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Διζαγωγή
Σν ζρνιείν είλαη ν πξνλνκηνχρνο ηφπνο ρξήζεο ελλνηψλ φπσο: πνιηηηζκηθόο
πινπξαιηζκόο, πνιηηηζηηθή ηδηαηηεξόηεηα, δηθαίσκα ζηε δηαθνξά, ελζσκάησζε, αθνκνίσζε, δηαθξίζεηο, ζύγθξνπζε θ.ά, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο
κεηνλνηηθέο νκάδεο.
Ο ζρνιηθφο ζεζκφο κέζα απφ πνιηηηθέο θαηαζηνιήο, αθνκνίσζεο, ζεβαζκνχ ή
πεξηζσξηνπνίεζεο πξνζπάζεζε θαη πξνζπαζεί λα εληάμεη ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ζε κηα
νκνηνγελή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο ιεηηνπξγηθφο απηφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζήκεξα, πνπ ε έληαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλεκάησλ πξνθαιεί
ηε ζπζζψξεπζε «μέλσλ πιεζπζκώλ» ζηα δεκφζηα ζρνιεία ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ελψ
παξάιιεια απηέο έρνπλ λα ρεηξηζηνχλ θαη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο κεηνλνηηθέο νκάδεο (γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θ.ά).
Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ γισζζηθψλ,
πνιηηηζκηθψλ θαη θπιεηηθψλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ εμεηάδεηαη εδψ ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, θαζψο απηή πξνέθπςε ζρεηηθά πξφζθαηα (κε ηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ), ελψ ζηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δηαβηνχζαλ ήδε άιιεο κεηνλφηεηεο ε εθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξνβιεκαηηθή. Άιισζηε ε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ησλ εζληθψλ (κεηαλαζηεπηηθήο πξνέιεπζεο) κεηνλνηήησλ ζα πξνζέγγηδε
πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ελφο δεηήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ εδψ πξνζαλαηνιηδφκαζηε πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο (πην θνληά ζαθψο ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο).
Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ κεηνλόηεηα. Δλψ ιεμηθνγξαθηθά ν φξνο
εξκελεχεηαη εχθνια ε πξαθηηθή νξηνζέηεζή ηνπ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή, αθνχ ν
θαζνξηζκφο κηαο νκάδαο σο κεηνλνηηθήο ή φρη εμαξηάηαη ηφζν απφ αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο φζν θαη απφ ηελ ππαθνή ζε ζθνπηκφηεηεο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Ο ραξαθηεξηζκφο νκάδσλ σο κεηνλνηηθψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζπλαληά ηέηνηνπ
είδνπο δπζθνιίεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο ζρνιείνπ θαη κεηνλνηηθήο αληίιεςεο, ζεσξεκέλν κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Μέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ ζπ4

ζηήκαηνο επηρεηξείηαη ε εξκελεία ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο.
Σν ηξίην θεθάιαην κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξελζεηηθφ, αθνχ δελ πεξηνξίδεηαη
κφλν ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα , αιιά εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο άζθεζεο γισζζηθήο πνιηηηθήο. Ζ έληαμή ηνπ ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο απηήο ζπλεηζθέξεη
ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο γιψζζαο πνπ ελππάξρεη σο δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν ζηηο πεξηζζφηεξεο κεηνλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε νκάδα. Ζ άζθεζε
γισζζηθήο πνιηηηθήο άιισζηε εζηηάδεηαη πάληα ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε ηεο (άιιεο)
γιψζζαο απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο. Ζ γιψζζα είλαη βαζηθφο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο, πξνζέγγηζεο ηνπ θφζκνπ θαη δφκεζεο λνεκάησλ. Δίλαη επίζεο ην πξψην
πεδίν ζπλάληεζεο , αιιειεπίδξαζεο θαη ζχγθξνπζεο φηαλ ζπλαληηνχληαη δχν θνηλσληθέο ή εζληθέο νκάδεο. Γηα απηφ ε αλαθνξά ζηηο γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Δπίζεο νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε ρξήζε κηα γιψζζα άιιεο απφ ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο ζπλδέεηαη κε ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα
εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα. Δπηιέρηεθαλ νη
δχν κεγαιχηεξεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, ε ηζηγγάληθε θαη ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα,
αθνχ είλαη νη κφλεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο
δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα) φζν θαη ζηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία εληζρπηηθψλ- αληηζηαζκηζηηθψλ κεραληζκψλ (εθπαίδεπζε ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΓΓΛΔ, δήκσλ, παλεπηζηεκίσλ, θ.ά).
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Μειονόηηηερ
Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο
Μεηνλφηεηα: Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη κηα θνηλσληθή θαηεγνξία ή νκάδα, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε ηνπιάρηζηνλ απφ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κηαο θνηλσλίαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ θαηαγσγή, ηα πηζηεχσ ή ηε ζπκπεξηθνξά, αιιά ηαπηφρξνλα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά απφ ην επξχηεξν ζχλνιν πνπ αλήθνπλ ( Βαζηιείνπ & ηακαηάθεο
1992, ζζ.258-259 · Μπακπηληψηεο 1998, ζζ.1072-1073). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε ηε δηαθνξεηηθή θαη άληζε κεηαρείξηζε θαη γη' απηφ ηα κέιε ηεο
κεηνλνηηθήο νκάδαο ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αληηθείκελν ζπιινγηθήο δηάθξηζεο (Καλαθίδνπ 1997, ζζ.19)
Αλαιχνληαο θαη δηεπξχλνληαο απηφλ ηνλ νξηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο δηαθξίλνπκε
ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:


πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ δνπλ κέζα ζε κηα -εδαθηθά θαζνξηζκέλε- νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο έρνπλ θνηλή ηαπηφηεηα



απηά ηα άηνκα δελ ζπκκεηέρνπλ πιήξσο θαη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα αγαζά ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα. Απνηέιεζκα ε κεηνλφηεηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζρχ φπσο απηή θαζνξίδεηαη (θαη θαζνξίδεη)
κέζα απφ ηηο ζρέζεηο θπξίαξρνπ-θπξηαξρνχκελνπ, πξνλνκηνχρνπ-κε
πξνλνκηνχρνπ 1.



δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ιφγσ νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε γιψζζα, ε θνπιηνχξα, ε ζξεζθεία, ε
πξνέιεπζε. Με βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ
κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζε «γισζζηθέο», «ζξεζθεπηηθέο», «εζληθέο», «θπιεηηθέο».

1

Οη κεηνλφηεηεο είλαη κέξνο κε πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη ηάμεσλ, ρσξίο σζηφζν νη κε
πξνλνκηνχρνη λα ζεσξνχληαη θαη λα ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέιε κηαο κεηνλφηεηαο (HoffmannNowotny, ζην Καλαθίδνπ φ.π. ζζ.19)
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Ο ραξαθηεξηζκφο φκσο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο σο κεηνλνηηθήο, φπσο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο κεγέζνπο ηεο, είλαη αξθεηά δπζρεξήο θαζψο ππεηζέξρνληαη παξάγνληεο δχζθνιν λα ειεγρζνχλ ή πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ
θάζε θνξά πνιηηηθψλ επηινγψλ1.
Έηζη γηα παξάδεηγκα νξίδνληαη σο κεηνλφηεηεο κφλν ηζηνξηθέο κεηνλφηεηεο «πνπ
δηακειίζηεθαλ εδώ θαη εθαηνληαεηεξίδεο ζηελ Δπξώπε θαη έγηλαλ κεηνλόηεηεο ιόγσ ησλ
γεσγξαθηθώλ αλαθαηαηάμεσλ σο ζπλέπεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ή απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξόζθαηα από λέεο γεσπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο, π.ρ ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ή ηεο πξώελ Σνβηεηηθήο Έλσζεο, ή απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε κεηαλάζηεπζε;»(Εσγξάθνπ 2003, ζζ.42). Αλάινγε δπζρέξεηα ππάξρεη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ, αθνχ απηφο εμαξηάηαη πάληνηε απφ ην ζθνπφ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο.
Σε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο νη θπβεξλήζεηο, ιόγνπ ράξηλ, κπνξεί λα επηζπκνύλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ ή λα απνθιείνπλ ηηο γισζζηθέο κεηνλόηεηεο. Δθεί πνπ ππάξρεη κόλν κηα απηόρζνλε γιώζζα (π.ρ ζηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Οπαιία) ε θπβέξλεζε ίζσο
λα ζέιεη λα παξνπζηάζεη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αξηζκό δίγισζζσλ αηόκσλ.
Έλαο κεγάινο αξηζκόο κπνξεί λα δειώλεη ηελ επηηπρία ηεο θπβέξλεζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηελ απηόρζνλε γιώζζα. Αληίζεηα, εθεί όπνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο θαη αθνκνίσζεο, ν αξηζκόο ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζώλ θαη ησλ δίγισζζσλ κπνξεί λα κεησζεί ζην ειάρηζην (π.ρ ζηελ Αγγιία)(Baker 2001, ζζ.51)
1

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δηαθνξέο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ Σζηγγάλσλ (Ρνκά) ηεο Δπξψπεο.
Οι Ρομά ζε... απιθμούρ
*Οη Ρνκά είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο, πην θησρέο θαη ηαρχηεξα απμαλφκελεο μειονόηηηερ ηεο Δπξψπεο, κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπο λα εθηηκάηαη κεηαμχ 7 θαη 9 εθαηνκκπξίσλ. Πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα
δνπλ ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 εθαηνκκχξηα ζηα λέα θξάηεκέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.
*Οη απνθιίζεηο κεηαμχ επίζεκσλ θαη πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ είλαη ηεξάζηηεο. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε
θάπνηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν Γηθαησκάησλ ησλ Ρνκά. ηε Ρνπκαλία, ε
επίζεκε απνγξαθή δίλεη 535.000, νη Σζηγγάλνη ππνινγίδνπλ φκσο φηη είλαη κεηαμχ 1,8-2,5 εθαη. Ζ Βνπιγαξία δίλεη 370.000 επηζήκσο θαη ππνινγίδνληαη ζε 700.000-800.000. Ζ Οπγγαξία 190.000 έλαληη
550.000-600.000, ε εξβία 108.000 έλαληη 400.000-500.000 θαη ινηπά.
*Μηα κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο δείρλεη φηη ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη Σζηγγάλνη
είλαη ε λεαξφηεξε εζλφηεηα, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ δείθηε γελλήζεσλ. Σν 40%-50% ησλ Ρνκά είλαη θάησ
ησλ 20 εηψλ.
*Σα πνζνζηά θηψρεηαο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη απφ ηέζζεξηο κέρξη δέθα θνξέο κεγαιχηεξα απφ ησλ κε
Σζηγγάλσλ ζηε Βνπιγαξία, ηελ Οπγγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία-Μαπξνβνχλην. Πεξί ην 40% ησλ
Σζηγγάλσλ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο δνπλ κε ιηγφηεξν απφ 1,65 επξψ ηελ εκέξα.
*ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή, ην 80% θαη πιένλ ησλ Ρνκά έρνπλ, θαηά ην κέγηζην, ζηνηρεηψδε εκπαίδεςζη (δειαδή κπνξεί λα έρνπλ πάεη, θαη κφιηο, ζε κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ) θαη ιηγφηεξν απφ 1% ζπλερίδνπλ κέρξη ηελ αλψηαηε εκπαίδεςζη. Δίλαη απίζηεπην δε, αιιά δπζηπρψο αιεζέο, φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζρεδφλ έλα ζηα δχν Σζηγγαλφπνπια πάλε ζε εηδηθά ζρνιεία, γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε ή αλαπεξίεο!
Πηγή: Δλεςθεποηςπία, 5-2-2005
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Οη Μεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα
Ζ επίζεκε ζηάζε ηεο Διιάδαο ζην ζέκα ησλ κεηνλνηήησλ ζηεξίδεηαη ζε κηα λνκηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ παξαβιέπεη (ή κάιινλ ζπλεηδεηά αγλνεί) ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ε χπαξμε κηαο κεηνλφηεηαο είλαη δήηεκα
λνκηθφ θαη θαζνξίδεηαη είηε απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο είηε απφ δηεζλείο ζπλζήθεο. Κάησ
απφ απηά ηα δεδνκέλα ππάξρεη κφλν κία λνκηθά αλαγλσξηζκέλε κεηνλφηεηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (θαη απηή ζξεζθεπηηθή), νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη :
λα δειώλεηαη όηη δελ ππάξρνπλ άιιεο κεηνλόηεηεο θαη πάλησο όηη δελ πθίζηαληαη
νκάδεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αλάινγα δηθαηώκαηα κε ηε κνπζνπικαληθή
κεηνλόηεηα. Οη γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ ζην 19ν αηώλα θαη ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα ήηαλ επδηάθξηηεο, όπσο νη Κνπηζόβιαρνη, νη Αξβαλίηεο, νη ζιαβόθσλνη θαη νη Σαξαθαηζάλνη έρνπλ πιήξσο ελζσκαησζεί (θαη κάιηζηα νηθεηνζειώο) ζην ειιεληθό έζλνο θαη δηαζέηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο αλακθηζβήηεηε θαη κάιηζηα δηαθαή ειιεληθή ζπλείδεζε. Απηό ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο Αζίγγαλνπο ή Τζηγγάλνπο, πνπ όκσο δελ απνηεινύλ εζληθή ή εζλνηηθή κεηνλόηεηα ή
νκάδα, αιιά επδηάθξηηε θνηλσληθή νκάδα ή θνηλσληθή κεηνλόηεηα» (Ζξαθιείδεο
1997, ζζ.219).

Ζ πνιηηηθή ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα ηνπο δχν αηψλεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, ε νπνία δηαθξίζεθε απφ ηε βαζκηαία πξφζρσζε εδαθψλ θαη
πιεζπζκψλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, αθνινχζεζε ηε λνκνηέιεηα ηεο ελζσκάησζεο ζην παξάδεηγκα κηαο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο νκνηνκνξθίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα έρεη
ζήκεξα ε Διιάδα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά νκνλννχλησλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο κεηνλφηεηεο είηε εζλνηηθνχ είηε γισζζηθνχ είηε ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα (Ρνδάθεο, 1997, ζζ.20).
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Μειονόηηηερ και εκπαίδεςζη
ύγθξνπζε κεηνλνηηθήο αληίιεςεο θαη ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο
Σν κεηνλνηηθφ θαηλφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ κνξθέο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
νξγάλσζεο, ζηεξηγκέλεο ζε ηδηαηηεξφηεηεο ή κνλαδηθφηεηεο, πνπ ζπλαξηψληαη κε ην
ρψξν ζπκβίσζεο θαζψο θαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο ε γιψζζα, ε
ζξεζθεία, ηα θνηλά ζπκθέξνληα, θ.ά. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνιπδηάζηαην πνπ
δελ είλαη νχηε εληαίν νχηε κνλαδηθφ, θαζψο θάζε κεηνλφηεηα παξνπζηάδεη ηηο δηθέο ηεο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα δηθά ηεο γλσξίζκαηα. Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ππεξηνπηθφ θαη δηαρξνληθφ ραξαθηήξα θαη εκθαλίδνληαη ζε φιεο
ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαηά ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο. ηελ εξγαζία απηή ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα ηδηαίηεξα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ, ζπλζέηνληαο ηε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα, έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν.
Ζ αιιειεπίδξαζε ζρνιείνπ θαη κεηνλνηηθψλ νκάδσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
Μέρξη θαη ηελ είζνδν ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ε νηθνγέλεηα θαη ε κεηνλνηηθή θνηλφηεηα είλαη νη θπξίαξρνη ρψξνη θνηλσληθνπνίεζεο, δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ παηδηψλ. Ζ νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο έζσ-νκάδα ή ν «θύθινο ησλ δηθώλ», ην ζχλνιν δειαδή ησλ πξνζψπσλ πνπ αηζζάλνληαη φηη ζπλδένληαη κε
θνηλά δεζκά θαη απνηεινχλ έλα ζπλεθηηθφ θαη απνθιεηζηηθφ φιν (Γεψξγαο
1995,ζζ.113). ην ακέζσο επφκελν επίπεδν ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ δνκείηαη
κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηεο κεηνλνηηθήο θνηλφηεηαο. Οη δεζκνί, νη αλζξψπηλεο επαθέο κε
ηα άιια άηνκα ηεο νκάδαο, δεκηνπξγνχλ κηα νπζηαζηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ην θάζε
άηνκν. Μέζα ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην άηνκν δηακνξθψλεη ηηο ζηάζεηο, ην αμηαθφ ηνπ πιαίζην θαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ».
Ο εξρνκφο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ην θέξλεη αληηκέησπν κε ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηαθνξά απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ απηήλ πνπ ν καζεηήο έρεη βηψζεη ζηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο, πξνζδηνξίδεη
θαη ην εχξνο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ ζα βηψζεη.
Σν ζρνιείν είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ
θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Μεηαδίδεη επηινγή γλψζεσλ, νξη9

ζκέλε παηδεία (θνπιηνχξα), νξηζκέλε κνξθή ηεο εζληθήο γιψζζαο, κεηαδίδεη αξρέο θαη
αμίεο πνπ είλαη θπξίαξρεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία, αξρέο θαη αμίεο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο αιιά θαη εζηθέο, αηζζεηηθέο, θηινζνθηθέο, θ.ν.θ. Σν ζρνιείν δηακνξθψλεη ηηο
λεφηεξεο γεληέο ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, δειαδή λα απνρηήζνπλ ηε ζπλαίζζεζε ζπκκεηνρήο ζην εζληθφ ζχλνιν, λα εληαρζνχλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο (Φξαγθνπδάθε 1985 ζζ.16-17). Σν ζρνιείν ινηπφλ σο ζεζκφο
εμνπζίαο ηείλεη ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο. Απηφ γίλεηαη ηφζν κε ηε ρξήζε ειεγθηηθψλ- επηιεθηηθψλ κεραληζκψλ φζν θαη κε ηελ άζθεζε ζπκβνιηθήο βίαο.
Καηά ηε Φξαγθνπδάθε ζπκβνιηθή είλαη ε βία πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ επηβνιή
ζεκαζηψλ. Σν ζρνιείν, σο ζεζκφο αλαπαξαγσγήο ηδεψλ, επηβάιιεη αληηιήςεηο, εξκελείεο, αξρέο θαη αμηνινγήζεηο νη νπνίεο επηβάιινληαη (γηα απηφ θαη ν φξνο βία) έκκεζα
ζαλ επίζεκεο, λφκηκεο θαη θπξίαξρεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο κεηαδίδεη ηελ θπξίαξρε
παηδεία. Κπξίαξρε παηδεία είλαη ε παηδεία ησλ θπξίαξρσλ ζηξσκάησλ ηεο θπξίαξρεο
ηάμεο. «Η ζπκβνιηθή βία πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο ζεζκόο ζπλίζηαηαη όρη ηόζν ζηε κεηάδνζε κηαο νξηζκέλεο πνζόηεηαο πιεξνθνξηώλ πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ θπξίαξρε παηδεία, αιιά ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε κεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο όηη ε θπξίαξρε παηδεία είλαη
θαη ε κόλε λόκηκε» (Φξαγθνπδάθε φ.π. ζζ.167-168).
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Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εμαηηίαο ηεο δσξεάλ θνίηεζεο ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ κνλνδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ (ηεο δηνρέηεπζεο δειαδή
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ ζε ζρνιεία ίδηνπ ηχπνπ) θαζψο θαη ηεο ζρεηηθά κηθξήο
απζηεξφηεηαο ησλ επηιεθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θάζεηε θηλεηηθφηεηα
ησλ καζεηψλ θαη ηε κε εθαξκνγή ηνπο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θνίηεζεο, εμαζθαιίδεη
ζεσξεηηθά ηε κέγηζηε δπλαηή ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο ηνπ , αλεμάξηεηα απφ
ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε.
Ζ δηαζθάιηζε φκσο απηήο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο, πνπ θαηά ηε δηάζεκε πηα θξάζε ηνπ P. Bourdieu «επλνεί ηνπο επλνεκέλνπο θαη αδηθεί ηνπο αδηθεκέλνπο» (Φξαγθνπδάθε, φ.π. ζζ.87) ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο
θαη πνιηηηζηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, αλαηξεί ην θηιειεχζεξν- «αλνηθηό»
ραξαθηήξα ηνπ. Έηζη κέξνο ησλ επηιεθηηθψλ κεραληζκψλ κεηαηίζεηαη έμσ απφ ηελ θαζηεξσκέλε ζρνιηθή δνκή κε απνηέιεζκα πςειά πνζνζηά παηδηψλ λα κε θνηηνχλ θαζφινπ ζην ζρνιείν ή λα δηαθφπηνπλ πξψηκα ηε ζρνιηθή θνίηεζε, αθνχ ε δηαθνξνπνίεζε
γίλεηαη φρη ζην επίπεδν ησλ επθαηξηψλ αιιά ζην επίπεδν ησλ πξνυπνζέζεσλ (Γεκεηξίνπ 1996, ζζ.10-11).
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηαγξάθεηαη γηα ηηο
κεηνλφηεηεο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, είλαη απαξαίηεην πξψηα απ’ φια λα δηαθξίλνπκε
εθείλα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ πνπ
ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ κεηνλνηηθψλ απηψλ νκάδσλ (θνηλσληθά, νηθνλνκηθά) πνπ εμαζθαιίδνπλ (ή αθαηξνχλ) ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ηε ζρνιηθή επίδνζή ηνπο.

Λεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κεραληζκνύ
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κεηαδίδεη γλψζεηο, ηδενινγία θαη ζπκπεξηθνξέο κέζα
απφ κεραληζκνχο πνπ δηαηξέρνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο πνπ
είλαη νη αθφινπζεο (Καλαθίδνπ φ.π. ζζ.24 θαη Γεκεηξίνπ φ.π. ζζ.12-21):


ε ιεηηνπξγία απφθηεζεο ηθαλνηήησλ, κέζσ ηεο κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή δσή ησλ καζεηψλ
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ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, κέζσ ηεο κεηάδνζεο ησλ αληηιήςεσλ, θαλφλσλ αμηψλ
θαη ηδενινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ηε ζέζε ησλ
καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κέζα ζε απηφ (αθνκνησηηθή ιεηηνπξγία)



Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο, κέζσ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ
πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή
δσή ηεο ρψξαο. Μέζα απφ δηαδηθαζίεο φπσο ηα δηάθνξα επίπεδα ζπνπδψλ, ε βαζκνινγία, νη εμεηάζεηο θ.ιπ., θαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηε δηαζηξσκάησζε, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή
ζέζε, ηελ ηεξάξρεζε θ.ιπ., δειαδή κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αηφκσλ
κεηαμχ ηνπο (δηαθνξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία)



Ζ νξγάλσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο
λφκηκεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο βίαο - δειαδή ηνπ θξάηνπο (ειεγθηηθή ιεηηνπξγία).
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Παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηπρίαο καζεηώλ από κεηνλνηηθέο ή κε πξνλνκηνύρεο νκάδεο
Μέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ (ηφζν ζε καθξνεπίπεδν- δηνηθεηηθέο δνκέο φζν θαη ζε κηθξνεπίπεδν-ζρνιηθή κνλάδα θαη ηάμε) αλαδεηθλχνληαη παξάγνληεο
πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο
νκάδεο θαη κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:
Σρνιείν θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Σν ζρνιείν σο δηαδηθαζία αιιά θαη σο γλψζε είλαη απνκαθξπζκέλν απφ ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο έλα corpus ζεσξεηηθψλ θπξίσο γλψζεσλ. Σελ ίδηα
ζηηγκή φκσο ππάξρνπλ κεηνλνηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ νη Σζηγγάλνη) ζηηο νπνίεο ε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηηο επφκελεο γεληέο ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο εμάζθεζήο ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ γπξνινγηθφ εκπφξην). Απηφ νδεγεί ζε δπζθνιία ζην ζπκβηβαζκφ ηεο
εμσζρνιηθήο κε ηε ζρνιηθή ηαπηφηεηα θαη δσή ησλ καζεηψλ.
Η ηδηαίηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία ηεο «ζρνιηθήο ειηθίαο»
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε ζρνιηθή ειηθία έρεη θαζνξηζηεί σο ηδηαίηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλακέλεηαη απφ φια ηα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο ε νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηα αλάινγα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη παηδηά πνπ
δελ εκθαλίδνπλ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ιφγσ θνηλσληθψλ ή άιισλ δηαθνξψλ
(π.ρ γιψζζα, ζξεζθεία) ή παξνπζηάδνπλ ειιηπή ή δηαηαξαγκέλε θνίηεζε (π.ρ ηζηγγαλφπαηδα) ζηηγκαηίδνληαη σο «αθύζηθα». Παξάιιεια ζεκαληηθά είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο ή
πνιηηηζκηθέο νκάδεο εμαηηίαο ηεο ζρνιηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε
κε ηελ επίζεκε- ζεζκνζεηεκέλε ειηθία θνίηεζεο.
Τν ζρνιηθό πξόγξακκα
Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν αληαλαθιά επηινγέο θαη αμηνινγήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θξαηνχζα επηζηεκνινγηθή θαη θνηλσληθή
παξάδνζε. Ζ παξάδνζε φκσο δελ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην ζρνιείν, γεγνλφο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ απνδνρή θαη ηελ απφδνζε
ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ απηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηθέο ηνπο παξαδφζεηο
αγλννχληαη ηειείσο ή παξνπζηάδνληαη αξλεηηθά.
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Γηδαθηηθνί ζθνπνί1, κέζνδνη θαη πιηθά
Οη δηδαθηηθνί ζθνπνί απνξξένπλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε ή ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο αληηιήςεηο ή ηηο
πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Απηφ φκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα
κε ηηο αληηιήςεηο ή ηα αμηνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ ππνινίπσλ θνηλσληθψλ ή πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Έηζη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηέηνηεο νκάδεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ
θίλδπλν λα έιζνπλ ζε ξήμε κε ηνπο ζρνιηθνχο ζηφρνπο ή λα πεξηπέζνπλ ζε ζχγρπζε.
Όζνλ αθνξά ηνπο Σζηγγάλνπο γηα παξάδεηγκα «νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη ζε δηάζηαζε κε
ην ζρνιείν θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ. Η εθπαίδεπζε ζπλερίδεη γεληθά λα κελ είλαη κέζα ζηηο
εκπεηξίεο ηνπο, γηαηί ίζσο ην ζρνιείν δελ ππνιόγηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλεζεηώλ
εξγαζίαο ησλ Rom» (Μπεξεξήο 2001, ζζ.185).
Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο
πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά, φκσο δελ είλαη θαη’ αλάγθε ζχκθσλε κε ηηο εκπεηξίεο θαη
ηηο αμίεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο «ζησπεξά» λα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη δσή. Πφζν κπνξεί ιφγνπ ράξε λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε γηα «αηνκηθή
εξγαζία» έλαο Σζηγγάλνο καζεηήο φηαλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ην αίζζεκα
ηεο θνηλφηεηαο είλαη εληνλφηαην; Έηζη ε επηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ζπκβαηψλ κε
ηηο καζεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πξνδηαγξάθεη θαη ηελ επηηπρία (ζπλεζέζηεξα ηελ απνηπρία) πνπ απηέο έρνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο.
Ζ ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ δελ είλαη εμίζνπ γλσζηή θαη νηθεία ζε φια ηα
παηδηά; Πφζν εμνηθεησκέλα είλαη π.ρ ηα ηζηγγαλφπαηδα κε ηε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ θαη πφζν εχθνια κπνξνχλ λα ην απνδερηνχλ σο ρξεζηηθφ αληηθείκελν;
Σρνιηθή γιώζζα
Ζ επίζεκε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν δελ είλαη απαξαίηεηα ε
κεηξηθή γιψζζα θαη φισλ ησλ καζεηψλ. ην ζρνιείν κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ σο κεηξηθή άιιε γιψζζα (π.ρ Σζηγγάλνη, κνπζνπικάλνη ηεο Γ. Θξάθεο,
εζληθέο νκάδσλ κεηαλαζηψλ) ή πνπ είλαη νκηιεηέο άιιεο παξαιιαγήο ηεο εζληθήο
γιψζζαο απφ ηε ζρνιηθή. Οη καζεηέο απηνί μαθληθά δηαπηζηψλνπλ πσο ην ζεκαζηνινγηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ράξε ζην νπνίν επηθνηλσλνχλ κε ην νηθνγελεηαθφ θαη
ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπο δελ είλαη επαξθέο γηα ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο. Απηφ δεκηνπξγεί
κεγάιεο δπζθνιίεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ζπρλά δνπλ
1

«Οη εηδηθνί ζθνπνί εθθξάδνπλ γεληθά ηα επηδησθόκελα από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειέζκαηα,
θαηά βαζκίδα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξνληαη ζηηο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο ηηο νπνίεο νη καζεηέο
πξέπεη λα θαηέρνπλ γηα λα ηθαλνπνηνύλ ηηο πξνζσπηθέο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο» Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Γνκή ησλ Γ.Δ.Π,Π. θαη ησλ Α.Π. ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.

14

θαηαζηάζεηο απνγνήηεπζεο φζν θαη γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ δε βξίζθνπλ εχθνια ην
δξφκν ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ν καζεηήο λα «αληηδξά ζηε
κε θαηαλόεζε, ζπλέπεηα ηεο δηαθνξεηηθήο κεηξηθήο ηνπ γιώζζαο, ππνρσξεί, κπαίλεη ζε
απνκόλσζε, γίλεηαη εζσζηξεθήο, αληηδξά παζεηηθά, αξλεηηθά, επηζεηηθά θαη ζέηεη ηνλ
εαπηό ηνπ ζην πεξηζώξην ηεο ζρνιηθήο δσήο» (Μπεξεξήο φ.π. ζζ.72).
Γηα απηνχο ηνπο καζεηέο ε γιψζζα δελ είλαη έλα κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε πεξαηηέξσ γλψζεσλ αιιά θάηη πνπ πξέπεη λα κάζνπλ πξψηα νη ίδηνη θαη πνπ πηζαλφλ πνηέ
δε ζα εμνηθεησζνχλ απφιπηα κε ηε ρξήζε ηνπ, αθνχ θαηά θαλφλα είλαη απνθιεηζκέλνη
απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ε γιψζζα απηή θπζηθά νκηιείηαη.
Απνηέιεζκα είλαη πσο «νη καζεηέο απηνινγνθξίλνληαη, παύνπλ λα κηινύλ κέζα ζηελ ηάμε
θαη αληί λα εθθξάδνληαη απζόξκεηα, ςάρλνπλ θάζε θνξά πνηα ζα ήηαλ ε δηαηύπσζε πνπ
απνδέρεηαη ν δάζθαινο»(Φξαγθνπδάθε φ.π. ζζ.128).
Σα ηζηγγαλφπαηδα γηα παξάδεηγκα πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν αλαγθάδνληαη λα
κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα δηδαζθφκελα καδί κε καζεηέο πνπ ηελ έρνπλ σο κεηξηθή
θαη θαηά θαλφλα απφ δαζθάινπο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ ηζηγγάληθε γιψζζα θαη ηα
ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο. Έηζη ζπρλά νη δάζθαινη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
εκβαζχλνπλ ζηε δνκή ηεο ζθέςεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, λα θαηαιάβνπλ ηε ζχγθξνπζε
ησλ δχν γισζζψλ θαη ηα ιάζε πνπ ηα παηδηά απηά θάλνπλ σο απνηέιεζκα απηήο ηεο
ζχγθξνπζεο (Γεκεηξίνπ φ.π. ζζ.36)
Αμηνινγηθνί θαη επηιεθηηθνί κεραληζκνί- ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ
ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο εμεηαζηηθέο δηαδηθαζίεο (παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο, ηεζη,
θ.ά) πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν φζν θαη απφ άιια θξηηήξηα, φπσο ε εκθάληζε ησλ καζεηψλ ή νη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Οη
πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ(βι. ε επίδξαζε ηνπ Ππγκαιίσλα ή ε απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία) επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή (Καςάιεο 1987, ζζ.466). Ζ
ζρνιηθή απνηπρία ησλ καζεηψλ δξα πνιιαπιαζηαζηηθά, αθνχ ην ζρνιηθφ παξειζφλ ηνπ
καζεηή ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο επίδνζήο ηνπο.
Οη καζεηέο είλαη άληζα εμνηθεησκέλνη κε ηε γιψζζα θαη ηελ παηδεία (θνπιηνχξα) ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηε κεζαία ηάμε ηεο θπξίαξρεο εζλνηηθήο νκάδαο καζεηέο, κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ νηθείν πξνο
ην νηθνγελεηαθφ ηνπο. Αληίζεηα νη καζεηέο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ
νκάδσλ βηψλνπλ ηελ αλάγθε κηαο βίαηεο πξνζαξκνγήο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη κηα
γιψζζα πνπ πνιιέο θνξέο δηαθέξεη πνιχ απφ ηε δηθή ηνπο. Οη δάζθαινη, αγλνψληαο
15

ζπρλά ηελ επίδξαζε ηνπ «κνξθσηηθνύ θεθαιαίνπ» ησλ καζεηψλ, αληηκεησπίδνπλ ηα
θνηλσληθά θεθηεκέλα ησλ πξνλνκηνχρσλ καζεηψλ ζαλ θπζηθά πξνλφκηα, ραξαθηεξίδνληαο έηζη ηα παηδηά ησλ πξνλνκηνχρσλ νηθνγελεηψλ σο θχζεη ηθαλφηεξα, ελψ ηαπηφρξνλα «πείζνπλ» κέζσ ηεο επηβνιήο ηεο «ζπκβνιηθήο βίαο» ηνπο καζεηέο ησλ κεηνλνηήησλ
γηα ηε δηθή ηνπο αλεπάξθεηα, αλαγθάδνληάο ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηε κηθξφηεξε ηθαλφηεηά ηνπο (Φξαγθνπδάθε φ.π. ζζ.162-169).
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Γλωζζικέρ μειονόηηηερ
Γιώζζα θαη ζρνιείν
Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο κε ηε κνξθή πνπ ην βιέπνπκε ζήκεξα είλαη
ζρεηηθά πξφζθαηνο. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη
ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία αλάδπζεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ κέζα απφ ηα παιαηφηεξα πνιπγισζζηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά κσζατθά (π.ρ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία) απαηηεί ηε
γισζζηθή1 θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ ππεθφσλ ηνπο. Παξάιιεια ε αλάπηπμε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο απαηηνχζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλαλ νκνηνγελή- γισζζηθά
θαη πνιηηηζκηθά- πιεζπζκφ, πνπ ζα πξνζέθεξε ην αλαγθαίν εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηή ε αλαγθαηφηεηα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ
γισζζψλ πνπ έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πνιχγισζζα θαη πνιπδηαιεθηηθά κσζατθά ηνπ Μεζαίσλα.

Η Γιώζζα πεδίν πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο πάιεο
«Η γιώζζα, ε νπνηαδήπνηε γιώζζα, απνηειεί πεδίν θαη παξάιιεια αληηθείκελν πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο πάιεο» (Γελδξηλνχ, Γηγισζζία). Έηζη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ε ζηάζε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο
δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί αλ δε ζπζρεηηζηεί κε ηηο βαζηθέο θηινζνθίεο θαη πξαθηηθέο
ηεο θνηλσλίαο, πνπ δε ζρεηίδνληαη κφλν κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνηηκήζεηο
αιιά κε βαζύηεξεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηνλνηηθέο γιώζζεο, ηηο κεηνλνηηθέο
θνπιηνύξεο, ηνπο κεηνίθνπο, ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηελ ελδπλάκσζε, ηε ζεηηθή δξάζε,
ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ θαη ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζηθώλ νκάδσλ, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ ελζσκάησζε, ηελ άξζε ηνπ απνκνλσηηζκνύ θαη ηεο δηαθξίζεηο, ηελ πνιπθσλία θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ αζπκθσλία, ηελ
1

H γιψζζα απνηειεί ζχκβνιν νκαδηθήο-εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν φπνηνο εζληθφοθξαηηθφο κεραληζκφο επηρεηξεί ηελ φπνηα κνξθή ελνπνίεζεο, θνβάηαη ηελ πνηθηιία ή δηαθνξεηηθφηεηα
ησλ ηαπηνηήησλ· Mε απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη ε γισζζηθή ππνηαγή σο κέζν γηα ηελ πνιηηηθή ππνηαγή. Kαη απηφ δηφηη ππάξρεη ν θφβνο φηη ε πίζηε πξνο ηελ ηνπηθή γιψζζα [language loyalty] είλαη πηζαλφλ
λα είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ πίζηε πξνο ην έζλνο. Έηζη ε γιψζζα αλαδεηθλχεηαη ζε έλα « εζσηεξηθφ ζχλνξν», θαηά ηελ άπνςε ηνπ Fichte, νξηνζεηψληαο κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο- θξάηνπο. Απφζπαζκα απφ ην θείκελν ηνπ Fichte ζην Παξάξηεκα θεηκέλσλ.
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ίζε αλαγλώξηζε ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή». (Baker φ.π.
ζζ.518)
Ζ ζπλχπαξμε δχν θσδίθσλ, ε νπνία βεβαίσο νθείιεηαη ηφζν ζε ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξαθηηθέο ηνπ δίγισζζνπ ιανχ, δελ θαηαιήγεη απαξαίηεηα ζε θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, φπσο ζπλέβε
ζηελ Διιάδα κε ην γισζζηθφ δήηεκα. πάληα επίζεο γίλεηαη αηηία γηα έληαζε, δηραζκφ,
ζχγθξνπζε ή δηακάρε. «Η γιώζζα ζπάληα γίλεηαη αηηία ζπγθξνύζεσλ. Οη Σηαπξνθνξίεο
θαη νη ηεξνί πόιεκνη ησλ κνπζνπικάλσλ, ε δηαπάιε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηθά
θόκκαηα θαη ε νηθνλνκηθή επηζεηηθόηεηα είλαη ζπλήζσο νη ππνθηλεηέο ηεο ζύξξαμεο. Η
γιώζζα απηή θαζαπηή ζπάληα πξνθαιεί αλαηαξαρή»(Baker φ.π. ζζ.520). Γεγνλφο βέβαηα
είλαη φηη ε επηβνιή απφ ηελ πνιηηεία ελφο θψδηθα ή θαη κηαο γιψζζαο, πνπ δελ εθθξάδεη
ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο, έρεη πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο
ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηα θέληξα απνθάζεσλ θαη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.1
H θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ είλαη απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δίγισζζσλ θνηλσληψλ, είηε απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ
γισζζηθή δηκνξθία είηε ππάξρεη ζε απηέο θξαηηθή αλαγλψξηζε δχν εληειψο δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ. Δίλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε γισζζηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο
θαη κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο απηήο. πρλά ε δηαθνξά ζηε γιψζζα2 (κε
1

Eλδηαθέξνλ δείγκα απνηειεί ε Παξαγνπάε, φπνπ ε επίζεκε γιψζζα είλαη ε θνηλή ηζπαληθή θαη ε αλεπίζεκε είλαη ε ηζαγελήο γθνπαξάλη, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. ηε
δεκφζηα δσή ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζπαληθή, ην θχξνο ηεο νπνίαο λνκηκνπνηείηαη απφ ηε
ρξήζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Όκσο, κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο δελ έρεη πξφζβαζε ζηε γιψζζα απηή, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δίγισζζν [bilingual/bilingue]
θαη νη πνιίηεο πνπ κηινχλ κφλν γθνπαξάλη λα κελ κπνξνχλ λα παίμνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Aληίζεηα, ζηνλ Kαλαδά, φπνπ ε θξαηηθή γισζζηθή πνιηηηθή επηδηψθεη ηελ
ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δπν επίζεκσλ γισζζψλ ηνπ, ηεο αγγιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο, ηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ θξάηνπο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο, ελψ, αλάινγα κε ηελ θαηά ηφπνπο γισζζηθή
ηαπηφηεηα ησλ πνιηηψλ, ε γιψζζα ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ηνπο είλαη είηε ε αγγιηθή είηε ε γαιιηθή. Bεβαίσο,
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Kαλαδά, φπνπ επίζεκεο είλαη δχν γιψζζεο θχξνπο, αλαπηχζζνληαη δπλακηθέο
πνπ ζπλδένληαη αθελφο κε ηηο πνιηηηζκηθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε θάζε κηα απφ
ηηο δπν απηέο γιψζζεο θαη αθεηέξνπ κε ηελ πνιπγισζζηθή-πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο.
2

Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθήο γιψζζαο/δηαιέθηνπ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο. Ζ ζρέζε απηή δελ νθείιεηαη, φκσο, πάληα ζηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο.
Έηζη ε ρξήζε άιιεο γιψζζαο κπνξεί λα είλαη απιψο ζπλνδεπηηθφ γλψξηζκα άιισλ έληνλσλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, πνπ απνηεινχλ αηηία ή αθνξκή γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Αιιά κπνξεί επίζεο
λα ππνδειψλεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ζεζκψλ εθκάζεζεο ηεο επίζεκεο γιψζζαο γηα ηηο κεηνλνηηθέο
νκάδεο , νη νπνίεο θαηά ηα άιια δελ δηαθέξνπλ ζρεδφλ ζε ηίπνηε απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. πλεπψο
αθφκε θαη φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη ην ίδην, δειαδή θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη θηψρεηα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ επηηπρψλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε εμαθξίβσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαζψο θαη ε εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο ηεο γιψζζαο κε απηνχο ηνπ κεραληζκνχο.
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ηελ πηνζέηεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο, ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ηεο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο αλφδνπ θαη ηεο απνηπρίαο
έληαμεο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα. Έηζη ε κεηνλνηηθή γιψζζα ζεσξείηαη αίηην ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, παξά επαθφινπζν ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Απηή είλαη θαη ε κία άπνςε πνπ ζεσξεί ηε γιψζζα θαη ζπλαθφινπζα
ηε δηγισζζία πνιηηηθφ πξφβιεκα. Χζηφζν φκσο ε επηινγή ηεο γιψζζαο ζεσξείηαη θαη
σο βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα, άξα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξέπεη λα εμαιεηθζεί ε γισζζηθή πξνθαηάιεςε θαη δηάθξηζε. H νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο
πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο κηαο θνηλσλίαο ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίζεκε ή ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο, αιιά θαη ηηο πνηθηιίεο ησλ
γισζζψλ απηψλ . Δίλαη γεγνλφο φηη, ελψ ππάξρνπλ ειάρηζηεο δίγισζζεο θνηλσλίεο, φιεο νη ζχγρξνλεο πνιηηείεο ραξαθηεξίδνληαη απφ γισζζηθή πνιπκνξθία, εθφζνλ ζπλππάξρνπλ ζε απηέο δηάθνξεο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη δηάιεθηνη - θνηλσληθέο θαη ηνπηθέο.
Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε, φκσο, ηδίσο φηαλ ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ αθνκνησηηθέο ηδενινγίεο, έρεη σο ζηφρν ηεο ηε
γισζζηθή νκνηνγέλεηα. Tν κέζν πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ην αληηθείκελφ ηεο είλαη ζπλήζσο ε θνηλή ζηάληαξ θαη φρη νη θνηλσληθέο πνηθηιίεο θαη νη δηάιεθηνη. Δπίζεο, νη αθνκνησηηθέο ηδενινγίεο πξνάγνπλ πξαθηηθέο «κνλόγισζζεο εθπαίδεπζεο» αθφκε θαη ζε
πνιχγισζζεο θνηλσλίεο, νη νπνίεο δελ απνηεινχζαλ παιαηφηεξα αμηνπεξίεξγν θαηλφκελν, φπσο βεβαίσο δελ απνηεινχλ θαη ζηελ επνρή καο, εθφζνλ νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ γίλνληαη φιν θαη κε πην ζπρλνχο θαη γνξγνχο ξπζκνχο. Απηφ πνπ είλαη ιηγφηεξν
ζχλεζεο, δεδνκέλεο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο θπξίσο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ απέλαληη ζηε
γισζζηθή αλνκνηνγέλεηα είλαη ε επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο πνιπγισζζηθήο θχζεο ελφο
ηφπνπ θαη ε πηνζέηεζε γισζζηθήο πνιηηηθήο βάζεη ηεο νπνίαο νη θνηλσληθνί ζεζκνί θαη
ε εθπαίδεπζε εμαζθαιίδνπλ ηα γισζζηθά δηθαηψκαηα ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ (Γελδξηλνχ, ρ.ρ).
ε ρψξεο κε θαηεμνρήλ αθνκνησηηθέο ηδενινγίεο, επηθξαηεί ην κνληέιν ηεο κνλφγισζζεο εθπαίδεπζεο, φπνπ λφκηκε ζέζε ζην δεκφζην ζρνιείν έρεη κφλν ε επίζεκε ή
«εζληθή» γιψζζα ηνπ θξάηνπο θαη κάιηζηα ε ζηάληαξ πνηθηιία ηεο. Γειαδή, είλαη ε κφλε γιψζζα κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο/ ηξηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζρνιηθή γλψζε. Οη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κνληέινπ απηνχ γηα ηα δίγισζζα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη γηα
δηάθνξεο άιιεο κεηνλνηηθέο θαη κε πξνλνκηνχρεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη αλακθηζβήηεηεο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο λα θαιχςεη ε θξαηηθή εθπαίδεπζε ηηο γισζζηθέο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ απηψλ ζπρλά πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ
εθκάζεζε ηεο θπξίαξρεο, επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο - φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
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Αγγιίαο πνπ πξνζθέξνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
κειέηεο ζην δηθφ ηνπο εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ρψξν. ην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ απηνχ ρψξνπ κειεηψληαη θαη άιινη ηχπνη δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή πνπ
παξέρεηαη ζε δίγισζζεο θνηλσλίεο ζαλ ηνλ Καλαδά ή ζε άιια πνιχγισζζα θξάηε, φπσο ε Διβεηία θαη ε Νφηηα Αθξηθή, ή ζε θνηλσλίεο φπσο ε Απζηξαιία, νη νπνίεο θαηαξρήλ αλαγλσξίδνπλ -ζε θάπνην βαζκφ- ηελ πνιχγισζζε θχζε ηνπο. ε νξηζκέλεο
απφ απηέο ηηο ρψξεο, νη γιψζζεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο θαη κέζν πξφζβαζεο ηεο γλψζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία
Σν είδνο ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζε δηάθνξεο θνηλσλίεο ή
νκνζπνλδηαθά θξάηε πνηθίιιεη, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί θάζε θνηλσλίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηεο ζχζηεκα, θαζψο επίζεο απφ ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Δμάιινπ, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο αθνξκψληαη απφ -θαη επηδηψθνπλ- ηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ,
αλάινγα κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο επηδηψμεηο ζε θάζε ηφπν. Όκσο, κε βάζε ηηο παιαηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο κειέηεο ζα κπνξνχζε ίζσο θαλείο λα δηαθξίλεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο H κία ζπλεπάγεηαη ηελ εθπαίδεπζε αιιφθσλσλ καζεηψλ ζε κηα ρψξα, γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, κέζσ ηεο πξψηεο ηνπο γιψζζαο (π.ρ. δαλέδηθα ζηε Γεξκαλία, ζάκη ζηε νπεδία). H δεχηεξε θαη πην ζπρλή πεξίπησζε δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ζπλεπάγεηαη θπξίσο ηελ «εληζρπηηθή» γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη δελ είλαη «κνλόγισζζνη». Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
θπξίαξρεο γιψζζαο ηνπ ηφπνπ (π.ρ. αγγιηθά ζηε Βξεηαλία ή γαιιηθά ζηε Γαιιία) σο
δεχηεξεο γιψζζαο, ζε καζεηέο ησλ νπνίσλ ε πξψηε γιψζζα είλαη άιιε απφ ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Τπάξρεη βεβαίσο θαη κηα ηξίηε πεξίπησζε, ηελ νπνία φκσο
ζπλαληάκε ζπάληα, θαη αθνξά ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
γιψζζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο.
ηνλ επξχηεξν επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο δηγισζζίαο αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο είλαη ηα δίγισζζα άηνκα θαη δίγισζζεο θνηλσληθέο νκάδεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ αλαγθάζηεθε λα κάζεη δχν γιψζζεο παξάιιεια ή εηεξνρξνληζκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γιψζζεο απηέο ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηεο πεξίγπξν.
πρλά, πξφθεηηαη γηα κεηνλφηεηεο, φπσο ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηνλ ηφπν καο.
Πξφθεηηαη επίζεο γηα κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη άιιεο γισζζηθέο κεηνλνηηθέο
νκάδεο .Σν δήηεκα ηεο δηγισζζίαο κάιηζηα έρεη ζπλδεζεί κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα
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ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ κε ηξφπν ψζηε λα ζεσξείηαη ε δηγισζζία ηνπο αηηία ησλ
πξνβιεκάησλ. 'Έηζη, νξηζκέλεο θνξέο ε δηγισζζία εθιακβάλεηαη σο κεηνλέθηεκα θαη
γίλεηαη αθνξκή θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ - ηδίσο φηαλ ε δεχηεξε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο κε ηα νπνία ηαπηίδεηαη ην δίγισζζν άηνκν έρνπλ ρακειφ θχξνο ζηελ θνηλσλία
πνπ δεη. Τπάξρεη δε κηα δηάρπηε ηάζε λα ζεσξείηαη φηη ην κεηνλέθηεκα απηφ πξέπεη λα
ην αληηκεησπίζεη κφλν ηνπ ην δίγισζζν άηνκν, κε ζέιεζε θαη θαηφπηλ αηνκηθήο ηνπ
πξνζπάζεηαο.
Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηγισζζίαο απαζρφιεζαλ επηζηήκνλεο ζην παξειζφλ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ηα λεπξνςπρνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη
κε ηε δηγισζζία. Παιαηφηεξεο κειέηεο είραλ επίθεληξν ην δίγισζζν άηνκν, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο θαηάθηεζεο ησλ γισζζψλ θαη ηηο γισζζηθέο θαη γλσζηαθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Μειεηήζεθε ινηπφλ ην δίγισζζν άηνκν ζπζηεκαηηθά σο ςπρνινγηθή, βηνινγηθή θαη γλσζηαθή νληφηεηα .
Πην πξφζθαηε είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ δίγισζζσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηγισζζία ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
ε κειέηε ηεο δίγισζζεο θαη (δηα)πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ ηνπ επηθπιάζζεη ε θνηλφηεηά ηνπ.
Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ κειέηεο πνπ επηρεηξνχλ κηα θξηηηθή αλάιπζε
ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ ππνηίκεζε ησλ δίγισζζσλ απηψλ νκάδσλ, γηαηί κεηαηνπίδνπλ ην πξφβιεκα απφ ην άηνκν θαη ηε δηγισζζία ηνπ ζηνπο πνιηηηθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ζηηο ηδενινγηθέο πξαθηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο
πνπ ην δεκηνπξγνχλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη κειέηεο ζπρλά θηινδνμνχλ λα ζπκβάινπλ
ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ζηελ
αλαηξνπή γισζζνξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ. Δπηδηψθνπλ ηελ
επαλαμηνιφγεζε ηνπ δεηήκαηνο, ψζηε λα εθηηκάηαη ε δηγισζζία θαη λα κε ζεσξείηαη ε
ίδηα σο ηξνρνπέδε ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Σέηνηεο αληηιήςεηο δελ είλαη
ζπάληεο, ελψ είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν λα ζπλδέεηαη ε αμία κηαο γιψζζαο κε ηελ
«αμία» ησλ νκηιεηψλ ηεο θαη ην αληίζηξνθν.
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Άζκηζη γλωζζικήρ πολιηικήρ
«Η άζθεζε γισζζηθήο πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ «αθνξά ηε ρεηξαγώγεζε ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ γισζζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο.»
(Rannut 1999, ζζ.144-146) Κχξηνο ζηφρνο ηεο άζθεζεο θάζε είδνπο γισζζηθήο πνιηηηθήο είλαη ν έιεγρνο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο θνηλσλίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ζρεηηθήο γιψζζαο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά θαη λνκηθά πιαίζηα.
ηνλ ειιεληθφ ρψξν αζθήζεθαλ γισζζηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο θαζφξηζαλ ην πεξηβάιινλ αλάδεημεο ηεο θνηλήο λενειιεληθήο, κέζα απφ ηηο δηακάρεο γηα ην «γισζζηθό
δήηεκα» θαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο εθθξάζηεθαλ κε ηελ ππνηίκεζε ηεο αιινγισζζίαο
ζην εζσηεξηθφ ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο-θξάηνπο αιιά θαη ηελ ππνηίκεζε ηεο νκηινχκελεο κεηξηθήο γιψζζαο. Απηφ ζπλδπάζηεθε κε ηελ ππεξηίκεζε ησλ «ηζρπξώλ» επξσπατθψλ γισζζψλ (παιαηφηεξα ησλ γαιιηθψλ, ηψξα ησλ αγγιηθψλ) αιιά θαη ππεξηίκεζε ηεο «ηζρπξήο» αξραηφηξνπεο θαζαξεχνπζαο.
H βαζύηεξε ελόηεηα ησλ ζηάζεσλ απηώλ βξίζθεηαη ζε έλα αίηεκα «θαζαξόηεηαο».
Έλα αίηεκα ειιεληθήο «θαζαξόηεηαο» πνπ κεζνιαβείηαη από ηελ επαλαζύλδεζε κε
ηελ Δπξώπε κέζσ ηεο αξραηόηεηαο. H θαζαξόηεηα απηή απεηινύληαλ από ηηο ζηηγκαηηζκέλεο «αθάζαξηεο» γιώζζεο παιαηόηεξσλ θαη λεόηεξσλ ερζξώλ ηνπ έζλνπο:
ηνπξθηθά, ζιαβηθέο γιώζζεο ησλ γεηηόλσλ, αιβαληθά. Γιώζζεο πνπ εμαθνινπζνύζαλ -θαη εμαθνινπζνύλ- λα κηιηνύληαη ζηα όξηα ηεο επηθξάηεηαο θαη νη νπνίεο είραλ
"ξππάλεη" -κέζσ δαλείσλ- ηελ ειιεληθή γιώζζα. Ωζηόζν, νη απεηιέο θαηά ηεο θαζαξόηεηαο δελ εμαληινύληαλ ζε απηή ηε ζηηγκαηηζκέλε αιινγισζζία. Υπήξρε θαη ν
εζσηεξηθόο ερζξόο: ε θαζνκηινύκελε δεκνηηθή θαη νη δηαιεθηηθέο παξαιιαγέο ηεο,
σο γισζζηθέο εθδνρέο «θζνξάο» θαη απαξάδεθηεο «επηκεημίαο» (Υξηζηίδεο, ρ.ρ).
Μέρξη θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 ε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζηε Διιάδα βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ απφ ηε κεηξηθή γιψζζα, είηε απηή
ήηαλ ε θαζνκηινπκέλε δεκνηηθή είηε νη δηάθνξεο κεηνλνηηθέο γιψζζεο. Απηή ε θαηάζηαζε πξννδεπηηθά έθαλε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα αδχλακν, ηφζν ζε ηδενινγηθφ
φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, λα αληηκεησπίζεη ηε γισζζηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα πνπ ππήξρε, ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ απέθιεηε ηελ νκηινχκελε κεηξηθή γιψζζα επί ελάκηζε
αηψλα, ζηεξηγκέλε ζε κηα ηδενινγία νκνηνγέλεηαο δελ ήηαλ θπζηθφ ηθαλή λα αληηκεησ22

πίζεη ηε λέα γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα πνπ αθνξνχζε γιψζζεο θαη κνξθέο
γιψζζαο (δηαιέθηνπο) ζηηγκαηηζκέλεο απφ παιαηφηεξεο ζπγθπξίεο.

Γισζζηθέο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηνλ 20ν αη. ζε ζρέζε κε ηηο κεηνλνηηθέο γιώζζεο.
Ζ Διιάδα, παξά ηελ εμαηξεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο (πεξίπνπ ην 97%
είλαη ειιελφθσλνη νξζφδνμνη), αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα εμ αηηίαο ηεο χπαξμεο κεηνλνηηθψλ γισζζψλ. Tα πξνβιήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο
ρψξαο, ε νπνία, γηα λα κεηαηξαπεί ζε έζλνο1, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γισζζηθή
ελνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
Μεηά ηηο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία

(ζπλζήθεο

Νετγχ 1919 θαη Λνδάλεο 1923) ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φκσο, φπσο ζηε βφξεηα
Διιάδα ε χπαξμε αιινθψλσλ ήηαλ ζεκαληηθή. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο έζεζε ηα πνιηηηθά ζεκέιηα γηα έλα θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηηθψλ απηψλ γισζζψλ, ην νπνίν
ζεκειηψζεθε απφ ηε ζπλζήθε ησλ εβξψλ θαη ηε ζπλζήθε ηεο Λνδάλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηξφπνπ άζθεζεο απηήο ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή απηνλνκία πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηνπο Βιάρνπο θαη ε απφπεηξα λα εηζαρζεί ε ζιαβνκαθεδνληθή ζε ζρνιεία ησλ ζιαβφθσλσλ πεξηνρψλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.3
ηε κεηαμηθή δηθηαηνξία θαη ζηελ Καηνρή ε εηεξφηεηα ζηε γιψζζα θπλεγήζεθε
απφ ην θξάηνο, θαζψο ζεσξήζεθε φηη πξεζβεχεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο θαη
δεισηηθφ έληαμεο ζε εζλνθπιεηηθέο νκάδεο κε αιιφηξηα ηνπ θξάηνπο ζπκθέξνληα. Ζ
θαηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ εκθχιην, κε ηελ θαηαδίσμε απηψλ πνπ βξέζεθαλ ζηε κεξηά ησλ εηηεκέλσλ θαη ηχραηλε λα είλαη θαη αιιφγισζζνη, π.ρ ζιαβφθσλνη ηεο Μαθεδνλίαο, αιβαλφθσλνη Σζάκεδεο ηεο Ζπείξνπ.
1

Tν αίηεκα ηεο νκνηνγέλεηαο -γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο- ππήξμε ζπζηαηηθή δηάζηαζε ηεο αλάδπζεο
ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαηά ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο αηψλεο κέζα απφ παιαηφηεξα πνιπγισζζηθάπνιππνιηηηζκηθά κσζατθά (Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ι.ρ.). Kαη ην αίηεκα ηεο νκνηνγέλεηαο ζπλδεφηαλ
θξίζηκα κε κηα θαηλνχξηα -ελ ζρέζεη κε ηνλ Mεζαίσλα- νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα: ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ απαηηνχζε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη, έλαλ νκνηνγελή -γισζζηθά
θαη πνιηηηζκηθά- πιεζπζκφ, πνπ ζα πξνζέθεξε ην απαξαίηεην νκνηνγελέο εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ
παξαγσγή ζε καδηθή θιίκαθα. Aπηή ε αλαγθαηφηεηα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ, ζηάληαξ
γισζζψλ πνπ έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πνιχγισζζα, πνιπδηαιεθηηθά κσζατθά ηνπ Mεζαίσλα.
Α.Φ Υξηζηίδεο, Γισζζηθή εθπαίδεπζε θαη γισζζηθφο απνθιεηζκφο
2
βι. ζην παξάξηεκα απφζπαζκα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο Λνδάλεο
3
Σν 1925 ζπληάρζεθε ην Abecedar, ην πξψην εγρεηξίδην ηε γιψζζαο απηήο, αιιά ε πξνζπάζεηα έπεζε
ζην θελφ έπεηηα απφ αληηδξάζεηο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή αιιά, θπξίσο, έπεηηα απφ ηελ εκπινθή
άιισλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο , Μεηνλνηηθέο γιώζζεο ζηελ Διιάδα
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Aπηή ε κνλνπνιηηηζκηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, ραξαθηεξηζηηθή γηα όια ηα θξάηε ηεο Bαιθαληθήο θαη γεληθόηεξα ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Eπξώπεο, δελ
κπνξνύζε λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ησλ κεηνλνηήησλ, νη νπνίεο όθεηιαλ λα αθνκνησζνύλ ή λα ζπξξηθλσζνύλ. H αληίιεςε απηή κπνξεί λα εξκελεύζεη, όρη
όκσο θαη λα δηθαηνινγήζεη, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηνλνηήησλ από ηελ άξρνπζα
ηάμε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950. (Dimitras 1992 ζζ. 316-317)
Ζ αθνκνησηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζπλερηζηεί θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ,ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο
θνηλήο ειιεληθήο θαη ν απνθιεηζκφο ηεο πξνβνιήο απφ απηά θάζε πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, καδί κε ηελ γεληθεπκέλε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε
πνπ γηλφηαλ θπξίαξρα ζηελ θνηλή ειιεληθή, επέθεξαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε
κείσζε φρη κφλνλ ησλ νκηιεηψλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ αιιά θαη ηελ αιινίσζε ησλ
ζπιινγηθψλ δεζκψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνρή ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ.
ην ζρνιηθφ ρψξν απηή ε γισζζηθή πνιηηηθή αζθήζεθε κε ηε ζχληαμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ πξφηεηλαλ ηε δηαρείξηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζ’ έλα απζηεξά κνλνπνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «θνπιηνύξα ηεο ηζρύνο». Απνηέιεζκα ήηαλ ε πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ηηκσξνχζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, θαζψο πξνηάζεθαλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνσζνχζαλ ηελ εηθφλα ηεο εζληθήο
νκνηνγέλεηαο, παξαγλσξίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ κε θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
θαη αζθψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν γισζζηθφ εγεκνληζκφ.
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Ζ εκπαίδεςζη ηων μειονοηήηων ζηην Δλλάδα
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζα επηρεηξήζνπκε κηα αδξνκεξή πξνζέγγηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ δχν κεηνλφηεηεο ζηε Διιάδα. Πξφθεηηαη
γηα ηε ηζηγγάληθε θαη ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, αθνχ είλαη νη κφλεο γηα ηηο νπνίεο
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα) φζν θαη ζηελ παξάιιειε
ιεηηνπξγία εληζρπηηθψλ- αληηζηαζκηζηηθψλ κεραληζκψλ (εθπαίδεπζε ηζηγγαλνπαίδσλ
ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΓΓΛΔ, δήκσλ, παλεπηζηεκίσλ,θ.ά).
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ άιισλ κεηνλνηήησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηα πιαίζηα ησλ αιιφγισζζσλ θνηλνηήησλ. Έηζη
ππάξρνπλ δχν ηδησηηθά δεκνηηθά ηζξαειηηηθά ζρνιεία(Αζήλα- Θεζζαινλίθε) θαη ηξία
αξκέληθα δεκνηηθά θαη έλα γπκλάζην, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα. Γηα ηηο ππφινηπεο
κεηνλνηηθέο γιψζζεο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είηε κε ηε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο θαη ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε πνπ παξνπζηάδνπλ (βιάρηθα θαη αξβαλίηηθα) είηε κε ξεπζηέο πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θέξλνπλ ην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ην έζλνο
ζην επίθεληξν δηεζλψλ δηαβνπιεχζεσλ (π.ρ ην ζέκα ηνπ «Μαθεδνληθνύ» θαη ε ζπλδεφκελε πξνο απηφ ζιαβνκαθεδνληθή δηάιεθηνο).
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Ζ μειονόηηηα ηων Σζιγγάνων
Πξηλ πξνβνχκε ζηελ θαηαγξαθή θαη ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα, είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηεί ε θνηλσληθή ηνπο
ζέζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία θαη εξκελεχεη πνιιά απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Οη Σζηγγάλνη απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (γιψζζα1, πνιηηηζκφ θαη ηαπηφηεηα) πνπ δεη εληαγκέλε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. «Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλζέηνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηζηηθή
ηαπηόηεηα, πνπ είλαη ην θύξην κέζν γηα ηε ζύλδεζε θαη ζπλνρή ηεο δηθήο ηνπο εζσηεξηθήο
θνηλόηεηαο» (Μπεξεξήο 2001, ζζ.179). ηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο νη Σζηγγάλνη πξέπεη λα επσθεινχληαη ζαλ Έιιελεο πνιίηεο απφ ηηο παξνρέο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο κέζα ζηηο νπνίεο ζαθψο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα αμηφπηζηα ζηνηρεία (Νηνχζαο 1997, ζζ.17) νη Σζηγγάλνη
ζηελ Διιάδα είλαη απφ 90.000 έσο 120.000. ηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία είλαη αλαιθάβεηνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην παξαδνζηαθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, πνπ
ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε κίκεζε, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ζ κε
απφθηεζε ηεο βαζηθήο ηθαλφηεηαο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηνπο θάλεη λα κεηνλεθηνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ο αλαιθαβεηηζκφο ηνπο ζηαζεξνπνηεί ηηο ζρέζεηο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαησηεξφηεηαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη
εδψ θαη αηψλεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Αδπλαηνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, βγαίλνπλ έηζη απηφκαηα έμσ απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία. Αδπλαηνχλ επίζεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σέινο είλαη δχζθνιν γηα ηνπο λένπο λα
μεθχγνπλ απφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ηεο θπιήο ηνπο,
ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ θαη θηινζνθηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ.
Όπσο ζε φιεο ηηο ρψξεο έηζη θαη ζηελ Διιάδα νη Σζηγγάλνη θαηέρνπλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα δηαβίσζεο θαη κφξθσζεο, «ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ησλ βηνκεραληθώλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ πνπ απνθαινύληαη ηέηαξηνο θόζκνο». (Παπαρξήζηνο 2003, ζζ.38). Παξφιν πνπ είλαη γεγελείο αληηκεησπίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα
θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξνβιήκαηα απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο άιιεο κεηνλφηεηεο,
γηαηί ζεσξνχληαη αθφκα «μέλν ζώκα» θαη δελ έρνπλ εθπξνζψπεζε ζηα θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ. Με έρνληαο ηελ εκπεηξία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο
1

Ζ γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ είλαη πξνθνξηθή θαη δε γξάθεηαη. Δπίζεο απφ ηνπο ίδηνπο ζεσξείηαη θξπθή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη απαγνξεχεηαη λα ηε δηδάμνπλ ζηνπο μέλνπο.
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θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ εληζρχεηαη ε θνπιηνχξα ηνπο θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα
απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα παξακέλνπλ πεξηζσξηαθνί.

Σα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ
ε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ε γεληθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ εγγξαθήο ζηα ζρνιεία1



Διιηπήο παξαθνινχζεζε θαη ζπρλή καζεηηθή δηαξξνή



Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα



Γπζθνιία παξαθνινχζεζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ καζεκάησλ



Πξφσξε δηαθνπή ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο



πρλέο ειιείςεηο ζηελ έλδπζε, ηα πιηθά κέζα θαη ηα εθφδηα γηα ην ζρνιείν



Καηά θαλφλα κεγάιε απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην ζπλνηθηζκφ ή ηνλ
θαηαπιηζκφ ηνπο



Γεληθφηεξνο αλαιθαβεηηζκφο2 ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή επίδνζε



Κακία επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ



Απνξξηπηηθή ζηάζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ησλ γνλέσλ θαη θάπνηε θαη
ησλ δαζθάισλ ηνπο

1

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο πνπδψλ Π.Δ ηνπ ΤΠΔΠΘ θαηά ην ζρνι. έηνο 1993-94 ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο πνπ θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζε φιε ηελ Διιάδα
ήηαλ 2.422 παηδηά , ηελ ζηηγκή πνπ ν πιεζπζκφο ησλ κηθξψλ Roma πνπ δε θνηηνχζε ζην ζρνιείν μεπεξλνχζε ηηο 30.000 (Νηνχζαο, 1997, ζζ.132). Δλδεηθηηθφ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
ηε Θήβα, 500 ηζηγγαλφπνπια δελ έρνπλ παηήζεη πνηέ ην πφδη ηνπο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη θπζηθά
δελ γλσξίδνπλ νχηε λα γξάθνπλ νχηε λα δηαβάδνπλ. ηελ Κέξθπξα, απφ ηα 100 ηζηγγαλφπνπια κφλν ηα 2
πεγαίλνπλ ζρνιείν. ηα Υαληά θαη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο πάλσ απφ 750 παηδηά δελ πεγαίλνπλ ζρνιείν,
αθνχ θαλείο δελ θξφληηζε λα θηίζεη έλα ζρνιείν ζην γθέην ηνπο. (Νηνχζαο 1995, ζζ.86-92 θαη 58-66)
2

Ζ γεληθή εθηίκεζε γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ αλαθέξεηαη ζην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο. ηνπο εκηλνκάδεο ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη ην 85% θαη ζρεδφλ ην 100% ζε άηνκα ειηθίαο άλσ
ησλ 40 εηψλ θαη ην 100% γηα ηηο γπλαίθεο άλσ ησ 25 εηψλ (Γεκεηξίνπ 1996, ζζ.42). Δλδεηθηηθφο ν πίλαθαο 1 ζην παξάξηεκα
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Άγλνηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ζρνιηθψλ αξρψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ
θαη ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο



Παληειήο έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο

Σα ηζηγγαλφπνπια πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ αληηζέζεηο αλάκεζα ζηνλ «θόζκν ηνπο», πνπ έδεζαλ θαη βίσζαλ κέρξη ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν θαη
ηνλ «έμσ θόζκν», φπνπ θαινχληαη κε ηη δηηηή ηδηφηεηα ηνπ καζεηή θαη ζπκκαζεηή λα
εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ. Σν ζρνιείν γηα ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη έλαο μέλνο
ζεζκφο, πνπ δελ έρεη θακηά παξάδνζε νχηε θαη ζέζε ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη. ηελ θνηλσλία ηνπο ε νηθνγέλεηα είλαη απηή πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ1. Σν ζρνιείν αληηπξνζσπεχεη ζπρλά
γηα απηνχο ξφινπο, πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο μέλεο πξνο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Οη θνηλσληθέο αμίεο πνπ δηδάζθεη άκεζα ή έκκεζα ην ζρνιηθφ πξφγξακκα
δελ είλαη ίδηεο ή έξρνληαη πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε κε απηά πνπ ε δσή ηνπο δίδαμε.
Οη καηαηψζεηο, ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ην «γθέην» πνπ έδεζαλ θαη δνπλ δε κπνξεί λα
αθήζεη αλεπεξέαζηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν.
Σν ζρνιείν κε ηελ εμηζσηηθή- ηζνπεδσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, έξρεηαη ζε δηάζηαζε
κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ Rom, επηδηψθεη ηελ αθνκνίσζε θαη ελζσκάησζή
ηνπο θαη έρνληαο σο κέηξν ην ζηφρν απηφ κεηξά θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Γελ παίξλεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηνπο ηδηαίηεξνπο εζηκηθνχο θαλφλεο, ην δίγισζζν θαη δηπνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θέξνπλ.
Τν ζρνιείν κνηάδεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ λα κελ ππάξρνπλ καζεηέο - ηζηγγαλόπαηδα,
κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αγλνείηαη ην γεγνλόο όηη ε κεηξηθή ηνπο
γιώζζα δελ είλαη ηα ειιεληθά. Γελ ιακβάλεηαη ππόςε όηη νη Τζηγγάλνη ζηε κεγάιε
ηνπο πιεηνςεθία είλαη αλαιθάβεηνη θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηε
ζρνιηθή πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο νύηε λα ηα βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηά ηνπο. Δ-

1

ηελ ηζηγγάληθε θνηλσλία ππάξρνπλ ηξεηο θνξείο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο:
 Παππνχδεο- γηαγηάδεο πνπ απνηεινχλ ην πξφηππν ησλ ειηθησκέλσλ
 Γνλείο, πνπ είλαη ην πξφηππν ησλ παληξεκέλσλ
 Σα κεγαιχηεξα αδέιθηα θαη ηα άιια παηδηά, πνπ είλαη νη θνξείο ηεο θάζεηεο θαη ηεο νξηδφληηαο
εκπεηξίαο
Γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ε γλψζε έξρεηαη κέζα απφ ηελ πξάμε θαη φρη απφ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία πνπ
πξνεηνηκάδεη ην κέιινλ
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πηγξακκαηηθά ζα ιέγακε όηη ην ζρνιείν επηθνξηίδεη ηελ ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα κε
θαζήθνληα ζηα νπνία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί» (Βεξγίδεο 1998, παξ. 5).
Σα ηζηγγαλφπνπια νδεγνχληαη έηζη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε κέζα ζην ζρνιείν
θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ή ηνλ παζεηηθφ απνθιεηζκφ. Απηφ ελψλεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
Σζηγγάλσλ, πνπ αληηδξνχλ αξλεηηθά θαη παίξλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν. Οη
Σζηγγάλνη γνλείο, ζηέιλνληαο ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, δηαθηλδπλεχνπλ ηε δηαηήξεζε
ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Βιέπνπλ φηη:
ην ζρνιείν αληί λα είλαη έλαο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο,
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αιινηξίσζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνύ ηεο πιεηνςεθίαο. Γελ ππάξρεη ηίπνηε ζηα ζρνιηθά βηβιία απ’ ηελ
ηζηνξία ηνπο, ηε γιώζζα ηνπο, ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο, ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία» (Νηνχζαο 1997, ζζ.140-141).
Σν παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα δελ απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Rom γηα
ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα θαζψο δελ έξρνληαη ζε αξκνλία κε φ,ηη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο
ηνπο απαηηνχλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεσξεηηθφο θαη νη πξαθηηθέο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο δελ είλαη εληαγκέλεο ζην ζχλεζεο ζρνιηθφ πξφγξακκα. Απηφ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα βηψκαηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Δπηπιένλ ε ζρνιηθή επηηπρία
ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ δελ εμαζθαιίδεη θαη’ αλάγθε ηελ θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή επηηπρία
ζηελ ηζηγγάληθε θνηλσλία. Ίζσο κάιηζηα ην ζρνιείν:
λα απνηειεί εκπόδην ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηπρία, θαζώο ην παηδί όηαλ παξαθνινπζεί ην ζρνιείν, ράλεη πνιύηηκν ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ζα κπνξνύζε
λα απνθηήζεη ηηο γλώζεηο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί ε επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ηεο ηζηγγάληθεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, αληηκεησπίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη πξόβιεκα ελζσκάησζεο ζηε δηθή ηνπ νκάδα» (Γεκεηξίνπ
1996, ζζ.25) .
Έηζη ζηα κάηηα ησλ Σζηγγάλσλ γνληψλ ην ζρνιείν απνξξίπηεηαη σο άρξεζην,
αθελφο κελ γηαηί δελ πξνζθέξεη θακηά πξνεηνηκαζία γηα ηε κειινληηθή δνπιεηά ησλ
Σζηγγάλσλ, αθεηέξνπ δε γηαηί απνκαθξχλεη ην παηδί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα αξθεηφ
δηάζηεκα θάζε κέξα, γεγνλφο πνπ ηνπ ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη θαη λα εθπαηδεπηεί απφ απηή1. Απηφ εξκελεχεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηζηγγαλφπαηδα, παξά ηηο θα-

1

Ο Νηνχζαο αλαθέξεη ηα παξαθάησ απφ ζπλέληεπμε κηαο Σζηγγάλαο κάλαο: «Γελ πήγα πνηέ ζρνιείν.
Παληξεύηεθα θαη έθαλα νηθνγέλεηα. Δθπαηδεύσ ηηο θόξεο κνπ πνιύ θαιά ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο. Ο γηνο κνπ πήγε ζην ζρνιείν κέρξη ηα δεθαέμη. Τη ράζηκν ρξόλνπ! Όηαλ ζθέθηνκαη ηη ζα κπνξνύζε λα
κάζεη εάλ ήηαλ κε ηνλ παηέξα ηνπ! Θα κπνξνύζε λα είρε κάζεη ηε δνπιεηά ηνπ παιηαηδή. Τώξα είλαη δεθανρηώ ρξνλώλ θαη αξρίδεη απ’ ηελ αξρή» (Νηνχζαο 1997, ζζ.140)
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ιέο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν θάησ απφ ηελ νηθνγελεηαθή ή θνηλσληθή πίεζε.
Ζ θνηλσληθή απφξξηςε, νη πξνθαηαιήςεηο θαη ε «γθεηνπνίεζε» ηνπο θάλεη επηθπιαθηηθνχο θαη ζπρλά απνξξηπηηθνχο ζηηο αμίεο, ηα κέζα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέηεη
ην ζρνιείν. Σν ηζηγγαλφπνπιν κέρξη ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν έρεη βηψζεη ήδε ηελ
θνηλσληθή απφξξηςε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε1. Ζ είζνδφο ηνπ επίζεο ζε έλα ζρνιείν
«θηηαγκέλν γηα ηνπο άιινπο» δελ έξρεηαη παξά λα επηβεβαηψζεη, λα επεθηείλεη θαη λα
παγηψζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ θαη ηε κεηνλεθηηθή ηνπ ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ζ απηνεηθφλα ηνπ κέζα ζε κηα ηάμε πνπ θπξηαξρνχλ νη αξλεηηθέο ζηάζεηο
γηα ηε «θπιή» ηνπ κεηψλεηαη ζπλερψο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηηπγράλεη
ηθαλνπνηεηηθή ζρνιηθή επίδνζε απηή δε θαίλεηαη αξθεηή ή δελ εμαζθαιίδεη ηελ έληαμε
ή ηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αθνχ ην ρξψκα θαη ε θαηαγσγή είλαη
εκπφδηα ζε θάζε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο αλφδνπ.

Πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ζρνιεία
Αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο πσο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο πνξείαο ησλ
παηδηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ (θαη ησλ Σζηγγάλσλ ζπλεπψο) γίλεηαη φρη ζην επίπεδν
ησλ επθαηξηψλ αιιά ζην επίπεδν ησλ πξνυπνζέζεσλ. Κάζε πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο
παξέκβαζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηφζν ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ηνπο φζν θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Πξέπεη πξψηα απ’ φια ην ζρνιείν λα ππνινγίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ Σζηγγάλσλ. Οη αλάγθεο γηα εμεχξεζε δνπιεηάο, νη επνρηαθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ην γπξνινγηθφ εκπφξην κε ην νπνίν
1 Σν ζρνιείν, σο θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ ηνλ δηαπεξλνχλ νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο, αληηπαξαζέζεηο θαη
ζπγθξνχζεηο, εκπιέθεηαη ζε επξχηεξεο εμειίμεηο, ζηε δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ζπκβάιεη κε
αληηθαηηθνχο ηξφπνπο, αθελφο σο κεραληζκφο νκνηνγελνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, αθεηέξνπ σο
κεραληζκφο δηαθνξνπνίεζεο θαη αλαπαξαγσγήο. ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ
γεληθφηεξα ν λενξαηζηζκφο δελ επηθαιείηαη ηε βηνινγηθή θιεξνλνκηθφηεηα αιιά ηηο δήζελ αζχκβαηεο
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.
Οη λενξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο ζην ζρνιείν ζε βάξνο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ γεληθά θαηαηάζζνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο:
Α. ηνλ ελεξγεηηθφ απνθιεηζκφ ησλ ηζηγγαλφπαηδσλ, είηε κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,
είηε κε ήπηνπο δηνηθεηηθνχο ηξφπνπο.
Β. ηνλ παζεηηθφ απνθιεηζκφ ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο.
Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ παξαηεξήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο ξαηζηζηηθά θξνχζκαηα φπνπ νη «ιεπθνί» γνλείο παίξλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν κέρξη λα θχγνπλ ηα ηζηγγαλφπνπια (Δμακίιηα Κνξηλζίαο, Ηαλνπάξηνο 1986) ή εκπνδίδνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο καζεηέο απφ ην κπνπλ κέζα
ζην ζρνιείν (Λεπηνθαξπά Πηεξίαο 1983). Αιιά αθφκα θαη φηαλ θαηλνκεληθά γίλνληαη δεθηνί ζην ζρνιείν
δελ είλαη ζπάλην απηνί λα ηνπνζεηνχληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ηάμεο θαη λα αγλννχληαη.
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θπξίσο αζρνινχληαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζρνιηθή ηνπ
πνξεία. ην κέηξν φκσο πνπ ε επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ επεξεάδεηαη απφ επξχηεξεο δνκηθέο παξεκβάζεηο ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, νη πξνηάζεηο πεξηνξίδνληαη αξρηθά ζε ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δνκήο ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο δνκήο θαη
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη
ηδηαηηεξφηεηεο (θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο) ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ. Μηα
πνιηηηθή ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνυπνζέηεη:


Ζ δηθαηνδνζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ λα αλήθεη
νινθιεξσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη φρη ζε θνξείο φπσο ηα
παλεπηζηήκηα, νη δήκνη, ε ΓΓΛΔ θαη ηα δηάθνξα ηδησηηθά θέληξα. Ζ κεηάζεζε ηεο ζρέζεο Σζηγγάλσλ θαη ζρνιηθήο δσήο εθηφο ηνπ ηππηθνχ
ζρνιηθνχ ρψξνπ, δηακνξθψλεη έλα δεπηεξνγελέο πιαίζην αλάιπζεο, πνπ
ζέηεη ηνπο Σζηγγάλνπο ζε θάπνηνλ παξάιιειν θνηλσληθφ ρψξν, εθηφο ηεο
«εγγξάκκαηεο θαη ζρνιεηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο». Ζ έθηαζε απηνχ ηνπ
παξάιιεινπ δηθηχνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ νθείιεηαη ζε αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο «ηδηαηηεξόηεηέο» ηνπο θαη ηελ
παγίσζε φηη ν «ηζηγγάληθνο ηξόπνο δσήο» ζπληζηά κηα ηδηαίηεξε θαη απηφλνκε δνκή, ε νπνία δηακεζνιαβεί ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ απνδνρή φκσο απηνχ ηνπ παξάιιεινπ δηακεζνιαβεηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, απνηππψλεηαη ζεζκηθά σο
παξαίηεζε ή ραιάξσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη σο δηάρπζε ηεο επζχλεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα ζε κηα πνηθηιία θνξέσλ (Πνιίηνπ
2001). Μφλν κέζα απφ ηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο θαη ζεζκνζεηεκέλεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Οη δνκέο ηεο ΓΓΛΔ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελήιηθσλ Σζηγγάλσλ.



Δηζαγσγή ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηνηρείσλ απφ ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε πξνζθνξά ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ
επξχηεξε θνηλσλία. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί επλντθφηεξν θιίκα απνδνρήο θαη θαηαλφεζήο ηνπο ζην ζρνιείν ηφζν απφ καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο δαζθάινπο.
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Δθπαίδεπζε ελζσκάησζεο θαη φρη αθνκνίσζεο ε δηαρσξηζκνχ. Ζ εθπαίδεπζε λα γίλεηαη κέζα ζην ππάξρνλ ζρνιηθφ ζχζηεκα. Όπνπ νη νηθηζκνί
ησλ Σζηγγάλσλ είλαη απηφλνκνη εθεί κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ παηδηθνί
ζηαζκνί , λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία. Γε ρξεηάδεηαη μερσξηζηφ
δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ εληζρχεη θαη εδξαηψλεη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο,
ηελ μελνθνβία θαη ηελ πξνθαηάιεςε. πκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηνπηθή θνηλφηεηα επηζπκεί.



Γεκηνπξγία πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ θαη ηάμεσλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο ειιηπνχο πξνζρνιηθήο εκπεηξίαο



Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεο ηεο ηζηγγάληθεο θνπιηνχξαο θαη επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θνηλσληθή απηή
νκάδα. Απαηηείηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ ζηνηρεία γηα ηε γιψζζα, ηα ήζε, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ησλ Σζηγγάλσλ θαζψο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηνλφηεηεο γεληθά, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηνπο
κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζε αθνκνησηηθέο πηέζεηο, ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θ.ά



Γηνηθεηηθά κέηξα φπσο: Καηαγξαθή ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ πνπ δε
θνηηνχλ ζηα ζρνιεία, ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο θαη
κεηεγγξαθέο, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε γηα ηα ηζηγγαλφπαηδα πνπ αλήθνπλ ζε λνκαδηθέο θνηλφηεηεο
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Ζ εκπαίδεςζη ηηρ μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ Γςηικήρ Θπάκηρ
Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο
Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απνηειεί κηα ηδηαηηεξφηεηα
πνπ δε ζπλαληάηαη ζπρλά. Δίλαη αλαγλσξηζκέλε σο «ζξεζθεπηηθή κεηνλόηεηα» απφ ηε
ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, σζηφζν κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ππάξρνπλ πνιιέο θσλέο πνπ
δεηνχλ ηνλ εζλνηηθφ ή εζληθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο «ηνπξθηθή κεηνλόηεηα». Σν παξάδνμν είλαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εθπαίδεπζεο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δηδάζθνληαη ηα ηνπξθηθά (θαη φρη κφλν ε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία φπσο ζα αλακελφηαλ
απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ζξεζθεπηηθή) ζηνπο ηνπξθφθσλνπο αιιά θαη ζηνπο Σζηγγάλνπο θαη ηνπο εζλνηηθά Πνκάθνπο (Ζξαθιείδεο 1997, ζζ.219).
ηε κνπζνπικαληθή απηή κεηνλφηεηα δηαθξίλνληαη ηξεηο νκαδνπνηήζεηο1:


Οη ηνπξθνγελείο κνπζνπικάλνη



Οη Σζηγγάλνη



Οη Πνκάθνη (γεγελείο θάηνηθνη ηεο Θξάθεο)

Μεηαμχ απηψλ ησλ νκάδσλ δηαθξίλνληαη απνρξψζεηο ζην ηξφπν δσήο, ζηνλ
ηξφπν εθηέιεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, θπξίσο φκσο ζηε γιψζζα. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη Σζηγγάλνη έρνπλ ην δηθφ ηνπο γισζζηθφ ηδίσκα (ηε γιψζζα
ROMANI), νη Πνκάθνη κηινχλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα (θξάκα αξραίαο ειιεληθήο, βνπιγαξηθήο θαη ηνπξθηθήο ρσξίο φκσο ζηνηρεία γξαθήο), ελψ νη κνπζνπικάλνη ηνπξθνγελείο κηινχλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Ζ γισζζηθή απηή δηαθνξνπνίεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο γηα ην ζρνιηθφ ζεζκφ ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζεσξείηαη δίγισζζε,
ελψ ζηελ πξάμε ππάξρνπλ θαη ηξίγισζζα άηνκα.
ε αηνκηθφ επίπεδν δελ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη
ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο. ην επίπεδν φκσο ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο απφ κέξνπο ηεο
επίζεκεο ειιεληθήο πνιηηείαο ε κεηνλφηεηα ππήξμε ην ζχκα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ Διιάδαο- Σνπξθίαο πνπ μεθίλεζε κε ην Κππξηαθφ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50. ε βάξνο ηεο (θαη θπξίσο ζε βάξνο ησλ Πνκάθσλ) εθαξκφζηεθαλ ζθιεξά δηνηθεηηθά κέηξα
κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, κεηά θαη απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ, ηελ έθζεζε Helsinki

1

Σε κεηνλφηεηα απαξηίδνπλ ηξείο εζλνηηθέο νκάδεο : 50 % είλαη ηνπξθηθήο θαηαγσγήο, 35% Πνκάθνη θαη
15% Σζηγγάλνη.
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Watch, ηηο εθζέζεηο ηνπ State Department θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Ξελνθνβίαο (ECRI) έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά.
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Σα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Θξάθε

Α. Τν πξόβιεκα ηεο δηγισζζίαο
H κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο βαζίδεηαη ζε δχν γιψζζεο, ηελ ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κνηξάδεηαη
ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο πξσηνβάζκηαο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, κε δαζθάινπο ειιελφθσλνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηνπξθφθσλνπο κνπζνπικάλνπο. Ζ δίγισζζε εθπαίδεπζε
ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηξξνήο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο κεηνλφηεηαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κέζα ζηελ ίδηα ηε κεηνλφηεηα. Οη δχν γιψζζεο αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, κε δηαθνξεηηθή ζπκβνιηθή θαη πξαγκαηηθή θαηαμίσζε. Οη καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο πεγαίλνπλ ζην κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ρσξίο λα μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη θαζφινπ ειιεληθά, εθφζνλ ε γιψζζα απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ή
ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, αθνχ πξφθεηηαη γηα ακηγψο κεηνλνηηθή θνηλφηεηα. Tν κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαιείηαη ινηπφλ λα κάζεη ζηα παηδηά απηά ηελ ειιεληθή γιψζζα,
ε νπνία ζην βαζκφ πνπ δελ απνηειεί ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ μέλε ( ή δεχηεξε) γιψζζα. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε απαηηεί απαξαίηεηα
θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαζψο θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ.
ηελ πξάμε φκσο νη καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο θαινχληαη λα «κάζνπλ» ειιεληθά
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα δηδαθηηθά βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ειιελφθσλα
παηδηά -ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή γιψζζα. Tν βηβιίν ι.ρ. πνπ έρεη
ηνλ ηίηιν H γιώζζα κνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηα κνπζνπικαλφπαηδα, παξφιν πνπ
απηφ ην θηεηηθφ κνπ ηνπ ηίηινπ δελ ηνπο αθνξά θαζφινπ -ην αληίζεην κάιηζηα. Tν απνηέιεζκα είλαη βέβαηα φηη ηα παηδηά δελ καζαίλνπλ ειιεληθά. Φηάλνπλ ζην ηέινο ηνπ
δεκνηηθνχ κε ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλφεζε, αιιά κε άςνγε
ζπρλά νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα, πξντφλ ηεο απνηειεζκαηηθήο βίαο ηεο κεραληθήο επαλάιεςεο. H δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, ηεο ειιεληθήο, γίλεηαη σο εάλ λα ήηαλ ε
κεηξηθή ηνπο κε ηεξάζηην θφζηνο -θαη ςπρνινγηθφ- γηα ηνπο καζεηέο.
Δηδηθά γηα ην ζέκα ηεο πνκαθηθήο κεηνλφηεηαο ηεο νξεηλήο Ξάλζεο θαη ηεο
γιψζζαο ηεο, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε1 δηαπηζηψζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ην δίγισζζν ζρνιηθφ πξφγξακκα, ζηα ηνχξθηθα θαη ηα
ειιεληθά, ηα νπνία παξακεξίδνπλ νινθιεξσηηθά ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ζ πνκαθηθή
γιψζζα, πξνθνξηθή θαη κε ηππνπνηεκέλε, απνηειεί ηνλ θπξίαξρν θψδηθα γηα ηηο επη1

Κάξνινο Γεξνβαζηιείνπ, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηηο γισζζηθέο ζηάζεηο ησλ πνκαθφθσλσλ καζεηψλ
ηεο Θξάθεο
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θνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο γεηηνληάο, φκσο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλχπαξμήο ηεο κε ηηο δχν άιιεο γιψζζεο, νη νπνίεο δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ζεσξείηαη
θαηψηεξε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ακνξθσζηά. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην δηπιφ πνιηηηζκηθφ ζνθ πνπ βηψλνπλ νη λένη καζεηέο κε ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνληαο ηνλ ειιελφθσλν θαη ηνλ ηνπξθφθσλν δάζθαιν. Βηψλνληαο έηζη κηα ηξίγισζζε
πξαγκαηηθφηεηα ηειεηψλνπλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κέζα ζε κηα γισζζηθή ζχγρπζε, ρσξίο θαλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά δίγισζζνη, αθνχ νχηε ην επίπεδφ ηνπο ζηα ειιεληθά είλαη
επαξθέο νχηε ε γλψζε ηεο γιψζζαο ηνπο είλαη πιήξεο. Σν θαηλφκελν απηφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «δηπιή εκηγισζζία», ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηγισζζίαο ζηελ παηδηθή αλάπηπμε (Σξηάξρε- Herrmann 2000, ζζ.78) θαη
είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε παηδηά κεηνλνηήησλ. Οη δπζθνιίεο
ησλ παηδηψλ απηψλ εζηηάδνληαη ζηελ γισζζηθή θαηαλφεζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ
εθάζηνηε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ
φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν.

Β. Πξνβιήκαηα δηνηθεηηθώλ δνκώλ1
Ζ εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο δηαθέξεη απφ ην εζληθφ ζχζηεκα παηδείαο θαζψο απνηειεί έλα κηθηφ ζρεδηαζκφ πξνζζαθαίξεζεο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηξφπσλ
δηδαζθαιίαο θαη σξψλ, αδπλαηψληαο λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εληαίν ζχλνιν κε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή αληίιεςε θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηά γιψζζα 2πνπ κφλν ζχγρπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο
καζεηέο.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπγθξνηείηαη απφ κνπζνπικάλνπο θαη ρξηζηηαλνχο
δαζθάινπο3. Ζ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ Αγσγή θαη ηελ Δθπαίδεπζε, ην δηαθνξε1

ηε Θξάθε ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα 227 κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία ε δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, βάζεη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην Σκήκα Δ’
“πεξί πξνζηαζίαο κεηνλνηήησλ” ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923. ηα ζρνιεία απηά ππεξεηνχλ 422
κνπζνπικάλνη εθπαηδεπηηθνί, εθ ησλ νπνίσλ 275 είλαη απφθνηηνη ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Θεζζαινλίθεο, 48 απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλαζίσλ θαη Ηεξνζπνπδαζηεξίσλ), 90
απφθνηηνη ηνπξθηθψλ δηδαζθαιείσλ, θαη 9 κεηαθιεηνί εθ Σνπξθίαο βάζεη ηνπ δηκεξνχο κνξθσηηθνχ πξσηνθφιινπ.
ηελ Ξάλζε θαη ηελ Κνκνηελή ιεηηνπξγνχλ δχν κεηνλνηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα κε κηθηφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο, ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο,
2

βι. ηνλ πίλαθα 2 ζην παξάξηεκα

3

Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ κνπζνπικάλνη αληί ηνπ θπιεηηθνχ θαη εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο θαζηεξψζεθε θαη’ αλαινγία θαη αληηδηαζηνιή πξνο ην ραξαθηεξηζκφ απηφ ν ραξαθηεξηζκφο ρξηζηηαλνί γηα ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο ηεο Γ. Θξάθεο. Οη ραξαθηεξηζκνί απηνί επεθηάζεθαλ ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηνπο καζεηέο.
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ηηθφ επίπεδν παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ δαζθάισλ θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην ζπληνληζκφ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ αιιά θαη
ζηε ζπλνιηθφηεξε απνδηνξγάλσζε θαη ζηε ζχγρπζε ησλ καζεηψλ (Βαθαιηφο 1997,
ζζ.47). Οη ρξηζηηαλνί δάζθαινη ρσξίο λα έρνπλ νπζηαζηηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζε δπζθνιεχνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλάκεζα ζε δχν πνιηηηζκνχο.
Οη κνπζνπικάλνη δάζθαινη έρνπλ ειιηπή επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αθνχ
νη ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο απνθνηηνχλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Παξαηεξείηαη επίζεο δηραζκφο ησλ δαζθάισλ, κεηαμχ απηψλ πνπ ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα, απ’ ηε κηα ζην θφβν ηνπο γηα θαζεηί δηαθνξεηηθφ θαη ηε ζπιιήβδελ απφξξηςή ηνπ σο «θαζπζηεξεκέλνπ», ελψ απ’ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη θάπνηνη
πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε επηβίσζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ κίγκαηνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Αλαθέξεηαη αθφκε φηη νη δάζθαινη κνπζνπικάλνη θαη ρξηζηηαλνί έρνπλ κεηαμχ
ηνπο ζρέζεηο «ακνηβαίαο θαρππνςίαο θαη ζησπεξήο ερζξόηεηαο».
εκαληηθά είλαη επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο
θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία φπσο : ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή
ησλ ζρνιείσλ, νη θαθέο ζπγθνηλσληαθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, νη
δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ ην ρεηκψλα γηα πνιιά παηδηά, ηα κνλνηάμηα ζρνιεία, ν ειιηπήο έσο θαθφο εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηάμεσλ.

Γ. Η ρακειή καζεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζε είλαη απφ εμαηξεηηθά ρακειή έσο αλχπαξθηε. Μέζα ζηα φξηα ηεο κεηνλφηεηαο
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ: ζηηο
νξεηλέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη επνρηαθή ειιεηκκαηηθή θνίηεζε εμ’ αηηίαο ηεο απαζρφιεζεο ησλ αγνξηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο ηεο νηθνγέλεηαο. Καηά
θαλφλα θνηηνχλ γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηα αγφξηα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο ελψ ε πην
ειιεηκκαηηθή θνίηεζε παξαηεξείηαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο Σζηγγάλνπο.
Απνηέιεζκα απηή ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο ή ε κεηαλάζηεπζε ζην ηνπξθηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη
ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηα θνηλσληθά αγαζά ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ φπνπ αλήθνπλ.
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Δπίλογορ- ςμπεπάζμαηα
Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δχν κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ζπγθιίλνπλ ζε κηα κνξθή εθπαηδεπηηθήο ζηέξεζεο (είηε σο εθπαηδεπηηθή δηαξξνή είηε σο άκνξθν ζχζηεκα ρσξίο δηθή ηνπ άξζξσζε θαη θηινζνθία),
πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ πξνυπνζέζεσλ (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο) ζηηο νπνίεο νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε παξέκβαζε δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Ζ ζηέξεζε απηή έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κνξθήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
ε ζρέζε κε ην ζρνιείν «ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ησλ γνλέσλ ζεκαίλεη ζπλήζσο παηδηά ρσξίο ίζεο επθαηξίεο επηηπρίαο ζην ζρνιείν ή, ρεηξόηεξα, παηδηά ρσξίο νπνηαδήπνηε
πηζαλόηεηα επηηπρίαο ζην ζρνιείν ή, αθόκα ρεηξόηεξα, παηδηά ρσξίο νπνηαδήπνηε δπλαηόηεηα λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιείν»( Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ-Μπισλά, & Σζηάθαινο 1997,
ζζ.141). Ζ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ εμεηάζακε ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο,
αθνχ νη κεηνλνηηθνί καζεηέο ππνρξεψλνληαη λα θνηηήζνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δελ παίξλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαχιν θχθιν:
ε ειιηπήο απνξξφθεζε βαζηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ φπσο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο νδεγεί
ζηελ αδπλακία ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, γεγνλφο
πνπ εκπνδίδεη ηελ απνθαζηζηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ ειιηπή απνξξφθεζε δεκφζηνπ πινχηνπ. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν ν θχθινο νινθιεξψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη.
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απαηηεί παξέκβαζε ζε φιεο ηηο
πηπρέο ηεο δεκφζηαο δσήο (νηθνλνκία, λνκηθφ πιαίζην, ζεζκνί, θ.ι.π.). ην ρψξν ηνπ
ελδηαθέξνληφο καο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν εθηθηή ε παξέκβαζε ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή
κε ηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ππαγνξεχνληαη απφ κηα λέα παηδαγσγηθή αληίιεςε γηα ηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ- κειψλ κηαο κεηνλφηεηαο.
Οη κέρξη ζήκεξα εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο ηεο επηβεβιεκέλεο αθνκνίσζεο δελ
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Ζ κνλνπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αδπλαηεί πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκφο ζπλνρήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε εθαξκνγή κηαο γλήζηαο πνιππνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
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Ζ πινπξαιηζηηθή θνηλσλία είλαη αδηαλφεηε ρσξίο ηελ πινπξαιηζηηθή αγσγή,
πνπ ζηηο κέξεο καο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηή ηεο ζρνιηθήο
παηδείαο. Πινπξαιηζηηθή θνηλσλία θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πάλε καδί. Αθφκα
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαζθαιηζηεί ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε κέζσ ηεο αλακφξθσζεο
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή πξνψζεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηελ θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ. Θεζκηθφ
πιαίζην θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε νθείινπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία , ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, λα ζπκβάιινπλ ζηνλ
εκπινπηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθά ιεηηνπξγνχληνο θαη κνλνιηζηθά δηαξζξσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γακαλάθεο
1997, ζζ.88).
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Παπάπηημα
Fichte « Λόγνη πξνο ην Γεξκαληθό Έζλνο»
Tν θείκελν ηνπ Φίρηε (Fichte) πνπ αθνινπζεί είλαη απφ ηνπο Λφγνπο πξνο ην Γεξκαληθφ Έζλνο θαη νξίδεη ηε γιψζζα σο ην εζσηεξηθφ ζχλνξν πνπ ρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο. Καηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, κε δηαηαγή ηνπ γεξκαληθνχ Γεληθνχ
Eπηηειείνπ, νη Λφγνη ηππψζεθαλ ζε εθαηνκκχξηα αληίηππα θαη κνηξάζηεθαλ ζηνπο θαληάξνπο πνπ πνιεκνχζαλ ζηα ραξαθψκαηα αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. Oη
Λφγνη, ινηπφλ, είλαη έλα θείκελν ραξαθσκάησλ.
Tν απφζπαζκα είλαη απφ ηνλ 13ν Λφγν θαη αλαπηχζζεη ην επηρείξεκα φηη ε
γιψζζα είλαη ην εζσηεξηθφ ζχλνξν πνπ νξίδεη ηελ πλεπκαηηθή έλλνηα ηνπ έζλνπο.
«Σα πξψηα, ηα πξσηαξρηθά θαη αιεζηλά θπζηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ είλαη αλακθίβνια ηα εζσηεξηθά ηνπο ζχλνξα. Όπνηνη κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα (Was die selbe
Sprache redet) είλαη, πξηλ απφ θάζε αλζξψπηλν ηέρλεκα, ήδε ζπλδεδεκέλνη, απφ κφλε
ηε θχζε, κε κηα πνιιαπιφηεηα αφξαησλ δεζκψλ· θαηαιαβαίλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, είλαη
ηθαλνί λα ζπλελλννχληαη φιν θαη πην θαζαξά, αλήθνπλ ζην ίδην ζχλνιν θαη ζπζηήλνπλ
απφ ηε θχζε έλα φιν, έλα θαη αδηαίξεην (es gehθrt zusammen, und ist natürlich Eins,
und ein unzertrennliches Ganzes). Έλα ηέηνην ζχλνιν δελ κπνξεί λα δερηεί ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαλέλαλ άιιν ιαφ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη γιψζζαο· νχηε κπνξεί λα
ζέιεη λα αλακεηρηεί καδί ηνπ, δίρσο λα ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη δίρσο λα δηαηαξάμεη βίαηα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Μφλν απφ απηφ ην εζσηεξηθφ ζχλνξν, πνπ είλαη ραξαγκέλν απφ ηελ ίδηα ηελ πλεπκαηηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ,
απνξξέεη ε ράξαμε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο πνπ θαηνηθεί».
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Γηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηεο γισζζηθήο
ηαπηόηεηαο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλόηεηαο
΄Aπθπο 37: "[Ζ Διιάο] αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο αη ελ ηνηο άξζξνηο 3844 πεξηερφκελαη δηαηάμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη, φπσο νπδείο λφκνο ή
θαλνληζκφο, ή επίζεκφο ηηο πξάμηο δηαηειψζηλ ελ αληηθάζεη ή ελ αληηζέζεη πξνο ηαο δηαηάμεηο ηαχηαο θαη φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή επίζεκφο ηηο πξάμηο θαηηζρχζσζηλ απηψλ".
΄Απθπο 38 παπ. 1: "Ζ [Διιεληθή] Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ λα
παξέρε εηο πάληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο [Διιάδνο] πιήξε θαη απφιπηνλ πξνζηαζίαλ ηεο
δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο απηψλ, αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηνο, γιψζζεο, θπιήο
θαη ζξεζθείαο".
΄Απθπο 39 παπ. 4: "Οπδείο πεξηνξηζκφο ζέιεη επηβιεζή θαηά ηεο ειεπζέξαο ρξήζεσο παξά παληφο ['Διιελνο] ππεθφνπ νηαζδήπνηε γιψζζεο, είηε ελ ηαηο ηδησηηθαίο
ζρέζεζηλ, είηε σο πξνο ηελ ζξεζθείαλ, ηνλ ηχπνλ θαη πάζεο θχζεσο δεκνζηεχκαηα, είηε
ελ ηαηο δεκνζίαηο ζπλαζξνίζεζηλ".
΄Απθπο 39 παπ. 5: "Παξά ηελ χπαξμηλ επηζήκνπ γιψζζεο ζα παξέρνληαη αη πξνζήθνπζαη επθνιίαη εηο ηνπο 'Διιελαο ππεθφνπο ηνπο ιαινχληαο γιψζζαλ άιιελ ή ηελ
ειιεληθήλ, δηά ηελ πξνθνξηθήλ ρξήζηλ ηεο γιψζζεο απηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ".
΄Απθπο 41 παξ. 1: "Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα δηακέλεη ζεκαληηθή αλαινγία [κνπζνπικάλσλ] ππεθφσλ, ε [Διιεληθή] Κπβέξλεζηο ζα παξέρε σο πξνο ηελ
δεκφζηαλ εθπαίδεπζηλ, ηαο πξνζεθνχζαο επθνιίαο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο ελ ηνηο δεκνηηθνίο ζρνιείνηο παξνρήο ελ ηε ηδία απηψλ γιψζζε, ηεο δηδαζθαιίαο εηο ηα ηέθλα ησλ ελ
ιφγσ [ειιήλσλ] ππεθφσλ. Ζ δηάηαμηο απηή δελ θσιχεη ηελ [Διιεληθήλ] Κπβέξλεζηλ λα
θαηαζηήζε ππνρξεσηηθήλ ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο [ειιεληθήο] γιψζζεο ελ ηνηο εηξεκέλνηο
ζρνιείνηο".
΄Απθπο 41 παπ. 2: "Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο έλζα ππάξρεη ζεκαληηθή αλαινγία [Διιήλσλ] ππεθφσλ αλεθφλησλ εηο [κνπζνπικαληθάο] κεηνλφηεηαο, ζέιεη εμαζθαιηζζή εηο ηαο κεηνλφηεηαο ηαχηαο δηθαία ζπκκεηνρή εηο ηελ δηάζεζηλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, άηηλα ζα ερνξεγνχλην εθ ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ππφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Κξάηνπο ή ησλ δεκνηηθψλ ή θαη ινηπψλ πξνυπνινγηζκψλ επί εθπαηδεπηηθψ ή θηιαλζξσπηθψ ζθνπψ".
΄Απθπο 40 εδ. β΄: "... Θα έρσζηλ ηδίσο ίζνλ δηθαίσκα λα ζπληζηψζη, δηεπζχλσζη
θαη επνπηεχσζηλ, ηδίαηο δαπάλαηο, παληφο είδνπο θηιαλζξσπηθά, ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή ηδξχκαηα, ζρνιεία θαη ινηπά εθπαηδεπηήξηα, κεηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα πνηψληαη
ειεπζέξσο ελ απηνίο ρξήζηλ ηεο γιψζζεο ησλ...".
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Πίλαθεο ζηνηρείσλ
ΠΗΝΑΚΑ 1
Δθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ ηζηγγάλσλ
Πεπιοσή

Άλσ Ληφζηα
Αγία Βαξβάξα
Κάησ Αραγηά
Γελδξνπφηακνο
Θεζ/θεο

Αναλθάβηηοι
έωρ 15 εηών
80%
40%
65%
65%

Αναλθάβηηοι
18- 30 εηών
87%
70%
75%
65%

Αναλθάβηηοι
άνω ηων 40
εηών
95%
95%
95%
95%

ΠΖΓΖ: ΥΠΔΠΘ-ΓΓΛΔ. πλδηάζθεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ
(έξεπλα Βαζίιε Μαξζέινπ).

ΠΗΝΑΚΑ 2
Καηαλνκή σξψλ δηδαζθαιίαο θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
ζηελ Α΄ ηάμε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ
Α’ ηάξη
Μαθήμαηα ζηην
ελληνική γλώζζα
Γιψζζα

ώπερ

ώπερ

11

Μαθήμαηα ζηην
ηοςπκική γλώζζα
Γιψζζα

Μειέηε Πεξηβάι.

2

Αξηζκεηηθή

3

Χδηθή

½

Σερληθά

1

Γπκλαζηηθή

½

Γπκλαζηηθή

½

ύνολο ωπών

14

ύνολο ωπών

13

8

Πεγή: Καλαθίδνπ Δ. (1997) ζ.83
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