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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Το δημοσίευμα αυτό αποτελεί το κείμενο των εισηγή
σεων τον συγγραφέα στα πλαίσια ενός Παιδαγωγικού Σε
μιναρίου, το οποίο οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε 
σε συνεργασία με μέλη του Τομέα Παιδαγωγικής της Φι
λοσοφικής Σχολής του Α.Π. Θ. και πραγματοποιήθηκε 
από 22 - 24.10.90 στη Θεσ/νίκη. 

Παραδίδεται στη δημοσιότητα, υστέρα από επιθυμία 
πολλών εκπαιδευτικών, Σχολικών Συμβούλων και άλ
λων ειδικών που πήραν μέρος στο παραπάνω σεμινάριο, 
για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και 
αρμοδίων φορέων της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η μετάφραση του κειμένου έγινε από τον επίκουρο 
καθηγητή της Παιδαγωγικής στο Α.Π.Θ. κ. Αχιλλέα Κα
ψάλη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμώς. 

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1990 
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Γκαίτε 

F. Isemann 
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Το κείμενο αυτό ασχολείται με ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, η έκταση του οποίου δεν εκτιμάται σωστά 
από πολλούς. Διαπιστώνω επανειλημμένα π.χ. ότι 
Έ λ λ η ν ε ς φίλοι και συνάδελφοι, που δεν έχουν ασχο
ληθεί ειδικά με τη μετανάστευση, εντυπωσιάζονται, 
όταν ακούν ότι στη Βόρεια Ελλάδα κάθε έκτος κάτοι
κος έχει ζήσει και έχει εργαστεί δέκα, είκοσι ή και 
περισσότερα χρόνια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας. Κατά τα άλλα οι άνθρωποι αυτοί 
είναι καθ ' όλα Έ λ λ η ν ε ς , όπως οι άλλοι , είναι, καθώς 
φαίνεται, απόλυτα ενσωματωμένοι και ζουν στη χώρα 
τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Δεν συμβαίνει το ίδιο και στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου οι αλλοδαποί , που 
στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι εργάτες-μετανάστες, 
αντιμετωπίζονται σαφώς ως ξένοι. Είναι για αυτόν το 
λόγο ευνόητο ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με 
την εργατική μετανάστευση και γενικότερα με τους 
αλλοδαπούς —στην ομάδα αυτή συγκαταλέγονται και 
οι επαναπατριζόμενοι Γερμανοί, οι αναζητούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες κλπ.— συζητιούνται πιο έντονα 
από ό,τι συζητιούνται εδώ στην Ελλάδα τα προβλή
ματα που σχετίζονται με την παλιννόστηση. 

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια ποσοτικά και ποιο
τικά στοιχεία της μετανάστευσης και της παλιννό
στησης και τις συνέπειες που έχουν, θα συζητήσουμε 
αν η διαφορετική σκοπιά και ο διαφορετικός τρόπος 
αντιμετώπισης των προβλημάτων στη χώρα υποδοχής 
(την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) και 
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στη χώρα προέλευσης και παλιννόστησης (την Ελλά
δα) είναι ο πιο κατάλληλος και τέλος θα διερευνή
σουμε αν η αντιμετώπιση αυτή δημιουργεί πρόσθετα 
προβλήματα στους ενδιαφερόμενους. Ί σ ω ς να μέ
νουν και από την πλευρά της κοινωνίας της χώρας 
αποστολής μεγάλες ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες, όταν 
η κοινωνία αυτή δεν δραστηριοποιεί και δεν αξιο
ποιεί κατάλληλα για την ανάπτυξη της τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες του μετανάστη που παλιννοστεί. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση π.χ. είμαι προσωπικά 
πεπεισμένος ότι οι εμπειρίες και οι ικανότητες των 
Ελλήνων παλιννοστούντων και των παιδιών τους δεν 
αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο και ότι έτσι 
προκύπτει μια σημαντική ζημιά για τη χώρα —χωρίς 
να αναφερθούμε βέβαια στις πολλές αποτυχημένες 
βιογραφίες μεμονωμένων ατόμων. 

Στο κείμενο αυτό δεν θα ασχοληθούμε φυσικά με 
όλες τις πλευρές της μετανάστευσης και παλιννόστη
σης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας* δεν θα ασχοληθώ π.χ. με 
τις οικονομικές εξελίξεις ή με θέματα που σχετίζο
νται με την ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλ
ψη. Αλλά, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του κει
μένου, το κύριο βάρος πέφτει στην σχολική σταδιο
δρομία των παιδιών των μεταναστών, είτε στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είτε στην 
πατρίδα τους μετά την παλιννόστηση. 

Από την άλλη πλευρά πάλι η παρουσίαση και η 
συζήτηση θα περιοριστούν στην περιοχή των ένδεκα 
κρατιδίων, από τα οποία αποτελούνταν μέχρι πρότι
νος η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ο 
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περιορισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
υπήρξε μετανάστευση από την Ελλάδα στην πρώην 
Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Ό σ ο ν αφο
ρά βέβαια τις αρκετές χιλιάδες Ελλήνων, οι οποίοι με 
το τέλος του εμφύλιου πολέμου το 1949 έφτασαν στην 
περιοχή της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και από τότε έζησαν εκεί, εργάστηκαν και 
δημιούργησαν οικογένειες, προσπάθησα στις έρευνες 
μου να πάρω υπόψη μου τη μεταναστευτική τους συ
μπεριφορά. Η ομάδα όμως αυτή παίζει de facto έναν 
δευτερεύοντα ρόλο στην περίπτωση κατά την οποία 
ασχολείται κανείς με τα σχολ ικά προβλήματα των 
παιδιών των μεταναστών. Η κατάσταση αυτή —το γε
γονός δηλ. ότι η περιοχή της πρώην Λαοκρατικής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν αποτέλεσε μέχρι σή
μερα αντικείμενο ενδιαφέροντος της σχετ ικής με τη 
μετανάστευση έρευνας— μπορεί κάλλιστα να αλλάξει 
πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εντωμεταξύ προγνώσεις οι 
οποίες προβλέπουν μια μεγάλη εσωτερική μετακίνη
ση των εργατών μεταναστών, και μεταξύ αυτών ασφα
λώς και των Ελλήνων, μέσα στα όρια της Γερμανίας, 
δηλ. κυρίως από τη Δυτική Γερμανία στο έδαφος της 
πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Φαίνεται λοιπόν πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη 
μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας και της Γερμα
νίας, για το οποίο θα γίνει λόγος σε κατοπινά χρόνια. 

Έ ν α ς άλλος περιορισμός σχετικά με το θέμα μας 
αφορά τη μετανάστευση Γερμανών υπηκόων προς την 
Ελλάδα και την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά τους 
από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο αριθμός 
των ατόμων αυτών φαίνεται πως δεν είναι ασήμαντος. 
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Πληροφορημένοι κύκλοι στην Αθήνα μου ανέφεραν 
ήδη πριν από χρόνια έναν αριθμό περίπου 25.000 
Γερμανών από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας μόνον στην Αττική, οι οποίοι περνούν ένα 
μεγάλο μέρος της ζωής τους εκεί. Κατά κύριο λόγο 
φαίνεται πως στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες 
χωρίς σύζυγο με τα παιδιά τους. Και αυτήν την ομάδα 
θα την αφήσουμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας 
κατά μέρος, γιατί μας λείπουν αξιόπιστα στοιχεία. 
Πέρα από αυτό δεν υπάρχει για τα παιδιά αυτής της 
ομάδας οποιαδήποτε ειδική φροντίδα από το ελληνι
κό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης. 

Τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το κείμενο αυ
τό προέρχονται από ερευνητικές εργασίες τόσο δικές 
μου όσο και άλλων. Προσωπικά ασχολούμαι εδώ και 
πάνω από εφτά χρόνια με το θέμα της μετανάστευσης 
των Ελλήνων και έχω κάνει μια σειρά από εμπειρικές 
έρευνες τόσο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας όσο και στην Ελλάδα. Στις έρευνες μου 
στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούσαν τους παλιννοστού
ντες, είχα για ένα χρόνο περίπου τη συνδρομή της 
Χρυσής Χατζηχρήστου, υποτρόφου-ερευνήτριας στο 
Ινστιτούτο Max-Planck για εκπαιδευτική έρευνα. 
Πολλά στοιχεία προέρχονται ασφαλώς από συναδέλ-
φισσες και συναδέλφους, π.χ. από τη διεθνή έρευνα 
για τη μετανάστευση, από τις πολυάριθμες διατριβές 
που συνέγραψαν Έ λ λ η ν ε ς υποψήφιοι διδάκτορες 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και 
φυσικά από επιστημονικές εργασίες που έγιναν εδώ 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων, 
Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Πάτρας. 
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2. Ποσοτικά δεδομένα 
Στη συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Ομο

σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας παραβλέπεται 
συχνά το γεγονός ότι η Γερμανία για πολλές δεκαε
τίες αποτελούσε κατεξοχήν χώρα μετανάστευσης. 
Γενικότερα τις τελευταίες εκατονταετίες η Γερμανία 
αποτελούσε σχεδόν πάντα τόσο χώρα υποδοχής όσο 
και χώρα αποστολής μεταναστών, σε μερικές μάλιστα 
περιπτώσεις μεγάλων τμημάτων πληθυσμού. Για να 
δώσω ένα παράδειγμα: Μόνο κατά τον 19ο αιώνα με
τανάστευσαν από τη Γερμανία περίπου πέντε εκατομ
μύρια άτομα, κυρίως προς τις Η Π Α . Σήμερα έχουμε 
ισάριθμους περίπου αλλοδαπούς στο έδαφος της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε πα
λιότερες εποχές, εξαιτίας της φτώχειας και της δύ
σκολης κοινωνικής κατάστασης, γίνονταν σχεδόν 
«εξαγωγές» ανθρώπων. Στις τελευταίες δεκαετίες εί
χαμε αντίθετα την αντίστροφη κ ίνηση. Οπωσδήποτε 
πάντως μεγάλα κύματα μετανάστευσης τόσο από όσο 
και προς τη Γερμανία δεν είναι κάτι το νέο για μας, 
όπως δεν είναι και για την Ελλάδα. Και έχει ίσως 
μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσει κανείς το γε
γονός ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει ριζι
κά και μάλιστα πολύ σύντομα. 

Αν παρακολουθήσει κανείς την κατάσταση μετά 
το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τότε 
προβάλλει η εξής εικόνα (γραφ. παράσταση 1). 
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Ακόμα και αν αφήσει κανείς κατά μέρος την επι
κράτεια της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, περίπου 37 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
περάσει συνολικά από το 1945 μέχρι σήμερα τα σύνο
ρα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το ήμισυ του πληθυσμού 
της χώρας μου. 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν είχαμε φυ
σικά μόνον αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις, όπως 
συμβαίνει π.χ. με την πολυπληθέστερη ομάδα, τους 
εργάτες-μετανάστες, στους οποίους το ποσοστό ανα
χωρήσεων φτάνει το 75% περίπου. Οι άνθρωποι αυ
τοί, πριν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, έζησαν 10 ή 
και 20 χρόνια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, πολλά παιδιά τους γεννήθηκαν εκεί και τα 
περισσότερα από αυτά πήγαν επίσης εκεί στο σχο
λείο. 

Ιδιαίτερη παροχή εκπαίδευσης χρειάζονται σή 
μερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά εργατών-μετανα-
στών, επαναπατριζόμενων Γερμανών και προσφύγων, 
για να αναφέρω τις κυριότερες μόνον ομάδες. Εξάλ
λου μόνο το 1989 ήρθαν στην Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας περίπου 63.000 παιδιά σχολι
κής ηλικίας από γονείς γερμανικής καταγωγής, που 
επαναπατρίσθηκαν από άλλες χώρες. 

Ποια είναι όμως η εξέλιξη της ελληνικής μετανά
στευσης; 

Η γραφική παράσταση 2 δίνει μια γενική εικόνα 
των κυμάτων μετανάστευσης από την Ελλάδα τα τε
λευταία εκατό χρόνια. Δεν δίνει αντίθετα καθόλου 
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στοιχεία για μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, 
μολονότι θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό 
το ρεύμα των περίπου 1,3 εκατομμυρίων προσφύγων 
που ήρθαν στην Ελλάδα, κατά τα έτη 1922 μέχρι 1928, 
μετά την μικρασιατική καταστροφή. Από τη γραφική 
παράσταση προκύπτει ότι τα πολυπληθέστερα μετα
ναστευτικά κύματα από την Ελλάδα κινήθηκαν στις 
τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα μετά το 1960. Χώ
ρα προορισμού πρώτη μεταξύ άλλων η Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γερμανίας. Από τη γραφική παρά
σταση προκύπτει επίσης καθαρά πόσο πιο μικρό είναι 
το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι κατά την περίοδο 
αυτή μετανάστευσαν στις υπερατλαντικές χώρες, δηλ. 
κυρίως στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις Η Π Α . Η 
μετανάστευση προς τ η ^ Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας αποτελεί τα τελευταία χρόν ια τη μεγα
λύτερη πληθυσμιακή κ ίνηση από την Ελλάδα προς 
μία και μόνη χώρα υποδοχής. Επειδή υπάρχει και ένα 
μεγάλο ρεύμα επιστροφής, διαπιστώνουμε ότι με την 
ελληνο-γερμανική μετανάστευση και την γερμανο-
ελληνική παλιννόστηση έχουμε να κάνουμε και από 
καθαρά ποσοτική άποψη με ένα από τα πιο σημαντικά 
κοινωνικά φαινόμενα αυτού του είδους. Γιατί , είτε το 
θέλουμε είτε όχι , το φαινόμενο αυτό είχε σημαντικές 
επιπτώσεις και στις δύο χώρες. 

Οι δύο γραφικές παραστάσεις τόνισαν ήδη μια 
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στη 
Γερμανία: Μετά το Β ' παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα 
στέλνει και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας δέχεται μετανάστες. Ό π ω ς είπαμε βέβαια, η κα
τάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά, όπως απο-



13 

δείχθηκε ήδη με βάση τις εμπειρίες αυτού μόνον του 
αιώνα. Ί σ ω ς χωρίς να το καταλαβαίνουμε να ζούμε 
ήδη εδώ στην Ελλάδα στην αρχή μιας νέας μαζικής 
διαδικασίας αλλαγής, Μήπως δεν έχει γίνει ήδη η 
Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια χώρα υποδοχής μεγά
λου αριθμού εργατών-μεταναστών από το Νότο; Κατά 
τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαμε καταπιαστεί ήδη με 
τη μελέτη αυτής της κοινωνικής αλλαγής έγκαιρα και 
συστηματικά, ώστε να μή βρεθούμε ξαφνικά μπροστά 
σε άλυτα σχεδόν προβλήματα. 

Ειδικά για τη μετανάστευση ανάμεσα στην Ελλά
δα και στη Γερμανία η επόμενη γραφική παράσταση 
3 δίνει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. 

Καταρχήν προκύπτει ότι το κύριο ρεύμα της ελ-
ληνο-γερμανικής μετανάστευσης άρχισε το 1960, 
πριν δηλαδή από 30 χρόνια. Η προσέλευση μετανα
στών στη Γερμανία δεν έχει βέβαια σταματήσει, γιατί 
τελευταία —και ιδιαίτερα μετά την πλήρη ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον Ιανουάριο 
του 1988— παρατηρείται μια συστηματική αύξηση 
του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ο οποίος είχε 
μειωθεί σημαντικά από το 1973 όταν η Γερμανία στα
μάτησε να δέχεται ξένους εργάτες. 

Με την πρώτη ματιά προκύπτει από τη γραφική 
παράσταση ότι υπήρξε όχι μόνον ένα μεγάλο κύμα 
μετανάστευσης αλλά και μια σημαντική ροή παλιννό
στησης. Προκύπτει επίσης ότι σημαντική επίδραση 
στη ροή αυτή έπαιξαν εξωτερικοί παράγοντες, όπως 
π.χ. η οικονομική ύφεση που είχε ως συνέπεια η πε
τρελαϊκή κρίση του 1967, η αντίδραση των Ελλήνων 
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στη δικτατορία και τέλος η διακοπή της προσέλκυ
σης μεταναστών-εργατών το 1973. 

Χοντρικά λοιπόν ήρθαν κατά την περίοδο αυτή 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ένα 
εκατομμύριο περίπου Έ λ λ η ν ε ς και περίπου 800.000 
παλιννόστησαν στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν να πει 
κανείς ότι 8 από τους 10 μετανάστες γύρισαν με τον 
καιρό στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε 
ένα μεγάλο κύμα παλιννόστησης . Θα πρέπει να τονι
στεί επίσης ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως σε λίγα 
χρόνια ένας στους δέκα Έ λ λ η ν ε ς θα έχει ζήσει 15 ή 
και περισσότερα χρόνια στην Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας, μια κοινωνική πραγματικότη
τα πολύ μεγάλης σημασίας, που φαίνεται όμως να μην 
την παίρνουν μέχρι σήμερα σοβαρά υπόψη τους στην 
Ελλάδα. Ό π ω ς ανέφερα και στην αρχή , στη Βόρεια 
Ελλάδα μάλιστα, στην περιοχή δηλ. από την οποία 
προέρχεται το κύριο σώμα των μεταναστών, ήδη ο 
κάθε έκτος κάτοικος πληροί τα κριτήρια αυτά. 

Σήμερα ζουν περίπου 300.000 Έ λ λ η ν ε ς στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από τους 
οποίους 50.000 περίπου είναι παιδιά σχολ ικής ηλι
κίας. 

Για την ερμηνεία και την πρόγνωση της σχολι 
κής κατάστασης της δεύτερης και τρίτης γενεάς τόσο 
στην ξενητιά όσο και μετά την παλιννόστηση στην 
πατρίδα έχει ιδιαίτερη σημασία το ερώτημα αν οι 
Έ λ λ η ν ε ς μετανάστες αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα 
από το γενικό πληθυσμό ή αν πρόκειται για μια ομάδα 
η οποία, σε σύγκριση προς τον πληθυσμό που παραμέ
νει στην πατρίδα, παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαι-
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ιερότητες. Το ερώτημα αυτό προσπάθησα να το διε
ρευνήσω με μια μονογραφία μου και κατέληξα στο 
συμπέρασμα ότι οι Έ λ λ η ν ε ς εργάτες-μετανάστες 
αποτελούν μια ομάδα θετικά επιλεγμένη. Θετικά του
λάχιστον με την έννοια μιας θετικής επίδρασης στις 
σχολικές επιδόσεις της επόμενης γενεάς. Ιδιαίτερα 
διαφέρουν οι Έ λ λ η ν ε ς εργάτες-μετανάστες από την 
αντίστοιχη ομάδα που έμεινε στην πατρίδα ως προς 
τις οικονομικές δραστηριότητες, την πρωτοβουλία 
και τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες για τα παιδιά τους. 
Διαφέρουν επίσης ως προς το μορφωτικό τους επίπε
δο και κυρίως ως προς το χαμηλότερο ποσοστό αναλ
φαβητισμού (για το οποίο φρόντισε ασφαλώς και η 
γνωστή «Γερμανική Επιτροπή», η οποία σε συνεργα
σία με την εκάστοτε κυβέρνηση ανελάμβανε τόσο την 
επιλογή των υποψηφίων όσο και την κατανομή τους 
στις γερμανικές εταιρείες). 

Αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα με μεγάλη συντο
μία αποτελούν ασφαλώς μια σύνθετη και ενδιαφέρου
σα κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανά
λυσης της ελληνικής μετανάστευσης στην Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μεταναστών που προέκυψαν, 
έπρεπε οπωσδήποτε να αναμένεται ότι η δεύτερη ή 
τουλάχιστον η τρίτη γενεά θα παρουσίαζε σχολικές 
επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο, αν βέβαια δεν πα
ρεμβάλλονταν ιδιαίτερα εμπόδια στο δρόμο τους. 
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3. Η σχολική κατάσταση κατά τη μετανά
στευση 

.3,1· Η κατάσταση στο κανονικό γερμανικό σχο 
λείο 

Το ποσοστό των αλλοδαπών, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα τους, στο σύνολο των μαθητών είναι 
διαφορετικό ανάλογα με τον τύπο σχολείου (γραφ. 
παρ. 4). 

Το σχολ ικό έτος 1987/88 το 12% των μαθητών 
των Δημοτικών Σχολείων ήταν αλλοδαποί . Αν η κα
τανομή γινόταν κανονικά στα διάφορα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα έπρεπε σε κάθε τύπο 
σχολείου της βαθμίδας αυτής να συναντά κανείς το 
ίδιο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. Στην πραγματικό
τητα όμως το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο Κύ
ριο Σχολείο ήταν 19,2%, στο Ειδικό Σχολε ίο 16,7%, 
στο Πρακτικό Σχολε ίο 6,5% και στο Γυμνάσιο 4%. 
Εμφανής είναι ιδιαίτερα η υποαντιπροσώπευση των 
αλλοδαπών σε σχέση με τους Γερμανούς μαθητές στο 
Πρακτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο και αντίστοιχα 
η υπεραντιπροσώπευσή τους στο Κύριο Σχολείο , ένα 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αδύνατους 
μαθητές. Πίσω βέβαια από τους μέσους όρους για όλη 
την επικράτεια υπάρχουν ασφαλώς σημαντικές κατά 
τόπους διαφορές. 

Ποια είναι όμως η κατάσταση ειδικά για τους 
Έ λ λ η ν ε ς μαθητές; Έ χ ο υ ν καταφέρει να εξασφαλί
σουν μια θέση στο κανονικό γερμανικό σχολε ίο , η 
οποία να επιτρέπει την προσδοκία ότι θα ασκήσουν 
ένα επάγγελμα και θα μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή 
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τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιθυ
μίες και τα ενδιαφέροντα τους και κυρίως βέβαια στις 
ικανότητες τους; Και ποια θα είναι η εκπαιδευτική 
τους μοίρα ύστερα από την επιστροφή στην πατρίδα 
τους; 

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1987/88 45.156 Έ λ 
ληνες μαθητές στα γερμανικά σχολεία. Και για τους 
Έ λ λ η ν ε ς μαθητές ίσχυαν καταρχήν αυτά που είπαμε 
παραπάνω για τους αλλοδαπούς μαθητές γενικά: στις 
υψηλότερες βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης ήταν 
σημαντικά υποαντιπροσωπευμένοι και στο Κύριο 
Σχολείο σημαντικά υπεραντιπροσωπευμένοι. Στο με
ταξύ βέβαια άλλαξε η εικόνα, αν πάρει κανείς υπόψη 
του τις συνθήκες σε όλη γενικά την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας, μολονότι ασφαλώς οι 
Έ λ λ η ν ε ς μαθητές εξακολουθούν π.χ. να υποαντι-
προσωπεύονται ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους 
Γερμανούς συνομηλίκους τους στο γερμανικό Γυμνά
σιο, το μόνο σχολείο δηλ. που οδηγεί ευθέως στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Το ποσοστό των μαθητών 
που φοιτούν στο Γυμνάσιο σε σχέση με το σύνολο 
των Ελλήνων μαθητών στη δευτεροβάθμια γενική εκ
παίδευση κυμαίνεται στο 20%, ενώ για τους Γερμα
νούς μαθητές, πάλι κατά το σχολικό έτος 1987, το 
ποσοστό αυτό βρίσκεται γύρω στο 42%. 

Αν παρακολουθήσει βέβαια κανείς τις εξελίξεις 
των τελευταίων δύο δεκαετιών, θα διαπιστώσει δρα
ματικές αλλαγές, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ανάμεσα στα Ελληνόπουλα θα πρέπει να υπάρ
χουν σημαντικά «αποθέματα ευφυΐας». Η υπόθεση αυ-
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τή στηρίζεται ακόμα περισσότερο με βάση τα δεδομέ
να από περιοχές στις οποίες οι σχολικές ευκαιρίες 
και οι άλλες συνθήκες επιτρέπουν περισσότερο την 
ανάπτυξη και ικανότητα των μαθητών, π.χ. σε περιο
χές συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κατοίκων. Αντί
θετα τα δεδομένα από όλη την επικράτεια καλύπτουν 
ακόμα και μεγάλες τοπικές διαφορές, έτσι ώστε να μη 
φαίνονται οι βασικές αλλαγές. 

Η γραφική παράσταση 5 δείχνει καθαρά τις 
εξαιρετικά θετικές εξελίξεις των Ελλήνων μαθητών 
στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης του Δυτικού Βε
ρολίνου. Ενώ το 1971 φοιτούσαν κατά κύριο λόγο στο 
Κύριο Σχολείο , όπως και αναμενόταν, εντωμεταξύ μια 
μικρή μόνον μειοψηφία φοιτά στον τύπο αυτόν σχο
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος δέχεται 
συνήθως τους πιο αδύνατους μαθητές της πρώτης 
βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ανάλογα αυξήθηκε κατά την ίδια χρον ική περίο
δο το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών στο γερμανικό 
Γυμνάσιο (γραφ. παρ. 6). Αν μάλιστα συνυπολόγιζε 
κανείς και τους μαθητές του ελληνικού Λυκείου του 
Βερολίνου ή έστω και ένα μέρος από αυτούς, τότε το 
ποσοστό των Ελλήνων μαθητών του Γυμνασίου θα 
ξεπερνούσε ήδη το αντ ίστοιχο ποσοστό των Γερμα
νών μαθητών. Είναι μεγάλες λο ιπόν οι δυνατότητες 
για εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις που έχουν οι Έ λ 
ληνες μαθητές, όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος 
τους δίνουν την ευκαιρία να δείξουν τί κρύβουν μέσα 
τους. 

Πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε οπωσδήποτε 
ότι, παρά την ικανοποίηση για τις διαγραφόμενες θε-
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τικές εξελίξεις των σχολικών επιδόσεων των Ελλή
νων μαθητών στα γερμανικά σχολεία, δεν πρέπει επί
σης να ξεχνούμε ότι τουλάχιστον σε ορισμένες πε
ριοχές πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες, κατά τις οποίες 
τα Ελληνόπουλα (και φυσικά και τα περισσότερα 
παιδιά των άλλων αλλοδαπών) τελείωσαν κατώτερα 
σχολεία και πέτυχαν χαμηλότερες σχολικές επιδό
σεις από ό,τι θα περίμενε κανείς σύμφωνα με τις ικανό
τητες τους. Σίγουρα για την κατάσταση αυτή έχει με
γάλο μέρος της ευθύνης το γερμανικό σχολείο , μολο
νότι έγιναν, έστω και αργά, σημαντικές προσπάθειες 
για ιδιαίτερη βοήθεια των αλλοδαπών μαθητών. 

Τέλος θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το 
άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων έδωσε στους Έ λ 
ληνες εργάτες-μετανάστες τη δυνατότητα να αλλά
ζουν εύκολα και συχνά τη χώρα της παραμονής τους. 
Τις καταστροφικές συνέπειες που έχει μια τέτοια 
διαρκής μετακίνηση για την εκπαιδευτική μοίρα των 
μαθητών από οικογένειες μεταναστών τις ξέρουμε 
από τις έρευνες για Ιταλούς μαθητές, οι οποίοι εδώ 
και πολλά χρόνια αποτελούν τα θύματα αυτής της 
ελευθερίας εγκατάστασης μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και εξαιτίας της οποίας παρουσιάζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά στα γερμανικά Ειδικά Σχολεία. 
Ή δ η διαβλέπει κανείς και σήμερα ακόμα τις συνέ
πειες της αναζωπύρωσης της ελληνογερμανικής με
τανάστευσης στα αυξανόμενα ποσοστά των Ελλήνων 
μαθητών στο Κύριο Σχολείο και στα μειούμενα πο
σοστά στο Γυμνάσιο. 
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3.2. Διδασκαλία μητρικής γ λ ώ σ σ α ς , εθνικές τά
ξεις και εθνικά σ χ ο λ ε ί α στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας 

Ό π ω ς ανέφερα στην αρχή , η περιοχή της διδα
σκαλίας της μητρικής γλώσσας και των εθνικών σχο
λείων αποτελεί έναν εξίσου σοβαρό όσο και περίπλο
κο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτό οφείλε
ται όχι μόνο στις διαφορετικές ρυθμίσεις για τις 
διάφορες εθνότητες, αλλά και στις διαφορές ανάμεσα 
στα διάφορα κρατίδια. Από όλες τις εθνότητες στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας οι Έ λ λ η 
νες παρουσιάζουν τις πιο περίπλοκες ρυθμίσεις. Η 
ποικιλία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έ λ λ η ν ε ς 
δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη σχολ ική μόρφωση και 
δεν φείδονται ούτε χρόνου ούτε προσπάθειας ούτε 
χρημάτων ακόμα και ούτε έντονων συγκρούσεων με 
τις γερμανικές εκπαιδευτικές αρχές, για να την εξα
σφαλίσουν για τα παιδιά τους, σύμφωνα βέβαια με τις 
αντιλήψεις τους για το καλύτερο δυνατό. 

Θα προσπαθήσω να αναλύσω τις βασικές δομές 
αυτής της σημαντικής σχολ ικής περιοχής , να σταθ
μίσω το βαθμό αποδοχής της διδασκαλίας της μητρι
κής γλώσσας και να κάνω μια προσεκτική αξιολόγη
ση. Αυτό θα γίνει βέβαια σε αδρές μόνο γραμμές. 

Εξαιτίας της αυτονομίας τους σε ζητήματα εκ
παίδευσης, τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν την ευθύνη 
της επιλογής ενός ή περισσότερων μοντέλων και της 
εφαρμογής τους. 

I. Στα πλαίσια της δημόσιας εκπαίδευσης υπάρ-
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χουν πέντε μορφές που ενδιαφέρουν τα Ελληνόπουλα. 
α. Πρώτα-πρώτα βέβαια το κανονικό γερμανικό 

σχολείο, χωρίς πρόσθετη διδασκαλία στα ελληνικά. 
β. Οι προπαρασκευαστικές τάξεις. Τη μορφή αυ

τή τη συναντά κανείς σήμερα πολύ σπάνια. Οι προ
παρασκευαστικές τάξεις είχαν ως σκοπό να ετοιμά
σουν τους μαθητές, έτσι ώστε ύστερα από δύο ή πε
ρισσότερα χρόνια να μπορέσουν να ενταχθούν στο 
κανονικό γερμανικό σχολείο. 

γ. Δίγλωσσες τάξεις ή δίγλωσσα σχολεία. Βάση 
της μορφής αυτής αποτελεί η άποψη ότι και οι δύο 
γλώσσες, τα ελληνικά και τα γερμανικά, παίζουν ση
μαντικό ρόλο για τη διδασκαλία σε όλα σχεδόν τα 
μαθήματα, ενώ το κύριο βάρος βέβαια πέφτει καταρ
χήν στα ελληνικά και λιγότερο στα γερμανικά* με το 
πέρασμα όμως των σχολικών ετών αντιστρέφεται η 
βαρύτητα αυτή των δύο γλωσσών. 

δ. Διδασκαλία μητρικής γλώσσας στα πλαίσια 
της κανονικής διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων και διότι απαλλάσ
σει τα παιδιά από πρόσθετο φόρτο εργασίας και πρό
σθετες μετακινήσεις από και προς το σχολείο , αλλά 
και διότι κατ ' αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται γενικά 
η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. 

ε. Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας τα απογεύ
ματα και τα Σάββατα. Η μορφή αυτή συναντάται 
ιδιαίτερα σε ομόσπονδα κρατίδια με ελληνική εκπαι
δευτική εποπτεία, π.χ. στο Βερολίνο. 

II. Εθνικά ιδιωτικά σχολεία, τα οποία λειτουρ
γούν τις περισσότερες φορές τη μισή μέρα, συνήθως 
το απόγευμα, ως συμπλήρωμα του κανονικού γέρμα-
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νικού σχολείου που λειτουργεί το πρωί. Τέτοια σχο
λεία υπάρχουν τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
όσο και στις δύο βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης. 

Ιδιαίτερη σημασία για τις σχετικές με κάθε ομό
σπονδο κρατίδιο ρυθμίσεις έχει και η εκάστοτε μορ
φή της εκπαιδευτικής εποπτείας, γιατί π.χ. με βάση 
αυτήν ρυθμίζονται οι βαθμοί του ενδεικτικού στο μά
θημα της μητρικής γλώσσας, η μισθοδοσία των εκ
παιδευτικών, η μορφή και το περιεχόμενο διδασκα
λίας κλπ. Σε μερικά ομόσπονδα κρατίδια η διδασκα
λία της μητρικής γλώσσας βρίσκεται υπό γερμανική 
εποπτεία, σε άλλα υπό ελληνική. 

Ό σ ο ν αφορά τους.αριθμούς των Ελλήνων μαθη
τών που φοιτούν στις παραπάνω σχολικές μορφές, 
μπορούμε γενικά να πούμε ότι από τους συνολικά πε
ρίπου 50.000 Έ λ λ η ν ε ς μαθητές 35.000 περίπου παρα
κολουθούν τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας ή τις 
εθνικές τάξεις και τα εθνικά σχολεία. Οι υπόλοιποι 
15.000, δηλ. περίπου το 1/3, δεν παρακολουθούν 
οποιαδήποτε διδασκαλία η οποία θα τους έδινε τη 
δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τη 
μητρική τους γλώσσα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 
παιδιά που ζουν σε περιοχές όπου δεν προσφέρεται 
αυτή η δυνατότητα σε εύλογη απόσταση και από την 
άλλη πρόκειται για μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη 
ενταχθεί σε τέτοιο βαθμό στο γερμανικό σχολε ίο και 
στη γερμανική κοινωνία, ώστε δεν κάνουν χ ρ ή σ η των 
ευκαιριών που προσφέρονται. 

Έ λ λ η ν ε ς εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπώνται 
από την ελληνική κυβέρνηση στη Γερμανία, υπάρ-
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χουν κατά μέσον όρο σε έναν αριθμό που φτάνει ετη
σίως τους 1.300, από τους οποίους 700 της πρωτοβάθ
μιας και 600 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον 
αριθμό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και ορισμένες 
νηπιαγωγοί. 

Σχετικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας της 
μητρικής γλώσσας στις διάφορες μορφές της θα ήθε
λα να θίξω εδώ ένα μόνο σημείο. Υπάρχουν βέβαια 
εντελώς διαφορετικές οργανωτικές μορφές με πολύ 
μεγάλες διαφορές ως προς τις ώρες διδασκαλίας. 
Υπάρχουν όμως πολύ λιγότερες διαφορές ως προς την 
επίδραση τους και μάλιστα τόσο ως προς τις επιδό
σεις των παιδιών στη μητρική γλώσσα όσο και σε 
άλλα μαθήματα. Καμιά μορφή, όσο και αν τα κατα
φέρνει να αντιγράψει πιστά το κανονικό ελληνικό 
σχολείο, δεν τα καταφέρνει να φέρει τα παιδιά, όσον 
αφορά τη μητρική γλώσσα, στη στάθμη των παιδιών 
της Ελλάδας. Ό λ α τα παιδιά παρουσιάζουν καθυστέ
ρηση ετών σε σχέση με τους συνομηλίκους τους στην 
πατρίδα. Διαφορές ανάμεσα στις διάφορες οργανωτι
κές μορφές προκύπτουν μόνον όσον αφορά τις επιδό
σεις στη γραπτή γλώσσα. 
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4. Η κατάσταση μετά την παλιννόστηση 
4.1 . Η κατάσταση στο κανονικό ελλην ικό σχο

λείο 

Ό π ω ς ξέρουμε από τις έρευνες για τις στάσεις και 
τις απόψεις των Ελλήνων σχετ ικά με τα κίνητρα της 
παλιννόστησης τους, ως πρώτος λόγος δηλώνεται ότι 
επιθυμούν, προγραμματίζουν και προχωρούν στην 
παλιννόστηση, για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο 
ελληνικό σχολείο. Ποιά είναι όμως η σχολική μοίρα 
εκείνων των παιδιών τα οποία έχουν επιστρέψει με 
τους γονείς τους; Εκπληρώνονται οι επιθυμίες των 
γονέων τους, που έχουν υψηλές εκπαιδευτικές προσ
δοκίες; 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό η Χ. Χα
τζηχρήστου και εγώ κάναμε μια πρώτη αντιπροσω
πευτική έρευνα, στα αποτελέσματα της οποίας θα 
αναφερθώ πολύ σύντομα. 

Παρά τις καλές προϋποθέσεις, όσον αφορά τη 
μητρική γλώσσα, η παλιννόστηση δημιουργεί εμφα
νή προβλήματα στα σχολεία της πατρίδας. Αυτό λένε 
οι μαθητές οι ίδιοι για τον εαυτό τους, έτσι τους βλέ
πουν οι συμμαθητές τους, αυτή είναι η άποψη των 
εκπαιδευτικών και το γεγονός αυτό εκφράζεται στους 
χαμηλότερους βαθμούς που παίρνουν οι μαθητές αυ
τοί σε σχέση με τους «εγχώριους» μαθητές. Η ηλικία 
παλιννόστησης φαίνεται πως είναι για αυτό ο κυριό
τερος παράγοντας. Μια παλιννόστηση μετά το 9ο ή 
το 10ο έτος της ηλικίας του μαθητή οδηγεί σε σχολι 
κή καθυστέρηση, που είναι σχεδόν πρακτικώς αδύνα-
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το να αντισταθμιστεί. Αυτό προκύπτει και από τη 
γραφική παράσταση 7. 

Από τη γραφική πράσταση προκύπτει ότι οι πα-
λιννοστήσαντες μαθητές έχουν γενικά χαμηλότερους 
βαθμούς από τους «εγχώριους» της ίδιας ηλικίας (πε
ρίπου 14 χρόνων) και στα τρία μαθήματα, Μαθηματι
κά, Ιστορία και Μητρική Γλώσσα. Οι βαθμοί είναι 
τόσο χαμηλότεροι όσο μεγαλύτερα ήταν στην ηλικία 
τα παιδιά, όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα (ομάδα των 
μαθητών που παλιννόστησαν αργά). Και σε άλλα μα
θήματα επίσης τα παιδιά που παλιννοστούν παρουσιά
ζουν εμφανείς δυσκολίες κατά τη διδασκαλία. 

Ό σ ο ν αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση ή την 
κοινωνική απομόνωση προκύπτουν αντίθετα μικρό
τερα προβλήματα από ό,τι περιμέναμε, όταν αρχίσαμε 
την έρευνα μας. 

4.2. Ειδικά μέτρα για παλιννοστούντα παιδιά 
στην Ελλάδα 

Από τη δεκαετία του 5 60 μέχρι σήμερα υπάρχουν 
στην Ελλάδα τρεις μορφές ειδικής αντιμετώπισης των 
παλιννοστούντων παιδιών (από τις οποίες οι δύο εξα
κολουθούν να υπάρχουν): τάξεις υποδοχής, σχολεία 
παλιννοστούντων και φροντιστηριακά τμήμο'τα. Θα 
προσπαθήσω να αξιολογήσω σύντομα τις τρεις αυτές 
μορφές. 

α) Τάξεις υποδοχής ιδρύθηκαν για να προσφέ
ρουν στα παιδιά των παλιννοστούντων μια ιδιαίτερη 
διδασκαλία, προσαρμοσμένη ειδικά στις ανάγκες 
τους. Τα παιδιά φοιτούν στο ίδιο σχολείο με τα «εγ-
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χώρια», διδάσκονται όμως σε ξεχωριστές τάξεις, ξε
χωριστά δηλ. από τα παιδιά που δεν έχουν μεταναστεύ
σει ποτέ. Σε τέτοιες τάξεις δ ιδάχτηκαν γενικά λιγότε
ρα από το \%ο των παιδιών των μεταναστών. Για την 
εργασία αυτών των τάξεων δεν υπάρχει ειδικό υλικό ή 
άλλα μέσα. Και οι εκπαιδευτικοί επίσης δεν ήταν ει
δικά προετοιμασμένοι για την εργασία αυτή. 

β) Παράλληλα προς τις τάξεις υποδοχής ιδρύ
θηκαν το 1984 από την ελληνική κυβέρνηση στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ειδικά σχολεία παλιν
νοστούντων. Τα σχολεία της Αθήνας εξυπηρετούν 
κυρίως παλιννοστούντα παιδιά από αγγλόφωνες χώ
ρες, ενώ το σχολείο της Θεσσαλονίκης κυρίως γερ
μανόφωνα παιδιά. Κατά βάση βέβαια στα σχολεία αυ
τά φοιτούν παιδιά από πολλές και διάφορες χώρες 
υποδοχής μεταναστών. Στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό 
των παλιννοστούντων παιδιών από την Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γερμανίας καλύπτει περίπου τους 
μισούς μαθητές του σχολείου. 

Γενικά και τα σχολεία αυτά εξυπηρετούν επίσης 
ένα πολύ μικρό ποσοστό των παλιννοστούντων παι
διών (λιγότερο π.χ. από το 1% των παλιννοστούντων 
από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας). 
Κατά το σχολ ικό έτος 1985/86 ο συνολικός αριθμός 
των μαθητών των σχολείων παλιννοστούντων (Αθή
νας και Θεσσαλονίκης) ήταν 1.593. Από αυτούς το 
30% περίπου προέρχονταν από τις Η Π Α , το 16% από 
τον Καναδά, το 26% από την Αυστραλία, το 10% από 
την Αφρική και την Ασία, το 12% από την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το 6% από την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Από τα ποσοστά αυτά διαπιστώνει 
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κανείς με την πρώτη ματιά ότι δεν αντιπροσωπεύουν 
τις αναλογίες των μεταναστών. Σύμφωνα με τη φιλο
σοφία τους, τα σχολεία αυτά, όπως και οι τάξεις υπο
δοχής, στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, χαρα
κτηρίζονται από την πρόθεση προσφοράς ειδικής εκ
παίδευσης στα παλιννοστούντα παιδιά και απευθύνο
νται ασφαλώς μόνο στα παιδιά εκείνα που κατοικούν 
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

γ) Ριζικά διαφορετική από εκείνην των τάξεων 
υποδοχής και των σχολείων παλιννοστούντων είναι η 
φιλοσοφία των φροντιστηριακών τμημάτων, πρώτα 
γιατί εξαρχής θεσμοθετήθηκαν για να καλύψουν ένα 
μεγάλο εύρος μαθητών σε διάφορες περιοχές της χώ
ρας και δεύτερον γιατί στηρίζονται σε μέτρα όχι επι
λογής αλλά ενσωμάτωσης. Ανεξάρτητα λοιπόν από 
το πώς θα αξιολογήσει κανείς την εφαρμογή τους 
στην πράξη, τα φροντιστηριακά τμήματα προσφέ
ρουν εξαιρετικές δυνατότητες σχολικής φροντίδας 
των παιδιών των παλιννοστούντων. Γιατί τα φρορντι-
στηριακά τμήματα μπορούν όχι μόνο να ιδρυθούν σε 
όλη την επικράτεια, αλλά εξασφαλίζουν επίσης μια 
περισσότερο εξατομικευμένη διδασκαλία από ό,τι 
προσφέρεται συνήθως στις κατά κανόνα πολυπληθείς 
τάξεις των ελληνικών σχολείων. 

Φροντιστηριακά τμήματα προσφέρονται σε παι
διά που παλιννόστησαν στην Ελλάδα το πολύ πριν 
από δύο χρόνια. Τα μαθήματα γίνονται πέρα από τις 
ώρες της κανονικής διδασκαλίας και εκτείνονται κα
τά κανόνα σε έξι ώρες την εβδομάδα. 

Στην πράξη βέβαια κάνουν χ ρ ή σ η της προσφο
ράς αυτής λίγα σχετικώς παιδιά. Ακόμα και κατά το 
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σχολ ικό έτος με τους υψηλότερους αριθμούς, το 
1984/85, φοίτησαν συνολικά περίπου 3.650 μαθητές 
όλης της χώρας σε φροντιστηριακά τμήματα είτε του 
Δημοτικού είτε του Γυμνασίου. Αν πάρει κανείς υπό
ψη του το γεγονός ότι το ποσοστό των παλιννοστού
ντων μόνο από τη Γερμανία σε σχέση με τον συνολι
κό αριθμό των μαθητών είναι σχεδόν 10% —στη δική 
μας επισκόπηση για τα παλιννοστούντα παιδιά στη 
Βόρεια Ελλάδα το ποσοστό τους στο Γυμνάσιο έφτα
νε μάλιστα το 16,4%—, είναι αναγκασμένος να ομο
λογήσει ότι de facto τα φροντιστηριακά τμήματα 
απευθύνονται και φτάνουν σε ένα επίσης μικρό ποσο
στό των παιδιών που τα έχουν ανάγκη, μολονότι η 
δομή τους θα τους επέτρεπε να προνοήσουν για όλα 
τα παιδιά που έχουν την ανάγκη τους. 
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5. Ανακεφαλαίωση - συμπεράσματα 
Τελειώνοντας θέλω να συνοψίσω μερικά από τα κυριό
τερα ευρήματα και να παραπέμψω σε μερικά άλλα, για 
τα οποία στη συνοπτική αυτή εργασία έγιναν απλώς 
μερικές νύξεις: 

α) Στην εργατική μετανάστευση από την Ελλάδα 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
έχουμε να κάνουμε με μια θετικώς επιλεκτική μετανά
στευση. 

β) Αναφορικά με τις σχολικές επιδόσεις και τη 
σχολική σταδιοδρομία των παιδιών των μεταναστών 
έχουμε, παρά τις θετικές αυτές προϋποθέσεις, σοβαρά 
αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει: 

* Καταρχήν κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης 
οι σχολικές επιδόσεις βρίσκονται πολύ πιο κάτω 
από τις δυνατότητες των παιδιών. Αυτό εξακο
λουθεί να ισχύει και σήμερα ακόμα, ύστερα από 
30 χρόνια μετανάστευσης. Τα εθνικά σχολεία και 
οι εθνικές τάξεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας αποδείχτηκαν ότι είναι λιγότε
ρο αποτελεσματικά από ό,τι περιμέναμε: Οι μαθη
τές τους παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναμίες 
στη γερμανική γλώσσα* οι επιδόσεις τους στη μη
τρική γλώσσα είναι αντίθετα πολύ λίγο καλύτερες 
και μάλιστα στη γραπτή μόνο γλώσσα. 

* Και μετά την παλιννόστηση παρουσιάονται σο
βαρά προβλήματα στο κανονικό σχολείο στην 
πατρίδα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η 
σημασία του χρόνου παλιννόστησης. Αποτελε
σματική βοήθεια για όλα τα παιδιά με επιβοηθη-
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τική διδασκαλία παρέχεται μέχρι σήμερα μόνο 
σποραδικά. Υπάρχει βέβαια ένας καλός θεσμός, 
αλλά πολύ λίγα παιδιά επωφελούνται από αυτόν. 
Έ τ σ ι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δεύτε

ρη και η τρίτη γενεά των εργατών-μεταναστών φέρει 
τα πραγματικά βάρη της μετανάστευσης, επειδή τα 
περισσότερα μέλη που ανήκουν σ ' αυτήν την ομάδα 
δεν πετυχαίνουν στο σχολε ίο τα αποτελέσματα για τα 
οποία κατά βάση είναι ικανά. 

Πέρα από αυτό τα παιδιά αυτά δεν θα μπορέσουν 
να συνδιαμορφώσουν αισθητά την κοινωνία της πα
τρίδας, οι αξιόλογες ικανότητες τους δεν θα αξιοποι
ηθούν και, εξαιτίας των μορφωτικών τους ελλείψεων, 
δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν και να καταλάβουν 
θέσεις με επιρροή. Κ α τ ' αυτόν τον τρόπο δεν παίρ
νουν, όπως θα τους ταίριαζε, μέρος στη διαμόρφωση 
της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας κλπ. Και αυτό 
δεν αποτελεί μόνον έναν περιορισμό για τα συγκεκρι
μένα άτομα, δηλ. τους παλιννοστούντες, αλλά και μια 
σημαντική απώλεια για την κοινωνία γενικά. 

γ) Εντυπωσιακή, σύμφωνα με τα δεδομένα της 
έρευνας, είναι η σχετικά μικρή κοινωνική απομόνω
ση , με άλλα λόγια η κατά τα φαινόμενα επιτυχής κοι
νωνική επανενσωμάτωση των παλιννοστούντων παι
διών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια από 
τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις της ελλην ικής κοινω
νίας και εκπαίδευσης. Τη βασική αιτία για αυτό πρέ
πει να αποτελεί ο πολύ στενός δεσμός της οικογένειας 
και της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. 



Γραφική παράσταση 1: 

Αφίξεις στην Ο Δ Γ , 1945 μέχρι 198«, σε εκατομμύρια 
Εκατομμύρια 

Απελαθέντες Πρόσφυγες Επαναπατρι- Εργάτες- Αναζητούντες Υπόλοιποι Επαναπατρισθέ-
σθέντες μετανάστες πολιτικό αλλοδαποί ντες από ανα-

άσυλο τολικές χώρες 





Αριθμός 

1 0 0 . 0 0 0 

Γραφική παράσταση 3: 

i—I—Ι'Ετος 

1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 8 1 9 7 2 1 9 7 6 1 9 8 0 1 9 8 4 1 9 8 8 

Αφίξεις και αναχωρήσεις Ε λ λ ή ν ω ν στα γερμανικά σύνορα από το 
1960 μέχρι το 1989 
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Γραφική παράσταση 4: 
Αλλοδαποί και Γερμανοί μαθητές σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης 

στην Ο Δ Γ (σχολ. έτος 1987/88) σε ποσοστά 

Δημοτικό Ειδικό Κύριο Πρακτικό Γυμνάσιο 
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Γραφική παράσταση 6: 

Γερμανοί και Έ λ λ η ν ε ς μαθητές σε Γυμνάσια του Δυτικού 
Βερολίνου (1971 μέχρι 1989) σε ποσοστά 

0 -I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Η—I 1 1 1 1 1 1 1 Έ τ ο ς 

1971 1 9 7 3 1 9 7 5 1977 1 9 7 9 1981 1 9 8 3 1 9 8 5 1 9 8 7 1 9 8 9 



Γραφική παράσταση 7: 
Σχολικές επιδόσεις «εγχώριων» και παλιννοστούντων παιδιών της 
πρώτης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τρία μαθήματα 

(μέσος όρος βαθμών. Μέγιστος βαθμός 20) 

Βαθμοί 

1 6 Τ 

Μητρική γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά 

| «Εγχώριοι» 

Παλιννόστησαν νωρίς 

Η Παλιννόστησαν αργά 

Μάθημα 
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