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http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1364--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1365--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1366--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1367--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1368--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1369--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1370--.html
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Αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων του Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων της Δ΄ τάξης Δημοτικού για τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 453

Μελιτζάνη Ειρήνη, Ψυχογιού Ευφημία

Θεωρητικές Προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας 472

Στασή Ελένη 

Τα κειμενικά είδη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας. Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας ενός περιγραφικού κειμένου 487

Αντωνοπούλου Νικολέτα, Λυκίδη Σταυρούλα-Φωτεινή, Μελιτζάνη Ειρήνη, 
Ψυχογιού Ευφημία

Τα κειμενικά είδη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας. Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας ενός επιχειρηματολογικού 
κειμένου 499

Αντωνοπούλου Νικολέτα, Λυκίδη Σταυρούλα-Φωτεινή, Μελιτζάνη Ειρήνη, 
Ψυχογιού Ευφημία

Τα κειμενικά είδη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας. Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας ενός αφηγηματικού κειμένου 514

Αντωνοπούλου Νικολέτα, Λυκίδη Σταυρούλα-Φωτεινή, Μελιτζάνη Ειρήνη, 

Ψυχογιού Ευφημία

Διοίκηση και Διαπολιτισμικότητα 
Γυναίκα και διοίκηση ενός πολυπολιτισμικού σχολείου 531

Παπαναστασίου Έμη

Διαδικασίες θεσμικής διάκρισης και σχολικές δομές: η θέση του διευθυντή 
σε πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά σχολεία. 541

Μάρκου Εύη

Η διοίκηση στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο της ετερότητας 555
Παπαδόπουλος Γιάννης

Θρησκευτική Αγωγή
Πολιτισμός-θρησκεία-εκπαίδευση. Μία πρόταση για υποχρεωτική 
διαπολιτισμική θρησκευτική αγωγή, με βάση την ευρωπαϊκή σκέψη και 
νομολογία. 569

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος 

Μετανάστες, θρησκευτικές ανισότητες και διακρίσεις: ο ρόλος 
της θρησκευτικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο 579

Πεπές Ευάγγελος

http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1371--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1372--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1373--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1374--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1375--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1376--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1377--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1378--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1379--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1380--.html


13ο Διεθνές Συνέδριο - Αλεξανδρούπολη 7-9 Μαΐου 2010

- 10 -

Η εκπαίδευση με σεβασμό στην Θρησκευτική ετερότητα 587
Μπαλτατζής Δημήτριος - Τσουκαναρίδης Δημήτριος - Μπαλτατζή Ελένη

Η δημιουργία διαπολιτισμικού κλίματος στο σχολείο μέσα από 
τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών 600

Μπαλτατζής Δημήτριος - Τσουκαναρίδης Δημήτρης - Μπαλτατζή Ελένη    

Η συμβολή της χριστιανικής αγωγής στην εξάλειψη του ρατσισμού   613
Μπαλτατζής Δημήτριος - Κακαρούντα Παναγούλα - Μπαλτατζή Ελένη

http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1381--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1382--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/13-/1383--.html
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Πρόλογος

Μετά από 11 χρόνια οργάνωσης του συνεδρίου φαίνεται ότι η προβληματική 
πάνω στο θέμα είναι ανεξάντλητη. Καθώς στόχος του συνεδρίου δεν είναι μόνο να δώσει 
ένα βήμα σε νέους και καταξιωμένους επιστήμονες, αλλά παράλληλα να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κρίθηκε σκόπιμο να διαφοροποιηθεί 
κατά πολύ τόσο ο τίτλος του συνεδρίου όσο και κάποιες από τις θεματικές του. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της 
μετανάστευσης και των συγκρούσεων που αυτή προκαλεί, στο βαθμό μάλιστα που να 
σχετίζονται αρκετές φορές και με την ίδια την ύπαρξη και εφαρμογή της δημοκρατίας, 
μιας λέξης που αναφέρεται σπάνια στον δημόσιο διάλογο για την παράνομη μετανάστευση 
και πρέπει να επανεξεταστεί σε σχέση με τον ορισμό της ταυτότητας και της αξίας 
των ανθρώπων. Εδώ μάλιστα δεν πρέπει να γίνει απολύτως καμία έκπτωση διότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι σεβαστά στη διαφορετικότητά τους, με βάση τις 
αρχές της ισοπολιτείας και πάντοτε στο πλαίσιο σεβασμού της έννομης τάξης κάθε χώρας 
προορισμού. Άλλωστε ο βαθμός ουσιαστικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε μια χώρα αντικατοπτρίζει και το επίπεδο δημοκρατίας της.

Με το τέλος του υπαρκτού σοσιαλισμού και στη συνέχεια την παγκοσμιοποίηση 
επήλθε η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και των αγαθών, ενώ δε συνέβη το ίδιο και 
δεν μπορούσε να συμβεί, με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, εντός-εκτός των ορίων 
μεγάλων πολυεθνικών συγκροτημάτων, όπως π.χ. της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό ωστόσο έχει 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κινήτρων για μετακινήσεις από αφρικανικές και ασιατικές 
κυρίως χώρες προς χώρες της Ε.Ε., με βασικούς αποδέκτες αυτών των μεταναστευτικών 
ρευμάτων την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Οι χώρες που πρωτοστάτησαν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, μεταξύ των οποίων 
και οι χώρες της Ε.Ε., φαίνεται ότι δεν έλαβαν υπόψη τους το ενδεχόμενο πληθυσμιακών 
μετακινήσεων προς αυτές. Στην πορεία, οι εξουσίες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης, 
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για να διασφαλίσουν τις χώρες τους από την εισροή μεταναστών, συμφώνησαν μαζί με 
τις γειτονικές χώρες της Ε.Ε. που δέχονται μετανάστες (π.χ. την Τουρκία) να χορηγείται 
άσυλο, εάν το δικαιούνται, σε εκείνους που έρχονται στις περιφερειακές χώρες της Ε.Ε. 
(π.χ. στην Ελλάδα), σε διαφορετική περίπτωση να απελαύνονται στις χώρες προέλευσης, 
έστω και αν οι μετανάστες ζητούν να μεταβούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. 

Έτσι, ενώ από την Ελλάδα δεν μπορούν να μετακινηθούν μετανάστες προς την 
Ε.Ε. και η χώρα μας θα όφειλε να τους χορηγήσει άσυλο ή να τους επιστρέψει στις 
χώρες προέλευσης, και παρόλο που η συμφωνία αυτή εκ μέρους της χώρας μας τηρείται, 
δηλαδή δεν προωθεί τους μη νόμιμους μετανάστες προς την κεντρική Ευρώπη, εντούτοις 
δεν μπορεί να τους επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους γιατί εκείνες δεν εφαρμόζουν 
τη συμφωνία που υπέγραψαν. 

Το γεγονός αυτό της μη τήρησης των συμφωνηθέντων εκ μέρους των χωρών 
προέλευσης των μη νόμιμων μεταναστών σε συνδυασμό με την αδιαφορία της Ε.Ε. για 
τα τεκταινόμενα στο συγκεκριμένο θέμα στις χώρες υποδοχής, συντέλεσε στο να γίνει η 
χώρα μας η «χωματερή» της λαθρομετανάστευσης. 

Επιπλέον δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι, η Ελλάδα ως χώρα 
με περίπου 3.500 χλμ. παράκτιων περιοχών, τις μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη 
χώρα της Ευρώπης και με 3000 νησιά, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της Ευρώπης, αδυνατεί να διαφυλάξει τα σύνορά της απέναντι στην άψογη λειτουργία 
των κυκλωμάτων της λαθρομετανάστευσης που εισπράττουν δισεκατομμύρια από τους 
απελπισμένους συνανθρώπους μας που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα. Τους φέρνουν 
στα νησιά, βυθίζουν τα καράβια και οι ελληνικές λιμενικές αρχές απλά τους συλλέγουν, 
κάτι που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και πράγματι το κάνουν, σύμφωνα με τις διεθνείς 
συνθήκες. 

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών για 
αυτή την κατάσταση γιατί: 
1. δεν φρόντισε να θέσει έγκαιρα το θέμα των μη νόμιμων μεταναστών σε συνεργασία 

με τις υπόλοιπες χώρες στην Ε.Ε. 
2. δεν κατήγγειλε στην Ε.Ε. τις χώρες που δεν τηρούν τη συμφωνία
3. ουσιαστικά δεν αντιμετώπισε το θέμα καθώς, ενώ διατυμπανίζει ότι έχει την καλύτερη 

μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, κατά βάθος παραμένει μέχρι σήμερα 
παθητικός παρατηρητής. 

Δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της μεταναστευτικής πολιτικής όταν:
1. κανείς δε γνωρίζει στη χώρα αυτή πόσοι είναι οι νόμιμοι μετανάστες ενώ έχει 

ακουστεί από τα ΜΜΕ και η πιο ακραία εκδοχή, ότι δηλαδή 150.000 παράνομοι 
μετανάστες εισέρχονται κάθε χρόνο στη χώρα, άρα 1.500.000 σε δέκα χρόνια, άρα 
σύνολο μεταναστών 2.500.000 – 3.000.000. 

2. κανείς δεν γνωρίζει αν τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει καν πολιτική για τη 
μετανάστευση

3. κανείς δε γνωρίζει τί θα γίνει με τα μεγάλα γκέτο της δυστυχίας των Πατρών, των 
Αθηνών και άλλων περιοχών της χώρας

4. κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί την τετραετία 1990-1994 συνέβη το ίδιο ακριβώς 
με ό, τι συμβαίνει από το 2004 έως σήμερα, δηλαδή όπως τότε είχαμε ανεξέλεγκτη 
εισροή μη νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα, έτσι συμβαίνει και σήμερα. 

Έπρεπε να ενισχυθεί η δύναμη του ακροδεξιού ελληνικού κόμματος για να 
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αρχίσει τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα ελληνικά κόμματα να ασχοληθούν με το 
θέμα;

Το δίλημμα σήμερα δεν είναι ο εξισλαμισμός της Ευρώπης ή ο εξευρωπαϊσμός 
του ισλαμισμού, αλλά αφενός το τί θα κάνουμε με τα εκατομμύρια των μη μόνιμων 
μεταναστών που εισρέουν καθημερινά σε χώρες της Ε.Ε., η δυστυχία των οποίων 
ενδεχομένως είναι μεγαλύτερη στην Ε.Ε. από ό, τι αν παρέμεναν στην πατρίδα τους, και 
αφετέρου πώς θα αποφύγουμε την περίπτωση της επέκτασης αυτής της δυστυχίας στους 
γηγενείς πληθυσμούς.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν προϋποθέσεις για ανεξέλεγκτες καταστάσεις στις 
χώρες μας και θέτουν υπό αίρεση βασικές αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Και η λύση δεν μπορεί να δοθεί από πουθενά αλλού, παρά μόνο από τις 
Βρυξέλλες, αφού και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. αναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα αυτό 
της χώρας μας και των άλλων χωρών της νότιας Ευρώπης είναι και δικό τους πρόβλημα. 
Ο δρόμος για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης είναι μακρύς και δύσκολος, 
αλλά η αρχή έχει γίνει. Είναι έκδηλη η  ανάγκη για περαιτέρω και καλύτερο συντονισμό 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τους διεθνείς οργανισμούς αλλά 
και με τις χώρες προέλευσης μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, για την επιτυχή 
αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ασφάλειας.

Παντελής Γεωργογιάννης 
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