είτε στη 
θεωρία της συναλλαγής (θεωρία της µάθησης σύµφωνα µε τη συµπεριφορική 
προσέγγιση), είτε στη θεωρία των γενικών συστηµάτων, είτε στην κοινωνιοµετρική 
προσέγγιση του Moreno2. 

Μια κοινωνική οµάδα έχει την ικανότητα να διατηρεί την συµβολή της στην 
κοινωνική ταυτότητα του ατόµου µόνο όταν κατορθώνει θετικά εκτιµώµενη να 
διακρίνεται από άλλες οµάδες (Tajfel κ.α., 1990, 284). Όταν δηλαδή, παρέχει στα 
µέλη της την αίσθηση ότι διαφοροποιούνται θετικά από άλλες οµάδες, ότι διαθέτουν 
θετικά χαρακτηριστικά τα οποία συγκροτούν την διαφορετική κοινωνική (εθνική) 
ταυτότητα. Στους κόλπους τέτοιων κοινωνικών οµάδων δηµιουργείται θετική ενδο-
οµαδική αξιολόγηση, αναπτύσσεται ένα δυναµικό πεδίο δράσης, το οποίο 
                                                 

2 Αναλυτικά παρουσιάζονται από τον M. E. Shaw (1981), Group Dynamics. 
Mc Graw-Hill. 
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διαφοροποιεί τα µέλη της οµάδας µε µέλη άλλων οµάδων σύγκρισης και ενεργοποιεί 
µηχανισµούς δράσης-αντίδρασης. Η αναπτυσσόµενη δράση εξαρτάται και 
καθορίζεται όχι µόνο από τα χαρακτηριστικά των µελών της οµάδας ή από τη 
δυναµική και την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται µεταξύ των µελών, αλλά και 
από το κοινωνικό και οµαδικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργοποιούνται (Tajfel 
κ.α., 1990, 295).  

Τα κοινωνικά γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν άµεσα τη ζωή του ατόµου 
απαιτούν απ’ αυτό να οικοδοµήσει συστήµατα κοινωνικής αιτιότητας, τα οποία 
συγκροτούν ένα κοινό σύστηµα αξιών και κανόνων αποδεκτό από τα µέλη της ίδιας 
οµάδας. Η συµπεριφορά που αναπτύσσεται στους κόλπους της τελευταίας εξαρτάται 
από την λειτουργία των κοινών ταυτίσεων, του corpus των κοινών αξιών και 
κανόνων. Οι αξίες αυτές είναι εύκαµπτες και µπορούν να διαφοροποιηθούν µέσω 
της αλληλεπίδρασης τόσων µεταξύ των µελών της οµάδας όσο και από εξωτερικούς 
παράγοντες (εξω-οµάδα). 

Η ύπαρξη συλλογικών οργάνων και πολυποίκιλων οµάδων εκπροσώπησης 
είναι ιδιαίτερα έντονη σε µεταναστευτικά περιβάλλοντα. Ο λόγος σύστασης 
οργανώσεων, οι οποίες προβάλλουν ως αυτοσκοπό τους την προάσπιση και 
διαφύλαξη των συµφερόντων των µεταναστών είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριµένων 
αναγκών των µελών τους. Κυρίως είναι αποτέλεσµα αυτοοργάνωσης προκειµένου 
να αντεπεξέλθουν στις µεταναστευτικές συνθήκες στις οποίες καλούνται να ζήσουν. 

Η µαζική εκπροσώπηση και η συµµετοχή σε οµάδες προάσπισης συµφερόντων 
ως φαινόµενο εµφανίζεται και συντελείται στο όνοµα του εκδηµοκρατισµού και του 
γενικότερου πνεύµατος προνοιακής πολιτικής που αναπτύσσεται σε µεταναστευτικά  
περιβάλλοντα. Οι περισσότερο δραστήριες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αναπτύσσονται µέσα στους κόλπους των εργαζοµένων και απαιτούν την 
ικανοποίηση των αιτηµάτων των οµάδων που εκπροσωπούν. Οι οµάδες πίεσης 
αξιώνουν προνόµια και παροχές, διεκδικούν δικαιώµατα, αµφισβητούν τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αναδύονται ως κύριοι προασπιστές και 
διαπραγµατευτές των συµφερόντων  της κοινωνικής οµάδας που εκπροσωπούν. 
 Σε µεταναστευτικό περιβάλλον αναδεικνύεται συσπειρωτικός ο ρόλος της 
θρησκείας γενικότερα και της εκκλησίας ειδικότερα. Όταν ο παράγοντας θρησκεία 
παραµελείται, τόσο από τη χώρα προέλευσης, όσο και από τη χώρα υποδοχής, όπως 
στην περίπτωση της ελληνικής µετανάστευσης προς τις χώρες της Ευρώπης, 
διαφαίνεται µια προσπάθεια κάλυψης του κενού µε άλλες οργανώσεις. Οι συνθήκες 
στη χώρα προέλευσης ασκούν επιρροή στον τρόπο και στη µορφή οργάνωσης των 
µεταναστών. Έτσι, είναι συχνό το φαινόµενο σε µητροπολιτικές χώρες στις οποίες 
επικρατεί πολιτική αστάθεια να εµφανίζονται ποικίλες οργανώσεις πολιτικού 
χαρακτήρα, οι οποίες ενεργοποιούνται σε πολιτικές αντιδράσεις. 
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1.4 Εκπαιδευτική πολιτική 
 

Ο προγραµµατισµός και η στοχοθεσία που τίθεται προς επίτευξη µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας είναι αποτέλεσµα της συνισταµένης και της 
δράσης παραγόντων και συνθηκών σε συγκεκριµένο ιστορικό χωροχρόνο. Έτσι, οι 
διαφορές που παρατηρούνται στα εκπαιδευτικά συστήµατα εξηγούνται και 
κατανοούνται από την ύπαρξη συγκεκριµένων πολιτικοοικονοµικών συνθηκών, από 
το επίπεδο ανάπτυξης, από τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές δοµές, από τις 
σχέσεις κυριαρχίας, ανεξαρτησίας ή εξάρτησης που αναπτύσσονται ανάµεσα στις 
διάφορες χώρες.  

Η ανάπτυξη επιστηµονικού κλάδου µε αντικείµενο την θεωρητική προσέγγιση 
και ερµηνεία του σχεδιασµού, της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων των 
εκπαιδευτικών επιλογών, διαφαίνεται ως αναγκαία και απαραίτητη, προκειµένου να 
κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία. Μετά τον Β’ παγκόσµιο 
πόλεµο η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ως επιστηµονικού πεδίου που 
µελετά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, διαφαίνεται στην αύξηση 
του ενδιαφέροντος πολλών επιστηµόνων και αναλυτών της εκπαίδευσης αναφορικά 
µε τις λειτουργίες που αυτή επιτελεί. 

Αντικείµενο της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ο επηρεασµός που ασκεί η 
κατανοµή της εξουσίας και της οργάνωσης στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τα αποτελέσµατα αυτής. Υπάρχουν θεωρίες και 
µοντέλα προσέγγισης και ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής που άπτονται 
ευρύτερων επιστηµολογικών και ιδεολογικών τοποθετήσεων. Η κατηγοριοποίηση 
των εκπαιδευτικών µοντέλων και η επικείµενη διαφοροποίησή τους έχει σχέση µε 
τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη 
κοινωνία. Οι άξονες, βάσει των οποίων επιχειρείται ο διαχωρισµός αυτός, 
επικεντρώνονται είτε στην θέαση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως 
θεσµοθετηµένου και νοµιµοποιητικού κρατικού οργάνου µε αναπαραγωγική 
λειτουργία, είτε στην συστηµική ερµηνεία της εκπαίδευσης και της θεώρησής της σε 
σχέση µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα (πολιτικό, ιδεολογικό, οικονοµικό). 

Η παρουσίαση των ερµηνευτικών µοντέλων εκπαιδευτικής πολιτικής έχει 
συνδεθεί, στην ελληνική, τουλάχιστον, βιβλιογραφία, µε την προηγούµενη 
οριοθέτηση των αντικειµένων και των πεδίων δράσης τους. Έτσι, εργασίες όπως 
αυτές των Ζαµπέτα (1994), Καζαµία (1983, 1986), Μπουζάκη (1994), Νούτσου 
(1979), Τσουκαλά (1979), Υφαντή (1994, 1995) κ.α., επιχειρούν και στοχεύουν στην 
ανάλυση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος ως συγκεντρωτικού, 
αναπαραγωγικού, γραφειοκρατικού, µε κυρίαρχο και ενεργητικό το ρόλο του 
κράτους. Η ισότητα ευκαιριών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η απόδοση λόγου, η 
διοίκηση και η δοµή της εκπαίδευσης είναι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η 
ερµηνευτική προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Όµως, και η σύγχρονη βιβλιογραφία, αναπτύσσει θεωρητικά - 
ερµηνευτικά µοντέλα τα οποία επικεντρώνονται στην ανάλυση περίπου των ίδιων 
αξόνων. Για παράδειγµα, η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, ως ερευνητικό 
ζητούµενο, οδήγησε στην ανάπτυξη φιλελεύθερων, µαρξιστικών, δοµολειτουργικών, 
εκσυγχρονιστικών, πλουραλιστικών προσεγγίσεων. 

Η χρήση του όρου εκπαιδευτική πολιτική διαφέρει από ερευνητή σε ερευνητή, 
από µελέτη σε µελέτη. ∆εν είναι απόλυτα ξεκαθαρισµένος και αποσαφηνισµένος 
όρος µε αποτέλεσµα να συγχέεται και η χρήση του να είναι διαφορετική και 
πολυσήµαντη. Στην προσπάθεια οριοθέτησης και αποσαφήνισης της έννοιας 
προκύπτει από πολλούς µελετητές ως ορθότερη η χρήση του όρου πολιτική της 
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εκπαίδευσης, αντί για εκπαιδευτική πολιτική. Η πολιτική της εκπαίδευσης είναι 
γνωστικό και επιστηµονικό πεδίο, το οποίο περικλείει τα προβλήµατα και τα 
ζητήµατα που δηµιουργούνται µέσα στη σχολική πραγµατικότητα. Η εκπαιδευτική 
πολιτική και πρακτική, νοείται ως θεσµικές ρυθµίσεις και κοινωνικές πρακτικές που 
καθορίζουν και καθορίζονται από τη συγκρότηση του εκπαιδευτικού λόγου, τη δοµή 
της εκπαίδευσης και τις παιδαγωγικές πρακτικές (Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη, 
1995, 11). Η ριζική αλλαγή της δοµής, των προγραµµάτων, της ύλης, του τρόπου 
διδασκαλίας, χώρου της σχολικής τάξης, του κοινωνικού ρόλου του δασκάλου και 
του µαθητή, µπορούν να τεθούν ως σκοποί της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(Φραγκουδάκη/Κονδύλη, 1982, 116). 

∆ιαφορετικές απόψεις επικρατούν και για τον όρο πολιτική και το κατά πόσο 
είναι σαφής και συγκεκριµένος για την περιγραφή και ανάλυση εκπαιδευτικών 
αποφάσεων και ρυθµίσεων. Ο Heslep (1987, 424) θεωρεί ότι οι ορισµοί που 
υιοθετούν την πολιτική ως µια αυταρχική/αυθεντική επικοινωνία, ένα πεδίο δράσης, 
γενικότερα µια σειρά διαδικασιών που προσπαθούν να προσφέρουν λύση σε ένα 
πρόβληµα, είναι ασαφείς και αόριστες. Αν και προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τι 
είναι πολιτική συνήθως δεν προσπαθούν να εξηγήσουν τι διακρίνει µια εκπαιδευτική 
πολιτική από ένα οποιοδήποτε άλλο είδος πολιτικής. Κάθε ερευνητής έχει το δικό 
του τρόπο να ορίζει την έννοια µε αποτέλεσµα να υπάρχει πολυσηµία και 
πολυσχιδία του όρου. Μερικοί ερευνητές ορίζουν την πολιτική ως ο,τιδήποτε 
επιλέγει ένα άτοµο να κάνει, ένα σχέδιο δράσης, µια απόφαση, µια δήλωση σκοπών 
ή ένα µοντέλο διαµόρφωσης και λήψης αποφάσεων. Η αντίληψη της θεµελιώδους 
δοµής της εκπαιδευτικής πολιτικής θα εξηγούσε αυτή την διχογνωµία και τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Με τον όρο εκπαιδευτική πολιτική διαφωνεί ο Dale (1994, 35-36), ο οποίος 
χρησιµοποιεί τον όρο πολιτική της εκπαίδευσης για να δηλώσει όλα τα γεγονότα και 
τις διαδικασίες που συντελούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
που µεταφράζονται και µεταφέρονται ως προβλήµατα και ως θέµατα προς επίλυση 
στα ίδια τα σχολεία. Ουσιαστικά, η πολιτική της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τον 
συγκεκριµένο µελετητή, είναι η διαδικασία και οι δοµές διαµέσου των οποίων οι 
µακροκοινωνικές προσδοκίες της εκπαίδευσης µεταφέρονται στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και συνθέτουν την ηµερήσια διάταξη του σχολείου. Το σχολείο, εκτός του 
αναπαραγωγικού του ρόλου, επιτελεί µέσω των εκπαιδευτικών θεσµών, διάφορες 
µορφές ελέγχου και µέσω της σχέσης του µε το κράτος διαµορφώνει την ασκούµενη 
εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι, προέχει η ανάλυση της σχέσης εκπαίδευσης και 
σύγχρονου κράτους και του τρόπου µε τον οποίο ‘’πυρηνικά προβλήµατα’’ 
µεταφέρονται στους επιµέρους κρατικούς θεσµούς, όπως η εκπαίδευση. 

Συνήθως η προσοχή των αναλύσεων και των µελετών της εκπαιδευτικής 
πολιτικής επικεντρώνεται και εστιάζεται στην αποδοτικότητα των διαφόρων 
συστηµάτων και στην οργανωτική και διοικητική τους δοµή προκειµένου να 
επιτευχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Μ’ αυτό τον τρόπο, όµως, παραλείπεται η 
διαδικασία που οδηγεί στο να τεθούν αυτοί οι συγκεκριµένοι και όχι άλλοι στόχοι, 
καθώς και οι δυνάµεις που ασκούν ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.  

Βασική αρχή του Heslep (1987, 426) είναι ότι µια εκπαιδευτική πολιτική είναι 
το παραγόµενο, το τελικό αποτέλεσµα και όχι η διαδικασία µε την οποία φτάνουµε 
σ’ αυτό. Η ανάλυση του τι είναι εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στο αποτέλεσµα, το οποίο, εν τέλει, υπάρχει πιθανότητα, να µας οδηγήσει και να µας 
εξηγήσει την διαδικασία.  

Ο Ball (1994, 17) αναφέρει ότι χρειάζονται αναλυτικές θεωρητικές και 
επιστηµολογικές δοµές που θα ορίσουν τι είναι πολιτική. Ο ίδιος ορίζει την πολιτική 
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ως διαδικασία αλλά και ως αποτέλεσµα, ως κείµενο αλλά και ως ένα discourse. 
Ουσιαστικά, προτείνει µια ανάλυση της πολιτικής βάσει µιας αναπαράστασης που 
κωδικοποιείται µε περίπλοκους τρόπους (διαµέσου αγώνων, συµβιβασµών, 
επίσηµων δηµόσιων ερµηνειών, επανερµηνειών), οι οποίοι αποκωδικοποιούνται, 
επίσης περίπλοκα (διαµέσου ατοµικών ερµηνειών και εξηγήσεων). Οι πολιτικές 
έχουν τη δική τους αφετηρία εντός του κράτους και οι σκοποί και οι προθέσεις που 
ανακοινώνονται και εφαρµόζονται αναθεωρούνται και αναπροσαρµόζονται µε τον 
καιρό. Γενικότερα, η εκπαιδευτική πολιτική ορίζεται ως ένα σύνολο γενικών αρχών 
και κανόνων που θεσµοθετούνται από την πολιτεία για τον προγραµµατισµό, το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών που έχουν σκοπό την επίτευξη 
εκπαιδευτικών στόχων µέσω του µηχανισµού του σχολείου (Μαυρογιώργος, 1986, 
189). 

Η πολυσηµία που εντοπίζεται στον ορισµό και στην αποσαφήνιση του όρου 
εκπαιδευτική πολιτική προϊδεάζει για τον προβληµατισµό που προκύπτει όταν 
καλούµαστε να ερµηνεύσουµε µια εφαρµοσθείσα ή εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική 
πολιτική. Οι παράµετροι που ο ερευνητής προτάσσει ως σηµαντικότερες και βάσει 
των οποίων επιχειρεί την προσέγγισή του διαφοροποιούνται ανάλογα µε το τι ορίζει 
ως πολιτική. Στην παρούσα εργασία ως εκπαιδευτική πολιτική λαµβάνεται 
οποιαδήποτε διαδικασία η οποία συντελείται µέσα ή έξω από το επίσηµο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, η οποία, όµως, έχει άµεσες ή έµµεσες συνέπειες στη δοµή 
και στη λειτουργία του, αποδεχόµενοι µ’ αυτό τον τρόπο την άποψη του 
Πυργιωτάκη (1992, 177-178), ότι ‘’το εκπαιδευτικό σύστηµα δε λειτουργεί 
αποκοµµένο από τα άλλα επιµέρους κοινωνικά συστήµατα από τα οποία δέχεται και 
ασκεί επιδράσεις’’.  

 
 
 

1.4.1 Παράγοντες διαµόρφωσης και µοντέλα ανάλυσης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής 

 
Η εκπαίδευση, ως θεσµοθετηµένο πολιτικό σύστηµα δεν είναι ανεξάρτητη από το 

πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της, το οποίο καθορίζει και επιλέγει, εν τέλει, τα 
προβλήµατα που ανάγονται στην κρατική αρµοδιότητα, τους τρόπους επίλυσής τους, 
την χρήση των κρατικών πόρων για την εφαρµογή προτάσεων και την κατανοµή των 
αποτελεσµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η δοµή της εξουσίας είναι αλληλένδετη µε την 
θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, η οποία µε τη σειρά της, θέτει σκοπούς και στόχους 
άµεσα εξαρτώµενους από το κράτος. Εξάλλου, η λειτουργία του σχολείου ως 
αναπαραγωγικού οργάνου του κράτους έχει αναλυθεί διεξοδικά από πολλούς 
µαρξιστές και νεοµαρξιστές.3  

Για τον Bourdieu (Καζαµίας, 1993, 181), βέβαια, η εκπαίδευση, ως ιστορικά 
διαµορφωµένος κοινωνικο-πολιτικός σχηµατισµός χαρακτηρίζεται από µια 
                                                 
3 . Το σχολείο ως µηχανισµός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, ως όργανο 
και εργαλείο άµεσα εξαρτώµενο και επηρεαζόµενο από τους τιθέµενους κρατικούς 
σκοπούς και στόχους έχει αναλυθεί από κλασικούς νεοµαρξιστές αναλυτές. Οι 
προσεγγίσεις των Αλτουσέρ, Apple, Bourdieu, Passeron, Πουλαντζά, Τσουκαλά, 
Μουζέλη, κ.α. ανάγουν το εκπαιδευτικό σύστηµα ως κατεξοχήν αναπαραγωγικό 
ιδεολογικό µηχανισµό του κράτους, το οποίο µεταφέρει την κυρίαρχη ιδεολογία, 
αναπαράγοντας, ταυτόχρονα, ίδιους τρόπους οικονοµικής παραγωγής και κοινωνικής 
δοµής. 
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‘’ανεξαρτησία’’ από το κράτος και τις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάµεις, εµπεριέχει, 
όµως, και εγκλείει την κυρίαρχη κουλτούρα και ένα σύνολο εννοιών, αξιών, 
προσανατολισµών, προσδοκιών που τις προσδίδουν συγκεκριµένο ιδεολογικό στίγµα 
και κοινωνικο-πολιτισµική διάσταση. Οι θεωρίες που έχουν κατά καιρούς 
αναπτυχθεί δίνουν βαρύτητα άλλοτε στη διαδικασία και άλλοτε στο αποτέλεσµα του 
σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαίδευση θεωρείται και λαµβάνεται 
ως ένα πεδίο επιρροής πολυποίκιλων παραγόντων που την διαµορφώνουν και την 
τροποποιούν, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνεται και ως ένα corpus µε σχετική αυτονοµία, 
µε δική του κουλτούρα και ιδεολογία. 

Μια ερµηνευτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών µεταβολών που συντελούνται 
σε ένα θεσµοθετηµένο σύστηµα οφείλει να λαµβάνει υπόψη της όλες τις µεταβλητές 
που εµπλέκονται και διαµορφώνουν το πολύπλοκο και πολυσύνθετο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι. Η πολυδιάστατη και πολύπλευρη ερµηνεία συντελείται µε τον εντοπισµό 
και την ανάλυση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν άµεσα 
ή έµµεσα την εκπαίδευση, προκειµένου µ’ αυτό τον τρόπο να κατανοηθούν τα 
γεγονότα εκτός συστήµατος, που επηρεάζουν αυτά που συµβαίνουν στο εσωτερικό 
της εκπαίδευσης. Εξάλλου, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα καθορίζεται από παράγοντες 
και δυνάµεις που βρίσκονται έξω από το σχολείο και γι’ αυτό η εκπαίδευση δεν 
µπορεί να γίνει κατανοητή αν αποκοπεί από το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, 
πολιτιστικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο λειτουργεί (Kantel, 1955, όπως παρατίθεται 
στο Μπουζάκης, 1993, 56). Η δράση – επίδραση της κοινωνίας στην εκπαίδευση και 
το αντίθετο, η δράση – επίδραση της εκπαίδευσης στην κοινωνία αποτελεί 
παράγοντα ανάλυσης και προσέγγισης της εκπαιδευτικής πολιτικής (Καλογιαννάκη, 
1993, 39). Οι παράγοντες που εµπλέκονται στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής δυναµικά, δρουν παράλληλα και ωθούν σε εκπαιδευτικές αλλαγές και 
µεταρρυθµίσεις σε συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Στην αναζήτηση ερµηνευτικών µοντέλων και σχηµάτων που θα εφαρµόζονται 
και θα αναλύουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων ή 
γενικότερα εκπαιδευτικών συστηµάτων, προβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση η 
θέαση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως ‘’πολύπλοκου θεσµού διακυβέρνησης, 
άσκησης εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου και ως µηχανισµού αναπαραγωγής και 
καταξίωσης γνώσεων’’ (Καζαµίας/Κασσωτάκης, 1995, 15). 

Η ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτεί εξέταση των γεγονότων που 
προηγούνται της επίσηµης διατύπωσης των σκοπών και της εκπόνησης 
προγραµµάτων. Η πολιτική που εφαρµόζεται στην πράξη σπάνια είναι αυτή που 
αρχικά σχεδιάζεται. Στη διαδικασία αυτή εµπλέκεται η γραφειοκρατία, της οποίας ο 
ρόλος είναι ανασχετικός στην εφαρµογή κυβερνητικών αποφάσεων, ακριβώς επειδή 
δέχεται πίεση από άτοµα ή οµάδες ατόµων. Πολλές µελέτες, όµως, επιβεβαιώνουν 
την αρχική αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές είναι πολιτικές, χωρίς να γίνεται 
διάκριση των παραγόντων και των διαδικασιών που ενδέχεται να είναι 
σπουδαιότερες και πιο ιδιόµορφες. Αυτό σηµαίνει ότι ερευνάται και ερµηνεύεται µια 
πολιτική απόφαση που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αγνοούνται, όµως, οι 
διαδικασίες και οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη λήψη της συγκεκριµένης και όχι 
άλλης απόφασης. Υποστηρικτές της παραπάνω θεωρίας επικεντρώνονται στα 
αποτελέσµατα των εκάστοτε πολιτικών επιλογών, στα παραγόµενα της εκπαίδευσης 
και δεν ενδιαφέρονται στη διαδικασία που οδηγεί σ’ αυτά.  

Μια διαφορετική άποψη εκφράζουν έρευνες στηριζόµενες σε συντελεστές 
συνάφειας, εντοπίζουν τις σχέσεις θεσµών, ιδεολογιών, κοµµάτων και φορέων και εν 
τέλει προσδιορίζουν τους παράγοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ουσιαστικά, το 
εκπαιδευτικό σύστηµα προσεγγίζεται και αναλύεται ως ένας θεσµός, ο οποίος 
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διαµορφώνεται από τις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στις διάφορες οικονοµικές, 
πολιτικές και κοινωνικές οµάδες, οι οποίες αλληλοσυγκρούονται στην ‘’αρένα’’ του 
κράτους, ταυτόχρονα, όµως, συµβάλλει στην αναπαραγωγή της υπάρχουσας 
κοινωνικής δοµής, των οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων. 

Έτσι, είναι απαραίτητο οι έρευνες που στοχεύουν στην ανάλυση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής να προσδιορίζουν µε σαφήνεια το κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο η εκπαιδευτική πολιτική εντάσσεται, τη θεωρία που αποτελεί την αφετηρία 
και το εργαλείο της, τους θεσµούς στους οποίους αναφέρεται και τις κοινωνικές 
οµάδες τις οποίες αφορά, έτσι ώστε τα αποτελέσµατά της να έχουν κατά το δυνατό 
µονοσήµαντη έννοια. Εξάλλου, οι οποιεσδήποτε αναλύσεις της εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι απαραίτητο να λαµβάνουν υπόψη τους το πλαίσιο στο οποίο 
λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το πολιτικό – δοµικό συγκείµενο δίνει το 
στίγµα και το κέντρο βάρους της πολιτικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, και 
σύµφωνα µε τον Carnoy, δεν υφίσταται µελέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος χωρίς 
άµεση ή έµµεση ανάλυση του σκοπού και της λειτουργίας του κυβερνητικού 
µηχανισµού (Καζαµίας, 1992, 27). 

Η κατανόηση της σχέσης κράτους- εκπαίδευσης -κοινωνίας, των εκπαιδευτικών 
προβληµάτων και των πολιτικών που ακολουθούνται παρέχουν το πλαίσιο ερµηνείας 
και ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής ως συνόλου δράσεων αλλά και την 
αναγωγή της ακολουθούµενης πολιτικής σε συγκεκριµένη ιδεολογική τοποθέτηση. 
Ουσιαστικά, αποσαφηνίζονται µ’ αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες διαµόρφωσης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και ο τρόπος που η τελευταία επιλέγει προκειµένου 
να λύσει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
προβλήµατα αυτά έχουν σχέση µε τον τρόπο που τα κατανοεί η θεωρία και η 
εκπαιδευτική έρευνα, οι φορείς που έχουν συµφέροντα και εµπλέκονται στην 
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (κόµµατα, συνδικαλιστικοί παράγοντες, 
φορείς και οµάδες πίεσης), τα όργανα που θα εκτελέσουν την ασκούµενη πολιτική 
(Ζαµπέτα, 1994, 18). Η απόδοση λόγου στην εκπαίδευση, η ελεγξιµότητα για την 
επιτυχία των τιθέµενων σκοπών και στόχων επιτυγχάνεται µε την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση του συστήµατος µε νέες αλλαγές 
και τροποποιήσεις. 

Η έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής θα µπορούσε να συµπεριλάβει όλες τις 
κοινωνικές επιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εκπαίδευση. Ουσιαστικά, δηλαδή, 
η εκπαιδευτική πολιτική περιλαµβάνει όλες τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα 
στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, παρέχοντας, µ’ αυτό τον τρόπο, µια συστηµική 
θεωρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Archer, 1984, 39). Η εκπαιδευτική πολιτική, 
για την Archer, λαµβάνεται ως η προσπάθεια επηρεασµού των εισαγοµένων στην 
εκπαίδευση και των αποτελεσµάτων αυτής. Η ανάπτυξη συγκεκριµένου τύπου 
εκπαιδευτικού συστήµατος είναι αποτέλεσµα διαφόρων δυνάµεων και της 
διαφορετικής εξουσίας και δύναµης που διαθέτουν. ∆ιακρίνονται δε τρεις τύποι 
διαπραγµάτευσης µεταξύ των επιµέρους δυνάµεων και των οµάδων συµφερόντων: 
α. αυτή που λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήµατος, από 
εκπαιδευτικούς, µαθητές, φοιτητές και αναφέρεται κυρίως σε τοπικά και 
περιορισµένης κλίµακας και εµβέλειας προβλήµατα. β. αυτή που λαµβάνει χώρα 
στο εξωτερικό του συστήµατος µεταξύ των οµάδων συµφερόντων, οι οποίες 
σύνηθες έχουν υψηλό κοινωνικό κύρος. γ. στον πολιτικό χειρισµό, ο οποίος 
προκαλείται από εξωτερικές οµάδες συµφερόντων που δεν διαθέτουν άλλο τρόπο 
παρέµβασης και διαπραγµάτευσης παρά µόνο την πολιτική διαµεσολάβηση. 

Η εµπλοκή αλλά και συνεργασία στη διαδικασία διαµόρφωσης εκπαιδευτικής 
πολιτικής παραγόντων εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος είναι πιθανή προκειµένου 
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τα ενδιαφερόµενα µέρη να επιτύχουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Έτσι, η 
κινητοποίηση φορέων και παραγόντων έξω από το στενό εκπαιδευτικό περιβάλλον 
αλλά µε µεγαλύτερη δύναµη και ισχύ επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Σε 
συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, όπως το ελληνικό, στα οποία η κεντρική 
εξουσία διαµορφώνει και σχεδιάζει την εκάστοτε εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική 
πολιτική, ο ρόλος εξωτερικών παραγόντων είναι δεδοµένος. Με τον τρόπο αυτό οι 
διάφορες κοινωνικές οµάδες εµπλέκονται στην διαδικασία προώθησης αλλαγών στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα κυρίως λόγω της πολιτικής επιρροής που ασκούν. 

Η εκπαιδευτική πολιτική, και για την Archer, είναι ένα γενικότερο πλαίσιο 
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος που συνεπάγεται τον αποκλεισµό 
οποιασδήποτε ‘’θεωρίας της ανταλλαγής’’4. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση καλύπτει τις 
ανάγκες συγκεκριµένων κοινωνικών θεσµών (π.χ. της καπιταλιστικής οικονοµίας), 
αλλά και τα ενδιαφέροντα συγκεκριµένων κοινωνικών στρωµάτων ή οµάδων. Στην 
πορεία διαµόρφωσης µιας εκπαιδευτικής πολιτικής εµπλέκονται φορείς ή οµάδες 
συµφερόντων, των οποίων ο ρόλος αναδεικνύεται αναλύοντας τα διάφορα επίπεδα 
επιρροής τους. Ουσιαστικά ο ρόλος και ο βαθµός επίδρασής τους ενυπάρχει στις 
διαδικασίες που προηγούνται πριν από την σύνταξη του τελικού κειµένου, των 
αρχών και των κανόνων που τίθενται σε εφαρµογή. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να φωτίζεται το ιστορικό συγκείµενο µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται και 
διαµορφώνεται µια εκπαιδευτική πολιτική,. Οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, η 
χωροχρονική πραγµατικότητα φωτίζει και αναδεικνύει τους παράγοντες 
επηρεασµού.  

Συγγενής µε την ανάλυση της Archer, αν και παλαιότερη, είναι η τοποθέτηση 
του Kogan (1975) σχετικά µε τη διαδικασία διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Ο τελευταίος θεωρεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης κυρίως τριών παραγόντων: των στόχων που τίθενται από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα σε ιστορική, διαχρονική εξέλιξη, των επιρροών και 
επιδράσεων που ασκούν οµάδες συµφερόντων και του ρόλου της κυβέρνησης στην 
άσκηση της πολιτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ρόλο των οµάδων πίεσης, 
στο βαθµό νοµιµότητας που αυτές διαθέτουν και στις σχέσεις που αναπτύσσουν µε 
την κυβερνητική εξουσία. 

Στη διαµόρφωση πολιτικής υπάρχει ένας ποµπός που διαµορφώνει ένα κείµενο, 
το οποίο απευθύνεται σε ένα δέκτη ή σε ένα συλλογικό σώµα, µια οµάδα. Από το 
ίδιο αυτό κείµενο είναι δυνατό να δηµιουργεί ένα νέο µε διαφοροποιηµένο νόηµα 
ανάλογα µε το ποιος είναι ο νέος ποµπός ή δέκτης. Ουσιαστικά, ένα κείµενο, µια 
διακήρυξη είναι µια πράξη επικοινωνίας µέσω της οποίας ανακοινώνονται σκοποί 
και στόχοι, είναι µια κανονιστική διαδικασία και όχι απλές προτάσεις. ∆ίνει ένα 
γενικότερο πλαίσιο δράσης, όχι, όµως, συγκεκριµένες οδηγίες για την αντιµετώπιση 
ειδικότερων και ευρύτερων καταστάσεων. Ο κανονιστικός της χαρακτήρας έγκειται 
στην ισχύ που περικλείεται στις διακηρύξεις των κειµένων. Κάθε εκπαιδευτική 
πολιτική περιλαµβάνει συγκεκριµένα συστατικά: το κείµενο που είναι η πολιτική, 
τον ποµπό του κειµένου, το δέκτη και το στόχο/σκοπό ή πεδίο δράσης που τίθεται 
από τον ίδιο τον πολιτικό λόγο (Heslep, 1987, 426-427). 
                                                 
4 Η ‘’θεωρία της ανταλλαγής’’ αναφέρεται στη διάθεση και ανταλλαγή των πόρων 
(οικονοµικών και µη) σε µια κοινωνία. Η διαδικασία αυτή ανταλλαγής και 
συναλλαγής των πόρων που διαθέτει κάποιος συνδέεται άρρηκτα µε τις σχέσεις 
εξουσίας. Η ‘’γνώση’’ και η τιµή της ως προϊόν ανταλλαγής δεν είναι πάντα 
καθορίσιµη και συγκεκριµένη δηµιουργώντας θεωρητικά και µεθοδολογικά 
προβλήµατα στους µελετητές της εκπαίδευσης. 
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Τα πεδία δύναµης που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική ως διαδικασίας 
λήψης αλλά και πραγµατοποίησης αποφάσεων, συνδέονται άµεσα µεταξύ τους, έτσι 
ώστε ο προσδιορισµός και η βαρύτητα του ρόλου του καθενός να καθορίζεται από το 
άλλο και να µην είναι πάντα ευδιάκριτος. Σύµφωνα µε τους Bowe, Ball και Gold 
(1992, 20), στο σχεδίασµα της εκπαιδευτικής πολιτικής εµπλέκονται πρωταρχικά οι 
εξής παράγοντες διαµόρφωσης:  

- το περιβάλλον επιρροής: στο οποίο τα ενδιαφερόµενα µέρη ασκούν τη δύναµή 
τους προκειµένου να επηρεάσουν τον ορισµό και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 
Εξάλλου, η ετερογένεια των οµάδων συµµετοχής εντοπίζεται στην ποικιλία των 
εκπαιδευτικών στόχων που τίθενται προς υλοποίηση. 

- το περιβάλλον διαµόρφωσης εκπαιδευτικού κειµένου: τα κείµενα της πολιτικής 
διαµορφώνονται και διαρθρώνονται σε µια γλώσσα που προτάσσει το ‘’κοινό 
καλό’’. ‘’Η παρουσίασή τους βασίζεται ακριβώς επί διεκδικήσεων/απαιτήσεων για 
δηµοφιλείς και πολιτικές αιτιάσεις. Έτσι, τα πολιτικά κείµενα αναπαριστούν την 
πολιτική’’. 

- το περιβάλλον της πρακτικής: στο οποίο εµπλέκονται τα εκτελεστικά όργανα 
που υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και αναλαµβάνει να επιλύσει το κράτος 
αλλάζουν και διαφοροποιούνται από καιρό σε καιρό. Οι συγκεκριµένες κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτικές συνθήκες προτάσσουν και αναγάγουν κάποια ζητήµατα ως 
σηµαντικά και τα τοποθετούν στην ‘’agenda’’ της πολιτικής µέριµνας και προσοχής. 
Ακόµα και οι πολιτικές εκπροσωπούνται διαφορετικά και από διαφορετικούς 
εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους φορείς. Σε διαφορετικά επίπεδα βρισκόµαστε 
αντιµέτωποι τόσο µε διαφορετικές ερµηνείες της πολιτικής, όσο και µε τις ερµηνείες 
των ερµηνειών (Ball, 1994, 17). Εξάλλου, η εκπαιδευτική πολιτική, για το 
συγκεκριµένο ερευνητή, δεν ανταποκρίνεται στα συµφέροντα µιας συγκεκριµένης 
κοινωνικής τάξης, αλλά είναι αποτέλεσµα της δράσης των ατόµων σε διάφορα 
‘’πεδία επιρροής’’. Ουσιαστικά ο Ball προτείνει ένα πολυδιάστατο ερµηνευτικό 
πλαίσιο το οποίο συµπεριλαµβάνει πολυποίκιλους και διαφορετικούς παράγοντες. 
Το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι είναι το αποτέλεσµα µιας διαλεκτικής διαδικασίας 
ανάµεσα στα κοινωνικά, οικονοµικά, ιδεολογικά και πολιτικά πεδία δύναµης, και τα 
οποία δηµιουργούν το εκάστοτε ιστορικό συγκείµενο, τις συγκυρίες, τις 
συγκρούσεις, τις ανακατατάξεις και εν τέλει το πεδίο δράσης της εκπαίδευσης. Ο 
τρόπος µε τον οποίο επιλέγονται τα θέµατα που άπτονται φροντίδας και ειδικής 
µέριµνας, που αποτελούν, δηλαδή, πεδίο δράσης για την πολιτική της εκπαίδευσης 
καθορίζεται από την εκάστοτε ασκούµενη εξουσία. Απαιτείται δε η παρέλευση 
µακράς χρονικής διάρκειας πριν γίνουν αποδεκτά για συζήτηση σε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων, γεγονός που σπάνια εντοπίζεται και µελετάται από τους αναλυτές της 
εκπαιδευτικής πολιτικής (Jones, 1992, 3919). Σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία τόσο 
λήψης, όσο και εφαρµογής εκπαιδευτικών αποφάσεων διαδραµατίζει η δοµή της 
εξουσίας και η ιεραρχία της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, 
παρατηρείται το φαινόµενο οι αποφάσεις να λαµβάνονται από το κέντρο, την 
ιεραρχία, αλλά να υλοποιούνται από την περιφέρεια, µε διαδικασίες ολοένα πιο 
αποκεντρωτικές. 

Στο περιβάλλον επιρροής ανήκουν οι εκάστοτε ενδιαφερόµενες οµάδες οι 
εµπλεκόµενες στο εκπαιδευτικό σύστηµα ή ακόµα και τα εσωτερικά κοινωνικά 
δίκτυα, τα οποία διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο. Ακόµα και τα κόµµατα και την 
στάση τους απέναντι στην εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πολιτικής ανήκουν στα 
‘’πεδία επιρροής’’. Η αποδοχή ή η απόρριψη νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων ή 
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µεταρρυθµίσεων εγείρει πολιτικό λόγο, ο οποίος ενδέχεται να δράσει ανασταλτικά 
στην άσκηση ‘η ακόµα και στην διαµόρφωση ιδεών, προγραµµάτων, ρυθµίσεων. 

Η ίδια η δυναµική της εκπαιδευτικής αλλαγής, όταν γίνεται πρόγραµµα ενός 
κυβερνώντος κόµµατος, παίρνει συγκεκριµένη µορφή και ενισχύεται από τη 
νοµιµότητα και την εξουσία που επιβάλλει η κυρίαρχη πολιτική δοµή (Υφαντή, 
1994, 106). Η συνεργασία και η επικοινωνία στην ιεραρχία ενός εκπαιδευτικού 
συστήµατος έχει άµεση σχέση µε τις λιγότερο ή περισσότερο φανερές σχέσεις 
επικοινωνίας που αναπτύσσονται µέσα στο σύστηµα. 

Μια προσπάθεια σύζευξης των παραγόντων που δρουν σε διάφορα επίπεδα και 
πεδία δύναµης και επηρεάζουν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, επιχειρείται από τον 
Μπουζάκη (1993, 59-60) προκειµένου να αναλύσει και να ερµηνεύσει συγκεκριµένα 
µεταρρυθµιστικά γεγονότα στις Η.Π.Α, την Αγγλία και την Ελλάδα. Το 
πολυδιάστατο ερµηνευτικό µοντέλο που προτείνεται επιχειρεί να προσδιορίσει την 
δυναµική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση τριών πεδίων δύναµης: του 
οικονοµικού, του πολιτικού – διοικητικού και του ιδεολογικού – πολιτιστικού. Στα 
παραπάνω πεδία δύναµης, ο ίδιος συγγραφέας προσθέτει άλλο ένα, το εκπαιδευτικό, 
εννοώντας την ιστορικά διαµορφωµένη σχολική πραγµατικότητα ως δέκτη αλλά και 
ως ποµπό επιρροών από και προς τα άλλα πεδία δράσης (Μπουζάκης, 1994, 29). 
Παράγοντας που δρα παράλληλα µε τα παραπάνω πεδία είναι οι οµάδες πίεσης, οι 
φορείς και οι οργανώσεις, οι ισχυρές προσωπικότητες, τα κόµµατα και ευρύτερα τα 
κοινωνικο-πολιτικά κινήµατα που αναπτύσσονται στην εκάστοτε ιστορική περίοδο. 
Στην ‘’αρένα συγκρούσεων’’ οι κοινωνικές οµάδες που επιζητούν πολιτική έκφραση 
δεν ασκούν την ίδια επίδραση στη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν 
είναι ισόρροπες. Αντίθετα, η επίδραση συγκεκριµένων οµάδων συµφερόντων 
(συνήθως οικονοµικών) ασκούν µεγαλύτερη επιρροή από άλλες ασθενέστερες. 

Επίσης, οι Clark & Astuto (1990, 15) εντοπίζουν τέσσερα επίπεδα σύµφωνα µε 
τα οποία ενεργοποιείται και κατευθύνεται η εκπόνηση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Το πλέγµα δυνάµεων και συσχετισµών που αναπτύσσουν τα πεδία αυτά µεταξύ τους 
οριοθετεί τους παράγοντες κινητοποίησης. Συνοπτικά οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής είναι οι προερχόµενοι από το 
οικονοµικό πεδίο, το πολιτικο-ιδεολογικό, το εκπαιδευτικό-ιδεολογικό και αυτό της 
κοινής γνώµης. 

Σηµείο σύγκλισης των µοντέλων είναι η διαρθρωτική ανάλυση των παραγόντων 
που πιθανόν να επηρεάζουν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι προσφέροντας, µ’ αυτό τον 
τρόπο ένα tertium comparationis για την ανάλυση και ερµηνεία αυτών. 

Οι σκοποί που τίθενται από το κράτος και πλαισιώνουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία εκτιµώνται ως σηµαντικοί, ταυτόχρονα, όµως, είναι να δυνατόν να 
θεωρηθούν ως αντιφατικοί και ασυµβίβαστοι µεταξύ τους. Το παράδειγµα του Ν. 
2413/96 για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αντίφασης των εκπαιδευτικών στόχων που τίθενται. Ως δεδηλωµένος σκοπός της 
εκπαιδευτικής πολιτικής διαφαίνεται η αφοµοίωση των παλιννοστούντων, 
συγχρόνως, όµως, και ο διαχωρισµός και η περιθωριοποίηση (∆αµανάκης, 1997, 87). 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση διακηρυγµένης εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτεί 
την προηγούµενη εξάλειψη αντιφάσεων και ταυτόχρονα συγκεκριµενοποίηση της 
µορφής και του περιεχοµένου της, δηλαδή της πολιτικής και ιδεολογικής της 
ταυτότητας. Οφείλει να είναι συνεπής µε τις ιδεολογικές διακηρύξεις των 
σχεδιαστών της, ακόµα και όταν είναι αποτέλεσµα επιρροής φορέων πίεσης ή ακόµα 
και πολιτικής έκφρασης αυτών, προκειµένου να υπάρχει αντιστοιχία λόγων και 
πράξεων.  
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Γεγονός είναι ότι η εκπαιδευτική πολιτική ως διαδικασία προσδιορίζεται και 
επηρεάζεται από πολλούς, διαφορετικούς και συχνά αντικρουόµενους παράγοντες 
άµεσα ή έµµεσα σχετιζόµενους µε το σχεδιασµό και υλοποίησή της. Η δυναµική που 
αναπτύσσεται από την συνύπαρξη όλων των παραγόντων δίνει τελικά το 
εκπαιδευτικό αποτέλεσµα που εφαρµόζεται στην εκπαιδευτική πράξη. Το 
οικονοµικό, πολιτικό, ιδεολογικό σύστηµα το οποίο λειτουργεί παράλληλα µε το 
εκπαιδευτικό σχετίζεται µε το τελευταίο, το επηρεάζει, το διαµορφώνει, το 
τροποποιεί. 

Η συνεξέταση όλων των παραγόντων και των επιρροών που συνθέτουν την 
εκπαιδευτική πολιτική, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν εφαρµόζεται – όπως συνήθως 
συµβαίνει – στα γεωγραφικά όρια ενός κράτους αλλά απευθύνεται στους οµογενείς 
πολίτες ενός διαφορετικού/ξένου κράτους, διαφοροποιεί σηµαντικά τόσο τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις που αυτή θέτει, όσο και τους παράγοντες που δρουν στην 
διαµόρφωσή της. Η ιδιαιτερότητα η οποία προκύπτει δεν αναλύεται στα θεωρητικά 
µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς του σχεδιασµού της 
εκπαίδευσης. Η διαφοροποίηση αυτή επιβάλλει την πρωταρχική παρουσίαση των 
θεωρητικών µοντέλων ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και την 
επιµέρους ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την διαµόρφωσή της 
προκειµένου να διαµορφωθεί ένα σύνολο παραγόντων που διαφοροποιούνται όταν η 
εκπαιδευτική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται από την κεντρική εξουσία ενός 
κράτους προς τους πολίτες του που ζουν εκτός των γεωγραφικών του ορίων. 
∆ιαφαίνεται ότι η άσκηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής προσκρούει σε 
πολυποίκιλους εξωτερικούς παράγοντες, που ίσως δεν συµπεριλαµβάνονται στις 
επιχειρούµενες θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στη πορεία διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής διαπλέκονται δηµόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς, οµάδες συµφερόντων, άµεσα ενδιαφερόµενοι, ο ρόλος των οποίων 
συστηµατοποιείται και αναδεικνύεται αναλύοντας τα επίπεδα ‘’διαπραγµάτευσης’’ 
και το λόγο που αρθρώνουν αυτές οι οµάδες. Η επίδραση των παραγόντων αυτών 
συντελείται τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. Οι 
σχέσεις και οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ κεντρικής /εκτελεστικής εξουσίας 
και των περιφερειακών οµάδων είναι συχνά αποτέλεσµα της παράλληλη δράσης, 
συνεργασίας ή σύγκρουσης ανάλογα πάντα µε τη δοµή και τον χαρακτηρισµό του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η συνολική εξέταση όλων των παραγόντων που συντελούν στην εκπόνηση µιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής διαφαίνεται απαραίτητη για δυο κυρίως λόγους: αφενός 
εντοπίζεται το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη σύλληψη, εκπόνηση και 
εφαρµογή εκπαιδευτικών αλλαγών και ρυθµίσεων και αφετέρου µε αυτή τη 
συνολική διερεύνηση µειώνονται οι εσφαλµένες ερµηνείες και παρερµηνείες των 
συµπερασµάτων. Εξάλλου, η εκπαιδευτική πολιτική, σύµφωνα µε τον ορισµό που 
υιοθετούµε στην παρούσα εργασία, είναι οποιαδήποτε πολιτική ενέργεια που 
προσδιορίζεται από τη σύλληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας και που αποτελεί 
συνισταµένη ειδικότερων πολιτικών στόχων και επιδιώξεων. 
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2. ∆ιαχρονική προσέγγιση της ελληνικής µετανάστευσης 
2.1 Ελληνική µετανάστευση  

 
Το φαινόµενο της µετανάστευσης αν και συνυφασµένο µε την ιστορία του 

νεοελληνικού κράτους, δεν είναι πάντα οργανωµένο µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και αριθµοί που να φανερώνουν το µέγεθος των 
µεταναστών. Οι προτεινόµενες χρονολογικές τοµές εξυπηρετούν τους µελετητές της 
νεοελληνικής µετανάστευσης στο να διαρθρώσουν τις αιτίες που την προκαλούν και 
να ερµηνεύσουν τις συνέπειες που επιφέρει. Ο χωρισµός της νεοελληνικής 
µετανάστευσης σε τρεις µεγάλες χρονολογικές περιόδους µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά, που επιχειρείται από τον Χασιώτη (1993)5, είναι ενδεικτικός.  

Από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος προκύπτει µια 
σποραδική ανδρική µετανάστευση κατά τη διάρκεια του 19ου αι. µε κύριες χώρες 
προορισµού την Τουρκία, Ρωσία, Αίγυπτο, Ρουµανία και ελάχιστα τις υπερπόντιες 
χώρες. Η υπερπόντια ελληνική µετανάστευση αρχίζει το 1880 µε προορισµό των 
µεταναστών, κυρίως, τις Η.Π.Α. λόγω οικονοµικής κρίσης του ελληνικού κράτους 
και των ιδιαίτερων προβληµάτων του γεωργικού τοµέα. Από υπολογισµούς 
µελετητών προκύπτει ότι το 1890 µετανάστευσε ένα ποσοστό 15-20% του ενεργού 
πληθυσµού (Τσουκαλάς, 1977, 110). Ανάµεσα στο 1891 – 1920 ο αριθµός των 
µεταναστών κυµαίνεται στις 387.000 και απ’ αυτούς ένα ποσοστό 95% 
κατευθύνθηκε στις Η.Π.Α., ενώ την επόµενη µεταναστευτική περίοδο (1921-1940) 
σηµειώνεται αλλαγή κατεύθυνσης µεταναστών και ελαττώνεται η σηµασία των 
ΗΠ.Α. ως χώρα υποδοχής. Σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή των 
υπερπόντιων χωρών είναι η προηγούµενη ύπαρξη σ’ αυτές - ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. - 
ελληνικών κοινοτήτων, οι οποίες προσκαλούν συγγενικά πρόσωπα και διατηρούν 
έντονες σχέσεις µε το µητροπολιτικό κέντρο, την Ελλάδα. Μετά το 1922 και την 
ελεγχόµενη µετανάστευση που εφαρµόζουν οι Η.Π.Α η κατεύθυνση των 
µεταναστών αλλάζει και µετακινούνται προς τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια 
Αµερική, τις Αφρικανικές χώρες (Έµκε-Πουλοπούλου, 1986, 42). Η αλλαγή της 
µεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από τις Η.Π.Α. επέφερε αλλαγή στην 
κατεύθυνση και στον προορισµό των µεταναστών. 

Ταυτόχρονα ένα µεγάλο ποσοστό (περίπου 101.000) κατευθύνεται προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες κυρίως λόγω οικονοµικής κρίσης. Κατά την περίοδο 1940-1954 
µετανάστευσαν 70.000 Έλληνες προς τις υπερπόντιες χώρες, από τους οποίους 
38,8% στις Η.Π.Α. και 61% στην Αυστραλία, Καναδά και άλλες υπερπόντιες χώρες. 
Τη συγκεκριµένη περίοδο σηµαντικός είναι ο αριθµός των πολιτικών προσφύγων, 
που προκύπτουν µετά τον εµφύλιο και για τους οποίους δεν υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία, υπολογίζονται, όµως, γύρω στους 100.000. 

Η δεύτερη µεγάλη µεταναστευτική περίοδος αρχίζει µε την λήξη του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου και φτάνει µέχρι το 1974, την πτώση της χούντας. Μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας του ’50 τρεις στους τέσσερις Έλληνες µετανάστευσαν προς τις 
υπερπόντιες χώρες. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 εξαιτίας του ‘’οικονοµικού 
θαύµατος’’ της Γερµανίας αρχίζει η έξοδος προς την Ευρώπη. Έτσι, η καθαρή 
µετανάστευση από την Ελλάδα υπολογίστηκε για την εικοσαετία 1950-70 στις 
650.000. Σταδιακά, η µετανάστευση µειώνεται και έχουµε πλέον κινητικότητα από 
                                                 

5 Ο Ι.Κ.Χασιώτης (1993, 35-39) διακρίνει την πρώτη µεταναστευτική περίοδο 
από τα τέλη του 14ου αι. ως το 1830 (δηµιουργία ελληνικού κράτους), τη δεύτερη 
από το 1830 ως το 1940 (έναρξη Β’ παγκοσµίου πολέµου) και τη τρίτη από τα µέσα 
της δεκαετίας 1940 ως το 1970 
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τους φοιτητές που σπουδάζουν σε διάφορα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, όµως, τα κίνητρα του µετακινούµενου πληθυσµού διαφοροποιούνται 
από αυτά των προηγούµενων µεταναστευτικών περιόδων και επικεντρώνονται σε 
καθαρά µορφωτικούς – εκπαιδευτικούς σκοπούς .  

Ενδεικτικό είναι, εξάλλου, το γεγονός ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία µέχρι το 
1945 καταχωρούσε µόνο τη µετανάστευση προς τις υπερπόντιες χώρες. Γενικότερα, 
όµως, υπάρχει πρόβληµα µέτρησης και ακριβούς υπολογισµού της µεταναστευτικής 
κίνησης επειδή η οριοθέτηση και ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας 
‘’µετανάστης’’ δεν είναι ξεκαθαρισµένη. ∆εν υπάρχει µια σαφής συµφωνία για το 
ποια άτοµα εµπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία. Ένα πρόσωπο ενδέχεται να ανήκει σε 
διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες αφορούν στην ιθαγένειά του (π.χ. οµογενής, 
αλλογενής), στη νοµιµότητα εισόδου και παραµονής στη χώρα υποδοχής (νόµιµος ή 
παράνοµος), στη διάρκεια παραµονής (προσωρινός, µόνιµος, επί συµβάσει), στους 
λόγους που το ώθησαν να µεταναστεύσει (επισκέπτης, εργάτης, επιστήµονας, 
πολιτικός πρόσφυγας), στην περιοχή προέλευσής του (ευρωπαίος, αφρικανός) 
(Πετρινιώτη, 1995, 44). 

Η ελληνική µεταναστευτική κίνηση µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ήταν 
θεσµοθετηµένη και ελεγχόµενη και καλούνταν να καλύψει συγκεκριµένες 
οικονοµικές, κυρίως, και κοινωνικές ανάγκες των συµµετεχόντων χωρών. Ήταν 
αποτέλεσµα της συναλλαγής και εν µέρει ανταλλαγής µεταξύ κέντρου και 
περιφέρειας, βορρά και νότου (∆αµανάκης, 1987, 34). Η χώρα αποστολής 
µεταναστών εξήγαγε το εργατικό δυναµικό και τα οικονοµικά και κοινωνικά 
προβλήµατα ανεργίας που αυτό δηµιουργούσε ως εργατικό πλεόνασµα, ενώ η χώρα 
υποδοχής εισήγαγε έµψυχο και εκµεταλλεύσιµο υλικό προκειµένου να συνεχίσει την 
αναπτυξιακή της πορεία. 

Οι κυριότερες εστίες της πρώτης µεταναστευτικής κίνησης είναι η Θεσσαλία, η 
Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου, η Στερεά Ελλάδα και λιγότερο η Κρήτη. Κατά 
τη δεύτερη µεταναστευτική κίνηση µετακινείται πληθυσµός κυρίως από τα βόρεια 
αγροτικά διαµερίσµατα της χώρας (Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη), αλλά και από τα 
αστικά κέντρα µε την Αθήνα να δέχεται εσωτερικούς µετανάστες και στη συνέχεια 
να τους διοχετεύει στο εξωτερικό ανεβάζοντας το ποσοστό της µετανάστευσης. 

Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική στις δεκαετίες 1950-’60 ήταν πρόσφορη 
στις τότε συνθήκες αυξανόµενης ανεργίας, χαµηλής παραγωγικότητας και αµοιβής 
της εργασίας και περιορισµένης υποδοµής για τεχνική και επαγγελµατική 
εκπαίδευση. Εξάλλου, την ίδια πολιτική εφάρµοζαν και οι γείτονες χώρες Ιταλία, 
Ισπανία, Βουλγαρία κ.α. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν είχε αναπτύξει τους 
µηχανισµούς διοχέτευσης των αποφοίτων του σε τεχνικές σχολές, ώστε να 
διασφαλίζει µε αυτό τον τρόπο την επαγγελµατική διέξοδο σε υψηλό ποσοστό του 
πληθυσµού που δεν ακολουθούσε κατ’ ανάγκη την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση δεν ήταν οργανωµένη εξαιτίας του 
προσανατολισµού της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γενική Παιδεία. Η περιορισµένη 
εξειδίκευση ακόµα κι όταν υπήρχε δεν είχε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες 
δεν έφταναν στην Ελλάδα. Επίσης, ο αριθµός όσων ακολουθούσαν 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση ήταν πολύ µικρός, ακριβώς επειδή αυτού του 
είδους η εκπαίδευση είχε αναληφθεί από ιδιώτες. Οι συνέπειες που είχε αυτό στην 
επαγγελµατική ένταξη των µεταναστών στη χώρα υποδοχής αναλύονται διεξοδικά 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

Παρόλο που η Ελλάδα δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται 
ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’50 ένα ισχυρό µεταναστευτικό ρεύµα προς τον 
ευρωπαϊκό βορρά, ιδίως το Βέλγιο και τη ∆. Γερµανία. Μερικές χιλιάδες 
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κατευθύνονται, επίσης, από το 1960 προς την Ολλανδία, τη Σουηδία και την 
Ελβετία. Η υπογραφή συµφωνιών ανάµεσα στις χώρες υποδοχής και στις χώρες 
αποστολής και η δηµιουργία γραφείων µετανάστευσης ρυθµίζουν την 
µεταναστευτική κίνηση και επιλέγουν τους προς εισαγωγή εργάτες. Η µετανάστευση 
προς την ∆υτική Ευρώπη είναι απόλυτα ελεγχόµενη από την πολιτική, οικονοµική 
και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτές. Η ακολουθούµενη, βέβαια, 
πολιτική των χωρών υποδοχής ήταν αυτή της προσωρινής διαµονής και µε 
περιορισµένης χρονικής διάρκειας άδεια εργασίας. 

Ο χαρακτηρισµός της µετανάστευσης ως ‘’ευλογία ή κατάρα’’ για την Ελλάδα 
έχει να κάνει κυρίως µε τις αναλύσεις των συνεπειών που είχε η µαζική µετακίνηση 
γόνιµου και παραγωγικού πληθυσµού και µε τον ρόλο που διαδραµάτισαν στην 
ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας.  

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα στις 
1.1.1981 ισχύουν οι µεταβατικές ρυθµίσεις και σταδιακά αρχίζουν να εξισώνονται 
µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους της Κοινότητας.  

Η ελληνική µετανάστευση, τα στάδια και οι εκφάνσεις της ερµηνεύεται από 
όλους, σχεδόν, τους Έλληνες µελετητές6 ως αποτέλεσµα αφενός της θέσης της 
Ελλάδας ως περιφερειακής αναπτυσσόµενης µεσογειακής χώρας και αφετέρου της 
εξάρτησής της από τα βιοµηχανικά ανεπτυγµένα κέντρα. Η ζήτηση εργατικού 
δυναµικού, η συσσώρευση κεφαλαίου, οι δηµογραφικές εξελίξεις – ιδιαίτερα µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο - στις χώρες υποδοχής, ο περιφερειακός - περιθωριακός 
ρόλος της Ελλάδας στην παγκόσµια οικονοµία, η καλυτέρευση της οικονοµικής και 
κοινωνικής κατάστασης του ατόµου αποτελούν επιγραµµατικά / συνοπτικά τους 
λόγους µετανάστευσης του ελληνικού πληθυσµού. 

 
 

 

                                                 
6 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αναλύσεις των: Νικολινάκος Μ. (1973), Καπιταλισµός 
και Μετανάστευση, Κασιµάτη Κ. (1984), Μετανάστευση – Παλιννόστηση. Η 
προβληµατική της δεύτερης γενιάς, Έµκε – Πουλοπούλου Η.(1986), Προβλήµατα 
Μετανάστευσης – Παλιννόστησης, ∆αµανάκης Μ. (1989), Μετανάστευση και 
Εκπαίδευση, Πατινιώτης Ν. (1990), Εξάρτηση και Μετανάστευση, Μουσούρου 
Λ.Μ. (1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική, κ.α. Η προσέγγιση που 
επιχειρείται στις συγκεκριµένες µελέτες έχει ως αφετηρία τη µαρξιστική – 
οικονοµική προσέγγιση και επικεντρώνεται στην ανάλυση οικονοµικών αιτίων που 
οδηγούν στην εκδήλωση του φαινοµένου. 
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2.2 Η ελληνική µετανάστευση στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας 
(Ο∆Γ) 

 
Η µεταναστευτική κίνηση προς την Ο∆Γ καθοριζόταν από τις µεταξύ Ελλάδας 

και Γερµανίας υπογραφείσες συµβάσεις σχετικά µε την αποστολή εργατικής 
δύναµης, αλλά κυρίως από τη ζήτηση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού. Η εισαγωγή 
αλλοδαπών εργατών που απασχολούνται στην γερµανική αναπτυσσόµενη 
βιοµηχανία έχει συνδεθεί µε την ιστορία της Γερµανίας, ιδιαίτερα µετά τον Β’ 
παγκόσµιο πόλεµο. Ήδη από τις αρχές του αιώνα ο αριθµός των ξένων εργατών 
ανέρχεται στο 1.342.294 µε καταγωγή κυρίως από Ρωσία, Ολλανδία, 
Αυστροουγγαρία και Ιταλία. Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο οι αλλοδαποί 
αυξάνονται στα 8 εκατοµµύρια προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες σε εργατικό 
δυναµικό της γερµανικής βιοµηχανίας. Ακολουθούν οι υπογραφές συµβάσεων 
µεταξύ Γερµανίας και περιφερειακών µη αναπτυγµένων χωρών (Ιταλία, Ισπανία, 
Μαρόκο, Τουρκία, Πορτογαλία, Ελλάδα) µετατρέποντάς την σε καθαρά 
µεταναστευτική χώρα (Καζάκος, 1995, 110). Ενδεικτικό είναι ότι το 1969 το 44% 
όλων των ξένων εργατών στη Γερµανία έχουν προσληφθεί µε κρατικές συµβάσεις 
(Βεντούρα, 1994, 31). Η ίδια, αρνούµενη κατηγορηµατικά τον χαρακτηρισµό 
‘’µεταναστευτική χώρα’’ και προσπαθώντας να προφυλάξει την οικονοµική, 
κοινωνική και πολιτική της σταθερότητα χαρακτηρίζει τους ‘’εισαγόµενους’’ 
εργάτες ως ‘’φιλοξενούµενους εργάτες’’ (Gastarbeiter). 

Από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου (1961) και την συνακόλουθη 
αδυναµία της Ο∆Γ να εξοπλίσει την υπό ραγδαία ανάπτυξη βιοµηχανία της µε φθηνό 
εργατικό προσωπικό η µετανάστευση λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο έλεγχος 
σταδιακά αρχίζει να γίνεται αυστηρότερος επιτρέποντας τη µετανάστευση προς τη 
χώρα σε άτοµα που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Το 1965 ψηφίζεται νόµος 
ανασταλτικός ως προς την κατοχή άδειας παραµονής και εργασίας κυρίως, όµως, ως 
προς την εθνικότητα. Το 1973 τίθεται πλέον ως άµεσος στόχος ο περιορισµός της 
εισροής µεταναστών µε την ταυτόχρονα διατήρηση του αναγκαίου εργατικού 
δυναµικού. Αποδεικτικό στοιχείο ότι η Γερµανία δεν εγκλείει στους κόλπους της 
µετανάστες είναι ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται στους ξένους που διαµένουν στα 
εδάφη της και που, κατά την επίσηµη ορολογία, αποκαλούνται µειονότητες ή εθνικές 
οµάδες. Επίσης, τα συµβόλαια που υπογράφονται είναι ετήσια ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα αυξοµείωσης του εργατικού προσωπικού ανάλογα µε τις ανάγκες της 
οικονοµίας. Εξάλλου, µε βάση την σύµβαση της 30/3/1960 µεταξύ Ελλάδας – 
Γερµανίας (άρθρ. 18) προβλέπεται ότι το ελληνικό κράτος άτυπα θα προσλαµβάνει 
τους εργάτες που προέρχονται από τη Γερµανία και επιστρέφουν στην Ελλάδα 
(∆αµανάκης, 1987, 29).  

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα η µεταναστευτική πολιτική της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας εστιάστηκε στην στράτευση εργατών από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά, οι υπόλοιπες κατεστραµµένες από τον πόλεµο 
χώρες ήταν αναγκασµένες να συµβάλλουν σ’ αυτό που ονοµάστηκε ‘’οικονοµικό 
θαύµα’’ της δεκαετίας του ‘50 στη Γερµανία, στέλνοντας εργατικό δυναµικό για την 
ενίσχυση της γερµανικής βιοµηχανίας. Η κινητοποίηση µηχανισµού από οργανώσεις 
και υπηρεσίες µε σκοπό την εισαγωγή εργατών ιδιαίτερα από τις χώρες του 
ευρωπαϊκού νότου, αλλά και από ολόκληρη τη Μεσόγειο, είχε ως αποτέλεσµα την 
υπογραφή µιας σειράς συµφωνιών προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. 
Πρωταρχικά υπογράφηκε συµφωνία µε την Ιταλία (1956) για την αποστολή 
εργατικού δυναµικού, ακολούθησε η Ισπανία (1960), η Ελλάδα (1960), η Τουρκία 
(1961), το Μαρόκο (1963), η Πορτογαλία (1964), η Τυνησία (1965), η 
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Γιουγκοσλαβία (1968). Η µεγάλη επένδυση κεφαλαίου στην γερµανική βιοµηχανία 
είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο βιοµηχανικός τοµέας κατά 20% µετά το τέλος του 
Β’ παγκοσµίου πολέµου, αλλά και να αυξηθεί ο µεταναστευτικός πληθυσµός της 
κατά 13 εκατοµµύρια (Blaschke, 1993, 363-6). 

Μετά την οικονοµική κρίση του 1973 σηµειώνεται µια αλλαγή στη γερµανική 
µεταναστευτική πολιτική, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο και τη ρύθµιση της 
ροής µεταναστών, ώστε να αποφευχθεί η παρουσία ακόµα περισσότερων αλλοδαπών 
στα γερµανικά εδάφη. Γενικότερα, η εξέλιξη της µετανάστευσης προς την Ο∆Γ 
ακολούθησε τρεις διαδοχικές φάσεις: ανάµεσα στο 1955-1973 η πολιτική της 
στρατολόγησης, η οποία ουσιαστικά προετοίµασε τον δρόµο και δηµιούργησε τις 
προϋποθέσεις για την ύπαρξη εθνικών µειονοτήτων στην Ο∆Γ µετά το 1973, όπου 
τα µέλη των οικογενειών συνενώνονται και παράλληλα µε τους συγγενείς των 
µεταναστών µετακινούνταν επίσης κληρικοί, δάσκαλοι, των οποίων η µετανάστευση 
υποστηριζόταν εν µέρει από τις γερµανικές αρχές, κατά την τρίτη φάση οι συγγενείς 
που µεταναστεύουν βοηθούν στην δηµιουργία οµάδων (Blaschke, 1993, 366). 

Κατά την δεκαετία του 1980 διαφοροποιείται το µεταναστευτικό ρεύµα προς την 
Γερµανία µε την ύπαρξη πολλών χιλιάδων µεταναστών που ζητούσαν άσυλο. 
Κυρίως κατά το 1983-97 η ∆. Γερµανία (από το 1990 Ενωµένη Γερµανία) είχε το 
µεγαλύτερο αριθµό αιτήσεων για άσυλο σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Από τα 4,8 εκατ. 
αιτήσεις που συµπληρώθηκαν αυτή την περίοδο, το 48% ή τα 2,3 εκατ. έγιναν προς 
τη Γερµανία. Το γεγονός ότι ο βασικός γερµανικός νόµος εξασφάλιζε το δικαίωµα 
να ζητηθεί άσυλο, ευθυνόταν σε µεγάλο βαθµό για την επιλογή της Γερµανίας από 
τα άτοµα που χρειάζονταν προστασία. Την 1η Ιουλίου 1993 θεσπίστηκε νόµος για 
την µείωση των ασύλων αυτών, που είχε ως αποτέλεσµα από τις 322.800 αιτήσεις το 
1993, να µειωθούν στις 127.200 το 1994 (Zlotnik, 1994, 442). 

Ενισχυτικός παράγοντας στην επιλογή της Γερµανίας ως χώρα εγκατάστασης 
Ελλήνων είναι η γεωγραφική της εγγύτητα µε το µητροπολιτικό – εθνικό κέντρο την 
Ελλάδα. Στο µετακινούµενο πληθυσµό η ιδέα της εγκατάστασης σε µια χώρα 
συνοδεύεται ταυτόχρονα και από την ιδέα της παλιννόστησης στην πατρίδα. Η 
προσωρινότητα διαµονής και εργασίας δεν ενυπάρχει µόνο στα συµβόλαια που 
υπογράφονται µε τις γερµανικές εταιρείες, αλλά κυριαρχεί σαν πρόθεση και 
κινητήρια δύναµη στους µετανάστες. Η απόφαση για µετανάστευση συνδέεται µε 
την καλυτέρευση της οικονοµικής κατάστασης το συντοµότερο δυνατό. Άρα, η 
επιλογή χώρας πλησίον του εθνικού κέντρου µε προσφορά εργασίας και κατ’ 
επέκταση και οικονοµική ανόρθωση, εξυπηρετεί τον Έλληνα µετανάστη και την 
επικείµενη επιστροφή του.  

Η πρωθύστερη εγκατάσταση Ελλήνων στην Γερµανία, η οργάνωση 
µεταναστευτικών δικτύων µε παροχή πληροφοριών, διευκολύνσεων, υλικής και 
ηθικής βοήθειας, ασφάλειας και εγγύησης αλλά κυρίως η ύπαρξη συγγενικών 
προσώπων που έχουν ήδη εγκατασταθεί λειτουργεί ενισχυτικά στην επιλογή της 
Ο∆Γ. Οι µηχανισµοί που στήνονται από κοινού µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας 
προκειµένου να διευκολυνθεί και να διευθετηθεί όσο γίνεται οµαλότερα η 
µετακίνηση των εργατών  

Οι αγρότες κατά παράδοση µεταναστεύουν προς τις ∆υτικοευρωπαϊκές χώρες, µε 
εξαίρεση τους νοµούς Λακωνίας και Αρκαδίας, οι οποίοι µεταναστεύουν κυρίως σε 
υπερπόντιες χώρες. 

 Η αντιµετώπιση του µεταναστευτικού φαινοµένου από τη γερµανική πλευρά 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις επιταγές και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και 
της αντίστοιχης πολιτικής για τους αλλοδαπούς δηµιουργώντας αίσθηση 
προσωρινότητας και αβεβαιότητας στους µετανάστες. Η χορήγηση άδειας 
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παραµονής παραχωρείται µε δυσκολία, όταν τηρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
και µόνο όταν ο αλλοδαπός εργάτης δεν βλάπτει τα συµφέροντα της Γερµανίας. 
Σταδιακά, ιδιαίτερα µε την πετρελαϊκή και κατ’ επέκταση οικονοµική κρίση του 
1973-4, το καθεστώς νόµιµης και µόνιµης εγκατάστασης διαφοροποιείται και 
προωθείται πλέον η προοπτική της παλιννόστησης µε τη δηµιουργία κινήτρων στους 
µετανάστες, κυρίως από τις χώρες προέλευσης.  

 Καθοριστικός παράγοντας της διαµόρφωσης µεταναστευτικής πολιτικής από 
την πλευρά της Γερµανίας είναι, επίσης, οι δηµογραφικές αλλαγές που συντελούνται 
µε την εισροή τόσων χιλιάδων µεταναστών στο γερµανικό κράτος (Νικολινάκος, 
1973, 91). Αν και η έλλειψη εργατικών δυνάµεων οδηγεί στην ‘’εισαγωγή’’ ξένης 
εργατικής δύναµης, παρόλα αυτά δηµιουργεί στην χώρα υποδοχής σοβαρότατα 
δηµογραφικά προβλήµατα καθώς ο πληθυσµός γίνεται µικτός µε ποσοστά 
αλλοδαπών αρκετά υψηλά.  

 
 
 
 
 
 
 
Πληθυσµιακή εξέλιξη Ελλήνων στην Ο∆Γ 
1971 260.900 
1973 407.614 
1975 390.455 
1977 328.465 
1979 286.803 
1981 299.300 
1983 292.349 
1985 280.614 
1987 256.396 
1989 293.649 
1991 336.893 
Πηγή: ΥΠΕΞ, Ο Ελληνισµός του Εξωτερικού, 1987, 144 
 
 
Η δηµογραφική εξέλιξη της Ο∆Γ χαρακτηρίζεται από µείωση του γερµανικού 

πληθυσµού και µια αλλαγή στην κατανοµή του ποσοστού ηλικίας σε βάρος των 
νεότερων. Ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος υπήρξε ανασχετικός για την αύξηση του 
πληθυσµού γεγονός που οδήγησε στην κάλυψη του δηµογραφικού ελλείµµατός, 
ουσιαστικά του εργατικού δυναµικού, από χώρες του ευρωπαϊκού νότου. 

Στη δεκαπενταετία µεταξύ 1960-1975 η ∆. Γερµανία δέχθηκε ‘’προσωρινά’’ 
623.320 Έλληνες ‘’φιλοξενούµενους εργάτες’’ Ο αριθµός αυτός ισοδυναµεί µε το 
84% του συνολικού µεγέθους των Ελλήνων µεταναστών της συγκεκριµένης 
µεταναστευτικής περιόδου. Η ΕΣΥΕ στις καταγραφές και καταχωρήσεις της δεν 
περιλαµβάνει την µετακίνηση Ελλήνων προς τη ∆. Γερµανία στους 
µεταναστευτικούς καταλόγους της, αλλά κατατάσσει το µετακινούµενο πληθυσµό 
στους προσωρινούς µετανάστες. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι Έλληνες 
πολίτες που έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα και είτε µεταβαίνουν σε µια χώρα 
για να εργαστούν ένα έτος, είτε είναι ναυτικοί. Αντίθετα, στους καταλόγους της 
µόνιµης και διαρκούς µετανάστευσης περιλαµβάνονται οι Έλληνες πολίτες που 
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έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα, εγκαταλείπουν, όµως, την χώρα µε τη πρόθεση 
να εγκατασταθούν σε χώρες του εξωτερικού για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 
ενός έτους (Παπαδηµητρίου, 1980, 41 κ.ε.). 

Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία η µετανάστευση αναλύεται κυρίως ως 
αποτέλεσµα της περιφερειοποίησης της Ελλάδας ως αναπτυσσόµενης χώρας και της 
σχέσης της µε τις καπιταλιστικές αναπτυγµένες χώρες. Η εξάρτηση της ελληνικής 
περιφερειακής οικονοµίας από τα καπιταλιστικά δυτικοευρωπαϊκά κέντρα προκαλεί 
αλλαγές τόσο στην οικονοµική της ανάπτυξη όσο και στις κοινωνικές δοµές 
τροποποιώντας τη µορφή και την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάµεων (Πατινιώτης, 
1990, 27). Η µετανάστευση δεν εξετάζεται µόνο ως συνέπεια, αλλά και ως 
συντελεστής της δοµικής εξάρτησης της Ελλάδας. Η µαρξιστική ανάλυση του 
µεταναστευτικού φαινοµένου το ερµηνεύει ως εγγενές σύµπτωµα του 
καπιταλιστικού συστήµατος και ένα είδος αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
µητροπολιτικών και των περιφερειακών χωρών. Η µετανάστευση αναλύεται ως 
κοινωνική επίπτωση των εξαρτηµένων χωρών έναντι των καπιταλιστικών 
βιοµηχανικά ανεπτυγµένων. Η στρεβλότητα της κοινωνικής δοµής οδηγεί τους 
άνεργους και τους υποαπασχολούµενους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα, όµως, ως παράγοντας έλξης θεωρείται ο βραδύτερος ρυθµός 
δηµογραφικής ανάπτυξης σε σχέση µε την αύξηση των θέσεων εργασίας αλλά και η 
άρνηση του εγχώριου εργατικού πληθυσµού να καλύψει τις νέες βιοµηχανικές θέσεις 
εργασίας. 

Η Ελλάδα µετατρέπεται σε χώρα αποστολής µεταναστών αργότερα από τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η µετανάστευση προς την Ευρώπη έχει προσωρινό χαρακτήρα, 
δεν συνοδεύεται από την απόκτηση πολιτικών δικαιωµάτων και η ιδιοµορφία αυτή 
είναι επόµενο να δηµιουργεί για τους µετανάστες µια σειρά προβληµάτων. Η 
ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση των Ελλήνων σχετίζεται µε την ανισοµερή διεθνή 
οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη των βιοµηχανικών κρατών της ∆.Ευρώπης 
και ιδιαίτερα της ∆. Γερµανίας που παρουσίασε έλλειψη εργατικού δυναµικού και 
την άνιση σχέση που αυτή επέφερε ανάµεσα στις αγροτικές και βιοµηχανικές 
κοινωνίες (Βεντούρα, 1997, 23). Τη δεκαετία του 1950 εφαρµόσθηκε τριετές 
πρόγραµµα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
προκειµένου να διευθετηθεί όσο γίνεται οµαλότερα η µετανάστευση. Όπως 
αναφέρεται στο υπόµνηµα του τριετούς προγράµµατος 1950-53, «η µετανάστευσις 
θα καταβληθεί προσπάθεια να οργανωθεί και να κατευθυνθεί ιδίως εις χώρας όπου 
αι συνθήκαι είναι ευνοικαί δια το ελληνικόν στοιχείον… Αλλά και η προσωρινή 
µετανάστευσις ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την ελληνική κυβέρνησιν. Αυτή θα συµβάλλει 
ουσιωδώς εις την µείωσιν των δυσχερειών τας οποίας αντιµετωπίζει η ελληνική 
οικονοµία έξω, παραλλήλως θα εβοήθει εις την κάλυψιν των εις εργατικάς χείρας 
ελλειµάτων των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. Προς τούτο, η ελληνική κυβέρνησις 
θα επιδιώξει τη σύναψιν συµφωνιών µετά χωρών εισδοχής µεταναστών» (Ροµπόλης, 
1994, 488). 

Η ελληνογερµανική συµφωνία που υπογράφεται στις 30.3.1960 δηµιουργεί το 
θεσµικό πλαίσιο και παρέχει στο ελληνικό Υπουργείο Εργασίας τη δυνατότητα να 
µεσολαβεί στην υπογραφή συµβάσεων ανάµεσα στους Έλληνες µετανάστες και στις 
γερµανικές εταιρείες. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι η µετανάστευση είναι πολιτικά 
ελεγχόµενη από τις δυο χώρες παρόλο που, όπως θα δούµε παρακάτω, η Ελλάδα 
υπογράφει το άρθρο 18 της σύµβασης και δεσµεύεται για επαναπρόσληψη των 
µεταναστών που παλιννοστούν. Οι διακρατικές συµφωνίες δεν καθορίζουν τον 
αριθµό των µεταναστών και τη χρονική διάρκεια του συµβολαίου εργασίας, αλλά 
ταυτόχρονα καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µεταναστών. 
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Ο συσχετισµός µεταξύ ανδρών και γυναικών που µεταναστεύουν προς την Ο∆Γ 
παρουσιάζει ποσοστό ανδρικής αποδηµίας διπλάσιο απ’ αυτό του γυναικείου 
πληθυσµού. Σταδιακά, όµως, η ανισότητα µειώνεται, τα ποσοστά αλλάζουν για να 
καταλήξουν το 1972, το 43% του µετακινούµενου πληθυσµού να είναι γυναίκες. Η 
διαµορφωθείσα κατάσταση αιτιολογείται αν ληφθεί υπόψη αφενός η ζήτηση 
ανδρικού εργατικού δυναµικού και αφετέρου η ανασφάλεια που προέκυπτε από την 
µετανάστευση αναφορικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση γεγονός που δεν 
επέτρεπε την µετακίνηση ολόκληρης της οικογένειας (Πατινιώτης, 1990, 212). 
Ανασταλτικός παράγοντας µπορεί να θεωρηθεί ο χαρακτήρας της γυναικείας 
µετανάστευσης, η οποία είναι κατεξοχήν εξαρτηµένη µετανάστευση. Πρώτα, 
δηλαδή, µεταναστεύει ο άνδρας της οικογένειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν 
µετακινείται η υπόλοιπη οικογένεια προκειµένου να συγκεντρωθεί σε µια εστία και 
να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία ακόµα και η ανειδίκευτη / ανεπάγγελτη 
νοικοκυρά. Το επίπεδο αµοιβής, εξάλλου, της µετανάστριας είναι υψηλότερο από 
αυτό του άνδρα και συµβάλλει στην επιθυµία απασχόλησης στο εξωτερικό. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι κατά την προπολεµική µετανάστευση η συµµετοχή της Ελληνίδας 
υπήρξε περιορισµένη αλλά και ο ρόλος της περιθωριακός ως ανύπαρκτος στην 
απασχόληση. 

Ο µέσος όρος ηλικίας των µεταναστών είναι µεταξύ 15-45 ετών, ακολουθεί η 
οµάδα κάτω των 14 ετών και τελευταία η κατηγορία άνω των 45. Ουσιαστικά, 
δηλαδή, ο ενεργός πληθυσµός της χώρας αναζητά εργασία αλλά και ένα σηµαντικό 
τµήµα του µελλοντικά ενεργού πληθυσµού θα απασχοληθεί σε ξένη χώρα. Από τα 
στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων κάτω από 25 
ετών προέρχεται από αγροτικές περιοχές, ενώ όσο ανεβαίνει η ηλικιακή κλίµακα 
τόσο το ποσοστό είναι χαµηλότερο. Οι άνδρες µεταναστεύουν µεταξύ 20-34 των, 
ενώ οι γυναίκες στις ηλικίες 15-29 (Έµκε – Πουλοπούλου, 1986, 75).  

Το µορφωτικό επίπεδο των µεταναστών που µετανάστευσαν προς την ∆. 
Γερµανία σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ διαφαίνεται ότι ήταν υψηλότερο και µε 
µικρότερο ποσοστό αγραµµάτων τόσο σε σχέση µε τον υπόλοιπο µη µετακινούµενο 
ντόπιο πληθυσµό, όσο και µε τους µετανάστες άλλων χωρών. Εξάλλου έρευνα της 
ΕΣΥΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: α. το 50% αυτών των µεταναστών είχε 
απολυτήριο Γυµνασίου, β. χαµηλότερο ποσοστό µετανάστευσης διαπιστώνεται 
στους αναλφάβητους και γ. η µετανάστευση ερήµωσε τις αγροτικές περιοχές από 
µορφωµένα άτοµα (Έµκε –Πουλοπούλου, 1986, 108). Το µορφωτικό επίπεδο, όµως, 
των γυναικών τροποποιεί τα ποσοστά, αφού είναι χαµηλότερο από αυτό των ανδρών. 

 
 
 

2.2.1 Αιτίες της µετανάστευσης 
 

Η µετανάστευση ως φαινόµενο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό 
έχει συνδεθεί µε την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Τα γενεσιουργά αίτια του 
φαινοµένου πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη χώρα αποστολής, όσο και στη χώρα 
υποδοχής µεταναστών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της χώρας προς 
την οποία µεταναστεύει ο πληθυσµός διακρίνονται σε παράγοντες έλξης και σε 
παράγοντες απώθησης (Μουσούρου, 1991, 40). Η διάκριση όµως αυτή δεν είναι 
αποδεκτή από πολλούς θεωρητικούς της µετανάστευσης κυρίως γιατί αποκλείει 
καθοριστικούς παράγοντες που ωθούν στην εµφάνιση του φαινοµένου, όπως: οι 
διµερείς συµφωνίες, η γεωγραφική απόσταση, οι ιστορικές σχέσεις µεταξύ χώρας 
αποστολής και χώρας υποδοχής.  
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Αναφορικά, όµως, µε την ελληνική µεταναστευτική κίνηση προς την Γερµανία 
µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, δεν ερµηνεύεται µόνο στην έλλειψη 
εργατικού δυναµικού της χώρας υποδοχής (Γερµανία), αλλά αντιµετωπίζεται, 
κυρίως, ως αποτέλεσµα µιας δοµικά προσδιορισµένης εξάρτησης καπιταλιστικού 
κέντρου και υπό ανάπτυξη περιφέρειας. Η προσέγγιση της ελληνικής 
µεταναστευτικής κίνησης κάτω από το πρίσµα της έλλειψης εργατικού δυναµικού 
του ευρωπαϊκού βορρά επιχειρείται από αρκετούς Έλληνες επιστήµονες, ενώ 
υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι προσανατολίζονται σε µια µαρξιστική ανάλυση και 
ερµηνεία του φαινοµένου. Επικεντρώνονται δηλαδή στην αναζήτηση των αιτιών και 
των παραµέτρων της δοµικής εξάρτησης ανάµεσα στο καπιταλιστικό κέντρο, τη 
Γερµανία, και την αναπτυσσόµενη περιφέρεια, Ελλάδα.  

Όπως αναφέρει ο Γκότοβος (1997, 45) ‘’ο προσδιορισµός της µετανάστευσης ως 
‘θετική επιλογή’ µε την έννοια ότι οι µετακινούµενοι πληθυσµοί ήταν άτοµα ανοικτά 
στο καινούριο, µε προσδοκίες κοινωνικής κινητικότητας και µε κριτική διάθεση 
απέναντι στο καθιερωµένο πλαίσιο οργάνωσης της ζωής τους’’ εντοπίζει µια νέα 
δέσµη παραµέτρων που ανάγονται στην κοινωνική κινητικότητα και τις προσδοκίες 
των µεταναστών ιδιαίτερα της πρώτης γενιάς.  

Είναι φανερό ότι οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις δυο 
αυτές κατηγορίες χωρών είναι διαµετρικά αντίθετες. Από τη µια η ανεργία και 
υποαπασχόληση, απ’ την άλλη οι συνθήκες των δεδοµένων της αγοράς εργασίας στη 
χώρα υποδοχής καθορίζουν την µεταναστευτική κίνηση µετά τον Β’ Παγκόσµιο 
πόλεµο. Γεγονός είναι ότι η ελληνική µεταναστευτική κίνηση, ιδιαίτερα την πρώτη 
µεταπολεµική περίοδο, διαµορφώθηκε ως συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής 
και λειτούργησε ως δικλείδα ασφαλείας της αναπτυξιακής διαδικασίας, 
συµβάλλοντας στη µείωση της ανεργίας και στην άµβλυνση σοβαρών κοινωνικών 
προβληµάτων που απορρέουν από την ύπαρξή της. 

  
Οικονοµικές: Μια µικροανάλυση του φαινοµένου της µετανάστευσης αναδεικνύει 
τους οικονοµικούς, και κατ’ επέκταση επαγγελµατικούς, λόγους ως κύρια αίτια 
εκδήλωσης του φαινοµένου. Η ανεργία που µαστίζει την ελληνική κοινωνία 
µεταπολεµικά και η υποαπασχόληση ιδιαίτερα στη γεωργική παραγωγή7 ασκούν 
καθοριστική επίδραση και ωθούν προς τη µετανάστευση µεγάλο µέρος του 
αγροτικού και εργατικού πληθυσµού. Η γρήγορη βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης του αγρότη ή του άνεργου εργάτη συνδυαζόµενη µε την ταυτόχρονη 
κοινωνική άνοδο και εξέλιξή του στη χώρα υποδοχής λειτουργούν ως παράγοντες 
µετακίνησης τόσο προς τα αστικά, όσο και προς τα αναπτυγµένα καπιταλιστικά 
κέντρα της Ευρώπης. Η τελευταία ελκύει µε τις πλεονεκτικές, συγκριτικά, 
οικονοµικές συνθήκες που προσφέρει, την εργασία µε συµβόλαια, την ασφαλιστική 
κάλυψη, τα οικογενειακά επιδόµατα, τη στέγη, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
και τη σχετική ασφάλεια και σιγουριά (Κασιµάτη, 1984, 29). Σύµφωνα, άλλωστε, µε 
τους νεοκλασικούς αναλυτές της µετανάστευσης, η επιθυµία για βελτίωση της 
οικονοµικής κατάσταση ενυπάρχει σ’ όλους τους ανθρώπους και τους ωθεί στην 
γεωγραφική και µετέπειτα κοινωνική µετακίνηση (Μουσούρου, 1991, 69). Τα 
οικονοµικά κίνητρα ερµηνεύουν τη µετανάστευση όχι µόνο των εργατών αλλά και 
                                                 
7. Να σηµειωθεί ότι ο Ν. Πατινιώτης (1990, 192) αναλύοντας την ελληνική 
µετανάστευση, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ανεργία στον αγροτικό τοµέα επειδή 
ακριβώς στην ελληνική γεωργία όλοι έχουν ένα εισόδηµα από δική τους γαιοκτησία. 
Ο πρωτογενής τοµέας δεν χαρακτηρίζεται από ανεργία αλλά από υποαπασχόληση σε 
αντίθεση µε τις αστικές περιοχές όπου πράγµατι διαπιστώνεται ανεργία. 
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των επιστηµόνων αλλά και τη µακροχρόνια παραµονή φοιτητών στις χώρες 
υποδοχής. 

Η µεταπολεµική ελληνική µετανάστευση προς τη Γερµανία συνδέεται µε τις 
υπάρχουσες αντικειµενικές συνθήκες αλλά ουσιαστικά είναι απόφαση προσωπική 
προκειµένου να ξεπεραστούν οι αντιξοότητες σε οικονοµικό και κοινωνικό, κατ’ 
επέκταση, επίπεδο.  

Μέχρι το 1964 η µετανάστευση των αγροτών ήταν ασήµαντη, στις αρχές, όµως, 
της δεκαετίας του ’70 αυξάνεται σηµαντικά, για να φτάσει να αποτελεί το 1/5 των 
µεταναστών (Πατινιώτης, 1990, 220). Ο µετακινούµενος αγροτικός πληθυσµός 
πιστεύει ότι στο εξωτερικό η οικονοµική και κοινωνική του κατάσταση θα βελτιωθεί 
και θα αποκτήσει τα χρηµατικά µέσα που θα του επιτρέψουν µια ανεκτή ζωή στην 
πατρίδα, όταν επιστρέψει. Ο Έλληνας µετανάστης έχει προσωπική συνείδηση της 
οικονοµικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής τους µειονεκτικότητας, καταβάλλει, όµως, 
προσπάθειες θέτοντας διαρκώς υψηλότερους στόχους προς ικανοποίηση.  

Συνεπώς, οι Έλληνες µετανάστες διαφαίνεται ότι είχαν αγροτική / εργατική 
προέλευση, µε χαµηλή οικονοµική και κοινωνική στάθµη αλλά σε παραγωγική 
ηλικία, σχετικά µορφωµένοι αν και ανειδίκευτοι που αναζητούσαν εργασία 
προκειµένου να βελτιώσουν την οικονοµική και κατ’ επέκταση την κοινωνική τους 
κατάσταση. 

 
Πολιτικές: Ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος, η κατοχή και ο εµφύλιος που ακολούθησε 
επέφεραν σηµαντικές επιπτώσεις στη δοµή της ελληνικής κοινωνίας επηρεάζοντας 
ζωτικούς τοµείς της. Μειώθηκε σηµαντικά ο ελληνικός πληθυσµός και 
καταστράφηκε η παραγωγική υποδοµή, ιδιαίτερα η γεωργική, της οποίας το ποσοστό 
παραγωγής µειώθηκε κατά 70%. Ταυτόχρονα στον πολιτικό στίβο της χώρας 
επικρατεί αστάθεια, µε διωγµούς και πολιτικές διώξεις. Για την εύρεση εργασίας 
ήταν απαραίτητη η πιστοποίηση των πολιτικών και κοινωνικών φρονηµάτων 
γεγονός που ανάγκασε πολλούς Έλληνες να αναζητήσουν εργασίας σε άλλη χώρα 
προκειµένου να αποφύγουν αυτές τις διαδικασίες.  

Η διαταραγµένη σχέση του Έλληνα µε την πατρίδα του και κυρίως η αστάθεια 
στο πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, που δεσπόζει στη δεκαετία του ’60, οδηγεί 
στην απόφαση για µετανάστευση. Το δεύτερο µεταναστευτικό ρεύµα επηρέασε και η 
εφτάχρονη δικτατορία, η οποία συνέχισε τις διώξεις αναγκάζοντας έτσι µεγάλο 
ποσοστό Ελλήνων, ανάµεσα σ’ αυτούς και πολλούς επιστήµονες και διανοούµενους, 
να µεταναστεύσουν. Ακόµα και η οικονοµική ανέχεια, αρκετές φορές είναι 
αποτέλεσµα της πολιτικής δίωξης που µαστίζει την ελληνική κοινωνία κατά τη 
διάρκεια του εµφυλίου. Έρευνες που διεξήχθησαν σε περιοχές µε υψηλά ποσοστά 
µεταναστών δείχνουν ότι η πιο συχνή αιτία µετανάστευσης είναι η ‘’ανασφάλεια 
ζωής’’8 που ενυπάρχει στις αγροτικές κυρίως περιοχές.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις έρευνες των Κ. Φερµέλεν (1988), Mehrlaender (1974), 
Νικολινάκος Μ. (1974) οι οποίες αναζητούν τα αίτια της ελληνικής µετανάστευσης 
στις υψηλότερες οικονοµικές αποδοχές. 
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2.2.2 Συνέπειες της µετανάστευσης 
 

Η θεώρηση του µεταναστευτικού φαινοµένου από τις χώρες υποδοχής ως 
προσωρινού είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση µεταναστευτικής πολιτικής µε 
ευκολίες στην µετακίνηση και την εξεύρεση εργασίας, µε προνοιακές υπηρεσίες, 
όπως εξασφάλιση πραγµατικής αµοιβής, κοινωνική ασφάλιση, συνθήκες εργασίας. 
∆εν λήφθηκε, όµως, καθόλου υπόψη, ότι ο µέσος όρος ηλικίας των µεταναστών 
ήταν κάτω από 30 χρονών και ότι σταδιακά θα προέκυπτε θέµα συνένωσης των 
µεταναστών µε τις οικογένειές τους, άρα και ζήτηµα επαγγελµατικής εξέλιξης των 
ίδιων αλλά και εκπαίδευσης των παιδιών τους.  

Η ευρύτητα του φαινοµένου της µετανάστευσης ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές 
διαφαίνεται στο γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας µετανάστης σε κάθε δυο ή 
τρεις οικογένειες µε αποτέλεσµα την αλλαγή των αγροτικών δοµών της Ελλάδας. Οι 
περιοχές στις οποίες η µετανάστευση λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις είναι αυτές 
µε χαµηλή δηµογραφική ανάπτυξη και χαρακτηρίζονται από µικρή ιδιοκτησία γης. 
Σε περιοχές που επικρατεί µεγάλη ιδιοκτησία το µεταναστευτικό φαινόµενο είναι 
ανύπαρκτο ή λαµβάνει πολύ µικρές διαστάσεις (Τσουκαλάς, 1974, 115).  

Η θεωρία της εξάρτησης έχει τις ρίζες της στο µαρξισµό. Ωστόσο µπορεί κανείς 
να ξεχωρίσει και µια ριζοσπαστική, αστική ‘’εθνικιστική’’ κατεύθυνση της θεωρίας 
που επίσης επηρεάζεται απ’ αυτόν. Η ‘’εθνικιστική’’ κατεύθυνση αντιλαµβάνεται 
την εξάρτηση ως το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων που σχηµατίζουν το 
εξωτερικό πλαίσιο του ελεύθερου χώρου ενός εθνικού κράτους και εµποδίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξής του (Πατινιώτης, 1990, 57). Παράγοντας καθυστέρησης και 
αργοπορίας της ανάπτυξης της χώρας προέλευσης των µεταναστών θεωρείται από 
πολλούς µελετητές η µετανάστευση ‘’εγκεφάλων’’ από την αδυναµία αξιοποίησής 
τους από την χώρα καταγωγής. Το καπιταλιστικό κέντρο παρέχει προϋποθέσεις και 
κίνητρα ανάπτυξης των προσόντων τους και η προσφορά τους στο εθνικό κέντρο 
προέλευσης πραγµατοποιείται σε περιπτώσεις πιθανής παλιννόστησης. 

Η εξάρτηση της Ελλάδας ως περιφερειακή αναπτυσσόµενη χώρα από τα 
δυτικοευρωπαϊκά καπιταλιστικά κέντρα δεν αποτελεί µόνο γενεσιουργό αίτιο της 
µετανάστευσης αλλά επιτείνεται και διογκώνεται. Η αγορά εργασίας και οι ανάγκες 
της οδηγούν στην εισαγωγή ξένης εργατικής δύναµης αυξάνοντας ή µειώνοντας τη 
µεταναστευτική κίνηση, έχουν, όµως, ταυτόχρονα αντίκτυπο και στην ελληνική 
οικονοµία. Ο κύριος τροφοδότης του µεταπολεµικού µεταναστευτικού ρεύµατος 
είναι ο αγροτικός πληθυσµός µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί, ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, έλλειψη εργατικών χεριών στη γεωργία και στη κτηνοτροφία. 
Το πλεόνασµα εργατικού δυναµικού των προηγούµενων δεκαετιών σταδιακά 
εξαντλείται και εµφανίζονται έντονα συµπτώµατα στενότητας στην αγορά εργασίας 
σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας.  

Μια χαρακτηριστική συνέπεια της µετανάστευσης είναι η µείωση του ενεργού 
πληθυσµού σε απόλυτα και σχετικά µεγέθη. Ευνοείται η υπογεννητικότητα και η 
Ελλάδα οδηγείται σε στασιµότητα και γήρανση του πληθυσµού της. Η ίδια η 
οικογενειακή δοµή τροποποιείται αλλάζοντας τα στερεότυπα των ρόλων του πατέρα 
ή της µητέρας τόσο όταν µεταναστεύει ο ένας από τους δύο, όσο και όταν 
µετακινείται όλη η οικογένεια. 

Οι κοινωνικές συνέπειες της µετανάστευσης διαφαίνονται σηµαντικές και στα 
δυο συµµετέχοντα µέρη: τη χώρα προέλευσης και την χώρα υποδοχής. Η 
µετανάστευση λειτούργησε εξοµαλυντικά για την Ελλάδα αφού πέτυχε να 
διοχετεύσει ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού µε οικονοµικά προβλήµατα που είχε 
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ανάγκη εργασίας σε ξένη χώρα εξοµαλύνοντας την κοινωνική πίεση που πιθανόν να 
ξεσπούσε (Κασιµάτη, 1984, 37). 

Στα πρώτα χρόνια τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι µετανάστες ήταν 
περισσότερο οικονοµικά. Η αυξηµένη εισαγωγή συναλλάγµατος που διοχετεύεται 
από τους µετανάστες στην Ελλάδα εξαρτάται και από τις οικονοµικές συνθήκες που 
επικρατούν στη Γερµανία. Σταδιακά, όµως, για τους Έλληνες της δεύτερης και 
τρίτης γενιάς οι συνθήκες αλλάζουν και τα προβλήµατα διαφοροποιούνται. Το 
νοµικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης παρέχει 
περισσότερα δικαιώµατα διαµονής, διαβίωσης, εργασίας. Το κυριότερο πλέον 
πρόβληµα είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας στα ελληνόπουλα που 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Γερµανία (Καζάκος, 1995, 156). 

 
 
 

2.2.3 ∆ιαδικασίες ένταξης των Ελλήνων στη Γερµανία 
 

Η προσαρµογή των µεταναστών στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής και η 
ένταξή τους στις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές δοµές ενεργοποιεί µηχανισµούς 
και στα δυο εµπλεκόµενα µέρη. Από την πλευρά τους, οι πρώτοι µετανάστες, 
έχοντας σχεδιάσει µια προσωρινή, περιορισµένης διάρκειας αλλά ταυτόχρονα 
επικερδή εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής αναζητούν διεξόδους και τρόπους 
πλουτισµού, κοινωνικής εξέλιξης και αποδοχής. Η προσπάθεια αυτή διαφαίνεται από 
τον ρόλο που αποδίδουν, ιδιαίτερα οι Έλληνες, στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 
γεγονός που οδηγεί σε κοινωνική κινητικότητα. Η Γερµανία, ως χώρα υποδοχής, 
αρνείται το χαρακτηρισµό της ως µεταναστευτική χώρα εστιάζοντας την πολιτική 
αντιµετώπιση της πληθώρας µεταναστών στο έδαφός της - αρχικά τουλάχιστον - στη 
λήψη µέτρων και στην αναζήτηση πρακτικών εξαρτώµενων από τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναµικό. Σταδιακά µε την αύξηση του χρόνου 
παραµονής των µεταναστών πέρα από τον αρχικό σχεδιασµό και τη µετατροπή του 
συναισθήµατος της προσωρινότητας σε αυτό της µονιµότερης παραµονής, παρά την 
ύπαρξη ενισχυτικών για την παλιννόστηση προγραµµάτων, η γερµανική 
µεταναστευτική πολιτική µεταλλάσσεται και επικεντρώνεται στην ενσωµάτωση του 
αλλοδαπού πληθυσµού. Ακολουθώντας τα µοντέλα ενσωµάτωσης των υπερπόντιων 
- κυρίως - χωρών. 

Η περιγραφή του status που βιώνουν οι Έλληνες µετανάστες µε την 
εγκαθίδρυσή τους στη Γερµανία και των κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και 
επαγγελµατικών παραµέτρων που διαµορφώνουν την εικόνα τους επιβάλλει, 
πρωτίστως, το χαρακτηρισµό της συγκεκριµένης µεταναστευτικής κίνησης ως 
προσωρινής ή µόνιµης. Είδαµε παραπάνω ότι η επιλογή της χώρας εγκατάστασης 
διαφοροποιείται, ήδη, από τη γεωγραφική εγγύτητα που αυτή έχει µε την χώρα 
προέλευσης των µεταναστών. Καθοριστικός, όµως, είναι και ο ρόλος της στο να 
χαρακτηριστεί η µετανάστευση ως µόνιµη ή προσωρινή. Γενικότερα, η ελληνική 
µετανάστευση προς την Ο∆Γ είχε χαρακτήρα προσωρινό εξυπηρετώντας 
ταυτόχρονα όλα τα εµπλεκόµενα µέρη: µετανάστες, χώρα προέλευσης (Ελλάδα), 
χώρα υποδοχής (Γερµανία). 

Η εργασιακή και κοινωνική θέση των µεταναστών εξαρτώνται από την 
οικονοµική συγκυρία κατά τη στιγµή της µετανάστευσης σε κρατικό και τοπικό 
επίπεδο, από τις ευκαιρίες που παρέχει η συγκεκριµένη περιοχή εγκατάστασης 
(Βεντούρα, 1997, 56). Η ένταξη, εξάλλου, των µεταναστών στην κοινωνία της 
χώρας υποδοχής πραγµατοποιείται γεωγραφικά και επαγγελµατικά, σε τοπικό 
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επίπεδο και στην εργατική τάξη. Η ένταξη µιας εθνικής οµάδας στην κοινωνία της 
χώρας υποδοχής είναι απαραίτητο να µελετηθεί λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό 
κοινωνικό χώρο, αλλά και την θέση των υπόλοιπων κοινωνικών και εθνικών οµάδων 
που ζουν στην ίδια κοινωνία.  

Η ενσωµάτωση της πρώτης γενιάς µεταναστών είναι µερική και επικεντρώνεται 
κυρίως στην επαγγελµατική και οικονοµική τους ένταξη. Σταδιακά ενσωµατώνονται 
στα κοινωνικά και πολιτισµικά δεδοµένα, συνεπικουρούµενοι από την πολιτική 
ενσωµάτωσης ή αφοµοίωσης που ακολουθεί η χώρα υποδοχής. Αντίθετα, η δεύτερη 
γενιά µεταναστών ακολουθεί αντίστροφη πορεία ένταξης από αυτή της πρώτης 
γενιάς. Η κοινωνικοποίηση που δέχονται τα παιδιά των πρώτων µεταναστών 
συντελείται σε ένα διπολιτισµικό - διγλωσσικό περιβάλλον, το οποίο τα εντάσσει 
πρωταρχικά στις πολιτισµικές και κοινωνικές δοµές της χώρας υποδοχής και 
αργότερα στις επαγγελµατικές και οικονοµικές.  

Η Γερµανία, δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισµό ότι είναι χώρα υποδοχής 
µεταναστών, αντίθετα, χαρακτηρίζει το ξένο εργατικό δυναµικό που συγκεντρώνεται 
στα εδάφη της ως ‘’φιλοξενούµενο’’. ∆ιαµορφώνονται, µ’ αυτό τον τρόπο, 
αισθήµατα προσωρινότητας και στους ίδιους τους µετανάστες και ανασφάλεια 
αναφορικά µε την παραµονή τους στην συγκεκριµένη χώρα. Η ένταξη, στην 
οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική, πολιτική, πολιτιστική ζωή είναι µια 
διαδικασία πολυσύνθετη. Εµπλέκονται ταυτόχρονα οι ανάγκες της γερµανικής 
οικονοµίας σε ξένη φθηνή εργατική δύναµη προκειµένου να καλυφθούν θέσεις 
εργασίας που οι ντόπιοι απορρίπτουν, η εµµονή στην ‘’προσωρινότητα’’ και 
‘’φιλοξενία’’ των ξένων εργατών, η ανάγκη των µεταναστών για οµαλή ένταξη και η 
αποδοχή τόσων των ίδιων όσο και των παιδιών τους από το κοινωνικό περιβάλλον 
που ζουν και εργάζονται. 

Η οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική, µορφωτική προέλευση9 των 
Ελλήνων µεταναστών δεν τους επιτρέπει την πλήρη ενσωµάτωσή τους στα νέα 
κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα, στερώντας τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα νοµικής, 
επαγγελµατικής και οικονοµικής εξίσωσης µε το ντόπιο πληθυσµό. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να παραµένουν καθόλη τη διάρκεια παραµονής τους στην αλλοδαπή 
χώρα σταθερά προσανατολισµένοι προς µια πιθανή επιστροφή, η οποία 
λειτουργούσε ανασταλτικά στην ατοµική και συλλογική τους εξέλιξη ως µειονότητα. 

Οι παροχές ασθένειας, µητρότητας, εργατικών και επαγγελµατικών 
ατυχηµάτων, ανεργίας αλλά και οι οικογενειακές παροχές, είναι κατώτερες σε σχέση 
µε αυτές των γερµανών εργατών, ωστόσο, συγκρινόµενες µε τις επικρατούσες στην 
Ελλάδα συνθήκες είναι πλεονεκτικές. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί στο µετανάστη 
σιγουριά και το θεωρεί ως συµπλήρωµα της αµοιβής. 

Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ ντόπιων και ξένων είναι µεγάλες στερώντας από 
τους µετανάστες οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, δικαίωµα ψήφου, εγγραφή 
σε πολιτικά κόµµατα και γενικότερα την ενεργή συµµετοχή και ανάµιξη πέρα από 
την προδιαγεγραµµένη πολιτική της χώρας υποδοχής. Η έλλειψη νοµικής, 
επαγγελµατικής, κοινωνικής και πολιτικής εξίσωσης των αλλοδαπών συνεπάγεται, 
επίσης, την έλλειψη πλαισίου και κατάλληλης υποδοµής που θα εξουδετέρωνε την 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα των µεταναστών.  

                                                 
9 Το 85% των Ελλήνων προέρχονταν από αγροτική περιοχή (γεωργοί, κτηνοτρόφοι 
µε µικρές ιδιόκτητες εκτάσεις), το 40% είχε πολύ χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 
(απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) και µε πλήρη άγνοια του 
κοινωνικοπολιτικού και πολιτιστικού χώρου της Γερµανίας. (Καζάκος, 1995, 155). 
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Η ένταξή τους είναι µερική και επικεντρώνεται κυρίως στη οικονοµική 
προσαρµογή και στις συνθήκες της χώρας υποδοχής. Κατέχουν, όµως, κατώτερες 
κοινωνικο-οικονοµικές θέσεις εξαιτίας του ότι στερούνται οποιαδήποτε εξειδίκευση 
και τεχνική κατάρτιση και ότι η επαγγελµατική κινητικότητα δεν περιλαµβάνεται 
στους στόχους του µετανάστη (Μουσούρου, 1991, 64). 

 
 
 
2.2.3.1 Επαγγελµατική και οικονοµική ένταξη µεταναστών 
 

Η εργασία είναι ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η οικονοµική 
µετανάστευση. Οι θέσεις εργασίας που αναζητούνται από την χώρα υποδοχής 
καθορίζουν την εισροή εργατικού δυναµικού, το οποίο καλείται να καλύψει τις 
ελλείψεις στους τοµείς που αρνούνται να στελεχώσουν οι ντόπιες εργατικές 
δυνάµεις. 

Η µετάβαση από την παραδοσιακή µορφή εργασίας της ελληνικής υπαίθρου στην 
πολύπλοκη µορφή παραγωγής και ζωής της Ο∆Γ, έγινε χωρίς ιδιαίτερη 
προετοιµασία των µεταναστών, µε αποτέλεσµα να βρεθούν σε περιβάλλον 
απρόσωπο και εχθρικό χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα εφόδια. 

 Η εργασιακή θέση και σχέση των µεταναστών εξαρτάται από την οικονοµική 
συγκυρία τη στιγµή της µετανάστευσης και τις επιταγές της αγοράς εργασίας. Συχνό 
είναι το φαινόµενο άτοµα ίδιας εθνικής καταγωγής και προέλευσης να 
συγκεντρώνονται και να συνωστίζονται σε συγκεκριµένους τοµείς εργασίας. Αυτό 
συµβαίνει επειδή το οικογενειακό δίκτυο – όπως ήδη αναφέρθηκε - λειτουργεί ως 
πόλος έλξης και συσπείρωσης των µεταναστών προσδιορίζοντας την επαγγελµατική 
αποκατάσταση αλλά και την κοινωνική τους ένταξη. Η επαγγελµατική επιλογή 
υπόκειται σε ένα περίπλοκο σύστηµα διαφοροποίησης και ιεράρχησης µε βάση την 
εθνική καταγωγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αφενός να προσδιορίζονται και να 
περιορίζονται οι δυνατότητες απασχόλησης σε συγκεκριµένους τοµείς, αφετέρου να 
µονοπωλούνται αυτοί οι τοµείς από συγκεκριµένες εθνικές οµάδες. 

Τυπικά οι Έλληνες, όπως και όλοι οι ξένοι µετανάστες είναι ισότιµοι µε τους 
Γερµανούς εργάτες από άποψη κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Ουσιαστικά, 
όµως, περιορίζεται τόσο η επιλογή εργασίας όσο και η διάρκεια σύµβασης 
αφαιρώντας από το µετανάστη το δικαίωµα ελεύθερης µετακίνησης και επιλογής 
εργασίας. Γενικότερα, οι αλλοδαποί απασχολούνται σε θέσεις εργασίας κατώτερες, 
κακοπληρωµένες και επικίνδυνες, γεγονός που διαφαίνεται από τον αυξηµένο 
κίνδυνο ατυχηµάτων στον τοµέα της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας. Οι Έλληνες 
απασχολούνται κυρίως στη χηµική βιοµηχανία, στην επεξεργασία µετάλλου και 
χάρτου, σε ηλεκτροτεχνικούς κλάδους, στην κλωστοϋφαντουργία, στις επιχειρήσεις 
καθαρισµού, ως υπηρετικό προσωπικό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κ.α. 
Η απασχόλησή τους σε εργασίες χαµηλού οικονοµικού και κοινωνικού κύρους 
αιτιολογείται από τα ελλιπή προσόντα που διαθέτουν (οι περισσότεροι είναι 
ανειδίκευτοι εργάτες), τις γλωσσικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και την άρνηση 
του ντόπιου πληθυσµού να απασχοληθεί σε αυτές τις θέσεις εργασίας (∆αµανάκης, 
1989, 49). Εξάλλου, το µεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων πριν µεταναστεύσουν ήταν 
αγρότες, εργάτες ή ανεπάγγελτοι (νοικοκυρές, µαθητές, συνταξιούχοι) ή 
εξειδικευµένοι σε κλάδους που δεν έχουν ζήτηση από τη νέα αγορά εργασίας. Το 
ποσοστό των Γερµανών ανειδίκευτων εργατών ανέρχεται µόλις στο 16%, ενώ για 
τους ξένους φθάνει στο 58%. Στην απροθυµία των Γερµανών εργατών να 
απασχοληθούν στους τοµείς αυτούς και στην κάλυψη των θέσεων αυτών από ξένο 
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εργατικό δυναµικό οφείλεται το ‘’οικονοµικό θαύµα’’ που συντελέστηκε στη 
συγκεκριµένη χώρα. 

Η δυνατότητα επαγγελµατικής ανόδου σχεδόν δεν υφίσταται για τους Έλληνες 
εργάτες αφού στην πλειοψηφία τους και σε σχέση µε άλλες εθνικότητες είναι 
ειδικευµένοι και εκπαιδευµένοι σε µεγάλη επιχείρηση και µάλιστα σε συγκεκριµένη 
απασχόληση. Το 43% των Ελλήνων απασχολούνται σε επιχειρήσεις µε προσωπικό 
πάνω από 1000 άτοµα γεγονός που µειώνει το ποσοστό ειδικευµένων αλλοδαπών 
εργατών και κατατάσσει τους Έλληνες σε χαµηλή µισθολογική κλίµακα 
(Πατινιώτης, 1990, 238).  

Η πιθανή ουσιώδης εξειδίκευση των Ελλήνων είναι σχεδόν αδύνατη, ιδιαίτερα 
τη δεκαετία 1950-’60, αφού στη µεγάλη τους πλειονότητα έχουν πολύ περιορισµένη 
γενική µόρφωση, καµία σχεδόν γνώση της γερµανικής και ταυτόχρονα, έντονη 
επιθυµία για γρήγορη αποταµίευση χρηµάτων. Το τελευταίο τους στερεί κάθε 
δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης αφού προτιµούν εργασίες υψηλά αµειβόµενες 
αλλά µε περιορισµένες προοπτικές επαγγελµατικής ανόδου. Οι έµµεσες συνέπειες 
αυτής της νοοτροπίας και πρακτικής για την ελληνική οικονοµία είναι ότι µε την 
παλιννόστησή τους, οι περισσότεροι από τους Έλληνες εργάτες θα απασχοληθούν σε 
ιδιόκτητες µικροεπιχειρήσεις στερώντας την πιθανή εργατική και τεχνολογική 
εξειδίκευση και εµπειρία από την ελληνική βιοµηχανία. 

Επίσης, η επιχειρησιακή ιεραρχία ευνοεί την επαγγελµατική άνοδο των 
Γερµανών συναδέλφων δηµιουργώντας ταυτόχρονα προστριβές µεταξύ ντόπιων και 
αλλοδαπών σχετικά µε τις οικονοµικές απολαβές. Οι ανειδίκευτοι Έλληνες 
καταφεύγουν σε υπερωρίες προκειµένου να καλύψουν τη µισθολογική διαφορά µε 
τους ντόπιους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να κερδίζουν περισσότερα, στο σύνολό 
τους ως µετανάστες. Έκφανση της προστριβής αυτής είναι η ελλιπής εκπροσώπηση 
στα γερµανικά εργατικά συνδικάτα και η καχυποψία και δυσπιστία των ξένων προς 
τους Γερµανούς συναδέλφους. Οι τελευταίοι ανέχονται ή υποστηρίζουν την 
κυβερνητική πολιτική κατά των αλλοδαπών και κατ’ επέκταση δεν υποστηρίζουν τις 
απεργιακές κινητοποιήσεις τους για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας. 

Παρόλο που οι ντόπιοι και ξένοι εργάτες σχηµατίζουν µαζί την εργατική τάξη 
της Γερµανίας, διαφοροποιούνται τα συµφέροντά τους σχηµατίζοντας δυο στρώµατα 
τους ντόπιους προνοµιούχους και το ξένο υποπρολεταριάτο. Η εργατική τάξη 
διασπάται, υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ ξένων και ντόπιων εργατών, οι µετανάστες 
συνεχίζουν να βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής ιεραρχίας και 
τέλος ενισχύεται ο ρόλος του κεφαλαίου (Κασιµάτη, 1984, 34). Το γεγονός ότι οι 
µετανάστες αποτελούν ένα νέο προλεταριάτο τοποθετηµένο στη κατώτερη βαθµίδα 
της κοινωνικής πυραµίδας συντείνει στην κοινωνική κινητικότητα της ντόπιας 
εργατικής τάξης και οδηγεί στην αστικοποίησή της (Μουσούρου, 1991, 91). 
Ταυτόχρονα επιτρέπει και την επαγγελµατική και κατ’ επέκταση οικονοµική 
κινητικότητα. Η διαδικασία της ενσωµάτωσης µεταναστών στις επικρατούσες στη 
χώρα υποδοχής συνθήκες περιλαµβάνει την αρχική απασχόλησή τους σε κατώτερες 
θέσεις εργασίας (τις οποίες οι ντόπιοι δείχνουν απροθυµία να επιτελέσουν) και την 
σταδιακή βελτίωση - για κάποιο αριθµό µεταναστών - αυτής της θέσης, η οποία 
πάντα συνοδεύεται από αλλαγή τόπου κατοικίας, απενσωµάτωση από το εθνικό 
γκέτο και ανάµιξη µε το ντόπιο πληθυσµό.  

Η οικονοµική ένταξη των Ελλήνων µεταναστών στη ∆. Γερµανία έχει άµεση 
σχέση µε την επαγγελµατική τους ένταξη και την θέση που καταλαµβάνουν στην 
αγορά εργασίας. Οι συνθήκες, εξάλλου, κάτω από τις οποίες λαµβάνει χώρα η 
ελληνική µεταναστευτική κίνηση δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές και σκιαγραφεί 
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την διαδικασία προσαρµογής και ενσωµάτωσης του µετακινούµενου πληθυσµού.  
Αυτός ο καταµερισµός εργασίας ενεργοποιείται από τον αφοµοιωτικό 

µηχανισµό που αναπτύσσει η µεταναστευτική κοινωνία, και ο οποίος προσδιορίζει 
την αρχική επαγγελµατική τοποθέτηση των µεταναστών, διαχωρίζει τον τόπο 
κατοικίας τους από την ντόπια κοινωνία, τους κατατάσσει στις κατώτερα κοινωνικές 
βαθµίδες για να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη µε τους µόνιµους κατοίκους της 
χώρας. Σταδιακά και ενώ οι µετανάστες προσπαθούν να καταλάβουν καλύτερες 
θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν το επίπεδο και τις συνθήκες ζωής τους 
διαφαίνεται µια σύγκρουση συµφερόντων µε το ντόπιο πληθυσµό, ο οποίος 
διαισθάνεται και προβλέπει την εξέλιξη των µεταναστών ως επικίνδυνη για τα 
επαγγελµατικά, οικονοµικά, κοινωνικά, ακόµα και πολιτιστικά συµφέροντά του. 

Η προέλευση των Ελλήνων, εντοπίζεται κυρίως σε αγροτικές ή αστικές 
υποβαθµισµένες περιοχές δηλωτικές της οικονοµικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής 
τους κατάστασης. Η τελευταία είναι καθοριστικός παράγοντας στην αναζήτηση και 
εύρεση εργασίας στη Γερµανία και έχει κατ’ επέκταση συνέπειες στην οικονοµική 
ένταξη των µεταναστών.  

Η αµοιβή του ανειδίκευτου βοηθητικού εργάτη επαρκεί για την κάλυψη των 
βιοποριστικών αναγκών, όχι όµως και για τον αποταµιευτικό στόχο που έχει θέσει ο 
µετανάστης.  

 
 
 

2.2.3.2 Κοινωνική και πολιτική ένταξη µεταναστών 
 

Η εικόνα του µετανάστη ως ατόµου που βιώνει πολιτισµικό σοκ και δοκιµάζεται 
κάτω από συνθήκες παγίδευσης και εγκλωβισµού, ανάµεσα σε δυο πολιτισµούς, για 
να καταλήξει σε συµπεριφορά προβληµατική, περιθωριακή, δυσλειτουργική µε 
παθολογικές εκφάνσεις, παρουσιάζεται από ένα πλήθος µελετών. Οι πολιτισµικές 
ιδιοµορφίες, όµως, οι οποίες ανάγονται στις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες 
διαµόρφωσής τους, αποκτούν νέο νόηµα, ισχύ και σηµασία για να καταλήξουν στη 
διαµόρφωση εθνοτικών ταυτοτήτων για την αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Τα σταδιακά διαµορφούµενα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν αυτές 
οι ταυτότητες έχουν άµεση σχέση και είναι εξαρτώµενα από την θέση των 
υποκειµένων στην κοινωνική δοµή.  Η κατηγοριοποίηση, λοιπόν, των µεταναστών 
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο επηρεάζεται άµεσα από το γηγενή πληθυσµό και 
τη σύγκρουση των πολιτισµικών συστηµάτων (Βεντούρα, 1999, 15). Στην οργάνωση 
και στην εκπροσώπηση ων µεταναστών διαδραµατίζουν ρόλο οι µηχανισµοί που 
δρουν τόσο στη χώρα υποδοχής, όσο και στη χώρα προέλευσης. Οι παρεµβάσεις 
αυτές δηµιουργούν αντιφάσεις και συγκρούσεις, οι οποίες επηρεάζουν το 
µετασχηµατισµό της ταυτότητας των µεταναστών.  

Τα χαρακτηριστικά των µεταναστών, έτσι όπως σκιαγραφήθηκαν από τους 
µελετητές της κοινωνικής ιστορίας, είναι: χαµηλές αποδοχές, ανασφάλεια 
απασχόλησης, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης συνοδευόµενα από διαρκή προσπάθεια 
ένταξης στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική ζωή της χώρας υποδοχής 
(Μουσούρου, 1991, 90). Αυτόµατα κατατάσσονται στα χαµηλότερα κοινωνικά 
στρώµατα αποτελώντας, για πολλούς µελετητές, το υποπρολεταριάτο, το οποίο 
µάλιστα βρίσκεται αποκοµµένο και σε διάσταση απόψεων µε την ντόπια και εγχώρια 
εργατική τάξη. Τα συµφέροντα της τελευταίας θίγονται από την φθηνή προσφορά 
και τις θέσεις εργασίας που καταλαµβάνουν οι µετανάστες ιδιαίτερα σε περιόδους 
ανεργίας. Γενικότερα, για την κοινωνική θέση των µεταναστών καθοριστικής 
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σηµασίας είναι η εθνικότητα, το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, 
το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, η γλώσσα, η θρησκεία. 

Οι κοινωνικές δοµές της χώρας υποδοχής ανταποκρίνονται σε πιέσεις των 
οργανώσεων των µεταναστών, εθνοτήτων και κοινοτήτων, οι οποίες ζητούν την ίση 
παροχή ίσων ευκαιριών σε οποιοδήποτε επίπεδο µε το γηγενή πληθυσµό.  Λόγω, 
λοιπόν, της ευνοϊκής οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας στις 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κατά τη µεταπολεµική περίοδο, ένας µεγάλος αριθµός 
µεταναστών απολαµβάνει περισσότερα δικαιώµατα και παροχές σε σχέση µε 
παλαιότερους µετακινούµενους πληθυσµούς. 

Επίσης, οι ξένοι εργάτες εξαιτίας της χαµηλής οικονοµικής και µορφωτικής τους 
στάθµης αναζητούν µε την µετανάστευση τη βελτίωση αυτής τους της κατάστασης 
µε απώτερο πάντα στόχο της επιστροφή στην πατρίδα. Η επιθυµία επιστροφής 
καθορίζει τις επιλογές τους - επαγγελµατικές, οικονοµικές, πολιτικές, ακόµα και 
εκπαιδευτικές (όπως θα διαφανεί στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της εκπαίδευσης των 
ελληνοπαίδων της Γερµανίας) – προσδίδοντάς τους µια προσωρινότητα και 
στερώντας τους ένα ολικό και µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. Ο µετανάστης 
αποβλέπει στην επιτυχία των κοινωνικών του στόχων και παραγκωνίζει την 
κοινωνική του ένταξη. Ταυτόχρονα, όµως, ενοχλείται από το ενδεχόµενο 
εκγερµανισµού των παιδιών του και αναζητεί µέσα από την εκπαίδευση την 
ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, την διατήρηση, εν τέλει, της ελληνικότητας. 

Γεγονός είναι ότι οι µετανάστες κατευθύνονται προς τις πόλεις, όπου οι 
πιθανότητες εργασίας και κοινωνικής ανόδου είναι περισσότερες και η µετάβαση 
από τον αγροτικό στον αστικό τρόπο ζωής οµαλότερη. Η διαδικασία αυτή θέτει τον 
µετανάστη σε µια αναπροσαρµογή αφενός των τρόπων και των συµπεριφορών του, 
αφετέρου της κοινωνικής και εθνικής του ταυτότητας. Ο νέος τόπος κατοικίας 
επιφέρει αλλαγές πρώτα – πρώτα στην παραδοσιακή µορφή και δοµή της ελληνική 
οικογένειας καταλύοντας την οικογενειακή ενότητα. 

Από τα κυριότερα προβλήµατα είναι αυτό της κατοικίας και της εγκατάστασης 
των Ελλήνων και των οικογενειών τους στη Γερµανία. Έρευνες φανερώνουν τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στην εύρεση κατοικίας, στα υψηλά ενοίκια, στην 
άρνηση των Γερµανών να ενοικιάσουν τις κατοικίες τους στους αλλοδαπούς. Αλλά 
και οι ίδιοι οι Έλληνες, εξαιτίας του αποταµιευτικού σκοπού της µετανάστευσης, δεν 
ξοδεύουν πολλά χρήµατα για κατοικία (Σαρίδης, 1985, 31). Οι µετανάστες 
συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες υποβαθµισµένες περιοχές, τις οποίες 
αποφεύγουν οι ντόπιοι, γκετοποιούνται και διαχωρίζονται από τους µόνιµους 
κάτοικους. Η κοινωνική διάκριση και η απόρριψη των αλλοδαπών τους στερεί από 
την ένταξη και την συµµετοχή τους στις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 
διαδικασίες και δραστηριότητες (∆αµανάκης, 1989, 51). Η γεωγραφική και 
πολιτιστική αποµόνωση στην οποία υπεισέρχονται οι µετανάστες όταν αναγκάζονται 
να κατοικήσουν σε περιοχές αποµονωµένες και ακατάλληλες οδηγεί στη δηµιουργία 
διακρίσεων και προκαταλήψεων. Αυτή η αποµόνωση τους στερεί την δυνατότητα 
κοινωνικής συνεύρεσης και επαφής µε το ντόπιο πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Εξάλλου, η θέση εργασίας που καταλαµβάνει ο µετακινούµενος πληθυσµός 
επιτρέπει την εύρεση κατοικίας σε συγκεκριµένες περιοχές, συνήθως στις παρυφές 
αστικών κέντρων, οι οποίες απορρίπτονται από τον πληθυσµό της χώρας υποδοχής. 
Σ’ αυτές τις υποβαθµισµένες περιοχές συσπειρώνονται και αναπτύσσουν θεσµούς 
µεταφερόµενους από το εθνικό κέντρο, οι οποίοι συντηρούν την πολιτιστική 
κληρονοµιά και την παράδοση που µεταφέρει η πρώτη γενιά µεταναστών. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο η κοινή γλώσσα, η θρησκεία, τα κοινά έθιµα αποτελούν πόλους 
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συσπείρωσης και αλληλεγγύης των µεταναστών. Η δηµιουργία εθνικών 
οργανώσεων, κοινοτήτων και συλλόγων παρέχουν τη δυνατότητα διατήρησης 
στενών δεσµών µε το εθνικό κέντρο και συνάδουν στη διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας.  

Στη Γερµανία δεν είναι τόσο έντονο το φαινόµενο της απόλυτης αποµόνωσης µε 
βάση τόσο την εθνική, φυλετική ή θρησκευτική καταγωγή, όσο µε βάση την 
κοινωνική οµοιογένεια. Ο ίδιος ο µετανάστης αναζητά κατοικία κοντά σε οµοεθνείς 
πληθυσµούς κυρίως επειδή χρειάζεται υλική και συναισθηµατική στήριξη αλλά και 
εξαιτίας της απόρριψης και του στιγµατισµού του ως ‘’ξένου’’ (Βεντούρα, 1994, 
55).  

Οι Έλληνες, λόγω ισχυρών οικογενειακών δεσµών, µεταφέρουν πολύ 
γρηγορότερα απ’ ό,τι άλλες εθνότητες τα µέλη της οικογένειας στην Γερµανία 
αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, να κατοικούν σε κοινόβιους χώρους. Η κατάλυση της 
οικογενειακής ενότητας που υπεισέρχεται µε την µετανάστευση και τον χωρισµό 
των συζύγων συντελεί στην διάσπαση της παραδοσιακής δοµής της ελληνικής 
οικογένειας. Έτσι, η µετανάστευση του αρχηγού – πατέρα προσδίδει στη σύζυγο – 
µητέρα υποχρεώσεις και καθήκοντα που η ελληνική, κυρίως, αγροτική κοινωνία δεν 
ήταν προετοιµασµένη να δεχθεί και να ανεχθεί. Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται και όταν µεταναστεύει και όταν µένει πίσω στην πατρίδα της. 

Η εµφάνιση ρατσιστικών τάσεων ιδιαίτερα στη ∆. Γερµανία δηµιουργεί ακόµα 
µεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους αλλοδαπούς. Εκδηλώσεις 
απόρριψης των ξένων εργατών και ξενοφοβία συνδυασµένη µε επιθετικότητα, εκτός 
από τον κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό δηµιουργεί στο µετανάστη και 
πρόβληµα ταυτότητας και δυσκολεύει την ενσωµάτωσή του. 

Η µαζική µετανάστευση και εισροή αλλοδαπών στην Γερµανία δηµιουργεί 
επιπρόσθετα προβλήµατα κοινωνικής αναδόµησης στο γερµανικό κράτος παρόλο 
που ο επίσηµος χαρακτηρισµός τους δεν είναι µετανάστες αλλά φιλοξενούµενοι 
εργάτες. Η ένταξη των ξένων εργατών στην γερµανική κοινωνική, οικονοµική, 
πολιτική, πολιτιστική δοµή οδηγεί σε αναζήτηση µιας πολιτικής προς τους 
αλλοδαπούς, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα εισαγόµενα µαζί µε τους εργάτες 
προβλήµατα. Η αντιµετώπιση των δηµιουργηθέντων κοινωνικών, κυρίως, 
προβληµάτων, από το γερµανικό κράτος επικεντρώνεται στην άσκηση προνοιακής 
πολιτικής και µέριµνας.  

Εξάλλου, η πολιτική ένταξη των κατώτερων τάξεων, άρα και των µεταναστών, 
κυρίως στις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, στο εθνικό πεδίο µέσω της 
ενσωµάτωσης, δηλαδή της σχετικά αυτόνοµης οριζόντιας ένταξης των ευρύτερων 
λαϊκών στρωµάτων στο εθνικό πολιτικό πεδίο (Μουζέλης, 1998, 44).  

Η ενεργή συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα εξασφαλίζει την οµαλή ένταξη 
στο νέο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις παρέχοντας κατευθύνσεις και προσανατολισµούς στο µετακινούµενο 
πληθυσµό. Η παροχή από την κοινωνία υποδοχής των προϋποθέσεων και των 
συνθηκών στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσεται αυτή η κοινωνική δράση και 
συµµετοχή διαφαίνεται αναγκαία προκειµένου να υποστηριχθούν τα πολιτικά 
συµφέροντα της µειονότητας και η δυνατότητα πολιτικής συµµετοχής. 

Από την πλευρά τους οι µετανάστες µετά την πρώτη περίοδο προσαρµογής στα 
νέα κοινωνικοπολιτισµικά και οικονοµικά δεδοµένα της χώρας υποδοχής 
οργανώνονται σε συλλόγους και σε κοινότητες. Η οργάνωση αυτή ουσιαστικά 
αποτελεί ένα ‘’αυτοδύναµο κοινωνικοπολιτισµικό οργανισµό, µε ξεχωριστή 
κοινωνική και πολιτική δοµή, η οποία, ουσιαστικά, παραµένει ο µόνος χώρος 
συνάντησης των µεταναστών εκτός από τον χώρο εργασίας και παραγωγής. Οι 
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µετανάστες ενεργοποιούνται και εντείνουν τις ενέργειές τους για την εθνική 
συσπείρωση µε άξονα είτε το εθνικό κέντρο και την διατήρηση των δεσµών µε αυτό, 
είτε την προώθηση των συµφερόντων τους ως µειονοτικής οµάδας. Οι θρησκευτικοί 
δεσµοί δεν αποδεικνύεται ισχυρός συσπειρωτικός παράγοντας για τους Έλληνες τις 
∆υτικής Ευρώπης, άρα ούτε για τους Έλληνες µετανάστες της Γερµανίας. Οι 
εκκλησιαστικές οργανώσεις που ιδρύονται στο χώρο διαχωρίζουν τους σκοπούς τους 
από τις υπόλοιπες πολιτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς όµως να διάκεινται 
ανταγωνιστικά προς αυτές (Χασιώτης, 1993, 182).  

Ειδικότερα, οι Έλληνες αρχίζουν τις προσπάθειες αυτοοργάνωσής τους ήδη από 
τη δεκαετία του ’60 ως αποτέλεσµα της έλλειψης ουσιαστικών µηχανισµών 
προστασίας του Έλληνα τόσο από το γερµανικό, όσο και από το ελληνικό κράτος. Οι 
πρώτες οργανώσεις ασχολούνται κυρίως µε την παροχή συµπαράστασης στα µέλη 
τους και την διατήρηση των σχέσεων και των επαφών µε το εθνικό κέντρο, την 
Ελλάδα (Ζωγράφου, 1997, 98). Σταδιακά, το ενδιαφέρον µετατοπίζεται και 
επηρεάζεται τόσο από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα κατά την 
εφταετία της δικτατορίας (1967-1974), όσο και από τις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας των Ελλήνων στην Γερµανία, µε αποτέλεσµα ο ρόλος των κοινοτήτων να 
γίνει πολιτικός και συνδικαλιστικός. 

Εξάλλου, η µεταπολεµική µεταναστευτική κίνηση προς τη Γερµανία συντελείται 
µέσα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο δικαίου οργανωµένο και προστατευµένο από τις 
διµερείς συµβάσεις και συµφωνίες που υπογράφουν τα συµµετέχοντα µέρη, Ελλάδα 
και Γερµανία. Οι κρατικές συµφωνίες που υπογράφονται είναι ρυθµιστικές όχι µόνο 
οικονοµικών και επαγγελµατικών θεµάτων, αλλά άπτονται, επίσης, και ρυθµίζουν τις 
σχέσεις εργοδοσίας και εργαζοµένων, ενώ ταυτόχρονα προτρέπουν στην ίδρυση 
συνδικάτων και συλλόγων. 

Ένα από τα βασικά αιτήµατα των Ελλήνων µεταναστών είναι το δικαίωµα 
άσκησης εκλογικών δικαιωµάτων. Οι µετανάστες της Γερµανίας ως φιλοξενούµενοι 
εργάτες και αφού δεν έχουν λάβει την γερµανική υπηκοότητα δεν έχουν δικαίωµα 
ψήφου και συµµετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας φιλοξενίας, αλλά ούτε και 
στην Ελλάδα, αφού, όπως όριζε το Σύνταγµα του 1975, υπήρχε ένα τµήµα Ελλήνων 
πολιτών εκτός επικράτειας που ενώ είχαν δικαίωµα ψήφου, δεν του επιτρεπόταν η 
άσκησή του. Κατά την µεταπολίτευση, όµως, και µέσα στο γενικότερο 
εκδηµοκρατισµό των θεσµών και της πολιτικής ζωής της χώρας προβάλλεται από 
τους Έλληνες µετανάστες και ιδιαίτερα αυτούς που είχαν συµµετοχή στον 
αντιδικτατορικό αγώνα, το αίτηµα άσκησης του δικαιώµατος της ψήφου 
(Παπαδηµητρίου, 1980, 21). 

Η γερµανική πλευρά αρνείται να επιτρέψει την διεξαγωγή εκλογών στην 
επικράτειά της και σ’ αυτή την άρνηση δεν αντιστέκεται το κόµµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Αντίθετα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν έντονα την 
παραχώρηση δικαιώµατος ψήφου και την διεξαγωγή εκλογών στην ∆. Γερµανία 
µετά από κατάλληλη µεθόδευση και επίλυση των πιθανών προβληµάτων. 

Η στάση αυτή της γερµανικής πλευράς να αρνείται το δικαίωµα ψήφου στους 
αλλοδαπούς κατοίκους της εδαφικής της περιφέρειας σε συνδυασµό µε το αίσθηµα 
προσωρινότητας παραµονής που κατέχει τους µετανάστες, έχει ως αποτέλεσµα να 
ασχολούνται µε τα εσωτερικά τρέχοντα πολιτικά θέµατα της Ελλάδας και να µένουν 
προσκολληµένοι στην πολιτική ζωή του εθνικού κέντρου. Οι συνέπειες µιας τέτοιας 
προσκόλλησης έχουν διττό χαρακτήρα: από τη µια διατηρούν τους δεσµούς µε το 
εθνικό κέντρο, την Ελλάδα, από την άλλη, όµως, δυσκολεύουν την οµαλή και µε 
λιγότερες δυσκολίες ενσωµάτωση στην γερµανική κοινωνία. 

Η γερµανική νοµοθεσία δεν προστατεύει ούτε προωθεί τα δικαιώµατα των 
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µεταναστών. Το νοµικό καθεστώς που ισχύει στο γερµανικό κράτος δεν ευνοεί την 
ενσωµάτωση των µεταναστών, τουλάχιστον την περίοδο που ερευνούµε. Το νοµικό 
πλαίσιο προστασίας και ασφάλειάς τους αναπτύσσεται πολύ αργότερα, ουσιαστικά 
µετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το διεθνές συγκείµενο που προκύπτει απ’ αυτήν.  

Αντίθετα µάλιστα οι προσπάθειες του γερµανικού κράτους επικεντρώνονται 
κυρίως στην κηδεµόνευση και καθοδήγηση των συλλογικών οργάνων των 
µεταναστών. Η Γερµανία ως χώρα υποδοχής αλλοδαπών εργατών κατανέµει και 
κατατάσσει τους µετανάστες µε βάσει  την θρησκευτική τους τοποθέτηση σε τρεις 
γερµανικούς συνδέσµους  κοινωνικής πρόνοιας: στην καθολική εκκλησία (Caritas), 
στην ευαγγελική εκκλησία (Diakonisches Werk) και στην οµοσπονδία γερµανικών 
συνδικάτων (Arbeiterwohfahrt) (∆αµανάκης. 1987, 63). Ο ρόλος των συνδέσµων 
αυτών είναι κυρίως επικουρικός στις ανάγκες των µεταναστών. Σταδιακά ο 
µηχανισµός αυτός εξελίσσεται και διογκώνεται καταβάλλοντας προσπάθεια να 
ελέγξει τις µεταναστευτικές οργανώσεις, τους συλλόγους και τα συνδικάτα. Ο 
χειρισµός αυτός έχει ως στόχο την αποδυνάµωση των οργανώσεων αυτών και τον 
σταδιακό αποκλεισµός των µεταναστών από κάθε µορφή λήψης αποφάσεων. 

Ταυτόχρονα µε την χώρα υποδοχής, την Γερµανία, προσπάθεια ελέγχου των 
οµάδων που δρουν στο γερµανικό έδαφος καταβάλλει και η Ελλάδα ως χώρα 
αποστολής µεταναστών. Η πολιτική αναταραχή που επικρατεί στον πολιτικό χώρο 
πριν αλλά και κατά την διάρκεια της εφτάχρονης δικτατορίας, έχει αντίκτυπο στην 
κοινωνικοπολιτική οργάνωση των Ελλήνων της Γερµανίας. Ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της χούντας, οι προσπάθειες άλωσης και ελέγχου των συλλόγων υπήρξαν 
έντονες από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι 
οργανώσεις γονέων και κηδεµόνων αναπτύσσουν επαφές µε στελέχη της χούντας. 
Αλλά και αργότερα οι κοµµατικοί µηχανισµοί απλώνουν τα πλοκάµια τους στο 
γερµανικό έδαφος και οργανώνουν τους Έλληνες σε διάφορες κοµµατικές 
οργανώσεις, προβάλλοντας πάντα ως σκοπό τους την υπεράσπιση των συµφερόντων 
των µεταναστών. 
 
 
 

2.2.3.2.1 Σύλλογοι 
 

Η δηµιουργία πληθώρας συλλόγων, οργανώσεων, σωµατείων είναι ενδεικτική 
της επιθυµίας για µαζική εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση των Ελλήνων 
µεταναστών και για την κάλυψη των πολλαπλών και πολυποίκιλων αναγκών τους. 
Το ενδιαφέρον για την ίδρυση συλλόγων και οργανώσεων πηγάζει από την 
αναγκαιότητα συσπείρωσης και συνεύρεσης µε οµοεθνείς πληθυσµούς και την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων µέσα από συνδικαλιστικά και συλλογικά όργανα. 
Ιδρύονται σύλλογοι συνδικαλιστικοί, πολιτικοί, εθνικοτοπικοί, θρησκευτικοί, 
φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί (∆αµανάκης, 1987, 66). 

Ως στόχος των εθνικοτοπικών, κυρίως, συλλόγων που δρουν στα πλαίσια της 
εθνικής κοινότητας τίθεται η καλλιέργεια και διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, 
µε την ενίσχυση των στοιχείων της κοινής καταγωγής, γλώσσας και κουλτούρας. Η 
δραστηριοποίησή τους επικεντρώνεται στην επαφή των µεταναστών µε την Ελλάδα, 
προκειµένου να διατηρηθεί ο συνεκτικός δεσµός µεταξύ µετανάστη και χώρα 
καταγωγής. Ο φόβος της απώλειας της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας οδηγεί 
στην ίδρυση των πρώτων συλλόγων, οι οποίοι αποτελούν τους πυρήνες δράσης για 
την προώθηση των συµφερόντων και των δικαιωµάτων των µεταναστών.  

Περισσότερο σηµαντικός διαφαίνεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι 
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εκπαιδευτικοί σύλλογοι, κυρίως οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων, αλλά και οι 
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών (προσχολικής, δηµοτικής, µέσης, πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης). Η σηµαντικότητα του ρόλου των παραπάνω συλλόγων διαφαίνεται 
στην θέση που παίρνουν και την άποψη που υιοθετούν αναφορικά µε την 
εκπαίδευση των Ελλήνων στην Γερµανία και τις εκάστοτε µορφές που αυτή 
λαµβάνει. Η διαµόρφωση των θέσεων που υιοθετούσε κάθε Σύλλογος για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία ήταν συχνά αποτέλεσµα της επιρροής των 
ελληνικών κοµµάτων που κυριαρχούσαν στο χώρα της ∆υτικής Ευρώπης κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας 1974-84. Λειτουργώντας κάτω από συνθήκες σχεδόν 
εξαρτηµένες από τις απόψεις των ελληνικών κοµµάτων, διαµορφώνουν αντίστοιχες 
απόψεις ενισχύοντας ή απορρίπτοντας τις προτεινόµενες, από ελληνικές ή 
γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές, προτάσεις σχετικά µε την εκπαίδευση των Ελλήνων 
στη Γερµανία. Η κοµµατικοποίηση των εκπαιδευτικών συλλόγων - ιδιαίτερα σε 
προεκλογικές περιόδους - είχε ως αποτέλεσµα την διάσπαση και διάσταση των 
απόψεων των µελών τους, οι οποίοι υιοθετούσαν και υποστήριζαν τις απόψεις των 
κοµµατικών καθοδηγητικών στελεχών. 

Οι Οµοσπονδίες Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων συσπειρώνουν τους κατά 
τόπους συλλόγους που έχουν ιδρυθεί ιδιαίτερα, στα µεγάλα αστικά κέντρα, 
προκειµένου να εκφράζουν άποψη για τα θέµατα εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων. Οι 
σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων που λειτουργούν στην Γερµανία ανήκουν σε τρεις 
οµοσπονδίες των οποίων η παρουσία και η ανάµιξη στο ‘’σχολικό’’ ζήτηµα είναι 
καθοριστική, εκφράζοντας άποψη για τις µορφές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

Την ίδια περίοδο δρουν, επίσης, φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε πόλεις µε πανεπιστήµια. Οι σύλλογοι αυτοί, κυρίως, 
επέδειξαν αξιόλογη δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας αλλά και κατά την 
µεταπολίτευση (Καζάκος, 1995, 132). Η ενεργοποίησή τους αυξάνεται κυρίως όταν 
συντρέχουν εθνικοί λόγοι δραστηριοποίησης (π.χ. χούντα), πολιτικά γεγονότα 
(εκλογές στην Ελλάδα) κ.α. 

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων: Οι φωνές που εκφράζουν την δυσαρέσκειά 
τους για τον τρόπο λειτουργίας και τα γνωστικά περιεχόµενα των ελληνικών αµιγών 
σχολείων ή τουλάχιστον τη µείωση του αριθµού τους στα πλαίσια του νόµου για την 
Παιδεία των Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού. ∆ιάσταση όµως παρατηρείται στις 
εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων 
ζητεί την ‘’αναβάθµιση’’ των αµιγών ελληνικών σχολείων και τον εµπλουτισµό τους 
µε νέα Α.Π. Επιµένει, όµως, στον ελληνικό χαρακτήρα των σχολείων, όπως άλλωστε 
και η πλειοψηφία των συλλογικοτήτων των εκπαιδευτικών. Κάποιοι σύλλογοι 
(µάλλον οι λιγότεροι) ζητούν τη µετεξέλιξη των ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα, 
διαπολιτισµικά σχολεία που να δίνουν στους µαθητές τη δυνατότητα 
προσανατολισµού και στις δυο κοινωνίες, και στα δυο εκπαιδευτικά συστήµατα 
(Ασηµένιος, 1998, .15). 
 
 
 

2.2.3.2.2 Κοινότητες 
 

Η παρουσία πολλών Ελλήνων συγκεντρωµένων σε µια, συνήθως αστική, 
περιοχή δηµιουργεί µεταναστευτικές εστίες, οι οποίες οργανώνονται σε παροικίες 
και σε κοινότητες. Σε περιοχές στις οποίες το ελληνικό στοιχείο είναι αυξηµένο 
δηµιουργούνται ποικίλες οργανώσεις µε σκοπό τη διατήρηση εθνικό-θρησκευτικών, 
κυρίως, στοιχείων. Όταν πολιτικοί, θρησκευτικοί, ιδεολογικοί, οργανωτικοί, 



 55

προσωπικοί λόγοι συνυπάρχουν αλλά δεν ταυτίζονται είναι δυνατή η ύπαρξη 
πολλών κοινοτήτων ακόµα και στην ίδια περιοχή µε διαφορετική στοχοθεσία 
(Χασιώτης, 1993, 18). 

Ενώ η αρχική παρουσία των κοινοτήτων είχε ως στόχο την κοινωνικο-
πολιτισµική δραστηριότητα (Ζωγράφου, 1997, 99), µε την πάροδο του χρόνου ο 
χαρακτήρας τους διαφοροποιείται προκειµένου να καλύψει τις συνδικαλιστικές 
ανάγκες των Ελλήνων εργαζοµένων. Ιδιαίτερα κατά την εφταετία 1967-74, οι 
Ελληνικές Κοινότητες δρουν ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας µε 
συνέπεια να χαρακτηριστούν από τις γερµανικές αρχές ως πολιτικές οργανώσεις 
(∆αµανάκης, 1987, 73). Η ίδρυση ελληνικών κοινοτήτων στη γερµανική επικράτεια 
είχε, στην αρχή τουλάχιστον, συνδικαλιστικό χαρακτήρα και κυρίως προάσπιζαν τα 
εργασιακά συµφέροντα των Ελλήνων µεταναστών. Σταδιακά, οι επιδιώξεις των 
κοινοτήτων διευρύνονται µε κυρίαρχο και πρωτεύοντα στόχο την αντιπροσωπευτική 
εκπροσώπηση και προάσπιση των συµφερόντων όλων των Ελλήνων µεταναστών, 
αλλά και την προώθηση των σχέσεων µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών καθώς επίσης 
και µεταξύ Ελλήνων και άλλων µεταναστών.  

Η εκπροσώπηση των συµφερόντων όλων των Ελλήνων σε διαφορετικά επίπεδα 
και η επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού όσο το δυνατό καλύτερα απαιτεί την οργάνωσή 
τους κάτω από ένα ενιαίο και κεντρικό όργανο, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει όλες 
τις κατά τόπους κοινότητες. Η Οργάνωση Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) ως 
ανώτερο οµοσπονδιακό όργανο των Ελλήνων της Γερµανίας προσπαθεί, ως κεντρικό 
δευτεροβάθµιο όργανο µε αρµοδιότητες σε πανγερµανικό επίπεδο, να συσπειρώσει 
όλες τις ελληνικές κοινότητες και να τις ενώσει κάτω από µια συνοµοσπονδία. Από 
την ίδρυση της ΟΕΚ το 1965 καθίσταται ο µαζικότερος και αντιπροσωπευτικότερος 
φορέας εκπροσώπησης του ελληνισµού σε θέµατα γενικότερου µεταναστευτικού 
ενδιαφέροντος. Είναι σωµατείο αναγνωρισµένο, µε κοινοφελή, µη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα και περικλείει στους κόλπους της - σήµερα - περίπου 140 ελληνικές 
κοινότητες µε περισσότερα από 60.000 τακτικά µέλη (Καζάκος, 1995, 126). 

Η ανάπτυξη εθνικών κοινοτήτων σε µεταναστευτικά περιβάλλοντα προέρχεται 
από την ανάγκη του µετακινούµενου πληθυσµού να διατηρήσει συνεκτικούς 
δεσµούς µε τη χώρα προέλευσής του. Έτσι, οι εθνικές κοινότητες παρέχουν από τη 
µια πλευρά το κοινωνικό πλαίσιο για τους ιδιαίτερους προσανατολισµούς των 
µεταναστών και από την άλλη ένα βαθµό ψυχολογικής υποστήριξης (Μάρκου, 1995, 
213).  

Οι ρόλοι που αναπτύσσονται στο πλαίσιο δράσης των κοινοτήτων είναι συχνά 
αντίθετοι µε αυτούς που προσδοκά η κοινωνία υποδοχής από το µετανάστη. Η 
δράση σε πολιτιστικό επίπεδο εντείνει τις διαφορές των συναντώµενων πολιτισµών 
έχοντας ως συνέπεια να αυξάνεται το µεταξύ τους χάσµα, ενώ σε συνδικαλιστικό 
επίπεδο η διεκδίκηση δικαιωµάτων είναι πιθανό να αντικρούονται µε τα συµφέροντα 
της ντόπιας εργατικής τάξης, η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιείται και αντιτίθεται 
στην κινητικότητα των µεταναστών. Αυτή η κινητοποίηση καθυστερεί την 
επιδιωκόµενη αφοµοίωση των µεταναστών από την κοινωνία υποδοχής, η οποία 
αποβλέπει στην απορρόφησή τους παραβλέποντας τον εν δυνάµει πλουραλισµό, την 
πολυπολιτισµικότητα, την αποδοχή της ετερότητας και της διαφορετικότητας που 
προτάσσουν και επιβάλλουν µεταναστευτικά περιβάλλοντα.  

Η προσκόλληση στην εθνική κοινότητα λαµβάνεται ως αναγκαίο και ενδιάµεσο 
στάδιο στη διαδικασία αφοµοίωσης των µεταναστών, επειδή εξυπηρετεί τον 
καθηµερινό τους προσανατολισµό και τη σταθερότητα. Η εθνική κοινότητα σε 
αρκετές περιπτώσεις επιδιώκει και εξασφαλίζει µια ισορροπία ρόλων των µελών της 
στο βαθµό που αυτά αναλαµβάνουν και παίζουν τους γενικούς και ιδιαίτερους 
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ρόλους που εντάσσονται στο πλαίσιο των νόµιµων θεσµικών περιορισµών της 
κοινωνίας υποδοχής. 

Γενικότερα οι µεταναστευτικές οργανώσεις παρέχουν προστασία και ασφάλεια 
στο µετανάστη, ενώ ταυτόχρονα οµαλοποιούν την µετάβασή του από µια αγροτική, 
συνήθως, κοινωνία στο νέο αστικό περιβάλλον. Συνεπικουρούν στην επίλυση 
προβληµάτων που ανακύπτουν από τις προσπάθειες προσαρµογής, ενώ ταυτόχρονα 
επιβεβαιώνουν τους δεσµούς της οµογένειας µε το εθνικό κέντρο, ενδυναµώνουν τις 
µεταξύ τους σχέσεις και ενισχύουν την πολιτιστική παράδοση (Μάρκου, 1995, 228-
9). Η επιδίωξη αυτή πετυχαίνεται µέσα από πληθώρα εκδηλώσεων, κυρίως 
πολιτιστικών, µέσα από ενηµερωτικές συζητήσεις, αθλητικές, ψυχαγωγικές, 
εοαρταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση και καλλιέργεια της 
γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας 
 
 
 

2.2.3.2.3 Ελληνικά κόµµατα 
 

Η παρουσία ελληνικών κοµµάτων στο γερµανικό χώρο είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε την επικρατούσα στην Ελλάδα πολιτική κατάσταση. Οι συνθήκες 
που διαµορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έχουν άµεσο αντίκτυπο στην πολιτική ζωή 
της οµογένειας, ιδιαίτερα της δυτικο-ευρωπαϊκής λόγω της κοντινής απόστασης και 
της άµεσης πληροφόρησης που επίκειται. 

Κατά τα πρώτα µεταναστευτικά χρόνια (δεκαετία ‘60) η παρουσία ελληνικών 
κοµµάτων στη Γερµανία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εξαιτίας της επικρατούσας στην 
Ελλάδα πολιτικής συγκυρίας (δικτατορία). Οι πρώτες προσπάθειες κοµµατικής 
οργάνωσης εντοπίζονται στη συσπείρωση των δηµοκρατικών/προοδευτικών 
δυνάµεων ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς,  

Τοπικές οργανώσεις και νοµαρχιακές επιτροπές λειτουργούν στη Γερµανία, 
χωρίς να υπάρχει ακριβής αριθµός µελών. Η ενεργοποίηση των οργανώσεων αυτών 
γίνεται εντονότερη σε προεκλογικές περιόδους ή σε εθνικές κρίσεις (Καζάκος, 995, 
132). 

Οι κοµµατικοί σχηµατισµοί που δρουν στην Ελλάδα προσπαθούν να 
επηρεάσουν την πολιτική τοποθέτηση της ελληνικής παροικίας στη Γερµανία. Η 
αρχική προσέγγιση των κοινοτήτων, ο µετέπειτα ‘’χρωµατισµός’’ τους και η 
προσήλωσή τους σε ελληνικά κόµµατα οδηγούν τελικά σε ‘’κοµµατικοποίηση’’ των 
ελληνικών κοινοτήτων και στην υιοθέτηση θέσεων και απόψεων ανάλογων µε αυτών 
των κοµµάτων (Ζωγράφου, 1997, 100). 

Η ίδρυση κοµµατικών οργανώσεων ουσιαστικά αποσκοπεί στην εκπροσώπηση 
και στην ταυτόχρονη αντιµετώπιση των προβληµάτων και εξυπηρέτηση των 
αναγκών και των συµφερόντων. Η διατήρηση των πολιτικών/κοµµατικών θέσεων 
και τοποθετήσεων στη Γερµανία, είναι γεγονός δηλωτικό της συνέχισης της επαφής 
µε την Ελλάδα. Παρόλο που η πολιτική/κοµµατική τοποθέτηση εγκλωβίζει σε 
συγκεκριµένες επιλογές, είναι θετικό το φαινόµενο υποστήριξης, µε ποικίλους 
τρόπους, των ελληνικών κοµµάτων. Η συσπείρωση γύρω από τα κόµµατα προσδίδει 
στους Έλληνες το αίσθηµα της ασφάλειας και σιγουριάς στην επικείµενη 
αντιµετώπιση προβληµάτων που πηγάζουν από την µειονοτική θέση που βρίσκονται 
ως µετανάστες (∆αµανάκης, 1987, 70). 

Γεγονός είναι ότι όλες οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις προσπαθούν, µε 
διαφορετικούς τρόπους η καθεµιά, να επηρεάσουν ή να ελέγξουν την ιδεολογική 
τοποθέτηση των µεταναστών και την ταυτότητά τους (Βεντούρα, 1999, 18).  
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2.2.3.2.4 Εκκλησία 
 

Ο ρόλος που διαδραµατίζει η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην παροικιακή 
ζωή του ελληνισµού είναι ουσιαστικός και αναγνωρισµένος, ιδιαίτερα στις 
υπερπόντιες παροικίες. Η κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των Ελλήνων και η 
ανάγκη για εθνική συσπείρωση υπήρξαν οι καθοριστικοί λόγοι οργάνωσης της 
ορθόδοξης εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσµο. Εντονότερη είναι η δραστηριοποίησή 
της στις υπερπόντιες χώρες, όπου οι ανάγκες του ελληνισµού για σύνδεση και επαφή 
µε την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισµό, τη θρησκεία είναι εντονότερες. Η δράση 
της αξιολογείται ως πολυσήµαντη αφού πετυχαίνει να διατηρεί την ελληνική 
ταυτότητα και την ορθόδοξη θρησκεία ζωντανή, ελέγχοντας παράλληλα, µ’ αυτό τον 
τρόπο, τους παροικιακούς φορείς. Αν στις υπερπόντιες χώρες η Εκκλησία 
συσπειρώνει και ενώνει την οµογένεια, στον ευρωπαϊκό χώρο, εξαιτίας της 
αµεσότερης επαφής εθνικού κέντρου-µεταναστών, η εικόνα και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας διαφοροποιείται και συνδετικός κρίκος 
αποδεικνύεται η Κοινότητα. 

Στην Γερµανία η ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη ιδρύθηκε στις 5/2/1963 και 
υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και αναγνωρίστηκε µε το 
Ν.222/29.10.74 ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Η συµµετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή της παροικίας 
υφίσταται µέσα στα πλαίσια της γενικότερης δράσης της για συµπαράσταση στους 
µετανάστες και στην παροχή στήριξης και εφοδίων για οµαλότερη ένταξη ση 
γερµανική κοινωνία. Η Ιερά Μητρόπολη συµµετέχει σε διάφορες µεταναστευτικές 
οργανώσεις υπέρ των αλλοδαπών, υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώµατος για 
πολιτικό άσυλο κλπ. Η δράση της επεκτείνεται σε πολλούς τοµείς (εργατικών 
ζητηµάτων, φοιτητικής µέριµνας, εκδόσεων). 

Παρόλη την -σχεδόν- κοινή στοχοθεσία για παροχή βοήθειας και 
συµπαράστασης στους µετανάστες οι ακολουθούµενες πρακτικές διαφοροποιούνται 
δηµιουργώντας ανταγωνιστικό κλίµα. Η παράλληλη δράση κοινοτήτων και 
εκκλησίας και η προσπάθεια έκφρασης λόγου για τα ζητήµατα που απασχολούν τον 
ελληνισµό της Γερµανίας ανασύρει προβλήµατα εκπροσώπησης. Η Μητρόπολη έχει 
ως στόχο την θρησκευτική εκπροσώπηση του ελληνισµού, ενώ οι κοινότητες την 
κοινωνικοπολιτισµική και πολιτική. Η εµπλοκή της εκκλησίας σε ζητήµατα 
πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης δηµιουργεί κλίµα πόλωσης και έντονης 
αντιπαράθεσης. Σταδιακά, καταβάλλεται προσπάθεια οι σχέσεις που αναπτύσσονται 
µε τις ελληνικές κοινότητες και την Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) να 
είναι σχέσεις αλληλοσεβασµού, αλληλοκατανόησης και αµοιβαίας συνύπαρξης 
(Καζάκος, 1995, 150-154). 

 
 
 

2.2.3.3 Πολιτισµική ένταξη 
 

Η πολιτισµική ένταξη των µεταναστών στα νέα κοινωνικά δεδοµένα συντελείται 
µε την αφοµοίωση τρόπων και κωδικών συµπεριφοράς, καθηµερινών πρακτικών 
αλλά και την αποδοχή της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Βέβαια, η προηγούµενη 
πολιτισµική κοινωνικοποίηση που έχει δεχθεί το άτοµο, το πολιτισµικό και 
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κοινωνικό ‘’έθος’’ που έχει ήδη ενστερνιστεί στην χώρα προέλευσής του 
µεταβάλλεται και τροποποιείται µε δυσκολία. Η αποβολή στοιχείων της χώρας 
καταγωγής συντελείται δυσχερώς, ιδιαίτερα για τα άτοµα πρώτης µεταναστευτικής 
γενιάς, τα οποία έχουν µεγαλώσει σε συγκεκριµένες κοινωνικο-οικονοµικές αλλά 
και πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες. Εξάλλου, η θέση που καταλαµβάνει µια 
οµάδα στην κοινωνική ιεραρχία καθορίζεται από τον αυτοπροσδιορισµό της ίδιας µε 
βάση, κυρίως, πολιτισµικά κριτήρια. Επίσης, σύµφωνα µε τον Ταίηλορς (1997, 72-3) 
η ταυτότητά µας συγκροτείται εν µέρει από την αναγνώριση (ενίοτε την εσφαλµένη) 
ή την απουσία της που οι άλλοι επιφυλάσσουν σε µας. Ο συγκερασµός των 
παραπάνω θέσεων παρέχει το στίγµα για την αντίληψη της ταυτότητας και του 
τρόπου που αντιλαµβάνεται από το άτοµο αλλά και από την οµάδα.  

Όπως υποστηρίζει ο Heckmann (Μάρκου, 1995, 231) οι µετανάστες 
αναπτύσσουν ένα δικό τους κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα, ως αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης παραγόντων της χώρας προέλευσής τους και των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας της χώρας υποδοχής και µιας εθνικής συλλογικής 
ταυτότητας, έτσι όπως συντηρείται και καλλιεργείται από πολυποίκιλες 
δραστηριότητες, αλλά και οργανώσεις. Οι διαδικασίες ανάπτυξης αλλά και 
συντήρησης του ‘’ιδιαίτερου’’ αυτού µεταναστευτικού συστήµατος / ‘’πολιτισµού’’ 
εντοπίζονται στους µηχανισµούς που κινητοποιούνται - συχνά ακούσια - τόσο από 
τους ίδιους τους µετανάστες, όσο και από την χώρα, η οποία τους υποδέχεται. 
Πρωταρχικά εγείρονται αξιώσεις ενσωµάτωσης των µεταναστών στους κόλπους της 
κοινωνίας υποδοχής, ώστε να µην αποτελούν χωριστό µειονοτικό κοµµάτι της. 
Σταδιακά µεταβάλλεται ο στόχος της ενσωµάτωσης και ενεργοποιούνται µηχανισµοί 
αφοµοιωτικοί. 

Η ανάπτυξη θεωρητικών µοντέλων ενσωµάτωσης εντοπίζουν διαφορετικούς 
κατά χώρα παράγοντες που διαφοροποιούν τη διαδικασία και τα στάδια ένταξης των 
µεταναστών. Οι Beney και Mayo-Smith (Μάρκου, 1995, 192-3),διακρίνουν 
αντίστοιχα ο καθένας τρία στάδια ενσωµάτωσης, ενώ οι Price και Park (στο ίδιο, 
194-5) τονίζει τη σηµασία και το ρόλο της περιοχής αρχικής εγκατάστασης των 
µεταναστών στην οµαλή συνύπαρξη µε το γηγενή πληθυσµό. Κοινός παρανοµαστής 
των µοντέλων που έχει αναπτύξει η αγγλοσαξονική βιβλιογραφία, είναι η αρχική 
εγκατάσταση στις υποβαθµισµένες παρυφές αστικών κέντρων, στην βραχύχρονη 
ειρηνική συνύπαρξη µε τον ντόπιο πληθυσµό και τέλος στην σταδιακή αφοµοίωση, 
δηλαδή στην απόρριψη εθνικών χαρακτηριστικών και στην υιοθέτηση νέων 
πολιτισµικών προτύπων αυτών της χώρας υποδοχής. 

Το µοντέλο του Bogadus (στο ίδιο, 196) εστιάζεται περισσότερο στις 
αντιδράσεις της χώρας υποδοχής, η οποία αρχικά διάκειται θετικά προς τους 
µετανάστες, σταδιακά όµως, αναπτύσσει συναισθήµατα ανταγωνισµού, ξενοφοβίας, 
ρατσισµού που αναπτύσσουν οι κοινωνίες υποδοχής απέναντι στους µετανάστες. 
Από την πλευρά τους οι τελευταίοι, ερχόµενοι σ’ επαφή µε τη νέα κοινωνία της 
διαφορετικής γλώσσας και κουλτούρας, των διαφορετικών προτύπων και αξιών, 
βιώνουν το ‘’πολτισµικό σοκ’’ που τους αποπροσανατολίζει και τους 
αποδιοργανώνει. 

Οι χώρες υποδοχής θα έπρεπε να συνεργαστούν µε τις χώρες προέλευσης των 
µεταναστών εργατών, προκειµένου να εξασφαλίσουν σ’ αυτούς και στις οικογένειές 
τους την απαραίτητη βοήθεια στους τοµείς της εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης για 
την διαφύλαξη της εθνικής τους ταυτότητας. 

Η αυτοσυνειδησία συνδέεται άµεσα µε την πολιτισµική ταυτότητα και την 
ενεργητική συµπεριφορά και θεωρείται ιδιαίτερης σηµασίας στην αντιπαράθεση µε 
ένα ξένο κοινωνικό περίγυρο.  
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Οι ελληνικές κοινότητες που δρουν σε ολόκληρη την Γερµανία συµβάλλουν 
στην διατήρηση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των Ελλήνων αν και 
σταδιακά κοµµατικοποιούνται και εγκλωβίζονται στα κοµµατικά συµφέροντα. Η 
διάσπαση στην οποία οδηγούνται είναι αποτέλεσµα της ποικιλοµορφίας και της 
διαφορετικότητας των εκφρασµένων απόψεων κυρίως για το µείζον εκπαιδευτικό 
πρόβληµα που ταλανίζει τον ελληνικό πληθυσµό της χώρας.  

Η επιµήκυνση της παραµονής στη Γερµανία και η διαρκής αναβολή της 
παλιννόστησης διαφοροποιούν τις συνθήκες της σχεδιαζόµενης, αρχικά, προσωρινής 
µετανάστευσης δηµιουργώντας µ’ αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για µακραίωνη 
παραµονή. Παρόλο τον αρχικό διατυπωµένο σκοπό της µαζικής, οργανωµένης αλλά 
και σύντοµης µετακίνησης προς αναζήτηση εργασίας, τελικά οι διαµορφωθείσες 
συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντα την παλιννόστηση. Η αίσθηση προσωρινότητας έχει 
ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διαδικασία εποικοδοµητικής προσαρµογής των 
µεταναστών και να διαιωνίζεται η αβεβαιότητα και η αµφιβολία για θέση τους στην 
νέα κοινωνία. 

 



 60

3. Μετανάστευση και κοινωνικοποίηση 
3.1 ∆ιαµόρφωση εθνοπολιτισµικής ταυτότητας σε µεταναστευτικό περιβάλλον 
 

Η κοινωνικοποίηση ως διαδικασία περιλαµβάνει την οικειοποίηση πολιτιστικών 
στοιχείων, αξιών και επιδράσεων που δέχεται το άτοµο από το άµεσο περιβάλλον 
ανάπτυξής του (πρωτογενείς κοινωνικοποίηση), τα οποία σε συνδυασµό µε την 
καλλιέργεια του έµφυτου κοινωνικού στοιχείου συντελούν στην διαµόρφωση της 
προσωπικότητάς του, αλλά και µε την επίδραση δευτερογενών κοινωνικοποιητικών 
µηχανισµών, όπως το σχολείο, οι διάφορες οµάδες αναφοράς, κ.α. (Πυργιωτάκης, 
1984, 22-25). Από την βρεφική ηλικία αρχίζει η κοινωνικοποίηση του ατόµου µέσα 
από εικόνες, σύµβολα, έννοιες, λέξεις του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, για 
να συνεχιστεί µε τις επιρροές του σχολικού κι ευρύτερου κοινωνικού συγκείµενου. 
Οι οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, πολιτικές, ιδεολογικές συνθήκες που 
επικρατούν σε συγκεκριµένο χωροχρόνο µιας κοινωνίας δίνουν το γενικότερο 
στίγµα της κοινωνικοποίησης που λαµβάνει το άτοµο. Καθοριστικός παράγοντας 
δευτερογενούς κοινωνικοποίησης αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστηµα ως 
θεσµοθετηµένος κρατικός µηχανισµός, οι λειτουργίες και η ιδεολογία του οποίου 
διαδραµατίζουν ρόλο στην διαµόρφωση της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας. Η 
πολιτισµική αλλά και η κοινωνική ταυτότητα του ατόµου δεν είναι µια µεταφυσική 
έννοια, αλλά προϊόν των βιωµάτων και των ταυτίσεών του (∆αµανάκης, 1989, 82), 
καθώς επίσης, δεν είναι στατικό φαινόµενο, αλλά ενέχει και περικλείει ένα 
χαρακτήρα δυναµικό, ο οποίος σχηµατίζεται, διαφοροποιείται, αναπροσαρµόζεται 
από τα κοινωνικά και πολιτιστικά επικρατούντα στοιχεία (Τσαούσης, 1982, 17). 
Παράλληλα µε την κοινωνικοποίηση και την διαµόρφωση ατοµικής ταυτότητας 
συντελείται η διαδικασία της µάθησης αλλά και της οµοιόµορφης συµπεριφοράς 
εντός της ίδιας κοινωνίας.  

Η βαθµιαία ενσωµάτωση του πολίτη στις χώρες της ∆ύσης, στους µηχανισµούς 
της εθνικής αγοράς, της δηµόσιας διοίκησης και του εκπαιδευτικού συστήµατος 
ακολούθησε παράλληλη πορεία µε τη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Η έννοια 
της εθνικής ταυτότητας είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης της εσωτερικής αντίληψης 
και της εξωτερικής ανταπόκρισης δυνάµεων που δρουν στο άτοµο και στην οµάδα 
(Μιχαήλ, 1993, 21). Η εθνική ταυτότητα είναι µια αφηρηµένη έννοια η οποία 
συνοψίζει τη συλλογική έκφραση µιας υποκειµενικής ατοµικής αίσθησης του να 
ανήκεις σε µια κοινωνικοπολιτική οµάδα – το εθνικό κράτος (Woolf, 59). Για τη 
δηµιουργία της εθνικής ταυτότητας από ψυχολογική άποψη επισηµαίνεται αφενός η 
ανάγκη του ατόµου για αυτοπροστασία και αφετέρου η ανάγκη του για υπέρβαση 
του εαυτού του ως τα όρια των δυνατοτήτων του. Σε αντιδιαστολή µε την 
πολιτισµική που λαµβάνει χαρακτήρα βιωµατικό και διαµορφώνεται ως αποτέλεσµα 
κοινωνικοπολιτισµικών παραγόντων, η εθνική ταυτότητα καλλιεργείται και µάλιστα 
µέσα από µια εικονική πραγµατικότητα (∆αµανάκης, 1999, 40). Για τη δηµιουργία 
της εθνικής ταυτότητας από ψυχολογική άποψη επισηµαίνεται αφενός η ανάγκη του 
ατόµου για αυτοπροστασία και αφετέρου η ανάγκη του για υπέρβαση του εαυτού 
του ως τα όρια των δυνατοτήτων του. 

Σύµφωνα µε τον Gellner (1992, 23) η αποδοχή κοινού συστήµατος αξιών, 
συµβόλων, συνειρµών, τρόπων συµπεριφοράς και επικοινωνίας και η αίσθηση του 
ανήκειν σε ένα ξεχωριστό έθνος συνιστούν, δηµιουργούν και συντηρούν την έννοια 
της εθνικής ταυτότητας. Ο Hobsbawm (1994, 29) επικεντρώνεται και αυτός στην 
έννοια της κοινής καταγωγής για να ορίσει την αντίληψη των κατοίκων ενός 
κράτους, οι οποίοι έχουν κοινή καταγωγή, κοινές παραδόσεις, κοινά ενδιαφέροντα, 
φιλοδοξίες και διαφοροποιούνται από τους ‘’άλλους’’ που δεν ανήκουν στην ίδια 
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εθνοτική οµάδα. Εξάλλου, οι συνεκτικοί δεσµοί που συσπειρώνουν τα άτοµα γύρω 
από την έννοια της κοινής καταγωγής στηρίζονται ακριβώς στα θετικά 
συναισθήµατα του ατόµου προς τα άτοµα της οµάδας στην οποία ανήκει (εσω-
οµάδα) και τα αντίστοιχα αρνητικά συναισθήµατα προς τα άτοµα άλλων οµάδων 
(εξω-οµάδες) (Segal κ.α., 1996, 372).Οι συλλογικές ταυτότητες, επειδή προκύπτουν 
από τις συλλογικές σχέσεις µε άλλους, διαφορετικούς, µπορούν συχνά να είναι 
αποτέλεσµα επιβολών από έξω ή µεταβολών από µέσα. Οι συλλογικές ταυτότητες 
τροποποιούνται συνεχώς (χαλαρώνουν ή συσπειρώνονται) µέσα από την πυκνότητα 
των επαφών µε άλλα, συχνά πλατύτερα περιβάλλοντα. Έτσι, οι µετανάστες της 
νότιας και ανατολικής Ευρώπης µεταφέρουν µαζί τους πολιτισµικές αποσκευές που 
σχετίζονται πρωταρχικά µε την οικογένειας, το χωριό, την περιοχή, τη γλώσσα 
(τοπικές διαλέκτους) και τη θρησκεία και λιγότερο µε το έθνος και το κράτος. Στη 
συνέχεια, όµως, γίνονται Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί, όχι τόσο εξαιτίας της 
αλληλεγγύης τους προς το ξένο περιβάλλον αλλά κυρίως εξαιτίας της συγγένειας της 
καταγωγής, της εθνικότητας (Woolf, 65). Γλώσσα, θρησκεία, θέληση (εθελοντικός 
εθνικισµός) και παράδοση συνανθρώνονται κάθε φορά διαφορετικά όταν 
συγκροτούν την εθνική ταυτότητα (∆εµερτζής, 84). 

Η πολιτισµική και εθνική ταυτότητα αλληλοκαλύπτονται, αλλά δεν συµπίπτουν 
και δεν είναι ταυτόσηµες. Στη διαµόρφωση της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας, όταν 
αυτή συντελείται σε µεταναστευτικό περιβάλλον, εκτός από τους παραπάνω 
παράγοντες σηµαντικό ρόλο παίζει η ιστορική πολιτισµική µνήµη, όπως αυτή 
παρέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το σχολείο (Βακαλιός, 
1997, 152). Εξάλλου, ο όρος πολιτισµός περικλείει την ιστορική κληρονοµιά, τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, τη λαϊκή παράδοση, τρόπους, συµπεριφορές, κανόνες, αξίες, 
καθώς και ερµηνευτικά σχήµατα της καθηµερινής ζωής των ατόµων ενός 
οργανωµένου κοινωνικού συνόλου (∆αµανάκης, 1997α, 30). Ουσιαστικά είναι το 
αποτέλεσµα των λόγων και της δράσης των ατόµων και των συλλογικών 
υποκειµένων και της αλληλεπίδρασής τους µε την κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον 
και τον εξωτερικό κόσµο (Βεντούρα, 1999, 16). 

Το θέµα της καλλιέργειας της πολιτισµικής ταυτότητας σε άτοµα που 
αναπτύσσονται σε µεταναστευτικό περιβάλλον τίθεται για εκείνα της δεύτερης 
γενιάς τα οποία γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στη Γερµανία και γνωρίζουν την 
Ελλάδα µέσα από αφηγήσεις και ιστορίες σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο ή - στην 
καλύτερη περίπτωση - κατά τη διάρκεια των διακοπών. Για την πρώτη γενιά 
µεταναστών δεν τίθεται πρόβληµα ταυτότητας και σύγχυσης αυτής επειδή η 
µετανάστευση λαµβάνει χώρα σε ηλικία κατά την οποία έχει διαµορφωθεί η ατοµική 
και κοινωνική ταυτότητα, οπότε δεν τίθεται κίνδυνος σύγχυσής της. 

Η διατήρηση της γλώσσας και της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας των γονέων 
εξαρτάται από το αν γνωρίζουν και αν χρησιµοποιούν την γλώσσα και τους 
πολιτισµικούς κώδικες της χώρας υποδοχής, αν έχουν ενστερνιστεί τις αξίες και τις 
νόρµες της τελευταίας, ή αν µένουν προσκολληµένοι στο εθνικό κέντρο και στην 
χώρα προέλευσης. Συνήθως οι µετανάστες χρησιµοποιούν τους προϋπάρχοντες 
κώδικες και δεσµούς ως στηρίγµατα στη διαδικασία επαναπροσδιορισµού της νέα 
θέσης τους, καταφεύγουν σε πολιτισµικά κριτήρια για να αποδυµανώσουν τον 
στιγµατισµό που λαµβάνουν ως ‘’ξένοι’’, ως ‘’µη ντόπιοι’’. Το κριτήριο της εθνικής 
καταγωγής αποτελεί πόλο συσπείρωσης, µέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεσµών και 
αλληλεγγύης, σηµείο αναφοράς για τη δηµιουργία θεσµικών δικτύων και για την 
κινητοποίηση οµάδων µε κοινά ενδιαφέροντα (Βεντούρα, 1997, 25).  

Το κοινό πολιτισµικό σύστηµα, προερχόµενο από την χώρα καταγωγής, κοινό 
για όλους τους µετανάστες επηρεάζει τον τρόπο που ερµηνεύουν τις νέες συνθήκες, 
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τα δεδοµένα και τις προοπτικές που ορθώνονται στη χώρα υποδοχής. Σε συνδυασµό, 
µάλιστα, µε την αίσθηση προσωρινότητας της µετανάστευσης και την καλλιέργεια 
της ιδέας της παλιννόστησης ωθεί τον µετανάστη στην διατήρηση του κοινωνικού 
και πολιτισµικού του κεφαλαίου, προκειµένου αυτό να ενεργοποιηθεί µε την 
επιστροφή του στην πατρίδα. Εξάλλου, η µετάβαση από την -τις περισσότερες 
φορές- αγροτική κοινωνία και συγκεκριµένο παραδοσιακό αξιακό σύστηµα στις 
σύγχρονες δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες και η υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης και 
συµπεριφοράς δεν είναι οµαλή και προοδευτική. Αρχικά, ο αποκλεισµός που δέχεται 
από την πλειοψηφούσα οµάδα, το ντόπιο πληθυσµό, ενεργοποιεί µηχανισµούς 
άµυνας αποτελώντας ταυτόχρονα πηγή δύναµης και µέθοδο κοινωνικής οργάνωσης 
προκειµένου να αντιµετωπίσει το εχθρικό και αντίξοο περιβάλλον. 

Η συνάντηση του πολιτισµού της χώρας από την οποία προέρχεται ο 
µετανάστης µε τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής του, δηµιουργεί ένα ‘’ενδιάµεσο 
πολιτισµό’’, ο οποίος αποτελεί αµάγαλµα των δυο προηγούµενων περιέχοντας 
στοιχεία, αξίες, τρόπους και συµπεριφορές από τις δυο χώρες. Ο µετανάστης της 
πρώτης γενιάς ζει ανάµεσα στο παρόν της χώρας καταγωγής του και στο µέλλον της 
χώρας υποδοχής, ανάµεσα σε δύο κόσµους, σε δύο γλώσσες, σε δυο διαφορετικές 
πολιτισµικές νόρµες (Green, 1997, 57). Με τον τρόπο αυτό και τη συνεχή επαφή µε 
νέα πολιτισµικά συστήµατα - ιδίως σε πολυπολιτισµικές/µεταναστευτικές κοινωνίες 
- η ταυτότητα των µεταναστών ανασυγκροτείται διαρκώς, παρόλες τις ενδεχόµενες 
αναφορές στην εθνική καταγωγή και πολιτισµό, δεν αποτελεί στατική οντότητα, 
αµετάβλητη και ανεπηρέαστη από κοινωνικά δρώµενα, τοπικά και χρονικά 
δεδοµένα. 

Οι πρακτικές και οι τρόποι, οι αξίες και οι συµπεριφορές µεταλλάσσονται 
ακολουθώντας ένα πολιτισµικό εξελικτισµό, αµφισβητούµενο από πολλούς 
κοινωνιολόγους της µετανάστευσης, πάντα, όµως, συνοδευόµενο από την υιοθέτηση 
νέων αξιακών συστηµάτων της κοινωνίας υποδοχής, τα οποία προσλαµβάνονται, 
δοµούνται και ερµηνεύονται σε συνάρτηση µε την πολιτισµική παράδοση της 
µειονοτικής οµάδας. 

 
 
 

3.2 Εκπαιδευτικές συνέπειες της µετανάστευσης 
 

Βασική συνέπεια της µετακίνησης πληθυσµού από χώρα σε άλλη χώρα είναι η 
επιβάρυνση του εκπαιδευτικού συστήµατος, ιδιαίτερα στα αστικοβιοµηχανικά 
κέντρα, εξαιτίας της µαζικής ύπαρξης παιδιών σε σχολική ηλικία. Οι µαζικές 
µετακινήσεις εργαζοµένων από τον ευρωπαϊκό νότο στον ευρωπαϊκό βορρά, 
οδήγησαν τα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών υποδοχής µετακινούµενου 
πληθυσµού σε νέα δεδοµένα, αλλά και σε νέες προκλήσεις. Η εκπαίδευση των 
παιδιών των µεταναστών αναδύεται ως µείζον και πρωταρχικό ζήτηµα, το οποίο 
εγείρει αξιώσεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικής µε την 
χάραξη και εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αρχικά 
προσωρινή µετακίνηση εργαζοµένων µετατρέπεται σταδιακά σε µόνιµη 
εγκατάσταση, ιδιαίτερα για τη δεύτερη και τρίτη γενιά µεταναστών, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από το ποσοστό παλιννοστούντων, το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικά 
χαµηλό. 

Η µονιµότητα παραµονής των µεταναστών προτάσσει πλέον την ανάγκη νέας 
προσέγγισης της εκπαίδευσής τους κυρίως εξαιτίας της γλωσσικής και πολιτιστικής 
πολυµορφίας που διαµορφώνουν τα νέα δεδοµένα. Η πολυπολιτισµικότητα που 
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χαρακτηρίζει τις κοινωνίες υποδοχής επιζητεί την θεωρητική τεκµηρίωση - πρόταση, 
ταυτόχρονα µε την πρακτική εφαρµογή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

Οι θέσεις και οι αποφάσεις της νεοσύστατης - τη δεκαετία του ‘70 - Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δίνουν το στίγµα της ακολουθούµενης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τους µετακινούµενους πληθυσµούς. Η συνεργασία µεταξύ των 
ευρωπαϊκών κρατών σε θέµατα εκπαίδευσης αρχίζει ήδη από τα µέσα της δεκαετίας 
1970 και συγκεκριµένα µε την κατάρτιση προγράµµατος δράσης για την σχολική 
ένταξη των παιδιών των µεταναστών. Στόχος της Ε.Ε. είναι η ένταξή τους στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών - µελών, ταυτόχρονα µε την καταπολέµηση 
της σχολικής αποτυχίας. Το άρθρο 12 του κανονισµού της ΕΟΚ σχετικά µε την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων εντός των κρατών µελών της Κοινότητας, 
όριζε ότι «τα παιδιά ενός πολίτη κράτους µέλους, ο οποίος απασχολείται ή 
απασχολήθηκε στο έδαφος άλλου κράτους µέλους γίνονται δεκτά στα µαθήµατα 
γενικής εκπαίδευσης, µαθητείας και επαγγελµατικής κατάρτισης υπό τους ίδιους 
όρους όπως και οι πολίτες του κράτους αυτού, αν αυτά τα παιδιά κατοικούν στο 
έδαφός του. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στα 
παιδιά αυτά να παρακολουθούν τα παραπάνω µαθήµατα κάτω από τις καλύτερες 
συνθήκες» (Λάζος, 1997, 27).  

Η εξασφάλιση εκπαιδευτικών προϋποθέσεων και ευκαιριών για τα παιδιά των 
µεταναστών προβάλλει ως άµεση και επιτακτική ανάγκη και ως κυρίαρχο αίτηµα 
των µεταναστευτικών οργανώσεων. Οι πιέσεις που ασκούνται έχουν ως αποδέκτες 
τόσο το γερµανικό, όσο και το ελληνικό κράτος, προκειµένου να µεριµνήσουν για το 
µείζον ζήτηµα της εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν πάντα σαφή και ξεκαθαρισµένη 
άποψη για τη µορφή και την οργάνωσή της. 

Η ύπαρξη 5.000.000 αλλοδαπών εργατών στο γερµανικό κράτος, είχε ως 
συνέπεια την δηµιουργία πολυποίκιλων και δυσεπίλυτων – συχνά – προβληµάτων. Η 
πληθώρα ξένων πολιτών στους κόλπους της γερµανικής κοινωνίας και οι επικείµενες 
συνέπειές της στη δοµή και την διάρθρωσή της, αρχίζει να γίνεται αντιληπτή κυρίως 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οπότε η µετανάστευση λαµβάνει την πιο µαζική 
µορφή της. Οι συνέπειες της αθρόας εισροής αλλοδαπού πληθυσµού κινητοποιούν 
και ενεργοποιούν µηχανισµούς αντιµετώπισης κυρίως των κοινωνικών επιπλοκών 
που αυτή επιφέρει.  

Η θεώρηση του σχολείου ως χώρου και πεδίου αποκοµµένου και ανεξάρτητου 
από τους κοινωνικούς παράγοντες οδήγησε στο να ληφθούν µέτρα ευκαιριακά, τα 
οποία στόχευαν σε ad hoc λύσεις (ad hoc πολιτική). Ωστόσο, τα µεµονωµένα µέτρα 
οδήγησαν σταδιακά στη µορφοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών, έτσι ώστε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 να µπορούµε να διακρίνουµε σε αρκετά ευρωπαϊκά 
κράτη (Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία) δύο κατηγορίες µέτρων. Τα 
µέτρα που εντάσσονται στο Μάθηµα Υποδοχής και σε εκείνα που συγκροτούν το 
Μάθηµα Μητρικής Γλώσσας (∆αµανάκης, 1997β, 33). 

Στη δεκαετία του ‘70 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η εκπαιδευτική 
πολιτική των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών χαρακτηρίζεται από µια τάση 
αφοµοίωσης των ‘’ξένων’’, ενώ η εκπαιδευτική πράξη χαρακτηρίζεται από αρκετές 
αντιφάσεις. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, ο βασικός θεωρητικός όρος στη σχετική 
συζήτηση ήταν αυτός της ενσωµάτωσης (intergation), ο οποίος όµως ουσιαστικά 
ισοδυναµούσε µε αφοµοίωση (assimilation) (∆αµανάκης, 1997, 34). Στόχος της η 
κοινωνικοπολιτισµική και µαθησιακή ένταξη των παιδιών των µεταναστών. Παρόλα 
αυτά, η σταδιακά διαµορφωθείσα εκπαιδευτική πρακτική που αναπτύσσεται, 
ιδιαίτερα στη περίπτωση της Γερµανίας, και η µονοπολιτισµικά προσανατολισµένη 
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πολιτική, οδηγεί περισσότερο σε αποµόνωση των µειονοτικών πληθυσµών, σε 
περιχαράκωση και περιθωριοποίηση. 

Τα παιδιά των µεταναστών είναι συνηθισµένο να αποκαλούνται ‘’δεύτερης 
γενιάς µετανάστες’’ παρόλο που ουσιαστικά δεν εµπίπτουν στην κατηγορία 
‘’µεταναστών’’ επειδή ακριβώς τις περισσότερες φορές δεν έχουν µετακινηθεί από 
χώρα σε άλλη χώρα. Ο χαρακτηρισµός τους ως ’’δεύτερης’’ ή και ‘’τρίτης’’ γενιάς 
µετανάστες δεν έχει να κάνει µε την µετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλη χώρα, 
αλλά επικεντρώνεται κυρίως στην διαιώνιση και στη συνέχιση αφενός µιας δεύτερης 
γενιάς εργατών και αφετέρου στο χαρακτηρισµό τους ως µελών µιας ξένης 
µειονότητας στους κόλπους µιας µεταναστευτικής κοινωνίας (Βεντούρα, 1994, 60). 
Τα άτοµα δεύτερης µεταναστευτικής γενιάς κοινωνικοποιούνται σε ένα περιβάλλον 
διπολιτισµικό που εµπεριέχει στοιχεία από τη µια της χώρας προέλευσης, τα οποία 
καλλιεργούνται, συντηρούνται και ενισχύονται µε την συναναστροφή µε άτοµα ίδιας 
εθνικής προέλευσης και καταγωγής, και από την άλλη της χώρας υποδοχής και του 
άµεσου κοινωνικού - πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζουν και 
βιώνονται. Η αντιφατική και αντικρουόµενη κοινωνικοποίηση που υφίσταται το 
άτοµο δεύτερης γενιάς διαφέρει ριζικά από αυτήν που δέχθηκε ο µετανάστης της 
πρώτης γενιάς. Ο τελευταίος µετακινήθηκε σε ηλικία και χρονική περίοδο δεχόµενος 
µια οµαλή κοινωνικοποίηση στη χώρα καταγωγής του και έχοντας διαµορφώσει 
σαφή προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα. Ερχόµενος, πλέον, σε επαφή µε 
τα κοινωνικά, πολιτισµικά, οικονοµικά, πολιτικά στοιχεία του νέου περιβάλλοντος 
εγκατάστασής του, ο επηρεασµός που δέχεται απ’ αυτά είναι σαφώς µικρότερος από 
αυτόν που υφίστανται τα άτοµα δεύτερης και τρίτης γενιάς.  

Τα άτοµα δεύτερης γενιάς κοινωνικοποιούνται στο ευρύτερο κοινωνικό, 
οικονοµικό, πολιτικό, γεωγραφικό περιβάλλον και στις διαµορφωθείσες 
µεταναστευτικές συνθήκες της χώρας υποδοχής, γεγονός που τους προσδίδει 
κοινωνικοπολιτισµική ευελιξία, άρα και περισσότερες πιθανότητες προσαρµογής και 
επιβίωσης (∆αµανάκης, 1987, 56), ταυτόχρονα, όµως, δέχονται ισχυρό 
κατευθυνόµενο προσανατολισµό και προσκόλληση προς την χώρα προέλευσης, 
κυρίως από τους γονείς, αλλά και την συναναστροφή µε την εθνική µειονότητα.  

 
 
 

3.3 Η γερµανική εκπαιδευτική πολιτική 
 

Στην Γερµανία η πολυµορφία που λαµβάνει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, ως 
αποτέλεσµα της ανεξάρτητης εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκεί το κάθε κρατίδιο 
διατηρώντας πάντα το γενικό πλαίσιο της Επιτροπής Υπουργών, έχει ως συνέπεια τη 
δηµιουργία πολυποίκιλων και διαφορετικών προβληµάτων, ενός µωσαϊκού. 

Με την απόφασή της στις 24/5/1976, η Σύνοδος Υπουργών Παιδείας (KMK) 
χάραξε µια εκπαιδευτική πολιτική ‘’διπλής στρατηγικής’’ αναφορικά µε την 
εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών. Τα µέτρα που λαµβάνονται ‘’συµβάλλουν 
στην κοινωνική ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών και κρατούν ανοικτή την 
επανένταξη στα σχολεία της πατρίδας τους’’ (∆αµανάκης, 1987, 141). 

Η οδηγία της ΚΜΚ αναφέρει ότι: «οι αλλοδαποί µαθητές πρέπει να καταστούν 
ικανοί να µάθουν τη γερµανική γλώσσα και να αποκτήσουν γερµανικά σχολικά 
απολυτήρια. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους 
στη µητρική τους γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά µέτρα στοχεύουν συνάµα στο να 
συµβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών παιδιών για τη διάρκεια 
παραµονή τους στην Ο∆Γ. Εκτός τούτου τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στη διατήρηση 



 65

της γλωσσικής και πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών» (Ζωγράφου, 1997, 53). 
Η αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών των µετακινούµενων εργαζόµενων 

αντιµετωπίστηκε στη λογική της ‘’υπόθεσης του ελλείµµατος’’, λαµβάνοντας το 
µορφωτικό τους κεφάλαιο ως ‘’ελλειµµατικό’’ και ακολουθώντας, αντίστοιχα, 
αντισταθµιστική πολιτική. Τα προγράµµατα της δεκαπενταετίας 1965-1980, 
επικεντρώνονταν στην παροχή προϋποθέσεων στα παιδιά των µεταναστών 
προκειµένου να ‘’εξοµοιωθούν’’ µε το ντόπιο πληθυσµό και να ενσωµατωθούν στην 
κοινωνία υποδοχής. Η αντιµετώπιση αυτή διαφοροποιείται κατά τη δεκαετία 1980 
και µετατοπίζεται στην προσέγγιση της ‘’διαφοράς’’. ∆ηλαδή, το µορφωτικό 
κεφάλαιο των µαθητών δεν θεωρείται ως ‘’ελλειµµατικό’’, αλλά ως διαφορετικό από 
αυτό των µαθητών της χώρας υποδοχής, και αντιµετωπίζεται στη βάση του 
σεβασµού και της αποδοχής (∆αµανάκης, 1997γ, 79). 

Η γερµανική πολιτική για την εκπαίδευση των αλλοδαπών καθοριζόταν από τις 
ανάγκες της αγοράς και τη ζήτηση σε εργατικό δυναµικό. Οι προσπάθειες για τον 
περιορισµό του µεγέθους µαζικής εισροής αλλοδαπών στο γερµανικό έδαφος σε 
συνδυασµό µε την ενίσχυση της παλιννόστησης αποτελούν τη στοχοθεσία της 
γερµανικής πολιτικής. Η Γερµανία από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 έως τα µέσα 
του 1970 ακολουθεί στρατηγική ένταξης των παιδιών των αλλοδαπών στο 
κοινωνικοπολιτισµικό και κατά συνέπεια και στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
Γερµανίας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει και διευκολύνει µια πιθανή επανένταξη στο 
σύστηµα της χώρας προέλευσής τους. Σταδιακά στα τέλη της δεκαετίας ‘70 (1979) 
εγκαινιάζεται η πολιτική της αφοµοίωσης ιδιαίτερα της δεύτερης και τρίτης γενιάς 
µεταναστών για να καταλήξει το 1983 στους βασικούς επιγραµµατικούς στόχους: 

- ενσωµάτωση των αλλοδαπών εργαζοµένων 
- περιορισµό της µετανάστευσης 
- προώθηση της επιθυµίας για παλιννόστηση (∆αµανάκης, 1987, 46). 
Από τα κυριότερα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η Παιδαγωγική των 

Αλλοδαπών (Auslanderpädagogik) είναι αυτό της εκπαίδευσης των 
µεταναστόπουλων. Εξάλλου, το πρόγραµµα δράσης της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών (1983) για την προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών και 
των οικογενειών τους ορίζει ότι ‘’τα παιδιά των µεταναστών εργατών θα πρέπει να 
έχουν την δυνατότητα να διδάσκονται στη µητρική τους γλώσσα και να µαθαίνουν 
διάφορες όψεις της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς, ώστε να µπορέσουν να 
διαφυλάξουν την εθνική τους ταυτότητα’’. Η υποχρέωση της χώρας που δέχεται 
µετανάστες να παρέχει σ’ αυτούς δυνατότητες µόρφωσης µέσα από οργανωµένους 
φορείς διασφαλίζει την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και στους Έλληνες 
µετανάστες.  

Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας για τα παιδιά των µεταναστών ήταν 
υποχρέωση του γερµανικού κράτους προκειµένου να διατηρηθούν τα στοιχεία της 
πολιτισµικής κληρονοµιάς που µετέφεραν οι µετανάστες της πρώτης γενιάς. Παρόλη 
τη θεσµική κατοχύρωση του δικαιώµατος διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας, η 
γερµανική εκπαιδευτική πολιτική για τους αλλοδαπούς επικεντρώνεται κυρίως στην 
αφοµοίωσή τους στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε τη βοήθεια µέτρων 
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, ουσιαστικά, δηλαδή, στη εντατική εκµάθηση της 
γερµανικής γλώσσας προκειµένου να εξαλειφθεί το ‘’ελλειµµατικό µορφωτικό 
κεφάλαιο’’ των µεταναστών (Μάρκου, 1995, 149 κ.ε.). Τα θέµατα εκπαίδευσης των 
παιδιών αλλοδαπών εργατών ρυθµίζονται από το κάθε κρατίδιο της Οµοσπονδιακής 
χώρας διαφορετικά ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της Συνόδου Υπουργών 
Παιδείας, η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς Παιδείας των κρατιδίων. Στις 
γενικές κατευθύνσεις που προσδιορίζει η Σύνοδος, τα κρατίδια έχουν το δικαίωµα να 
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διαµορφώσουν δική τους εκπαιδευτική πολιτική, πάντα βάσει των συνθηκών και των 
παραµέτρων που ισχύουν στο καθένα χωριστά.  

Σταδιακά, και ύστερα από πίεση διαφόρων φορέων η εκπαιδευτική πολιτική της 
Γερµανίας αρχίζει όχι τόσο να διαφοροποιείται, όσο να λαµβάνει περισσότερα µέτρα 
για την διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών. Με τον τρόπο αυτό 
παρέχει το δικαίωµα διατήρησης της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας µέσω των 
Τµηµάτων ∆ιδασκαλίας Μητρικής Γλώσσας και προετοιµάζει τους µετανάστες για 
την πιθανή επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους. Σύµφωνα, άλλωστε µε τις 
αρχές της διαπολιτισµικής θεωρίας που διαµορφώνεται την ίδια περίοδο σε 
θεωρητικό επίπεδο, σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, η συνάντηση πολυποίκιλων 
και διαφορετικών πολιτισµών και η ισότιµη ανάπτυξή τους θεραπεύεται µέσα από 
τις αρχές που αναπτύσσει η συγκεκριµένη θεωρία. Αναφορικά µε την εκπαίδευση 
ατόµων που ζουν σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα διακρίνεται αναγκαία η 
αποδοχή της ετερότητας του άλλου, ως βασική αρχή συνύπαρξης. Η ανάπτυξη τριών 
βασικών αξιωµάτων της διαπολιτισµικής θεωρίας παρέχει τους άξονες, πάνω στους 
οποίους βασίζεται η εκπαίδευση των αλλοδαπών σε µεταναστευτικά περιβάλλοντα 
(∆αµανάκης, 1997α, 99-105).  
- Η ισοτιµία των πολιτισµών,  
- η ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης και  
- η παροχή ίσων ευκαιριών (∆αµανάκης, 1989, 79-81). 

Παρ’ όλο που η διαπολιτισµική προσέγγιση βρήκε υποστηρικτές στο Συµβούλιο 
της Ευρώπης και στα όργανα της Ε.Ε., ερµηνεύθηκε και υλοποιήθηκε διαφορετικά, 
ή δεν υλοποιήθηκε καθόλου, στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαπολιτισµική 
ιδέα βρήκε εφαρµογή περισσότερο σε µεµονωµένα προγράµµατα και λιγότερο στην 
επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική. Ο όρος ‘’διαπολιτισµικότητα’’ δεν βρήκε τη θέση 
του στα Α.Π. (∆αµανάκης, 1997β, 35). 

Η αναγνώριση της µητρικής γλώσσας στους αλλοδαπούς µαθητές, θεωρητικά 
είναι δυνατή, στην πράξη, όµως, λόγω των επικρατουσών συνθηκών, δυσχεραίνει 
εφαρµογή της. Η έλλειψη ειδικών προγραµµάτων, διδακτικού υλικού, εγχειριδίων, 
κατάλληλα επιµορφωµένων εκπαιδευτικών, λειτουργούν ανασταλτικά στη 
λειτουργία του µαθήµατος. Η θεωρητική τεκµηρίωση για τη διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας σχετίζεται µε την πιθανότητα παλιννόστησης των αλλοδαπών και 
την προσπάθεια από γερµανικής πλευράς να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να 
ενταχθούν οµαλά στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας καταγωγής τους10. Η µορφή 
που λαµβάνει η διδασκαλία της µητρικής, είναι αποτέλεσµα της άποψης που υιοθετεί 
η γερµανική εκπαιδευτική ηγεσία. Ουσιαστικά, τα παιδιά των µεταναστών που 
παρακολουθούν το ΜΜΓ θεωρούνται προσωρινοί φιλοξενούµενοι µετανάστες – 
γεγονός που ενισχύεται από την υπογραφή των εργατικών συµβολαίων 
περιορισµένης διάρκειας. Η προσωρινότητα των µεταναστών παρείχε άλλοθι στη 
γερµανική πολιτική στο να µην δίνει προτεραιότητα στην διδασκαλία της µητρικής 
γλώσσας, αφού η προοπτική επαναπατρισµού είναι ενδεχόµενη. 

Στόχος του Μ.Υ. ήταν και εξακολουθεί να είναι, η εισαγωγή των αλλοδαπών 
µαθητών στο πολιτισµό, στη γλώσσα, στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στις κοινωνίες 

                                                 
10 Για τον Ζωγράφου (1997, …) το γερµανικό κράτος µε τον τρόπο αυτό 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση κάλυψης των εξόδων για παροχή εκπαίδευσης 
στους αλλοδαπούς αλλά κυρίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση να λάβει µέριµνα 
για µια δίγλωσση-διπολιτισµική εκπαίδευση. 
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των χωρών υποδοχής, και περιελάµβανε διάφορες µορφές εκπαίδευσης κοινές για 
‘’ντόπιους’’ και ‘’ξένους’’ ή ειδικά µόνο για ‘’ξένους’’, όπως: 
- κανονικές τάξεις 
- προπαρασκευαστικές τάξεις 
- δίγλωσσες τάξεις 
- εντατικά γλωσσικά µαθήµατα 
- φροντιστηριακά τµήµατα 

Το ΜΜΓ στόχευε στη διατήρηση και καλλιέργεια της γλώσσας και του 
πολιτισµού των µεταναστών ή/και της χώρας προέλευσης. Το ΜΜΓ είτε ήταν 
ενταγµένο στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής, οπότε 
χρηµατοδοτούνταν απ’ αυτήν, είτε λειτουργούσε εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος, οπότε την ευθύνη γι’ αυτό είχαν οι διπλωµατικές αντιπροσωπείες των 
χωρών προέλευσης. 

Η επιλογή του σχολείου, δηλαδή η φοίτηση σε ελληνικό ή γερµανικό σχολείο, 
είναι απόφαση προερχόµενη αφενός από την ενδεχόµενη παλιννόστηση των γονέων 
και αφετέρου από τον προσανατολισµό των τελευταίων σε ακαδηµαϊκά ή σε 
επιχειρηµατικά επαγγέλµατα. Η αστική νοοτροπία καθοδηγεί την εκπαιδευτική και 
κατ’ επέκταση την επαγγελµατική επιλογή. Η ενσωµάτωση στο γερµανικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργεί θεωρητικά ίσες προϋποθέσεις εξέλιξης µε αυτές 
των ιθαγενών παιδιών. Στην πράξη τα ποσοστά Ελλήνων που φοιτούν µε επιτυχία 
στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα και µάλιστα στην ανώτερη βαθµίδα της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Gymnasium) διαψεύδουν τις παραπάνω προθέσεις.  

Η Γερµανία από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 έως τα µέσα του 1970 
ακολουθεί στρατηγική ένταξης των παιδιών των αλλοδαπών στο 
κοινωνικοπολιτισµικό και κατά συνέπεια και στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
Γερµανίας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει και διευκολύνει µια πιθανή επανένταξη στο 
σύστηµα της χώρας προέλευσής τους. Σταδιακά, όµως κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1970 εφαρµόζεται η πολιτική της ενσωµάτωσης ή/και της 
αφοµοίωσης των παιδιών στο γερµανικό σύστηµα (∆αµανάκης, 1997β, 38-39). 

 
 
 

3.4 Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία  
 

Η ιστορική εξέλιξη και πορεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία 
χωρίζεται σε χρονικές περιόδους, οι οποίες έχουν άµεση σχέση και εξάρτηση από 
την επικρατούσα στην Ελλάδα πολιτική κατάσταση11. Έτσι, ως πρώτη φάση 
θεωρείται η εφταετία 1967-1974, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν σηµειώνονται 
ιδιαίτερες προσπάθειες βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης, εξαιτίας του 
ελέγχου που ασκεί η δικτατορία στην όλη οργάνωση και διοίκηση των ελληνικών 
φορέων και οργανώσεων. Το αίτηµα για ίδρυση ελληνικών σχολείων είναι κυρίαρχο, 
                                                 

11  Ο Καναβάκης (1998, 3) οριοθετεί την εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης 
στη Γερµανία σε πέντε περιόδους αρχίζοντας από τα πρώτα µεταναστευτικά χρόνια 
µέχρι και τη δεκαετία του ’90. Συγκεκριµένα: πρώτη περίοδος 1960- 1967, δεύτερη 
περίοδος 1967-1974, τρίτη περίοδος 1974-1980, τέταρτη περίοδος 1980-1990 και 
πέµπτη  περίοδος 1990-. 

Ο Γκότοβος (1997, 47) οριοθετεί µε παρόµοιο τρόπο την εξέλιξη της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία, χωρίς να περιλαµβάνει την περίοδο 
µέχρι το 1967.  
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ταυτόχρονα όµως και ελεγχόµενο από τα στελέχη του ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας. Η νοµιµοποίηση του αιτήµατος για αµιγή ελληνικά σχολεία πηγάζει από 
την ανάγκη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης. Το αίτηµα, βέβαια, 
είναι κυρίαρχο και για τις επόµενες δεκαετίες, παρόλο που αλλάζουν οι συσχετισµοί 
των δυνάµεων στις οργανώσεις και στους συλλόγους, αλλά και το πολιτικό σκηνικό 
στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος επηρεάζει άµεσα τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις των 
οµογενών. 

Η δεύτερη φάση (1974-1981) συµπίπτει µε την µεταπολιτευτική περίοδο στην 
οποία επέρχεται η Ελλάδα και την ταυτόχρονη αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής για 
τους αλλοδαπούς από γερµανικής πλευράς. Η εφαρµογή της αφοµοιωτικής πολιτικής 
και της ενσωµάτωσης που τίθεται σε διάφορα κρατίδια της Οµόσπονδης Γερµανίας, 
εγείρει και ενεργοποιεί µηχανισµούς εναντίωσης στο τιθέµενο σχέδιο. Η εναντίωση 
αυτή δεν εκφράζεται οµόφωνα από την ελληνική µειονότητα. Σαφώς επηρεασµένες 
από τις απόψεις των κοµµατικών µηχανισµών που δρουν στο γερµανικό έδαφος οι 
θέσεις των συλλογικών οργάνων των Ελλήνων διαφοροποιούνται, προς την 
εφαρµογή ενός δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, το αίτηµα για 
ενσωµάτωση υιοθετείται από πολλές ελληνικές κοινότητες και δευτεροβάθµια 
όργανα. 

Η τρίτη περίοδος (1981-1985) συµπίπτει µε την ανάληψη της διακυβέρνησης της 
Ελλάδας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και χαρακτηρίζεται από την έντονη στροφή και την 
διεκδίκηση παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης µέσω ελληνικών σχολείων µε 
ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα. Η απώτερη στοχοθεσία µιας τέτοιας διεκδίκησης 
από πλευράς Ελλήνων γονέων είναι η εξασφάλιση µιας θέσης στα παιδιά τους σε 
ελληνικά πανεπιστήµια, ορµώµενοι πάντα από την ιδέα της πιθανής παλιννόστησης. 

Όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν πείθουν για το γεγονός ότι η ελληνική 
εκπαιδευτική πολιτική δεν έχει περιλάβει στους στόχους και το σκεπτικό της ούτε 
την ιδιοµορφία της διαβίωσης σηµαντικού αριθµού ελληνοπαίδων εκτός Ελλάδας 
ούτε τα ιδιάζοντα εκπαιδευτικά προβλήµατα των παιδιών των µεταναστών και δεν 
υπάρχει υποδοχή (σχολεία, εξειδικευµένο προσωπικό, διδακτικό υλικό) για την 
εφαρµογή της όποιας πολιτικής. Επίσης, στις περισσότερες χώρες υποδοχής υπάρχει 
πληθώρα ασυντόνιστων µεταξύ τους εκπαιδευτικών φορέων (Μουσούρου, 1982, 
169-170). 

Το 1971 µόνο το 10% των Ελλήνων µαθητών (40% των Γερµανών) έχουν 
φοιτήσει σε Γυµνάσιο, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχουν την ίδια σχολική 
επίδοση. Το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει τρία είδη Μέσης Εκπαίδευσης: το 
Γυµνάσιο που οδηγεί στο Πανεπιστήµιο, το Realschule, το οποίο οδηγεί σε διάφορα 
επαγγέλµατα και το Hauptschule (βασικό σχολείο), στο οποίο φοιτούν αδύνατοι 
µαθητές (Hopf, 1997, 95). 

Οι µορφές που η ελληνική εκπαίδευση λαµβάνει στη Γερµανία είναι 
πολυποίκιλη ανάλογα πάντα µε τις ισχύουσες σε κάθε κρατίδιο νοµοθετικές 
διατάξεις. Η αυτονοµία σε εκπαιδευτικά ζητήµατα που διατηρεί κάθε οµόσπονδο 
κρατίδιο του επιτρέπει να διεκπεραιώνει τα εκπαιδευτικά ζητήµατα ανάλογα τις 
επικρατούσες συνθήκες. 

Η ποικιλία που διακρίνει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση δεν είναι πάντα 
αποτέλεσµα της γερµανικής πλευράς και της ακολουθούµενης από αυτήν 
εκπαιδευτική πολιτική, αλλά αφενός του ρόλου που διαδραµατίζει η ελληνική 
πλευρά και του λόγου που αρθρώνει. Αυτό άλλωστε είναι και το ερευνητικό 
ζητούµενο της παρούσας εργασίας, η αναζήτηση του ρόλου που η Ελλάδα ως χώρα 
αποστολής διαδραµατίζει αναφορικά µε την εκπαίδευση των Ελλήνων της 
Γερµανίας. 



 69

Αναλυτικότερα οι µορφές που λαµβάνει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην 
Γερµανία, έτσι όπως παρουσιάζονται από τον ∆αµανάκη (1987, 113-118) είναι οι 
εξής: 

Οι προπαρασκευαστικές τάξεις οι οποίες λειτουργούν σε διάφορα γερµανικά 
κρατίδια έχουν ως στόχο τους την προπαρασκευή των παιδιών για την 
παρακολούθηση των κανονικών γερµανικών τάξεων. Λειτουργούν ήδη από το 1964, 
σε περιοχές µε µικρό αριθµό µαθητών και κυρίως όπου δεν λειτουργούν δίγλωσσες 
τάξεις. Το κυριότερο µειονέκτηµα των τάξεων αυτών είναι ότι περικλείουν 
ανοµοιογενή µαθητικό πληθυσµό µε διαφορετικές γλωσσικές προϋποθέσεις. Οι 
προπαρασκευαστικές τάξεις µετατρέπονται συχνά σε εθνικές τάξεις, αποµονώνοντας 
και γκετοποιώντας έτσι τους αλλοδαπούς µαθητές. 

Οι δίγλωσσες τάξεις  λειτουργούν ως προπαρασκευαστικές τάξεις µακράς 
διάρκειας µε τιθέµενο σκοπό την ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στις γερµανικές 
τάξεις. Στο κρατίδιο της ΒΡΒ καταργούνται σταδιακά επειδή οδηγούν στην 
αποµόνωση των µαθητών, ενώ στην Βαυαρία επεκτείνονται σε όλες τις τάξεις της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το µοντέλο αυτό εξυπηρετεί διπλό σκοπό: αφενός οι 
αλλοδαποί µαθητές κρατούνται µακριά από τις κανονικές γερµανικές τάξεις, έτσι 
προλαµβάνονται οι διαµαρτυρίες των Γερµανών γονέων, αφετέρου η γκετοποίηση 
αυτή συµβάλλει στην διαιώνιση του status των µεταναστών διατηρώντας ζωντανή 
την ιδέα της παλιννόστησης. Η µονοµερής κοινωνικοποίηση που λαµβάνουν οι 
αλλοδαποί µαθητές δεν αναπτύσσει σ’ αυτούς την απαιτούµενη ανταγωνιστική 
ικανότητα. 

Οι κανονικές τάξεις  στις οποίες φοιτούν αλλοδαποί µαθητές. Ο στόχος των 
τάξεων αυτών είναι η ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών και η σταδιακή τους 
ένταξή στις κανονικές γερµανικές τάξεις. Ακολουθούν το γερµανικό Αναλυτικό 
Πρόγραµµα και διδάσκουν σ’ αυτές Γερµανοί δάσκαλοι. Η αποµόνωση των 
µαθητών τέτοιων τάξεων είναι δεδοµένη, αφού αποκόπτονται εντελώς από το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται να ενσωµατωθούν 
στη γερµανική κοινωνία. 

Το Μάθηµα Μητρικής Γλώσσας,  το οποίο καθιερώθηκε µέσα στα πλαίσια 
της αναγνώρισης του δικαιώµατος των µεταναστών να διδάσκονται τη µητρική τους 
γλώσσα. Το µάθηµα είναι προαιρετικό σε όλα σχεδόν τα κρατίδια, εκτός της Έσσης, 
γεγονός που δυσχεραίνει τη διδασκαλία του. Η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού 
υλικού, υλικοτεχνικής υποδοµής, αναλυτικού προγράµµατος και καταρτισµένων 
εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν εντείνουν το πρόβληµα της διδασκαλίας του. 
Επίσης, η αδιαφορία της γερµανικής πλευρά, η οποία ουσιαστικά είναι υποχρεωµένη 
να το προσφέρει στους αλλοδαπούς µαθητές. Η αναγκαιότητα του ΜΜΓ στηρίζεται 
στην προοπτική της παλιννόστησης των αλλοδαπών µαθητών και της αβέβαιης 
παραµονής τους στην Γερµανία. Με την προοπτική αυτή εξυπηρετείται η 
προσπάθεια της Γερµανίας να καλλιεργήσει την αίσθηση προσωρινότητας στους 
µετανάστες. 

Τα κρατίδια της Βαυαρίας, Έσσης, Κάτω Σαξωνίας, ΒΡΒ και Ρηνανίας-
Παλατινάτου, έχουν υπό την εποπτεία τους το ΜΜΓ, ενώ στα υπόλοιπα την ευθύνη 
έχουν οι διπλωµατικές αρχές των χωρών προέλευσης.  

Τα ιδιωτικά σχολεία,  τα οποία λειτουργούν στην Βαυαρία και 
χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό κράτος. Στόχος των σχολείων 
αυτών είναι η παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σύµφωνα µε το ισχύον στην 
Ελλάδα εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα σχολεία αυτά ακολουθούν το ελληνικό 
Αναλυτικό Πρόγραµµα, τα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια και απασχολούν Έλληνες 
αποσπασµένους εκπαιδευτικούς. Οι τίτλοι σπουδών που παρέχουν δεν 
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αναγνωρίζονται από το γερµανικό κράτος και η µόνη προσφορά τους είναι ότι 
δίνουν σε ένα ποσοστό των µαθητών τους την ευκαιρία εισαγωγής στα ελληνικά 
πανεπιστήµια.  
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4. Στοχοθεσία και µεθοδολογία της εργασίας 
4.1. Οριοθέτηση  θέµατος 

 
Η όσο το δυνατό µεγαλύτερη αποσαφήνιση των όρων και ο περιορισµός του 

θέµατος διασφαλίζουν την  ακριβέστερη και βαθύτερη ερεύνησή του. Ο σαφής 
χωροχρονικός περιορισµός και η χρονολογική οριοθέτηση συγκεκριµενοποιεί και 
οδηγεί στον πλήρη φωτισµός όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν την 
ερευνώµενη περιοχή (Βάµβουκας, 1988, 97-101).  

Το κεντρικό ζήτηµα των ‘’ποιοτικών’’ µεθόδων, και γενικότερα των µεθόδων 
έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών κυρίως ερευνών, εντοπίζεται στην 
δυνατότητα ή µη, γενίκευσης των αποτελεσµάτων και εξαγωγής αιτιακών σχέσεων. 
Η αναζήτηση και ο εντοπισµός των αιτιών που προκαλούν ένα φαινόµενο και η 
λεπτοµερής αποσαφήνιση όλων των παραµέτρων που το επηρεάζουν φωτίζει 
ολόπλευρα  την ερευνητική εργασία.  

Στην συγκεκριµένη ερευνητική εργασία τίθενται γενικότερα ερωτήµατα σχετικά 
µε την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται από ελληνικής πλευράς για τα 
παιδιά των µεταναστών της Γερµανίας την δεκαετία 1975-‘85. Η ανάληψη του 
συγκεκριµένου θέµατος έγινε ύστερα από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
η οποία µε τη σειρά της οδήγησε στην προσπάθεια διερεύνησης ειδικότερων 
παραµέτρων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Η επιλογή της συγκεκριµένης 
περιόδου έγινε για δυο βασικούς λόγους: α. η περίοδος αυτή είναι καθοριστική για 
την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων της Γερµανίας εξαιτίας των πολιτικών, 
οικονοµικών, κοινωνικών ζυµώσεων που λαµβάνουν χώρα τόσο στο ελληνικό όσο 
και στο γερµανικό έδαφος, και προκαλούν τη γενικότερη συζήτηση εκπαιδευτικών 
θεµάτων. β. η συγκεκριµένη δεκαετία οριοθετείται από αλλαγή της πολιτικής 
κατάστασης στην Ελλάδα, γεγονός που σηµατοδοτεί µια νέα εξέλιξη και στα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα της οµογένειας. Μετά την εφτάχρονη δικτατορία οι 
µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις αρθρώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό λόγο. Η εναλλαγή 
των δυο κυρίαρχων µεταπολιτευτικών κοµµατικών σχηµατισµών – Νέας 
∆ηµοκρατίας και ΠΑ.ΣΟ.Κ. – στην άσκηση της κρατικής εξουσίας, στιγµατίζει και 
οριοθετεί την προσέγγιση που επιχειρούν τα δυο κόµµατα.  

Είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική πολιτική αυτής της περιόδου διακρίνεται από 
ένα ελλαδοκεντρικό χαρακτήρα. Αποσπάσθηκαν αρκετές χιλιάδες Ελλήνων 
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, προωθήθηκε διδακτικό υλικό και ιδρύθηκαν αµιγή 
ελληνικά σχολεία. Το ενδιαφέρον για την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό 
ανθίζει και έρχεται ως απάντηση στην ακολουθούµενη αφοµοιωτική εκπαιδευτική 
πολιτική της Γερµανίας. Ο χαρακτηρισµός της ως ‘’επιθετικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής’’ και από τους ίδιους τους µετανάστες, τους φορείς και τους συλλόγους 
τους δηλώνει την ενεργοποίηση και την εγρήγορση στην οποία είχαν επέλθει τα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα των Ελλήνων µεταναστών (∆αµανάκης, 1997β, 37).  

Η ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική διαφαίνεται ως συνισταµένη των 
συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα, ως χώρα αποστολής µεταναστών, όσο 
στη Γερµανία ως χώρα υποδοχής. Η ιδιαιτερότητα της πολιτικής που εφαρµόζεται 
είναι ακριβώς ότι προέρχεται από ένα περιφερειακό κράτος, όπως η Ελλάδα, και 
απευθύνεται προς τους πολίτες της, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και πολίτες ενός 
άλλου κράτους (Γερµανία).  

Είναι αυτονόητο ότι οι µεταξύ των δυο κρατών σχέσεις διαµορφώνουν τις 
συνθήκες και τις προϋποθέσεις, το πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται η 
εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας. Το κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό, ιστορικό 
συγκείµενο κυρίως στον ελλαδικό χώρο επηρεάζει την οµογένεια, ιδιαίτερα σε µια 
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ευρωπαϊκή χώρα όπως η Γερµανία, η οποία συγκεντρώνει πολυπληθή αριθµό 
Ελλήνων µεταναστών. 

Το ερευνητικό ζητούµενο στη συγκεκριµένη εργασία είναι να εντοπιστεί ο 
ρόλος που διαδραµατίζουν οι επικρατούσες συνθήκες στο σχεδιασµό και την 
εκπόνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι, επιχειρείται η περιγραφή, ανάλυση και 
ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται κατά την ερευνούµενη 
περίοδο από τα δυο κόµµατα που κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας 

 
 
 
4.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας 
 

Η µελέτη του σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής και η ανάλυση της 
πρακτικής έτσι όπως διαµορφώνεται και πραγµατοποιείται, υπήρξε στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος πολλών µελετητών, κυρίως κατά τη δεκαετία 1980-9012. Η 
προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας έγινε µε τη χρήση ερµηνευτικών 
µοντέλων και συγκεκριµένων θεωριών, το βάρος των οποίων δινόταν περισσότερο 
στις µορφές διοίκησης και στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
παρά στο µέσο που τα ενεργοποιεί και τα κατευθύνει (Dale, 1982, 1280129). 

Το πλήθος των µελετών όµως επικεντρώθηκε στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα του ελλαδικού χώρου, αγνοώντας ή παρακάµπτοντας την 
εκπαίδευση της ελληνικής οµογένειας.  

Καταρχήν, σκοπός της έρευνας είναι η περιγραφή του ιστορικού, πολιτικού, 
οικονοµικού και κοινωνικού συγκείµενου εντός του οποίου πραγµατοποιείται η 
συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική. Συγκεκριµένα, είναι προς διερεύνηση τα 
αποτελέσµατα των πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας 
και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

Στη συνέχεια αναζητείται ο ρόλος φορέων και θεσµών ή άτυπων οµάδων πίεσης 
και ερευνώνται αφενός οι δυνάµεις που άσκησαν πίεση στη διαµόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, αφετέρου η προβολή και λειτουργία της πολιτικής - 
κοµµατικής ιδεολογίας στην ανάληψη εκπαιδευτικής δράσης στο επίπεδο 
σχεδιασµού για την λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ελλήνων 
µεταναστών στην Ο.∆. Γερµανία.  

Η ερευνητική προσέγγιση που επιχειρείται επικεντρώνεται στην θέαση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και του σχεδιασµού της από την οπτική γωνία του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της προσπάθειας του εθνικού κέντρου να κηδεµονεύσει  τους φορείς 
των µεταναστών σε σχέση µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ταυτόχρονα, είναι 
εµφανής στην εκπαιδευτική πολιτική που σχεδιάζεται, η απουσία της 
διαπολιτισµικής θεωρίας, που κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στην 
Γερµανία ως πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Το συγκεκριµένο κενό στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία έρχεται να καλύψει η παρούσα µελέτη εξετάζοντας την ύπαρξη ή µη 
διαφορετικών πολιτικών επιλογών κατά την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής από τις 
αντίστοιχες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε µια βάση 
περιγραφική και κυρίως µε έµφαση στην διερεύνηση και εντοπισµό εκείνων των 
παραγόντων που καθόρισαν και διαµόρφωσαν εκπαιδευτικό λόγο για την ελληνική 
                                                 

12  Για την µελέτη της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής  βλ. σχετική 
βιβλιογραφία: Φραγκουδάκη Α., (1982), Τσουκαλάς Κ., (1975), Βώρος Φ.Κ., 
(1986), Τερζής Ν., (1988), Ανθογαλίδου Θ., (1990), Ζαµπέτα Ε., (1994), 
Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη Γ., (1995), κ.α. 
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οµογένεια. 
4.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

 
Η πράξη της ιστορικής έρευνας εµπλέκει τον εντοπισµό και την οριοθέτηση 

ενός προβλήµατος ή µιας περιοχής µελέτης. Η ακολουθία συγκεκριµένων σταδίων, 
τα οποία ο ιστορικός ερευνητής σταδιακά ακολουθεί, αναφέρονται πρωταρχικά στην 
επιλογή της προς µελέτη περιοχής, την αξιολόγηση και οριοθέτηση του 
προβλήµατος. Η επιλογή των κατάλληλων πηγών δεδοµένων, η συλλογή, η 
ταξινόµηση και η επεξεργασία τους οδηγούν σε ισορροπηµένη και αντικειµενική 
έκθεση του ερευνώµενου ζητήµατος (Cohen/Manion, 1997, 74). 

Η ακριβής οριοθέτηση ενός συγκεκριµένου θέµατος οδηγεί σε ισχυρότερη και 
διεισδυτικότερη ανάλυση, απ’ ό,τι η επιφανειακή εξέταση µιας ευρείας περιοχής. Η 
σαφώς διατυπωµένη και ελέγξιµη υπόθεση και ο τεκµηριωµένος προσδιορισµός 
παρέχει τις ασφαλείς προϋποθέσεις για την ανάλυση των δεδοµένων και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων αντικειµενικών. 

 Οι υποθέσεις έρευνας είναι απαραίτητες ιδιαίτερα στην ιστορική έρευνα, 
αφού χωρίς αυτές καθίσταται περισσότερο µια απλή συγκέντρωση δεδοµένων, χωρίς 
προοπτική αντικειµενικής ανάλυσης και ερµηνείας. Η βασική υπόθεση της έρευνας 
απαιτεί µε τη σειρά της την συγκεκριµενοποίηση των επιµέρους παραµέτρων 
διερεύνησης µε την διατύπωση αναλυτικών ερωτηµάτων. Τα επιµέρους ερωτήµατα 
βοηθούν στην ολόπλευρη ερεύνηση του θέµατος, αφού προκύπτουν από τη 
θεωρητική συζήτηση και τεκµηρίωση. Οι υποθέσεις αυτές και τα ερωτήµατα είναι 
προς επαλήθευση ή προς διάψευση. Οι αρχικές υποθέσεις δίνουν το στίγµα της 
έρευνας ταυτόχρονα, όµως, είναι υπό αµφισβήτηση κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής διαδικασίας. 
1. Η εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των Ελλήνων µεταναστών στη 

Γερµανία δεν σχεδιάζεται µε βάση τα αποτελέσµατα ερευνών που ανιχνεύουν τις 
πραγµατικές ανάγκες της οµογένειας. 

2.  Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα έτσι όπως διαµορφώνεται, είναι αποτέλεσµα 
της πίεσης που ασκούν οι φορείς και οι εξωθεσµικοί παράγοντες προς τις 
ελληνικές κυβερνήσεις και των δεσµεύσεων που οι τελευταίες αναλαµβάνουν 
προκειµένου να ελέγξουν τα συνδικαλιστικά όργανα. 

3. Πιο συγκεκριµένα, αναδεικνύεται κυρίαρχος ο ρόλος των συλλογικών 
οργανώσεων των Ελλήνων. Η δυναµική των οµάδων πίεσης λειτουργεί ως 
καθοριστικός παράγοντας διαµόρφωσης εκπαιδευτικών αλλαγών και ρυθµίσεων. 

4. Οι συµφωνίες που υπογράφονται µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας, πριν και µετά 
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζουν τις σχέσεις και 
την δυναµική που αναπτύσσεται στην εκπαίδευση της οµογένειας. 

5. Η εκπαιδευτική πολιτική µιας κυβέρνησης καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από 
την ιδεολογική της τοποθέτηση. Αναµένονται, λοιπόν, διαφοροποιήσεις ανάµεσα 
στα δύο κόµµατα που κυριαρχούν  στον πολιτικό στίβο της Ελλάδας, κατά τη 
δεκαετία 1975-85. 

6. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Εξωτερικού λειτουργώντας συχνά ως ‘’πολιτικά 
πρόσωπα’’ διαµορφώνουν και ασκούν διαφορετική κάθε φορά πολιτική 
επηρεάζοντας την εκπαιδευτική κατάσταση στη συγκεκριµένη χώρα. 
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4.4 Εµπειρικό υλικό- Πηγές 
 

 Η δυσκολία απόκτησης επαρκών δεδοµένων καθιστά  την ιστορική έρευνα 
ένα από τα πλέον επίπονα είδη έρευνας όσον αφορά την επιτυχή διεξαγωγή του. 
Εξάλλου, πρωταρχική διαφορά  της ιστορικής έρευνας σε σχέση µε άλλες µορφές  
σχετίζεται µε το γεγονός ότι δεν είναι επιστήµη άµεσης παρατήρησης, αλλά 
βασίζεται σε δεδοµένα που ήδη υπάρχουν, σε δεδοµένα του παρελθόντος 
(Cohen/Manion, 1997, 79). 

 Οι πηγές στην ιστορική έρευνα χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: τις 
πρωτογενείς, οι οποίες παρέχουν τις σηµαντικές και καθοριστικές πληροφορίες και 
τις δευτερογενείς, οι οποίες συµπληρώνουν τα πρωτογενή δεδοµένα. Η αξιολόγηση 
των πηγών, ιδιαίτερα των πρωτογενών,  απαιτεί τον πλήρη έλεγχο γνησιότητας και 
εγκυρότητάς του προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την διεξαγωγή 
συµπερασµάτων. Η επιβεβαίωση της ιστορικής αξίας και της χρήσης που έχουν για 
τη διερεύνηση συγκεκριµένου θέµατος, είναι απαραίτητο βήµα πριν από 
οποιαδήποτε ερµηνεία και ανάλυσή τους. 

Το υλικό της έρευνας θα είναι πρωτογενείς πηγές για να συλλεχθούν στοιχεία 
που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωµένη και σφαιρική θέαση των γεγονότων και για 
να αποφευχθεί η συλλογή σποραδικών, ασυµπλήρωτων ή ασαφών δεδοµένων, τα 
οποία πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσµα την αξιολογική επέµβαση του συγγραφέα 
σ’ αυτά ή τη δική του υποθετική ολοκλήρωση ή συµπλήρωση των δεδοµένων 
(Kaestle, 1985, 4300-4305). 

 
 
 
 

4.4.1 Πρακτικά Βουλής 
 
Η αναζήτηση του τρόπου σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής από τους 

κυβερνητικούς µηχανισµούς και οι σχετικές ανασχέσεις που ενδεχόµενα δέχεται 
αυτός ο σχεδιασµός σε πολιτικό επίπεδο διαφαίνεται από τις συζητήσεις που 
γίνονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων  της 
ερευνούµενης περιόδου περιέχουν όλες τις συζητήσεις και καταγράφουν τις 
νοµοθετικές ρυθµίσεις γύρω από τα εκπαιδευτικά ζητήµατα που θίγονται κατά 
καιρούς αναφορικά µε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων της Γερµανίας. Η 
εκπαιδευτική πρόταση που αρθρώνουν τα κόµµατα, της Ν.∆. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
τόσο ως κυβέρνηση, όσο και ως αντιπολίτευση φωτίζουν εκτενώς τα ερευνητικά 
ζητούµενα της συγκεκριµένης εργασίας. 

Μέσα από τα κείµενα αυτά διαφαίνεται η επίσηµη τοποθέτηση κάθε 
κοµµατικού σχηµατισµού , αλλά και τα νοµοσχέδια που κατατίθενται στην Βουλή 
προς συζήτηση και ψήφιση. Κατά την ερευνούµενη περίοδο δεν ψηφίζεται 
νοµοσχέδιο σχετικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, έτσι δεν 
υπάρχουν εισηγητικές/αιτιολογικές εκθέσεις. Κυρίως εντοπίζονται ερωτήσεις και 
επερωτήσεις βουλευτών πάνω σε γενικότερα ή ειδικότερα θέµατα που απασχολούν 
τους Έλληνες µετανάστες της Γερµανίας. Αυτά τα κείµενα αποτελούν το υλικό από 
το οποίο αντλείται η επίσηµη θέση και άποψη κάθε κόµµατος. 
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4.4.2 Πρακτικά Μικτής Ελληνογερµανικής Επιτροπής Παιδείας 
 

Η µορφωτική σύµβαση Ελλάδος - Γερµανίας, η οποία υπογράφηκε στις 
17/5/1956 µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Οµοσπονδιακής Γερµανίας 
προέβλεπε τη σύσταση µιας Μικτής Ελληογερµανικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία 
θα είχε ως αντικείµενό της τις µεταξύ των δυο χωρών εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, 
µορφωτικές σχέσεις. Η επιτροπή αυτή συνεδρίαζε κάθε δύο χρόνια εναλλάξ στην 
Ελλάδα και στην Γερµανία και συµµετείχαν σ’ αυτήν η ηγεσία και τα στελέχη των 
Υπουργείων και  Παιδείας και εκπρόσωποι των συλλόγων των µεταναστών. 

Στις συζητήσεις της µικτής επιτροπής τίθενται κυρίως εκπαιδευτικά θέµατα και 
καταγράφονταν οι απόψεις των συµµετεχόντων. Αποφάσεις δεν λαµβάνει η 
επιτροπή και ο χαρακτήρας των συνεδριάσεών της είναι κυρίως ενηµερωτικός για 
τους συµµετέχοντες.  

Μέσα από τα Πρακτικά της Μικτής Ελληνογερµανικής Επιτροπής Παιδείας, ως 
επίσηµου εκφραστή της πολιτικής των δυο κρατών θα αντληθούν πληροφορίες για 
την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης στην Ο.∆. Γερµανίας, τα ζητήµατα που 
προέκυπταν, τα αιτήµατα και τις προτάσεις που γίνονται από τις  δύο χώρες. 

Τα πρακτικά είναι δίγλωσσα γραµµένα στην ελληνική και στην γερµανική 
γλώσσα, δεν είναι αναλυτικά απλά αναφέρουν γενικότερα τις συζητήσεις που 
γίνονται και υπογράφονται από τα συµµετέχοντα µέρη. Τα πρακτικά δεν αναφέρουν  
αναλυτικά το όνοµα και την ιδιότητα του εισηγητή, απλά περιγράφουν τους λόγους 
και τις τοποθετήσεις µε εκφράσεις όπως ‘’η γερµανική πλευρά’’, ‘’η ελληνική 
αντιπροσωπεία’’ κ.α. Το γεγονός της απρόσωπης αλλά ταυτόχρονα συγκεκριµένης 
σύνθεσης των µελών της ελληνικής αντιπροσωπείας η οποία συµµετέχει στις 
συνοµιλίες ωθεί στην αντιµετώπιση των πρακτικών ως πηγών που παρέχουν 
πληροφορίες για την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. 
 
 
 
4.4.3 Νοµοθετικά / θεσµικά κείµενα 
 

Η συνολική θεώρηση του ερευνητικού ζητούµενου και ο πολύπλευρος φωτισµός 
όλων των παραµέτρων που το συνθέτουν απαιτεί την εξέταση των σχετικών µε το 
θέµα νοµοθετικών ρυθµίσεων και κανόνων. Οι επιµέρους ρυθµίσεις, τα προεδρικά 
διατάγµατα, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας µε τις οποίες ρυθµίζονται τα 
θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και η αλληλογραφία του Υπουργείου µε 
τους συµβούλους εκπαίδευσης για τη διευθέτηση των επιµέρους θεµάτων που 
ανακύπτουν, αποτελούν υλικό προς ανάλυση και επεξεργασία προκειµένου να 
σχηµατιστεί ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε την εκπαίδευση των Ελλήνων 
µεταναστών στη Γερµανία.  Κατά την ερευνούµενη χρονική περίοδο απουσιάζουν 
νοµοσχέδια σχετικά µε τα εξεταζόµενα στην συγκεκριµένη εργασία ζητήµατα, 
ακριβώς επειδή δεν γίνονται τέτοιου είδους εισηγήσεις στο κοινοβουλευτικό σώµα. 
Υπάρχουν  Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Εγκύκλιοι που ρυθµίζουν επιµέρους θέµατα. 
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4.4.4 Εκθέσεις Συµβούλων Εκπαίδευσης 
 
Η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης στο εξωτερικό προέβλεπε την 

ύπαρξη συντονιστή εκπαίδευσης στα ελληνικά προξενεία και στις χώρες όπου 
υπήρχε οργανωµένη ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Οι συντονιστές µε τη λήξη του 
ακαδηµαϊκού έτους συνέτασσαν έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, 
στην οποία αναφέρονταν όλα τα στοιχεία και τα δεδοµένα της εκπαίδευσης για την 
περιοχή αρµοδιότητάς τους. Έδινα λεπτοµερή περιγραφή του αριθµού των µαθητών, 
των εκπαιδευτικών, των προβληµάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους κ.α. 

Έτσι, στις Εκθέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης Ο.∆. Γερµανίας για τα έτη 
1975-85, αναφέρονται εκτός από στατιστικά στοιχεία για τα σχολεία και τους 
µαθητές που φοιτούν σε αυτά, και προτάσεις του εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης, 
οι οποίες συνάδουν µε την εκπαιδευτική πολιτική του κυβερνώντος κόµµατος, µια 
και οι Σύµβουλοι υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.  

 
 
 

4.4.5 Λοιπές πηγές 
Για την δηµιουργία συνολικής εικόνας για την περιοχή διερεύνησης είναι 

απαραίτητη η συλλογή όσο γίνεται περισσότερων πηγών και δεδοµένων, οι οποίες 
φωτίζουν σφαιρικά το συγκείµενο και παρέχουν πολυποίκιλες πληροφορίες. Στις 
πηγές αυτές κατατάσσονται τα δηµοσιεύµατα του τύπου, τα σχετικά µε το θέµα, οι 
δηµοσιεύσεις των κοµµάτων σε διάφορα έντυπα, τα φυλλάδια και το προεκλογικό 
υλικό, το οποίο δίνει το στίγµα της πολιτικής θεώρησης του κάθε κόµµατος και 
βοηθά στην αναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις θέσεις που αναπτύσσουν σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα.  

Οι Πηγές, δηλαδή έγγραφα, επιστολές, διακηρύξεις κλπ. φορέων ή 
Συντονιστών προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας αλλά και ο,τιδήποτε άλλο 
που αφορά κυρίως στις µορφές εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων της Γερµανίας, στην 
πρωτογενή µορφή που αυτά έχουν εκδοθεί από τον  Μ.Καναβάκη, αποτελούν υλικό 
προς επεξεργασία. Η συγκεκριµένη έκδοση των πηγών αυτών θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντική γιατί παρέχει πληροφορίες ανεπεξέργαστες, πρωτογενείς. 

 
 
 

4.5 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις -Γενικά για τη µεθοδολογία 
 

Η ιστορία της παιδείας ταξινοµεί και κατατάσσει τα θέµατα που την 
απασχολούν σε ευρύτερες κατηγορίες προκειµένου να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το 
γνωστικό της αντικείµενο και να αναλυθούν τα εκπαιδευτικά γεγονότα και 
φαινόµενα µεθοδικά και συστηµατικά. Ένας βασικός κλάδος της θεµατικής της 
ιστορίας της εκπαίδευσης είναι αυτός της µελέτης της ιστορίας της εκπαιδευτικής 
νοµοθεσίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης 
(Χουρδάκης, 1997, 101). 

Η ιστορική έρευνα αναζητεί την αντικειµενικότητα όπως προκύπτει µε την 
ελαχιστοποίηση των προκαταλήψεων και των διαστρεβλώσεων που την 
στοιχειοθετούν και την χαρακτηρίζουν. Αναζητά την αλήθεια και όλες τις εκφάνσεις 
της, ενώ ως στόχο έχει την περιγραφή της συγκεκριµένης ερευνώµενης κατάστασης. 
Η ιστορική έρευνα θεωρείται ότι υστερεί ως επιστηµονική µέθοδος σε συγκεκριµένα 
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ζητήµατα, όπως αυτό της άµεσης παρατήρησης, του πειραµατισµού, της 
επανάληψης, σε σύγκριση µε τις µεθόδους των φυσικών επιστηµών. 
Χαρακτηρίζεται, όµως, ως επιστηµονική προσπάθεια, από την άποψη της συµφωνίας 
της µε τις ίδιες αρχές και τον ίδιο γενικό τρόπο σκέψης που διακρίνουν όλη την 
επιστηµονική έρευνα. 

Ειδικότερα, ως ιστορική έρευνα έχει οριστεί ο συστηµατικός και αντικειµενικός 
εντοπισµός, η εκτίµηση και σύνθεση µαρτυριών, προκειµένου να θεµελιωθούν 
γεγονότα και να συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τα συµβάντα του 
παρελθόντος. Είναι µια πράξη αναδόµησης που αναλαµβάνεται σε ένα πνεύµα 
κριτικής αναζήτησης, η οποία στοχεύσει στην πιστή αναπαράσταση µιας 
προηγούµενης εποχής. Η αναδόµηση υποδηλώνει µιας ολιστική οπτική, από την 
άποψη ότι η µέθοδος της αναζήτησης που χαρακτηρίζει την ιστορική έρευνα 
επιχειρεί να ‘’περικλείσει και κατόπιν να εξηγήσει όλη την περιοχή του παρελθόντος 
του ανθρώπου  στα πλαίσια µιας οπτικής που τονίζει σε µεγάλο βαθµό την  
κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και πνευµατική του ανάπτυξη’’ (Cohen/Manion, 
1997, 71). 

Γενικότερα η ιστορική έρευνα δίνει τη δυνατότητα να αναζητούνται στο 
παρελθόν λύσεις σε σύγχρονα προβλήµατα, φωτίζει τάσεις του παρόντος και το 
µέλλοντος, υπογραµµίζει τη σηµασία και τα αποτελέσµατα ποικίλων 
αλληλεπιδράσεων που συναντώνται σε όλες τις κουλτούρες και επιτρέπει την 
επανεκτίµηση δεδοµένων σε σχέση µε επιλεγµένες υποθέσεις και γενικεύσεις που 
διατυπώνονται σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν (Cohen/Manion, 1997, 72). 

Η ιστορική έρευνα είναι σε θέση να συµβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση 
ανάµεσα  στην πολιτική και την εκπαίδευση, ανάµεσα στο σχολείο και την κοινωνία, 
ανάµεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση, ανάµεσα στο 
δάσκαλο και τον µαθητή. Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση µπορεί να αφορά ένα 
άτοµο, µία οµάδα, ένα κίνηµα, µια ιδέα ή ένα θεσµό. Ωστόσο, κανένα  από αυτά τα 
αντικείµενα ιστορικού ενδιαφέροντος δεν µπορεί να εξεταστεί µεµονωµένα. Η 
συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των ιδεών, των κινηµάτων, των θεσµών σε ένα 
συγκεκριµένο χωροχρόνο φωτίζουν την ιστορική διερεύνηση. Η επικέντρωση σε ένα 
θέµα απλώς καθορίζει το σηµείο έµφασης προς το οποίο στρέφεται η προσοχή και το 
ενδιαφέρον του ιστορικού ερευνητή. Η ιστορική αλληλοσυσχέτιση ανθρώπων, 
κινηµάτων, θεσµών, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών, οδηγεί στην κατανόηση της 
εκπαιδευτικής αλλαγής και της σχέσης εκπαίδευσης και κουλτούρας. 

Η παραδοχή που βρίσκεται στη βάση του συλλογισµού είναι ότι µια διαδικασία 
τυπικών βηµάτων λογικής, από το γενικό στο ειδικό, ένα έγκυρο συµπέρασµα 
µπορεί να συναχθεί από µια έγκυρη πρόταση. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο J.Dewey 
η εκπαίδευση είναι µια κοινωνική διαδικασία, το ίδιο και η έρευνα για θέµατα της 
εκπαίδευσης (Cohen/Manion, 1997, 474). 

 Τα ιστορικά γεγονότα δεν υφίστανται ως ‘’γυµνά ή καθαρά’’ ανεξάρτητα 
από ερµηνείες και αξιολογήσεις. Η προσέγγισή τους είναι δυνατή µονάχα υπό το 
πρίσµα µιας θεωρίας, µιας υπόθεσης ή ενός µοντέλου (Βεϊκος, 1987, 40). Η 
ερµηνεία αυτή που υποβάλλονται τα γεγονότα  είναι η σύνθεση πράξεων, 
καταστάσεων και σχέσεων που εντάσσονται σε ένα ορισµένο κοινωνικό και χρονικό 
συγκείµενο. Η ερµηνευτική διαδικασία είναι ουσιαστικά από τη µια η αυστηρή 
παρουσία των γεγονότων και από την άλλη η επιλεκτική και αξιολογική λειτουργία 
που ασκεί ο ερευνητής σε γεγονότα του παρελθόντος.Η ιστορική διάσταση των 
κοινωνικών φαινοµένων δεν είναι δυνατό να καλυφθεί µε την απλή παρουσίαση του 
ανάλογου ιστορικού υλικού για το υπό έρευνα θέµα (Κυριαζή, 1998, 307). 
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4.5.1 Ανάλυση περιεχοµένου 

 
Η ανάλυση περιεχοµένου είναι µια µέθοδος έρευνας που χρησιµοποιεί ένα  

σύνολο διαδικασιών  το οποίο βοηθάει στην έγκυρη εξαγωγή συµπερασµάτων από 
ένα κείµενο. Σε αντίθεση µε την απλή ανάγνωση του κειµένου, η ανάλυση 
περιεχοµένου επιτρέπει: α. τη συστηµατική διερεύνηση του κειµένου, άρα το 
κείµενο εξετάζεται στην ολότητά του κι όχι αποσπασµατικά, β. οι κατηγορίες για την 
ταξινόµηση των δεδοµένων ορίζονται µε σαφήνεια έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας και γ. την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων 
(Κυριαζή, 1998, 284-5). 

Η ανάλυση περιεχοµένου σε σχέση µε άλλες εµπειρικές τεχνικές και τεχνικές 
ανάλυσης παρέχει στον ερευνητή πλεονεκτήµατα, όπως:  
- η επικοινωνία  είναι µια κεντρική όψη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι 

διαδικασίες ανάλυσης περιεχοµένου λειτουργούν άµεσα στο κείµενο ή στα 
χειρόγραφα της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

- η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων δίνει µια σφαιρική και συνολική εικόνα 
του προς εξέταση φαινοµένου. 
Η ανάλυση περιεχοµένου ορίζεται από τον Berelson (1971, 18), ως η τεχνική η 

οποία χρησιµεύει για την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική περιγραφή του 
έκδηλου περιεχοµένου ενός κειµένου, µιας επικοινωνίας, ενός µηνύµατος. Οι 
διαδικασίες ανάλυσης περιεχοµένου λειτουργούν άµεσα στο κείµενο και στα 
χειρόγραφα της ανθρώπινης επικοινωνίας. Αν και θεωρείται αντιφατική η σύζευξη 
ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, οι καλύτερες µελέτες αναλύουν τα κείµενα και 
µε τους δύο τρόπους. Ο Berelson δεν διαχωρίζει την ποιοτική από την ποσοτική 
ανάλυση περιεχοµένου θεωρώντας ότι η µια συµπληρώνει την άλλη. 

Βασική ιδέα της ανάλυσης περιεχοµένου είναι ότι πολλές λέξεις του κειµένου 
ταξινοµούνται σε πολύ λιγότερες κατηγορίες περιεχοµένου. Κάθε κατηγορία είναι 
δυνατό να αποτελείται από µία ή περισσότερες λέξεις, φράσεις, παραγράφους ή 
άλλες µονάδες του κειµένου που ταξινοµούνται στην ίδια κατηγορία και θεωρούνται 
ότι έχουν όµοιο νόηµα. Ανάλογα, πάντα, µε τους σκοπούς του  ερευνητή η 
οµοιότητα µπορεί να βασίζεται στο ακριβές νόηµα των λέξεων (π.χ. οµαδοποίηση 
συνωνύµων), ή µπορεί να βασίζεται σε λέξεις που  µοιράζονται όµοια 
‘’συµπεράσµατα’’ (π.χ.  οµαδοποίηση περισσότερων λέξεων που σχετίζονται µε την 
έννοια υγεία, δύναµη κ.α.) (Weber, 1990, 12).  

 Η ταξινόµηση και η κωδικοποίηση ενός κειµένου οδηγεί στην εξαγωγή 
αντικειµενικών συµπερασµάτων από διαφορετικούς µελετητές και καθιστά έγκυρη 
την διαδικασία ανάλυσης και ερµηνείας του. Η χρήση µεταβλητών είναι απαραίτητη 
στην ανάλυση περιεχοµένου, ακριβώς επειδή παρέχει την δυνατότητα στον ερευνητή 
να µετρήσει αυτό που αρχικά επιθυµεί και έχει πρόθεση, µειώνοντας τις πιθανότητες 
εσφαλµένης ερµηνείας. Ουσιαστικά η ανάλυση περιεχοµένου περιορίζεται στη 
µέτρηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στο υπό έρευνα κείµενο. Υπάρχουν τρεις 
τύποι αξιοπιστίας, οι οποίοι προσδίδουν εγκυρότητα και νοµιµότητα στη χρήση της 
συγκεκριµένης µεθόδου. Η σταθερότητα, η οποία αναφέρεται στην έκταση των 
αποτελεσµάτων ταξινόµησης του περιεχοµένου στο χρόνο. Η σταθερότητα µπορεί 
να προσδιοριστεί όταν το ίδιο περιεχόµενο κωδικοποιείται περισσότερο από µια 
φορά από τον ίδιο κωδικοποιητή. Οι ασυνέπειες στην κωδικοποίηση αποτελούν 
αναξιοπιστία. Η ικανότητα αναπαραγωγής, ονοµάζεται αξιοπιστία εσωτερικής 
κωδικοποίησης και αναφέρεται στο αν η ταξινόµηση του περιεχοµένου ενός 
κειµένου παράγει τα ίδια αποτελέσµατα και κωδικοποιείται όµοια από ένα 
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κωδικοποιητές. Η ακρίβεια,  η οποία αναφέρεται στην έκταση στην οποία η 
ταξινόµηση του κειµένου αντιστοιχεί σε µια νόρµα, σε ένα µοντέλο (Weber, 1990, 
17). 

Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου απαιτείται πρωταρχικά µια 
πρώτη συστηµατική ανάγνωση του προς ανάλυση υλικού σε οποιαδήποτε µορφή 
αυτό βρίσκεται. Η προσεκτική µελέτη αναδεικνύει συγκεκριµένα θέµατα τα οποία 
προβάλλονται ως σηµαντικά είτε λόγω της σηµαντικότητας που φαίνεται να 
κατέχουν (ποιοτική διάσταση), είτε λόγω της συχνότητας επανάληψής τους 
(ποσοτική διάσταση). ∆ιαµορφώνονται µ’ αυτό τον τρόπο οι τεχνικές κατηγορίες 
ανάλυσης οι οποίες ουσιαστικά περιλαµβάνουν όλα τα θέµατα του υλικού. Τα 
θέµατα αυτά κατηγοριοποιούνται και ταξινοµούνται µε βάση τις  ερευνούµενες  
εννοιολογικές κατηγορίες. 

Το επόµενο βήµα για την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου είναι ο 
προσδιορισµός της µονάδας ταξινόµησης ή καταγραφής. Ο Holsti (1969, 116) ορίζει 
ως µονάδα ταξινόµησης το µικρότερο τµήµα του κειµένου που αποδίδει αυτοδύναµο 
νόηµα και είναι δυνατό να ταξινοµηθεί και να µετρηθεί σε µια από τις κατηγορίες 
ανάλυσης. Ως µονάδα ταξινόµησης µπορεί να είναι η λέξη, η φράση, η παράγραφος, 
το θέµα κ.α. Το συνολικό κείµενο µπορεί να αποτελέσει µονάδα καταγραφής, όταν ο 
σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία που το 
χαρακτηρίζουν. Τα νοήµατα που εκφράζονται άµεσα από τα σύµβολα που 
εµφανίζονται, ή αν θα πρέπει να επιχειρήσει να ανακαλύψει και το λανθάνον 
περιεχόµενο (latent content), να προσδιορίσει τα βαθύτερα νοήµατα του κειµένου. 

Η ‘’ανάγνωση πίσω από τις γραµµές’’ θα πρέπει να  αναβάλλεται για το 
ερµηνευτικό στάδιο προκειµένου  να αναχθούν ακριβή συµπεράσµατα. Εξάλλου, 
κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης  ο ερευνητής ερµηνεύσει το περιεχόµενο της 
υπό ανάλυσης επικοινωνιακής µονάδας µε βάση τις κατηγορίες που έχει 
κατασκευάσει. Το νόηµα, όµως του περιεχοµένου δεν είναι ένα και µοναδικό ούτε ο 
τρόπος που ερµηνεύεται είναι κατ’ ανάγκη διυποκειµενικός. 

Στην συγκεκριµένη ερευνητική εργασία η ανάλυση περιεχοµένου θα 
χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατική µέθοδος προκειµένου να αναδειχθούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και στη συνέχεια να 
ερµηνευθούν. Για το λόγο αυτό υιοθετείται ως µονάδα µέτρησης το θέµα, το οποίο 
έχει προκύψει ήδη από την πρώτη ανάγνωση των πηγών και του πρωτογενούς 
υλικού. Κατ’ αυτό τον τρόπο στο συγκεκριµένο υλικό θα αναζητηθούν οι απόψεις 
που διαµορφώνουν τα κόµµατα, οι φορείς, καθώς και η σχετική πολιτική του 
Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
 Τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία. 
 Την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
 Τα προγράµµατα σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια. 
 Τη στελέχωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

 
 
 

4.5.2 Ερµηνευτική 
 

Η ερµηνευτική ιστορική ανάλυση επικεντρώνεται στην υποκειµενική διάσταση 
της κοινωνικής δράσης λαµβάνοντας υπόψη το δοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνεται. Μέσα από την λεπτοµερειακή περιγραφή 
των φαινοµένων επιδιώκεται η ερµηνεία των κοινωνικών φαινοµένων στο χώρο και 
στο χρόνο. Στόχος δεν είναι η ανάδειξη γενικών αιτιακών εξηγήσεων, αλλά η 
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συνεχής αποσαφήνιση των εννοιολογικών κατηγοριών τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες 
των περιπτώσεων. Επίσης, απαιτείται η διαµόρφωση αιτιακής εξήγησης αλλά και 
ερµηνεία των ιστορικών φαινοµένων και αλλαγών µε την εφαρµογή εναλλακτικών 
θεωρητικών υποθέσεων ή µε την ανάπτυξη µιας νέας θεωρητικής υπόθεσης µε βάση 
την ανάλυση των δεδοµένων. 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας της κατασκευής της έννοιας προϋποθέτει ότι υπάρχει 
µια καθιερωµένη θεωρία που περιλαµβάνει την υπό µέτρηση έννοια και από την 
οποία εξάγονται συγκεκριµένες ελέγξιµες υποθέσεις που διασυνδέουν την εν λόγω 
έννοια µε άλλες.  

Ένα κείµενο πρωταρχικά πρέπει να ελεχθεί ως προς την πραγµατική σηµασία 
των λεκτικών διατυπώσεων, δηλαδή να προσδιοριστούν τα σηµεία εκείνα τα οποία 
περικλείουν ένα νόηµα, το οποίο βοηθά στην κατανόηση, στην ερµηνεία, στην 
αποτίµηση των πράξεων του παρελθόντος. Η διαδικασία της κατανόησης 
συντελείται µε την ενεργή συµµετοχή και παρεµβολή ενός µεσολαβούντος 
προσώπου το οποίο σκοπό έχει την αναγνώριση, ερµηνεία και κατανόηση των 
προθέσεων του συγγραφέα προκειµένου να κατανοηθεί η παρελθούσα ιστορική 
περίοδος.  

Ένα βασικό ερώτηµα που έχει προκαλέσει εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις  είναι 
εάν ο ερευνητής θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά µε το έκδηλο περιεχόµενο 
(manifest content) του κειµένου, τα νοήµατα που εκφράζονται άµεσα από τα 
σύµβολα που εµφανίζονται, ή αν θα πρέπει να επιχειρήσει να ανακαλύψει και το 
λανθάνον περιεχόµενο (latent content), µε άλλα λόγια, να προσδιορίσει τα βαθύτερα 
νοήµατα του κειµένου (Κυριαζή, 1998, 292-3) 

Εξάλλου, η κοινωνική πραγµατικότητα κατασκευάζεται µέσα από τα νοήµατα  
που αποδίδουν τα υποκείµενα  στη δική τους συµπεριφορά και στην συµπεριφορά 
των άλλων. 

Η θεωρία που υιοθετούν οι επιστήµονες για το αντικείµενο της µελέτης τους 
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το προσλαµβάνουν. ∆ιαφορετικές θεωρίες 
οδηγούν σε διαφορετικές εκδοχές της κοινωνικής πραγµατικότητας, συχνά 
αντικρουόµενες. Ουδέτερα εργαλεία για την ανάλυση της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας, ανεξάρτητα από κάποιο θεωρητικό σχήµα δεν υπάρχουν (Khun T., 
1970, ). 

Στην διαδικασία προσέγγισης πολιτικών κειµένων που επιχειρείται στην 
παρούσα ερευνητική εργασία  ενυπάρχουν οι προβληµατισµοί και τα µεθοδολογικά 
προβλήµατα του πεδίου της ιστορίας της εκπαίδευσης. Η µέθοδος προσέγγισης του 
πρωτογενούς υλικού που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι η ερµηνευτική, η 
διαδικασία, δηλαδή, µε την οποία ο ερευνητής προσπαθεί να διευκρινίσει την 
πραγµατική σηµασία των λεκτικών διατυπώσεων, να προσδιορίσει το εµπεριέχον 
νόηµα µε σκοπό να ερµηνεύσει και να αποτιµήσει κάθε πολιτική δράση. 

Για να προσεγγίσουµε ένα κείµενο είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας 
αυτό που ο Dilthey ονόµασε ‘’ιστορικό λόγο’’, δηλαδή τη συνάντηση του ερευνητή 
µε το πνεύµα της εποχής του ιστορικού γεγονότος µέσω του οποίου εκφράζεται η 
‘’ιδιαιτερότητα της στιγµής’’. ‘’Έργο της ερµηνευτικής είναι η αναζήτηση µέσα στο 
ίδιο το κείµενο, από τη µια µεριά της εσωτερικής δυναµικής η οποία διέπει τη 
δόµηση του έργου, και από την άλλη, της δύναµης που το έργο διαθέτει να 
προβάλλει τον εαυτό του έξω από τον εαυτό του και γεννά ένα κόσµο, ο οποίος 
αληθινά θα µπορούσε να είναι ‘’αντικείµενο’’ προς το οποίο αναφέρεται το 
κείµενο’’ 

Η κατανόηση ως όρος πολυσήµαντος, στηρίζεται στην ‘’εναίσθηση’’ (empathy), 
δηλαδή στην διαίσθηση, στην ενορατική του γνώση προκειµένου ο ερευνητής να 
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κατανοήσει τα κοινωνικά και ιστορικά φαινόµενα και γεγονότα. Ο Dilthey διέγνωσε 
την πρωταρχικότητα της ‘’κατανόησης’’ (Verstehen) θεωρώντας ως σκοπό της 
ερµηνευτικής την καλύτερη κατανόηση του συγγραφέα εκ των υστέρων από τον 
αναγνώστη. Το ‘’κατανοείν’’ έχει για τον Dillthey τη σηµασία του ίδιου του 
πνεύµατος µε το οποίο αντιλαµβανόµαστε τα πνευµατικά γεγονότα, ενώ το 
‘’εξηγείν’’ έχει, κυρίως, ένα µεθοδολογικό χαρακτήρα (Βεϊκος, 1987, 180). Ο Max 
Weber χρησιµοποιεί τον ίδιο όρο για την προτεινόµενη διαδικασία διερεύνησης των 
κοινωνικών φαινοµένων µε επίκεντρο τις αξίες και την υποκειµενική σηµασία µε την 
οποία τα επενδύουν τα ίδια τα κοινωνικά υποκείµενα. Η διαδικασία βέβαια της 
ερµηνείας επιτρέπει στον ερευνητή µεγάλο ποσοστό συµµετοχής γι’ αυτό ορθά 
τίθεται το θέµα της ‘’υποκειµενικότητας’’. Ο Ricouer αντιπαρέρχεται τον κίνδυνο 
της υποκειµενικότητας θέτοντάς τον κάτω από την γενικότερη ιδέα που ονοµάζει ‘’ο 
κόσµος του έργου’’, θεωρώντας ότι ο ερευνητής δεν επιβάλλει στο έργο την ατοµική 
του περιορισµένη ικανότητα κατανόησης, αλλά το έργο του υποδεικνύει την λύση 
της ‘’κατανόησης’’ του ίδιου ‘’του εαυτού µπροστά από το κείµενο’’ (Ricouer, 
1990, 197). Στη σύλληψη του Ricoeur επικρατεί η αποκάλυψη µιας εσωτερικής 
δυναµικής του έργου, αλλά κυρίως η λειτουργία της προβολής του έργου έξω από 
τον εαυτό του. 

Η κριτική που ασκήθηκε στον όρο  επικεντρώνεται στην έλλειψη επαρκούς 
προσδιορισµού συγκεκριµένων και διαδοχικών φάσεων µέσω των οποίων 
πετυχαίνεται η κατανόηση. Η διευκρίνηση το επιπέδων που επιτυγχάνεται η γνώση 
και εξήγηση ενός φαινοµένου θα εξέλειπε την υποκειµενική διεργασία, η οποία 
ακολουθείται. Ο υποκειµενικός χαρακτήρας της κατανόησης θα περιορίζονταν από 
την σαφή οριοθέτηση κριτηρίων/σταδίων. Επίσης, η κριτική που ασκείται στη 
γνωστική διαδικασία της κατανόησης, έχει σχέση µε την αδυναµία της να 
λειτουργήσει ως επαληθευτική µέθοδος παρά µόνο  ως αποδεικτική. Στο σηµείο 
αυτό στηρίζονται τα βασικά επιχειρήµατα των επικριτών της διαδικασία της 
κατανόησης, την οποία δεν κατατάσσουν στις αυτοτελείς επιστηµονικές µεθόδους 
(Λαµπίρη-∆ηµάκη, 1989, 107). 

Η ερµηνευτική µέθοδος είναι ουσιαστικά η πνευµατική διεργασία που µεσολαβεί 
ανάµεσα στην κατανόηση ενός λόγου, µιας πράξης και στην ερµηνεία των αιτιών, 
των βαθύτερων εσωτερικών λόγων του συγγραφέα, του υποκειµένου, που τον 
οδήγησαν στην διατύπωση της συγκεκριµένης έκφρασης της συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή. Όµως, δεν είναι έτοιµη µέθοδος, ένα ‘’ολοκληρωµένο µοντέλο’’ 
προσέγγισης του νοήµατος κειµένων και συµπεριφορών, αλλά ευέλικτη τακτική 
πρόσβασης σε νοήµατα σύµφωνα µε τις εκάστοτε επιταγές, τις προτεραιότητες και 
τις προσδοκίες που θέτουν τα ερµηνεύσιµα φαινόµενα. 

Ένα κείµενο από τη στιγµή που αποσπάται από τον δηµιουργό του (καθώς και 
από την πρόθεση του δηµιουργού του) και από τις συγκεκριµένες συνθήκες, κάτω 
από τις οποίες διαµορφώθηκε πλέει στο κενό µιας δυνάµει ατέλειωτης αλυσίδας 
δυνατών ερµηνειών. Η πιθανότητα παρερµηνείας ενυπάρχει µαζί µε την προσπάθεια 
κατανόησης του κειµένου και η µόνη δυνατότητα αποφυγής της είναι η ανασύνθεση 
του κειµένου από τον ερµηνευτή. 

Η προσέγγιση ενός αντικειµένου ερµηνείας γίνεται µέσα στον ιστορικό ορίζοντα 
του καθενός, έτσι ο ερµηνευτής έχει δικό του ιστορικό ορίζοντα, ‘’προσωπικό και 
διϋποκειµενικό’’. Όµοια και το κείµενο έχει το δικό του ορίζοντα, εκφρασµένο µέσω 
του δηµιουργού του και η συνάντηση αυτών των δυο είναι αυτό που ο Gadamer 
ονοµάζει ‘’σύντηξη οριζόντων’’. 

Η διασφάλιση όµως της εγκυρότητας και της νοµιµότητας της ακριβούς 
κατανόησης του συγγραφέα και του κειµένου µε αντικειµενικό τρόπο δεν µπορεί να 
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λυθεί µέσω µιας απλής επιστροφής στην προβαλλόµενη πρόθεση του συγγραφέα. 
Ένας γενικός κανόνας διατύπωσης ορθών υποθέσεων και εικασιών δεν υπάρχει, 
υπάρχει όµως µέθοδος επικύρωσης των εικασιών. Πρόκειται για µια διαλεκτική του 
εικάζειν – επικειρώνειν  όµοια µε την διαλεκτική του κατανοείν και εξηγείν. Η τέχνη 
του εικάζειν αναφέρεται, κατά τον Ricouer στην διαδικασία ανασύνθεσης του 
κειµένου ως όλου και της ερµηνείας που επιχειρείται στη βάση της αβεβαιότητας και 
της ποιοτικής πιθανότητας. 

Η σχέση ανάµεσα στον όλον και στα µέρη εννοείται µε την έννοια ότι ‘’η 
κατανόηση µιας επιµέρους ενότητας συµβάλλει στην κατανόηση του όλου έργου’’, 
όπως αντιστοιχεί και ‘’η κατανόηση του όλου φωτίζει ακόµη περισσότερο τα 
επιµέρους’’, µε αποτέλεσµα την σε βάθος κατανόησή τους, δηµιουργώντας έτσι το 
‘’ερµηνευτικό (Hermeneutischer Zirkel), τον γνωστό ‘’ερµηνευτικό κύκλο’’ 
κύκλωµα’’ (Πυργιωτάκης, 1992, 2133 και Μιχαηλίδης, 1986, 82). Ο ερµηνευτικός 
κύκλος, νοείται ως µια σπειροειδή κίνηση που διατείνεται ανάµεσα στην κατανόηση 
και την προκατανόηση, µε άξονες περιστροφής διαρκώς αναβαθµιζόµενους και 
διευρυνόµενους, συστήνοντας έτσι µια παλινδροµική κίνηση που εκτείνεται µεταξύ 
ερµηνείας και επανερµηνείας. Ο ερµηνευτικός κύκλος δεν υπηρετεί το αθροιστικό 
και ποσοτικό µέρος της γνώσης, αλλά επιδιώκει την αποκρυπτογράφηση των 
κειµενικών καταστάσεων µέσα από µια κειµενική αναπαράσταση.  
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5. Θέσεις των ελληνικών φορέων και των οργανώσεων ως προς τις µορφές 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και το διδακτικό υλικό 

 
5.1 Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων 

 
Κινητήρια και πρωταρχική αιτία ίδρυσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων σε 

όλες τις µεγάλες πόλεις της Γερµανίας υπήρξε η ανάγκη επίλυσης των ζητηµάτων 
των σχετικών µε την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών. Οι γονείς είναι οι 
κατεξοχήν υπεύθυνοι για τη µορφή εκπαίδευσης που ακολουθούν τα παιδιά τους, 
γεγονός που τους κινητοποιεί να διεκδικήσουν - από τη στιγµή που δεν τους 
προσφέρονται - τις προϋποθέσεις για µια ισότιµη αντιµετώπιση της αλλοδαπής 
µειονότητας και το σεβασµό της γλώσσας και της κληρονοµιάς τους. Η διεκδίκηση 
εκπαιδευτικών αιτηµάτων ένωσε τους Έλληνες γονείς, οι οποίοι απευθύνονταν τόσο 
στις γερµανικές όσο και στις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές.  

Οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µέχρι την ίδρυση Συλλόγων σε κάθε πόλη 
της Γερµανίας αναδεικνύουν ως κινητήρια δύναµη ενεργοποίησης και 
κινητοποίησης των γονέων την ακολουθούµενη γερµανική εκπαιδευτική πολιτική 
προς τους αλλοδαπούς και την αντίθεση των γονέων προς αυτή. Όλες, σχεδόν, οι 
µειονότητες που ζουν σε γερµανικό έδαφος δραστηριοποιούνται σ’ αυτό τον τοµέα 
και εκφράζουν απόψεις για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η δυναµική έκφραση 
των απόψεων και των θέσεων που υποστηρίζουν είναι αποτέλεσµα της αντίστασης 
προς την αφοµοιωτική πολιτική, που εφαρµόζει το γερµανικό κράτος. 

Η µαζική ενεργοποίηση των Ελλήνων γονέων και η συµµετοχική τους δράση 
δεν πηγάζει µόνο από το ενδιαφέρον τους για τα ζητήµατα εκπαίδευσης των παιδιών 
τους, αλλά πρέπει να συσχετιστεί µε το ιστορικοκοινωνικό συγκείµενο της 
συγκεκριµένης εποχής. Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο  κεφάλαιο 2.3.3.2, η ένταξη 
των Ελλήνων µεταναστών στη γερµανική κοινωνία συντελείται µέσα από τη 
δηµιουργία ποικίλων συλλόγων και ελληνικών κοινοτήτων, που σκοπό έχουν να 
υποβοηθήσουν την ένταξη των µεταναστών στο ντόπιο περιβάλλον και την 
προώθηση των προβληµάτων που απασχολούν τη µειονότητα. Ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο µετά την πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα, παρατηρείται έντονη 
κινητικότητα στις οργανώσεις των Ελλήνων και δραστηριοποίηση, η οποία 
επικεντρώνεται στην ίδρυση πολλών συλλόγων, µε κύριο θέµα την διευθέτηση 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων. Αν και η ίδρυση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων 
έπεται της ίδρυσης ελληνικών κοινοτήτων, παρόλα αυτά οι σύλλογοι των γονέων 
κυριαρχούν, υπερέχουν και  αρθρώνουν λόγο για τα σχετιζόµενα µε την εκπαίδευση 
θέµατα.  

Αυτή η πληθώρα συλλόγων αναδεικνύει την έκφραση διαφορετικών απόψεων, 
οι οποίες λαµβάνουν τη µορφή αιτηµάτων προς διεκδίκηση και διαφοροποιούνται 
από κρατίδιο σε κρατίδιο. Εξάλλου, και η ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική 
προς τους αλλοδαπούς διαφοροποιείται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον καθεστώς 
και την δυνατότητα αυτενέργειας που ισχύει σε οµοσπονδιακό επίπεδο. 

Σε γενικές γραµµές η πορεία που ακολούθησαν οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεµόνων είναι δυνατό να συσχετιστεί και να παραλληλιστεί µε την πορεία που 
είχαν οι ελληνικές κοµµατικές οργανώσεις στη Γερµανία. Στις 8.9.1974 ιδρύεται ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων στο Κάρλσφελντ (Μόναχο), και καταγράφεται ως 
ο πρώτος του είδους του, για να ακολουθήσει λίγες µέρες αργότερα και ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεµόνων Μονάχου (Καναβάκης, 1998, τ.9, 92-93). Σταδιακά 
δηµιουργείται η Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, η οποία εκφράζει 
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τη θέση των Ελλήνων µεταναστών σχετικά µε εκπαιδευτικά θέµατα. Η συνένωση 
όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων κάθε κρατιδίου σε µια οµοσπονδία 
δηµιουργεί επιµέρους συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία είναι αναµενόµενο να 
εκφράζουν διαφορετική το καθένα άποψη, δεδοµένου ότι στη Γερµανία κάθε 
κρατίδιο ακολουθεί ξεχωριστή εκπαιδευτική πολιτική πάντα, όµως, µε βάση τις 
συστάσεις και τις οδηγίες της Συνόδου Υπουργών (Kulturministerkoferenz). Αυτή η 
ποικιλότητα απόψεων εξηγεί και την διαφορετική δραστηριοποίηση, η οποία 
κλιµακώνεται σε κρατίδια µε έντονη ελληνική παρουσία. Γεγονός είναι ότι η 
πλειοψηφία των συλλόγων των Ελλήνων γονέων επιθυµούν για τα παιδιά τους 
εκπαίδευση προσανατολισµένη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η δίγλωσση 
εκπαίδευση περιορίζεται στην µεταφορά του ελληνικού σχολείου και αναλυτικού 
προγράµµατος στη Γερµανία και εξαντλείται στην εκµάθηση της γερµανικής 
γλώσσας. 

Η ποικιλία στις µορφές εκπαίδευσης που υιοθετούνται στα κρατίδια δεν 
εµποδίζει τη διεκδίκηση δηµιουργίας ελληνικών σχολείων, αντίθετα συσπειρώνει 
τους γονείς, οι οποίοι αντιτάσσονται στη γερµανική αφοµοιωτική πολιτική. Κατά 
συνέπεια είναι αναµενόµενο το γεγονός ότι οι περισσότεροι γονείς κατά την 
ερευνούµενη δεκαετία είναι υποστηρικτές της δηµιουργίας ελληνικών τάξεων ή 
σχολείων. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που επιθυµούν πλουραλιστική λύση του 
εκπαιδευτικού προβλήµατος, είναι όµως η µειοψηφία και µάλιστα σε µεµονωµένα 
κρατίδια (∆αµανάκης, 1987, 76). Η πολυσηµία των εκφρασµένων θέσεων πηγάζει 
και από την ποικιλοµορφία της γερµανικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία δεν 
είναι ενιαία σε όλα τα κρατίδια, αφήνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, ελευθερία και 
στους Έλληνες γονείς να δράσουν. Για το λόγο αυτό δεν αποδέχονται όλοι οι 
σύλλογοι ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά συµφωνούν σε βασικά συνεκτικά 
σηµεία. 

Στην υιοθέτηση απόψεων υπέρ µιας ελληνόµορφης εκπαίδευσης έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο η επιρροή που ασκούσε το εκάστοτε προεδρείο τόσο του τοπικού 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, όσο και της Οµοσπονδίας σε πανγερµανικό 
επίπεδο. Οι προτεινόµενες κάθε φορά λύσεις του φλέγοντος για τους Έλληνες γονείς 
ζητήµατος της εκπαίδευσης ήταν αποτέλεσµα των συσχετισµών κοµµατικών 
δυνάµεων και κυρίως της δράσης των µηχανισµών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του ΚΚΕ και του 
ΚΚΕεσ  κατά τη δεκαετία 1975-’85. 

Έτσι, οι απόψεις που εκφράζονται από τους συλλόγους είναι αποτέλεσµα 
αφενός της σύγκρουσης µε το γερµανικό κράτος και της αφοµοιωτικής πολιτικής 
που αυτό εφαρµόζει, αφετέρου της πολιτικοποίησης και της κοµµατικοποίησης στην 
οποία επήλθαν οι σύλλογοι. Εξάλλου, η πληθώρα των συλλόγων αυτών είναι κυρίως 
αποτέλεσµα της οργανωτικής δράσης των ελληνικών κοµµάτων που δρουν στο 
γερµανικό έδαφος και κυρίως του ΚΚΕ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γεγονός που καθορίζει 
την στάση και τις απόψεις που υιοθετούν οι σύλλογοι. Στις κινητοποιήσεις των 
συλλόγων έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα µετά το 1975, η κοµµατική δράση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο επηρέαζε και ηγεµόνευε τους συλλόγους (∆αµανάκης, 1987, 
130). 

Στις 22/5/80 πραγµατοποιείται συνδιάσκεψη των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεµόνων όλων των κρατιδίων προκειµένου να διατυπωθεί µια ενιαία, κοινή και 
από όλους αποδεκτή άποψη για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Το αίτηµα για ίδρυση 
‘’σωστού ελληνικού σχολείου, του οποίου το αναλυτικό πρόγραµµα θα λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη τη γερµανική πραγµατικότητα’’ είναι αυτό που κυριαρχεί ανάµεσα 
στους συλλόγους σε πανγερµανικό επίπεδο (Καναβάκης, 1989, τ.2, 6). Η εναντίωση 
στην ενσωµάτωση βρίσκει τους Έλληνες γονείς σύµφωνους, επειδή έχουν έντονη 
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την ιδέα της παλιννόστησης και προσπαθούν να παράσχουν στα παιδιά τους 
ελληνική παιδεία προκειµένου να ενταχθούν εύκολα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Επιπλέον, οι γονείς επικεντρώνονται στο αίτηµα για παροχή 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών τους σε επαγγελµατικές 
σχολές, ώστε σε περίπτωση παραµονής τους στη Γερµανία να µπορούν, 
τουλάχιστον, να έχουν µια θέση εργασίας σε αυτό τον τοµέα.  

Η δηµιουργία ελληνικών σχολείων εντοπίζεται ως αίτηµα ακόµα εντονότερα, 
και µάλιστα από τους συλλόγους των γονέων, τους κατεξοχήν αρµόδιους να 
αρθρώσουν λόγο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία, ιδιαίτερα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980. Έτσι, η λειτουργία ελληνικού δηµοτικού σχολείου 
προβάλλει ως πρώτιστη ανάγκη, συνδυασµένη µε συστηµατική εκµάθηση της 
γερµανικής γλώσσας από Γερµανούς δασκάλους. Ταυτόχρονα εκφράζεται το αίτηµα 
για επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε αυτό να είναι κατάλληλα 
µετεκπαιδευµένο και να επιλέγεται µε παιδαγωγικά κριτήρια. Η αναγκαιότητα 
εκπαιδευτικών µε προσόντα επαρκή για να διδάξουν σε εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
συγκεκριµένες ανάγκες, όπως αυτές των µεταναστών, διατυπώνεται ως αίτηµα από 
τους γονείς. 

Σηµαντικό είναι το γεγονός της σηµασίας που αποδίδουν στην κατάρτιση 
αναλυτικού προγράµµατος που θα είναι προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες συνθήκες 
διαβίωσης των µαθητών. Στο αίτηµα αυτό αναγνωρίζεται µια πρώτη µορφή ενός 
δίγλωσσου αναλυτικού προγράµµατος, το οποίο θα περιέχει στοιχεία και από τη 
γερµανική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα, όπως αυτή βιώνεται από τα 
ελληνόπουλα. Η θέση αυτή είναι µια γενικόλογη τοποθέτηση χωρίς να δίνονται 
ακριβή στοιχεία και κατευθυντήριες γραµµές για τη σύνταξη αυτού του αναλυτικού 
προγράµµατος, το οποίο, µάλιστα, εντοπίζεται ως αίτηµα και από άλλους συλλόγους 
και οµάδες που δρουν στη Γερµανία. Γεγονός, πάντως, είναι ότι ήδη συζητείται η 
διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων και εντοπίζεται το πρόβληµα ότι δεν 
είναι δυνατό να ισχύουν τα προγράµµατα µε τα οποία µαθαίνουν ελληνικά οι 
µαθητές στην Ελλάδα. 

Η συνισταµένη που τείνει να επικρατήσει µεταξύ των γονέων σχετικά µε τη 
µορφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία είναι η λειτουργία ελληνικών 
σχολείων, τα οποία θα διδάσκουν µε συγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα  

Αναλυτικότερα οι απόψεις που εκφράζονται από τους κυριότερους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεµόνων που δρουν στη Γερµανία, και οι οποίες δεν είναι πάντα 
ταυτόσηµες, είναι αυτές που παρουσιάζονται στα ακόλουθα υποκεφάλαια. 

 
 
 
 

5.1.1 Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Φραγκφούρτης 
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Φραγκφούρτης ενεργοποιείται, όπως 
αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής του, στην ‘’διατήρηση εθνικής ταυτότητας’’ 
των παιδιών και στην ‘’καλλιέργεια εθνικής συνείδησης’’. Ο συγκεκριµένος 
σύλλογος εκφράζει µε ανακοίνωσή του στις 23/4/79 την αντίθεσή του προς τα 
περιεχόµενα των ελληνικών διδακτικών βιβλίων µε τα οποία διδάσκεται η ελληνική 
γλώσσα στα γερµανικά σχολεία. Θεωρώντας το περιεχόµενο των βιβλίων 
αναχρονιστικό, σωβινιστικό, αντιδηµοκρατικό και αντιπαιδαγωγικό επιζητεί την 
απόσυρσή τους από τα σχολεία και την αντικατάστασή τους µε νέα που θα 
συγγραφούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό ενός δηµοκρατικού συντάγµατος 
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και στα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα. Στο συγκεκριµένο κείµενο υποστηρίζεται 
ότι τα διδακτικά βιβλία ‘’καλλιεργώντας το µίσος των παιδιών ενάντια στους λαούς 
άλλων εθνικοτήτων και µε την συστηµατική πολεµοκαπηλεία, προετοιµάζουν 
ψυχολογικά το πολεµικό ήθος των παιδιών. Ερµηνεύουν λανθασµένα το ρόλο της 
χριστιανικής θρησκείας στην κοινωνία και αποσκοπούν στον θρησκευτικό φανατισµό. 
Γι’ αυτό το λόγο τα χαρακτηρίζουµε και αντιχριστιανικά. ∆ιαστρεβλώνουν την ιστορία 
του τόπου µας, επηρεάζουν ιδεολογικά τα παιδιά τόσο, που ξεπερνάει τα όρια της 
ιδεολογικής παιδαγωγικής βίας’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 126-127).  

Η προσέγγιση που επιχειρείται σε κείµενο που εκδίδει στις 25/6/79 ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεµόνων Φραγκφούρτης είναι σαφώς επηρεασµένη από τις θέσεις 
που αναπτύσσει το ΚΚΕ στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά θέµατα. Η ανάλυση των 
συνθηκών εντός των οποίων ζουν οι µετανάστες και η κοινωνικοποίηση που τα 
παιδιά τους δέχονται παραπέµπει στην διπολιτισµική/διγλωσσική πραγµατικότητα. 
Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς του κειµένου ‘’η γλώσσα βοηθά στην 
κοινωνικοποίηση, η κοινωνικοποίηση έχει σχέση µε το περιβάλλον του παιδιού, άρα 
θα πρέπει η γλώσσα να είναι η γερµανική. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά των ξένων θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν το ίδιο σχολείο µε τα γερµανόπουλα. Παράλληλα θα 
πρέπει να καλλιεργηθεί η µητρική γλώσσα, για την αποφυγή αποξένωσης του παιδιού 
από την οικογένειά του και για να διατηρηθεί η κοινωνικοπολιτιστική του ταυτότητα, 
να κρατήσει τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα της πατρίδας µας. ∆υστυχώς, όµως, η 
µητρική γλώσσα δεν µπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικοποίηση του 
παιδιού, γιατί λείπει το ελληνικό περιβάλλον. Άρα το εθνικό σχολείο, σε οποιαδήποτε 
µορφή του βλάπτει το παιδί διότι το αποµονώνει από το βασικό παράγοντα της 
κοινωνικοποίησής του, δηλαδή το περιβάλλον’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2., 
128). 

Την ένταξη στα γερµανικά σχολεία υποστηρίζει µε τα ίδια περίπου επιχειρήµατα 
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Σε φυλλάδια που εκδίδει και σε ανακοινώσεις 
υποστηρίζει ότι αφού η κοινωνικοποίηση των παιδιών των µεταναστών συντελείται 
στο γερµανικό κοινωνικο/πολιτισµικό περιβάλλον, είναι απαραίτητη η φοίτηση σε 
γερµανικά σχολεία ώστε να µην αποκόπτεται και να µην γκετοποιείται το 
µεταναστόπουλο από το άµεσο περιβάλλον του. Ταυτόχρονα βέβαια υποστηρίζει την 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προκειµένου να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει 
τη γλώσσα και τον πολιτισµό της πατρίδας του. 

Η αντίθεση που εκφράζεται στην ίδρυση και λειτουργία ελληνικών σχολείων 
τεκµηριώνεται από την αποµόνωση στην οποία οδηγείται ο µαθητής, ο οποίος δεν 
κοινωνικοποιείται λαµβάνοντας και ερεθίσµατα από το γερµανικό κοινωνικό 
περιβάλλον, αλλά ελλιπή στοιχεία µιας ελληνοκεντρικής κοινωνικοποίησης. Τέτοιου 
είδους καταστάσεις δηµιουργούνται όχι µόνο από τα καθαρά (αµιγή) ελληνικά 
σχολεία, αλλά ακόµα και από τις προπαρασκευαστικές τάξεις µακράς διαρκείας, ‘’οι 
οποίες θεωρούνται από πολλούς σαν σχολεία δεύτερης κατηγορίας γιατί εµποδίζουν 
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 13). 

Η επιστηµονική τεκµηρίωση της δίγλωσσης εκπαίδευσης προκύπτει από την 
ύπαρξη µαθητών που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισµούς, µιλάνε 
διαφορετικές γλώσσες αλλά εντάσσονται στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο 
συνήθως λειτουργεί µονοπολιτισµικά-µονογλωσσικά. 

Η αντίθεση στην ίδρυση ελληνικών σχολείων  είναι έντονη από το 
συγκεκριµένο σύλλογο και τα επιχειρήµατα ανασύρονται από την θεωρητική 
επιχειρηµατολογία σχετικά µε την διπολιτισµική κοινωνικοποίηση που δέχεται το 
µεταναστόπουλο.  
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5.1.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μονάχου- Βαυαρίας 
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων θέτει ως σκοπό, από την ίδρυσή του, την 
συσπείρωση των Ελλήνων γονέων για την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών 
προβληµάτων. Σε αντίθεση µε το Σύλλογο  Γονέων και Κηδεµόνων Φραγκφούρτης, 
δηλωτικός της στάσης και της άποψης που υιοθετεί είναι ο ξεκάθαρα διατυπωµένος 
σκοπός ότι ‘’ο σύλλογος προωθεί την ίδρυση ελληνικών σχολείων εκεί όπου οι 
συνθήκες το επιτρέπουν’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 360).  

Ήδη από το 1976 σε κείµενο προς τα µέλη του συλλόγου διατυπώνει τις απόψεις 
του εναντίον οποιασδήποτε µορφής ενσωµάτωσης και απαιτεί την δηµιουργία 
παιδικών σταθµών και την αναγνώριση των λειτουργούντων σχολείων ως δηµοσίων 
ελληνικών σχολείων. 

 Σε κείµενο που εκδίδει, χωρίς ηµεροµηνία έκδοσης, στα αιτήµατά του αναφέρει 
την βελτίωση των ελληνικών σχολείων. Η βελτίωση αιτιολογείται από το γεγονός 
ότι τα ήδη λειτουργούντα σχολεία ‘’δεν ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες και 
κλείνουν το δρόµο στα παιδιά µας για µια ουσιαστική µόρφωση’’ (ο.π. στο 
Καναβάκης, 1989, τ.2, 151). 

Το κρατίδιο της  Βαυαρίας είναι αυτό που είχε υιοθετήσει το ‘’ανοιχτό 
µοντέλο’’ εκπαίδευσης αλλοδαπών παιδιών, παρέχοντας τη δυνατότητα ίδρυσης και 
λειτουργίας αµιγών ελληνικών σχολείων. Αυτή η προώθηση της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης πραγµατοποιείται στα πλαίσια προσωρινής µετανάστευσης και της 
επικείµενης παλιννόστησης, η οποία καλλιεργείται τόσο από γερµανικής πλευράς, 
όσο και από τις ελληνικές οργανώσεις και συλλόγους. 

Η µορφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης δεν ικανοποιεί τους Έλληνες, οι 
οποίοι επιδιώκουν  ‘’9 υποχρεωτικές τάξεις σε κάθε ελληνικό σχολείο’’ και ‘’άµεση 
επεξεργασία ενός ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος µαθηµάτων και για τις 9 
υποχρεωτικές τάξεις’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 151). 

Σε ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Γονέων Βαυαρίας τον 
Απρίλιο 1981 αναφέρονται οι θέσεις των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων του 
κρατιδίου και τα αιτήµατα που θέτουν αναφορικά µε την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση. Η θέση της Οµοσπονδίας είναι αντίθετη προς τη γερµανική 
εκπαιδευτική πολιτική της ενσωµάτωσης και αντιπαραθέτει ‘’ένα ελληνικό σχολείο 
βασισµένο στα πολιτιστικά µας δεδοµένα, που να προσφέρει στα παιδιά µας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα ν’ αντιµετωπίσουν τη ζωή αποτελεσµατικά τόσο εδώ όσο 
και στην πατρίδα. Γιατί µόνο ένα ελληνικό σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει µια 
ανεµπόδιστη και δίκαιη κοινωνική ένταξη των παιδιών µας στην πατρίδα όταν 
επιστρέψουν’’ (Καναβάκης, 1989, τ.2, 158). Για τη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου 
σχολείου είναι απαραίτητη αφενός η σύνταξη αναλυτικού προγράµµατος που θα 
είναι βασισµένο στις επικρατούσες στη Γερµανία κοινωνικές συνθήκες, αφετέρου η 
επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού µε παιδαγωγικά κριτήρια. Το 
αίτηµα για νέο αναλυτικό πρόγραµµα το οποίο θα περιλαµβάνει τα 
κοινωνικοπολιτισµικά χαρακτηριστικά στα οποία ζουν οι Έλληνες µετανάστες είναι 
ένα διαρκές ζητούµενο, το οποίο αναφέρεται σχεδόν σε κάθε κείµενο που εκδίδεται 
από τους συλλόγους. 

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην προσχολική αγωγή, η οποία θεωρείται 
παραµεληµένη γεγονός που θα πρέπει να προσεχθεί και να διευθετηθεί, ώστε να 
ιδρυθούν παιδικοί σταθµοί όπου είναι εφικτό. 

Βασικό, επίσης, αίτηµα της οµοσπονδίας είναι η αναγνώριση των τίτλων των 
ελληνικών σχολείων για να µπορούν οι αποτυχόντες στις εξετάσεις για το Λύκειο να 
µαθητεύουν σε µια γερµανική επαγγελµατική σχολή. Βέβαια σε επιστολή προς τον 
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Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας κ. Ταλιαδούρο το 1981, ο σύλλογος εναντιώνεται 
στην αλλαγή ρύθµισης αναφορικά µε την εισαγωγή οµογενών φοιτητών σε ελληνικά 
πανεπιστήµια. Με το προεδρικό διάταγµα 37/81 τροποποιείται ο νόµος 1035/80, ο 
οποίος όριζε ότι 4% των θέσεων των ελληνικών ΑΕΙ καλύπτονταν από οµογενείς 
µαθητές. Το νέο Π.∆. ορίζει ως το κατώτατο όριο εισαγωγής στα ανώτερα και 
ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα  το 14 ως βαθµό απολυτηρίου. 

Ο συγκεκριµένος σύλλογος αντιτίθεται και κριτικάρει την εκπαιδευτική 
πολιτική που έχει ακολουθηθεί µέχρι τώρα από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, η 
οποία βοηθάει απλά στην ενσωµάτωση των ελληνοπαίδων. Συγκεκριµένα ‘’θέτει τη 
µητρική γλώσσα των Ελλήνων σε δεύτερη µοίρα, αποκλείει τα ελληνόπουλα από την 
ανώτερη και ανώτατη µόρφωση και τα οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση σε µια 
κατώτερη ή το πολύ µέση επαγγελµατική σχολή…’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 
178). 

Η χρήση ορολογίας συγγενικής µε αυτήν που χρησιµοποιεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 
διακηρύξεις και τα φυλλάδιά του13 σε συνδυασµό και µε την επιστολή του συλλόγου 
προς τον Α. Παπανδρέου, στις 22/3/80, µε αφορµή την επίσκεψη του τελευταίου 
στην Γερµανία, διαφαίνεται ένας επηρεασµός των ιδεών και των απόψεων που 
εκφράζει ο σύλλογος, οι οποίες συµφωνούν µε αυτές του κόµµατος. Εξάλλου, µε 
κείµενο που συντάσσεται στο Κάρλσφελντ στις 13/12/81  και το οποίο υπογράφει η 
Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων  Βαυαρίας διαφαίνεται καθαρά η 
πολιτική τοποθέτηση της συγκεκριµένης οµοσπονδίας. Το κείµενο απευθύνεται προς 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργό Βερυβάκη και 
Υφυπουργούς  Μόραλη και Λιάνη) και ουσιαστικά είναι µια αναλυτική παρουσίαση 
τόσο της κατάστασης  στη Γερµανία, όσο και των θέσεων του συλλόγου. Από τις 
πρώτες γραµµές του κειµένου  διαφαίνεται η θετική στάση των συγγραφέων προς 
την τότε νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..  ‘’Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Οµοσπονδίας Ελλήνων Γονέων Βαυαρίας … χαιρετίζει τη Νίκη των δυνάµεων της 
ΑΛΛΑΓΗΣ και τους καταξιωµένους  εκπροσώπους των στο Υπουργείο Παιδείας…’’ 
(ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.4. 344). Η δήλωση αυτή παραπέµπει άµεσα  στην 
ευνοϊκή τοποθέτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων προς την ελληνική 
κυβέρνηση. Όλο το κείµενο  διακατέχεται από ενθουσιασµό και διάθεση ότι θα 
επέλθει ‘’αλλαγή’’ στα εκπαιδευτικά ζητήµατα των Ελλήνων µεταναστών. Η 
εµφανής, εξάλλου, χρήση της λέξης ‘’αλλαγή’’ προέρχεται από τον σαφή επηρεασµό 
από το πολιτικό σύνθηµα της εποχής, το οποίο υιοθετεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ιδιαίτερα στην 
προεκλογική του εκστρατεία. (παραποµπή από κείµενο ΠΑ.ΣΟ.Κ.). 

Οι θέσεις της οµοσπονδίας για τη µορφή εκπαίδευσης, οι οποίες δεν 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο συγκεκριµένο κείµενο, είναι γνωστές από 
προηγούµενες τοποθετήσεις. Εξάλλου, στο συγκεκριµένο κρατίδιο ισχύει το 
λεγόµενο ‘’ανοικτό’’ διγλωσσικό µοντέλο, το οποίο παρέχει δυνατότητες στους 
µαθητές να επιλέξουν να φοιτήσουν σε προπαρασκευαστικές τάξεις (και µακράς 
διάρκειας), σε δίγλωσσες, σε κανονικές, σε Τµήµατα Μητρικής Γλώσσας ή σε 
ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή σχολεία µε ελληνικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτεί η 
ελληνική κυβέρνηση.  
                                                 

13 Η µε µαρξιστική ορολογία ανάλυση του εκπαιδευτικού, κοινωνικού, 
πολιτικού συστήµατος είναι έντονη σε κείµενα και σε ανακοινώσεις που φέρουν την 
υπογραφή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Εκφράσεις όπως ‘’εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή 
κυριαρχία’’, ‘’µονοπωλιακό κεφάλαιο’’ έχουν µεγάλο αριθµό επανάληψης. Ο 
επηρεασµός από τέτοιου είδους εκφράσεις διαφαίνεται στα κείµενα κάποιων 
συλλόγων και στις απόψεις που αυτοί εκφράζουν. 
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσχολική αγωγή, ως µορφή εκπαίδευσης µε 
πολλαπλή σπουδαιότητα στην ανάπτυξη του ατόµου. Ζητείται η ανάπτυξη του 
θεσµού του ελληνικού νηπιαγωγείου, όπου οι αντικειµενικές συνθήκες το 
επιτρέπουν ώστε ‘’να βοηθήσει ικανοποιητικά  την οικογένεια στο ρόλο της’’. 

Ο προβληµατισµός των γονέων της Βαυαρίας επικεντρώνεται στην τεχνική 
επαγγελµατική εκπαίδευση των παιδιών τους, η οποία ‘’δεν είναι φροντίδα  του 
κράτους, αλλά ασκείται αποκλειστικά από τη βιοµηχανία’’.  Το ζήτηµα της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης των παιδιών τοποθετείται στη βάση της 
παλιννόστησης, ενώ ταυτόχρονα κατηγορείται η µέχρι τότε ελληνική  κυβέρνηση 
(Νέα ∆ηµοκρατία) ότι δεν αντιµετώπισε το πρόβληµα µε οργανωµένο σχέδιο.  

Τα αναλυτικά προγράµµατα απασχολούν το σύλλογο επειδή ‘’καθορίζουν το 
µορφωτικό περιεχόµενο της σχολικής αγωγής’’, όπως επίσης και τα διδακτικά  
εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται στα ελληνικά σχολεία της Γερµανίας και τα οποία 
κρίνονται ως ακατάλληλα. ∆ιαπιστώνονται οι  διαφορετικές κοινωνικές και φυσικές 
συνθήκες ζωής στις οποίες αναπτύσσονται οι Έλληνες µαθητές της Γερµανίας και η 
ανάγκη για διαφορετικά βιβλία, αλλά και αναλυτικά προγράµµατα.  

Οι µετανάστες συσπειρώνονται γύρω από συγκεκριµένους χώρους, όπως οι 
σύλλογοι γονέων και διεκδικούν ‘’µέσω µιας πραγµατικά µαζικής και ζωντανής 
δράσης’’ τα δικαιώµατά τους… οι χώροι αυτοί έχουν µετατραπεί σε µια 
αξιοσηµείωτη κοινωνική δύναµη που πιέζει και αναγκάζει τους υπεύθυνους φορείς  
να σκέπτονται ήδη σε µια  γενική αναθεώρηση των θέσεών τους και της τακτικής 
που ακολούθησαν µέχρι σήµερα απέναντί µας (ό.π. στο Καναβάκης, τ.2., 181). 

‘’Η συµπαράσταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον αγώνα µας για τη δηµιουργία σωστού 
ελληνικού σχολείου στη Βαυαρία και γενικά στη ∆υτική Γερµανία, µε στόχο να 
µορφώσει τα ελληνόπουλα τα οποία ζουν έξω από το φυσιολογικό και κοινωνικό 
περίγυρο, διαφοροποιώντας ανάλογα τα αναλυτικά προγράµµατα και λαµβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την γερµανική πραγµατικότητα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο κύριος 
εκφραστής όλων των µη προνοµιούχων Ελλήνων είναι και ο εκφραστής των 
συµφερόντων των Ελλήνων µεταναστών της ∆. Γ… ‘’ (ό.π.  στο Καναβάκης, τ.2., 
σελ. 182). 

 
 
 
 

5.1.3 Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων  Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
 

Στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (ΒΡΒ) η εκπαιδευτική πολιτική 
που ακολουθείται σχετικά µε την εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών 
εναρµονίζεται στη λεγόµενη ‘’διπλή στρατηγική’’. Αυτό στην εκπαιδευτική 
πρακτική σηµαίνει ότι οι µορφές εκπαίδευσης περιέχουν προπαρασκευαστικές 
τάξεις, κανονικές τάξεις για αλλοδαπούς, µάθηµα µητρικής γλώσσας και κανονικές 
γερµανικές τάξεις. Με το µοντέλο αυτό, εγκαινιάζεται η πολιτική της ενσωµάτωσης 
από τη µια και της περιχαράκωσης των αλλοδαπών από την άλλη (∆αµανάκης, 1989, 
113).  

Στις συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων της ΒΡΒ διατυπώνεται 
το αίτηµα για ίδρυση ελληνικών σχολείων µε σκοπό την ελληνική µόρφωση των 
παιδιών τους. Πιο συγκεκριµένα προτείνουν στη συνέλευση στις 29/3/75 (ό.π. στο 
Καναβάκης, τ.1, 1989, 372) την ίδρυση δηµοτικών σχολείων στις πόλεις που 
υπάρχει µεγάλος αριθµός ελληνόπουλων και τριετή γυµνάσια στα µεγάλα αστικά 
κέντρα. Η τοποθέτηση των συλλόγων ΒΡΒ είναι αυτή που σε γενικές γραµµές 
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κυριαρχεί στο σύνολο, σχεδόν, των οργανώσεων και των συλλόγων των Ελλήνων. Η 
προσέγγιση των εκπαιδευτικών ζητηµάτων γίνεται µε την άρνηση οποιασδήποτε 
µορφής ενσωµάτωσης αλλά και εφαρµογής δίγλωσσου µοντέλου διδασκαλίας. Σε 
αναλυτικά κείµενα που συντάσσει η επιτροπή συλλόγων γονέων και κηδεµόνων 
ΒΡΒ διαφαίνεται η ολοκληρωµένη πρότασή της για το σχολικό ζήτηµα. Η 
ενσωµάτωση µε τη µορφή που εφαρµόζεται βρίσκει αντίθετους του συλλόγους, 
θεωρώντας ότι έχει ‘’απερίγραπτα δυσµενή αποτελέσµατα και επιπτώσεις στη 
µόρφωση των ξένων παιδιών’’ (ό.π. στο Καναβάκης, τ.1, 377). Η αιτιολόγηση για 
την θέση αυτή προέρχεται από τα αποτελέσµατα ερευνών, οι οποίες εµφανίζουν 
υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού στα παιδιά των µεταναστών. Αντιτίθενται µάλιστα 
στην εφαρµογή δίγλωσσου προγράµµατος, το οποίο οδηγεί σταδιακά στην πλήρη 
ενσωµάτωση των παιδιών στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού πρόκειται για 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και όχι ως µητρικής, όπως πραγµατικά 
είναι. 

Οι απόψεις αυτές έχουν δεχθεί σαφή επηρεασµό από τη γενικότερη συζήτηση 
για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική µειονότητα, 
διακρίνεται όµως ένας βαθύτερος επηρεασµός από τις θέσεις που εκφράζει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως κόµµα ενεργοποιηµένο και δραστηριοποιηµένο στο γερµανικό χώρο. 
Εξάλλου, ο έλεγχος των οργανώσεων αυτών και των συλλόγων από τους ελληνικούς 
κοµµατικούς µηχανισµούς έχει τεκµηριωθεί. 

Στις 29.5.75 συνήλθαν στο Solingen οι επιτροπές από διάφορες πόλεις του 
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και κατέληξαν στις παρακάτω 
προτάσεις συγκεκριµενοποιώντας τις θέσεις τους για τη µορφή της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης: 
1. ‘’α) να δηµιουργηθούν αυτόνοµες ελληνικές τάξεις από την 1η-9η τάξη. β) οι 

ελληνικές τάξεις πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στα γερµανικά σχολεία. 
2. α) όλα τα µαθήµατα να γίνονται στην ελληνική γλώσσα (εκτός: χειροτεχνίας, 

ιχνογραφίας, µουσικής, γυµναστικής) β) πρέπει να µελετηθεί από ποια ηλικία 
πρέπει να αρχίζει η συστηµατική διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας.  

3. το πρόγραµµα των µαθηµάτων πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία Ελλήνων 
και Γερµανών δασκάλων. 

4. η ύλη των ελληνικών µαθηµάτων πρέπει να προσαρµοσθεί, χωρίς να χάσει την 
ουσία της, στο εδώ περιβάλλον και τα βιώµατα των παιδιών συµπεριλαµβάνουσα 
και ό,τι χρήσιµο και αφοµοιωτικό από την ύλη του γερµανικού συστήµατος. 

5. για να λειτουργήσει χωρίς εµπόδια αυτό το σύστηµα είναι απαραίτητο: α). τα 
ενδεικτικά και απολυτήρια των ελληνικών σχολείων να αναγνωρίζονται από τις 
γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές. β). τα ενδεικτικά και απολυτήρια των 
γερµανικών σχολείων να αναγνωρίζονται από τις ελληνικές αρχές. 

6. να δηµιουργηθεί ένας αριθµός Λυκείων (10-12η τάξη) διεσπαρµένα σε όλη τη 
Γερµανία µε υποχρεωτική τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας. 

7. οι διδάσκαλοι και καθηγητές να έχουν την δυνατότητα να παραµείνουν 
περισσότερα χρόνια στη Γερµανία. Πρέπει να προετοιµάζονται στην Ελλάδα για 
την γερµανική γλώσσα.  

8. οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές στη Γερµανία να βρίσκονται σε στενή επαφή µε 
τα σχολεία, τους δασκάλους, τις επιτροπές γονέων, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν 
σε κάθε σχολείο και να εκλέγονται δηµοκρατικά από όλους τους γονείς. 

9. µέχρι την τελική ρύθµιση του εκπαιδευτικού προβλήµατος (σύµφωνα µε τα 
παραπάνω αιτήµατα) να λαµβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη και η γνώµη των 
γονέων, για το που θα φοιτήσει το παιδί τους. (Να συνεχιστεί και να επεκταθεί η 
λειτουργία των προπαρασκευαστικών τάξεων). 
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10. η συνέλευση… αντιτίθεται στην προσπάθεια ορισµένων παραγόντων επιλύσεως του 
εκπαιδευτικού προβλήµατος δια της δηµιουργίας ιδιωτικών σχολείων στη 
Γερµανία. Θέλουµε µια οργανωµένη και καλά µελετηµένη και ενιαία λύση του 
εκπαιδευτικού µας ζητήµατος. Μεµονωµένα ιδιωτικά σχολεία, καλής ή κακής 
ποιότητας, δεν εξυπηρετούν καθόλου την υπόθεσή µας. Η παιδεία είναι υποχρέωση 
του κράτους προς τους πολίτες και όχι κερδοσκοπική επιχείρηση ιδιωτών’’ (ό.π. 
στο Καναβάκης, 1989, τ.1, 363-371). 
Σηµαντική είναι η παράµετρος που εµφανίζεται σε κοινή ανακοίνωση του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΒΡΒ, της Οµοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων και 
του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών ΒΡΒ το 1979 όπου γίνεται λόγος για την 
συγγραφή κατάλληλων βιβλίων στις επικρατούσες στη Γερµανία συνθήκες. Σε 
κείµενο που εκδίδεται στις 24/11/80 η συντονιστική επιτροπή διατυπώνει την άποψη 
για ίδρυση ελληνικών σχολείων, όµως µε τη µορφή Ersatzschulen, ουσιαστικά 
προπαρασκευαστικές τάξεις µακράς διάρκειας, το κόστος των οποίων θα καλύπτει 
το γερµανικό κράτος, και ίδρυση ελληνικών λυκείων στις µεγάλες πόλεις, των 
οποίων τα έξοδα λειτουργίας θα καλύπτει το ελληνικό κράτος. Επίσης, γίνεται λόγος 
για σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και στις συνθήκες  της Γερµανίας (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 62). 

Η δραστηριοποίηση των συλλόγων στο συγκεκριµένο κρατίδιο είναι έντονη 
γεγονός που εξηγεί τις συχνές εκδόσεις φυλλαδίων, τις ανακοινώσεις και τις 
επιστολές προς την ελληνική κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας. Η επιτροπή 
Γονέων και Κηδεµόνων της πόλης Solingen επιδεικνύει έντονη δραστηριοποίηση 
αναφορικά µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα Σε ένα εκτενές κείµενο προς τους 
βουλευτές Μ. Ξυλούρη, Ν. Βενιζέλο, Κ. Μπαντουβά, Λ. Κύρκο, Ε. Χατζηνάκη, Κ. 
Αλαβάνο, Α. Κακλαµάνη αναλύεται διεξοδικά η κατάσταση στη Γερµανία και τα 
προβλήµατα που προκύπτουν σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών των 
µεταναστών. Το κείµενο κατηγορεί την κυβέρνηση της Ν.∆. ότι επέδειξε έλλειψη 
υπευθυνότητας και ενδιαφέροντος σχετικά µε τα ζητήµατα των Ελλήνων του 
εξωτερικού και ότι απλά ακολουθεί την πολιτική της ενσωµάτωσης που υιοθετούν οι 
Γερµανοί. Το ύφος του κειµένου είναι δριµύ και οι κατηγορίες που εκτοξεύονται 
εξίσου σηµαντικές. Οι προτάσεις που διατυπώνονται από τους γονείς είναι αυτές που 
εκφράζουν οι περισσότερες κοινότητες. Προτείνουν, δηλαδή, τη δηµιουργία 
ελληνικών τάξεων και τα µαθήµατα να γίνονται στα ελληνικά από Έλληνες 
δασκάλους ενώ τα µουσικοτεχνικά µαθήµατα να διδάσκονται µαζί µε τα 
γερµανόπουλα. Γι’ άλλη µια φορά επαναλαµβάνεται το αίτηµα για αναλυτικά 
προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µαθητών, για προσαρµογή των 
βιβλίων στο περιβάλλον της Γερµανίας, ταυτόχρονα µε την κατάλληλη 
προετοιµασία δασκάλων προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 
γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος και στις ανάγκες των παιδιών των 
µεταναστών.  

Η ισοτιµία των τίτλων σπουδών που λαµβάνουν οι µαθητές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται από τις γερµανικές και ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές, ώστε να είναι 
εύκολη η µεταπήδηση και ένταξη στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Το καταστατικό του συγκεκριµένου συλλόγου αναφέρει ότι ο σύλλογος 
αποσκοπεί ‘’στην προώθηση των προβληµάτων που αφορούν την προσχολική, 
σχολική και παραπέρα επαγγελµατική, τεχνική και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και 
µόρφωση’’, στην προβολή των αιτηµάτων σε γερµανική και ελληνική πλευρά και 
‘’στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 365). 

Στις 14/8/85 η οµοσπονδία συλλόγων ΒΡΒ εκδίδει ανακοίνωση στην οποία 
χαιρετίζει τη νέα ρύθµιση που εξήγγειλε η ελληνική κυβέρνηση για συµµετοχή των 
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οµογενών στα προγράµµατα τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΟΑΕ∆. Το 
αίτηµα για τη δηµιουργία δυνατοτήτων επαγγελµατικής εξειδίκευσης διατυπώνεται 
από όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων της Γερµανίας και ο 
συγκεκριµένος σύλλογος το χαρακτηρίζει ως θετική ενέργεια ιδιαίτερα για 
ελληνόπουλα που παλιννοστούν (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.4, 277). 

Η πολιτικοποίηση και κοµµατικοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων 
έχει ως αποτέλεσµα την οργάνωση και των µαθητών σε διάφορες οργανώσεις και 
συλλόγους που πρόσκεινται σε ελληνικά κόµµατα. Η δραστηριοποίηση αυτή των 
µαθητών είναι εντονότερη σε µερικά κρατίδια, προφανώς επηρεασµένη από την 
αντίστοιχη δραστηριοποίηση των γονέων. Οι διαδηλώσεις και οι διάφορες µορφές 
διαµαρτυρίες απέναντι στο γερµανικό κράτος επικεντρώνονται στην επικείµενη 
ενσωµάτωση που επιχειρείται  

 
 
 
 

5.1.4 Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης-Βυτεµβέργης  
 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων της Β.Β. διαµαρτυρόµενος για τα 

εκπαιδευτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική µειονότητα στη Γερµανία 
οργανώνει συγκέντρωση/ διαµαρτυρία µε κεντρικό αίτηµα: ‘’µια σωστή ελληνική 
εκπαίδευση, σε ελληνικά σχολεία, µε παράλληλη συστηµατική διδασκαλία της 
γερµανικής γλώσσας για τα χιλιάδες ελληνόπουλα, που ζουν στη χώρα αυτή’’ (ό.π. στο 
Καναβάκης, 1989, τ.2, 71). 

Η Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης-Βυρτεµβέργης σε 
ανακοίνωσή της το ∆εκέµβρη 1979 διατυπώνει τις απόψεις και τα αιτήµατα των 
γονέων της περιοχής κατηγορώντας ταυτόχρονα την ελληνική κυβέρνηση για 
αδιαφορία. Πρωταρχικό µέληµα είναι η µόρφωση και το µέλλον των παιδιών. Για να 
επιτευχθεί αυτό απαιτείται η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης, της 
ταυτότητας των Ελλήνων. Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων γονέων για ό,τι 
θεωρείται ελληνική ταυτότητα και η προσπάθεια διατήρησης αυτής είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε την: 
- ‘’διατήρηση της γλωσσικής, µορφωτικής και παραδοσιακής ταυτότητας των 

Ελλήνων και όλων γενικά των ξένων παιδιών 
- δηµιουργία ελληνικών σχολείων µε κύρια γλώσσα την ελληνική (ελληνικό 

πρόγραµµα) και σαν πρώτη ξένη τη γερµανική 
- ποιοτική προσαρµογή του διδακτικού προσωπικού και της διδακτέας ύλης στις 

εδώ συνθήκες ζωής και περιβάλλοντος 
- νέα ελληνογερµανική σύµβαση που να ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήµατα των 

γονιών 
- αναγνώριση συλλόγων γονέων και κηδεµόνων της Οµοσπονδίας Β.Β. σαν 

µοναδικό φορέα Ελλήνων γονιών και έναρξη διαλόγου µε ελληνικές και 
γερµανικές πλευρές’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.2, 75). 
Το αίτηµα για συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων που θα είναι προσαρµοσµένα 

στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Γερµανία, που θα περιέχουν, δηλαδή, 
στοιχεία και από την γερµανική κοινωνία προκύπτει ως άµεση ανάγκη και για τους 
γονείς του συγκεκριµένου κρατιδίου. Η επιδίωξη αυτή σε συνδυασµό µε την 
απαίτηση για λειτουργία ελληνικών σχολείων δηλώνει ότι οι γονείς έχουν ήδη 
συνειδητοποιήσει ότι η µεταφορά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στη 
Γερµανία δεν είναι η πλέον κατάλληλη. Η λειτουργία ελληνικών δηµοτικών 
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σχολείων  που θα διδάσκουν µε τα ίδια βιβλία την ελληνική και θα έχουν 
περιεχόµενο προσαρµοσµένο στις ανάγκες των µαθητών που ζουν στην Ελλάδα, 
διαφαίνεται να µην εξυπηρετεί τις συγκεκριµένες ανάγκες των παιδιών των 
Ελλήνων µεταναστών. 

 
 
 

5.2 Ελληνικές Κοινότητες 
 

Η ύπαρξη πληθώρας ελληνικών κοινοτήτων στο χώρο της Γερµανίας είναι 
αποτέλεσµα της αυτοοργάνωσης των µεταναστών, αλλά και της πολυφωνίας που 
τους διακρίνει. Οι κοινότητες εκφράζουν την ανάγκη των µεταναστών για 
εκπροσώπηση µέσω ενός συλλογικού οργάνου, το οποίο πληροί κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά, π.χ. τα µέλη του έχουν την ίδια γλώσσα, θρησκεία και εθνική 
καταγωγή. Οι ελληνικές οργανώσεις έχουν ως αποστολή τους την προώθηση των 
συµφερόντων των Ελλήνων στην Ο∆Γ, στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και 
του ελληνικού πολιτισµού. Αυτόµατα στο πεδίο δράσης της ενσωµατώνεται το 
εκπαιδευτικό ζήτηµα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες (∆αµανάκης, 1987, 
131). 

Οι θέσεις που αναπτύσσονται στις κοινότητες είναι αποτέλεσµα επιρροής από τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των κοινοτήτων. Η πολυσπερµία απόψεων και θέσεων είναι η 
συνισταµένη των επιρροών που δέχονται από την Ελλάδα οι ελληνικές κοινότητες 
και συγκεκριµένα από τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα που δρουν και 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γερµανίας. Τα κόµµατα που κυριαρχούν στις 
κοινότητες είναι κυρίως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το ΚΚΕ, εξαιτίας της οργανωτικής τους 
δράσης. Συνεπώς, οι απόψεις που εκφράζονται µέσα από τις κοινότητες είναι οι 
απόψεις των κοµµάτων που ελέγχουν τα ∆ιοικητικ0ά Συµβούλια τόσο των 
κοινοτήτων, όσο και της ΟΕΚ. Σύµφωνα µε τον Ζωγράφου (1997,101) οι 
εκφρασµένες απόψεις των µελών των κοινοτήτων δεν είναι πάντα αυτές που 
πραγµατικά υιοθετούν τα άτοµα που δραστηριοποιούνται σ’ αυτές. 

Σε κοινή σύσκεψη των αντιπροσώπων των ελληνικών κοινοτήτων και των 
ισπανικών ενώσεων γονέων επικρατεί το αίτηµα για παροχή δυνατότητας µόρφωσης 
των παιδιών των µεταναστών, ώστε να µη µειονεκτούν έναντι στα γερµανόπουλα. 
Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να δηµιουργηθούν µια σειρά από προϋποθέσεις όπως 
π.χ. ‘’κατάργηση των απογευµατινών σχολείων, ειδικευµένους Γερµανούς δασκάλους 
για τη διδασκαλία ξένων παιδιών, περισσότερους ξένους δασκάλους, περισσότερες 
θέσεις στους παιδικούς σταθµούς’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.1, 135). Πιο 
συγκεκριµένα ζητούν να παρέχονται οι προϋποθέσεις για επαγγελµατική και 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και γενικότερα να έχουν τα εφόδια ώστε να µπορούν να 
προσαρµοστούν στο ελληνικό και γερµανικό περιβάλλον, χωρίς να αποµονώνονται 
από το γερµανικό κοινωνικό περιβάλλον, να γκετοποιούνται και να 
περιθωριοποιούνται.  

Το αίτηµα που προβάλλεται επιτακτικά από τους εκπροσώπους των κοινοτήτων 
στη συγκεκριµένη ανακοίνωση είναι αυτό της κατάργησης των 
προπαρασκευαστικών τάξεων µακράς διάρκειας, οι οποίες λειτούργησαν αρχικά ως 
µεταβατική λύση και τείνουν να πάρουν µονιµότερη µορφή. Παρόλο που το κείµενο 
δεν έχει ηµεροµηνία έκδοσης, οι απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτό µπορεί εύκολα 
να αναγνωρισθούν ως συγγενικές µε αυτές που εκφράζει το ΚΚΕ. Το κείµενο, 
προφανώς, είναι γραµµένο σε µια περίοδο, όπου τα ∆Σ των ελληνικών Κοινοτήτων 
ελέγχονται από µέλη που πρόσκεινται στο ΚΚΕ. Η άποψη για κατάργηση των 
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προπαρασκευαστικών τάξεων εκφράζεται κυρίως από το ΚΚΕ θεωρώντας ότι είναι 
µέτρο προσωρινό, το οποίο εγκλωβίζει τα ελληνόπουλα και τα περιχαρακώνει.  

Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους εκφράζεται η άποψη της διατήρησης των 
προπαρασκευαστικών τάξεων, ιδιαίτερα από εκπροσώπους και οργανώσεις που 
πρόσκεινται και ελέγχονται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Το ΚΚΕ αντίθετα τάσσεται υπέρ της 
κατάργησης των τάξεων αυτών και τη δηµιουργία δίγλωσσων τάξεων στις οποίες 
συµµετέχουν Έλληνες και Γερµανοί µαθητές ταυτόχρονα.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι απόψεις που εκφράζονται από τις µεµονωµένες 
κοινότητες δεν ταυτίζονται. Ωστόσο υπάρχει κάθε φορά µια κυρίαρχη αντίληψη η 
οποία εκφράζεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) και 
στην οποία θα αναφερθούµε παρακάτω. 

 
 
 

5.3 Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων 
 

Η στάση της ΟΕΚ απέναντι στα εκπαιδευτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
οι Έλληνες µετανάστες καθορίζεται κατά κανόνα καπό την στάση που αναπτύσσουν 
οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων, ως άµεσα ενδιαφερόµενοι, αλλά και οι 
Κοινότητες, συγχρόνως όµως καθορίζεται και από τα ελληνικά κόµµατα στα οποία 
ανήκουν κάθε φορά τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΕΚ. Η Οµοσπονδία έχει, εξάλλου, ως 
στόχο της την προάσπιση των συµφερόντων των Ελλήνων µεταναστών σε 
γενικότερα θέµατα. Κινείται κυρίως σε συνδικαλιστικό επίπεδο και ο ρόλος της 
επικεντρώνεται στο να προάγει και να προωθεί τα αιτήµατα που προκύπτουν σχετικά 
µε την ελληνική µειονότητα και τα δικαιώµατα αυτής. Κατά συνέπεια εκφράζει 
άποψη για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα που απασχολούν τους Έλληνες, οι απόψεις, 
όµως, που υιοθετεί είναι αποτέλεσµα των ατόµων που διοικούν τους συλλόγους και 
τις κοινότητες. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και ενεργοποίησης που 
επιδεικνύει οργανώνει συνέδρια µε θέµα την ‘’εκπαίδευση των ελληνοπαίδων’’, 
εκδίδει φυλλάδια και ενηµερωτικά δελτία 

Ενδεικτικό της επιρροής που δέχεται από το εκάστοτε ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
είναι η ανακοίνωση που εκδίδει στις 13-14/2/82 µε την οποία αντιτάσσεται στην 
πολιτική της ενσωµάτωσης που υιοθετεί η γερµανική πολιτική ηγεσία, ταυτόχρονα, 
όµως, στρέφει τα πυρά προς τις ‘’ελληνικές κυβερνήσεις της δεξιάς, οι οποίες έχουν 
εγκαταλείψει τα ελληνόπουλα της Γερµανίας στην τύχη τους’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 
1989, τ.1, 350). Ήδη στο έκτατο συνέδριό της για το Σχολικό το 1978 η ΟΕΚ 
τάσσεται υπέρ της ένταξης των Ελλήνων στα γερµανικά σχολεία. Οι συσχετισµοί 
τότε ήταν υπέρ της ∆ηµοκρατικής Ενότητας (προσκείµενη στο ΚΚΕ), η οποία 
πρέσβευε  την ένταξη ή ενσωµάτωση στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο 
συνέδριο του 1982, οι παραταξιακοί συσχετισµοί των δυνάµεων αλλάζουν και στα 
επόµενα συνέδρια κυριαρχεί η άποψη, η οποία γίνεται ευρύτερα αποδεκτή και 
περιλαµβάνεται στις τελευταίες αποφάσεις των συνεδρίων της ΟΕΚ για 
‘’αναβάθµιση της παρεχόµενης παιδείας στα παιδιά των µεταναστών µε υποχρεωτική 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στο γερµανικό σχολικό σύστηµα, όπως επίσης και 
αναβάθµισης των υπαρχόντων ελληνικών σχολείων…’’ 
(Καρπενησιώτης/Κλεισούρας, 1998, ….). 

Η αλλαγή των θέσεων της ΟΕΚ  ως συνέπεια της αλλαγής των πολιτικών 
συσχετισµών στους κόλπους της  αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά τεκµήρια για τη 
σχέση της µε τα ελληνικά κόµµατα. 

Σε συνέντευξη του ∆.Σ. της ΟΕΚ ως συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των 
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Ελλήνων, στο εκπαιδευτικό περιοδικό ‘’Προβληµατισµοί’’ δηλώνει ότι ο ρόλος της 
είναι ‘’αυτός του σταθερού συµπαραστάτη και συναγωνιστή’’ διατυπώνοντας την 
άποψη ότι η εκπαίδευση των αλλοδαπών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ευρωπαϊκά 
πλαίσια µε µια συγκροτηµένη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική (Προβληµατισµοί, 
2/83, 7). 

Η ΟΕΚ τάσσεται υπέρ  της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών 
µεταναστών στη βάση της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας τόσο για 
παιδαγωγικούς λόγους, όσο και λόγω του σεβασµού της εθνικής ταυτότητας των 
µεταναστών. Παράλληλα τάσσεται υπέρ της εντατικής και συστηµατικής 
διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας προκειµένου να βοηθηθούν οι µαθητές στην 
οµαλή κοινωνικοποίηση και ανάπτυξή τους.  

Η µορφή εκπαίδευσης που παρέχει τις προϋποθέσεις για τους παραπάνω 
στόχους είναι ‘’ένα αυτοδύναµο ελληνικό σχολείο στη Γερµανία, αναγνωρισµένο από 
ελληνικής και γερµανικής πλευράς…’’ στις µεγάλες πόλεις, ενώ στις µικρότερες 
ενταγµένες τάξεις στα γερµανικά σχολεία µε ελληνικό πρόγραµµα 
(Προβληµατισµοί, τ.2/83, 5). Απαραίτητη προϋπόθεση για σωστή ανάπτυξη των 
παιδιών αλλά και των ίδιων των µεταναστών είναι σεβασµός της εθνικής, γλωσσικής 
και πολιτιστικής ταυτότητας. Άρα οποιασδήποτε µορφή ενσωµάτωση είναι 
καταδικαστέα και απορριπτέα. Με έγγραφό της, η Οµοσπονδία χαιρετίζει την ίδρυση 
ελληνικών σχολείων στη Γερµανία και δηλώνει ότι θα συµπαρασταθεί ‘’ενεργά και 
άµεσα τόσο στους Έλληνες γονείς και τους συλλόγους τους, όσο και στις ελληνικές 
εκπαιδευτικές αρχές για τη σωστή συγκρότηση των ελληνικών σχολείων’’ (ό.π. στο 
Καναβάκης, 1989, τ.1, 349). 

Οι απόψεις της ΟΕΚ προτάσσουν ως κοινή στρατηγική τη συνεργασία των 
ελληνικών και γερµανικών εκπαιδευτικών αρχών προκειµένου να ληφθούν 
αποφάσεις και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σωστή εκπαίδευση των 
παιδιών των Ελλήνων µεταναστών. 

 
 
 

5.4 Σύλλογοι εκπαιδευτικών –Ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές 
 
Στα πλαίσια ενεργοποίησης των ελληνικών φορέων που δρουν στη Γερµανία 

συγκροτούνται οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκφράζουν συγχρόνως άποψη για τα εκπαιδευτικά 
ζητήµατα που απασχολούν τους Έλληνες. Εξάλλου, είναι άτοµα ίδιας 
επαγγελµατικής κατηγορίας που εµπλέκονται άµεσα στην εκπαιδευτική πράξη, άρα 
είναι αναµενόµενο να εκφράζουν άποψη για τα θέµατα αυτά. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών ανανεώνονται διαρκώς εξαιτίας του ότι οι 
εκπαιδευτικοί αποσπώνται στο εξωτερικό µε πενταετή διάρκεια παραµονής 
προκειµένου να διδάξουν την ελληνική γλώσσα στις ισχύουσες µορφές 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

Ο διαχωρισµός όµως των εκπαιδευτικών σε αποσπασµένους και σε µη 
δηµόσιους14, οι οποίοι διδάσκουν επί σειρά ετών στην Ο∆Γ, επιφέρει διαφοροποίηση 
                                                 

14 Ουσιαστικά πρόκειται  για Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν σε 
ποικίλες µορφές εκπαίδευσης  µε ισχύον διαφορετικό νοµικό καθεστώς από αυτούς 
που αποσπώνται από την Ελλάδα. Σε ορισµένα κρατίδια προσλαµβάνονται από το 
γερµανικό κράτος, ανάλογα πάντα µε την µορφή εκπαίδευσης που προωθείται από 
το κρατίδιο. 
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των θέσεων και των απόψεων που υποστηρίζουν. Σηµαντική, είναι η επιρροή που 
ασκούν στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, τους οποίους εξοπλίζουν µε 
επιστηµονικά επιχειρήµατα για την υποστήριξη των αιτηµάτων και των 
διεκδικήσεών τους. Η άποψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των συλλογικών τους 
οργάνων  έχει βαρύνουσα σηµασία, επειδή οι γονείς τη θεωρούν ως άποψη 
‘’ειδικών’’ (∆αµανάκης, 1989, 131). 

Οι απόψεις που κατά καιρούς εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς δεν 
αποτελούν µια ολοκληρωµένη θέση, ούτε τάσσονται µαζικά υπέρ της µιας ή της 
άλλης µορφής εκπαίδευσης. Υπάρχει και εδώ, όπως και σε άλλες οργανώσεις 
διάσπαση απόψεων, η οποία σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και νοµικές 
προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε κρατίδιο. Αυτή η πολυσχιδία στάσεων και 
θέσεων, η οποία µάλιστα δε διατυπώνεται πάντα µε σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, έχει 
ως αποτέλεσµα να υπερέχει η άποψη συγκεκριµένων συλλόγων, οι οποίοι 
οργανώνονται και δραστηριοποιούνται περισσότερο από άλλους.  

Για παράδειγµα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας σε 
ανακοίνωσή του εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει µια κοινή θέση όλων 
των ελληνικών φορέων, συλλόγων αλλά και γονέων ως προς τη µορφή της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία θα είναι κοινή και θα εκφράζει τους φορείς 
και τους άµεσα ενδιαφερόµενους. Οι άξονες που θα κινείται η προτεινόµενη µορφή 
εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν τόσο την διάθεση της πλειονότητας των 
γονέων να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όσο και την επιθυµία της µειοψηφίας εκείνης 
που προσανατολίζεται σε πιο µόνιµη  παραµονή στη Γερµανία.   

Ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας σχεδίου που θα βοηθά την 
παλιννόστηση εκφράζοντας ταυτόχρονα την αντίθεση στην ίδρυση ‘’αµιγών 
ελληνικών σχολείων’’. Τα συγκεκριµένα σχολεία επιβαρύνουν οικονοµικά το 
ελληνικό κράτος, το οποίο επιβαρύνεται τα έξοδα λειτουργίας τους και το κυριότερο 
δεν έχουν προοπτική επιβίωσης, αφού οι γονείς που τα υποστηρίζουν θα 
επιστρέψουν στην Ελλάδα και αυτοί που θα παραµείνουν θα επιλέξουν τα γερµανικά 
σχολεία (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.4, 312). 

∆ιαφορετικές είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το Μάθηµα 
Μητρικής Γλώσσας σε σχολείο του Düsseldorf, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους 
τάσσονται υπέρ της ένταξης των ελληνόπουλων στο γερµανικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα θεωρώντας ως το καταλληλότερο  ‘’για µια καλή και δυναµική µόρφωση’’ 
των παιδιών. Τα επιχειρήµατα επικεντρώνονται στην καλύτερη ποιότητα 
εκπαίδευσης που παρέχει το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε επιστηµονικά 
καταρτισµένους εκπαιδευτικούς, σύγχρονες µεθόδους και µέσα διδασκαλίας και µε 
πληθώρα εποπτικών µέσων.  Κυρίως, όµως, τα επιχειρήµατα επικεντρώνονται στις 
προοπτικές που διαφαίνονται να έχουν οι µαθητές που αποκτούν το γερµανικό 
απολυτήριο, το οποίο  εξασφαλίζει περισσότερες και καλύτερες επαγγελµατικές 
προοπτικές (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ. 7, 75-76). 

Σε κείµενο της Γενικής Συνέλευσης καθηγητών Έσσης στις 29/11/82 
προβάλλεται ως αίτηµα ‘’η δηµιουργία Ενταγµένων ∆ηµοτικών Σχολείων και 
Γυµνασίων µε Έλληνα ∆ιευθυντή, ειδικά εκπαιδευµένο και µε διδασκαλία 20 ωρών 
τουλάχιστον εβδοµαδιαία από Έλληνες δασκάλους-καθηγητές…’’ (πρακτικό 
συνέλευσης …). 

Ως προς τα διδασκόµενα µαθήµατα προκύπτουν διάφορα θέµατα που αφορούν 
κυρίως τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Ιδιαίτερα το 1983 
υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις για διάφορα θέµατα από τους 
εκπαιδευτικούς της ΒΡΒ, οι οποίοι, µάλιστα, εκδίδουν ένα περιοδικό εκπαιδευτικών 
θεµάτων µε τίτλο ‘’Προβληµατισµοί’’ και στο οποίο παρουσιάζονται τα 
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εκπαιδευτικά προβλήµατα των Ελλήνων της Γερµανίας γενικότερα και του 
συγκεκριµένου κρατιδίου ειδικότερα. Η περιοδική αυτή έκδοση του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών ΒΡΒ περιέχει στην ύλη της άρθρα και τοποθετήσεις, τα οποία 
παραπέµπουν σε ιδεολογική τοποθέτηση κοντά στα αριστερά κόµµατα. Από την 
τοποθέτηση αυτή προκύπτουν τα σχετικά µε τον µαρξισµό άρθρα. Το συγκεκριµένο 
περιοδικό, δεν περιορίζεται στην έκφραση των απόψεων ενός συγκεκριµένου 
συλλόγου, αλλά επεκτείνει την ύλη του µε αφιερώµατα στις θέσεις που 
αναπτύσσουν διάφοροι φορείς για την ελληνική εκπαίδευση αποκτώντας µ’ αυτό τον 
τρόπο, ιστορική σηµασία και σηµαντική πηγή άντλησης πληροφοριών. 

Οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος εκφράζει 
άποψη και ενίοτε καθορίζει την εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πολιτική. Τα 
διαφοροποιηµένα κατά κρατίδιο εκπαιδευτικά ζητήµατα που προκύπτουν τίθενται 
στον κατάλληλο Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος αποφαίνεται ανάλογα και τα 
προωθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ουσιαστικά είναι ο µεταφορέας των ζητηµάτων, ο 
ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και τους συµµετέχοντες σ’ 
αυτό και τους εκπαιδευτικούς φορείς και αρµόδιους. Οι απόψεις που εκφράζει ο 
εκάστοτε Σύµβουλος Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται από τις κείµενες διατάξεις που 
ισχύουν σε κάθε κρατίδιο αλλά και από τις προσωπικές απόψεις που ο ίδιος 
υποστηρίζει.  

Στις ετήσιες ή εξαµηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλουν οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης 
στο Υπουργείο Παιδείας αναφέρονται  αναλυτικά όλα τα ζητήµατα που προκύπτουν 
καθώς και λύσεις  που οι ίδιοι προτείνουν. Για παράδειγµα, η εξαµηνιαία έκθεση που 
συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ο Σύµβουλος 
Εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης Βόννης, στις 4/1/85, γίνεται µια συνολική 
παρουσίαση των συνθηκών, των προβληµάτων αλλά και των λύσεων σχετικά µε την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο συγκεκριµένο κρατίδιο. Εκτός από τον αριθµό 
µαθητών που φοιτούν σε κάθε µορφή εκπαίδευσης αλλά και του διδακτικού 
προσωπικού που στελεχώνει αυτές τις µορφές, θίγονται ζητήµατα όπως οι 
αρµοδιότητες του κάθε φορέα, η λειτουργία των σχολικών µονάδων και κυρίως των 
ελληνικών σχολείων (Γυµνασίων, Λυκείων), τα διδακτικά υλικά και Αναλυτικά 
Προγράµµατα που χρησιµοποιούνται και τις αναπροσαρµογές που θα πρέπει να 
γίνουν προκειµένου να εκσυγχρονιστούν, αλλά και οι επαφές µε τις γερµανικές 
εκπαιδευτικές αρχές και οι συζητήσεις που διεξάγονται σχετικά µε τα ζητήµατα 
εκπαίδευσης των Ελλήνων µαθητών (Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 4/1/85). 

Επίσης, οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις οι οποίες 
αναφέρουν τα ακριβή στατιστικά στοιχεία των µαθητών της περιοχής ευθύνης τους 
καθώς και τις µορφές εκπαίδευσης που λειτουργούν. Με τον τρόπο αυτό 
συλλέγονται τα στοιχεία  για τον ακριβή αριθµό Ελλήνων µαθητών που φοιτούν σε 
διάφορες µορφές εκπαίδευσης στη Γερµανία. 
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6. Θέσεις των κοµµάτων ως προς τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, 
την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 
διδακτικό υλικό  

 
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας δραστηριοποιούνται γενικότερα στον 

ευρωπαϊκό βορρά οι ελληνικές µεταναστευτικές οργανώσεις επηρεασµένες πάντα 
από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η δραστηριοποίηση αυτή 
είναι εντονότερη σε ιδεολογικά αριστερές οργανώσεις, οι οποίες γίνονται οι πυρήνες 
οµάδων πολιτικής δράσης και έκφρασης.  

Το ενδιαφέρον για την πολιτική είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα λόγω της 
εφτάχρονης δικτατορίας, αλλά εξίσου έντονο και στη Γερµανία, όπου συναντώνται 
τα πολιτικά προβλήµατα από τον ελλαδικό χώρο µε τα πολυποίκιλα προβλήµατα και 
τις ανάγκες του µετανάστη. Το ενδιαφέρον για την πολιτική αυξάνεται και 
ταυτόχρονα µεταλλάσσεται σε κοµµατικό ενδιαφέρον, µε την έννοια της ένταξης 
στα κόµµατα και της ενεργοποίησης στο πλαίσιο δράσης τους. Τα κόµµατα 
µαζικοποιούνται και αναπτύσσονται οργανωτικά προσλαµβάνοντας στους κόλπους 
τους µεγάλο πλήθος µεταναστών. Η οργανωτική ανάπτυξη των πολιτικών κοµµάτων 
παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική για το καθένα και έχει σχέση µε την ευρύτερη 
τοποθέτηση απέναντι στο µεταναστευτικό φαινόµενο. 

Πιο συγκεκριµένα, για τα κοµµουνιστικά, και γενικότερα αριστερά, κόµµατα η 
προσέγγιση της µεταναστευτικής µάζας και η προάσπιση των συµφερόντων της 
προκύπτει ως άµεσο αποτέλεσµα της θεώρησης που αναπτύσσουν σχετικά µε το 
µεταναστευτικό εργατικό πλεόνασµα και την εκµετάλλευση που αυτό υπόκειται από 
το καπιταλιστικό αναπτυγµένο κέντρο, δηλαδή τη βορειο-δυτική Ευρώπη. Τα 
αιτήµατα και οι διεκδικήσεις των εργατικών συνδικάτων προσαρµόζονται και 
τροποποιούνται ανάλογα µε τη σύνθεση του εκάστοτε προεδρείου και διοικητικού 
συµβουλίου. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις εξελίσσονται οι διαδικασίες κοµµατικής 
οργάνωσης των Ελλήνων µεταναστών, οι οποίες δεν είναι πάντα συνειδητές και 
συνειδητοποιηµένες. Εξάλλου, η πορεία και ιστορική εξέλιξη των ελληνικών 
κοµµάτων σε γερµανικό έδαφος ενισχύει την άποψη ότι αυτή εξαρτάται από το 
έρεισµα που έχει το καθένα από αυτά στο µεταναστευτικό χώρο. Να επισηµανθεί, 
βέβαια, ότι η διαφορετική ανάπτυξη έχει άµεση σχέση µε την ιδεολογική 
τοποθέτηση των κοµµάτων. Έτσι προκύπτει µια έντονη δραστηριοποίηση, η οποία 
οδηγεί ακόµα και σε ίδρυση νέων κοµµάτων, όπως στην περίπτωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η αναλυτική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των κοµµατικών µηχανισµών 
φανερώνει δυο διαφορετικές πρακτικές βάσει των οποίων κινήθηκαν και έδρασαν τα 
ελληνικά κόµµατα. Ουσιαστικά υπήρξε ένα δίπολο στη µια πλευρά του οποίου 
υπήρχαν τα αριστερά κόµµατα (ΚΚΕ, ΠΑ.ΣΟ.Κ.), µε έντονη δραστηριοποίηση στο 
µεταναστευτικό περιβάλλον, και στην άλλη µια αδρανοποιηµένη Ν.∆., η οποία δεν 
θεωρεί απαραίτητη την οργάνωση της εκλογικής της βάσης. Οι πρακτικές αυτές 
οδηγούν στον έλεγχο των οργανώσεων και των συλλόγων από τα κόµµατα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΚΚΕ αλλά και στην ταυτόχρονη αποµάκρυνση της Ν.∆. από τα 
προβλήµατα των µεταναστών. 

Οι εσωτερικές διεργασίες που συντελούνται σε κάθε κόµµα καθώς και η 
εναλλαγή στην εξουσία – τουλάχιστον για το κόµµα της Ν.∆. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. -  
διαµορφώνουν νέες προϋποθέσεις και δεδοµένα και διαφοροποιούν τις στάσεις και 
τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο χωρισµός του Κοµουνιστικού 
Κόµµατος Ελλάδος, από το Μάιο του 1968, σε δυο διαφορετικά κόµµατα, το ΚΚΕ 
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εσωτερικού και το ΚΚΕ εξωτερικού, µε διαµετρικά αντίθετα, σε ορισµένα ζητήµατα 
θέσεις. 

Το ΠΑΚ ιδρύθηκε και έδρασε κυρίως την περίοδο της δικτατορίας  
συντονίζοντας τoν αγώνα εναντίον της. Με την πτώση της χούντας µετατρέπεται σε 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαδραµατίζοντας σηµαίνοντα ρόλο στα µεταπολιτευτικά πολιτικά 
δρώµενα της Ελλάδας. Οι στόχοι και οι σκοποί οργανώσεων τέτοιου είδους όπως το 
ΠΑΚ επικεντρώνονται και δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγώνα κατά της 
δικτατορίας αλλά και στην στήριξη του Έλληνα µετανάστη και στην παροχή 
βοήθειας προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν. Η προστασία 
των δικαιωµάτων του µετανάστη και η διαφύλαξη και προάσπιση των συµφερόντων 
του αναφέρονται ως πρωταρχικό µέληµα των περισσότερων οµάδων.  

Στα πλαίσια µιας τέτοιας δραστηριοποίησης το ΠΑΚ προσεγγίζει τις 
µεταναστευτικές οργανώσεις και οργανώνεται υποδειγµατικά. Έτσι, το 
συνδικαλιστικό όργανο του ΠΑΚ η ΠΑΣΚΕΜ (Προοδευτική Αγωνιστική 
Συνδικαλιστική Κίνηση Ελλήνων Μεταναστών) συνέβαλε στην ίδρυση Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεµόνων σε διάφορες πόλεις κυριαρχώντας σ’ αυτές, προβάλλοντας 
ταυτόχρονα και τις εκπαιδευτικές απόψεις που το ίδιο εξέφραζε (∆αµανάκης, 1987, 
67). Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στον κοµµατικό µηχανισµό του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τις µεταναστευτικές οργανώσεις, στους συλλόγους και τις 
συνδικαλιστικές οµάδες, είναι αλληλεξαρτώµενες. Η επιρροή που ασκεί το κόµµα 
στους συλλόγους και αντίστροφα διαφαίνεται καθοριστική για τις θέσεις που 
αναπτύσσει κάθε πλευρά. Εξάλλου, το ερευνητικό ζητούµενο αυτής της εργασίας 
είναι ακριβώς η αποσαφήνιση και η οριοθέτηση του ρόλου των οµάδων στην 
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται προς τους µετανάστες της 
Γερµανίας.  

Η σηµαντικότητα που αποδίδεται στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι σύλλογοι και 
οι οργανώσεις στο χώρο της Γερµανίας και ειδικότερα στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, 
εξηγείται από το γεγονός ότι για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η συλλογική έκφραση και διεκδίκηση 
αιτηµάτων είναι σηµαντική παράµετρος της πολιτικής δραστηριοποίησής του ως 
κόµµα µε σοσιαλιστική ιδεολογία.  

 
 
 
 

6.1. Νέα ∆ηµοκρατία 
 

Η συζήτηση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση διογκώνεται κατά την περίοδο, 
η οποία αποτελεί το πρώτο µισό της ερευνούµενης στη συγκεκριµένη εργασία 
περίοδο, δηλαδή µεταξύ 1975-1981. Ο χωρισµός της δεκαετίας 1975-85 σε δυο 
ηµιπεριόδους γίνεται προκειµένου να αποµονωθούν και να συγκεκριµενοποιηθούν οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις του θέµατος από τα κόµµατα που ασκούν την εξουσία 
στην Ελλάδα τη συγκεκριµένη περίοδο, τη Ν.∆. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για το λόγο αυτό 
εκτός από τις επίσηµες αποφάσεις και ρυθµίσεις που λαµβάνουν χώρα αυτή την 
περίοδο µας ενδιαφέρουν οι συζητήσεις που γίνονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, 
αλλά και οι διακηρύξεις των κοµµάτων, ώστε να αποσαφηνισθεί και να κατανοηθεί 
η θέση που το καθένα από αυτά εκφράζει αναφορικά µε την εκπαίδευση των 
ελληνοπαίδων στη Γερµανία. Ιδιαίτερα την περίοδο ανάµεσα στα έτη 1975-1979 η 
συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα γίνεται πολύ επίκαιρη και οι εξελίξεις που 
ακολουθούν είναι εξίσου καθοριστικές για την πορεία του θέµατος.  

Ειδικότερα για την αποσαφήνιση των θέσεων και του εκπαιδευτικού λόγου που 
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η Νέα ∆ηµοκρατία ως κόµµα εξουσίας αρθρώνει την συγκεκριµένη περίοδο είναι 
απαραίτητη η οριοθέτηση των θέσεών της έτσι όπως αυτές εκφράζονται στις 
επίσηµες διακηρύξεις, στα κοµµατικά φυλλάδια, αλλά και στις συζητήσεις στη 
Βουλή σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών. Οι απόψεις που κατά καιρούς 
εκφράζονται από κοµµατικά στελέχη λαµβάνονται ως οι επίσηµες θέσεις του 
κόµµατος, ιδιαίτερα όταν αυτές εκφράζονται σε συζητήσεις κοινοβουλευτικού 
επιπέδου. 

 Η συλλογή πρωτογενούς υλικού από το αρχείο της Ν.∆. από το οποίο θα 
αναδεικνύονταν  οι κοµµατικές τοποθετήσεις αναφορικά µε το θέµα υπήρξε 
δύσκολη έως αδύνατη, εξαιτίας της έλλειψης ολοκληρωµένης πρότασης, έστω και σε 
κοµµατικά προεκλογικά φυλλάδια. Οι θέσεις που εκφράζονται εκ µέρους της Ν.∆. 
είναι θέσεις αρµόδιων υπουργών ή συχνά κοµµατικών στελεχών που ασχολούνται µε 
το θέµα. Οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται προκειµένου να συγκροτηθεί το 
ιδεολογικό σώµα και η εκπαιδευτική άποψη της Ν.∆. έχουν αντληθεί είτε από τις 
συζητήσεις στη Βουλή, είτε από την αλληλογραφία του εκάστοτε υπουργού, η οποία 
αναφέρεται στην εκπαίδευση των Ελλήνων της Γερµανίας. 

Από τις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο κατά την 
περίοδο 1975-‘79, µε τη Ν.∆. στη κυβέρνηση και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε αντιπολιτευτική 
θέση, προκύπτει ένας σαφής διαχωρισµός εκ µέρους της Ν.∆. σχετικά µε τους 
µετανάστες. Η διαφοροποίηση µεταξύ ‘’υπερπόντιων και ενδοευρωπαίων 
µεταναστών’’ προκύπτει όχι µόνο από την θεωρητική βιβλιογραφική τεκµηρίωση 
αλλά και από την πολιτική ηγεσία της χώρας, διαφοροποιώντας αντίστοιχα τους 
τιθέµενους σκοπούς. Ο διαχωρισµός ανάµεσα στους µετανάστες και η 
κατηγοριοποίησή τους ανάλογα µε την χώρα προορισµού τους, δικαιολογείται 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η µετανάστευση προς τη Γερµανία έλαβε χώρα κάτω από 
ειδικές και ιδιαίτερες συνθήκες. Ήταν κυρίως αποτέλεσµα όχι της εκούσιας 
µετακίνησης πληθυσµού, αλλά των διακρατικών συµφωνιών µεταξύ Ελλάδας και 
Γερµανίας. Στις υπογραφείσες συµφωνίες ορίζονταν ο µετακινούµενος πληθυσµός 
ως βιοµηχανικοί εργάτες µε περιορισµένο χρόνο διαµονής στη Γερµανία 
(Gastarbeiter). 

Η επανάληψη της ίδιας άποψης σε τρεις διαφορετικές συνεδρίες του ελληνικού 
κοινοβουλίου σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών δηλώνει το σαφή καθορισµό της 
έννοιας εκ µέρους της κυβέρνησης. Θεωρεί ότι οι Έλληνες της Γερµανίας δεν είναι 
µετανάστες αλλά ένας µετακινούµενος προσωρινά πληθυσµός, ο οποίος θα 
επιστρέψει στην Ελλάδα, µε τη λήξη – προφανώς – της διακρατικής συµφωνίας. Η 
θεώρηση της ελληνικής ενδοευρωπαϊκής µετανάστευσης ως φαινοµένου 
περιορισµένης διάρκειας τοποθετεί το θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών των 
µεταναστών στη βάση της παλιννόστησης. Αναµένεται, λοιπόν, ότι οι θέσεις που 
υποστηρίζει η Ν.∆. κινούνται στο επίπεδο της παροχής ελληνικής παιδείας, 
προκειµένου να ενσωµατωθούν οµαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε την 
παλιννόστησή τους. Η προοπτική της παλιννόστησης προτάσσει την παροχή 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και γενικά όλων των εφοδίων που θα βοηθούσαν τους 
µετανάστες σε µια επικείµενη παλιννόστηση και επανεγκατάστασή τους σε ελληνικό 
έδαφος. Αντίθετα για τους υπερπόντιους µετανάστες επιδιώκεται η διατήρηση και 
καλλιέργεια της ελληνικής ταυτότητας και γενικότερα των σχέσεων µε την Ελλάδα. 

Οι σκοποί που τίθενται σε εφαρµογή είναι διαφορετικοί ανάλογα µε τη χώρα 
διαµονής των Ελλήνων µεταναστών. Γενικότερα δίδεται βάρος στην εξασφάλιση 
των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν οµαλή ανάπτυξη των παιδιών των 
µεταναστών. Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την πρόοδο τονίζεται µε την 
ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται στις µορφές και στις µεθόδους διδασκαλίας που 
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πρέπει να ακολουθούνται για την ολόπλευρη ‘’ψυχοπνευµατική εξέλιξη των 
Ελληνοπαίδων και να µην παραβλέπεται εκ των ιδιότυπων συνθηκών, υφ’ ας ούτοι εν 
τη ξένη διαβιούν’’ (Π.Β., 7/6/1976, 5501). Η επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων κάτω 
από τις οποίες αναπτύσσονται και κοινωνικοποιούνται τα παιδιά των µεταναστών 
παραπέµπει σε µια γενικότερη διαπίστωση που πηγάζει από τις θεωρητικές 
αναλύσεις και συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα και την συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Ακόµα και τα ίδια τα κείµενα που εκδίδονται από τις οργανώσεις των 
µεταναστών τονίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, άρα και κοινωνικοποίησης. 
Η τοποθέτηση από τον Υφυπουργό Καραπιπέρη, αν και χωρίς την ιδιαίτερη χρήση 
της σχετικής ορολογίας για διπολιτισµική/διγλωσσική κοινωνικοποίηση, προδιαθέτει 
για τον επηρεασµό από τη γενικότερη συζήτηση.  

Η Νέα ∆ηµοκρατία παρόλο που διαθέτει αρκετή δύναµη στην περιφέρεια της 
Γερµανίας δεν διαδραµατίζει αξιόλογο ρόλο, ούτε εκφράζει συγκεκριµένο λόγο 
σχετικά µε την εκπαίδευση των µεταναστών, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του ’80. Οι ιστορικά διαµορφωµένες συνθήκες και η πορεία της ελληνικής 
παρουσίας στη Γερµανία ευνοεί κυρίως την οργάνωση αριστερών κοµµατικών 
µηχανισµών, οι οποίοι εκφράζουν συγκροτηµένη άποψη τόσο σε γενικότερα 
µεταναστευτικά ζητήµατα, όσο και ειδικότερα σε εκπαιδευτικά προβλήµατα των 
Ελλήνων µεταναστών. Η Ν.∆. δεν οργάνωσε ποτέ τη βάση της προκειµένου να 
στρατεύσει τους οπαδούς της, αλλά κινήθηκε µε ένα αυθορµητισµό παραµένοντας, 
µ’ αυτό τον τρόπο, θεατής των εξελίξεων (∆αµανάκης, 1987, 68).  

Η Ν.∆., παρά τις επίσηµες διακηρύξεις της αντιµετωπίζει πρόβληµα στην 
οργάνωσή της, ιδιαίτερα µετά τις εκλογές του 1977. Στον ελλαδικό χώρο παραµένει 
αδύναµη και διαιρεµένη µέχρι το 1983, όπου σταδιακά αρχίζει να αποκτά µια 
οργανωτική κινητικότητα, ιδιαίτερα για µη αριστερό κόµµα. Ο αριθµός των 200.000 
µελών που ανακοινώνει το 1986 δεν φαντάζει υπερβολικός, αλλά αντίθετα φαίνεται 
να υπερτερεί οργανωτικά έναντι του ΚΚΕ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Κυπριανός, 1997, 43-
44). Στο χώρο της Γερµανίας, η Ν∆ δεν θεώρησε αναγκαία την οργάνωση των 
οπαδών της, ιδιαίτερα την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την ίδια, παρά 
µόνο το 1981 µετά την εκλογική ήττα. Η οργανωτική ανασυγκρότηση, η οποία 
επιχειρείται είναι αποτέλεσµα της αίσθησης ότι δέχεται οργανωµένη επίθεση από 
τον κύριο αντίπαλό της, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η φιλελεύθερη Ν.∆. χαρακτηρίζεται από ορισµένα γνωρίσµατα συντηρητικών 
κοµµάτων που παρουσιάζονται το διεθνή συντηρητικό χώρο και τα οποία 
συνοψίζονται: στην ιδεολογική ασάφεια του ιδεολογικού της σώµατος, στην τάση να 
εναντιώνεται στις κυρίαρχες ιδεολογίες αλλά ταυτόχρονα να απορροφά, να 
διδάσκεται, να προσαρµόζεται σε αυτές, στην προσαρµοστικότητα και ευελιξία των 
θέσεων και των απόψεων που υιοθετεί για το εκάστοτε ζήτηµα, στη δυνατότητα να 
µετασχηµατίζεται και κοµµατικά όταν οι συνθήκες το απαιτούν (Κατσούδας, 1991, 
216-217) Ουσιαστικά για τη Ν.∆. η περίοδος στην οποία γίνονται προσπάθειες να 
συγκροτηθεί το ιδεολογικό της σώµα και να ξεφύγει από την ‘’ιδεολογική σύγχυση’’ 
στην οποία βρισκόταν, είναι ανάµεσα στο 1977-1979 και κορυφώνεται στο πρώτο 
συνέδριο του κόµµατος στη Χαλκιδική το 1979. 

Αξιοσηµείωτο σε σχέση µε τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι η Ν.∆.  εκφράζει 
σε ξεχωριστό κείµενο τις θέσεις της το 1984, όταν πλέον έχει επέλθει σε 
αντιπολιτευτική θέση και εκδηλώνει ενδιαφέρον προς τα εκπαιδευτικά προβλήµατα 
των µεταναστών σε µια προσπάθεια προσέγγισης της οµογένειας. Οι βασικές θέσεις  
της εκπαιδευτικής πολιτικής και των θέσεων που η Ν.∆. αναπτύσσει µπορούν να 
συνοψισθούν ως εξής, έτσι όπως συνάγονται από επιστολή του βουλευτή της Ν.∆. Ι. 
Βαρβιτσιώτη, στις 8/2/84. Στο συγκεκριµένο κείµενο γίνεται µια συνολική 
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τοποθέτηση του κόµµατος και είναι από τα λίγα εξωκοινοβουλευτικά κείµενα στα 
οποία παρουσιάζονται οι απόψεις της Ν.∆. ∆ιαπιστώνεται, και από την 
συγκεκριµένη επιστολή, µια σταθερότητα στις απόψεις που η Ν.∆. διατυπώνει, η 
οποία εντοπίζεται και στους λόγους που εκφωνούνται από στελέχη της κατά τη 
διάρκεια συνεδριάσεων της Βουλής  (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο: Η εκπαιδευτική 
πολιτική του ΥΠΕΠΘ κατά την περίοδο 1975-’81). Οι απόψεις της Νέας 
∆ηµοκρατίας πηγάζουν από τη θεώρηση των µετακινούµενων πληθυσµών  προς τη 
Γερµανία ως µετακινούµενων εργατών και όχι ως µεταναστών. Η παραµονή των 
Ελλήνων στη Γερµανία θεωρείται προσωρινή γεγονός που αποδεικνύουν οι αριθµοί 
αυτών που παλιννοστούν και από το ότι η Γερµανία  είναι ‘’χώρα µη υποδοχής 
µόνιµων µεταναστών’’. 

Οι βασικές θέσεις, λοιπόν, της Ν.∆. που αντιστοιχούν στο σχεδιασµό της 
εκπαιδευτικής της πολιτικής εντοπίζονται ως εξής: ‘’ίδρυση: 
- ελληνικών σχολείων τύπου αναπληρωµατικών σχολείων (Erzatzschulen), των 

οποίων φορέας θα είναι οι ελληνικές προξενικές αρχές  στην Ο∆Γ και στα οποία 
θα παρέχεται κατά κύριο λόγο ελληνόγλωσση παιδεία αλλά και επαρκής 
γερµανόγλωσση διδασκαλία. 

- δίγλωσσων τάξεων µέσα στα γερµανικά σχολεία. Σε αυτές θα είναι οργανικό 
κοµµάτι του γερµανικού σχολείου η ελληνόγλωσση διδασκαλία, θα είναι διπλάσια 
περίπου της γερµανόγλωσσης στις µικρές τάξεις και θα µειώνεται σταδιακά, ώστε 
να έχει περίπου αντιστραφεί η σχέση αυτή  περί το τέλος της υποχρεωτικής 
φοιτήσεως. 

- πρωινών τµηµάτων 5-8/ωρης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και των 
λεγόµενων πατριδογνωστικών µαθηµάτων στους µαθητές εκείνους που έχουν 
ενσωµατωθεί και φοιτούν στις κανονικές τάξεις των γερµανικών σχολείων’’ (ό.π. 
στο Καναβάκης, 1989, τ. 1, 276-278). 

Σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών 
ακροθιγώς τίθεται το θέµα από τον βουλευτή της Ν.∆. αναφέροντας ότι ‘’είναι 
αυτονόητο πως το Κόµµα µας δίνει µεγάλη σηµασία στην επαγγελµατική εκπαίδευση 
των παιδιών µας’’. Με τη γενικόλογη τοποθέτηση δεν παρέχονται πληροφορίες για 
τις θέσεις που το κόµµα υιοθετεί, απλά δηλώνεται το ενδιαφέρον για το 
συγκεκριµένο θέµα. 
 Σχετικά µε την στελέχωση και την οργάνωση της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο γερµανικό χώρο, οι υιοθετούµενες πρακτικές από το κόµµα της  
Νέας ∆ηµοκρατίας επικεντρώνονται κυρίως στην τοποθέτηση ελεγχόµενων ατόµων 
διαιωνίζοντας µ’ αυτό τον τρόπο την πάγια τακτική των προηγούµενων 
δικτατορικών κυβερνήσεων. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών µε εξειδικευµένες 
γνώσεις και προσόντα  για τη διδασκαλία στις ιδιαίτερες συνθήκες που 
διαµορφώνονται σε µεταναστευτικό περιβάλλον εκφράζεται ως γενικόλογη 
τοποθέτηση. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα διδακτικά εγχειρίδια που θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της ελληνικής στα ελληνόπουλα του 
εξωτερικού. Εντοπίζεται η έλλειψη κατάλληλων βιβλίων και η ανάγκη συγγραφής 
νέων µε διαφορετικό περιεχόµενο, αλλά δεν διατυπώνεται ολοκληρωµένη πρόταση 
για τη συγγραφή τους. 
 
 
 
6.2 Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έθεσε από την ίδρυσή του ως στόχο την οργάνωσή των οπαδών 
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του. Σταδιακά οργανώνει την ελληνική επαρχία αυξάνοντας τα µέλη του, ενώ 
ταυτόχρονα συντηρεί και επαυξάνει την αρχική του δύναµη στο χώρο της 
Γερµανίας, ο οποίος αποτελεί την αρχική οργανωτική του βάση (Κυπριανός, 1997, 
41). Γεγονός είναι ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκει ήδη πρόσφορο έδαφος προκειµένου να 
οργανωθεί σε µεταναστευτικό περιβάλλον, εξαιτίας της προηγούµενης δράσης του 
ΚΚΕ και της οργανωτικής δοµής στην οποία είχε προχωρήσει. Οι προϋπάρχουσες 
οργανώσεις και οµάδες πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη 
Γερµανία. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανεβάζει τα ποσοστά του αυξάνοντας τη δύναµή του στους 
ελεγχόµενους συλλόγους, κυριαρχεί και επηρεάζει τις εξελίξεις. Η δραστηριοποίησή 
του αυτή το οδηγεί και στη γραπτή διατύπωση των απόψεών του και στην έκδοση 
φυλλαδίων στα οποία περιέχονται οι απόψεις του για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα.  

Η άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά µε τη δύναµη των φορέων και των ελληνικών 
συλλόγων ιδιαίτερα σε θέµατα παιδείας, διαφαίνεται από τις συζητήσεις στη Βουλή. 
Έτσι, σε ερώτηση που κατατίθεται στη Βουλή από τους βουλευτές  Α. Αµπατέλου, 
Μ. ∆αµανάκη, ∆. Μαυρόδογλου και Αιµ. Υψηλάντη σχετικά µε την εξυγίανση της 
ελληνικής εκπαίδευσης παιδιών ελληνικής κοινότητας Offenbach, ο τότε υπουργός 
Παιδείας Απ. Κακλαµάνης δίνει την εξής απάντηση: ‘’… η κυβέρνηση δεν επεµβαίνει 
στα εσωτερικά των συλλόγων των Ελλήνων µεταναστών στη ∆υτική Γερµανία και 
πολύ περισσότερο δεν χαρακτηρίζει συλλόγους αυτούς’’. Οι ελληνικές κοινότητες 
προκύπτουν ως ο µαζικότερος φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων και εκφράζουν 
απόψεις για τα γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο µετανάστης αλλά και 
για το πρόβληµα της εκπαίδευσης των παιδιών του. Εκτός από τους συλλόγους 
σηµαντικός είναι ο ρόλος των συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως ‘’αντιπροσωπευτικότεροι φορείς όσον αφορά 
το σχολικό και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων µεταναστών µε τους 
αγώνες τους’’. 

Οι θέσεις που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει αναφορικά µε το θέµα της ελληνικής 
εκπαίδευσης στη Γερµανία καθόσον βρίσκεται στην αντιπολίτευση (1975-1981), 
συνάγονται από τις ανακοινώσεις που εκδίδονται από τις οργανώσεις που 
πρόσκεινται στο κόµµα και που ελέγχονται από τον κοµµατικό µηχανισµό σε 
πανγερµανικό επίπεδο, από τα φυλλάδια που εκδίδει, από τις συζητήσεις στη Βουλή 
και από τις θέσεις µεµονωµένων στελεχών του κόµµατος. Η συγκρότηση των 
εκφρασµένων θέσεών του δηµιουργούν το ιδεολογικό corpus του κόµµατος που 
µεταφράζεται µε τον εκπαιδευτικό λόγο τον οποίο αρθρώνει τόσο κατά τη διάρκεια 
της αντιπολιτευτικής του πορείας, όσο και κατά τη διάρκεια άσκησης της εξουσίας. 

Οι θέσεις που παρουσιάζονται στη συγκεκριµένη εργασία προκύπτουν από την 
ανάγνωση και ερµηνεία των φυλλαδίων και των ανακοινώσεων. Η ταύτιση των 
απόψεων µε αυτές των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων είναι αποτέλεσµα του 
ελέγχου και της επιρροής που ασκεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις οργανώσεις των Ελλήνων της 
Γερµανίας. 

Σε εισήγηση για το εκπαιδευτικό που έγινε στη Βόννη στις 11/6/77 αναφέρονται 
τα ‘’θέµατα που απασχολούν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως Κίνηµα προοδευτικό που διεξάγει 
σκληρό αγώνα για να δηµιουργηθεί µια Ελλάδα, πατρίδα των εργαζοµένων µέσα στην 
Ελλάδα και των µεταναστών…’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, 205-216). Ιδιαίτερα δε 
το ενδιαφέρουν ‘’οι Έλληνες µετανάστες που επιθυµούν και σκέφτονται να γυρίσουν 
στην πατρίδα τους, θέλουν να µαθαίνουν και να µιλούν τα παιδιά τους τη µητρική τους 
γλώσσα, δεν θέλουν να αποκοπούν από την κουλτούρα του ελληνικού λαού, κάνουν το 
παν για να µην αφελληνιστούν και να µορφωθούν τα παιδιά τους’’. 

∆ιαπιστώνεται ότι η άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την εκπαίδευση των µεταναστών 
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είναι όµοια µε αυτή της Νέας ∆ηµοκρατίας ως προς τη θέση των Ελλήνων στη 
Γερµανία. Θεωρεί, δηλαδή, τη µετανάστευση προσωρινή και τους Έλληνες ως 
φιλοξενούµενους εργάτες του γερµανικού κράτους. Η θεώρηση αυτή διαµορφώνει 
τις απόψεις που εκφράζει αναφορικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, οι οποίες 
επικεντρώνονται στην ιδέα της προσωρινής µετανάστευσης και της επικείµενης 
παλιννόστησης. Η βάση, στην οποία τοποθετείται το ζήτηµα είναι αυτή που 
αντιτίθεται στην ιδέα της ενσωµάτωσης, οποιασδήποτε µορφής και ενεργοποιεί 
µηχανισµούς αντίστασης στην εφαρµοζόµενη γερµανική  εκπαιδευτική πολιτική. 
Στο ίδιο κείµενο της 11ης Ιουνίου 1977 υποστηρίζεται ότι ‘’είναι εγκληµατική η 
στάση των γερµανικών αρχών για τα παιδιά των ξένων εργαζοµένων, όταν χωρίς να 
αναγνωρίζεται σ’ αυτά και στους γονείς τους το δικαίωµα παραµονής στη Γερµανία, 
τα αναγκάζουν να εκπαιδευτούν και να µορφωθούν πάνω στη βάση της πολιτικής της 
ενσωµάτωσης’’ (ό.π. στο Καναβάκης, τ.1, 1989, 208). 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιτίθεται στην ιδέα της ενσωµάτωσης οποιασδήποτε µορφής 
θεωρώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιµη αντιµετώπιση όλων των 
πολιτών της Γερµανίας, την παροχή του δικαιώµατος διδασκαλίας της µητρικής 
γλώσσας. Η µορφή που λαµβάνει αυτή η διδασκαλία για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
επικεντρώνεται κυρίως µε την δηµιουργία ελληνικών σχολείων τα οποία θα 
παρέχουν καθαρά ελληνική παιδεία. Η παράλληλη διδασκαλία της γερµανικής 
παρέχει τα εφόδια για την οµαλή ένταξη των παιδιών των µεταναστών στη 
γερµανική κοινωνία. 

Το κυριότερο κείµενο από το οποίο αντλούνται πληροφορίες για τις απόψεις του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος αναφορικά µε την εκπαίδευση των 
ελληνοπαίδων είναι το φυλλάδιο τον οποίο εξέδωσε το 1978 η Νοµαρχιακή 
Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ στη ∆Γ και ∆Β. Σε αυτό αναλύονται οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
γενικότερα για τη παιδεία, ειδικότερα για την εκπαίδευση των παιδιών των 
µεταναστών, παρουσιάζονται οι συνθήκες που επικρατούν στην Γερµανία, αλλά και 
οι προτάσεις για τις µορφές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Ορισµένες από τις 
απόψεις έχουν ήδη εκφραστεί σε παλαιότερα έγγραφα, φυλλάδια, ανακοινώσεις.  

Εξάλλου για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Νοµαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη ∆Γ/∆Β, 1978, 
…) ‘’ η παιδεία της Ο∆Γ έχει τους προσανατολισµούς που επιβάλλει η δοµή µιας 
µητρόπολης του καπιταλισµού και καλύπτεται κάτω από την παραπλανητική 
επιγραφή ‘’στον καθένα µια ευκαιρία’’ ή στην παραλλαγή ‘ίσες ευκαιρίες για 
όλους’’. Αποτελούν όµως, οι λεγόµενες ‘’ίσες ευκαιρίες’’ και δυνατότητες 
ανάπτυξης του κάθε µαθητή;’’ 

Οι απόψεις που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει µέσα από το φυλλάδιο περιστρέφονται 
γύρω από τη µαρξιστική ανάλυση της µετανάστευσης και των συνεπειών που αυτή 
επιφέρει στην εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών. Επικεντρώνεται στη 
περίπτωση των Ελλήνων της Γερµανίας για να καταλήξει στις θέσεις που το ίδιο 
υιοθετεί για την εκπαίδευση των Ελλήνων. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζονται ως εξής (Η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 
Ο∆Γ και ∆Β, χ.χ., 3-4): 

1. ‘’Ίδρυση πρωινών ελληνικών σχολείων που θα δώσει εκτός των άλλων και 
µια ουσιαστική δυνατότητα επιλογής στους Έλληνες γονείς. Τα ελληνικά 
σχολεία θα είναι σωστά δηµοκρατικά σχολεία, µε εκσυγχρονισµένα αναλυτικά 
προγράµµατα προσαρµοσµένα το γερµανικό περιβάλλον, µε κατάλληλα 
προετοιµασµένο διδακτικό προσωπικό, µε προσαρµοσµένα στο εδώ 
περιβάλλον σχολικά βιβλία και µε αποκεντρωµένη δηµοκρατική οργάνωση 
που θα στηρίζεται στη συµµετοχή – κοινωνικοποιηµένο σχολείο – όλων των 
ενδιαφεροµένων, δηλαδή γονέων, δασκάλων και µαθητών. 
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2. Απόκτηση τουλάχιστον απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης (Hauptschule). 
3. Κατοχύρωση της δυνατότητας επαγγελµατικής εκπαίδευσης για όλα τα 

ελληνόπουλα που δεν θα επισκεφθούν το Λύκειο. 
4. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, τόσο εδώ 

όσο και στην Ελλάδα. 
5. Προσαρµογή του Αναλυτικού και Ωρολογίου προγράµµατος – ιδιαίτερα στη 

φάση αυτή – στα διάφορα σχολικά µοντέλα (δίγλωσσα). 
6. ∆ηµιουργία µιας τέτοιας σχολικής δοµής που θα επιτρέπει την σχολική 

κινητικότητα των µαθητών, τη µετακίνησή τους δηλαδή  από το ένα σχολείο 
στο άλλο µε το µικρότερο δυνατό σχολικό κόστος 

7. Σύνταξη προγράµµατος επιµόρφωσης ενηλίκων 
8. Παροχή τέτοιων ευκαιριών στα παιδιά, ώστε ήδη από τη νηπιακή τους ηλικίας 

να µπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα όλες τις δυνατότητες και κατά συνέπεια 
την προσωπικότητά τους. 

9. ∆ιαφύλαξη της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελληνόπουλων. 
10. Λήψη επιπρόσθετων ειδικών βοηθητικών µέτρων  που θα συµβάλλουν στο 

ξεπέρασµα των διπολιτισµικών και διγλωσσικών δυσκολιών των παιδιών. 
11. Κατοχύρωση της δυνατότητας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση 

θέσεων µαθητείας στα ελληνόπουλα καθώς και στα άλλα µεταναστόπουλα. 
12. Εξασφάλιση θέσεων στους γερµανικούς παιδικούς σταθµούς’’. 
Όπως ρητά αναφέρεται στο συγκεκριµένο κείµενο ‘’η εκπαιδευτική πολιτική 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ο∆Γ/∆Β πρέπει να υπηρετεί το γενικότερο πολιτικό στόχο του 
κινήµατος, δηλαδή την προγραµµατισµένη επιστροφή όλων των Ελλήνων µεταναστών 
και των παιδιών τους στην Ελλάδα’’. Ο στόχος αυτός είναι αποτέλεσµα της 
γενικότερης τοποθέτησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέναντι στο φαινόµενο της 
µετανάστευσης. Θεωρώντας την µαζική µετακίνηση Ελλήνων εργατών προς τις 
‘’ευρωπαϊκές µητροπόλεις’’ ‘’κατάρα και όχι ευλογία’’, όπως συνήθιζαν οι 
ελληνικές κυβερνήσεις να χαρακτηρίζουν το φαινόµενο, υιοθετεί απόψεις που 
ενθαρρύνουν την ιδέα της παλιννόστησης. Η αντιµετώπιση της µετανάστευσης ως 
προσωρινής µετακίνησης πληθυσµών, γεγονός που ενισχύεται από τα συµµετέχοντα 
µέρη και η θεώρησή της ως φαινοµένου εξάρτησης ανάµεσα στην αναπτυγµένη 
µητρόπολη (Γερµανία) και την αναπτυσσόµενη περιφέρεια (Ελλάδα), οδηγεί στην 
ενίσχυση της ιδέας της παλιννόστησης και της επιστροφής όλων των Ελλήνων 
µεταναστών. Οι υπογραφείσες µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 
συµφωνίες προβλέπουν ότι οι Έλληνες που µεταναστεύουν προς τη συγκεκριµένη 
χώρα θα παραµείνουν σ’ αυτήν ως προσωρινοί φιλοξενούµενοι εργάτες. Κατά 
συνέπεια, το ενδεχόµενο της επιστροφής στην Ελλάδα είναι έντονο ιδιαίτερα στην 
πρώτη γενιά µεταναστών, όπως επίσης και στη δεύτερη. Η ανάγκη που προκύπτει 
για εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών είναι ορατή, προσανατολίζεται όµως 
και επηρεάζεται από τις επικρατούσες συνθήκες στον µεταναστευτικό περίγυρο. Η 
υιοθέτηση της ιδέας της παλιννόστησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (αλλά και από τα 
υπόλοιπα κόµµατα, Ν∆, ΚΚΕ, ΚΚΕεσ) κατανοείται από την ερµηνεία που 
αποδίδουν στο φαινόµενο της µετανάστευσης, το οποίο το διαχωρίζουν από την 
οικονοµική µετακίνηση πληθυσµών σε ενδοευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά, 
δηλαδή, οι Έλληνες που µεταναστεύουν προς τον ευρωπαϊκό βορρά µετακινούνται 
για οικονοµικούς λόγους και αντιµετωπίζονται, από τα κόµµατα, αφενός ως 
συναλλαγµατική δύναµη και αφετέρου ως  πληθυσµός προσανατολισµένος προς την 
παλιννόστηση. 

∆εν είναι τυχαίο ότι επαναλαµβάνεται στη συνέχεια του κειµένου (Η 
εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ο∆Γ/∆Β, χ.χ., 10) ότι ‘’η δοµή του 
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ελληνικού σχολείου… εκπονήθηκε κύρια για τους µαθητές που σκοπεύουν να 
παλιννοστήσουν. Κύριος σκοπός του είναι να δώσει στους µαθητές αυτούς τέτοια 
εφόδια ώστε να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην ελληνική 
κοινωνία χωρίς µεγάλες δυσκολίες. Παράλληλα οφείλει να παράσχει στους µαθητές 
τέτοια γλωσσικά, πολιτιστικά κ.α. στοιχεία τα οποία: α. καθιστούν δυνατή µια 
επικοινωνία µε το εδώ κοινωνικό περιβάλλον και β. επιτρέπουν την κριτική συµµετοχή 
στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή της Γερµανίας σε περίπτωση µονίµου 
παραµονής σ’ αυτήν. Γενικός και θεµελιώδης σκοπός του µοντέλου αυτού (…) είναι να 
δηµιουργήσει ολοκληρωµένα, ελεύθερα, κριτικά και δηµοκρατικά σκεφτόµενα άτοµα, 
ικανά να ζήσουν στην ελληνική κοινωνία αλλά και στη γερµανική’’. 

Σε εισήγηση από συνδικαλιστικό παράγοντα της περιοχής Φραγκφούρτης 
γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική 
εκπαίδευση στη Γερµανία. Επιχειρείται µια συνολική προσέγγιση των 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται η επιχειρηµατολογία που 
υιοθετεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαµέσου του οπαδού του (Ζαρκαδά) σχετικά µε τη µορφή της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Ως επίσηµο έγγραφο της Τ.Ο. καταδεικνύει τις 
απόψεις που υιοθετεί το συγκεκριµένο κόµµα (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.1,240-
255).  

Σύµφωνα µε τον Καναβάκη (1998, τ. 9, 13) οι συγγραφείς του συγκεκριµένου 
κειµένου είδαν το εκπαιδευτικό πρόβληµα στη διάσταση του άµεσου κοινωνικού 
περιβάλλοντος (Γερµανία), στη διάσταση του γονικού χώρου (Ελλάδα) και στη 
διάσταση της οικουµενικότητας. Οι απόψεις που διατυπώνονται είναι αποτέλεσµα 
της ιδεολογικής συγκρότησης  και τοποθέτησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο θέτει ως 
στόχο την παροχή ελληνικής παιδείας στα ελληνόπουλα του εξωτερικού για να µην 
αφελληνιστούν. 

Αναφορικά µε τα θέµατα, τη δοµή, το χαρακτήρα και το περιεχόµενο των 
διδακτικών βιβλίων µε τα οποία θα διδάσκονται τα ελληνόπουλα της Γερµανίας το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει συγκεκριµένες απόψεις ξεφεύγοντας από τη γενικολογία των 
υπολοίπων κοµµάτων. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στο φυλλάδιο σχετικά µε 
την εκπαιδευτική πολιτική που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθετεί αναφορικά µε το θέµα της 
εκπαίδευσης αναφέρεται γενικότερα στα διδακτικά βιβλία για την εκπαίδευση των 
Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά παίρνοντας τη Γερµανία ως παράδειγµα. 
∆ιαπιστώνεται ότι τα βιβλία προορίζονται για µαθητές µε συγκεκριµένες δυσκολίες 
στη γλώσσα, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε µεταναστευτικά 
περιβάλλοντα. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, ο διπολιτισµικός, διγλωσσικός χαρακτήρας 
της κοινωνικοποίησης που δέχονται τα παιδιά των αλλοδαπών. Η χρησιµοποιούµενη 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ορολογία εξυπηρετεί την περιγραφή της κατάστασης. Είναι σαφής 
ο προβληµατισµός που ενυπάρχει σχετικά µε τις ανάγκες των παιδιών των 
µεταναστών και της ιδιαίτερης εκπαίδευσης που απαιτείται. Ουσιαστικά, µέσα από 
αυτές τις διαπιστώσεις εντοπίζονται τα πρώτα σπέρµατα της επιχειρηµατολογίας και 
της διαµόρφωσης των θέσεων και των απόψεων που το συγκεκριµένο κόµµα 
εκφράζει . 

Η διεξοδική ανάλυση όλων των παραµέτρων και η περιγραφή των συνθηκών 
κοινωνικοποίησης  διαπιστώνεται ότι είναι διαφορετικές από αυτές στην Ελλάδα, 
‘’εποµένως και οι παραστάσεις που αναπτύσσει ο µαθητής απ’ την επικοινωνία του µε 
το περιβάλλον’’ (Η εκπαιδευτική πολιτική… , 27). Η µαρξιστική ανάλυση του 
θέµατος διαφαίνεται από τη χρήση συγκεκριµένης ορολογίας, όπως αυτή που 
αναφέρει ότι οι µετανάστες ‘’προέρχονται κατά κανόνα από τις πιο καταπιεσµένες 
τάξεις της πατρίδας µας’’, ‘’δεν έχουν τη µόρφωση που θα έπρεπε να είχαν’’, 
‘’υφίστανται την προπαγάνδα του κράτους στο οποίο δουλεύουν’’, ‘’υφίστανται την 
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προπαγάνδα µιας προηγµένης καπιταλιστικής κοινωνίας’’ (σελ. 27). 
Για τους λόγους αυτούς, όπως αναλύονται στο φυλλάδιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

προτείνεται να διατυπωθούν ειδικοί σκοποί αγωγής σε όλα τα µαθήµατα και 
‘’προσαρµογή των βιβλίων στους ειδικούς σκοπούς της αγωγής’’ µε ταυτόχρονη 
‘’προσαρµογή της γλώσσας στην πραγµατικότητα του ξένου κράτους’’ (όπως 
παραπάνω σελ. 27). Στις παραπάνω προτάσεις περιλαµβάνεται και η συγγραφή 
ειδικού βιβλίου για το δάσκαλο. 

Οι προτάσεις συγκεκριµενοποιούνται σε επιµέρους στόχους και σηµεία τα οποία 
θεωρούνται ως προβληµατικά από τους συντάκτες του φυλλαδίου. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός ότι τονίζεται διαρκώς το αίτηµα για προσαρµογή των βιβλίων στις 
συνθήκες του εξωτερικού και στην πραγµατικότητα, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται 
στη Γερµανία. Απώτερος σκοπός είναι η διατήρηση της ταυτότητας του µαθητή και 
η ‘’καλλιέργεια της σοσιαλιστικής συνείδησης’’ προκειµένου αυτός να µη γίνει ‘’ένα 
αντικείµενο που θα αναπαραγάγει την καπιταλιστική κοινωνία’’ (ό.π. Η εκπαιδευτική 
πολιτική…, 27). 

Οι προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αναφέρονται 
και στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται προκειµένου  να µετατραπούν οι 
ελληνικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ‘’θεσµούς άσκησης υπεύθυνης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, ταγµένης στην υπηρεσία της σωστής ελληνικής µόρφωσης των 
ελληνόπουλων’’ (Η εκπαιδευτική πολιτική…, 31). Για το σκοπό αυτό απαιτείται: 
αποκέντρωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κοινωνικοποίηση της εκπαίδευσης µε 
πλατιά και ενεργητική συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων, εκδηµοκρατισµός των 
υπηρεσιών, αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών.  

Οι συγγραφείς του κειµένου επιχειρούν να διαχωρίσουν και να διαβαθµίσουν σε 
διάφορα επίπεδα τη σχεδιαζόµενη εκπαιδευτική πολιτική. Το ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας αποτελεί το κέντρο αποφάσεων και σχεδιασµού της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Σε επίπεδο Οµοσπονδίας εντοπίζεται το δεύτερο επίπεδο διαµόρφωσης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, στη συνέχεια σε σχέση µε τη χώρα υποδοχής, τη Γερµανία 
και µάλιστα σε επίπεδο κρατιδίου και τέλος σε επίπεδο σχολείου. Η διαβάθµιση 
αυτή παραπέµπει σε θεωρητικά µοντέλα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 1.1.2 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολουθεί στην 
προσέγγιση που επιχειρεί, πιθανόν χωρίς την απαιτούµενη θεωρητική τεκµηρίωση, 
τον εντοπισµό των παραγόντων που επιδρούν στην διαµόρφωση και άσκηση µιας 
‘’σωστής’’ εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αποδίδει συγκεκριµένο και µάλιστα µε 
ιδιαίτερη βαρύτητα ρόλο στις συνδικαλιστικές οµάδες, στις ‘’οµοσπονδίες’’ και 
στους συλλόγους. Η βαρύτητα αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι το 
συγκεκριµένο κείµενο είναι προϊόν συνεργασίας των µελών και των οπαδών του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι οποίοι, ταυτόχρονα, δραστηριοποιούνται στους συλλόγους γονέων και 
κηδεµόνων, στις ελληνικές κοινότητες και αποτελούν τις οµάδες δράσης και πίεσης 
καθορίζοντας, ενίοτε, µε τις απόψεις που υιοθετούν τη στάση του ελληνικού 
κράτους.  

Εξάλλου, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η σχέση µεταξύ µεταναστευτικών 
οργανώσεων και φορέων  και ελληνικού κράτους είναι λεπτή και αλληλένδετη. Οι 
υιοθετούµενες από την κάθε πλευρά απόψεις επηρεάζουν αντίστοιχα και τις θέσεις 
της άλλης πλευράς. ∆ιαχωριστικό όριο είναι δύσκολο να τεθεί και να καθοριστεί το 
σηµείο επηρεασµού του καθενός. 
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6.3 ΚΚΕ εσ. 
 

Έπειτα από την σύγκρουση του 1968 ανάµεσα στα στελέχη του που είχαν 
καταφύγει στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από το τέλος του εµφυλίου πολέµου 
και αυτών που εργάζονταν στην παρανοµία στο εσωτερικό της χώρας, το ΚΚΕ 
διασπάσθηκε σε δυο κόµµατα: το φιλοσοβιετικό και ‘’ορθόδοξο’’ ΚΚΕ και το ΚΚΕ 
Εσωτερικού (ΚΚΕεσ), µε παραλλαγές ‘’νέας αριστεράς’’ που διακηρύσσει ένα τρίτο 
δρόµο για τον σοσιαλισµό και την δηµοκρατία (Μάνεσης, 1986, 36-7). Το ΚΚΕΕσ  
είναι δηµιούργηµα των εσωτερικών αντιθέσεων  µέσα στο ΚΚΕ γεγονός που το 
εγκλώβισε σε συγκεκριµένη προδιαγεγραµµένη πορεία εξαιτίας αφενός της 
ονοµασίας του, γεγονός ενδεικτικό της νοοτροπίας του και αφετέρου της 
εσωτερικής-οργανωτικής του δοµής, η οποία δεν ανανεώθηκε. Ουσιαστικά 
παρέµεινε πάντα αιχµάλωτο της πλατιάς ιστορικής διάστασης των κοινωνικών 
αγώνων που είχε επιτελέσει χωρίς όµως να µπορεί να προσελκύσει τη λαϊκή µάζα, 
να την εκφράσει και να αποτελέσει τον κεντρικό φορά νέων λαϊκών ταξικών αγώνων 
(Νικολινάκος, 1980, 121-2). 

Το ΚΚΕεσ. κάνοντας χρήση της µακροχρόνιας οργανωτικής του πείρας 
επέκτεινε και εντατικοποίησε τους πυρήνες οργάνωσής του σε οµοσπονδιακό 
επίπεδο αυξάνοντας τη δύναµη και την επιρροή του (∆αµανάκης, 1987, 67). Η 
δράση του στην οµογένεια της Γερµανίας αναδεικνύεται σηµαντική εξαιτίας της 
δραστηριοποίησής του στους συνδικαλιστικούς χώρους και ιδιαίτερα οργανώνοντας 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων σε πανγερµανικό επίπεδο. Το συνδικαλιστικό 
όργανο µέσω του οποίου ενεργοποιείται είναι η ‘’∆ηµοκρατική Ενωτική 
Συνεργασία’’ (∆ΕΣ), η οποία εκφράζει τις εκπαιδευτικοπολιτικές απόψεις του 
ΚΚΕεσ. 

Οι θέσεις που υιοθετεί το κόµµα συγγενεύουν µ’ αυτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
υποστηρίζοντας την παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ελληνικές τάξεις στα 
γερµανικά σχολεία. Βασικό του επιχείρηµα είναι ότι είναι υποχρέωση της Γερµανίας 
ως χώρα υποδοχής µεταναστών να παρέχει τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας των µεταναστών. Ο σεβασµός της γλώσσας και της εθνικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του µετακινούµενου πληθυσµού είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ισότιµη ανάπτυξη των παιδιών των µεταναστών. Η αρχή αυτή 
που υιοθετείται από το ΚΚΕεσ. έχει τη βάση της τόσο στις συνθήκες 
µεταναστευτικού περιβάλλοντος, όσο και στο θεωρητικό προβληµατισµό σχετικά µε 
την εκπαίδευση των αλλοδαπών και τις συνθήκες που διαµορφώνονται σε 
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα. Αντιτίθεται στην ιδέα της ενσωµάτωσης διότι µε τη 
µορφή που αυτή λαµβάνει στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, γίνεται απλά µια 
αναπαραγωγή της εργατικής τάξης µε την εκπαίδευση άλλης µιας γενιάς 
µεταναστών εργατών. Η παροχή του δικαιώµατος διδασκαλίας της µητρικής 
γλώσσας µε ταυτόχρονη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας δίνει την δυνατότητα 
στα παιδιά των µεταναστών να επιλέγουν, σε µεγαλύτερη ηλικία, ποιο από τα δυο 
συστήµατα επιθυµούν να ακολουθήσουν.  

Το ΚΚΕεσ. σε φυλλάδια και κείµενα τα οποία δηµοσιεύει αναλύει τις απόψεις 
και τις προτάσεις του αναφορικά µε τα ζητήµατα που απασχολούν τους Έλληνες της 
Γερµανίας και ειδικότερα στα εκπαιδευτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 
παιδιά τους. Σε προκήρυξη της Κ.Ε. το Γενάρη του 1974 (ό.π. στο Καναβάκης, 
1989, τ.1, 301-307) οι προτάσεις που γίνονται για την εκπαίδευση είναι οι εξής: 

- ‘’να δηµιουργηθούν ελληνικά δηµοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν αρκετά 
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ελληνόπουλα και ελληνικά γυµνάσια στις πόλεις όπου υπάρχουν αρκετοί 
Έλληνες. Όλα τα µαθήµατα να γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση µόνο 
µπορούν να αποτελούν τα µαθήµατα της χειροτεχνίας, ιχνογραφίας, µουσικής 
και γυµναστικής, που µπορούν να γίνονται στη γερµανική γλώσσα.  Η 9χρονη 
εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική. 

- το µάθηµα των γερµανικών να γίνεται αποκλειστικά µε Γερµανούς δασκάλους. 
Σε ποια τάξη στα γερµανικά να πηγαίνει ο µαθητής να εξαρτιέται από τις 
γνώσεις του των γερµανικών και όχι από τις επιδόσεις του στα άλλα 
µαθήµατα. Να δηµιουργηθούν βασικοί κύκλοι µαθηµάτων γερµανικής για 
προχωρηµένους µαθητές. Αν χρειάζεται να δηµιουργούνται και κύκλοι 
εντατικών µαθηµάτων για τα παιδιά που έρχονται στη ∆.Γ. σε µεγάλη ηλικία 
και δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν ένα από τους βασικούς κύκλους 
µαθηµάτων.  

- τα σχολεία να ενσωµατωθούν για οργανωτικούς και οικονοµικούς λόγους στα 
γερµανικά σχολεία. 

- οι Έλληνες δάσκαλοι να υπάγονται στις γερµανικές σχολικές αρχές 
- το περιεχόµενο της διδασκαλίας να προσαρµοστεί στο περιεχόµενο των 

γερµανικών σχολείων. 
Τέτοια στοιχεία εξασφαλίζουν στα παιδιά µας: 
- την συνέχιση των σπουδών τους σε σχολείο της πατρίδας µας, αν θελήσουµε ή 

αναγκαστούµε να γυρίσουµε πίσω 
- την σχολική επιτυχία και την πραγµατική δυνατότητα να µπορέσουν τα παιδιά 

µας να συνεχίσουν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές 
- την καλύτερη εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας, γιατί θα έχουν περισσότερο 

καιρό µπροστά τους και δεν θα ζουν κάτω από την ψυχολογική πίεση, που 
νοιώθουν σήµερα στα προκαταρτικά τµήµατα ή στα γερµανικά σχολεία’’. 

Το 1977 οι φίλοι του ΚΚΕεσ. Μονάχου εκδίδουν ένα κείµενο για τα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα που απασχολούν τους Έλληνες της Γερµανίας στο οποίο 
γίνονται ειδικότερες προτάσεις για το ‘’σχολικό’’ ζήτηµα.  Οι στόχοι που 
τίθενται είναι η διατήρηση το µαθήµατος των Μαθηµατικών και στις τρεις 
τάξεις του Γυµνασίου, η εξασφάλιση της πορείας των µαθητών που δεν 
συνεχίζουν στο Λύκειο και η βελτίωση του Λυκείου. Οι επιµέρους προτάσεις 
αναφέρονται στην τυπική αναγνώριση των ελληνικών Γυµνασίων Μονάχου ως 
ισότιµων µε τα ελληνικά γυµνάσια, στην εξασφάλιση θέσεων µαθητείας για τα 
παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τεχνικοεπαγγελµατική κατεύθυνση. 
Συγκεκριµένα: 
- ‘’ελληνόγλωσσες τάξεις ενταγµένες στα γερµανικά σχολεία από την πρώτη 

µέχρι την ένατη τάξη και ελληνικά σχολεία 
- στις τάξεις αυτές να γίνονται όλα τα µαθήµατα στην ελληνική εκτός από τα 

µουσικοτεχνικά και τη γυµναστική που θα πρέπει να γίνονται µαζί µε τους 
Γερµανούς µαθητές. Το µάθηµα των γερµανικών θα πρέπει να γίνεται από 
Γερµανούς δασκάλους. 

- θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των απολυτηρίων  και από την 
γερµανική και από την ελληνική πλευρά και η µεταπήδηση στο γερµανικό 
σχολικό σύστηµα εφόσον το θέλει ο µαθητής. 

- η διδακτέα ύλη, το πρόγραµµα, το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων πρέπει 
να ‘ναι προσαρµοσµένα στο περιβάλλον που ζουν τα παιδιά 

- οι δάσκαλοι πρέπει να προετοιµάζονται ειδικά για την υπηρεσία στη Γερµανία, 
πρώτα-πρώτα όσον αφορά τη γλώσσα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούµε 
την αξιοποίηση Ελλήνων εκπαιδευτικών που σπούδασαν ή σπουδάζουν στη 
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Γερµανία. 
Η επιδίωξη µιας τέτοιας λύσης βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υποστηρίζουµε τα 

ελληνικά σχολεία που ήδη υπάρχουν και ότι δεν παλεύουµε για να γίνουν καλύτερα’’ 
(Προβληµατισµοί, 1/83, 1983, 12-13). 

Σε γραπτή διακήρυξη του ΚΚΕεσ για τα δικαιώµατα των µεταναστών (χ.χ.) 
αναφέρονται οι απόψεις για ζητήµατα εκπαίδευσης µεταναστών. ‘’Το σχολικό 
πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε τη θέληση της πλειοψηφίας των 
Ελλήνων γονιών και των συλλόγων τους και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε 
περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί στα παιδιά µας εκπαίδευση βασισµένη στη µητρική 
γλώσσα µε εντατική διδασκαλία τη γερµανικής, ισότιµη µε την εκπαίδευση των 
γερµανόπουλων. Μια εκπαίδευση που να επιτρέπει τόσο την παλιννόστηση και ένταξη 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και την παραµονή στην Ο∆Γ/∆Β χωρίς 
µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική και επιστηµονική σταδιοδροµία των παιδιών των 
µεταναστών. Για µια τέτοια εκπαίδευση είναι απαραίτητη η επεξεργασία κατάλληλων 
βιβλίων και άλλων διδακτικών µέσων, καθώς και η επιλογή ειδικά εκπαιδευµένων 
Ελλήνων δασκάλων αλλά και η αξιοποίηση του ελληνικού επιστηµονικού δυναµικού 
στο εξωτερικό’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1993, τ.6, 253-254). 
 
 
 
 
 
6.4 ΚΚΕ  
 

Το ΚΚΕ έχει συγκεκριµένο ρόλο και συγκεκριµένες προοπτικές ως κόµµα µε 
σαφή προσανατολισµό προς µαρξιστικά –λενιστικά πρότυπα. Προσεγγίζει λαϊκές 
µάζες των οποίων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα έκφρασης αιτηµάτων, έχει τη 
δυνατότητα να τις κινητοποιεί και να τις κατευθύνει εξυπηρετώντας ταυτόχρονα 
τους πολιτικούς του στόχους ως κόµµα (Νικολινάκος, 1980, 123). Η ιδεολογική – 
πολιτική του τοποθέτηση επηρεάζεται από τους στόχους της σοβιετικής πολιτικής, η 
οποία αντιτάσσεται στον ευρωκεντρισµό και στην ιδέα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, µένοντας προσκολληµένο σε ένα σοσιαλισµό κατά τα πρότυπα των 
ανατολικών χωρών. Αυτή η αντίθεση προς την ενωµένη Ευρώπη, καθορίζει και τις 
θέσεις που το κόµµα αναπτύσσει έναντι στην εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων 
µεταναστών. 

Το ΚΚΕ έχει υιοθετήσει το µοντέλο ενσωµάτωσης των αλλοδαπών παιδιών στο 
γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη δυνατή 
προοπτική. Η τοποθέτηση του ΚΚΕ πηγάζει από την ιδεολογική του συγκρότηση ως 
κόµµα ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο στα µεταναστευτικά προβλήµατα. Εξάλλου, 
στους κόλπους του εγκλείει µεγάλα ποσοστά µεταναστών, οι οποίοι ενεργοποιούνται 
και διαµορφώνουν τις απόψεις που το συγκεκριµένο κόµµα υιοθετεί. Οι απόψεις που 
εκφράζει το ΚΚΕ για τη µετανάστευση επικεντρώνονται στην θεώρησή της ως 
φαινοµένου άµεσα εξαρτώµενου από τα καπιταλιστικά κέντρα, τα οποία 
εκµεταλλεύονται τους µετανάστες δηµιουργώντας εργατικά προλεταριάτα. ‘’Κύριο 
χαρακτηριστικό της κατάστασης µέσα στην οποία ζει ο µετανάστης είναι η 
αβεβαιότητα, η από πολλές µεριές σκόπιµα διατηρηµένη αίσθηση της 
προσωρινότητας’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ.1, 279). 

Το ΚΚΕ είναι το µόνο ελληνικό κόµµα, το οποίο υποστηρίζει σθεναρά την 
ενσωµάτωση των Ελλήνων µεταναστών στους κόλπους της γερµανικής κοινωνίας. 
Ως µοναδική λύση στην αδιέξοδη εκπαίδευση των Ελλήνων αλλά και των 
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αλλοδαπών γενικότερα, θεωρεί την ένταξή τους στις κανονικές γερµανικές τάξεις, 
άποψη που την στηρίζει από την αρχή της ‘’διεθνούς εργατικής αλληλεγγύης’’ 
∆αµανάκης, 1987, 128). Για το ΚΚΕ ενσωµάτωση σηµαίνει ‘’παροχή όλων των 
νοµικών προϋποθέσεων αλλά κυρίως των ουσιαστικών όρων για την πλήρη και 
ισότιµη συµµετοχή των αλλοδαπών σαν τέτοιων, χωρίς δηλαδή την παραίτησή τους 
από τη ιδιαίτερη εθνική τους ταυτότητα, σ’ όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονοµικής, πολιτικής και πνευµατικής ζωής της δυτικογερµανικής κοινωνίας’’ 
(Προβληµατισµοί, 1/84, 7). 

‘’Το ΚΚΕ ζητά να ενταχθούν τα παιδιά στα κανονικά γερµανικά σχολεία, µε 
υποχρεωτική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας. Μέσα σ’ αυτά και η 
ενίσχυση των εξωσχολικών φορέων που βοηθάνε τη διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας. Η θέση µας αυτή εναρµονίζει το κοινωνικό περιβάλλον (Ο∆Γ) µε την 
εκπαίδευση, δίνει βάσεις στα παιδιά να προχωρήσουν σε όλες τις βαθµίδες της 
επιστηµονικής εκπαίδευσης, τους εξασφαλίζει τη διατήρηση της εθνικής τους 
ταυτότητας και διευκολύνει, σε περίπτωση επαναπατρισµού, την ένταξή τους στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή στη παραγωγή µε τους ίδιους όρους µε τους ντόπιους 
νέους’’ (Προβληµατισµοί, τ.1/84, 1984, 10). 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο µάθηµα της µητρικής γλώσσας διότι είναι αυτό 
που βοηθά στην διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των αλλοδαπών. ’’Πέρα 
από τη δυνατότητα προσαρµογής στο ελληνικό σχολείο σε περίπτωση  επιστροφής η 
γνώση της γλώσσας, η εκτίµηση του πολιτισµού της χώρας προέλευσης  βοηθά στην 
κατανόηση µεταξύ γονιών και παιδιών, βοηθά να ξεπεραστούν οι δυσκολίες τόσο 
περισσότερο που το παιδί του µετανάστη ζει σε µια κοινωνία που οι αξίες και ο 
πολιτισµός της διαφέρουν απ’ αυτόν της πατρίδας ή απορρίπτονται από τους γονείς’’ 
(Καναβάκης, 1989, τ.1, 288). 

Το ΚΚΕ προτείνει την ίδρυση παιδικών σταθµών ώστε ‘’η φροντίδα για τα 
παιδιά των µεταναστών ν’ αρχίζει από τους παιδικούς σταθµούς και την προσχολική 
εκπαίδευση’’. 

Σε αφιέρωµα του περιοδικού ‘’Προβληµατισµοί’’ (τεύχος 1/84) του συλλόγου 
Ελλήνων εκπαιδευτικών Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας η θέση του ΚΚΕ 
επικεντρώνεται ξανά στην διδασκαλία της µητρικής γλώσσας υποστηρίζοντας ότι 
‘’τα παιδιά των µεταναστών συνδέονται αντικειµενικά µε τη γλώσσα, τη παράδοση και 
τον πολιτισµό της χώρα από όπου κατάγονται, της Ελλάδα για τα Ελληνόπουλα.  Και 
επιβάλλεται να µάθουν καλά τη γλώσσα αυτή, να εξοικειωθούν µε τα καλύτερα 
στοιχεία της παράδοσης και να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν τον πολιτισµό και την 
πνευµατική δηµιουργία της πατρίδας τους, για να µπορέσουν να διατηρήσουν και στην 
Ο∆Γ την εθνική τους ταυτότητα και να ενταχθούν γρήγορα και ανώδυνα στην 
κοινωνική ζωή της Ελλάδας, σε περίπτωση επιστροφής’’ (Προβληµατισµοί, 1984, τ.1, 
6). 

Αναφορικά µε την ενσωµάτωση το ΚΚΕ οριοθετεί το περιεχόµενο του όρου ως 
την ‘’παροχή όλων των νοµικών προϋποθέσεων, αλλά κυρίως των ουσιαστικών όρων 
για την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των αλλοδαπών σαν τέτοιων, χωρίς δηλαδή την 
παραίτησή τους από την ιδιαίτερη εθνική τους ταυτότητα, σ’ όλες τις πτυχές της 
κοινωνικής, οικονοµικής και πνευµατικής ζωής της δυτικογερµανικής κοινωνίας’’.   

Σε κείµενο της ∆ηµοκρατικής Ενότητας (συνδικαλιστικό όργανο του ΚΚΕ) 
αναφέρεται ξεκάθαρα η άποψη για τη λειτουργία ελληνικών σχολείων, στα οποία 
αντιτίθεται το ΚΚΕ. ‘’Το χωριστό ελληνικό σχολείο, εκτός από το εκεί σωβινιστικό 
κλίµα που τα ευνοεί, στο βάθος το θέλουν οι επίσηµες κυβερνήσεις των ξένων αυτών 
χωρών. Έτσι εύκολα ‘’γκετοποιείται’’ το ξένο εργατικό στοιχείο κι αυτούς τους 
βολεύει όποια ώρα θέλουν να διώξουν τους µετανάστες…’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 
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1993, τ. 6, 256-257). 
‘’Για τα παιδιά όµως, η σπουδή τους στα ξένα σχολεία (…) θα είναι κέρδος για 

την µελλοντική τους επιτυχία είτε συνεχίσουν τη µόρφωσή τους οπουδήποτε, είτε 
ενσωµατωθούν στην εκεί αγορά εργασίας, είτε γυρίσουν στην πατρίδα’’…. 

Οι βασικές θέσεις που εκφράζονται στο συγκεκριµένο κείµενο για την 
‘’εκπαίδευση και την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών των Ελλήνων 
µεταναστών’’ είναι οι εξής: 

‘’να φοιτήσουν τα ελληνόπουλα στα ξένα σχολεία (στις ανεπτυγµένες χώρες του 
εξωτερικού) όλων των βαθµίδων και να βοηθηθεί, να στηριχθεί ηθικά’’ …και ‘’… όχι 
χωριστές και µόνιµες ‘τάξεις υποδοχής’. Αλλά µέσα στα πολυθέσια δηµοτικά σχολεία 
να λειτουργήσουν «προσωρινές φροντιστηριακές οµάδες» που θα τις αναλάβουν, 
δάσκαλοι, γνώστες της γερµανικής γλώσσας, παιδαγωγικά και ψυχολογικά 
εξοπλισµένοι’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1993, τ.6, 259). 

Επίσης, σε έγγραφό της η ∆ηµοκρατική Ενότητα (χ.χ.) – πιθανότατα γράφτηκε 
το 1982 – καταδικάζει την απόφαση ίδρυσης 41 ελληνικών σχολείων στην Ο∆Γ 
θεωρώντας ότι περιπλέκει ακόµα περισσότερο το σχολικό πρόβληµα και θέτει 
εµπόδια για την σωστή αντιµετώπισή του. Η στάση αυτή της ∆.Ε. είναι συνεπής 
προς τις διακηρύξεις και τις εκφρασµένες παλαιότερα απόψεις της. Θεωρεί την 
ίδρυση αµιγών ελληνικών σχολείων ως πράξη η οποία ‘’γκετοποιεί’’ και 
‘’αποµονώνει’’ τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη 
που υποστηρίζεται στο κείµενο και η ερµηνεία που δίνεται στην προσπάθεια 
δηµιουργίας τέτοιων σχολείων. Υποστηρίζει η ∆.Ε. ότι ‘’ τελικά όµως την ευθύνη για 
ίδρυση ελληνικών σχολείων δεν τολµά να αναλάβει ούτε η ελληνική ούτε η γερµανική 
κυβέρνηση, και οι δυο πλευρές προσπαθούν να τη φορτώσουν στους ίδιους τους γονείς, 
υποχρεώνοντάς τους στην ουσία να υπογράφουν απαράδεκτες αιτήσεις µεταγραφής 
των παιδιών τους από τα γερµανικά στα ελληνικά σχολεία, ώστε να φαίνεται ότι µόνο 
µετά από πίεση των ίδιων των γονέων ιδρύονται ελληνικά σχολεία, άρα αν τα παιδιά 
τους µείνουν αµόρφωτα θα φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη’’ (∆.Ε., χχ.). 

 
 
 

6.5 Σύνοψη 
 

Η θεώρηση της µετανάστευσης ως φαινοµένου µόνιµου ή προσωρινού 
καθορίζει το πλαίσιο  και το πρίσµα κάτω από το οποίο διαµορφώνονται οι απόψεις 
και οι θέσεις των κοµµάτων αλλά και των µεταναστευτικών οργανώσεων σχετικά µε 
τη µορφή που η ελληνόγλωσση εκπαίδευση θα λάβει στη Γερµανία. Οι απόψεις που 
διατυπώνονται από τα κόµµατα που κυριαρχούν στον ελληνικό πολιτικό στίβο και 
αναπτύσσουν σχέσεις και δεσµούς µε το µεταναστευτικό πληθυσµό στο χώρο της 
Γερµανίας µπορούν να επικεντρωθούν σε δύο κύριες κατευθύνσεις.  

Πιο συγκεκριµένα, η Νέα ∆ηµοκρατία  προσανατολισµένη στην ευρωπαϊκή 
ένταξη της Ελλάδας υποστηρίζει την ίδρυση σχολείων στα οποία θα διδάσκεται 
επαρκώς τόσο η ελληνική όσο και η γερµανική γλώσσα παρέχοντας µ’ αυτό τον 
τρόπο τη δυνατότητα ένταξης στο ελληνικό ή γερµανικό αντίστοιχα εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Κοντά σ’ αυτή τη θέση βρίσκεται και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, 
το οποίο όµως, επικεντρώνεται στην ενσωµάτωση των αλλοδαπών στη γερµανική 
κοινωνία, άρα και στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Η θέση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος σχετικά µε τα συγκεκριµένα 
θέµατα εδράζεται στον οραµατισµό µιας καθολικής παλιννόστησης των Ελλήνων 
µεταναστών, ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού βορρά,  και κατά συνέπεια  επιδιώκει την 
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παροχή εκπαίδευσης ελλαδοκεντρικής, η οποία θα προσφέρει δυνατότητες οµαλής 
ένταξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην ελληνική κοινωνική 
πραγµατικότητα. Η σχολική δοµή που προτάσσεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγκειται στην 
δηµιουργία προοπτικών που θα διευκολύνουν την οριζόντια µαθητική κινητικότητα 
από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο. 

Το ΚΚΕ εσ εµφανίζεται να υποστηρίζει απόψεις συγγενικές µ’ αυτές του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Προτείνει την ίδρυση ελληνικών δηµοτικών σχολείων όπου υπάρχου 
αρκετά ελληνόπουλα προκειµένου να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και παράδοση. 

Η πρόταση του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος είναι η µόνη που 
τεκµηριώνεται και θεµελιώνεται σε µια δίγλωσση µορφή εκπαίδευσης που να 
εξασφαλίζει προοπτικές στους Έλληνες µαθητές να ενταχθούν οµαλά και στο 
γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η στοχοθεσία βέβαια αυτή είναι κοινή σε όλα τα 
κόµµατα. Η µετουσίωσή της σε εκπαιδευτική πρόταση και σε εκπαιδευτική πολιτική 
διαφοροποιείται σε συνάρτηση πάντα και µε την γενικότερη ιδεολογική τοποθέτηση. 
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7. Πολιτική του ΥΠΕΠΘ κατά την περίοδο 1975-’81 
 

Η επιλογή και κυρίως η εφαρµογή εκ µέρους µιας κυβέρνησης συγκεκριµένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως έχει ήδη δειχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, αντλείται 
από ένα συµπαγές  ή περίπου  προσδιορισµένο ιδεολογικο-πολιτικό σώµα. Οι 
ιδεολογικές αφετηρίες και παραδοχές που µετουσιώνονται σε εφαρµοσµένη πολιτική 
τροποποιούνται και επηρεάζονται από αναπροσαρµογές, ακυρώσεις και 
τροποποιήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που σε µεγάλο βαθµό οφείλονται σε 
εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή σε κοινωνικές ή επαγγελµατικές οµάδες πίεσης, οι 
οποίες αποβλέπουν στον επηρεασµό της κυβερνητικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, 
διακρίνεται η παράλληλη και συχνά αλληλοεξαρτώµενη δράση δύο γενικών 
παραγόντων διαµόρφωσης µιας εκπαιδευτικής πολιτικής: των εσωτερικών 
παραγόντων που άπτονται στο ιδεολογικο-πολιτικό σώµα αρχών και θέσεων και των 
εξωτερικών, που περιλαµβάνουν τις κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες πίεσης. 

Με βάση αυτές τις δυο γενικές κατηγορίες παραγόντων επιχειρείται η 
προσπάθεια ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής που το κόµµα της Ν.∆. 
εφάρµοσε κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Ελλάδας (1974-1981). Ο εντοπισµός 
των βασικών παραγόντων που επηρέασαν την ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική 
προκύπτει από την συνεξέταση και τη συνολική θεώρηση όλων των παραµέτρων 
που είναι δυνατό να ενταχθούν σε αυτές τις γενικές κατηγορίες ανάλυσης και 
ερµηνείας εκπαιδευτικών γεγονότων και πρακτικών. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία, ως νεοσύστατο κόµµα, κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσή 
της (1974-77), χαρακτηρίζεται από µια σύγχυση, η οποία σταδιακά οδηγεί στην 
συνειδητοποίηση και αναζήτηση της ιδεολογικής της βάσης και ταυτότητας και στην 
ταυτόχρονη συγκρότηση και οριοθέτηση του ιδεολογικού corpus της. Η 
εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί για τους Έλληνες µετανάστες, είναι δυνατό να 
διερευνηθεί και να ερµηνευθεί µε βάση κυρίως την ανάλυση των γεγονότων και την 
τοποθέτησή τους στην ιστορική εξέλιξη και συγκυρία και στην αναζήτηση των 
αιτιών που οδηγούν στη συγκεκριµένη πολιτική πρακτική.  

Η εµφανής έλλειψη κοµµατικών κειµένων µε τη µορφή διακηρύξεων ή 
φυλλαδίων, τα οποία θα ανέλυαν τις θέσεις και τις απόψεις του συγκεκριµένου 
κόµµατος, παραπέµπει στην αναζήτηση από άλλες πηγές των απόψεών του και την 
ταυτόχρονη εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την µορφή που η ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση λαµβάνει στη Γερµανία, την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, τη 
στελέχωση και το διδακτικό προσωπικό καθώς και το διδακτικό υλικό που 
χρησιµοποιείται, κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα 
∆ηµοκρατία. 

Το ενδιαφέρον της Ν.∆. σε επίπεδο διακηρύξεων και εξαγγελιών για τα 
προβλήµατα εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών της ∆υτικής 
Γερµανίας εκφράζεται στις σχετικές συζητήσεις της Βουλής και στις τοποθετήσεις 
των στελεχών της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των αρµόδιων υπουργών και 
υφυπουργών σε ερωτήσεις και επερωτήσεις βουλευτών για γενικότερα ή ειδικότερα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα. Ενδεικτική του ενδιαφέροντος αυτού θεωρείται η από τον 
Υφυπουργό Β. Κοντογιαννόπουλο τοποθέτηση σε σχετική ερώτηση στη Βουλή στις 
13/12/1976, αναφορικά µε τις ελληνογερµανικές συνοµιλίες που σχετίζονται µε τη 
µορφή που η ελληνική εκπαίδευση θα λάβει στη Γερµανία. Το σύστηµα εκπαίδευσης 
θα ‘’ικανοποιεί’’ τις απόψεις της ελληνικής πλευράς και θα εξασφαλίζει την 
‘’απόλυτον ψυχοπνευµατικήν εξέλιξιν και κοινωνικήν ανέλιξιν των Ελληνοπαίδων’’ 
είτε αυτοί επιστρέψουν στην Ελλάδα και συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε 
παραµείνουν στη Γερµανία (Π.Β. 13/12/76, 2185). Η τοποθέτηση ενέχει θέση 
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υπόσχεσης για την ακολουθούµενη πολιτική, η οποία εµφανώς επικεντρώνεται στην 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για παροχή εκπαίδευσης προσανατολισµένης τόσο 
στη χώρα υποδοχής (Γερµανία), όσο και στη χώρα  προέλευσης (Ελλάδα). 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ενυπάρχει σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις που 
διεξάγονται στη Βουλή των Ελλήνων και οι θέσεις που ο εκάστοτε υπουργός 
υποστηρίζει αποτελούν ένα είδος δέσµευσης. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του 
Υπουργού Παιδείας Π. Ζέπου, στις 13/8/1975, ότι το Υπουργείο προτίθεται να φέρει 
στη Βουλή σχέδιο νόµου, το οποίο θα ρυθµίζει όλα τα συναφή θέµατα της 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη του τις υποδείξεις και τις 
προτάσεις των ειδικών επιτροπών, που έχουν ήδη συσταθεί. Παράλληλα εκφράζεται 
η βούληση, τα πορίσµατα που οι αρµόδιες επιτροπές θα καταθέσουν ερευνώντας τα 
ζητήµατα που προκύπτουν, να ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού 
νόµου που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. 

Η γενικότερη θέση της Ν.∆. σχετικά µε τους σκοπούς και τους στόχους που η 
ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει να επιδιώκει στη Γερµανία συνοψίζεται στην 
απάντηση του Υφυπουργού Καραπιπέρη, στη Βουλή, σε ερώτηση του βουλευτή του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ι. Κουτσοχέρα. Στην απάντησή του ο Υφυπουργός αναφέρει τα εξής 
σηµεία της σχεδιαζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής τα οποία επιδιώκει να 
υλοποιήσει η Ν.∆.: ‘’αφ’ ενός η τήρησις στενής επαφής προς την εν Ελλάδι 
εκπαίδευσιν και την Ελληνικήν καθόλου κοινωνίαν, αφ’ ετέρου δε η σωστή παιδεία 
των µαθητών ούτως ώστε η πρόοδος γενικώς και ειδικώτερον εις την φιλοξενούσαν 
χώραν να εξασφαλίζηται το δυνατόν καλύτερον’’ (Π.Β., 17/6/76, 5504).  

Αλλά και µετά το τέλος της κυβερνητικής θητείας ο πρώην Υφυπουργός 
Παιδείας της Ν.∆., Β. Κοντογιαννόπουλος, σε τοποθέτησή του στη Βουλή, δίνει ως 
εξής το στίγµα της ακολουθούµενης και εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής 
του κόµµατός του. Αναφέρει ότι έγινε προσπάθεια εφαρµογής µιας σύνθετης και 
ευέλικτης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία επικεντρώνονταν ‘’αφενός στην ενίσχυση 
των προσπαθειών των µεταναστών να διατηρήσουν τα παιδιά τους την ελληνικότητά 
τους, τη γλώσσα τους και γενικότερα  τους πολιτιστικούς δεσµούς τους µε την 
Πατρίδα… αφετέρου δε την παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα παιδιά των 
µεταναστών, που δεν έχουν πάρει ακόµα οριστική απόφαση για την εγκατάστασή τους, 
ώστε να µπορούν όσο γίνεται µε λιγότερο δυσµενείς επιπτώσεις, είτε να παραµείνουν 
στη χώρα υποδοχής εάν το αποφασίσουν, είτε να επανέλθουν στην Πατρίδα και να 
ενταχθούν στο εκπαιδευτικό της σύστηµα και στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του 
τόπου µας’’ (Π.Β., 19/10/82, 355). 

 
 
 

7.1. Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
 

Η σχεδιαζόµενη εκπαιδευτική πολιτική της Ν.∆. επικεντρώνεται στην παροχή 
εκπαίδευσης που να µην υστερεί σε σχέση µε αυτή που παρέχεται στην Ελλάδα, 
αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης του γερµανικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος σε περίπτωση παραµονής  στη χώρα. Κατά συνέπεια οι 
µορφές που λαµβάνει αυτή η εκπαίδευση σχετίζονται είτε µε δίγλωσσες τάξεις, είτε 
µε ελληνικά σχολεία/τµήµατα. Η έλλειψη κοµµατικών κειµένων που να 
υπογράφονται από τη Ν.∆. στερεί τη δυνατότητα από τον µελετητή διαµόρφωσης 
ενός συµπαγούς, ολοκληρωµένου και θεωρητικά ελέγξιµου corpus ιδεών και 
απόψεων σχετικά µε τις θέσεις που το κόµµα πρεσβεύει για την εκπαίδευση των 
παιδιών των Ελλήνων µεταναστών. Ουσιαστικά, ο σχηµατισµός αυτού του corpus 
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αναδύεται και διαµορφώνεται έµµεσα από τις τοποθετήσεις των υπουργών και 
υφυπουργών Παιδείας, καθώς και από τα θεσµικά και νοµικά έγγραφα του 
Υπουργείου.  

Σχετικά µε τις συζητήσεις στη Βουλή, την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας 
από τη Ν.∆. (1974-1981) πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές προκύπτουν περισσότερο 
από ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης και σε µικρότερο ποσοστό από 
πρωτοβουλίες βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος. Οι συχνά 
επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις επί των ίδιων ζητηµάτων (‘’σχετικώς µε την 
εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στη ∆υτική Γερµανία’’) δηλώνουν την επικέντρωση 
σε ορισµένα γενικότερα θέµατα. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 
ζήτηµα εξαντλείται συνηθέστερα σε ερωτήσεις δίχως να επεκτείνεται σε αναλυτικές 
τοποθετήσεις µέσω επερωτήσεων, στις οποίες θα µπορούσαν να παρουσιαστούν 
ολοκληρωµένες οι απόψεις και οι θέσεις των κοµµάτων που συµµετέχουν σ’ αυτές. 
Κατά την συγκεκριµένη περίοδο πραγµατοποιείται µόνο µία εκτενής συζήτηση 
έπειτα από επερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης. 

Η Ν.∆. υποστηρίζει ότι ακολουθεί σχεδιασµένη εκπαιδευτική πολιτική, η οποία 
αντιτίθεται στις γερµανικές επιδιώξεις και βλέψεις σχετικά µε την εκπαίδευση των 
αλλοδαπών, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τις κυβερνήσεις των υπολοίπων 
χωρών. Η συχνότητα συναντήσεων µε εκπροσώπους γερµανικών εκπαιδευτικών 
αρχών υποδηλώνει το ενδιαφέρον σχετικά µε τα ζητήµατα εκπαίδευσης που 
προκύπτουν. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας Γ. Ράλλης, η Ελλάδα 
είναι η µόνη  χώρα, η οποία αντιτίθεται στην αφοµοιωτική γερµανική πολιτική 
(Π.Β., 22/10/76, 436). Αξιοσηµείωτο στη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή είναι το 
γεγονός ότι ο κατεξοχήν αρµόδιος υπουργός χαρακτηρίζει τις συνοµιλίες αυτές ως 
‘’διαπραγµατεύσεις’’. Τα εκπαιδευτικά ζητήµατα προκύπτουν ως θέµατα προς 
διαπραγµάτευση, και όχι ως αιτήµατα όπως εκφράζονται από την πλευρά των 
γονέων και των συλλόγων τους. Μάλιστα τα αιτήµατα σχετικά µε τις µορφές 
εκπαίδευσης δεν γίνονται άµεσα αποδεκτά και παραπέµπονται στο συµβούλιο 
Υπουργών όλων των κρατιδίων.  

Ας σηµειωθεί ότι για τη Ν.∆. υφίσταται διαχωρισµός µεταξύ των Ελλήνων 
µεταναστών σε αυτούς που µεταναστεύουν σε υπερπόντιες χώρες και σε αυτούς που 
µετακινούνται εντός των ευρωπαϊκών κρατών. Κατ’ αυτό τον τρόπο η ελληνική 
εκπαίδευση για τους Έλληνες µαθητές του εξωτερικού διαχωρίζεται µε βάση την 
χώρα προορισµού των µεταναστών. Υπάρχουν χώρες µόνιµης εγκατάστασης και 
χώρες προσωρινής µετακίνησης προς αυτές. Η διαβάθµιση αυτή επιχειρείται από τον 
Υπουργό Παιδείας Ε. Αβέρωφ και παραπέµπει στον χαρακτηρισµό των 
µετακινούµενων πληθυσµών ως µόνιµων µεταναστών και ως προσωρινών 
φιλοξενούµενων εργατών, ιδιαίτερα προς τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά.  

Η διαφοροποίηση αυτή επεκτείνεται και στα παιδιά των µεταναστών 
προσδιορίζοντας ανάλογα τους προς επίτευξη σκοπούς της σχεδιαζόµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Συγκεκριµένα για τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών στις 
υπερπόντιες χώρες επιδιώκεται η διατήρηση των δεσµών µε την Ελλάδα και η 
καλλιέργεια της συνείδησης της ελληνικής καταγωγής, ενώ για τα παιδιά των 
µετακινούµενων σε ευρωπαϊκές χώρες εργατών τίθεται ως σκοπός η διατήρηση 
στενής επαφής µε την ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η γενικότερη µόρφωση και πρόοδος. 

Οι απόψεις αυτές διατυπώνονται σε κάθε συζήτηση στη Βουλή για θέµατα 
σχετικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ο διαχωρισµός προκύπτει 
από όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς της Ν.∆., αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν 
αναλαµβάνει την εξουσία. Σε κάθε ερώτηση ή επερώτηση που τίθεται προς το 
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κοινοβουλευτικό σώµα η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια, χωρίς να 
διαφοροποιείται ουσιαστικά. Χαρακτηριστική µάλιστα είναι η αιτιολόγηση της 
απάντησης που δίδει ο Υφυπουργός Χρ. Καραπιπέρης στις 6 Οκτωβρίου 1976 στην 
ερώτηση του βουλευτή Ι. Κουτσοχέρα σχετικά µε την εκπαίδευση των 
ελληνοπαίδων της Γερµανίας. Αναφέρει ότι η επίλυση του προβλήµατος της 
εκπαίδευσης των παραπάνω ατόµων είναι δυσχερής επειδή δεν πρόκειται για παιδιά 
Ελλήνων µεταναστών σε υπερπόντιες χώρες, αλλά για παιδιά Ελλήνων 
µετακινούµενων εργατών, οι οποίοι φιλοξενούνται στις χώρες, κυρίως, της δυτικής 
Ευρώπης (Π.Β. 6/10/1976, 19).  

Εξάλλου, δύο είναι οι επιδιώξεις τις οποίες έχει θέσει σε εφαρµογή η Ν.∆., 
σύµφωνα µε τον Υφυπουργό Κοντογιαννόπουλο, γενικότερα για τους Έλληνες 
µετανάστες στο εξωτερικό. Ο πρώτος στόχος είναι ‘’η φροντίδα ώστε όλοι οι 
Έλληνες του Εξωτερικού να διατηρήσουν την Ελληνική τους ταυτότητα, να 
διατηρήσουν τους δεσµούς τους µε τη µητέρα Ελλάδα και να τους κάνουµε να νιώθουν 
πραγµατικά υπερήφανοι για την προέλευσή τους. Ο δεύτερος µεγάλος στόχος είναι να 
βοηθήσουµε τους συµπατριώτες µας που δεν έχουν πάρει ακόµα απόφαση αν θα 
µείνουν οριστικά ή αν θα επιστρέψουν από τη χώρα που έχουν µεταναστεύσει. Και στο 
σηµείο αυτό το πρόβληµα παρουσιάζεται  στη ∆υτική Γερµανία…’’ (Π.Β., 10/10/80, 
424). 

Σε απάντηση του υφυπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου προς τον 
αντιπολιτευόµενο βουλευτή Κ. Μπαντουβά, αναφέρεται ότι η µορφή εκπαίδευσης 
που λαµβάνουν οι ελληνοπαίδες εξωτερικού ποικίλει και διαφοροποιείται ανάλογα 
µε την χώρα εγκατάστασής τους. Συµπεριλαµβάνοντας την Αµερική, τον Καναδά, 
την Αυστραλία και την Αφρική στις χώρες µόνιµης εγκατάστασης και τις χώρες της 
∆υτ. Ευρώπης σε χώρες µη µόνιµης εγκατάστασης, διαφοροποιεί αντίστοιχα τις 
προσφερόµενες µορφές εκπαίδευσης. Έτσι, στη Γερµανία παρουσιάζονται να 
ισχύουν οι ακόλουθες µορφές εκπαίδευσης: αυτοτελή ελληνικά σχολεία µε ελληνικό 
αναλυτικό πρόγραµµα αναγνωρισµένα ως ισότιµα δηµόσια σχολεία της Ελλάδας, 
απογευµατινά τµήµατα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας, δίγλωσσα τµήµατα 
σχολείων, προπαρασκευαστικές τάξεις µε ελληνικό πρόγραµµα και εντατική 
διδασκαλία της γερµανικής (Π.Β., 11/4/78, 4267). 

Ένα µήνα αργότερα σε ερώτηση του ίδιου βουλευτή δίδεται από τον υφυπουργό 
το ίδιο κείµενο προς απάντηση, χωρίς να αλλάζει η παραµικρή λεπτοµέρεια. Η 
ακριβής διατύπωση των ίδιων επιχειρηµάτων, συσχετιζόµενη µε µια γενικότερα 
συχνή επανάληψη ίδιων θέσεων σε θέµατα που αφορούν την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στη Γερµανία συγκροτεί µια πρωτόλεια θεώρηση των βασικών πολιτικό-
εκπαιδευτικών αρχών, που οριοθετούν άλλωστε και τις συγκεκριµένες επιλογές. Ως 
πρώτη επισήµανση ας σηµειωθεί εδώ ότι η ορθή επανάληψη ίδιων κειµένων δεν 
εκλαµβάνεται ως σταθερότητα απόψεων και θέσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
παρουσίαση µιας κοινά αποδεκτής πραγµατικότητας, αλλά περισσότερο µια έτοιµη, 
δοκιµασµένη και συχνά χρησιµοποιούµενη απάντηση, η οποία εξυπηρετεί 
κοινοβουλευτικές σκοπιµότητες. 

Στις 26/5/78, δίδεται µια σφαιρικότερη εικόνα της εκπαιδευτικής κατάστασης 
στη Γερµανία και γίνονται αναφορές σε συγκεκριµένες µορφές εκπαίδευσης. 
Παρουσιάζεται το δίγλωσσο µοντέλο εκπαίδευσης (δηλαδή οι ενταγµένες δίγλωσσες 
τάξεις), το οποίο εφαρµόζεται στο κρατίδιο της Βάδης-Βυτεµβέργης για τις τάξεις 
Α’, Β’ και Ε’ και θα ολοκληρωθεί µέχρι το 1981 σε όλη την 9ετή υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Στην παρουσίαση του δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης από τον 
υπουργό τονίζεται η δυνατότητα που παρέχει στους µαθητές ‘’να εκµάθουν τη 
γερµανική γλώσσα και να διατηρήσουν ταυτόχρονα την εθνική τους ταυτότητα, να 
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καλλιεργήσουν τη µητρική τους γλώσσα, ώστε να παρασχεθεί σ’ αυτούς η δυνατότητα, 
εφόσον παραµείνουν στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας ή σε περίπτωση 
που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους να ενταχθούν επιτυχώς στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα και στην ελληνική κοινωνία’’ (Π.Β., 26/5/78, 4277). 

Αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών συνθηκών στα οµόσπονδα γερµανικά 
κρατίδια  γίνεται και στη συνεδρίαση της ελληνογερµανικής επιτροπής στις 2-3 
Μαρτίου 1977, από τον εκπρόσωπο κάθε κρατιδίου, ο οποίος αναφέρει ότι σε 
γενικές γραµµές ακολουθείται η πολιτική της ενσωµάτωσης, έτσι όπως την ορίζει η 
γερµανική εκπαιδευτική πολιτική. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
Γερµανίας τίθεται ως πρωταρχικός σκοπός σχεδόν από τα περισσότερα οµόσπονδα 
κρατίδια. Ουσιαστικά πρόκειται για αφοµοίωση του αλλοδαπού πληθυσµού, ο 
οποίος αναγκάζεται να ενταχθεί στην κοινωνία της χώρας υποδοχής (Γερµανία) 
στερούµενος το δικαίωµα της διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισµού του. 

Οι γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές αναφέρουν σε συγκεκριµένες 
συζητήσεις/συναντήσεις ότι προσφέρουν δυνατότητες διατήρησης της γλώσσας της 
χώρας προέλευσης των µεταναστών µε ποικίλες διατάξεις και νοµοθεσίες αλλά 
κυρίως µε την παροχή του µαθήµατος µητρικής γλώσσας στα παιδιά των 
αλλοδαπών. Εξάλλου, η οδηγία της  25ης Ιουλίου 1977 του Συµβουλίου Υπουργών 
της Ευρώπης επιβάλλει ως υποχρεωτική τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας στα 
παιδιά των µετακινούµενων πληθυσµών, αναγκάζοντας µε αυτό τον τρόπο και τη 
Γερµανία να παράσχει το δικαίωµα αυτό στους αλλοδαπούς υπηκόους της. 

Κατ’ επέκταση η αναφορά των εκπαιδευτικών αρχών στη συνεδρίαση της 5ης-
7ης Μαρτίου 1980 ότι τα οµοσπονδιακά κρατίδια παρέχουν και δηµιουργούν τις 
δυνατότητες για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας πηγάζει από την αναγκαστική 
επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όρος που χρησιµοποιείται δεν είναι πάντα 
αυτός της ένταξης ή της ενσωµάτωσης αλλά ακόµα και αυτός της αφοµοίωσης, ο 
οποίος παραπέµπει σε πλήρη αποδοχή της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας 
υποδοχής µε ταυτόχρονη παραγκώνιση αυτών της χώρας προέλευσης. 

Βέβαια, στην παραπάνω συνεδρίαση της ελληνογερµανικής επιτροπής 
εντοπίζεται µια αντίφαση λόγων από την πλευρά των γερµανικών εκπαιδευτικών 
αρχών. Ενώ η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας είναι κατοχυρωµένο δικαίωµα των 
µεταναστών, σύµφωνα µε την Οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 αλλά και της 
συγκεκριµένης αντιπροσωπείας, παρόλ’ αυτά χαρακτηρίζεται και ως υποχρεωτική 
ξένη γλώσσα για τους Έλληνες µαθητές στα γερµανικά σχολεία.  

Στον ίδιο χρόνο και σε ερώτηση των Ε. Βερυβάκη, Στ. Τζουµάκα και Α. 
Κακλαµάνη σχετικά µε την εκπαίδευση στην περιοχή Αννόβερου, ο Υφυπουργός 
Β.Κοντογιαννόπουλος αναφέρει ότι οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές έχουν ήδη 
αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε αρµόδιους φορείς και παράγοντες του Υπουργείου 
Παιδείας της Κάτω Σαξονίας για την εφαρµογή δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης. 
Η επιλογή της συγκεκριµένης µορφής εκπαίδευσης δεν προκύπτει, από αυτό το 
κείµενο, ως αίτηµα όλων των Ελλήνων, αλλά περισσότερο ως τοπικό ζήτηµα που 
απασχολεί τους µετανάστες ενός κρατιδίου. Η εµφάνιση επιµέρους ζητηµάτων που 
αναζητούν διαφορετική µεταχείριση και λύση, είναι αναµενόµενη εξαιτίας της 
διαφορετικής νοµοθεσίας που ισχύει σε κάθε γερµανικό κρατίδιο. Ο διαφορετικός 
χειρισµός των εκπαιδευτικών θεµάτων και ο σχεδιασµός εκπαιδευτικής πολιτικής  
ανάλογης των συνθηκών που επικρατούν στο εκάστοτε κρατίδιο, παρέχει στους 
Οµοσπονδιακούς Υπουργούς και αρµόδιους εκπαιδευτικούς φορείς την ευελιξία να 
χειρίζονται την εκπαίδευση των αλλοδαπών µε διαφορετικό τρόπο. 

Συνεπώς, τα διαφορετικά δεδοµένα που ισχύουν σε κάθε οµόσπονδο κράτος 
διαφοροποιούν τις ανάγκες και κατ’ επέκταση και τα αιτήµατα που ζητούν επίλυση. 
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Ταυτόχρονα, όµως, δυσχεραίνουν και τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων 
στο να διεκδικήσουν ή να απαιτήσουν µια συνολική αντιµετώπιση του θέµατος της 
εκπαίδευσης του ελληνικού πληθυσµού της Γερµανίας.  

Ο ίδιος υφυπουργός, Β. Κοντογιαννόπουλος, σε άλλη συνεδρίαση παρουσιάζει 
ως άµεση επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας την εφαρµογή στη Γερµανία του 
δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο µάλιστα θα ενταχθεί στο πρωινό 
πρόγραµµα των γερµανικών σχολείων. Το δίγλωσσο µοντέλο προκύπτει ως πρόταση 
προερχόµενη από τις επιτροπές που έχουν συσταθεί µε σκοπό τη µελέτη των 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων.  Το προτεινόµενο µοντέλο παρουσιάζεται ως αυτό που 
δίδει τη δυνατότητα στα παιδιά για γενική µάθηση και µόρφωση και κυρίως 
‘’προαγάγει την ελληνοµάθειά τους κατά τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ελληνικών 
αναλυτικών προγραµµάτων’’ αποκτώντας ταυτόχρονα επαρκείς γνώσεις στη 
γερµανική. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό ‘’η 
ελληνόγλωσση διδασκαλία µπαίνει µέσα στο ενιαίο και συντονισµένο πρωινό 
πρόγραµµα, σε όλη την κλίµακα του βασικού σχολείου (τάξεως 1ης έως 9ης) και θα 
απαλλαγούν τα παιδιά από τη φοίτηση σε δυο σχολεία. Το προτεινόµενο σχέδιο δίδει 
τη δυνατότητα να προκόψουν γενικά τα παιδιά σε γενική µάθηση, να προαγάγουν  την 
ελληνοµάθειά τους κατά τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ελληνικών προγραµµάτων, 
αλλά και να αποκτήσουν επαρκή γερµανοµάθεια…’’ (Π.Β., Συνεδρίασις Κ’, 17/11/78, 
611).  

Το σκεπτικό για την κατάρτιση ενός τέτοιου µοντέλου, το οποίο βασίζεται στη 
δίγλωσση διδασκαλία τεκµηριώνεται από τη Ν.∆. ως το καταλληλότερο για τα 
παιδιά του εξωτερικού, ακριβώς επειδή τους παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν, 
οποιαδήποτε στιγµή, είτε στο ελληνικό, είτε στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Τα επιχειρήµατα αυτά, ουσιαστικά, αντλούνται από τις θέσεις που έχουν ήδη 
διατυπωθεί από τη Ν.∆., τόσο για την θεώρηση και αντιµετώπιση των Ελλήνων της 
Γερµανίας όχι ως µεταναστών, αλλά ως προσωρινά φιλοξενούµενων εργατών, 
κυρίως, όµως, από την προοπτική της παλιννόστησης των µετακινούµενων αυτών 
πληθυσµών, η οποία, εξάλλου, καλλιεργείται συστηµατικά και από άλλους φορείς. 
Πίσω από τις διακηρύξεις αυτές και τις προτάσεις που υποστηρίζει η Ν.∆. θα 
µπορούσε να διακρίνει κάποιος την επιστηµονική συζήτηση και τον προβληµατισµό 
αναφορικά µε τη εκπαίδευση των παιδιών τα οποία αναπτύσσονται σε 
µεταναστευτικό περιβάλλον. Την πρόταση για δίγλωσσο µοντέλο διδασκαλίας η Νέα 
∆ηµοκρατία την παρουσιάζει και στη συνεδρίαση της Ελληνογερµανικής επιτροπής 
στις 2 και 3 Μαρτίου 1977 ως βασικό αίτηµα προς τη γερµανική πλευρά.  Πιο 
συγκεκριµένα προτείνεται 9ετής υποχρεωτική φοίτηση σε δίγλωσσο σχολείο, όπου 
αυτό είναι δυνατό, παράλληλα όµως µε την παροχή µαθήµατος µητρικής γλώσσας 
σε όλα τα τµήµατα που φοιτούν Έλληνες µαθητές. Η γερµανική πλευρά αναφέρει ότι 
έχει ήδη ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση προσφέροντας προγράµµατα που 
βοηθούν στην ενσωµάτωση προς το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και στην 
επανένταξη στο ελληνικό σε περίπτωση παλιννόστησης. Αναφέρει µάλιστα ότι η 
προσφορά των ωρών διδασκαλίας της γερµανικής εξαρτάται και από την θέληση των 
γονέων. Οι θέσεις και τα αιτήµατα που εκφράζουν οι Έλληνες γονείς απουσιάζουν 
από την επιχειρηµατολογία της ελληνικής αντιπροσωπείας, γεγονός που συνάδει µε 
την ήδη διαπιστωθείσα άποψη ότι η Ν.∆. δεν λαµβάνει υπόψη της τα αιτήµατα των 
Ελλήνων γονέων (Π.Ε.Ε., 2-3/3/77, 3). 

Αναλύοντας, µάλιστα, την υπάρχουσα κατάσταση σε κάθε κρατίδιο χωριστά 
διαφαίνεται µια θετική στάση προς την ασκούµενη γερµανική εκπαιδευτική 
πολιτική, η οποία κατά βάση δεν αντιτίθεται µε τις ελληνικές επιδιώξεις, έτσι όπως 
εκφράζονται από τη Ν.∆. Συγκεκριµένα, η ελληνική αντιπροσωπεία στη συνεδρίαση 
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της Ελληνογερµανικής Επιτροπής της 2ας και 3ης Μαρτίου 1977, αναφέρει τα εξής: 
‘’η ελληνική πλευρά, εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατανόηση που συνάντησε 
από τις γερµανικές αρχές στις επαφές που πραγµατοποιήθηκαν ως τώρα καθώς και για 
την αποδοχή των γενικών αρχών του δίγλωσσου συστήµατος εκπαιδεύσεως.  
Παράλληλα, όµως, µεταφέρει  και τη µεγάλη ανησυχία των Ελλήνων γονέων για την 
βραδύτητα µε την οποία φαίνεται ότι πρόκειται να εφαρµοστεί…’’ (Π.Ε.Ε., 2-3/3/77, 
7). 

Η περιορισµένη επιχειρηµατολογία αφήνει µεν να διαφανεί η επιδίωξη µιας 
σφαιρικής, όχι απαραίτητα µονοµερώς προσανατολισµένης προς το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαίδευσης, αδυνατεί, όµως, να πείσει για την ισχύ των 
επιχειρηµάτων. Μια αναλυτικότερη και διεξοδικότερη ανάπτυξη των απόψεων που 
υιοθετεί, η οποία εµφανώς ελλείπει από τον κειµενικό λόγο της Ν.∆. θα έπειθε και 
θα αποσαφήνιζε περισσότερο τις θέσεις και τα επιχειρήµατα που υιοθετεί. Στις 
συζητήσεις των συνεδριάσεων της ελληνογερµανικής επιτροπής παιδείας 
αναφέρονται οι πρακτικές δυσκολίες που ενέχει η διπλή φοίτηση των µαθητών σε 
δύο σχολεία, χωρίς, απαραίτητα να τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα του δίγλωσσου 
µοντέλου. Μάλιστα το επιχείρηµα των ελληνικών φορέων και οργανώσεων και 
κυρίως των συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, για αποµόνωση και ‘’γκετοποίηση’’ 
των µαθητών που φοιτούν σε δίγλωσσες τάξεις/σχολεία, η Ν.∆. το αντιπαρέρχεται 
θεωρώντας ότι δεν υφίσταται, εφόσον οι Έλληνες µαθητές θα φοιτούν σε γερµανικά 
σχολεία και επιπλέον θα διδάσκονται από κοινού µε τους Γερµανούς µαθητές. 

Η έκφραση απόψεων χωρίς ιδιαίτερη επιχειρηµατολογία που διακρίνει τις 
τοποθετήσεις της Ν.∆. διαφαίνεται αδύναµη συγκρινόµενη µε αυτές των υπολοίπων 
κοµµάτων που δρουν στη Γερµανία και εκφράζουν λόγο για τα εκπαιδευτικά 
προβλήµατα των Ελλήνων µεταναστών. Κατά την ερευνούµενη χρονική περίοδο και 
ενώ ασκεί κυβερνητικά καθήκοντα, το κόµµα της Ν.∆. και οι εκπρόσωποί του 
εκφράζουν µια µετριοπαθή στάση προς τους τιθέµενους από τους µετανάστες 
προβληµατισµούς για εκπαιδευτικά ζητήµατα. Παρατηρείται µια έντονη επανάληψη 
των ίδιων λόγων, σε επερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή, ενώ ταυτόχρονα 
απουσιάζει οποιαδήποτε άλλη γραπτή έκφραση και κατάθεση των θέσεων και των 
απόψεων που υιοθετεί. Παρόλο που στην εκπαιδευτική πράξη, τα δίγλωσσα µοντέλα 
εφαρµόζονται από την γερµανική εκπαιδευτική πολιτική, ως θεσµοθετηµένη µορφή 
εκπαίδευσης, δεν υποστηρίζονται από τους Έλληνες γονείς, θεωρώντας ότι µε τον 
τρόπο αυτό παραµελείται η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισµός. Η Ν.∆., όπως έχει 
ήδη δειχθεί, δεν ελέγχει ούτε ασκεί έντονη επιρροή στους συλλόγους και στις 
οργανώσεις των Ελλήνων της Γερµανίας. Η διάσταση αυτή των απόψεων ανάµεσα 
στο κυβερνών στην Ελλάδα κόµµα και στις απόψεις των Ελλήνων γονέων 
ερµηνεύεται από την έλλειψη επαφής και ελέγχου µεταξύ τους και είναι συνέπεια 
της µειωµένης πολιτικής απήχησης / επαφής µε τις κοινωνικές µάζες και της 
αδυναµίας της να οργανώσει τη βάσης της και να προσεγγίζει τους πολίτες, ιδιαίτερα 
εκτός των πλαισίων του έθνους κράτους. 

Η αδράνεια που παρουσιάζει η Ν.∆. ερµηνεύεται αφενός -όπως ήδη έχει δειχθεί- 
από την ελλιπή διασύνδεσή της µε τις κοινωνικές δοµές και βάσεις, των οποίων τα 
αιτήµατα και τις επιδιώξεις υιοθετεί, προάγει και προασπίζει ένα κόµµα και 
αφετέρου από την αδράνεια και παθητικότητα στην οποία επέρχονται τα κόµµατα 
που ασκούν εξουσία (Σπουρδαλάκης, 1990, 90). Εξάλλου, ένα φιλελεύθερο κόµµα, 
άρα και η Ν.∆., η οποία ενέχει χαρακτηριστικά φιλελεύθερου κόµµατος, είναι ο 
πολιτικός χώρος µε τις µικρότερες σταθερές οργανικές διασυνδέσεις µε την 
κοινωνία. Ουσιαστικά, δεν διαθέτει σχεδόν καθόλου παραρτηµατικές οργανώσεις, 
ούτε προσκείµενα εργατικά συνδικάτα ή άλλες επηρεαζόµενες µορφές συλλογικής 
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έκφρασης, και δεν είναι ο εκφραστής συµφερόντων συγκεκριµένων οµάδων 
(∆ιαµαντόπουλος, 1991, 49).  

Ταυτόχρονα, οι θέσεις της Ν.∆. παραπέµπουν σε µια προσανατολισµένη και 
θετικά προσκείµενη προς τη γερµανική εκπαιδευτική πολιτική στάση, και 
ερµηνεύονται ως αποτέλεσµα του ευρωπαϊκού προσανατολισµού της προς τις ιδέες 
και τις απόψεις µιας ευρωπαϊκής συνύπαρξης και συνεργασίας. Η ίδια αρνείται την 
κατηγορία που της προσάπτει η αντιπολίτευση ότι ακολουθεί την γερµανική 
πολιτική χωρίς αντιρρήσεις και παραθέτει το επιχείρηµα ότι είναι η µοναδική χώρα 
που αριθµεί µεγάλο αριθµό µεταναστών στη Γερµανία, και αντιστέκεται σθεναρά 
στην αφοµοιωτική γερµανική πολιτική. 

Σηµαντική παράµετρος της στάσης που υιοθετεί η Ν.∆., η οποία δεν εδράζεται 
σε συµπαγή ιδεολογικο-πολιτικά επιχειρήµατα, αλλά µάλλον υποδηλώνει µια 
µετριοπαθή και εναρµονισµένη στις γερµανικές επιδιώξεις στάση, προκύπτει από 
συζήτηση στην Βουλή µε γενικό θέµα την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στο 
εξωτερικό. Στην τοποθέτηση του Υφυπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου 
εντοπίζεται η έλλειψη επιχειρηµάτων σχετικά µε την εφαρµογή δίγλωσσου 
προγράµµατος. Όπως ήδη διατυπώθηκε, από την Ν.∆. απουσιάζει εµφανώς η 
επιχειρηµατολογία, η οποία θα στήριζε τις εκάστοτε αποφάσεις που λαµβάνει. Στη 
συγκεκριµένη, όµως, κοινοβουλευτική συζήτηση απουσιάζει η επιστηµονική 
τεκµηρίωση και περισσότερο δηλώνεται µια τάση προσαρµογής προς τις γερµανικές 
εκπαιδευτικές διατάξεις. Ερωτώµενος ο Υφυπουργός για το σκεπτικό εφαρµογής 
δίγλωσσου προγράµµατος απαντάει µε ασάφεια ότι: ‘’το προσφέρουµε ως µια 
εναλλακτική λύση για τους γονείς, οι οποίοι έχουν αυτοί την ευθύνη της επιλογής της 
µιας ή της άλλης µορφής εκπαιδεύσεως’’ (Π.Β., 20/10/80, 426).  

Η τεκµηρίωση για την αδράνεια που επιδεικνύει η Ν.∆. αναφορικά µε τα θέµατα 
της εκπαίδευσης προκύπτει επίσης από τις ελληνογερµανικές συνοµιλίες στα 
πλαίσια της ελληνογερµανικής επιτροπής. Στη συνεδρίαση της 2ας-3ης Μαρτίου 
1977, η ελληνική αντιπροσωπεία, απαρτιζόµενη από τον Υπουργό Παιδείας Γ. 
Ράλλη και στελέχη του υπουργείου Παιδείας, εκφράζει την γενικότερη ευχαρίστησή 
της προς την γερµανική πλευρά για την ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική. Οι 
Έλληνες εκπρόσωποι εκφράζουν ικανοποίηση για τα µοντέλα δίγλωσσης 
διδασκαλίας που λειτουργούν στη Βαυαρία. Ωστόσο, όπως, έχει ήδη δειχθεί σε 
αντίστοιχο κεφάλαιο, οι θέσεις του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων Μονάχου και 
Βαυαρίας διαφέρουν ριζικά από την άποψη που εκφράζει στη συγκεκριµένη 
συζήτηση η Ν.∆. Ο σύλλογος της Βαυαρίας επιδιώκει την δηµιουργία ελληνικών 
σχολείων και αντιτίθεται στην ιδέα της ενσωµάτωσης. Η διάσταση αυτή των 
απόψεων που εκφράζονται από τους Έλληνες γονείς και από το κυβερνών κόµµα της 
Ν.∆. φανερώνει την διάσταση θέσεων µεταξύ κόµµατος και λαϊκής βάσης, έστω κι 
αν αυτή προέρχεται από εξωελλαδικό χώρο.  

Βέβαια σε µια επόµενη συνεδρίαση της Μικτής Ελληνογερµανικής Επιτροπής 
γίνεται αναφορά από τους εκπροσώπους του ελληνικού υπουργείου Παιδείας στις 
απόψεις των Ελλήνων γονέων. Η ελληνική πλευρά αναφέρει ότι υπάρχει µια µικρή 
οµάδα Ελλήνων γονέων που επιθυµεί την ενσωµάτωση, οι οποίοι σχεδιάζουν µια 
µόνιµη παραµονή στη Γερµανία. Η συντριπτική, όµως, πλειοψηφία εκφράζει την 
άποψη δηµιουργίας εναλλακτικής λύσης απέναντι σ’ αυτήν της ενσωµάτωσης που 
επιχειρείται από το γερµανικό κράτος (Π.Ε.Ε., 2-3/3/80, 8). Στο σηµείο αυτό  πρέπει 
να τονιστεί ότι η άποψη που εκφράζεται στη συγκεκριµένη συνεδρίαση από τα 
στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, κατά συνέπεια από την κυβέρνηση, η οποία 
ελέγχει τα θεσµικά της όργανα, είναι αυτή της ίδρυσης ιδιωτικών ελληνικών 
σχολείων που να προσφέρουν ικανοποιητική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η 
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Ν.∆.  κατά βάση πρεσβεύει την ίδρυση ενός δίγλωσσου σχολείου, το οποίο θα 
παρέχει δυνατότητα ένταξης είτε στο γερµανικό, είτε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Η εκφρασµένη, όµως, στη συγκεκριµένη συνεδρίαση άποψη αφήνει να 
διαφανεί µια αδιαµφισβήτητη επιρροή από το γενικότερο αίτηµα των Ελλήνων 
γονέων, οι οποίοι επιθυµούν αµιγώς ελληνόγλωσση εκπαίδευση για τα παιδιά τους – 
έτσι τουλάχιστον µεταφράζεται το αίτηµα για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το 
αίτηµα των γονέων θα ικανοποιήσει µερικά χρόνια αργότερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αναλαµβάνοντας την εξουσία. Γενικότερα εντοπίζεται µια στροφή από τα δίγλωσσα 
σχολεία προς τις δίγλωσσες και τις αναπληρωµατικές τάξεις. Συγκεκριµένα στη 
συνεδρίαση της 9ης-12ης/6/81 αναφέρονται τα εξής: ‘’θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δίγλωσσες  τάξεις ή να καταστεί δυνατή η ίδρυση αναπληρωµατικών τάξεων. Αυτά 
αποτελούν τις εναλλακτικές δυνατότητες για µια µορφή διδασκαλίας που 
ανταποκρίνεται στη βούληση των γονέων’’ (Π.Ε.Ε., 9-12/6/81, 7). 

Σταδιακά διαφαίνεται µια υποψία επηρεασµού των θέσεων και των απόψεων 
της Ν.∆. από αυτές που εκφράζουν τα συλλογικά όργανα και οι φορείς των Ελλήνων 
µεταναστών. Στη συνεδρίαση της ελληνογερµανικής επιτροπής της 9ης-11ης/6/81 και 
στη σχετική αλληλογραφία που συνοδεύει την συνεδρίαση, τα κυβερνητικά στελέχη 
αναφέρονται στην ύπαρξη πολλών χιλιάδων Ελλήνων εργατών στη ∆. Γερµανία, των 
οποίων η άποψη και η θέση για την µορφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη στις συνοµιλίες µε τις γερµανικές αρχές. Τονίζεται ιδιαίτερα 
και επαναλαµβάνεται ότι η άποψη των γονέων πρέπει να έχει βαρύνουσα σηµασία 
στη χάραξη της πολιτικής, ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι να επιλέγουν τη µορφή 
εκπαίδευσης που επιθυµούν για τα παιδιά τους. Ο εκδηµοκρατισµός που διαφαίνεται 
στην πρακτική χειρισµού εκπαιδευτικών θεµάτων από τα στελέχη του Υπουργείου 
Παιδείας πηγάζει από την πιθανή επιρροή των αιτηµάτων που εκφράζουν οι Έλληνες 
γονείς µέσω των συλλογικών τους οργάνων, τα οποία ωστόσο επηρεασµένα κυρίως 
από το ανερχόµενο ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναπτύσσουν έντονες και συστηµατικές 
πρωτοβουλίες και ασκούν σοβαρές πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Ενώ, δηλαδή, η 
Ν.∆. δεν έχει οργανωµένη βάση στην Γερµανία, ώστε να γίνει δέκτης των αιτηµάτων 
και των επιδιώξεων της κοινωνικής µάζας, εντούτοις αντιλαµβάνεται σταδιακά τη 
σηµασία των αιτηµάτων και αναδιαµορφώνει αντίστοιχα τις θέσεις της. Η ευελιξία 
θέσεων παρέχει στη Ν.∆. τη δυνατότητα υιοθέτησης µετριοπαθούς στάσης απέναντι 
σε καίρια ζητήµατα τόσο απέναντι στους Έλληνες µετανάστες, όσο και στις 
γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η πρόσληψη 
µηνυµάτων/αιτηµάτων από τους συλλογικούς φορείς, τα οποία µετουσιώνονται σε 
εκπαιδευτικοπολιτικές θέσεις, και κατ’ επέκταση πολιτικές πρακτικές. 

Θέµα που απασχολεί τους ελληνικούς φορείς και συλλόγους στη Γερµανία είναι 
αυτό της αναγνώρισης των τίτλων των ελληνικών σχολείων ως ισότιµων αυτών των 
γερµανικών σχολείων. Η γερµανική πλευρά δεν αναγνωρίζει τους τίτλους από τα 
ελληνικά σχολεία µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η οριζόντια σχολική µετακίνηση 
των µαθητών. Το αίτηµα τίθεται συχνά από τους γονείς και συζητείται και στη 
Βουλή σε ερωτήσεις ή επερωτήσεις βουλευτών. Εξάλλου, η ελληνογερµανική 
µορφωτική σύµβαση της 17ης Μαΐου 1956 αναφέρει τα εξής: ‘’τα συµβαλλόµενα 
µέρη θα εξετάσουν εν τω πλαισίω της κείµενης νοµοθεσίας και των οργανισµών των 
ιδρυµάτων κατά πόσο και υπό ποιους όρους δύνανται να αναγνωρισθούν δι’ 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς και, εις ορισµένας περιπτώσεις, δι’ επαγγελµατικούς τοιούτους 
ακαδηµαϊκοί τίτλοι, διπλώµατα, απολυτήρια και ενδεικτικά της µιας χώρας ως ισότιµα 
προς τους αντιστοίχους ακαδηµαϊκούς τίτλους, διπλώµατα, απολυτήρια και ενδεικτικά 
της ετέρας χώρας’’ (Μορφωτική Σύµβασις, 17/5/1956, 676). 

Οι τίτλοι σπουδών και τα απολυτήρια από µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  
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που ισχύουν στο εξωτερικό αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε τα ελληνικά παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα µετακίνησης από σχολεία του εξωτερικού σε σχολεία της 
Ελλάδας. Το Π.∆. 155/78 ρυθµίζει όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την εγγραφή 
µαθητών σε ελληνικά σχολεία, τα οποία είναι αναγνωρισµένα από το ελληνικό 
κράτος. 

 
 
 
 

7.2 Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) 
 

Εκτός από τις µορφές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως µείζον αίτηµα που 
απασχολεί τους ελληνικούς φορείς στη Γερµανία, συχνές είναι οι αναφορές, κυρίως 
από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, για την επαγγελµατική εκπαίδευση 
των Ελλήνων µαθητών. Το ζήτηµα προκύπτει από τους Έλληνες γονείς ως ανησυχία 
για το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους, τα οποία αποτυγχάνουν στη φοίτησή 
τους στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο Υφυπουργός Β.Κοντογιαννόπουλος 
σε τοποθέτησή του στη Βουλή, στις 21/4/1978 σχετικά µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση των Ελλήνων στη Γερµανία αναφέρει ότι το θέµα απασχολεί το 
Υπουργείο Παιδείας και έχει µεριµνήσει ώστε οι εκπαιδευτικές αρχές στη Βόννη 
‘’έχουν αναλάβει προσπάθεια απογραφής του ανειδίκευτου δυναµικού µας στη ∆υτική 
Γερµανία από ηλικίας 16-25 ετών, µε στόχο την µελέτη και σε συνεργασία µε τις 
γερµανικές αρχές, την εξεύρεση λύσεως για την επαγγελµατική τους κατάρτιση’’ (Π.Β., 
10/7/79, 4270). Την ίδια απάντηση δίδει και ένα µήνα αργότερα στις 26 Μαΐου 1978 
σχετικά µε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων ∆. Γερµανίας. 

Επίσης, στη Συνεδρίαση στις 17 Νοεµβρίου 1978, ο ίδιος Υφυπουργός δηλώνει 
ότι έχουν ήδη διεξαχθεί έρευνες στη Γερµανία σχετικά µε την επαγγελµατική 
κατάσταση των Ελλήνων και την απαίτηση για επαγγελµατική εξειδίκευση. Άµεση 
επιδίωξη της κυβέρνησης είναι, σύµφωνα µε τον Υφυπουργό, η συνεργασία µε τις 
γερµανικές αρχές προκειµένου να επιτευχθεί η επαγγελµατική εκπαίδευση και των 
Ελληνοπαίδων µέσω της οργάνωσης ειδικών προγραµµάτων. Η τοποθέτηση από 
πλευράς πολιτικής ηγεσίας στο ζήτηµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
αποδεικνύει ότι αποτελεί φλέγον θέµα για τους µετανάστες, το οποίο, µάλιστα, 
επαναλαµβάνεται µε µεγάλη συχνότητα από τους ελληνικούς φορείς στη Γερµανία. 
Η τοποθέτηση της Ν.∆. θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως γενικόλογη και ασαφής, 
χωρίς συγκεκριµένες προτάσεις προς εφαρµογή. Η αναφορά που γίνεται στο θέµα 
και η επανάληψη του ίδιου κειµένου σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές 
συνεδριάσεις παραπέµπει περισσότερο σε µια εκ του προχείρου αντιµετώπιση του 
ζητήµατος. Οι αναφερόµενες έρευνες που διεξήχθησαν στη Γερµανία, απουσιάζουν 
από οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο. Το ίδιο, όµως, συµβαίνει και µε τις 
πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις τις οποίες δεσµεύεται ότι θα υλοποιήσει.  

Περισσότερο διαφαίνεται µια προσπάθεια µετατόπισης του ζητήµατος της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης προς τις γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές, 
κυρίως µε την οργάνωση προγραµµάτων συµπλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης  
για τους νέους που δεν την έχουν ολοκληρώσει προκειµένου να καλλιεργηθούν οι 
δυνατότητες και οι επιθυµίες τους (Π.Β., 17/11/99, 611). 

Η ιστορική επισκόπηση και εξέταση του ζητήµατος της τεχνικοεπαγγελµατικής 
εκπαίδευσης αφήνει να διαφανεί µια συζήτηση σε επίπεδο διεκδίκησης από πλευράς 
συλλόγων, οµάδων, φορέων και µια ‘’υποσχεσιολογία’’ από πλευράς κυβερνώντος 
κόµµατος. Το φαινόµενο δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο για το κόµµα της Ν.∆., 
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αλλά εµφανίζεται και κατά την περίοδο διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Γενικά 
φαίνεται να ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Σπουρδαλάκης (1990, 109) ότι δηλαδή τα 
κόµµατα είναι µεν εκφραστές της ‘’κοινής γνώµης, των αιτηµάτων και των 
διεκδικήσεών της, αλλά ταυτόχρονα µε την άσκηση εξουσίας µεταλλάσσονται σε 
φορείς κρατικής και γενικότερα πολιτικής εξουσίας.  Κατ’ αυτό τον τρόπο 
αντιµετωπίζονται τα σχετικά µε την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση ζητήµατα, 
χωρίς ιδιαίτερο προγραµµατισµό και µέριµνα. 

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Υφυπουργού Β. Κοντογιαννόπουλου σε 
ερώτηση των βουλευτών Ι. Κουτσοχέρα, Ι. ∆αβιδόπουλου, Κ. Παπαδηµητρίου, Η. 
Κατριβάνου, Σ. Μιχελογιάννη και Ε. Βερυβάκη ‘’σχετικώς µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση Ελληνοπαίδων στη ∆υτική Γερµανία’’. Η ακριβής παράθεση της 
απάντησης παρέχει τη δυνατότητα για εντοπισµό και ανάλυση των προθέσεων του 
Υπουργείου σχετικά µε τη ρύθµιση του ζητήµατος της τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών, που διατυπώνεται ως αίτηµα 
από τους γονείς και τα συλλογικά τους όργανα, αλλά κυρίως της γενικόλογης 
τοποθέτησής του σε ένα ζήτηµα που απασχολεί έντονα τους µετανάστες. Ο 
υφυπουργός αναφέρει ότι το πρόβληµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης  απασχολεί 
το Υπουργείο και για το λόγο αυτό ‘’ήδη σε πρώτο στάδιο οι εκπαιδευτικές µας αρχές 
στη Βόννη έχουν αναλάβει την προσπάθεια απογραφής του ανειδίκευτου δυναµικού 
µας στη ∆υτική Γερµανία από ηλικίας 16-25 ετών, µε στόχο τη µελέτη και σε 
συνεργασία µε τις γερµανικές αρχές, την εξεύρεση λύσεως για την επαγγελµατική τους 
κατάρτιση’’ (Π.Β., 21/4/78, 4270).  

Η σύσταση οµάδων ειδικών που θα µελετήσουν το συγκεκριµένο θέµα είναι 
άµεσος σκοπός της κυβέρνησης της Ν.∆., η οποία µάλιστα καλεί να συµµετέχει και 
εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Μονάχου και περιχώρων. Οι 
οµάδες αυτές, σύµφωνα µε τον υφυπουργό, θα επιζητήσουν τη συνεργασία των 
γερµανικών αρχών και υπηρεσιών προκειµένου να υποβάλλουν σχετικές µελέτες στο 
ελληνικό υπουργείο Παιδείας για λύση του προβλήµατος.  

Τακτική της Ν.∆. καθόλη την διάρκεια διακυβέρνησης (1974-'81) τουλάχιστον 
για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα είναι η σύσταση ειδικών επιτροπών για τη µελέτη και 
προώθηση λύσεων ενός προβλήµατος. Αυτή τακτική παρέχει τη δυνατότητα στη 
κυβέρνηση να κωλυσιεργεί, αναµένοντας πορίσµατα, να προωθεί λύσεις ως 
επιστηµονικά ενδεδειγµένες και να απωθεί τις οποιεσδήποτε ευθύνες της από τη 
λήψη συγκεκριµένων µέτρων. 

Η ακριβής επανάληψη της απάντησης στις 26/5/78 (περίπου ένα µήνα 
αργότερα) από τον ίδιο Υφυπουργό σε ερώτηση του Κ. Μπαντουβά γενικότερα για 
την εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, δηλώνει βέβαια µια σταθερότητα στις 
θέσεις του κόµµατος, αλλά δηλώνει ταυτόχρονα και µια ‘’στασιµότητα’’ των 
ενεργειών, οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί και των οποίων τα αποτελέσµατα 
αναµένονται προκειµένου να σχεδιαστεί η ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική. 
Εξάλλου στην ίδια απάντηση επαναλαµβάνονται, για µία ακόµα φορά, οι ισχύουσες 
στη Γερµανία µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, µε το ίδιο κείµενο, που έχει ήδη 
κατατεθεί και σε άλλη συνεδρίαση της Βουλής. 

Το θέµα επαναλαµβάνεται και στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες χωρίς να 
αντιµετωπίζεται σε µια βάση σχεδιασµού και υλοποίησης συγκεκριµένων στόχων 
και σκοπών. Από τη γερµανική πλευρά αναφέρεται στη συνεδρίαση της 2-3/3/80 
(Π.Ε.Ε., 2-3/3/’80, 9) ότι το ζήτηµα απασχολεί και τις γερµανικές εκπαιδευτικές 
αρχές, οι οποίες καλούν τους Έλληνες µαθητές να ανταποκριθούν στην υποχρεωτική 
επαγγελµατική φοίτηση που ισχύει στα γερµανικά κρατίδια. 
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7.3. Στελέχωση της εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικό προσωπικό 
 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει την ελληνική εκπαίδευση στη 
Γερµανία αποτελείται από Έλληνες εκπαιδευτικούς αποσπασµένους από την 
Ελλάδα, οι οποίοι υπάγονται στις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές που λειτουργούν 
στη Γερµανία, αλλά και ντόπιους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγµα, για την 
εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών της Γερµανίας αποσπάσθηκαν το 
1975, σύµφωνα µε το Ν.∆. 965/1970, αρθρ 3, παρ. 2, 732 δάσκαλοι και 38 
νηπιαγωγοί, γνώστες της γερµανικής γλώσσας προκειµένου να διδάξουν στις 
ελληνικές τάξεις. Οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα ελληνικά σχολεία 
για τρία χρόνια, σταδιακά, όµως, η νοµοθεσία τροποποιείται στα πέντε χρόνια, 
σύµφωνα και µε τις υποδείξεις των γερµανικών εκπαιδευτικών αρχών. Η 
τροποποίηση αυτή υποστηρίζεται και από την αρµόδια συσταθείσα επιτροπή, η 
οποία µελετά τα προβλήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γερµανία, αλλά 
επιβάλλεται και από το γεγονός της ύπαρξης πολλών Ελλήνων φοιτητών στα 
γερµανικά Πανεπιστήµια, οι οποίοι υπηρετούν, ταυτόχρονα, και ως εκπαιδευτικοί.  

Γενικότερα τα ζητήµατα τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολεία του 
εξωτερικού ρυθµίζονται από το άρθρο 384/80, στο οποίο αναφέρεται ότι ο διορισµός 
διεξάγεται από τον Υπουργό Παιδείας µετά από αίτηση και υποβολή 
δικαιολογητικών όλων των ενδιαφεροµένων προς τις προξενικές αρχές και 
υπηρεσίες της χώρας στην οποία επιθυµούν να διοριστούν. 

Ο Υφυπουργός Β. Κοντογιαννόπουλος υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που 
αποστέλλονται επιλέγονται, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια, ως 
καταλληλότεροι να επιτελέσουν το σκοπό της εκπαίδευσης των Ελλήνων στο 
εξωτερικό, ‘’οι καταλληλότεροι δια την εκπλήρωσιν της λεπτής και υψηλής αποστολής 
των’’ (Π.Β., ΝΒ’, 1977, 2184). Η γνώση της γερµανικής γλώσσας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αποσπασθούν οι εκπαιδευτικοί, για το 
λόγω ότι ‘’συντελεί εις την αποδοτικωτέραν λειτουργίαν’’ των ελληνικών τάξεων. 
Μάλιστα στη 3η συνεδρίαση της Μικτής Ελληνογερµανικής Επιτροπής στις 5-7 
Μαρτίου 1980, οι συµµετέχοντες από την ελληνική πλευρά εκπαιδευτικοί 
αξιωµατούχοι εκφράζουν το αίτηµα οι προς απόσπαση στη Γερµανία εκπαιδευτικοί 
να διδάσκονται τη γερµανική γλώσσα σε παραρτήµατα του Ινστιτούτου Goethe στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Γερµανία για τουλάχιστον δύο µήνες 
(Π.Ε.Ε., 2-3/3/80,6). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πληρέστερη προετοιµασία 
για το γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και γλωσσική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν τα ελληνόπουλα στο εξωτερικό. 

Σε επόµενη συνεδρίαση η ελληνική αντιπροσωπεία επιµένει στο ζήτηµα της 
διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας στους Έλληνες εκπαιδευτικούς που θα 
εργαστούν στη Γερµανία. Προτείνει, µάλιστα, να δίνονται υποτροφίες ώστε να 
ενισχυθούν τα εντατικά τµήµατα κατά τις θερινές διακοπές για τους εκπαιδευτικούς 
που αποσπώνται για πρώτη φορά (Π.Ε.Ε., 9-12/6/81, 7). 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται να µετακινηθούν και να 
εργασθούν στα ελληνικά σχολεία της Γερµανίας προκύπτει ως αίτηµα των Ελλήνων 
γονέων και των συλλόγων τους, προφανώς γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες 
µάθησης και διδασκαλίας (πρβλ αντίστοιχα κεφάλαια). Η τοποθέτηση / πρόταση στη 
Βουλή του υφυπουργού Κοντογιαννόπουλου για οργάνωση ‘’ειδικού εντατικού, 
ετήσιας διάρκειας, σεµιναρίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για εκµάθηση της 
γερµανικής και για σχετική µε το έργο των εκπαιδευτικών αυτών παιδαγωγική 
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ενηµέρωση’’ είναι δηλωτική του ενδιαφέροντος που επεδείκνυε η κυβέρνηση της 
Ν.∆. για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Π.Β., Συνεδρίασις Κ’, 17/11/78, 611). 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό, η µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών γίνεται και µε φροντίδα του ελληνικού κράτους, όπως 
επίσης και η αποστολή διδακτικών βιβλίων και εποπτικών µέσων (Π.Β., 10/7/79). Σε 
σχετική απάντηση που δίδει ο Υφυπουργός Καραπιπέρης το 1976, αναφέρει ότι το 
Υπουργείο υποβάλλει σε ταχύρρυθµη µετεκπαίδευση τους αποσπασµένους 
εκπαιδευτικούς πριν ακόµα αποσταλούν στο εξωτερικό, αλλά και κατά τη διάρκεια 
της παραµονής τους, παρακολουθώντας σεµινάρια εκπονούµενα από τις χώρες 
υποδοχής (Π.Β., 7/6/76, 5502). Η έλλειψη παράθεσης στοιχείων καταδεικνύει ότι η 
τοποθέτηση του Υφυπουργού, προφανώς δεν προκύπτει από πραγµατικά δεδοµένα, 
αλλά περισσότερο αναφέρεται σε µια κατάσταση την οποία επιθυµεί η κυβέρνηση 
να πραγµατοποιήσει. Κυρίως µετατοπίζεται η ευθύνη επιµόρφωσης προς το 
γερµανικό κράτος και αφού αποσπασθούν οι εκπαιδευτικοί, µε την αιτιολόγηση ότι 
µε τον τρόπο αυτό συµµετέχει και η φιλοξενούσα χώρα. Όπως αναφέρει ο Υπουργός 
Παιδείας Π. Ζέπος (Π.Β., ΜΖ’, 16/12/75, 1582), η µετεκπαίδευση των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών σε γερµανικά Πανεπιστήµια και Παιδαγωγικά ιδρύµατα επεκτείνεται 
και µάλιστα έχει διάρκεια δύο χρόνων. Η µετεκπαίδευση αυτή ενέχει διπλό όφελος: 
για τους ‘’φιλοπρόοδους’’ εκπαιδευτικούς περισσότερα προσόντα και για το κράτος 
εξασφαλίζοντας αξιόλογα στελέχη χωρίς οικονοµική επιβάρυνση’’. Η ιδιαίτερη 
σηµασία που δίδεται στην µετεκπαίδευση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών 
έγκειται στην αποτελεσµατικότητα του έργου τους και στην προσφορά τους στους 
ελληνόπαιδες (Π.Ε.Ε., 9-12/6/81, 8). 

Η µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε γερµανικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 
πανεπιστήµια ενθαρρύνεται κυρίως γιατί εξοπλίζει µε περισσότερα εφόδια και 
µάλιστα χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ελληνικού κράτους (Π.Β., Σύνοδος Β’ 
Συνεδρίαση ΜΖ’, 16/12/75, 1582). Η τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας, Π. 
Ζέπου, κινείται στα πλαίσια της διαπίστωσης ότι η µετεκπαίδευση Ελλήνων 
εκπαιδευτικών από γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές αποτελεί θετική προϋπόθεση 
προκειµένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Η αντιµετώπιση της ανάγκης 
για συµπληρωµατική και εξειδικευµένη επιµόρφωση πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες 
και απαιτήσεις του διδασκαλικού έργου όταν αυτό υλοποιείται σε µεταναστευτικό 
περιβάλλον, δεν διαφαίνεται να είναι στις άµεσες επιδιώξεις της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ουσιαστικά ενθαρρύνει την προσπάθεια για µάθηση των 
‘’φιλοπρόοδων διδασκάλων’’ τονίζοντας ότι είναι προς ωφέλεια και του ‘’κράτους’’.  

Η αντιµετώπιση του ζητήµατος της µετεκπαίδευσης Ελλήνων εκπαιδευτικών 
από γερµανικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα απασχολεί και τον Υφυπουργό Παιδείας, Β. 
Κοντογιαννόπουλο, ο οποίος σε απάντησή του στη Βουλή, αναφέρει ότι ήδη 
µετεκπαιδεύονται 250 δάσκαλοι στα Πανεπιστήµια του Esslingen και Dortmund, 
ενώ γίνεται προσπάθεια να επεκταθεί η επιµόρφωση σε ολόκληρη την Γερµανία 
(Π.Β., 26/5/78, 4277). Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε το ζήτηµα 
επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης αποσπασµένων εκπαιδευτικών είναι δυνατό να 
χαρακτηριστεί ως αντιφατική και διφορούµενη. Αρχικά εντοπίζεται η ανάγκη για 
επιπλέον διδασκαλία των δασκάλων που καλούνται να διδάξουν στο εξωτερικό, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διδασκαλίας και µάθησης κάτω από τις οποίες θα 
διδάξουν. Οι γνώσεις σχετικά µε την διπολιτισµική/διγλωσσική κοινωνικοποίηση 
που έχουν δεχθεί τα παιδιά των µεταναστών θεωρούνται ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις. Ο εντοπισµός αυτών των αναγκών δεν ενεργοποιεί µηχανισµούς 
άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος, πριν ακόµα οι εκπαιδευτικοί 
αποσπασθούν, ώστε να διασφαλιστούν τα απαιτούµενα προσόντα, αλλά αντίθετα 
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παραµελείται και παραγκωνίζεται. Το γεγονός ότι επαφίεται στη διάθεση που θα 
εκδηλώσουν οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί και στα ‘’φιλοπρόοδα αισθήµατά 
τους’’, από τη µια, και από την άλλη στην ‘’ευαισθησία’’ των γερµανικών 
εκπαιδευτικών αρχών να επιµορφώσουν τους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς, είναι 
δηλωτικό της έλλειψης σχεδιασµού και προγράµµατος µιας εκπαιδευτικής πολιτικής 
που θα καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ελλήνων στη Γερµανία.  

Εκτός από την αποστολή εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα διδάσκουν στα σχολεία 
της Γερµανίας, εξίσου σηµαντική είναι η στελέχωση της εκπαίδευσης µε διοικητικό 
προσωπικό, µε αντικείµενο το συντονισµό και την επίλυση ζητηµάτων που 
προκύπτουν. Ιδιαίτερο ρόλο αποδίδει σε αυτή την στελέχωση η κυβέρνηση της Ν.∆., 
και για το λόγο αυτό σε συνεδρίαση της Βουλής, εκφράζει δια στόµατος του 
Υφυπουργού Καραπιπέρη την ανάγκη να παρακολουθείται και να συντονίζεται η 
σχεδιαζόµενη και ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική από αρµόδια άτοµα και 
φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Στην ίδια συνεδρίαση της 7ης/6/1976, 
παρουσιάζεται η πρόταση για την οργάνωση της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
Γίνεται µάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη τοποθέτηση ενός συµβούλου εκπαίδευσης, 
ως αρµοδίου στην σύνταξη αναλυτικών και ωρολόγιων προγραµµάτων, διδακτικών 
βιβλίων, µεθόδων και οργανώσεως σχολείων. Το γεγονός είναι άµεσα σχετιζόµενο 
µε το γενικότερο αίτηµα που εκφράζεται από διάφορους φορείς της ελληνικής 
οµογένειας, για αλλαγή στελεχών και τοποθέτηση νέων στις διοικητικές θέσεις του 
εξωτερικού. Το αίτηµα προβάλλεται επιτακτικά από συλλόγους και οργανώσεις που 
αυτοχαρακτηρίζονται ως ‘’δηµοκρατικές’’ και ‘’προοδευτικές’’. Ουσιαστικά, όµως, 
είναι κατάλοιπο της εφτάχρονης δικτατορίας στην Ελλάδα, η οποία στην προσπάθειά 
της να ελέγξει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία, είχε τοποθετήσει 
άτοµα συγκεκριµένης ιδεολογίας στις διοικητικές θέσεις (∆αµανάκης, 1987, 67). 

Εξάλλου, ο ίδιος Υφυπουργός (Καραπιπέρης) αναφέρει τα εξής: ‘’εκπαιδευτικοί 
οίτινες απεσπάσθησαν εις σχολεία του εξωτερικού κατά την περίοδον της δικτατορίας, 
εφ’ όσον επέδειξαν ασυµβίβαστον προς την ιδιότητάν των συµπεριφοράν ήδη 
ανεκλήθησαν’’ (Π.Β., 7/6/76, 5502). Η προσπάθεια αποµάκρυνσης των 
εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν επιδείξει 
οποιαδήποτε  σχέση µε το δικτατορικό καθεστώς, δεν αποτελεί στοχοθεσία µόνο της 
Ν.∆., ως πρώτης µεταπολιτευτικής κυβέρνησης, η οποία, µάλιστα, δέχεται πιέσεις 
από µεταναστευτικούς φορείς, αλλά και των επόµενων κυβερνήσεων, δηλαδή του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Η επιλογή προσωπικού για την οργανωτική στελέχωση της ελληνικής 
εκπαίδευσης στη Γερµανία θεωρείται πολιτική απόφαση βαρύνουσας σηµασίας, 
λόγω της βαρύτητας του  ρόλου του Συµβούλου. Συγκεκριµένα, ο Σύµβουλος σε 
κάθε κρατίδιο αποτελεί τον δίαυλο ή ακόµα και τον εκπρόσωπο της επίσηµης 
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ο οποίος εξουσιοδοτείται να συνοµιλεί µε τις 
γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές εκτός των ελληνικών εθνικών ορίων, προφανώς 
εκφράζοντας τις απόψεις και τις θέσεις της κυβέρνησης που τον τοποθετεί στην 
συγκεκριµένη θέση. Για τους λόγους αυτούς η συζήτηση σχετικά µε την επιλογή των 
εκπαιδευτικών συµβούλων του εξωτερικού απασχολεί όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς (γονείς, συλλόγους, εκπαιδευτικούς, υπουργείο, πολιτική ηγεσία). 
Χαρακτηριστικά για τη σηµασία της επιλογής και του ρόλου του Συµβούλου είναι τα 
λόγια του βουλευτή Β. Κοντογιαννόπουλου, ο οποίος αναφέρει στη Βουλή ότι ο 
εκπαιδευτικός σύµβουλος είναι ο κυριότερος παράγοντας της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της Ελλάδας στη Γερµανία (Π.Β., Συνεδρίαση Ρ∆’, 28/5/82, 4203). Για το 
λόγο αυτό άλλωστε σε ύστερη τοποθέτησή του το Οκτώβριο του 1982, ο πρώην 
Υφυπουργός Κοντογιαννόπουλος τονίζει ως ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της 
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εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆. την καθιέρωση του θεσµού των εκπαιδευτικών 
συµβούλων, οι οποίοι ‘’βοηθούν τις τοπικές κοινοτικές αρχές, τους τοπικούς φορείς 
των µεταναστών και την εκκλησία στην γενικότερη προσπάθειά τους για τη διατήρηση 
της ελληνικότητας των παιδιών, των Ελλήνων µεταναστών’’ (Π.Β., 19/10/82, 356).  

Κληρονοµώντας τις επιλογές του δικτατορικού καθεστώτος, δηλαδή τη 
στελέχωση της ελληνικής εκπαίδευσης µε στοιχεία ‘’φιλοχουντικά’’, η κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, πιέζεται να ανακαλέσει από τις θέσεις αυτές οποιονδήποτε 
έχει επιδείξει συµπεριφορά φιλικά προσκείµενη προς την ∆ικτατορία. Το αίτηµα 
πηγάζει ως ανάγκη αλλά και απαίτηση της οµογένειας να αποµακρυνθούν τα 
στελέχη της εκπαίδευσης που ασκούσαν κατά την προηγούµενη εφταετία έλεγχο 
στις ελληνικές οργανώσεις και κοινότητες. Η ανάκληση του διδακτικού προσωπικού 
αντιµετωπίζεται ως πολιτικό θέµα µε ιδεολογικές προεκτάσεις, όπως ακριβώς και η 
επιλογή και τοποθέτησή του. Εξάλλου, ο Υπουργός Παιδείας είναι 
εξουσιοδοτηµένος να επιλέγει το προσωπικό που θα στελεχώνει τα γραφεία 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 

Βέβαια, αυτό είναι το βασικότερο αίτηµα ολόκληρης της πολιτικής και 
εκπαιδευτικής κοινότητας και στον ελλαδικό χώρο. Η ‘’αποχουντοποίηση’’ του 
εκπαιδευτικού συστήµατος λειτούργησε περίπου ως ‘’κυνήγι µαγισσών’’ 
δηµιουργώντας αιτήµατα από τους εµπλεκόµενους φορείς (συλλόγους, οργανώσεις, 
συνδικαλιστικά όργανα κ.ά.). 

Η πίεση που ασκείται στο κυβερνών κόµµα της Ν.∆., από τους συλλογικούς 
φορείς των Ελλήνων µεταναστών, έχει ως αφετηρία της το αίσθηµα του ελέγχου και 
της ‘’αστυνόµευσης’’, από το οποίο προσπαθεί να απεγκλωβιστεί η ελληνική 
µειονότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκπαιδευτικού συµβούλου που 
απασχολεί σε αρκετές συνεδρίες το κοινοβουλευτικό σώµα. Ο Υφυπουργός 
Καραπιπέρης χωρίς να αναφέρει το όνοµα του συµβούλου αιτιολογεί την επιλογή 
της Ν.∆. στη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 1976 (Π.Β., 7/6/76, 5501). Για τον ίδιο 
σύµβουλο ένα µήνα αργότερα παρουσιάζει ξανά και αναλύει τα τυπικά προσόντα 
του (Π.Β., 24/7/76, 61). Το θέµα τίθεται προς συζήτηση από τον βουλευτή της Ν.∆., 
Β. Κοντογιαννόπουλο, ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα τυπικά χαρακτηριστικά 
του συγκεκριµένου συµβούλου, στην προσπάθεια να διευκρινίσει τους λόγους αυτής 
της ανάκλησης. Μάλιστα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά εκτελεί τις 
αποφάσεις που λαµβάνουν οι Νοµαρχιακές Επιτροπές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Γερµανία 
(συγκεκριµένα στο Düsseldorf).  

Στην ίδια συνεδρίαση ο υφυπουργός αναφέρει το θέµα του κόστους της 
στελέχωσης και οργάνωσης, από το ελληνικό κράτος, των εκπαιδευτικών αρχών στη 
Γερµανία, τονίζοντας ότι το ύψος των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 
330.000.000 δρχ. (Π.Β., 7/6/76, 5501). Η αναφορά στο οικονοµικό κόστος της 
εκπαιδευτικής πρακτικής στο συγκεκριµένο κείµενο ερµηνεύεται αφενός από τις 
θεωρητικές αναλύσεις και µοντέλα σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής 
(κόστος/αποτέλεσµα – input/output) και αφετέρου από την προσπάθεια της Ν.∆. – 
όπως και κάθε κυβέρνησης – να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της παρουσιάζοντας 
συγκεκριµένο κόστος για την πολιτικής της. Ουσιαστικά, δηλαδή, η παρουσίαση 
οικονοµικών δεικτών διασφαλίζει την προβολή του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία. 
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7.4 ∆ιδακτικό υλικό – Αναλυτικά Προγράµµατα 
 

Η Νέα ∆ηµοκρατία έχοντας ασπαστεί το αίτηµα για παροχή ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών της Γερµανίας, προωθεί την 
δηµιουργία βιβλίων µε περιεχόµενο που να εξυπηρετεί συγκεκριµένες σκοπιµότητες 
και ανάγκες, όπως αυτές περιγράφονται από ποικίλους µεταναστευτικούς φορείς. 
Έτσι, µε την υπ. αρθµ. 8716 απόφαση στις 25.1.1975 και Φ.815.3/9/51250, η οποία 
αναφέρεται στην σύσταση ειδικών επιτροπών έργο των οποίων είναι η σύνταξη 
αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος για την εκπαίδευση των παιδιών των 
Ελλήνων στη Γερµανία και την Αυστραλία, καταβάλλει προσπάθεια να ρυθµίσει το 
συγκεκριµένο θέµα. Έργο, επίσης, των επιτροπών είναι η εξέταση της κατάστασης 
του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού (Π.Β., Συν. Ζ’, 17/10/75, 161). 

Η αναφορά προς τις συγκεκριµένες επιτροπές και το έργο που έχουν επωµισθεί 
να προσκοµίσουν στους αρµόδιους υπουργούς επαναλαµβάνεται σε όλες σχεδόν τις 
ερωτήσεις που γίνονται προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας κατά τα 
επόµενα έτη. Η σύσταση επιτροπών ειδικών στο να µελετήσουν τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα της εκπαίδευσης της ελληνικής οµογένειας στη Γερµανία είναι 
δηλωτική του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Ν.∆. Τα πορίσµατα, 
οι συστάσεις και προτάσεις στις οποίες καταλήγουν οι απαρτιζόµενες από 
υπεύθυνους διαφόρων υπουργείων επιτροπές επικεντρώνονται κυρίως στην 
εκπόνηση αναλυτικών προγραµµάτων ειδικά για την εκπαίδευση στη Γερµανία. Το 
γεγονός της διαφοροποίησης των αναλυτικών προγραµµάτων όταν αυτά 
απευθύνονται σε παιδιά του εξωτερικού προκύπτει ως αίτηµα των γονέων και των 
διαφόρων συλλόγων και υιοθετείται και προβάλλεται ως στόχος της σχεδιαζόµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Μάλιστα, ο Υφυπουργός δεσµεύεται στη συγκεκριµένη 
τοποθέτησή του ότι το εκπονούµενο αναλυτικό πρόγραµµα και γενικότερα οι 
προτάσεις των επιτροπών θα ληφθούν υπόψη και στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες 
στις οποίες ρυθµίζονται θέµατα εκπαίδευσης στις αντίστοιχες χώρες. 

Έτσι, στη συνεδρίαση της ελληνογερµανικής επιτροπής η γερµανική 
αντιπροσωπεία αναφέρει ότι έχει ήδη υπογραφεί συµφωνία για τη µετάφραση 
εγκεκριµένων  διδακτικών βιβλίων για µαθητές που φοιτούν σε δίγλωσσες τάξεις, 
ενώ τονίζεται η ανάγκη συγγραφής ενός σύγχρονου και κατάλληλου αναγνωστικού 
από Έλληνες και Γερµανούς εκπαιδευτικούς. Ενώ οι κατά καιρούς εκφρασµένες από 
την ελληνική πλευρά προτάσεις διακρίνονται από µια αοριστολογία και γενικολογία, 
στη συγκεκριµένη συνεδρίαση η γερµανική πλευρά τονίζει τη χρησιµότητα 
κατάρτισης ενός γερµανικού λεξιλογίου για το µάθηµα της Πατριδογνωσίας των 
τάξεων 1-4 και ενός αντίστοιχου ελληνικού λεξιλογίου για τους µαθητές που 
διδάσκονται γερµανικά σε µεγαλύτερες τάξεις, αφήνοντας έτσι να διαφανεί η 
πρόθεση για συγκεκριµένα µέτρα. 

Η απόφαση για έκδοση διδακτικών βιβλίων κατάλληλων για τους Έλληνες 
µαθητές της ∆υτικής Γερµανίας γίνεται µέσα στα πλαίσια καλυτέρευσης των 
συνθηκών εκπαίδευσης. Το ζήτηµα απασχολεί την κυβέρνηση της Ν.∆. και σε 
απάντηση του Υφυπουργού Β.Κοντογιαννόπουλου σε σχετική ερώτηση, αναφέρεται 
ότι έχει αρχίσει ήδη η έκδοση των πρώτων βιβλίων Μαθηµατικών της Α’ και Β’ 
τάξης για να ακολουθήσει και η εκτύπωση των βιβλίων και για τις υπόλοιπες τάξεις 
(Π.Β., 26/5/78, 4277). Εξάλλου, ο ίδιος Υφυπουργός δεσµεύεται ότι το ‘’Υπουργείο 
Παιδείας φροντίζει πάντοτε ώστε οι αποστολές των διδακτικών βιβλίων και οδηγιών – 
βοηθηµάτων κλπ. – να προωθούνται στα σχολεία ευθύς µόλις εκδοθούν από τον 
Ο.Ε.∆.Β.’’ (Π.Β., Συνεδρίασις ΡΗ’- 4/5/79, 4133). Το θέµα βέβαια της 
καθυστερηµένης αποστολής των βιβλίων θίγεται µε µεγάλη συχνότητα στα κείµενα 
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και στις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι φορείς των µεταναστών. Πάγιο αίτηµα είναι 
να αποστέλλεται µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς όλο το διδακτικό υλικό ώστε 
να µην καθυστερεί η ουσιαστική έναρξη των µαθηµάτων.  

Ακόµα και σε παλαιότερη απάντηση του υφυπουργού Καραπιπέρη 
(Π.Β.7/6/1976, 5502) θίγεται το ζήτηµα της προσαρµογής των σχολικών 
προγραµµάτων και βιβλίων στη σχολική πραγµατικότητα της γερµανικής κοινωνίας. 
Η επισήµανση της ανάγκης για προσαρµογή ή ακόµα και συγγραφή ειδικών  βιβλίων 
µε τα οποία θα διδάσκονται τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών προκύπτει από τη 
γενικότερη συζήτηση για τις διαφορετικές συνθήκες κοινωνικοποίησής τους. 

Σε επίσηµη τοποθέτηση της Ν.∆. δεν γίνεται λεπτοµερής αναφορά για την 
µορφή και το περιεχόµενο των βιβλίων και των Αναλυτικών Προγραµµάτων που θα 
πρέπει να δηµιουργηθούν προκειµένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ελλήνων 
µαθητών της Γερµανίας. Η άποψη και η πολιτική της Ν.∆. συνάγεται έµµεσα από τις 
θέσεις που αναπτύσσει ο Συντονιστής Συµβούλων Εκπαίδευσης Κ. Χάρης, σχετικά 
µε τα διδακτικά βιβλία και τα Αναλυτικά Προγράµµατα. Αναφέρει, λοιπόν, στην 
τοποθέτησή του στις 19/1/1978 ότι: ‘’ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην ανάγκη για 
κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία. …. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη βασική 
άποψη που διατυπώθηκε παραπάνω, τα αναλυτικά προγράµµατα του ελληνόγλωσσου 
µέρους του όλου προγράµµατος χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Ιδίως για τα µαθήµατα  
της Μελέτης του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής πρέπει να γίνουν δραστικές αναπροσαρµογές των ελληνικών 
προγραµµάτων σε συσχέτιση µε τα αντίστοιχα γερµανικά ή και κατάρτιση νέων σε 
συνεργασία µε τη γερµανική πλευρά. Αλλά και στο γλωσσικό µάθηµα, για την ύλη του 
νεοελληνικού λόγου πρέπει να προβλέπονται παιδευτικώς χρήσιµα και ενδιαφέροντα 
κείµενα που θα αναφέρονται στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον όχι 
µόνο της Ελλάδος, αλλά και της Γερµανίας γενικότερα’’ (Καναβάκης, 1989, τ.1, 61-
2). 

Στους λόγους του Συµβούλου Εκπαίδευσης διακρίνεται η διπολιτισµική 
διάσταση της κοινωνικοποίησης των παιδιών των µεταναστών και η ανάγκη 
συγγραφής βιβλίων που να περιέχουν  στοιχεία από τη χώρα υποδοχής και από τη 
χώρα προέλευσης. Ας σηµειωθεί εδώ ότι δεν γίνεται καµία αναφορά σε κανένα 
σηµείο στην τοποθέτηση του Κ. Χάρη, σχετικά µε τη διατήρηση και καλλιέργεια της 
εθνικής ταυτότητας των Ελληνοπαίδων, σκοπός και στόχος που τίθεται από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 
 
 

 
7.5 Σύνοψη 

 
Η εξέταση της εκπαιδευτικής πολιτικής που η κυβέρνηση της Ν.∆. ακολούθησε 

κατά την πρώτη µεταπολιτευτική περίοδο, 1974-1981, διακρίνεται από κάποιες 
γενικότερες τάσεις ως προς τα ζητήµατα της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων 
µεταναστών της Γερµανίας. Οι στάσεις και οι απόψεις που εκφράζει το κόµµα έχουν 
ήδη δειχθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο, έτσι όπως έχουν αναχθεί µέσα από τις 
εκφράσεις στελεχών και εκπαιδευτικών αξιωµατούχων της κυβέρνησης, µέσα από 
τους λόγους και τις πολιτικές πρακτικές που εφαρµόζονται. Σηµαντική παράµετρος 
της προσπάθειας αναγωγής µιας ιδεολογικής πλατφόρµας πάνω στην οποία θα 
στηριχθεί και θα αναλυθεί η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η Ν.∆. πηγάζει 
από τον χαρακτηρισµό της ως φιλελεύθερου κόµµατος. Η αποδοχή του 
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χαρακτηρισµού προκύπτει από τα θεωρητικά σχήµατα που αποδέχεται η Ν.∆. ως 
κόµµα νεοσύστατο και µε σαφή προσανατολισµό προς τον συντηρητικό πολιτικό 
χώρο, γεγονός που  της επιβάλλει συγκεκριµένη πρακτική και δράση (Μάνεσης, 
1986, 31). 

Επίσης, η στάση και τοποθέτηση που η Ν.∆. υιοθετεί είναι απαραίτητο να 
συσχετισθεί και να προσεγγιστεί κάτω από το πρίσµα αφενός της φιλευρωπαϊκής της 
διάθεσης και προοπτικής και αφετέρου της καλλιέργειας της ιδέας της 
παλιννόστησης προς τους Έλληνες µετανάστες. Η φιλοδυτική τοποθέτηση της 
εξωτερικής πολιτικής, ο σαφής ευρωπαϊκός προσανατολισµός και η µετατόπιση του 
κέντρου βάρους των σχέσεων στον άξονα Ελλάδα – ∆υτική Ευρώπη, οδηγούν την 
Ν.∆. να υποβάλλει αίτηση για ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
κάνοντας ένα θεµελιώδες και καθοριστικό βήµα στην εξωτερική πολιτική, το οποίο 
επηρεάζει όλες τις πτυχές δράσης του νεοσύστατου κόµµατος (Ροζάκης, 1986, 115). 
Το γεγονός αυτό συσχετιζόµενο µε την εκπαιδευτική πολιτική που η γερµανική 
πλευρά θέτει προς εφαρµογή για τους αλλοδαπούς πολίτες της, η οποία συνάδει µε 
την αντιµετώπιση των µεταναστών ως φιλοξενούµενων εργατών, βοηθούν στην 
ανάλυση και ερµηνεία των εφαρµοζόµενων εκπαιδευτικών µέτρων και στην 
ανάδειξη των παραγόντων που τα επηρεάζουν.  

Αυτή η φιλευρωπαϊκή διάθεση που επεδείκνυε η Ν.∆. ‘’ενοχλεί’’ τη 
αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο ακόµα και µετά την άνοδο στην 
εξουσία κατηγορεί την προηγούµενη κυβέρνηση ότι αν και εµφανώς  κατέχεται από  
µια θετική διάθεση απέναντι στην ευρωπαϊκή ένταξη, δεν προωθεί όσο θα µπορούσε 
τα εκπαιδευτικά ζητήµατα των Ελλήνων της Γερµανίας, ούτε τα διαπραγµατεύεται 
µέσα από την διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Η διαπίστωση άµεσου επηρεασµού των απόψεων που η Ν.∆. διατυπώνει από τις 
θέσεις της γερµανικής πλευράς εντοπίζεται σε πολλά σηµεία και κυρίως στις 
συνοµιλίες µε τις γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές, όπου οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
αξιωµατούχοι, επιλεγµένα από τη Ν.∆. στελέχη, διατηρούν µια µετριοπαθή και 
διαλλακτική στάση προς τις γερµανικές θέσεις. Η σύγκρουση αποφεύγεται 
συστηµατικά και περισσότερο διαφαίνεται µια τάση εξοµοίωσης των θέσεων των 
δυο πλευρών, µε την ελληνική πλευρά να υποχωρεί.  

Ταυτόχρονα απουσιάζει η αποδοχή, υιοθέτηση και προβολή των αιτηµάτων που 
εκφράζονται από τους φορείς και τις οργανώσεις των Ελλήνων, γεγονός που είναι 
δυνατό να ερµηνευθεί από την αδυναµία της Ν.∆. να προσεγγίσει και να 
εκπροσωπήσει την ελληνική µειονότητα και να ασπαστεί τα αιτήµατά της. Η 
διάσταση αυτή καθιστά το κυβερνούν κόµµα απλό µεταφορέα του απόηχου των 
θέσεων που οι µεταναστευτικές οργανώσεις διατυπώνουν. 

Σε συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως αυτό της µορφής που θα έχει η ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, η Ν.∆. φαίνεται να υποστηρίζει την ίδρυση δίγλωσσων τάξεων, 
ακολουθώντας τις επιταγές της γερµανικής πολιτικής και µερίδα Ελλήνων γονέων. Η 
έκφραση της εκπαιδευτικής της άποψης διατυπώνεται µέσα από τους λόγους, τις 
διακηρύξεις και τις εξαγγελίες των ατόµων που η ίδια επιλέγει προκειµένου να 
στελεχώσει τις διοικητικές θέσεις στη Γερµανία. Συγκεκριµένα ο Συντονιστής 
Συµβούλων Εκπαίδευσης Κ. Χάρης, τοποθετείται από την Ν.∆. ως Συντονιστής 
Συµβούλων Εκπαίδευσης ∆υτικής Ευρώπης, αναπτύσσει απόψεις για ένα δίγλωσσο 
µοντέλο εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα για τα ζητήµατα που απασχολούν την 
ελληνική µειονότητα στη Γερµανία. 

Αναφέρει, λοιπόν, ο Κ. Χάρης, σε εισήγησή του στις 19/1/1978, σχετικά το 
δίγλωσσο µοντέλο εκπαίδευσης που προτείνει ο ίδιος και προωθεί η ελληνική 
κυβέρνηση: ‘’το σχέδιο αυτό προβλέπει τάξεις των 20-25 Ελλήνων µαθητών, 
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ενταγµένες στα γερµανικά σχολεία, µε πρόγραµµα δίγλωσσο, σε σύνθεση (µαθήµατα, 
περιεχόµενά τους, γλώσσα διδασκαλίας τους κατά τάξη): 

α)  που θα σέβεται και θα καλλιεργεί την εθνική γλώσσα και την πολιτιστική 
παράδοση του παιδιού, ενώ παράλληλα θα το οδηγεί στην κατάκτηση της γλώσσας της 
χώρας που το φιλοξενεί και στην αφοµοίωση του πολιτισµού της, έτσι ώστε οι δυο 
πολιτιστικές επιδράσεις, σε µια εναρµονισµένη σύζευξη, να µην απολήγουν σε διχασµό 
και στειρότητα, αλλά σε αρτίωση και εµπλουτισµό της προσωπικότητας του παιδιού. 

β) που θα του εξασφαλίζει µάθηση όσο γίνεται αρτιότερη και αµφιδύναµη, ώστε, 
κατά τις προοπτικές που θα δηµιουργηθούν στην πορεία του, να µπορεί να εντάσσεται 
επιτυχώς το ένα  ή στο άλλο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην αντίστοιχη κοινωνική και 
επαγγελµατική ζωή’’ (ό.π. στο Καναβάκης, 1989, τ. 1, 59-60). 

Το µοντέλο που προτείνεται από το Σύµβουλο Εκπαίδευσης εναρµονίζεται σε 
γενικές γραµµές µε αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.∆., η οποία άλλωστε 
έχει επιλέξει και έχει τοποθετήσει τον συγκεκριµένο σύµβουλο στην διοικητική αυτή 
θέση. Η χρήση επιστηµονικής ορολογίας και αντίστοιχων επιχειρηµάτων πηγάζει 
από τη θεωρητική κατάρτιση του συµβούλου, αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι είναι το 
µοναδικό γραπτό κείµενο που αποδίδεται σε εκπαιδευτικό στέλεχος της κυβέρνησης 
της Ν.∆., το οποίο επιχειρεί µια συνολική παρουσίαση της εκπαιδευτικής 
κατάστασης στη Γερµανία. Η απόδοση του συγκεκριµένου κειµένου στην Ν.∆. 
γίνεται ακριβώς διότι αφενός αυτό δηµοσιεύεται σε περίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας από το συγκεκριµένου κόµµα και αφετέρου δίνει το στίγµα της ακολουθητέας 
εκπαιδευτικής πολιτικής δια στόµατος του επίσηµου αντιπροσώπου του ελληνικού 
κράτους στο γερµανικό χώρο και κατεξοχήν αρµόδιου για εκπαιδευτικά ζητήµατα. 

Εξάλλου, ο ρόλος που ο εκάστοτε Σύµβουλος Εκπαίδευσης ασκεί, 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι το άτοµο που ασκεί δεν εφαρµόζει απλά την 
εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης που τον διορίζει στη συγκεκριµένη θέση, 
αλλά λαµβάνει αποφάσεις σε καθηµερινά ζητήµατα και είναι ο εκπρόσωπος της 
Ελλάδας προς το γερµανικό κράτος. Ουσιαστικά, µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων 
του σχεδιάζει και υλοποιεί τις εκπαιδευτικές επιταγές εκτός των ορίων του εθνικού 
κράτους (Ελλάδα). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι µε την αλλαγή των κυβερνήσεων 
ανακαλούνται οι διορισµένοι εκπαιδευτικοί σύµβουλοι και στη θέση τους 
τοποθετούνται νέοι, οι οποίοι πρεσβεύουν και υιοθετούν τις θέσεις της κυβέρνησης 
που τους επιλέγει. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε πολλές συζητήσεις 
κοινοβουλευτικού επιπέδου γίνεται λόγος για τις αλλαγές στην διοίκηση/στελέχωση 
της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ιδιαίτερα δε στη Γερµανία, όπου οι 
επικρατούσες και διαµορφωθείσες συνθήκες ευνοούν την ελλαδική ανάµιξη. 

Οι προσπάθειες δηµιουργίας ενός ‘’δίγλωσσου µοντέλου’’ εκπαίδευσης δεν 
καταλήγουν να γίνουν ποτέ εκπαιδευτική πράξη για λόγους που κυρίως εστιάζονται:  

- στην απροθυµία των τότε τοπικών γερµανικών κυβερνήσεων να 
υιοθετήσουν  και να χρηµατοδοτήσουν ένα δίγλωσσο µοντέλο εκπαίδευσης 

- στην αρνητική στάση των  ελληνικών πολιτικών δυνάµεων που δρουν το 
ίδιο χρονικό διάστηµα στη Γερµανία 

-  στην ανάπτυξη αρνητικής δυναµικής στους κόλπους των Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεµόνων, οι οποίοι υποστήριζαν την δηµιουργία ‘’ελληνικών 
σχολείων’’ (∆αµανάκης, 1999, 32). 

Σχετικά µε τα ζητήµατα τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, η Ν.∆. υιοθετεί 
µια αόριστη και ταυτόχρονα πολυδιάστατη αλλά µε πλεονεκτήµατα γι’ αυτήν θέση, 
η οποία εντοπίζεται κυρίως στην αναφορά για επικείµενες µελέτες και έρευνες που 
διεξάγονται προκειµένου να καταγραφούν τα πραγµατικά δεδοµένα, αλλά και οι 
ανάγκες για επαγγελµατική εκπαίδευση των Ελλήνων µαθητών της Γερµανίας. Στην 
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ουσία, δεν παρουσιάζεται καµία πρόταση ή τεκµηριωµένη άποψη σχετική µε το 
θέµα, το οποίο αντιµετωπίζεται στη βάση της µελλοντικής µέριµνας και φροντίδας. 
Ουσιαστικά το θέµα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων 
αντιµετωπίζεται ως θέµα δευτερεύουσας σηµασίας, όπως περίπου συµβαίνει και µε 
την εντός Ελλάδος σχετική εκπαιδευτική πολιτική. 

Αναφορικά µε την στελέχωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  και την 
επιµόρφωση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα σχολεία της 
Γερµανίας, η Ν.∆. διαφαίνεται να επιµένει στην αντικειµενική επιλογή 
εκπαιδευτικών µε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αλλά και στην κατάλληλη 
προετοιµασία τους προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες συνθήκες 
διδασκαλίας που επικρατούν στην αλλοδαπή. ∆εν καταθέτει συγκεκριµένη πρόταση 
στη Βουλή, αλλά τονίζει σε κάθε σε κάθε τοποθέτησή της ότι υπέρ της 
θεσµοθέτησης µιας συστηµατικής επιµόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
Χαρακτηριστική, όµως, είναι η στάση που επιδεικνύει η Ν.∆. για το θέµα αυτό 
µεταθέτοντάς το στην αρµοδιότητα των γερµανικών εκπαιδευτικών αρχών. 
Ουσιαστικά, αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: αφενός το ελληνικό κράτος δεν 
διαθέτει ούτε µηχανισµούς, ούτε κονδύλια διαθέσιµα προς το σκοπό αυτό, αφετέρου 
επωφελείται από το χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραµµα 
‘’ALFA’’ για επιµόρφωση δασκάλων των παιδιών των αλλοδαπών εργαζοµένων σε 
χώρες της Κοινής Αγοράς, το οποίο λειτουργεί το 1978 σε κρατίδια της Γερµανίας. 

Εξάλλου, η διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας προς τους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι καλούνται να εργαστούν σε οποιαδήποτε µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
και η γνώση του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, θεωρείται ως υποχρέωση 
της γερµανικής πλευράς, η οποία αναλαµβάνει και το ανάλογο κόστος. Γεγονός, 
πάντως, είναι ότι πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται είτε στο Ινστιτούτο 
Goethe σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πριν ακόµα µετακινηθούν προς τη Γερµανία, 
είτε σε γερµανικά Πανεπιστήµια, τα οποία καταρτίζουν αντίστοιχα προγράµµατα. 

Οι θέσεις που η Ν.∆. αναπτύσσει σχετικά µε τα διδακτικά υλικά µε τα οποία θα 
διδάσκονται τα ελληνόπουλα του εξωτερικού, αλλά και τα Αναλυτικά Προγράµµατα 
βάσει των οποίων θα γίνεται αυτή η διδασκαλία διατυπώνεται µε ακρίβεια από τον 
Σύµβουλο Εκπαίδευσης. Θεωρώντας ότι τα υπάρχοντα διδακτικά βιβλία είναι 
κατάλληλα µόνο για τα Ελληνόπουλα εντός Ελλάδας, διαπιστώνεται η ανάγκη για 
συγγραφή νέων µε διαφορετικό επίπεδο, περιεχόµενο και δοµή που να εξυπηρετούν 
συγκεκριµένες ανάγκες. 

Η ποσοτικοποίηση των εκφρασµένων θέσεων που µετουσιώνονται σε 
εκπαιδευτική πολιτική αφήνει να διαφανεί η τάση της Νέας ∆ηµοκρατίας προς την 
υποστήριξη συγκεκριµένων µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Σε όλα τα 
επίσηµα έγγραφα της περιόδου διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία γίνονται 
κάποιες γενικότερες τοποθετήσεις σε θέµατα που αναφέρονται στην ελληνική 
εκπαίδευση στην Γερµανία. Ενδεικτικό είναι ότι σε 9 από τις 15 εκτενείς 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις επισηµαίνονται αναφορές που δηλώνουν το 
ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους Έλληνες µετανάστες γενικότερα και ειδικότερα 
για τους Έλληνες µετανάστες της Γερµανίας. Οι αναφορές και οι επισηµάνσεις που 
εντοπίζονται σε αυτά τα έγγραφα σκιαγραφούν την θεώρηση της Ν.∆. αναφορικά µε 
το φαινόµενο της µετανάστευσης και την διαφοροποίηση των µεταναστών σε 
υπερπόντιους και ενδοευρωπαϊκούς.  

Πιο συγκεκριµένα η παρουσίαση του δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης ως του 
καταλληλότερου συστήµατος για τα παιδιά των Ελλήνων της Γερµανίας σε 5 από τις 
15 συνεδριάσεις και συζητήσεις στη Βουλή τεκµηριώνει την ήδη διαπιστωθείσα 
άποψη του κόµµατος προς µια µορφή εκπαίδευσης προσανατολισµένης τόσο σε µια 
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πιθανή ένταξη στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και προς µια επικείµενη 
παλιννόστηση. Η διαπίστωση ενισχύεται και από το γεγονός ότι και στις 
ελληνογερµανικές συζητήσεις προτείνεται ως σωστότερη λύση στο ζήτηµα επιλογής 
κατάλληλης µορφής εκπαίδευσης για τους ελληνοπαίδες το δίγλωσσο µοντέλο. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ούτε παρουσιάζεται οποιαδήποτε 
άλλη µορφή εκπαίδευσης σε κανένα έγγραφο της περιόδου 1975-’81, παρά µόνο 
κάποιες αναφορές προς τα αµιγή σχολεία τα οποία θα προσφέρουν ελληνική παιδεία 
σε όσους επιθυµούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.  

Τα θέµατα αναφορικά µε την Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
παρουσιάζονται αναλυτικά σε τρεις (3) συζητήσεις στην Βουλή, σε δύο (2) απλά 
θίγονται ως ζητήµατα που απασχολούν την κυβέρνηση, ενώ δεν απασχολούν τους 
συµµετέχοντες στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες σε καµία συνεδρίαση.  

∆ιαπιστώνεται ότι το κυριότερο θέµα που προωθεί, εξετάζει και διατυπώνει 
άποψη η κυβέρνηση είναι αυτό της στελέχωσης των σχολείων µε κατάλληλο 
διδακτικό προσωπικό καθώς και η επιλογή προσωπικού για τα γραφεία εκπαίδευσης. 
Σε δεκαπέντε 1(5) συζητήσεις στη Βουλή γίνονται συνολικά δέκα (10) αναφορές 
σχετικές µε το θέµα. Από αυτές οι οκτώ (8) παρουσιάζουν αναλυτικά τις θέσεις των 
στελεχών και στις άλλες δύο (2) απλά γίνονται αναφορές επί του θέµατος. 

Το διδακτικό υλικό και τα Αναλυτικά Προγράµµατα εµφανίζονται σε εφτά (7) 
από τις δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις της Βουλής, αλλά µόνο στις τρεις (3) από αυτές 
αναλύονται οι θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.  
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8. Η πολιτική του ΥΠΕΠΘ κατά την περίοδο 1982-1985 
 
Η ιστορική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ζητηµάτων των Ελλήνων  µεταναστών 

στη Γερµανία είναι άµεσα εξαρτώµενη και επηρεαζόµενη από τις εντός Ελλάδας 
επικρατούσες εκπαιδευτικές και πολιτικές συνθήκες. Η άποψη αυτή τεκµηριώνεται 
από την αναλυτική εξέταση της πορείας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη 
Γερµανία και τη συνάρτηση και συσχέτισή της µε τις αλλαγές στον ελληνικό 
πολιτικό βίο. 

Η αλλαγή στη κυβερνητική εξουσία στο τέλος του 1981 και η ανάληψη της 
διακυβέρνησης της Ελλάδας από το κόµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγείρει αξιώσεις στους 
Έλληνες της Γερµανίας, οι οποίοι µε επιστολές και ανακοινώσεις που εκδίδουν 
χαιρετίζουν τη νέα κυβέρνηση και διατυπώνουν αιτήµατα σχετικά µε την 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Γερµανία του 
επιτρέπει να ελέγχει και να κατευθύνει - κατά κάποιο τρόπο - τους αγώνες και τις 
επιδιώξεις της ελληνικής παρουσίας.  

Πέρα όµως από τον έλεγχο που ασκεί προς τους συλλόγους και τις οργανώσεις 
παρουσιάζει δείγµατα επιφανειακής ενασχόλησης µε τα γενικότερα προβλήµατα του 
απόδηµου ελληνισµού ιδρύοντας Υφυπουργείο Ελληνισµού µε Υφυπουργό τον Α. 
Φωτήλα, γεγονός για το οποίο κατηγορείται από τη Ν.∆.. Η άσκηση πολιτικής (κάθε 
είδους και µορφής και σε κάθε επίπεδο) εκτός των ορίων του έθνους-κράτους 
δυσχεραίνεται ακριβώς διότι δεν ασκείται εκτελεστική εξουσία, δε λαµβάνονται 
αποφάσεις και δεν ψηφίζονται νόµοι µε ισχύ εκτός Ελλάδος. Απλά συντονίζονται οι 
προσπάθειες άλλων υπουργείων και δηµιουργούνται δεσµοί ανάµεσα στους 
απόδηµους και το ελληνικό κράτος. Τα επιχειρήµατα αυτά τεκµηριώνουν την άποψη 
του βουλευτή της Ν.∆. Α. Ανδριανόπουλου, ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση 
σχετικά µε το σκεπτικό ίδρυσης του συγκεκριµένου Υφυπουργείου. 

Οι θέσεις που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναπτύσσει σχετικά µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα 
που απασχολούν τους Έλληνες µετανάστες της ∆υτικής Γερµανίας έχουν διατυπωθεί 
σε ποικίλα έντυπα, ακόµα και προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά και σε επίσηµες 
συζητήσεις στη Βουλή. Η έκδοση φυλλαδίου από την Νοµαρχιακή Επιτροπή 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Γερµανία, στο οποίο αναλύονται διεξοδικά οι θέσεις και οι απόψεις 
που το κόµµα υιοθετεί µας παρέχει πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα δίνει το στίγµα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Όµως και σε επίσηµες συζητήσεις στη 
Βουλή το ΠΑ.ΣΟ.Κ., κυρίως ως αντιπολίτευση, εκφράζει σφαιρικά τις θέσεις του 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία και την µορφή που αυτή θα λάβει. 

Η βασική επιδίωξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τόσο ως αντιπολίτευσης όσο και ως 
κυβέρνησης, είναι η παροχή ελληνόγλωσσης παιδείας προς τους Έλληνες 
µετανάστες, προκειµένου να ενσωµατωθούν οµαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα σε µια επικείµενη παλιννόστηση. Ο σαφής προσανατολισµός προς την ιδέα 
της παλιννόστησης καλλιεργείται και ενισχύεται µε ποικίλους τρόπους και κυρίως µε 
τις διακηρύξεις και τοποθετήσεις στελεχών του κόµµατος, οι οποίες αναλύουν το 
µεταναστευτικό φαινόµενο υπό το πρίσµα της µαρξιστικής θεώρησης, δηλαδή της 
εξάρτησης ανάµεσα στο κέντρο (Γερµανία) και στην περιφέρεια (Ελλάδα). Αλλά και 
η ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική και όλες οι παράµετροι που την απαρτίζουν 
παραπέµπουν σ’ αυτήν ακριβώς την ιδέα της παλιννόστησης. Οι θέσεις αυτές του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πηγάζουν από την θεώρηση της µετανάστευσης ως φαινοµένου που 
ταλανίζει τη νεοελληνική κοινωνία, τις συνέπειες του οποίου υφίστανται πλέον τα 
παιδιά της δεύτερης και τρίτης µεταναστευτικής γενιάς. Η πρόταση, λοιπόν, που 
υιοθετεί επικεντρώνεται στην επιστροφή των µεταναστών στην Ελλάδα ώστε να µην 
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υφίσταται πλέον η εκµετάλλευση από το γερµανικό κράτος αλλά και να µην 
αφελληνίζονται τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών.  

Η παροχή εκπαίδευσης επικεντρωµένης στα ελληνικά πρότυπα και µε βάση τα 
ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα, τίθεται ως πρωταρχικός σκοπός της 
σχεδιαζόµενης πολιτικής. Το σύνθηµα µε το οποίο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγείρει τις λαϊκές 
µάζες και τις συσπειρώνει γύρω από τις κοµµατικές του οργανώσεις είναι αυτό της 
‘’εθνικής ανεξαρτησίας – λαϊκής κυριαρχίας’’, έτσι όπως διατυπώνεται στη 
διακήρυξη της 3ης Σεπτεµβρίου 1974. Το ίδιο σύνθηµα υιοθετείται και µεταφέρεται 
στο φυλλάδιο που εκδίδει η τοπική οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Βερολίνο και στο 
οποίο αναλύονται οι θέσεις και οι απόψεις του κόµµατος σχετικά µε το σχολικό 
ζήτηµα των Ελλήνων της Γερµανίας. Το συγκεκριµένο σύνθηµα παρέχει τις 
κατευθυντήριες γραµµές της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίες επικεντρώνονται 
στην παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  προκειµένου να διασφαλιστεί και να 
διατηρηθεί η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. 

Η έννοια της εθνικής ταυτότητας και της διατήρησής της είναι θέµα µε µεγάλη 
συχνότητα εµφάνισης σε πολιτικά κείµενα και τοποθετήσεις βουλευτών και 
στελεχών του συγκεκριµένου κόµµατος. Οι τοποθετήσεις των κοµµατικών στελεχών 
κατευθύνονται και επηρεάζονται από τον πιθανό κίνδυνο του εξευρωπαϊσµού, άρα 
και αφελληνισµού, των Ελλήνων µεταναστών. Γνώµονας των θέσεων του κόµµατος 
είναι αφενός ο προσανατολισµός προς την επικείµενη παλιννόστηση και αφετέρου 
προς την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, η οποία ‘’κινδυνεύει’’ να αλλοιωθεί 
από την γερµανική εκπαιδευτική πολιτική. 

Έτσι, η επερώτηση βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., προς την κυβέρνηση της Ν.∆., 
τον Οκτώβριο του 1980, παρέχει µια σφαιρική εικόνα των απόψεων που το κόµµα 
πρεσβεύει. Βέβαια, η επερώτηση θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ιστορικό συγκείµενο, 
το οποίο παραπέµπει σε προεκλογική περίοδο, όπου σαφώς η δηµιουργία 
εντυπώσεων είναι το πρώτο µέληµα των κοµµάτων. Καθόλη την αντιπολιτευτική 
περίοδο, 1974-81, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φέρει θέµατα εκπαίδευσης των µεταναστών της 
Γερµανίας, προς συζήτηση στη Βουλή. Μόλις ένα χρόνο πριν τις εκλογές, οι οποίες, 
τελικά, το αναδεικνύουν πρώτο κόµµα, γίνεται επερώτηση και εκτενής συζήτηση σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η χρονική τοποθέτηση του γεγονότος δεν είναι τυχαία και 
σίγουρα εξυπηρετεί συγκεκριµένες πολιτικές σκοπιµότητες, οι οποίες ανάγονται 
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προβλήµατα των µεταναστών, αλλά και στην 
άσκηση κριτικής προς το κυβερνών κόµµα της Ν.∆. ότι παραµελεί τα συγκεκριµένα 
θέµατα. 

Από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιχειρείται 
µια προσπάθεια αποσαφήνισης  των στόχων της σχεδιαζόµενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η οποία επικεντρώνεται, όπως ήδη αναφέρεται στη διακήρυξη της 3ης 
Σεπτεµβρίου, ‘’στην επιστροφή των µεταναστών και στην αρµονική κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική ένταξή τους στην Πατρίδα. Η κυβέρνησή µας, η 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δοκιµάζει από καιρό να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα 
εµπέδωσης µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, που να καλύπτει και να εκπληρώνει τις 
ανάγκες των παιδιών και των γονιών τους, ένα πρόγραµµα που θα προάγει την 
Παιδεία των Ελληνόπουλων, τόσο εκείνων των οικογενειών που αποφάσισαν να 
παραµείνουν στο εξωτερικό, όσο και εκείνων που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην 
Πατρίδα. Γι’ αυτό το σκοπό η εκπαιδευτική µας πολιτική είναι υποχρεωµένη να 
ενισχύσει µε όλα τα δυνατά µέσα και τα ενταγµένα και τα ελληνικά σχολεία, µε 
γνώµονα πάντα την παρεµπόδιση κάθε µορφής εθνικής, πολιτικής και πολιτιστικής 
αλλοτρίωσης των παιδιών µας, που ζουν στο εξωτερικό’’ (Π.Β., 19/10/82, 361). 
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Οι προσπάθειες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβερνητικής εξουσίας να ικανοποιήσει τα 
αιτήµατα των Ελλήνων γονέων δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα 
παρέχουν όσο γίνεται περισσότερο ‘’ελληνική παιδεία’’ το εγκλωβίζει σε 
συγκεκριµένες λύσεις. Οι υποσχέσεις που δίνει όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση 
γίνονται δεσµεύσεις όταν αναλαµβάνει να ασκήσει την εξουσία. Ως κόµµα 
υποκύπτει στην παγίδα ικανοποίησης αιτηµάτων που όπως είναι φυσικό δεν 
ικανοποιούν ολόκληρο τον πληθυσµό, ιδιαίτερα δε όταν αυτός ο πληθυσµός 
διακρίνεται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα όπως οι µετανάστες. 
Όπως πολύ συχνά αναφέρεται από κοµµατικά στελέχη, στους µεταναστευτικούς 
κόλπους ενυπάρχουν οµάδες γονέων που επιδιώκουν διαφορετική µορφή 
εκπαίδευσης για τα παιδιά τους ανάλογα µε τις µελλοντικές  τους επιδιώξεις. 

Στα πλαίσια της γενικότερης αντιµετώπισης των ζητηµάτων των απόδηµων 
Ελλήνων εντάσσεται η µε το Π.∆. 1288/82 σύσταση της Γενικής Γραµµατείας 
Απόδηµου Ελληνισµού (Γ.Γ.Α.Ε.) ως αρµόδιου οργάνου να συντονίζει τις 
γενικότερες ενέργειες σε θέµατα που αφορούν τους απόδηµους Έλληνες.  
Ειδικότερα µε το Π.∆. 104, αρ. 6/1983 η Γ.Γ.Α.Ε. έχει ως αρµοδιότητα ‘’τη µελέτη 
και εισήγηση µέτρων για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων Ελλήνων, 
όπως για την έκδοση διδακτικών βιβλίων προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους, την 
ειδική επιµόρφωση των δασκάλων, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, την επιχορήγηση ελληνικών σχολείων εξωτερικού…’’.   

 
 
 
 

8.1 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  
 

Με γνώµονα τις ανάγκες των µαθητών και τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξής 
τους σε µεταναστευτικό περιβάλλον διαµορφώνεται η εκπαιδευτική πρόταση του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος σχετικά µε τη µορφή εκπαίδευσης των 
µαθητών ελληνικής καταγωγής που ζουν στη Γερµανία. Αναφέρονται µάλιστα ως 
καθοριστικότεροι παράγοντες διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής ‘’οι 
µαθησιακές ανάγκες των µαθητών, οι οποίες απορρέουν από την ειδική γλωσσική, 
ψυχολογική και κοινωνικοπολιστική τους κατάσταση’’ και συγκεκριµένα από την 
‘’απόλυτη ανάγκη να διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν τη µητρική τους 
γλώσσα… και να µάθουν τη γλώσσα της χώρας που τα φιλοξενεί, που όµως 
προϋποθέτει την ανάπτυξη σε ικανοποιητικό βαθµό της µητρικής τους γλώσσας’’ 
(Π.Ε.Ε. 16-18/11/83, 5). Σύµφωνα µε την παραπάνω θέση η διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου να εξασφαλίζονται στα 
ελληνόπουλα οι προοπτικές που θα αποτρέπουν τον αφελληνισµό τους και θα 
οδηγούν στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Εκτός από τις καθαυτές ανάγκες 
των µαθητών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και η άποψη των γονέων και οι προοπτικές 
για παλιννόστηση ή µόνιµη εγκατάσταση που οι ίδιοι εκφράζουν.  

Η τοποθέτηση των βουλευτών ∆. Παπαδηµητρίου, Ε. Βερυβάκη, Ι. 
Μιχελογιάννη και Ι. Κουτσοχέρα στην επερώτηση της 10ης Οκτωβρίου 1980 γίνεται 
συνολικά για το θέµα της εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού. ∆εν γίνεται 
αναφορά στις συνθήκες και τα δεδοµένα µιας συγκεκριµένης χώρας, αλλά θίγονται 
τα γενικότερα εκπαιδευτικά προβλήµατα που απασχολούν τους Έλληνες 
µετανάστες.  

Η αναλυτική παρουσίαση και κριτική των µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
που λειτουργούν στο εξωτερικό αφήνει να διαφανεί µια τάση προς την παροχή µιας 



 138

ελληνοκεντρικής µορφής εκπαίδευσης και κυρίως εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. Η αιτιολόγηση αυτής της θέσης έγκειται στο γεγονός της ενίσχυσης της 
εθνικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων, που αποτελεί άλλωστε πρωταρχικό στόχο 
του ελληνικού κράτους. Η συγκεκριµένη µορφή εκπαίδευσης που προτείνεται από 
τον βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆. Παπαδηµητρίου, είναι αυτή της δηµιουργίας 
‘’ελληνικών τάξεων µέσα στα ξένα σχολεία, δηλαδή ελληνικών προγραµµάτων στην 
ελληνική γλώσσα, προσαρµοσµένα στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και λοιπές συνθήκες 
της χώρας υποδοχής, µε παράλληλη διδασκαλία σαν πρώτης ξένης γλώσσας της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής’’ (Π.Β., 10/10/80, 414). 

Η προτεινόµενη το 1980 µορφή εκπαίδευσης που διατυπώνεται από οµάδα 
βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε υπόδειξη του αρχηγού του κόµµατος, όπως αναφέρουν 
οι ίδιοι, τροποποιείται και συγκεκριµενοποιείται αργότερα. Η βασική κατευθυντήρια 
γραµµή που κυριαρχεί σε όλες τις τοποθετήσεις είναι η εξασφάλιση ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης και συγκεκριµένα η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Η σταδιακή 
αποσαφήνιση και συγκεκριµενοποίηση της µορφής αυτής επέρχεται µε την άνοδο 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία στα τέλη του 1981.  

Ήδη σε ερώτηση αντιπολιτευόµενων βουλευτών το Νοέµβριο 1982, ο 
Υφυπουργός Παιδείας Π.Μώραλης ανακοινώνει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η 
ίδρυση και λειτουργία αµιγών ελληνικών σχολείων στη Γερµανία και ότι στο πλευρό 
της έχει την στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων. Το αίτηµα για ίδρυση ελληνικών 
σχολείων είναι διάχυτο και εκφράζεται από διάφορους συλλόγους και οργανώσεις 
ιδιαίτερα σε κρατίδια µε την ύπαρξη µεγάλου αριθµού Ελλήνων. 

Ο τιθέµενος σκοπός από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά µε τους 
Έλληνες µετανάστες της ∆υτικής Ευρώπης, έτσι όπως διατυπώνεται σε συζήτηση 
στη Βουλή είναι ο εξής: ‘’η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης… στοχεύει στην 
ενίσχυση  του προγράµµατος ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  και την διατήρηση της 
εθνικής ταυτότητας’’ (Π.Β., 8/11/82, 698).  

Η σοσιαλιστική τοποθέτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η έλλειψη ευρωπαϊκού 
προσανατολισµού – τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης τα χώρας - ωθεί το 
κυβερνούν κόµµα να προτάσσει την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας στους 
πρωταρχικά τιθέµενους σκοπούς της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Η αντίληψη και η 
ιδέα ότι η εθνική ταυτότητα του Έλληνα πρέπει να διασφαλιστεί και να µην 
αφοµοιωθεί από την γερµανική πολιτική ενεργοποιεί και εγείρει τους 
(εκπαιδευτικούς) µηχανισµούς που θα την διατηρήσουν. Η ίδρυση ελληνικών 
σχολείων που θα παρέχουν καθαρά ελληνόγλωσση εκπαίδευση, θα ακολουθούν ίδιο 
αναλυτικό πρόγραµµα µε τα εντός Ελλάδας σχολεία και οι τίτλοι που θα παρέχουν 
θα είναι ισότιµοι µε αυτούς των ελληνικών σχολείων, θεωρείται από την κυβέρνηση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως µέτρο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της αλλά που ταυτόχρονα 
συνάδει µε τα αιτήµατα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων. Εξάλλου, οι 
βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επαναλαµβάνουν συχνά ότι η γνώµη που 
εκφράζουν οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων αλλά και τα αιτήµατα που 
διατυπώνουν έχουν για την κυβέρνηση βαρύνουσα σηµασία. 

Η ίδρυση σχολείων µε καθαρά ελληνικό πρόγραµµα και περιεχόµενο δεν 
επιτρέπεται σε όλα τα οµόσπονδα κρατίδια παρόλο που η Οδηγία της ΕΟΚ αναφέρει 
ότι τα παιδιά των µεταναστών υπόκεινται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση και 
µάλιστα τους παρέχεται η δυνατότητα διδασκαλίας της µητρικής τους γλώσσας και 
πολιτισµού. Την οδηγία αυτή χρησιµοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών Ι. 
Χαραλαµπόπουλος για να απαντήσει σε ερώτηση του αντιπολιτευόµενου βουλευτή 
Μ. Παπακωνσταντίνου σχετικά µε την δυνατότητα εκµάθησης της µητρικής 
γλώσσας για τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών και τις κείµενες διατάξεις. Η 
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απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών σε θέµα που αγγίζει τις αρµοδιότητες του 
Υπουργείου Παιδείας γίνεται προφανώς για να δειχθεί ότι τα θέµατα της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αφορούν και το παραπάνω υπουργείο, το οποίο 
συνδράµει µε τις  πρεσβευτικές και προξενικές αρχές που διαθέτει (Π.Β., 10/1/84, 
2820). Βέβαια, η ερώτηση του βουλευτή Μ. Παπακωνσταντίνου απαντάται και από 
τον Υφυπουργό Παιδείας Π. Μώραλη, οποίος περιγράφει τη γενικότερη κατάσταση 
και το έργο που έχει επιτελέσει η κυβέρνησή του στο χώρο της Γερµανίας. 

Όµως, και στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες η ελληνική πλευρά επιχειρεί να 
ενσωµατώσει ένα επιπλέον άρθρο στην υπογραφείσα το 1956 µορφωτική σύµβαση 
Ελλάδας-Γερµανίας, το οποίο αναφέρεται στην δυνατότητα ‘’ίδρυσης  ισότιµων 
αναγνωρισµένων ιδιωτικών σχολείων ή τάξεων στα κοινά σχολεία…’’.  Ουσιαστικά  
η ελληνική αντιπροσωπεία επιχειρεί να νοµιµοποιήσει την ίδρυση των ιδιωτικών 
ελληνικών σχολείων, την λειτουργία των οποίων έχει ήδη εξαγγείλει. Συγκεκριµένα 
αναφέρεται στο άρθρο που συνοδεύει την 10η Σύνοδο της Μικτής 
Ελληνογερµανικής Επιτροπής ότι ‘’στα σχολεία ή τις τάξεις αυτές θα διδάσκονται 
εντατικά και οι δυο γλώσσες και θα επιδιώκεται η διατήρηση και καλλιέργεια της 
πολιτιστικής ταυτότητας της προέλευσης των µαθητών, καθώς επίσης η οµαλή 
κοινωνική και πολιτιστική προσαρµογή στη χώρα υποδοχής. Η γλώσσα καθενός από 
τα εκτός του πατριδογνωστικού κύκλου µαθήµατα θα αποφασίζεται σε συνεργασία των 
αρµόδιων εκπαιδευτικών αρχών των δυο χωρών, µε γνώµονα τις γλωσσικές 
δυνατότητες, τις ανάγκες και τις προοπτικές µελλοντικής εγκατάστασης των µαθητών. 
Ιδιαίτερα θα λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη γλώσσα διδασκαλίας όσο και για τα 
περιεχόµενα των µαθηµάτων αυτών η δεδηλωµένη προοπτική παλιννόστησης και 
επανένταξης των µαθητών στο σχολικό σύστηµα της χώρας προέλευσης’’ (Π.Ε.Ε., 26-
27/9/83, 2). 

Ο σαφής προσανατολισµός του κειµένου προς τις ελληνικές επιδιώξεις 
διαφαίνεται αντιπαραβαλλόµενο µε αντίστοιχα κοµµατικά κείµενα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
αλλά και µε τις τοποθετήσεις των βουλευτών του κόµµατος στη Βουλή. Η χρήση 
εκφράσεων µε συγκεκριµένο νοηµατικό περιεχόµενο αλλά και η επανάληψη της 
ίδιας επιχειρηµατολογίας παραπέµπει σε συντάκτη υπέρµαχο των ελληνικών 
αιτηµάτων για παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στους Έλληνες µετανάστες της 
Γερµανίας. Η επισήµανση της δέσµευσης και για τα δύο συµβαλλόµενα κράτη 
γίνεται εµφανώς για διπλωµατικούς λόγους, εφόσον αφενός η γερµανική παρουσία 
στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονη ώστε να τίθεται θέµα µελλοντικής µαζικής 
παλιννόστησης, άρα και επανένταξης στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
αφετέρου έχει ήδη δειχθεί, στην ίδια συνεδρίαση της ελληνογερµανικής επιτροπής, 
ότι η γερµανική γλώσσα διδάσκεται µε ικανοποιητικό τρόπο στην Ελλάδα και 
µάλιστα παρέχοντας αναγνωρισµένους τίτλους. Το ίδιο θέµα επαναλαµβάνεται και 
στην επόµενη σύνοδο της ελληνογερµανικής επιτροπής δηλώνοντας την εµµονή της 
Ελλάδας στην διεκδίκηση του αιτήµατος. 

Η επανάληψη της επικείµενης παλιννόστησης ως επιχείρηµα για την  
δυνατότητα / υποχρέωση διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας, είναι επιχείρηµα που 
αναµφισβήτητα προσάπτεται στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Αναφέρεται η δυνατότητα επιλογής της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης ξένης 
γλώσσας στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα για τα Ελληνόπουλα που φοιτούν σ’ 
αυτό. Το µέτρο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει ήδη προταθεί από την γερµανική 
αντιπροσωπεία στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες. Στο σηµείο αυτό µπορούν να 
γίνουν δυο επισηµάνσεις: αφενός ότι ο Υφυπουργός παρουσιάζει ως επίτευγµα της 
κυβέρνησής του τη δυνατότητα επιλογής της ελληνικής ως πρώτης ξένης γλώσσας, η 
οποία στην πραγµατικότητα αποτελεί παροχή της γερµανικής εκπαιδευτικής 
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πολιτικής. αφετέρου ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβέρνηση ενώ ‘’αντιστέκεται’’ 
περισσότερο απ’ ό,τι η Ν.∆. στις προτάσεις της γερµανικής πλευράς και προβάλλει 
αντιρρήσεις ευκολότερα – ίσως εγκλωβισµένο στα  αντι-εοκικά και αντι-ευρωπαϊκά 
του αισθήµατα – στην πρακτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων ακολουθεί τις 
προτάσεις και τις παραχωρήσεις που η γερµανική πλευρά παρέχει. 

Οι θέσεις που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει αναπτύξει απέναντι στην ένταξη της Ελλάδας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες θα µπορούσαν να  ερµηνευθούν σε σχέση µε τη 
γενικότερη τοποθέτηση και θεώρηση της Ελλάδας ως χώρας περιφερειακής του 
καπιταλισµού, άρα άµεσα εξαρτηµένη από τα καθιερωµένα καπιταλιστικά κράτη. 
Συνεπώς, η αντίθεση στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την οποία 
υποστήριζε η Ν.∆.,  υπήρξε έντονη, τουλάχιστον µέχρι το 1977, όπου οι θέσεις αυτές 
µεταβάλλονται οριακά και βαθµιαία (Ροζάκης, 1986, 122).  

Μάλιστα η αναφορά που γίνεται στη ∆’ σύνοδο της Μικτής Ελληνογερµανικής 
Επιτροπής (ΜΕΕ) (16-18 Νοεµβρίου 1983) παρουσιάζει την ελληνική πλευρά να 
ζητάει περισσότερες διευκολύνσεις, σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΟΚ, και τη 
γερµανική πλευρά να διάκειται θετικά στα αιτήµατα για αποτελεσµατικότερη και 
πληρέστερη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία. Το γεγονός 
εκπλήσσει εξαιτίας της διαλλακτικότητας την οποία εµφανίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., από το 
οποίο θα αναµενόταν µια δυναµικότερη διαπραγµάτευση των ζητηµάτων που το 
απασχολούν. Ουσιαστικά, δηλαδή, ακολουθεί τη στάση της Ν.∆., την οποία 
κατηγορούσε ενώ βρισκόταν το ίδιο σε αντιπολιτευτική θέση, ότι ακολουθεί τις 
γερµανικές εκπαιδευτικές επιταγές/προσταγές, χωρίς να απαιτεί και να επιδιώκει. 

Η επανάληψη του στόχου για διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής 
ταυτότητας ενισχύει την άποψη για την σπουδαιότητα του ζητήµατος αυτού. 
Εµφανής είναι η απουσία οποιασδήποτε συζήτησης για την διαµορφούµενη 
ταυτότητα των Ελλήνων µεταναστών ιδιαίτερα αυτών της δεύτερη γενιάς για τους 
οποίους προορίζονται τα συγκεκριµένα µέτρα.  

Η θέληση και η επιθυµία των Ελλήνων γονέων για µόνιµη παραµονή στην 
Γερµανία ή για επιστροφή στην Ελλάδα δίνουν τις κατευθυντήριες γραµµές  
άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ..  

Έτσι, η έγκριση ίδρυσης τον Αύγουστο του 1982 στο κρατίδιο της ΒΡΒ 42 
σχολικών µονάδων (∆ηµοτικών, Γυµνασίων, Λυκείων) που προσφέρουν καθαρά 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα ελληνόπουλα της Γερµανίας, παρουσιάζεται ως 
µέτρο άµεσα εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις των Ελλήνων γονέων. Τα έξοδα για 
τη λειτουργία των σχολείων αυτών επιβαρύνει αποκλειστικά την ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά εµπλέκεται σε µια περιπέτεια µε οικονοµικές – και 
όχι µόνο – συνέπειες. Εµµένοντας στην παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ιδρύει 
τα ελληνικά σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά, γεγονός που επιβάλλει 
την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους. Όπως, µάλιστα, αναλύει ο ∆αµανάκης 
(1987, 158) ‘’η άρνηση της περιφερειακής χώρας – Ελλάδας να αποδεχτεί τους 
εκπαιδευτικοπολιτικούς όρους της χώρας υποδοχής είναι συνδεδεµένη µε υψηλές 
οικονοµικές επιβαρύνσεις για την πρώτη και οικονοµικά οφέλη για τη δεύτερη’’. 

Για την Γερµανία, που ως χώρα υποδοχής έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε την 
οδηγία του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977, να λαµβάνει µέτρα για την 
διδασκαλία της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού των µεταναστών, η απόφαση 
της ελληνικής κυβέρνησης την απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτή µεταθέτοντας 
τις ευθύνες και τις επιβαρύνσεις στο ελληνικό κράτος. Η οικονοµική στήριξη των 
σχολείων αυτών είναι το γεγονός που εγείρει την αντιπολίτευση να εναντιωθεί στην 
απόφαση ίδρυσης ελληνικών σχολείων. Για το λόγο αυτό το θέµα της ίδρυσης των 
παραπάνω σχολείων απασχολεί κατ’ επανάληψη το κοινοβουλευτικό σώµα, έτσι µε 
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ερωτήσεις των βουλευτών Ι. Λαυρεντίδη και Χ. Ερµείδη, ο Υφυπουργός Π. 
Μώραλης παρουσιάζει διεξοδικά και αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
σχεδιάστηκε η λειτουργία αυτών των σχολείων. Η απάντηση του Υφυπουργού δεν 
χαρακτηρίζεται από επιχειρηµατολογία σχετικά µε την ορθότητα της απόφασης για 
ίδρυση ελληνικών σχολείων, αλλά κυρίως περιγράφει τα πραγµατικά δεδοµένα που 
βοηθούν ή αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολείων αυτών. Εντοπίζονται οι 
δυσκολίες στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους και κυρίως στην εύρεση 
αιθουσών, χωρίς να αναπτύσσονται επιχειρήµατα για το σκεπτικό ίδρυσής τους 
(Π.Β., 13/1/83, 2752). Ήδη, τον Οκτώβριο του 1982, σε συζήτηση στη Βουλή, 
έπειτα από επερώτηση βουλευτών της Ν.∆., ο Υφυπουργός Μώραλης, αναφέρεται 
στην ίδρυση των συγκεκριµένων σχολείων, η οποία έγινε κάτω από ‘’στενότητα 
κονδυλίων’’ αιτιολογώντας την απόφαση αυτή  ότι ‘’στηρίχθηκε σε χωροταξική 
µελέτη των αναγκών για παροχή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και στις προτάσεις 
των ελληνικών φορέων της δυτικής Γερµανίας’’ (Π.Β., 19/10/82, 362). Και 
συνεχίζοντας αναφέρει ότι: ‘’η απόφαση πιστεύουµε ότι αναπληρώνει µια 
ουσιαστική ανάγκη, µετά την απόφαση της γερµανικής κυβέρνησης να περιορίσει  
την ελληνόγλωσση διδασκαλία στις ενταγµένες ελληνικές τάξεις. Και δώσαµε 
ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία όλων των ελληνικών φορέων για την ίδρυση και 
στήριξη των ελληνικών σχολείων. Για την εξασφάλιση των αναγκαίων αιθουσών, γι’ 
αυτά τα ελληνικά σχολεία, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς τις γερµανικές, 
πολιτικές και εκπαιδευτικές, αρχές’’. 

Επειδή, το ζήτηµα διαρκώς ανακινείται και επανέρχεται προς συζήτηση, ο ίδιος 
Υφυπουργός αναγκάζεται να δώσει περισσότερες εξηγήσεις σε επόµενη συνεδρίαση 
τον Μάιο 1983. Στην ερώτηση που τίθεται από  τους βουλευτές Β. Μπεκίρη και Ν. 
Αναστασοπούλου παρατίθενται στοιχεία προς το κοινοβουλευτικό σώµα τα οποία 
έχουν ως στόχο να αναδείξουν την αναγκαιότητα της ίδρυσης σχολείων ή τύπων 
τάξεων που να προσφέρουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον µεγάλο αριθµό 
Ελλήνων µεταναστών της Γερµανίας. Ουσιαστικά αναφέρονται τα στατιστικά 
δεδοµένα που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό του ελληνισµού να έχει 
ενσωµατωθεί (70%) ή να µην διδάσκεται καθόλου ελληνικά (45%). Τα στοιχεία 
έχουν αντληθεί προφανώς από τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών συµβούλων που 
έχουν τοποθετηθεί σε κάθε κρατίδιο προκειµένου να συντονίζουν την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και χρησιµοποιούνται εδώ ως αποδεικτικά στοιχεία 
ενισχύοντας την ορθότητα αυτής της απόφασης. Με την επιχειρηµατολογία αυτή η 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ουσιαστικά καλύπτει το κενό που εντοπίστηκε σε 
προηγούµενη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία των ελληνικών 
σχολείων στη Γερµανία. Κατά κάποιο τρόπο αιτιολογείται η απόφαση ίδρυσης 
αναπληρωµατικών και συµπληρωµατικών σχολείων ως λύση στο αδιέξοδο 
πρόβληµα που κληροδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.∆. Στη συγκεκριµένη 
απάντηση του Υφυπουργού Π. Μώραλη επαναλαµβάνεται ο σκοπός ίδρυσης των 
ελληνικών σχολείων στη Γερµανία, οποίος στοχεύει στην ‘’κατοχύρωση της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελληνοπαίδων’’ 
(Π.Β., 20/5/83, 6632). Βέβαια, ήδη σε προηγούµενη κοινοβουλευτική συνεδρίαση η 
αιτιολόγηση της ίδρυσης των ελληνικών σχολείων µεταφέρεται ως αντιµετώπιση της 
γερµανικής εκπαιδευτικής πολιτικής που εστιάζεται στην ενσωµάτωση των 
αλλοδαπών υπηκόων και στον περιορισµό τα αύξησης των µεταναστών. 

Ας σηµειωθεί ότι από γερµανικής πλευράς  η µόνη τοποθέτηση σχετικά µε την 
ίδρυση αυτών των σχολείων είναι η υπόσχεση που δίδεται στα πλαίσια των 
ελληνογερµανικών συνοµιλιών ότι θα γίνει σύσταση προς τους αρµόδιους φορείς 
(∆ήµους, Κοινότητες) ‘’να µην απαιτούν υψηλά ενοίκια’’  προκειµένου να διαθέτουν 
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σχολικούς χώρους, στους οποίους στεγάζονται τα ελληνικά σχολεία (Π.Ε.Ε., 16-
18/11/83, 2). Στην ίδια σύνοδο διαφαίνεται µια θετική στάση από γερµανικής 
πλευράς και µια υποσχεσιολογία απέναντι στα ελληνικά αιτήµατα. Εκφράζεται η 
διάθεση για στενότερη συνεργασία, η οποία µετουσιώνεται και µεταφέρεται µέσω 
άτυπων διαδικασιών στις σχέσεις των γερµανικών σχολικών αρχών µε τους 
εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων και συλλόγων γονέων και κηδεµόνων. 
Εξάλλου στη ίδια συνεδρίασης της 16-18/11/83 συµµετέχει επίσηµα για πρώτη 
φορά, έπειτα από πρόταση της ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων ∆υτ. Γερµανίας (Π.Ε.Ε., 16-18/11/83, 3). 

Το γεγονός ερµηνεύεται από την σύνδεση που έχει ήδη επισηµανθεί ανάµεσα 
στα συλλογικά όργανα έκφρασης και εκπροσώπησης των Ελλήνων µεταναστών και 
τα κόµµατα που δρουν στο ελλαδικό χώρο. Η σηµασία που αποδίδει από το 
σοσιαλιστικό κόµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους συνδικαλιστικούς φορείς και στα όργανα 
µαζικής εκπροσώπησης µεταφράζεται στην συµµετοχή του εκλεγµένου προέδρου 
των ελληνικών κοινοτήτων στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες. 

Επαναλαµβάνεται δηλαδή η έννοια της ταυτότητας και της διατήρησής της, η 
οποία συνάδει µε τη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισµού. Αυτή η επιδίωξη 
της διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισµού είναι που παρέχει τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τον σχεδιασµό της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής και που οδηγεί την ελληνική πλευρά να προτάξει ως αίτηµα αφενός την 
επαρκή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στο υποχρεωτικό 
σχολικό πρόγραµµα για τα παιδιά που η θέληση των γονέων τους είναι να 
παραµείνουν στη Γερµανία και αφετέρου την ίδρυση αναπληρωµατικών σχολείων 
(ersatzschulen) ή δίγλωσσων τάξεων ενταγµένων στα γερµανικά σχολεία για τα 
παιδιά που οι γονείς τους επιθυµούν να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα. Ο 
προσανατολισµός και η εµµονή προς την διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των 
παιδιών των µεταναστών προκύπτει ως αίτηµα που υιοθετούν οι ελληνικές 
εκπαιδευτικές αρχές οι οποίες συνοµιλούν µε τις αντίστοιχες γερµανικές, προφανώς 
λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις που οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων έχουν κατά 
καιρούς εκφράσει µέσω ανακοινώσεων και διακηρύξεων (Π.Ε.Ε., 26-27/9/83, 4). 

Οι προτάσεις που διατυπώνει η ελληνική πλευρά στην ∆’ σύνοδο της 
ελληνογερµανικής επιτροπής αναφέρονται στην λειτουργία δίγλωσσων ενταγµένων 
στα γερµανικά σχολεία τάξεων στις οποίες η διδασκαλία θα γίνεται κατά πλειοψηφία  
στην ελληνική και µε ελληνικό πρόγραµµα και µόνο για  µαθήµατα όπως 
γυµναστική, µουσική και τεχνικά θα γίνεται συνδιδασκαλία µε τα γερµανόπουλα. 
Αξιοσηµείωτη είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευρά σχετικά µε την ίδρυση 
ελληνικών σχολείων. Ουσιαστικά την χαρακτηρίζει ως ‘’λύση ανάγκης’’ εξαιτίας 
της πολιτικής της ενσωµάτωσης που εφαρµόζεται σε διάφορα κρατίδια, η οποία δεν 
επιτρέπει την λειτουργία οποιασδήποτε άλλης µορφής εκπαίδευσης. Η 
επιχειρηµατολογία της ελληνικής αντιπροσωπείας επικεντρώνεται στην ανάγκη για 
διδασκαλία της µητρικής γλώσσας µεταθέτοντας τις ευθύνες για την ίδρυση των 
ιδιωτικών σχολείων στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ικανοποίηση των 
αιτηµάτων των Ελλήνων γονέων. Η γερµανική πλευρά επιτρέπει την ίδρυση 
ιδιωτικών σχολείων σε ορισµένα µόνο κρατίδια, προτείνοντας ταυτόχρονα ως εφικτή 
- πάλι σε ορισµένα κρατίδια – τη λύση των δίγλωσσων τάξεων. Η επίµονη άρνηση 
εντοπίζεται κυρίως στο αίτηµα για συµπληρωµατική διδασκαλία της ελληνικής και 
σταδιακή ένταξή της στο γερµανικό σχολικό πρόγραµµα, γεγονός που  θα έχει 
δυσµενή επίπτωση στην σχολική εξέλιξη των Ελλήνων µαθητών. 

Η κατάργηση δίγλωσσων τάξεων σε ορισµένα κρατίδια, όπως αυτό της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας εγείρει αντιδράσεις από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει 
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καταφύγει στην ‘’λύση των συµπληρωµατικών σχολείων, που για πολλούς λόγους 
δεν είναι της προτίµησής της’’, απλά προκύπτει ως πιεστικό αίτηµα των γονέων. Η 
σύνδεση που ενυπάρχει ανάµεσα στη θέληση των γονέων και στα αιτήµατα που 
αυτοί εκφράζουν και στην ασκούµενη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπαιδευτική πολιτική  
διαφαίνεται να είναι λεπτή, έτσι ώστε να µην είναι ορατή και ξεκάθαρη η επιρροή 
που το κόµµα ασκεί στους συλλόγους, τις οργανώσεις και τα συλλογικά όργανα των 
Ελλήνων, αλλά ούτε και η επίδραση των απόψεων και των επιλογών που το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθετεί έναντι αυτών των συλλόγων. Οι µηχανισµοί που αναπτύσσονται 
ανάµεσα σε οµάδες  έκφρασης συλλογικών συµφερόντων, όπως οι συγκεκριµένες 
µεταναστευτικές οργανώσεις που δρουν στη Γερµανία, και στον εκφραστή της 
κυβερνητικής εξουσίας, το κυβερνών στην Ελλάδα κόµµα, παρουσιάζουν µια πλοκή 
και εµπλοκή παραγόντων πολυδιάστατων και πολυσύνθετων, οι οποίοι ανάγονται 
κυρίως στην διασύνδεση των οµάδων αυτών µε τους κοµµατικούς µηχανισµούς. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  έχει ήδη αναπτύξει από τα χρόνια της αντιπολιτευτικής του 
ιδιότητας µηχανισµούς και στρατηγικές προσέλκυσης  των µαζών, στις οποίες 
κυριαρχεί υιοθετώντας συνθήµατα όπως εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και 
κοινωνική απελευθέρωση, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα πολιτική συνείδηση στις 
µάζες αυτές (Νικολινάκος, 1980, 125).  

Σε άµεση συσχέτιση µε τη µορφή που θα λάβει η ελληνική εκπαίδευση στην 
Γερµανία βρίσκεται και το θέµα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που θα 
αποδίδει αυτή η εκπαίδευση στα άτοµα που την παρακολουθούν. Η ισότιµη 
αναγνώριση των τίτλων, των ενδεικτικών και των απολυτηρίων που παρέχουν οι 
ισχύουσες κατά κρατίδιο µορφές εκπαίδευσης είναι αίτηµα που προέρχεται από τους 
Έλληνες γονείς και ιδιαίτερα από αυτούς που προσανατολίζονται σε µια πιθανή 
παλιννόστηση και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., λοιπόν, ως δέκτης µηνυµάτων προσλαµβάνει, υιοθετεί και 
‘’µεταφέρει’’ τα αιτήµατα των µεταναστών. Έτσι, φέρει προς συζήτηση στις 
ελληνογερµανικές συνοµιλίες  την ισότιµη αναγνώριση των σχολικών τίτλων και 
µάλιστα καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις. ‘’Η ελληνική πλευρά προτείνει: 1) 
την ίδρυση αναπληρωµατικών σχολείων ή διγλωσσικών τάξεων ενταγµένων στα 
γερµανικά σχολεία, γιατί οι τίτλοι και των δυο αυτών σχολείων αναγνωρίζονται από 
την ισχύουσα γερµανική σχολική νοµοθεσία. 2) τη λειτουργία τµηµάτων µέσα στις 
Gesamtschulen, όταν συγκεντρώνονται πάνω από 10 Ελληνόπουλα. Όπου δεν είναι 
δυνατό να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα αυτά πρότεινε: 3) να αναγνωρίζονται οι 
σχολικοί τίτλοι των ελληνικών σχολείων, που λειτουργούν στην Ελλάδα και στην 
Ο∆Γ, αφού η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει τους τίτλους των Γερµανικών Σχολείων 
Γενικής Εκπαίδευσης…’’ (Π.Ε.Ε., 16-18/11/83, 19). Αξιοσηµείωτη είναι η στάση 
της γερµανικής πλευράς, η οποία διάκειται θετικά στο παραπάνω αίτηµα αφήνοντας 
να καλλιεργηθεί ένα συναινετικό κλίµα. 

 
 
 
 

8.2 Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
 

 Το ζήτηµα της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης απασχολεί την 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Για το λόγο αυτό επιχειρείται διευθέτησή του µέσω των 
ελληνογερµανικών συνοµιλιών. Αν και η συνεργασία στον τοµέα αυτό έχει 
σηµειώσει πρόοδο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα πρακτικά της 10ης 
Συνόδου, το ζήτηµα απασχολεί διαρκώς τα συµµετέχοντα µέρη και το θέµα 
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ανακινείται συχνά. Ο προβληµατισµός σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση 
προκαλείται από το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό ελληνόπουλων δεν παίρνει 
Απολυτήριο Hauptschule και εποµένως δεν µπορεί να αρχίσει άµεσα την 
επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα αίτια αναζητούνται στην έλλειψη επαρκούς 
ενηµέρωσης, στην ελλιπή γερµανοµάθεια, στις ελλιπείς σχολικές γνώσεις και στην 
έλλειψη επαρκών θέσεων µαθητείας. ∆ιαπιστώνεται µια δυσλειτουργία του 
γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο δεν παρέχει τις επαρκείς γνώσεις 
και πληροφορίες στους αλλοδαπούς µαθητές αλλά και γονείς. 

Για την ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστια σηµασία ‘’η καλή επαγγελµατική 
εκπαίδευση των Ελληνόπουλων’’ ακριβώς γιατί αποτελεί την καλύτερη προετοιµασία 
για παλιννόστηση. Προς την κατεύθυνση αυτή προσβλέπουν οι προτάσεις και οι 
ενέργειες  του κυβερνώντος κόµµατος. Για το λόγο αυτό προτείνει: να 
µεταφραστούν περισσότερα ενηµερωτικά φυλλάδια στην ελληνική γλώσσα, να 
υπάρξει συνεργασία µε τις αρµόδιες ελληνικές αρχές προκειµένου να ενηµερωθούν 
έγκυρα οι γονείς και οι νέοι για τις δυνατότητες επαγγελµατικής εκπαίδευσης, να 
πληροφορηθούν οι νέοι για τα προγράµµατα βελτίωσης της γερµανοµάθειας, να 
προετοιµαστούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται µε την 
επαγγελµατική εκπαίδευση των αλλοδαπών, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στη 
σχολική επαγγελµατική εκπαίδευση, να καθιερωθεί η επαγγελµατική εκπαίδευση 
υπό τη µορφή εξωεπιχειρησιακής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε., 16-
18/11/83, 11-12). Στα αιτήµατα/προτάσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας η 
γερµανική πλευρά διάκειται ευνοϊκά εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για µια σωστή 
επαγγελµατική εκπαίδευση.  

Γεγονός είναι ότι εντοπίζεται µια προσπάθεια από την πλευρά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 
ασκήσει πίεση προς τους Γερµανούς εκπαιδευτικούς εκπροσώπους προκειµένου να 
επιτύχει µια καλύτερη αντιµετώπιση του ζητήµατος της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο συγκεκριµένο θέµα αφενός γιατί 
απασχολεί έντονα τους φορείς και τα συλλογικά όργανα των Ελλήνων µεταναστών 
και ιδιαίτερα των γονέων, και αφετέρου γιατί οι µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις 
επιχειρούν µε διάφορα µεταρρυθµιστικά µέτρα µια στροφή προς την επαγγελµατική 
εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε ‘’µια περαιτέρω ανταλλαγή ειδικών της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε σκοπό την πληροφόρηση πάνω στα θέµατα της 
σχολικής και εξωσχολικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης των δυο χωρών. Λεπτοµέρειες 
θα πρέπει να ανταλλαγούν µέσω της διπλωµατικής οδού’’ (Π.Ε.Ε., 26-27/9/83, 8). Η 
γερµανική πλευρά υπόσχεται στενότερη και συστηµατική συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο για αυτά τα θέµατα Σύµβουλο Σχολικού και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και µέσω κατάλληλου πληροφοριακού υλικού να επιτευχθεί 
πληρέστερη ενηµέρωση γονέων και µαθητών σχετικά µε το ζήτηµα του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ανακοινώνεται το νέο µέτρο για την 
εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων διδασκαλίας που θα παρέχουν την δυνατότητα 
απόκτησης τίτλου απαραίτητου για τη φοίτηση σε επαγγελµατικές σχολές. 

Το πνεύµα της στήριξης και της αποδοχής των αιτηµάτων που διαφαίνεται να 
κατέχει τις δυο πλευρές προέρχεται µάλλον από µια θετική διάθεση απέναντι στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η γερµανική πλευρά 
έχει διατυπώσει θετική άποψη και φαίνεται να συµµερίζεται τα αιτήµατα, τις 
τοποθετήσεις και τις επιδιώξεις των ελληνικών εκπαιδευτικών αρχών οι οποίες 
επιθυµούν µια πιο ολοκληρωµένη και σίγουρη επαγγελµατική εκπαίδευση των 
ελληνόπουλων της Γερµανίας. Στο πλαίσιο, άλλωστε, αυτό εντάσσεται η πρόταση 
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της γερµανικής αντιπροσωπείας να προσκαλέσει τρεις εκπαιδευτικούς 
εµπειρογνώµονες από τα Λαϊκά Πανεπιστήµια προκειµένου να εξετάσουν το θέµα. 

 
 
 

8.3 Εκπαιδευτικό προσωπικό/ στελέχωση 
 

Με την ανάληψη της εξουσίας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιχειρεί µια ‘’εκκαθάριση’’ των 
εκπαιδευτικών αρχών στη Γερµανία. Αποµακρύνει από την θέση του Επόπτη 
Συµβούλων Εκπαίδευσης ∆υτικής Ευρώπης τον Καραγιαννίδη, ειδικό 
εµπειρογνώµονα των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας, καθώς και τον 
Σύµβουλο Εκπαίδευσης στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Παντελίδη. 
Η ανάκληση των καθηκόντων των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στελεχών εγείρει 
αντιδράσεις από την Ν.∆., ως αξιωµατικής αντιπολίτευσης, η οποία µεταφέρει το 
θέµα µε ερώτησή της στο κοινοβουλευτικό σώµα. Στις 28 Μαΐου 1982, ο βουλευτής 
της Ν.∆. Β. Κοντογιαννόπουλος, φέρει προς συζήτηση στη Βουλή το θέµα της 
ανάκλησης των συγκεκριµένων συµβούλων. Η διάσταση που λαµβάνει το θέµα και 
η αναλυτική παράθεση γεγονότων σχετικών µε τη στελέχωση των ελληνικών 
εκπαιδευτικών αρχών στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στη Γερµανία, αλλά και µε 
τη δραστηριοποίηση των εκεί Ελλήνων αξιωµατούχων, ανακινεί ζητήµατα που 
αφορούν την κατάλληλη ή µη επιλογή προσώπων για τις θέσεις αυτές. Ουσιαστικά 
το ζήτηµα της επιλογής των εκπαιδευτικών αρχών ‘’ταλανίζει’’ τις µεταπολιτευτικές 
κυβερνήσεις, οι οποίες κληρονοµούν και διαιωνίζουν µια ελεγχόµενη στελέχωση της 
ελληνικής εκπαίδευσης, σε χώρους ζωτικούς όπως αυτός της Γερµανίας. 

 Τα κληροδοτούµενα από τη δικτατορία προβλήµατα σχετικά µε την 
τοποθέτηση ελεγχόµενων προσώπων στις διοικητικές εκπαιδευτικές θέσεις 
διαιωνίζονται και στις επόµενες κυβερνήσεις δηµιουργώντας συναισθήµατα 
πολιτικής/ιδεολογικής δίωξης και ανάκλησης καθηκόντων λόγω παραταξιακών 
διαφορών. Η συνέχιση της ίδιας τακτικής και νοοτροπίας έχει ως αποτέλεσµα να 
διεξάγονται συζητήσεις επί συζητήσεων στη Βουλή για την παλαιότερη τοποθέτηση 
στελεχών από τη Ν.∆. όταν ασκούσε εξουσία και την ανάκλησή τους από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε την ανάληψη της διακυβέρνησης. 

 Στα πλαίσια τέτοιων συζητήσεων δίδεται η δυνατότητα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 
παρουσιάσει και να απαριθµήσει τα µέτρα που έχει λάβει και τα οποία αφορούν τη 
στελέχωση των Γραφείων Εκπαίδευσης. Ο Υφυπουργός Μώραλης αναφέρει 
συγκεκριµένα ότι έργο της κυβέρνησης είναι: ‘’η ανάκληση των αποσπασµένων 
εκπαιδευτικών, που παρέµεναν στο εξωτερικό παρά τις κείµενες διατάξεις και µε 
ευνοιοκρατικά κριτήρια. Καθώς και η σύσταση επιτροπής  ‘’κρίσης των αιτήσεων 
για απόσπαση των εκπαιδευτικών, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της ∆ΟΕ 
και ΟΛΜΕ. 

 Έγινε προκήρυξη και σχέδιο νόµου, το οποίο κατατίθεται σύντοµα στη 
Βουλή, για την επιλογή νέων Συµβούλων Εκπαίδευσης εξωτερικού, που θα 
αντικαταστήσουν όσους υπηρετούν σήµερα στο εξωτερικό. 

 Επίσης ‘’πραγµατοποιήθηκαν ταχχύρυθµα σεµινάρια για την επιµόρφωση των 
αποσπώµενων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό’’ (Π.Β., 8/11/82, 698). 

 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεσµεύεται ότι θα τροποποιήσει τις κείµενες διατάξεις για την 
επιλογή των Συµβούλων αλλά και των προς απόσπαση εκπαιδευτικών µε ακόµα 
αυστηρότερα κριτήρια. Έτσι µε βάση τις ρυθµίσεις που περιέχονται στο ΦΕΚ 
446/18/7/85 και µε βάση τις συστάσεις του Κ.Ε.Μ.Ε.  ανακοινώνεται η απόφαση για 
τη ‘’διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση ως συµβούλων εκπαίδευσης 
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εξωτερικού’’ (Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 11/7/85). Ήδη µε κοινή απόφαση των Υπουργείων 
Προεδρίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει συσταθεί υπαγόµενο την 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ‘’το συµβούλιο επιλογής εκπαιδευτικών 
λειτουργών για απόσπαση ως συµβούλων εκπαίδευσης εξωτερικού’’ µε συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες (Εγκ. ΥΠΕΠΘ,  24/4/85).  

Η σηµασία που αποδίδεται στη στελέχωση των γραφείων εξωτερικού 
αιτιολογείται ακριβώς από το γεγονός ότι ο εκάστοτε σύµβουλος ως απεσταλµένος 
της ελληνικής κυβέρνησης ασκεί εκπαιδευτική πολιτική µέσω των αρµοδιοτήτων και 
των δυνατοτήτων που του παρέχει η θεσµική και νοµική θέση που κατέχει. 
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο σύµβουλος εκπαίδευσης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του 
ρυθµίζει τα προκύπτοντα κατά περίσταση ζητήµατα ακολουθώντας –‘’θεωρητικά’’- 
τις απόψεις και τις θέσεις της κυβέρνησης που τον έχει τοποθετήσει στη 
συγκεκριµένη θέση. Η επιλογή λοιπόν ατόµων συγκεκριµένης ιδεολογικοπολιτικής 
θέσης και άποψης λαµβάνεται ως πολιτική απόφαση υψίστης σηµασίας. Για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι σύµβουλοι έχουν ως αποστολή τους ‘’την διαπραγµάτευση µε τις 
γερµανικές αρχές, θεµάτων ουσιαστικών για την εκπαιδευτική µας αποστολή’’ (Π.Β., 
19/10/82, 363). 

Για το λόγο αυτό η επιλογή των στελεχών είναι θέµα προς συζήτηση στη Βουλή 
µε συχνότητα. Τον Οκτώβριο του 1982, ο Υφυπουργός Μώραλης αναφέρει ότι για 
πρώτη φορά επί κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνονται προκηρύξεις για την κάλυψη των 
θέσεων των Συµβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού, οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις 
στη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυµούν να αποσταλούν και θα δώσουν 
συνέντευξη σε συγκεκριµένη ειδική επιτροπή επιλογής (Π.Β., 19/10/82, 363). Ένα 
µήνα αργότερα, το Νοέµβριο του 1982, µε ερώτησή τους οι βουλευτές Α. 
Αµπατέλου, Μ. ∆αµανάκη, ∆. Μαυροδόγλου και Αιµ. Υψηλάντη θίγουν το θέµα 
‘’της εξυγίανσης της ελληνικής εκπαιδεύσεως παιδιών της ελληνικής κοινότητας 
Offenbach’’, για το οποίο απαντάει ο Υφυπουργός Παιδείας Μώραλης (Π.Β., 
3/11/82, 541). Αξιοσηµείωτη είναι στην απάντηση του Υφυπουργού η διάσταση που 
προσδίδει στο ρόλο των οργανώσεων και των συλλογικών οργάνων των 
µεταναστών. Χαρακτηρίζει τις ελληνικές κοινότητες ως αντιπροσωπευτικούς φορείς 
των µεταναστών και δεσµεύεται ότι η κυβέρνηση λαµβάνει υπόψη τις θέσεις και τις 
απόψεις που αναπτύσσουν οι σύλλογοι των Ελλήνων της Γερµανίας στη χάραξη της 
πολιτικής της και στις επιδιώξεις που θέτει προς επίτευξη. 

Κάτω από αυτό το πρίσµα εξηγούνται και ερµηνεύονται τα έγγραφα και η 
σχετική αλληλογραφία που επισηµαίνεται την χρονική περίοδο διακυβέρνησης από 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε διάφορους φορείς και οργανώσεις που δρουν στο χώρο της 
Γερµανίας. Η σχετική αλληλογραφία επισηµαίνει την σχέση ανάµεσα στους 
µεταναστευτικούς φορείς και στην ελληνική κυβέρνηση και τον µεταξύ τους 
επηρεασµό. Τα θέµατα που απασχολούν τους Έλληνες µετανάστες και θίγονται  στα 
σχετικά έγγραφα, µετουσιώνονται σε προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο σε πολλά 
ζητήµατα υιοθετεί τις προτεινόµενες λύσεις σχεδιάζοντας αντίστοιχη εκπαιδευτική 
πολιτική. Για παράδειγµα, σε επιστολή του συλλόγου Ελλήνων εκπαιδευτικών ‘’Ο 
ΠΛΑΤΩΝ’’ επιχειρείται µια τοποθέτηση των µελών του σχετικά µε τις αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών και τη στελέχωση των σχολείων της Γερµανίας. Οι θέσεις του 
συλλόγου αφορούν στην παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν 
συµπληρώσει την πενταετία, στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των 
εκπαιδευτικών, στην εξίσωση επιµισθίου των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, 
όπως ισχύει στην Ελλάδα, και άλλα συναφή ζητήµατα (Έγγρ. 25/7/83).  

Στα ίδια περίπου θέµατα αναφέρεται και το έγγραφο του Συµβούλου 
Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης, στο οποίο γίνονται ‘’προτάσεις για το νόµο περί 
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εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού’’ και ειδικότερα για τη στελέχωση των 
υπηρεσιών αλλά και για τα επιµέρους ζητήµατα πρόσληψης εκπαιδευτικών και 
κάλυψης των θέσεων στα ελληνικά σχολεία. Οι επιµέρους προτάσεις που 
παρατίθενται στο έγγραφο συνοψίζονται στην έκφραση ‘’η εκπαίδευση των 
Ελληνοπαίδων του εξωτερικού για τα Ελληνόπουλα και όχι για τους εκπαιδευτικούς’’ 
(Εγγρ. 8/7/83). Η χρονική συγγένεια αποστολής των εγγράφων, αλλά και η 
απάντηση του Υπουργείου Παιδείας µε έγγραφο σχετικό µε τις ‘’ανανεώσεις 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών’’  σκιαγραφεί τους δεσµούς και τις σχέσεις των 
διαφόρων οµάδων και ενδιαφεροµένων µε τις δοµές εξουσίας, αλλά και  την λήψη 
των µηνυµάτων από πλευράς της κυβέρνησης. Αναφέρεται, µάλιστα, ότι ‘’για τη 
∆υτική Γερµανία οι προτάσεις ανανέωσης ή απόσπασης θα γίνουν από επιτροπή που 
θ’ αποτελείται απ΄ τη Συντονίστρια  Συµβούλων Εκπαίδευσης Βόννης, ως πρόεδρο και 
από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης ή τους υπεύθυνους των γραφείων, ως µέλη. Στην 
επιτροπή συµµετέχει αιρετός  εκπρόσωπος των κλάδων… Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να 
είναι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί και η συµµετοχή τους έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα’’ 
(Εγκ. 2/12/83). 

Ακόµα και για την στελέχωση των Γραφείων Εκπαίδευσης µε βοηθητικό 
προσωπικό θεσπίζονται συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία ανακοινώνονται στους 
Συµβούλους µε το υπ.αρ. Φ 821.1/90/Ζ1/4321, 24/10/83 και ως προϋποθέσεις 
αναφέρεται η γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία υπηρετούν και η 
προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογη θέση. Η επιλογή γίνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας έπειτα από πρόταση κάθε Συµβούλου, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που 
τοποθετούνται σε κάθε γραφείο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τους πέντε και είναι 
ανάλογος του αριθµού αποσπασθέντων αλλά και των προβληµάτων της περιοχής 
(Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 1/2/84). 

Σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται να εργαστούν 
στο εξωτερικό ο Υφυπουργός Μώραλης αναφέρει ότι παρακολουθούν σεµινάρια, τα 
οποία έχουν περιεχόµενο σχετικό µε τις επικρατούσες στο εξωτερικό συνθήκες, 
προκειµένου να προετοιµαστούν όσο γίνεται πιο  κατάλληλα και να αντεπεξέλθουν 
στο έργο τους (Π.Β., 19/10/82, 362). Τα επιµορφωτικά σεµινάρια περιλαµβάνουν 
εντατικά µαθήµατα γερµανικής, εισηγήσεις σχετικά µε τις επικρατούσες συνθήκες 
και τις προϋποθέσεις στην Ο∆Γ καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήµατα 
των Ελλήνων µεταναστών. Το πρόγραµµα της επιµόρφωσης παρέχει µια γενικότερη 
εικόνα της κατάστασης στην Γερµανία, σύµφωνα όµως µε τους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς αξιωµατούχους, απαιτείται ειδικότερη ενηµέρωση/επιµόρφωση για 
τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης χώρας αλλά και για το εκπαιδευτικό της 
σύστηµα. Ακόµα πιο συγκεκριµένα προτείνεται να διεξάγεται επιµορφωτικό 
σεµινάριο γερµανικής γλώσσας για ένα µήνα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων 
καθώς και σεµινάρια παιδαγωγικού περιεχοµένου και διδακτικής µεθοδολογίας. Η 
συνεργασία µε τις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές διασφαλίζει την συµµετοχή 
περισσοτέρων εκπαιδευτικών τα οποία αποτελούν την πλέον θετική προσφορά προς 
τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς (Π.Ε.Ε., 16-18/11/83, 16-17). 

Σχετικά µε την επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, αλλά και αυτών 
που ανακαλούνται συστάθηκε ειδική πενταµελής επιτροπή µε συµµετοχή 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αντικειµενική επιλογή των εκπαιδευτικών. Η παραπνω νοµοθετική ρύθµιση από την 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνεται στα πλαίσια της αποκέντρωσης της εξουσίας και 
της οµαλής ρύθµισης των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει το Υπουργείο. Η 
συµµετοχή παραγόντων και φορέων παραπέµπει σε µια συλλογική διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων. Στην ουσία διακρίνονται δείγµατα µαζικής συµµετοχής στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, χαρακτηριστικό της πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Η στελέχωση των γερµανικών νηπιαγωγείων µε ελληνίδες αποσπασµένες 
νηπιαγωγούς εκπαιδευµένες στις παιδαγωγικές σχολές αποτελεί αίτηµα της 
ελληνικής αντιπροσωπείας και αντιµετωπίζεται µε ευνοϊκή διάθεση από την 
αντίστοιχη γερµανική. Το ζήτηµα στελέχωσης της προσχολικής εκπαίδευσης 
αιτιολογείται ως σηµαντικό εξαιτίας της εκµάθησης της µητρικής γλώσσας που 
επιχειρείται στο νηπιαγωγείο αλλά και της προετοιµασίας για οµαλή ένταξη στην 
ελληνική κοινωνία σε περίπτωση παλιννόστησης. 

∆ιαπιστώνεται ότι ακόµα και στο θέµα της επιλογής και τοποθέτησης 
εκπαιδευτικού προσωπικού ότι αυτό αντιµετωπίζεται υπό το πρίσµα της 
παλιννόστησης και της παροχής στα ελληνόπουλα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 
Ουσιαστικά µε το επιχείρηµα της επικείµενης παλιννόστησης ζητείται η τοποθέτηση 
ελληνίδων νηπιαγωγών, οι οποίες θα διδάξουν την ελληνική γλώσσα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έχοντας αντιληφθεί την ισχύ του συγκεκριµένου επιχειρήµατος το χρησιµοποιεί σε 
κάθε επίπεδο και θεµατικό πεδίο, προκειµένου να στηρίξει το αίτηµα για παροχή 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και ειδικότερα διδασκαλία της µητρικής γλώσσας.  

Η πολιτική αυτή ερµηνεύεται λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ταυτόχρονα 
εξυπηρετούνται οι δυο άµεσα εµπλεκόµενες πλευρές: η γερµανική µεταναστευτική 
πολιτική που επιδιώκει την επιστροφή των προσωρινά φιλοξενούµενων εργατών στις 
χώρες καταγωγής τους και τα αιτήµατα των ελληνικών φορέων και οργανώσεων, για 
παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

 
 
 
 

8.4 ∆ιδακτικό υλικό – Αναλυτικά Προγράµµατα 
 

Η αναγνώριση της ανάγκης για διαφοροποίηση των σχολικών εγχειριδίων που 
προορίζονται για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό έχει από 
πολύ νωρίς επισηµανθεί από στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήδη κατά την περίοδο που το 
κόµµα βρισκόταν στην αξιωµατική αντιπολίτευση. Με την ανάληψη της εξουσίας το 
1981 επισηµαίνει σε συζητήσεις στην Βουλή την ανάγκη συγγραφής νέου 
διδακτικού υλικού που θα περιλαµβάνει στοιχεία και από την χώρα καταγωγής την 
Ελλάδα. Η ανάγκη συγγραφής τέτοιου είδους υλικού και για τις υπόλοιπες χώρες 
επισηµαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, η τοποθέτηση του Υφυπουργού 
Μώραλη έπειτα από επερώτηση αντιπολιτευόµενων βουλευτών ότι ‘’συστάθηκε 
οµάδα εργασίας για την επιστηµονική µελέτη των αναλυτικών προγραµµάτων των 
ελληνικών τάξεων του εξωτερικού σε συνδυασµό µε τις τοπικές συνθήκες, για την 
αναθεώρηση και σύνταξη βιβλίων, για τα µεταναστόπουλα…’’ δηλώνει την πρόθεση 
της κυβέρνησης για αντιµετώπιση του προβλήµατος (Π.Β., 19/10/83, 366).  

Συγκεκριµενοποιώντας τις προτάσεις σχετικά µε το θέµα η ελληνική 
αντιπροσωπεία στην ∆’ σύνοδο της Μικτής Ελληνογερµανικής Επιτροπής προτείνει: 

‘’1. κατάρτιση κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων για τη διδασκαλία των 
γλωσσικών και πατριδογνωστικών µαθηµάτων στα πλαίσια των τµηµάτων µητρικής 
γλώσσας για τους Έλληνες µαθητές που φοιτούν σε γερµανικές τάξεις. 

2. βελτίωση των δίγλωσσων προγραµµάτων στην 1η βαθµίδα της Β/βάθµιας 
εκπαίδευσης, όπου λειτουργούν δίγλωσσες τάξεις… 

3. αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράµµατος της πρώτης βαθµίδας της 
Β/βάθµιας εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία της Βαυαρίας, έτσι ώστε να δίνεται 
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διέξοδος στους αποφοίτους αυτών των σχολείων, τόσο στην επαγγελµατική εκπαίδευση 
όσο και στα ελληνικά λύκεια’’ (Π.Ε.Ε., 16-18/11/83, 24-25). Οι προτάσεις αυτές 
ουσιαστικά περικλείουν τις διαθέσεις της κυβέρνησης για µια συνολική 
αναπροσαρµογή των περιεχοµένων των βιβλίων και των αναλυτικών προγραµµάτων 
που απευθύνονται στα ελληνόπουλα του εξωτερικού. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί 
και να συσχετιστεί η παραπάνω τοποθέτηση µε το ‘’πρόγραµµα παραγωγής 
οπτικοακουστικού υλικού για τα ελληνόγλωσσα µαθήµατα σε σχολεία της Β.Ρ-Β’’ που 
υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 11/10/84). Το πρόγραµµα αναφέρεται ‘’στην επιλογή και επεξεργασία 
6 παιδικών εκποµπών το περιεχόµενο των οποίων να συνάδει µε τις ανάγκες και τις 
προϋποθέσεις των παιδιών Ελλήνων µεταναστών στη ∆. Γερµανία’’. Το 
οπτικοακουστικό υλικό περιέχει θεµατικές ενότητες και διατίθεται στους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας να το 
χρησιµοποιήσουν και να ο αξιολογήσουν. Ταυτόχρονα λαµβάνουν χώρα 
επιµορφωτικά σεµινάρια µε σκοπό να  ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τη 
χρήση του συγκεκριµένου υλικού. 

 Σε επόµενο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
προτείνεται η δηµιουργία ενός σχολικού περιοδικού που θα απευθύνεται στα 
ελληνόπουλα. Αναφέρεται ότι σκοπός του προγράµµατος σύνταξης δύο τευχών 
παιδικού περιοδικού µορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου για τα παιδιά των 
Ελλήνων της Β.Ρ.-Β. είναι ‘’να δηµιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας µε τα παιδιά… 
να µπορέσουν οι συνεργάτες του προγράµµατος να γνωρίσουν άµεσα τις απόψεις, τις 
δυσκολίες και τις επιθυµίες των παιδιών µε προοπτική να τις λάβουν υπόψη στην 
εκτέλεση του σχεδιασµένου προγράµµατος παραγωγής βασικού γλωσσοδιδακτικού 
υλικού…να συνδεθούν τα παιδιά µε την ελληνική παράδοση και τη σηµερινή 
Ελλάδα…’’ (Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 20/11/84).  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον για συµµετοχή στην 
δηµιουργία του υλικού των οµάδων στις οποίες αφορά, δηλαδή δασκάλων, µαθητών, 
γονέων, ώστε το υλικό να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες και συνθήκες 
που επικρατούν στη Γερµανία. Η προσπάθεια προσέγγισης των άµεσα 
ενδιαφερόµενων ερµηνεύεται από την συµµετοχική διαδικασία σε διάφορα επίπεδα 
σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής που επιχειρεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Οι βασικοί σκοποί 
και στόχοι που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία αυτού του υλικού συµπίπτουν µε 
τις γενικότερες αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έτσι όπως έχουν 
διατυπωθεί σε έγγραφα, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κοινοβουλευτικές και 
διακρατικές συζητήσεις. Η επαφή µε την σύγχρονη Ελλάδα αλλά και η διδασκαλία 
της µητρικής γλώσσας ως βασικοί στόχοι της παραγωγής του υλικού σχετίζονται 
άµεσα µε την ιδέα της παλιννόστησης, η οποία εµπεριέχεται και καλλιεργείται ως 
ιδέα σε όλα τα κείµενα στελεχών της κυβέρνησης. 

Για την εφαρµογή, µάλιστα, του διδακτικού υλικού η γερµανική αντιπροσωπεία 
δηλώνει στις µεταξύ των δυο χωρών συνοµιλίες ότι δέχεται πρόθυµα να συνεργαστεί 
ιδιαίτερα για το κρατίδιο της Β. Ρηνανίας – Βεστφαλίας, αλλά και σε όλες τις 
ελληνικές τάξεις στην Ο∆Γ (Π.Ε.Ε., 16-18/11/83, 3).  Σε συνοµιλίες που διεξάγονται 
ανάµεσα σε ελληνικές και γερµανικές αντιπροσωπείες σχετικές µε εκπαιδευτικά 
θέµατα διαφαίνεται η τάση για συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο.  Η εξαγγελία 
δηµιουργίας ειδικού ινστιτούτου µε σκοπό την δηµιουργία διδακτικού υλικού για τη 
διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, τονίζεται από τους Γερµανούς 
εκπαιδευτικούς ακόλουθους η ανάγκη συνεργασίας αυτού του ινστιτούτου µε 
αντίστοιχα γερµανικά προκειµένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα πάνω 
στο συγκεκριµένο θέµα (Εγκ. ΥΠΕΠΘ 28/11/84). 
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Σχετική µε την παραγωγή εποπτικού υλικού για τη διδασκαλία των 
ελληνόπουλων είναι και η κατάρτιση ενός σχεδίου Αναλυτικού Προγράµµατος 
ενταγµένου στα πλαίσια πενταετούς προγράµµατος, επίσης χρηµατοδοτούµενου από 
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, το οποίο ανακοινώνεται µε έγγραφο του 
Υπουργείου (Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 21/12/84). Για την εκπόνηση, µάλιστα, του Αναλυτικού 
Προγράµµατος επίκειται συνεργασία µεταξύ ελληνικών και γερµανικών 
εκπαιδευτικών αρχών. Συγκεκριµένα στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας 
Βεστφαλίας στα πλαίσια επιµορφωτικών σεµιναρίων  ζητείται από τους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς να στείλουν διδακτικές ενότητες οι οποίες θα συµπεριληφθούν σε 
διδακτικά εγχειρίδια που κατασκευάζει το Υπουργείο Παιδείας του οµώνυµου 
κρατιδίου για τη διδασκαλία της ελληνικής ως µητρικής γλώσσας (Εγκ. ΥΠΕΠΘ, 
10/1/85). Ας σηµειωθεί ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον καθορισµό ενός 
πλαισίου διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας µε γενικότερη επιδίωξη τόσο την 
ενσωµάτωση όσο και την επανενσωµάτωση.  

Η προσπάθεια καλυτέρευσης της προσφερόµενης εκπαίδευσης προς τους 
Έλληνες µαθητές της Ο.∆.Γ οδηγεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να 
αναθέσει το 1985 στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων το πρόγραµµα ‘’Παραγωγής 
διδακτικού υλικού για την ελληνόγλωσση διδασκαλία των Ελληνοπαίδων της Ο.∆. 
Γερµανίας στα Τµήµατα Μητρικής Γλώσσας’’, το οποίο χρηµατοδοτείται από την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκαταρκτικές εργασίες και κυρίως οι 
συνοµιλίες µε γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές, αρχίζουν το 1985 η πορεία, όµως, 
µέχρι την ολοκλήρωσή του διήρκεσε µέχρι το 1991. Ουσιαστικά το πρόγραµµα είχε 
ως σκοπό την δηµιουργία διδακτικού υλικού για τις έξι τάξεις του ∆ηµοτικού 
σχολείου αποτελώντας µ’ αυτό τον τρόπο την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια  να 
δηµιουργηθεί υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των  συγκεκριµένων 
µαθητών. Η οργάνωση του διδακτικού υλικού περιλαµβάνει ένα διδακτικό πυρήνα 
(ύλη για 35 2ωρα), συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό για το µαθητή (π.χ. τετράδιο 
ασκήσεων, κείµενα, λεξικό), συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό για την τάξη και 
βιβλίο για τον εκπαιδευτικό. Το υλικό  

Ας σηµειωθεί ότι αν και Ελλάδα και Γερµανία είναι ισότιµες χώρες-µέλη του 
ίδιου οργανισµού µε κοινή νοµοθεσία – τουλάχιστον σε θέµατα εκπαίδευσης 
παιδιών µεταναστών (βλ. Οδηγία 25/7/1977) – εντούτοις σε όλα τα έγγραφα 
σχεδιασµού οποιασδήποτε δράσης σχετικά µε την εκπαίδευση ελληνοπαίδων 
επισηµαίνεται η ανάγκη για έγκριση από τις αρµόδιες γερµανικές εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες. Οι συνοµιλίες µε Γερµανούς εκπροσώπους είναι συχνές στα πλαίσια 
οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και ρύθµισης συναφών θεµάτων και 
απαιτείται πάντα η έκκριση για οποιαδήποτε ενέργεια. Ουσιαστικά διαπιστώνεται η 
δυσχέρεια εκπόνησης και εφαρµογής εκπαιδευτικής πολιτικής που σχεδιάζεται προς 
εφαρµογή εκτός των ορίων του έθνους κράτους. 

 
 
 

8.5 Σύνοψη 
 

Στην κατηγορία που προσάπτεται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.  ότι ακολουθεί ως 
εκπαιδευτική πολιτική τις επιδιώξεις που εκφράζουν οι σύλλογοι των γονέων, οι 
οποίοι πρόσκεινται και στις κοµµατικές οργανώσεις του, το κυβερνόν κόµµα 
επιµένει να ισχυρίζεται ότι απλά ‘’προωθεί σαφή εκπαιδευτική πολιτική, 
λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τη 
θέληση των µεταναστών…’’  για να τονίσει µε ακόµα µεγαλύτερη έµφαση ότι ‘’η 
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εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η φωνή των γονέων στο εξωτερικό, Ό,τι 
εκείνοι πιστεύουν ότι κάνει καλό στους ίδιους και στα παιδιά τους, εµείς αυτής της 
πλειοψηφίας την άποψη θα ενισχύσουµε, είτε ενισχύοντας τα προγράµµατα στα 
ξενόγλωσσα σχολεία για βελτίωση της ελληνικής γλώσσας, είτε δηµιουργώντας κείνα 
τα ελληνικά σχολεία, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε εκείνα τα παιδιά, που οι γονείς 
τους αποφασίζουν ην επιστροφή τους στην Ελλάδα, να γυρίσουν στην Ελλάδα’’  (Π.Β., 
19/10/82, 368). 

Η σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στις 
ελληνικές µεταναστευτικές οργανώσεις στη Γερµανία εντοπίζεται στους λόγους του 
Υφυπουργού και γίνεται ορατή η λεπτή και αλληλένδετη συσχέτιση απόψεων  και 
θέσεων που υιοθετούνται από την µια και την άλλη πλευρά. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τονίζει µε 
ένα κείµενο εξ’ ολοκλήρου αναφερόµενο στη σηµαντικότητα των θέσεων των 
συλλόγων των Ελλήνων της Γερµανίας, ότι γνώµονας της πολιτικής του και των 
απόψεων που υιοθετεί είναι πάντα οι εκφρασµένες θέσεις των συλλόγων και των 
οργανώσεων και κυρίως των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων. Όπως έχει ήδη 
δειχθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο οι απόψεις που υιοθετεί ο κάθε Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεµόνων, αλλά και οι ανακοινώσεις που εκδίδονται από αυτούς τους 
συλλόγους, εµφανίζουν µια αλληλεπίδραση ανάµεσα στο κυβερνών στην Ελλάδα 
κόµµα και στις µεταναστευτικές οργανώσεις, η οποία δεν είναι πάντα ορατή και µε 
σαφή όρια. Αυτό είναι αποτέλεσµα του ελέγχου που ασκεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λόγω της 
προηγούµενης κοµµατικής οργανωτικής δοµής που έχει αναπτύξει και των 
συνεκτικών δεσµών του µε την ελληνική οµογένεια.  

Ωστόσο και η Ν.∆. ως κόµµα διακυβέρνησης έχει κι αυτή επισηµάνει ότι η 
πολιτική της είναι σύµµετρη µε τις απόψεις των συλλογικών οργάνων των 
µεταναστών. ∆εν επιµένει, όµως, τόσο όσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να υπερασπίζεται τους 
λόγους που αρθρώνουν οι µεταναστευτικές οργανώσεις. Κινείται κυρίως σε επίπεδο 
επισήµανσης της σηµασίας των συλλόγων αυτών και όχι κατ’ ανάγκη αποδοχής των 
αιτηµάτων που αυτοί διεκδικούν. Το ενδιαφέρον της εκδηλώνεται µετά το πέρασµα 
στην αντιπολιτευτική θέση, οπότε λαµβάνουν χώρα και οι διαδικασίες 
ανασυγκρότησης του κόµµατος. 

Στις συνοµιλίες στα πλαίσια της ελληνογερµανικής επιτροπής το κλίµα που 
επικρατεί είναι θετικό σε κάποιες απ’ αυτές τις συνεδρίες. Ενδεικτική είναι η 
παρατήρηση που σηµειώνεται στα πρακτικά της ∆’ Συνόδου, όπου αναγράφεται ότι 
‘’οι συνοµιλίες διεξήχθησαν σε κλίµα αµοιβαίας κατανόηση και επιδείχθηκε και από 
τις δυο πλευρές ειλικρινής διάθεση συνεργασίας και αντιµετώπισης προβληµάτων’’.  

∆ιαπιστώνεται µια πλουραλιστική προσέγγιση των θεµάτων που συζητούνται 
στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
γεγονός που εντοπίζεται κυρίως µε τη συµµετοχή περισσότερων προσώπων στις 
συνεδριάσεις. Η σύνθεση της οµάδας των συµµετεχόντων από ελληνικής πλευράς 
περιλαµβάνει περισσότερα άτοµα απ’ ό,τι σε προηγούµενες συνεδριάσεις και 
µάλιστα από τοµείς που δεν είναι άµεσα εµπλεκόµενοι (π.χ. ο αναπληρωτής αρχηγός 
της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στο Βερολίνο, ο εργατικός ακόλουθος 
πρεσβείας Βόννης κ.α.). Το γεγονός βέβαια ότι για πρώτη φορά συµµετέχει 
εκπρόσωπος από τις ελληνικές κοινότητες παραπέµπει στην συµµετοχική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων την οποία υιοθετεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε διάφορα επίπεδα πολιτικής 
βούλησης και σχεδιασµού. 

Το θέµα συµµετοχής µαζικών φορέων και εκπροσώπων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων γενικότερου και ευρύτερου περιεχοµένου τίθεται ως αίτηµα και στις 
συνοµιλίες µε τις γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές. Η συµµετοχή των 
ενδιαφεροµένων φορέων, δηλαδή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, των 
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εκπροσώπων των Κοινοτήτων και άλλων µεταναστευτικών σωµατείων, είναι δυνατό 
να επηρεάσει τις αποφάσεις σχετικά µε τα θέµατα εκπαίδευσης των παιδιών των 
Ελλήνων µεταναστών.  

Η διεύρυνση της συµµετοχής στα όργανα και στις επιτροπές λήψης αποφάσεων 
επέφερε τη δηµιουργία περισσότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυρίως στους 
κόλπους των εργαζοµένων, κατά συνέπεια και των Ελλήνων εργατικών µεταναστών 
της Γερµανίας, οι οποίες διεκδικούν αιτήµατα των οµάδων που εκπροσωπούν. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο και κάτω από αυτό το πρίσµα θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες 
που οδηγούν τις µεταναστευτικές οργανώσεις και τους φορείς των Ελλήνων να 
διεκδικήσουν και να απαιτήσουν τη δικαίωση των αιτηµάτων τους, αλλά και την 
αλλαγή και τροποποίηση της ασκούµενης κυβερνητικής πολιτικής από την 
κυβέρνηση που προσλαµβάνει και υιοθετεί τα αιτήµατα αυτά. 

Σε γενικές γραµµές το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επικεντρώνεται στην άσκηση µιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής αρεστής πρωτίστως στους Έλληνες µετανάστες της 
Γερµανίας. Τα κίνητρα και οι αιτίες που οδηγούν στην άσκηση τέτοιου είδους 
πολιτικής εντοπίζονται κυρίως στον επηρεασµό και ουσιαστικό ‘’εγκλωβισµό’’ των 
κοµµατικών διακηρύξεων από τις επιδιώξεις και απαιτήσεις των συλλογικών 
µεταναστευτικών οργάνων. Ταυτόχρονα, όµως, µε το επιχείρηµα του πιθανού 
επαναπατρισµού των Ελλήνων, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθετεί τη λύση για 
ελληνικά σχολεία, πρόταση που δεν θίγει την γερµανική εκπαιδευτική πολιτική, ενώ 
ταυτόχρονα συσπειρώνει τους Έλληνες γονείς γύρω από τον κοµµατικό ιστό που 
έχει ήδη οργανώσει. 

Η µορφή εκπαίδευσης που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθετεί και εφαρµόζει είναι αυτή της 
ίδρυσης ελληνικών σχολείων στις πόλεις και τα κρατίδια που οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, παρέχοντας τη δυνατότητα για ελληνόγλωσση παιδεία στα παιδιά των 
Ελλήνων µεταναστών. Σε τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια τόσο της αντιπολιτευτικής 
όσο και της κυβερνητικής του δραστηριότητας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει την άποψη 
ότι θα πρέπει τα ελληνόπουλα να διδάσκονται τη µητρική τους γλώσσα παράλληλα 
µε τη γερµανική, ώστε να έχουν τα εφόδια να ενσωµατωθούν σε οποιαδήποτε από 
τις δυο χώρες αποφασίσουν να διαµείνουν, εντούτοις η πολιτική που εφαρµόζει 
επικεντρώνεται στην παροχή ελληνοκεντρικής εκπαίδευσης ικανοποιώντας 
µονοµερώς το αίτηµα των Ελλήνων µεταναστών. Ουσιαστικά αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία ελληνικών σχολείων στη Γερµανία 
απαλλάσσοντας τις γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές από το κόστος εκπαίδευσης 
αλλοδαπών µαθητών.  

Ενδεικτικό της στάσης και της εµµονής για ίδρυση αµιγών ελληνικών σχολείων 
είναι το γεγονός ότι  στις 4 από τις 8 συζητήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο 
αναλύονται διεξοδικά και µε ιδιαίτερη έµφαση η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα 
ίδρυσης αυτών των σχολείων.  

Εξίσου σηµαντικό θέµα ανακύπτει αυτό της επαγγελµατικής εκπαίδευσης για το 
οποίο, όµως, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει συγκεκριµένη πρόταση. Το ζήτηµα απασχολεί το 
κοινοβουλευτικό σώµα, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά 
δεν προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισής του, παρά γίνονται 
γενικόλογες τοποθετήσεις. Ωστόσο, η συχνότητα εµφάνισης του θέµατος είναι 
µεγαλύτερη απ’ ό,τι την περίοδο διακυβέρνησης της Ν.∆., δηλώνοντας το 
ενδιαφέρον του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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9. Συγκριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής  της Νέας 
∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος 

 
Η προσπάθεια περιγραφής, ανάλυσης και ερµηνείας της εκπαιδευτικής 

πολιτικής των δυο κυρίαρχων µεταπολιτευτικών κοµµατικών φορέων οδήγησε στον 
εντοπισµό ενός συνόλου παραγόντων, οι οποίοι δρώντας παράλληλα και ταυτόχρονα 
διαµόρφωσαν τον πολιτικό λόγο και κατ’ επέκταση την πολιτική πρακτική της 
περιόδου 1975-’85. Η ερευνούµενη στην παρούσα εργασία δεκαετία διακρίνεται από 
µια γενικότερη συζήτηση και ανάλυση εκπαιδευτικών θεµάτων, που άπτονται στην 
ικανοποίηση των αιτηµάτων των Ελλήνων µεταναστών της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Αιτήµατα όπως η µορφή εκπαίδευσης που θα λάβει η 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, η επιλογή του 
διδακτικού προσωπικού και η αναµόρφωση των προγραµµάτων και των βιβλίων 
µετουσιώνονται σε άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας και 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. 

Αναφορικά µε τις ιδεολογικές αφετηρίες της Νέας ∆ηµοκρατίας και το πως 
επηρεάζουν την εκπαιδευτική άποψη που εκφράζει, αυτές εδράζονται κυρίως σε µια 
φιλελεύθερη προσέγγιση των εκπαιδευτικών ζητηµάτων που οδηγούν σε 
συγκεκριµένες επιλογές και αποφάσεις. Η ιδεολογική πλατφόρµα της Ν.∆., ως 
κόµµατος προσκείµενου στο συντηρητικό χώρο, επιβάλλει πάγιες και βασικές αρχές, 
οι οποίες µετουσιώνονται σε εκπαιδευτική πολιτική. Η απαρέγκλιτη τήρηση και 
προβολή των ίδιων εκπαιδευτικών αρχών και αξιών, ακόµα και µετά την απώλεια 
της εξουσίας ενισχύει  την ύπαρξη ενός σταθερού και παγιωµένου ιδεολογικού 
σώµατος καθοριστικού των εκπαιδευτικών επιλογών και αποφάσεων. Η παροχή 
εκπαίδευσης που να συνάδει µε τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις των Ελλήνων 
µαθητών της Γερµανίας είναι ο άµεσα επιδιωκόµενος στόχος της κυβερνητικής 
πολιτικής. Όµως, οι διακηρυγµένες και προβαλλόµενες προθέσεις, ακυρώνονται και 
αναπροσαρµόζονται από τις επικρατούσες χωροχρονικές συνθήκες και οδηγούν σε 
ανασχέσεις και αναπροσαρµογές. Επιπλέον, η υιοθέτηση προσφιλών κοινωνικών 
αιτηµάτων – όπως αυτό της ίδρυσης ελληνικών σχολείων στη Γερµανία – τροποποιεί 
την εκπαιδευτική θέση της Ν.∆. Ενώ κατά την διάρκεια της κυβερνητικής της 
πορείας προτεινόµενη µορφή εκπαίδευσης είναι τα  δίγλωσσα σχολεία/τµήµατα, 
σταδιακά συζητά και την λύση των ελληνικών σχολείων. 

Βασική πολιτική επιλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπήρξε η προσπάθεια δηµιουργίας µιας 
ευρείας µαζικής λαϊκής οργανωτικής δοµής, που θα εξυπηρετούσε άµεσα την 
εκλογική άνοδο και ίσως και την ανάληψη της εξουσίας σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Η νέα πολιτική επιλογή, εδραζόταν εντός των ίδιων των πολιτικο-
ιδεολογικών αρχών που προωθούσε, και αναφέρονταν στην ανάγκη ευρείας 
κοινωνικής/µαζικής συµµετοχής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, δίχως 
αποκλίσεις εξαιτίας των ιδιαίτερων κοινωνικών ή οικονοµικών χαρακτηριστικών 
οµάδων που ως τότε παρέµεναν εκτός των διαδικασιών. Παράλληλα, η ανάγκη 
‘’αλλαγής’’ που προωθούσε, άµεσα καταδείκνυε την παγίωση του κοινωνικού και 
πολιτικού ιστού της χώρας, µε κοµµατικούς εκπροσώπους του, τα κόµµατα της 
ευρύτερης, γνωστότερα αποκαλούµενης ‘’κεντροδεξιάς’’. Κατά συνέπεια, λογική 
αποβαίνει, ακολουθώντας την πολιτική επιχειρηµατολογία που εκφράζει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., η ανάγκη ανατροπής του παγιωµένου πολιτικού σκηνικού µε την 
ανάδειξη ενός νέου, εκσυγχρονιστικού, εθνικού και κυρίως σοσιαλιστικού 
κοµµατικού σχηµατισµού, που θα εξασφάλιζε την κοινωνική µεταβολή, παρέχοντας 
έτσι το όραµα σε ‘’χαµηλές’’ κυρίως κοινωνικές οµάδες.  
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Με την διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη 1974 και το κάλεσµα προς τον ελληνικό 
λαό να αυτοοργανωθεί και να δηµιουργήσει αυτόβουλα πολιτικές οργανώσεις το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. τοποθετεί τα θεµέλια µιας µαζικής λαϊκής οργανωτικής δοµής, η οποία 
εξαπλώνεται και εκτός των εθνικών ορίων του κράτους και µεταφέρεται σε 
οµογενειακούς φορείς. Σταδιακά αρχίζει να διαφαίνεται η ισχύς που αποκτά, 
ιδιαίτερα µε το αποτέλεσµα του 13,58% (παρ’ ότι ο πρόεδρος του κινήµατος 
ανάµενε µεγαλύτερη εκλογική απήχηση) που λαµβάνει στις εκλογές του 1974, 
δηµιουργώντας διεξόδους κοινωνικής έκφρασης και δράσης σε πολλαπλά επίπεδα. 
Ουσιαστικά µεταβάλλεται σε εκφραστή και συναρθρωτή των αιτηµάτων και 
γενικότερα του πολιτικού λόγου του κοινωνικού κινήµατος της πρώτης 
µεταπολιτευτικής περιόδου (Σπουρδαλάκης, 1998, 35). 

Άµεσα συνυφασµένες µε την αδιαµφισβήτητη, όπως αναδεικνύεται µέσα από 
την έρευνα, δράση και ανάµειξη των ελληνικών κοµµατικών σχηµατισµών στους 
κόλπους των µεταναστευτικών οργανώσεων και συλλόγων, είναι οι αναφορές που 
πραγµατοποιούν εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Οι κοµµατικοί σχηµατισµοί 
επιδίδονται σε µια ‘’αναµέτρηση’’ ανάληψης του ρόλου επίσηµου εκπροσώπου των 
οµογενειακών συλλόγων και οργανώσεων, στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που 
αδιαµφισβήτητα συµφύρει την ανάγκη των κοµµάτων για εκλογική προσέλκυση 
κοινωνικών οµάδων. Στην αναµέτρηση αυτή ρυθµιστικός είναι ο κυβερνητικός ή 
αντιπολιτευτικός ρόλος των δύο κοµµάτων. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της 
Ελλάδας από την Νέα ∆ηµοκρατία, η κοµµατική οργάνωση αδρανεί, εξαιτίας βέβαια 
και της έλλειψης οργανωτικής δράσης που χαρακτηρίζει γενικότερα τον φιλελεύθερο 
πολιτικό χώρο. Η δράση στον τοµέα της οργάνωσης της λαϊκής µάζας αντιστρέφεται 
για το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν επέρχεται σε αντιπολιτευτική θέση. Την 
ίδια χρονική περίοδο, η πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι αντιστρόφως ανάλογη. 
αναπτύσσει οργανωτικές δοµές ακόµα και στον εξωελλαδικό χώρο, εγκολπώνει τις 
µεταναστευτικές µάζες υιοθετώντας κοινωνικά προσφιλή αιτήµατα, κυριαρχεί σε 
αυτές και τις καθοδηγεί.  

Η συνολική εξέταση  του θέµατος της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής 
προς τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών της Γερµανίας  οδηγεί σε µια γενικότερη 
διαπίστωση, ότι, δηλαδή, η εκπαιδευτική πολιτική που επιλέγει να εφαρµόσει και να 
υλοποιήσει το εκάστοτε κόµµα δεν απορρέει από ερευνητικά δεδοµένα και δεν είναι 
αποτέλεσµα συστηµατικής και µεθοδευµένης έρευνας. Η εξαγγελία οποιασδήποτε 
πολιτικής είναι µάλλον συνυφασµένη µε την τυχαία και πρόσκαιρη απόφαση για 
εξαγγελία µέτρων και προτάσεων, παρά για συστηµατική έρευνα πάνω στα 
ζητήµατα και την διατύπωση λύσεων λογικών και εφαρµόσιµων. 

Κοινή παραδοχή, αποδοχή και επιδίωξη των δυο κοµµατικών φορέων είναι η 
παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών, 
ιδιαίτερα δε των µεταναστών στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, στους οποίους η 
επιθυµία για παλιννόστηση είναι έντονη. Ο εντοπισµός αυτής της ‘’συµφωνίας’’ και 
ταύτισης στον ίδιο σκοπό δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη και σε κοινή πολιτική πρακτική. Η 
τελευταία είναι αποτέλεσµα αφενός της πολιτικο-ιδεολογικής τοποθέτησης των 
κοµµάτων και αφετέρου των εξωγενών ρυθµιστικών παραγόντων που δρουν και 
αλληλεπιδρούν στην πολιτική αρένα σε συνδυασµό πάντοτε µε το ιστορικό 
συγκείµενο και τις προϋποθέσεις που αυτό δηµιουργεί. Συνεπώς, η εκπαιδευτική 
πρόταση που αρθρώνουν τα κυβερνώντα, τη συγκεκριµένη δεκαετία κόµµατα, 
διαφοροποιείται τόσο στη σύλληψη και υιοθέτηση στόχων προς επίτευξη, όσο και 
στην επιδίωξη των τελικών αποτελεσµάτων από την εφαρµογή οποιασδήποτε 
πολιτικής.  
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Αναφορικά µε τη µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που η Νέα ∆ηµοκρατία 
επιδιώκει να δηµιουργήσει κατά την διακυβέρνηση της χώρας είναι αυτή του 
‘’δίγλωσσου µοντέλου’’, το οποίο, όµως, δεν πετυχαίνει ποτέ να πραγµατοποιηθεί 
στην εκπαιδευτική πράξη. Οι λόγοι κυρίως εντοπίζονται  τόσο στην απροθυµία των 
γερµανικών κυβερνήσεων να αποδεχθούν και να χρηµατοδοτήσουν την ίδρυση και 
λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου, όσο και στην αρνητική δυναµική που 
αναπτύχθηκε στις ελληνικές µεταναστευτικές οργανώσεις και κυρίως στους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, οι οποίοι υποστήριζαν την δηµιουργία  
‘’ελληνικών σχολείων’’ µε καθαρά ελληνόγλωσσο πρόγραµµα. 

Η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση προτάσσει, όπως 
αυτή της Ν.∆., ως πρώτο στόχο την παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Παρόλο 
που κοινός άξονας των δυο κοµµάτων είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων και 
συνθηκών προς τους Έλληνες µαθητές, ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους στο 
ελληνικό ή γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, εντούτοις ο σκοπός αυτός για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., µετουσιώνεται στην δηµιουργία ελληνικών σχολείων σε κρατίδια που 
επιτρέπεται η λειτουργία τους. 

Οι µεταξύ των δυο κοµµάτων επιθέσεις και επιρρίψεις ευθυνών για αδράνεια 
σχετικά µε τα θέµατα της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών της 
Γερµανίας εµφανίζονται συχνά ιδιαίτερα σε συζητήσεις στη Βουλή. Η κατηγορία 
που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξαπολύει εναντίον της κυβέρνησης της Ν.∆. ακόµα και όταν το 
ίδιο βρίσκεται στην εξουσία, είναι σχετική µε την ‘’πολιτική απερισκεψία’’, η οποία 
‘’άφησε να χαθούν µεγάλες ευκαιρίες θετικών διαπραγµατεύσεων για το καλό των 
ελληνοπαίδων και της εκπαίδευσης των παιδιών µας. Ακόµη άφησαν ανεκµετάλλευτη 
πολιτικά και την προσχώρηση – ένταξη στην ΕΟΚ, χωρίς να τεθεί ούτε καν σ’ αυτή 
την τελευταία ευκαιρία επί τάπητος η τύχη και το µέλλον χιλιάδων Ελληνοπαίδων’’. 

Αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων της 
Γερµανίας δεν διαπιστώνονται ουσιαστικά και ρηξικέλευθα µεταρρυθµιστικά µέτρα 
κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ο ρόλος των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας 
και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξαντλείται στην διαπίστωση της αναγκαιότητας για παροχή 
συστηµατικής και ουσιαστικής τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης. Καµία από τις 
δυο κυβερνήσεις δεν προχωρά στην ανάληψη µέτρων κατάλληλων προς αυτό το 
επίπεδο. Η αδράνεια που εντοπίζεται αναφορικά µε το συγκεκριµένο θέµα  απορρέει 
από το γεγονός ότι γενικότερα τα ζητήµατα της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης 
είναι δυσεπίλυτα πολύ περισσότερο δε όταν γίνονται προσπάθειες να επιλυθούν 
εκτός των γεωγραφικών ορίων του ελληνικού κράτους και επεκτείνονται στην 
εµβέλεια του γερµανικού. Ακόµα κι αν  τα δυο εµπλεκόµενα κράτη ανήκουν σε ένα 
οργανισµό (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) µε κοινή στοχοθεσία και πολιτική – σε κάποια 
ζητήµατα- και κυρίως µε δεσµεύσεις και ρυθµιστικούς κανόνες κοινούς για τα 
συµµετέχοντα µέλη, εντούτοις η εφαρµογή εκπαιδευτικής πολιτικής δυσχεραίνει 
όταν επεκτείνεται εκτός των ορίων του έθνους κράτους, στην περίπτωσή µας εκτός 
Ελλάδας. 

Η  ένταξη σε ένα κοινό οργανισµό εντοπίζεται ως ρυθµιστικός παράγοντας της 
ακολουθητέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Συγκεκριµένα η ένταξη της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα  λειτούργησε θετικά στις µεταξύ των χωρών 
συνοµιλίες και διαπραγµατεύσεις σε ζητήµατα εκπαίδευσης, δηµιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για δεσµεύσεις και άσκηση κοινής πολιτικής. Ταυτόχρονα, όµως, η 
διάθεση και η στάση που αναπτύσσουν τα κόµµατα απέναντι σ’ αυτή την ευρωπαϊκή 
ένταξη είναι διαφορετική και ρυθµιστική των εκάστοτε επιλογών. Η ιστορική πορεία 
του θέµατος εµφανίζει τις πρώτες προσπάθειες για ένταξη από το κόµµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των διεθνών 
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προσανατολισµών της χώρας µέσα σε πνεύµα εκσυγχρονισµού, ο Κ. Καραµανλής, 
πρόεδρος της Ν.∆., επιχειρεί την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
συνδέοντας άρρηκτα το µέλλον της χώρας µε αυτή την επιλογή (Ροζάκης, 1986, 
116). Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ένα ζήτηµα που εγείρει 
αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αξιώσεις από το κόµµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας, η οποία υπερασπίζεται την ένταξη της Ελλάδας. Ειδικότερα για τη 
Ν.∆. η  εκπαιδευτική πολιτική που σχεδιάζει και υλοποιεί είναι άµεση συνάρτηση 
της φιλευρωπαϊκής της διάθεσης και του προσανατολισµού που επιδεικνύει. Το 
δεσµευτικό πλαίσιο που δηµιουργεί η ένταξη της χώρας  µεταφέρεται και διαπερνά 
τις πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής προς τα Ελληνόπουλα της Γερµανίας. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ακολουθεί αντίθετη πορεία. Ενώ αρχικά αντιτάσσεται στην ευρωπαϊκή 
ιδέα, µε την ανάληψη της εξουσίας µετριάζει την αντίθεσή του και σταδιακά 
καταλήγει – ακολουθώντας τις εξελίξεις - να κατασκευάζει διδακτικό υλικό για τη 
διδασκαλία της ελληνικής στη Γερµανία µε πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την 
ΕΟΚ. Γεγονός είναι ότι η Ν.∆. ενώ εντοπίζει την αναγκαιότητα  συγγραφής 
σχολικών εγχειριδίων  που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των 
ελληνοπαίδων Γερµανίας και εξαγγέλλει την προσπάθεια δηµιουργίας τέτοιου είδους 
υλικού, εντούτοις δεν προβαίνει ποτέ σε πραγµατοποίηση αυτών των υποσχέσεων. 

Η προσπάθεια ερµηνείας της στάσης της Ν.∆. προσδιορίζει ταυτόχρονα άλλο 
ένα παράγοντα – ανασχετικό - στην εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Πάγια 
στάση της Ν.∆. είναι η σύσταση επιτροπών και οµάδων µε έργο και σκοπό τη 
µελέτη ενός θέµατος και τη διεξαγωγή πορισµάτων σχετικά µ’ αυτό. Η δηµιουργία 
τέτοιων επιτροπών και οµάδων, οι οποίες σπάνια λειτουργούν προκειµένου να 
δώσουν κάποιο πόρισµα ή να καταθέσουν συγκεκριµένες προτάσεις, αναγνωρίζεται 
ως πολιτική που εξυπηρετεί συγκεκριµένους στόχους. Η αντιµετώπιση των θεµάτων 
µε αυτό τον τρόπο απαλλάσσει τη κυβέρνηση από την ευθύνη αµέλειας 
µετατοπίζοντας το βάρος και την πιθανή κωλυσιεργία στις συσταθείσες επιτροπές. 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι επιτροπές αυτές συνήθως απαρτίζονται από 
στελέχη του Υπουργείου αλλά και διακεκριµένες προσωπικότητες και επιστήµονες, 
διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την εγκυρότητα των πορισµάτων και των 
προτάσεων. 

Εξετάζοντας τη στάση που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναπτύσσει σχετικά µε την σύσταση 
επιτροπών διαφαίνεται µια µετριότερη χρήση της δυνατότητας αυτής, παρόλο που 
ως κόµµα µε σοσιαλιστικό προσανατολισµό ενθαρρύνει τη λαϊκή συµµετοχή στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η συµµετοχική διαδικασία  ενέχει σπουδαίο ρόλο 
στην εφαρµογή  της πολιτικής του εγείροντας αξιώσεις και από την λαϊκή µάζα την 
οποία είχε προσεγγίσει µε τέτοιου είδους υποσχέσεις και προοπτικές. 

Η ακολουθούµενη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπαιδευτική πολιτική ερµηνευόµενη υπό 
το πρίσµα του λαϊκισµού, που χαρακτηρίζει την πολιτική του συγκεκριµένου 
κόµµατος και σε άλλα ζητήµατα µας παρέχει το πλαίσιο ανάλυσης των ενεργειών 
και της πιθανής αντίφασης λόγων και πράξεων. Ουσιαστικά, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχοντας 
υποσχεθεί τα πάντα, βρέθηκε στην διακυβέρνηση της χώρας µε πολλαπλά 
αντιφατικά και παράλογα αιτήµατα, τα οποία έπρεπε είτε πραγµατικά είτε 
συµβολικά να τα ικανοποιήσει (Λυριντζής, 1990, 59). Το αποτέλεσµα ήταν µια 
συγκεχυµένη και αντιφατική πολιτική, η οποία συχνά άφηνε ακάλυπτα τα στελέχη 
του κόµµατος. Τα συνθήµατα αλλαγής που υιοθετεί προεκλογικά και πετυχαίνουν να 
εγείρουν τις λαϊκές µάζες, όταν µετουσιώνονται σε πολιτική πρακτική, σε 
οποιοδήποτε επίπεδο, εγκλωβίζονται και  πέφτουν σε τέλµα. 

Η ερευνητική υπόθεση που αφορούσε την ιδεολογική τοποθέτηση των 
κοµµατικών σχηµατισµών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική, δηλαδή της Νέας 
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∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, επαληθεύεται κατά 
ένα µέρος. Πιο συγκεκριµένα: η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
γενικότερα η εκδήλωση φιλευρωπαϊκών αισθηµάτων αποδίδονται στη Νέα 
∆ηµοκρατία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αντίθετα, χαρακτηρίζεται από µια ‘‘εχθρότητα’’ προς 
την ιδέα της ευρωπαϊκής ένταξης της χώρας. ∆ιαπιστώνεται όµως ότι η ιδεολογική 
αυτή αντίθεση, όταν µετουσιώνεται σε εκπαιδευτική πολιτική έχει την τάση να 
µετριάζει και να προσαρµόζεται στις συγκείµενες ιστορικές συνθήκες. 

Γεγονός είναι ότι σταδιακά αυξάνονται οι προσπάθειες για κοινή συνεργασία 
ελληνικών και γερµανικών εκπαιδευτικών αρχών σε ζητήµατα που αφορούν την 
εκπαίδευση των Ελλήνων µαθητών της Γερµανίας. Κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία απουσιάζουν έγγραφα επίσηµα ή 
ανεπίσηµα του Υπουργείου Παιδείας που θα πιστοποιούσαν και θα παρέπεµπαν σε 
προσπάθειες συνεργασίας πάνω σε τέτοιου είδους ζητήµατα. Κυρίως σε συζητήσεις 
στη Βουλή  εµφανίζεται η τάση, η οποία ήδη επισηµάνθηκε, να συστήνονται 
επιτροπές οι οποίες θα µελετήσουν τα προκύπτοντα ζητήµατα και ταυτόχρονα να 
συνοµιλήσουν µε τις γερµανικές εκπαιδευτικές αρχές. Έχοντας ενταχθεί µε 
προσπάθειες της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
Κοινότητα το έδαφος έχει ήδη προετοιµαστεί ώστε µε την ανάληψη της εξουσίας 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι συζητήσεις και οι συνοµιλίες µε τις γερµανικές αρχές να 
αποτελούν µέρος της πολιτικής που επιβάλλει η κοινή συµµετοχή σε ένα θεσµό 
ευρωπαϊκού επιπέδου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενώ αντιτίθεται 
ιδεολογικά στην ένταξη της χώρας σε ένα ευρωπαϊκό οργανισµό µε ασαφείς ως τότε 
στόχους, καταλαµβάνοντας την εξουσία και την διακυβέρνηση της χώρας 
αντιµετωπίζει µε θετική διάθεση τις δυνατότητες  για συνεργασία. Κάτω από αυτό το 
πρίσµα οι επαφές γίνονται αρκετά συχνές  και οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις στην 
οµολογία κοινής πορείας και αντιµετώπισης θεµάτων µε κοινούς στόχους, όπως για 
παράδειγµα η ίδρυση ινστιτούτου στην Ελλάδα, το οποίο θα υλοποιεί τα 
χρηµατοδοτούµενα από την ΕΟΚ προγράµµατα σχετικά µε την παραγωγή 
διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, και ταυτόχρονα 
θα προωθεί τη συνεργασία µε αντίστοιχα γερµανικά ινστιτούτα.  

Η αλλαγή στάσης αλλά και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος είναι αναµενόµενη, καθώς, όπως έχει ήδη επισηµανθεί σε 
αντίστοιχο κεφάλαιο, η εκπαιδευτική πολιτική συνεξαρτάται και καθορίζεται από 
ένα σύνολο παραγόντων µεταξύ αυτών οι διεθνείς σχέσεις και το ιστορικό 
συγκείµενο µέσα στο οποίο καλείται να υλοποιηθεί. Κάτω από αυτό το πρίσµα θα 
πρέπει να ειδωθεί η για πρώτη φορά το 1985 ουσιαστική και µε συγκεκριµένη 
στοχοθεσία ανάθεση ερευνητικού προγράµµατος από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Το πρόγραµµα ‘’παραγωγής 
διδακτικού υλικού για την ελληνόγλωσση διδασκαλία των ελληνοπαίδων της 
Ο.∆.Γερµανίας στα Τµήµατα Μητρικής Γλώσσας’’, αποτελεί απόδειξη για τη στάση 
του ελληνικού κράτους απέναντι στα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών, αφού για 
πρώτη φορά  διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες και τις ανάγκες των µαθητών και 
στη συνέχεια  υλοποιείται η συγγραφή εγχειριδίων  που να απευθύνονται σ’ αυτούς 
τους µαθητές. 

Η ουσία βέβαια που κρύβεται πίσω από την όλη προσπάθεια είναι ότι η ένταξη 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα της εξασφάλισε κονδύλια για 
την παραγωγή υλικού για διδασκαλία της ελληνικής. ∆ιαπιστώνεται και ουσιαστικά 
τεκµηριώνεται η ερευνητική υπόθεση που έχει τεθεί στη συγκεκριµένη εργασία ότι 
δηλαδή, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπογραφείσες 
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συµφωνίες και ρυθµίσεις επηρεάζουν την ασκούµενη και εφαρµοζόµενη 
εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας.  

Αναφορικά µε το προσωπικό το οποίο είτε αποσπάται για να καλύψει τις 
διδακτικές ανάγκες στα σχολεία της Γερµανίας, είτε τοποθετείται στις διοικητικές 
θέσεις, διαπιστώνεται µια ‘’όµοια’’ και χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις πολιτική 
από τα δύο κόµµατα, τη Ν.∆. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ουσιαστικά διαιωνίζεται η ήδη 
παγιωµένη τακτική  των κυβερνήσεων της χούντας να τοποθετούνται στελέχη 
ελεγχόµενα και µε συγκεκριµένη ιδεολογική/κοµµατική τοποθέτηση, στις  
διοικητικές θέσεις.  

Η τάση βέβαια, µετριάζεται σταδιακά, παρόλο που ως κατηγορία 
αλληλοεκτοξεύεται από το ένα στο άλλο κόµµα. Η επιλογή προσωπικού που θα 
ακολουθεί τις γενικές αρχές της σχεδιαζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής µιας 
κυβέρνησης αποδεικνύεται από τις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές συζητήσεις 
αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουν ιδιαίτερα τους 
Συµβούλους Εκπαίδευσης. 

Η σύνδεση και η ιδεολογική συγγένεια που διαπιστώνεται ανάµεσα στο 
κυβερνών κόµµα –π.χ. Νέα ∆ηµοκρατία – µε στελέχη της εκπαίδευσης – π.χ. Κ. 
Χάρης -  µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η επιλογή του διδακτικού προσωπικού 
είναι άµεσα εξαρτώµενη από την ιδεολογική του τοποθέτηση. 

Κατά συνέπεια, επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση η οποία αναφερόταν στην 
επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης προκειµένου να ακολουθήσουν την 
εκπαιδευτική πολιτική του κυβερνώντος κόµµατος, αλλά και να διαµορφώσουν και 
τα ίδια πολιτική.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η µεταπολεµική ελληνική µετανάστευση προς τη Γερµανία δηµιούργησε 
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες απασχόλησαν τόσο την Ελλάδα, ως χώρα 
αποστολής µεταναστών, όσο και τη Γερµανία ως χώρα υποδοχής των µεταναστών. 

Το θέµα της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος αναφορικά µε τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών της Γερµανίας τη 
δεκαετία 1975-85. Ειδικότερα, οι άξονες ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 
είναι οι εξής: 
- µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, 
- τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, 
- αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικό υλικό, 
- εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί το σύνολο των παραγόντων 
που επηρέασαν την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας. 
 
 
SUMMARY 

The postwar Greek migration in Germany created educational needs and 
discussions both in Greece and in Germany.   

The subject-matter of this research, is the description, the resolution and the 
interpretation of the educational politics of ‘’New Democracy’’ and ‘’Panhellenic 
Socialist Movement’’ at the time period of 1975 - 1985, relatively to Greek 
immigrant -worker in West-Germany.  
The main study concerns the: 
- type of Greek language education 
- technical education 
- curriculum and material stuff 
- educational stuff. 
In these research we attempt to analyze and describe all of parameters, which are 
relative the Greek education policy.  

 


