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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο "κοινωνικός αποκλεισμός" ως έννοια εμφανίστηκε κατά τα τελευταία 

χρόνια στον δημόσιο λόγο των ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα στο λόγο που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητώντας τη 

σημασία ενός αφηρημένου όρου, δεν επιτρέπεται να ξεχνούμε ότι αυτός αναφέρεται 

σε πραγματικούς ανθρώπους και ότι είναι η περιγραφή της ζωής των πραγματικών 

ανθρώπων αυτή που δίνει νόημα στις έννοιες.

Όποιες και αν είναι οι ομάδες τις οποίες έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους, 

σε όλες ανήκουν και παιδιά. Και η δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι 

ενήλικες, βιώνεται από όλα τα παιδιά άσχημα σε πολλούς τομείς και έχει συνήθως 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα το 

σχολείο: ο κοινωνικός αποκλεισμός των γονέων σημαίνει συνήθως παιδιά χωρίς ίσες 

ευκαιρίες επιτυχίας στο σχολείο ή, χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα 

επιτυχίας στο σχολείο ή, ακόμα χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα να 

φοιτήσουν σε σχολείο. Όμως παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν πλήρως χρήση του 

δημόσιου και κοινωνικού αγαθού που ονομάζεται εκπαίδευση, είναι οι κοινωνικά 

αποκλεισμένοι του αύριο.

Μέσα από την πτυχιακή μου θα επιχειρήσω μία λεπτομερή καταγραφή του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως φαινόμενο που μαστίζει όλον τον πλανήτη, τις 

διαστάσεις του στον ελλαδικό χώρο καθώς και τις ομάδες ανθρώπων που υφίστανται 

τον αποκλεισμό στην καθημερινή τους ζωή. Ακόμη, επιχειρείται η μελέτη της 

συμβολής της εκπαίδευσης ως μέσο αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο θα θίξω διάφορες θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί για τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως επίσης τα αίτια και τις διαστάσεις 

που έχει πάρει ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ακόμη, αναφέρω τα επίπεδα και τους 

τομείς στους οποίους εκδηλώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρομαι στον ρατσισμό και στην έννοια του )

ρατσισμού. Επίσης, καταγράφω την προϊστορία του ρατσισμού, τα είδη του και τις

μορφές που μπορεί να πάρει ο ρατσισμός. Στη συνέχεια γράφω για το αν υπάρχει 

ρατσισμός στην Ελλάδα και τέλος αφιερώνω ένα μέρος στην έννοια της 

προκατάληψης και της κοινωνικής διάκρισης.

γί
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Στο (τρίτο κεφάλαιο αναφέρομαι στιI μειονότητες ibai στις ομάδες κοινωνικά 1

αποκλεισμένων. Συγκεκριμένα, καταγράφω διεξοδικά κάθε ομάδα αποκλεισμένων 

ξεχωριστά και στις διακρίσεις που υφίστανται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και
J

στην εκπαίδευση.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θίγω την έννοια και τα αίτια της μετανάστευσης όπως 

επίσης και τις συνέπειες που έχει η μετανάστευση θετικές και αρνητικές για τον ίδιο 

το μετανάστη αλλά και στη χώρα προέλευσης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο ασχολούμαι με την έννοια της παλιννόστησης και τα 

επίπεδα στα οποία εκδηλώνεται η παλιννόστηση. Ακόμη αναφέρομαι στην 

εκπαίδευση και στον αποκλεισμό που υφίστανται τα παιδιά των παλιννοστούντων.

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ιστορία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, καταγράφω για το δικαίωμα που έχουν όλα 

τα παιδιά στην παιδεία αλλά αναφέρομαι και στα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά.

Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρομαι στην πολυπολιτισμική κοινωνία και στην 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα καταγράφω τα πλεονεκτήματα της 

πολυπολιτισμικής κοινωνία έναντι της μονοπολιτισμικής και τις προσεγγίσεις της 

πολυπολιτισμικότητας.

Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρομαι στην διαπολιτισμική-αντιρατσιστική 

εκπαίδευση και στα πλεονεκτήματα που έχει στην εκπαίδευση.

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο αναφέρομαι στην εκπαίδευση και στον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, καταγράφω τις προοπτικές που έχει η εκπαίδευση ως 

μέσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

fc-fc*
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1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Το φαινόμενο του αποκλεισμού πρόβαλε τα τελευταία χρόνια, ως μια 

θεματική ενότητα τόσο για μελέτη- έρευνα όσο και για δράση1 2. Υποκατέστησε ως 

ένα σημείο την έννοια της φτώχιας και σε πρακτικό επίπεδο αντικατέστησε τα 

προγράμματα καταπολέμησής της που είχαν αποτελέσει βασικό χώρο άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 70. Η φτώχεια 

δεν αποτελεί φαινόμενο μόνο των υπό ανάπτυξη και τριτοκοσμικών χωρών στις 

οποίες μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και 

βιολογικής επιβίωσης, αλλά ενδημεί και στις αναπτυγμένες χώρες. Αποδείχτηκε ότι οι 

«απόκληροι» σε αυτές τις κοινωνίες όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά παρουσιάζουν 

αύξηση με ιδιαίτερα, ίσως, χαρακτηριστικά διαφοροποιημένα από προηγούμενες 

εποχές, με έντονα ωστόσο, στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής αποστέρησης.

Η βαθμιαία διαμόρφωση ενός συνασπισμού για την υπεράσπιση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας σήμερα στην Ευρώπη έρχεται ως επακόλουθο του 

γεγονότος ότι όλο και συχνότερα μάρτυρες μιας απαράδεκτης πραγματικότητας: να 

πλήττεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια από εκατομμύρια περιπτώσεων κοινωνικού 

αποκλεισμού . Κοινωνικός αποκλεισμός σύμφωνα με τον Τσιάκαλο είναι η 

παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως είναι το αγαθό 

της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, της συμμετοχής στο 

πολιτικό γίγνεσθαι η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική ανέχεια Ο 

βαθμός απορρόφησης δημόσιου πλούτου δεν είναι τυχαίο γεγονός3.Ορισμένες ομάδες 

ανθρώπων έχουν περισσότερες δυνατότητες να απορροφήσουν δημόσιο πλούτο και 

άλλες λιγότερο. Ορισμένες ομάδες αποκλείονται δια νόμου όπως για παράδειγμα 

στην περίπτωση κατά την οποία πρόσβαση σε ορισμένους τομείς του δημόσιου 

πλούτου έχουν μόνο οι ντόπιοι και όχι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ενώ 

ορισμένες ομάδες αποκλείονται εμμέσως όπως για παράδειγμα μειονότητες που 

υποχρεώνονται να φοιτήσουν σε ένα εκπαιδευτικός σύστημα χαμηλότερης ποιότητας, 

ή πρόσφυγες των οποίων τα επαγγελματικά εφόδια ακυρώνονται στην πράξη είτε

1 Κασιμάτη Κ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ. 13
2 Τσιάκαλος Γ, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1999, σελ. 56
3 Βλ. ο.π, σελ. 57
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επειδή για τη χρήση τους απαιτείται τυπική αναγνώριση είτε διότι στην κοινωνία έχει 

επικρατήσει γενικώς η άποψη ότι τα εφόδια αυτά δεν είναι συμβατά με το δικό μας 

οικονομικό και κοινωνικό σύστημα .

Η έννοια του αποκλεισμού, καθώς δεν περιχαράζει απλώς μια κατάσταση 

αλλά κινεί και συγκεντρώνει την προσοχή σε κάποια διεργασία που προκαλεί τον 

αποκλεισμό, είναι περισσότερο από κάθε άλλη κατάλληλη να δώσει την εικόνα της 

πολύπλευρης αυτής φύσης4. Ο αποκλεισμό κατά κύριο λόγο είναι μια συστηματική 

σειρά ενεργειών περιθωριοποίησης ή υπαγωγής σε απομόνωση, από τις οποίες μπορεί 

να θιγούν και άτομα και κοινωνικές ομάδες. Σε ένα σεμινάριο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης προσδιορίστηκε ποιοι θεωρούνται αποκλεισμένοι: είναι οι αμάδες 

ανθρώπων που βρίσκονται εν μέρει ή συνολικά έξω από την περιοχή ισχύος των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει στη διατύπωση αυτού του ορισμού να 

διατυπώσουμε και τη στέρηση των δικαιωμάτων, όλων ή εν μέρει. Κοινωνικά 

λέγονται τα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης να ζει σε ένα ορισμένο στοιχειώδες 

βιοτικό επίπεδο και να συμμετέχει στους κύριους κοινωνικούς και εργασιακούς 

θεσμούς που ισχύουν για το κοινωνικό σύνολο.

Η περιγραφή του αποκλεισμού σημαίνει πρωτίστως την προσπάθεια 

κατανόησης των διαδικασιών μέσω των οποίων άτομα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας 

γλιστρούν έξω από τους κυρίαρχους τρόπους οικονομικών ανταλλαγών και 

κοινωνικών σχέσεων5. Αλλά η ανάλυση των ρήξεων των κοινωνικών δεσμών δεν 

πρέπει να συγχέεται με την κατανόηση των ανισοτήτων ούτε με την κατανόηση της 

φτώχειας. Ο αποκλεισμός δεν είναι κατάσταση αλλά διαδικασία, είναι μια διαδικασία 

έκπτωσης και είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την ανισότητα και τη φτώχεια. 

Βέβαια, ο αποκλεισμός δεν συνδέεται απλώς με τη φτώχεια. Αποτελεί κατά κάποιο 

τρόπο τη σύγχρονη εκδοχή της: εάν η φτώχεια ήταν το κοινωνικό ζήτημα που 

σφράγισε το 19° αιώνα, ο αποκλεισμός είναι το σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα που 

κλονίζει τις κοινωνικές επιστήμες και την εμβέλειά τους, τους κοινωνικούς θεσμούς 

και την αποτελεσματικότητά τους, την ίδια την κοινωνία.

4 Obemdoerfer D, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1999, σελ. 212
5 Μουσούρου Λ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ 69
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Όταν μιλάμε για την διάκριση ανάμεσα στη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια διάκριση ανάμεσα στους ανεπαρκείς 

και τους άνισους υλικούς πόρους και ανάμεσα στην ανεπαρκή και την άνιση 

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή6 7. Η έννοια της φτώχειας συνεπάγεται αποκλεισμό 

από αγαθά και υπηρεσίες, ενώ η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού υπερβαίνει την 

περίπτωση του αποκλεισμού από την καταναλωτική κοινωνία και επεκτείνεται μέχρι 

και τον αποκλεισμό από μια θέση στην κοινωνία, πράγμα που δικαιολογεί και την 

έμφαση που δίνεται στον κοινωνικό ρόλο της απασχόλησης και της εργασίας. 

Ενδέχεται να είναι κάποιος ή σχετικά ή απόλυτα φτωχός όπως ενδέχεται να είναι να 

είναι ή σχετικά ή απόλυτα αποκλεισμένος. Ενδέχεται να είναι φτωχός χωρίς να είναι 

αποκλεισμένος και αντιστρόφως, ενώ πολλοί άνθρωποι κοινωνικά αδικημένοι 

συμβαίνει να βιώνουν ταυτόχρονα και τις δύο καταστάσεις.

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός είναι ιδιαίτερα ευρύς σημασιολογικά και 

αποτελεί το ζητούμενο διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων σε διεπιστημονική
*7

βάση . Όμως, παρά την αδυναμία κοινής επιστημονικής διατύπωσης, είναι 

χαρακτηριστικό το κοινό σημείο σύγκλισης όλων των προσεγγίσεων, η έμφαση 

δηλαδή σε φαινόμενα κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών 

μηχανισμών περιθωριοποίησης ατόμων με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογήςό. Σε 

γενικές γραμμές, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού “αναφέρεται γενικά τόσο 

στην έλλειψη πόρων που αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες κατά την 

ένταξή τους σ’ έναν κοινωνικό οργανισμό όσο και στις πολιτικές που αναπτύσσονται 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος”.

6 Duffy Κ, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1999, σελ. 70
7 Ιωαννίδη Β, Η εκπαίδευση ως μέσο αποτροπής κοινωνικού αποκλεισμού, 2002
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1.1 Αίτια και διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού εκφέρεται μαζί με την έννοια της 

«φτώχειας» , ότι η μακρόχρονη ανεργία μετονομάζεται σε «αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας» και ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις ταυτίζονται με τον κοινωνικό
g

αποκλεισμό . Ως κοινωνικός αποκλεισμός χαρακτηρίζεται στον καθημερινό λόγο η 

κατάσταση διαβίωσης σε συνθήκες ανέχειας και μάλιστα στο περιθώριο της 

κοινωνίας8 9. Ο κοινωνικός αποκλεισμός εκδηλώνεται σε τομείς, όπως η στέγαση, η 

εκπαίδευση, η υγεία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες10. Θίγει όχι μόνο άτομα που έχουν 

υποστεί σοβαρή οπισθοδρόμηση, αλλά και κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα σε αστικές 

και αγροτικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διάκρισης, διαχωρισμού ή 

εξασθένησης των παραδοσιακών μορφών και κοινωνικών σχέσεων. Οι ευθύνες των 

μόνων γονέων και τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος τοποθετούν τις γυναίκες, ιδίως, σε 

καταστάσεις φτώχειας με πενιχρές προοπτικής βελτίωσης της θέσης τους.

Τα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολλαπλά: 

λ* η μόνιμη ανεργία και, ιδίως, η μακροχρόνια ανεργία11 

>’■' ο αντίκτυπος της βιομηχανικής αλλαγής σε μη ειδικευμένους εργαζόμενους 

^ η εξέλιξη των οικογενειακών δομών και η παρακμή των παραδοσιακών 

μορφών αλληλεγγύης

^ η αύξηση του ατομικισμού και η παρακμή των παραδοσιακών 

αντιπροσωπευτικών θεσμών

> τέλος, οι νέες μορφές μετανάστευσης, ιδιαίτερα η παράνομη μετανάστευση 

και οι μετακινήσεις του πληθυσμού.

Όλα αυτά τα φαινόμενα συνδέονται μερικές φορές με παραδοσιακές μορφές φτώχειας 

που συγκεντρώνονται σε παρακμάζουσες αστικές περιοχές ή σε αγροτικές περιοχές οι 

οποίες υπολείπονται της γενικής προόδου της κοινωνίας12.

8 Τσιάκαλος Γ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ. 47
9 Βλ ο.π, σελ.49
10 Βλ ο.π, σελ. 51
11 Βλ ο.π, σελ. 51
12 Βλ ο.π, σελ. 53
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Οι διαδικασίες που συνιστούν τον κοινωνικό αποκλεισμό κατανοούνται ως 

σύνθετες και διαφορετικές από περίπτωση σε περίπτωση, και από την αντίληψη αυτή 

προκύπτει ως αντικείμενο έρευνας «η διαπίστωση των διαστάσεων και των 

μηχανισμών που γεννούν κοινωνικό αποκλεισμό» . Ως πιθανές διαστάσεις του 

αποκλεισμού αναφέρονται «η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτική, η γεωγραφική και 

η πολιτική» και ως παράγοντες που διαμορφώνουν αυτές τις διαστάσεις «η ανεργία, η 

υποαπασχόληση, η έλλειψη στέγης, η φτώχεια, τα συστήματα αξιών, η υπηκοότητα, 

το φύλο, ο κύκλος ζωής, οι δομές των νοικοκυριών, η εθνότητα, ο τρόπος ζωής, η 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η θρησκεία, η μετανάστευση, η διαμονή σε αστική ή 

αγροτική περιοχή». Τελικά, ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την ανάγκη να υπάρχει έρευνα 

στο φαινόμενο της ανεργίας ως αιτίου που προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό.

Η αντίληψη του αποκλεισμού ως διαδικασίας σημαίνει ότι αυτός δεν 

εκλαμβάνεται ως γεγονός απόλυτο αλλά σχετικό, γεγονός με διαβαθμίσεις13 14. Αυτές οι 

διαβαθμίσεις είναι οι εξής:

> Ο βαθμός του κινδύνου:αφορά κατηγορίες πληθυσμού που έχουν 

χαρακτηριστικά που αποτελούν κοινωνικές μειονεξίες και τα οποία τους 

καθιστούν ευάλωτους:μία δύσκολη οικογενειακή ζωή, σχολική αποτυχία, 

αναλφαβητισμός, κακές συνθήκες στέγασης. Οι μειονεξίες αυτές δεν οδηγούν 

από μόνες τους στον αποκλεισμό, αλλά όταν υπάρχουν, αρκεί ένα 

απροσδόκητο γεγονός για να αποκαλύψει πόσο πραγματικά ευάλωτο είναι το 

άτομο στην απειλή του αποκλεισμού.

> Ο βαθμός της απειλής: αφορά μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. Για 

παράδειγμα ένα ανειδίκευτο ή μεγάλης ηλικίας εργατικό δυναμικό που χάνει 

την απασχόλησή του σαν συνέπεια δομικών αλλαγών της οικονομίας ή 

εκσυγχρονισμού της συγκεκριμένης επιχείρησης. Μία γυναίκα που ύστερα 

από ένα διαζύγιο ή μία χήρα βρίσκεται αρχηγός μιας μονογονεικής 

οικογένειας. Μια οικογένεια που ένα μέλος της αρρωσταίνει με νόσο ανίατη ή 

καθίσταται ανάπηρο ύστερα από ένα ατύχημα ή γεννιέται με ειδικές ανάγκες. 

Οι καταστάσεις αυτές δεν είναι καταστάσεις αποκλεισμού, αλλά τον φέρνουν 

πλησιέστερα. Κι αυτό γιατί η απειλή μπορεί να αποσταθεροποιήσει το άτομο 

και να το οδηγήσει στον αποκλεισμό.

13 Βλ ο.π, σελ. 53
14 Μουσούρου Λ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ 70
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> Ο βαθμός της αποσταθεροποίησηςιείναι αποτέλεσμα των τρόπων με τους 

οποίους τα άτομα αντιμετωπίζουν την απειλή και αντιδρούν στην απόλαυση, 

στο διαζύγιο, σε ένα πρόβλημα υγείας. Οι τρόποι όμως, αυτοί εξαρτάται από 

τους δεσμούς που τα άτομα έχουν και διατηρούνιδεσμούς οικογενειακούς, 

κοινοτικούς, κοινωνικούς. Οι δεσμοί αυτοί μπορεί να αποτρέψουν την 

αποσταθεροποίηση ή να περιορίσουν τη διάρκειά της. αν όμως η 

αποσταθεροποίηση συμβεί και διαρκέσει επί πολύ τότε οδηγεί στην έκπτωση 

σε μια κατάσταση αποκλεισμού.

> Ο βαθμός της έκπτωσης: είναι αποτέλεσμα της ρήξης κοινωνικών δεσμών και 

της αδυναμίας επαναδημιουργίας τους. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στη 

συσσώρευση πολλών αρνητικών παραγόντων και για μακρό χρονικό 

διάστημα. Εφόσον η έκπτωση αυτή διαιωνίζεται, παγιώνεται και μπορεί να 

οδηγήσει στον πραγματικό αποκλεισμό.

> Ο βαθμός του πραγματικού αποκλεισμού: που συνίσταται στην πλήρη ρήξη 

κοινωνικών δεσμών και μάλιστα δεσμών που συνδέονται με την απασχόληση, 

με την οικογένεια και με την κατοικία. Τα άτομα που βρίσκονται στην 

κατάσταση αυτή χαρακτηρίζονται από την απάθεια, την παντελή έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την κοινωνία που τα περιβάλλει και την αδιαφορία για 

οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξή τους στην κοινωνία αυτή. Αυτή η αδιαφορία, 

η παραίτηση είναι χαρακτηριστικό του κοινωνικά αποκλεισμένου15. Τα 

χαρακτηριστικά που συνήθως αναφέρονται σε σχέση με τον αποκλεισμό είναι 

κοινωνικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στον αποκλεισμό. Δεν είναι 

χαρακτηριστικά των αποκλεισμένων ως αποκλεισμένων. Είναι 

χαρακτηριστικά εκείνων που κινδυνεύουν να εισέλθουν στη διαδικασία του 

αποκλεισμού, που έχουν αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν κάποιο βαθμό 

κοινωνικού αποκλεισμού.

15 Βλ ο.π, σελ. 72

12



1.2 Επίπεδα και τομείς στους οποίους εκδηλώνεται ο κοινωνικός 

αποκλεισμός

Ως έννοια, όπως φαίνεται να χρησιμοποιείται σήμερα στη θεωρία και την 

πρακτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα16 * 18. Ένα 

επίπεδο, το πιο εμφανές και το πιο ανώδυνο, είναι το οικονομικό: η παρεμπόδιση 

συμμετοχής στον κοινωνικό πλούτο. Ένα άλλο επίπεδο είναι το νομικό: η 

αποστέρηση της νομικής προστασίας και επομένως η αδυναμία ενεργοποίησης ενός 

δικαιώματος. Ένα τρίτο επίπεδο είναι το κοινωνικό: ο χαρακτηρισμός και η 

συνακόλουθη περιθωριοποίηση. Και στα τρία επίπεδα ο όρος εκφράζει δύο 

διαφορετικά πράγματα:μια κατάσταση και μια διαδικασία. Στη στατική του μορφή, 

ως κατάσταση, το κάθε επίπεδο είναι διακριτό από τα άλλα δύο. Το ίδιο μπορεί να πει 

κανείς για τα επίπεδα αυτά και στη δυναμική τους μορφή, ως εσωτερικές ή ενδογενείς 

διαδικασίες.

Στο οικονομικό επίπεδο ο κοινωνικός αποκλεισμός εκφράζεται κατά κύριο 

λόγο ως αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ως αποκλεισμός από τη στέγαση και
17

ως αποκλεισμός από την εκπαίδευση . Ο αιτιακός συνδυασμός των επιμέρους των

επιμέρους μεμονωμένων στατικών μορφών αποκλεισμού συνθέτει τα τρία αυτά είδη

σε μια ενδογενή διαδικασία που εμφανίζεται, σχηματικά και ως ένα σημείο, σαν ένας

φαύλος κύκλος. Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση συνεπάγεται τον αποκλεισμό

από την αγορά εργασίας, που με τη σειρά του συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη

στέγαση. Η σύνθεση των τριών αυτών μορφών αποκλεισμού σε μια εικόνα, ως όψεις

ενός φαινομένου, αποκαλύπτει μια γενική κατάσταση αποκλεισμού από την

πρόσβαση και τη συμμετοχή στο δημόσιο πλούτο και τη χρήση του.

Στο νομικό επίπεδο του κοινωνικού αποκλεισμού από τη μια μεριά είναι

έννοια καθαρά νομική, που δηλώνει μια εξουσία η οποία ασκείται έμμεσα, μέσω του 
18 „ ,κράτους . Η εμμεση άσκηση του, μεσω του κράτους και των οργάνων του, 

αποκαλύπτεται από δύο βασικούς κανόνες: την αναγωγή της αυτοδικίας σε αδίκημα 

και την αίτηση για παροχή ενεργού ή παθητικής έννομης προστασίας. Από την άλλη 

μεριά το δικαίωμα είναι μια έννοια ηθικής τάξης. Αποτελεί την αναγνώριση της 

ελευθερίας του ατόμου, ή όποιου άλλου αντίστοιχου φορέα, να ενεργήσει

16 Βλ ο.π, σελ 92
1 Τσαούσης Δ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ. 92
18 Βλ ο.π, σελ. 94
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απαρακώλυτα κατά βούληση. Η λεγάμενη αναγνώριση του δικαιώματος να είναι 

κανείς διαφορετικός, ή με γενικότερη διατύπωση, το δικαίωμα στη διαφορά, αυτό 

ακριβώς το ηθικό περιεχόμενο του δικαιώματος εκφράζει. Και είναι η ίδια αυτή ηθική 

αρχή που, τελικά , βρίσκεται πίσω από τη θέση ότι το αντίθετο, ή και το αντίδοτο

ακόμη, του κοινωνικά αποκλεισμένου δεν είναι η κοινωνική ένταξη.
,19Το τρίτο επίπεδο του αποκλεισμού είναι το κοινωνικό . Βρισκόμαστε εδώ 

στο πιο καίριο πρόβλημα: το πρόβλημα της νομιμοποίησης της στάσης και της 

συμπεριφοράς. Η νομιμοποίηση είναι το στοιχείο που μετατρέπει την απλή δύναμη σε 

εξουσία. Είναι, όμως, ταυτόχρονα και το στοιχείο εκείνο που δικαιολογεί την 

προσφυγή στην άσκηση της βίας, ως τελικού μέσου επιδίωξης της συμμόρφωσης του 

άλλου στην εντολή ή τον κανόνα. Η νομιμοποίηση είναι έτσι το θεμελιακό στοιχείο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση για ελεύθερη άσκηση, για σεβασμό και για 

προστασία του δικαιώματος της πρόσβασης και της συμμετοχής.

Δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα που μιλάμε για τους κοινωνικούς 

αποκλεισμούς ταυτόχρονα επισημαίνουμε αυτή την ηθική και δημοκρατική ύφεση 

που υπάρχει γενικότερα . Στο όνομα μιας υπερ-φιλελευθεροποίησης το κράτος 

πρόνοιας αναγορεύεται σε εχθρό και οι όροι και οι προϋποθέσεις κοινωνικής 

στήριξης και συνοχής αποδιαρθρώνονται. Έτσι διευρύνονται οι ανισότητες. 

Ανισότητες στη γνώση, ανισότητες εξουσίας, ανισότητες οικονομικών και 

εισοδηματικών καταστάσεων. Ανισότητες στα περιβάλλοντα ζωής και εργασίας. 

Ανισότητες στις συνθήκες και την ποιότητα ζωής. Αυτή η διεύρυνση των ανισοτήτων 

είναι που έχει τελικά δώσει τον κεντρικό χαρακτηρισμό σε αυτή την περίοδο που 

διανύουμε. Είναι η εποχή των αποκλεισμών. Και πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο 

αποκλεισμός αποτελεί το μέγα κοινωνικό έγκλημα της εποχής μας.

Η φτώχεια μπορεί να είναι ένας σημαντικός συντελεστής κοινωνικού αποκλεισμού 

αλλά δεν είναι αυτή καθαυτή ένας αποκλειστικός συντελεστής κοινωνικού 

αποκλεισμού και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο μοναδικός συντελεστής . Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός εκδηλώνεται στους εξής τομείς: την εκπαίδευση, την 

εργασία, την στέγαση, την κοινωνική προστασία ή κοινωνική υποστήριξη και την 

υγεία. Πρόκειται για τους κύριους τομείς όπου εκδηλώνεται ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση να ανακαλύψουμε γιατί 19 20 21

19 Βλ ο.π, σελ. 95
20 Κωνσταντόπουλος Ν, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1999, σελ. 35
21 Βλ ο.π, σελ. 39
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συμβαίνει αποκλεισμός, σε ποια έκταση συμβαίνει, με ποιο τρόπο διαδίδεται και 

επικρατεί και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παιδιά και νέοι που 

αποκλείονται από την εκπαίδευση στη χώρα μας προέρχονται, σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 90%, από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και 

επαγγελματικό επίπεδο, από κοινωνικά δηλαδή αποκλεισμένες ομάδες . Επίσημα ο 

αποκλεισμός αποσιωπάται και η διαρροή μαθητικού δυναμικού παρουσιάζεται 

περιορισμένη, συνήθως μάλιστα αποδίδεται στις ιδιαίτερες συμπεριφορές και στα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ομάδων που αποκλείονται ή στην προσωπική 

συμπεριφορά ορισμένων γονέων. Τα ίδια δηλαδή τα θύματα του αποκλεισμού 

εμφανίζονται συχνά να είναι οι θύτες.

Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση εμφανίζεται σε τρεις φάσεις:

1. Παιδιά ειδικών ομάδων μένουν από την αρχή εκτός σχολείου

2. Παιδιά ειδικών ομάδων περιθωριοποιούνται μέσα στο σχολείο και ως συνέπεια 

αυτού του γεγονότος οδηγούνται στη σχολική αποτυχία και, πολύ συχνά, στην 

οριστική διακοπή της φοίτησής τους. Η περιθωριοποίηση μπορεί να εμφανιστεί από 

την αρχή της σχολικής τους ζωής ή αργότερα στη διάρκεια της φοίτησής τους ή στη 

μετάβαση από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.

3. Παιδιά ειδικών ομάδων δεν καταφέρνουν παρά μόνο σε πολύ χαμηλό ποσοστό να 

περάσουν με επιτυχία ολόκληρο τον κύκλο της δημόσιας, δηλαδή θεωρητικά 

ανοιχτής σε όλους ανθρώπους εκπαίδευσης. Είναι πολλές οι ομάδες που αποκλείονται 

από την εκπαίδευση. Είναι πολλές και διαφορετικές οι διαδικασίες που οδηγούν 

διαφορετικές ομάδες σε αποκλεισμό από τα σχολεία. Το ίδιο πολλές και διαφορετικές 

είναι και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού. 22

22 Τρέσσου Ε, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1999, σελ. 242
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Μία κεντρική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού σχετίζεται με τον 

αποκλεισμό ή την ανεπαρκή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευπαθών 

ατόμων ή ομάδων . Πρόκειται για την αδυναμία εύρεσης σταθερής θέσης εργασίας, 

με κοινωνική ασφάλιση και αντίστοιχη προς τα προσόντα του ενδιαφερομένου. Ο 

αποκλεισμός από την αγορά εργασίας πέρα από τις οικονομικές συνέπειες που 

επιφέρει (φτώχεια, ανέχεια) αποστερεί το υποκείμενο από ένα βιοτικό χώρο 

συνευρέσεων και επικοινωνίας που θα ήταν ο τόπος της δουλειάς23 24 25. Επίσης, από τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητά του και να αναπτύξει κοινωνικές 

σχέσεις και δεξιότητες. Σε καταστάσεις ανεργίας ο καθημερινός χρόνος φαντάζει 

αδιαφοροποίητος και κενός επιφέροντας κάμψη στο δυναμικό ενεργητικότητας 

καθώς και στα ενδιαφέροντα των ανέργων. Ένα παράδειγμα είναι οι γυναίκες οι 

οποίες δυσκολεύονται να βρουν σταθερή θέση απασχόλησης. Η ελλιπής 

επαγγελματική ειδίκευση καθώς και η ανάγκη εκπλήρωσης του διπλού της ρόλου: της 

φύλαξης και ανατροφής των παιδιών από τη μία και του προορισμού των προς το ζην 

από την άλλη, καθίστανται σοβαροί περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα 

ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της πλήρους απασχόλησης. Επομένως οι γυναίκες 

απασχολούνται κατά κύριο λόγο εποχιακά σε απασχολήσεις του τουριστικού τομέα. 

Η ένταξη ωστόσο στον τομέα αυτό της αγοράς εργασίας συνεπάγεται την υπαγωγή 

τους σε ένα καθεστώς ανασφάλειας ως προς τη δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης 

κάθε χρόνο.

Μία σημαντική συνιστώσα της διαδικασίας κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί
25η αποστέρηση οικονομικών πόρων . Η οικονομική ένδεια μπορεί να κυμαίνεται από 

την αποστέρηση λόγω χαμηλού εισοδήματος μιας σειράς από αγαθά ή υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να φθάνει ως την κάλυψη 

των βασικών αναγκών. Λόγοι που συντείνουν στην ένδεια είναι πέρα από τον 

αποκλεισμό από τη αγορά εργασίας η ανυπαρξία ενός οργανωμένου δικτύου 

κοινωνικής προστασίας, η αδυναμία λειτουργίας άτυπων υποστηρικτικών δικτύων, η 

ανυπαρξία άλλων διαθέσιμων πόρων ή πηγών.

23 Παπαδοπούλου Δ, Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό, Αθήνα 2002, σελ. 249
24 Βλ ο.π, σελ. 250
25 Βλ ο.π, σελ. 255
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Επίσης επιβαρυντικοί παράγοντες που συντελούν στην οικονομική ένδεια είναι η 

ύπαρξη πολυμελούς οικογένειας με πολλά προστατευόμενα μέλη καθώς και η ύπαρξη 

προβλημάτων υγείας στην οικογένεια. Η οικονομική ένδεια οδηγεί συχνά στην 

εσωτερίκευση αισθημάτων μειονεξίας στα υποκείμενα που την υφίστανται και έχει 

ως αποτέλεσμα την περιχαράκωσή τους στον ιδιωτικό χώρο και την αποχή τους από 

κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μία σημαντική πτυχή του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί η δυσκολία
26εύρεσης στέγης που αντιμετωπίζουν ενίοτε οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες . Γυναίκες

που βρίσκονται σε διάσταση, άτομα που κατά το παρελθόν επέδειξαν παραβατική

συμπεριφορά, αλλά και μετανάστες αποτελούν συχνά θύματα προκαταλήψεων και

στερεοτυπικής συμπεριφοράς και δεν είναι ιδιαίτερα προσφιλής ένοικοι ή ακόμα και

γείτονες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καίτης, διαζευγμένης μητέρας δύο

ανήλικων παιδιών, η οποία με την ανοχή της τοπικής κοινωνίας συνεχίζει να

προπηλακίζεται από το σύζυγό της. Η Καίτη, δέσμια αυτής της κατάστασης, πέρα

από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον προσπορισμό των προς το ζην για τα

παιδιά της και την ίδια, συναντά σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση στέγης. Οι

μετανάστες είναι μια άλλη κατηγορία που αποτελεί θύμα προκαταλήψεων και

στερεοτυπικής συμπεριφοράς και δεν είναι ιδιαίτερα προσφιλείς ένοικοι ή γείτονες .

Ένας άλλος λόγος που δυσχεραίνει την εύρεση και τη διατήρηση της στέγης είναι η

αδυναμία των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να καταβάλλουν

το ενοίκιο, εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων.

Μία από τις κεντρικότερες πτυχές του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί η

περιθωριοποίηση ευπαθών κοινωνικά ατόμων από εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου
28και κοινωνικές συνευρέσεις . Η περιθωριοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα είτε μέσω 

της λειτουργίας κοινωνικών μηχανισμών αποκλεισμού, όπως ο αποκλεισμός από την 

αγορά εργασίας και η συνακόλουθη αποστέρηση ενός βιοχώρου κοινωνικών 

συναναστροφών και επαφών καθώς και η αδυναμία συμμετοχής στην κατανάλωση. 

Μπορεί ωστόσο να έχει και το χαρακτήρα αυτό-απομόνωσης, εξαιτίας της έλλειψης 

της κατάλληλης ψυχικής διάθεσης ή εξαιτίας ενοχών ή εσωτερίκευσης αισθημάτων 

κατωτερότητας και μειονεξίας. Ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις μπορεί να 

είναι αποτέλεσμα προκαταλήψεων και στερεοτυπικών συμπεριφορών που στρέφονται 26 27 28

26 Βλ ο.π, σελ. 257
27 Βλ ο.π, σελ. 258
28 Βλ ο.π, σελ. 259
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προς αρνητικά μαρκαρισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα προς τους ξένους 

μετανάστες αλβανικής κυρίως καταγωγής . Μία άλλη κοινωνική ομάδα που 

περιχαρακώνεται συχνά στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού εξαιτίας των διαδικασιών 

κοινωνικού στιγματισμού αποτελούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για τους περισσότερους επιστήμονες, το κεφάλαιο των ανισοτήτων στην 

υγεία αποτελεί ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στο χώρο αυτό* 30. Για τους 

μεν κοινωνικούς επιστήμονες η άνιση κατανομή της ασθένειας και της υγείας στην 

κοινωνία αποτελεί στοιχείο της κοινωνικής δομής και του πολιτισμού μιας χώρας 

καθώς ξεδιπλώνουν διαφοροποιήσεις στις συνήθειες, ανακατανομές στους πόρους και 

διαφορές ανάμεσα στις συνθήκες διαβίωσης των κοινωνικών ομάδων. Για τους δε 

επιδημιολόγους η ανακάλυψη τέτοιων διαφοροποιήσεων αποτελεί σημείο αναφοράς 

και κινητοποίησης, καθώς θα πρέπει, να θεσπίσουν μέτρα πρόληψης για τον 

περιορισμό τους. Κοινωνικές ανισότητες διαφορετικής φυσικά μορφής 

παρατηρούνται σε όλες τις κοινωνίες, τόσο στις πρωτόγονες όσο και στις αγροτικές 

και στις βιομηχανικές31 *. Οι κοινωνικές αυτές ανισότητες, φαινόμενο κοινωνικό και 

όχι ατομικό, δεν οφείλονται σε έλλειψη ικανοτήτων προσόντων ή ταλέντων των 

ανθρώπων αλλά στο ότι όλοι οι πολίτες δεν έχουν τις ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν 

τις ικανότητές τους. Μία από τις χειρότερες μορφές των κοινωνικών ανισοτήτων 

αποτελούν και οι ανισότητες στην υγεία. Υγεία ή ασθένεια δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες μέσα στον πληθυσμό της γης, η κατανομή της διαφοροποιείται με την 

κατανομή του πλούτου, της δύναμης και της ανάπτυξης των κοινωνιών, με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές υγειονομικές διαφορές και ανισότητες 

στην κατάσταση υγείας μεταξύ των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων και των 

αναπτυγμένων χωρών. Καθώς όπως είναι γνωστό η μοναδικότητα της 

προσωπικότητας κάθε ατόμου έγκειται στη μοναδικότητα της βιολογικής, της 

ψυχικής και κοινωνικής του λειτουργίας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι 

διαφορές στην υγεία που δεν μπορούν να αποφευχθούν είναι αυτές οι διαφορές που 

προκύπτουν είτε καθαρά από βιολογικούς παράγοντες, όπως διαφορετική ηλικία ή 

από προσωπικές επιλογές του ατόμου για την κοινωνική του συμπεριφορά και τον 

τρόπο της ζωής του .

2<' Βλ ο.π, σελ. 260
30 Μάντη Π, Κοινωνικός αποκλεισμός: για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε, Αθήνα 1999, σελ. 169
31 Βλ ο.π, σελ. 173

2 Βλ ο.π, σελ. 174
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Αντίθετα, οι διαφορές που μπορούν να αποφευχθούν αλλά συνήθως 

παρατηρούνται και οδηγούν στην ανισότητα στην υγεία, είναι αυτές που 

επηρεάζονται από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Μπορούμε να πούμε ότι οι 

ανισότητες στην υγεία παρατηρούνται στο επίπεδο υγείας, οι υπάρχουσες διαφορές 

στο επίπεδο υγείας των πληθυσμών εκτιμούνται με τους θετικούς ή αρνητικούς 

δείκτες όπως είναι το προσδόκιμο επιβίωσης, οι δείκτες νοσηρότητας και 

θνησιμότητας. Επίσης οι ανισότητες στην υγεία παρατηρούνται στην προσφορά των 

υπηρεσιών υγείας. Έντονες διαφοροποιήσεις και ανισότητες παρατηρούνται αφενός 

στην κατανάλωση και αφετέρου στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας. Έχει 

αποδειχθεί ότι οι υγειονομικές ανισότητες συνδέονται με μεταβλητές που αποτελούν 

δείκτες των κοινωνικών συνθηκών των ανθρώπων όπως είναι η κοινωνική τάξη, το 

φύλο, η ανεργία, η φυλετικά ομάδα καθώς και η γεωγραφική περιοχή. Αυτές οι 

μεταβλητές αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που επιδρούν άμεσα και 

επηρεάζουν την κοινωνική θέση ενός ατόμου. Η ισότητα στην φροντίδα υγείας 

ορίζεται από την παγκόσμια οργάνωση υγείας σαν την «ίση πρόσβαση στη διαθέσιμη 

φροντίδα για ίδιες ανάγκες, την ίση χρησιμοποίηση για ίσες ανάγκες και στην ίση 

ποιότητα στην φροντίδα για όλους» 33. Όταν λέμε ίση πρόσβαση και διαθέσιμη 

φροντίδα για ίδιες ανάγκες, εννοούμε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ίσα 

δικαιώματα στις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι, 

ανεξαρτήτως φύλου, εισοδήματος, φυλής, θρησκείας και άλλων παραγόντων μπορούν 

να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες φροντίδας. Σημαίνει 

ακόμα ότι οι πόροι και οι καταστάσεις δεν θα πρέπει να είναι άνισα καταμερισμένες 

μέσα στη χώρα αλλά να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή από άκρη σε άκρη. Τέλος η 

έννοια της ίσης φροντίδας για όλους, αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος θα 

πρέπει να έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας βάσει των αναγκών 

του και όχι της κοινωνικής του θέσης και της επιρροής που αυτή ενδεχομένως να 

εξασκεί34.

33 Βλ ο.π, σελ. 176
34 Βλο.π, σελ. 177
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2.Ρατσισμός-Έννοια του ρατσισμού

Στην Ελλάδα το φαινόμενο του ρατσισμού δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο

συστηματικής επιστημονικής μελέτης . Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έλλειψη

σχετικής βιβλιογραφίας. Ο όρος ρατσισμός πρωτοεμφανίστηκε μόλις στο

μεσοπόλεμο και είχε, όπως και η λέξη «ρατσιστής» αργότερα, το χαρακτήρα
36πολεμικής με στόχο το δόγμα της φυλετικής ανισότητας των ανθρώπων . Και ενώ ο 

όρος «ρατσισμός» είναι από ιστορικογλωσσική άποψη σχετικά πρόσφατος, ο 

ρατσισμός με την έννοια της κοινωνικής διάκρισης αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, 

δεδομένου ότι οι μορφές «πρωτογενούς» ή οιονεί ρατσισμού, συναντούμε σε όλες 

ανεξαιρέτως τις ιστορικές κοινωνίες.

Ο Παπαδη μητριού αναφέρεται στο ρατσισμό ως το δόγμα σύμφωνα με το
37οποίο οι ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες είναι φυλετικά προσδιορισμένες . Το 

ανθρώπινο γένος είναι διαιρεμένο σε «φυλές» οι οποίες βρίσκονται μεταξύ τους σε 

σχέση «ανωτερότητας» ή «κατωτερότητας», ανάλογα με τα κληρονομικού 

χαρακτήρα βιολογικά γνωρίσματα. Την πρώτη θέση μεταξύ των «φυλών» κατέχει η 

λευκή «φυλή», η οποία και είναι από τη φύση ταγμένη να κυριαρχήσει πάνω στις 

άλλες. Ο ορισμός αυτός αποδίδει πλήρως το πνεύμα του βιολογικού ρατσισμού, δεν 

καλύπτει ωστόσο το σύνολο των εκφάνσεων του σημερινού ρατσισμού, αφού το 

σύστημα της φυλετικής αιτιολόγησης του ρατσισμού έχει εμπλουτιστεί με 

ψυχοκοινωνικά και πολιτισμικά «επιχειρήματα» αλλά και με θεσμοποιημένες μορφές 

κοινωνικών διακρίσεων. Στο βαθμό που οι πολιτικές ευαισθησίες των σύγχρονων 

κοινωνιών δεν επιτρέπουν απροκάλυπτες εκδηλώσεις βιολογικού ρατσισμού, 

εμφανίζονται νέες μορφές ρατσιστικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα ο 

ρατσισμός σε βάρος εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, η 

εχθρότητα και δυσανεξία απέναντι στους μετανάστες γενικά και στους πολιτικούς και 

οικονομικούς πρόσφυγες ειδικότερα, ο κοινωνικός ρατσισμός σε βάρος ατόμων με 

ειδικές ανάγκες καθώς και περιθωριακών ομάδων, ο σεξισμός με θύματα γυναίκες 

και, τέλος, ο θεσμικός ρατσισμός. 35 36 37

35 Παπαδημητρίου Ζ, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός, Αθήνα 2000, σελ. 13
36 Βλ ο.π, σελ. 41
37 Βλ ο.π, σελ.42
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Επίσης, σύμφωνα με τον Etienne Balibar, ο ρατσισμός αρθρώνεται γύρω από

το στίγμα της ετερότητας, όπως το χρώμα του δέρματος, η εθνική προέλευση, οι

θρησκευτικές πεποιθήσεις, το σωματικό ελάττωμα, και γενικά γύρω από τη

διαφορετικότητα του «Άλλου», και εγγράφεται σε πρακτικές περιφρόνησης,

αδιαλλαξίας, ευτελισμού, εκμετάλλευσης και βίας καθώς και σε συμπεριφορές και

πράξεις που αποσκοπούν στην κάθαρση του κοινωνικού σώματος από ξένα στοιχεία,
38προκειμένου να διαφυλαχθεί η ταυτότητα του Εμείς από κάθε πρόσμειξη .

Ο ρατσισμός όπως αναφέρει ο Γκότοβος είναι μια ιδεολογία η οποία 

προϋποθέτει συγκεκριμένες ταξινομήσεις ανθρώπων, αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών τους με βάση την κατηγορία στην οποία ταξινομούνται και 

δικαιολόγηση των στάσεων και των συμπεριφορών απέναντι στα πρόσωπα αυτά με 

βάση τα υποτιθέμενα χαρακτηριστικά τους . Η κατηγοριακή αντίληψη είναι 

παρούσα σε κάθε είδος ρατσισμού. Η συμπεριφορά ενός ατόμου απέναντι σε ένα 

άλλο σε μια δεδομένη κοινωνική περίσταση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο 

με τον οποίο το δρων υποκείμενο αντιλαμβάνεται ή ορίζει αυτόν, απέναντι στον 

οποίο δρα. 38 39

38 Βλ ο.π, σελ. 43
39 Βλ ο.π, σελ. 14
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Οι διακρίσεις σε βάρος των “μιαρών” στο ινδικό σύστημα της κάστας 

θεωρούνται, η αρχαιότερη μορφή πρωτογενούς ρατσισμού στην ιστορία της 

ανθρωπότητας40. Γύρω στο 1500 π.Χ, ο λαός των Αρίων, οι σιταρόχρωμοι, όπως 

αυτοαποκαλούνταν λόγω του λευκού χρώματος του δέρματος και των ξανθών 

μαλλιών τους, εισέβαλλε στις βορειοδυτικές περιοχές των Ινδιών και, αφού 

καθυπόταξε τον ντόπιο πληθυσμό, επέβαλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό ιεραρχικό 

σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης, το μοναδικό στο είδος του σύστημα της κάστας. 

Το σύστημα της κάστας θεμελιώνεται στη συνύπαρξη δύο αντίθετων στοιχείων, του 

«αγνού» και του «μιαρού», στη λεγόμενη «αρχή της καθαρότητας».

Έτσι, η παραδοσιακή ινδική κοινωνία αποτελούνταν από τέσσερις κύριες 

κάστες, και συγκεκριμένα: από την κάστα των Βραχμάνων, οι οποίοι κατείχαν την 

ανώτατη θέση στην κοινωνική ιεραρχία, αφού θεωρούνταν εκπρόσωποι του Θεού στη 

Γη, την κάστα των Ξατρίγια (πολεμιστές), την κάστα των Βασίγια (ελεύθεροι αγρότες 

και έμποροι), και την κάστα των Σούντρα (υπηρέτες). Υπήρχε επίσης μια Πέμπτη 

κατηγορία ανθρώπων, η κοινωνική ομάδα των «pariah», των «μιαρών» ή 

«ανέγγιχτων» 41. Οι «pariah» ζούσαν απομονωμένοι στις παρυφές των χωριών ή σε 

περιφραγμένους χώρους και ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνον με τις «ρυπαρές», 

τις βρόμικες εργασίες, όπως αυτές του νεκροθάφτη, του οδοκαθαριστή, του εκδορέα, 

του λιθοκόπου και πολλές άλλες. Με βάση «την αρχή της καθαρότητας», 

απαγορεύονταν αυστηρά κάθε επαφή ανάμεσα στις κύριες κάστες και στους 

«μιαρούς», αφού, λόγω της ενασχόλησής τους με τις βρόμικες εργασίες, όχι μόνο το 

άγγιγμα τους αλλά και αυτός ακόμη ο ίσκιος τους αποτελούσε «μίασμα». Έτσι οι 

«μιαροί» ήταν καταδικασμένοι να ζουν κάτω από συνθήκες πλήρους κοινωνικού 

αποκλεισμού, χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης της θέσης τους, αφού η μετακίνησή 

τους σε μία από τις άλλες κάστες ήταν ουσιαστικά αδύνατη.

2.1 Προϊστορία του ρατσισμού

40 Βλ ο.π, σελ. 53
41 Βλ ο.π, σελ. 54
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2.2 Είδη του ρατσισμού

Με τον όρο ρατσισμό εννοούμε ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών ή 

θεσμικών δομών που εξαναγκάζει ορισμένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση και 

αυτό μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα ανθρώπων42. Ως 

δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα της ομάδας, στην 

οποία διαφορετικότητα προσάπτεται συνήθως μια υποτιθέμενη κατωτερότητα. 

Υπάρχουν πολλά είδη ρατσισμού όπως: ο κοινωνικός ρατσισμός, ο φυλετικός 

ρατσισμός, ο οικονομικός ρατσισμός, ο πολιτισμικός ρατσισμός και ο εκπαιδευτικός 

ρατσισμός.

2.2.1 Κοινωνικός ρατσισμός

Στη σημερινή εποχή πολλά προβλήματα διακρίνουν την κοινωνία μας43. Οι 

ραγδαίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε κοινωνικό ρατσισμό μεταξύ των ανθρώπων που 

ζουν μέσα σε μια κοινωνία. Πολλοί αντιμετωπίζουν ορισμένους ανθρώπους ως 

κατώτερα όντα και αυτή η αντιμετώπιση πολλές φορές οδηγεί σε ακραίες 

καταστάσεις, όπως η εκμετάλλευση και η άσκηση βίας επάνω τους. Ο ρατσισμός 

υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλοί είναι οι λόγοι αυτής της συμπεριφοράς 

εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε πολλές χώρες. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ εμφανές 

από την εποχή που οι κοινωνίες χωρίστηκαν σε τάξεις. Αυτός ο διαχωρισμός 

δημιούργησε πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις κι έτσι διαιωνίστηκε η αντίληψη 

ότι οι κύριοι και οι πλούσιοι πρέπει να έχουν την εξουσία.

Πολλές οι αιτίες του ρατσισμού, αλλά πολλές και οι συνέπειες. Το χαμηλό 

πνευματικό επίπεδο ορισμένων ατόμων και τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων 

άλλων οδηγούν σε συνεχείς διακρίσεις. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 

υπάρχουν σε κάθε κοινωνία ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία κ.α. κάθε 

ατόμου δημιουργεί ρατσισμό και μάλιστα άδικο και σκληρό. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες προκαλούν πολλές συνέπειες. Δημιουργούνται όλο και περισσότερο 

κοινωνικές ανισότητες και διχόνοιες μεταξύ των ανθρώπων.

42 Τσιάκαλος Γ, Η υπόσχεση της παιδαγωγικής, Αθήνα, σελ. 170
43 Σιφινού Β, Τσιαμόκουρα Α, Τσιμπονάκης, Κοινωνικός ρατσισμός, http://121yk-perist.att.sch.gr
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Ασκείται βία στους αδικημένους, αλλά και οι ίδιοι αντιδρούν για την 

υποτίμησή τους. Τέλος, ένα άτομο που συνεχώς αδικείται σιγά σιγά γίνεται βάρβαρος 

και δεν εμπιστεύεται κανέναν, λόγω αυτού του ρατσισμού και της βίας που του 

ασκείται επάνω του. Η μανία που έχει ο άνθρωπος να φανεί και να ξεχωρίσει από 

τους άλλους οδηγεί σ’ αυτό το βίαιο φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι, δεν μπορούμε να αφαιρούμε δικαιώματα από 

άλλους, αφού κι εμείς δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση αυτών των 

ανθρώπων. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι είναι ίσοι κι έτσι θα μπορέσουμε 

να είμαστε καλύτεροι στη ζωή μας, αλλά και απέναντι στο συνάνθρωπό μας.

2.2.2 Φυλετικός ρατσισμός

Ακούμε συχνά για αλλοδαπούς συμμαθητές μας “ Ένα Ελληνάκι δεν θα το έκανε 

ποτέ αυτό” και παινευόμαστε για το πνεύμα φιλοξενίας που μας διακρίνει ως φυλή44. 

Έχουμε παράδοση εμείς σ' αυτόν τον τομέα, η οποία ξεκινά μάλιστα από την 

αρχαιότητα. Δεν αμφισβητούμε αυτήν την παράδοση, διαπιστώνουμε όμως με θλίψη 

ότι οι πράξεις μας συχνά την απορρίπτουν. Στα ελληνικά σχολεία φοιτούν πάνω από 

100.000 αλλοδαποί μαθητές, ένας αριθμός που συνεχώς αυξάνεται. Απροετοίμαστη 

να υποδεχθεί τέτοιο κύμα προσφύγων η πολιτεία προσπάθησε να στήσει 

διαπολιτισμική εκπαίδευση που θα σέβεται την ισοτιμία των πολιτισμών. Όμως η νέα 

πραγματικότητα της πολυμορφίας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, κυρίως για 

τους ξένους μαθητές που πρέπει να προσαρμοστούν σε άγνωστο και πολλές φορές 

εχθρικό περιβάλλον. Αυτοί οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν 

σημαντικές φυλετικές διακρίσεις οι οποίες μεταφράζονται ως η αίσθηση υπεροχής 

των στοιχείων του οικείου έθνους και η περιφρόνηση των αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα άλλων εθνών. 

Μεταφράζονται επίσης ως η άρνηση και η αδιαλλαξία να δεχθούμε οτιδήποτε που για 

εμάς είναι ξένο και άγνωστο.

Κύριοι εκφραστές αυτού του είδους διακρίσεων είναι οι γονείς, ακολουθούν 

οι καθηγητές και ελάχιστες εξαιρέσεις μαθητών. Γιατί τα παιδία από τη φύση τους 

παραδέχονται τα πράγματα όπως είναι, πιο απρόθυμα να προσέξουν και πολύ 

περισσότερο να κρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους-εκτός και αν έχουν 

επηρεαστεί από τους μεγάλους.

44 www.eleftheropaidia.gr
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Αντίθετα ορισμένοι γονείς ενοχλούνται από την παρουσία αλλοδαπών μαθητών 

ζητώντας την απομάκρυνσή τους με το πρόσχημα τη φασαρία που προκαλούν, την 

αδυναμία προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον και γενικά τη διαφορετικότητά 

τους ως χαρακτήρες από τα παιδιά τους, τα ελληνόπουλα. Παρόμοιες απόψεις έχουν 

επίσης κάποιοι καθηγητές. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε τους αλλοδαπούς 

μαθητές ως καταφύγιο για τη δική μας ανεπάρκεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών 

καθηγητών, οι αλλοδαποί μαθητές σπάνια προξενούν προβλήματα, ιδίως όταν τους 

δίνουμε το σεβασμό που τους αξίζει. Εάν κάποιες φορές παρουσιάζουν 

απροσάρμοστη συμπεριφορά οφείλεται στη δική μας άρνηση να τους εντάξουμε στο 

σχολικό περιβάλλον και να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν ομαλότερα. Το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση δε γνωρίζει σύνορα και δε δίνεται μόνο σε 

προνομιούχους. Κάθε παιδί δικαιούται ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Ας μην το 

αποκλείσουμε από τη γνώση, την εξέλιξη, το ευτυχισμένο παρόν και το ελπιδοφόρο 

μέλλον, επειδή απλά γεννήθηκε κάπου αλλού.

2.2.3 Πολιτισμικός ρατσισμός

Ο Λίποβατς Θ. αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν προτιμήσεις, θετικές και 

αρνητικές, και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Το ότι δεν 

είμαστε ρατσιστές αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Τζαβάρας 

είπε κάτι πολύ ωραίο: πρέπει να ξεκινάμε πάντα από το δικό μας ρατσισμό45. Και 

όταν λέει τον δικό μας ρατσισμό, δεν το λέει με την έννοια του έθνους στο οποίο 

κατά τύχη ανήκουμε, αλλά με την έννοια του δικού μας του προσωπικού ρατσισμού. 

Και οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στο ρατσισμό, κάπου τους βγαίνει το 

απωθημένο, και φέρνονται ρατσιστικά απέναντι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων. 

Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο του αντίστροφου ρατσισμού, το οποίο είναι εξίσου 

σημαντικό φαινόμενο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε 

θύματα ρατσισμού είτε εχθροί ρατσισμών γίνονται και οι ίδιοι ρατσιστές στη 

συμπεριφορά τους, υπάρχουν δύο παραδείγματα τα οποία τα λέω πάντα. Έχουμε το 

ρατσισμό των μαύρων στην Αμερική που δεν υπήρχε πριν 20-30 χρόνια. Τότε οι 

μαύροι ήταν το θύμα του ρατσισμού. Από τότε για διάφορους λόγους ιστορικούς, 

ψυχολογικούς υπήρξε ένα τμήμα των μαύρων που έγιναν οι ίδιοι ρατσιστές-είναι οι

45 Λίποβατς Θ, Έξι κείμενα για το ρατσισμό, Αθήνα 1998, σελ. 84
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αντιάσπροι που είναι ενάντια στους λευκούς. Για αυτούς, ο κάθε λευκός είναι 

κατώτερη ράτσα ή εχθρική ράτσα46. Ο Λεπέν είναι ο σύγχρονος, ο μοντέρνος 

ρατσιστής. Όταν λέει ότι οι Αλγερινοί είναι υπάνθρωποι και πρέπει να φύγουν, να 

πάνε στη χώρα τους, λέει ότι ναι, εμείς δεχόμαστε τη διαφορά, απλώς να πάει ο 

καθένας στο σπίτι του. Δηλαδή, να είμαστε όλοι απαρτχάιντ, ο καθένας κλεισμένος 

σε ένα γκέτο και να επικοινωνούμε από τον αέρα ή και να μην επικοινωνούμε 

καθόλου. Φυσικά, αυτό είναι καθαρά αμυντική στάση η οποία κρύβει μια καθαρά 

επιθετική στάση απέναντι στον άλλον. Επομένως, υπάρχει το πολιτισμικό και όλος ο 

αγώνας σήμερα γίνεται για να ορίσουμε τι είναι πολιτισμός. Για μένα κάθε 

πολιτισμός είναι ένα σύστημα διαφορών. Ένα σύστημα διαφορών, όπου διαφορά 

σημαίνει ότι εμείς, έχουμε μια παραδοσιακή κουζίνα που διαφέρει από την κουζίνα 

των Κινέζων47.

2.2.4 Οικονομικός ρατσισμός

Ο «οικονομικός ρατσισμός» των Ελλήνων βασίζεται στην παραδοχή ότι ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας είναι δεδομένος, σταθερός, αμετάβλητος, και το 

χειρότερο, ότι καθορίζεται ως δια μαγείας «από την ελληνική οικονομία». Αυτό 

αποτελεί μια παρεξήγηση: ο αριθμός των θέσεων εργασίας καθορίζεται από την 

οικονομική πολιτική, δηλαδή από την πολιτική εξουσία48. Η Ελλάδα είναι μια 

πλούσια χώρα που μπορεί να έχει πλήρη απασχόληση, να δώσει εργασία σε όλους, 

στους ανέργους της και τους μετανάστες της. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, οφείλεται στην 

οικονομική πολιτική, στην πορεία προς την ΟΝΕ, στην κεφαλαιοκρατική 

αναδιάρθρωση και στην αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών και πολιτικών 

οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων. Ο «οικονομικός ρατσισμός» των Ελλήνων 

βασίζεται στην ιδέα πως οι μετανάστες επωφελούνται από την ελληνική οικονομία.

Αυτό επίσης αποτελεί παρεξήγηση: η ελληνική οικονομία, μικροί και μεγάλοι 

Έλληνες καπιταλιστές και νοικοκυραίοι εκμεταλλεύονται την εργασία των 

μεταναστών. Η εργασία των μεταναστών κάνει κατά πολύ πλουσιότερους τους

46 Βλ ο.π, σελ. 85
47 Βλ ο.π, σελ. 87
48 Ιωακείμογλου Η, Μετανάστες στην Ελλάδα, σελ.85
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Έλληνες από ότι κάνει τους ίδιους τους μετανάστες. Τα 2/3 του πληθυσμού 

επωφελείται οικονομικά από την παρουσία των οικονομικών μεταναστών, έναντι του 

1/3 που «ζημιώνει».Τελικά, ο «οικονομικός ρατσισμός» των Ελλήνων βασίζεται 

κυρίως στην ιδέα ότι η εργασία των μεταναστών μετατοπίζει Έλληνες από την 

απασχόληση και τους ρίχνει στην ανεργία. Αυτό είναι ακόμα μια παρεξήγηση: η 

εργασία των μεταναστών δημιουργεί θέσεις εργασίας για Έλληνες, οι οποίες είναι 

περισσότερες από αυτές που μετατοπίζει. Καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι η 

εργασία των μεταναστών ευθύνεται για την ανεργία στην Ελλάδα.

Οι μετανάστες διαιρούνται σε δύο μερίδες: σε αυτούς που αναλαμβάνουν 

εργασίες για τις οποίες οι Έλληνες δεν δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον και σε 

αυτούς που καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα 

κατελάμβαναν Έλληνες εργαζόμενοι. Έτσι, σε κάποιες εργασίες, σε κάποιους 

κλάδους, υπάρχει μετατόπιση Ελλήνων από αλλοδαπούς. Εντούτοις, οι μετανάστες 

που αναλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες οι Έλληνες δεν δείχνουν κανένα 

ενδιαφέρον, όχι μόνο δεν δημιουργούν ανεργία, αλλά αυξάνουν την απασχόληση. 

Διότι, η εργασία τους δημιουργεί εισοδήματα, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και 

για τους εργοδότες τους. Τα εισοδήματα αυτά δαπανώνται, μετατρέπονται σε αύξηση 

της ζήτησης, άρα και της παραγωγής. Η αύξηση της παραγωγής, επιφέρει αύξηση της 

απασχόλησης - της απασχόλησης των Ελλήνων. Η απασχόληση των μεταναστών έχει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στο εισόδημα και στην απασχόληση των 

Ελλήνων49

2.2.5 Εκπαιδευτικός ρατσισμός

Η πιο γνωστή από την ιστορία και πιο κραυγαλέα μορφή θεσμικού 

εκπαιδευτικού ρατσισμού είναι ο επίσημος αποκλεισμός τμημάτων του πληθυσμού 

από το εκπαιδευτικό σύστημα, επειδή ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

κατηγορίες50. Ο αποκλεισμός δεν προκύπτει από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 

πληθυσμός ανήκει στις κοινωνικές κατηγορίες όπου ανήκει και ταυτόχρονα 

παρουσιάζει χαμηλή επίδοση ή εκφράζει άρνηση να κάνει χρήση των υπηρεσιών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά οφείλεται αποκλειστικά στο ότι οι εν λόγω

49 Βλ ο.π, σελ.86
50 Γκότοβος Α, Ρατσισμός: κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας 
πρακτικής, Αθήνα 1998, σελ. 65
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δυνητικοί μαθητές ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Πρόκειται για 

έναν διοικητικό αποκλεισμό και όχι για έναν αποκλεισμό μέσω της χρήσης 

εσωτερικών εκπαιδευτικών κριτηρίων. Τέτοιου είδους αποκλεισμοί είναι ανύπαρκτοι 

στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων χωρών στη σημερινή εποχή και 

οπωσδήποτε αποτελούν παρελθόν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των τεχνολογικά 

ανεπτυγμένων κοινωνιών.

Ο θεσμικός εκπαιδευτικός αποκλεισμός ενδέχεται να εμφανίζεται επίσης σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής υποδομής, οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, 

αναλυτικών προγραμμάτων, σχολικών εγχειριδίων, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών του συστήματος τοποθετήσεων και αποσπάσεων των 

εκπαιδευτικών, και τέλος στο επίπεδο των παιδαγωγικών πρακτικών51. Όταν οι 

υλικές συνθήκες πραγμάτωσης της εκπαιδευτικής πράξης για ένα συγκεκριμένο 

πληθυσμό μαθητών που ανήκουν σε κάποια κοινωνική ομάδα είναι προγραμματικά 

υποβαθμισμένες, το αποτέλεσμα είναι μια υπαρκτή, θεσμικά προσδιορισμένη 

διάκριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον εν λόγω μαθητικό 

πληθυσμό, σε σύγκριση με εκείνες που προσφέρονται στους υπόλοιπους μαθητές της 

χώρας.

5ιΒλ ο.π, σελ. 66
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2.3 Μορφές ρατσισμού

Ο ρατσισμός ως αποτέλεσμα ρατσιστικών αντιλήψεων

Συνήθως, οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές είναι εναρμονισμένες 

μεταξύ τους52. Στις περιπτώσεις αυτές η ρατσιστική συμπεριφορά στηρίζεται σε ένα 

πλέγμα ρατσιστικών αντιλήψεων και στάσεων, οι οποίες πολύ συχνά τροφοδοτούνται 

από μια ολοκληρωμένη ρατσιστική εικόνα για την κοινωνία. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι ρατσιστές ανταποκρίνονται στην εικόνα του «ρατσιστή» που έχουμε δημιουργήσει 

στο νου μας. Είναι, δηλαδή, άνθρωποι με προφανώς λανθασμένες γενικευμένες 

απόψεις για όλα τα άτομα που ανήκουν σε ένα λαό ή έχουν διαφορετικό χρώμα 

δέρματος. Επιπλέον, είναι άνθρωποι που εκτός από την αρνητική αντίληψη, έχουν και 

αρνητική στάση, δηλαδή αρνητική προδιάθεση, απέναντι στα άτομα της διαφορετικής 

ομάδας. Τέλος, είναι άνθρωποι που δεν διστάζουν να αντιμετωπίσουν υποτιμητικά 

ή/και επιθετικά τα διαφορετικά άτομα, κατά παράβαση όσων ισχύουν στις κοινωνίες 

μας για την αυτονόητη συμπεριφορά που πρέπει να δείχνουμε απέναντι σε άλλους 

ανθρώπους.

Η συμπεριφορά τους είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι με τις πράξεις τους 

υπερασπίζονται προσωπικά τους δικαιώματα, ακόμη και δικαιώματα ολόκληρης της 

πολιτισμένης κοινωνίας, τα οποία απορρέουν από τη δήθεν ανωτερότητα της δικής 

τους φυλετικής ομάδας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τέτοιες αντιλήψεις, 

στάσεις και συμπεριφορές προπαγανδίζονται ως «επιβεβλημένες» ή δικαιολογούνται 

ως «φυσικές» από επιστήμονες και πολιτικούς, και μεταφέρονται ως «αυτονόητες» 

από γενιά σε γενιά μέσω της κοινωνικοποίησης.

52 Τσιάκαλος Γ, Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Αθήνα 2000, σελ. 78
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Ρατσισμός από ιδιοτέλεια

Η ρατσιστική συμπεριφορά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ρατσιστικών
53αντιλήψεων ή μιας ολοκληρωμένης ρατσιστικής εικόνας για την κοινωνία . Συχνά 

συναντούμε και περιπτώσεις στις οποίες η ρατσιστική συμπεριφορά υπαγορεύεται 

καθαρά από προσωπικά συμφέροντα και η διατύπωση αρνητικών αντιλήψεων για το 

θύμα της ρατσιστικής συμπεριφοράς απλώς χρησιμοποιείται εκ των υστέρων για να 

δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά 

λευκών εργοδοτών στη Νότια Αφρική την εποχή του Απαρτχάιντ, οι οποίοι, ενώ δεν 

συμμερίζονταν τις απόψεις περί κατωτερότητας ή επικινδυνότητας των 

αφροαμερικάνων, υποστήριζαν με όλα τα μέσα που διέθεταν τη ρατσιστική πολιτική, 

επειδή η εφαρμογή της εξυπηρετούσε σημαντικά οικονομικά τους συμφέροντα.

Το γεγονός ότι αυτό που οδηγεί σε ρατσιστική συμπεριφορά συχνά είναι 

κάποια συμφέροντα και όχι λανθασμένες αντιλήψεις φαίνεται από την ασυνέπεια που 

δείχνουν μερικές φορές οι ρατσιστές όταν τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν 

διαφορετική συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά του Χίτλερ ο 

οποίος ενώ επισήμως θεωρούσε τους Ασιάτες «κατώτερους», εξαιρούσε από την 

κατηγορία αυτή τους Ιάπωνες, επειδή τους χρειαζόταν ως συμμάχους στον πόλεμο.

Ο ρατσισμός ως αποτέλεσμα μέτρων της πολιτείας

Η ύπαρξη αρνητικών αντιλήψεων και στάσεων δεν συνεπάγεται πάντοτε την 

εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς53 54. Είναι συχνό το φαινόμενο ανθρώπων με 

αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις οι οποίοι, αν και θα το επιθυμούσαν, δεν μπορούν 

να αναπτύξουν ρατσιστική συμπεριφορά, επειδή δεν έχουν την απαραίτητη δύναμη. 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των Ρόμα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Οι αρκετά διαδεδομένες αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στους λαούς 

αυτών των χωρών δεν μετατρέπονταν σε αντίστοιχη συμπεριφορά την εποχή του 

λεγάμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», εξαιτίας της αυστηρότητας με την οποία 

αντιμετωπιζόταν η ρατσιστική συμπεριφορά.

53 Βλ ο.π, σελ. 80
54 Βλ ο.π, σελ. 81
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Ωστόσο, μετά την κατάρρευση των εν λόγω καθεστώτων, εκδηλώθηκε 

ρατσισμός εις βάρος των Ρόμα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας. Ουσιαστικά η ύπαρξη σχετικών ισχυρών θεσμών παρεμποδίζει την 

εμφάνιση ρατσιστικής συμπεριφοράς, ακόμη και όταν υπάρχουν αρνητικές 

αντιλήψεις και στάσεις. Αντίθετα, η αποδυνάμωση των σχετικών θεσμών και η ανοχή 

της κρατικής εξουσίας επιτρέπουν την εμφάνιση του ρατσισμού. Ο θεσμοθετημένος 

ρατσισμός αποτελεί την ισχυρότερη μορφή ρατσισμού, επειδή ασκείται από την 

ισχυρότερη μορφή εξουσίας: την κρατική εξουσία55. Επιπλέον, είναι μια σημαντική 

μορφή ρατσισμού, διότι η ύπαρξη ρατσιστικών μέτρων στο επίπεδο του κράτους 

τροφοδοτεί και ενισχύει το πλέγμα των αρνητικών αντιλήψεων, στάσεων και 

συμπεριφορών στο ατομικό και στο κοινωνικό επίπεδο.

55 Βλ ο.π, σελ. 82
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2.4 Υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στην Ευρώπη γνωστή στη χώρα μας ως «Έκθεση Δημητρίου Ευρυγένη» αναφέρεται 

ότι η στάση των Ελλήνων «απέναντι στις εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες 

χαρακτηρίζεται από πνεύμα ανοχής και ξενοφιλίας και στερείται φυλετικών 

προκαταλήψεων». Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες, σχετικά ασήμαντες, ακροδεξιές 

οργανώσεις, ο πολιτικός λόγος των οποίων εμπεριέχει «ρατσιστικά στοιχεία που 

εκφράζονται κυρίως με τον εκθειασμό της ανωτερότητας της ελληνικής φυλής αλλά 

και, μερικές φορές, με επιθετικό αντισημιτισμό», χωρίς όμως να ασκούν την όποια 

επιρροή στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Πράγματι, στη χώρα μας μέχρι πριν 

λίγα χρόνια ακόμη και η έννοια του ρατσισμού ήταν σχεδόν άγνωστη στο ευρύ 

κοινό56 57 58. Το γεγονός όμως ότι δεν εμφανίστηκαν μέχρι τώρα έντονα φαινόμενα 

ρατσισμού δεν σημαίνει πως και στο μέλλον η κατάσταση θα παραμείνει η ίδια, 

δεδομένου ότι η ανεκτικότητα των Ελλήνων μόλις τώρα δοκιμάζεται, καθώς 

εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί, κυρίως οικονομικοί πρόσφυγες συρρέουν τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα αναζητώντας εργασία.

Κλασική περίπτωση μειονότητας που ζει κάτω από συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισμού και γίνεται συχνά αντικείμενο ρατσιστικής συμπεριφοράς είναι οι 

Τσιγγάνοι . Ως γνωστόν, η Ελλάδα είναι εδώ και πολλούς αιώνες χώρα μόνιμης 

διαμονής Τσιγγάνων. Σήμερα το 10-15% του τσιγγάνικου πληθυσμού δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια. Δεκάδες χιλιάδες Τσιγγάνοι θεωρούνται από το επίσημο κράτος 

λίγο ή πολύ ανύπαρκτοι, καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα και 

συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Καθώς 

στερούνται της ιδιότητας του πολίτη, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι και με την έννοια αυτή δεν συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου, 

δεν παίρνουν επιδόματα για τα παιδιά τους, δεν διαθέτουν κοινωνική ασφάλιση, δεν 

μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης .

56 Παπαδη μητριού Ζ, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός, Αθήνα 2000, σελ. 295
57 Βλ ο.π, σελ. 299
58 Βλ ο.π, σελ. 300
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Αν και η ελληνική κοινωνία δεν έχει δώσει μέχρι τώρα δείγματα επιθετικού

ρατσισμού απέναντι στους Τσιγγάνους παρόμοια με αυτά που καταγράφονται σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν λείπουν οι εκδηλώσεις «έντονης αντιπάθειας,

καχυποψίας και κοινωνικού αποκλεισμού». Σε ότι αφορά τον τρόπο πρόσληψης των

Τσιγγάνων από την ελληνική κοινωνία, κυριαρχεί το αρνητικό στερεότυπο του

βρόμικου και επικίνδυνου κλέφτη, που είναι κάθε στιγμή έτοιμος να πει ψέματα,
59εξαπατώντας όποιον έρχεται σε επαφή μαζί του .

Σε σχέση με τους αφροαμερικάνους η συμπεριφορά των Ελλήνων είναι 

διφορούμενη, ενώ ο φυλετικός ρατσισμός ως ιδεολογία είναι σχεδόν ανύπαρκτος 

στην Ελλάδα, στο επίπεδο της ατομικής συμπεριφοράς πολλοί Έλληνες 

χρησιμοποιούν, όταν αναφέρονται στους μαύρους, ένα έντονα απαξιωτικό λόγο 

(αραπάδες) 59 60. Στα λαϊκά κυρίως στρώματα η εικόνα του αφροαμερικάνου 

χρησιμοποιείται συχνά ως μέσον εκφοβισμού των μικρών παιδιών, ενώ τα ανέκδοτα 

που κυκλοφορούν μεταξύ των Ελλήνων βρίθουν προκαταλήψεων. Ιδιαίτερα 

προσφιλείς είναι οι αναφορές στην πρωτόγονη υπερσεξουαλικότητα των 

αφροαμερικάνων.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς που 

αποτελούν και την μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών στη χώρα. Πολλοί Έλληνες 

θεωρούν ότι οι Αλβανοί είναι «εγκληματικά στοιχεία», βρόμικοι, και ότι γενικά είναι 

ανίκανοι να προσαρμοστούν στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας61. Δείγμα 

πολιτιστικής απόρριψης των Αλβανών αποτελεί η συνήθεια των Ελλήνων να τους 

δίνουν ελληνικά ονόματα, την οποία και αποδέχονται, προκειμένου να συνυπάρξουν 

με τους ντόπιους. Οι Αλβανοί είναι εξαναγκασμένοι να διαπραγματεύονται 

καθημερινά την ανθρώπινη υπόστασή τους, προκειμένου να γίνουν κοινωνικά 

αποδεκτοί.

59 Βλ ο.π, σελ. 301
60 Βλ ο.π, σελ. 302
61 Βλ ο.π, σελ. 305
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Στο κοινωνικό περιθώριο ζουν επίσης οι Φιλιππινέζες που εργάζονται στη
62χώρα μας κυρίως ως οικιακές βοηθοί . Όπως δηλώνουν οι ίδιες, αντιμετωπίζουν 

καθημερινά παντός είδους ταπεινώσεις και εξευτελισμούς, αφού ορισμένοι από τους 

εργοδότες και τις εργοδότριες θεωρούν τις Φιλιππινέζες φυλετικά κατώτερα όντα. 

Μάλιστα στη συνείδηση του μέσου Έλληνα το εθνικό «Φιλιππινέζα» έχει μετατραπεί 

σε συνώνυμο της υπηρέτριας. Η φράση «Δεν είμαι Φιλιππινέζα σου» αποτελεί πλέον 

μόνιμο διάνθισμα του καθημερινού λόγου πολλών Ελλήνων. Μέχρι στιγμής ο 

ρατσισμός δεν φαίνεται να απειλεί την ελληνική κοινωνία, καθότι στερείται ακόμη 

ιδεολογικής βάσης. Με εξαίρεση ίσως μεμονωμένα στελέχη του συντηρητικού χώρου 

με ακροδεξιές πολιτικές απόψεις, στη χώρα μας κανένα από τα κόμματα δεν επενδύει 

στην ξενοφοβία και το ρατσισμό. Ωστόσο, ο κίνδυνος ρατσιστικοποίησης της 

ελληνικής κοινωνίας στο εγγύς μέλλον είναι υπαρκτός, αν δεν ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της μαζικής ανεργίας των ντόπιων και των 

μεταναστών.

62 Βλ ο.π, σελ. 307
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2.5 Στερεότυπα- Προκαταλήψεις

Η προκατάληψη ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο, 

που αφορά και πλήττει είτε μια ομάδα ανθρώπων συνολικά, είτε μεμονωμένα άτομα, 

εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, που 

φέρνουν αυτά τα άτομα . Η προκατάληψη μπορεί να λάβει και θετική μορφή εκτός 

από αρνητική. Πάντως το είδος της προκατάληψης, που μαστίζει τις σύγχρονες 

κοινωνίες αφορά, σίγουρα, στην αρνητική πτυχή της. είναι η δύσπιστη, επιφυλακτική, 

καχύποπτη, υποτιμητική, εχθρική, και σε κάποιες περιπτώσεις, εγκληματική 

συμπεριφορά των μελών μιας κοινωνικής ομάδας προς τα μέλη μιας άλλης.

Η λέξη προκατάληψη περιγράφει μια στάση του υποκειμένου απέναντι στον 

ατομικό ή συλλογικό “άλλον”, κάτι που τον προδιαθέτει ευνοϊκά ή δυσμενώς 

απέναντι του63 64. Η προδιάθεση για ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείρισή του αφορά 

ολόκληρη την ομάδα, την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει. Θα μπορούσε να 

δει κανείς την προκατάληψη ως ψυχική κατάσταση του υποκειμένου η οποία 

προδιαγράφει το είδος της συναισθηματικής εμπλοκής απέναντι στον άλλον. 

Προκατάληψη μπορεί να υπάρχει όχι μόνο από την πλευρά της πλειοψηφίας απέναντι 

στα μέλη μειοψηφιών, αλλά και αντίστροφα, από την πλευρά των μελών της 

μειοψηφίας απέναντι στα μέλη της π>ίειοψηφίας65. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, η 

προκατάληψη δεν μπορεί τόσο εύκολα να μεταφραστεί σε κοινωνική διάκριση, 

επειδή οι φορείς της δεν διαθέτουν την αναγκαία για το σκοπό αυτό δύναμη σε 

θεσμικό επίπεδο. Όταν όμως η διάκριση εκφράζεται σε μη- θεσμικό επίπεδο, τότε η 

προκατάληψη των μελών μιας μειοψηφίας απέναντι στα μέλη της πλειοψηφίας 

μπορεί να μεταφραστεί σε διάκριση ή ρατσισμό.

63 Λαμπρίδης Ε, Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα, Αθήνα 2004, σελ. 83
64 Γκότοβος Α, Ρατσισμός: κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας 
πρακτικής, Αθήνα 1998, σελ. 22
6 Βλ ο.π, σελ 23
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Προκατάληψη σύμφωνα με τον Brown είναι το να κατέχεις υποτιμητικές,

κοινωνικές στάσεις ή γνωστικές απόψεις, η έκφραση αρνητικών συναισθημάτων ή η

εκδήλωση εχθρικής ή ρατσιστικής συμπεριφοράς προς τα μέλη μιας ομάδας, επειδή

συμβαίνει να έχουν την ιδιότητα του μέλους της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας66 67 68 69.

Η προκατάληψη εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, τα ατομικά χαρακτηριστικά

αυτού του ατόμου είναι ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με τα κοινωνικά του

γνωρίσματα, βάσει των οποίων κατατάσσεται σε μία κοινωνική ομάδα και όχι σε μια
67άλλη- το όνομα, η προφορά, το χρώμα του δέρματος, η κοινωνική του καταγωγή . 

Αλλωστε, όπως παρατηρούν οι Simpson & Yinger, η προκατάληψη υπάρχει στις 

κοινωνίες των ανθρώπων και θα συνεχίσει να υπάρχει, επειδή πάντα κάποιος ή 

κάποιοι κερδίζουν από την ύπαρξή της.

Ο Sears διατύπωσε τη θέση, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες η προκατάληψη 

εμφανίζεται να διαθέτει τρία, κυρίως χαρακτηριστικά: την άρνηση της συνεχούς 

διάκρισης, τον ανταγωνισμό έναντι των δικαιωμάτων και απαιτήσεων των αριθμητικά 

μικρότερων κοινωνικά ομάδων, την μνησικακία για την ειδική μεταχείριση από την 

πολιτεία των μικρότερων σε αριθμό και κοινωνική εξουσία ομάδων . Οι Lepore & 

Brown διαπιστώνουν, πως τα άτομα με υψηλό βαθμό προκατάληψης έχουν την τάση 

να αποκρύπτουν τις πραγματικές τους απόψεις για τα μέλη των κοινωνικά κατώτερων 

ομάδων, γνωρίζοντας ότι σύμφωνα με τις επικρατούσες κοινωνικές νόρμες είναι πολύ 

πιθανό οι απόψεις τους να χαρακτηριστούν ως ακραίες και να τρωθεί η εικόνα του 

εαυτού τους, την οποία προσπαθούν να προστατεύσουν και να διατηρούν σε όσο το 

δυνατό υψηλότερο επίπεδο . Η προκατάληψη που εκδηλώνουν τα άτομα προς τα 

μέλη υποδεέστερων κοινωνικών ομάδων αφορά σε ζητήματα συνοχής της ομάδας, 

στην οποία ανήκουν, προστασίας του κύρους της ομάδας και των μελών της από την 

προοπτική κοινωνικής κινητικότητας ατόμων με κατώτερη κοινωνική ταυτότητα, 

αντιμετώπιση της απειλής περιορισμού των κοινωνικών προνομίων, που απολαμβάνει 

η ομάδα.

66 Λαμπρίδης Ε, Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα, Αθήνα 2004, σελ. 84
67 Βλ ο.π, σελ. 85
68 Βλ ο.π, σελ. 174
69 Βλ ο.π, σελ. 178
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Η προκατάληψη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η συνισταμένη πολλών 

δυνάμεων, οι οποίες ξεκινούν από τη διακριτική αποφυγή των μελών υποδεέστερων 

κοινωνικών ομάδων σε ιδιωτικό πλαίσιο, διατρέχει τις πεποιθήσεις σχετικά με την 

ανωτερότητα της ομάδας υπαγωγής και τις αντιλήψεις σχετικά με την άνιση παροχή 

«κρατικής φροντίδας» για τα μέλη των κοινωνικά κατώτερων ομάδων και καταλήγει

στην προκατάληψη της παλιάς μορφής, που θεωρεί τους «άλλους» κοινωνικά, ταξικά,
, , 70οικονομικά, πολιτισμικά, ακόμη και γενετικά, κατωτέρους

2.6 Κοινωνική διάκριση

Ο όρος διάκριση παραπέμπει στην άδικη μεταχείριση ενός ατόμου, για το 

λόγο ότι αυτό ανήκει σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, για την οποία υπάρχει

από τη σκοπιά του φορέα της διάκρισης αρνητικό στερεότυπο και αρνητική 
71προκατάληψη . Επειδή άδικη μπορεί να είναι μια μεταχείριση είτε με τη μορφή της 

αδικαιολόγητης εύνοιας, είτε αντίστροφα, μπορούμε να μιλάμε για θετική και για 

αρνητική διάκριση. Κοινωνική διάκριση σημαίνει διαφοροποιημένη μεταχείριση, είτε 

ευνοϊκή είτε δυσμενής. Επειδή, όμως, σε κοινωνίες με πολλαπλές διαχωριστικές 

γραμμές και πολλαπλές κοινωνικές κατηγορίες η διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν 

είναι εξαίρεση αλλά κανόνας, θα πρέπει να δούμε τι είδους διαφοροποιημένη 

μεταχείριση συνιστά η κοινωνική διάκριση γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να 

υπαχθεί στο ρατσισμό κάθε είδος διαφοροποιημένης μεταχείρισης ενός υποκειμένου 

εξαιτίας του ότι ανήκει σε κάποια κοινωνική κατηγορία. Ένα άτομο που ανήκει στην 

κοινωνική κατηγορία «γέροντες» δεν αισθάνεται ότι είναι θύμα ρατσισμού, όταν το 

κοινωνικό περιβάλλον συμπεριφέρεται απέναντι του όπως συμπεριφέρεται σε 

γέροντες και όχι σε εφήβους. 70 71

70 Βλ ο.π, σελ. 179
71 Γκότοβος Α, Ρατσισμός: κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας 
πρακτικής, Αθήνα 1998, σελ. 29
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Είτε η διάκριση είναι θετική, είτε είναι αρνητική, η ουσία του φαινομένου

αυτού είναι ότι η κοινωνική ταυτότητα του «άλλου» παρεμβαίνει στην
72αλληλεπίδραση και αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού είτε υπέρ, είτε εναντίον του . 

Εάν η διάκριση είναι αρνητική, το υποκείμενο αναστέλλει ορισμένες από τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο θύμα της διάκρισης, ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό 

τις αντίστοιχες προσδοκίες και τα δικαιώματα του θύματος. Εάν η διάκριση είναι 

θετική, το υποκείμενο αίρει ορισμένους από τους περιορισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν 

τις προσδοκίες του «άλλου», υπερβαίνοντας με τον τρόπο αυτό το όριο των 

υποχρεώσεών του προς τον «άλλον», ο οποίος πλέον υφίσταται μια προνομιακή

μεταχείριση, χωρίς να τη δικαιούται. Και στις δύο περιπτώσεις η μεταχείριση είναι
\ \ C* "ραθέμιτα άνιση και για αυτό άδικη.

Οι μορφές που μπορεί να πάρει η κοινωνική διάκριση στις σύγχρονες 

κοινωνίες είναι κυρίως συμβολικού, οικονομικού και φυσικού τύπου και όλες 

καταλήγουν σε αντίστοιχη βλάβη ή ζημία που υφίσταται το συγκεκριμένο θύμα της 

κοινωνικής διάκρισης72 73. Με τη μορφή της συμβολικής βλάβης, κοινωνική διάκριση 

είναι κάθε περίπτωση μείωσης της αξιοπρέπειας του “άλλου” μέσω των αρνητικών 

προβολών της εικόνας του σε ιδιωτικά και δημόσια επικοινωνιακά περιβάλλοντα, ο 

αποκλεισμός από συγκεκριμένες πηγές πληροφορίας, ή ο έλεγχος της καθημερινής 

του ζωής. Με τη μορφή της οικονομικής βλάβης κοινωνική διάκριση είναι κάθε 

περίπτωση ειδικής και ζημιογόνας οικονομικής μεταχείρισης ενός ατόμου εξ αιτίας 

του ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία. Με τη μορφή της φυσικής 

βλάβης κοινωνική διάκριση έχουμε σε κάθε περίπτωση όπου ένα άτομο αποτελεί 

στόχο επιθετικών ενεργειών κάποιου άλλου, στο βαθμό που η επιθετικότητα δεν είναι 

συμβολικού χαρακτήρα, αλλά κατευθύνεται στη φυσική υγεία και ασφάλεια του 

πρώτου. Απειλές διαμεσολαβημένες ή άμεσες, ξυλοδαρμοί, παρενοχλήσεις, 

εμπρησμοί, βομβιστικές και άλλες επιθέσεις, και γενικά οτιδήποτε διαταράσσει την 

υγεία και την ασφάλεια ενός ατόμου, εξαιτίας του ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνική κατηγορία, είναι ρατσισμός με τη μορφή φυσικής βλάβης, ένα από τα πιο 

συνηθισμένα και χοντροκομμένα είδη κοινωνικής διάκρισης.

72 Βλ. ο.π, σελ. 30
73 Βλ ο.π, σελ. 81
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3. Μειονότητες-Ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων

Το φαινόμενο των μειονοτήτων περνάει αυτή την εποχή μία έξαρση και ως εκ 

τούτου, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστήμης και της πολιτικής74. Είναι 

ορατές οι προσπάθειες που καταβάλλονται στις ευρωπαϊκές χώρες για να 

αναζητηθούν νέοι συμβιβασμοί συμβίωσης των πλειοψηφιών με τις “ειδικές” 

μειοψηφίες έτσι ώστε να αποτραπούν περιπέτειες ρήξης κι ασυνέχειας. Οι εθνικές 

μειονότητες βρίσκονται, κατά συνέπεια στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, λόγω του βαθμού της επικινδυνότητας των αντιδράσεών τους. Αλλά 

το ενδιαφέρον για την προστασία των μειονοτήτων δεν εξαντλείται στις μέρες μας. 

Έχει γίνει πια κοινή συνείδηση σε παγκόσμια κλίμακα ότι μειονότητες, άλλες εθνικές 

και που έχουν διαφορές στη γλώσσα, στη θρησκεία, στα πολιτιστικά πρότυπα, θα 

πρέπει αν βοηθηθούν για να τα διατηρήσουν αν το επιθυμούν.

Το Νοέμβριο του 1994 υιοθετήθηκε από την επιτροπή Υπουργών σύμβαση- 

πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων75. Η σύμβαση παρουσιάζει μια 

σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: δεν ορίζει την έννοια της “εθνικής 

μειονότητας”, δεν κατοχυρώνει συλλογιστικά δικαιώματα για τις μειονότητες, 

επιβάλλει υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα κράτη και θεσμοθετεί ένα μηχανισμό 

ελέγχου. Όσον αφορά το ουσιαστικό μέρος της σύμβασης- πλαίσιο κατοχυρώνει 

συνοπτικά τις εξής αρχές και δικαιώματα: απαγόρευση διακρίσεων και ισότητα 

απέναντι στο νόμο, ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 

πολιτιστική ζωή του τόπου, προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της 

μειονότητας, δικαίωμα διασυνοριακής επικοινωνίας, θρησκευτική ελευθερία, 

δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες της μειονοτικής ομάδας 

προστατεύονται με το δικαίωμα στη χρήση μειονοτικών επωνύμων και βαφτιστικών 

ονομάτων, το δικαίωμα στην πληροφόρηση στη μειονοτική γλώσσα, το δικαίωμα 

στην εκμάθηση της μειονοτικής γλώσσας.

74 Τσιτσελίκης Κ- Χριστόπουλος Δ, Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, Αθήνα 1997, σελ. 18
75 Βλ ο.π, σελ. 33
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Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως: Τσιγγάνοι, Αλβανοί ανεπίσημοι 

μετανάστες, Πόντιοι, άτομα με ειδικές ανάγκες. Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 

που άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο ζουν στο περιθώριο της ελληνικής

από τη μία μεριά οι ιστορικές διαδρομές και οι μεταναστευτικές πρακτικές τους 

προσδίδουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους και τους διαφοροποιούν μεταξύ τους και 

από την άλλη η οικονομική και κοινωνική τους περιθωριοποίηση και η έλλειψη 

κοινωνικών δικαιωμάτων τους εξομοιώνει και τους ενοποιεί απέναντι στον ελληνικό 

πληθυσμό ως τους ξένους που δημιουργούν διαφόρων ειδών προβλήματα και για 

αυτό αντιμετωπίζονται με όρους ανοχής και συχνά υποτίμησης.

Οι ισιγγάνοι ή οι Γύφτοι δεν„05ριελούγ.£να ομοιογενές σύνολο από πλευράς 

φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή έθνους και ούτε διέπονται από ίδιους κανόνες 

κοινωνικής οργάνωσης είτε είναι μόνιμα εγκατεστημένοι είτε μετακινούμενοι. Οι 150 

χιλιάδες τσιγγάνοι που βρίσκονται στη χώρα μας ύστερα από τα μεγάλα κύματα 

λαθρομεταναστών εξαιτίας των ταραχών στα Βαλκάνια, για τον ελληνικό πληθυσμό 

είναι χωρίς άλλες διαφοροποιήσεις στιγματισμένοι και ως τέτοιοι αντιμετωπίζονται 

με ιδιαίτερη προκατάληψη ως μιάσματα. Σε αυτό τον πληθυσμό κυριαρχούν: ο 

αναλφαβητισμός, η έλλειψη μόνιμης στέγης, η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης και η μη εγγραφή 

τους στα μητρώα.

Οι Αλβανοί ανεπίσημοι μετανάστες κινούνται σε ένα άλλο, διαφορετικό χώρο 

από αυτό των Τσιγγάνων τουλάχιστον ως προς την αγορά εργασίας. Ανήκουν και 

αυτοί σε διαφορετικές εθνικοθρησκευτικές ομάδες, ωστόσο αντιμετωπίζονται από 

τους Έλληνες ως περιθωριακοί αλλά με διαφορετικές ετικέτες. Οι αναφορές στον 

Τύπο τονίζουν την επικινδυνότητα αυτού του πληθυσμού χαρακτηρίζοντάς τους ως 

εγκληματίες, μη κανονικούς, πειρατές της ελληνικής οικονομίας και την ανικανότητα 

του κράτους να ελέγξει την κατάσταση. Η προσωρινότητα, η ελαστικότητα της 

απασχόλησής τους και η αντιμετώπισή τους ως ομάδας αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν μηχανισμοί κοινωνικού 

αποκλεισμού.

76 Κασιμάτη Κ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ. 30

κοινωνίας76. Και οι τρεις ομάδες μορφοποιούν ιδιαίτερα κοινωνικά στρώματα, όπου

40



Οι Πόντιοι που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας διαφοροποιούνται 

από τις δύο προηγούμενες ομάδες σε πολλά σημεία: είναι Έλληνες, έζησαν ένα 

οδυνηρό οδοιπορικό κατατρεγμού από το Μικρασιατικό Πόντο, ωστόσο, διατήρησαν 

την εθνική τους ταυτότητα, έχουν πολύ καλή εκπαιδευτική υποδομή και ήρθαν στη 

χώρα μας φορτισμένοι συναισθηματικά με πολλές προσδοκίες, για μόνιμη 

εγκατάσταση. Η οικονομική και κοινωνική τους ένταξη στη δική μας κοινωνία, 

παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, γιατί εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

ετεροαπασχόλησης και υποαπασχόλησης, οι αμοιβές τους είναι χαμηλές, η 

οικονομική τους γενικά κατάσταση υποβαθμισμένη, οι στεγαστικές συνθήκες 

ακατάλληλες και η κοινωνική τους παρουσία περιορισμένη.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μουσουλμάνοι 

αποτελούν ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων και πέφτουν συχνά θύματα 

περιθωριοποίησης.
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3.1 Τσιγγάνοι

Στην περίπτωση των Τσιγγάνων, το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού είναι 

σκόπιμο να εξετάζεται ως προϊόν αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους Τσιγγάνους (Rom) 

και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία . Από τη μια πλευρά, η κυρίαρχη κοινωνία έχει 

θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Τσιγγάνων μέσα σε αυτή, 

προσπαθώντας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τους αφομοιώσει ή σε μερικές 

ακραίες περιπτώσεις να τους εκδιώξει, ενώ, από την άλλη, οι ίδιοι έχουν θέσει τους 

δικούς τους όρους ύπαρξης, έχοντας αναπτύξει στρατηγικές επαγγελματικής δράσης 

και έχοντας δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, προκειμένου 

να διαφυλάξουν την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα, αποκλείοντας με τη σειρά 

τους τα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας. Ως στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά θεωρούνται 

η στέγη, η απασχόληση και η εκπαίδευση στα οποία οι ίδιοι αισθάνονται ότι 

στερούνται.

Οι όροι εγκατάστασης εξαρτώνται τόσο από την ευρύτερη κοινωνία και τον 

τρόπο που τους αντιμετωπίζει, όσο και από τις επιλογές των ίδιων, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική τους οργάνωση και τις ανάγκες τους για 

συγκεκριμένο τρόπο απασχόλησης . Αναφορικά με το βαθμό, το είδος εγκατάστασης 

αλλά και τη συχνότητα των μετακινήσεων των Τσιγγάνων, μπορούμε να διακρίνουμε 

τρεις ομάδες: α) εγκατεστημένους, β) ημινομάδες και γ) νομάδες. Οι περισσότεροι 

από τους οικισμούς των μόνιμα εγκατεστημένων ή ημιεγκατεστημένων Τσιγγάνων 

έχουν περιαστικό χαρακτήρα, συνήθως σε υποβαθμισμένες περιοχές, και 

αποτελούνται σχεδόν αμιγώς από τσιγγάνικα σπίτια ή παράγκες. Βρίσκονται συνήθως 

εκτός σχεδίου πόλεως και στερούνται βασικών έργων υποδομής. Δημιουργούνται 

στις άκρες των δρόμων, στην έξοδο των πόλεων και αρκετές φορές κοντά σε 

κυκλοφοριακούς κόμβους. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει 

μια περιθωριοποίηση των Τσιγγάνων από τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της 

πόλης. 77 78

77 Μουχέλη Α, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Αθήνα 1999, σελ. 493
78 Βλ ο.π, σελ. 498
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Οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης για την πλειοψηφία των Τσιγγάνων, 

τόσο σε επίπεδο κατοικίας, όσο και σε επίπεδο οικισμού γενικότερα, θεωρούνται 

κακές . Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους 

περισσότερους τσιγγάνικους πληθυσμούς. Στην περίπτωση των αστικοποιημένων, με 

υψηλό σχετικά εισόδημα και σε κάποιο βαθμό ενσωματωμένων πληθυσμών τίθεται 

πρόβλημα στέγης με την άρνηση από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής να τους 

νοικιάσουν σπίτια. Για τους ημινομάδες που βρίσκονται σε μια διαδικασία 

εγκατάστασης το πρόβλημα τίθεται με όρους συνθηκών εγκατάστασης. 

Παραγκουπόλεις ή τενεκεδοπόλεις, πρόχειρα χτισμένες στις άκρες των αστικών 

κέντρων, αλλά και παράνομα χτισμένα σπίτια που στερούνται βασικών έργων 

υποδομής είναι η εικόνα των συνθηκών στέγασης των περισσότερων τσιγγάνικων 

πληθυσμών. Οι μέχρι στιγμής μικρής κλίμακας έρευνες που έχουν γίνει σε 

εγκατεστημένους τσιγγάνικους πληθυσμούς αποδεικνύουν χαμηλή ποιότητα 

κατοικίας.

Οι νέες οικονομικές συνθήκες και η αστικοποίηση ανάγκασαν τους 

τσιγγάνους να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα . Η θέση των 

τσιγγάνικων πληθυσμών παλιότερα υπήρξε ταυτόχρονα περιθωριακή αλλά και 

συμπληρωματική στο πλαίσιο της ευρύτερης αγροτικής κοινωνίας. Σήμερα 

στρέφονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους στο γυρολογικό εμπόριο, στην παροχή 

υπηρεσιών και στην εποχιακή γεωργική απασχόληση, απαντώντας με αυτό τον τρόπο 

στις νέες ανάγκες της αγοράς. Εμπορεύονται ποικίλα είδη: φρούτα και λαχανικά, 

χαλιά, ηλεκτρικά είδη, κασέτες, κουβέρτες, λευκά είδη και άλλα πολλά. Ως εποχιακοί 

εργάτες γης, προτιμιόνται, γιατί προσφέρουν φθηνή εργατική δύναμη και δική τους 

στέγη. Πολλοί από αυτούς είναι μουσικοί, ενώ κάποιοι άλλοι ασχολούνται με τη 

συλλογή μεταλλικών αντικειμένων. Στις ποικίλες αυτές δραστηριότητες συμμετέχουν 

και οι γυναίκες και τα παιδιά, κυρίως τα αγόρια, αφού η εκμάθηση των τρόπων και 

των τεχνικών του επαγγέλματος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης του 

τσιγγανόπουλου. Το εισόδημα για τους περισσότερους Τσιγγάνους δεν είναι σταθερό 

και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εργασία τους, η οποία έχει εποχιακό 

χαρακτήρα. 79 80

79 Βλ ο.π, σελ. 502
80 Βλ ο.π, σελ. 504
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Οι Ρομ παρουσιάζουν ένα υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, που θεωρείται το 

υψηλότερο σε σχέση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες . Περισσότερα από τα μισά 

τσιγγανόπουλα στις χώρες της Ευρώπης δεν παρακολουθούν σχολικά μαθήματα. 

Υπολογίζεται ότι το 65% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων Τσιγγάνων είναι 

αναλφάβητοι. Τα τσιγγανόπουλα παρουσιάζουν πολύ μικρό ποσοστό εγγραφής στα 

σχολεία και ελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων. Εμφανίζονται επίσης 

δυσχέρειες προσαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα, πρόωρη διακοπή των μαθημάτων, 

αδυναμία παρακολούθησης και αφομοίωσης των μαθημάτων, καθώς επίσης ελλείψεις 

στα απαραίτητα υλικά εφόδια για την παρακολούθηση στο σχολείο και σε κάποιες 

περιπτώσεις φαινόμενα επιθετικότητας. Οι Ρομ δεν έχουν γραπτή γλώσσα, επομένως 

οι τρόποι και οι μηχανισμοί εκμάθησης της προφορικής γλώσσας είναι διαφορετικοί. 

Εκπαίδευση υπάρχει στο εσωτερικό της τσιγγάνικης κοινωνίας, μόνο που αυτή 

παρέχεται με άλλους τρόπους και μεταδίδεται μέσω άτυπων και μη θεσμοποιημένων 

καναλιών, όπως είναι η οικογένεια ή η ευρύτερη συγγενική ομάδα, που 

προϋποθέτουν τη διαρκή και ελεύθερη συμμετοχή του νεαρού τσιγγανόπουλου στη 

κοινωνική ζωή της ομάδας του. Η εκμάθηση του επαγγέλματος, των αξιών και των 

αντιλήψεων της κοινωνίας τους, και κατά συνέπεια του κοινωνικού τους ρόλου εντός 

αυτής, αποτελούν κομβικά σημεία της εκπαίδευσης των Τσιγγάνων.

81 Βλ ο.π, σελ. 508
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3.1.1 Φυλετικές διακρίσεις που υφίστανται οι μικροί Roma

«Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», λέει ο λαός μας . και σε αυτή την 

περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο . Τα παιδιά, ως προς τα φυλετικά στερεότυπα, 

γίνονται κατ εικόνα και καθ ομοίωση των γονιών τους. Γίνονται ανήλικοι ρατσιστές. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Τσιγγάνων είναι ταυτόσημος με τις φυλετικές 

διακρίσεις εναντίον τους. Και τα Τσιγγανόπουλα δεν ζουν σε κάποια γυάλα, μακριά 

από τους γονείς τους και τις κοινότητές τους. Υφίστανται όλες τις διακρίσεις, συν και 

αυτές που υφίστανται λόγω του ότι είναι παιδιά. Τα Τσιγγανόπουλα ήταν και 

εξακολουθούν να είναι ακόμη και σήμερα ανάμεσα στα πρώτα θύματα των 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά αναγνωρίζονται από διεθνής 

συμβάσεις. Χιλιάδες Τσιγγανόπουλα που ζουν στη χώρα μας αντιμετωπίζουν 

συνεχώς μόνιμες απειλές ή διακρίσεις που γίνονται σε βάρος τους, όπως: τη βία, την 

εκμετάλλευση στην εργασία, τις προσβολές, τις διακρίσεις στην εκπαίδευση, στην 

υγεία, στην κατοικία και στην κοινωνική ασφάλιση. Από την άλλη μεριά, οι 

προσπάθειες για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων τους είναι 

σποραδικές και πενιχρές. Το νεοελληνικό κράτος, από το 1830 μέχρι και σήμερα, 

ουσιαστικά αδιαφόρησε, με ένα τρόπο εμφανώς φυλετικό .

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το γραφείο δημοσκοπήσεων «Opinion» 82 83 84: 

α) Το 55% των Ελλήνων αντιπαθεί τους Τσιγγάνους

β) Μόνο το 77% συμφωνούν ότι «οι Τσιγγάνοι πρέπει να 'χουν τα ίδια δικαιώματα» 

γ) Το 48% των ερωτηθέντων Ελλήνων συμφωνούν ότι «ακόμη και αν οι συνθήκες 

διαβίωσης βελτιωθούν, οι Τσιγγάνοι θα συνεχίσουν να είναι βρόμικοι».

82 Ντούσας Δ, Rom και φυλετικές διακρίσεις, Αθήνα 1997, σελ. 164
83 Βλ ο.π, σελ. 165
84 Βλ ο.π, σελ. 164
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3.1.2 Τα αίτια του φυλετικού διαχωρισμού στην εκπαίδευση των 
Roma

Από την απελευθέρωση της χώρας μας οι Τσιγγάνοι της κάθε φορά
Of

απελευθερωμένης Ελλάδας στερούνταν την ελληνική υπηκοότητα . Δεν ήταν 

πουθενά πολιτογραφημένοι, σε κανένα δήμο ή κοινότητα, και δεν είχαν ατομικά, 

πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Ασφαλώς δεν είχαν ούτε το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, μιας και το να γραφτείς στο σχολείο απαιτούσε διάφορα 

πιστοποιητικά από την κοινότητα, από το δήμο και από αλλού, και οι Roma τέτοια 

έγγραφα δεν μπορούσαν να έχουν. Με αυτό τον τρόπο καταδικάζονταν στην 

αμορφωσιά τα Τσιγγανόπουλα, την ίδια στιγμή που από τους δήμους, τις κοινότητες 

και από το κράτος, λαμβάνονταν μια σειρά από μέτρα για την εκπαίδευση των 

υπολοίπων Ελληνόπουλων. Έτσι, όμως, το κράτος θέτει τις βάσεις του φυλετικού 

διαχωρισμού στην εκπαίδευση και την κοινωνία: ενδιαφέρον και φροντίδα για τα 

Ελληνόπουλα, αδιαφορία και εγκατάλειψη για τα παιδιά των Roma. Βέβαια οι 

χιλιάδες οικογένειες των Roma, ως καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών, έδιναν 

στον κρατικό προϋπολογισμό το 1,5% των έμμεσων φόρων που αυτό εισπράττει από 

τον καθένα μας. Γίνεται έτσι φανερό ότι για 170 χρόνια κρατικής πολιτικής, όχι μόνο 

το κράτος δεν τους έδωσε τίποτα, αλλά τους εκμεταλλεύτηκε κι από πάνω, 

εισπράττοντας τους έμμεσους φόρους.

Η κοινωνική απόρριψη και αποβολή, που συχνά παίρνουν τη μορφή 

ρατσιστικών εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την ευαισθησία των μικρών και των 

μεγάλων Roma, οδηγεί τους Τσιγγάνους μακριά από τα σχολεία, και στην 

αποσπασματική και άτακτη παρακολούθηση των μαθημάτων85 86. Οι διωγμοί μικρών 

Roma από τα σχολεία, οι διακρίσεις σε βάρος τους, οι προσβλητικές και στερεότυπες 

εκφράσεις που χρησιμοποιούνται εναντίον τους, οι διωγμοί τσιγγάνικων 

μπουλουκιών που έχουν κατασκηνώσει στις παρυφές των χωριών και των πόλεων, 

καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, κάθε προσπάθεια που καταβάλλουν για τη 

μόρφωσή τους. Η ψυχή των μικρών Roma δεν είναι από ατσάλι. Απορριπτέα από ένα 

τραγικά μεγάλο μέρος των υπόλοιπων μαθητών και γονέων, και ζώντας μέσα σ'ένα 

τεταμένο και εχθρικό περιβάλλον, σε όλα σχεδόν τα σχολεία του κράτους, 

απογοητεύονται γρήγορα και παρατούν την εκπαίδευση στη μέση.

85 Βλο.π, σελ. 130
86 Βλ ο.π, σελ. 132
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Η εργασία των μικρών Roma είναι και θα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 

στίγματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού87. Στην ύπαιθρο, και όχι σε δικές 

τους οικογενειακές επιχειρήσεις, οι μικροί Roma ακολουθούν τους γονείς τους στις 

εργατικές και αγροτικές εργασίες. Τις περισσότερες φορές εξασκούν το επάγγελμα 

του εργάτη γης, μαζεύοντας βαμβάκι, ντομάτες, ελιές και πορτοκάλια. Εκτεθειμένα 

στον ήλιο που καίει, στις λάσπες, στο κρύο, στις ανθυγιεινές συνθήκες δουλειάς, με 

σοβαρές συνέπειες για τη σωματική και πνευματική τους υγεία, πέφτουν ταυτόχρονα 

και θύματα εκμετάλλευσης από τον εργοδότη, αποτελώντας χέρια φτηνά και χωρίς 

απαιτήσεις. Συντελείται ένα αντιτσιγγάνικο έγκλημα, μια ρατσιστική αδιαφορία 

καθολική και μια εκμετάλλευση της εργασίας των μικρών Roma, ακόμα και από το 

κράτος. Οι μικροί Roma αναγκάζονται στην «επιλογή» μιας ένταξης στην 

παραγωγική διαδικασία ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Είναι η φτώχεια, κυρίως, που 

υποχρεώνει χιλιάδες οικογένειες Τσιγγάνων να «βγάζουν» τα παιδιά τους στις 

διάφορες εργασίες, καθώς και στη ζητιανιά, για να συμπληρώσουν το πενιχρό 

εισόδημα της οικογένειας. Έτσι τα περισσότερα Τσιγγανόπουλα του δρόμου 

δουλεύουν κανονικά οχτάωρο κάθε μέρα, ενώ άλλα εποχιακά. Όταν λοιπόν, εκείνο 

που έχει ζωτική σημασία για χιλιάδες οικογένειες Roma είναι η επιβίωση και μόνο η 

επιβίωσή τους ως φυσικών όντων, τότε η εκπαίδευση των παιδιών τους φαντάζει σαν 

ένα ωραίο όνειρο-αλλά μόνο που είναι πολύ μακρινό.

Αν συγκρίναμε τα γκέτο των αφροαμερικάνων στην Νότια Αφρική, θα τα 

βρίσκαμε από πολλές πλευρές καλύτερα από τα τσιγγάνικα γκέτο στην Ελλάδα88. 

Φράσεις και λέξεις όπως «άθλιες κατοικίες», «τσαντίρια», «παράγκες από νάιλον ή 

από χαρτόνια», αδυνατούν να δώσουν την ουσία και το περιεχόμενο των συνθηκών 

και του τρόπου ζωής των Roma, σε εκατοντάδες κοινότητες της χώρας. Μόνο 

επισκέψεις και έρευνες σε αυτούς τους καταυλισμούς μπορούν να δώσουν την 

εμπειρία, το βίωμα για τους υλικούς όρους ζωής των Τσιγγάνων. Οι κοινότητές τους 

αποτελούν τα τρισχειρότερα τριτοκοσμικά γκέτο.

87 Βλο.π, σελ. 137
88 Βλο.π, σελ. 139
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Χωρίς δρόμους, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς αποχέτευση, χωρίς 

ιατρεία, χωρίς σχολεία, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς, χωρίς... Σε αυτές τις 

μόνιμες ή διαρκώς μετακινούμενες κοινότητες Τσιγγάνων, πώς να μην υποβάλλονται 

οι έγκυες μητέρες στις πιο βάρβαρες δοκιμασίες για την υγεία τους, πώς να μην είναι 

η παιδική θνησιμότητα οχταπλάσια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, 

πώς να μην είναι ο μέσος όρος ζωής τους 20-25 χρόνια μικρότερος απ ότι των 

Ελλήνων; Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν δεκάδες «κοινότητες» Roma 

ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κοινότητες, που θα χρηματοδοτούνται 

από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα προχωρούν σε έργα αναπτυξιακά και 

υποδομής εντός τους, αλλιώς είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εκδηλωθεί το 

ενδιαφέρον και η ανάγκη για το σχολείο και την εκπαίδευση.

Τι περιμένουν από το σχολείο οι Roma; Η απάντηση στην ερώτηση είναι: 

«Ότι και εμείς» . Οι προσδοκίες όμως, των Roma είναι σε διάσταση με το σχολείο 

και τους σκοπούς τους. Η εκπαίδευση συνεχίζει, να μην είναι μέσα στις εμπειρίες 

τους. Γιατί; Πρώτον, το σχολείο δεν υπολόγισε τα χαρακτηριστικά των συνηθειών 

εργασίας των Roma. Η νομαδική ζωή τους οφείλεται, κυρίως, στις ανάγκες που έχουν 

για την εξεύρεση δουλειάς και στην εξάσκηση των επαγγελματικών και μάλιστα 

εποχικών δραστηριοτήτων τους. Το γυρολογικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα είναι το 

κατεξοχήν επάγγελμά τους. Στις μετακινήσεις αυτές συμμετέχει ολόκληρη η 

οικογένεια, και το μικρό παιδί μαθαίνει δίπλα στους γονείς του πολλά και διάφορα, 

χωρίς να εξειδικεύεται σε ένα και μοναδικό επάγγελμα. Ο Τσιγγάνος γονιός θα ήθελε 

το σχολείο να είναι η συνέχιση, το συμπλήρωμα της οικογενειακής εκπαίδευσης, και 

ιδιαίτερα αυτής για την εξάσκηση του επαγγέλματος. Το παραδοσιακό σχολικό 

σύστημα δεν αυξάνει την εμπιστοσύνη των Roma για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

καθώς δεν έρχονται σε αρμονία με ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες τους προσδοκούν. 

Δεύτερον, το σχολικό σύστημα γενικά, όσο και οι φορείς του ειδικότερα αποβλέπουν 

στη συγχώνευση των Roma στην εγκαταστημένη κοινότητα και έχουν ως μέτρο, για 

να μετρούν την επιτυχία ή την αποτυχία τους, αυτό τον στόχο.

89 Βλο.π, σελ. 140
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Κάτι τέτοιο ενώνει τις οικογένειες των Roma, αντιδρούν αρνητικά και παίρνουν τα 

παιδιά τους από το σχολείο. Βλέπουν ότι το σχολείο, αντί να είναι ένας παράγοντας 

για την ανάπτυξη του πολιτισμού τους, χρησιμοποιείται ως μέσο για την αλλοτρίωσής 

τους και διαμόρφωσής τους, σύμφωνα με τα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισμού της 

πλειοψηφίας.Τρίτον, η απόρριψη και η προκατάληψη πολλών εκπαιδευτικών ως προς 

το πώς θα έπρεπε τα Τσιγγανόπουλα να συμπεριφέρονται.

Ακόμη και αν οι γονείς στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, μόλις φτάσουν 

σε ηλικία 13-17 ετών θα πρέπει να παντρευτούν90. Αλλιώς, μένουν ανύπαντρα και το 

στίγμα βαραίνει την οικογένεια. Ακόμη, ο υψηλός αναλφαβητισμός των γονιών και 

ιδιαίτερα των γυναικών, που μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με τη φροντίδα των 

παιδιών, στέκεται ως εμπόδιο στη επιθυμία και τον προσανατολισμό των μικρών 

Τσιγγανόπουλων. Πολλοί Roma θα ήθελαν να μάθουν γράμματα. Και οι ίδιοι και τα 

παιδιά τους, εκτιμούν πολύ τους «δικούς τους» που μπορούν να διαβάζουν και να 

γράφουν.

Δεν είναι δυνατόν να γίνει μελέτη και να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το 

σχολείο, όταν οι Roma μένουν σε άθλια παραπήγματα, παράγκες και τσαντίρια91. Σε 

σκηνές που μπάζουν από παντού τον παγωμένο βοριά, τα νερά της βροχής, τα χιόνια 

ή την αφόρητη ζέστη, κάθε έγνοια για σχολείο πηγαίνει στην άκρη, καθώς εκείνο που 

προέχει για τους παρίες Roma είναι η επιβίωσή τους. Και σαν να μην έφταναν μόνο 

αυτά: πολλά σχολεία είναι σε μεγάλη απόσταση από τον καταυλισμό ή το συνοικισμό 

τους και, καθώς είναι αναγκασμένα να περάσουν μέσα από γειτονιές όπου δεν τα 

αντιμετωπίζουν διόλου φιλικά, καταλαβαίνει κανείς πως πρέπει να αισθάνονται τα 

Τσιγγανόπουλα.

90 Βλ ο.π, σελ. 141
91 Βλ ο.π, σελ. 142
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Ον Roma δεν κατέχουν τη βασική ικανότητα να διαβάζουν και να γράφουν, 

μειονεκτούν δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις της καθημερνής ζωής . Πρώτα- πρώτα, 

ως πολίτες της χώρας, δυσκολεύονται στην άσκηση των ατομικών και πολιτικών τους 

δικαιωμάτων. Αδυνατούν να πληροφορηθούν για τις κοινωνικές και πολιτικές 

εξελίξεις. Βγαίνουν, συνεπώς, έξω από την πολιτική και κοινωνική διαδικασία και 

ενεργό συμμετοχή, ενώ πολύ εύκολα πέφτουν θύματα εκλογικής εκμετάλλευσης. 

Δεύτερον, κάθε δοσοληψία με τις δημοτικές και τις κρατικές αρχές είναι μια 

δοκιμασία για αυτούς. Αισθάνονται κατώτεροι. Ντρέπονται να αποταθούν στις αρχές 

και στις επιχειρήσεις, αφού δεν γνωρίζουν να συμπληρώσουν μια αίτηση, ένα 

συμβόλαιο. Τρίτον, δυσκολεύονται να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία της 

πόλης. Αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας για το ανέβασμα της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Τέταρτον, αδυνατούν να γευτούν τα προϊόντα του πολιτισμού που δημιουργούν οι 

άλλοι, στο βαθμό που προϋπόθεση για αυτό είναι, πρώτα και κύρια, ο γραπτός λόγος. 

Ακόμα και σε ζητήματα υγείας κινδυνεύουν, καθώς δεν μπορούν να διαβάσουν τις 

οδηγίες των φαρμάκων. Πέμπτον, είναι αρκετά δύσκολο για τους νέους Roma να 

ξεφύγουν από την αναπαραγωγή των παραδοσιακών επαγγελμάτων της φυλής τους, 

των παραδοσιακών κοινωνικών και φιλοσοφικών τους αντιλήψεων, των 

παραδοσιακών και αναχρονιστικών τους εθίμων.

92Βλ ο.π, σελ. 143
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3.2 Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες

Δεκατέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το 1992, όταν το πρώτο μεγάλο κύμα 

Αλβανών πέρασε τα ελληνικά σύνορα, ως επί το πλείστον παράνομα . Από τότε 

μέχρι σήμερα, αυτή η μετακίνηση αλβανικού πληθυσμού προς τη χώρα μας 

συνεχίζεται αμείωτα, με αποκορύφωμα το δεύτερο μεγάλο κύμα του 1997.Σύμφωνα 

με εκτίμηση του Αλβανού πρόξενου της Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Νίνι, ο αριθμός των 

Αλβανών σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ανέρχεται σε 

300.000, ενώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης φτάνει τους 80.000. «Είναι δύσκολο να 

μιλήσουμε με ακριβή νούμερα, καθώς πολλοί Αλβανοί δεν έχουν χαρτιά και έτσι δεν 

μπορούν να συμπεριληφθούν στους επίσημους υπολογισμούς » σχολιάζει ο Αλβανός 

πρόξενος.

Τα τρία βασικότερα προβλήματα των Αλβανών στην Ελλάδα σήμερα, είναι η 

μη αναγνώριση της αλβανικής άδειας οδήγησης, η χορήγηση σύνταξης και η άδεια 

παραμονής. Πολλοί Αλβανοί απασχολούνται ως οδηγοί σε μεταφορικές και άλλες 

εταιρείες. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν είναι ότι η αλβανική άδεια 

οδήγησης είναι από τις λίγες, αν όχι η μοναδική που δεν αναγνωρίζεται από το 

ελληνικό κράτος. Έτσι οι Αλβανοί οδηγοί αναγκάζονται να ξαναδίνουν εξετάσεις για 

να εξασφαλίσουν την ελληνική άδεια οδήγησης πληρώνοντας φυσικά τα απαραίτητα 

δίδακτρα και εξέταστρα. Βέβαια αυτό το φαινόμενο έχει την εξήγησή του. Στην αρχή 

πολλοί Αλβανοί κυκλοφορούσαν με πλαστές άδειες οδήγησης έτσι οι ελληνικές αρχές 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της οδηγικής ικανότητας, 

υποχρέωσαν όλους τους Αλβανούς να προχωρούν στην απόκτηση ελληνικής άδειας 

οδήγησης. Το πρόσημο για την κατοχή αποκλεισηκά αλβανικής άδειας οδήγησης για 

έναν Αλβανό σήμερα στη χώρα μας ανέρχεται στα 1.000€.Μεγάλο πρόβλημα για 

τους Αλβανούς στην Ελλάδα είναι και η μη χορήγηση σύνταξης. Για παράδειγμα, 

Αλβανοί μεγάλης ηλικίας που έχουν δουλέψει στη χώρα τους 20 χρόνια και στην 

Ελλάδα άλλα 18, δεν παίρνουν από το ΙΚΑ σύνταξη γιατί δεν αναγνωρίζονται τα 

χρόνια εργασίας τους στην Αλβανία. Αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη συμφωνίας 

μεταξύ των δύο κρατών και των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών τους. 93

93 Σεργιάδου Ε, Αλβανοί μετανάστες στην ελληνική πραγματικότητα, http://pacific.jour.auth.gr
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Αποτελεί συνέπεια πολλών παραγόντων και βασικά της ακαταλληλότητας 

υποδομών της αντίστοιχης αλβανικής υπηρεσίας καθώς και της έλλειψης 

οικονομικών πόρων από πλευράς του αλβανικού κράτους. Παρ’ όλα αυτά σε 

πρόσφατη επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού στη χώρα μας, η ελληνική πλευρά 

δεσμεύτηκε για την αντιμετώπιση του θέματος των συντάξεων των Αλβανών στην 

Ελλάδα. Είναι προφανές επίσης ότι οι Αλβανοί, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται 

παράνομα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν τις απαραίτητες εισφορές 

στο ΙΚΑ, δε δικαιούνται σύνταξη από το ελληνικό κράτος. Το αιώνιο πρόβλημα της 

άδειας παραμονής, ο Αλβανός πρόξενος το αποδίδει στην ελληνική κυβέρνηση: 

«Είναι η ελληνική κυβέρνηση η οποία δυσκολεύει την έκδοση αυτών των 

εγγράφων».Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Αλβανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη κ. 

Θωμάς Νίνι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αντιμετώπιση των Αλβανών από 

τον ελληνικό λαό: «Οι Έλληνες έχουν βοηθήσει τους Αλβανούς πάρα πολύ με 

τρόφιμα, ρουχισμό, παροχή στέγης χωρίς αντάλλαγμα και με άλλους τρόπους». Η 

πορεία της πλειονότητας των Αλβανών στην ελληνική κοινωνία, είναι συνώνυμη με 

την πορεία ενσωμάτωσης σ’ αυτήν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών (81,4%) ζουν με την οικογένειά 

τους ενώ ένα μικρό ποσοστό ζει με φίλους και συγγενείς (11,2%) και μόνο 7,4% ζουν 

μόνοι τους^. Το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών ζουν σε διαμερίσματα 3-4 άτομα 

μαζί, είτε πρόκειται για φίλους είτε πρόκειται για οικογένεια. Υπάρχει βέβαια και ένα 

υψηλό ποσοστό όπου σε ένα διαμέρισμα ζουν πάνω από 6 άτομα. Οι συνθήκες 

κατοίκησης των ελλήνων στα αστικά κέντρα είναι πολύ καλύτερες μιας και το 89,9% 

των νοικοκυριών είναι μέχρι τέσσερα άτομα. Σήμερα, ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό 

φιλοξενείται σε συμπατριώτες του. Με αυτό τον τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να 

αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της πρώτης περιόδου παραμονής του στην Ελλάδα. Ένα 

μικρό ποσοστό ζει σε χώρους που προσφέρονται από τον εργοδότη. Δηλαδή, είτε σε 

κάποιο κτίριο συνοδείας μέσα στο οικόπεδο του εργοστασίου, είτε σε κάποιο χώρο 

μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο είτε τέλος σε κάποιο κτίριο φύλακα όταν παίζει και αυτό 

το ρόλο. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση στέγης 

αλλά και δωρεάν χρήσης άλλων παροχών. Η παραχώρηση όμως αυτή πολύ συχνά εκ 

των πραγμάτων οδηγεί στην απασχόληση του μετανάστη και πολύ πέραν του 

ωραρίου του με την έννοια ότι ζητείται η βοήθεια του μιας και είναι εκεί. 94

94 Λαμπριανίδης Λ- Λυμπεράκη Α, Αλβανοί μετανάστες στην Θεσ/νίκη, σελ. 180
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Οι μετανάστες κατοικούν εκεί όπου μπόρεσαν να βρουν φτηνή στέγη, δηλαδή 

κυρίως στις περιοχές με απόθεμα παλιών κατοικιών που δεν διαθέτουν σύγχρονες 

εξυπηρετήσεις, όπως κεντρική θέρμανση και ανελκυστήρα95 96. Μόλις 15,6% των 

μεταναστών μένουν σε πολυκατοικία με ανελκυστήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

μόλις το 10,4% των μεταναστών ζουν σε κατοικία με κεντρική θέρμανση, όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού των αστικών κέντρων ανέρχεται 

σε 65,9%. Η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών(71%) θερμαίνονται με 

σόμπες πετρελαίου, το αντίστοιχο ποσοστό για σύνολο των αστικών κέντρων ήταν 

14,5%. Τέλος, υπάρχει και ένα ποσοστό (4%) που δεν έχει καθόλου θέρμανση, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό για σύνολο των αστικών κέντρων ήταν μόλις 0,8%. Το λ 

ποσοστό των νηπίων που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο υπερβαίνει το 30,9%, ενώ το 

91,4% των παιδιών πηγαίνει σχολείο. Η εικόνα αυτή είναι τελείως διαφορετική από 

αυτή που δημιουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, αυτή η εικόνα είναι 

απόλυτα σύμφωνη με την παράδοση της Αλβανίας, η οποία παρουσίαζε εξαιρετικά 

χαμηλά ποσοστά αναλφαβητισμού. Τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο (8,6%) 

είναι ίσως αυτά που είναι αναγκασμένα να εργαστούν για να βοηθήσουν τους γονείς 

τους. Δεν αποκλείεται πάντως η αποχή από το σχολείο να είναι αποτέλεσμα και της 

νομικής κατάστασης των γονέων.

Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών ασχολούνται ως οικοδόμοι ή

μπογιατζήδες, ως εργάτες σε βιοτεχνία και ως βοηθοί τεχνίτες ενώ είναι ελάχιστοι οι
96άνεργοι και αυτοί με ασταθή εργασία . Η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών 

μεταναστών (91,9%) είναι εργαζόμενοι σε τρίτους και μόνο το 8,1% είναι 

αυτοαπασχολούμενοι, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ελλήνων που ζουν σε αστικά 

κέντρα ήταν σχεδόν αντίστροφα (32,9% και 67,1%). Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι 

κυρίως τεχνίτες, μπογιατζήδες, έμποροι, έχουν δικό τους μαγαζί και πλασιέ, ενώ στο 

δείγμα υπάρχει από ένας ταξιτζής, ζωγράφος και διαχειριστής πάρκινγκ.

95 Βλ ο.π, σελ. 210
96 Βλ ο.π, σελ. 230
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Αντίθετα με την ιδιαίτερα διαδεδομένη αντίληψη ότι οι Αλβανοί αμείβονται 

με πολύ χαμηλότερες αμοιβές από αυτές που απολαμβάνουν οι Έλληνες ομόλογοί 

τους, ακόμα και στον ίδιο τον εργοδότη, αυτό δε φαίνεται σήμερα να ισχύει πια με 

απόλυτο τρόπο. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, το 69,5% των μεταναστών έχουν σήμερα 

χαμηλότερη ανταμοιβή από τους αντίστοιχους Έλληνες συναδέλφους τους στην ίδια 

επιχείρηση. Μάλιστα, αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό μεταναστών(13,2%) που έχει μεγαλύτερες αμοιβές από τους 

Έλληνες που κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο εργοδότη. Η ύπαρξη κάποιων 

περιπτώσεων όπου οι αμοιβές των Αλβανών μεταναστών είναι μεγαλύτερες από 

αυτές των Ελλήνων θα πρέπει να αποδοθούν στο ότι ο εργοδότης αναγνωρίζει ότι 

αυτοί οι Αλβανοί εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί.
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Πόντιοι

Η μετανάστευση των Ποντίων προς την Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση έχει τη γενεσιουργό της αιτία στο γεγονός ότι ποτέ δεν ταυτίστηκαν με τους 

πληθυσμούς με τους οποίους αναγκαστικά συμβιούσαν, αλλά και γιατί οι πολιτικές 

εξελίξεις εκεί τον τελευταίο καιρό τους διευκόλυναν να πραγματοποιήσουν τις 

βαθύτερες και από χρόνια πριν εκδηλούμενες επιθυμίες τους97 98. Αναφερόμενοι ειδικά 

στους Πόντιους που μετανάστευσαν στη χώρα μας την περίοδο 1985-1990 λόγος 

ξεκάθαρος ήταν η επιθυμία τους να ζήσουν στην πατρίδα και για τα εξαρτώμενα 

άτομα η επιθυμία να μη χωρίσουν. Άλλοι λόγοι όπως^ίχαν συγγενείς στην Ελλάδα, 

προσδοκούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής εδώ, έφυγαν για να ζήσουν τα παιδιά τους 

στη χώρα όπου η γλώσσα και η θρησκεία των προγόνων τους θα ενδυνάμωνε την 

εθνική τους ταυτότητα, ή τέλος, εξαιτίας των εθνικών προβλημάτων και του 

πολιτικού συστήματος που τότε επικρατούσε.

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης οι Πόντιοι υπερτερούν των γηγενών Ελλήνων . 

Όσο και αν υπήρχαν διαφορές στην αντιστοίχιση των επιπέδων εκπαίδευσης ανάμεσα 

στην Ελλάδα και στις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γιατί εκεί: 1) 

κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη εξειδίκευση, αφού η φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης βασιζόταν στην εξυπηρέτηση των πρακτικών όψεων της ζωής, 2) η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο κύκλους που οδηγούν σε 

διαφορετικούς τύπους που καλύπτουν ένα μέρος της Μέσης και ένα της Ανώτερης 

βαθμίδας στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα και 3) η τριτοβάθμια εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από ποικιλία τύπων και ειδικοτήτων και τα όρια ανώτερης- ανώτατης 

είναι συχνά δυσδιάκριτα και τα έτη σπουδών ποικίλουν ανάλογα με την ειδικότητα 

και το καθεστώς παρακολούθησης των σπουδών. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τις 

ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις πιέσεις που υπέστησαν στις δημοκρατίες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης αξιοποίησαν στο έπακρο τις όποιες δυνατότητες και 

κατόρθωσαν να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες καλύτερα από τους γηγενείς 

Έλληνες.

97 Κασιμάτη Κ, Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα 2002, σελ. 284
98 Βλ ο.π, σελ. 287

55



Με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ένα στοιχείο είναι εντυπωσιακό. Σημαντικό 

ποσοστό νέων σχολικών ηλικιών εγκαταλείπει το σχολείο και κατατάσσεται στο 

εργατικό δυναμικό. Έτσι, η υψηλή εκπαιδευτική κινητικότητα που χαρακτηρίζει τους 

ενήλικες ανακόπτεται τώρα εξαιτίας της μετακίνησής τους εδώ και αυτό είναι ένα 

πρώτο αλλά αξιοπρόσεκτο σύμπτωμα κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο σήμερα δεν 

είναι ακόμα ορατό, αλλά μελλοντικά θα εμφανιστούν σχήματα καθοδικής πορείας.

Οι Πόντιοι στις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποίησαν 

υψηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα, γιατί πρόσβλεπαν στην εξάσκηση ανάλογων 

επαγγελμάτων, παρά τις δύσκολες και τους κατατρεγμούς που αντιμετώπισαν μετά 

σε αυτό το κράτος99;|1 Το\πρώτο) χαρακτηριστικό είναι ο σημαντικά μεγαλύτερος

οικονομικά ενεργός πληθυσμός των Ποντίων συγκριτικά με τον αντίστοιχο των 

γηγενών Ελλήνων, καθώς τα τρία τέταρτα του πληθυσμού άνω των 15 ετών είναι 

στην αγορά εργασίας. Όσο κι αν στις παραγωγικές ηλικίες, αναλογικά, ανήκουν 

περισσότεροι Πόντιοι παρά Έλληνες, ωστόσο. δύο άλλα στοιχεία επαυξάνουν 

σημαντικά αυτούς που ασχολούνται ή ζητούν εργασία.. Είναι νέοι που εγκαταλείπουν 

το σχολείο για να μπουν στην αγορά εργασίας και τα ηλικιωμένα άτομα που για 

λόγους οικονομικούς βρίσκονται και αυτά στην αγορά εργασίας. Είναι, επομένως, 

αναγκαίο να συγκρατηθούν οι μαθητές- σπουδαστές στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήματος, όπως θα γίνονταν κανονικά, αν δεν μεσολαβούσε η μετανάστευσή τους 

που τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν το σχολείο και να συνδεθούν με την αγορά 

εργασίας. Είναι φανερό ότι ένα μέρος της μεγάλης ανεργίας και της 

ετεροαπασχόλησης που μαστίζει τους Πόντιους στη χώρα μας οφείλεται στο 

μεγαλύτερο οικονομικά ενεργό πληθυσμό τους, το δεύτερο χαρακτηριστικό των 

Ποντίων των οικονομικά ενεργών είναι το μεγάλο ποσοστό ανεργίας τους. Το ήμισυ 

περίπου του εργατικού δυναμικού είναι άνεργοι και μπορούμε να τους διακρίνουμε 

στους «ανοιχτά άνεργους» που αποτελούν το 31% του πληθυσμού αυτού και τους 

«υποαπασχολούμενους άνεργους» που συνιστούν το υπόλοιπο 20%. Μεγαλύτερο 

μερίδιο στην ανεργία έχουν οι γυναίκες και στην κατηγορία των υποαπασχολούμενων 

οι άνδρες υπερέχουν ελαφρώς των αντίστοιχων γυναικών. Το τρίτο χαρακτηριστικό 

αφορά όσους, τελικά. απασγολούνται.

99 Βλ ο.π, σελ. 288

56



Οι άνδρες απασχολούμενοι εννιά στους δέκα είναι εργατοτεχνίτες και ένα 

στους τέσσερις οικοδόμοι, ενώ από τις γυναίκες που εργάζονται το μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκεντρώνεται σε εργατικά και υπηρετικά επαγγέλματα με μία μικρή 

εξαίρεση: μία στις δέκα βρίσκει διέξοδο απασχόλησης στα παραϊατρικά κυρίως

στην αγορά εργασίας είναι το μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχόλησής τους. Οχτώ στους 

δέκα πτυχιούχους ανώτατης βαθμίδας, εννιά στους δέκα της ανώτερης εκπαίδευσης 

και ένα σημαντικό ποσοστό που ποικίλει ανάλογα με την ειδικότητα της τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισής τους ασκούν απόλυτα άσχετα επαγγέλματα σε σχέση με 

τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Συνήθως η αγορά 

εργασίας απορροφά τους καλά καταρτισμένους Πόντιους σε χειρωνακτικά 

επαγγέλματα και στις «λαϊκές αγορές», όπου ως αυτοαπασχολούμενοι «έμποροι»

προς τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους απασχολούνται οι 

Πόντιοι παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα πολλή μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των γηγενών Ελλήνων, γιατί τα περιθώρια επιλογών τους εδώ είναι 

περιορισμένα και για αυτό μετακινούνται σε θέσεις εργασίας ανάλογα με τις 

ευκαιρίες που τους παρέχει η Ελληνική οικονομία, «ευκαιρίες» που χαρακτηρίζονται 

από τα κατ εξοχήν υποβαθμισμένα, ανεπιθύμητα, κακοπληρωμένα, ασταθή και 

χαμηλά κοινωνικού γοήτρου επαγγέλματα και κλάδους. Αυτά τα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης των Ποντίων διαμορφώνουν έναν «ιδιόμορφο θύλακα μέσα στα 

πλαίσια της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας, με σαφή χαρακτηριστικά της 

περιθωριοποίησης» παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός αυτός έχει υψηλό εκπαιδευτικό

επαγγέλματα. ιστικό του ποντιακού πληθυσμού που βρίσκεται

προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα ελάχιστα που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. Ως

επίπεδο με εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές- επαγγελματικές δεξιοί
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Η εργασιακή κατάσταση των Ποντίων παραπέμπει και στην κακή οικονομική 

τους κατάσταση*00. Με τόσο υψηλά επίπεδα ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και 

υποαπασχόλησης είναι επόμενο οι απολαβές από την εργασία τους να είναι χαμηλές 

και δεδομένου ότι κύρια πηγή εισοδήματος είναι η αμοιβή της εργασίας τους το ύψος 

του εισοδήματος του νοικοκυριού είναι πολύ χαμηλό. Ωστόσο, η οικονομική 

κατάσταση των Ποντίων μεταναστών αποτελεί το θεμελιακό πρόβλημα και την πηγή 

των περισσοτέρων από τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το ύψος του 

εισοδήματος του νοικοκυριού που δήλωσαν είναι πολύ χαμηλό, αφού περισσότεροι 

από τους μισούς κατατάσσονται στα εισοδηματικά κλιμάκια μέχρι 100 χιλιάδες 

δραχμές μηνιαίως. Αν συσχετιστεί το εισόδημα αυτό με το μέγεθος του νοικοκυριού 

και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που κυριαρχεί στον τομέα της κατοικίας τότε 

γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κατάσταση των Ποντίων είναι οριακή και 

ιδιαίτερα ασθενής. Οι ίδιοι οι μετανάστες αξιολογούν την οικονομική τους 

κατάσταση εδώ ως χειρότερη συγκριτικά με την αντίστοιχη στην πρώην Σοβιετική 

Ένωση και εντοπίζουν τη δυσμενέστερη οικονομική τους θέση στην χώρα μας στα 

λιγότερα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αφού 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση το 80% είχαν ιδιόκτητο σπίτι έναντι 10% εδώ. Πέρα, 

ωστόσο, από το ιδιόκτητο ή όχι του σπιτιού στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό ότι το 

80% των μεταναστών αυτών με μέσο όρο μελών νοικοκυριού 4,5 άτομα 

περιορίζονται σε 2-3 δωμάτια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα χαμηλά εισοδήματα που 

καρπώνονται εξασφαλίζουν στους Πόντιους ένα «στερημένο» επίπεδο ζωής 

χειρότερο ή χαμηλότερο από αυτό που βίωναν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, 

στοιχείο που βεβαιώνει το 64% των ερωτώμενων χωρίς μάλιστα διαφοροποιήσεις 

φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, μεγέθους νοικοκυριού και δημοκρατίας 

προέλευσης.

100Βλ ο.π, σελ. 292
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Δεν είναι μόνο η δυσχερής οικονομική κατάσταση των Ποντίων που

επαγγελματικό χώρο όσο και στον κοινωνικό. Η γλώσσα, ως μέσο επικοινωνίας.

τους δημιουργεί ανασφάλειες, τους απομονώνει κοινωνικά. Ανάγεται, επομένως, σε 

μείζον ζήτημα η εκμάθηση της γλώσσας μας, ώστε να ενταχθούν και στην αγορά 

εργασίας και στον κοινωνικό περίγυρο. Σε πολύ μικρότερη κλίμακα οι Πόντιοι 

αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη συμπεριφορά των ντόπιων, από τη 

γραφειοκρατία, από την ακρίβεια της ζωής, από την έλλειψη ιδιόκτητου σπιτιού και 

για όσους έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας από τη συμπεριφορά συμμαθητών τους και 

δασκάλων, από την κατάταξή τους σε μικρότερη τάξη, από την ακρίβεια των 

σχολικών ειδών, από τις δυσκολίες που συναντούν σε ορισμένα μαθήματα.

Κάποιες ακόμη μεμονωμένες αναφορές όπως:

> χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο έχει η Ελλάδα

> ζούμε στο περιθώριο

> δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε σπίτι, γιατί δεν μας έβαζαν μέσα

> νιώθω ξένος

> στον κρατικό παιδικό σταθμό δεν έχει θέση για τα δικά μας παιδιά

> δεν ξέρουμε τους νόμους, δεν βρίσκουμε το δίκιο μας

> εκεί είχα τα πάντα και εδώ βρέθηκα χωρίς τίποτα

> είναι χαμηλό το επίπεδο διδασκαλίας στα σχολεία

> οι γονείς δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους

είναι ενδεικτικές του κοινωνικού κλίματος μέσα στο οποίο ζουν οι Πόντιοι.

Βλ ο.π, σελ. 293

δυσκολεύει την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα101. Βασικό πρόβλημα

αποτελεί τροχοπέδη για το 74% των αναφορών στην επαφή τους με τους ντόπιους,
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Στην ερώτηση για το ποιες πηγές βοήθειας προσδοκούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απαντήσεων επικεντρώνεται στο κράτος, κι αυτό ήταν εύλογο γιατί το 

πολιτικό σύστημα στο οποίο έζησαν το καθιστούσε κυρίαρχο και οι παρεμβάσεις του 

ήταν καθοριστικές στον ιδιωτικό χώρο. Η κοινωνική προστασία ήταν βασικό στοιχείο 

του συστήματος με μακροχρόνιες, όμως, συνέπειες έντονης εξάρτησης του ατόμου 

από το κράτος και αδυναμίας του να αναλάβει εξολοκλήρου την ευθύνη του εαυτού 

του. Το ένα τρίτο και παραπάνω από την άλλη μεριά δήλωσε ότι δεν προσδοκά 

τίποτα από κανέναν.Α , λοιπόν, απομόνωση και πολλά πρακτικά

προβλήματα της καθημερινής ζωής τους επηρεάζουν αρνητικά και είναι ίσως η πιο 

έγκυρη άποψη για τον κοινωνική τους αποκλεισμό. Γιατίπέρα από τις αντιλήψεις των 

άλλων, που είτε μελετούν αυτόν τον πληθυσμό είτε βρίσκονται σε κέντρα εξουσίας 

και αποφαίνονται, αν υπάρχουν στοιχεία και χαρακτηριστικά κοινωνικού 

αποκλεισμού, σημασία έχει πως νιώθουν οι ίδιοι στη χώρα μας. Οι απαντήσεις τους 

δείχνουν ότι αισθάνονται το έλλειμμα βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων και δε 

νιώθουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.
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3 .4 Αποκλεισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η 

πολεοδομική οργάνωση και ο σχεδιασμός του αστικού της χώρου εμποδίζουν και 

συχνά αποκλείουν την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες102. Ο 

σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτός αφορά το δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο είτε τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς ή τους επιμέρους εξοπλισμούς των κοινόχρηστων χώρων, 

έχει ως αναφορά άτομα με συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά , τα οποία δεν 

πρέπει να υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή.

Κάθε άτομο που ανήκει στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

παρουσιάζει μειωμένη κινητικότητα στο χώρο σε σχέση με τα σωματικά αρτιμελή και 

πνευματικά υγιή άτομα, ανάλογα με το είδος του φυσικού του μειονεκτήματος103. Ο 

οργανωμένος αστικός χώρος επηρεάζει και αποκλείει σε ένα μεγάλο βαθμό άτομα με 

έντονα κινητικά προβλήματα και σε ένα περιορισμένο βαθμό άτομα με αισθητηριακά 

προβλήματα. Άλλωστε η διαμόρφωση του αστικού χώρου αποκλείει σε μεγάλο 

βαθμό ακόμα και άτομα που δεν παρουσιάζουν κανένα σωματικό ή πνευματικό 

μειονέκτημα, αλλά εξαιτίας της οικονομικής τους δυσπραγίας. Έτσι για παράδειγμα 

άτομα που ζούνε σε απομακρυσμένες συνοικίες της πόλης οι οποίες έχουν κακή 

συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο 

αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τον αστικό χώρο στο βαθμό που τον χρησιμοποιούν 

άτομα οικονομικά ισχυρά.

Στα άτομα με αισθητηριακά προβλήματα εντονότερα προβλήματα 

προσαρμογής στο χώρο της πόλης έχουν οι τυφλοί104. Ο βαθμός αντιληπτικότητας 

του χώρου από ένα τυφλό σχετίζεται με ορισμένα βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως 

ηλικία, φύλο, καταγωγή, κοινωνική προέλευση, επίπεδο μόρφωσης, εμπειρία. 

Εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η απώλεια της όρασης, οι τυφλοί 

αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπόλοιπες αισθήσεις τους, ένας τυφλός 

μπορεί πολύ πιο εύκολα να χάσει το δρόμο του στην πόλη. Όλοι τόνισαν ότι ο 

ελληνικός αστικός χώρος είναι ιδιαίτερα αποπνικτικός, νιώθουν έντονα το κλείσιμο, 

την έλλειψη αέρα και φωτός.

102 Νικολαίδου Σ, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Αθήνα 1999, σελ. 442
103 Βλ ο.π, σελ. 429
104 Βλ ο.π, σελ. 431
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Σύμφωνα με τις ρητές επιταγές του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

(άρθρα 16 και 21), το ενδιαφέρον και η ευαισθησία τόσο της πολιτείας, όσο και των 

πολιτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί υποχρέωση προς το συνάνθρωπο 

και επιβεβλημένη ανάγκη105. Υλοποίηση της αρχής αυτής συνιστά η συστηματική 

μέριμνα της πολιτείας για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βασικοί 

σκοποί της οποίας είναι:α) η ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, β) η αρμονική ένταξή τους στην 

παραγωγική διαδικασία, γ) η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μένουν ωστόσο 

ακόμη πολλά προβλήματα, τα οποία περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα 

συμμετοχής στην εκπαίδευση ατόμων αυτών, δημιουργώντας έτσι ένα είδος 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού τους106. Πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των 

σχολείων ειδικής αγωγής είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα τα άτομα της 

κατηγορίας αυτής που ζούνε στην επαρχία να μην έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν 

σε τέτοιου είδους σχολεία. Το ίδιο ισχύει και ως προς το σύστημα μεταφοράς των 

ατόμων αυτών από τα σπίτια τους στο σχολείο, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε 

υποτυπώδη κατάσταση. Σημαντική αδυναμία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατάρτισης 

διδακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το 

πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την οποία 

απουσιάζουν σχεδόν παντελώς εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής.

105 Κασσωτάκης Μ, Παπαπέτρου Σ, Φακιόλας Ν, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1999, σελ. 453
106 Βλ ο.π, σελ. 460
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Η επαγγελματική κατάρτιση και πολύ περισσότερο η επαγγελματική 

αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελούν προϋποθέσεις για την 

ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και για την προσωπική τους ισορροπία107 108. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την 

απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την άμβλυνση των παραγόντων 

εκείνων που στο παρελθόν καθιστούσαν πολύ δύσκολη έως αδύνατη την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση, δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι 

κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν 

την πλήρη ένταξή τους στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Η επαγγελματική 

εκπαίδευση που παρέχεται στα άτομα αυτά είναι ανεπαρκής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

του ΥΠΕΠΘ. Η απουσία ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες θα 

μπορούσαν να φοιτήσουν άτομα με νοητική καθυστέρηση ή άλλα συναφή 

προβλήματα θεωρείται σοβαρή έλλειψη του συστήματος ειδικής αγωγής. 

Επιπρόσθετα, οι περισσότερες από τις ειδικότητες που διδάσκονται στα εργαστήρια 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες σχετίζονται με παραδοσιακές δραστηριότητες. Οι 

σύγχρονες επαγγελματικές εξειδικεύσεις δεν έχουν αναπτυχθεί όσο πρέπει.

Οι σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες όλο και λιγότερο μπορούν να

ικανοποιήσουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες του πληθυσμού, ιδιαίτερα δε των
108ατόμων με ειδικές ανάγκες . Η ανάγκη της μη περιθωριοποίησης μεγάλων ομάδων 

του πληθυσμού, ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

για τον επανασχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση του αστικού χώρου.

107 Βλ ο.π, σελ. 466
108 Νικολαίδου Σ, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Αθήνα 1999, σελ. 424
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3βΐ Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Δυτικής Θράκης είναι ότι διαθέτει έναν

αναλογικά μεγάλο σε αριθμό και συμπαγή, ως προς τη θρησκευτική του ταυτότητα,
109μουσουλμανικό πληθυσμό, κατανεμημένο στους τρεις νομούς . Το άλλο μέρος του

πληθυσμού αποτελείται από Χριστιανούς. Έτσι, το προφίλ της περιοχής
~ ------------- - “ <&&

προσδιορίζεται από την καθοριστική παρουσία του χριστιανικού^ και του
-------- ------:------------- - I r- \
μουσουλμανικού'' πληθυσμού. Οι πολιτισμικές διαφορές ^της Δυτικής Θράκης \

εντο7ΐίζονται σε δύο πολιτισμικά χαρακτηριστικά: στη θρησκεία και στη γλώσσα.

Είναι διαπιστωμένο ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμβιώνουν αρμονικά,

με την έννοια ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις σε ατομικό επίπεδο* 110 *. Δεν γνωρίζουμε

αν η διατύπωση περί αρμονικής συνύπαρξης μουσουλμάνων και χριστιανών

αναφέρεται στην στάση και των δύο πλευρών, δηλαδή αν αναφέρεται σε αισθήματα

αβεβαιότητας, αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού του άλλου ως αποτέλεσμα μιας

σπουδής για πλήρη προσαρμογή του μουσουλμανικού στο ελληνικό χριστιανικό

στοιχείο ή έστω ως αποτέλεσμα μιας σπουδής για την αποφυγή πραγματικών

διαφορών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις προς ζημιά των ίδιων.

Η Θράκη είναι περιφέρεια με έντονα τα χαρακτηριστικά της αγροτικής και

r-s

κτηνοτροφικής περιοχής . Οι περισσότεροι εργάζονται ως απλοί αγρότες κάνοντας
ψ

χειρωνακτική εργασία. Και είναι βέβαιο ότι αυτή η συνθήκη δεν υποχρεώνει στη 

μόρφωση ούτε και στην εργασιακή κατάρτιση,^'ενώ πολύ λιγότερο ή και καθόλου 

εθίζει το άτομο στη μόρφωση. Από προσωπικές εμπειρίες αλλά και συζητήσεις που

έχουν γίνει με δασκάλους που διδά>
ft, Λ ο υν σε μουσουλμανικά σχολεία και γονείς

sly
καθώς και η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, μελετών και άρθρων για τη ζωή των 

μουσουλμάνων πέραν του κορανίου, το βιβλίο δεν αποτελεί ανάγκη για τους 

μουσουλμάνους. Από μελέτη ερευνητικής ομάδας προκύπτει ότι το βιβλίο είναι 

παντελώς ξένο για τις γυναίκες αυτές, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις. Μία 

σχετική απόκλιση από την παραπάνω εικόνα υπάρχει στους νέους που συνεχίζουν τις 

σπουδές τους σε τουρκικά πανεπιστήμια. Όμως, αυτοί δεν φαίνεται να μπορούν να 

αλλάξουν την παραπάνω εικόνα.

'Ρ

14
110

Βακαλιός Θ, Το πρόβλημα της διαπολιτισμικης εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη, Αθήνα 1997, σελ.

Βλο.π, σελ. 15
Βλ ο.π, σελ. 37
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Στη χώρα μας η υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση διαρκεί εννιά χρόνια.

δηλαδή, όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν τουλάχιστον
112απολυτήριο γυμνασίου . Στη Θράκη εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό 

αναλφαβητισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στη μουσουλμανική μειονότητα. Η 

ελληνική στατιστική υπηρεσία δεν δίνει στοιχεία ειδικά για το μορφωτικό επίπεδο 

των μουσουλμάνων. Ωστόσο, οι στατιστικές της επιτρέπουν να οδηγηθεί ο μελετητής 

στο συμπέρασμα ότι το μορφωτικό τους επίπεδο είναι χαμηλό, και ειδικότερα σε 

σύγκριση με τον ελληνόφωνο πληθυσμό της περιοχής, που και αυτό βέβαια, δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλό^/Ενας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για μια κανονική

φοίτηση στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι και η χωροταξική 

κατανομή των οικιστικών μονάδων. Οι αποστάσεις και η κακή υποδομή σε δίκτυα 

οδικής συγκοινωνίας καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση, ιδιαίτερα το χειμώνα, των 

μαθητών από απομακρυσμένους οικισμούς σε κέντρα, όπου λειτουργεί ένα 

ικανοποιητικό εκπαιδευτικό δίκτυο. Περισσότερο από όλους αυτές οι συνθήκες 

πλήττουν εκπαιδευτικά τους μουσουλμάνους Πομάκους. Οι διάσπαρτοι μικροί 

οικισμοί στις δασώδεις ορεινές περιοχές της Θράκης καθιστούν προβληματική τη 

φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο, αφού είναι αναγκασμένοι οι μαθητές να 

διανύουν με τ£υώ§!α απόσταση τριών ή τεσσάρων χιλιομέτρων. \

{ ^ εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι 

σχεδιασμένη στη βάση των διατάξεων της Συνθήκης της Λοζάννης,, οι οποίες 

προβλέπουν το σεβασμό της θρησκευτικής γλωσσικής και εκπαιδευτικής ελευθερίας 

των θρησκευτικών μειονοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία . Είναι 

βέβαιο από μια πρώτη εκτίμηση ότι η οργάνωση της εκπαίδευσης και τα αναλυτικά 

προγράμματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως δημοκρατικά, αφού στηρίζονται στη 

βασική διαπολιτισμική αρχή του σεβασμού της μητρικής γλώσσας και του 

πολιτισμού της μειονότητας. 112 113

112 Βλ ο.π, σελ. 33
113 Βλο.π, σελ. 39 </
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Το εθνικό σύστημα παιδείας παραμένει κατουσίαν ξένο για τους 

μουσουλμάνους μαθητές"4. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο της αδιαφορίας ή και 

της εγκατάλειψης για πολύ μεγάλα ποσοστά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες, οι δάσκαλοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

Παρά τις ορισμένες θετικές προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει ως τώρα από την 

πολιτεία και από εκπαιδευτικούς, η συνολική εκτίμηση είναι ότι η εκτίμηση που 

παρέχεται στη μειονότητα δεν έχει, τελικά, σχεδιαστεί στις βάσεις των 

διαπολιτισμικών αρχών. Αυτό συμπεραίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

αντίστοιχος συνολικός σχεδιασμός για την περιοχή σε ότι αφορά το αναλυτικό 

πρόγραμμα, τα βιβλία, τις μεθόδους διδασκαλίας στην εκπαίδευση των παιδιών και 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 114

114 Βλ ο.π, σελ. 83
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4. Μετανάστευση

Η Ελλάδα είναι χώρα με μεγάλη μεταναστευτική παράδοση115. Είναι 

προαιώνια η ροπή του Έλληνα να απλώνει τις ρίζες και τη δράση του σε όλο τον 

κόσμο, πολύ παλιά ως άποικος και από το 19° αιώνα ως μετανάστης. Τα αίτια που 

την προκαλούν και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται από τη μετανάστευση, 

εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο των διαδικασιών και μηχανισμών εξάρτησης των 

οικονομικά ασθενέστερων χωρών από τις αναπτυγμένες. Την απόφαση του ανθρώπου 

να μετακινηθεί σε άλλη χώρα για να προσφέρει, ή καλύτερα να πουλήσει σε αυτή την 

εργατική του δύναμη, πρέπει να τη δει κανείς σε συνάρτηση με το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα, που δημιουργώντας ανισομερή ανάπτυξη παράγει και 

ανατροφοδοτεί της συνθήκες εκείνες που προκαλούν την μετανάστευση.

Η μετανάστευση είναι συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη116. Το 

φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμών υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκαν από τους μετανάστες. Η ίδια η Ευρώπη 

γνώρισε τη μετανάστευση είτε στέλνοντας τους κατοίκους της στις Ηνωμένες 

Πολιτείες είτε δεχόμενη μετανάστες από άλλες χώρες. Η μετανάστευση προς την 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά μετατρέποντάς την από χώρα 

προέλευσης μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στην οικονομία και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία είναι πολλές. 

Δημιουργούνται νέα δεδομένα και νέες ανάγκες από την είσοδο των μεταναστών στη 

χώρα μας.

Ο αριθμός των παράνομων και νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι 

μας αντιμετωπίζουμε117. Τους μετανάστες τους βλέπουμε παντού: στις στάσεις των 

λεωφορείων και του μετρό, στα εστιατόρια, να στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια 

σχολεία. Η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα ξεκίνησε μια διαδικασία νομιμοποίησης 

των μεταναστών σε δύο στάδια. Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου οι μετανάστες θα 

πάρουν άδεια παραμονής στη χώρα μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ στο 

πλαίσιο του δεύτερου σταδίου αυτοί που θα νομιμοποιηθούν θα μπορούν να μείνουν 

στη χώρα μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1,5 Κασιμάτη Κ., Μετανάστευση- Παλιννόστηση, Αθήνα 1984, σελ. 13
'16 Χλέτσιος Μ., Μετανάστες και μετανάστευση, Αθήνα 2001, σελ. 20
117 Βλ ο.π, σελ 11
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Τα αίτια της μετανάστευσης πρέπει να αναζητηθούν τόσο στις χώρες αποστολής, όσο 

και στις χώρες υποδοχής των μεταναστών118. Είναι φανερό ότι οι 

οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις δύο αυτές κατηγορίες χωρών 

είναι διαμετρικά αντίθετες. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε σχέση 

εξάρτησης με τις αναπτυγμένες οικονομικά. Ενώ, όμως, οι αναπτυγμένες χώρες 

αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού, διαφορετικά προβλήματα 

παρουσιάζουν οι χώρες αποστολής μεταναστών. Ειδικά για την περίπτωση της 

Ελλάδας οι οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν την μεταπολεμική 

περίοδο και οι συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου 

καθώς είδαμε κατευθύνεται ο κύριος όγκος του μεταναστευτικού ρεύματος 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

> Τις πρώτες δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου την Ελλάδα χαρακτηρίζει 

εκτεταμένη ανεργία και υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού. 

Ειδικότερα στη γεωργία από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

μεταναστών, οι ευκαιρίες για απασχόλησης είναι περιορισμένες, αφού ο μη 

προγραμματισμός της γεωργικής παραγωγής και οι εποχικές καλλιέργειες 

δημιουργούν πλεονάσματα εργατικού δυναμικού στις εποχές ύφεσης.

> Σχέση αμοιβής εργασίας μεταξύ Ελλάδας και χωρών υποδοχής, ήταν ένα 

προς τρία για την Ελλάδα και στην πραγματικότητα ήταν ακόμη μεγαλύτερη 

αν ληφθεί υπόψη ότι οι μετανάστες εργάζονται υπερωριακά για να αυξήσουν 

το εισόδημά τους και να επιστρέψουν σύντομα στη χώρα τους.

> Οι οικονομικές συνθήκες απασχόλησης στις χώρες υποδοχής ήταν πολύ 

πλεονεκτικές συγκριτικά με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στις 

χώρες αποστολής. Εξασφαλισμένη συνεχής εργασία με συμβόλαια, 

ασφαλιστική κάλυψη, επιδόματα οικογενειακά, στέγη, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη δημιουργούσαν στο μετανάστη την αίσθηση της σιγουριάς και της 

σχετικής ασφάλειας που τόσο το στερήθηκε στη χώρα του.

> Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προσέλκυσαν τον κύριο όγκο των 

μεταναστών γιατί βρίσκονται σε προσιτή απόσταση. Η γειτνίαση και η φτηνή 

μετακίνηση τους επιτρέπει να πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στην 

πατρίδα και να μετριάζουν την νοσταλγία τους, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό.

118 Κασιμάτη Κ, Μετανάστευση-Παλιννόστηση- Η προβληματική της νέας γενιάς, Αθήνα 1984, σελ.
28
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Τους επιτρέπει ακόμα να αφήνουν πίσω την οικογένεια τους και έτσι τα 

προβλήματα στη χώρα εγκατάστασης μειώνονται.

> Η βιτρίνα της μεγάλης πόλης, ο μιμητισμός, η επιθυμία να γίνουν κοινωνοί 

των αγαθών της καταναλωτικής κοινωνίας, παρακινεί τα πιο δυναμικά και 

ανήσυχα στοιχεία του πληθυσμού να μετακινηθούν. Γιατί ενώ πρωτογενώς 

κύριος παράγοντας μετανάστευσης είναι ο οικονομικός, δευτερογενώς 

ανατρέπεται το πλαίσιο ζωής και η μετανάστευση επηρεάζεται από 

ψυχοκοινωνικούς συντελεστές.

> Η δημιουργία ελληνικών κοινοτήτων στις χώρες υποδομής ευνόησε τις 

μετακινήσεις γιατί έδωσαν πληροφόρηση και εξυπηρέτηση κατά το αρχικό 

στάδιο της αποδημίας που είναι και το δυσκολότερο, για την κοινωνική 

προσαρμογή των μεταναστών.

> Οι χώρες υποδοχής από την άλλη μεριά και κυρίως η Δυτική Γερμανία, 

ευνοούσαν τη μετανάστευση από τις μεσογειακές χώρες γιατί σε μεγάλο 

ποσοστό, είχαν την ίδια κουλτούρα. Έτσι τα προβλήματα που θα 

αντιμετώπιζαν οι μετανάστες ή θα δημιουργούσαν στις χώρες αυτές θα ήταν 

πολύ λιγότερα και η παραγωγικότητά τους θα βρισκόταν σε καλύτερα 

επίπεδα.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός πρωτοφανούς παράδοξου, 

το οποίο από πολλούς αξιολογείται ως τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό σκάνδαλο: 

Από τη μία πλευρά, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παράγονται 

τόσα πολλά αγαθά, που αν κατανέμονταν με κατάλληλο τρόπο δεν θα πεινούσε 

κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Το σύνολο των αγαθών είναι τόσο μεγάλο, ώστε η 

ανθρωπότητα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμα και την περίπτωση της 

εμφάνισης των επτά πληγών του Φαραώ σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη 

πλευρά, ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν και πεθαίνουν από ασιτία είναι ο 

μεγαλύτερος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Υπολογίζεται ότι 800 εκατομμύρια 

άνθρωποι σε 82 χώρες υποφέρουν από χρόνια πείνα και 200 εκατομμύρια παιδιά 

κάτω των 5 ετών υποφέρουν από έλλειψη πρωτεϊνών.

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες , ίσως μάλιστα η κυριότερη, που στις χώρες αυτές 

η πείνα αποτελεί ενδημικό φαινόμενο εντοπίζεται στο γεγονός ότι η γη δεν 

καλλιεργείται για τις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά για την παραγωγή πρώτων υλών 

και προϊόντων που αγοράζουν και καταναλώνουν οι αναπτυγμένες χώρες.
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Συνεπώς, η πείνα είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 

παγκόσμια οικονομία.- ενός τρόπου λειτουργίας από τον οποίο επωφελούμαστε εμείς, 

οι κάτοικοι των αναπτυγμένων χωρών, όπως και οι έμποροι των γεωργικών πρώτων 

υλών, και από τον οποίο καταδικάζονται εκατομμύρια ανθρώπων. Ζώντας αυτό το 

τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό σκάνδαλο οι άνθρωποι που έτυχε να γεννηθούν στις 

περιοχές όπου η επιβίωση αποτελεί άθλο δεν αποδέχονται μοιρολατρικά τον άνισο 

καταμερισμό ευκαιριών στη ζωή και προσπαθούν να συμμετάσχουν, έστω και 

ελάχιστα, στον πλούτο της ανθρωπότητας. Εντείνουν, μάλιστα, τις σχετικές 

προσπάθειές τους, όταν αυτές αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα που έχουν για να 

διατηρήσουν στη ζωή τα πιο κοντινά του πρόσωπα: τα παιδιά τους. Ο φόβος των 

Ευρωπαίων πολιτών ότι μπορεί να διαταραχθεί η δική τους ευημερία εάν εισρεύσουν 

πολλοί από τους φτωχούς των άλλων χωρών φαντάζει ακατανόητος στο νου των 

φτωχών του κόσμου, αλλά και πολλών ειδημόνων. Είναι ακατανόητος, όταν 

αναλογίζονται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώνται τεράστια ποσά για την 

απόσυρση ή την καταστροφή προϊόντων με μοναδικό στόχο τη διατήρηση των 

υψηλών τιμών τους και κατ επέκταση τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που 

συνδέονται με την παραγωγή και τη διακίνηση αυτών των προϊόντων. Τούτο σημαίνει 

ότι το οικονομικό μας σύστημα παράγει παράδοξα που δεν γίνονται κατανοητά και 

αποδεκτά από τους φτωχούς και δυστυχισμένους των άλλων χωρών. Και αυτοί 

αντιμετωπίζοντας την απειλή της διαρκούς ανέχειας, με ότι αυτή συνεπάγεται για 

τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγουν ως στρατηγική επίλυση των 

προβλημάτων τους τη μετανάστευση προς τις ευημερούσες χώρες μας. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα με την οποία πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Επί της ουσίας, εμείς οι 

Ευρωπαίοι καλούμαστε να εξοικειωθούμε με το γεγονός ότι ο πλούτος μας και η 

δημοκρατία μας είναι το φως που προσελκύει σαν φάρος σωτηρίας τους ανθρώπους 

που ζουν στο σκοτάδι της φτώχειας, των φυλετικών διακρίσεων και πολιτικής και 

κοινωνικής καταπίεσης.
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Η μετανάστευση έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις βραχυχρόνια και 

μακροπρόθεσμα για το άτομο και τη χώρα αποστολής του και για τη χώρα

βασικό σύνθημα που επικράτησε στην αρχή της δεκαετίας του 60, όταν 

παρουσιάστηκε η μεγάλη αιχμή της μετανάστευσης, δεν επιδέχεται μονοσήμαντη 

απάντηση.

Θετικές συνέπειες για τη χώρα προέλευσης

> Η μετανάστευση έλυσε, έστω και πρόσκαιρα, το οξύ πρόβλημα της ανεργίας 

και της υποαπασχόλησης που χαρακτήριζαν την Ελλάδα της μεταπολεμικής 

περιόδου. Η απογραφή πληθυσμού του 1961 ανεβάζει τους ανέργους σε 

216.000. χωρίς την εξωτερική μετανάστευση η απορρόφηση αυτών των 

ανέργων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

y Οι μετανάστες με την αποστολή εμβασμάτων προς τους συγγενείς που 

άφηναν πίσω συνέβαλαν στην αύξηση και στη βελτίωση του ισοζυγίου 

πληρωμών. Τα συνολικά μεταναστευτικά εμβάσματα έφθασαν το ύψος του 

1.120 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 1950-1964 και 4.660 

εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 1965-1975.

> Η απόκτηση κάποιας ειδικότητας έχει ευεργετική επίδραση, γιατί οι 

επαναπατριζόμενοι θα μπορούν να πληρώσουν τα κενά της εξειδικευμένης 

εργασίας που έχει ανάγκη η χώρα.

> Η μετανάστευση λειτούργησε εξομαλυντικά για την κρατούσα τάξη, γιατί το 

τμήμα του πληθυσμού, που πιεζόμενο στα βιοτικά προβλήματα, ήταν πιθανό 

να διεκδικεί με διάφορους τρόπους τουλάχιστο εργασία, στο εξωτερικό

> Η καλή και συνεχής αμοιβή του επιτρέπει να γίνεται μέχρις ενός σημείου 

κοινωνός των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού και της τεχνολογίας, 

δηλαδή του ανεβάζει το βιοτικό του επίπεδο.

> Η κοινωνική ασφάλιση που η χώρα υποδοχής του παρέχει του δημιουργεί τη 

σιγουριά για να αντιμετωπίσει το «αύριο» και τον απαλλάσσει από το άγχος 

της αβεβαιότητας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

119 Κασιμάτη Κ, Μετανάστευση- Παλιννόστηση- Η προβληματική της νέας γενιάς, Αθήνα 1984, σελ.
36

υποδοχής119. Έτσι στο ερώτημα αν η μετανάστευση είναι «ευλογία ή κατάρα», το
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> Με τη συνεχή εργασία και την καλή αμοιβή δημιουργεί μια καλύτερη 

προοπτική για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών του και 

ιδιαίτερα για την μόρφωσή τους, κυρίως όσων έμειναν πίσω στην Ελλάδα.

> Ακόμη και η επαφή του με το καινούριο περιβάλλον του μεγαλώνει τον 

κύκλο των ενδιαφερόντων του και του πλαταίνει τον ορίζοντα των γνώσεων.

Αρνητικές συνέπειες για τη χώρα προέλευσης

> Η μετανάστευση αποστέρησε τη χώρα από ένα σημαντικό σε όγκο και ζωτικό 

σε σύνθεση τμήμα του πληθυσμού της. Οι αρνητικές επιδράσεις πάνω στην 

πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας ήταν περισσότερο έντονες στις αγροτικές 

και ακριτικές περιοχές. Παράλληλα με την πληθυσμιακή εξέλιξη η 

μετανάστευση επηρέασε αρνητικά τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, 

γιατί στην περίοδο 1960-1970 απορρόφησε κυρίως άνδρες, και την πυραμίδα 

ηλικιών γιατί οι μετανάστες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό ήταν ηλικίας 15- 

45 χρονών. Αυτή η δημογραφική διαταραχή ευνοεί την υπογεννητικότητα και 

οδηγεί σε στασιμότητα και γήρανση του πληθυσμού120.

> Στη μετανάστευση οφείλεται μέχρι ενός σημείου και η στενότητα εργασίας 

που παρατηρήθηκε σε ορισμένους κλάδους και πήρε συγκεκριμένη μορφή 

στην περίοδο 1972-1074.

> Η μετανάστευση επιτείνει ακόμη την εξάρτηση της χώρας μας από τις χώρες 

υποδοχής μεταναστών. Για λόγους οικονομικούς, για λόγους κοινωνικής 

πολιτικής και για λόγους εξωτερικής πολιτικής οι χώρες υποδοχής άλλοτε 

ευνοούν και άλλοτε περιορίζουν τη μετανάστευση από ορισμένες χώρες, 

σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής, την οικονομική συγκυρία και τις 

σχέσεις τους σε τις χώρες αποστολής μεταναστών.

120 Βλ ο.π, σελ. 38
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Αρνητικές συνέπειες για το μετανάστη

> Το ψυχολογικό κόστος για τον μετανάστη είναι υψηλό. Έχει να αντιμετωπίσει

προβλήματα επικοινωνίας στη χώρα υποδοχής, δυσκολίες στη γλώσσα,

αποστέρηση από την οικογένεια του και γενικά αντιξοότητες από το αγροτικό

περιβάλλον, στο βιομηχανικό. Αντιμετωπίζει προβλήματα στην εκπαίδευση

των παιδιών του. Τα παιδιά, όπως και οι γονείς, έχουν προβλήματα γλώσσας.

Στις δυσκολίες της γλώσσας της χώρας υποδοχής προστίθεται και το

διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών που ισχύει στις χώρες υποδοχής, με

αποτέλεσμα τα παιδιά των μεταναστών να καθυστερούν ένα τουλάχιστον

χρόνο στις σπουδές τους και ένα μικρό ποσοστό μόνο να κατορθώνει να

συμπληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση με επιτυχία. Οι τίτλοι σπουδών

που αποκτούν τα παιδιά των μεταναστών στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζονται

πάντοτε στην Ελλάδα, επομένως δυσκολεύει την επιστροφή τους αν την

θελήσουν και αντίστροφα. Η δυσκολία στη γλώσσα και το διαφορετικό

επίπεδο και περιεχόμενο εκπαίδευσης που έχουν γονείς και παιδιά

δημιουργούν πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ τους, με δυσάρεστες για τον
121οικογενειακό θεσμό συνέπειες

> Τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που προκάλεσε η μετανάστευση 

στις οικογένειες των μεταναστών που δεν τους ακολούθησαν στις χώρες 

υποδοχής είναι μεγάλα. Οι επιπτώσεις αφορούσαν την ίδια οικογενειακή 

δομή. Συχνά υπήρχε διάλυση της οικογένειας. Οι οικογένειες που έμεναν πίσω 

είχαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, απογοητεύσεις και κοινωνική 

απομόνωση, γιατί η οικογένεια χωρίς πατέρα ή η μητέρα χωρίς άντρα, 

αποτελεί αρνητικό στερεότυπο για την στενή κοινωνία που ζουν.Τα 

εκπαιδευτικά προβλήματα θεωρούνται από τους Έλληνες εργάτες- μετανάστες 

τα σημαντικότερα από όλα όσα αντιμετωπίζουν. Η θεώρηση αυτή είναι 

αποτέλεσμα από τη μια πλευρά της νεοελληνικής ευαισθησίας απέναντι στα 

θέματα εκπαίδευσης, που τους κάνει να μην δέχονται μοιρολατρικά τα 

άσχημα εκπαιδευτικά συστήματα και κυρίως εκείνα που αποκλείουν τη 

δυνατότητα σπουδών για το παιδί τους.

121 Βλο.π, σελ. 39
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Το μέλλον της μετανάστευσης στην χώρα υποδοχής δεν εξαρτάται μόνο από το 

“πνεύμα” της μεταναστευτικής πολιτικής και τον τρόπο που αυτή ασκείται.

Εξαρτάται επίσης και κυρίως από τον βαθμό στον οποίο η πολιτική αυτή λαμβάνει
122υπόψη την πραγματικότητα της μεταναστευτικής δυναμικής . Αυτό σημαίνει 

εξειδίκευση των ρυθμίσεων έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα και οι 

διαφοροποιήσεις της παραπάνω δυναμικής. Και κυρίως να λαμβάνονται υπόψη όχι 

μόνο οι ιδιαιτερότητες των φύλων και των ηλικιών αλλά και η σημασία των 

οικογενειακών δεσμών και σχέσεων.

Κασιμάτη Κ- Μουσούρου Λ, Φύλο και μετανάστευση, Αθήνα 2007, σελ. 290
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5. Παλιννόστηση

Με δεδομένη την ευρύτατη διασπορά των πέντε εκατομμυρίων ελλήνων ομογενών 

και τη συνεχή μεταβολή των πολιτικών, οικονομικών και εθνικών συνθηκών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η παλιννόστηση προς το εθνικό κέντρο θα αποτελεί μια διαρκή 

πραγματικότητα που θα χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία . Οι Έλληνες 

ομογενείς που επαναπατρίζονται αποτελούν μια ευρεία και ποικιλόμορφη ομάδα ως 

προς τον αριθμό και τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.: 

φιλοξενούμενοι εργάτες από τη δυτική Ευρώπη και κυρίως τη Γερμανία, απόδημοι 

έλληνες πολίτες των χωρών υποδοχής από ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, πολιτικοί 

πρόσφυγες από ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες και την πρώην Σοβιετική Ένωση καθώς 

και έλληνες ομογενείς από την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλες ελληνικές παροικίες 

της Ασίας και της Αφρικής.

Οι ομογενείς μετανάστες των τελευταίων ετών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να 

περιέλθουν σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο λόγω της φτώχειας, 

αλλά κυρίως λόγω στέρησης του δικαιώματος για αποδοχή και σεβασμό της 

ετερότητας και λόγω των συναισθημάτων αποξένωσης και απομόνωσης που 

δημιουργεί η διαφορά μεταξύ προσδοκίας πριν από τη μετανάστευσης και 

πραγματικότητας στο κράτος που πάντα υπήρξε ο εθνικός τους χώρος αναφοράς123 124. 

Με την πρακτική που σήμερα αναπτύσσει η ελληνική πολιτεία για «λιγότερο 

κοινωνικό κράτος» όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού αποκλείονται από 

τις υπηρεσίες που προσφέρει το κοινωνικό κράτος και από τα τυπικά και άτυπα 

δίκτυα προστασίας των αδυνάτων. Στο ελληνικό κράτος λειτουργούν δημόσιοι 

οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες των 

Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων, των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 

των Βορειοηπειρωτών. Όμως δεν υπάρχει συγχρονισμένη παρέμβαση, η οποία θα 

μπορούσε να περιορίσει την αποστέρηση των δύο τελευταίων πληθυσμιακά 

κατηγοριών από αγαθά που συνιστούν τον εθνικό τρόπο ζωής.

123 Βεργέτη Μ, Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός. Θεσ/νίκη 1999, σελ. 11
124 Βλο.π, σελ. 65
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Στο οικονομικό επίπεδο ο κοινωνικός αποκλεισμός εκφράζεται κατά κύριο 

λόγο ως αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ως αποκλεισμός από τη στέγαση και 

ως αποκλεισμός από την εκπαίδευση . Οι Πολιτικοί Πρόσφυγες, παρά τα 

προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν τα πρώτα 

χρόνια, εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία χωρίς να βιώσουν στην πλειονότητά 

τους κοινωνικό αποκλεισμό. Τα οικονομικά προβλήματα ήταν οξύτερα για τους 

Πολιτικούς Πρόσφυγες που παλιννόστησαν πριν από το 1983. Οι ομογενείς έφευγαν 

από τα κράτη όπου είχαν μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία και η ιατρική περίθαλψη και 

τα συνταξιοδοτικά προγράμματα κάλυπταν τις ανάγκες τους. Διακρατική συμφωνία 

μεταφοράς των συντάξεων και των ασφαλιστικών εισφορών δεν υπήρχε. Δηλαδή, 

μετά τον επαναπατρισμό και μέχρι την εξεύρεση εργασίας δεν υπήρχε κανείς πόρο 

ζωής. Μόνη ελπίδα ήταν η πιθανή συμφωνία των συγγενών στη διευθέτηση των 

θεμάτων της οικογενειακής περιουσίας. Από το 1983 η μεταφορά των συντάξεων 

άρχισε να διευκολύνει τη ζωή τους, η σύνταξη όμως που δίνεται είναι η κατώτερη 

εργατική σύνταξη του ΙΚΑ, η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. 

Για τις νεότερες γενιές η εξασφάλιση οποιοσδήποτε εργασίας και ακόμα περισσότερο 

η εύρεση εργασίας ανάλογης με την αποκτηθείσα ειδικότητα ήταν ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήματα ένταξης στην ελλαδική κοινωνία. Στους ομογενείς από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση της περιόδου 1965-1967 δεν δόθηκε κρατική βοήθεια. Η 

πολιτική αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική 

περιθωριοποίηση των Ποντίων αυτών, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Οι Πόντιοι 

μετανάστες του κύματος από το 1985 μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα οικονομικής ένταξης. Στους οικονομικούς παράγοντες κοινωνικού 

αποκλεισμού συγκαταλέγονται μακρά διαστήματα ανεργίας, δυσκολία στην εξεύρεση 

εργασίας, ετεροαπασχόληση, υποαπασχόληση, χαμηλού γοήτρου και χαμηλής 

αμοιβής εργασία, μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων συγκριτικά με τους ντόπιους, μικρή 

συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, χαμηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης και 

συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ατόμων που πριν τη μετανάστευση 

ήταν μαθητές. 125

125 Δαμανάκης Μ, Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Αθήνα 
2005, σελ. 45
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Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν τον πρώτο χρόνο οξύτατο στεγαστικό 

πρόβλημα. Υπάρχει τάση εγκατάστασης σε προστατευμένο περιβάλλον, όπως αυτό 

παρέχεται από την ύπαρξη συγγενών, φίλων και κράτους πρόνοιας126. Το 74% των 

ατόμων άνω των δεκαοχτώ ετών στην Αττική, όπου δεν υπάρχει κρατικό πρόγραμμα 

υποστήριξης με παροχή στέγης, δήλωσε ως κύριο λόγο εγκατάστασης στην περιοχή 

την ύπαρξη συγγενών και φίλων. Για την Ξάνθη η τάση εγκατάστασης σε 

προστατευμένο περιβάλλον εκφράστηκε από το 73% που δήλωσε ότι εγκαταστάθηκε 

στην περιοχή λόγω του κρατικού προγράμματος υποστήριξης, στο οποίο το 

σημαντικότερο στοιχείο είναι η παροχή στέγης. Στην ίδια πόλη το 15% ανέφερε ως 

κύριο λόγο εγκατάστασης την ύπαρξη συγγενών και φίλων. Οι μηχανισμοί της 

οικογενειακής και κοινοτικής αλληλεγγύης εξασφαλίζουν βοήθεια στην κατασκευή 

και στις επιδιορθώσεις των σπιτιών. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Χωρίς 

κρατική βοήθεια και σταθερή, καλά αμοιβόμενη απασχόληση, 42% του δείγματος 

στην Αττική έχουν ιδιόκτητη κατοικία και είναι φανερό ότι και το υπόλοιπο ποσοστό 

τελικά θα αποκτήσει δικό του σπίτι. Υπάρχει τάση για απόκτηση ιδιόκτητης 

κατοικίας γιατί θεωρούν ότι «το κτίσιμο του σπιτιού βοηθά το ρίζωμα στον τόπο». Οι 

ιδιοκτήτες κατοικίας είναι σε περιοχές όπου υπάρχουν φθηνά οικόπεδα και επικρατεί 

η αυθαίρετη δόμηση. Περισσότερες από τις μισές κατοικίες στερούνται κεντρικής 

θέρμανσης. Οι συνθήκες στέγασης είναι καλύτερες στις περιοχές όπου η πολιτεία 

παρέχει δικαίωμα χρήσης σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν ή νοικιάζονται για τους 

ομογενείς.

Τα παιδιά των παλιννοστούντων αποτελούν μια σημαντική ομάδα παιδιών, με 

ξεχωριστά προβλήματα στον ελληνικό χώρο. Μετά το 1988, κάθε χρόνο 

παλιννοστούν στην Ελλάδα οχτώ με δέκα χιλιάδες παιδιά, ηλικίας από έξι μέχρι 

δεκαεφτά χρονών. Τα παιδιά των ελλήνων ομογενών που επαναπατρίζονται καθώς 

και τα παιδιά των άλλων γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων που ζουν στην 

Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα σχολικής και κοινωνικής 

ένταξης, τα οποία ανάγονται τόσο στην περίοδο της κοινωνικοποίησής τους στις 

χώρες υποδοχής όσο και στη συγκεκριμένη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα 

της χώρας μας. Βέβαια, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά τα ίδια προβλήματα και με 

την ίδια ένταση.

126 Βλ ο.π, σελ. 70
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Ωστόσο, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη γλωσσική και πολιτισμική τους 

διαφοροποίηση από το ντόπιο πληθυσμό . Η έρευνα για τα κοινωνικά, ψυχολογικά 

και σχολικά προβλήματα των παλιννοστούντων παιδιών κατά τη διαδικασία ένταξή 

τους στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ περιορισμένη. Στα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών διαπιστώνεται η ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στο επίπεδο των 

κοινωνικών σχέσεων και της διαπροσωπικής συμπεριφοράς των παιδιών των 

μεταναστών, τα οποία παρουσιάζονται ως «δειλά στις σχέσεις με τα άλλα παιδιά», 

«υπερβολικά υπάκουα», «επιθετικά στο ομαδικό παιχνίδι», με «φοβίες» και με την 

τάση να συναναστρέφονται παιδιά με ανάλογες εμπειρίες.

Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς των παλιννοστούντων 

παιδιών που καλλιεργήθηκε στις χώρες υποδοχής και το άγχος που δημιουργεί η 

αλλαγή του πολιτισμικού περιβάλλοντος θεωρούνται από τους ερευνητές βασικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Η 

διερεύνηση των σχολικών προβλημάτων των παιδιών ελλήνων επαναπατριζόμενων 

μεταναστών από χώρες της Δ. Ευρώπης, την Αμερική, τον Καναδά και την 

Αυστραλία, που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος για τη «Σχολική Επανένταξη 

των Παλιννοστούντων Μαθητών» έδειξε ότι:

α) δεν υπάρχει ένας τύπος αλλά πολλοί τύποι παλιννοστούντων μαθητών, 

β) το ελληνικό σχολείο και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος ασκούν ισχυρές 

συμμορφωτικές πιέσεις στους παλιννοστούντες μαθητές, οι οποίοι πρέπει με τη 

λογική της ομοιομορφίας να αποβάλουν τα πολιτισμικά στοιχεία που φέρνουν μαζί 

τους,

γ) μικρό μόνο ποσοστό παλιννοστούντων μαθητών κατορθώνει να ξεπεράσει το 

φράγμα του «κακού» μαθητή και να εξελιχθεί σε «καλό» ή «πολύ καλό» μαθητή, 

δ) οι περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται στα γλωσσικά και 

φυσιογνωστικά μαθήματα,

ε) οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους παλιννοστούντες μαθητές είναι κατά 

κανόνα χαμηλές σε αντίθεση με αυτές των γονέων και των ίδιων των μαθητών που 

είναι υψηλές παρά τη χαμηλή σχολική τους επίδοση.

Βλ ο.π, σελ. 86
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στ) οι σχέσεις των παλιννοστούντων μαθητών και εκπαιδευτικών εμφανίζουν σοβαρά 

προβλήματα,

ζ) οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που αποτελούν και την πλειονότητα των 

παλιννοστούντων είναι δυσαρεστημένοι με την πορεία επανένταξής τους, έχουν την 

τάση να εξιδανικεύουν τη χώρα υποδοχής και το αντίστοιχο σχολικό σύστημα και 

επιθυμούν να επιστρέφουν ξανά στη χώρα υποδοχής,

η) οι σχέσεις με τους ντόπιους συμμαθητές τους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα.
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6. Ανθρώπινα δικαιώματα

Τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν μία από τις 

σημαντικότερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο 

του παγκόσμιου ενδιαφέροντος128 129. Θεωρούνται ευρύτατα ως θεμελιώδεις αρχές του 

πολιτικού ανθρωπισμού, ως ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης, δίκαιης και ειρηνικής 

συνύπαρξης ατόμων και λαών, ως όρος και όριο της δημοκρατίας. Εμφανίζονται ως 

ανθρωπιστικές αξίες, που μπορούν να δώσουν βάση και προοπτική στην πολιτική 

πράξη, τόσο στα πλαίσια των επιμέρους κρατών όσο και σε οικουμενικό επίπεδο. 

Έχουν εγχαραχθεί στη συνείδηση της σύγχρονης ανθρωπότητας ως σύμβολα του 

αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη, παρόλες τις διαφοροποιήσεις στη 

συγκεκριμένη ερμηνεία και πραγμάτωσή τους, αποτελούν ένα ερώτημα το οποίο 

αγγίζει τα θεμέλια των πολιτισμών και του πολιτισμού της ανθρωπότητας, ένα 

ερώτημα απέναντι στο οποίο κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Πράγματι 

δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε μια παγκόσμια κοινωνία του μέλλοντος, τα 

ανθρωπιστικά κριτήρια της οποίας δεν θα περιλάμβαναν τα δικαιώματα του 

ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά, παρά τις συνεχείς αμφισβητήσεις και παραβιάσεις 

τους, αποτελούν «κτήμα ες αεί», κατακτήσεις οριστικές για την ανθρωπότητα.

«Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική 

μεταχείριση ή ποινή» . Αυτή η δήλωση του άρθρου 7 της Διεθνούς Συνθήκης για 

τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα είναι μέρος αυτού που ο Μάικλ Ιγκνάτιεφ 

αποκαλεί ορθά «η νομική επανάσταση» στα ανθρώπινα δικαιώματα μετά το 1945. Ο 

σκοπός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να προστατεύουν τον ανθρώπινο 

παράγοντα, το άνθρωπο ως παράγοντα ζωής και εξέλιξης, και επομένως να 

προστατεύουν τους ανθρώπους ως άτομα εναντίον της κακομεταχείρισης και της 

καταπίεσης130. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουν τον πυρήνα της αρνητικής 

ελευθερίας, την ελευθερία από την κακομεταχείριση, την καταπίεση και τη 

σκληρότητα. Αυτό είναι αφετηρία για πολύπλοκους συλλογισμούς σχετικά με το 

ποιοι θα πρέπει να είναι οι σκοποί και το περιεχόμενο του εξελισσόμενου διεθνούς 

καθεστώτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα

128 Δεληκωστάντης Κ, Τα δικαιώματα του ανθρώπου: Δυτικό ιδεολόγημα ή οικουμενικό ήθος;, 
Θεσ/νίκη, σελ. 11
129 Ιγκνάτιεφ Μ, Τα ανθρώπινη δικαιώματα ως πολιτική και ως ειδωλολατρία, Αθήνα 2002, σελ. 29
130 Βλ ο.π, σελ. 31
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και η προστασία των ανθρώπων από την κακομεταχείριση και την καταπίεση δεν 

μπορεί να ταυτίζεται απλώς με την αρνητική ελευθερία, την ελευθερία από την 

παρέμβαση. Ούτε ο πυρήνας των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελείται μόνο από 

αρνητικές ελευθερίες. Το δικαίωμα στο προς το ζην είναι εξίσου αναγκαίο όσο και το 

δικαίωμα έναντι των βασανιστηρίων. Δεν είναι αρνητική ελευθερία, όπως το 

δικαίωμα έναντι στη σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία. Οι λιμοκτονούντες δεν είναι 

περισσότερο άνθρωποι από εκείνους που υφίστανται σκληρή και απάνθρωπη 

τιμωρία. Το να περιληφθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα το δικαίωμα στα προς το ζην 

ήταν επίσης σημαντικό στοιχείο, προκειμένου να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 

την φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. (Ιγκνάτιεφ, 2002)

Ακόμα και αν σημαντικός σκοπός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι να 

προστατεύουν τον ανθρώπινο παράγοντα, ακόμα και αν τα δικαιώματα που τον 

προστατεύουν δεν είναι αποκλειστικά αρνητικές ελευθερίες, εξακολουθεί να ισχύει 

ότι ένα καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αξιώνει να είναι πλήρες από ηθική 

άποψη. Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην διεθνή αρένα δεν εγγυάται 

ότι εκείνος του οποίου τα δικαιώματα προστατεύονται αποτελεσματικά θα ζήσει μια 

υπέροχη ζωή ούτε καν μια καλή ζωή. Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά 

και εφαρμόζονται, είναι αποτελεσματικά εργαλεία για να προστατεύουν τα άτομα 

από κακομεταχείριση, σκληρότητα, εξευτελισμό και τα παρόμοια. Αυτός ο σκοπός τω 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να παράσχει έναν οδηγό για το περιεχόμενο του 

καθεστώτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προστασία εναντίον της σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής

μεταχείρισης θεωρείται ευρέως ο πυρήνας του καθεστώτος ανθρώπινων 
131δικαιωμάτων . Αν η προστασία εναντίον της σκληρότητας και του εξευτελισμού 

δεν είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τότε μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν είναι 

ανθρώπινο δικαίωμα. Το να πιστεύει κανείς στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 

συνεπάγεται ότι πιστεύει ότι υπάρχουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο σκοπό. Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά εργαλεία για την προστασία των ανθρώπων 

από τη σκληρότητα, την καταπίεση και τον εξευτελισμό. Αυτό όλο και όλο χρειάζεται 

να πιστεύουμε για να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

131 Βλο.π, σελ. 33
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6.1 Το δικαίωμα στην παιδεία

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οικουμενική Διακήρυξης του 1948 καθένας έχει 
132δικαίωμα στην εκπαίδευση . Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν στη 

στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η 

πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους 

όρους, ανάλογα με τις ικανότητάς τους. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην 

πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει 

την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες 

τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. Οι γονείς 

έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της εκπαίδευσης που 

θα δοθεί στα παιδιά. (Πανταζής, 2006)

Στα δύο πρώτα άρθρα της Σύμβασης εναντίον των Διακρίσεων στην Παιδεία 

συντελείται μία διαφοροποίηση των αιτημάτων για αποφυγή διακρίσεων από πλευράς 

του κράτους και για εξασφάλιση ενός φάσματος εκπαιδευτικών δυνατοτήτων : 

«Άρθρο 1»

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως, ο όρος «διακρίσεις» περιλαμβάνει 

κάθε διαφοροποίηση, εξαίρεση, περιορισμό ή προτίμηση, η οποία λόγω φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή 

κοινωνικής προέλευσης, οικονομικής κατάστασης ή οικογενειακής καταγωγής, έχει 

ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση ή αποδυνάμωση της ίσης μεταχείρισης 

στην εκπαίδευση και ειδικότερα:

α)τη στέρηση οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας από την πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε μορφής ή βαθμίδας εκπαίδευση,

β)τον περιορισμό οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας σε εκπαίδευση κατώτερου 

επιπέδου 132 133

132 Πανταζής Β, Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αθήνα 2006, σελ. 156
133Βλο.π, σελ. 158
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γ) υπό την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 2 της παρούσας Συμβάσεως, την 

εγκαθίδρυση ή διατήρηση ξεχωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων ή ιδρυμάτων για 

άτομα ή ομάδες,

δ)την επιβολή σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα συνθηκών ασυμβίβαστων με 

την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος «εκπαίδευση» αναφέρεται σε 

όλες τις μορφές και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει την πρόσβαση σε 

αυτή, το επίπεδο και την ποιότητά της και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται.

Το 1952 συντάχθηκε ένα άρθρο για την παιδεία το περιεχόμενο του οποίου 

είναι το εξής: “καθένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται να στερηθεί το δικαίωμα της 

εκπαίδευσης. Κατά την άσκηση οποιονδήποτε λειτουργιών, τις οποίες το κράτος 

αναλαμβάνει ως σχετιζόμενες με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, πρέπει να είναι 

σεβαστό το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίσουν εκπαίδευση και διδασκαλία 

σύμφωνες προς τις προσωπικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις”.

Το δικαίωμα εκπαίδευσης τείνει να αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες και τις 

μορφές εκπαίδευσης134. Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν 

την υποχρεωτική φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και τη δεύτερη βαθμίδα. Σε αυτή την 

περίπτωση το γονεικό δικαίωμα δεν παραβιάζεται. Το δικαίωμα εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει τουλάχιστον μια απαλλαγμένη από διακρίσεις πρόσβαση στις 

υπάρχουσες δομές, το αίτημα για εκπαίδευση σε μια εθνική γλώσσα, την κρατική 

αναγνώριση των ενδεικτικών και των λοιπών εκπαιδευτικών διπλωμάτων τα οποία 

αποκτώνται στη χώρα. Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και την κοσμοθεωρία των γονέων. Σε αυτές περιλαμβάνεται για 

παράδειγμα η ελευθερία να φέρουν κατά τη διάρκεια του σχολικού μαθήματος 

ενδυμασία και σύμβολα θρησκευτικού περιεχομένου στο βαθμό κατά τον οποίο αυτό 

δεν συμβαίνει με επιθετικό και προκλητικό τρόπο.

ι34Βλ ο.π, σελ. 175
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6.2 Τα δικαιώματα του παιδιού

Στην Παγκόσμια Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα Ηνωμένα 

Έθνη διακήρυξαν ότι τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη . 

Έχοντας πεισθεί ότι η οικογένεια όντας η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνία και το 

φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της, και 

ιδιαίτερα των παιδιών, πρέπει να έχει την προστασία και την υποστήριξη που 

χρειάζεται για να μπορέσει να διαδραματίσει πληρέστατα το ρόλο της στην 

κοινότητα. Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί, για την αρμονική ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του, πρέπει να μεγαλώσει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σε 

ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης. Είναι σημαντικό να προετοιμαστεί 

πλήρως το παιδί για να ζήσει μια ατομική ζωή στην κοινωνία και να τραφεί μέσα στο 

πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και ειδικότερα μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, 

ισότητας και αλληλεγγύης.

Τα άρθρα της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού μπορούν να 

χωριστούν σε πέντε ομάδες:

Ορισμός της παιδικής ηλικίας και βασικές αρχές 

- Δικαιώματα κατά την ανάπτυξη 

Πολιτικά δικαιώματα

Δικαιώματα προστασίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις ζωής και 

προστασίας από τη κακοποίηση και τη εκμετάλλευση 

Διαδικαστικές διατάξεις

Η σύμβαση ορίζει ως παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ 
136ετών . Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται σε κάθε παιδί χωρίς καμία διάκριση φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής, 

εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης, ανικανότητας, 

γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Κάθε διάκριση με βάση κάποιο από 

αυτά τα χαρακτηριστικά, στην οικογένεια, σε ιδρύματα ή στην κοινωνία, είναι 

κανονιστικά αποκλεισμένη. 135 136

135Παράρτημα XIV Νόμος 2101/19992, Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του 
παιδιού, σελ. 397
136 Πανταζής Β, Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αθήνα 2006, σελ. 224
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Όποτε διαπιστώνονται τέτοιου είδους διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ενεργά. Το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες 

τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά. Η σύμβαση δεν προβαίνει σε συγκεκριμένες 

προτάσεις ως προς ένα κατάλογο κριτηρίων του συμφέροντος του παιδιού. Η 

επιτροπή επέστησε την προσοχή στ ο γεγονός ότι οι διατάξεις της σύμβασης πρέπει 

να γίνουν κατανοητές ως προς μία ενότητα.

Τα δικαιώματα κατά την ανάπτυξη περιλαμβάνουν αρχικά το σεβασμό 

απέναντι στο γονεικό δικαίωμα . Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να 

σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς , τα μέλη της 

διευρυμένης οικογένειας, οι νόμιμοι κηδεμόνες ή η τοπική κοινότητα να του 

παράσχουν κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, 

τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των 

δικαιωμάτων που του ορίζει η παρούσα σύμβαση.Στην ομάδα των δικαιωμάτων 

εντάσσονται το δικαίωμα στη ζωή, τα δικαιώματα εγγραφής στο ληξιαρχείο, 

ονόματος και ιθαγένειας, το δικαίωμα σε μια ταυτότητα, τα δικαιώματά του σε σχέση 

με τον αποχωρισμό από τους γονείς και της διατήρησης προσωπικών σχέσεων με 

αυτούς, τα δικαιώματα σε σχέση με την οικογενειακή επανένωση και των 

προσωπικών επαφών και τα δικαιώματα σε σχέση με την αθέμιτη μετακίνηση στο 

εξωτερικό. Όπως τα άλλα δικαιώματα, έτσι και τα δικαιώματα κατά την ανάπτυξη 

μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα και σε μικρότερα παιδιά. Όταν οι γονείς δεν 

φροντίζουν σωστά για το παιδί τους ή βασανίζουν και κακοποιούν το παιδί, μπορεί το 

δικαστήριο να λάβει μέτρα, προκειμένου ένα παιδί να απομακρυνθεί από τους γονείς 

του, ακόμα και αν αυτό οι γονείς δεν το επιθυμούν. Το δικαστήριο θα λάβει μία 

τέτοια απόφαση κατά την οποία αυτό είναι το καλύτερο για το παιδί.

137 Βλ ο.π, σελ. 225
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Για τα πολιτικά δικαιώματα του παιδιού ισχύει η αρχή ότι πρόκειται για τα ίδια 

δικαιώματα με εκείνα των ενηλίκων και ότι η εξάσκησή τους υπόκειται μόνο στους 

περιορισμούς οι οποίοι ισχύουν επίσης για τους ενηλίκους138. Το γεγονός ότι πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του παιδιού αποτελεί το κέντρο βάρους του Άρθρου

12:

1) Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης 

το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε 

θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με 

την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του.

2) Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 

ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, 

είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά 

τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.

Η από κοινού ευθύνη των. γονέων για το συμφέρον του παιδιού προετοιμάζεται 

στον κατάλογο των δικαιωμάτων προστασίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις ζωής και 

απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση139. Περιεχόμενό του αποτελούν: η 

προστασία από κάθε μορφής βίας, η κακοποίηση, η παραμέληση,

συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της απαγόρευσης των σωματικών ποινών, τα 

παιδιά τα οποία στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος, η ανάδοχη οικογένεια, η 

υιοθεσία, τα παιδιά- πρόσφυγες, η υποστήριξη των ανάπηρων παιδιών, η πρόσβαση 

σε υπηρεσίες υγείας, η τοποθέτηση σε οικογένεια με σκοπό τη θεραπεία, η κοινωνική 

πρόνοια, οι κατάλληλες συνθήκες ζωής και η διατροφή, το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και εκπαιδευτικά ιδρύματα, η προστασία των 

μειονοτήτων, η παιδική εργασία και η προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση, 

η προστασία από ναρκωτικές ουσίες, η προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση, 

τα μέτρα κατά των απαγωγών και του δουλεμπορίου παιδιών, η προστασία από κάθε

138 Βλο.π, σελ. 229
139 Βλο.π, σελ. 231
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άλλη μορφή εκμετάλλευσης, η απαγόρευση των βασανιστηρίων, της θανατικής 

ποινής, της ισόβιας κάθειρξης, το δικαίωμα σε νομική συμπαράσταση, η προστασία 

σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων, η επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις, η 

ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη παιδιών- θυμάτων, η αντιμετώπιση του παιδιού 

στο ποινικό δίκαιο και η ποινική διαδικασία.
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7. Πολυπολιτισμική κοινωνία

«Η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα, η ανεκτικότητα είναι ανθρωπιά» 140 *. 

Ίσως να είναι αυτό το νόημα της φράσης, που μέσα από τις λέξεις και τη δύναμη που 

κλείνουν μέσα τους, μπορεί να προσδιορίσει τη συμβίωση ανάμεσα σε ανθρώπους 

τόσο διαφορετικούς και παράλληλα τόσο ίδιους, ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας, 

διαφορετικής κουλτούρας, ακόμη και διαφορετικής φυλής, που όμως μαθαίνουν να 

ζουν στον ίδιο τόπο, να εργάζονται και να συχνάζουν στους ίδιους χώρους, να 

συναναστρέφονται μεταξύ τους και να αποκτούν τόσα κοινά σημεία, ενώ ταυτό

χρονα να διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους (συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία).

Η μαζική και παράνομη εγκατάσταση ξένων μεταναστών στην Ελλάδα την 

τελευταία δεκαετία, εκτός από τις αλλαγές, ως επί το πλείστον αρνητικές, που έχει 

επιφέρει στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, έχει εισάγει έναν νέο όρο στις πολιτικές 

συζητήσεις: την «πολυπολιτισμική κοινωνία» .Ως «πολυπολιτισμική κοινωνία» 

θεωρείται μία κοινωνία η οποία αποτελείται από πληθυσμούς διαφορετικών 

πολιτισμών, θρησκειών και φυλών. Οι πολιτικοί, δημοσιογράφοι και διανοούμενοι 

του κατεστημένου υποστηρίζουν την ανωτερότητα της «πολυπολιτισμικής» 

κοινωνίας απέναντι στην παραδοσιακή «μονοπολιτισμική» κοινωνία. Ποτέ δεν 

εξηγούν ποια ακριβώς είναι τα πλεονεκτήματα του «πολυπολιτισμού». χάριν των 

οποίων πρέπει να προκαλέσουμε μία τόσο σημαντική αλλαγή στην κοινωνία με 

άγνωστες και ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες για την πρόοδο και στην 

σταθερότητα της Ελλάδας.

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ως αποτέλεσμα της 

συμβίωσης του γηγενούς πληθυσμού με τις κοινότητες των μουσουλμάνων, των 

τσιγγάνων, των παλιννοστούντων ομογενών και των προσφύγων, διευρύνεται 

τελευταία από τη συνεχή έλευση μεταναστών, η οποία αυξάνει με γρήγορους

140 Αραμπατζή Α, Γούλα Κ, Δαλακούρα Μ, Κάλτσου Σ, Η συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία
ι4ιΔούκα Ν, Η στάση των Ελλήνων απέναντι στην πολυπολιτισμική κοινωνία, http://www.e- 
grammes.gr
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ρυθμούς τη γλωσσική και θρησκευτική ανομοιογένεια της χώρας μας, δημιουργώντας 

παράλληλα νέους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς142.

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία και η οποία δημοσιεύτηκε στις 15 

Μαρτίου 2005 διαπιστώνετε ότι η στάση των Ελλήνων απέναντι στην 

«πολυπολιτιστική κοινωνία» είναι άκρως αρνητική και απορριπτική1 . Η έκθεση 

συντάχθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Νίμεγκεν στην Ολλανδία 

και ο βασικός κορμός της έκθεσης αποτελείται από τις απαντήσεις σε 10 ερωτήματα 

για την στάση απέναντι στην «πολυπολιτιστική κοινωνία.(Δούκας Ν, 2005)

Οι Έλληνες είναι, με μεγάλη από τους άλλους Ευρωπαίους διαφορά, αντίθετοι 

στην «πολυπολιτισμική κοινωνία» στις διάφορες εκδοχές της. Το ποσοστό 

αντίδρασης των Ελλήνων είναι άνω του 70% σε 5 από τα 10 ερωτήματα και σε 

μερικά ερωτήματα ξεπερνάει το 85%!. Δύο ενδιαφέροντα πολιτικά συμπεράσματα 

εξάγονται από τα συγκριτικώς χαμηλά ποσοστά των Ελλήνων στα 2 ερωτήματα στα 

οποία η Ελλάδα δεν είναι στις χώρες με τα 3 υψηλότερα ποσοστά. Σύμφωνα με το 

ερώτημα 3. οι Έλληνες είναι αντίθετοι «μόνο» σε ποσοστό 32.5% στην χορήγηση 

πολιτικών δικαιωμάτων στους νόμιμους μετανάστες. Η αντίθεση των Ελλήνων 

συνεπώς είναι περισσότερο εστιασμένη στον περιορισμό των ξένων μεταναστών, 

παρά στην παραμονή τους με περιορισμένα δικαιώματα. Οι Έλληνες είναι 

(συγκριτικώς με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) σύμφωνοι να δεχθούν ξένους μετανάστες 

ως ισότιμους πολίτες, εφόσον όμως ο αριθμός τους είναι πολύ περιορισμένος. 

Αντιθέτως οι πολίτες άλλων χωρών δεν αντιτίθονται τόσο στην είσοδο ξένων 

μεταναστών, όσο στην χορήγηση πολιτικών δικαιωμάτων σε αυτούς. Σύμφωνα με το 

ερώτημα 6. οι Έλληνες είναι αντίθετοι σε φιλικές προς τους πρόσφυγες πολιτικές 

«μόνο» σε ποσοστό 31.13%. Η διαφορετική αντιμετώπιση οφείλεται στον όρο 

«πρόσφυγας» προς τον οποίο οι Έλληνες έχουν μία θετική προσέγγιση.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προφανές πως η ελληνική κοινωνία 

είναι συντριπτικά αντίθετη στην μετατροπή της σε «πολυπολιτισμική». Οι 

υποστηρικτές του «πολυπολιτισμού», αν και πολιτικώς κυρίαρχοι, αποτελούν 

ασήμαντη κοινωνική μειοψηφία. Μία μειοψηφία που όχι απλώς δεν σέβεται τις * 143

'42 Λαπαβίτσα Κ, Πολυπολιτισμική εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες, www.auth.gr
143Δούκα Ν, Η στάση των Ελλήνων απέναντι στην πολυπολιτισμική κοινωνία, http://www.e-
grammes.gr
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απόψεις της πλειοψηφίας των Ελλήνων, αλλά αντιθέτως τις υβρίζει συστηματικός ως 

«ρατσιστικές», «φασιστικές» και «αντιδημοκρατικές».

Η ιδέα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει διαδοθεί εντυπωσιακά στην 

Αγγλία κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων χρόνων και έχει καταστεί αντικείμενο

προσπάθεια πολιτικοποίησης της εκπαίδευσης με σκοπό την υπόθαλψη των 

απαιτήσεων της μειονότητας, ενώ για κάποιους ριζοσπαστικούς είναι η πιο οικεία 

ιδεολογική επινόηση για την διαιώνιση της πραγματικότητας της ρατσιστικής 

εκμετάλλευσης των εθνικών μειονοτήτων με το να υποθάλπουν τις πολιτισμικές τους 

κυπισθυσίρ.ί-

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες που τα άτομα βιώνουν σε 

πολιτισμικά ποικίλες και περίπλοκες ανθρώπινες συναντήσεις. Η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση θα μπορούσε να περιλάβει εμπειρίες οι οποίες α) προάγουν αναλυτικές 

και αξιολογικές ικανότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως συμμετοχική 

διαδικασία, ρατσισμός και σεξισμός, και την ισότητα της ισχύος, β) αναπτύσσουν 

ικανότητες για διευκρίνιση των αξιών, γ) εξετάζουν τις δυναμικές ποικίλων 

πολιτισμών και τις επιπτώσεις για την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και δ) 

εξετάζουν τις γλωσσικές αποκλίσεις και τις διάφορες μορφές μάθησης ως βάση για 

την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών.

Η εκπαίδευση αυτή επιδιώκει να επιτύχει τα παρακάτω: πρώτο, στοχεύει να 

καλλιεργεί βασικές ανθρώπινες ικανότητες, όπως κριτικά σκέψη, φαντασία, 

αυτοκριτική, την ικανότητα για εκλογίκευση και συζήτηση, την ικανότητα εκτίμησης 

του αποδεικτικού υλικού και σχηματισμού μιας ανεξάρτητης αυτόνομης κρίσης. 

Υπάρχει η προσδοκία ότι ο μαθητής κάποια μέρα θα γίνει ικανός για αυτοκαθορισμό 

και θα ζήσει μια ζωή ελεύθερου ανθρώπου, δηλαδή μια ζωή ελεύθερη από άγνοια, 

προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες και δογματισμούς, μια ζωή στην οποία θα μπορεί να 

επιλέγει ελεύθερα τα πιστεύω του και να σχεδιάζει τα δικά του πρότυπα ζωής. 

Δεύτερο, στοχεύει να καλλιεργήσει διανοητικές και ηθικές αρετές, όπως αγάπη για 

την αλήθεια, ανοιχτή διάθεση στον κόσμο, αντικειμενικότητα, διανοητική περιέργεια, 

ταπεινοφροσύνη, υγιή σκεπτικισμό για κάθε απαίτηση στην κατηγορηματικότητα και 144 145

144 Ζώνιου-Σιδέρη Α, Χάραμης Π, Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, Αθήνα 1997, σελ. 44
145 Βλο.π,σελ. 21

έντονης Για τους συντηρητικούς επικριτές, εκφράζει μια

ορισμού της πολυπολιτισμικής 

είναι η προετοιμασία για τις
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σεβασμό και ενδιαφέρον για άλλους146. Τρίτο, στοχεύει να εξοικειώσει το μαθητή με 

τα σπουδαία διανοητικά, ηθικά, θρησκευτικά, λογοτεχνικά και άλλα επιτεύγματα του 

ανθρώπινου πνεύματος. Ενδιαφέρεται να εισαγάγει το μαθητή όχι μόνο στο 

πολιτισμικό κεφάλαιο της δικής του κοινότητας, αλλά όλου του ανθρώπινου γένους, 

και έτσι να τον εξανθρωπίσει κυρίως παρά απλώς να τον κοινωνικοποιήσει.

Η εκπαίδευση δεν είναι πολιτισμικά ουδέτερη. Το διανοητικό της περιεχόμενο 

και ο προσανατολισμός της είναι διαποτισμένα από το παγκόσμια αποδεκτό 

χαρακτηριστικό της κυρίαρχης κουλτούρας147. Επιπλέον, η εκπαίδευση δεν είναι ούτε 

απολιτική. Καλλιεργεί συγκεκριμένες στάσεις και αξίες. Εφόσον αυτές βοηθούν και 

συμβάλλουν στη διατήρηση μιας συγκεκριμένου τύπου κοινωνικής και πολιτικής 

τάξης, είναι επίσης και μια πολιτική δραστηριότητα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι παρόλο 

που ένα εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει τα ιδεώδη της ελευθερίας, της 

αντικειμενικότητας, της ανεξάρτητης σκέψης , της καθολικότητας της γνώσης στην 

πρακτική του εφαρμογή δεν κάνει κάτι περισσότερο από το να μυεί ακόμη και να 

κατηχεί τους μαθητές του στην κυρίαρχη κουλτούρα. Υποστηρίζει δηλαδή, την 

παροχή απελευθερωτικής ή φιλελεύθερης εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα όμως 

παρέχει μόνο φιλελεύθερη εκπαίδευση.

Αν και ίσως λιγότερο από ότι εκπαιδευτικά συστήματα πολλών άλλων 

δυτικών χωρών, το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα βαθιά μονοπολιτισμικό 

προσανατολισμό148. Και παρόλο που αυτό ο προσανατολισμός έχει μειωθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες, είναι ακόμα διεισδυτικός. Η επίδραση αυτού του τύπου 

μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης πάνω στο παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτο, 

είναι απίθανο να ξυπνήσουμε την περιέργειά του για άλλες κοινωνίες και 

πολιτισμούς, είτε γιατί δεν είναι εκτεθειμένο σε αυτά καθόλου είτε γιατί 

παρουσιάζονται με μη κολακευτικούς όρους, ή και τα δύο149. Δεύτερο, η 

μονοπολιτισμική εκπαίδευση είναι απίθανο να αναπτύξει τη δύναμη της φαντασίας. Η 

φαντασία αντιπροσωπεύει την ικανότητα να συλλαμβάνει κάποιος εναλλακτικές 

λύσεις.

146 Βλ ο.π, σελ. 45
147 Βλ ο.π, σελ, 46
148 Βλ ο.π, σελ. 46
149 Βλ ο.π, σελ. 50
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Η μονοπολιτισμική εκπαίδευση απαλείφει την αντίληψη των εναλλακτικών λύσεων 

και περιορίζει τη φαντασία. Τρίτο, η μονοπολιτισμική εκπαίδευση εμποδίζει την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. Ένα παιδί που διδάχθηκε να κοιτάζει τον κόσμοι 

μέσα από την προοπτική της δικής του κουλτούρας και δεν εκτέθηκε σε κάποια άλλη, 

είναι βέβαιο ότι θα απορρίψει όλα όσα δεν μπορούν να προσαρμοστούν μέσα στου 

δικού του τρόπου θέασης του κόσμου. Κρίνει άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες με 

τα μέτρα που προέρχονται από τη δική του, και πολλές φορές τα βρίσκει ασήμαντα. 

Τέταρτο, η μονοπολιτισμική εκπαίδευση τείνει να αναπαράγει αλαζονεία και 

αναισθησία. Το παιδί το οποίο δεν ενθαρρύνεται να μελετήσει άλλους πολιτισμούς 

και κοινωνίες δεν μπορεί να αναπτύξει σεβασμό για αυτούς. Δεν καλοδέχεται αλλά 

πολύ περισσότερο δεν χαίρεται την πολυμορφία. Νιώθει πως απειλείται από αυτή 

αλλά δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Όταν επισκέπτεται άλλες χώρες, δεν 

αισθάνεται καμία ανάγκη να μάθει τις γλώσσες τους και να προσαρμοστεί στα έθιμά 

τους. Πέμπτο, η μονοπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει εύφορο έδαφος για το 

ρατσισμό. Από τη στιγμή που ένας μαθητής γνωρίζει πολύ λίγα για άλλες κοινωνίες 

και πολιτισμούς, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς μόνο με όρους επιφανειακών 

στερεοτύπων. Ανάγει τον εαυτό του σε απόλυτο, στο μόνο παγκοσμίως ισχυρό 

σημείο αναφοράς, και αξιολογεί τους άλλους ανάλογα με τον βαθμό προσέγγισής 

τους σε αυτόν. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει λοιπόν ότι τα λευκά παιδιά μεγαλώνουν 

θεωρώντας τα μη λευκά φυλετικώς και εγγενώς κατώτερα.

7.1 Προσεγγίσεις πολυπολιτισμικότητας

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές και επιστημονικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες από 

τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων, διακρίνονται 

σε πέντε κύριες προσεγγίσεις: αφομοίωση, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμός,

αντιρατσισμός και διαπολιτισμός150. (Μάρκου, 1996)

150 Μάρκου Γ, Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση-επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, Αθήνα 1996, σελ. 1
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Αφομοιωτική προσέγγιση

Η αφομοίωση ορίζεται συνήθως ως μια διαδικασία μέσα από την οποία άτομα 

διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στην 

καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης κοινωνίας χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορετική τους 

προέλευση151 152. Μία βασική θέση της αφομοιωτικής προσέγγισης είναι ότι το έθνος 

αποτελεί ένα ενιαίο από πολιτισμική και πολιτική άποψη σύνολο. Οι υποστηρικτές 

του αφομοιωτικού μοντέλου βλέπουν το σύγχρονο εθνικό κράτος περισσότερο στο 

πλαίσιο της καθολικότητας και λιγότερο ότι αποτελείται από εθνικές ομάδες με 

εθνικούς δεσμούς και παραδόσεις. Βλέπουν την ύπαρξη της εθνότητας ως 

“παθολογική κατάσταση” και υποστηρίζουν ότι οι εθνικοί δεσμοί εξακολουθούν να 

υπάρχουν, επειδή οι διάφορες εθνικές/ μεταναστευτικές ομάδες δεν έχουν ακόμα 

ενσωματωθεί στην κοινωνία και δεν μπορούν να ωφεληθούν από την οικονομική και 

κοινωνική κινητικότητα που προσφέρει η σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Όσον 

αφορά την εκπαίδευση η υιοθέτηση της αφομοιωτικής πολιτικής σήμαινε τη 

μετάδοση γνώσεων και την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε όλα τα παιδιά 

ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική τους προέλευση για να μπορούν να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας και να ωφελούνται από τα αγαθά που 

προσφέρει . Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτούν γνώσεις και να αναπτύσσουν 

στάσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στον κοινό εθνικό 

πολιτισμό. Το κράτος θα πρέπει να προωθεί την επίσημη γλώσσα και το επίσημο 

σύστημα πολιτισμικών αξιών. Για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αυτό σημαίνει 

ότι θα εξακολουθήσουν να μεταδίδουν σε όλους τους μαθητές συγκεκριμένες 

γνώσεις, συγκεκριμένες αξίες που καθορίζονται από το πολιτισμικά “ανώτερο” 

σύστημα αξιών της χώρας υποδοχής.

'■1 Βλ ο.π, σελ. 5
152 Βλ ο.π, σελ. 8
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Ενσωματωτική προσέγγιση

Οι αδυναμίες της αφομοιωτικής προσέγγισης οδήγησαν στην υιοθέτηση του 

μοντέλου της ενσωμάτωσης, που στηρίζεται στην ισότητα ευκαιριών και την 

ανεκτικότητα και στοχεύει στη δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και ισόνομης 

κοινωνίας153 154. Ως όρος η ενσωμάτωση υποδηλώνει συνήθως την αναγνώριση ότι κάθε 

μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας ενός πολιτισμού που δεν δέχεται μόνο τις 

επιδράσεις της κοινωνίας υποδοχής, αλλά με τον τρόπο της επαδρά σε αυτήν 

συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής έκφρασης. Αυτό που 

ενδιαφέρει δεν είναι η πλήρης πολιτισμική συμμόρφωση αλλά, αλλά η αφομοίωση 

εκείνων των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αξιών και πεποιθήσεων στις 

οποίες στηρίζονται η κοινωνία και οι βασικοί της θεσμοί. Η έννοια της ισότητας 

ευκαιριών που κατέχει κεντρική θέση στο μοντέλο αυτό ταυτίζεται στην ουσία με τον 

κοινωνικό έλεγχο, αφού προϋποθέτει συμμόρφωση και αποδοχή του κυρίαρχου 

συστήματος αξιών και πεποιθήσεων15f. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης οι υποστηρικτές 

του μοντέλου αυτού θεωρούν ότι, πέρα από την επάρκεια στην επίσημη γλώσσα του 

σχολείου, απαιτείται μια παρέμβαση με προγράμματα που θα διευκολύνουν τα παιδιά 

των εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων να ενσωματωθούν στις κοινωνίες των χωρών 

υποδοχής. Πιστεύεται ότι η γνώση ιστορικών και πολιτισμικών πλευρών των 

διαφόρων εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων θα επιτρέψει την αποδοχή 

διαφοροποιήσεων σε τρόπους ζωής, πολιτισμικές παραδοχές, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης και να 

αποτρέψει τα λάθη από άγνοια. Η έμφαση εξακολουθεί να είναι στην ενσωμάτωση 

των παιδιών με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση με τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η πολιτισμική ομοιογένεια των κοινωνιών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι 

εξαρτάται από τα παιδιά αυτά να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, στις οποίες ελάχιστες ή καμία παρέμβαση δεν 

ασκείται για αλλαγή των υφιστάμενων στάσεων και πρακτικών.

153 Βλο.π,σελ. 10
154 Βλο.π, σελ. 12
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Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών ταυτίζεται με 

την ικανότητα των παιδιών να ανταποκριθούν στους στόχους και τις απαιτήσεις ενός 

σχολείου, που έχει διαμορφωθεί για να ανταποκριθεί ενδεχόμενα στις απαιτήσεις των 

παιδιών της κυρίαρχης ομάδας, αλλά αγνοεί και αδυνατεί να καλύψει τις δικές τους 

ιδιαίτερες ανάγκες.

Πολυπολιτισμική προσέγγιση

Η πολυπολιτισμική προσέγγιση δέχεται ότι η κοινωνία αποτελείται από 

διαφορετικές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ενθαρρύνει τη διατήρηση των 

πολιτισμικών παραδόσεων και των ιστορικών στοιχείων των διαφόρων εθνικών 

ομάδων και τονίζει την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα155. Μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία θεωρείται ότι λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και 

αρμονικά στη βάση του πλουραλισμού, ο οποίος ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας μέσα βέβαια στο πλαίσιο κοινά 

αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών. Οι υποστηρικτές της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι η αφομοιωτική προσέγγιση είναι 

διχαστική, γιατί δεν αναγνωρίζει τη γλωσσική και πολιτισμική πολλαπλότητα της 

κοινωνίας και απαιτεί από τα μέλη των εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων να 

απαρνηθούν την πολιτισμική τους ταυτότητα ως τίμημα για την κοινωνική τους 

ένταξη. Οι υποστηρικτές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι η 

κοινωνική συνοχή προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

των εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων και τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτυχθούν όλοι οι 

πολιτισμοί χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή της. Στην εκπαίδευση 

ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών φορέων κατανοεί ότι οι 

αφομοιωτικές προσεγγίσεις οδηγούν στη περιθωριοποίηση των εθνικών/ 

μεταναστευτικών ομάδων156.

155 Βλ ο.π, σελ. 14
Ι5Λ Βλ ο.π, σελ. 15
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Έτσι αναγνωρίζεται η πολυπολιτισμική εκπαίδευση ως βασικό στοιχείο της 

εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Μία ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας των 

παιδιών των εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων. Στα προγράμματα αυτά 

λαμβάνονται υπόψη οι γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών 

και αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με τις προκαταλήψεις και τις ρατσιστικές 

στάσεις των παιδιών της κυρίαρχης εθνικής ομάδας. Η συλλογιστική είναι να 

ενισχυθεί η αυτοαντίληψή του και να βελτιωθεί η σχολική του επίδοση η οποία θα 

έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση της ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών. Επίσης, 

θα περιορίσει τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις έναντι ατόμων που 

διαφοροποιούνται γλωσσικά και πολιτισμικά από την κυρίαρχη ομάδα.

Αντφατσιστική προσέγγιση

Οι θεωρητικοί της αντιρατσιστικής προσέγγισης υποστηρίζουν ότι ο 

ρατσισμός έχει διαποτίσει τις δομές και τους θεσμούς των σύγχρονων κοινωνιών και 

ότι οι άλλες σχετικές προσεγγίσεις έχουν αποτύχει να προωθήσουν την ισότητα 

ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία157. Οι υποστηρικτές του θεωρούν 

ιδιαίτερα απλουστευτική τη θέση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης ότι με τη 

διδασκαλία της γλωσσικής και πολιτισμικής παράδοσης των εθνικών/ 

μεταναστευτικών ομάδων προωθείται η ενίσχυση της αυτοαντίληψής τους, η 

βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και ο περιορισμός των προκαταλήψεων και 

των ρατσιστικών τάσεων. Περισσότερο από την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, 

τονίζουν, χρειάζονται σοβαρές αναλύσεις του θεσμικού ρατσισμού που 

“θυματοποιεί” τις μειονοτικές ομάδες. Οι υποστηρικτές της αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης πιστεύουν ότι πέρα από τις στάσεις των ατόμων πρέπει να αλλάξουν οι 

δομές της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

157 Βλο.π, σελ. 21
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Με τη βασική θέση ότι ο ρατσισμός υπάρχει όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και 

στην κοινωνία και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί τις ανάγκες των παιδιών των 

εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων εναντίον των οποίων ασκούνται φυλετικές 

διακρίσεις, οι υποστηρικτές της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης θεωρούν ως έργο 

άμεσης προτεραιότητας τη μείωση του ρατσισμού σε όλους τους κοινωνικούς 

θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου. Θεωρούν λοιπόν ότι η 

καταπολέμησή του είναι κατά κύριο λόγο πολιτική υπόθεση που περιλαμβάνει όλες 

τις περιοχές της κοινωνικής ζωής.

Διαπολιτισμική προσέγγιση

Η διαπολιτισμικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά βασικό μέσο για την 

προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία . Ως βασικά 

χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής:

> Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα,

> Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες 

υποδοχής,

> Διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου,

> Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και 

υποδοχής,

> Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής 

πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής,

> Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών 

και εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου,

> Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία βλέπεται η εκπαίδευση, ο 

πολιτισμός, τα παιδιά και οι ενήλικες,

> Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στην ζωή για την επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης. 158

158 Βλ ο.π,σελ. 26
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8. Διαπολιτισμική- Αντιρατσιστική εκπαίδευση

Η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο φέρνει στην επιφάνεια νέα 

θέματα που συνδέονται με το σχολείο και αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία159. Πρωταρχικός στόχος της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι η ανάκτηση των ικανοτήτων που συμβάλλουν στην 

εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό. Φέρνει μαζί 

της όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, αλλά επίσης, την 

αναγνώριση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή 

προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

καλλιεργεί ένα κλίμα γενικής παιδείας και αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς, 

επιδιώκει να εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων, απέναντι 

σε πρόσωπα και πολιτισμούς. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σαν στόχο την 

εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού, προσπαθεί να προάγει την ένταξη 

των αλλοδαπών στο σχολικό σύστημα και να τους βοηθήσει να έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες και αποτελέσματα με όλους. Προσπαθεί επίσης, να λάβει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες - κοινωνικές και πολιτισμικές - αυτών των παιδιών.

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο και 

κοινά αποδεκτό μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών 

αναλύσεων σχετικά με τις επίκαιρες προϋποθέσεις εκπαίδευσης και των αρχών που 

πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο160. Η 

διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως διαδικασία αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας 

του πολιτισμικού πλουραλισμού, αναγνώριση της ετερότητας και συνεργασία μεταξύ 

ατόμων διαφορετικών πολιτισμών. Ως αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ορίζονται όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια αρχή που βασίζεται στην ισοτιμία των 

πολιτισμών, ένα ιδεώδες και όραμα χωρίς σαφή όρια, έτσι ώστε η εφαρμογή της να 

υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς φορείς ανάλογα με την εκάστοτε κρατική 

πολιτική.

Ι59Μιχάλης Η, Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως προϋπόθεση στο σύγχρονο σχολείο:δράσεις και 
προοπτικές, http://web.auth.gr
160 Πασχαλιώρη Β, Διαπολιτισμική εκπαίδευση:θεωρητικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 
www.pess.gr
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Ο βίαιος ρατσισμός που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, τα φαινόμενα 

ξενοφοβίας, κοινωνικής αδικίας και διακρίσεων, που οξύνονται αντί να αμβλύνονται 

στα ζητήματα της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών, οδήγησαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση της νέας διαπολιτισμικότητα, η οποία δεν 

αρκείται πλέον στα ζητήματα της απλής εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών, 

αλλά και σε ιδέες αντιρατσιστικού χαρακτήρα με σκοπό τη γνωριμία με τους άλλους 

πολιτισμούς, την αναγνώριση και την αξία του πολιτισμού και της κουλτούρας του 

και στον προβληματισμό πάνω στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων161 162,. Η 

διαπολιτισμικότητα σέβεται τον πολιτισμό και τη θρησκευτικότητα του άλλου. Αυτό 

είναι μία σύγχρονη πραγματικότητα που τη βλέπουμε σε πολιτικό, επιστημονικό 

επίπεδο αλλά και στον απλό λαό. Οι μετακινήσεις των ανθρώπων για καλύτερες 

συνθήκες ζωής, δημιούργησαν την ανάγκη του σεβασμού και τον τονισμό της 

ιδιαιτερότητας.

Σήμερα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη και την προώθηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο στάδιο της προσχολικής ηλικίας . Για να συμβεί 

κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα, το οποίο επηρεάζεται βασικά 

από τη θετική και δίχως προκαταλήψεις στάσεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός γιατί μέσα από την 

παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της δράσης τους επηρεάζεται άμεσα η ομαλή 

ένταξη των παιδιών με πολυπολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

161 Μπαλτατζής Δημήτριος, Η αναγκαιότητα της διαπολιτσμικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο 
δημοτικό σχολείο, www.pess.gr
162 Γιαγκουνίδης Π, Λαλούμη Ε, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου- Παιδαγωγικά Τμήματα: 
παρελθόν, παρόν και μέλλον, Αθήνα 2007, σελ. 263
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Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στο ελληνικό σχολείο έγινε μέσα 

από την υλοποίηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης163. Η 

κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με κριτήριο τη 

μορφή τους αναδεικνύει τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 

τα προγράμματα που εξαντλούνται στην πραγματοποίηση μερικών αποσπασματικών 

δραστηριοτήτων όπως είναι η οργάνωση μιας συζήτησης ή μιας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης, η πρόσκληση κάποιου εισηγητή στο σχολείο και πολλά άλλα. Οι σχετικές 

δραστηριότητες μπορεί να γίνουν είτε την ίδια χρονική περίοδο είτε σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους της ίδιας χρονιάς, ενώ συχνά συνδέονται με κάποια επέτειο ή 

γιορτή όπως είναι η ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Μία άλλη κατηγορία 

προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με κάποιο μάθημα του 

αναλυτικού προγράμματος, τη μορφή διδακτικής προσέγγισης του οποίου συνήθως 

υιοθετούν. Ένας τρίτος τύπος προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι 

εκείνα που έχουν τη μορφή ενός σχεδίου εργασίας ενός project. Τα προγράμματα 

αυτά έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από εκείνα των προηγούμενων τύπων και η 

υλοποίησή τους ακολουθεί μια σειρά σταδίων, τα στάδια της μεθόδου project. Όσον 

αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

πραγματοποιούνται στο ελληνικό σχολείο στην πλειοψηφία τους επικεντρώνονται 

στο θέμα των μεταναστών στην Ελλάδα. Ερωτηματολόγια που αφορούν τους 

μετανάστες, συνεντεύξεις από αυτούς, μελέτη και σχολιασμός κειμένων τα οποία 

αναφέρονται στη ζωή των μεταναστών, αναζήτηση πληροφοριών για τις χώρες και 

τους πολιτισμούς των μεταναστών, ανάγνωση και παρουσίαση εξωσχολικών βιβλίων 

με αντίστοιχο θέμα, αποτελούν συνηθέστερες δράσεις των προγραμμάτων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την υλοποίηση των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι 

καθοριστικές164. Οι μαθητές επηρεάζονται από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τους 

οποίους, ιδιαίτερα στην περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδέχονται ως 

αυθεντίες.

163 Μάγος Κώστας, Προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, www.pess.gr
164 βλ ο.π
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Πολλές έρευνες έχουν δείξει τη χαμηλή διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι συχνά υιοθετούν μια εθνοκεντρικά προσανατολισμένη 

προσέγγιση απέναντι στους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους, ιδιαίτερα 

στον ελληνικό χώρο οι έρευνες έχουν δείξει ότι δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που 

θεωρούν τον εαυτό τους θεματοφύλακα της ελληνικής κληρονομιάς και πιστεύουν ότι 

ένα μέρος της δουλειάς τους είναι να διαμορφώσουν στους μαθητές τους την 

κυρίαρχη εθνική ταυτότητα και να μεταφέρουν τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Η 

επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών 

αποτελεί άμεση ανάγκη, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι θα ασχοληθούν με προγράμματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση αυτή είναι απαραίτητο να κινητοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να επεξεργαστούν τα δικά τους στερεότυπα 

και προκαταλήψεις, καθώς και τους φόβους και δυσκολίες που αισθάνονται απέναντι 

στην ουσιαστική αποδοχή της ετερότητας.
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9. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στην Ευρώπη από την εποχή του διαφωτισμού συνδέθηκε με 

δύο από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της ανθρωπότητας: με το εγχείρημα να 

απελευθερωθεί ο άνθρωπος από την “ίδια ευθύνη ανωριμότητα” και με το εγχείρημα 

να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι εκείνες τις γνώσεις και ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για να μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή και στην απόλαυση του 

πλούτου και κατά συνέπεια να συμμετέχουν ισότιμα στο πολιτικό-κοινωνικό 

γίγνεσθαι165. Η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο εργαλείο για την προσωπική 

ολοκλήρωση, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. (Μαυρομάτης, 

2005)

Η σημασία και η αναγκαιότητα της βασικής, τουλάχιστον, εκπαίδευσης για 

όλους τους ανθρώπους θεωρείται παγκοσμίως αναγνωρισμένη για περισσότερο από 

μισό αιώνα. Το 1948 η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ ορίζει: 

«Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση166. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη βαθμίδα της. η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική». Παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα και 

υποχρέωση για όλα τα παιδιά, στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, 

μεγάλος αριθμός παιδιών αποκλείονται με διάφορους τρόπους από την δημόσια 

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα παιδιά που δεν συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση, αφενός, δεν αξιοποιούν τους πόρους που το κράτος έχει αποφασίσει να 

δαπανήσει για αυτά, και αφετέρου, στερούνται κάθε μελλοντικής δυνατότητας 

απόκτησης ή αύξησης του προσωπικού τους εισοδήματος.
\

Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση εμφανίζεται σε διαφορετικές φάσεις167. 

Έτσι, κάποια παιδιά μειονοτικών ομάδων μπορεί να μένουν από την αρχή εκτός 

σχολείου, ενώ κάποια άλλα να περιθωριοποιούνται μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα 

να οδηγούνται στη σχολική αποτυχία και πολύ συχνά, στην οριστική διακοπή της 

φοίτησής τους, η περιθωριοποίηση μπορεί να εμφανιστεί από την αρχή της σχολικής 

τους ζωής ή αργότερα στη διάρκεια της φοίτησής τους ή στη μετάβαση από τη μια 

εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.

165 Μαυρομάτης Γ, Τα παιδιά της Καλκάντζας, Αθήνα 2005, σελ. 64
Βλ ο.π, σελ. 65

167 Βλ ο.π, σελ. 66

102



Τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων δεν καταφέρνουν παρά μόνο σε πολύ χαμηλό 

ποσοστό να περάσουν με επιτυχία το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας 

χώρος κατά βάση μονοπολιτισμικός, που απαιτεί συμμόρφωση και παραίτηση από 

ιδιαιτερότητες και αποδεικνύεται εξαιρετικά αφιλόξενος για εκείνους που 

προσέρχονται σε αυτό με γλώσσα και πολιτισμό διαφορετικό από τον κυρίαρχο.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισμού δεν 

έχει ακόμη διασαφηνιστεί πλήρως168. Φαίνεται όμως ότι η σχέση τους είναι στενή: ο 

αποκλεισμός οδηγεί στη στέρηση της εκπαίδευσης, ενώ η έλλειψη της εκπαίδευσης 

οδηγεί στον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση, δηλαδή η παρεμπόδιση 

χρήσης του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης, συντελείται με διάφορους τρόπους 

και μορφές. Ο πλέον γνωστός, είναι η δια νόμου απαγόρευση της πρόσβασης σε \η\ , ✓ 

αυτή, όπως γίνεται στην περίπτωση των παράνομων μεταναστών, των 

εκπαιδευόμενων που δεν πληρούν ορισμένα τυπικά κριτήρια και ορισμένες 

κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες. (Ζάχος, 2007)

Η σχολική αποτυχία των ατόμων που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα αποτελεί μια μορφή αποκλεισμού από την 

εκπαίδευση και η περίπτωση της εκδίωξης ανεπιθύμητων μαθητών από τα σχολεία 

της περιοχής αποτέλεσμα των πιέσεων των γονέων της πλειοψηφίας των μαθητών 

είναι μια άλλη περίπτωση169. Αποκλεισμό από την εκπαίδευση αποτελεί η επιλογή 

και εγγραφή σε δημόσιο σχολείο, το οποίο βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας 

της οικογένειας. Σε αυτή την ενέργεια προβαίνουν οι γονείς οι οποίοι θέλουν να 

αποφύγουν τη φοίτηση και τη συναναστροφή των παιδιών τους με παιδιά ειδικών 

κοινωνικών κατηγοριών.

68 Ζάχος Δ, Εκπαίδευση και χειραφέτηση, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 189
169 Βλ ο.π, σελ. 190
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Το σχολείο έχει μεγάλες δυνατότητες στο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα σε παιδιά μεταναστών και μειονοτήτων, τόσο 

μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και μέσα από τη στενή συνεργασία 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών170. Ο αποκλεισμός από τη εκπαίδευση πλήττει 

συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών, που υποχρεώνονται να φοιτούν σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους ή σε ένα 

σύστημα κατώτερης ποιότητας. Ο αποκλεισμός αυτών των ατόμων οφείλεται κυρίως 

στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών 

για την υποδοχή παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ορισμένες συνήθειες που 

επικρατούν στην κοινωνία και στην εκπαίδευση όπως για παράδειγμα οι αντιλήψεις 

για τη μη αναγκαιότητα εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και στην 

αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη ότι η εκπαίδευση παρέχεται σε “κανονικό” 

ωράριο και σε σχολικά κτίρια στα οποία θεωρείται ότι έχουν εύκολη πρόσβαση όλα 

τα παιδιά.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων 

υψηλού κινδύνου από το σχολείο έχει καταστεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για 

πολλούς υπερεθνικούς οργανισμούς και ενώσεις171 172. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

καταστρωθούν μια πληθώρα από προτάσεις και παρεμβατικά προγράμματα για την 

αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού.
179Η συμμετοχή των παιδιών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

μπορεί να διευκολυνθεί αν ληφθούν και εφαρμοσθούν μέτρα όπως: 

α. Επαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επίσημων κρατικών και τοπικών 

Αρχών για αποφυγή διακρίσεων σε βάρος των ομάδων υψηλού κινδύνου 

β. Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις αρχές της πολυπολιτισμικής 

αγωγής και στη διαχείριση τάξεων με μαθητικό πληθυσμό που προέρχεται από 

διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.

γ. Ανάπτυξη στρατηγικών για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των 

γονέων προς αποφυγή δημιουργίας διαχωριστικών γραμμών στο σχολείο με βάση 

εθνοτικά κριτήρια.

170 Μαυρομμάτης Γ, Τα παιδιά της Καλκάντζας, Αθήνα 2005, σελ. 69
1 1 Ζάχος Δ, Εκπαίδευση και χειραφέτηση, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 192
172 Μπενέκος Δ, Επιχειρώντας την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, www.isocrates.gr
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δ. Υποστηρικτικά προγράμματα και υποστηρικτικές παρεμβάσεις με στόχο τον 

περιορισμό του μορφωτικού χάσματος ανάμεσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου και 

τους άλλους μαθητές, ιδιαίτερα με τη λειτουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στην προσχολική ηλικία που θα 

αποσκοπούν στην προετοιμασία των παιδιών για φοίτηση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.

ε. Συνεργασία με τις οικογένειες των κοινωνικά αποκλεισμένων παιδιών και 

προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή των γονέων σε σχολικά θέματα, αρχίζοντας από 

την προσχολική ηλικία.

στ. Διοργάνωση πληροφοριακών-επιμορφωτικών εκδηλώσεων για γονείς.

Το σχολείο, οφείλει να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες ικανοποίησης 

των διαφορετικών βιωμάτων, ενδιαφερόντων καθώς και των πολλαπλών ικανοτήτων 

πρόσληψης και έκφρασης πολιτισμού που χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

“Η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα, η ανεκτικότητα είναι ανθρωπιά”. Αυτό 

θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι και να μην παραμερίζουμε τους 

συνανθρώπους μας είτε αυτοί είναι Τσιγγάνοι, είτε Αλβανοί και θα πρέπει να 

σεβόμαστε το δικαίωμα τους στη ζωή. Το διαφορετικό δεν πρέπει να το 

αντιλαμβανόμαστε αποκλειστικά σαν ξένο, να μην έχουμε δυσπιστία προς αυτά τα 

άτομα και να μην χρησιμοποιούμε επιθετική συμπεριφορά γιατί. Για την εκπόνηση 

της εργασίας μου ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ομάδες 

που υφίστανται ρατσισμό. Από όσα έχω διαβάσει έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. 

Αρχικά, θα μπορούσα να πω ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που ο 

κοινωνικός αποκλεισμός είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρώπης. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς οι Έλληνες είναι 

πολύ προκατειλημμένοι ως προς άτομα διαφορετικής προέλευσης και διαμορφώνουν 

αρνητικές αντιλήψεις χωρίς καν να τους γνωρίσουν. Τα άτομα που υφίστανται το 

μεγαλύτερο αποκλεισμό είναι οι Τσιγγάνοι και πολλές φορές θύματα είναι και τα 

μικρά παιδιά τους. Ο κρατικός μηχανισμός δεν παρέχει στους Τσιγγάνους τα 

απαραίτητα μέσα ώστε να ζήσουν αξιοπρεπώς μια φυσιολογική ζωή για αυτό και 

αναγκάζονται να ζούνε σε παράγκες χωρίς τα στοιχειώδη πράγματα όπως είναι το 

νερό, η στέγη και η τροφή. Επίσης τα παιδιά των Τσιγγάνων υφίστανται αποκλεισμό 

από την εκπαίδευση. Πολλοί γονείς όταν ακούνε ότι στο σχολείο υπάρχουν και παιδιά 

Τσιγγάνων η πρώτη τους μέριμνα είναι να πάρουν τα παιδιά τους από το 

συγκεκριμένο σχολείο γιατί λένε πως τα Τσιγγανόπουλα εκτός από βρώμικα είναι και 

βίαια παιδιά. Εκτός όμως από αυτό επιβάλλουν τα παιδιά να αλλάξουν τα ονόματά 

τους και αυτό που πιστεύουν ώστε να είναι αποδεκτά από την υπόλοιπη κοινωνία. 

Δεν δέχονται τα παιδιά όπως είναι και θεωρούν ότι είναι σωστό να επιβάλλουν το 

δικό τους τρόπο ζωής και στους άλλους που είναι διαφορετικοί. Επίσης κατέληξα ότι 

και οι Αλβανοί μετανάστες υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό. Ότι ισχύει για τα 

παιδιά των Τσιγγάνων ισχύει και για τα παιδιά των Αλβανών. Τα Ελληνόπουλα 

θεωρούν τα Αλβανάκια κατώτερους και πολύ εχθρικούς για αυτό και τους 

παραμερίζουν όλο και περισσότερο χωρίς να σέβονται τα δικαιώματά τους.
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Οι Αλβανοί δέχονται καθημερινά τον εξευτελισμό και χάνουν την αξιοπρέπειά τους 

προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα και να 

μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, για αυτό πολλές φορές έχουμε δει 

να γίνονται πολλές αδικίες σε βάρος των Αλβανών στην εργασία τους πληρώνοντάς 

τους με πενιχρά εισοδήματα παρόλο που η δουλειά τους δεν αντιστοιχεί στην 

πραγματικότητα με το εισόδημα που έπρεπε να παίρνουν. Παρόλα αυτά υπομένουν 

τον εξευτελισμό και οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι πολύ άσχημες. Και άλλες 

ομάδες όπως οι Πόντιοι, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης, τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες αλλά και οι μετανάστες είναι θύματα του ρατσισμού χωρίς βέβαια να 

μπορούν να αντιστρέφουν την κατάσταση που είναι σε βάρος τους. Και το σωστό δεν 

είναι να αλλάξουν εκείνοι αλλά να αλλάξει η κοινωνία απέναντι τους και να μπορούν 

να συμβιώνουν αρμονικά. Όλοι οι φορείς πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να 

προσπαθήσουν να μην μένουν μόνο στα λόγια αλλά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να δημιουργηθεί μια δίκαιη κοινωνία όπου όλοι οι 

άνθρωποι θα έχουν ίσα δικαιώματα.

Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικές με την ιστορία, 

τον πολιτισμό, τη γλώσσα αλλά και την προσφορά των Τσιγγάνων και άλλων 

μειονεκτούντων ομάδων πράγμα που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη 

νοοτροπία τους και θα τους καταστήσει πιο ευαίσθητους, άρα και πιο 

αποτελεσματικούς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύπτουν. Πρέπει 

επίσης οι εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν τις βασικές αρχές της σύγχρονης 

διαπολιτισμικής αγωγής και να τις εφαρμόζουν σωστά κατά την επαφή τους με τα 

άτομα της ομάδας - στόχου.

Η εκπαίδευση οφείλει να μετατρέπει τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφοροποιήσεις 

σε παράγοντα κατανόησης και σεβασμού μεταξύ των ομάδων και των ατόμων, τα 

οποία θα συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη κοινών στόχων.
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