
Παιδιά µεταναστών µπαίνουν στην τάξη χωρίς να 
καταλαβαίνουν ούτε λέξη ελληνικά 

µέγεθος γραµµατοσειράς   Εκτύπωση Σχολιάστε πρώτος! 

 

Αλλόγλωσσα παιδιά η µετανάστες µεταφέρονται αµέσως στις τάξεις των σχολείων, χωρίς να 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα µε αποτέλεσµα να κάθονται στην τάξη τις 32 από τις 37 ώρες 

διδασκαλίας να ακούουν και να µην καταλαβαίνουν τίποτε.

Αυτό κατάγγειλε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ∆ηµήτρης Ταλιαδώρος ο 

όποιος ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει ο σηµερινός τρόπος ένταξης των µεταναστών στα σχολεία και 

προειδοποίησε ότι µπορεί αν υπάρξουν χειρότερα από εκείνα που είδαµε στο Γυµνάσιο Βεργίνας µεταξύ 

µαθητών. Επίσης η αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Λένια Σεµελίδου µε τη σειρά της είπε ότι έρχονται µαθήτριες 

στα σχολείο που δεν γνωρίζουν αν πουν καληµέρα και όταν χρειαστεί αν επικοινωνήσουν µε τους γονείς 

τους χρειάζονται µεταφραστές. 

Τα πιο πάνω λέχθηκαν κατά τη συζήτηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νεαρές µετανάστριες 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε συνάρτηση µε τα ευρήµατα πρόσφατης έρευνας του Μεσογειακού 

Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (αύριο Τετάρτη εκτενές ρεπορτάζ). 
 

Το σχετικό θέµα ενέγραψαν από κοινού ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης και η Βουλευτής του 

∆ΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου. 

«Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι πρέπει το κράτος να εφαρµόσει µια συγκροτηµένη µεταναστευτική πολιτική 

η οποία να αρχίζει από το δηµόσιο σχολείο. Είναι ένα ζητούµενο το οποίο αν δεν εφαρµοστεί στην πράξη θα 

γεννήσει πάρα πολλά προβλήµατα, εκφοβισµό στο σχολείο, ρατσισµό στο σχολείο κλπ» δήλωσε µετά το 

πέρας της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Ανέφερε δε πως δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική ένταξης των παιδιών των µεταναστών στη σχολική 
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µονάδα αλλά ούτε και ουσιαστική πολιτική εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και διερωτήθηκε «πως είναι 

δυνατόν ένας µαθητής απ' οπουδήποτε και αν κατάγεται να πηγαίνει από τη µια τάξη στην άλλη χωρίς να 

γνωρίζει στοιχειώδη ελληνικά;» 

Ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι πρόκειται για ένα θέµα που δεν χρήζει κοµµατικής αντιπαράθεσης και ως εκ 

τούτου θα πρέπει υπάρξει συναπόφαση σε εθνικό επίπεδο. «Το πώς χειριζόµαστε τους µετανάστες αποτελεί 

θέµα εθνικής πολιτικής» είπε. Σηµείωσε ακόµη πως δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η γκετοποίηση των 

παιδιών των µεταναστών και να οδηγούνται αυτά τα παιδιά στο περιθώριο. 
 

Η Βουλευτής του ∆ΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε πως πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόβληµα 

που δεν υπάρχει µόνο στην Κύπρο, σηµείωσε πως στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται σε 

µεγαλύτερο βαθµό. 

Είπε πως από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που γίνονται δεν υπάρχει 

ικανοποιητική πολιτική για την αντιµετώπιση των µαθητριών µεταναστριών µέσα στα σχολεία. 

Μάλιστα η κ. Κυριακίδου έκανε λόγο και για µια περίπτωση µαθήτριας που προέρχεται από τις Φιλιππίνες, 

και η οποία αντιµετωπιζόταν από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ως το παιδί για τα θελήµατα τους, «να τους 

φέρνει τη τσάντα τους, να τους αγοράζει πράγµατα από την καντίνα». 
 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου δήλωσε ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης έχουν γίνει 

αρκετά βήµατα για να αντιµετωπιστεί το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Σηµείωσε δε πως ο κεντρικός στόχος για µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που θα δηµιουργήσει ένα 

ανθρώπινο, δηµοκρατικό και πολυπολιτισµικό σχολείο θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί άµεσα αλλά και 

µακροπρόθεσµα αυτό το φαινόµενο και πρόσθεσε ότι τα αναλυτικά προγράµµατα έτσι όπως έχουν 

επεξεργαστεί συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Τέλος η Βουλευτής του ∆ΗΚΟ Αθηνά Κυριακίδου ανέφερε ότι πρέπει να εκπαιδεύσουµε τα παιδιά να 

συµβιώνουν µε τη διαφορετικότητα, προσθέτοντας πως τα παιδιά των µεταναστών πρέπει να ενταχθούν 

στην κυπριακή κοινωνία προς όφελος όλων µας. 
 

∆ηµοσιευµένο στο  ∆ηµόσια 
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