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Από τθ δεκαετία του 1970 θ Ελλάδα άρχιςε να μεταβάλλεται από κακαρά μεταναςτευτικι
χϊρα ςε χϊρα υποδοχισ Κατά τθ δεκαετία 1970-1980 επαναπατρίςτθκαν περίπου 330.000
απόδθμοι, από τουσ οποίουσ 30.000 ζωσ 40.000 ιταν ζλλθνεσ πολιτικοί πρόςφυγεσ από τισ
πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ.
Τθν επόμενθ δεκαετία 1980-1990, ενϊ το ρεφμα επαναπατριςμοφ των Ελλινων ανακόπθκε,
εντάκθκε το φαινόμενο τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα μεγάλου αρικμοφ οικονομικϊν
μεταναςτϊν, κυρίωσ από τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και από τισ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ τθσ
Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Παράλλθλα, προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ αυτισ, εκδθλϊκθκε το κφμα
των επαναπατριηόμενων Ελλινων, κυρίωσ Ελλθνοποντίων, από τθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ
και Βορειοθπειρωτϊν από τθν Αλβανία, φςτερα από τθν κατάρρευςθ των εκεί κακεςτϊτων.
Υπολογίηεται ότι από το 1988 ζωσ το 2000 εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ελλάδα ςυνολικά 150.000
ομογενείσ από τισ παραπάνω χϊρεσ.
Παρόλο που οι παλιννοςτοφντεσ αντιμετωπίςτθκαν από τθν ελλθνικι πολιτεία ωσ
ομογενείσ, ςυνάντθςαν πολλζσ δυςκολίεσ και προβλιματα και αρκετζσ φορζσ ζγιναν και
γίνονται αντικείμενο ξενοφοβικϊν εκδθλϊςεων και ρατςιςμοφ.
Με αφετθρία το ρεφμα παλιννόςτθςθσ, που ςθμειϊκθκε το 1970 και άρχιςε να διογκϊνεται
από το 1973 και μετά, θ Πολιτεία επιχείρθςε να επιλφςει το πρόβλθμα τθσ εκπαίδευςθσ των
παιδιϊν των απόδθμων Ελλινων, που επζςτρεφαν ςτθν πατρίδα, με το Νομοκετικό
Διάταγμα 339 του 1974 που αφοροφςε ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία ςτθν Ακινα θμεριςιου
εξατάξιου Γυμναςίου αρρζνων με ςτόχο τθ διαπαιδαγϊγθςθ και μόρφωςθ των
Ελλθνοπαίδων του εξωτερικοφ.
Με τον Νόμο 1404/83 δόκθκε θ δυνατότθτα ςε δθμόςια ςχολεία, ςτα οποία φοιτοφςαν
παιδιά παλιννοςτοφντων ελλινων μεταναςτϊν, να ιδρφονται τάξεισ υποδοχισ και
φροντιςτθριακά τμιματα για τθν ομαλι προςαρμογι των παιδιϊν ςτο ελλθνικό
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Κακϊσ ςτθ ςυνζχεια θ είςοδοσ παλιννοςτοφντων ελλινων μακθτϊν
ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα γενικεφτθκε, ιδρφκθκαν και λειτοφργθςαν ςχολεία
αποδιμων ελλθνοπαίδων ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ.
Συγκεκριμζνα, με το Προεδρικό Διάταγμα 435/84 ιδρφκθκαν ςτθν Αττικι για μακθτζσ από
αγγλόφωνεσ χϊρεσ (ι αγγλόφωνα ςχολεία) ζνα δωδεκακζςιο δθμοτικό ςχολείο, ζνα μικτό
γυμνάςιο και ζνα μικτό λφκειο γενικισ κατεφκυνςθσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
άρκρου 1 του Προεδρικοφ Διατάγματοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ςε κάκε τμιμα μακθτϊν
υπιρχαν δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον μακθτζσ που προζρχονταν από άλλεσ χϊρεσ, ιταν
δυνατι θ λειτουργία ιδιαίτερων τμθμάτων για αυτοφσ.
Ακολοφκθςε το 1985 θ ίδρυςθ και λειτουργία ςχολείων αποδιμων ελλθνοπαίδων ςτθ
Θεςςαλονίκθ με το Προεδρικό Διάταγμα 369/85 για μακθτζσ που προζρχονταν από ξζνα
ςχολεία γερμανόφωνων χωρϊν. Ζτςι, ιδρφκθκαν ζνα δωδεκακζςιο δθμοτικό ςχολείο, ζνα
μικτό γυμνάςιο και ζνα μικτό λφκειο γενικισ κατεφκυνςθσ. Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ που
ςε κάκε τμιμα μακθτϊν υπιρχαν δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον μακθτζσ που προζρχονταν
από αγγλόφωνεσ ι γαλλόφωνεσ χϊρεσ, ιταν δυνατι θ λειτουργία ιδιαίτερων τμθμάτων για
αυτοφσ.
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Συνολικά ιδρφκθκαν και λειτοφργθςαν εννζα (9) ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, γνωςτζσ ωσ «Σχολεία Αποδιμων Ελλθνοπαίδων»:
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Δθμοτικό Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων Αλςοφπολθσ
Δθμοτικό Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων Αμφικζασ
Δθμοτικό Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων Θεςςαλονίκθσ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
1ο Γυμνάςιο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων (Βαρυμπόμπθ)
2ο Γυμνάςιο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων (Ελλθνικό)
Γυμνάςιο Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων Θεςςαλονίκθσ
1ο Λφκειο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων (Βαρυμπόμπθ)
2ο Λφκειο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων (Ελλθνικό)
Λφκειο Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων Θεςςαλονίκθσ
Το 1989 με τον Νόμο 1865/89 (Φ.Ε.Κ. 210 τ.Αϋ/28-9-89, Άρκρο 7, παρ.1) τα Σχολεία
Αποδιμων Ελλθνοπαίδων μετονομάςτθκαν ςε Σχολεία Παλιννοςτοφντων Ελλθνοπαίδων.
Όταν το 1996 ψθφίςτθκε ο νόμοσ για τθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ (Ν. 2413/96, Φ.Ε.Κ.
124 τ.Αϋ/17-6-96), ακολοφκθςε Υπουργικι Απόφαςθ με τθν οποία τα εννζα (9) ςχολεία
Παλιννοςτοφντων (πρϊθν Αποδιμων) Ελλθνοπαίδων μετατράπθκαν ςε ςχολεία
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (Φ10/221/Γ1/1236, Φ.Ε.Κ. 874 τ.Βϋ/ 17-9-96).
Υπάρχουν ςιμερα ςτθν Ελλάδα 26 διαπολιτιςμικά ςχολεία: 13 δθμοτικά, 9 γυμνάςια και 4
λφκεια. Στθν περίοδο 1997-2000 και 2001-2004 λειτοφργθςαν επίςθσ προγράμματα
μεγάλθσ κλίμακασ, τα Επιχειρθςιακά Προγράμματα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Κατάρτιςθσ
(ΕΠΕΑΕΚ) που αφοροφςαν ςτθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τθν βελτίωςθ των
επιδόςεων των Τςιγγανοπαίδων, των Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν και των
Μουςουλμανοπαίδων. Τα δφο πρϊτα είχαν πανελλαδικι εμβζλεια, ενϊ το τρίτο
επικεντρϊκθκε ςτθν περιφζρεια τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ.
Στα πλαίςια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ λειτοφργθςε από το 2003 και το πρόγραμμα “Εκπαίδευςθ
Παλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν Μακθτϊν” με ςτόχο τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ζνταξθσ
ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μακθτϊν από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που απειλοφνται από
εκπαιδευτικι ανιςότθτα και περικωριοποίθςθ.
Μζχρι τον Οκτϊβριο του 2014 λειτοφργθςε επίςθσ το πρόγραμμα «Διάπολισ: Εκπαίδευςθ
Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων μακθτϊν», το οποίο υλοποιικθκε από το ΑΠΘ με
ςυγχρθματοδότθςθ από ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. Υλοποιικθκε ςε ςχολεία όλθσ
τθσ επικράτειασ και ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ.
Ζτςι λοιπόν ζχει δθμιουργθκεί μια παρακατακικθ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ζςτω και με κάποιεσ ςτρεβλϊςεισ και αδυναμίεσ.
Ο ερχομόσ όμωσ των προςφφγων που είχαν ςκοπό να ηθτιςουν ςωτθρία ςε ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ και τελικά εγκλωβίςτθκαν ςτθν Ελλάδα είναι μια πρωτόγνωρθ εμπειρία. Οι
άνκρωποι αυτοί, ςε αντίκεςθ με άλλουσ πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, επαναπατριηόμενουσ που
ιρκαν ςτθν Ελλάδα είτε κάτω από ομαλζσ είτε κάτω από βίαιεσ ςυνκικεσ, αλλά πάντωσ
επζλεξαν τθν Ελλάδα, δεν κζλουν να μείνουν ςτθν Ελλάδα και βρίςκονται κάτω από τθ
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διαρκι πίεςθ τθσ προςωρινότθτασ. Αυτό δθμιουργεί προβλιματα και ςτουσ ίδιουσ αλλά
κυρίωσ ςτα παιδιά τουσ, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίςκονται ςτθ ςχολικι θλικία.
Στισ 18/3/2016 Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ
Στιριξθσ των Παιδιϊν των Προςφφγων ανζλαβε:
1. Να καταγράψει τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ που πραγματοποιοφνται ςτα Κζντρα
Φιλοξενίασ, να εντοπίςει δράςεισ που ιδθ ζχουν δοκιμαςτεί ςτο πεδίο και να αποφαςίςει
ποιεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν κατά το διάςτθμα του καλοκαιριοφ ςε πρϊτθ φάςθ
πιλοτικά ςε κάποιουσ καταυλιςμοφσ και μετά, ςταδιακά, ςτο ςφνολό τουσ,
2. Να αναλάβει τθν οργάνωςθ και τθν εποπτεία των δράςεων αυτϊν,
3. Να διαμορφϊςει προτάςεισ για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςφφγων και για τθν
ζνταξι τουσ ςτισ δομζσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017.
Η επιςτθμονικι επιτροπι λόγω τθσ μεγάλθσ ρευςτότθτασ που χαρακτθρίηει τον προςφυγικό
πλθκυςμό και εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςτοιχείων για τα δθμογραφικά και άλλα
χαρακτθριςτικά του, κατζκεςε εναλλακτικά ςενάρια και εκδοχζσ ζτςι ϊςτε, όποια και αν κα
ιταν θ κατάςταςθ το Σεπτζμβριο του 2016, να υπάρχει ςχζδιο για όλα τα παιδιά, είτε ηουν
ςε πόλεισ (π.χ. ςε διαμερίςματα) είτε ςε καταυλιςμοφσ, ϊςτε είτε να ενταχκοφν ςτα
ςχολεία τθσ περιοχισ, είτε να παρακολουκιςουν εναλλακτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ με
τάξεισ υποδοχισ, απογευματινά μακιματα, κ.λπ. Επίςθσ ιταν ακόμθ αςαφζσ το πλαίςιο
χρθματοδότθςθσ των δράςεων.
Η επιτροπι επιςιμανε επίςθσ ότι ιταν απαραίτθτθ θ άμεςθ και ςυςτθματικι εναςχόλθςθ
του Υπουργείου Παιδείασ με τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςφφγων και τθ ςταδιακι
ζνταξι τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα το ςυντομότερο δυνατό, γιατί κάκε κακυςτζρθςθ
κα μποροφςε να οδθγιςει ςε εκρθκτικζσ εντάςεισ ςτουσ καταυλιςμοφσ. Εξίςου απαραίτθτθ
κεϊρθςε τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και
ευρφτερα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ αρνθτικϊν αντιδράςεων
ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν των προςφφγων ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Πρότεινε επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2016-2017, όταν κα υπάρχει κακαρότερθ
εικόνα για το μζλλον των προςφφγων και τον αρικμό των παιδιϊν που κα παραμείνουν
ςτθν Ελλάδα, να αποτιμθκεί θ κατάςταςθ εκ νζου και να υπάρξει νζοσ ςχεδιαςμόσ των
τρόπων περαιτζρω ζνταξθσ των προςφυγοπαίδων ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, που
κα αντιςτοιχοφν ςτισ ςυνκικεσ που κα ζχουν διαμορφωκεί.
Η χρονιά πλθςιάηει ςτο τζλοσ τθσ, γι’ αυτό και εμείσ κεωριςαμε μεγάλθ αναγκαιότθτα να
ακοφςουμε τουσ ανκρϊπουσ που αςχολικθκαν με τθν εκπαίδευςθ των προςφυγοπαίδων,
από διάφορεσ κζςεισ, να μασ πουν πϊσ βίωςαν τθν εμπειρία αυτι, τισ δυςκολίεσ τουσ, τα
κετικά ςτοιχεία που αποκόμιςαν και αν κζλουν να κατακζςουν κάποιεσ προτάςεισ.
Θζλουμε να δθμιουργιςουμε μια νζα παρακατακικθ, ϊςτε τθν επόμενθ χρονιά να
λειτουργιςουν όλα κάτω από νζεσ και καλφτερεσ προχποκζςεισ και ςυνκικεσ.
Θεοδϊρα Χαςεκίδου-Μάρκου
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Σχολικι Σφμβουλοσ Φιλολόγων
Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ τθσ ΠΕΣΣ
Κεντρικισ Μακεδονίασ

