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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

       

Ως μελλοντική εκπαιδευτικός, διαπίστωσα τα τελευταία χρόνια την αύξηση 

των μεταναστών από πολλές χώρες και τα τελευταία δύο χρόνια την ύπαρξη μεγάλου 

αριθμού προσφύγων, κάποιοι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας. Γι’ 

αυτό, θέλησα να ερευνήσω ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν όλους αυτούς τους 

ανθρώπους μακριά από τις πατρίδες τους, να εξετάσω τα προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν μετά την άφιξή τους στη χώρα μας, αλλά και να μελετήσω τις 

δράσεις και τα προγράμματα που γίνονται για την εκπαίδευση των μικρών 

προσφύγων. 

Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές ευχαριστίες μου στους επιβλέποντες 

καθηγητές μου κ. Καμαρούδη και κα. Τσοκαλίδου που βρίσκονταν κοντά μου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας μου, καθώς και στους γονείς μου για 

την αμέριστη συμπαράστασή τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και 

την κα. Κομπιάδου για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε κατά την επίσκεψη 

μου στην ομάδα Πολύδρομο. 
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Περίληψη 

  

Το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν την 

κοινωνία μας σήμερα. Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει δεχτεί τα 

τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς θα 

επιλέξουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό θα 

προτιμήσει τις χώρες της Ευρώπης. Το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι απλό θέμα, 

καθώς χρειάζονται Δομές Φιλοξενίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν 

από τη χώρα τους για να σωθούν από τον πόλεμο. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη 

κρατική μέριμνα για τη φροντίδα και τη φιλοξενία τους.  

Ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων έρχονται στη χώρα μας για να ζητήσουν 

άσυλο για το λόγο ότι κινδυνεύει η ζωή η δική τους ή/και της οικογένειάς τους στην 

πατρίδα τους. Ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός των 

προσφύγων είναι παιδιά. Κάποια από αυτά ταξιδεύουν ασυνόδευτα και φτάνουν στη 

χώρα μας μόνα τους.  

Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων κυρίως από τις αραβόφωνες χώρες 

είναι ένα ζήτημα σχετικά καινούριο για τη χώρα μας και αρκετά περίπλοκο, καθώς τα 

παιδιά αυτά προέρχονται από διαφορετικές χώρες, κυρίως από το Αφγανιστάν, το 

Πακιστάν και τη Συρία. Η εκπαίδευσή τους ξεκινά αρχικά από τις δομές φιλοξενίας 

όπου παίρνουν μαθήματα γλώσσας σε αρχικό στάδιο και αργότερα φοιτούν στα 

διαπολιτισμικά σχολεία που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Όταν 

μάθουν τη γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό, μπορούν, αν θέλουν, να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στα κοινά σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης. 

 Διάφορες εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ βοηθούν στο έργο της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες,  προσφέροντας μαθήματα. Οι 

πιο σημαντικές πρωτοβουλίες είναι αυτή της ομάδας ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, της ομάδας 

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, αλλά και άλλες μικρότερες. 

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: πρόσφυγας, διδασκαλία, άσυλο, αραβόφωνα παιδιά, Πολύδρομο, 

Μετάδραση.  
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Abstract 

 

Nowadays, one of the most major affairs that concerns our society is the 

refugee issue. Due to its location our country has received large flows of refugees in 

recent years. Some of them decide to relocate in Greece permanently, while a 

significant number of others choose to flow into other countries of Europe. The 

complexity of the issue is undeniable as various “Hospitality structures” are needed 

for the displaced. There are some state policies/public services need to be 

implemented in order to keep refugees’ protection at the forefront of our priorities. 

The majority of refugees come to our country seeking asylum, as they can no 

longer live under their country’s regime. Only by moving across their boundaries, 

they can escape war and save not only their lives, but their family’s too. A notable fact 

is that a large number of them are unaccompanied minors travelling without parents 

or an adult responsible for them.  

Education of refugee children , mainly from Arab-speaking countries is a 

relatively new issue for our country a quite complicated one, due to the fact that these 

children come from different countries, especially from Afghanistan, Pakistan and 

Syria. The initial phase of their education includes language courses and after that 

they can attend intercultural schools existing in different regions of Greece. After 

learning the Greek language efficiently, they can continue their studies at schools of 

General Education.  

Numerous volunteering organizations and NGO’s contribute to the teaching 

process via various courses. Groups such as Polydromo, Metadrasi and others are 

taking the initiative in the long run to control the situation. 

 

 

 

 

Key – words: refugee, teaching, asylum, arab-speaking minors, Polydromo, 

Metadrasi.  
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Εισαγωγή 

    Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά  

    έστω και για μια μέρα 

    ας τον δώσουμε να παίξουν  

    σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι 

    να παίξουν τραγουδώντας  

    ανάμεσα στ' αστέρια 

    ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

    σαν ένα τεράστιο μήλο, 

    σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού 

    να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον 

    ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

    να μάθει έστω και για μια μέρα 

    ο κόσμος τη φιλία 

    τα παιδιά θα πάρουν απ' τα χέρια μας τον κόσμο

     θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.  

           

              Ναζίμ Χικμέτ
1
 

 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο προσφυγικό ζήτημα και κυρίως στο κύμα 

των προσφύγων που έχει αυξηθεί στη χώρα μας κατά την τελευταία διετία. 

Εξετάζονται οι λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετακίνηση, τον τρόπο που 

γίνεται αυτή και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη χώρα μετάβασης. 

Περιγράφεται η διαδικασία αίτησης ασύλου από τους πρόσφυγες καθώς και η 

αξιολόγηση των αιτήσεων.  

Ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων που έχουν καταφύγει στη χώρα μας είναι 

τα ασυνόδευτα παιδιά. Τα παιδιά αυτά έχουν έρθει είτε μόνα τους είτε με σκοπό να 

μεταβούν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα όπου τους περιμένει κάποιος συγγενής τους 

είτε με σκοπό να παραμείνουν εδώ και να γλυτώσουν τις συνέπειες του πολέμου. Οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι αφού πάρουν την άδεια παραμονής στη χώρα μας, παραμένουν 

                                                 
1
 Ο Ναζίμ Χικμέτ ήταν Τούρκος ποιητής και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον 

Ιανουάριο του 1902. Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Στα ποιήματά 

του ακολούθησε τον ελεύθερο στίχο. Δέχθηκε επιρροές από το Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. 

Πέθανε στη Μόσχα το 1963 από καρδιακή προσβολή και τα ποιήματά του μεταφράστηκαν σε 

πολλές γλώσσες. 
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στις ΔΥΕΠ όπου οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά αυτά χρειάζεται να μάθουνε σε πρώτη φάση την ελληνική γλώσσα για να 

μπορούν να συνεννοούνται στη χώρα μας. 

Εξετάζονται ιδιαίτερα οι γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες και συγκεκριμένα οι αραβόφωνοι πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα 

μας. Η διδασκαλία των αραβόφωνων παιδιών των προσφύγων που είναι και το θέμα 

της μελέτης αναλύεται διεξοδικά, καθώς καταγράφονται οι τρόποι διδασκαλίας τους. 

Τα διαπολιτισμικά σχολεία, αλλά και διάφορες εθελοντικές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα έχουν αναλάβει την εκμάθηση της γλώσσας 

τόσο στα παιδιά των προσφύγων όσο και στους ενήλικες. Η λειτουργία των 

διαπολιτισμικών σχολείων και ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναλύονται 

εκτενέστερα μέσα στην εργασία. 

Η δράση των εθελοντικών οργανώσεων όπως είναι η Μετάδραση, το 

Πολύδρομο και άλλες αναφέρονται και αναλύονται καθώς και ο τρόπος λειτουργίας 

τους. Τέλος, αναφέρονται τα στοιχεία της αραβικής γλώσσας που έχουν ομοιότητες 

με την ελληνική και οι δράσεις που έχει αναλάβει η ομάδα Πολύδρομο με στόχο να 

προάγει την ελληνοαραβική φιλία και να φέρει πιο κοντά τους δύο πολιτισμούς. 
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Κεφάλαιο 1. ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

1.1 Ο όρος πρόσφυγας 

Με τον όρο πρόσφυγας εννοούμε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται έξω από τη 

χώρα του και δεν μπορεί να επιστρέψει λόγω του φόβου δίωξης για λόγους φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων. Με τον όρο οικονομικός πρόσφυγας 

εννοούμε κάθε πρόσωπο που εγκαταλείπει τη χώρα του λόγω οικονομικής 

εξαθλίωσης και αναζητά καλύτερες συνθήκες ζωής σε μια άλλη χώρα. Με τον όρο 

πολιτικός πρόσφυγας εννοούμε κάθε πρόσωπο, που έχει υποστεί πολιτική βία και 

δίωξη λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τη 

χώρα του. Η Π. Νάσκου - Περράκη αναφέρει ότι με τη δίωξη του πρόσφυγα κατ' 

αρχάς απειλείται η ζωή του, η ελευθερία και η σωματική του ακεραιότητα. Κατά 

δεύτερον έχουν ληφθεί οικονομικά μέτρα εναντίον του και κατά τρίτον υπάρχει ποινή 

φυλάκισης ή κράτησης εναντίον του (Naskou-Perraki, P., 2003, σελ. 121-129).  

Με βάση τη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, 

καθορίζει ως «πρόσφυγα» κάθε πρόσωπο που: «συνεπεία γεγονότων επελθόντων προ 

της 1ης Ιανουάριου 1951 και δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας 

της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν 

επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά 

και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγουμένης 

συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται, ή λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να 

επιστρέφει εις ταύτην» (Ν.Δ 3989/59 “Περί κυρώσεως της πολυμερούς συμβάσεως 

περί της νομικής κατάστασης των προσφύγων”, ΦΕΚ 201-26.09.1959). 

Ως πρόσφυγας οριζόταν λοιπόν, οποιοσδήποτε υφίστατο δίωξη εξαιτίας της 

φυλής του, της θρησκείας του, της οικογένειάς ή της εθνικότητάς του. Η συνθήκη της 

Γενεύης συμπληρώθηκε με το πρωτόκολλο του 1967, όπου συμπεριλήφθηκαν και οι 

συλλογικές διώξεις. Επιπλέον, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

διαδικασίες ασύλου για τους πρόσφυγες έγιναν όλο και πιο σκληρές. Το 1990 

υπογράφηκε αρχικά η Συνθήκη του Δουβλίνου, που αφορά την ευθύνη των κρατών 

μελών για την εξέταση και την έγκριση των αιτήσεων ασύλου, ενώ από το Μάρτιο 

του 1994 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία του Σένγκεν, η οποία ορίζει νέο νομικό πλαίσιο 
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για αίτηση ασύλου αλλά αναφέρεται ότι η πρώτη χώρα στην οποία ζητήθηκε άσυλο 

είναι αυτή που θα καλύπτει το νομικό πλαίσιο του κάθε πρόσφυγα (Ευρώπη χωρίς 

σύνορα –Ο χώρος Σένγκεν http://publications.europa.eu/ resource/ cellar/ 09fcf41f-

ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1).  

 

 

1.2 Διαφορά πρόσφυγα – μετανάστη 

Η έννοια του πρόσφυγα διαφέρει από αυτήν του μετανάστη. Αρκετές φορές οι 

δύο λέξεις ταυτίζονται, στην ουσία όμως είναι διαφορετικές. Η διαφορά έγκειται στο 

ότι ο πρόσφυγας εξαναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του λόγω των διώξεων που 

προαναφέρθηκαν, ενώ ο μετανάστης φεύγει με τη θέλησή του με σκοπό συνήθως την 

εύρεση καλύτερης εργασίας. Πρόσφυγες είναι τα άτομα που έχουν λάβει πολιτικό 

άσυλο και τους χορηγείται άδεια αορίστου παραμονής στη χώρα με πλήρη εργασιακά 

δικαιώματα. Ως μετανάστευση ορίζεται «η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου 

εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για τη 

διαδικασία εκείνη που συνεπάγεται τη μηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός 

πληθυσμού» (Τσαούσης, 1991, σελ. 238).  

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του 

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το 

επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού 

δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τις αρχές και τους σκοπούς του ΟΗΕ 

(Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 10 Δεκεμβρίου 1948, άρθρο 

14 Ανακτήσιμο στο: 

https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝ

Θ).  

 

 

1.2.1 Ιστορικά 

Η λέξη μετανάστευση προέρχεται από το (μετα – ναίω: μετοικώ) και σημαίνει 

την ομαδική ή ατομική εγκατάλειψη της χώρας για εγκατάσταση σε μια άλλη. Η λέξη 

ανάγεται χρονικά στην ομηρική εποχή, όπου φαίνονται για πρώτη φορά οι συνέπειες 

της. “Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια ουσιαστικά είναι τα χρονικά δύο μεταναστεύσεων, μιας 

μαζικής και βίαιης προς την Ανατολή (Ιλιάδα) και μιας ατομικής, λεπτής, πνευματικής 

https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝΘ
https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝΘ
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προς τη Δύση” (Οδύσσεια) (Ismail Kadere, Εφημερίδα «Το Βήμα», 1991). Ο 

μετανάστης αναγκάζεται να μετακινηθεί από ένα μέρος σε ένα άλλο. Συνήθως 

αναγκάζεται να φύγει επειδή φοβάται για την ασφάλεια και την προστασία τόσο του 

ίδιου όσο και της οικογένειας του. Η μακροχρόνια ανεργία είναι ο κυριότερος 

παράγοντας μετανάστευσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης, πλήθος κόσμου έχει αναγκαστεί να μεταναστεύσει για να 

βρει εργασία ή καλύτερες συνθήκες εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

μετανάστες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία 

και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Υπάρχουν διεθνή νομικά κριτήρια για την 

προστασία των μεταναστών εργαζομένων, όπως είναι η Διεθνής Σύμβαση για την 

Προστασία Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών 

τους, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1
η
Ιουλίου 2003 (http://www.amnesty.org.gr, 2006).  

OR. G. Latham παρατηρώντας μεταναστεύσεις πληθυσμών στον κόσμο, έκανε 

μία διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς μετανάστευσης. Η πρώτη 

σήμαινε την κατάληψη των ακατοίκητων έως τότε περιοχών, ενώ η δεύτερη σήμαινε 

την επαφή με ένα πληθυσμό και την επακόλουθη κοινωνική προσαρμογή. Οι 

δευτερογενείς μεταναστεύσεις διαφέρουν από τις πρωτογενείς σε πολλά σημεία. Είναι 

περισσότερο χρονοβόρες, γίνονται τμηματικά και πολλές φορές καταλήγουν σε 

αποτυχία (Latham, 1852, σελ. 155-156).  

 

1.2.2 Η αλβανική μετανάστευση 

Η αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα που ήταν συνέπεια της πτώσης 

του κομμουνιστικού καθεστώτος του Εμβέρ Χότζα έχει συμπληρώσει ήδη είκοσι 

χρόνια. Το κομμουνιστικό καθεστώς που είχε την εξουσία στην Αλβανία επί 45 

χρόνια, απαγόρευε τη μετανάστευση, χαρακτηρίζοντάς την ως προδοσία. Υπήρχε 

μάλιστα η ποινή φυλάκισης και θανάτου σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας 

(Μιχαήλ, 2010, σελ. 208).  

Οι βασικές αιτίες του κύματος φυγής των Αλβανών προς τις γειτονικές χώρες 

θεωρούνται η φτώχεια, η ανεργία, η ανεπάρκεια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

η ανασφάλεια που επικρατούσε και οι φτωχές συνθήκες διαβίωσης (ΙΟΜ, 2008).  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μέχρι το 2004 το ένα τέταρτο του πληθυσμού 

της Αλβανίας μετανάστευσε και οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν σήμερα το 34,8% 

του συνολικού αλβανικού πληθυσμού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
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αλβανικής κυβέρνησης (ΙΟΜ , 2005).  

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των μεταναστών που βρίσκονται στην 

Ελλάδα έχουν έρθει από την Αλβανία. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη προτίμηση των 

Αλβανών στις χώρες προς μετανάστευση λόγω της γειτνίασής της με αυτήν, ενώ τη 

δεύτερη θέση κατέχει η Ιταλία. Ένας άλλος λόγος που την προτιμούν είναι το γεγονός 

ότι είναι σχετικά εύκολη η παράνομη είσοδός τους στη χώρα μας (Μιχαήλ, 2010, σελ. 

208). 

Τα στοιχεία της σύστασης του μαθητικού πληθυσμού στη χώρα μας δείχνουν 

ότι έως το 2010 οι Αλβανοί μαθητές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας ήταν περίπου 79.500
2
 και αυτό δείχνει 

τη θέληση των γονέων τους να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι Αλβανοί 

γονείς επιθυμούν τη βελτίωση των όρων διαβίωσής τόσο για τους ίδιους όσο και για 

τα παιδιά τους. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουν την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών 

τους, ούτως ώστε να έχουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον 

(Gogonas, 2009, σελ. 95-110).  

Η μετονομασία των παιδιών τους χρησιμοποιώντας ελληνικά ονόματα (Hart 

1999, σελ. 196-220), (Αλεξάκης, 2006, σελ.85-110 ) , η αλλαγή του θρησκεύματος 

τους σε χριστιανούς και η αλλαγή της καθημερινής τους ομιλίας από την αλβανική 

προς την ελληνική γλώσσα (Michail 2008α), (Michail 2008β, σελ.138-153) κινούνται 

μέσα στα πλαίσια της ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία και της γρηγορότερης 

αποδοχής τους (Μιχαήλ, 2010, σελ.209).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2www.IPODE.gr: Ανακτήθηκε στις 29.4.2009. 
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1.3 Υποστήριξη των προσφύγων 

1.3.1 Ύπατη Αρμοστεία
3
 

Ο πρώτος διεθνής οργανισμός για την προστασία των προσφύγων έγινε από 

την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες της Κοινωνίας των Εθνών. Η επιτροπή αυτή 

ιδρύθηκε το 1921 για να βοηθήσει τους χιλιάδες πρόσφυγες που κατάφεραν να 

διαφύγουν από τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 γιατί ήταν εναντίον του καθεστώτος 

και βρισκόταν σε κίνδυνο η ζωή τους. Η πλειοψηφία ήταν αριστοκράτες και ενάντιοι 

ιδεολογικά στην Επανάσταση. Το 1923 η επιτροπή επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει 

τα εκατομμύρια των Αρμενίων που εγκατέλειψαν τη Μ. Ασία λόγω της δίωξης τους, 

τη λεγόμενη Γενοκτονία των Αρμενίων. Το 1923 έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που περιελάμβανε περισσότερους από δύο 

εκατομμύρια πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Λωζάνης. Στην 

Ελλάδα το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας λειτουργεί από το Μάρτιο του 1952. 

Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές και με τις ΜΚΟ και προσπαθεί να ενημερώνει 

την κοινή γνώμη για το προσφυγικό ζήτημα και να δημιουργεί κλίμα σεβασμού και 

ανοχής των προσφύγων (www. UNHCR.gr). 

 

1.3.2 Το Διεθνές Γραφείο Nansen 

Το 1930, ιδρύθηκε το Διεθνές Γραφείο Nansen
4
 για τους Πρόσφυγες και 

διαδέχτηκε την Επιτροπή. Το 1938 απονεμήθηκε στον Νάνσεν το βραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης για τη συνεισφορά του στην επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων. 

Ωστόσο, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω ανεπάρκειας στις 

χρηματοδοτήσεις και ραγδαίας αύξησης του αριθμού των προσφύγων. Παρά τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε και την οικονομική δυσπραγία κατάφερε να βοηθήσει 

μεγάλο αριθμό προσφύγων που αριθμούσε πάνω από ένα εκατομμύριο και να πείσει 

δεκατέσσερα κράτη να υπογράψουν τη σύμβαση για τους πρόσφυγες. 

Από τα 27 εκατομμύρια πρόσφυγες που υπάρχουν στον κόσμο, ένα ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 80% είναι γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες πρόσφυγες είναι 

                                                 
3Η Ύπατη Αρμοστεία είναι η Υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει βοήθεια και προστασία 

στους πρόσφυγες. Ιδρύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1950 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και 

άρχισε να λειτουργεί το 1951. 
4
Ο Φρίντγιοφ Νάνσεν (1861-1930) ήταν Νορβηγός εξερευνητής, επιστήμονας και 

διπλωμάτης. Ήταν ο πρώτος Ύπατος Αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών για τους 

Πρόσφυγες και το 1922 του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την 

προσφορά του στους πρόσφυγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κοινωνία των Εθνών 

ίδρυσε μετά το θάνατό του το Διεθνές Γραφείο Νάνσεν που υποστηρίζει τους πρόσφυγες. 
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περισσότερο ευάλωτες ιδιαίτερα όταν έχουν χάσει τον πατέρα ή το σύζυγο τους. Σε 

όλα τα στάδια φυγής τους είναι εκτεθειμένες στη βία. Ο κίνδυνος βιασμού ή 

κακοποίησης από στρατιώτες φύλακες συνόρων είναι συνεχής όταν εγκαταλείπουν 

μια εμπόλεμη ζώνη. Πολλές από αυτές έχουν πέσει θύματα βιασμού ή κακοποίησης 

κατά τη μεταφορά τους ή την άφιξή τους σε ένα στρατόπεδο. 

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναπτύξει μια πολιτική για να βοηθήσει όλους 

αυτούς που ασχολούνται με τις γυναίκες πρόσφυγες. Η βία εναντίον τους έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα την Ύπατη Αρμοστεία, η οποία ενημέρωσε τους κοινωνικούς 

λειτουργούς που ασχολούνται με τα προβλήματα των προσφύγων ώστε να τους 

προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη. Στα πλαίσια αυτά λειτουργούν και ορισμένα 

προγράμματα επιμόρφωσης των γυναικών και επαγγελματικής κατάρτισης τους έτσι 

ώστε να καταφέρουν να έχουν κάποιο εισόδημα (Εφημ. «Εξουσία», Έρευνα 

05.04.1997). 

 

1.3.3 Αίτηση ασύλου 

Ο αιτών άσυλο είναι ένα άτομο που αναζητά προστασία ως πρόσφυγας, ακόμα 

και αν δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως ως τέτοιος. Συνήθως ο όρος αυτός αναφέρεται 

στα άτομα που περιμένουν από την κυβέρνηση να εγκρίνουν ή όχι το αίτημά τους. Οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 

άσυλο έχουν επισημάνει τις δυσκολίες που συναντούν τα άτομα αυτά προκειμένου να 

αναζητήσουν άσυλο στις δυτικές χώρες. Η διαφορετική πολιτική για τους πρόσφυγες 

που ακολουθεί η κάθε ευρωπαϊκή χώρα πολλές φορές αποτρέπει την είσοδο 

προσφύγων στη χώρα όπου θα μπορούσαν να ζητήσουν άσυλο. Η Υπηρεσία Πρώτης 

Υποδοχής (ΥΠΥ) ιδρύθηκε το 2011 και θεωρείται σημαντικό στοιχείο του Ελληνικού 

Σχεδίου Δράσης. (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 

Αναθεωρημένο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση της 

Μετανάστευσης. Σύνοψη. Δεκέμβριος 

2012.http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2013/executive_summary_council_d

ublin_greek.pdf). 

Η Υπηρεσία αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες που είναι τα Κέντρα Υποδοχής και οι κινητές μονάδες με στόχο την 

παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η 

ΥΠΥ είναι υπεύθυνη για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής. 



15 

 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΥΠΥ είναι η ανεπάρκεια 

πόρων που δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στη λειτουργία της. Αυτός είναι και ο 

λόγος της μικρής δημιουργίας δομών προς το παρόν. Λειτουργεί μόνο μια δομή στο 

Φυλάκιο Ορεστιάδας, στα σύνορα με την Τουρκία, όπου παρατηρείται μείωση μετά 

το 2012 και δύο κινητές μονάδες στη Λέσβο και τη Σάμο. (UNHCR, 2014) Η επιλογή 

των νησιών αυτών για τη δημιουργία μονάδων έγινε λόγω του όγκου των προσφύγων 

που κατέφυγαν σ’ αυτά. Το 2014 τα νησιά αυτά δέχθηκαν το μεγαλύτερο αριθμό 

προσφύγων, περίπου το 45%. 

Τα άτομα που ζητούν άσυλο παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου. Μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής της αίτησής τους, μια 

διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και μερικές φορές διαρκεί μήνες, παραμένουν 

υπό κράτηση. Η πλειοψηφία των κρατούντων παραμένει υπό κράτηση βασισμένη στη 

διαταγή απέλασης κράτησης. Εξαίρεση αποτελεί ένας μικρός αριθμός αιτούντων. 

Αυτό γίνεται γιατί ο αιτών άσυλο δεν θεωρείται επίσημα αιτών έως την ολοκλήρωση 

καταγραφής της αίτησης. Το μόνο από το οποίο προστατεύονται είναι η απέλαση, 

καθώς περιμένουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αίτηση ασύλου. (UNHCR, 

2014). 
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1.4 Πρόσφυγες στην Ελλάδα και αιτήματα ασύλου 

Το 2015 η Ελλάδα επειδή είναι το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δέχθηκε ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Κύρια πηγή προέλευσης των 

προσφύγων ήταν η Συρία, η οποία πλήττεται σοβαρά από τον πόλεμο αλλά και άλλες 

χώρες, όπως το Αφγανιστάν. Το παράρτημα της υπηρεσίας ασύλου των Ηνωμένων 

Εθνών στην Ελλάδα δίνει στοιχεία, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Ο αριθμός των 

προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα το 2015 ήταν περίπου 827.000. Ο αριθμός των 

προσφύγων είναι κατά είκοσι φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 

προηγούμενης χρονιάς. Τα κυριότερα σημεία υποδοχής στην Ελλάδα είναι τα νησιά 

του Αιγαίου. Η Λέσβος ήταν αυτή που σήκωσε το κύριο βάρος των προσφύγων αφού 

δέχτηκε περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ωστόσο, αρκετούς από αυτούς 

δέχτηκαν η Χίος, η Σάμος, η Κάλυμνος, η Κως, η Λέρος και άλλα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου. Ένα λυπηρό γεγονός είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων 

έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη χώρα του και να ζητήσει 

άσυλο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει ακόμη και μεγάλος αριθμός 

αγνοουμένων,  καθώς τα στοιχεία δεν είναι ακριβή. Η πλειοψηφία των ανθρώπων  

που έφτασε στα ελληνικά νησιά είναι άνδρες σε ποσοστό 55%. Οι γυναίκες 

αποτελούν το 17% του συνόλου, ενώ τα παιδιά ήταν το 28%. 

 

 

 

Πίνακας 1: Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ (Απρίλιος 2016- Μάρτιος 2017). Πηγή: Eurostat 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00189&plugin=1) 
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,3 

εκατομμύρια πρόσφυγες που ζήτησαν άσυλο το 2015 προέρχονταν στην πλειοψηφία 

τους από τις τρεις εμπόλεμες χώρες: τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Στους 

πολέμους αυτούς να σημειωθεί ότι έχουν εμπλακεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα αιτήματα ασύλου παρουσιάζουν μια αύξηση κατά 593% το Νοέμβριο του 

2016, σε σχέση με το μηνιαίο μέσο όρο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Υπηρεσίας Ασύλου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα που κατατέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο 

ήταν 7.625, ενώ κατά μέσο όρο το 2015 γίνονταν 1.100 αιτήσεις κάθε μήνα. Ιδιαίτερη 

αύξηση αιτημάτων παρουσιάζεται στις γυναίκες (932,7%) και στα ασυνόδευτα 

ανήλικα παιδιά (711,4%). Οι περιοχές που δέχτηκαν μεγαλύτερη αύξηση αιτημάτων 

ήταν η Θεσσαλονίκη (1.514,1%), η Λέσβος (824,1%) και η Θράκη (402,5%), ενώ η 

αύξηση των αιτημάτων στην Αττική ήταν σχετικά μικρή (62,3%). 

 

 

Πίνακας 2:Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 7.6.2013 έως 31.3.2017) 

Πίνακας 3: Αιτήσεις Ασύλου - Τοποθεσία Καταγραφής 
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Πίνακας 4: Αιτήσεις Ασύλου - Χώρες προέλευσης 

 

Ολόκληρη η προηγούμενη χρονιά (2016) παρουσίασε πολύ αυξημένο αριθμό 

αιτημάτων με τις περισσότερες αιτήσεις όμως να κατατίθενται το φθινόπωρο (5.125 

το Σεπτέμβριο και 6.268 τον Οκτώβριο). Συνολικά τους πρώτους έντεκα μήνες του 

2016 κατατέθηκαν 27.812 αιτήματα ασύλου από άνδρες, 16.563 από γυναίκες και 

2.072 από ασυνόδευτα παιδιά. Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο ήταν Σύριοι στην 

καταγωγή (23.649) και ακολουθούν οι Πακιστανοί (4.066), οι Ιρακινοί (4.055) και οι 

Αφγανοί (3.295). Ωστόσο, τη μεγαλύτερη αύξηση αιτημάτων σε σχέση με το 2015 

εμφάνισαν οι Παλαιστίνιοι (1.800%), οι Ιρακινοί (1.500%), οι Αλγερινοί (1.372,7%) 

και ακολούθησαν οι Σύριοι (1.133,7%). 

Τα στοιχεία για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης δείχνουν ότι από την έναρξη 

του προγράμματος μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2016 είχαν κατατεθεί 18.448 αιτήσεις 

μετεγκατάστασης στην Υπηρεσία Ασύλου, ενώ στο ίδιο διάστημα προωθήθηκαν από 

την Υπηρεσία 11.915 αιτήματα, από τα οποία έγιναν αποδεκτά τα 9.124 και 

απορρίφθηκαν τα 602. Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο δεν ικανοποιήθηκε πλήρως, 

ωστόσο περίπου 5.800 αιτούντες μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, ενώ 6.543 αιτούντες έχει προγραμματιστεί να μεταφερθούν στο άμεσο 

μέλλον. 

Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών στο παρελθόν μετατράπηκε σε 

χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Αυτό την έφερε αντιμέτωπη με μια 

καινούρια πραγματικότητα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια κεντρική στρατηγική 

διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Η ελληνική δημόσια διοίκηση αποδείχτηκε 

ανεπαρκής να αντιμετωπίσει το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων τις 

τελευταίες δεκαετίες. Οι αδυναμίες εντοπίζονται στην κεντρική πολιτική παροχής 
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ασύλου. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του προβλήματος έγκειται στο γεγονός 

ότι τα ζητήματα ασύλου αφορούσαν την αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη. Μέχρι την ψήφιση του Ν.3907/2011 τα ζητήματα αυτά υπάγονταν στην 

αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο νόμος αυτός προέβλεπε τη σύσταση 

αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου και συστήματος υποδοχής όσων εισέρχονται 

παράτυπα στη χώρα μας (http://asylo.gov.gr/wp-

content/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf).  

 

1.4.1 Στατιστικά στοιχεία προσφυγικού κύματος 

Η εφημερίδα L'Humanité παραθέτει τα στοιχεία των προσφύγων που 

εγκατέλειψαν τη χώρα τους, καθώς και αυτών που ζήτησαν άσυλο από τις τρεις 

εμπόλεμες χώρες. 

Συρία: σε σύνολο 10 εκατομμυρίων κατοίκων που έχουν μετακινηθεί, 4 εκατ. 

έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, την πλειοψηφία των οποίων έχουν υποδεχθεί οι 

γειτονικές χώρες: 

 Λίβανος 1,2 εκατ., 

 Τουρκία 2 εκατ., 

 Ιορδανία 650.000,  

 Ιράκ 250.000  

 Αίγυπτος 130.000. 

Από το Αφγανιστάν οι αιτούντες άσυλο σε μια ευρωπαϊκή χώρα 

τετραπλασιάσθηκαν το περασμένο έτος, φθάνοντας στους 178.200 (Ζαν Ζακ Ρεζιβιέ, 

7/3/2016, εφ. L'Humanité). 

Την τελευταία εικοσαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ρεύμα μετακίνησης 

προσφύγων από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες δημιουργώντας νέες 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν γίνει χώρες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων – ανάμεσα σ' αυτές 

και η δική μας – που βρίσκεται στο σταυροδρόμι προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι 

είσοδοι των προσφύγων και των μεταναστών σήμερα είναι οι χώρες της Μεσογείου 

που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης 

Αρμοστείας του Ο.Η.Ε, 5.000 άνθρωποι πνίγηκαν την τελευταία δεκαετία στην 

προσπάθεια τους να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρώπης. Το 2001 ψηφίστηκε ο 

νόμος 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
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κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση». Ο νόμος αναθεωρήθηκε στη 

συνέχεια ενώ τον Αύγουστο του 2005 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Ν. 3386/2005, 

«Είσοδος, Διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 

Επικράτεια».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η χώρα μας είναι 

η κύρια πηγή εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Το α' εξάμηνο του 

2015 περίπου 68.000 πρόσφυγες έφτασαν στη χώρα μας, ενώ ο συνολικός αριθμός 

αυτών την προηγούμενη χρονιά, ξεπέρασε τους 800.000. Σύμφωνα με την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μέχρι τον Απρίλιο του περασμένου έτους 

πνίγηκαν 1.787 άνθρωποι, ενώ τους επόμενους δύο μήνες οι νεκροί ήταν 80. Ο 

θάνατος των 1.300 περίπου μεταναστών στη Μεσόγειο προκάλεσε την παγκόσμια 

κατακραυγή και ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση ν’ αναλάβει δράση για τη μείωση 

αυτού του φαινομένου. 
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1.4.2 Ο χάρτης του μεταναστευτικού – Από ποιες χώρες έρχονται στην 

Ελλάδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε 48 λιμενικές Αρχές έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2015 -21 /12/2016: (iefimerida.gr).  

Αφγανιστάν, 194.827 Ουγκάντα, 179 Αρμενία, 9 

Ιράκ, 77.475 Μιανμάρ, 173 Μπουρούντι, 9 

Πακιστάν,  21.780 Σρι Λάνκα, 162 Τατζικιστάν, 7 

Ιράν, 21.133 Ινδία, 144 Αγκόλα, 6 

Μαρόκο, 7.229 Τυνησία, 115 Ζάμπια, 6 

Παλαιστίνη, 5.495 
Μπουργκίνα 

Φάσο,  
108 Θιβέτ, 6 

Σομαλία, 4.332 Αιθιοπία, 69 Μπενίν, 5 

Μπαγκλαντές, 3.375 Σιέρα Λεόνε,  53 Γκαμπόν, 5 

Λίβανο, 1.829 Κουβέιτ, 50 Φιλιππίνες, 4 

Αλγερία, 1.306 Τόγκο, 49 Μολδαβία, 4 

Κονγκό, 1.177 Κομόρες, 47 Ουκρανία, 3 

Ερυθραία, 848 Ιορδανία, 41 Καζακστάν, 3 

Καμερούν, 817 Τουρκία, 39 Γεωργία, 3 

Νιγηρία, 676 Μαυριτανία, 37 Τουρκμενιστάν 3 

Αίγυπτο, 467 Γουινέα, 36 Δυτική Σαχάρα 3 

Σενεγάλη, 454 Βιρμανία, 33 Κούβα, 2 

Σουδάν, 371 Αϊτή, 28 Ονδούρα, 2 

Δημοκρατία 

του Αγίου 

Δομίνικου,  

351 

Δημοκρατία 

της Κεντρικής 

Αφρικής,  

27 
Δημοκρατία 

του Τσαντ,  
2 

Μαλί, 350 Κίνα, 26 Κένυα, 2 

Υεμένη, 331 Ρουάντα, 16 Κολομβία, 2 

Γκάνα, 277 Νότια Αφρική, 15 Γαλλία, 2 

Νεπάλ, 228 Ουζμπεκιστάν, 15 Ρωσία, 2 

Ακτή 

Ελεφαντοστού,  
208 

Σαουδική 

Αραβία, 
15 Νταρφούρ, 1 

Λιβύη, 205 Λιβερία, 12 Τζαμάικα, 1 

Γκάμπια, 184 Δημοκρατία τ  9 Αλβανία, 1 
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1.4.3 Διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου 

Ο αιτών άσυλο υποβάλλει αίτηση στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 

εξέτασή του αιτήματος του. Αυτές είναι οι Υποδιευθύνσεις ή τα Τμήματα Αλλοδαπών, 

τα Τμήματα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιμένων και οι Υποδιευθύνσεις ή τα 

Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας. Μαζί με την αίτηση 

πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα που κατέχει και 

πιστοποιούν την ταυτότητα του ιδίου και της οικογένειάς του, τη χώρα προέλευσης, 

τον τόπο καταγωγής του και την οικογενειακή του κατάσταση (Π.Δ 61/1999 αρ.1 

«Υποβολή αιτήματος ασύλου» παρ. 5, ΦΕΚ 63, τ. Α΄). 

Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβάλλει το αίτημά του, του δίνει ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο σε γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει. Το έγγραφο αυτό, το 

οποίο εκδίδει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αναφέρει αναλυτικά τη διαδικασία 

εξέτασης της κάθε περίπτωσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος 

άσυλο, την υποχρέωση του να συνεργάζεται με τις δημόσιες Αρχές κάθε φορά που 

αυτό απαιτείται και τις συνέπειες που θα έχει στην απόφαση η μη συμμόρφωση του 

με τους κανονισμούς αυτούς. Επίσης, στο φυλλάδιο αναφέρονται οι φορείς και οι 

οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τους πρόσφυγες στη χώρα μας, όπως είναι η 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό φυλλάδιο στη 

γλώσσα που κατανοεί ο αιτών άσυλο, η ενημέρωση του γίνεται προφορικά από 

αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας με τη βοήθεια ενός διερμηνέα. 

Τα αιτήματα ασύλου εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τριών 

μηνών από την υποβολή τους. Η εξέταση περιλαμβάνει συνέντευξη του αιτούντος με 

τη βοήθεια ενός διερμηνέα, με σκοπό να επιβεβαιώσει αυτά που αναφέρει στην 

αίτησή του. Επίσης, καλείται να δώσει εξηγήσεις, για τα ακριβή στοιχεία της 

ταυτότητάς του, το λόγο μη κατοχής διαβατηρίου ή άλλου επισήμου ταξιδιωτικού 

εγγράφου, το δρομολόγιο που ακολούθησε για να εισέλθει στη χώρα μας και τους 

λόγους που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα του. Πριν τη συνέντευξη, ο 

πρόσφυγας – αιτών άσυλο έχει στη διάθεση του κάποιο χρονικό διάστημα να 

προετοιμαστεί κατάλληλα και να συμβουλευθεί δικηγόρο εάν το επιθυμεί. Η 

υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα, δίνει στον αιτούντα ένα υπηρεσιακό 

σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία που θα γίνει η προσωπική συνέντευξη 

και το όνομα του υπαλλήλου που θα του πάρει τη συνέντευξη (Π.Δ 90/2008 αρ.10 

«Προσωπική συνέντευξη» παρ. 1 ΦΕΚ 138-11.07.2008, τ. Α’).  
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Ο αιτών έχει την υποχρέωση να παραμείνει στον τόπο που του υποδεικνύεται 

καθ' όλη την περίοδο της διαδικασίας. Σε αντίθεση περίπτωση η διαδικασία 

διακόπτεται. Εάν ο αιτών απομακρυνθεί από την καθορισθείσα διεύθυνση και 

προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα πιστοποιητικά στα οποία αναφέρονται 

λόγοι ανωτέρας βίας, η απόφαση διακοπής ανακαλείται και εξετάζεται εκ νέου η 

περίπτωση. 

Η υπηρεσία που εξέτασε το αίτημα ασύλου υποβάλλει σχετική αίτηση με τα 

δικαιολογητικά και έκθεση προς την προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση ή 

Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, οι οποίες αφού διατυπώσουν τη γνώμη τους, τα 

μεταβιβάζουν στη συνέχεια στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης. Εάν η απάντηση είναι θετική και τους χορηγηθεί άσυλο, τους χορηγείται, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, το 

δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα. Με αυτό το δελτίο που χορηγείται από την αρμόδια 

Αστυνομική Αρχή τους χορηγείται άδεια παραμονής πενταετούς ισχύος, η οποία 

ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός αν υπάρξει ανάκληση του ασύλου ή 

διαταχθεί η απέλαση του πρόσφυγα. 

Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα ασύλου, ο αιτών έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση 

απόρριψης αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης και το περιεχόμενο της 

απόφασης ανακοινώνεται προφορικά στον αιτούντα σε μια γλώσσα που κατανοεί. Ο 

αιτών έχει το δικαίωμα να κάνει προσφυγή κατά της απόφασης. 

Κάποιες φορές προβλέπεται η προσωρινή παραμονή του αιτούντος άσυλο στη 

χώρα μας για ανθρωπιστικούς λόγους ακόμη κι αν έχει απορριφθεί το αίτημα. Αυτό 

συνήθως συμβαίνει όταν διαπιστώνεται η αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του 

αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του ή διαμονής του όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, όπως είναι σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή κάποιου μέλους της 

οικογένειάς του. Σ' αυτή την περίπτωση του χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική 

αρχή ειδικό δελτίο παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που έχει ετήσια ισχύ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης απαγορεύεται ρητά η απέλαση ή 

η απομάκρυνση του πρόσφυγα σε έδαφος που κινδυνεύει η ζωή του ή η ελευθερία 

του για λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης υποδοχής ή την 

καταγραφή από την Αστυνομία σε περιοχές που δεν υπάρχουν δομές, όλοι όσοι έχουν 

καταγραφεί ως αιτούντες άσυλο, λαμβάνουν μια απόφαση απέλασης από τη χώρα που 
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στηρίζεται στο νόμο 3386/2005. Αυτό γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που 

αργότερα αφεθούν ελεύθεροι (UNHCR, «H Ελλάδα ως χώρα ασύλου», 2014, σελ. 

19). 

Οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας αποτελούν ένα 

μειονέκτημα στην όλη διαδικασία ασύλου της χώρας. Μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται 

ανεπαρκείς και κατώτερες των απαιτήσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Με το προεδρικό διάταγμα 220/2007 ενσωματώθηκε η παλαιότερη οδηγία υποδοχής 

και ρυθμίστηκε το περιεχόμενο και οι υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο.  

Το θέμα της στέγασης είναι από τα πιο βασικά ζητήματα των αιτούντων άσυλο. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο θέμα αυτό λόγω της έλλειψης 

βασικών υπηρεσιών πρόνοιας και επιδομάτων από πλευράς της Πολιτείας. Ο στόχος 

που είχε θέσει η Πολιτεία για αύξηση κατά 1500 θέσεις υποδοχής, το 2014 δεν έγινε 

εφικτό να πραγματοποιηθεί. Οι θέσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τα Επείγοντα 

Μέτρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 

43%, από τις χορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά 24% και κατά 

33% από τον κρατικό προϋπολογισμό (UNHCR, 2014, σελ. 20). 

Πολλοί από τους αιτούντες άσυλο δεν ζητούν άσυλο επειδή γνωρίζουν την 

ανεπάρκεια των θέσεων ιδιαίτερα στην Αθήνα και εξαιτίας των άσχημων συνθηκών 

διαβίωσης, όπου πολλές φορές στεγάζονται στον ίδιο χώρο έως και 18 άτομα. Άτομα 

που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως αναπηρία ή χρόνιες ιατρικές παθήσεις, πιθανόν να 

μην ικανοποιείται το αίτημα ασύλου που υποβάλλουν, επειδή είναι ελάχιστες οι 

θέσεις που υπάρχουν στις δομές, καθώς και δεν υπάρχουν σε πολλές πόλεις. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Αθήνα λειτουργεί μια τέτοια δομή με μόλις 12 θέσεις 

(UNHCR, 2014, σελ. 20). 

Το σύστημα φιλοξενίας που επικρατεί και η έλλειψη επαγγελματικών 

ευκαιριών, οδηγούν πολλές φορές τους αιτούντες άσυλο σε συνθήκες εξαθλίωσης και 

γι’ αυτό υπάρχουν πολλοί άστεγοι. Η πλειοψηφία των άστεγων αιτούντων άσυλο 

είναι άνδρες που ζουν μόνοι ή άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πολλοί από 

αυτούς έχουν κατά καιρούς αναφέρει στις υπηρεσίες της Ύπατης Αρμοστείας ότι 

κοιμούνται σε δρόμους και σε πάρκα χωρίς καμία κρατική φροντίδα. Πολλοί ακόμη 

ζουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια σε άθλιες συνθήκες με ακατάλληλες συνθήκες 

υγιεινής. Αρκετές φορές τα κτίσματα που διαμένουν είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή 

τρεχούμενο νερό, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο. Επίσης, 

αναγκάζονται να τρέφονται από συσσίτια ή από υπολείμματα τροφών που βρίσκουν 



25 

 

στους κάδους απορριμμάτων (UNHCR. 2014, σελ.21). Σύμφωνα με πληροφορίες της 

Ύπατης Αρμοστείας, οι αιτούντες άσυλο έχουν πέσει θύματα κακομεταχείρισης 

αρκετές φορές από την Αστυνομία και καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι συχνά πέφτουν 

θύματα ρατσιστικής επίθεσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής τον Μάρτιο του 2001 ο επίσημος 

αριθμός των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποτελούσε περίπου το 7% του συνολικού 

πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα,  τη δεκαετία 1991-2001 υπάρχει πενταπλασιασμός 

των αλλοδαπών στη χώρα μας από τους οποίους οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες 

αλλά και οικονομικοί μετανάστες. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά πολύ την 

τελευταία διετία με το μεγάλο κύμα προσφύγων προς τη χώρα μας αλλά και προς τις 

χώρες της Ευρώπης (Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού-κατοικιών).  

H παγκόσμια προσφυγική κρίση σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει 

αρκετές ομοιότητες με την περίοδο μετά το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπήρχαν 

παραπάνω από σαράντα εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη. Τότε, αλλά και 

τώρα, η αιτία του προσφυγικού ρεύματος ήταν η βία, οι διώξεις και η καταστροφή 

των περιουσιών. Η δύσκολη κατάσταση που επικράτησε μετά τον πόλεμο, οδήγησε 

στη δημιουργία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το 1950. Ενώ, 

αρχικά, ο σχεδιασμός της ήταν να προστατεύει τους πρόσφυγες για τρία χρόνια, 

εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα και να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς όφελος 

των εκατομμυρίων εκτοπισμένων ανθρώπων από τη χώρα τους. Οι οικονομικές 

διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος είναι εμφανείς σε όλες τις χώρες υποδοχής. 

Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο σε μια χώρα είχαν και 

άλλες επιλογές, απλώς επέλεξαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να βρουν 

καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ένα άλλο επιχείρημα αυτών που αντιτίθενται στο 

προσφυγικό είναι ότι οι πρόσφυγες θα διεκδικήσουν θέσεις εργασίας και κατ' αυτόν 

τον τρόπο θα ενταθεί η ανεργία των ντόπιων (Shiller Robert J., Εφημ. «Το Βήμα», 

21/01/2016). 

Οι αλλαγές που επέφεραν οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και η 

μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής προσφύγων δημιούργησαν νέα 

προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Η αυξημένη ανεργία, οι αλλαγές στην 

δομή της οικονομίας, το ολοένα αυξανόμενο κύμα των προσφύγων δημιούργησαν 

νέες συνθήκες στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν υπήρχαν οι δομές και οι 

προϋποθέσεις στη χώρα μας να δεχτεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων και αυτό 

δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Ο ακριβής αριθμός των 
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προσφύγων δεν είναι δυνατόν να οριστεί με ακρίβεια, καθώς πολλοί από αυτούς δεν 

έχουν νόμιμα χαρτιά παραμονής στη χώρα μας, επομένως δεν είναι επίσημα 

καταγεγραμμένοι. 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο ευάλωτο κομμάτι της 

κοινωνίας. Χρησιμοποιείται με τους χειρότερους όρους στην παραγωγική διαδικασία 

και θεωρείται υπεύθυνο για ένα σωρό προβλήματα που πλήττουν τη χώρα. Από 

κάποιους θεωρούνται υπεύθυνοι της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας στην 

παρούσα φάση. Καθώς η κρίση βαθαίνει, η κοινωνία γίνεται ακόμη πιο συντηρητική 

και το σύστημα θεωρεί τους αλλοδαπούς υπεύθυνους για οτιδήποτε αρνητικό 

συμβαίνει στη χώρα μας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός μεγαλώνει γι' αυτούς από το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν διαθέτουν νόμιμα χαρτιά, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, 

δεν έχουν δουλειά και έχουν διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα και διαφορετική 

κουλτούρα. Προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από αντίξοες συνθήκες όντας πολλές 

φορές θύματα φασιστικών ή ρατσιστικών επιθέσεων. (Εγχειρίδιο εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, 2012). 

«Στόχος για τη νομική και πολιτική προστασία του δικαιώματος στη διαφορά 

της ανοχής των μειονοτήτων, της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, είναι ο σεβασμός του 

κάθε συνανθρώπου. Να μην διώκεται, να μην περιθωριοποιείται, να μην υπολείπεται σε 

δικαιώματα οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας, εξαιτίας της φυλετικής και εθνικής του 

προέλευσης, των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, των πολιτιστικών καταβολών του. 

Να εξασφαλίζεται η ειρηνική και αρμονική συμβίωση στον ίδιο κοινωνικό χώρο 

ατόμων με διαφορετικές επιλογές, διαφορετικούς εθισμούς, διαφορετικές παραδόσεις.  

Το αίτημα της κοινωνικής συνοχής, είναι ένα αίτημα δυσυπότακτο σε 

σχηματοποιήσεις, που απηχεί ωστόσο πραγματικές ανάγκες προστασίας της 

λειτουργικότητας των σχέσεων σε κάθε οργανωμένη συμβίωση. Δεν υπάρχει κοινωνία 

που να συγκροτείται από άτομα με εξομοιωμένες συμπεριφορές, πεποιθήσεις, συνήθειες. 

Υπάρχουν όμως σε κάθε κοινωνία κάποιοι κοινοί άξονες που λειτουργούν ενοποιητικά, 

εξασφαλίζουν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την πραγματοποίηση σχέσεων 

κοινωνίας: Σχέσεων οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινής 

άμυνας σε εξωτερικές απειλές, εκπαιδευτικής κατάρτισης, ακόμα και ψυχαγωγίας. 

Τέτοιους άξονες κοινωνικής συνοχής φαίνεται να δημιουργεί – σε βιωματικό επίπεδο 

προγενέστερο και των υλικών συμφερόντων – ο επιχώριος σε κάθε κοινωνία 

πολιτισμός. Δηλ. πολύ ρεαλιστικά, την ιεράρχηση των αναγκών – ποια ανάγκη πρωτεύει 

και ποια ακολουθεί» (Γιανναράς, Εφ. «Καθημερινή», 12-1- 1997). 
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1.5 Δικαιώματα των προσφύγων 

Ο πρόσφυγας όταν εγκαταλείπει τα εδαφικά όρια της χώρας του λόγω του 

φόβου για διώξεις, για τους λόγους που προαναφέραμε, βρίσκεται υπό τη διεθνή 

προστασία. Στη Σύμβαση του 1951 προβλέπονται οι γενικές αρχές που διέπουν το 

καθεστώς των προσφύγων. Κατοχυρώνονται τα ατομικά και κοινωνικά τους 

δικαιώματα εντός της επικράτειας του κράτους - ασύλου και ρυθμίζεται η σχέση τους 

με τις αρχές του κράτους. Στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, η χορήγηση 

πολιτικού ασύλου αναφέρεται και ρητά από το Ν. 2452/1996 ως φυσική συνέπεια της 

αναγνώρισης του γεγονότος ότι κάποιος θεωρείται πρόσφυγας. 

Στη σύμβαση του 1951 προβλέπεται ρητά ότι ο πρόσφυγας θα έχει ίση 

μεταχείριση με τους υπόλοιπους πολίτες «[...] άνευ διακρίσεως ως προς τη φυλή, τη 

θρησκεία και τη χώρα καταγωγής [...]». Η ελευθερία έκφρασης είναι δοσμένη από το 

ελληνικό Σύνταγμα και δεν περιορίζεται μόνο στη θρησκευτική ελευθερία, αλλά 

αφορά και στην ελευθερία πολιτικών πεποιθήσεων. Ακόμη, η ελευθερία γνώμης και 

το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας αφορά όσους διαμένουν εντός της ελληνικής 

επικράτειας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου «κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητάει άσυλο και να 

του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες». H Συνθήκη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

ορίζει ότι ένας πρόσφυγας δικαιούται να προστατευθεί από τον αναγκαστικό 

επαναπατρισμό στη χώρα καταγωγής του λόγω των σοβαρών κινδύνων που 

ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει κατά την επιστροφή του. Επίσης. δικαιούται 

προστασία από δίωξη για παράνομη είσοδο στη χώρα, έγγραφα ταυτότητας και 

ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, δηλαδή τα άτομα που έχουν 

εγκαταλείψει την πατρίδα τους εξαιτίας σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

όπως είναι η ξηρασία ή ο τυφώνας δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του 

πρόσφυγα με βάση το Διεθνές Δίκαιο.  

Ο αλλοδαπός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει την έλευση και την εγκατάσταση των μελών της οικογένειας του 

στη χώρα διαμονής του στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης κατ' εφαρμογή της 

διατάξεως του άρθρου 1 του Ν. 2452/1996,18 (Ν. 2452/1996 παρ.1 εδαφ. γ´ αρ. Ι 

ΦΕΚ Α’ 283/31.12.96).  

Ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του θεωρούνται η σύζυγός του, τα 
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παιδιά του έως την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και οι γονείς των προσφύγων εάν τους 

είχε υπό την προστασία του στην προηγούμενη χώρα διαμονής του. Τα μέλη της 

οικογένειας του πρόσφυγα δικαιούνται να έρθουν και να διαμείνουν κοντά του υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις. Όταν πρόκειται να μείνουν στην ίδια εστία με εκείνον, ο 

πρόσφυγας πρέπει να αποδεικνύει επίσημα ότι έχει εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη 

που αντιστοιχεί στο μισό των εργάσιμων ημερών για χρονικό διάστημα ενός έτους 

πριν γίνει η αίτηση επανένωσης με την οικογένειά του. Επίσης, πρέπει η συγγενική 

σχέση των μελών που θα έρθουν με τον πρόσφυγα που παραμένει στη χώρα μας να 

προκύπτει από επίσημα έγγραφα (Π.Δ 61/1999 παρ.1 αρ.7 «Οικογενειακή συνένωση 

πρόσφυγα» ΦΕΚ 223, τ. Α). 

Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα που ήρθαν για να διαμείνουν μαζί του 

στη χώρα υποδοχής έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον πρόσφυγα αλλά και τις ίδιες 

υποχρεώσεις. Υποχρεούνται δηλαδή, μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την άφιξή 

τους, να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση για έκδοση άδειας παραμονής στη χώρα. 

Στην περίπτωση ανηλίκων παιδιών,  την αίτηση υποβάλλει ο αιτών στην Υπηρεσία 

Αλλοδαπών του τόπου διαμονής. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραμονής είναι η 

ίδια με αυτήν που ακολουθήθηκε αρχικά κατά την άφιξη του πρόσφυγα στη χώρα 

υποδοχής. 

Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην εργασία στη χώρα που διαμένουν 

σύμφωνα με το Π.Δ. 204/1994. Με το Προεδρικό Διάταγμα, όπως ρυθμίστηκε στη 

συνέχεια από το υπ' αριθμόν 189/1998, το ίδιο δικαίωμα στην εργασία έχουν και οι 

αιτούντες άσυλο. Η άδεια εργασίας του πρόσφυγα, χορηγείται από τις κατά τόπον 

αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεωρήσεως Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο 

πρόσφυγας έχει το δικαίωμα να του χορηγηθεί άδεια άσκησης ελεύθερου 

επαγγέλματος όταν υποβάλει μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει το κεφάλαιο που απαιτείται για επένδυση στην 

επιχείρηση την οποία επιθυμεί να ξεκινήσει.  

Ακόμη, όσον αφορά το δικαίωμα στην εργασία, οι πρόσφυγες έχουν το 

δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ όταν έχουν τις προϋποθέσεις 

εγγραφής και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους ανέργους. Το 

Π.Δ. 189/1998, ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης των 

προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όσων διαμένουν προσωρινά για 

ανθρωπιστικούς λόγους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προσωρινής τουλάχιστον 

εργασίας τους, με σκοπό να καλύψουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες.  
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Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο σύμφωνα με το Π.Δ. 266/1999 παρέχεται δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε αλλοδαπούς που βρίσκονται 

στην Ελληνική Επικράτεια εφόσον είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι.  

Οι κατηγορίες στις οποίες παρέχεται η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

είναι οι εξής: 

 Όταν έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες από τις αρμόδιες αρχές. 

 Όταν έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσφυγικής ιδιότητας η οποία 

βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. 

 Όταν έχει εγκριθεί η παραμονή τους στη χώρα μας για ανθρωπιστικούς 

λόγους στην περίπτωση που προαναφέρθηκε. 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που έχει δικαίωμα να ζητήσει ο πρόσφυγας 

απλώς με την επίδειξη της ταυτότητας πρόσφυγα περιλαμβάνει εξέταση στα 

εξωτερικά ιατρεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία όταν συντρέχει 

λόγος. Επίσης, περιλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων και την παραμονή σε κρατικό 

νοσοκομείο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ακόμη, περιλαμβάνει την παροχή 

φαρμάκων με συνταγή του υπηρετούντος γιατρού.  

Στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Ηνωμένα 

Έθνη διακήρυξαν ότι τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και στήριξη. Ακόμη, έχει 

ληφθεί υπόψη ότι το παιδί λόγω της φυσικής του ανωριμότητας χρειάζεται ειδική 

προστασία και μέριμνα. Μεταξύ των πενήντα τεσσάρων άρθρων που αναφέρονται 

στα δικαιώματα των παιδιών υπάρχει το άρθρο 22 που αναφέρεται στα δικαιώματα 

του παιδιού πρόσφυγα. Σύμφωνα με το άρθρο, ένα παιδί που επιζητεί να αποκτήσει 

το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας, δικαιούται να έχει 

την κατάλληλη προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια (Ν. 2101 αρ. 22 «Δικαιώματα 

παιδιών-παιδιά πρόσφυγες» ΦΕΚ 192/02.12.1992).  
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1.6 Ασυνόδευτα παιδιά 

Ένα σοβαρό ζήτημα που χρειάζεται να εξεταστεί είναι το ζήτημα των 

ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων. Την τελευταία διετία έχει αυξηθεί 

σημαντικά ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν έρθει στη χώρα μας – τις 

περισσότερες φορές – με σκοπό να μεταβούν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο αριθμός των παιδιών αυτών που ζητούν άσυλο στη χώρα μας έχει αυξηθεί 

κατά πολύ. Οι ανήλικοι ασυνόδευτοι παραπέμπονται στις δομές υποδοχής ανηλίκων. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 220/2007(ΦΕΚ 251 τ.α΄) ως «Ασυνόδευτος ανήλικος» 

ορίζεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο οποίος 

φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, 

σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο, για όσο χρόνο δεν έχει τεθεί υπό την ουσιαστική 

φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή ο ανήλικος που αφέθηκε ασυνόδευτος μετά την 

είσοδό του στην Ελλάδα. 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να παρέχουν 

εκπαίδευση στα τέκνα των αιτούντων άσυλο ή στα ασυνόδευτα παιδιά. Η εκπαίδευση 

μπορεί να γίνεται στα κέντρα φιλοξενίας. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

ορίζουν ότι η πρόσβαση αυτών στην εκπαίδευση θα πρέπει να περιορίζεται στα 

πλαίσια της δημόσιας εκπαίδευσης (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, 2016).  

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να καθυστερεί 

περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου του 

ανηλίκου ή των γονέων του. Το διάστημα αυτό µπορεί να επιμηκυνθεί έως ένα έτος 

όταν πρόκειται να υπάρχει ειδική εκπαίδευση προκειμένου να διευκολύνεται η 

πρόσβαση των παιδιών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα το 2007 

προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, ενώ το 2008η πλειοψηφία των αιτούντων 

άσυλο παιδιών προέρχεται από το Πακιστάν. Την τελευταία διετία τα περισσότερα 

ασυνόδευτα παιδιά προέρχονται από τη Συρία. Αυτό αποδεικνύει ότι οι χώρες αυτές 

από τις οποίες προέρχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πλήττονται ιδιαίτερα από 

ένοπλες συγκρούσεις. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά είναι ηλικίας μεταξύ 

δεκαπέντε και δεκαεπτά ετών. Πολλές φορές, η αιτία φυγής τους είναι η αποφυγή της 

στράτευσης. Κάθε χρόνο παιδιά κάτω των 18 ετών λαμβάνουν μέρος σε πολεμικές 

συρράξεις σε όλο τον κόσμο. Σε κάποιες από αυτές τις χώρες τα παιδιά 
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εξαναγκάζονται να πάρουν μέρος στις συρράξεις αυτές. Σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο, η στρατολόγηση ή επιστράτευση των εφήβων κάτω των 15 ετών θεωρείται 

έγκλημα πολέμου, στην περίπτωσή τους όμως πολλές φορές δεν ισχύει αυτός ο 

περιορισμός. Εδώ να σημειωθεί ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει 

το 15
ο
 έτος ως ελάχιστο όριο για την επιστράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με 

ακρίβεια λόγω του γεγονότος ότι πολλά από αυτά δεν καταγράφονται επίσημα, ούτε 

όλα υποβάλλουν αίτηση για άσυλο. Εκτιμάται ότι ο αριθμός τους είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερος από τα επίσημα εγγεγραμμένα. Συνήθως τα παιδιά αυτά καταφθάνουν 

στη χώρα μας μετά από πολλές περιπέτειες και κινδύνους. Αρκετές φορές πέφτουν 

θύματα συμμοριών ή ομάδων που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν εργασιακά. Γι' αυτό 

το λόγο έχουν δικαίωμα να φιλοξενηθούν σε ιδρύματα ακόμη κι δεν έχει 

αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα σε αυτά. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 

90/2008, κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει αίτημα ασύλου, 

δικαιούται εξάμηνη ειδική άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (Π.Δ 90/2008 

αρ.5 «Δικαίωμα παραμονής αιτούντων-Εξαιρέσεις» ΦΕΚ 138 Α’/1 1.07.2008).  

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει εντοπίσει περιπτώσεις παιδιών που δεν 

εντοπίσθηκαν ως ασυνόδευτα, παρ’ όλα αυτά κρατήθηκαν ως ενήλικες για μεγάλο 

διάστημα. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις παιδιών που εσφαλμένα θεωρήθηκαν 

ενήλικες, αφέθηκαν ελεύθερα και μετά την απελευθέρωσή τους δεν τους δόθηκε η 

κατάλληλη μέριμνα από πλευράς του κράτους. Επίσης, έχει εντοπίσει περιπτώσεις 

ασυνόδευτων παιδιών που παρέμειναν για αρκετούς μήνες υπό κράτηση κάτω από 

πολύ άσχημες συνθήκες περιμένοντας να μεταφερθούν στις κατάλληλες δομές 

υποδοχής. Ο λόγος ήταν ο μικρός αριθμός θέσεων στις δομές υποδοχής ή μη έγκαιρη 

μεταφορά τους σε αυτές. Ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ανέλαβαν 

τη χρηματοδότηση της μεταφοράς των ασυνόδευτων παιδιών στις δομές υποδοχής, 

αυτό όμως δεν είναι κάτι μόνιμο και σταθερό λόγω των οικονομικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν (UNHCR, Απρ. 2008, Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην 

Ελλάδα, σελ. 58-60).  

Για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους στη χώρα μας η ομάδα 

«Μετάδραση» έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών συνοδών σε όλη την Ελλάδα 

που αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες, διερμηνείς στις γλώσσες που μιλούν 

και κατανοούν τα παιδιά και υπεύθυνους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνοδείας 

τους, τα παιδιά ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στη χώρα μας, τους κινδύνους 
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που υπάρχουν λόγω του γεγονότος ότι είναι ασυνόδευτα και τις διευθύνσεις που 

μπορούν να απευθυνθούν αν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. 

Από το Μάρτιο του 2011 έως και το Σεπτέμβριο του 2015, η «Μετάδραση» σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις κατά τόπους Αστυνομικές 

Διευθύνσεις και Εισαγγελίες, έχει πραγματοποιήσει περίπου 600 συνοδείες, κατά τις 

οποίες έχουν συνοδευτεί περίπου 2500 παιδιά προς τις δομές φιλοξενίας, τα οποία 

βρίσκονταν σε κέντρα κράτησης ή ήταν άστεγα. Η καθυστέρηση της χρηματοδότησης 

αυτής της δράσης δημιούργησε αρκετά προβλήματα κατά το παρελθόν, από το Μάιο 

του 2015 όμως η συνοδεία ασυνόδευτων παιδιών από παραμεθόριες περιοχές 

χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενώ η 

συνοδεία των παιδιών από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας στηρίζεται στις 

χορηγίες ιδιωτών (Μετάδραση 2014, Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων). 

 

 

1.7 Ο πόλεμος ως αιτία του προσφυγικού κύματος 

Το προσφυγικό ζήτημα στις μέρες μας έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη 

ανθρωπιστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ταξίδι είναι τις 

περισσότερες φορές αβέβαιο καθώς πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και οι μισοί από 

αυτούς που αναχωρούν, κατορθώνουν να φτάσουν στον τόπο προορισμού τους. Τον 

προηγούμενο χρόνο, γίναμε μάρτυρες ενός μαζικού κύματος φυγής και άφιξης στη 

χώρα μας χιλιάδων προσφύγων μέσω της θάλασσας του Αιγαίου. 

Πρόσφυγας δεν γίνεται κανείς από επιλογή του. Η έννοια της προσφυγιάς 

είναι αλληλένδετη με το φόβο των ανθρώπων για την ίδια τη ζωή τους και τη ζωή της 

οικογένειάς τους και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Παντής, Εφημ. 

«Αυγή», 1/5/2016). Η κύρια αιτία της μαζικής φυγής των προσφύγων προς άλλες 

χώρες είναι ο πόλεμος. Οι εμφύλιοι πόλεμοι που ταράσσουν τη Μέση Ανατολή, τη 

Βόρειο Αφρική και την Ασία, είναι οι κύριες αιτίες που αναγκάζονται εκατομμύρια 

άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια και την πατρίδα τους για να γλιτώσουν τη ζωή 

τους. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο στην 

Ευρώπη είναι κυρίως από τη Συρία αλλά και από άλλες περιοχές της Ασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συγκρούσεις που γίνονται σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Υεμένη, 

Νοτιοανατολική Τουρκία, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Νιγηρία είναι αυτές που 

δημιουργούν τα μεγαλύτερα κύματα προσφύγων. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που 
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διανύει τον πέμπτο του χρόνο, οι συγκρούσεις και η τρομοκρατία που υπάρχει σε 

χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχουν προκαλέσει τεράστια κύματα φυγής 

προσφύγων προς τη χώρα μας αλλά και προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι περισσότεροι 

από τους πρόσφυγες που βρέθηκαν στην Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία το 

2011 και τον επόμενο χρόνο πίστευαν ότι ο πόλεμος θα έληγε σύντομα και θα γύριζαν 

στα σπίτια τους. Στη συνέχεια, κατάλαβαν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί 

και ότι έπρεπε να αναζητήσουν αλλού τόπο κατοικίας. 

«Όλοι οι πόλεμοι είναι επικίνδυνοι και οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι άκρως 

ανελέητοι, με τους θρησκευτικούς πολέμους τους χειρότερους από όλους. Τέτοιοι 

πόλεμοι διεξάγονται στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, με το Ισλαμικό Κράτος 

- και τους κλώνους της Αλ Κάιντα - να σκοτώνουν τελετουργικά τους αντιπάλους τους 

και να δικαιολογούν τις ενέργειές τους δείχνοντας στον τυχαίο βομβαρδισμό 

κατοικημένων περιοχών από την κυβέρνηση Άσαντ. Αυτό που είναι λίγο διαφορετικό σε 

αυτούς τους πολέμους είναι ότι το Ισλαμικό Κράτος εσκεμμένα δημοσιοποιεί τις 

θηριωδίες του κατά των σιιτών, των γιεζίντι ή οποιονδήποτε άλλο κατατάσσει στους 

εχθρούς του. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εν μέσω αυτών των 

συγκρούσεων φοβούνται ακόμη περισσότερο, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό να 

φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν. Αυτό ισχύει για όλους, από καθηγητές στο 

Πανεπιστήμιο της Μοσούλης μέχρι χωρικούς στη Νιγηρία, στο Καμερούν και στο Μάλι. 

Δεν προκαλεί έκπληξη που η προώθηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ οδήγησε σε 

μεγάλα κύματα προσφύγων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι πρόκειται να τους συμβεί 

αν δεν φύγουν μακριά» (Εφημ. «Το Βήμα», 10/09/2015). 

Οι πρόσφυγες αποτελούν φυσική συνέπεια του πολέμου. Η προσφυγική κρίση 

είναι παγκόσμια κρίση και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στις 

παγκόσμιες προσπάθειες για βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Αυτό προϋποθέτει τη 

συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους 

Πρόσφυγες, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης και ο Ερυθρός Σταυρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντείνει τη 

συνεργασία της με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια προς 

τους Πρόσφυγες. 
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Κεφάλαιο 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

2.1 Γλωσσικό 

«Οι άνθρωποι κτίζουν πολλούς τοίχους και όχι αρκετές γέφυρες» 

       IsaacNewton
5
 

 

2.1.1 Η σημασία της γλώσσας 

Τα παιχνίδια, οι ιστορίες, η μουσική, η τέχνη, η διατροφή, τα έθιμα, οι γιορτές 

και τα κοστούμια, όλα είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού. 

Δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, είναι απαραίτητο 

να εννοήσουν και να εκτιμήσουν τα παιδιά όχι μόνο τη δική τους πολιτιστική ζωή, 

αλλά και εκείνη των άλλων χωρών. Σε πολλές κοινωνίες η μουσική είναι ο παλμός 

της ζωής. Έτσι για ένα παιδί της Αφρικής θα ήταν αδιανόητο να ζει μια ζωή, όπου η 

μουσική θα είχε υποβαθμισμένο ρόλο. Η αυτοέκφρασή του μέσω της μουσικής 

αποτελεί μέρος της πολιτιστικής του ταυτότητας. Οι μύθοι και οι θρύλοι πολλών 

πολιτισμών έχουν ποικίλες λειτουργίες. Κατ' αρχήν είναι η «εικόνα» ενός πολιτισμού 

και ο τρόπος που διηγούνται τις ιστορίες. Επιτρέπουν συχνά να διακρίνονται τα 

συναφή στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών. Κατ' αυτόν τον τρόπο η παράσταση ζώων, 

στα οποία αποδίδουν ανθρώπινες ιδιότητες, είναι κοινή στα αφρικάνικα παραμύθια 

και στα αγγλικά παραμύθια της BeatrixPotter (UNICEF, 1990).  

Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Μέσω της γλώσσας 

το άτομο κατορθώνει να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, να διατυπώνει 

σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμούς και να εκφράζει τα συναισθήματα του. Ακόμη, 

μπορεί να προβάλλει αιτήματα και να διεκδικεί δικαιώματα, να κατανοεί καλύτερα το 

περιβάλλον του και να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζει 

(Αθανασίου 2001, σελ. 1). 

Ο άνθρωπος μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα εντελώς φυσικά, χωρίς κάποια 

συστηματική διδασκαλία και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία 

                                                 
5 Ο Σερ Ισαάκ Νιούτον (Sir Isaac Newton) ήταν Άγγλος φυσικός, μαθηματικός, 

αστρονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος, και έζησε από το 1643 ως το 1727. 

Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής και διατύπωσε τους τρεις νόμους της κίνησης και 

το νόμο της βαρύτητας. 
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κατάκτησης της μητρικής γλώσσας είναι ομοιόμορφη και καθολική για όλους τους 

ανθρώπους και όλες τις γλώσσες (S. Crain 1991, σελ. 597-650). Είναι μια διαδικασία 

ανεξάρτητη από φυλετικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικό – οικονομικούς παράγοντες. 

Όλοι οι άνθρωποι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα 

και επικοινωνούν με αυτήν πριν από τη σχολική τους ηλικία. Τα παιδιά που 

μαθαίνουν την ίδια γλώσσα περνούν από τα ίδια στάδια κατάκτησης της γλώσσας και 

με την ίδια σειρά (Brown,1973, σελ. 437).  

Γι’ αυτό, πολλοί γλωσσολόγοι, με επικεφαλή το Ν. Chomsky, παρατηρώντας 

την καθολικότητα, την ομοιομορφία και την ταχύτητα εκμάθησης της μητρικής 

γλώσσας, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης γλώσσας, 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί γεννιέται με έναν έμφυτο μηχανισμό, το 

μηχανισμό γλωσσικής κατάκτησης. (N. Chomsky, 1981, σελ. 3-4), (N. Chomsky, 1986, 

σελ. 9-13).  

H κατάκτηση της μητρικής γλώσσας από παιδική ηλικία οδήγησε τον 

Chomsky να υποστηρίξει ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτή την ηλικία έχει την 

προδιάθεση για να μάθει μια γλώσσα. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο 

Chomsky, στην αντίθεση που είχε με το Skinner, ήταν η τρομερή ταχύτητα με την 

οποία μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα τα παιδιά των μεταναστών σε αντίθεση με τους 

γονείς τους. Ο Penfield υποστήριξε ότι η ταχύτητα εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας 

από τα παιδιά οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας (W. Penfieldeber, L. Roberts, 1959, σελ.58-62). H άποψη ότι το 

παιδί έχει μεγαλύτερη ικανότητα από τον ενήλικο στην εκμάθηση μιας γλώσσας 

ερευνήθηκε από τον EricLenneberg και είναι γνωστή ως «Υπόθεση της Κρίσιμης 

Περιόδου» (E. Lenneberg, 1967, σελ.154-155).  

Η ανάπτυξη της γλώσσας, είτε πρόκειται για τη μητρική είτε για μια δεύτερη, 

δεν αποτελεί αυτόματο γεγονός, που πραγματοποιείται από τη μια μέρα στην άλλη. 

Κανείς δεν γεννιέται έχοντας μέσα του στοιχεία μιας ορισμένης γλώσσας. Η 

κατασκευή των φωνητικών οργάνων, που είναι προϊόν μιας μακρόχρονης εξέλιξης, 

είναι η μόνη γλωσσική υποδομή που διαθέτει ο άνθρωπος από τη γέννησή του. Η 

κατάκτηση της γλώσσας σαν εργαλείο και μέσο επικοινωνίας, ακολουθεί μια μακρά 

πορεία και περνάει από ορισμένα στάδια. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:  

 Η βαθμίδα της πρώτης έκφρασης και της αυτόματης προσαρμογής και 

κατάκτησης της γλώσσας. 
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 Η βαθμίδα του γλωσσικού παιχνιδιού. 

 Η διαμορφωμένη γλώσσα που εκφράζει τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου 

(Μωραΐτης, 1982, σελ. 31). 

Ως πρώτη γλώσσα ή μητρική ορίζεται η γλώσσα που το άτομο κατακτά στα 

πρώτα χρόνια της ζωής του μέσω της επαφής του με το περιβάλλον στο οποίο 

μεγαλώνει. Ως δεύτερη γλώσσα νοείται η γλώσσα που χρονολογικά ακολουθεί την 

πρώτη. Είναι δηλαδή η γλώσσα που μαθαίνει ένα άτομο είτε ταυτόχρονα με την 

κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας είτε μετά την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Η 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε λόγω 

οικογενειακών συνθηκών, όπως είναι η ύπαρξη γονέων με διαφορετική εθνικότητα 

είτε λόγω κοινωνικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα η μετανάστευση σε μια άλλη 

χώρα. Ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο το άτομο εξαναγκάζεται να μάθει τη 

δεύτερη γλώσσα, οικογενειακοί λόγοι ή κοινωνικές συνθήκες, και στις δύο 

περιπτώσεις η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας θεωρείται αναγκαία, γιατί 

ικανοποιεί άμεσες και βασικές επικοινωνιακές ανάγκες του ατόμου (Τριάρχη - 

Hermann B., 2000, σελ. 9). 

 

 

2.1.2 Στοιχεία της αραβικής γλώσσας 

«Η αραβική γλώσσα έχει 240 εκατομμύρια φυσικών ομιλητών 

και πρόκειται για την έκτη αριθμητικά γλώσσα της ανθρωπότητας, αλλά και επίσημη 

γλώσσα είκοσι έξι κρατών στον κόσμο» (Καμαρούδης, 1
ο
 Διεθνές Σταυροδρόμι 

Γλωσσών και Πολιτισμών, 2012). 

Οι ρίζες της επικοινωνίας, της γνωριμίας και της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών 

ανάμεσα στους Έλληνες και τους Άραβες χάνονται στα βάθη του χρόνου της ιστορίας. 

Παρότι φαίνεται παράδοξο, οι πρώτοι Αραβολόγοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες 

συγγραφείς, οι οποίοι επικοινωνούσαν με τους αραβικούς λαούς της Ανατολικής 

Μεσογείου. Επίσης, η κυριότερη ονοματολογία των Αράβων προέρχεται από τους 

Έλληνες συγγραφείς, είτε της Αρχαιότητας είτε του Μεσαίωνα (Μπαντάουη Χ., 

Έλληνες και Άραβες: Σταθμοί στις σχέσεις των δύο λαών και πολιτισμών, 2011). 

Πολλές λέξεις που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική γλώσσα σήμερα 

προέρχονται από αραβικές λέξεις ή από παραφθορά τους. Λόγω των πολλών επαφών 

της ελληνικής με την αραβική γλώσσα τους περασμένους αιώνες, έχουν μείνει 
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αρκετές αραβικές λέξεις στο λεξιλόγιο μας, αν και συνήθως χρησιμοποιούνται με 

διαφορετική έννοια. Για παράδειγμα, η λέξη «χαλάλι», που προέρχεται από την 

τουρκική λέξη «Halal» και εννοεί κάτι το διαλεκτικό και η αραβική λέξη «helal» ή 

«halāl», που σημαίνει δικαιωματικός, παραχωρημένος, επιτρεπόμενος σύμφωνα με τη 

μουσουλμανική θρησκεία. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η λέξη «χαράμι», που 

προέρχεται από την τουρκική λέξη «haram», συγγενεύει με τη λέξη «harim» και 

δηλώνει το απαγορευμένο από τη θρησκεία, το αθέμιτο. Σήμερα, η λέξη 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι που γίνεται ή ξοδεύεται ανώφελα, χωρίς να 

αξίζει (Καμαρούδης, ηλεκτρονική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού).  

Άλλη μια λέξη είναι το κουλουβάχατα<Kullu-wahad που προέρχεται από την 

αραβική Kullu-wahad που σημαίνει όλα μαζί – ανακατωμένα, αλλά υπάρχουν κι 

άλλες, όπως το σαλέπι που σημαίνει τονωτικό και μαλακτικό ρόφημα, αλλά και το 

χαράτσι που δηλώνει τον κεφαλικό φόρο που πλήρωναν οι Χριστιανοί κατά την 

Τουρκοκρατία, αλλά και το φόρο ή την εισφορά συνήθως προς το δημόσιο, που 

θεωρείται βαριά ή άδικη (Πρακτικά 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών 

και Πολιτισμών», 2012). 

Η αραβική γλώσσα (alaarabi) χρησιμοποιείται από όλο τον αραβόφωνο 

κόσμο. Η καθομιλουμένη αραβική που χρησιμοποιείται για την καθημερινή 

επικοινωνία διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά οι αραβόφωνες χώρες που συνορεύουν 

μεταξύ τους έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Όλες οι αραβόφωνες χώρες στον επίσημο 

γραπτό λόγο τους χρησιμοποιούν την Κλασσική αραβική γλώσσα, η οποία είναι η 

επίσημη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο και χρησιμοποιείται και στα δελτία 

ειδήσεων στην τηλεόραση.  

Η γραφή και η ανάγνωση στην αραβική γλώσσα ξεκινά αντίστροφα από τη 

δική μας, δηλαδή από τη δεξιά πλευρά της σελίδας προς την αριστερή. Ως γράμματα 

αποδίδονται μόνο τα φωνήεντα a (=a), y (i) και w (=u). Αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι στην αραβική γλώσσα τα βραχέα φωνήεντα δηλώνονται με τόνους, ενώ 

μόνο τα μακρά αποδίδονται με ξεχωριστά φωνήεντα. 

Το αραβικό αλφάβητο αποτελείται από 28 γράμματα που γράφονται και 

διαβάζονται από τη δεξιά πλευρά της σελίδας προς την αριστερή, όπως 

προαναφέρθηκε. Τα περισσότερα γράμματα,  στην αραβική γλώσσα, αλλάζουν 

τρόπο γραφής ανάλογα με τη θέση τους μέσα στη λέξη. Η αραβική γλώσσα έχει 

πολλές εκφράσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο Θεό (Allah), όπως για παράδειγμα 

η έκφραση «Allahmaak» για τους άντρες και «Allahmaik» για τις γυναίκες, ενώ στον 
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πληθυντικό η λέξη είναι «Allahmakoum» που είναι συνηθισμένος αποχαιρετισμός και 

σημαίνει «Ο Θεός μαζί σου» (Τσοκαλίδου – Κομπιάδου, Μικρός οδηγός Musefir, σελ. 

7). 

 

 

2.1.3 Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Είμαστε όλοι/ες αναγκασμένοι/ες να 

Ζούμε σ’ ένα σύμπαν που δε μοιάζει σε τίποτα 

Με τον τόπο από τον οποίο καταγόμαστε. Πρέπει  

Να μάθουμε όλοι και όλες κι άλλες γλώσσες, 

Άλλους τρόπους ομιλίας, άλλους κώδικες. 

    Αμίν Μααλούφ
6
 (1998),  

Οι φονικές ταυτότητες 

 

Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα υποδοχής και 

εγκατάστασης. Η άγνοια της γλώσσας, η οικονομική κατάσταση, η δυσκολία εύρεσης 

εργασίας είναι μερικά μόνο από αυτά. Ιδιαίτερα η άγνοια της γλώσσας είναι ένα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους.  

Η ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο και η εκμάθηση της γλώσσας 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη μόνιμη εγκατάσταση τους σε ένα τόπο. Οι 

πρόσφυγες μαθητές χρειάζονται υποστήριξη για να μάθουν την ελληνική γλώσσα ως 

δεύτερη γλώσσα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Στη χώρα μας για 

πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσουν σχολεία που θα δεχτούν το μεγάλο αριθμό 

προσφύγων που δέχτηκε η χώρα μας τον προηγούμενο χρόνο.  

Η άγνοια των γονέων - προσφύγων για το πώς μπορούν να συμμετέχουν 

πρακτικά και να συνεργάζονται με το σχολείο εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς 

παράγοντες, ο οποίος δρα  αρνητικά στην προοπτική της συνεργασίας μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας. Τα αιτήματα που συνήθως διατυπώνουν οι γονείς προς το 

                                                 
6 Ο Αμίν Μααλούφ είναι Λιβανέζος συγγραφέας, σπούδασε κοινωνιολογία στo 

Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Βηρυττού και εργάστηκε ως διευθυντής της εφημερίδας An-Nahar, 

μέχρι την έναρξη του εμφυλίου πολέμου του 1975, όταν και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία ως 

πρόσφυγας. Θεωρείται από τις πιο λυρικές και αισθαντικές πένες της λογοτεχνίας του κόσμου 

της Ανατολής. 
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σχολείο είναι τα εξής: 

 Να καθοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος συμμετοχής τους στο σχολείο και η 

βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους. 

 Να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους σχολικούς παράγοντες στη γλώσσα 

τους έτσι ώστε να τους εξηγήσουν κάποια πράγματα σχετικά με το δικό τους 

πολιτισμό και τα πρότυπα τους. 

 Να υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από το σχολείο σχετικά με τις 

οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα χρόνου που αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες αυτές. 

 Να μπορούν να υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 

πράγματα προς όφελος των παιδιών τους μέσα στο σχολείο. 

 Να αναπτύξει το σχολείο σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς. 

 Να μην αντιμετωπίζονται αυτοί και οι οικογένειές τους ως κατώτεροι λόγω 

των πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001, 

σελ.174).  

Η επιστημονική έρευνα για τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων 

αποδεικνύει ότι οι οικογένειες που χρησιμοποιούν μία άλλη γλώσσα από την επίσημη 

γλώσσα του κράτους βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από τις οικογένειες που μιλούν αποκλειστικά τη γλώσσα αυτή (Κογκίδου, Τρέσσου, 

Τσιάκαλος, 1997, σελ.145).  

Επομένως, αποδεικνύεται ότι βασική προϋπόθεση για την επικοινωνία και τη 

συνεργασία των γονέων προσφύγων με το σχολείο είναι η αποτελεσματική 

επικοινωνία μέσω της γλώσσας. Στη χώρα μας η δυσκολία αυτή επιβεβαιώνεται 

καθημερινά στην επικοινωνία που έχουν οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων (Ανδρούσου, 2004 σελ. 11). 

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους θεωρείται πολύ 

σημαντική παράμετρος για την επιτυχία των μαθητών στο σχολείο. Συγκεκριμένα, ως 

γονική εμπλοκή νοούνται «... οι δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, 

και στις οποίες οι γονείς με διάφορους τρόπους συμμετέχουν ή δραστηριότητες οι 

οποίες γίνονται στο σπίτι και συνδέονται με το σχολείο και τη διαδικασία μάθησης 

όπως – για παράδειγμα – η βοήθεια στις ασκήσεις για το σπίτι, οι συζητήσεις σχετικά με 

το σχολείο» (Νόβα-Καλτσούνη, 2004, σελ. 21).  
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2.1.3.1. Τα προβλήματα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας για τις 

προσφυγικές οικογένειες 

Η εικόνα που υπάρχει στα σχολεία δείχνει ότι οι οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μετανάστες δείχνουν μειωμένη 

εμπλοκή με την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Υπάρχουν αρκετοί και 

σοβαροί λόγοι που ερμηνεύουν την έλλειψη συμμετοχής των οικογενειών αυτών στην 

εμπλοκή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Οι πολλές ώρες 

εργασίας και η παράνομη διαμονή κάποιων από αυτούς στη χώρα μας είναι κάποιοι 

από τους λόγους. Η άγνοια της επίσημης γλώσσας του κράτους δυσχεραίνει κατά 

πολύ την επικοινωνία του γονέα με το σχολείο, αλλά δημιουργεί και μια απαξιωτική 

εικόνα για τον ίδιο με αποτέλεσμα να αποφεύγει να εκθέτει τον εαυτό του στον 

κοινωνικό περίγυρο (Lindholm-Leary, K., 2001,σελ. 144).  

Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι γονείς με χαμηλά 

εισοδήματα ή οι γονείς πρόσφυγες και μετανάστες δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του σχολείου με αποτέλεσμα την ασυνέπεια των παιδιών τους στη 

σχολική προετοιμασία (Lindholm-Leary, K., 2001, σελ. 20). Αυτή η απαξίωση των 

γονέων έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους με αποτέλεσμα την αποφυγή 

επισκέψεων στο σχολείο και την ενημέρωσή τους για την επίδοση των παιδιών τους. 

Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι γονείς πρόσφυγες δεν συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους είτε επειδή αδυνατούν είτε επειδή αδιαφορούν. 

Σε μια έρευνα που έγινε για λογαριασμό της UNICEF στην Ελλάδα το 2001, 

στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταγράφηκαν οι 

απόψεις των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες μαθητές. Η έρευνα είχε θέμα «Διακρίσεις - Ρατσισμός 

– Ξενοφοβία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα». Οι απόψεις των μαθητών ήταν οι 

πιο μετριοπαθείς, ενώ η πλειοψηφία των γονέων ήταν αρνητική στο θέμα της 

συνδιδασκαλίας των Ελλήνων και των μεταναστών μαθητών. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της έρευνας,  θεωρούσαν ότι οι μαθητές αυτοί θα έπρεπε να φοιτούν σε 

διαφορετικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί,  σε μεγάλη πλειοψηφία που αγγίζει το 

ποσοστό 87,8% , δήλωσαν ότι είναι απροετοίμαστοι γι’ αυτό το έργο και θεώρησαν 

απαραίτητη την επιμόρφωσή τους (Ε. Σκούρτου, Κ. Βρατσάλης, 2000, σελ. 26-33).  
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2.1.4 Η σημασία της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους πρόσφυγες 

γονείς 

Η επαρκής γνώση της γλώσσας από τους γονείς αποτελεί προϋπόθεση για την 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι γονείς μπορούν να 

αξιοποιήσουν τα δημόσια προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας που παρέχονται από 

τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και έχουν προσφέρει μαθήματα εκμάθησης 

της γλώσσας σε περισσότερους από 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες. Ακόμη, τα 

ελληνικά πανεπιστήμια μέσω της λειτουργίας διδασκαλείων, οι δήμοι, τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 

όσους επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν (Βαμβακάρη, 2011, σελ. 371-389) . 

Οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι η επαρκής γνώση της ελληνικής είναι 

απαραίτητη για τους μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν ζητήσει άσυλο, οι οποίοι 

σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και, κυρίως, για εκείνους οι οποίοι έχουν 

παιδιά στο σχολείο. Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε, η συμβολή της γλώσσας είναι 

σημαντική τόσο για την επαγγελματική όσο και για την κοινωνική ένταξη των 

προσφύγων – γονέων αλλά και των παιδιών τους. Για τον μετανάστη ή τον πρόσφυγα 

η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, όχι μόνον για την πρώτη περίοδο 

εγκατάστασής του στην Ελλάδα, γεγονός που θα τον βοηθήσει κατά πολύ στον 

εργασιακό του τομέα, αλλά και για τη βελτίωση της εργασίας του και την παραπέρα 

εξέλιξή του (Ζολώτα, 2010, σελ. 94).  

Οι γονείς με περιορισμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας, εκτός από τα 

πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη πληροφοριών που 

αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους και την τακτική επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς, βιώνουν αυτή την κατάσταση ως έλλειψη σεβασμού από πλευράς 

των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους μη έχοντας δυνατότητες 

να αλλάξουν αυτή την κατάσταση ή να προσφέρουν κάτι παραπάνω, παραμένουν σε 

μια επιφανειακή επικοινωνία με τους γονείς (Χατζηδάκη, 2007, σελ. 732-745).  

Τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτή τη δυσκολία στην επικοινωνία, η 

οποία είναι απαραίτητη για τη συνέχεια στη μάθηση, σύμφωνα με τη γνώμη 

παιδαγωγών και ψυχολόγων. Εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας γονέων και 

εκπαιδευτικών, χάνονται πολύτιμες μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές, οι οποίες, 

αν μπορούσαν να αξιοποιηθούν, θα είχαν θεαματικά αποτελέσματα. Πρέπει να 

ληφθούν μέτρα ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να προωθήσει την κοινωνική 
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ισότητα και να απαλείψει τις κοινωνικές διαφορές προκειμένου να αλλάξει αυτή η 

κατάσταση. Σήμερα έχει αποδειχθεί, μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, ότι αν το 

σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών, 

τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό σε σύγκριση με το μορφωτικό και οικονομικό 

επίπεδο της οικογένειάς τους.  

Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα συνηθίζουν να χρησιμοποιούνται 

αρνητικοί χαρακτηρισμοί για τους αλλόγλωσσους μαθητές που δεν κατέχουν επαρκώς 

την επίσημη γλώσσα του σχολείου. Αυτό που επιτυγχάνουν στην πραγματικότητα 

είναι να δίνουν έμφαση στη φαινομενική ανεπάρκεια των παιδιών και να τονίζουν τις 

αδυναμίες τους αντί για τα χαρίσματά τους (Baker, 2001, σελ. 238-242).  

Σχετικά με τη χρήση της μητρικής γλώσσας από τα παιδιά των προσφύγων 

φαίνεται ότι τα παιδιά προτιμούν να χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα στους 

καθημερινούς διαλόγους στο σπίτι, στις συζητήσεις όμως εκτός σπιτιού συνηθίζουν 

να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν 

καλύτερα. 

Πολλές φορές οι γονείς πρόσφυγες και μετανάστες εκφράζουν την ανάγκη 

τους να μιλούν τη γλώσσα μας προκειμένου να έχουν καλή επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, αλλά και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους. 

Αρκετά σχολεία είχαν προβεί στο παρελθόν σε προγράμματα εκμάθησης της 

γλώσσας που απευθύνονται στους γονείς των μαθητών  που είναι μετανάστες. 

Το σχολείο παρακάμπτει το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές δεν μιλούν και δεν 

κατανοούν στον ίδιο βαθμό την ελληνική γλώσσα και αντιμετωπίζει όλους τους 

μαθητές σαν ομόγλωσσους, αγνοώντας τις μητρικές τους γλώσσες. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο καταδικάζει αυτούς τους μαθητές σε καθυστέρηση στα πρώτα σχολικά τους 

βήματα.  

Οι πρωτοπόροι παιδαγωγοί έχουν προτείνει να γίνεται η διδασκαλία του 

γραπτού κώδικα της γλώσσας στη μητρική γλώσσα των παιδιών, πράγμα που όλοι οι 

μαθητές γνωρίζουν επαρκώς, έτσι ώστε η γλωσσική ποικιλία να μη γίνεται εμπόδιο 

στην κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής (Φραγκουδάκη, 2002-2004).  

Με άλλα λόγια, η σημαντικότερη γνώση που αποκτούν τα παιδιά στην πρώτη 

τάξη του δημοτικού σχολείου είναι η εκμάθηση της γραφής. Το σχολείο όμως 

διδάσκει γραφή και ανάγνωση στην πρότυπη γλώσσα, στην οποία άλλωστε είναι 

γραμμένα όλα τα σχολικά βιβλία.  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από το Α.Π.Θ., οι Μουσουλμάνοι γονείς 
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κάνουν περισσότερο χρήση της αραβικής γλώσσας στο σπίτι με τα παιδιά τους. Τα 

παιδιά είναι δίγλωσσα, καθώς μαθαίνουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα στο 

σχολείο τους και συνεχίζουν με την αραβική το απόγευμα στο σπίτι με τους γονείς 

τους. 

«Τα παιδιά ακούνε περισσότερες ώρες αραβικά κάθε μέρα παρά ελληνικά. Οι 

επισκέπτες τους μιλούν αραβικά, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μιλούν αραβικά, εμείς 

μιλάμε αραβικά, η τηλεόραση είναι στα αραβικά. Ελληνικά ακούνε μόνο στο σχολείο». 

Σύρια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 45 ετών 

«Το 90% των παιδιών μιλούν αραβικά με τους γονείς τους στο σπίτι. Τους λόγος 

που γίνεται αυτό είναι γιατί οι γονείς δε μιλάνε καλά ελληνικά. Ακόμα και αν μιλάει στα 

ελληνικά με τα αδέρφια του, το παιδί με τους γονείς πάντα μιλάει στα αραβικά». 

Διευθυντής ελληνοαραβικού κέντρου, Αθήνα (Γογωνάς Ν., Πρακτικά 1
ου

 Διεθνούς 

Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών», 2011, σελ. 364). 

 

 

2.1.5 Δυσκολίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

Η νεοελληνική γλώσσα σαν τμήμα της ελληνικής γλώσσας περιέχει στοιχεία 

από όλες τις ιστορικές της φάσεις, γεγονός που την καθιστά δύσκολη την εκμάθησή 

της από μαθητές που δεν την έχουν ως μητρική τους γλώσσα. Τα διαχρονικά στοιχεία 

που συνυπάρχουν στον κορμό της γλώσσας δημιουργούν αρκετές δυσκολίες στη 

διδασκαλία της ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Επιπλέον,  η συνύπαρξη στοιχείων από τη 

δημοτική και την καθαρεύουσα σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας, φωνολογικό, 

μορφολογικό, συντακτικό και λεξιλογικό, δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες. 

Η δεύτερη δυσκολία που παρουσιάζεται στη διδασκαλία της ως δεύτερης 

ξένης γλώσσας είναι ότι η ελληνική είναι κλιτή γλώσσα και προϋπόθεση για την 

εκμάθησή της είναι η κατανόηση του μορφολογικού της συστήματος. Η διδασκαλία 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δομικά 

χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία της και να τα αντιμετωπίζει στη φυσική τους 

χρήση και όχι να αρκείται στην τυποποιημένη διδασκαλία τους (Μήτσης, 1998, σελ. 

195).  

Η διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου κατέχει κεντρική θέση στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διδασκαλία της 

γλώσσας ταυτιζόταν με τη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου, πράγμα 
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που αναθεωρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η διδασκαλία της γραμματικής έχει 

δημιουργήσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της στην 

τάξη. Το θέμα για το αν η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας πρέπει να 

επικεντρώνεται στη διδασκαλία της γραμματικής, αποτελεί ακόμη και σήμερα σημείο 

συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές. 

Η διδασκαλία της γραμματικής και η σωστή εκμάθηση της είναι βεβαίως 

σημαντική, διότι βοηθά τον αλλόγλωσσο μαθητή να κατανοεί σωστά το λόγο των 

συνομιλητών του και να δημιουργεί ο ίδιος σωστό λόγο χωρίς γλωσσικά λάθη κατά 

τη διάρκεια της συνομιλίας. Επομένως,  είναι σημαντικό ο δάσκαλος να γνωρίζει τα 

στοιχεία που αποτελούν τη γραμματική μιας γλώσσας και να τα συμπεριλαμβάνει στη 

διδασκαλία της σε συνδυασμό με τη διδασκαλία του λεξιλογίου. 

Μια βασική θεωρία που αφορά στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι ότι 

υπάρχουν κάποια θεμελιακά γραμματικά φαινόμενα που πρέπει να διδαχτούν αρχικά 

και επάνω σ' αυτά να βασιστούν κάποια άλλα στοιχεία. Αυτός που μαθαίνει την 

ελληνική ως ξένη γλώσσα πρέπει να κατανοήσει τις «παραμετρικές» διαστάσεις της 

ελληνικής και να μάθει να συνδυάζει τα βασικά γραμματικά φαινόμενα. Τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας πρέπει να διδάσκονται νωρίς, συνδυαστικά και 

επαναληπτικά. Η διδασκαλία οφείλει να επανέρχεται σε αυτά κάθε φορά που 

συναντάται ένα αντίστοιχο γραμματικό φαινόμενο. 

Όσον αφορά τον προβληματισμό που υπάρχει για την αποτελεσματική 

διδασκαλία της γραμματικής σε μη φυσικούς ομιλητές, θεωρείται ότι ο συνδυασμός 

δραστηριοτήτων εστίασης στη μορφή με επικοινωνιακές και δομικές δραστηριότητες 

είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος εξήγησης των γραμματικών φαινομένων μιας 

γλώσσας (Μοσχονάς, 2003, σελ. 87- 107). Άλλωστε, ο σκοπός της γραμματικής στη 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας δεν είναι η ακαδημαϊκή γνώση της, αλλά η 

διεύρυνση της μεταγλωσσικής συνείδησης, δηλαδή τη γνώση που έχουν οι 

διδασκόμενοι μια ξένη γλώσσα. Για τη διδασκαλία κάθε ομάδας γραμματικού 

φαινομένου, ο εκπαιδευτικός,  χρησιμοποιώντας υποδείγματα παρμένα από 

επικοινωνιακά παραδείγματα, κάνει μια πρώτη παρουσίαση χρησιμοποιώντας οικείο 

λεξιλόγιο στους μαθητές, ενώ ακολουθεί διαβαθμισμένη διδασκαλία από άποψη 

υποδειγμάτων.  

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά στη γραμματική διδασκαλία της 

ελληνικής σε αλλόγλωσσους είναι τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε 

να επιλεγούν αποτελεσματικά τα στοιχεία δομής του μορφολογικού συστήματος της 
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ελληνικής γλώσσας που πρέπει να διδαχτούν κατά σειρά. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

θέτει τέσσερα κριτήρια: 

1. Η πρωτοτυπία των δομών, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να διδαχτεί 

κατά προτεραιότητα ό,τι είναι κεντρικό σε αντίθεση με ό,τι θεωρείται περιφερειακό. 

2. Η συχνότητα των δομών, σύμφωνα με την οποία θα διδαχτεί, θα έχει 

προτεραιότητα στο επίπεδο των αρχαρίων ό,τι συναντάται πιο συχνά, ενώ όσο 

προχωρά το επίπεδο σπουδών θα διδάσκονται οι πιο σπάνιες δομές και γραμματικά – 

συντακτικά φαινόμενα.  

3. Η διαθεσιμότητα των δομών, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα που 

δίνεται στους ομιλητές να έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των κατασκευασμένων 

λέξεων. 

4, Η αντιπαραθετικότητα των δομών, σύμφωνα με την οποία θα διδάσκονται οι 

δομές εκείνες στις οποίες δυσκολεύεται ο μαθητής σε συνάρτηση με τη μητρική του 

γλώσσα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2003, σελ. 26-32).  

 

 

2.1.6 Η εκμάθηση της γλώσσας από τους πρόσφυγες γονείς 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα προγράμματα, έκαναν έρευνα πριν την 

έναρξη των μαθημάτων για να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γονέων. Τα σχέδια εργασίας των πρώτων μαθημάτων, αλλά και της αξιολόγησης που 

γινόταν στο τέλος κάθε χρονιάς, αφορούσαν στη συστηματική διερεύνηση αυτών των 

αναγκών. Οι γονείς έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της γλώσσας. Η 

παρουσία τους στα μαθήματα ήταν συστηματική και η συνεχής παρακολούθηση των 

μαθημάτων ήταν βασικό τους μέλημα. Οι πρόσφυγες έθεσαν ως πρωταρχικό τους 

στόχο την εκμάθηση της γλώσσας, όχι μόνο για να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη 

μελέτη τους για το σχολείο, αλλά και για να βελτιώσουν τη δική τους καθημερινή 

ζωή. Επιπλέον, η εκμάθηση της γλώσσας βοήθησε αρκετούς από αυτούς – κυρίως 

γυναίκες – να πετύχουν τη χειραφέτησή τους τόσο στο οικογενειακό όσο και στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την προσδοκία ότι με 

την εκμάθηση της γλώσσας θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, που 

είχαν αφήσει ανολοκλήρωτες στην πατρίδα τους για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. 

Η σημερινή κοινωνία της Ελλάδας έχει αποκτήσει τον πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί 
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πλέον επιτακτική ανάγκη για τους πρόσφυγες, τους παλιννοστούντες και τους 

μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά στους χώρους της επαγγελματικής και της κοινωνικής τους ζωής. Η 

άγνοια της ελληνικής γλώσσας αποτελεί για τους πρόσφυγες μια από τις αιτίες που 

τους οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Η άγνοια της επίσημης γλώσσας της 

χώρας υποδοχής συνδέεται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αναπαραγωγή 

κοινωνικών διακρίσεων και την εμφάνιση ρατσιστικών αντιλήψεων (Τσιάκαλος, 2002, 

σελ. 215-218). 

Σύμφωνα με τον Freire, η εκπαίδευση έχει πολιτικές διαστάσεις, επειδή 

μπορεί να αναπτύξει ή να περιορίσει την κριτική σκέψη της γνώσης του σχολείου και 

της κοινωνίας. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός είναι θέματα που υπάρχουν στην 

καθημερινή πραγματικότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

ενισχυθεί περαιτέρω λόγω της αύξησης του αριθμού των προσφύγων (Freire, 1998, 

σελ. 100-101).  

 

 

2.2 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο 

σέβεται και προστατεύει το ελληνικό κράτος. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην 

εκπαίδευση και στη μόρφωση και, πολύ περισσότερο, κάθε παιδί αιτούντος άσυλο, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού, αλλά και του διεθνούς δικαίου. 

Σήμερα, η πλειοψηφία των ατόμων που ζουν σε κέντρα φιλοξενίας έχει ζητήσει 

άσυλο. Ο αριθμός υπολογίζεται περίπου στις 50.000 άτομα στη χώρα μας. Ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των ανηλίκων που διαβιούν στις 

δομές φιλοξενίας της χώρας μας, αποτελεί βασικό καθήκον της ελληνικής πολιτείας.  

Η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη 

διατήρηση των πολιτισμών των μεταναστών και των προσφύγων στην επαφή τους με 

τους πολιτισμούς των χωρών – υποδοχής και την ανάγκη αλληλοσυμπλήρωσης και 

αλληλοεπηρεασμού των πολιτισμών. Ο όρος αναφέρεται «στην ισότιμη συνάντηση, 

αλληλεπίδραση, επικοινωνία και αλληλοεμπλουτισμό φορέων διαφορετικών 

πολιτισμών» (Δαμανάκης , 2007, σελ. 1). 

Πρόκειται για ένα σχετικά πρόσφατο όρο αφού τα τελευταία χρόνια αρχίζει 
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και αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Διαπολιτισμική εκπαίδευση έχουμε, όταν στην αγωγή 

εμπλέκονται περισσότερες από μία ζωτικής σημασίας συλλογικές ταυτότητες, όπως 

είναι η εθνική, η εθνοτική, η θρησκευτική και η γλωσσική, ενώ όταν το ίδιο πράγμα 

συμβαίνει στη εκπαίδευση τότε μιλάμε για διαπολιτισμική αγωγή (Δαμανάκης, 2007, 

σελ. 1). 

Με τον όρο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εννοούμε τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας και την 

κατάργηση των διακρίσεων, την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, την 

αλληλοαποδοχή μεταξύ των μαθητών και απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό 

(Γεωργογιάννης, 2008, σελ. 36). 

Ο Δαμανάκης ορίζει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση «ως τον κλάδο της 

Παιδαγωγικής που έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των συνθηκών αγωγής και 

εκπαίδευσης στα πλαίσια της συνάντησης και αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, ο 

οποίος επιδιώκει να απαντήσει σε ζητήματα στοχοθεσίας της αγωγής και της 

εκπαίδευσης στις σύγχρονες διαμορφωμένες πολυπολιτισμικές κοινωνίες» (Δαμανάκης, 

1997). 

Κυρίαρχο ρόλο στο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας έχει το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, που αναπτύσσει θεματικές γύρω από αυτό το θέμα. Στο σχέδιο Νόμου 

7/1986 με θέμα «Η εκπαίδευση και η πολιτιστική ανάπτυξη των μεταναστών» 

επιβάλλει στις κυβερνήσεις των χωρών να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 

διαπολιτισμικού χαρακτήρα στην εκπαίδευση (Μπερερής, 2001, σελ. 81).  

 

Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως εξής: 

 Να λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον της ζωής και της μάθησης, 

καθώς και το επίπεδο μάθησης του κάθε μαθητή. 

 Να συμβάλουν στη διεύρυνση του γνωστικού και συναισθηματικού 

ορίζοντα του παιδιού και στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών 

μεταξύ των μαθητών. 

 Να διευκολύνουν την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους και με το 

ευρύτερο περιβάλλον τους άμεσα και μακροπρόθεσμα στην κοινωνία. 

 Να αναβαθμίζουν τους πολιτισμούς και τις γλώσσες, καταπολεμώντας 

παράλληλα οποιοδήποτε είδος ρατσισμού προκύπτει με τη μορφή 

συμβόλου ή συμπεριφοράς μέσα από ανάλογα πολιτιστικά και 
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γλωσσολογικά στοιχεία. 

 Να εμπνέουν και να καλλιεργούν την ανθρώπινη ευαισθησία, την 

αλληλεγγύη και τη συνεργασία. 

 Να αντισταθμίζουν την πολιτισμική στέρηση των παιδιών χωρίς 

διακρίσεις (Κανακίδου Ε. - Παπαγιάννη Β., 1998, σελ. 15).  

Ο όρος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εμφανίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 

'80 και προέκυψε από την ανάγκη ένταξης των παλιννοστούντων μαθητών στην 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 2413, σκοπός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους 

με εκπαιδευτικές, κοινωνικές πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» (ΦΕΚ Α’ 

124/14-6-1996).  Στη χώρα μας έχουν ιδρυθεί 26 σχολεία Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης όπου εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για παλιννοστούντες, 

αλλοδαπούς και τσιγγάνους μαθητές. Από αυτά, τα 13 διαπολιτισμικά σχολεία είναι 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα 13 της Δευτεροβάθμιας.  

Τα σχολεία αυτά κατά την ίδρυσή τους είχαν κυρίως μαθητές – παιδιά 

μεταναστών από Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλία και Αφρική που επέστρεφαν στην 

Ελλάδα. Τη δεκαετία του ’90 μειώθηκε ο επαναπατρισμός από αυτές τις χώρες και τα 

σχολεία αυτά αντλούσαν το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού δυναμικού τους από τις 

χώρες του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ, όπως αναφέρεται στο ιστορικό σημείωμα 

ενός διαπολιτισμικού σχολείου στην Αθήνα (2
ο
 Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ελληνικού). 

Τα διαπολιτισμικά σχολεία σήμερα λειτουργούν με μαθητές από οικογένειες 

μεταναστών καθώς και μαθητές – πρόσφυγες που προέρχονται από χώρες που 

υπάρχουν πόλεμοι ή εμφύλιες συρράξεις. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών είναι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ο στόχος των σχολείων είναι η εξάλειψη κάθε είδους 

διακρίσεων και αποκλεισμού και η προσφορά ίσων ευκαιριών στους μαθητές με τους 

Έλληνες μαθητές. Επίσης, η ομαλή ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της νέας χώρας (2
ο
 Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ελληνικού).  

Αυτό βέβαια χρειάζεται και την ειδική κατάρτιση του εκπαιδευτικού που 

πρέπει να είναι έτοιμος για τη διαπολιτισμική διδασκαλία. Πρέπει να γνωρίζει την 

εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
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γλώσσας καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

στα διαπολιτισμικά σχολεία έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά περισσότερες 

δυσκολίες από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα στην τάξη, για τα οποία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. 

Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ενήμεροι σχετικά με τα ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF «επτά στους δέκα δασκάλους και καθηγητές 

θεωρούν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να 

διδάξουν τα παιδιά των αλλοδαπών» (Unicef, 2001). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν 

τη θέληση να επιμορφωθούν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε ποσοστό 91% σύμφωνα με έρευνα που έγινε για το 

λόγο αυτό (Hermann, 2000, σελ. 35).  

Ένα στοιχείο που χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

θεωρούν περισσότερο χρήσιμες τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες και με μεγαλύτερο 

κύρος σε βάρος των ανατολικοευρωπαϊκών, των ασιατικών και των αφρικανικών 

γλωσσών τις οποίες στην πλειοψηφία τους δεν εκτιμούν καθόλου (Κόσσυβα, 2014, 

σελ. 56). 

Μία έρευνα που έγινε σε δημοτικά σχολεία του Βόλου κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, χαρακτηρίζονται ως 

αλλόγλωσσα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών αυτών ομιλούν ή 

μαθαίνουν τη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παράλληλα με τη μητρική 

τους γλώσσα. Επομένως, η χρήση του χαρακτηρισμού αλλόγλωσσα δεν αντιστοιχεί 

στην πραγματικότητα και επιπροσθέτως συμβάλλει στην περιθωριοποίηση και στην 

απομόνωσή τους τόσο μέσα όσο κι έξω από το σχολικό περιβάλλον (Τσοκαλίδου, 

2005).  

Σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην ίδια έρευνα, διέκριναν το θετικό χαρακτήρα της, δήλωσαν όμως ότι 

δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν λόγω του περιορισμού του χρόνου. Θεωρούν 

δηλαδή ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι κατά κάποιον τρόπο ένα επιπλέον 

μάθημα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Δήλωσαν 

μάλιστα ότι δεν έχουν πάρει μέρος σε κάποιου είδους αντίστοιχα σεμινάρια, 

επομένως φαίνεται πως δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με το περιεχόμενό της 

(Τσοκαλίδου, 2005).  

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια έδειξαν τη σημασία της 
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διγλωσσίας. Τα πλεονεκτήματα της γλωσσικής εξέλιξης του δίγλωσσου μαθητή 

αναφέρονται σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Στάμου και Ντίνα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν τις ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις στα θετικά μαθήματα σε 

σχέση με τους μονόγλωσσους μαθητές, επειδή τα μαθήματα αυτά δε χρειάζονται 

ιδιαίτερη γλωσσική ικανότητα (Dinas, 2009, σελ. 114-124).  

Σύμφωνα με τη Σκούρτου, η εφαρμογή των αρχών της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης μόνο σε ορισμένα σχολεία δεν προωθεί την ιδέα της ως διάσταση της 

ενιαίας παιδείας, αλλά και δεν συμβάλλει στην ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, 

επειδή διαιωνίζει τα στερεότυπα που υπάρχουν «για τα ιδιαίτερα εθνοπολιτιστικά τους 

γνωρίσματα» (Γκόβαρης 2004, σελ. 27).  

Οι πρόσφυγες πολύ συχνά πέφτουν θύματα ρατσιστικών απόψεων είτε 

θεωρητικά είτε πρακτικά. Η πιο ολοκληρωμένη απάντηση στην καταπολέμηση του 

ρατσισμού είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Οι ρατσιστικές ιδεολογίες βασίζονται στην παραπληροφόρηση και την 

προκατάληψη. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ικανή να ενισχύει τις 

δημοκρατικές ιδέες κυρίως στις νεότερες γενιές που είναι πιο ευάλωτες και να 

εγγυάται ένα ελεύθερο μέλλον για όλους. Το σχολείο έχει την πρόσθετη ευθύνη να 

διαπαιδαγωγήσει όλα τα παιδιά με τις δημοκρατικές ιδέες της ισότητας όλων των 

ανθρώπων και την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Ο ρατσισμός 

βασίζεται στο φόβο και την άγνοια ότι κάθε τι το διαφορετικό είναι επικίνδυνο. Το 

μίσος απέναντι στο διαφορετικό βασίζεται σε διαφορές όπως είναι το χρώμα του 

δέρματος, η γλώσσα, η θρησκεία, οι συνήθειες. Το σχολείο θα πρέπει να έχει ως 

πρωταρχικό του μέλημα να καταπολεμά τις μονόπλευρες αντιλήψεις και να προάγει 

τις αρχές της ισότητας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Επίσης, πρέπει να 

καλλιεργήσει νέες αξίες που θα βασίζονται στην αναγνώριση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και θα δίνουν αξία σε όλους τους πολιτισμούς (Μπερερής, 2001, σελ. 

13).  
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2.2.1 Οι παράγοντες της σχολικής επιτυχίας των προσφύγων 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της σχολικής επιτυχίας και της 

πολυπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των νέων που 

προέρχονται από χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο κατέχει σημαντική 

θέση στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η 

UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης λαμβάνουν υπόψη τους στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων τους δραστηριότητες που ασχολούνται με θέματα τέτοιου είδους. Όλα 

τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, που προάγουν την ισότητα στην εκπαίδευση, την επίτευξη της 

εκπαιδευτικής επιτυχίας, χωρίς να παραβλέπουν το πολυπολιτισμικό περιεχόμενο της 

εκπαιδευτικής πράξης σήμερα (Μπερερής, 2001, σελ. 10-15). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δίνει αξία στον όρο δημοκρατία, που 

αντιμετωπίζει τις πολιτισμικές διαφορές ως μια θετική διεργασία για την ωρίμανση 

της κοινωνίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνεπάγεται όχι μόνο την αποδοχή και 

το σεβασμό του διαφορετικού, αλλά και την αναγνώριση της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας μέσα από το διάλογο, την κατανόηση και τη συνεργασία. 

Οι εκπαιδευτικοί σήμερα βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να διδάξουν σε 

μαθητές που διαφέρουν τόσο γλωσσικά όσο και πολιτισμικά. Ο επαναπροσδιορισμός 

του ρόλου τους κρίνεται αναγκαίος για να φέρουν σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμοστούν στις κοινωνικές αλλαγές και να μάθουν 

να διδάσκουν σε ένα σύνολο μαθητικού πληθυσμού που υπάρχουν διαφορετικές 

γλώσσες και κουλτούρες. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών πρέπει να θεμελιώνονται στην αποδοχή των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπου η 

μαθησιακή διαδικασία θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας κρίνεται αναγκαία η χρήση της 

προηγούμενης, γιατί βοηθά να γίνονται κατανοητές οι πληροφορίες που το άτομο 

μαθαίνει μέσω της ενεργοποίησης των μηχανισμών που προϋπάρχουν. Η 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των δίγλωσσων μαθητών μπορεί να 

αυξήσει τη δραστηριοποίησή τους για γνώση και να δώσει περισσότερο νόημα στις 

γνώσεις και τις πληροφορίες που προσλαμβάνει. 
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2.3 Διδασκαλία – Προγράμματα – Δράσεις 

"Αν οι δάσκαλοι δεν μαθαίνουν πολλά από τους δίγλωσσους και πολιτισμικά 

διαφορετικούς μαθητές, τότε και οι μαθητές είναι πιθανό να μη μαθαίνουν τίποτα απ' 

αυτούς".  

Cummins J.
7
, Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση 

 

Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που υπογράφτηκε στις 26 

Ιανουαρίου του 1990 στη Ν. Υόρκη και κυρώθηκε από την Ελλάδα (ν. 2101/92, ΦΕΚ 

192 τ.Α´), καθορίζει ως παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοχτώ ετών. Στο 

άρθρο 2 ορίζεται ότι: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα 

δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε 

παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμιά διάκριση φυλής, χρώματος, 

φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των 

γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής 

καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της 

γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης»(https:www. unicef. gr). 

Το ελληνικό σχολείο σήμερα φέρνει σε επαφή τα παιδιά του κυρίαρχου 

περιβάλλοντος που έχουν ως κύρια γλώσσα την ελληνική με παιδιά που έχουν 

διαφορετική πρώτη γλώσσα. Το ελληνικό σχολείο προβάλλει, ως ο κυρίαρχος χώρος 

με μία γλώσσα διδασκαλίας, την ελληνική και με μαθητές από άλλες ομάδες που 

μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια πολυμορφία 

στο ελληνικό σχολείο, η οποία δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των 

εκπαιδευτικών εφόσον έχουν να αντιμετωπίσουν πιο ιδιαίτερα προβλήματα. 

Προκύπτει, λοιπόν η ανάγκη συγκέντρωσης, συστηματοποίησης και 

αξιολόγησης στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το φαινόμενο της 

διγλωσσίας στα ελληνικά σχολεία. Μόνο στην βάση πραγματικών μεγεθών (ποιες 

συγκεκριμένες γλώσσες εκτός της ελληνικής ομιλούνται, πόσους ομιλητές έχει η κάθε 

γλώσσα, ποια η πολιτισμική ένταξη των δίγλωσσων μαθητών) μπορούν να 

                                                 
7 Ο Jim Cummins γεννήθηκε στην Ιρλανδία και ζει στον Καναδά. Σπούδασε 

Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου και το 1974 έλαβε το διδακτορικό του από το 

Πανεπιστήμιο της Alberta του Καναδά στον Τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Από το 

1996 είναι τακτικός καθηγητής στο Ontario Institute for Studies in Education (OISE) στο 

Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα έργα του 

αποτελούν κλασική πηγή αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη Διγλωσσία και τη 

Δίγλωσση Εκπαίδευση. Από το 1997 ο Jim Cummins συνεργάζεται επιστημονικά με το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μοντέλα και ειδικά 

εκπαιδευτικά υλικά. 

Η παρουσία μεγάλων αριθμών μαθητών μεταναστών και προσφύγων έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα. Τα σχολεία πρέπει να 

προσαρμοστούν στην παρουσία των μαθητών αυτών και να αντιμετωπίσουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους φροντίζοντας παράλληλα να παρέχουν υψηλή ποιότητα 

σπουδών και ισότιμη εκπαίδευση προς όλους τους μαθητές.  

Τα παιδιά που ζουν σε ένα αλλόγλωσσο περιβάλλον βιώνουν πολλές φορές 

την απόρριψη και την απογοήτευση εξαιτίας της δυσκολίας στην επικοινωνία με τους 

συμμαθητές τους. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως επεκτείνονται και στους συμμαθητές 

τους εφόσον πολλοί από αυτούς βρίσκονται στο περιθώριο της τάξης ή του σχολείου 

(Ανδρεάδου Ε., Κοκκαλιάρη Ε., Μοκαΐτη Φ., 2014, σελ. 1).  

Όλα τα παιδιά μαθαίνουν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους τη μητρική τους 

γλώσσα, η οποία είναι βασική για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η μητρική 

γλώσσα επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και επιδρά 

σε όλες τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησής του. 

Στην Ελλάδα, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς 

μαθητές θεωρείται ως δεύτερη γλώσσα, εφόσον είναι η γλώσσα του ευρύτερου 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Οι μαθητές αυτοί μαθαίνουν τη γλώσσα σε ένα 

μεγάλο βαθμό έξω από το σχολικό περιβάλλον από φυσικούς ομιλητές. Στην 

εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας δεχόμαστε ότι λειτουργούν η έμφυτη γλωσσική 

προδιάθεση και η συνειδητή διαδικασία μάθησης μέσα από τη συστηματική 

διδασκαλία. 

 

 

2.3.1 Οι παράγοντες κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας 

Οι ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της δεύτερης 

γλώσσας είναι οι εξής:  

α) οι γλωσσογνωστικές ικανότητες, όπως είναι η κωδικοποίηση νοητικών 

παραστάσεων, καθώς και η κωδικοποίηση ειδικών αναπτυγμένων δομών της γλώσσας, 

β) οι βιολογικές παράμετροι, όπως είναι το φύλο και η ηλικία, 

γ) τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, 

η εσωστρέφεια ή η εξωστρέφεια του ατόμου και  
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δ) οι συναισθηματικοί παράγοντες, όπως είναι τα κίνητρα και η 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου (Μήτσης, 2003, σελ. 22-23).  

Σχετικά με την επίδραση των βιολογικών παραμέτρων στην εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας, οι διαφορές ως προς το φύλο εστιάζονται κυρίως στη 

συμπεριφορά και όχι στη γλωσσική επίδοση. Τα κορίτσια δείχνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για επικοινωνία με παιδιά που μιλούν τη γλώσσα που προσπαθούν να 

μάθουν, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιούν και εξωγλωσσικά στοιχεία. Αντίθετα, 

τα αγόρια δεν εμπλέκονται σε συναναστροφές μέσω της δεύτερης γλώσσας και 

εκφράζουν την προτίμησή τους κυρίως στους συνομηλίκους τους και τους 

ομόγλωσσους τους. Σε σχέση με την ηλικία του παιδιού υποστηρίζεται ότι, όταν η 

εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας αρχίσει πριν από την εφηβεία, το αποτέλεσμα είναι 

πάντοτε καλύτερο και πιο αποτελεσματικό.  

Η ικανότητα κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας δε χάνεται μετά την εφηβεία, 

αλλά πιθανώς περιορίζεται στο φωνολογικό επίπεδο με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατή η κατάκτηση της φωνολογικής ικανότητας στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. 

Στους συναισθηματικούς παράγοντες εκμάθησης της γλώσσας 

συγκαταλέγονται τα κίνητρα, οι απόψεις και τα συναισθήματα που ωθούν το άτομο 

στην εκμάθησή της. Τα κίνητρα σχετίζονται με τις αιτίες που ωθούν ή αναγκάζουν 

κάποιον να μάθει μια γλώσσα, καθώς επίσης και με τη θέληση και ετοιμότητα του 

ατόμου να διεκπεραιώσει αυτό το στόχο. Έχει αποδειχτεί ότι τα κίνητρα επιδρούν 

τόσο στο ρυθμό όσο και στο αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας κατάκτησης 

μιας νέας γλώσσας. Όσον αφορά τα συναισθήματα και τις απόψεις του ατόμου που 

μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα είναι πλέον αποδεκτό ότι υπάρχει στενή εξάρτηση 

μεταξύ της επιτυχημένης εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και των 

συναισθημάτων που έχει το άτομο για τη γλώσσα αυτή, τους φυσικούς ομιλητές της, 

τον πολιτισμό και την κουλτούρα που αντιπροσωπεύει.  

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με την επίδραση που 

ασκεί η διδασκαλία στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Η πλειοψηφία των 

ερευνών ασχολείται με το ρόλο που παίζει η διδασκαλία της γραμματικής στην 

κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας.  
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2.3.2 Η εκπαίδευση των προσφύγων 

Η εκπαίδευση είναι το μέσο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές θα 

αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για να ενταχθούν και να γίνουν επιτυχημένοι και 

παραγωγικοί πολίτες στη χώρα υποδοχής. Τα σχολεία πρέπει να διαδραματίσουν 

κορυφαίο ρόλο στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς αυτά 

προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία στους νέους από την κοινότητα των προσφύγων 

και από την κοινότητα της χώρας υποδοχής να αναπτύξουν τον αλληλοσεβασμό 

μεταξύ τους. Η μετανάστευση μπορεί να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική εμπειρία για 

όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων, σε ποσοστό που αγγίζει το 86% 

παγκοσμίως, φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες περιοχές. Τα περισσότερα από αυτά 

τα παιδιά έχουν πρόσβαση στα σχολεία και την εκπαίδευση. Ένα ποσοστό όμως πάνω 

από 50% βρίσκεται σε χώρες όπου τα προσφυγόπουλα δεν έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση. Οι χώρες αυτές είναι το Τσαντ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η 

Αιθιοπία, η Κένυα, ο Λίβανος, το Πακιστάν και η Τουρκία. Οι πρόσφυγες συχνά ζουν 

σε χώρες, όπου οι κυβερνήσεις προσπαθούν με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν να 

φροντίσουν για την εκπαίδευση των δικών τους παιδιών. Πολλά από τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη θέσεων στο σχολείο, έμπειρων δασκάλων και 

κατάλληλου υλικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Συνήθως τα παιδιά των 

προσφύγων καθυστερούν στην εκπαίδευσή τους τρία με τέσσερα χρόνια λόγω της 

δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Κατά μέσο όρο η διάρκεια του χρόνου που περνά ένας πρόσφυγας σε μια ξένη χώρα 

είναι τα είκοσι χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού χρόνου 

ενός πρόσφυγα δεν αξιοποιείται εξαιτίας της αναγκαστικής μετανάστευσης του και 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην προσαρμογή του στην ξένη χώρα (Στοιχεία 

της UNHCR 2015 http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html). 

Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ εντάσσεται στο γενικότερο 

πλαίσιο της πολιτικής των ίσων δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης όλων των 

ανθρώπων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν εφαρμοστεί πολλά 

εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων 

και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Επίσης, έχουν εκδοθεί 

συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμόσουν τα 

εκπαιδευτικά τους προγράμματα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν αυτά τα 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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παιδιά, να εισάγουν μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού των χωρών προέλευσης τους 

και τέλος να προωθήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που αφορά το σύνολο των 

μαθητών (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008, σελ. 27). Το 1989 υιοθετήθηκε 

ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child), η οποία τέθηκε σε 

ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Στην Ελλάδα η σύμβαση αυτή κυρώθηκε στις 3 

Δεκεμβρίου του 1992 με το Ν.2101/1992. Πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές 

ελευθερίες και δικαιώματα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, 2016).  

Η αλματώδης αύξηση της εισόδου μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας 

από το 2011 και μετά, εξαιτίας του συριακού εμφυλίου πολέμου, σημειώνει μια 

σημαντική αύξηση των αραβόφωνων μαθητών στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, 

λόγω των μετακινήσεων πολλών πληθυσμών τόσο προς τη χώρα μας όσο και προς τις 

χώρες της Ευρώπης, η συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικές γλώσσες και 

διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία είναι μια πραγματικότητα στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα στα ελληνικά σχολεία εμφανίζει 

μεγάλη ποικιλία. Το ελληνικό σχολείο προβάλλει μία γλώσσα διδασκαλίας, η οποία 

είναι η ελληνική, σε μαθητές από διάφορες χώρες που έχουν διαφορετική μητρική 

γλώσσα, οι οποίοι καλούνται να μάθουν την ελληνική για να μπορούν να 

συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. 

Το σχολείο, ως πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών στην Ελλάδα. Τα παιδιά των 

μεταναστών αναζητούν μέσα από την εκπαίδευση, το δρόμο για την ένταξη τους στην 

ελληνική κοινωνία (Αβραμίδου Β. Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο: 

Μια εμπειρική έρευνα, Περιοδικό Πολύδρομο, Τεύχος 7
ο
 , Μάιος 2014, σελ. 18).  

Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες των παιδιών 

των προσφύγων και των μεταναστών λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 

τους και προσφέροντας τους ευκαιρίες για ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους και 

ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Το σχολείο είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για 

κοινωνική μάθηση και απόκτηση εμπειριών. Μέσα από τα προγράμματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αποκτώνται οι δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, οι 

οποίες κάνουν ευκολότερη την ένταξη τους στο σχολείο. Επομένως, το σχολείο, μέσα 

από κατάλληλα προγράμματα και διδακτικό υλικό, θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά 
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των προσφύγων να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα. 

Βασικός στόχος για τα παιδιά αυτά θα πρέπει να είναι: 

 Η επικοινωνία σε ικανοποιητικό βαθμό στο χώρο του σχολείου, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

 Η ένταξή τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

 Η ένταξη τους στην ελληνική πραγματικότητα και η προσαρμογή τους στις 

νέες συνθήκες ζωής. 

 Η διατήρηση και η αξιοποίηση της γλώσσας από τη χώρα προέλευσής τους. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση θεωρείται ένας από τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές. Τα θέματα 

που επιλέγονται συνδέονται με τη καθημερινή σχολική και κοινωνική ζωή των 

μαθητών. Τα κείμενα, οι εικόνες και οι δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν κίνητρο 

για τους μαθητές ώστε να τους μεταφέρουν σε πραγματικές καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής. Οι διάλογοι και οι δραματοποιήσεις αποτελούν μορφές 

επικοινωνίας που έχουν θετικά αποτελέσματα για τη γρήγορη και ευχάριστη 

εκμάθηση της γλώσσας.  

Η διδασκαλία της γλώσσας στη χώρα υποδοχής των παιδιών των προσφύγων 

έχει ως στόχους: 

 Να δοθεί η ικανότητα στο μαθητή πρόσφυγα – μετανάστη να επικοινωνεί στη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής, ώστε να κατορθώσει να ενταχθεί πλήρως στο 

κανονικό πρόγραμμα και όσο το δυνατόν συντομότερα. 

 Τα σχολικά μαθήματα που διδάσκονται όλα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

δεν πρέπει να είναι εμπόδια που συνδέονται με την κυριαρχία της γλώσσας. 

 Η κυριαρχία της γλώσσας αποτελεί όργανο επικοινωνίας για όλους τους 

μαθητές. 

 Η μεθοδική και οργανωμένη διδασκαλία έχει σαν αποτέλεσμα την κυριαρχία 

της γλώσσας της χώρας υποδοχής τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής. 

 Η διδασκαλία πρέπει να επιτυγχάνει το βασικό στόχο, ο οποίος είναι η 

απόκτηση βασικών μηχανισμών της γλώσσας. 

 Η ένταξη των προσφύγων μαθητών, το συντομότερο δυνατό στις κανονικές 

τάξεις διδασκαλίας, πρέπει να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν κοινά 

σημεία συμφωνίας μεταξύ τους και να εναρμονίζουν την πρακτική της 
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διδασκαλίας τους. 

 Δεν θα πρέπει να παραμεληθεί ο τομέας της προσχολικής αγωγής, καθώς η 

τακτική φοίτηση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στα νηπιαγωγεία 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα προβλήματα της επαφής των 

πολιτισμών και των σχέσεων μεταξύ τους και στα παιδαγωγικά προβλήματα 

που δημιουργούνται από την παράλληλη εκμάθηση δύο γλωσσών στα παιδιά 

αυτά, δηλαδή της μητρικής τους γλώσσας και της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής. 

Οι περισσότεροι από τους αλλόγλωσσους μαθητές φοιτούν στην πλειοψηφία 

τους σε δημόσια σχολεία της χώρας. Συνήθως, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται στα 

τμήματα υποδοχής και σε φροντιστηριακά τμήματα. Η εκπαίδευση που τους 

παρέχεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν είναι επαρκής και αυτός είναι ο κύριος λόγος που 

πολλοί από αυτούς τους μαθητές εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα υποδοχής εκφράζουν την αγωνία τους και 

την ανησυχία τους για το μέλλον αυτού του είδους εκπαίδευσης. Επίσης, 

επισημαίνουν την αδυναμία τους να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές 

εφόσον και οι ίδιοι είναι απροετοίμαστοι, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει κανενός 

είδους σεμινάριο και συνήθως πρόκειται για αναπληρωτές καθηγητές.  

Κάποια σεμινάρια έχουν γίνει σε φοιτητές με πρωτοβουλία των 

πανεπιστημιακών καθηγητών, είναι όμως αποσπασματικά και δεν έχουν συνέχεια. Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας ανέλαβε μια τέτοια δράση, τον προηγούμενο Μάιο, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του ΕΚΠΑ. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο πέντε ωρών με δεκατέσσερις 

φοιτητές και φοιτήτριες με θέμα το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για τα παιδιά που 

διαμένουν στις δομές φιλοξενίας των προσφύγων.  

Μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σχολείου που είναι αποκλειστικά 

για πρόσφυγες,  έγινε την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά στη Χίο από τη ΜΚΟ 

«Beware and Share». Αρχικά, στο σχολείο φοίτησαν σαράντα δύο παιδιά που 

προέρχονταν από τον καταυλισμό της Σούδας και άρχισαν να μαθαίνουν ελληνικά και 

αγγλικά. Το σχολείο λειτούργησε με εκπαιδευτικούς πρόσφυγες προερχόμενους από 

αραβικές χώρες, με σκοπό να δώσει διέξοδο στα παιδιά και μια συνέχεια στη 
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μόρφωσή τους, την οποία έχουν στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως 

παρείχε κάποιες ώρες δημιουργικής απασχόλησης μακριά από τις άσχημες συνθήκες 

του καταυλισμού. 

 

 

2.3.3 Μέθοδοι αποτελεσματικής διδασκαλίας της γλώσσας σε παιδιά 

προσφύγων 

Η παραγωγή διδακτικού υλικού δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, πολύ 

περισσότερο όταν πρόκειται για υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Το διδακτικό υλικό 

αποτελεί μέσο μετάδοσης της γνώσης, μέσο αγωγής. Είναι μοχλός που στοχεύει στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ενεργού πολίτη του αύριο και μέσο για την 

προώθηση αξιών και κινήτρων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σελ. 12). 

Λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από τη διδασκαλία της γλώσσας στα 

παιδιά των προσφύγων, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί κυρίως τη 

μέθοδο της εξατομικευμένης διδασκαλίας. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις 

μικρότερες τάξεις όπου τα παιδιά των μεταναστών δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική 

γλώσσα. Ο τρόπος που ακολουθούν σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι ο εντοπισμός των 

δυσκολιών του κάθε παιδιού ξεχωριστά και η προετοιμασία κατάλληλου υλικού για 

βοήθεια εξατομικευμένα. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πιλοτικά διαφορετικές 

μεθόδους για την κάθε περίπτωση, όπως είναι το project, η Ευέλικτη Ζώνη και η 

συμμετοχή σε ομάδες.  

Άλλος ένας τρόπος αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι το παιχνίδι μέσα στην 

τάξη, έτσι ώστε με τη χρήση συμβόλων και εικόνων εξοικειώνονται περισσότερο με 

τη γλώσσα. Η χρήση της εικόνας και του video έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην εκμάθηση της γλώσσας από τα μικρά παιδιά, καθώς η τεχνική 

της εικόνας τα βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα κάποιες λέξεις ή κάποιες έννοιες 

(Πολύδρομο, τεύχος 7
ο
, σελ. 23).  

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν να διδάξουν τα παιδιά των προσφύγων θα 

πρέπει να έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη για να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν τα διάφορα ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά, καθώς και τις διαφορές που προκύπτουν από τη 

διαφορετική κουλτούρα των παιδιών αυτών. Ακόμη, χρειάζεται να ενισχύσουν τους 
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δεσμούς τους με τους πρόσφυγες γονείς και με την κοινότητα των προσφύγων για την 

καλύτερη κατανόηση της εκπαίδευσης που έχουν λάβει τα παιδιά έως σήμερα στα 

σχολεία της πατρίδας τους. Επίσης, χρήσιμο είναι να πάρουν πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της κρίσης στην ψυχολογία των παιδιών, αλλά και για την ιστορία και 

τον πολιτισμό των περιοχών απ'όπου προέρχονται τα παιδιά. Η τοποθέτηση 

προσφύγων εκπαιδευτικών ως επικουρικό προσωπικό για διερμηνεία και γλωσσική 

υποστήριξη είναι μία καλή λύση (Επιστημονική επιτροπή προσφύγων ΥΠΕΠΘ 2016).  

Ένα πρόβλημα που προκύπτει από τη λειτουργία αυτών των τμημάτων 

υποδοχής είναι το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί μιλούν ήδη μία γλώσσα – τη μητρική 

τους – και το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα αγνοεί τις γλωσσικές τους 

ικανότητες, καθιστώντας τους προβληματικούς ως μαθητές λόγω της μη χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας από αυτούς. Κατ' αυτό τον τρόπο μένει ανεκμετάλλευτο το 

πολιτισμικό κεφάλαιο που έχουν οι μαθητές αυτοί από τη χώρα προέλευσής τους. Οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί άλλωστε έχουν πολύ μικρή ή μηδαμινή γνώση του πολιτισμού 

των αλλοδαπών ή προσφύγων μαθητών στη χώρα μας. Έτσι, αποθαρρύνονται οι 

μαθητές αυτοί από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να κάνουν χρήση της δικής 

τους γλώσσας και του δικού τους πολιτισμού. Στόχος είναι να ενσωματωθούν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που ξεκινά με την επαρκή γνώση της 

γλώσσας μας. 

Η διεθνής έρευνα έχει δείξει ότι αυτή η τακτική αντιμετώπισης της γλώσσας 

και της κουλτούρας των μαθητών αυτών είναι λανθασμένη εντελώς. Αντιθέτως, η 

επαρκής γνώση μιας πρώτης γλώσσας βοηθά σημαντικά στην εκμάθηση της δεύτερης, 

τρίτης, κ.ο.κ, γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει 

αποκτήσει ένα παιδί κατά την εκμάθηση της πρώτης γλώσσας βοηθούν κατά πολύ 

στην εκμάθηση των άλλων γλωσσών. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο 

ψυχολογικός παράγοντας που παίζει βασικό ρόλο στην τόνωση της αυτοπεποίθησης 

τους. Όταν οι μαθητές αυτοί βιώσουν την αποδοχή και το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, οδηγούνται σε καλύτερες επιδόσεις, όπως φαίνεται μέσα από 

προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης που έχουν οργανωθεί με επιτυχία.  

Ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο των τμημάτων υποδοχής είναι το γεγονός ότι οι 

μαθητές αυτοί βρίσκονται στο περιθώριο της σχολικής κοινότητας. Φέρουν εξ 

ορισμού το στίγμα ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τους υπόλοιπους μαθητές – 

εξαιτίας της μη επαρκούς γνώσης της γλώσσας – το οποίο συμβάλλει στην 

απομόνωσή τους. Επιπλέον, ο δάσκαλος της σχολικής τάξης δεν ασχολείται με τους 



61 

 

μαθητές αυτούς, διότι θεωρεί ότι δεν είναι δική του ευθύνη η εκμάθηση της γλώσσας, 

αλλά αποκλειστική ευθύνη του δασκάλου του τμήματος υποδοχής.  

Ένας διαφορετικός τρόπος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους 

αλλόγλωσσους μαθητές είναι το λεγόμενο mainstreaming, που είναι μια προσέγγιση 

στη γλωσσική διδασκαλία αυτών των μαθητών. Ο τρόπος αυτός υποστηρίζει ότι ο πιο 

ορθός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας είναι η κανονική σχολική τάξη και όχι μια 

άλλη διαφορετική τάξη που θα περιλαμβάνει κατ' αποκλειστικότητα αλλόγλωσσους 

μαθητές. Για να λειτουργήσει βέβαια αποτελεσματικά αυτό χρειάζεται να τηρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις.  

Με τον όρο mainstreaming εννοούμε το κίνημα υπέρ της ένταξης των 

αλλόγλωσσων μαθητών στις κανονικές τάξεις και την αλλαγή της διδακτικής 

μεθόδου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών. 

Το κίνημα αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία σήμερα σε πολλά σχολεία της Μ. Βρετανίας 

και της Αυστραλίας, αλλά και των Η.Π.Α. Σχετικά με τους αλλόγλωσσους μαθητές, 

αναγνωρίζεται η αξία της πρώτης γλώσσας τους και επιδιώκεται η έκφραση των 

παιδιών μέσω της μητρικής τους γλώσσας (Mills, 1993, σελ. 11).  

Το κέντρο βάρους της διδασκαλίας χρειάζεται να μετατοπιστεί από την 

ελληνική γλώσσα ως αντικείμενο του μαθήματος, στις επικοινωνιακές ανάγκες των 

μαθητών που είναι και το ζητούμενο. Η γλώσσα κατακτάται με τη συμμετοχή των 

μαθητών στις γλωσσικές δραστηριότητες και τη χρήση επικοινωνιακών ασκήσεων. 

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους πρόσφυγες είναι ένα πρώτο 

βήμα αντιμετώπισης της άσχημης κατάστασης που βιώνουν. Η ανάγκη εκμάθησης 

της γλώσσας είναι αυτονόητη, καθώς θα μπορέσει να λύσει πολλά από τα 

προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Το γεγονός ότι 

βρέθηκαν στη χώρα μας μόνοι και χωρίς καμία προετοιμασία – πολλές φορές 

ανεπιθύμητοι από την κοινωνία – εντείνει την ανάγκη αυτή προκειμένου να έχουν μια 

αξιοπρεπή διαβίωση στη χώρα μας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας δεν πηγάζει 

από εθνικιστικές ιδεολογίες, αλλά εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες καθώς αφορά 

κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής τους. Οι ανάγκες αυτές έχουν ένα μεγάλο εύρος, 

καθώς ξεκινούν από την καθημερινή επικοινωνία με τις υπηρεσίες, την επίσκεψη σε 

ένα γιατρό ή ένα νοσοκομείο, τις αγορές σε ένα κατάστημα ή την εύρεση εργασίας. 

Η διδασκαλία στα τμήματα με παιδιά από διαφορετικές εθνικότητες πρέπει να 

αποδέχεται την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών και να μη δίνει περιθώρια για 

περιθωριοποίηση κάποιων από αυτούς. Η γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία 
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υπάρχουν και είναι κανόνας στις σύγχρονες κοινωνίες που ζούμε. Κανένας πολιτισμός 

δεν είναι μονοδιάστατος και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους 

τους μαθητές ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα. Οι 

διαφορές και οι αντιθέσεις θα πρέπει να γεφυρώνονται και οι μαθητές να 

συνυπάρχουν αρμονικά στην τάξη. 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα 

προσφυγόπουλα σαν μαθητές είναι η αδυναμία τους να προσαρμοστούν στους 

κανόνες λειτουργίας του σχολείου. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά έχουν πολύ 

λίγη εμπειρία από το σχολικό χώρο και τους κανόνες που επιβάλλονται. Επιπλέον, η 

έλλειψη ή ο μικρός αριθμός παιδοψυχολόγων στα σχολεία δεν τους βοηθά να 

ξεπεράσουν τις αρνητικές μνήμες που έχουν από τον πόλεμο που βίωσαν στην 

πατρίδα τους. Πρόσθετες δυσκολίες στην εκμάθηση της γλώσσας είναι η άσχημη 

οικονομική κατάσταση των γονέων, η αβεβαιότητα της εγκατάστασης τους στη χώρα 

μας και η πολιτιστική ανομοιογένεια σχολείου – οικογένειας.  

Τα κυριότερα λάθη στην προσπάθειά τους για γλωσσική κατάκτηση των 

ελληνικών εστιάζονται τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Η ποικιλία 

των ορθογραφικών κανόνων, οι διαφορετικοί κανόνες τονισμού, ο πλούτος του 

ελληνικού λεξιλογίου είναι αρκετές φορές μεγάλα εμπόδια για τα παιδιά των 

προσφύγων προκειμένου να μάθουν να μιλούν και να γράφουν σωστά την ελληνική 

γλώσσα. Τα σοβαρότερα λάθη τους εντοπίζονται στη διάκριση του γένους στα 

ουσιαστικά και τα επίθετα, στο σχηματισμό των παραθετικών των επιθέτων, στη 

σωστή χρήση των άρθρων και των πτώσεων των ουσιαστικών αλλά και των επιθέτων. 

 

 

2.3.4 Εθελοντικές οργανώσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 

πρόσφυγες 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασική ανάγκη για τους πρόσφυγες, 

τους παλιννοστούντες και τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας για να μπορέσουν 

να λειτουργήσουν. Η άγνοια της γλώσσας είναι μία από τις αιτίες κοινωνικής 

περιθωριοποίησης για τους μετανάστες. Η ανεπαρκής γνώση της γλώσσας τους 

οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και διαιωνίζει την περιθωριοποίησή τους 

(Τσιάκαλος, 2002, σελ. 215-218).  

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες εθελοντικών οργανώσεων για την εκμάθηση της 
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ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αξίζει να 

σημειωθεί μία πρωτοβουλία που έγινε από το στέκι Μεταναστών στα Εξάρχεια όπου 

έγιναν μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και 

πρόσφυγες. Το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών με έδρα 

τα Εξάρχεια προσφέρει εθελοντικά μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και 

μετανάστες. Η οργάνωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία ονομάζεται “Τα Πίσω 

Θρανία” και συγκροτήθηκε το φθινόπωρο του 1999 στο πλαίσιο του Δικτύου 

Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Ξεκίνησε ως μια 

πρωτοβουλία αλληλεγγύης σε οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες βοηθώντας 

τους έμπρακτα να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους στη χώρα μας.  

Σκοπός της ομάδας είναι η δωρεάν παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε 

ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες, η ενημέρωση και βοήθεια των οικογενειών των 

μεταναστών σε θέματα που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών τους στο ελληνικό 

σχολείο και η απάλειψη των διακρίσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε Έλληνες και 

μετανάστες μαθητές. Πρόκειται για μια Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση χωρίς 

Διακρίσεις που απευθύνθηκε σε όλους τους αλλοδαπούς που ήθελαν να μάθουν τη 

γλώσσα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διδασκαλία ενός βασικού λεξιλογίου στα 

ελληνικά και η γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων για τη σωστή 

χρήση της ελληνικής. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για 

την ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. 

Άλλος ένας φορέας που προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας στη χώρα μας είναι το Κυριακάτικο Σχολείο Mεταναστών. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία μεταναστών και Ελλήνων εθελοντών για δωρεάν 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε εργαζόμενους μετανάστες και πρόσφυγες. Η 

γλώσσα κρίνεται απαραίτητα πολύτιμη για την καθημερινότητα και για τη διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Στο Κυριακάτικο Σχολείο 

λειτουργεί, επίσης, ομάδα νομικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών εκτός 

από τα μαθήματα της γλώσσας. Τα μαθήματα γίνονται τα Σαββατοκύριακα από 

εθελοντές εκπαιδευτικούς και φοιτητές Παιδαγωγικών Σχολών. Πρόκειται για ένα μη 

κρατικό φορέα που βασίζεται στην εθελοντική ενίσχυση του κόσμου. 

Πολλές πρωτοβουλίες έχουν ήδη ληφθεί από ομάδες εθελοντών 

εκπαιδευτικών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους την τελευταία 

δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, από το Δεκέμβριο του 2010, έχουν οργανωθεί μαθήματα 

ελληνικών στο Σινιάλο που απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να 
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επικοινωνούν στη γλώσσα μας. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν την αυστηρή μορφή 

διδασκαλίας, αλλά έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Βασίζονται περισσότερο στην επικοινωνία και 

γίνονται συζητήσεις για τη θρησκεία, για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους 

στη χώρα μας και άλλα θέματα που τους απασχολούν.  

Εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι πρόσφυγες από την 

ελληνική κοινωνία, τα μαθήματα αυτά έρχονται σαν απάντηση στην ανάγκη της 

κοινωνικής συναναστροφής που νιώθουν. Στα μαθήματα συμμετέχουν ως επί το 

πλείστον οι άνδρες πρόσφυγες. Αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το μεγαλύτερο αριθμό 

ανδρών προσφύγων στη χώρα μας, αλλά και με τις πολιτισμικές τους συνήθειες και 

τη θέση που έχουν οι γυναίκες στις χώρες προέλευσης τους. 

 Οι πατριαρχικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται οι γυναίκες 

μετανάστριες σε συνδυασμό με τις θρησκευτικές τους συνήθειες δεν επιτρέπουν τις 

συχνές συναναστροφές ανδρών με γυναίκες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται 

ένας επιπλέον κοινωνικός αποκλεισμός για τις γυναίκες πρόσφυγες μέσα στον ήδη 

υπάρχοντα της κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αρθούν οι διακρίσεις και να 

μπορέσουν και οι γυναίκες πρόσφυγες να συμμετέχουν στα μαθήματα εκμάθησης της 

γλώσσας, έτσι ώστε να καταφέρουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και 

να διεκδικήσουν μια θέση στον επαγγελματικό χώρο (Εγχειρίδιο εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, 2012). 

 

 

2.3.5 Κρατικές δράσεις για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οργανώθηκαν από τα Κέντρα δια βίου 

μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 

συνεργασία με κάποιους δήμους, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Τα 

μαθήματα απευθύνονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην 

Ελλάδα, είναι πάνω από δεκαέξι ετών και δεν μιλούν τη γλώσσα σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Τα μαθήματα έγιναν σε όλους τους νομούς της χώρας και ήταν διαβαθμισμένα 

σε επίπεδα. 

Ο δήμος Αθηναίων, κατανοώντας την ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας από τους μετανάστες και πρόσφυγες, οργανώνει κάθε χρόνο μαθήματα 

εκμάθησης της γλώσσας και μαθήματα βασικού χειρισμού του Η/Υ σε μια 
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προσπάθεια να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο. 

Επίσης, δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας οργανώνονται από τις εργατικές 

λέσχες που έχουν έδρα σε διάφορους δήμους της Αθήνας, αλλά και άλλων πόλεων. 

Το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά να ενσωματώσει τα παιδιά των 

προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναλάβει ορισμένες δράσεις. 

Ήδη στο Υπουργείο Παιδείας, έχει συσταθεί επιστημονική επιτροπή που σχεδιάζει 

τον τρόπο ένταξης των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία. Για το λόγο αυτό θα 

προσληφθούν 800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν απταίστως την αραβική 

γλώσσα, αλλά και άλλες γλώσσες που μιλούν τα παιδιά των προσφύγων. Τα τμήματα 

αυτά θα λειτουργήσουν σε σχολεία, ενώ τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί θα 

λειτουργήσουν στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. Η προκήρυξη για την 

πρόσληψη των εκπαιδευτικών θα αφορά εκπαιδευτικούς τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο 

και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα που θα έχουν γνώσεις 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Η επιστημονική επιτροπή που συστάθηκε στη χώρα μας από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μεταναστευτικής Πολιτικής) προβλέπει τα εξής: 

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προβλέπεται η εκπαίδευση των παιδιών να 

παρέχεται μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, επειδή είναι δύσκολο να απομακρύνονται από 

τους γονείς τους. Για το λόγο αυτό θα συσταθούν παραρτήματα νηπιαγωγείων εντός 

των δομών φιλοξενίας και θα διοριστούν πρόσθετοι νηπιαγωγοί με χρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Επίσης, θα γίνονται 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των μικρών παιδιών από μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και από άλλους φορείς.  

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, θα λειτουργήσουν ειδικές τάξεις υποδοχής κατά το σχολικό έτος 2016-

2017 κατά τις απογευματινές ώρες ,από τις δύο έως τις έξι, σε σχολεία που 

βρίσκονται κοντά στις δομές φιλοξενίας της χώρας. Με τη διαμόρφωση 

απογευματινής ζώνης μαθημάτων, ο στόχος της πολιτείας είναι η σταδιακή ένταξη 

των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά από ένα 

διάστημα προετοιμασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο, δεν θα επιβαρυνθούν οι τάξεις με 

πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και δεν έχουν την 

κατάλληλη προετοιμασία για φοίτηση σε ελληνικό σχολείο. 

Κάνοντας μια κριτική θεώρηση της επάρκειας αλλά και της καταλληλότητας 
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των χώρων που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη φιλοξενία παιδιών προσφύγων και 

τις δραστηριότητες που πρόκειται να γίνουν, διαπιστώθηκαν βασικές ελλείψεις αλλά 

και ακατάλληλες συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των φιλοξενουμένων. Σε 

κάποια από αυτά τα κέντρα οι δραστηριότητες γίνονται μέσα σε κοντέινερ που ζουν 

οι φιλοξενούμενοι. Οι αίθουσες διδασκαλίας που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το λόγο 

είναι πολύ λίγες, με αποτέλεσμα πολλές από τις δραστηριότητες να 

πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους και να εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές 

συνθήκες. 

Στα περισσότερα από τα Κέντρα Υποδοχής, οι δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται σε αντίσκηνα με πολλές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και 

μεγάλες δυσκολίες από πλευράς του εκπαιδευτικού έργου. Η έλλειψη θέρμανσης 

είναι ένα βασικό πρόβλημα που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις ήδη δύσκολες 

συνθήκες (Υπουργείο Παιδείας, 2016).  

 

 

2.3.6 Φορείς δραστηριοποίησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων 

Στα 40 Κέντρα Φιλοξενίας που λειτουργούν έχουν καταγραφεί: 

 105 παρεμβάσεις για παιδιά εκπαιδευτικού τύπου και 

 48 παρεμβάσεις για ενήλικες. 

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν οργανωθεί από διάφορους φορείς. Οι φορείς 

παρέμβασης είναι οι εξής: 

 36 σύλλογοι και ενώσεις, 

 32 ΜΚΟ, 

 5 πανεπιστήμια, 

 3 δημόσιοι φορείς και  

 7 πρωτοβουλίες προσφύγων (Υπουργείο Παιδείας, 2016, σελ. 19). 

 

 

2.3.7 Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, Μαθηματικών και 

Πληροφορικής στις τάξεις υποδοχής 

Η μετάβαση από τη ζωή στα κέντρα φιλοξενίας προς την ένταξη στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται σήμερα απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσουν τα 

παιδιά των προσφύγων τη δυνατότητα να μάθουν σωστά την ελληνική γλώσσα, αλλά 
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και να καλύψουν μαθησιακά κενά στην εκπαίδευσή τους λόγω της εγκατάλειψης, 

πολλών από αυτά, του σχολείου στη χώρα καταγωγής τους εξαιτίας του πολέμου. 

Πολλά παιδιά προέρχονται από περιοχές που αποτελούσαν εμπόλεμη ζώνη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα σχολεία σε μόνιμη 

βάση.  

Στις τάξεις υποδοχής θα παρέχονται μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, 

Μαθηματικών και Πληροφορικής με στόχο είτε την ένταξη των παιδιών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό έτος, είτε την ένταξή τους στο 

σχολικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετακίνησης και 

μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα 

καλύψει το κόστος μεταφοράς των παιδιών από τα κέντρα φιλοξενίας προς τα 

γειτονικά σχολεία, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που θα απαιτηθούν. Θα υπάρξει 

επίσης ειδική μέριμνα για την παροχή προγραμμάτων εκμάθησης των μητρικών 

γλωσσών των παιδιών των προσφύγων μέσα στις δομές φιλοξενίας από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους ειδικούς φορείς των εκπαιδευτικών. 

Στα προγράμματα αυτά, υπάρχει σχεδιασμός για την εκμάθηση της γλώσσας 

σε παιδιά πάνω από δεκαπέντε ετών, όπως και στους ενήλικες, γεγονός που θα 

βελτιώσει την καθημερινή ζωή τους. Επίσης, υπάρχει μέριμνα για καλλιτεχνικές και 

αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τα παιδιά που είναι πάνω από δεκαπέντε ετών θα έχουν τη δυνατότητα, μετά την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να φοιτήσουν, εάν το επιθυμούν, στις τεχνικές, 

επαγγελματικές και άλλες σχολές ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα λύκεια 

της χώρας μας. 

Για τους εφήβους που είναι πάνω από δεκαοκτώ ετών και έχουν ολοκληρώσει 

την υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης στην πατρίδα τους ή ήταν φοιτητές και 

επιθυμούν να φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια της χώρας μας, προβλέπεται εντατικό 

πρόγραμμα σπουδών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά 

ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της 

επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Τα ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης γίνονται σε συνεργασία με το 

Διδασκαλείο της Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 

ΑΠΘ, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

και με άλλους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Αυτά τα προγράμματα, βέβαια, προϋποθέτουν κάποιο κόστος, η 
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χρηματοδότηση των οποίων έχει εξασφαλισθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης. Ακόμη,  ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει 

εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. 

 

 

2.3.8 Πρόγραμμα Οδυσσέας  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδυσσέας προσφέρει σε όλους τους μετανάστες 

και τους πρόσφυγες που ζουν νόμιμα στη χώρα μας, τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και 

πολιτισμού και να τους προετοιμάσει κατάλληλα για  να πάρουν μέρος στις 

εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά στην 

καταπολέμηση της διαφορετικότητας και προάγει την πολιτιστική ετερότητα, γεγονός 

που είναι αναγκαίο στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η διαπολιτισμική επικοινωνία και 

καλλιεργείται η αρμονία ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές. 

Επιπλέον, καταπολεμούνται οι ανισότητες και οι διακρίσεις στις οποίες είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες αυτές οι ομάδες. Πραγματοποιείται σε όλους τους νομούς της 

χώρας και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των τρίτων χωρών που είναι πάνω από δεκαέξι ετών ανεξαρτήτως καταγωγής.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:  

 Το επίπεδο Α1 που είναι για τους αρχάριους, περιλαμβάνει 125 ώρες 

διδασκαλίας. Απευθύνεται σε αυτούς που έχουν μηδαμινή ή ελάχιστη 

γνώση της γλώσσας (ψευδοαρχάριοι). 

 Το επίπεδο Α2 που αφορά τους αρχάριους της γλώσσας, δηλαδή όσους 

έχουν κατακτήσει τα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο 

αρχαρίων, έχει διάρκεια 175 ώρες.  

 Τα μαθήματα του επιπέδου Β1 διαρκούν 185 ώρες. Οι μαθητές αυτού 

του επιπέδου μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα σε επίπεδο 

επικοινωνίας και με την παρακολούθηση αυτού του κύκλου 

μαθημάτων εκπαιδεύονται σε ανώτερο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν 

να ανταποκρίνονται επαρκώς στις συναλλαγές της καθημερινής ζωής. 
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 Τέλος, τα μαθήματα επιπέδου Β1 ειδικών σκοπών που δίνουν έμφαση 

στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου έχουν διάρκεια 195 

ώρες. Με την παρακολούθηση αυτού του κύκλου μαθημάτων, ο 

υποψήφιος ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας με 

Έλληνες ομιλητές χωρίς καμία δυσκολία. Ακόμη, μπορεί να ακούσει 

και να κατανοήσει εκπομπές στο ραδιόφωνο ή να παρακολουθήσει 

τηλεοπτικές εκπομπές. Σ' αυτό το επίπεδο,  οι υποψήφιοι έρχονται σε 

επαφή με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, αφού 

έχουν φτάσει πια σε ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης της γλώσσας.  

Το πρόγραμμα Οδυσσέας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους .(Ίδρυμα Νεολαίας και διά Βίου 

Μάθησης). 

 

 

2.3.9 Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

Στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του 

προγράμματος εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, κοντά στις δομές φιλοξενίας 

προσφύγων που βρίσκονται στο Δερβένι και τα Λαγκαδίκια. Προηγείται η επιλογή 

και τοποθέτηση των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων που θα γίνει από μόνιμους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ήδη κάποια εμπειρία από διαπολιτισμικά σχολεία ή 

είχαν εθελοντική δράση για τους πρόσφυγες στο προηγούμενο διάστημα. Οι 

συντονιστές θα έχουν την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των παιδιών των 

προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας, της ηλικίας τους, των έως τώρα σπουδών τους 

στη χώρα τους, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν κάποια από αυτά. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα έχει ανακύψει σχετικά με την πραγματική ηλικία των παιδιών 

αυτών, εφόσον πολλά από αυτά δεν έχουν επίσημα πιστοποιητικά που να 

επιβεβαιώνουν την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους και τα πραγματικά τους 

στοιχεία. Αυτά τα δύο πρώτα σχολεία θα ξεκινήσουν σε πιλοτική μορφή και θα 

ακολουθήσουν και άλλα. 

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας θα ιδρυθούν Δομές Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που θα λειτουργούν μέσα στις Περιφερειακές 
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Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου βρίσκονται τα Κέντρα Φιλοξενίας των 

προσφύγων. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει ένα τμήμα είναι τα 

δέκα παιδιά και ο ανώτερος τα είκοσι. Αν χρειαστεί να λειτουργήσει κάποιο τμήμα με 

αριθμό μαθητών μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, αυτό θα γίνει με 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή της Εκπαίδευσης των 

Προσφύγων. 

Το ωράριο λειτουργίας των μαθημάτων των ΔΥΕΠ διαμορφώνεται ως εξής:  

Τα παραρτήματα που ιδρύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, 

ως παραρτήματα νηπιαγωγείων, λειτουργούν από τις 8:20 το πρωί έως τις 13:00. Οι 

ΔΥΕΠ που ιδρύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ως παραρτήματα 

Δημοτικών και Γυμνασίων, λειτουργούν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:30 το 

μεσημέρι. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται,  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, 

λειτουργούν μέσα στις σχολικές μονάδες κατά τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 

14:00 έως τις 18:00.Επίσης, το ωράριο των μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί με 

απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας ή της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (ΣΕΠ). 

Όσον αφορά το πρόγραμμα που θα ακολουθείται στα σχολεία αυτά, το 

πρόγραμμα μαθημάτων του Νηπιαγωγείου ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

προβλέπεται για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία της χώρας. Στα Δημοτικά σχολεία, το 

πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 η ελληνική γλώσσα θα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα,  

 τα Αγγλικά 4 ώρες την εβδομάδα,  

 τα Μαθηματικά 3 ώρες την εβδομάδα,  

 η Φυσική Αγωγή 3 ώρες,  

 τα ΤΠΕ 2 ώρες και  

 η Αισθητική Αγωγή που περιλαμβάνει το μάθημα των Εικαστικών, της 

Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής 2 ώρες εβδομαδιαίως.  

Το πρόγραμμα στα Γυμνάσια διαμορφώνεται ως εξής:  

 η ελληνική γλώσσα θα διδάσκεται 6 ώρες,  

 τα Αγγλικά 4,  
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 τα Μαθηματικά 4,  

 η Φυσική Αγωγή 2,  

 η Πληροφορική 2 και 

 ο Πολιτισμός και Δραστηριότητες 2 ώρες εβδομαδιαίως. 

 

 

2.3.10 ΜΚΟ 

Από τις 32 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται, ορισμένες απασχολούν έμμισθους 

συνεργάτες, ενώ άλλες αποτελούνται από εθελοντές. Επίσης, κάποιες 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός Κέντρα φιλοξενίας. Πρόκειται για τις 

εξής: 

 ΜΚΟ
8
 Έμμισθοι Εθελοντές  Σε πόσα Κέντρα 

παρεμβαίνει 1 Save the children    7 

2 Ερυθρός Σταυρός    6 

3 Παιδικά χωριά SOS     4 

4 PRAKSIS    3 

5 I.R.C.     3 

6 Χαμόγελο του Παιδιού     3 

7 ΑCTIONAID     2 

8 ΑΡΣΙΣ     2 

9 Γιατροί Χωρίς Σύνορα     1 

1

0 

REMAR    1 

1

1 

Because We Carry    1 

1

2 

HSA    1 

1

3 

ADRA    1 

1

4 

INTERSOS    1 

1

5 

Lifeguard Hellas    1 

1

6 

Δίκτυο για τα 

δικαιώματα του παιδιού 

   1 

1

7 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ    1 

1

8 

Αποστολή Αγάπης της 

Ευαγγελικής Εκκλησίας 

της Ελλάδας 

   1 

1

9 

Βe aware and share    1 

2

0 

Boat Refugee 

Foundation 

   1 

2

1 

Greenpeace    1 

2

2 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ    1 

2

3 

HumanityCrew    2 

                                                 
8Ακολουθείται ο χαρακτηρισμός που έχει δοθεί από τους καταγραφείς των δράσεων. Ενδεχομένως για 

κάποιες από αυτές τις οργανώσεις να μην ισχύει ο χαρακτηρισμός ΜΚΟ, αλλά να πρόκειται πχ για μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες. 
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2

4 

I Am You    1 

2

5 

IsraAid    1 

2

6 

JRS    1 

2

7 

Κλόουν Χωρίς Σύνορα    1 

2

8 

Lesvos Solidarity    1 

2

9 

Light HouseRelief    3 

3

0 

Olvidados    1 

3

1 

Portuguese Refugee 

Platform 

   1 

3

2 

StreetLights    1 

Πίνακας 5: ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα Κέντρα 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός ΜΚΟ παρατηρείται στους καταυλισμούς των νησιών 

του Αιγαίου (κατά κύριο λόγο της Λέσβου). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η 

συγκέντρωση που παρατηρείται σε ορισμένα Κέντρα. Συγκεκριμένα, από τις 105 

εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που καταγράφονται, οι 40 εντοπίζονται σε 4 Κέντρα: 

 

Κέντρο Σύνολο προσφύγων Φορείς 

Διαβατά 1804 13 

Δήμου Λέσβου 

(Καρά Τεπέ) 

2380 11 

Ελαιώνας 1000 9 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 350 7 

Πίνακας 6: Συγκέντρωση φορέων 

 

Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων (περίπου 35%), οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

των φορέων υλοποιούνται από έμμισθους συνεργάτες, στις υπόλοιπες πρόκειται για 

εθελοντές. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι έμμισθοι συνεργάτες απασχολούνται 

συνήθως στους μεγαλύτερους φορείς. Για να αναπτυχθούν, τέλος, πολύπλευρες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς συμμετοχής 

έμμισθου προσωπικού ή εθελοντών, παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις 

συνεργασίες μεταξύ των φορέων που υποστηρίζουν ανάλογες δράσεις. 

Οι παιδαγωγικές/εκπαιδευτικές δράσεις οργανώνονται κατά κύριο λόγο μέσα 

στα Κέντρα φιλοξενίας. Είναι πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις όπου οργανώνονται 
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δραστηριότητες εκτός δομών. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 11 τέτοιες περιπτώσεις, 

εκ των οποίων: 

 αφορούν μαθήματα σε χώρους σχολείων, 

 1 μάθημα μουσικής σε ωδείο, 

 7 επισκέψεις σε μουσεία, κινηματογράφο, βιβλιοθήκες. 

Επίσης, σε ορισμένα Κέντρα δραστηριοποιούνται ομάδες παρέμβασης που 

αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν εθελοντές ή άλλες ομάδες που επιθυμούν να 

οργανώσουν παρεμβάσεις στις δομές αυτές. Σε 7 περιπτώσεις, πρόσφυγες που 

διαμένουν στα κέντρα συμμετέχουν στην οργάνωση-υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, κυρίως μαθημάτων αγγλικών ή αραβικών. Δεν πρόκειται 

απαραίτητα για εκπαιδευτικούς, αλλά και για φοιτητές, επιστήμονες ή άτομα με 

σχετικά ψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

 

 

2.3.11 Βιβλία εκμάθησης γλώσσας 

Ο Cummins αναφέρει ότι «Η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να 

διευρύνεται η πνευματική, αισθητική και κοινωνική ταυτότητα των μαθητών, 

προκειμένου να συμβάλλει στην ενδυνάμωση τους, η οποία εννοείται ως η συνεργατική 

δημιουργία δύναμης» (Cummins, 2005, σελ. 185).  

Στα μαθήματα εκμάθησης ελληνικών σε αλλόγλωσσους δεν μπορεί να 

ακολουθηθεί η μέθοδος που ακολουθείται στους Έλληνες μαθητές που έχουν την 

ελληνική ως μητρική τους γλώσσα. Χρειάζεται ιδιαίτερο υλικό που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο μάθησης των μαθητών. 

Η διδασκαλία σε θεματικές ενότητες βοηθά σημαντικά στην εκμάθηση της γλώσσας 

μας γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα που τους ενδιαφέρουν, 

καθώς και με θέματα της καθημερινής ζωής. Επίσης, τα μαθήματα βοηθούν στη 

διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και 

βοηθούν πολύ στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η γλώσσα γίνεται κατ' αυτό τον τρόπο 

ένα ζωντανό εργαλείο που βοηθά τους μαθητές να περιγράψουν τον κόσμο γύρω τους 

και να εκφράσουν αυτά που τους απασχολούν (Σπυράτου Α., Πρακτικά 1
ου

 Διεθνούς 

Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών», 2011, σελ. 67). 

Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για το μάθημα των ελληνικών δεν πρέπει να 

είναι άσχετα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών. Χρειάζεται να έχουν 
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άμεση σχέση με την επικαιρότητα, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμα από 

αυτούς. Ο προφορικός λόγος, βέβαια, προέχει του γραπτού, στην περίπτωση των 

αλλόγλωσσων μαθητών, χωρίς ωστόσο να παραγκωνίζεται η αξία της εκμάθησης του 

γραπτού λόγου.  

Τα περισσότερα από τα βιβλία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν 

γραφτεί για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες χωρίς να έχει ζητηθεί η γνώμη τους 

και να πάρουν υπόψη τις προτάσεις τους. Οι εκπαιδευτές μαζί με τους 

εκπαιδευόμενους του Σινιάλο προέβησαν σε μια πρωτοβουλία μετά την ολοκλήρωση 

μιας σειράς μαθημάτων και κατέγραψαν τον τρόπο που γινόταν το μάθημα, 

θεωρώντας πως αυτή η έκδοση θα είναι χρήσιμη για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο περιλαμβάνει 

πολλές από τις γλωσσικές ανάγκες, έτσι όπως καταγράφηκαν μετά από ένα χρόνο 

μαθημάτων σε πρόσφυγες από τη Συρία, το Μπαγκλαντές, το Ιράκ και άλλες περιοχές, 

οι οποίοι δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα.  

Να σημειωθεί ότι το βιβλίο δεν έχει εμπορική χρήση, αλλά διανέμεται δωρεάν 

σε όσους θέλουν να μάθουν να μιλούν τη γλώσσα μας, είτε είναι αρχάριοι είτε 

προχωρημένοι. Προβάλλονται οι τρόποι που προέκυψαν για τη μετάδοση της 

γλώσσας μας σε αλλοδαπούς. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, το προφορικό 

και το γραπτό. 

Το πρώτο μέρος είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού είναι η πρώτη επαφή του 

αναγνώστη με αυτό. Η προσοχή των μαθητών εστιάζεται σε δύο σημεία, σε εκείνους 

που γνωρίζουν τη γλώσσα και σε εκείνους που τη μαθαίνουν, έτσι ώστε να 

επαναλαμβάνουν τη σωστή προφορά των λέξεων. Το δεύτερο σημείο είναι η μη 

παραλλαγή των εκφράσεων κατά τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εμβαθύνει στην εκμάθηση της γλώσσας, 

δίνοντας σημασία περισσότερο στο γραπτό λόγο, μαθαίνοντας κατ' αυτό τον τρόπο να 

διαβάζουν και να κατανοούν οτιδήποτε τους είναι χρήσιμο, από λογαριασμούς έως 

νομικά έγγραφα ή όποια άλλη ανάγκη προκύψει. Οι κανόνες γραμματικής και 

ορθογραφίας που υπάρχουν στο βιβλίο δεν δίνονται με αυστηρή μορφή, ώστε να 

μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητοί από τους ενδιαφερόμενους (Εγχειρίδιο 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, 2012).  

Το πρώτο μέρος του βιβλίου που αφιερώνεται στον προφορικό λόγο και στην 

εκμάθησή του περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο μαθαίνει στους 

μαθητές τους βασικούς χαιρετισμούς και τις συστάσεις κατά τη διάρκεια μιας 
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γνωριμίας. Το δεύτερο κεφάλαιο μαθαίνει την προσωπική αντωνυμία, το βοηθητικό 

ρήμα «είμαι» και τα επαγγέλματα, έτσι ώστε να είναι ένας εύχρηστος οδηγός γι' 

αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα μας. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο γραπτό λόγο και περιλαμβάνει 

επτά κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει τα γράμματα, τις 

συλλαβές, τα δίψηφα, τις διφθόγγους και τον τονισμό. Το τέταρτο κεφάλαιο φέρνει σε 

επαφή τους πρόσφυγες με τις λέξεις που δηλώνουν το σπίτι, τα χρώματα, τα ρούχα, 

τα λαχανικά, τα φαγητά, το ανθρώπινο σώμα και τα μέλη του. Το πέμπτο κεφάλαιο 

αφιερώνεται στην εκμάθηση της γραφής της προσωπικής αντωνυμίας και του 

ρήματος «είμαι», στα σημεία στίξης και στους συνδέσμους. Το έκτο κεφάλαιο είναι 

αφιερωμένο στις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις εποχές, τους αριθμούς και 

την εκμάθηση της ώρας. Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με την εκμάθηση της κλίσης 

των ρημάτων της Ενεργητικής φωνής. Το όγδοο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα 

άρθρα, τα γένη και την κλίση των ουσιαστικών. Το ένατο κεφάλαιο ασχολείται με τα 

ρήματα της Παθητικής φωνής και το δέκατο κεφάλαιο περιέχει επαναληπτικές 

ασκήσεις εφ' όλης της ύλης. 

Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει το βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής 

γλώσσας. Το βιβλίο περιέχει σκίτσα σε κάθε κεφάλαιο που αντιστοιχούν στην ύλη 

που εξετάζεται κάθε φορά. 

Ακόμα, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού εξασφάλισε, με τη βοήθεια του 

παραρτήματός του στην Αλεξάνδρεια, μια πρώτη σειρά αραβικών παιδικών βιβλίων 

και βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα αραβικά, προσπαθώντας να 

βοηθήσει τους πρόσφυγες, τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες, να έχουν πρόσβαση 

στο ποιοτικό βιβλίο, στη μητρική τους γλώσσα για να διευκολύνει την ανάγνωση τους. 

Στόχος του είναι η δημιουργία συλλογών στην αραβική γλώσσα για τις ανάγκες του 

αραβόφωνου πληθυσμού που κατοικεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
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2.4. Η Ομάδα Μετάδραση 

Ο μεγάλος αριθμός άφιξης προσφύγων στη χώρα μας συμπεριλαμβανομένων 

και των παιδιών έχει αναδείξει την ανάγκη εθελοντών. Η “Μετάδραση” είναι μία 

ομάδα εθελοντών που προσφέρει τις υπηρεσίες της σε διάφορους τομείς, όπου 

υπάρχει ανάγκη. Η ομάδα έχει ενεργό ρόλο καθ' όλο το διάστημα της άφιξης 

προσφύγων στην Πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά όπου έχει συγκεντρωθεί ένας 

μεγάλος αριθμός από πρόσφυγες, στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στον Ελαιώνα και 

στη Δομή Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. 

Οι εθελοντές ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες των προσφύγων για 

φαγητό, ένδυση και υπόδηση. Επιπλέον, συνεισφέρουν στη φροντίδα των 

ασυνόδευτων παιδιών που είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, προσφέροντας τους 

δημιουργική απασχόληση. Ακόμη, εθελοντές παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί 

προσφέρουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες και 

μετανάστες βοηθώντας κατ' αυτό τον τρόπο στην καλύτερη διαβίωσή τους στη χώρα 

μας. Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν οι εθελοντές είναι στους εξής τομείς: 

α) Στις συνοδείες των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών: Πρόκειται για τη 

φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια της συνοδείας τους στις δομές φιλοξενίας και 

τη δημιουργική τους απασχόληση, όπως προαναφέρθηκε. Αρκετές φορές η συνοδεία 

των παιδιών αφορά τη μεταφορά τους προς τα νοσοκομεία ή τα Κέντρα Υγείας για 

νοσηλεία, ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς κλπ. 

β) Στις μεταβατικές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων: Η δράση 

αφορά τις δομές της Λέσβου και της Σάμου όπου βοηθούν τα παιδιά στις διάφορες 

δουλειές παρέχοντάς τους παράλληλα μαθήματα γλωσσών όπως είναι τα ελληνικά, τα 

αγγλικά και τα γερμανικά αλλά και ενασχόληση με τον αθλητισμό. 

γ) Στις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας: Για την ταξινόμηση και διανομή 

του ανθρωπιστικού υλικού που προσφέρεται καθημερινά από τους πολίτες προς τα 

λιμάνια και τους προορισμούς που υπάρχουν πρόσφυγες και την καταγραφή των 

καθημερινών τους αναγκών. Επίσης, ασχολούνται με θέματα διοικητικής 

υποστήριξης σε κέντρα ανηλίκων παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη κλπ. 

Οι εθελοντές προσφέρουν επίσης τις υπηρεσίες τους σε θέματα διερμηνείας 

στις αρμόδιες αρχές ασύλου, όπως στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις 

και Επιτροπές Προσφυγών. Οι διερμηνείς από το Μάρτιο του 2011 που ξεκίνησαν οι 

πρώτες προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας έως σήμερα, παρέχουν τις υπηρεσίες 
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τους, είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε εξ αποστάσεως προς τις αρμόδιες αρχές 

εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, περίπου σε 200.000 περιπτώσεις. Ιδιαίτερα από τον 

Ιούνιο του 2010 έως σήμερα η ομάδα συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στα πλαίσια του προγράμματος «Διαχείριση Ασύλου στην 

Ελλάδα».  
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Επίσης, η ομάδα εθελοντών παρέχει τις υπηρεσίες της και στα ασυνόδευτα 

παιδιά προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

Η Μετάδραση έχει αναλάβει ακόμα και τη διδασκαλία δωρεάν μαθημάτων 

ελληνικών σε αιτούντες άσυλο και σε όσους είναι δικαιούχοι της διεθνούς 

προστασίας. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν στη χώρα μας και να καταφέρουν να 

συνεχίσουν, είναι να μάθουν τη γλώσσα μας. Στις αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται 

άνθρωποι κάθε ηλικίας, χρώματος και θρησκείας. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων και τα τμήματα οργανώνονται αναλόγως το επίπεδο και 

το στόχο που έχουν. Τα τμήματα διακρίνονται κυρίως σε αρχάριους και 

προχωρημένους. Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων είναι μεγάλες και υπερβαίνουν 

τις καθημερινές δυσκολίες που συναντούν. Πολλοί από αυτούς ψάχνουν να βρουν 

εργασία για να επιβιώσουν, όμως παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς.  

Με βάση τη διαδραστικότητα οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσω 

του παιχνιδιού και του αυτοσχεδιασμού. Ο βασικός σκοπός της ομάδας Μετάδραση 

είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας. Στόχος είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Χαρακτηριστικό της αποδοχής που είχε η πρωτοβουλία της ομάδας ανάμεσα 

στους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει 

τα μαθήματα περισσότερα από επτακόσια άτομα. 

Κάθε κύκλος μαθημάτων διαρκεί τρεις με τέσσερις μήνες και στον τελευταίο 

κύκλο μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 180 μαθητές, ενώ δίδαξαν τέσσερεις 

καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα μαθήματα συμμετείχαν πιλοτικά, 15 

γλωσσικοί διερμηνείς σε ομόγλωσσους μαθητές στα: 

 αγγλικά,  

 αραβικά,  

 γαλλικά, 

 κιρμαντζί/σορανί, 
9
 

 

                                                 
9
Η γλώσσα αυτή ανήκει στον ινδοϊρανικό κλάδο των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και 

ανήκει στις βασικές διαλέκτους της Κουρδικής γλώσσας. Ομιλείται στην ευρύτερη περιοχή 

του Κουρδιστάν συμπεριλαμβανομένων και των πληθυσμών που διαμένουν στο Ιράν, το Ιράκ, 

την Περσία και τη Συρία. 
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 ούρντου/παντζαμπί,
10

 

 παστό, 
11

 

 τουρκικά,  

 φαρσί/νταρί.
12

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας χρηματοδοτείται προς το 

παρόν από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων». Όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, 

τα μέλη της ομάδας προσφέρουν τα μαθήματά τους εθελοντικά, καλύπτοντας τα 

έξοδα με δικούς τους πόρους. (Μετάδραση, 2014). 

Η ομάδα έχει αναλάβει την έκδοση ενός μικρού λεξικού βασικής επικοινωνίας 

σε 6 γλώσσες – και συγκεκριμένα στα αραβικά, φαρσί, σορανί, κιρμαντζί, ουρντού 

και γαλλικά. Το λεξικό έχει στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας 

μεταξύ προσφύγων και μεταναστών με άτομα που μιλούν ελληνικά ή αγγλικά. Το 

λεξικό έχει χρήσιμες φράσεις και θέματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την 

υγεία, την προστασία και άλλα, περιλαμβάνοντας ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες 

και τα ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης, έχει αναλάβει τη διανομή 15.000 αντιτύπων 

δωρεάν σε καταυλισμούς προσφύγων. Το λεξικό αυτό εκδόθηκε από την Πρεσβεία 

της Ελβετίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες Ελλάδας, την ΕΑΔΑΠ και τη Μετάδραση (Μετάδραση, 2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Η γλώσσα ούρντου δανείστηκε στοιχεία από τη γλώσσα χαριμπόλι, μια διάλεκτο 

που ομιλείται στη βόρεια Ινδία, με πολλές περσικές και αραβικές λέξεις. Η λέξη προέρχεται 

από την τουρκική λέξη ορντού που σημαίνει στρατός. Είναι η εθνική γλώσσα του Πακιστάν 

και μία από τις επίσημες γλώσσες στο Σύνταγμα της Ινδίας. 
11Η γλώσσα παστό είναι γνωστή και ως Αφγκάνι. Είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και 

ανήκει στον ιρανικό κλάδο. Ομιλείται σήμερα από 50 περίπου εκατομμύρια ομιλητές στην 

Κεντρική και Νότια Ασία. Είναι σήμερα η επίσημη γλώσσα του Αφγανιστάν και του 

Πακιστάν.  
12Η γλώσσα φαρσί ή αλλιώς περσική γλώσσα ομιλείται στο Ιράν, το Αφγανιστάν, το 

Ουζμπεκιστάν, τη Γεωργία, την Αρμενία, τη νότιο Ρωσία και άλλες γειτονικές χώρες. 

Προέρχεται από την αρχαία περσική γλώσσα και είναι τμήμα του ιρανικού κλάδου της 

ινδοϊρανικής γλωσσικής οικογένειας. 
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Εικόνα 1: Έκδοση του λεξικού της «Μετάδρασης» στα σορανί 
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2.5 H oμάδα Πολύδρομο 

Η Α.Μ.Κ.Ε  "Πολύδρομο"  είναι  μια  διαπανεπιστημιακή  ομάδα στη 

Θεσσαλονίκη, στην οποία τα κύρια μέλη της είναι καθηγητές πολλών ελληνικών 

πανεπιστημίων και με τη συνεργασία γονέων, ευαισθητοποιημένων πολιτών, 

κοινωνικών οργανώσεων και τοπικών παραγόντων προωθεί 

την επαφή των γλωσσών, τη διγλωσσία, τον πολυπολιτισμό και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Η ομάδα Πολύδρομο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές 

και επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης σε άμεση 

σύνδεση με την κοινωνία. Βασίζεται κυρίως στα έσοδα από την πώληση του 

ομώνυμου περιοδικού της «Πολύδρομο» και τις συνδρομές των μελών της. Μερικές 

φορές όμως έχει πάρει επιδοτήσεις από διάφορους φορείς, όπως το πρόγραμμα 

Νιάρχος. Η ομάδα είναι εθελοντική και ό,τι κάνει ο καθένας στην ομάδα είτε αφορά 

διδασκαλία, είτε σεμινάρια, είτε εικαστικά, είτε βρίσκεται στη γραμματειακή 

υποστήριξη είναι καθαρά εθελοντικά. 

Οι κύριοι στόχοι της είναι να αναδειχθούν τα θετικά γνωρίσματα της 

διγλωσσίας, οι πολιτισμοί των ανθρώπων, αλλά και να ακουστούν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι και να αναδειχθούν στην ουσία οι ταυτότητες τους. Ακόμα, στόχος της 

είναι να βρουν χώρο έκφρασης μέσα από το Πολύδρομο νέοι ερευνητές και νέοι 

επιστήμονες που θα δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες, που θα κάνουν τις έρευνες τους 

και θα ασχοληθούν ουσιαστικά με το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 

και όχι μόνο, σε πρόσφυγες.  

Από την ίδρυση της, το 2009 ως το 2013, η ομάδα είχε σαν βάση το ΑΠΘ, και 

συγκεκριμένα την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νηπιαγωγών στο 

οποίο διδάσκει η υπεύθυνη της ομάδας, η κα. Τσοκαλίδου, αλλά αργότερα απέκτησε 

το δικό της πολυχώρο, το ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι (ΠΟΛΥδρομο ΣΤαυροδρόμι ΕΚπαιδευτικής 

δημΙουργίας) και πλέον δραστηριοποιείται και στους δύο χώρους 

(https:www.polydromo.gr). 

Οι κυριότερες δράσεις τους βασίζονται κυρίως πάνω στα θέματα της παιδικής 

διγλωσσίας, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της πολιτισμικής ετερογένειας, αλλά 

και της ενημέρωσης μεταναστών γονέων και εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα θέματα. 

Διοργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, παιδικά 

εργαστήρια και μαθήματα γλωσσών, σε εθελοντική βάση, σε παιδιά 

μεταναστών. Ακόμα, υλοποιούν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδικά 
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σεμινάρια, προσπαθούν να προβάλλουν και άλλες πολιτισμικές-γλωσσικές ομάδες 

και εκδίδουν κάθε χρόνο το “Ημερολόγιο” τους, με θέματα που αφορούν τη 

διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό. Μάλιστα, στο τελευταίο ημερολόγιο τους 

προσπάθησαν να αναδείξουν την προσφυγική κρίση μέσα από κείμενα, φωτογραφίες 

και εικαστικά έργα παιδιών. Η δραστήρια αυτή ομάδα έχει τη δική της ιστοσελίδα 

(www.polydromo.gr ), αλλά και το δικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα 

(www.facebook.com/Polydromo). 

 

2.5.1 Προγράμματα και δράσεις της ομάδας 

Η ομάδα, προωθώντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αναλαμβάνει τη 

διδασκαλία των όχι τόσο διαδεδομένων γλωσσών, όπως τα αραβικά, τα ρώσικα, τα 

αλβανικά αλλά ακόμα και τα κινέζικα. Οι γλώσσες που κυρίως διδάσκονται είναι 

γλώσσες των μεταναστών. Η πιο «δυνατή» είναι η αλβανική που αποτελεί και τη 

μεγαλύτερη κοινότητα και ακολουθούν τα ρωσικά. Υπάρχουν ακόμα και άτομα που 

έχουν χάσει την επαφή με τη μητρική τους γλώσσα και πηγαίνουν στο Πολυστέκι για 

να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα τους και με την παρακολούθηση μαθημάτων 

βελτιώνουν τον προφορικό τους λόγο, αλλά μαθαίνουν και βασικά στοιχεία της 

γλώσσας τους στο γραπτό λόγο, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 Μεγάλη σημασία δίνεται στην εκμάθηση και εξοικείωση του κόσμου με την 

αραβική γλώσσα, μια γλώσσα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τα τελευταία χρόνια λόγω 

του προσφυγικού ζητήματος. Ακόμα, διδάσκουν την αγγλική, τη γερμανική και τη 

γαλλική γλώσσα σε πρόσφυγες και μετανάστες με τη βοήθεια ενός επιδοτούμενου 

προγράμματος από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τη ΜΚΟ Intersos. Τα 

μαθήματα αυτά, προσπαθώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, στηρίζονται 

πάνω σε θέματα ταυτότητας (λέξεις για την οικογένεια, την καταγωγή, τη χώρα και τη 

γλώσσα), στο πως να επικοινωνούν και να μετακινούνται μέσα στην πόλη, σε θέματα 

υγείας και στην αναζήτηση εργασίας. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή, ορίζουν τις 

ανάγκες τους και η ομάδα βασίζεται επάνω σ’ αυτές. Τέλος, κάνουν και μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα.  

Στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων κρίνεται απαραίτητο να μπορούν οι 

άνθρωποι να γνωρίσουν την πόλη και ίσως να ταξιδέψουν και έξω από την πόλη και 

να δουν τα αξιοθέατα. Γι’ αυτό το λόγο, η ομάδα διοργανώνει και εκδρομές που 

γίνονται στη διάρκεια των μαθημάτων και εικαστικά εργαστήρια. Τα εικαστικά 

http://www.facebook.com/Polydromo
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εργαστήρια γίνονται δύο ανά κύκλο και μια εκδρομή και στην τελική εκδρομή και την 

τελική γιορτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι ήρθαν ως μαθητές στα μαθήματα 

της ομάδας. 

Η ομάδα «Πολύδρομο», στην προσπάθειά της να βοηθήσει τα παιδιά – 

πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας και να τα απασχολήσει δημιουργικά 

αναδεικνύοντας την επαφή που έχουν οι δύο πολιτισμοί, ο ελληνικός και ο αραβικός, 

έγραψε ένα μικρό οδηγό, τον «Musefir» (MUSic, Education For Intercultural Roads). 

Είναι ένας μικρός οδηγός για βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες και γράφτηκε 

προσπαθώντας να αναδείξει πρώτα το αλφάβητο και τον τρόπο γραφής της αραβικής 

γλώσσας και μετά μερικές εκφράσεις που να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει είτε η 

επιστημονική κοινότητα, είτε ομάδες εθελοντικές ή ΜΚΟ, είτε οι πρόσφυγες. 

Με αφορμή την παρουσίαση αυτού του οδηγού, η ομάδα δημιούργησε και μια 

σειρά εκδηλώσεων για να φέρει τους νέους της Θεσσαλονίκης σε επαφή με τις τέχνες, 

τη λογοτεχνία και τη μουσική που εκφράζουν τον αραβικό πολιτισμό. Αυτές οι 

εκδηλώσεις περιελάμβαναν έκθεση ζωγραφικής για τον αραβικό πολιτισμό, γλωσσικό 

εργαστήρι όπου μπορούσε κανείς να έρθει σε επαφή με την αραβική γλώσσα και 

γραφή, παρουσίαση κάποιων σχετικών project, αλλά και παρουσίαση βιβλίων που 

αφορούν τον αραβικό πολιτισμό και την αραβική γλώσσα, όπως το βιβλίο «Το πρώτο 

μου βιβλίο για τη διγλωσσία» το οποίο έχει γραφτεί ταυτόχρονα στην ελληνική, την 

αγγλική και την αραβική, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα (Τσοκαλίδου, 2013).  

Το βιβλίο αυτό, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή οποιονδήποτε άλλο 

ενδιαφερόμενο πάνω στα θέματα και τα προβλήματα της διγλωσσίας. Έχει το 

"θεωρητικό" μέρος, όπου παρουσιάζονται, με γλώσσα προσιτή, κάποιοι ορισμοί για 

τη διγλωσσία, το "διαδραστικό", όπου τα παιδιά σχεδιάζουν το δικό τους βιβλίο για 

τη διγλωσσία με ζωγραφιές, γράμματα και λέξεις  και το "αραβικό", στο οποίο 

γίνονται αναφορές στη γλώσσα και τον πολιτισμό του Λιβάνου μέσα από 

φωτογραφίες μνημείων και φαγητών της περιοχής. Λειτουργεί λοιπόν σαν ένα 

πρόγραμμα ευαισθητοποίησης απέναντι στις άλλες γλώσσες και έτσι τα παιδιά 

γνωρίζουν την αραβική γλώσσα, η οποία είναι τελείως διαφορετική από τις 

ευρωπαϊκές γλώσσες που έχουν συνηθίσει. Οι λέξεις είναι γραμμένες στα ελληνικά, 

τα αραβικά, αλλά και με λατινικά γράμματα για να μπορούν να διαβαστούν πιο 

εύκολα. (www.polydromo.gr). 

Η λέξη «Musefir» σημαίνει ταξιδευτής στην αραβική γλώσσα και είναι 

ενδεικτική της πρακτικής αξίας του οδηγού. Η λέξη αποδίδει τη σημερινή κατάσταση 
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των παιδιών που είναι ταξιδευτές προς τις χώρες της Ευρώπης σε αναζήτηση 

καλύτερης τύχης. Η λέξη «Musefir» από την αραβική γλώσσα πέρασε στην ελληνική 

και σημαίνει “επισκέπτης” στη γλώσσα μας (Ομάδα σύνταξης οδηγού «Musefir», 

Τσοκαλίδου Ρ., Κομπιάδου Ε.). 

Γενικά, η ομάδα Πολύδρομο είναι μια ανήσυχη ομάδα, η οποία πειραματίζεται 

και συνεχώς ανακαλύπτει νέους τρόπους για να μπορέσει να κάνει τη θεωρία 

εφαρμογή στην πράξη, όπως τα σεμινάρια-συναντήσεις εκπαιδευτικών για έξι 

Σαββατοκύριακα, που τους βοηθάνε να εμβαθύνουν σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά 

με τη διαπολιτισμική, τη διγλωσσία και τις εφαρμογές στην τάξη. 

Επίσης, υπάρχει ένα ακόμα πρόγραμμα, το πρόγραμμα «ΜΑΘΕΜΕ» το οποίο 

υποστηρίχτηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έτρεξε σε αρκετές πόλεις της 

Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος. Η ομάδα Πολύδρομο 

είχε αναλάβει το κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αφορούσε τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες, γυναίκες, ανέργους και ΑΜΕΑ.  

Τα μαθήματα διήρκησαν ενάμιση μήνα περίπου και ήταν σε επίπεδο βασικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια μεγάλη εμπειρία για την 

ομάδα, γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν, έμαθαν μέσα από το βιωματικό τρόπο μάθησης 

και στη συνέχεια εφάρμοσαν τα πράγματα που έμαθαν (CVPolydromo, από το 

www.polydromo.gr).  

Το ελληνό-αραβικό project πολιτισμού «Μέσα από τα μάτια των παιδιών» 

αποτελεί μια άλλη δράση της ομάδας, στο πλαίσιο συνεργασίας του σχολείου με τις 

αραβόφωνες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, αλλά και μια προσπάθεια ανάδειξης και 

προβολής της αραβικής γλώσσας. Σαν στόχους είχε τη διερεύνηση των γνώσεων των 

μαθητών/τριών σε σχέση με τον αραβικό πολιτισμό και τη δημιουργία πρακτικών για 

την προώθηση της αραβομάθειας και της διγλωσσίας ανάμεσα στα αραβικά και τα 

ελληνικά, μέσα από έντυπο, ψηφιακό και καλλιτεχνικό υλικό. Το έναυσμα για την 

πραγματοποίηση του project δόθηκε με αφορμή το ταξίδι γονιού (πατέρα) ενός από 

τα μέλη μιας τάξης που συμμετείχε στις δράσεις της ομάδας, σε μια αραβική χώρα, τη 

Συρία. Τα παιδιά της τάξης έδειξαν ενδιαφέρον σχετικά με αυτήν την εμπειρία και 

έτσι ο πατέρας κλήθηκε να απαντήσει σε όλες τις απορίες των παιδιών σχετικά με το  

πως είναι η ζωή και η γλώσσα στη Συρία (www.polydromo.gr).  

Με αφορμή αυτό το γεγονός, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα project που 

περιελάμβανε διάφορες δράσεις, όπως η αφήγηση προσωπικών εμπειριών από το 

μικρό μαθητή σχετικά με τους συγγενείς του που ζουν στο Λίβανο, η προβολή 
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οικογενειακών φωτογραφιών του, η έκθεση εικόνων από τη ζωή σε διάφορες 

αραβικές χώρες, η προβολή ντοκιμαντέρ που έδειχνε πολιτιστικά μνημεία του 

Λιβάνου απ' όπου καταγόταν ο πατέρας του παιδιού και η ακρόαση ανατολίτικης 

μουσικής με χορό.  

Επίσης, έγινε παρουσίαση της παραδοσιακής λιβανέζικης στολής, παρουσίαση 

κάποιων αραβικών παραμυθιών και του αραβικού αλφαβήτου σε αφίσα με τις 

αντίστοιχες εικόνες δίπλα σε κάθε γράμμα. Η επίδειξη των παραμυθιών έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση στα μικρά παιδιά που ανακάλυψαν ότι τα παιδιά σ' αυτές τις 

χώρες διαβάζουν τα ίδια παραμύθια με αυτά, όπως είναι η Κοκκινοσκουφίτσα, η 

Πεντάμορφη και το Τέρας και έχουν τους ίδιους ήρωες, όπως ο Σούπερμαν. Ιδιαίτερη 

εντύπωση τους έκανε η αντίστροφη γραφή των γραμμάτων που ξεκινά από τα δεξιά 

προς τα αριστερά (Μπελέτη Β., Πρακτικά 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι 

Γλωσσών και Πολιτισμών», 2011). 

Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Διάλογος που έγινε με τη χορηγία 

του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». «Οι γονείς με περιορισμένη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, εκτός από τα πρακτικά προβλήματα που τους δημιουργεί η έλλειψη 

σημαντικών πληροφοριών που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, βιώνουν την 

κατάσταση αυτή ως έλλειψη σεβασμού και αδιαφορίας από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Από τη δική τους πλευρά, οι εκπαιδευτικοί, μην έχοντας τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν ουσιαστικά την ομάδα αυτή των γονέων, σύντομα περνάνε 

σε μια επιφανειακού τύπου επικοινωνία» (www.polydromo.gr). 

Αυτό το πρόγραμμα έγινε για να ενημερώσει τους γονείς πάνω σε πρακτικά 

θέματα και να τους επιμορφώσει πάνω σε παιδαγωγικά θέματα, αλλά και να 

εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς. Όλο το υλικό που δημιουργήθηκε έχει αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο σε 5 γλώσσες. Τα περισσότερα κείμενα είναι ελληνικά, αγγλικά, 

αραβικά, αλβανικά και αρκετά ρωσικά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την προσχολική 

εκπαίδευση, τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων, όπως τα Μαθηματικά και η 

Γλώσσα, αλλά και θέματα που αφορούν τους γονείς, όπως η σχέση του σχολείου με 

την οικογένεια. Έτσι, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά τους στην 

προσαρμογή στην εκπαίδευση, στη μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα, και οι ίδιοι, 

όπως και οι εκπαιδευτικοί, ενημερώνονται πάνω σε θέματα ψυχολογίας του παιδιού. 

Εκτός από όλες αυτές τις δράσεις, η ομάδα Πολύδρομο από το 2011 

διοργανώνει ανά δύο χρόνια, συνέδρια με θέματα σχετικά με τη διγλωσσία και την 

εκπαίδευση. Επιγραμματικά τα τέσσερα συνέδρια: 
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Το 1
ο
Διεθνές Σταυροδρόμι με θέμα «Μαθαίνοντας εκτός σχολείου» έγινε το 

2011 και απευθυνόταν κυρίως σε οργανισμούς που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα στους μετανάστες και τις μετανάστριες. Οι στόχοι του 

επικεντρώθηκαν στην προβολή της επικοινωνίας ανάμεσα στον ελληνικό και τον 

αραβικό κόσμο και έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Το 2012 διεξήχθη το 2
ο
Σταυροδρόμι με θέμα «Ελληνο-αλβανική επαφή» και 

παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες με θέμα την επαφή ανάμεσα στην ελληνική 

και την αλβανική γλώσσα και τα εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολούν τις δύο 

χώρες. 

Το 3
ο
 Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, 

Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση», έγινε το 2014 και 

οργανώθηκε σε δύο θεματικούς άξονες: (α) Δι/Πολυγλωσσία και διαγλωσσικότητα 

στην εκπαίδευση και (β) Γλωσσικές πολιτικές στην εκπαίδευση. 

Τέλος, το 2016 διοργάνωσε το 4
ο
Διεθνές Συνέδριο, Σταυροδρόμι Γλωσσών & 

Πολιτισμών: «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές- Διάδοση των 

γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» κυρίως 

σε συνεργασία με τμήματα ελληνικών και ξένων Πανεπιστήμιων και είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τα όρια των γλωσσών και της διγλωσσίας και τα ζητήματα της 

διαγλωσσικότητας και των γλωσσικών πολιτικών εντός και εκτός Ευρώπης.  

Τη χρονιά που δε υπάρχει συνέδριο, η ομάδα οργανώνει ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη σύνδεση 

μεταξύ των γλωσσών. Ο σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με 

αυτόν τρόπο, δημιουργείται η ανάλογη ενσυναίσθηση και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν 

παιδαγωγικές εφαρμογές που αργότερα αναπτύσσουν στην τάξη τους. 

Κλείνοντας, θα συμφωνήσω με την άποψη του κ. Καμαρούδη, ότι «θα ήταν 

ευχής έργον να πολλαπλασιάζονται παρόμοιες δράσεις, για μια δικαιότερη κοινωνία 

αδελφοσύνης και ειρήνης» (Γλωσσών Περιήγησις, 2015, σελ. 99). 
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Penfield W, Roberts L., Speech and Brain Mechanism, Princeton University Press, 

Princeton 1959. 

Unicef (1990) Τα δικαιώματα των παιδιών του κόσμου στο Μπερερής Π. “Για μια 

διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

3.3  ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

http://metadrasi.org/campaigns/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%C

E%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD/  

( Επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας Μετάδρασης). 

Πρόσβαση: 30/5/2017 

 

http://www.edulll.gr/UserFiles/file/MELETES/DIAPOLITISMIKH/124728_EKP_M

OUSOULMANOPAIDWN_02-04.pdf  (Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-

2004). 

Πρόσβαση: 30/5/2017 

 

http://www.amnesty.org.gr, 2006.  (Επίσημη ιστοσελίδα Διεθνούς Αμνηστίας). 

Πρόσβαση: 20/5/2017 

 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. (Επίσημη ιστοσελίδα Ύπατης 

Αρμοστείας). 

Πρόσβαση: 20/5/2017 

 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-

b46f0b34119e.0021.01/DOC_1  (Επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

Πρόσβαση: 20/5/2017 

 

http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_D

ata_GR.pdf, Ευρώπη χωρίς σύνορα (Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής). 

Πρόσβαση: 8/5/2017 

 

www.polydromo.gr/pdf/issues/8οΤεύχος. Pdf  (Τεύχος περιοδικού «Πολύδρομο»). 

Πρόσβαση: 20/5/2017 

http://metadrasi.org/campaigns/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD/
http://metadrasi.org/campaigns/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD/
http://metadrasi.org/campaigns/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD/
http://www.edulll.gr/UserFiles/file/MELETES/DIAPOLITISMIKH/124728_EKP_MOUSOULMANOPAIDWN_02-04.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/file/MELETES/DIAPOLITISMIKH/124728_EKP_MOUSOULMANOPAIDWN_02-04.pdf
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1
http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2017/04/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
http://www.polydromo.gr/pdf/issues/8οΤεύχος
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http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-

b46f0b34119e.0021.01/DOC_1  (Ο χώρος Σένγκεν). 

Πρόσβαση: 8/5/2017 

 

UNHCR.gr Απρ. 2008, Aσυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. 

(Επίσημη ιστοσελίδα Ύπατης Αρμοστείας). 

Πρόσβαση: 18/5/2017 

 

UNHCR.gr,  2014 . (Επίσημη ιστοσελίδα Ύπατης Αρμοστείας) 

Πρόσβαση: 18/5/2017 

 

ΦΕΚ Α΄ 124/14-6-1996. (Νόμος 2413: Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις). 

Πρόσβαση: 19/5/2017 

 

ΦΕΚ Α’ 283/31.12.96. 

Πρόσβαση: 19/5/2017 

 

Π. Δ 61/1999 παρ.1 αρ.7 “Οικογενειακή συνένωση πρόσφυγα” ΦΕΚ 223, τ. Α. 

Πρόσβαση: 19/5/2017 

 

Ν. 2101 αρ. 22 “Δικαιώματα παιδιών-παιδιά πρόσφυγες” ΦΕΚ 192/02.12.1992. 

(Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού). 

Πρόσβαση: 19/5/2017 

 

Π. Δ 90/2008 αρ.5 “Δικαίωμα παραμονής αιτούντων-Εξαιρέσεις” ΦΕΚ 138 Α’/1 

1.07.2008.  (Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις προϋποθέσεις του δικαιώματος 

παραμονής στη χώρα και τις εξαιρέσεις αυτών). 

Πρόσβαση: 19/5/2017 
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www.polydromo.gr/pdf/issues/8οΤεύχος.pdf. 

Πρόσβαση: 23/5/2017 

 

https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝ

Θ  (Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα). 

Πρόσβαση: 16/5/2017 

 

http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2013/executive_summary_council_dublin_

greek.pdf.  (Ελληνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση ασύλου και μετανάστευσης). 

Πρόσβαση: 16/5/2017 

 

Π.Δ 61/1999 αρ.1 “Υποβολή αιτήματος ασύλου” παρ. 5, ΦΕΚ 63, τ. Α΄. 

Πρόσβαση: 16/5/2017 

 

Π.Δ 90/2008 αρ.10 “Προσωπική συνέντευξη” παρ. 1 ΦΕΚ 138-11.07.2008, τ. Α’. 

(Προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές των διαδικασιών με τις 

οποίες τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα). 

Πρόσβαση: 16/5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polydromo.gr/pdf/issues/8οΤεύχος.pdf
https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝΘ
https://eclass.duth.gr/.../ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΑΝΘ
http://www.minocp.gov.gr/images/stories/2013/executive_summary_council_dublin_greek.pdf
http://www.minocp.gov.gr/images/stories/2013/executive_summary_council_dublin_greek.pdf
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3.4  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΛΕΞΕΩΝ 

 

Αραβική γλώσσα Arabic language 

Άσυλο Asylum 

Ασυνόδευτα παιδιά Unaccompanied minors 

Γλώσσα Language 

Γλωσσικές δυσκολίες Linguistic difficulties 

Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

Intercultural education 

Διαπολιτισμικότητα Interculturalism 

Διδασκαλία Teaching 

Δικαιώματα προσφύγων Refugees’ rights 

Δίκτυο Κοινωνικής 

Υποστήριξης Προσφύγων 

και Μεταναστών 

Social Support Network for 

Refugees and Migrants 

Δομές φιλοξενίας Refugee hosting structures 

Εκπαίδευση Education 

Ελλάδα Greece 

Επικοινωνία Communication 

Ευρωπαϊκή Ένωση European Union 

Κέντρα υποδοχής Reception centers for 

refugees 

Κοινωνική ένταξη Social integration 

Κοινωνικός αποκλεισμός Social exclusion 
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Μετάδραση Metadrasi 

Μετανάστευση Immigration 

Μετανάστης Immigrant 

Μετεγκατάσταση Relocation 

Μητρική γλώσσα Native language 

ΜΚΟ NGO´s 

Ξένη γλώσσα Foreign language 

Οικονομική κρίση Economical crisis 

Οικονομικός πρόσφυγας Economic refugee 

Παιδιά Children 

Πολιτικός πρόσφυγας Political refugee 

Πολύδρομο Polydromo 

Πρόσφυγας Refugee 

Προσφυγικό ζήτημα Refugee issue 

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ Office of the United Nations 

High Commissioner 

Υπουργείο Παιδείας Ministry of Education 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ 

ΜΚΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Save the children Μια παγκόσμια μη 

κυβερνητική οργάνωση, 

η οποία βοηθά τα παιδιά 

με ανάγκες σε όλο τον 

κόσμο. 

Αγγλία https://www.savethechildre

n.net/ 

Ερυθρός Σταυρός Φροντίζει και 

συμπαραστέκεται 

ανθρώπους που έχουν 

πληγεί, χωρίς 

πολιτισμική ή εθνική 

διάκριση. 

Ελβετία https://www.icrc.org/ 

Παιδικά 

χωριά  SOS 

Προσπαθεί να 

προστατεύσει και να 

καλύψει τις ανάγκες 

των παιδιών σε όλο τον 

κόσμο. 

Αυστρία http://www.sos-

childrensvillages.org/ 

PRAKSIS Προσπαθεί να 

καταπολεμήσει τον 

κοινωνικο-οικονομικό 

αποκλεισμό ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων και 

υπερασπίζεται τα 

ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματά τους. 

 

 

Αθήνα https://www.praksis.gr/el/ 
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I.R.C. Βοηθάει ανθρώπους, 

των οποίων οι ζωές 

έχουν διαλυθεί λόγω 

καταστροφών, να 

επιβιώσουν και να 

βελτιώσουν τη ζωή 

τους. 

Νέα Υόρκη https://www.rescue.org/ 

Χαμόγελο του 

Παιδιού 

Ασχολείται με δράσεις 

πρόληψης, παρέμβασης 

ή θεραπείας παιδιών της 

Ελλάδας που έχουν 

δεχτεί βία ή είναι στα 

όρια τη φτώχειας, με 

περιστατικά εξαφάνισης 

και παρέχει ιατρικές 

προληπτικές εξετάσεις. 

 

Αθήνα https://www.hamogelo.gr/ 

ActionAid Εξασφαλίζει πρόσβαση 

των κατοίκων σε γη, 

προσφέρει εκπαίδευση 

σε όλα τα παιδιά, 

προστατεύει  

ανθρώπους σε 

εμπόλεμες καταστάσεις 

και έκτακτες 

καταστροφές και 

προσπαθεί να 

ενδυναμώσει τις 

γυναίκες. 

Αφρική http://www.actionaid.org/ 

ΑΡΣΙΣ Δραστηριοποιείται στην 

υποστήριξη των 

Αθήνα http://arsis.gr/ 
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παιδιών και των νέων 

και στην προάσπιση 

των δικαιωμάτων τους. 

Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα 

Παρέχει επείγουσα 

βοήθεια σε άτομα που 

έχουν πληγεί από 

ένοπλες συγκρούσεις, 

επιδημίες και φυσικές 

καταστροφές, κυρίως σε 

χώρες της Αφρικής και 

της Ασίας, 

Ελβετία http://www.doctorswithoutb

orders.org/ 

REMAR Βοηθάει και 

υποστηρίζει ανθρώπους 

που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση, 

κυρίως λόγω των 

ναρκωτικών ή του 

αλκοόλ. 

Αγγλία http://www.remar.uk.com/ 

Because We Carry Δραστηριοποιείται στη 

Λέσβο και προσφέρει 

βοήθεια στους 

πρόσφυγες αμέσως 

μόλις έρχονται στο 

νησί. 

Ολλανδία http://www.becausewecarry.

org/en/ 

HSA Δραστηριοποιείται στη 

Λέσβο, σε διάφορους 

τομείς, όπως η 

ασφάλεια και η 

εκπαίδευση των 

προσφύγων. 

Λέσβος http://humanitarian-support-

agency.org/ 

ADRA Ασχολείται με 

διάφορους τομείς, όπως 

η φροντίδα των 

ΗΠΑ https://adra.org/ 
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παιδιών, η βοήθεια σε 

καταστροφές, η υγεία 

και η ισότητα των 

φύλων. 

INTERSOS Βοηθάει άτομα σε 

κίνδυνο, θύματα 

φυσικών καταστροφών 

ή ένοπλων 

συγκρούσεων ή ατόμων 

που ζουν σε συνθήκες 

ακραίου αποκλεισμού. 

Ιταλία https://www.intersos.org/en/ 

Lifeguard Hellas Σχολή ναυαγοσωστικής 

που βοηθάει τους 

πρόσφυγες που έρχονται 

μέσω της θάλασσας. 

Ελλάδα http://www.savelife.gr/ 

Δίκτυο για τα 

δικαιώματα του 

παιδιού 

Αγωνίζεται για τα 

δικαιώματα και την 

προστασία των παιδιών.  

Αθήνα http://ddp.gr/ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δραστηριοποιείται 

ενεργά σε θέματα που 

αφορούν το ρατσισμό 

και τις διακρίσεις, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, 

την οικολογία και την 

ειρήνη. 

Θεσσαλονίκη http://www.antigone.gr/gr/h

ome/ 

Αποστολή Αγάπης 

της Ευαγγελικής 

Εκκλησίας 

Παρέχει τρόφιμα και 

άλλα χρήσιμα υλικά σε 

όσους όσους τα 

χρειάζονται. 

Αθήνα http://ierapostoliagapis.org/ 

Βe aware and 

share 

Στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής κρίσης για 

τους πρόσφυγες, 

υποστηρίζει μια 

Γερμανία https://www.baas-

schweiz.ch/?lang=en 
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κοινωνία ένταξης και 

οικοδόμησης 

διαπολιτισμικών 

σχέσεων. 

 

 

Boat Refugee 

Foundation 

Ασχολείται με τους 

πρόσφυγες που φτάνουν 

στην Ελλάδα και τους 

προσφέρει και ιατρική 

φροντίδα. 

Ολλανδία http://bootvluchteling.nl/en/ 

Greenpeace Ασχολείται κυρίως με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Ολλανδία http://www.greenpeace.org/i

nternational/en/ 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

ΑΜΚΕ 

Δημιουργήθηκε με 

σκοπό την άρση του 

αποκλεισμού μέσω της 

εργασιακής 

απασχόλησης και της 

εξατομικευμένης 

συμβουλευτικής των 

ΑΜΕΑ και των 

ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού. 

Μυτιλήνη http://iliaktida-amea.gr/ 

Humanity Crew Είναι μια ομάδα 

ψυχιάτρων, ψυχολόγων 

και επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας από τη 

Γαλιλαία που ταξίδεψαν 

στη Λέσβο για να 

βοηθήσουν.  

Μυτιλήνη http://www.humanitycrew.o

rg/ 

I Am You Ασχολείται κυρίως με 

την προστασία των 

Βοιωτία http://iamyou.se/ 
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δικαιωμάτων των 

προσφύγων. 

IsraAID Προσφέρει σωτήρια 

βοήθεια και υποστήριξη 

σε ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη. 

 

Ισραήλ http://www.israaid.co.il/ 

JRS Συνοδεύει, υπηρετεί και  

υποστηρίζει τους 

πρόσφυγες και άλλους 

εκδιωχθέντες.  

Ιταλία http://en.jrs.net/ 

Κλόουν Χωρίς 

Σύνορα 

Στοχεύει στη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής των 

παιδιών, μέσω του 

χιούμορ και του γέλιου,   

σε κοινότητες που 

διέρχονται κρίση.  

ΗΠΑ http://www.clownswithoutb

orders.org/ 

Lesvos Solidarity Παρέχει στους 

πρόσφυγες του καμπ 

της Μυτιλήνης  

ιατροφαρμακευτική και 

ψυχοκοινωνική 

βοήθεια, νομική 

υποστήριξη, τρόφιμα 

και ρούχα.  

Μυτιλήνη www.lesvossolidarity.org 

LightHouse 

Relief 

Παρέχει άμεση 

ανταπόκριση στις 

κρίσεις και 

μακροπρόθεσμη 

ανακούφιση στις πιο 

ευάλωτες ομάδες, όπως 

γυναίκες, παιδιά και 

βρέφη.  

Σουηδία http://www.lighthouserelief.

org/ 

http://www.lesvossolidarity.org/
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Olvidados Προσφέρει κυρίως 

φαγητό σε σχολεία 

σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας 

και σε οικογένειες που 

έχουν ανάγκη.  

Μαδρίτη http://www.olvidados.org/ 

Portuguese 

Refugee Platform 

Είναι μια πλατφόρμα 

για τις οργανώσεις της 

πορτογαλικής 

κοινωνίας, για την 

υποστήριξη των 

προσφύγων. 

Πορτογαλία http://www.refugiados.pt/ho

me-en/ 

StreetLights Προωθεί την ισότητα, 

τη συνεργασία και την 

αλληλεγγύη μέσα από 

δημιουργικά έργα.  

Αθήνα http://www.streetlights.gr/ne

w/en/ 

ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ Ασχολείται 

με  ζητήματα επαφής 

των γλωσσών, της 

διγλωσσίας και του 

πολυπολιτισμού στην 

εκπαίδευση και την 

κοινωνία 

Θεσσαλονίκη http://www.polydromo.gr/in

dex.php/el-gr/ 

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ Εξειδικεύεται κυρίως 

στον τομέα της 

διερμηνείας, στην 

προάσπιση των 

δικαιωμάτων των 

ασυνόδευτων ανηλίκων 

και των ατόμων που 

χρήζουν διεθνούς 

προστασίας. 

 

Αθήνα http://metadrasi.org/ 
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Ύπατη Αρμοστεία 

(UNHCR) 

Παρέχει προστασία και 

βοήθεια στους 

πρόσφυγες του κόσμου. 

 

 

 

 

Ελβετία http://www.unhcr.org/ 

Unicef Παρέχει 

μακροπρόθεσμη 

ανθρωπιστική βοήθεια 

σε οικογένειες που ζουν 

σε αναπτυσσόμενες 

χώρες και στηρίζει 

αναπτυξιακά 

προγράμματα 

 

ΗΠΑ https://www.unicef.org/ 

Σινιάλο 

 

 

Ομάδα που προωθεί την 

αλληλεγγύη, την 

αυτοοργάνωση και τη 

ρήξη. 

Αθήνα https://sinialo.espiv.net/ 

Πίσω Θρανία Οργανώνει καθημερινά 

μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας στο Στέκι 

Μεταναστών καθώς και 

άλλες πολιτικές και 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες. 

Αθήνα http://migrant.diktio.org/tax

onomy/term/18 

http://migrant.diktio.org/taxonomy/term/18
http://migrant.diktio.org/taxonomy/term/18
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Κυριακάτικο 

Σχολείο 

Μεταναστών 

Είναι μια πρωτοβουλία 

μεταναστών/-τριών και 

Ελλήνων εθελοντών/-

ριών για δωρεάν 

εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας σε 

εργαζόμενους 

μετανάστες και 

πρόσφυγες. 

Αθήνα https://www.ksm.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ξένων γλωσσών CREATE for refugees 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Το πρόγραμμα της δράσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

Δράσεις της ομάδας Πολύδρομο 
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Κύκλοι σεμιναρίων στο ΠΟΛΥΣΤΕΚΙ από την ομάδα Πολύδρομο 
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Ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας Πολύδρομο 
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Εξώφυλλο του περιοδικού Πολύδρομο, τεύχος του 2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΟΔΗΓΟΣ MUSEFIR 
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