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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο γισζζηθέο επηινγέο θαη ηηο γισζζηθέο αληηιήςεηο 

ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ γχξσ απφ ηε δηγισζζία ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζην ζέκα ησλ 

γισζζψλ, νη νπνίεο ηνπο σζνχλ ζηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε επξχηεξε θνηλσλία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ πνηνηηθνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ζε Αιβαλνχο γνλείο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα παξακνλήο 

ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε ειιεληθή γιψζζα έρεη θπξηαξρήζεη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, ηα νπνία 

αλαπηχζζνπλ κηα δηγισζζία θπξίαξρε πξνο ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ. Αθφκε ε είζνδνο ησλ παηδηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, θαζψο θαη ε 

άπνςε ησλ γνλέσλ γηα ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ γισζζψλ θαίλεηαη λα έρνπλ 

επεξεάζεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ γνλέσλ. Σέινο, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

αλαδείρζεθαλ ζέκαηα ξαηζηζκνχ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: γισζζηθέο επηινγέο, αιινδαπνί γνλείο, Αιβαλνί δεχηεξεο γεληάο, 

δηγισζζία, πξψηε γιψζζα, δεχηεξε γιψζζα, γισζζηθή ππνρψξεζε, γισζζηθή 

ππνρψξεζε. 

 

Abstract 

This paper explores the language choices and linguistic perceptions of foreign parent 

about their children‟s bilingualism. More specifically, the purpose of the research is to 

highlight the parents' perceptions of the language, which motivate them in their 

language choices, taking into account the impact of the wider society. In order to 

conduct the research it was chosen to use the qualitative methodological tool of the 

semi-structured interview with Albanian parents who have at least 10 years of 

residence in Greece. 
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This research shows that Greek language has dominated the majority of cases in the 

communication between parents and children, which develop a bilingualism that is 

dominant to the Greek language to a greater or lesser extent. Even the children's 

entrance to the Greek school, as well as the parents' view of the social status of 

languages, seem to have influenced the parents' language choices. Finally, interviews 

revealed racist issues in many families of the sample. 

 

Keywords: linguistic choices, foreign parents, Albanians of second generation, 

bilingualism, first language, second language, language maintenance, language 

reduction. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1990, ε Διιάδα ιφγσ ηεο 

δηέιεπζεο θαη δηακνλήο κεηαλαζηψλ ζ‟ απηή, κεηαηξέπεηαη ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. ιε απηή ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηνλ ειιεληθφ ρψξν, δεκηνχξγεζε λέα 

δεδνκέλα ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο θαη θαη‟ επέθηαζε πξνθάιεζε αιιαγέο 

θαη ζην καζεηηθφ θφζκν, φπνπ μαθληθά ζπλππήξραλ παηδηά δηαθνξεηηθήο εζληθήο, 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. ιεο απηέο νη αιιαγέο ζην πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο ζέηνπλ ηελ Διιάδα κπξνζηά ζε κηα εληειψο λέα πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ 

πξνθχπηνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα κε θεληξηθφ ππιψλα ην δήηεκα επαθήο ησλ 

γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ αληηκεηψπηζε, σζηφζν, πνπ ζα έρνπλ νη γνλείο 

απέλαληη ζην δήηεκα ησλ δχν γισζζψλ ζα θαζνξίζεη αλ ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη 

κνλφγισζζα ή δίγισζζα. Δηδηθά φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δίγισζζεο νηθνγέλεηεο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη γισζζηθέο επηινγέο ησλ γνλέσλ, απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

απέλαληη ζηηο δχν γιψζζεο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε νηθνγελεηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο πξνέθπςε 

αξρηθά απφ ηελ θαηαγσγή ηεο κεηέξαο κνπ απφ ηελ Αιβαλία. ληαο έλα παηδί 

γελλεκέλν ζηελ Διιάδα θαη κε ηνλ έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ Έιιελα, δελ είρα πνηέ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζσ ηελ αιβαληθή γιψζζα απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαηά ηα παηδηθά 

ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε πξψηε γιψζζα ηεο κεηέξαο κνπ. Απηφ ην γεγνλφο 

ηξνθνδφηεζε ηελ επηζπκία θαη ηελ πεξηέξγεηα κνπ κεγαιψλνληαο λα αλαδεηήζσ 

ιφγνπο θαη αηηίεο πνπ νη νηθνγέλεηεο αιινδαπψλ γεληθφηεξα νδεγνχληαη ζηε 

γισζζηθή δηαηήξεζε ή ηε γισζζηθή ππνρψξεζε αληίζηνηρα. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ απηνχο ηνπο γνλείο ζην λα κεηαδψζνπλ ή φρη ζηα παηδηά ηνπο ηελ κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα; Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ έλα γνληφ λα κάζεη κηα γιψζζα 

ζηα παηδηά ηνπ; Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο θνηλσλίαο ζηελ απφθαζε πνπ παίξλνπλ νη 

αιινδαπνί γνλείο; 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ νηθνγελεηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο, ε 

νπνία επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζσ κε 

γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηελ πνιππιεζέζηεξε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ζηελ Διιάδα. 

Καξπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα δηεξεχλεζε 

ησλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ πνπ δηακνξθψλνπλ γισζζηθέο επηινγέο θαη κ‟ απηφ ηνλ 
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ηξφπν κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε πξνζηαζία ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. 

Χο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο, έηζη ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαλεξψζνπκε 

ην ηδηαίηεξν γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θνξηίν πνπ απηνί νη άλζξσπνη 

θνπβαιάλε. 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Γεψξγην Νηθνιάνπ 

γηα ηελ ζπλερφκελε βνήζεηά ηνπ. Ζ θαζνδήγεζή ηνπ πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, νη παξαηεξήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ε επνηθνδνκεηηθή  ζπλεξγαζία καο ππήξμαλ 

θαίξηεο γηα ηελ πνξεία θαη νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

νιφςπρα φινπο ηνπο Αιβαλνχο γνλείο, νη νπνίνη δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σνπο επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε  πνπ  

κνπ έδεημαλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα θαηαζέζνπλ ηα βηψκαηα, ηηο 

εκπεηξίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σέινο, επραξηζηψ 

ζεξκά φινπο ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη γηα ηελ 

ελζάξξπλζε πνπ κνπ πξνζέθεξε ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Πάλσ απ‟ φια είκαη 

επγλψκσλ ζηνπο γνλείο κνπ, θαζψο θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ, γηα ηελ νιφςπρε αγάπε θαη 

ππνζηήξημή ηνπο φια απηά ηα ρξφληα ζε θάζε κνπ βήκα.   

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ κεγάιε δηέιεπζε νκνγελψλ θαη αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο. Δθ ησλ θπξηφηεξσλ ζεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ήηαλ, πσο φινη απηνί 

νη κεηαλάζηεο ζα ελζσκαησζνχλ θαη ζα αθνκνησζνχλ απφ ηελ θνηλσλία καο, κε πην 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηή ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο.Απηφ πνπ 

θαηεπζχλεη ζηελ νπζία ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο,είλαη ε 

δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο πνπ 

απνηεινχλ κηα νκνγελή νκάδα κε κεγάιε γεσγξαθηθή θαη ελδνεπαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα. Πνιιά απφ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νηθνγελεηψλ θνηηνχλ πιένλ 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αξρίδνπλ λα εηζέξρνληαη ζηγά ζηγά ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 



[8] 
 

πσο αληηιακβαλφκαζηε, ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

κεηαλάζηεο ζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ιφγσ ησλ λέσλ αλαγθψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ, θαζηζηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. χκθσλα κε έξεπλα ησλ 

Σζηηζειίθε θαη Υξηζηφπνπιν (1997), ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε ησλ αιινδαπψλ, πνπ απνηεινχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δίγισζζεο νκάδεο, νδήγεζε ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ παξνπζίαο ηνπο 

ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν ηνπ 4%. Καζψο ινηπφλ, νη κεηνλνηηθέο γιψζζεο πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα ζπζρεηίδνληαη κέζσ ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηα γεηηνληθά 

θξάηε, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ γισζζψλ αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε 

ζπξξίθλσζε ή ζηελ πξναγσγή ηνπο αληίζηνηρα. 

Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, ηελ ζεκαζία κειέηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξνζδνθηψλ ησλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ. Δηδηθά εθείλσλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ είηε 

γελλήζεθαλ είηε ήξζαλ ζε κηθξή ειηθία εδψ πέξα, παξαθνινχζεζαλ ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εξγάδνληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Καηά πφζν απηνί νη 

άλζξσπνη αηζζάλνληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκηθά ή γισζζηθά, αθφκε θαη αλ 

θαηεπζχλνληαη απφ ηηο ίδηεο θηινδνμίεο θαη ζηφρνπο κε Έιιελεο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε κ‟ απηνχο; Καηά πφζν ν 

πνιηηηζκφο θαη ε γιψζζα πνπ θέξνπλ νη γνλείο ηνπο απφ ηελ παηξίδα ηνπο θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, απνηεινχλ εκπφδην ή 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο; 

Με βάζε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, βιέπνπκε φηη νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε θαη 

αθνκνίσζή ηνπο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ κεηνλεθηηθήο 

κεηαρείξηζεο θαη απνθιεηζκνχ ηνπο απφ απηήλ, ιφγσ ηεο εζληθφηεηαο ηνπο ή ηεο 

ζξεζθείαο ηνπο, ε ρακεινχ θχξνπο γιψζζα ηνπο, ν βαζκφο επηπνιηηηζκνχ ησλ 

γνλέσλ αιιά θαη ησλ ηδίσλ, σζνχλ ππνζπλείδεηα απηή ηε γεληά ησλ κεηαλαζηψλ 

ηφζν ζε γισζζηθέο φζν θαη ζε πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο γισζζηθήο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ πφιε 

ησλ Ησαλλίλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε 
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γεληά απηή δηαηεξεί ηε γιψζζα αιιά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο 

ηεο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε έξεπλα καο θαη 

ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, 

θαζψο θαη ε επηζηεκνληθή αμία ηελ νπνία ζεσξνχκε φηη έρεη ε έξεπλα. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη έπεηηα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο «δεχηεξεο 

γεληάο ησλ κεηαλαζηψλ» θαη πεξηγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην 

ζηάδην ηεο ελζσκάησζήο θαη αθνκνίσζήο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. ην ίδην 

θεθάιαην γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα 

ζέκαηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. 

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο γιψζζαο, δίλνληαη νη 

νξηζκνί ηεο «πξψηεο», «δεχηεξεο» θαη «μέλεο» γιψζζαο, αιιά γίλεηαη θαη κηα 

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ ηξηψλ ελλνηψλ.ην ηέηαξην θεθάιαην δηεξεπλάηαη 

ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο (κνξθέο δηγισζζίαο, δηάθξηζε ζε αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή), ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο, θαζψο θαη ε γισζζηθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα απηή ηελ ζηηγκή. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο θαη ηεο γισζζηθήο ππνρψξεζεο, αιιά θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ή ηελ ππνρψξεζε ηεο κεηξηθήο ησλ αιινδαπψλ 

αληίζηνηρα. ην έθην θεθάιαην, δίλεηαη έλαο ιεπηνκεξήο νξηζκφο ζηηο έλλνηεο 

«ζηάζεηο», «ζηεξεφηππα» θαη «πξνθαηαιήςεηο», αιιά θαη ε ζεκαζία απηψλ απέλαληη 

ζην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο. ην έβδνκν 

θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε, ν ζθνπφο, 

νη ζηφρνη, ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σν 

φγδνν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ γνλέσλ θαη 
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αθνινπζείηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία επηρεηξείηαη ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία βαζίζηεθε 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:Αληηθείκελν θαη ζηόρνη έξεπλαο 

1.1. Αληηθείκελν έξεπλαο 

Σν θαηλφκελν ηεο πνιπγισζζίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ απνηειεί κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα. Μαδί κε ηελ ειιεληθή ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο κεηνλνηηθέο γιψζζεο 

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ε θαζεκία: ε αξσκνπληθή (ή βιαρηθή ή θνπηζνβιαρηθή), ε 

αξβαλίηηθε, ε ζιαβνκαθεδνληθή, ε ειιεληθή ξνκαλί, ε ηνπξθηθή θαη ε 

πνκαθηθή(ειιά-Μάδε, 2001: 173). Δπίζεο κέρξη ζήκεξα νκηιείηαη αθφκε θαη ε 

πνληηαθή δηάιεθηνο, πνπ γλψξηζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηνλ 

εξρνκφ Πνληίσλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε (ειιά-Μάδε, 2001: 174), αιιά 

πεξηνξίδεηαη κεηαμχ λέσλ Διιήλσλ/ίδσλ νκηιεηψλ/ξηψλ κε παξαδνζηαθά πνληηαθή 

θαηαγσγή (Υαηδεζαββίδεο, 2008: 147-148). 

χκθσλα κε ηνλ Σζηνχκε (2003), σζηφζν, ε γλψζε πνιιψλ γισζζψλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλή γλψκε ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ηάζε 

εθκνληεξληζκνχ, πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε 

ρψξα εηζαγσγήο κεηαλαζηψλ θαη φρη ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ φπσο παιαηφηεξα. 

ηελ νπζία ην δήηεκα ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ καζεηψλ ζην ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπδεηείηαη πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, επί Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο (Σζηνχκεο, 2003: 17). 

ηε παξνχζα έξεπλα επηδηψθεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ επηινγψλ ησλ γνλέσλ δίγισζζσλ παηδηψλ δεχηεξεο γεληάο γηα ηε 

δηγισζζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ. Αθφκε δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθαλ νη επηινγέο θαη νη 

ζηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ε επξχηεξε θνηλσλία ζηε δηακφξθσζε 

απηψλ ησλ επηινγψλ. 
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1.2. θνπόο θαη ζηόρνη έξεπλαο 

Ζ έξεπλα έρεη σο γεληθφηεξν ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλθαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ Αιβαλψλ γνλέσλ γχξσ απφ ηε γιψζζα πνπ ζα κάζνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

γισζζηθέο ηδεoινγίεο απφ ηηο νπνίεο δηαθαηέρνληαη νη γνλείο θαζψο θαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο, νη νπνίεο ηνπο σζνχλ ζηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ε επξχηεξε θνηλσλία. Δπηκέξνπο ζηφρν απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ 

εμήο εξσηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο: αλ παξνηξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αιβαληθή, πνηεο είλαη νη γισζζηθέο ηνπο επηινγέο θαζψο θαη πνηεο 

είλαη νη επαθέο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αθνξνχλ ηε γισζζηθή 

θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηεί ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ αιινδαπψλ, ηηο 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αμία εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ θαη θαηά πφζν απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο πνπ εθαξκφδνπλ, θαη ηέινο πψο ε θνηλσλία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο) επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηγισζζία ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην νπνίν επηιέρζεθε ήηαλ ε 

ζπλέληεπμε. Δπηιέρζεθε ν ηχπνο ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη δηαηππψζεθαλ 

αλνηρηέο εξσηήζεηο ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηάπνπ είραλ σο ζηφρν ηελ εκβάζπλζε 

θαζψο θαη ηελ ιεπηνκεξή άληιεζε πιεξνθνξηψλ. 

1.3. Δπηζηεκνληθή αμία έξεπλαο 

Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ησλ γισζζψλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ 

Αιβαλία έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα Οη κέρξη ζηηγκήο 

έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί (Υαηδεδάθε 2005, Gogonas 2007, 2009, 

Μαιηγθνχδε 2010 θ.α.),επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ζηε 

γισζζηθή ρξήζε γνλέσλ θαη παηδηψλ, ζηε ζηάζε ησλ γνλέσλ πξνο ηελ αμία 

εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ, ζηε γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη 

ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γνλέσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο. πσο επηζεκαίλεη ε Γθατληαξηδή (2012) ζηελ έξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηηο 

γισζζηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο παηδηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, έλα θελφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο, αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδενινγηθφ-
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πνιηηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο δηγισζζίαο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαδείμεη ε δηεξεχλεζε 

ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ.  

Ζ επηζηεκνληθή αμία ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη πξνζπαζεί λα 

κειεηήζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο γισζζηθέο αληηιήςεηο θαζψο θαη ηηο επηινγέο ησλ 

γνλέσλ δεχηεξεο γεληάο, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. Γίλνληαο θσλή ζηνπο γνλείο 

επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζπαζεηψλ, ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη 

ησλ εκπνδίσλ ησλ νπνίσλ ζπλαληνχλ θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο 

επηινγψλ . 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:Μεηαλάζηεπζε 

2.1. Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηε Μνπζνχξνπ (1991), κεηαλάζηεπζε είλαη ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ παηξηθή ηνπ γε ή ζε μέλεο ρψξεο (εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε) ή ζε άιιν ηφπν ηεο ίδηαο ρψξαο (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε) κε ζθνπφ 

πάληα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Ζ κεηαθίλεζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη φηαλ ην 

πεξηβάιινλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, κέζα ζην νπνίν δεη θαη θηλείηαη ην άηνκν, δελ 

ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη ηηο επηδηψμεηο ηνπ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ. Τπάξρεη, σζηφζν, θαη ε ζχγρξνλε λεσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πνπ 

αθνξά ηε ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε πνπ ζπλδέεηαη απνιχησο κε ηελ εθβηνκεράληζε 

θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνήιζε απφ απηήλ 

(Μνπζνχξνπ, 1991). 

Ζ Διιάδα σο κηα ρψξα κε ηδηαίηεξε γεσπνιηηηθή ζέζε (θαη κε εθηεηακέλα 

πδάηηλα θαη ρεξζαία ζχλνξα) αλάκεζα ζε ηξεηο Ζπείξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά κε ηελ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαζίζηαηαη 

πξννξηζκφο, έζησ θαη σο πέξαζκα, γηα αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ 

ηελ θηψρεηα, ηηο δηψμεηο θαη ηνπο πνιέκνπο. Χο εζληθφ θξάηνο ε Διιάδα είρε γηα 

δεθαεηίεο αξλεηηθφ ηζνδχγην, αλαθνξηθά κε ηα θαηλφκελα ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε ρψξα. Ήδε απφ ην 19
ν
 αηψλα ε ρψξα ηξνθνδνηνχζε κε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηηο αγνξέο ησλ αλαπηπγκέλσλ δπηηθψλ θξαηψλ, δηαηεξψληαο ην 

ηζνδχγην αξλεηηθφ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
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„80, φηαλ έλα καδηθφ ξεχκα παιηλλφζηεζεο απφ ηε Γεξκαλία αληέζηξεςε ηελ 

θαηάζηαζε (Νηθνιάνπ, 2011).  

Αλαθνξηθά κε ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, βαζηζκέλνη ζηνλ 

Γεσξγνχια (1998, ζην Μαξβάθεο, Παξζάλνγινπ& Παχινπ, 2001): έλα εθαηνκκχξην 

κε γεγελείο θαηαθζάλνπλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ· 

κε ηε ζπκθσλία ηνπ 1919, 25.000 άηνκα κεηαθηλνχληαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία 

(Βνπιγαξία) ζηελ Διιάδα· ν Μηθξαζηαηηθφο Πφιεκνο θαη ε Καηαζηξνθή ηνπ 1922 

νδεγνχλ 1,4 εθαηνκκχξηα Έιιελεο απφ ηελ Μ. Αζία, ηνλ Πφλην θαη ηελ Καππαδνθία 

ζην κεηξνπνιηηηθφ έδαθνο· ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα θχκα κεηνηθεζίαο, 350.000 πεξίπνπ αηφκσλ· ε πηψζε ηνπ Φαξνχθ 

ζηελ Αίγππην νδεγεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο πξνο ηελ 

παηξίδα. 

Αθφκε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, νη επελδχζεηο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εξγαηηθά ρέξηα, δεκηνπξγνχλ απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 σο ην ηέινο ηνπ 1980, δχν κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πξνο ηελ 

Διιάδα (Γεσξγνχιαο, ζην Μαξβάθεο, Παξζάλνγινπ& Παχινπ, 2001). Έλα θχκα 

παιηλλφζηεζεο θπξίσο (έσο ην 1985, 617.000 Έιιελεο κεηαλάζηεο), αιιά θαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ απφ ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (Αθξηθή, Αζία), νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο βηνκεραλίαοθαη εκπνξίνπ, ηηο νπνίεο νη Έιιελεο 

απνξξίπηνπλ, ιφγσ ρακεινχ γνήηξνπ, αλζπγηεηλήο θαη θαθνπιεξσκψλ (Γεσξγνχιαο, 

ζην Μαξβάθεο, Παξζάλνγινπ& Παχινπ, 2001, Μνπζνχξνπ, 1991). Απφ ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απμάλεηαη, πξνεξρφκελν θπξίσο 

απφ ηελ πξψελ ΔΓ (Πφληηνη) θαη ηηο άιιεο αλαηνιηθέο ρψξεο, ελψ αξρέο ηνπ 1990 

ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Αιβαλία, πξνθάιεζε έλα θχκα κεηαλαζηψλ θνληά 

ζην κηζφ εθαηνκκχξην (Γεσξγνχιαο, ζην Μαξβάθεο, Παξζάλνγινπ& Παχινπ, 

2001). 

Αλαινγηδφκελνη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα, 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ δελ 

ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε πνπ πήξαλ νη γνλείο ηνπο θαη ήηαλ ππνρξεσκέλα 

λα ηνπο αθνινπζήζνπλ ζε κηα λέα ρψξα «γηα ην θαιφ» ηνπο (Νηθνιάνπ, 2009). 

Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. 

Αλαγθάδνληαη θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο λα απνθνπνχλ απφ ην νηθείν ηνπο 
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πεξηβάιινλ θαη λα απνρσξηζηνχλ αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, εξρφκελνη ζε έλα λέν 

θαη άγλσζην ηφπν, ζηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ.  

Κνκβηθφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη ε επηηπρία 

ή απνηπρία ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Σν κεηαλαζηφπνπιν εηζέξρεηαη ζην 

ζρνιείν κε ηξία ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα (Μνπζνχξνπ, ζην Μπάγθαβνο& 

Παπαδνπνχινπ, 2006): Πξψηνλ, δελ γλσξίδεη θαζφινπ ή ηνπιάρηζηνλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, δεχηεξνλ, αγλνεί θαη 

δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη 

ηξίηνλ, έρεη θνηλσληθνπνηεζεί ζε κηα άιιε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ηελ νπνία ελδέρεηαη λα δηαηεξνχλ δσληαλή νη γνλείο ηνπ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα 

ην παηδί, ελψ έρεη κάζεη λα επηθνηλσλεί ζε κηα άιιε γιψζζα, ηε κεηξηθή ηνπ -ε νπνία 

ην ζηηγκαηίδεη κέζα ζ‟ έλα γισζζηθά νκνηνγελέο πεξηβάιινλ- θαιείηαη λα κάζεη λα 

επηθνηλσλεί ζε κηα λέα γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζην θαηλνχξην ζρνιείν 

(Νηθνιάνπ, 2009). Σν λέν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ελαπνζέηεη ηε κφξθσζή 

ηνπ, ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά θαη πηζαλψο αγλνεί ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, ψζηε λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ ίδηα ε ηαπηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ θινλίδεηαη απφ ηελ μαθληθή αιιαγή θαη παξνπζηάδεηαη αλήκπνξν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα θαηάζηαζε. 

Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην λέν πνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα -ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ην παηδί γηα λα εληαρζεί- θαη ζηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ -ηελ νπνία 

αλ αξλεζεί ζα είλαη ζαλ λα ηελ πξνδίδεη- δεκηνπξγεί απηφ πνπ ν Σζανχζεο (1983, νπ. 

αλαθ. ζην Νηθνιάνπ, 2009) νλνκάδεη «νξηαθφ άλζξσπν», φξνο πνπ ππνλνεί ζαθψο 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ άγλνηα ηεο γιψζζαο 

επζχλεηαη γηα πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ, θαζψο ζηεξνχληαη ην βαζηθφηεξν κέζν επηθνηλσλίαο. Ζ θαηάζηαζε 

δηγισζζίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη θαη θαζηζηά 

πξνβιεκαηηθή ηελ θνηλσληθνπνίεζε ζην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

2.2. Μεηαλάζηεο Γεύηεξεο Γεληάο 

Έλα δήηεκα ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρεη απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί 

ηνπο εξεπλεηέο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσλά καο είλαη ην δήηεκα ησλ 

κεηαλαζηψλ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη έλαο 
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ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο πνπ λα κπνξεί λα νξίζεη κε ζαθήλεηα απηέο ηηο δπν γεληέο. 

Πφηε ινηπφλ έλαο κεηαλάζηεο ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ πξψηε θαη πφηε ζηελ 

δεχηεξε γεληά; 

χκθσλα κε παξαδνζηαθέο κειέηεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Child (1943:3) 

έλαο κεηαλάζηεο πνπ έξρεηαη ζε κηα ρσξά ζε πάξα πνιχ κηθξή ειηθία ή γελληέηαη ζ‟ 

απηήλ, ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ. Καηά ηνπο Portesθαη 

Zhou (1993), ζηε δεχηεξε γεληά αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ πήγαλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο 

πξηλ γίλνπλ 12 εηψλ ή ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο απφ 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ γεγελή γνλέα. Άιινη πάιη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ζηε δεχηεξε 

γεληά αλήθνπλ ηα παηδηά εθείλα πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηελ ρψξα 

κεηαλάζηεπζεο, ελψ ηα παηδηά πνπ ήξζαλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία θαηά ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη θνηλσληθνπνηήζεθαλ ζ‟ απηή αλήθνπλ ζηελ 

γεληά «1,5» (Warner, 1998:3). Γηα άιινπο εξεπλεηέο νη απφςεηο πνηθίινπλ, θαζψο 

ζεσξνχλ φηη ζηε δεχηεξε γεληά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί 

ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ, αιιά ήιζαλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο πξηλ ηελ 

ειηθία ησλ 6, ή ησλ 12, ή αθφκε θαη ησλ 15 εηψλ ή άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο (Andall, 2002). 

ηηο Ζ.Π.Α. νη θνηλσληνιφγνη ζεσξνχλ ζαλ δεχηεξε γεληά εθείλνπο ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη κεηαλάζηεπζαλ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ φζνπο κεηαλάζηεο γελλήζεθαλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο, ηνπο 

εληάζζνπλ ζηε «λέα» δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ (Portes, 1994:634). Απηφ νθείιεηαη 

ζηελ αδπλακία ζπκθσλίαο ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ γηα ηελ δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, 

ε νπνία είλαη εχινγφ κε ηε ζεηξά ηεο λα εγείξεη πξνβιήκαηα κεζνδνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηηο εθάζηνηε έξεπλεο. Καηά ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ πεξί γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο ή γισζζηθήο ππνρψξεζεο, αιιά θαη αθνκνίσζεο ή φρη ησλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο, ε αδπλακία έληαμεο, ησλ κεηαλαζηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο θαη απηψλ πνπ ήιζαλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία ζε δχν μερσξηζηέο 

νκάδεο, φπσο είλαη θπζηθφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα (Portes, 

1994). 

ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη αθφκε κηα νπζηαζηηθή 

δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ πνπ λα έρεη γελλεζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο, θαζψο θάπνηα 

απφ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ηεο πξψηεο γεληάο πνπ ήξζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
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ηνπ ‟80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, θνηηνχλ αθφκε ζην ειιεληθφ ζρνιείν ή 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε γεληά ζα κπνξνχζε απφ θάπνηνπο λα ζεσξεζεί θαη σο γεληά 1,5, 

κνινλφηη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο γεληέο 1,5 θαη 2 δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί αθφκε 

πιήξσο θαη ε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. 

χκθσλα κε ηνλ Σζίκπν (2001) ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθνχλ 

ζηελ Διιάδα είλαη ειηθίαο 15 έσο 45 εηψλ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

θπκαίλεηαη ζην 10%, θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα ππεξβαίλεη αθφκε θαη ην 40% 

(Φαθηνιάο, 2002). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ Fakiola (2003),ζηελ Διιάδα θαηνηθνχλ 

απηή ηε ζηηγκή 600.000 Αιβαλνί, ηελ ζηηγκή πνπ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 

θπκαίλεηαη ζηα 11.000.000. Απφ ην 2006 έσο ην 2011, ήξζαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 

64.087 Αιβαλνί κεηαλάζηεο, ελψ ην 2010 κφλν ήξζαλ 10.165 κεηαλάζηεο απφ ηελ 

γεηηνληθή ρψξα (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 2011). ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα ειιεληθή εθπαίδεπζε απηή ηε ζηηγκή θνηηνχλ γχξσ ζηνπο 80.000 

καζεηέο απφ ηελ Αιβαλία, εθ ησλ νπνίσλ νη 6.000 είλαη νκνγελείο ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007). 

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη γηα ηα δεηνχκελα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, σο «δεχηεξε γεληά» κεηαλαζηψλ ζα ζεσξεζνχλ ηα παηδηά ησλ 

πξψησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, πνπ κπνξεί λα ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζε ειηθία 

κηθξφηεξε ησλ δχν εηψλ ή εθείλα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ 

Διιάδα. 

 

2.3. Μεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο θαη ελζσκάησζε 

Οη ιφγνη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχλ έλα κεηαλάζηε ζηελ κεηαθίλεζε απφ 

ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, ζε κηα άιιε ρψξα κπνξεί λα είλαη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί 

αιιά αθφκε θαη πνιηηηζκηθνί. Καηά ηελ κεηάβαζή ηνπο φκσο ζηελ ρψξα ππνδνρήο, νη 

κεηαλάζηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηα δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Αθφκε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη κεηαλάζηεο έξρνληαη παξάλνκα ζε κηα ρψξα θαη 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη πξνβιήκαηα εχξεζεο λφκηκεο 

εξγαζίαο. Απηφ ηνπο δηαθνξνπνηεί θαλεξά απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία θαη θαζηζηά 

επαίζζεηε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Οη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη 
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πξνζσξηλά αθφκε θαη παξάλνκα, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο νηθνλνκηθήο 

θχζεο θαη ίζσο λα επηζηξέςνπλ θάπνηα ζηηγκή ζηε ρψξα ηνπο νηθνλνκηθά αλψηεξνη 

(Heckmann, 2003: 45). 

Πην ηδηαίηεξε είλαη ε πεξίπησζε εθείλσλ ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο, θαζψο ε εθπαίδεπζή θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ζηελ ρψξα 

κεηαλάζηεπζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Αθφκε απηά ηα παηδηά κεγαιψλνπλ κε δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο εζληθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο, θαζψο νη γνλείο ηνπο πξνέξρνληαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, ελψ ηα ίδηα άζειά ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πηνζεηνχλ ζηνηρεία ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία γελληνχληαη θαη κεγαιψλνπλ. Αθφκε, νπθ νιίγεο θνξέο, απηά ηα 

παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα λνκηθήο θχζεο, φπσο είλαη ε απφθηεζε ηεο 

ηζαγέλεηαο ή ηεο ππεθνφηεηαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

χκθσλα κε ηνπο Portes&Zhou (1993), ε έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ 

ρψξα κεηαλάζηεπζεο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απαηηεί ρξφλν, εμαξηάηαη ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ, 

αιιά θαη απφ ην ίδην ην άηνκν. Καηά ηνπο Portes&Zhou(1993) ε πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο 

ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο ηξφπνπο ελζσκάησζεο. Ο πξψηνο ηξφπνο αθνξά 

απηφλ ηνπ επηπνιηηηζκνχ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ ηεο 

δεχηεξεο γεληάο, ν δεχηεξνο απηφλ ηεο έληαμεο ζηελ νηθνλνκηθά θαηψηεξε ηάμε θαη ν 

ηξίηνο απηφλ ηεο γξήγνξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ παξάιιειε δηαθχιαμε ησλ 

ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ ηαρχηεξε ή φρη 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, ζχκθσλα κε ηνπο Portes&Rumbaut 

(2005: 986),είλαη θαηά θχξην ιφγν ν ξπζκφο επηπνιηηηζκνχ ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη 

ησλ γνλέσλ ηνπο, ε αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο 

κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ. 

Με βάζε ηηο κέρξη ζηηγκήο έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηελ ελζσκάησζή θαη έληαμή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν ζην 

επίπεδν ηεο δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ απηά αλαπηχζζνπλ. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ην 
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ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά απηνχο ηνπο 

καζεηέο, θαζψο θαη ην άγρνο απφ ην νπνίν δηαθαηέρνληαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ, αιιά θαη ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο άιισλ ρσξψλ, φπνπ 

θαη εθεί νη κεηαλάζηεο έρνπλ ηελ ηάζε αθελφο λα πξνζαξκφδνληαη πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά ζηε ρψξα ππνδνρήο, αιιά αθεηέξνπ δηαηεξνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. Παξφια απηά θαηά ηνπο Γεψξγα θαη 

Παπαζηπιηαλνχ (νπ. Αλαθ. ζην Μάξθνπ, 1997) ε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα απφιπηεο ηαχηηζεο κε ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, επεξεάδεη αξλεηηθά ηφζν ηελ πξνζαξκνγή φζν θαη ηελ 

ςπρνινγία ησλ κεηαλαζηψλ. 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ νη κεηαλάζηεο θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αθεηεξία 

ηνπο ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δηαθνξέο. Σα πξνβιήκαηα απηά πέξα απφ 

ηελ γλψζε ηεο γιψζζαο, πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ νηθνλνκηθήο θχζεο πξνβιήκαηα 

αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξεζε λφκηκεο εξγαζίαο, αμηνπξεπνχο 

θαηνηθίαο θ.ιπ.. πσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην Μάξθνπ (1997), νη 

κηθξνθνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ίζσο λα 

επηζεκαίλνπλ αξθεηέο πιεπξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ, δελ δίλνπλ φκσο επί ηεο νπζίαο ιχζεηο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ απηψλ. 

2.4. Παξνπζία Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ Διιάδα, έρνπλ δηεμαρζεί νπθ νιίγεο θνξέο έξεπλεο, πνπ 

είραλ σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο. Δξεπλεηέο φπσο, νη 

Σζνθαιίδνπ (2005), Υαηδεδάθε (2005), Gogonas (2007),Γθατληαξδή (2008) θαη 

Μαιηγθνχδε (2010), δηεξεχλεζαλ ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηηο γισζζηθέο επηινγέο Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηε 

γισζζηθή ρξήζε ηφζν γνλέσλ φζν θαη παηδηψλ, ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ 
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αιβαληθή θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά θαη ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ινηπφλ, θαη ηα επξήκαηα απηψλ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ε αιβαληθή 

γιψζζα εηδηθά κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζπγγελψλ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη σζηφζν φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ππάξρεη θάπνην ζπγγεληθφ κέινο ην νπνίν δελ 

γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παξαθηλνχληαη 

αθφκε θαη ζε πεξηζηαζηαθή ρξήζε ηεο αιβαληθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζ‟ απηφ ην 

ζεκείν, φηη παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

αιβαληθή γιψζζα θπξίσο, ζηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ε ρξήζε ηεο αιβαληθήο 

κεηψλεηαη θαη απμάλεηαη απηή ηεο ειιεληθήο. 

Αθφκε φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο αλ θαη νη γνλείο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αιβαληθά ζηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο, ηα παηδηά ζπλήζσο 

ηνπο απαληνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αιβαληθή πην πνιχ κε 

άιια ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. πλήζσο, αθφκε θαη κε ηνπο νκνεζλείο θίινπο ηνπο  

κηινχλ θπξίσο ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φρη ηφζν ζηελ αιβαληθή. ηαλ ηα παηδηά 

εηζέξρνληαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη γνλείο ηνπο επηιέγνπλ θπξίσο 

ηελ ειιεληθή γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο είηε επεηδή ην ζεσξνχλ σθέιηκν 

γηα ηα παηδηά ηνπο, είηε επεηδή ππάξρεη απηή ε θαηεχζπλζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα κελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. Γελ ιείπνπλ σζηφζν θαη εθείλνη νη γνλείο, πνπ πξνηηκνχλ 

λα απεπζχλνληαη ζηα παηδηά ηνπο θπξίσο ζηελ ειιεληθή, είηε απφ ζπλήζεηα είηε γηα 

λα κάζνπλ ηα παηδηά θαιχηεξα ηελ ειιεληθή γιψζζα, παξαβιέπνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ γισζζηθή ππνρψξεζε ηεο κεηξηθήο.  

Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ, απηά κέζα απφ ηηο έξεπλεο 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ επηθνηλσλία 

ηφζν κε ηνπο γνλείο φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο νκνεζλείο.Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ζεσξνχλ φηη παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ε γλψζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη λα κελ αληηκεησπηζηνχλ ξαηζηζηηθά ή 

ππνηηκεηηθά απφ ηνπο γεγελείο. Αθφκε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απηά ηα παηδηά 

ζεσξνχλ πσο ε αιβαληθή γιψζζα δελ έρεη θακία αμία ηφζν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, φζν 
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θαη γεληθφηεξα, γη‟ απηφ θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ γλψζε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κηα λέα ηαπηφηεηα κε έληνλν ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν θαη κεδακηλά ζηνηρεία ηεο θαηαγσγήο ηνπο θάηη πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη γνλείο απνδέρνληαη. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα Υαηδεδάθε θαη Μαιηγθνχδε (2011), νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αιβαληθή γιψζζα θαη επηζπκνχλ λα ηελ 

κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Γη‟ απηνχο ηνπο γνλείο ε αιβαληθή γιψζζα αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, αιιά απνηειεί θαη 

έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπγγελείο πνπ έρνπλ αθήζεη πίζσ ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο. Αθφκε δελ απνθιείνπλ ην γεγνλφο θάπνηα ζηηγκή λα επηζηξέςνπλ πίζσ 

ζηελ παηξίδα ηνπο, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηελ 

κεηξηθή γιψζζα. Χζηφζν κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαίλεηαη νη γνλείο λα 

κελ δεηνχλ απφ ηα παηδηά ηνπο λα κηιάλε αιβαληθά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ζα ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο λα κηιάλε ηελ αιβαληθή 

γηα λα κελ ράζνπλ ηηο ξίδεο ηνπο, δελ επηδηψθνπλ ηφζν έληνλα ηελ εθκάζεζή ηεο. 

Αθφκε ελψ δείρλνπλ θαηαθαηηθνί ζηελ πηζαλφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο απφ 

ηα ειιεληθά ζρνιεία, δελ είλαη πξφζπκνη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηήζνπλ ζ‟ 

απηά. πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, παξά ηελ επηζπκία 

ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αιβαληθήο, νδεγνχληαη ζηελ θαιιηέξγεηα πεξηζζφηεξν 

ηεο ειιεληθήο παξά ηεο αιβαληθήο. 

Αλάινγα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο Σζνθαιίδνπ 

(2005), φπνπ ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ απνθαζίδνπλ λα κηιήζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν είηε θαη ζηηο δχν γιψζζεο είηε 

κφλν ειιεληθά. ε θακία απφ ηηο νηθνγέλεηεο δελ βξέζεθε ηα παηδηά λα δηαιέγνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ κφλν ζηα αιβαληθά. Αθφκε ζηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε φηη νη δάζθαινη 

δελ δίλνπλ ηελ δένπζα βαξχηεηα ζηελ κεηξηθή γιψζζα απηψλ ησλ παηδηψλ, αιιά 

παξνηξχλνπλ επίζεο ηνπο γνλείο ζηελ επηινγή ηεο ειιεληθήο θαηά ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία θαη φρη ηφζν ηεο αιβαληθήο. πλάκα, ηνλίδεηαη ην 

γεγνλφο, πσο ε παξνπζία θνληηλψλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, 

νδεγεί ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ επίζθεςε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, νπφηε θαη 

εληζρχεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. 
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πσο αλαθέξεηαη ζε άιιε έξεπλα, ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ 

πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, δειαδή 

ηα ειιεληθά θαη φρη ηφζν ηα αιβαληθά. Απηά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ειιεληθή πηζηεχνπλ πσο ζα γίλνπλ πην εχθνια απνδεθηά απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

θαζψο θαη απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν θαη δελ ζα πεξηζσξηνπνηεζνχλ. Θεσξνχλ πσο ε 

γλψζε θαη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο ζα είλαη απηή πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ απνδνρή 

θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία, θαη φηη είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα κηα 

επηηπρεκέλε πνξεία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ζ αιβαληθή γιψζζα ζπκίδεη ζ‟ απηνχο ηηο 

ξίδεο ηνπο, αιιά θξνληίδνπλ λα ηελ κηινχλ κφλν κε ζπγγεληθά πξφζσπα φηαλ είλαη 

αλαγθαίν θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο καθξηά απφ ηνλ ειιεληθφ πεξίγπξν 

(Γθατληαξηδή, 2008). 

Καηά ηνπο Υαηδεδάθε &Μαιηγθνχδε (2011), παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο έξεπλεο γηα ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο, πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη 

έξεπλεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο γισζζηθήο ππνρψξεζεο θαη ηεο γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο, θαζψο ζπλερψο δηακνξθψλνληαη θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο θαη αλαθχπηνπλ 

θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. πλάκα, ε ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα απφ ηελ άιιε, είλαη δχν αληηθαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζίγνπξα ζα ζέηνπλ ζηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο ην κεγάιν δίιεκκα 

ηεο παιηλλφζηεζεο ή ηεο παξακνλήο ζηελ ρψξα κεηαλάζηεπζεο. Αθφκε, απηνί νη δχν 

ιφγνη κπνξεί λα θαηεπζχλνπλ ηνπο γνλείο ζε κηα γισζζηθή δηαηήξεζε ή ππνρψξεζε 

ηεο αιβαληθήο γιψζζαο αληίζηνηρα. πκπεξαζκαηηθά, θαηαλννχκε ηελ αλάγθε 

ζπλερνχο κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ Αιβαλψλ 

πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο, θαζψο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ 

δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ νη απφςεηο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο πάλσ ζην θαηλφκελν 

ηεο δηγισζζίαο αιιάδνπλ θαη δηακνξθψλνληαη θαηλνχξγηεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαηήξεζε ή φρη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:Γιώζζα 

3.1. Οξηζκόο θαη ζεκαζία «γιώζζαο» 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηελ δσή ελφο αλζξψπνπ είλαη ε γιψζζα. πσο 

επηζεκαίλεηαη θαη ζηνλ Αζαλαζίνπ (2001), κέζσ ηεο γιψζζαο έλαο άλζξσπνο κπνξεί 
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λα εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζηάζεηο θαζψο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα 

εθθξάδεη ζθέςεηο, εκπεηξίεο, πξνβιεκαηηζκνχο, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ, λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηέινο λα θαηαλνεί θαιχηεξα 

ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δεη. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηνπ Σξηαληαθπιιίδε 

(1998),«γιψζζα» είλαη εθείλν ην φξγαλν νκηιίαο, έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ, πνπ αμηνπνηεί ηνπο θζφγγνπο γηα λα κεηαδψζεη ζθέςεηο, πιεξνθνξίεο, 

επηζπκίεο, γλψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ν μερσξηζηφο εθείλνο ηξφπνο έθθξαζεο 

ελφο αλζξψπνπ, κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο ή κηαο επηζηήκεο πνπ βνεζάεη 

ζηε ζπλελλφεζε κέζσ ησλ ρεηξνλνκηψλ ή ηεο ζηάζεο ζψκαηνο θ.ιπ.. 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ινηπφλ, πσο ε γιψζζα απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, θαζψο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα γιψζζα. Αθφκε φζν πην θαιφο θάηνρνο κηαο γιψζζαο είλαη 

θάπνηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν έρεη ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ απηή 

ηνπ δίλεη. 

3.2. «Πξώηε», «δεύηεξε» θαη «μέλε» γιώζζα 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θάζε άλζξσπνο καζαίλεη ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα, 

ηελ πξψηε ηνπ γιψζζα, ηελ γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Ση ελλννχκε φκσο 

«πξψηε γιψζζα» ελφο αλζξψπνπ; Χο «πξψηε γιψζζα» (L1),ινηπφλ, νξίδεηαη ε 

γιψζζα πνπ έλαο άλζξσπνο απνθηά θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κέζσ ηεο 

επαθήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη θνηλσληθνπνηείηαη. 

πλψλπκνο ηνπ φξνπ «πξψηε γιψζζα» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν φξνο «κεηξηθή 

γιψζζα», θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε γιψζζα ηεο κεηέξαο είλαη απηή πνπ ην 

παηδί αλαπηχζζεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, κε εμαίξεζε βέβαηα θάπνηεο 

ειάρηζηεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο (Σξηάξρε-Hermann, 2000). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο (Παπαπαχινπ, νπ. αλαθ. ζην 

θνχξηνπ, 1997), ε πξψηε γιψζζα πνπ καζαίλεη ην παηδί ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

απαξαίηεηα ε γιψζζα ηεο κεηέξαο ηνπ, αιιά κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα 

νπνηνπδήπνηε άιινπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ην παηδί. 

Δπηπιένλ,ππάξρνπλ πνιινί έθεβνη πνπ έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα γιψζζα κε 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη αθξίβεηα απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, δειαδή ηε γιψζζα ηεο κεηέξαο ηνπο 

(Παπαπαχινπ, νπ. αλαθ. ζην θνχξηνπ, 1997). 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν«δεχηεξε» γιψζζα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη έρεη 

κηα ηεξαξρηθή ζεκαζία πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

καζαίλεη κηα γιψζζα (Σξηάξρε-Hermann, 2000). Χο δεχηεξε γιψζζα (L2) ζεσξείηαη 

ε γιψζζα πνπ ρξνλνινγηθά αθνινπζεί ηελ πξψηε. Ζ γιψζζα, δειαδή, πνπ καζαίλεη 

έλα άηνκν παξάιιεια κε ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο ή κεηά ηελ 

νινθιεξσκέλε ή εκη-νινθιεξσκέλε αλάπηπμε απηήο. 

Γηα θάπνηνπο νη δχν γιψζζεο «πξψηε» θαη «δεχηεξε» ηνπνζεηνχληαη ζε κηα 

ρξνληθή αθνινπζία (θνχξηνπ, 1997). Πέξα φκσο απφ απηή ηε ρξνλνινγηθή 

αθνινπζία, νη δχν γιψζζεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη ζε δχν άιινπο ηνκείο. Ζ δεχηεξε 

γιψζζα θαηαθηάηαη απφ ην άηνκν θπξίσο κέζσ ηεο νκηιίαο θαη επαθήο κε θπζηθνχο 

νκηιεηέο ηεο γιψζζαο ή κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο θξνληηζηεξηαθψλ ή 

ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Αθφκε άιιε κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ, είλαη φηη 

ε δεχηεξε γιψζζα κπνξεί λα είλαη αλαγθαία γηα ην άηνκν γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

επηθνηλσλία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο φκσο λα είλαη ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ. 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Σξηάξρε – Hermann (2000), ε εθκάζεζε κηαο 

δεχηεξεο γιψζζαο κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε γνλείο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο είηε 

ιφγσ κεηαλάζηεπζεο ζε κηα μέλε ρψξα. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ε δεχηεξε 

γιψζζα πνπ καζαίλεη έλαο άλζξσπνο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαζεκεξηλή 

επηθνηλσλία ηνπ, θαζψο ρξεζηκεχεη άκεζα ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη επηθνηλσλίαο 

ηνπ αλζξψπνπ. Πέξα φκσο απφ ηελ πξψηε γιψζζα, ε δεχηεξε, δηαθνξνπνηείηαη θαη 

απφ ηελ μέλε φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ επνρή καο είλαη ε εθκάζεζε κηαο ή θαη 

πεξηζζνηέξσλ «μέλσλ» γισζζψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο πσο θάζε μέλε γιψζζα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη δεχηεξε. Ζ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο δελ γίλεηαη κέζσ 

ηεο άκεζεο επαθήο κε θπζηθνχο νκηιεηέο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, αιιά θπξίσο κέζσ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ (Σξηάξρε-Hermann, 

2000).Αθφκε, ε δεχηεξε γιψζζα καζαίλεηαη θπξίσο ιφγσ πξνζσπηθήο επηζπκίαο ηνπ 

θάζε αηφκνπ, πνπ ζέιεη λα κάζεη κηα μέλε γιψζζα γηα κνξθσηηθνχο ιφγνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε αιιφγισζζνπο κειινληηθά (Σξηάξρε-

Hermann, 2000). πσο αλαθέξεηαη θαη ζην Γεσξγνγηάλλε (2009)ε εθκάζεζε κηαο 

μέλεο γιψζζαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο επηζπκίεο, ηηο επηινγέο θαζψο θαη ηα 
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ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ πνπ ηελ καζαίλνπλ. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο μέλεο 

γιψζζαο είλαη φηη ζηεξείηαη ελφο άκεζνπ ρψξνπ ρξήζεο, δειαδή ελφο άκεζνπ 

γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο (Γεσξγνγηάλλεο, 2009), αιιά ε εθκάζεζε ηεο γίλεηαη κε 

ηελ ειπίδα λα ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά ζε θπζηθνχο ρψξνπο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

απηήο (θνχξηνπ, 1997), θπξίσο γηα καζεζηαθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο κνινλφηη ε «δεχηεξε» θαη ε 

«μέλε» γιψζζα δελ ηαπηίδνληαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί απηφ λα ζπκβεί, 

φηαλ έλα άηνκν πνπ γλσξίδεη κηα μέλε γιψζζα, πάξεη ηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη 

ζηε ρψξα ρξήζεο ηεο γιψζζαο απηήο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε μέλε γιψζζα 

απνθηά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο ην άηνκν έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα κηιάεη ηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο θαηλνχξγηεο θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο (θνχξηνπ, 

1997). 

3.3. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο «πξώηεο», «δεύηεξεο» θαη «μέλεο» 

γιώζζαο 

πλνςίδνληαο, αληηιακβαλφκαζηε πσο αλάκεζα ζηηο ηξεηο γιψζζεο «πξψηε», 

«δεχηεξε» θαη «μέλε» ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε 

«πξψηε» γιψζζα ηαπηίδεηαη κε ηε κεηξηθή, ελψ «δεχηεξε»ζεσξείηαη ε γιψζζα πνπ 

καζαίλνπκε ακέζσο κεηά ηε κεηξηθή ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ζπλάκα είλαη 

θαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο ζε θαζεκεξηλέο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Ζ «μέλε» γιψζζα απφ ηελ άιιε,είλαη απηή πνπ 

καζαίλνπκε απφ πξνζσπηθή επηζπκία κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζε ελδερφκελεο 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο κε αιιφγισζζνπο ζε κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

‟ απηφ ην ζεκείν θαη έρνληαο θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο 

«πξψηε», «δεχηεξε» θαη «μέλε» γιψζζα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνλ φξν ηεο δηγισζζίαο, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο δηγισζζίαο 

πνπ ππάξρνπλ, αθνχ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηεινχλ νηθνγέλεηεο αιινδαπψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δπν γισζζηθά ζπζηήκαηα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θάζε θνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: «Γηγισζζία» 

4.1. Γηαζαθήληζε ηνπ όξνπ «Γηγισζζία» 

Με κηα πξψηε καηηά oνξηζκφο ηεο δηγισζζίαο θαίλεηαη απιφο θαη θαηαλνεηφο. ηελ 

πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ φκσο απφ απινχο αλζξψπνπο, θαίλεηαη φηη φρη κφλν δελ 

ππάξρεη έλαο θνηλφο νξηζκφο, αιιά θάπνηνη ζα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο γηα 

ην ηη αθξηβψο ελλννχκε κε ηνλ φξν «δηγισζζία». ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γηα 

παξάδεηγκα, νξηζκέλνη κπνξεί λα κηινχλ θάπνηα γιψζζα, αιιά λα κελ κπνξνχλ λα ηε 

δηαβάδνπλ ή λα γξάθνπλ ζ‟ απηή. Άιινη, ελψ φηαλ αθνχλε κηα γιψζζα ή ηελ 

δηαβάδνπλ ηελ θαηαιαβαίλνπλ, δελ κπνξνχλ νχηε λα κηιήζνπλ, νχηε λα γξάςνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, ελψ άιινη κπνξεί λα θαηαιαβαίλνπλ κηα γιψζζα, ρσξίο φκσο 

λα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζ‟ απηή (Baker, 2001). πσο είλαη εχινγν φινη απηνί νη 

νξηζκνί δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά εξσηεκάησλ γηα ην πνηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

θαη πνηνο δελ είλαη δίγισζζνο. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αληηιακβαλφκαζηε, φηη ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο 

δηγισζζίαο είλαη έλα εγρείξεκα αξθεηά δχζθνιν, θαζψο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε 

δηγισζζία κπνξεί λα αθνξά ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο (νκηιία, γξαθή, αλάγλσζε, αθξφαζε) ζε κηα γιψζζα πιελ ηεο 

κεηξηθήο, ελψ γηα άιινπο δηγισζζία είλαη ε ηέιεηα ηθαλφηεηα ζε δχν ή παξαπάλσ 

γιψζζεο (Παπαπαχινπ, ζην θνχξηνπ, 1997). Παξφια απηά, φινη απηνί νη νξηζκνί 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κηα δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, 

παξαβιέπνληαο άιιεο ελδερφκελεο εμσγισζζηθέο δηαζηάζεηο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα πηνζεηήζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο 

θνχξηνπ (1997), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «δηγισζζία» είλαη ε ελαιιαθηηθή ρξήζε 

δχν γισζζψλ απφ ην ίδην άηνκν θαη πξνθχπηεη φηαλ δχν νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ε αλάγθε ησλ αηφκσλ γηα επηθνηλσλία νδεγείζηε δηγισζζία. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ σθέιηκν λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο 

φξνπο bilingualism θαη diglossia, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

γισζζψλ. Σνλ φξν diglossia ηνλ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ν Ακεξηθαλφο 
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γισζζνιφγνο CharlesFerguson ην 1957 (νπ. αλαθ. απφ ηνπο Baker, 2001:89, 

Παπαπαχινπ ζην θνχξηνπ, 1997:35, ειιά-Μάδε, 2001:85), γηα λα ραξαθηεξίζεη 

ηελ θαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο γιψζζεο, ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε κηα 

επίζεκε θαη κηα αλεπίζεκε κνξθή ηεο ίδηαο γιψζζαο (φπσο ζπλέβαηλε ζηα ειιεληθά 

κε ηελ θαζαξεχνπζα θαη ηε δεκνηηθή). Απφ ηελ άιιε ν 

φξνοbilingualism,ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

ρξήζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ απφ ην ίδην άηνκν (Baker, 

2001:89). 

Σφζν ν φξνο diglossia φζν θαη ν φξνο bilingualism,απνδίδνληαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία σο «δηγισζζία» θαη νη θίλδπλνη ζχγρπζήο ηνπο είλαη ζπρλά νξαηνί 

(Παπαπαχινπ, ζην θνχξηνπ, 1997:52). Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο, φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηε δηγισζζία σο αηνκηθφ θαηλφκελν, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«bilingualism» ν νπνίνο απνδίδεηαη σο «αηνκηθή δηγισζζία» (Γακαλάθεο, 2001:19), 

πεξηγξάθνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

γιψζζεο (Baker, 2001:90) θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ γισζζηθή αλάπηπμε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (ειιά-Μάδε, 2001:27). 

Αληηζέησο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε δχν γισζζψλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία, ν φξνο «diglossia» απνδίδεηαη είηε σο «δηκνξθία» (Σζνθαιίδνπ, 2012:33), 

ή «γισζζηθή πνιπκνξθία/δηγισζζία» (θνχξηνπ, 2011:69), ή σο «θνηλσληθή 

δηγισζζία» (Φξαγθνπδάθε, 1987) θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλχπαξμε θαη ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ηεο ίδηαο γιψζζαο (Baker, 2001:89). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί ην άηνκν κε ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, θαζψο, επίζεο, αθνξά θαη ηηο ζρέζεηο ησλ γισζζηθψλ νκάδσλ θαηά ηελ 

επαθή δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ (ειιά-Μάδε, 2001:28). 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, κε βάζε ηα παξαπάλσ ν φξνο bilingualism 

ραξαθηεξίδεη ηε δηγισζζία ζε αηνκηθφ επίπεδν. Δίλαη φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ςπρνινγία θαη ηελ ςπρνγισζζνινγία θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο. Αληίζεηα ν φξνο diglossia είλαη φξνο 

ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ραξαθηεξίδεη κηα θνηλσλία 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη δχν γιψζζεο. Παξ‟ φια απηά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

παξά ην δηαρσξηζκφ ηεο δηγισζζίαο ζε αηνκηθή θαη θνηλσληθή, νη δχν απηέο έλλνηεο 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο ε κηα απφ ηελ άιιε θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη παξάιιεια 
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(Baker, 2001:90). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αλ ππάξρεη θνηλσληθή δηγισζζία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αηνκηθή δηγισζζία, αιιά θαη αληίζηξνθα, αλ απνπζηάδεη ε 

πξψηε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ή ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθήο δηγισζζίαο. 

 

4.2. Μνξθέο Γηγισζζίαο 

Έλα παηδί καζαίλεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ηε πξψηε ηνπ γιψζζα, ηελ κεηξηθή 

ηνπ γιψζζα ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπγθξφηεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ πξψηε γιψζζα είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αιιά ηαπηφρξνλα επηδξά ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ (Baker, 2001). 

Αξθεηά παηδηά σζηφζν, ηαπηφρξνλα ή κεηά ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο 

καζαίλνπλ θαη άιιεο γιψζζεο. Τπάξρνπλ αθφκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

απφ βξεθηθή αθφκε ειηθία ή ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία καζαίλνπλ ηαπηφρξνλα δχν 

γιψζζεο, ή κπνξεί ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο λα γίλεη θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία ή θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Κάηη ηέηνην θαζηζηά ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο 

πνιπδηάζηαην θαη νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κ‟ απηφ, λα 

ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο δηγισζζίαο κε ηε βνήζεηα θάπνησλ 

θξηηεξίσλ.  

χκθσλα κε ηελ Σξηάξρε-Hermann (2000) ηα θξηηήξηα απηά ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψην θξηηήξην απνηεινχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

θαηαθηήζεθε ε δηγισζζία ή ε δεχηεξε γιψζζα, φπσο είλαη ε ειηθία ή ν ηξφπνο 

θαηάθηεζήο ηεο θ.ιπ.. Γεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ ηα γισζζνινγηθά θξηηήξηα, 

φπσο είλαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ γισζζηθψλ ζπκβφισλ θαη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ 

ελλνηψλ. Αθφκε ζηα γισζζνινγηθά θξηηήξηα εληάζζεηαη θαη ν βαζκφο θαηνρήο ηνπ 

θάζε ζπζηήκαηνο. Σξίηε θαηεγνξία είλαη ηα θξηηήξηα επίδξαζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δίγισζζνπ αηφκνπ, δειαδή πνηεο επηπηψζεηο έρεη ε δηγισζζία ζηε γισζζηθή, 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. ηα επφκελα 

ππνθεθάιαηα, ινηπφλ, επηρεηξείηε ε πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ δηγισζζίαο, έηζη φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ. 
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4.2.1. Μνξθέο δηγισζζίαο κε βάζε ηελ ειηθία θαηάθηεζεο ηεο δεύηεξεο 

γιώζζαο 

Με βάζε ηελ ειηθία ζηελ νπνία θαηαθηήζεθε ε δεχηεξε γιψζζα, ε δηγισζζία 

δηαθξίλεηαη ζε ηαπηόρξνλε-δηαδνρηθή θαη πξώηκε-κεηαγελέζηεξε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαπηόρξνλεο ή γλήζηαο δηγισζζία,ο ην παηδί εθπαηδεχεηαηαπφ λσξίο ζε δχν εληειψο 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα, καζαίλνληαο έηζη λα κηιά ζπγρξφλσο θαη ζε 

αξθεηά πξψηκν ζηάδην θαη ηηο δχν γιψζζεο.Σαπηφρξνλα δίγισζζα ζεσξνχληαη παηδηά 

κεηθηψλ γάκσλ ή παηδηά κεηνλνηήησλ, νπφηε φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ δελ ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηξηθήο θαη δεχηεξεο γιψζζαο, νπφηε κπνξνχκε θαη λα κηιάκε 

γηα δχν κεηξηθέο, δχν πξψηεο γιψζζεοδειαδή (Σξηάξρε-Herrmann, 2000: 59). 

Έλα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξσηεκάησλ πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο 

επηζηήκνλεο αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε θαηάθηεζε ησλ δχν γισζζψλ είλαη αλ ε 

ηαπηφρξνλε θαηάθηεζε δηαθέξεη απφ ηε κνλφγισζζε αλάπηπμε θαη αλ λαη, ζε πνηα 

ζεκεία δηαθέξεη. Με βάζε θάπνηεο κειέηεο έρεη απνδεηρηεί ζρεδφλ νκφθσλα φηη ηα 

παηδηά καζαίλνπλ ηηο δχν γιψζζεο ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα γιψζζα θαη φηη ε 

ηαπηφρξνλε δίγισζζε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη 

δηέξρεηαη απφ ηηο ίδηεο θάζεηο, φπσο θαη ε κνλφγισζζε αλάπηπμε (Σξηάξρε-Hermann, 

2000:94). 

Αληίζεηα κε ηελ ηαπηφρξνλε, δηαδνρηθή δηγισζζία έρνπκε φηαλ ε δεχηεξε 

γιψζζα καζαίλεηαη ζε κηα ειηθία, θαηά ηελ νπνία ε πξψηε γιψζζα έρεη ήδε 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη έρεη θάπνηεο βάζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη ζέηνπλ ην 3
ν
 έηνο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαοσο δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ ηεο ηαπηφρξνλεο θαη ηεο δηαδνρηθήο 

δίγισζζεο αλάπηπμεο. Καηά ηνπο επηζηήκνλεο, κέρξη ην 3
ν
 έηνο έλα παηδί έρεη 

αλαπηχμεη ζε αξθεηά θαιφ βαζκφ ηε γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζηε πξψηε/κεηξηθή 

γιψζζα θαη επνκέλσο ε επαθή ηνπ κε κηα δεχηεξε γιψζζα κεηά απφ απηήλ ηελ 

ειηθία ζεσξείηαη σο δηαδνρηθή θαη φρη ηαπηφρξνλε δίγισζζε αλάπηπμε (Baker, 

2001:154). Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πεξίπησζεο είλαη ηα παηδηά πνπ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, κεηά ην ηξίην έηνο ηεο δσήο ηνπο, κπνξεί λα αιιάμνπλ ηφπν δηακνλήο θαη λα 

δήζνπλ ζε κηα άιιε ρψξα ηεο νπνίαο ε γιψζζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε κεηξηθή 

ηνπο (Σξηάξρε-Hermann, 2000: 59). 
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Αλαθνξηθά κε ην δηαρσξηζκφ ηεο δηγισζζίαο ζε πξώηκε θαη 

κεηαγελέζηεξε,πξώηκεδηγισζζία έρνπκε φηαλ ε δεχηεξε γιψζζα καζαίλεηαη ζηελ 

πξνεθεβηθή ειηθία, ελψ κεηαγελέζηεξε φηαλ ε δεχηεξε γιψζζα καζαίλεηαη θαηά ηελ 

εθεβηθή ειηθία ή κεηά απφ απηή (Σξηάξρε-Hermann, 2000). χκθσλα κε έλα άιιν 

δηαρσξηζκφ, ε δηγισζζία κε βάζε ηελ ειηθία, εθηφο απφ δηαδνρηθή θαη ηαπηφρξνλε, 

κπνξεί λα δηαθξηζεί θαη ζε εθεβηθή θαη δηγισζζία ελειίθσλ (Παπαπαχινπ, ζην 

θνχξηνπ, 1997:38). 

4.2.2. Μνξθέο δηγισζζίαο κε βάζε ηνλ ηξόπν θαηάθηεζεο ηεο δεύηεξεο 

γιώζζαο 

Λακβάλνληαο σο θξηηήξην ηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ε δηγισζζία 

δηαθξίλεηαη ζε θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή. Ζ θπζηθή δηγισζζία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο κε θπζηθνχο 

νκηιεηέο, ρσξίο θάπνην παξάιιειν θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα, ελψ πνιηηηζκηθή 

δηγισζζία (ή ηερλεηή, ή θαηεπζπλφκελε, ή ζρνιηθή) έρνπκε φηαλ ε εθκάζεζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο γίλεηαη κέζα απφ θάπνην θξνληηζηεξηαθφ ή ζρνιηθφ κάζεκα 

(Σξηάξρε-Hermann, 2000). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζ‟ απηφ ην ζεκείν, πσο ν δηαρσξηζκφο ηεο δηγισζζίαο ζε 

θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο, θαζψο πνιιέο θνξέο 

δελ είλαη ζαθή ηα κεηαμχ ηνπο φξηα. Παξφια απηά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε δηαθνξά 

ππάξρεη ζηνπο ζηφρνπο θαηάθηεζεο θάζε θνξά ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. ηε θπζηθή 

δηγισζζία, ινηπφλ, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ε άκεζε 

επηθνηλσλία κε άηνκα δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο νκάδαο, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη 

νπζηαζηηθή βαξχηεηα ζηελ ρσξίο ιάζε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ελψ νη 

ζηφρνη ηεο πνιηηηζκηθήο δηγισζζίαο παξακέλνπλ αφξηζηνη θαη αδηεπθξίληζηνη θαη ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη αιάλζαζηε θαηνρή ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο (Σξηάξρε-Hermann, 2000: 60). 

4.2.3. Μνξθέο δηγισζζίαο ζύκθσλα κε γισζζνινγηθά θξηηήξηα 

Με βάζε ηα γισζζνινγηθά θξηηήξηα θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην βαζκφ θαηνρήο ηεο 

θάζε γιψζζαο ε δηγισζζία δηαθξίλεηαη ζε ακθίδξνκε θαη ηζνξξνπεκέλε. Χο 

ακθίδξνκα δίγισζζν ζεσξείηαη έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν 

γιψζζεο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ ην ίδην θαιά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
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ρξεζηκνπνηεί γηα βνήζεηα ηε κηα ή ηελ άιιε γιψζζα. Ηζνξξνπεκέλε δηγισζζία 

ππάξρεη φηαλ ν νκηιεηήο κπνξεί λακηιάεη θαη λα θαηαιαβαίλεη θαη ηηο δχν γιψζζεο ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε ε γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζε θάζε γιψζζα λα θηάλεη ζην 

επίπεδν ηθαλφηεηαο ελφο κνλφγισζζνπ νκηιεηή, φηαλ δειαδή ηα δίγισζζα άηνκα 

θαηέρνπλ θαη ηηο δχνγιψζζεο εμίζνπ θαιά (Σξηάξρε-Herrmann, 2000: 65). πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ θνχξηνπ (1997) ηα δίγισζζα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηε κηα 

γιψζζα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνπλ κηα θπξίαξρε δηγισζζία. 

Πνιχ ζπρλά δειαδή, έλαο νκηιεηήο εκθαλίδεη πην αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο ζηε 

πξψηε/κεηξηθή ηoπ γιψζζα έλαληη ηεο δεχηεξεο. 

Πέξα απφ ην βαζκφ ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο δχν γιψζζεο, ε δηγισζζία 

κπνξεί λα δηαθέξεη θη σο πξνο άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία θαη 

ην πεξηβάιινλ θαηάθηεζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξέο ζηε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Με βάζε κε κνληέιν πνπ παξνπζηάδεη ν Weinreich, νη ηχπνη 

ηεο δηγισζζίαο είλαη ηξεηο: Ζ ζπληνληζκέλε, ε ζπλζεηηθή θαη ε εμαξηεκέλε δηγισζζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπληνληζκέλε δηγισζζία (coordinate) ηα γισζζηθά ζχκβνια 

θαη ε αληίζηνηρε ελλνηνινγηθή ζεκαζία πνπ απηά έρνπλ,απνκλεκνλεχνληαη 

μερσξηζηά θαη ζηηο δχν γιψζζεο. ηε ζπλζεηηθή δηγισζζία (compound) ηα γισζζηθά 

ζχκβνια, δειαδή νη ιέμεηο, ζπγθξαηνχληαη μερσξηζηά φρη φκσο θαη ε ζεκαζία ηνπο. 

Τπάξρεη, επνκέλσο, θνηλή ζεκαζηνινγηθή έλλνηα, πνπ ζπλδέεηαη κε δχν δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά ζχκβνια. ηελ εμαξηεκέλε δηγισζζία, νη δνκέο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

εληάζζνληαη ζηηο δνκέο ηεο πξψηεο γιψζζαο (Σξηάξρε-Herrmann, 2000). 

Οη Erwinθαη Osgood, βαζηζκέλνη ζε θάπνηεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, 

πξνηείλνπλ έλα παξφκνην κνληέιν πεξί δηγισζζίαο θαη ηε δηαρσξίδνπλ ζηε 

ζπλδπαζηηθή ή ζπλζεηηθή δηγισζζία θαη ηε ζπληνληζκέλε δηγισζζία. Καηά ηελ 

ζπλδπαζηηθή δηγισζζία νη δπν γιψζζεο ζρεκαηίδνπλ έλα ζχζηεκα ζπλδπαζκνχ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα δχν γισζζνινγηθά ζηνηρεία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ίδηα 

ζεκαζία (Παπαπαχινπ, ζην θνχξηνπ, 1997). ηε ζπληνληζκέλε δηγισζζία, ηφζν νη 

ιέμεηο φζν θαη ηα αληίζηνηρα ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία ηεο θάζε γιψζζαο θξαηνχληαη 

μερσξηζηά. Έηζη, έρνπκε δχν αλεμάξηεηα γισζζηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη μερσξηζηά γηα ηελ θάζε γιψζζα. Σέινο, ζην ζχλζεην ζχζηεκα, 

ηα γισζζηθά λνήκαηα ησλ δχν γισζζψλ ηαπηίδνληαη κε ην ίδην ζχλνιν ελλνηψλ, 

ελψζην ζπληνληζκέλν ζχζηεκα ηα κεηαθξαζηηθά ηζφηηκα ησλ δχν γισζζψλ 
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αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθά ζχλνια αληηπξνζψπεπζεο (Παπαπαχινπ, ζην 

θνχξηνπ, 1997). 

4.2.4. Μνξθέο δηγισζζίαο ζύκθσλα κε ςπρό-θνηλσληθό-γισζζηθά 

θξηηήξηα 

Καηά ηελ δηάθξηζε ηεο δηγισζζίαο ζχκθσλα κε ςπρφ-θνηλσληθφ-γισζζηθά θξηηήξηα 

ν Lambert κε βάζε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηγισζζία ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηε δηαθξίλεη ζε πξνζζεηηθή θαη αθαηξεηηθή. ηελ 

πξνζζεηηθή δηγισζζία παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή επηξξνή ηεο δηγισζζίαο ζε φιε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν δειαδή δηαθξίλεηαη γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θαη ζηηο δχν γιψζζεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο (Σξηάξρε-Hermann, 2000). ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ νη δχν γιψζζεο 

έρνπλ πςειφ θχξνο ζηελ θνηλσλία, ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζα σθειεζεί 

ηδηαίηεξα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί ζ‟ απηφ ην ζεκείν φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επξχηεξν 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ππνηηκά ηελ αμία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ηφηε 

ππάξρεη πηζαλφηεηα επηβξάδπλζεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ζπγθξηηηθά 

κε θάπνην κνλφγισζζν παηδί ηεο ίδηαο ειηθίαο (Παπαπαχινπ, ζην θνχξηνπ, 

1997:42). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ε κνξθή ηεο αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο 

θαη ηε ζπλαληάκε ηδηαίηεξα ζηα άηνκα εθείλα,ζηα νπνία επηβάιιεηαη κέζσ ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο ε ρξήζε κφλν ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ηεο θπξίαξρεο απφ ηα 

πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο δσήο ηνπο (Σξηάξρε-Hermann, 2000:67). 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε πξνζζεηηθή δηγισζζία εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηθηνχο γάκνπο, ή παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε κεζαία ή 

αλψηεξε ηάμε, ηα νπνία απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, καδί κε ηελ πξψηε 

καζαίλνπλ θαη κηα δεχηεξε γιψζζα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αθαηξεηηθή δηγισζζία 

δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ζε νκάδεο φπνπ ν πνιηηηζκφο θαη 

ε γιψζζα ηνπο ππνβαζκίδνληαη απφ ηα επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Κάπνηεο θνξέο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο δηπιήο εκηγισζζίαο, θαηά ην νπνίν ην παηδί δελ 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη λα αλαπηχμεη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο 
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γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ζηηο δπν γιψζζεο. Χο εθ ηνχηνπ δηαπηζηψλεηαη κηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (Σξηάξρε-Hermann, 2000:67). 

4.2.5. Άιιεο κνξθέο δηγισζζίαο 

Πέξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο δηγισζζίαο, αξθεηέο θνξέο ζπλαληάκε θαη 

άιιεο δηαθξίζεηο ηεο δηγισζζίαο, φπσο είλαη ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ αηνκηθή 

θαη ζπιινγηθή/ θνηλσληθή δηγισζζία. Ο φξνο «αηνκηθή δηγισζζία»αθνξά ηε 

δηγισζζία θάπνησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ δνπλ ζε έλα κνλφγισζζν 

πεξηβάιινλ (Σξηάξρε-Herrmann, 2000:68). Αληίζεηα, «θνηλσληθή δηγισζζία», 

νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα 

κηιηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο. Βέβαηα, ε ηπραία γλψζε δηαθφξσλ μέλσλ 

γισζζψλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα δελ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο 

δηγισζζίαο, αιιά κπνξνχκε  λα αλαθεξφκαζηε ζηελ θνηλσληθή δηγισζζία φηαλ ε 

ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ έρεη θαζηεξσζεί ζε κηα θνηλσλία ή ζε νξηζκέλα 

κέξε ηεο, απνηειεί δειαδή «εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο απηήο» (Μήηζεο, 

2003:32-33). 

4.3. «Αηνκηθή» θαη «θνηλσληθή» δηγισζζία 

Ο φξνο ηεο θνηλσληθήο δηγισζζίαο δηαηππψζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Ferguson 

(1959),ν νπνίνο ηελ φξηζε σο ηε ζπλχπαξμε δχν πνηθηιηψλ ηεο ίδηαο γιψζζαο. ηε 

ζπλέρεηα ν Fishman(1972), δηεχξπλε ιίγν ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζηε ζπλχπαξμε 

δχν γισζζψλ ζε κηα πεξηνρή, ελψ κε ηνλ φξν αηνκηθή δηγισζζία, φξηδε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο. χκθσλα κε 

ηνλ Fishman (1980), κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο δηγισζζίαο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θαηαζηάζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλφηεηα: ηαπηφρξνλε θνηλσληθή θαη αηνκηθή δηγισζζία, αηνκηθή ρσξίο θνηλσληθή 

δηγισζζία, θνηλσληθή ρσξίο αηνκηθή δηγισζζία, νχηε αηνκηθή νχηε θνηλσληθή 

δηγισζζία. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε γισζζηθή πεξίπησζε, κηα θνηλφηεηα κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα θαη αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηγισζζία. ηε ζπγθεθξηκέλε 

θνηλφηεηα, φια ηα άηνκα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο αλψηεξεο αιιάθαη ηεο 

θαηψηεξεο γιψζζα. Ζ αλψηεξε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα έλα ζχλνιν 
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ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ,ελψ ε θαηψηεξε γηα έλα άιιν ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο πεξίπησζεο είλαη ε Διιάδα φπνπ έσο ην 1976 ε 

θαζαξεχνπζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζε επίζεκεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ελψ ε ρξήζε 

ηεο δεκνηηθήο ήηαλ πην ζπλεζηζκέλε ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία (Baker, 2001). 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ θνηλσληθή δηγισζζία ρσξίο αηνκηθή δηγισζζία. ε κηα 

ηέηνηα θνηλφηεηα ζα εληνπίζνπκε δχν γιψζζεο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Μηα νκάδα αηφκσλ δειαδή ζα κηιά ηε κηα γιψζζα, ελψ ε άιιε 

νκάδα δηαθνξεηηθή γιψζζα (Baker, 2001:89-93). 

ηελ ηξίηε πεξίπησζε εληνπίδνπκε ηελ αηνκηθή δηγισζζία ρσξίο θνηλσληθή 

δηγισζζία. ηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα δειαδή, ελψ ππάξρνπλ άηνκα ή νκάδεο, 

φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δχν γιψζζεο, ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη νη θνηλσληθνί ζεζκνί ιεηηνπξγνχλ κνλφγισζζα (Γακαλάθεο, 1998:91-

92).πσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνλ Fishman (1975:95), νη δίγισζζνη 

αληηκεησπίδνπλ κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη νκηινχκελεο γιψζζεο είλαη 

ηεξαξρεκέλεο θαη ζηε γιψζζα ησλ κεηνλνηήησλ δελ αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ή ζπγθεθξηκέλνη ξφινη. Ζ γιψζζα πνπ επηθξαηεί είλαη ε 

επίζεκε θαη  ε γλψζε ηεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,αλ 

επηζπκνχλ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή άλνδν, θάηη πνπ θπζηθά κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο αηνκηθήο δηγισζζίαο (Baker, 2001:90-92). 

Σέινο, θαηά ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε ζε κηα θνηλφηεηα δελ ππάξρεη νχηε 

αηνκηθή νχηε θνηλσληθή δηγισζζία. Σα παξαδείγκαηα ηέηνησλ θνηλνηήησλ σζηφζν, 

είλαη ζπάληα. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί κηα κηθξή γισζζηθή θνηλσλία, ε 

νπνία θάλεη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη δελ ζέιεη λα έρεη θακία γλψζε ηεο πιεηνλνηηθήο γιψζζαο ησλ γεηηφλσλ ηεο 

(Baker, 2001:93).  

4.4. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο δηγισζζίαο  

Ζ δηγισζζία απνηειεί έλα θαηλφκελν κε πιήζνο πιενλεθηεκάησλ, ηφζν γηα ην άηνκν 

φζν θαη γηα ηηο θνηλσλίεο επξχηεξα. Μέζσ ηεο δηγισζζίαο έλα δίγισζζν άηνκν 

παξνπζηάδεη ζεηηθή γισζζηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη γεληθφηεξε επεξγεηηθή 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 
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χκθσλα κε ηε Romaine (1995), ηα δίγισζζα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιε επαηζζεζία ζηα γισζζηθά κελχκαηα, ελψ είλαη πην επέιηθηα φηαλ ζθέθηνληαη 

ζε ζρέζε κε ηα κνλφγισζζα. Αθφκε ε δηγισζζία κπνξεί λα έρεηζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ επθπΐα, ζηε γλσζηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε, ζηελ αληίιεςε, ζηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο, θαζψο θαη ζηελ πην ζχλζεηε ζθέςε. πλάκα, θαζηζηά έλα παηδί πην 

επαίζζεην ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νη ζπλνκηιεηέο 

ηνπ, ελψκπνξεί λα παξακείλεη«αλνηρηφ» ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ γηα πην θαιή επηθνηλσλία. Δπίζεο, ε δηγισζζία ζπκβάιιεη ζηελ πην 

γξήγνξε αλάπηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, δειαδή ηεο 

ηθαλφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη γηα αλάιπζε ηεο γιψζζαο, θαζψο ηα δίγισζζα άηνκα 

έρνπλ δπν ιέμεηο γηα ηελ ίδηα ηδέα ή γηα ην ίδην πξάγκα θαη δχν ηξφπνπο λα 

εθθξάζνπλ ηελ ίδηα ζθέςε. Απηφ εμεγεί θαη ηελ εκθαλή πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

δίγισζζσλ αηφκσλ ζηηο γισζζηθέο θαη λνεηηθέο κεηξήζεηο φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνλCummins(2005:131). Σα δίγισζζα άηνκα δελ πθίζηαληαη θακία θαζπζηέξεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο ηνπο γιψζζαο θαη δηαθαηέρνληαη απφ πνιχ πςειφ επίπεδν 

ζηελ επρέξεηα ιφγνπ, θαζψο θαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηηο δχν γιψζζεο ηαπηφρξνλα 

(Cummins: 2005:130-131). 

Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε δηγισζζία ζαλ ζηνηρείν ελφο αηφκνπ επηδξά 

ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. πσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ 

Σξηάξρε-Hermann (2000), ην δίγισζζν άηνκν, δηαθαηέρεηαη απφ γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ιφγσ ηεο άκεζεο επαθήο 

ηνπ κε ην δίγισζζν πεξηβάιινλ, θάηη πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο 

κεηξηθήο, φζν θαη ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 

Παξάιιεια ηα δίγισζζα άηνκα, δηαθξίλνληαη απφ ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε κε 

ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ ηηο γιψζζεο θαη ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη 

γιψζζεο είλαη ελεξγέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάηη ηέηνην, έρεη σο άκεζε απφξξνηα ην 

δίγισζζν άηνκν λα απνθηά ηθαλφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα μερσξίδεη ην 

εμσγισζζηθφ απφ ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη αλαιφγσο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θάζε 

γιψζζα. Δπηπιένλ κπνξεί λα δηαρσξίδεη θαη λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία  ζηηο 

δχν γιψζζεο, αλάινγα κε ην ζπλνκηιεηή ηνπ. 

Χζηφζν ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ νη γιψζζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην άηνκν 
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είλαη αλεπαξθψο αλαπηπγκέλεο. Απηφ φκσο δελ νθείιεηαη ζηε δηγισζζία ζαλ έλλνηα 

θαη θαηλφκελν. ηελ εκθάληζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο δηγισζζίαο ε επζχλε 

απνδίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ. Δμάιινπ αλ θάπνηνο εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζα δηαπηζηψζεη πσο φπνπ ππήξρε 

πξφλνηα γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε θαη ησλ δχν γισζζψλ παξνπζηάδνληαη 

πςειά αθαδεκατθά απνηειέζκαηα. Αληίζεηα εθεί φπνπ δελ δφζεθε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο κηαο εθ ησλ δπν γισζζψλ ησλ καζεηψλ, παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα 

ρακειέο επηδφζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν (Baker, 2001). 

4.5. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο: αηομική διγλωζζία χωρίς κοινωνική 

διγλωζζία 

πσο πξναλαθέξζεθε ε Διιάδα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ κηα ρψξα εμαγσγήο 

κεηαλαζηψλ. Μεηά ην 1985 θαη θπξίσο απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αξρίδεη 

λα εμειίζζεηαη ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (Νηθνιάνπ, 2000). Ο Μ. Γακαλάθεο 

(1997) ηζρπξίδεηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο φζν θαη ε ειιεληθή θνηλσλία δελ ήηαλ 

δπζηπρψο έηνηκα θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηελ παξνπζία ησλ λέσλ εζληθνηήησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Μάιηζηα ραξαθηεξίδεη ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νπνία αθνινπζεί ε Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1990, γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηηο παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο, σο «ad-hoc- πνιηηηθή» θαη ηελ παξνκνηάδεη κε απηέο 

πνπ αθνινχζεζαλ νη δπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟ φηαλ 

βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε αλάινγα πξνβιήκαηα.   

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθαξκνζζεί θαηά θαηξνχο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ην δήηεκα λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη σζηφζν αθνξά ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνπξφζεζκεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα πξνλνεί γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη 

εληάζζεηαη ζηελ γισζζηθή θαηάζηαζε ηεο αηνκηθήο δηγισζζίαο ρσξίο θνηλσληθή 

δηγισζζία (Νηθνιάνπ, 2000:170). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε θπξίαξρε γιψζζα 

είλαη ηα ειιεληθά, ελψ ζηηο «κεηνλνηηθέο» γιψζζεο δελ αληηζηνηρνχλ θάπνηεο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ή ξφινη. Σα ειιεληθά είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε ησλ κειψλ ησλ κεηνλνηήησλ. ηηο ππφινηπεο 
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γιψζζεο πνπ κηινχληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, δίλεηαη ζεσξεηηθά ε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξεζνχλ, σζηφζν νη ιεηηνπξγίεο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 

ή ηεο παξνηθίαο. πρλά φκσο ζην πιαίζην απηφ δηεηζδχεη ε θπξίαξρε γιψζζα, ε νπνία 

εθηνπίδεη ηε «κεηνλνηηθή» (Νηθνιάνπ, 2000:170). 

4.6. Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα   

Πξηλ ηελ έθξεμε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Διιάδα, ζηε ρψξα ππήξρε 

έλαο κηθξφο αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ, πνπ απαξηηδφηαλ απφ παηδηά μέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ δηέκελαλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζε δεκφζηα ζρνιεία, ελψ δελ ππήξρε 

θάπνηα κέξηκλα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γη‟ απηνχο. Σν ειιεληθφ θξάηνο 

μεθίλεζε επίζεκα λα κεξηκλάεη γη‟ απηνχο, κέζσ ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο κεηά ην 1970.Ο Γακαλάθεο ηε ραξαθηεξίδεη σο πνιηηηθή «κε έληνλν 

πξνλνηαθφ-θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα», ελψ ν Νηθνιάνπ (2000) πηνζεηεί ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «πνιηηηθή κε ζεηηθή δηάθξηζε». Σα δηνηθεηηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ 

ιεθζεί έσο θαη ζήκεξα, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο.  

Ζ πξψηε πεξίνδνο μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

Βαζηιηθά θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, αληηκεησπίδνπλ ηνπο νκνγελείο θαη 

αιινδαπνχο καζεηέο κε «θηιαλζξσπία», θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απ‟ 

απηνχο γηα εηζαγσγή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γακαλάθεο, 2005). Απηή ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν μεθηλάεη θαη ην πξψην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δεκηνπξγία ρνιείσλ 

Παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν ηδξχζεθε γηα πξψηε θνξά θαη έλα 

«Γπκλάζην απφδεκσλ ειιελνπαίδσλ ηεο καζεηηθήο εζηίαο» (Νηθνιάνπ, 2000).Σα 

ρνιεία Παιηλλνζηνχλησλ,παξφια απηά, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ππάξρνπζεο 

πξνζδνθίεο, θαζψο δελ απνηέιεζαλ κνξθή δίγισζζεο εθπαίδεπζεο γη‟ απηά ηα 

παηδηά, αιιά πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, κε εληζρπηηθφ ξφιν, ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο (Γακαλάθεο, 2005).   

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 μεθηλάεη ε δεχηεξε πεξίνδνο θαη θηάλεη έσο ην 

1996. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ.) θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.), ηα νπνία 

έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Οη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηαδηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηα ζρνιεία εθείλα, πνπ 
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απαξηίδνληαη απφ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αιιφγισζζσλ καζεηψλ θαη απνηεινχλ 

ηελ πην ηππηθή κνξθή γισζζηθήο ππνζηήξημήο ηνπο. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ ηα νπνία 

ζεζπίδεη ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. κεηά ην 1995, ππάξρεη πξφλνηα γηα πξναηξεηηθή δηδαζθαιία 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο,θαζψο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ 

καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξναηξεηηθή δηδαζθαιία αθνξά ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο II 

(Σ.Τ.ΗΗ), ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε απηψλ ησλ ηκεκάησλ 

δηδαζθαιίαο είλαη ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ καζεηψλ (7-15), θαζψο θαη 

ζρεηηθφ αίηεκα ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ. Μνινλφηη, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζεζκνζεηείηαη ζεσξεηηθά, ην κέηξν δελ 

πινπνηείηαη ζηελ πξάμε, γηα πνιινχο ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλπεξηιακβάλνληαη θαη 

νη δηαδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο,φπσο θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπο (Κνηιηάξε, 2005). 

Σέινο ε ηξίηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2413/96, ν νπνίνο 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνοζρεηίδεηαη κε ηελ «ειιεληθή παηδεία ζην 

εμσηεξηθφ», ελψ ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ηε «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε», ηελ 

εθπαίδεπζε δειαδή ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην εζσηεξηθφ. Με ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ππάξρεη ε επθαηξία κεηαηξνπήο ησλ δεκνζίσλ 

ζρνιείσλ ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ν νξηζκφο ηνπο σο πεηξακαηηθά 

θαη ε ππαγσγή ζε ΑΔΗ ή ε ίδξπζε ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία. Δπίζεο, ππάξρεη πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία 

ηδησηηθψλ ρνιείσλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ή θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία θ.η.ι. Παξφια απηά ηα ρνιεία 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία είλαη πεξίπνπ 26, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα 

θέξνπλ εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

εμεηδηθεπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα νχηε θαη δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ (Νηθνιάνπ, 2000). 

Χο εθ ηνχηνπ παξαηεξνχκε φηη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν νη γιψζζεο 

εθιακβάλνληαηηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο δηθαίσκα, πνπ ε δηαρείξηζε ηνπ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηνπο άιινπο θαη φρη ην δεκφζην ζρνιείν. ηαλ φκσο νη γιψζζεο 

εληάζζνληαη ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηφηε απφ ηελ κία πιεπξάείλαη 

ζεβαζηέο θαη νη νκηιεηέο ηνπο κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα, αιιά απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ηηο καζαίλνπλ κε θαζαξά δηθή ηνπο επζχλε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ιφγν, ε επζχλε ηεο εθκάζεζεο, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 
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απεπζχλεηαη ζε φζνπο ζα ελδηαθέξνληαλ, ζηελ δηθή καο πεξίπησζε δειαδή, ζηηο 

κεηνλνηηθέο νηθνγέλεηεο (Κνηιηάξε, 2005:136).    

Οινθιεξψλνληαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκεφηη ζχκθσλα κε ηνπο Υ. 

Κάηζηθα θαη Δ. Πνιίηνπ (1999), ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κέξηκλα ζηελ Διιάδα ηφζν 

γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεοφζν θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, πεξηιακβάλεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ «άιισλ» καζεηψλ σο έλα θελφ, ην 

νπνίν πξέπεη λα θαιπθζεί φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέοθαηαβνιέο ησλ καζεηψλ φρη απιά δελ ζεσξνχληαη 

δηαηεξήζηκεο θαη θαιιηεξγήζηκεο αμίεο, αιιά ν ζηαδηαθήππνρψξεζή ηνπο 

εθιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηελ ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζή ηνπο (Κάηζηθαο& 

Πνιίηνπ, 1999:139-140).πλάκα δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη θάζε 

παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηνχλ αληηθείκελν ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο (Κνηιηάξε, 2005).  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Γισζζηθή δηαηήξεζε θαη γισζζηθή ππνρώξεζε 

5.1. Γισζζηθή επηινγή θαη γισζζηθή ρξήζε ζε κεηαλαζηεπηηθά 

πεξηβάιινληα 

Ζ γιψζζα πνπ ζα επηιέμεη θάπνηνο γηα λα κηιήζεη, εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίζηαζε θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο ζπδήηεζεο, θαη κπνξεί λα πνηθίιεη ηφζν ζε έλα κνλφγισζζν φζν θαη 

ζε έλα δίγισζζν νκηιεηή. Έλαο κνλφγισζζνο νκηιεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθνξνπνηεί ηα επίπεδα ιφγνπ ηεο γιψζζαο ηνπ απφ ην επίζεκν ζην ηππηθφ, ην 

θηιηθφ ή ην πξνζσπηθφ, αιιάδνληαο ην χθνο (ζηνηρεία ιεμηινγίνπ θαη ζχληαμεο) 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ, ηνπο ζπλνκηιεηέο, ην ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο. Έηζη 

αθξηβψο θαη  ζην δίγισζζν νκηιεηή δηαπηζηψλνπκε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ,ζηε ζέζε ηεο ελαιιαγήο ησλ γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ, βξίζθνληαη νη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη φρη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο 

ίδηαο γιψζζαο (ειιά-Μάδε, 2001:79). 

 Γηα ηνπο Fishman, Cooper&Ma (1971), νη πέληε πην βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ,είλαη ε νηθνγέλεηα, ην 

θηιηθφ πεξηβάιινλ, ε ζξεζθεία, ην επάγγεικα θαη ε εθπαίδεπζε. πλδπάδνληαο 

απηνχο ηνπο πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθφ 
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ρξφλν, ρψξν θαη ζπλνκηιεηέο,δηακνξθψλεηαη θαη ε επηινγή ηεο θάζε γιψζζαο 

(Romaine, 1995:30). 

Σα άηνκα επηιέγνπλ ηηο γιψζζεο αλάινγα κε ην πνηνπο κηιάλε, πνπ θαη πφηε 

θαη φρη απζαίξεηα. εκείν εθθίλεζεο γηα θάζε κειέηε γισζζηθήο ρξήζεο ζε 

πνιχγισζζεο θνηλσλίεο, απνηειεί ε παξαδνρή φηη ε επηινγή απφ ηε κεξηά ηνπ 

νκηιεηή βαζίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ρξήζεο. ε φιεο ηηο 

πνιχγισζζεο θνηλσλίεο, ππάξρεη κηα πνηθηιία γισζζψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

έθθξαζεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο εμέηαζεο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο ζηηο θνηλσλίεο απνηειεί ε 

εμέηαζή ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηινγέο πνπ θάλνπκε. Ζ γισζζηθή επηινγή κπνξεί 

λα γίλεη θαηαλνεηήθάζε θνξά βάζεη ηξηψλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: ηελ 

θνηλσληνινγηθή, ηελ θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή θαη ηελ αλζξσπνινγηθή (ειιά-Μάδε, 

2001). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε απηή δηεξεπλά θπξίσο ηελ 

αλάιπζε ησλ ρψξσλ γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηνλ Mackey (1976), ππάξρνπλ 

εηδηθνί πίλαθεο κε θνηλσληθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ θάζε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά. Με 

βάζε ηνλ πίλαθα, ινηπφλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηα θίλεηξα 

ελφο νκηιεηή επηδξνχλ ζηελ εθάζηνηε γισζζηθή επηινγή ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίαο. Σα θίλεηξα είλαη απηά πνπ νξίδνπλ θάζε θνξά ηελ 

γιψζζα πνπ ζα επηιέμεη ν νκηιεηήο αλάινγα κε ην ζπλνκηιεηή ηνπ. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο πσο ε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλνκηιεηψλ, ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, θαζψο θαη ν βαζκφο 

νηθεηφηεηαο,ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε γισζζηθή επηινγή θαη εηδηθά φηαλ 

απεπζπλφκαζηε ζε κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο.Σνλ πην ζεκαληηθφ σζηφζν παξάγνληα 

γισζζηθήο επηινγήο απνηειεί ε ειηθία ηνπ ζπλνκηιεηή, θαζψο ζπλήζσο ε κεηξηθή, 

κεηνλνηηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο, ελψ αληίζεηα, ε θπξίαξρε γιψζζα, ε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζπλδέεηαη 

κε άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο (ειιά-Μάδε, 2001). 

πσο επηζεκαίλεη θαη ε ειιά-Μάδε, (2001), νη γισζζηθέο επηινγέο πέξα απφ 

ηνπο ζπλνκηιεηέο επεξεάδνληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη ν ρψξνο (π.ρ. ζπίηη, εθθιεζία, δξφκνο), ηα επίπεδα ιφγνπ (π.ρ. πξνο ηνπο γνλείο, 

ηνπο θίινπο, ηνπο δαζθάινπο), ην γισζζηθφ χθνο (π.ρ. ζχζηαζε, δηαηαγή, δηήγεζε), 
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θαζψο θαη ην ζέκα ζπδήηεζεο (π.ρ. ζπδήηεζε πεξί αζιεηηθψλ, εξγαζίαο). Αλάινγα κε 

ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ινηπφλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπλ νη νκηιεηέο θάλνπλ θαη 

ηηο αληίζηνηρεο γισζζηθέο επηινγέο, θαζψο ε κία απφ ηηο γιψζζεο πνπ κηινχλ 

ηαηξηάδεη θάζε θνξά θαιχηεξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπδήηεζεο. πσο ηνλίδεη ε 

Κνηιηάξε (2005), απφ ηελ επηινγή ηεο θάζε γιψζζαο αληηιακβαλφκαζηε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αμίεο, φπσο θαη ηελ εληχπσζε πνπ επηδηψθεη λα δψζεη ν 

νκηιεηήο  ζηνπο άιινπο. 

Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

γισζζηθήο επηινγήο, είλαη ε θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Ζ πηζαλή επηζπκία 

ελφο αηφκνπ λα δηαηεξήζεη ή φρη, επαθή απφ κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή νκάδα 

θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ γισζζηθή επηινγή ηνπ δίγισζζνπ νκηιεηή 

(Baker, 2001:58). Ο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο HowardGiles (1977) δηεξεχλεζε ηελ 

ςπρνινγηθήο πθήο «ζχγθιηζε» θαη «απφθιηζε» ησλ ζπλνκηιεηψλ, πνπ γίλεηαη 

θαλεξή κέζσ ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ησλ νκηιεηψλ θαη αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο 

«ζπλνκηιηαθήο ελαξκφληζεο». Απηή ε ζεσξία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, έλαο 

νκηιεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα πηνζεηήζεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

ζπλνκηιεηή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα εθθξάζεη αίζζεκα ελφηεηαο, ή 

πςειφ επίπεδν επηθνηλσληαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο,ή αθφκε, εάλ επηζπκεί λα 

πξνθαιέζεη ζεηηθή εληχπσζε πνπ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ απηνπαξνπζίαζε θαη 

ηελ απηνπξνβνιή ηνπ (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001, ειιά-Μάδε, 2001).  

Ο νκηιεηήο,φκσο,ζα πξνζπαζήζεη λα δηαηεξήζεη ηηο γισζζηθέο ζπλήζεηεο ή 

ζα επηδηψμεη λα απνθιίλεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπλνκηιεηή ηνπ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, ή 

ζέιεη λα θέξεη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή ζηα δηθά ηνπ κέηξα 

(Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001). Αθφκε κπνξεί λα κελ ζέιεη λα γίλεη αληηιεπηή εελδν-

νκαδηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ αηζζάλεηαη φηη θηλδπλεχεη ε πνιηηηζκηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα θαη ζεσξεί φηη νθείιεη λα ηε δηαθπιάμεη (ειιά-Μάδε, 2001). ε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη εηξσληθφο, αγελήο ή αθφκα θαη ερζξηθφο 

αιιάδνληαο εληειψο θψδηθα επηθνηλσλίαο (Κνηιηάξε, 2005). 

Ζ αλζξσπνινγηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ άιιε εμεηάδεη θπξίσο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο δίγισζζνο νκηιεηήο αμηνπνηεί ηηο γισζζηθέο ηνπ επηινγέο , 

γηα λα αλαθαιχςεη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπ αμίεο. Καζψο ε γιψζζα απφ κφλε ηεο 
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απνηειεί έλα κέζν κεηάδνζεο πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε γισζζηθή επηινγή θαλεξψλεη ζηάζεηο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ δίγισζζσλ 

νκηιεηψλ. πσο επηζεκαίλεη θαη ε Κσζηνχια-Μαθξάθε (2001), νη δίγισζζνη ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε-κεηξηθή ηνπο γιψζζα έρεη ρακειφ θχξνο ζηελ θνηλσλία, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγθιίλνπλ πξνο ηνπο νκηιεηέο ησλ νπνίσλ ε γιψζζα έρεη 

ςειφηεξν θχξνο, απνζθνπψληαο ζηελ απφθηεζε πην ζεηηθήο θνηλσληθήο ζέζεο. Οη 

εξεπλεηέο ηεο αλζξσπνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηνλίδνπλ αθφκε θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ελαιιαγήο ησλ γισζζψλ, θαζψο ζεσξνχλ φηη  θάζε γιψζζα θαλεξψλεη θαη κία 

αιιαγή ζηελ έθθξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, φπσο επίζεο θαη φηη νη πνιηηηζκηθέο 

αμίεο θαη ε γισζζηθή ηαπηφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ αζθνχλ κεγάιε επηξξνήζηε 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ζε δηεζληθέο επηθνηλσλίεο (Κνηιηάξε 2005:41). 

Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή δηάδξαζε επηδξάζηνλ ηξφπν πνπ 

ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο βηψλνπλ ηε γισζζηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Παξφια απηά, 

νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη νη γισζζηθέο επηινγέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, απνζθνπψληαο ζηελ άκεζε επηηπρία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ 

έκκεζε επίηεπμε ησλθνηλσληθψλ ζηφρσλ. Αθφκε, είλαη αλάγθε λα ηνλίζνπκεην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε ζηε γιψζζα πνπ επηιέγνπλ ηα άηνκα, θαζψο ν 

ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ρψξν άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο (Κνηιηάξε, 2005:42). 

Οινθιεξψλνληαο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε γισζζηθή ρξήζε βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ γισζζηθή επηινγή, θαζψο απφ απηήλ εμαξηάηαη 

(Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:64-65). Ζ γισζζηθή ρξήζε εμαξηάηαηηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, θαλεξψλνληαο ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζηα 

νπνία αλήθνπλ νη νκηιεηέο, ελψ ζπλάκακπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο κηα κνξθή 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Αθφκα θαη ζε νκάδεο, φπνπ νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ίδηα γιψζζα, νη ζηξαηεγηθέο ρξήζεο ηεο γιψζζαο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ή λα δηαηεξήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζηξσκάησλ. Άξα, αληηιακβαλφκαζηε φηη 

νη θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

γισζζηθήο ρξήζεο (Κνηιηάξε, 2005:38). 

5.2. Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 
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ε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη πνιηηηζκνί κε δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο έξρνληαη ζε επαθή, ηξεηο είλαη νη θπξηφηεξεο πηζαλέο εθβάζεηο γηα ηηο 

γιψζζεο απηέο (Αξράθεο& Κνλδχιε, 2004). Ζ πξψηε πηζαλή έθβαζε είλαη ε 

δηαηήξεζε απηψλ ησλ γισζζψλ σο δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Γεχηεξν 

ελδερφκελν,είλαη λα πξνθιεζνχλ αιιαγέο ζην γισζζηθφ ηνπο ζχζηεκα, ιφγσ ησλ 

επηξξνψλ πνπ δέρνληαη απφ ηα γισζζηθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. 

Σέινο, ηξίηε πηζαλή , είλαη ε πιήξεο απφξξηςε κηαο γιψζζαο απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο 

θαη ε πηνζέηεζε κηαο άιιεο, θάηη φκσο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην «γισζζηθφ 

ζάλαην» ηεο γιψζζαο, ην έζραην δειαδή ζηάδην ηεο γισζζηθήο ππνρψξεζεο 

(Αξράθεο& Κνλδχιε, 2004:132). Σφζν ε γισζζηθή ππνρψξεζε, φζν θαη ε γισζζηθή 

δηαηήξεζε ζπληζηνχλ ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα κηαο γισζζηθήο επηινγήο 

(Κσζηνχια–Μαθξάθε, 2001:71). 

Με ηνλ φξν «γισζζηθή δηαηήξεζε» ελλννχκε ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη κηα γιψζζα, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκηιεηψλ, ηε ζσζηή 

ρξήζε ηεο απφ παηδηά θαη ελειίθνπο, θαζψο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ρξήζεο ηεο ζηνπο 

εθάζηνηε θνηλσληθνχο ρψξνπο φπσο είλαη ην ζρνιείν ή ε εθθιεζία θ.ιπ. (Baker, 

2001:99). Σξεηο είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο δηαηήξεζεο έηζη ψζηε λα κελ εμαθαλίδνληαη νη κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο: νη  θνηλσληθνπνιηηηθνί θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, νη πνιηηηζηηθνί, θαη 

νη γισζζηθνί παξάγνληεο.  

πσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηε Κσζηνχια-Μαθξάθε, (2001) γηα ηνπο 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζηε 

γισζζηθή δηαηήξεζε, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν αξηζκφο ησλ δίγισζζσλ νκηιεηψλ 

πνπ κέλνπλ θνληά. Απηφ σθειεί ηδηαίηεξα ηνπο δίγισζζνπο νκηιεηέο, θαζψο ηνπο 

δίλεη επθαηξίεο γισζζηθήο επαθήο. Παξφια απηά, αξθεηνί επηζεκαίλνπλ πσο είλαη 

αδχλαην λα ππάξρεη δπλαηή ζπζρέηηζε αξηζκεηηθήο δχλακεο θαη γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο. Καηά ηνλ Clyne, ε αξηζκεηηθή δχλακε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηε γισζζηθή δηαηήξεζε κφλν ζε πεξηπηψζεηο ζηελψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:81). 

Αθφκε ην θχιν ελφο αηφκνπ επεξεάδεη ηε γισζζηθή δηαηήξεζε ή 

ηελγισζζηθή ππνρψξεζε. χκθσλα κε ηε Rosenthal νη γπλαίθεο, ιφγσ 

πεξηνξηζκέλεο επαθήο κε ηα θαηλνχξγηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ δηακνξθψλνληαη 
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ζε κηα ρψξα, δηαηεξνχλ πην πνιχ ηφζν ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα φζν θαη ηελ 

θνπιηνχξα (Κσζηνχια–Μαθξάθε 2001). ε θάπνηεο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ νη 

γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ δηαηεξνχλ δσληαλή ηε κεηνλνηηθή γιψζζα σο 

ζεκαηνθχιαθεο ησλ παξαδφζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα κφξθσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

αζθήζνπλ επηξξνή ζηε γισζζηθή επηινγή ηεο νκφγισζζεο θνηλφηεηαο.Οη γπλαίθεο 

κε γλσξίδνληαο άιιε απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, πεξηφξηδαλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

επαθέο σο επί ην πιείζησλ ζην πιαίζην ηεο νκφγισζζεο θνηλφηεηαο (Κνηιηάξε, 

2005:48). 

Αθφκε, φπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ Κσζηνχια-Μαθξάθε (2001:83) νη επαθέο 

κε ηε γισζζηθή νκάδα-ζηφρν έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληί 

ηεο. Έηζη, ζηνηρεία φπσο ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ παηξίδα (π.ρ. Διιάδα-

Αιβαλία), ε ζπρλφηεηα ησλ ηαμηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ε επθνιία 

κεηάβαζεο ζ‟ απηήλ,επηδξνχλ ζεηηθάζηε γισζζηθή δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο (Baker, 2001). Μάιηζηα, ε Demosεπηζεκαίλεη φηη ε γισζζηθή δηαηήξεζε 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείνελφο κεγάινπ αξηζκνχ ειιελνξζφδνμσλ Ακεξηθαλψλ, πνπ 

εληζρχεηαη κε ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα (ειιά-Μάδε, 2001:96). 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεηζηε γισζζηθή 

δηαηήξεζε είλαη ε επηζπκία ησλ νκηιεηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο 

(Baker, 2001:100). Αθφκε ε ζέιεζε, ε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δπλαηψλ 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, φπσο θαη ε επαθή κε ηελ παηξίδα ησλ κεηαλαζηψλ 

δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο 

(Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:83). ηε δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ν ρψξνο εξγαζίαο, αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

ε κεηξηθή γιψζζα. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ γισζζηθέο θνηλφηεηεο πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ κέζσ βηνκεραληψλ ηεο ρψξαο, φπσο ησλ εζηηαηνξίσλ εηνίκσλ 

θαγεηψλ, ή ηνπ εκπνξίνπ ξνχρσλ (δηάθνξεο αζηαηηθέο νκάδεο) θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ ηε γιψζζα ηνπο, αθνχ κπνξνχλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (Baker, 2001). 

Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο είλαη ε πξφζθαηε ή ζπλερήο κεηαλάζηεπζε, φπσο θαη ε ρακειή θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή θηλεηηθφηεηα ζηα βαζηθά επαγγέικαηα πνπ αζρνινχληαη, θπξίσο, 
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κεηαλάζηεο(Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001). Άιινο έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, είλαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν πνπ παξνπζηάδνπλ απηνί νη άλζξσπνη, πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θηλεηηθφηεηα ηνπο.‟ απηή ηελ πεξίπησζε νη επθαηξίεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ θαη ηεο θπξίαξρεο 

γιψζζαο είλαη ειάρηζηεο θαη αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ είλαη γηα ηελ ηε δηεθπεξαίσζε 

απιψλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Σέινο, ε ηαχηηζε ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ηνπ 

ηνπηθηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ εζλνηηθψλ δηαθξίζεσλ απνηειεί εκπφδηνγηα 

απηνχο ζηε ρξήζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο (Baker, 2001:100). 

Οη πνιηηηζκηθνί-ζεζκηθνί παξάγνληεο απφ ηελ άιιε, αλαθέξνληαη ζην βαζκφ 

πνπ κηα γισζζηθή νκάδα θαη ε γιψζζα ηεο, εθπξνζσπνχληαη ζηνπο θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο. πσο επηζεκαίλεη θαη ε Κσζηνχια-Μαθξάθε (2001:85), φζεο γισζζηθέο 

νκάδεο αζθνχλ θάπνηα δχλακε ζηε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηε γιψζζα ηνπο. Θεζκνί θαη 

ηδξχκαηα φπσο είλαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε ζξεζθεία πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο έρνπλ ηε δχλακε λα πξνσζνχλ ηε γισζζηθή 

δηαηήξεζε (Baker, 2001:101).  

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο, σζηφζν, πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

γισζζηθή δηαηήξεζε κηαο κεηνλνηηθήο γιψζζαο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλνηηθή 

ζηήξημε. Ζ δσή πνπ έρεη δηακνξθψζεη έλα άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε γεηηνληά θαη 

ζηελ θνηλφηεηα παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ (Baker, 2001). Ο Fishman ηνλίδεη πσο φηαλ ε κεηξηθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηεο νηθνγελείαο θαη αλαπαξάγεηαη απφ γεληά ζε γεληά, 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαηήξεζή ηεο, θαζψο νχηε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

νχηε ε ηζρχο ηεο λνκνζεζίαο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαηήξεζε κηαο γιψζζαο 

(Baker, 2001:137-138) 

Παξάιιεια, ε εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο νκάδαο, ζπκβάιιεη 

επίζεο ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Οη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο νδεγνχληαη 

ζην πεξηζψξην, φηαλ ε θπξίαξρε νκάδα δελ δέρεηαη νη κεηαλάζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα δηάθνξα θνηλσληθά αγαζά ή εξγαζίεο πνπ πξνζδίδνπλ θχξνο ή αξλνχληαη θάζε 

επαθή καδί ηνπο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη κεηαλάζηεο αλαγθάδνληαη λα δηαηεξήζνπλ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ ίδηα επξχηεξε 
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νκάδα. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

εθκάζεζε θαη ηε ρξήζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή 

ηνπο (Κνηιηάξε, 2005:43). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην θχξνο πνπ έρεη κηα 

γιψζζα. Μηα γιψζζα κπνξεί λα είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζχκβνιν ηεο 

εζληθήοηαπηφηεηαο, επηζεκαίλνληαο ην «έλδνμν παξειζφλ» πνπ πξνεγείηαη απηήο. Σν 

ζπκβνιηθφ θχξνο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα ζεηηθά ζρφιηα θαη ηελ αμία 

πνπ δίλεη θάζε γισζζηθή νκάδα ζηε γιψζζα ηεο.  

Μηα γισζζηθή νκάδα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ «βησζηκφηεηα»,ζηελ 

πεξίπησζεπνπ γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα ελεξγή ζπιινγηθή νληφηεηα εληφο ησλ νξίσλ 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαλαζηξνθψλ (Giles, Bourhis&Taylor, 

1977:308). Σν αλ θαη πφζν κηα κεηνλνηηθή γιψζζα δηαθξίλεηαη απφ βησζηκφηεηα 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: παξάγνληεο θχξνπο, δεκνγξαθηθνί, θαζψο 

θαη παξάγνληεο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο παξάγνληεο 

θύξνπο, αληηιακβαλφκαζηε αλ ε γισζζηθή νκάδα βξίζθεηαη ζε ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, θάηη πνπ επεξεάδεη έκκεζα ηελ δηαηήξεζεηεο 

γιψζζαο ηεο. Απφ ηελ άιιε, κε ηνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεοαλ δειαδή ε 

κεηνλνηηθή νκάδα είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε κηα νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηφηε ε 

κεγάιε ζπγθέληξσζε αηφκσλ πνπ κηιάλε κηα «κεηνλνηηθή» γιψζζα, απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο δηαηήξεζήο απηήο. Σέινο, κε ηνπο παξάγνληεο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο, 

ελλννχκε φηαλ κηα «κεηνλνηηθή» γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ζε ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ζην 

ζρνιείν. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο ε κεηνλνηηθή 

γισζζηθή νκάδα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ γιψζζα ηεο θαη λα κελ απνθιίλεη 

απ‟ απηήλ. 

Άιιε κηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα ζεσξία είλαη απηή ηεο «ππνθεηκεληθήο 

εζλνγισζζηθήο βησζηκφηεηαο», ε εμεηάδεη ηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπλ, θαη κειεηά ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο (HamersandBlanc,1989:163). Καηά ηελ Saville-Troike, νη 

δηάθνξεο νκάδεο κεηαλαζηψλ δελ εθιακβάλνπλ ηελ αμία ηεο γιψζζαο ηνπο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί εθείλν ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηηο 

Ζ.Π.Α., φπνπ νη Έιιελεο δηαηεξνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ γιψζζα ηνπο 

θα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
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Ηηαιία,νη νπνίνη αθνκνηψλνληαη πνιχ γξήγνξα ζηε ρψξα ππνδνρήο. Έηζη φπσο 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνπο Αξράθε θαη Κνλδχιε (2004), φηαλ ε κεηξηθή γιψζζα 

κηαο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην 

έζλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ηφηε απνδίδεη αηνκηθή ηαπηφηεηα ζηα κέιε απηήο 

ηεο νκάδαο θαη ζπκβάιιεη ζην λα δηαηεξεζεί ε γιψζζα ηνπο. 

 ‟ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε κηα 

γιψζζα θαζψο θαη ε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία απηήο, δελ εμαζθαιίδνπλ απαξαίηεηα θαη 

ηελ επηβίσζε ηεο γιψζζαο απηήο. Μηα γιψζζα κνινλφηη αμηνινγείηαη κε ζεηηθφ 

ηξφπν, είλαη πηζαλφ λα ζηεξείηαη εξγαιεηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο (Αξράθεο& Κνλδχιε, 2004:134-135). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη θέιηηθεο γιψζζεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηέο ζην ιαφ σο ζχκβνιν 

ηζηνξίαο, θιεξνλνκηάο θαη εζληθήο θνπιηνχξαο, παξφια απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο κέζν πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αληηιακβαλφκαζηε, 

ινηπφλ, φηη ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κεηξηθή γιψζζα παχεη λα πθίζηαηαη, φηαλ 

δελ είλαη κεγάιν ην πξνζσπηθφ θέξδνο πνπ απηή κπνξεί λα έρεη(Baker, 2001:112). 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαηήξεζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, 

είλαη ν εζληθηζκφο απφ ηνλ νπνίν δηαθαηέρνληαη πνιιέο γισζζηθέο νκάδεο θαη ε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε γιψζζα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα, απνηεινχλ νη Πνξηνξηθαλνί θαη Καηαινλνί νη νπνίνη αξλήζεθαλ 

νπνηαδήπνηε γισζζηθή αιιαγή, θαζψο θαη ηελ ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Baker, 

2001). 

Μεγάινο είλαη θαη ν ξφινο ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη  απηφο 

ησλ εζλνηηθψλ ζρνιείσλ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε κεηξηθή γιψζζα 

θαη δίλεηαη κηθξή ζεκαζία ζηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Baker, 2001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ησλ εζλνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

παηδαγσγηθήο/ δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο (Αξβαλίηε, 2008). Απηή ε 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ζα εζηηάδεη πξσηίζησο ηε κάζεζε ζε έλα δπλακηθφ 

δίγισζζν πεξηβάιινλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ γλσζηαθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο εκπεηξίαο 

ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ ζα εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαζψο 

θαη ηεο δηπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ππφ ην πξίζκα ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ θφζκνπ, 

ελψ ζα βαζίδεηαηζε έλα αλνηθηφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ αλαλεψλεηαη 

θαη αιιάδεη δηαξθψο (Kalantzis&Cope, 2005). 
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Οινθιεξψλνληαο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη νη γισζζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο. Χο ηέηνηνη γισζζηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλε δπζθνιία πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε γξαθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε απφξξηςε ηεο αμίαο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο ή αθφκε θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε 

γισζζηθψλ δαλείσλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα ελδερφκελε γισζζηθή απψιεηα (Baker, 

2001:102). 

5.3. Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ ππνρώξεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 

Πέξα απφ ηελ γισζζηθή δηαηήξεζε φκσο κηαο γιψζζαο, πιήζνο παξαγφλησλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη θαη ζηε γισζζηθή ηεο ππνρψξεζε. Καηά ηνπο Αξράθε& Κνλδχιε 

(2004:135), ε κεηάβαζε απφ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

ζπληζηά κηα αξθεηά πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

δηγισζζίαο αθαηξεηηθνχ ηχπνπ, θαηαιήγεη ηειηθά ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηεο πιεηνςεθίαο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη κηα γισζζηθή 

νκάδα λα απνξξίςεη εληειψο ηελ κεηξηθή ηεο γιψζζα, εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηελ 

εζλφηεηα θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα ζηελ εθάζηνηε εζλφηεηα 

(Κνηιηάξε, 2005:46). πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε ειιά-Μάδε (2001:98) φκσο, απηή 

ε γισζζηθή ππνρψξεζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί αθφκε θαη ηξείο γελεέο γηα λα 

ζπληειεζηεί ζε πεξίπησζε άκεζεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο απφ ηελ πξψηε γεληά. 

Πσο ζπληειείηαη φκσο απηή ε γισζζηθή ππνρψξεζε ζηηο ηξεηο γελεέο; 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε γεληά κεηαλαζηψλ δηαηεξεί ηε κεηξηθή ηεο 

γιψζζα, ελψ ζπλάκακαζαίλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο γηα 

ιφγνπο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. ηε ζπλέρεηα ε δεχηεξε γεληά, θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο κεηαηνπίδεη ηελ επηινγή ηεο 

γιψζζαοαπφ ηελ κεηξηθή πξνο ηελ θπξίαξρε γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηξηθή 

κε ηνλ άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν(γνλείο, παππνχδεο, νκνεζλείο) θαη ηελ θπξίαξρε 

ζε πην επίζεκεο θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο. Έηζη ε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

ππεηζέξρεηαη ζηαδηαθάζε ρψξνπο φπνπ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαλ ε κεηξηθή 

γιψζζα, θάηη πνπ νδεγείζηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηεο δεχηεξεο. Σέινο, ε ηξίηε γεληά, 

σο επί ην πιείζησλ, παχεη λα ρξεζηκνπνηεί εληειψο ηε κεηξηθή γιψζζα. Απηή ε 

κεηάβαζε πνπ ζπληειείηαη απφ ηε κεηνλνηηθή ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, 
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νινθιεξψλεηαη φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ηξίηεο γεληάοαπαξηίδεηαη απφ 

κνλφγισζζνπο ηεο γιψζζαο ππνδνρήο (Baker, 2001:102). 

Με ηνλ φξν γισζζηθή ππνρψξεζε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Fishmanελλννχκε ηε ζπκπεξηθνξά κηαο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο, κηαο 

νιφθιεξεο θνηλφηεηαο ή ελφο κέξνπο απηήο (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:72). Αθφκε 

γηα ηνλ Fishman, κηα κεηνλνηηθή εζλνηηθή νκάδα πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηε κεηξηθή 

ηεο γιψζζα, δηαθέξεη απφ ηελ ίδηα νκάδα, ε νπνία κπνξεί λα έρεη δηαηεξήζεη ηε 

ρξήζε ηεο κεηξηθήο (Baker, 2001:126). Ση φκσο ελλννχκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε 

ηνλ φξν γισζζηθή ππνρψξεζε; 

Καηά ηνλ Weinreich (1979), κε ηνλ φξν γισζζηθή ππνρψξεζε, αλαθεξφκαζηε 

ζηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη απφ ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζε κηα 

άιιε, ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή. χκθσλα κε ηνλ Veltman 

(1991) απφ ηελ άιιε, κε ηνλ φξν γισζζηθή ππνρψξεζε ελλννχκε ηε κεηαθίλεζε ζε 

έλα ζπλερέο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη απφ ηε δηγισζζία κέρξη θαη ηελ 

γισζζηθή απψιεηα (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001). 

Άιινη εξεπλεηέο, φπσο νTandefelt (1992),επηζεκαίλεη πσο νθείινπκε λα 

θάλνπκε δηαρσξηζκφ, αλάκεζα ζηε κεξηθή ππνρψξεζε, δειαδή ηελ ππνρψξεζε πνπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηελ νιηθή ππνρψξεζε, δειαδή ηελ νινθιεξσηηθή απψιεηα 

ηεο γιψζζαο. Δπίζεο άιιε κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάθξηζε πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη 

απηή αλάκεζα ζηελ ππνρψξεζε καθξφ–επηπέδνπ, δειαδή εθείλε ηε γισζζηθή 

ππνρψξεζε πνπ δηεξεπλάηαη σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, θαη κηθξφ–επηπέδνπ, δειαδή 

ηελ γισζζηθή ππνρψξεζε πνπ νθείιεηαη ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαη γίλεηαη αληηιεπηή 

σο εμειηθηηθή πνξεία απφ γεληά ζε γεληά (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:73). 

Οη Jaspaert θαη Kroon (1993) απφ ηελ άιιε, ρσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

γισζζηθήο ππνρψξεζεο ζε δχν ηχπνπο, ζπζρεηίδνληάο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο 

γισζζηθήο αγνξάο ηνπ Bourdieu (1999:91-92). Ο πξψηνο ηχπνο αθνξά εθείλε ηελ 

γισζζηθή ππνρψξεζε πνπ ζπληειείηαη ιφγσ κεηαλάζηεπζεο θαη αλππαξμίαο 

νκηιεηψλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Ο δεχηεξνο ηχπνο ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζηθή 

ππνρψξεζε πνπ νθείιεηαηζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο 

κηιάλε κεηαμχ ηνπο ηελ θπξίαξρε γιψζζα, σο κέξνο ηεο ελζσκάησζεο θαη 

αθνκνίσζήο ηνπο απφ ηελ θνηλσλία.Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη θαηά ηνλ Bourdieu 

(1999:91-92) ε γισζζηθή αληαιιαγή είλαη θαη‟ εμνρήλ νηθνλνκηθή αληαιιαγή. ηε 
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«γισζζηθή αγνξά» θπξηαξρεί ην ιεγφκελν «γισζζηθφ θεθάιαην» (1999:27), ην νπνίν 

αζθεί επίδξαζε ζηνπο κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ησλ γισζζηθψλ ηηκψλ πξνο φθειφο 

ηνπ θαη απνζπά ηδηαίηεξε ππεξαμία. χκθσλα κε ηνλ Bourdieuδειαδή, ν ιφγνο δελ 

είλαη έλα απιφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο, αιιά έρεη σο καθξνπξφζεζκν ζηφρνην 

ζπκβνιηθφ θέξδνο.  

Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ γισζζηθή ππνρψξεζε απηά 

βαζίδνληαη ζε ηνκείο φπσο είλαη ν θνηλσληθφο, ν πνιηηηθφο, ν ςπρνινγηθφο, ν 

νηθνλνκηθφο θαη ν γισζζνινγηθφο. Δπηπιένλ ε γισζζηθή ππνρψξεζεδηακνξθψλεηαη 

κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ αζθνχλ θάπνηα κνξθή επίδξαζεοζηηο 

γιψζζεο, ελψ κέζσ απηήο αληηθαηνπηξίδεηαη ε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, θαη 

θνηλσληθή αιιαγή. Με βάζε ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε πσο ε γισζζηθή 

ππνρψξεζε δελ απνηειεί ηπραία επηινγή, θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζ‟ απηή (Baker, 2001). 

πσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνλ Baker (2001), νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επηθξάηεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ζηελ ππνρψξεζε ηεο κεηξηθήο , 

κπνξεί λα νθείινληαη ηφζν ζε δεκνγξαθηθνχο φζν θαη ζε θνηλσληθνπνιηηηθνχο 

παξάγνληεο. Χο ηέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε καθξφρξνλε δηακνλή ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη ε κε επηζπκία επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα, ε δπζθνιία επίζθεςεο ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο, ν κηθξφο αξηζκφο νκηιεηψλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ε 

άξλεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ άκεζε απνδνρή ηνπο απφ ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ, ηνπηθηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ. 

Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο αζθνχλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο γισζζηθήο ππνρψξεζεο (Baker, 2001). Σέηνηνη κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςεζεζκψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα,φπσο θαη ε κεηάβαζε ζηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ζηεπνιηηηζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Κνηιηάξε, 

2005:51).Αθφκε ε ρακειή έκθαζε ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ε επηδίσμε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνλνηηθή γιψζζα, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε 

αηφκνπ απφ παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο νδεγνχλ επίζεο ζηελ ππνρψξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (Αξράθεο& 

Κνλδχιε, 2004:135). 
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ε δηάθνξεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ε γισζζηθή ππνρψξεζε αξρίδεη απφ ηηο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο επηιέγνπλ ηελ θπξίαξρε γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ θνηλσληθφ θχξνο θαη 

κε ηελ επηινγή ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο επηδηψθεηηελ άκεζε θνηλσληθή θαηαμίσζε 

(Κνηιηάξε, 2005:48). 

Δμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ππνρψξεζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο είλαη ε 

αλππαξμία ηεο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ν ζηηγκαηηζκφο ηεο απφ ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία, ν ππνβηβαζκφο ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ κεηνλνηηθή νκάδα, θαζψο θαη ε 

παξάιιειε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο πνπ απνηειεί 

απνθιεηζηηθφ κέζν θνηλσληθήο επειημίαο (Αξράθεο& Κνλδχιε, 2004:135). 

Οινθιεξψλνληαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε γισζζηθή κεηαθίλεζε απφ 

ηε κεηξηθή γιψζζα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, έρεη πνιχ ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κεηαλάζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ ρψξα κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, αλαγθάδνληαη λα απαξλεζνχλ ηελ ηαπηφηεηά θαη ηηο ξίδεο 

ηνπο, απνξξίπηνληαο αλαγθαζηηθά έλα θνκκάηηηεο ηζηνξίαο ηνπο πνπ 

απνηειείζηνηρεηψδεοραξαθηεξηζηηθφγηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

(Ακπαηδφγινπ, 2001:100-103). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: «ηάζεηο», «ηεξεόηππα», «Πξνθαηαιήςεηο» 

6.1. Οξηζκνί: «ηάζεηο», «ηεξεόηππα», «Πξνθαηαιήςεηο» 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ηνκείο φπσο ε θνηλσληνινγία, ε θνηλσληθή ςπρνινγία, ε 

αλζξσπνινγία θ.α., έρνπλ εζηηάζεη ηδηαίηεξα ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή πνπ απηή έρεη κε ηελ θνηλσλία φπνπ 

εληάζζεηαη. ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλψλ έρεη 

εζηηάζεη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηνχλ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο δνπλ 

θαη θνηλσληθνπνηνχληαη ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σν θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο δεκηνπξγεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιιέο ρψξεο (αλάκεζά ηνπο 

θαη ε Διιάδα), φπνπ ν γεγελήο πιεζπζκφο ζπλππάξρεη κε θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθήο 

γιψζζαο, θνπιηνχξαο θαη πνιηηηζκνχ. πλάκα, απηέο νη αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη 

ζηελ θνηλσλία, επεξεάδνπλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν, θαη σο εθ ηνχηνπ, ην 
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ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν, έηζη 

ψζηε λα αθνκνησζνχλ ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ζηελ θνηλσλία κηαο ρψξαο 

(Σζηάθαινο, 2003:151-154).  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, φκσο, φηαλ νη κεηαλάζηεο κεηαλαζηεχνπλ ζε κηα 

άιιε ρψξα, δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ «ζηάζεηο», 

«ζηεξεφηππα» θαη «πξνθαηαιήςεηο» απφ ηνπο γεγελείο πξνο απηνχο. Σα ζηεξεφηππα 

θαη νη πξνθαηαιήςεηο είλαη θαηά θχξην ιφγν θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

αλαπαξάγνληαη νπζηαζηηθά ζηελ θνηλσλία κέζσ ηνπ ιφγνπ (Γξαγψλα, 1997, 

νπ.αλαθ. ζην Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001:117). 

6.2. «ηάζεηο»απέλαληη ζηε γιώζζα  

Έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη, θαζψο απηέο καο δείρλνπλ ηηο αληηιήςεηο ελφο 

αλζξψπνπ γηα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ζ 

αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα άηνκα γηα ηα δηάθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα, 

εμεγεί, πσο ην άηνκν πξνζιακβάλεη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηα 

θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεψξγα, 1995:121). Ζ ζπκπεξηθνξά, 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Ζ πξφζεζε 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη απφ ηνπο 

ππνθεηκεληθνχο θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ. Ζ ζηάζενξνζεηείηαη σο ζχλδεζε 

ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ ζρεηηθάκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε πξάμε θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ (Βνζληάδνπ, 2002). Οη ππνθεηκεληθνί θνηλσληθνί 

θαλφλεο, απνηεινχληαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ηηο επηζπκίεο ησλ 

άιισλ, θαζψο θαη απφ ηα εξεζίζκαηα απφ ηα νπνία δηαθαηέρεηαη ην άηνκν έηζη ψζηε 

λα ππαθνχζεη ζ‟ απηέο. 

Καηά ηνλ νξηζκφ ηνπ Gardner (1985) γηα ηελ ζεκαζία ησλ ζηάζεσλ 

(attitudes), απηέο απνηεινχληαη απφ γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη βνπιεηηθά 

ζπζηαηηθά, δειαδή αθνξνχλ πεπνηζήζεηο, ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. Αθφκε, 

ζπζρεηίδνληαη κε κηα ππνθεηκεληθή ςπρνινγηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα ελεξγεί ή λα 

εθηηκά ηε ζπκπεξηθνξά θαηά έλαλ νξηζκέλν ηξφπν (Κσζηνχιε, 2009:). 



[52] 
 

πσο αληηιακβαλφκαζηε, νη ζηάζεηο (attitudes)απεπζχλνληαη ζε έλα επξχηεξν 

θαη ζπλερέο, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, ζπλαίζζεκα γηα θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή 

ζέκα. Μία ζηάζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ γηα 

θάπνηνλ ή ζε θάηη άιιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη ζηάζεηοπξνο ζηε γιψζζα αθνξνχλ 

θάζε ζπλαηζζεκαηηθνχο, λνεηηθνχο ή ζπκπεξηθνξηθνχο δείθηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αμηνινγηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε δηάθνξεο γιψζζεο ή ηνπο νκηιεηέο ηνπο. 

Σξεηο δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ είλαη πην ζεκαληηθέο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

έλλνηάο ηνπο: ε γλσζηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε. Ζ 

γλσζηηθή δηάζηαζε, αθνξά ζηε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζηάζεο θαζψο θαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

λνεκνζχλε. Απηή ε ζεσξία ησλ ζηάζεσλ ζέηεη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν 

θαηά ηε ζεσξία ηεο κνξθήο ζε ζχλνια (Γεψξγα, 1995:126). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπλαηζζεκαηηθή ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

αμηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο θαη δπζαξέζθεηαο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

ζηάζεο. Ζ θάζε ζηάζε κπνξεί λα πξνθαιεί ζεηηθά, νπδέηεξα ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην άηνκν. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ, είλαη απφξξνηα 

ηεο κάζεζεο, δειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ζηάζε 

θάησ απφ ζπλζήθεο ελίζρπζεο, ή θάησ απφ ηελ επίδξαζε θάπνηαο θνηλσληθήο 

παξακέηξνπ (Γεψξγα, 1995:130-131). 

Σέινο, ε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε αθνξά θπξίσο ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο ή 

ζθνπνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηάζε ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ, ε πξαγκαηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 

θνηλσλίαο, δειαδή ηνπο θαζνξηζκέλνπο απφ ηελ θνηλσλία, θαλφλεο ζσζηήο 

ζπκπεξηθνξάο (Γεψξγα, 1995:132). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ νη ζηάζεηο, απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο σο κεραληζκνί άκπλαο, εθθξάζεηο ζπζηεκάησλ αμηψλ θαη εξγαιεία 

θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Σζηάθαινο, 2000:165-166). Οη πην θιαζηθνί ηχπνη 

κάζεζεο, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ, είλαη ε 

θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε, ε ζπληειεζηηθή κάζεζε θαη ε κάζεζε κέζσ κίκεζεο ελόο 

πξνηύπνπ. Ζ θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε απνηειεί έλα νπδέηεξν εξέζηζκα,πνπ έρεη 

ηεδπλαηφηεηα λα εγείξεη κηα ζπγθεθξηκέλε απφθξηζε κέζσ ηεο ζπλερφκελεο 

ζχλδεζήο ηνπ κε έλα αλεμάξηεην εξέζηζκα, πνπ έρεη ήδε επηθέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
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απφθξηζε (Watson, 1913). Αληίζεηα ε ζπληειεζηηθή κάζεζεζηεξίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ αξρή φηη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηαηζρπξνπνηνχληαη 

(Skinner, 1938). Σέινο ζηε κάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο ελόο πξνηύπνπ ε κάζεζε κπνξεί 

λα γίλεη κέζσ ηεο κειέηεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ νη ελέξγεηεο ελφο πξνηχπνπ 

(Γεψξγα, 1995). 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, φηη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε. αθψο θαη νη ζηάζεηο δελ νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ 

αιιά κπνξνχλ λα ηελ θαζνξίζνπλ φηαλ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ηεο πξάμεο, ηνπ 

ζηφρνπ, ηνπ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ. Ίζσο λα κελ θαζνξίδνπλ πάληα κηα 

ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπκπεξηθνξά, ζε κηα ελέξγεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθιεζεί πέξα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ (Σζηάθαινο, 

2000). 

Παξφια απηά αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζηάζεηο, δελ είλαη ακεηάβιεηεο, 

ζηαηηθέο θαη απφιπηεο. Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν 

αιιαγήο γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Έλαο εμ απηψλ είλαη ε επηθνηλσλία, ε ζπκκεηνρή ζε 

νκαδηθέο δξάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

δηδαζθαιία (Νηάιια, 1999). Άξα, νη ζηάζεηο εθθξάδνπλ αληηιήςεηο πνπ δελ είλαη 

ηφζν εγγελείο ζηα άηνκα, φπσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κε ην αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο.  

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο δελ γίλεηαη λα ππάξμεη 

απφιπηεδηάθξηζεκεηαμχησλ αμηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Πνιχ βαζηθφραξαθηεξηζηηθφ απφθιηζεο ησλ δπν 

ελλνηψλ, είλαη πσο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο θάπνησλ αμηψλ, κπνξεί ην άηνκν λα 

ληψζεη ηχςεηο ζπλείδεζεο ή αηζζήκαηα απνηπρίαο, γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ 

άξλεζε ελζηεξληζκνχ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο (Γεψξγα, 1995:125). 

6.3. «ηεξεόηππα» απέλαληη ζηε γιώζζα 

Μηα έλλνηα ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ θαη 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηνλ πεξίγπξν θαη ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ είλαη ηα ζηεξεφηππα. Σα «ζηεξεόηππα» αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο 

θαη ζηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ εκπιέθεη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα θαη 

αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ ηελ θνηλσλία, κε ηνλ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 
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θνηλσληθέο αδηθίεο. Ο φξνο «ζηεξενηππηθή απεηιή» απφ ηελ άιιε, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ γηα κηα θνηλσληθή νκάδα (Γξαγψλα, 2004). 

Σν ζηεξεφηππν απνηειεί κηα πην απιή θαη ηππνπνηεκέλε αληίιεςε ε κία 

εηθφλα, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ απφ θνηλνχ ηα άηνκα γηα κηα άιιε νκάδα. 

Σα ζηεξεφηππα ελδέρεηαη λα είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

γεληθεχζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειάρηζηε ή πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ (Γξαγψλα, 2004). Σέηνηεο απινπζηεπκέλεο 

αληηιήςεηο, απφςεηο, ή εηθφλεο, βαζίδνληαη ζην ελδερφκελν φηη ππάξρνπλ θνηλέο 

ηδηφηεηεο θαη θνηλά ζηνηρεία απφ ηα νπνία δηαθαηέρνληαη ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο. 

Παξφια απηά ηα ζηεξεφηππα  ελαληηψλνληαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, θαη 

παξάιιεια ηνπο επεξεάδνπλ αξλεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη. Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ δίλεηηελ επθαηξία λα 

δεκηνπξγνχληαη απηέο νη αξλεηηθέο αληηιήςεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη λα αλαπηπρζεί 

έλαο πνιηηηζκφο πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα εθηηκά ηελ 

πνηθηινκνξθία (Γξαγψλα, 2004). 

Σν γεγνλφο φηη ζε κηα θνηλσλία ππάξρνπλ ζηεξεφηππα, ζεκαίλεη πσο θάζε 

ελέξγεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ θάπνηνπ, ηαηξηάδεη κε ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη ε θνηλσλία γηα ηελ νκάδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Αλ εμεηάδακε ηα 

ζηεξεφηππα ή αθφκε θαη ηηο εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδεη ν θαζέλαο γηα ην ζπλάλζξσπφ 

ηνπ, ζα δηαπηζηψζνπκε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη θαη ν Allport (1954), πσο 

κπνξείζπλάκα λα ππνδειψλνπλ ηνραξαθηήξα ηεο ππφ πεξηγξαθή νκάδαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε, ηεο νκάδαο πνπ θάλεη ηελ πεξηγξαθή ή έρεη ηα ζηεξεφηππα (Cambell νπ. 

αλαθ. ζην Παπαζηάκνπ, 1990).  

Αλ γηα παξάδεηγκα έλα κέινο κηαο απεηινχκελεο ζηεξενηππηθά νκάδαο, φπσο 

είλαη ζηε ρψξα καο νη Αιβαλνί, πξάμεη θάηη πνπ επηβεβαηψλεη έλα ζηεξεφηππν πνπ 

ήδε ππάξρεη, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα θινπή, ηφηε ην ζηεξεφηππν εληζρχεηαη ηφζν 

απφ ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζηελ απεηινχκελε νκάδα φζν θαη εκάο ηνπο ίδηνπο. 

πσο επηζεκαίλεη φκσο θαη ν Cambell (νπ. Αλαθ. ζην Παπαζηάκνπ, 1990), αλ θάηη 

δελ ζπλάδεη κε ην ζηεξεφηππν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην αγλννχκε θαη ην 

απνδίδνπκε ζε άιια ηξίηα ραξαθηεξηζηηθά. Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην ράζκα ησλ νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλήζεηα, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα παξνπζηαζηεί 
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απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζηεξενηππηθή απεηθφληζε κηαο νκάδαο απφ ηελ άιιε 

(Παπαζηάκνπ, 1990). 

Καηά ηνλ Σζηάθαιν (2000:161-164), ην θαηλφκελν ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο 

εθιακβάλεηαη απφ ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ζηεξενηππηθή νκάδα σο απεηιή 

ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. ηαλ κάιηζηα ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί είλαη 

πνιχ αξλεηηθά, ε δπζάξεζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νκάδα κπνξεί λα είλαη 

αξθεηά απεηιεηηθή θαη έηζη λα επηθέξεη επηπηψζεηο απφ κφλε ηεο. Πνιιέο θνξέο ηα 

ζηεξεφηππα κπνξεί λα είλαη βαζηζκέλα ζε αιεζηλά πεξηζηαηηθά θαη αιήζεηεο, παξφια 

απηά νη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη, επηζεκαίλνπλ ηελ αλαθξίβεηά ηνπο ηνλίδνληαο 

ηέζζεξα ζεκαληηθά ιάζε. Σν πξψην ιάζνο, ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηλνκεληθφ 

απνιπηαξρηζκφ ηεο εηθφλαο πνπ έρεη δηακνξθψζεη νπνηνδήπνηε κέινο κηαο ελδν-

νκάδαο, γηα ηα κέιε ηεο εμσ-νκάδαο ή ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο (Cambell, νπ. αλαθ. 

ζην Παπαζηάκνπ, 1990:60). Σν δεχηεξν ιάζνο εληνπίδεηαη ζην βαζκφ πνπ 

θαηαλννχκε ηηο δηαθνξέο, ζην φηη κεγεζχλνπκε ηελ νκνηνγέλεηα απφ ηελ νπνία 

δηαθαηέρνληαη ηα κέιε ηεο ελδν-νκάδαο ή ηεο εμσ-νκάδαο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζην φηη ππνβαζκίδνπκεην βαζκφ ζχκπησζεο κεηαμχ ηνπο 

(Allport, νπ. αλαθ. ζην Παπαζηάκνπ, 1990) . 

πσο επηζεκαίλνπλ νη Heider&Michotte (Παπαζηάκνπ, 1990), ην ηξίην ιάζνο 

ησλ ζηεξενηχπσλ ησλ κειψλ κηαο ελδν-νκάδαο πξνο ηα κέιε κηαο εμσ-νκάδαο, 

απνηειεί κηα ιαλζαζκέλε αηηηαθή αληίιεςε. Οη άλζξσπνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαθαηέρνληαη απφ ηελ αληίιεςε φηη νη αηηίεο ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο νθείινληαη ζε θαζαξά θπιεηηθέο θαη φρη 

πεξηβαιινληηθέο αηηίεο. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ε ηζρχο ηνπ εξεζίζκαηνο δεκηνπξγεί κηα 

αληίζεζε θαη ηα ζηεξεφηππα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ είλαη πην 

έληνλα, ηζρπξά θαη εκθαλή. Καηά ηνλ Ichheiser (νπ. αλαθ. ζην Παπαζηάκνπ:1990), 

ην ηέηαξην ιάζνο βαζίδεηαη ζηελ ιαλζαζκέλε αηηηαθή αληίιεςε, πνπ πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηελ ερζξφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέιε κηαο ελδν-νκάδαο πξνο 

ηα κέιε κηαο εμσ-νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελδν-νκάδα, ε εμσ-νκάδα ζα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν απνδεθηή αλ δελ δηαθαηέρνληαλ απφ απηά ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έηζη, εθφζνλ ε εμσ-νκάδα δηαθέξεη απφ ηελ ελδν-νκάδα, ε 

ελδν-νκάδα δηθαηνινγεί θαη θαζηζηά απνδεθηή ηελ άξλεζε ηεο. 
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Οινθιεξψλνληαο, θαηαιαβαίλνπκε φηη φζν επαλαιακβάλνπκε ηα ήδε 

ππάξρνληα ζηεξεφηππα γηα θάπνηα νκάδα αλζξψπσλ, ε νκάδα απηή αζπλείδεηα 

εζσηεξηθεχεη ηηο ζηεξενηππηθέο απηέο αληηιήςεηο σο αιεζηλέο θαη έηζη δηαησλίδεηαη ν 

ζηηγκαηηζκφο ηεο.χκθσλα κε ηε Γξαγψλα (2004), ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ 

πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο γηα νξηζκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ θαη ζρεκαηίδνληαη κέζα 

απφ κεραληζκνχο εμνπζίαο, θαζψοππνδειψλνπλ ηε δχλακε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

ιεηηνπξγψληαο κέζα απφ ςπρνινγηθνχο δξφκνπο.Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζηεξεφηππα 

απνηεινχλ έλαλαδηάθνπν θχθινθαη δεκηνπξγνχλ πξνβιέςεηο γηα ην πνηα κπνξεί λα 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, κέζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο παξαζηάζεηο 

(Σζηάθαινο, 2000:149-152). 

6.4. «Πξνθαηαιήςεηο» απέλαληη ζηε γιώζζα 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γξαγψλα (2004), νη πξνθαηαιήςεηο είλαη αξλεηηθά θαη 

ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα, πνπ εληνπίδνληαη θάησ απφ ην ζπλεηδεηφ έιεγρν ηνπ 

αλζξψπνπ. ηα πην παιηά ρξφληα ε πξνθαηάιεςε δήισλε κίζνο θαη αληηπάζεηα γηα 

θάπνηνλ. ηηο κέξεο καο, απνηειεί κηα ηνπνζέηεζε πνπ εκπεξηέρεη ζπλαηζζήκαηα 

πεξηθξφλεζεο θαη απέρζεηαο. Ζ δηάθξηζε εληνπίδεηαη θπξίσο, φηαλ έλα πξφζσπν 

αληηκεησπίδεηαη ιηγφηεξν επλντθά έλαληη θάπνηνπ άιινπ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε 

δελ δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί αιιηψο, παξά κφλν σο έλα άκεζν απνηέιεζκα απηήο. 

Ζ έλλνηα ησλ ζηεξενηχπσλ κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Απηφ 

επεξεάδεη θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξνθαηάιεςε 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά. πλήζσο έλα 

άηνκν πνπ δηαθαηέρεηαη απφ πξνθαηαιήςεηο, ζεσξεί πσο ε δηθή ηνπ νκάδα είλαη 

αλψηεξε, θαζψο δηαθαηέρεηαη απφ αμίεο, ηδέεο, ζπλήζεηεο θαη παξαδφζεηο πνπ ε άιιε 

νκάδα δελ δηαζέηεη ή αθφκε θαη λα δηαζέηεη είλαη ππνδεέζηεξεο απφ ηελ δηθή ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε νκάδα ησλ «άιισλ» αδπλαηεί λα γίλεη ζε επίπεδν ςπρνινγηθφ ηζφηηκε, 

ρσξίο λα αηζζάλεηαη ην άηνκν φηη απεηιείηαη δηαξθψο κε αθχξσζε (Γξαγψλα, 2004).  

Απφ κφλε ηεο ζαλ έλλνηα ε πξνθαηάιεςε δηαθξίλεηαη ζε κηα δηπιή θχζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη  κπνξεί λα πάξεη ηελ κνξθή είηε ηεο παηεξλαιηζηηθήο είηε ηεο 

ερζξηθήο πξνθαηάιεςεο. Καηά ηελ παηεξλαιηζηηθή πξνθαηάιεςε, ε άιιε 

νκάδααθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη ζπκπαζήο κπνξεί λα είλαη αλίθαλε 

θαη άξα λα ρξήδεη πξνζηαζίαο απφ ηνπο ππνινίπνπο, φπσο είλαη ηα παηδηά θαη νη 

ειηθησκέλνη (Παπαζηάκνπ, 1990). 
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Καηά ηελ ερζξηθή πξνθαηάιεςε ε άιιε νκάδα κπνξεί λα είλαη ηθαλή αιιά 

αληηπαζήο, φπσο νη κεηαλάζηεο, νη Σνχξθνη θαη άιινη «ερζξνί». ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ε πξνθαηάιεςε ελδέρεηαη λα είλαη θαη εμνινθιήξνπ αξλεηηθή, θαζψο 

κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα κπνξεί λα ζεσξείηαη σο αλίθαλε θαη ςπρξή ηαπηφρξνλα, θαη 

σο εθ ηνχηνπ λα απνηειεί «θνηλσληθφ βάξνο» γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία. πσο 

ηνλίδεηαη θαη ζην Παπαζηάκν (1990:66-67), κεηά ην 1920, ε θνηλσληθνί ςπρνιφγνη 

μεθίλεζαλ λα δηεξεπλνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ. Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ, 

απνηειεί ε εκθάληζε πξαθηηθψλ ζηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ζηε ζεσξία ηεο πξνθαηάιεςεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο επηζεκαίλεηαηζην Παπαζηάκν (1990:67,) ε εκθάληζε 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε απνζηέξεζεο θαη αληίζεηα, ε 

χπαξμε απνζηέξεζεο, νδεγεί ζε θάπνηα κνξθή επηζεηηθφηεηαο. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε απνζηέξεζε δελ γίλεηαη λα εθθξαζηεί κε άκεζε επηζεηηθφηεηα, ην 

άηνκν ζηαδηαθά νδεγείηαη ζηε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ. Παξάιιεια, νη Dollard 

θ.α., ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξνυδηθή ηδέα ηεο κεηαηφπηζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηελ 

έλλνηα ηεο γελίθεπζήο ηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο. 

Θεσξνχλ, δειαδή, φηη ε επηζεηηθφηεηα, πνπ αδπλαηεί λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο αηηίαο 

ηεο απνζηέξεζεο, ελδέρεηαη κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ εξεζίζκαηνο λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ελαληίνλ θάπνησλ παξεκθεξψλ ζηφρσλ(1939, νπ. αλαθ. ζην 

Παπαζηάκνπ, 1990). 

Γελ ιείπνπλ νη εξεπλεηέο πνπ ζηα φξηα ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο, 

ζεψξεζαλ απηνλφεηε ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ ζε θάπνηεο θνηλσλίεο θαη 

εμέηαζαλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ηα παηδηά ηηο αληηιακβάλνληαηθαη δηακνξθψλνπλ 

ζηαδηαθά θπιεηηθέο ζηάζεηο. ΟGoodman θηλνχκελνο πξνο απηφλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πεξηέγξαςε ηξία ζηάδηα δηακφξθσζεο θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

Πξψην είλαη απηφ ηεο θπιεηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, πνπ ην παηδί αληηιακβάλεηαη γηα 

πξψηε θνξά ηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο πνπ έρεη κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Γεχηεξν 

είλαη ην ζηάδην ηνπ θπιεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ εθθξάδεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο. Καη ηξίην είλαη ην ζηάδην ηεο θπιεηηθήο ζηάζεο, φπνπ ε πην 

νινθιεξσκέλε ζηάζε ελφο παηδηνχ μεθηλά λα πξνζεγγίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

ελήιηθα(1964, ζην Παπαζηάκνπ, 1990:82-83). 
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Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο έλα παηδί πνπ κεγαιψλεη ζε κηα θνηλσλία 

φπνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θάπνηεο θπιεηηθέο ζηάζεηο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ 

επεξεαζηεί απφ ηηο ππάξρνληεο πξνθαηαιήςεηο θαηά ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. ‟ 

απηφ θαζνξηζηηθή είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ θνξείο φπσο ε νηθνγέλεηα, ην 

ζρνιείν, νη παξέεο, ηα ΜΜΔ θ.ιπ. (Παπαζηάκνο, 1990). Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

πξνθαηάιεςεζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, εθθξάδεηαη αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ 

έρεη εηζέιζεη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη δηαθαίλεηαη κέζσ ησλ αμηψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ ηα κέζα θνηλσληθνπνίεζεο. Σα κεηέπεηηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, σζηφζν, κπνξεί ην παηδί κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθέο αμίεο κέζσ ηεο δεπηεξεχνπζαο θνηλσληθνπνίεζεο θαη λα δηακνξθψζεη 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη απφςεηο. Σν πην ζεκαληηθφ ξφιν σζηφζν ην παίδεη ε 

νηθνγέλεηα ελφο αηφκνπ ζηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ κνξθψλ πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο 

έλα παηδί επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πεγέο πνπ έξρεηαη πνιχ ζπρλά ζε επαθή, 

ζηνλ άκεζν θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηνπ (Παπαζηάκνο, 1990). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: Μεζνδνινγία 

7.1. θνπόο, ζηόρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ηνλίζεη ηηο γισζζηθέο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

γχξσαπφ ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο, πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαζψο θαη 

ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν «θπξίαξρνο» θνηλσληθφοπεξίγπξνο ζηε δηακφξθσζή ηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, είλαη πξσηίζησο, λα δηεξεπλεζνχλ νη 

γιψζζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη 

νη γιψζζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε νκνεζλείο ζπγγελείο 

θαη θίινπο. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη νη γισζζηθέο επηινγέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ νη 

γνλείο θαη πην ζπγθεθξηκέλα,εμεηάδεηαη πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ελαιιαγή ησλ 

γισζζψλ κε βάζε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο. Γηεξεπλψληαη αθφκε, 

νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα, κε 

βάζε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην είδνο ηεο 

δηγισζζίαο, ην νπνίν αλαπηχζζνπλ. Δπηπξφζζεηα αλαδεηθλχνληαη νη αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

θαζψο θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη νη ιφγνη ηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ γηα ηελ αμία 

εθκάζεζεο ηεο θάζε γιψζζαο. Σέινο ππνγξακκίδνληαη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ πξνο 

ηε γισζζηθή δηαηήξεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πξσηνβνπιίεο, ηηο νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ γηα ηε κεηάδνζε ηεο αιβαληθήο θαζψο θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη 

ζηε γισζζηθή δηαηήξεζε.  

Με βάζε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηα γισζζηθή 

θαηάζηαζε επηθξαηεί ζην ελδννηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, δειαδή πνηεο γιψζζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ελαιιαγή 

ησλ γισζζψλ; Καηά πφζν νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αμία εθκάζεζεο ησλ δχν 

γισζζψλ, ειιεληθή θαη αιβαληθή, ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο θαη 

πξαθηηθέο; Πψο αληηιακβάλνληαη νη γνλείο ηελ επζχλε ηνπο απέλαληη ζηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο γιψζζαο; Πψο ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ 

πιαίζην επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηγισζζία ησλ 

παηδηψλ ηνπο;   
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7.2. Πιεζπζκόο θαη δείγκα ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην 2017 ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, 

θαζψο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο κε πνιχ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ. Γηα ηελ επηινγή ησλ νηθνγελεηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο νη νπνίεο ζα 

απνηεινχζαλ ην δείγκα καο ηέζεθαλ θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαλ 

ζηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Αξρηθά φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, 

απνθαζίζηεθε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 12 Αιβαλνί γνλείο δεχηεξεο γεληάο, 

νη νπνίνη δηακέλνπλ ζην λνκφ Ησαλλίλσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ζηελ πεξίπησζή καο ήηαλ κεγάινο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα εθαξκνζηεί κηα απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

νηθνγελεηψλ, αλ θαη ζηελ αξρή θαηλφηαλ έλα δχζθνιν εγρείξεκα, ήηαλ πνιχ 

βνεζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ήξζακε ζε επαθή κε δχν γλψξηκεο νηθνγέλεηεο Αιβαλψλ, νη 

νπνίεο θαη ζπλέδξακαλ θαζνξηζηηθά ζηελ εχξεζε ησλ ππνινίπσλ γνλέσλ. Έηζη ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο, φπνπ ν έλαο 

ζπκκεηέρσλ ζπζηήλεη ζηνλ εξεπλεηή άιινπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πηζαλφηαηα 

έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηά ν εξεπλεηήο. Γηα λα απνθεπρζεί, σζηφζν, ν 

θίλδπλνο ηεο κεξνιεςίαο ζηηο εθηηκήζεηο καο, δεηήζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

καο ζπζηήζνπλ ηφζν θίινπο θαη θνληηλνχο ηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη απινχο 

γλσζηνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηιέγνληαο αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ηφζν θνληηλέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, πξνζπαζήζακε λα επηηχρνπκε ψζηε ην δείγκα καο λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην ηπραίν. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζέζακε ινηπφλ ζθφπηκα θάπνηα θξηηήξηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο γεληθνχο ή εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Καηαξρήλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχζε λα ππάξρεη ζηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί πνπ λα έρεη αξρίζεη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δνχκε πνηα είλαη ε γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζηηο δχν γιψζζεο (ειιεληθά – αιβαληθά), 

θαζψο θαη ηελ εμέιημε ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε γιψζζα (αιβαληθά) κεηά ηελ είζνδν 

ηνπ ζην ζρνιείν, φπνπ ε θπξίαξρε γιψζζα είλαη ε ειιεληθή. Δπίζεο, έλα άιιν 

θξηηήξην ήηαλ απηφ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν έξρεηαη 

παξάιιεια κε ην πξνεγνχκελν. Θα ήηαλ άζθνπν λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα άηνκα 

πνπ είραλ έξζεη ζηελ Διιάδα κφιηο πξηλ ιίγνπο κήλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Αιβαλνί 
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γνλείο είραλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα. Σν δηάζηεκα απηφ, καο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπκε ηηο θαηαζηαιαγκέλεο απφςεηο πνπ δηαζέηνπλ νη 

Αιβαλνί γνλείο ζρεηηθά κε ηε δηγισζζία θαη ηε γισζζηθή δηαηήξεζε ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, αιιά θαη γεληθφηεξα, ελψ, επηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη θαη ην θξηηήξην φηη ηα 

παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο ζα έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ζρνιηθή βαζκίδα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηακνξθψζεθε ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο δχν γιψζζεο απφ ηνπο 

γνλείο, νη δηαπηζηψζεηο γίλνληαη φρη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο καο παξαηεξήζεηο, αιιά 

απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο δελ επηδηψθεηαη αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ 

επηπέδνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ άιιε γιψζζα. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΖΛΗΚΗΑ 

ΠΑΗΓΗΧ

Ν 

ΥΡΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ

 ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΚΑΣΑΓΧΓΖ

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜ

Α 

Θ1 Ληάλα 13 θαη 8 

εηψλ 

21 Γπξξάρην Οηθηαθή 

βνεζφο 

Θ2 Ρφδα 10 θαη 

12εηψλ 

14 Πεξκεηί Οηθηαθή 

βνεζφο 

Θ3 ίιληα 13 εηψλ 15 Σεπειέλη Πσιήηξηα ζε 

καγαδί κε 

ελδχκαηα 

Θ4 Μηξέια 10 θαη 4 

εηψλ 

11 Πεξκεηί Άλεξγε 

Θ5 Βαλίζα 

 

5 θαη 2 

εηψλ 

10 Σεπειέλη Πσιήηξηα ζε 

θξενπσιείν 

Θ6 Μαλφιηα 14 θαη 8 

εηψλ 

17 Σεπειέλη Οηθηαθή 

βνεζφο 

Θ7 Δξάιληα 9 εηψλ 10 ρξφληα Μπεξάηη Οηθηαθή 

βνεζφο 
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Θ8 Αίληα 15 θαη 10 

εηψλ 

10 ρξφληα Αξγπξφθαζηξν Οηθηαθή 

βνεζφο 

Θ9 Έληα 12 θαη 10 

εηψλ 

22 ρξφληα Σίξαλα Οηθηαθήβνεζφο 

Θ1

0 

Φξαληδέζθ

α 

8, 10, 11 

εηψλ 

19 ρξφληα θφληξα Άλεξγε 

Α11 πχξνο 14,8 θαη 

6εηψλ 

27 Βφξεηα 

Ήπεηξνο 

Λνγηζηήο 

Α12 Άξεο 16 θαη 13 

εηψλ 

23 Πεξκεηί Οηθνδφκνο 

Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά αιινδαπώλ γνλέσλ 

 

7. 3.  Ζ πνηνηηθή έξεπλα   

πσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ην Λάδν (1998:94), ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κηα 

κέζνδν έξεπλαο, πνπ εμεηάδεηηα άηνκα ζην άκεζν θνηλσληθφ θαη θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο ρξφλνπο ηνπο, ζηε γιψζζα θαη ζηα ζχκβνιά 

ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλαληάκε σο επί ην πιείζησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

εξεπλψλ, αθνινπζνχλ ηελ εξκελεπηηθή παξάδνζε,θαηά ηελ νπνία ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα εξκελεχεηαη κέζα απφ ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα 

ηφζν ζηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Απηφ έρεη σο 

θπζηθή απφξξνηα, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο ιφγνπο, ηα 

θίλεηξα, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία 

επηθαινχληαη νη άλζξσπνη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Σα ιεγφκελα ησλ 

ππνθεηκέλσλ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εξκελεπηηθήο αλάιπζεο, θαζψο ε γιψζζα 

δελ είλαη απιψο έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ε ίδηα θαηαζθεπάδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε 

δεδνκέλν ρψξν θαη ρξφλν (Λάδνο, 1998).   

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθάησλ πνηνηηθψλεξεπλψλ είλαη φηη 

βαζίδνληαη ζε ζπγθξηηηθά κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κε ζηφρν φρη ηελ αλαθάιπςε 

γεληθψλ ζπκπεξηθνξψλ (πνπ αλαγθαζηηθά πξνυπνζέηεη πνιιέο πεξηπηψζεηο), αιιά ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα θάζε πεξίπησζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ 

θνηλψλ ηνπο ζηνηρείσλ (Κπξηαδή, 2011:31,36). Αλάκεζα ζηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα 
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ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηαγηα 

ιεπηνκεξή θαη ζε βάζνο κειέηε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Φπζηθά, 

σο κέζνδνο, παξνπζηάδεη θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην κηθξφ δείγκα, ηηο πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο θαη ζχγθξηζεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

εκπινθή ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλνκέλνπ ή δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008:23). 

ηε δηθή καο έξεπλα,  ε πνηνηηθή έξεπλα επηιέρηεθε, θαζψο ζηφρνο είλαη ε 

ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ γισζζηθψλαληηιήςεσλησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. πλεπψο, ε πνηνηηθή έξεπλα 

απνηειεί ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαζψο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε κέζα απφ ηηο 

δειψζεηο  ησλ ππνθεηκέλσλ, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ ηηο 

γιψζζεο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε, ηελ νπνία αζθεί ζηε δηακφξθσζε απηψλ ην 

επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην.   

7. 4.  Ζ ζπλέληεπμε σο εξγαιείν ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα κεζνδνινγηθά εξγαιεία παξαγσγήο γλψζεο ζε κηα 

πνηνηηθή έξεπλα, είλαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία επηιέρηεθε θαη γηα ηε δηθή καο έξεπλα. 

Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε απνηειεί κία ηερληθή, πνπ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα 

νξγαλψζεη κηα ζρέζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, ηνλ 

ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή 

νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δεχηεξν πάλσ ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

(Grawitz, Brimo&Jahoda, 2001:130). Πεξηιακβάλεη, δειαδή, ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

κέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκσλ. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν αξθεηά ρξνλνβφξα σο πξνο ηελ πινπνίεζε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο. Αθφκε, ε 

κέζνδνο απαηηεί απμεκέλα επηθνηλσληαθά πξνζφληα απφ πιεπξάο ηνπ εξεπλεηή φπσο 

επαηζζεζία θαη επειημία, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηε ζπλαίλεζε  θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα ηνπο νδεγήζεη λα «αλνηρηνχλ» θαη λα κηιήζνπλ (Ησζεθίδεο, 

2008:13). 

Παξά ηηο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη σο εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ε ζπλέληεπμε θαηέρεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Αλάκεζα 

ζε απηά, ζπγθαηαιέγνληαη νη επθαηξίεο γηα εξσηήζεηο, γηα δηεπθξίλεζε ησλ 
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απαληήζεσλ θαζψο θαη νη επθαηξίεο γηα εκβάζπλζε (Cohen, 

Manion&Morisson,2008:453). Ζ επθαηξία πνπ παξέρεηαη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο ζε βάζνο κέζα απφ ηελ άκεζε επαθή κε ηα ππνθείκελα, θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζή καο, φπνπ ζηφρνο είλαη λα ζπγθεληξψζνπκε 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο γηα ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο 

ηνπο. Δπηπιένλ, έλα εξγαιείν, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην, ζα εμαζθάιηδε κελ έλα 

κεγάιν δείγκα αιιά δελ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δηεπθξηλήζεηο θαη επαλαδηαηππψζεηο εξσηήζεσλ, νη νπνίεο θξίλνληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο φηαλ νη εξσηψκελνη δελ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο ηεο γιψζζαο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζή καο.  

Ο ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κία πεξηζζφηεξν ηππηθή 

ζπλέληεπμε ζε κία πεξηζζφηεξν αλνηρηή ζπλέληεπμε. Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

βαζίδεηαη ζε κηα ιίζηα πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, ησλ νπνίσλ ε δηαηχπσζε θαη ε 

ζεηξά είλαη απζηεξή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξρή θάπνηεο ζεκαηηθέο κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

έξεπλαο, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ ηνλ ζπλεληεπθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο. Ο ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν 

νπνίνο επηιέρηεθε γηα ηε δηθή καο έξεπλα, είλαη ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Απηή ε κέζνδνο είλαη επιχγηζηε θαζψο ν εξεπλεηήο δηαζέηεη θάπνηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζνδεγνχλ αιιά δελ ηηο ζέηεη κε κηα 

απζηεξή ζεηξά. Σηο πξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή (Cohen, Manion&Morisson 2008). 

πλεπψο, ε ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα σο έλα είδνο 

ζπδήηεζεο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ, νη νπνίεο είραλ ζρεδηαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

αιιά πξνζαξκφδνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα αλάινγα κε ηνλ ζπλνκηιεηή (γνλέα) θαη 

ηελ πεξίζηαζε. Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλάο καο επηιέρζεθαλ αλνηρηέο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο είλαη επέιηθηεο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ζπλεληεπθηή λα θάλεη 

εξσηήζεηο, έηζη ψζηε λα πάεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο αλ ην επηιέμεη ή λα δηεπθξηλίζεη 

νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο (Cohen, Manion, Morisson, 2008:462). 
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7. 4. 1. Θεκαηηθνί Άμνλεο ζπλέληεπμεο  

Οη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηνπο γνλείο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνηεο γεληθέο 

ζεκαηηθέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

πεξηιακβάλεη ην πξνθίι ησλ γνληψλ, φπσο είλαη ηα ρξφληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ε 

πεξηνρή θαηαγσγήο απφ ηελ Αιβαλία, ην επάγγεικα, ε ειηθία παηδηψλ. Ζ δεχηεξε 

ζεκαηηθή αθνξά ηα κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηα γιψζζα 

νκηιείηαη ζην ζπίηη απφ ηνπο γνλείο πξνο ηα παηδηά, κεηαμχ ησλ γνλέσλ, απφ ηα παηδηά 

πξνο ηνπο γνλείο, κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαζψο θαη κε ηνπο νκνεζλείο ζπγγελείο θαη 

θίινπο. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία εζηηάδεη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ γνληψλ. Πψο 

ελαιιάζζνπλ δειαδή ηηο γιψζζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 

επηιέγνπλ λα κηινχλ ηε κία ή ηελ άιιε γιψζζα, πνηνπο ιφγνπο αλαθέξνπλ γηα απηέο 

ηηο επηινγέο, θαηά πφζν νη γισζζηθέο επηινγέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ νη γνλείο είραλ 

ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά θαη θαηά πφζν έρνπλ αιιάμεη κεηά ηελ είζνδν 

ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αθνξά ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. 

Ζ πέκπηε ζεκαηηθή ησλ εξσηήζεσλ εζηηάδεη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία 

εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ. Πφζν ζεκαληηθή δειαδή, είλαη γηα ηνπο γνλείο ε εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο γιψζζαο;Πνηα είλαη γη‟ απηνχο ε αμία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ θαη πνηνπο ιφγνπο αλαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε; Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία 

πξνβάιιεη ηηο ζηάζεηο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ σο πξνο ηε γισζζηθή δηαηήξεζε. 

Αλ θαη πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηνχληαη ηαμίδηα ζηελ Αιβαλία, πνηεο είλαη νη ζηάζεηο 

γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ, θαζψο θαη πνηεο 

είλαη νη αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπο γχξσ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο. 

7. 4. 2  Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο  

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην ζηάδην πινπνίεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

δειαδή, ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξεπλψκελνπ θαη ηεο 

άληιεζεο πιεξνθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζηάδην απηφ πξνυπνζέηεη αλάπηπμε ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ, ψζηε ηα δεδνκέλα 
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ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ λα είλαη αιεζή, πινχζηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ γεληθφηεξν 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ (Ησζεθίδεο, 2008:123). 

Γηα ηελ έξεπλά καο ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξν λα δηεμαρζνχλ νη ζπλεληεχμεηο 

ζην ζπίηη ησλ νηθνγελεηψλ, πξνθεηκέλνπ νη γνλείο λα αηζζάλνληαη νηθεία θαη λα 

απαληήζνπλ πην άλεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ. Μφλν ζε ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο νη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν,ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ρξφλνπ ησλ γνλέσλ γηα θαη‟ νίθνλ ζπλάληεζε. Χζηφζν θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

επηιέμακε εθ ησλ πξνηέξσλ έλαλ ήζπρν θαη θηιηθφ ρψξν,πξνθεηκέλνπ νη εξσηψκελνη 

λα αηζζάλνληαη άλεηα. ιεο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ έλαλ απφ 

ηνπο δχν γνλείο ησλ νηθνγελεηψλ θαζψο ήηαλ δχζθνιν ιφγσ εξγαζηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη δχν. ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο, νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

2016- 2017.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δενληνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο θξνληίζακε 

λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε ησλ εξσηψκελσλ. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

είραλ ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο θαη γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ. Δίραλ ζπκθσλήζεη ηφζν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο φζν θαη 

γηα ηε καγλεηνθψλεζε ηεο ζπδήηεζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ε εξεπλήηξηα ηνπο δηαβεβαίσζε πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε καγλεηφθσλν. Ο ρξφλνο πνπ δηαξθνχζε θάζε 

ζπλέληεπμε ήηαλ πεξίπνπ 20 ιεπηά. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ν ιφγνο ησλ 

γνλέσλ απνκαγλεηνθσλήζεθε κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβφισλ απνκαγλεηνθψλεζεο 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ K. Dunn (2000), πνπ πξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε 

παξαιείθζεθαλ ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο ηα νπνία αθνξνχζαλ ην πξνθίι ησλ 

νηθνγελεηψλ, δειαδή αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο 

ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο.  

Καηά ηε κεηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν νκηιεηήο 

εξσηψκελνο επηζεκαίλεηαη ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο κε αξρηθφ ην πξψην γξάκκα ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ π.ρ. Α ελψ ε εξεπλήηξηα κε ην γξάκκα Δ. ε πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο 

ην πξψην γξάκκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ εξσηψκελνπ ζπκπίπηεη κε ην γξάκκα «Δ» πνπ 
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αλαθέξεηαη ζηελ εξεπλήηξηα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην δεχηεξν γξάκκα ηνπ 

εξσηψκελνπ π.ρ. «ΔΝ» πξνο απνθπγή ζχγρπζεο.  

7. 5 . Ζ Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο  

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε βάζε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (ή αιιηψο 

«θσδηθνγξάθεζε»). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ηερληθή ηεο έξεπλαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηε γξαπηή ή ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Μία απφ ηηο ρξήζεηο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ 

πξνηείλεη ν B. Berelson (1948), είλαη απηή ηεο βνήζεηαο ζε ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αλάκεζα ζε απηέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία θαη εθαξκφζηεθε ζηελ έξεπλά καο 

(Berelson, 1984:18, 53). Καηά ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ην θείκελν εμεηάδεηαη 

ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη επηιεθηηθά, ελψ νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

δηεμαρζεί ν έιεγρνο θαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ άιινπο εξεπλεηέο. 

Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν πνζνηηθνπνηνχληαη, νχησο 

ψζηε λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε ζεκαζία πνπ θέξνπλ ζην ίδην ην θείκελν αιιά θαη 

ζε ζχγθξηζε κε άιια (Κπξηαδή, 2011:282). 

Γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεψλ καο αθνινπζήζεθε ε 

παξαθάησ πνξεία. Βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο, 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ αξρή ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηηο 

βαζηθέο κνλάδεο θαηαγξαθήο. ε ζπλάξηεζε κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο επηιέρζεθαλ 

ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία ήηαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ εθάζηνηε θαηεγνξηψλ. 

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, παξάιιεια κε θάζε θαηεγνξία, παξνπζηάδνληαη 

θαη ηκήκαηα θεηκέλνπ απφ ηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

εκβάζπλζε.  

Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε, νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ηα δεδνκέλα δελ πξνέξρνληαη απφ δηθή 

καο παξαηήξεζε θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα κηθξήο έθηαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα 

δεδνκέλα αλαδχνληαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα 

είκαζηε επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο. Οη δειψζεηο ησλ γνλέσλ 

φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή ρξήζε, ηηο γισζζηθέο επηινγέο ελδέρεηαη λα κελ 
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αληαλαθινχλ κε πηζηφ ηξφπν απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε 

παξακφξθσζε αλάκεζα ζηηο επηινγέο νη νπνίεο δειψλνληαη θαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

επηινγέο, είλαη αλαπφθεπθηε θαη απνηειεί κέξνο ηεο θχζεο ησλ 

θνηλσληνγισζζνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν. 

Αθφκε φκσο θαη εάλ ζεσξήζνπκε φηη νη δειψζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο 

επηινγέο ηνπο δελ αληηζηνηρνχλ πιήξσο ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο, 

νθείινπκε λα κελ ηηο αγλνήζνπκε θαζψο είλαη απνθαιππηηθέο απφ κφλεο ηνπο γηα ηελ 

ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Σόπνο δηακνλήο  

Ζ αλάγθε γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο 

είλαη έλαο ηζρπξφο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο 

κεηαλάζηε. Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ έληνλν 

ελδηαθέξνλ σο πξνο απηφλ ηνλ ηνκέα. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία, νη κεηαλάζηεο επηθνηλσλνχλ 

ηειεθσληθά καδί ηνπο, ηνπο επηζθέπηνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ, αιιά δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία γηα 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ φζν ε νηθνλνκία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο είλαη 

άζρεκε θαη ηα παηδηά ηνπο αθφκε κηθξά, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη θαη 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Θ1 αλαθέξεη «Δε λα επηζηξέςσ πίζσ…δελ 

μέξσ…δελ ζα ην ζθεθηόκνπλ γηα κόληκα πνηέ, γηαηί ηα παηδηά κνπ γελλήζεθαλ θαη 

κεγαιώλνπλ εδώ. Δε δελ λνκίδσ όηη κπνξώ λα θάλσ θάηη θαιύηεξν εθεί», ελψ ε Θ5 

απνξξίπηεη εληειψο ην ελδερφκελν επηζηξνθήο ζηελ Αιβαλία «Όρη όρη..είθα ηέζζεξα 

ρξόληα λα πάσ ηώξα πήγα..θαη ιέσ..δελ ζα μαλαπάσ..δελ κ αξέζεη».  

Οη πεξηζζφηεξνη αηζζάλνληαη φηη ε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ έρεη θάηη θαιφ 

λα ηνπο πξνζθέξεη θαη ε κφλε πηζαλφηεηα επηζηξνθήο είλαη ζηα γεξάκαηά ηνπο.Ο 

Α12 αλαθέξεη «Δεε εληάμεη άκα πάσ ηελ ειηθία θαη ληελ κπνξώ λα ληνπιέςσ ηη λα 

θάλσ..ηώξα πνπ ληνπιεύσ». Γελ ιείπνπλ σζηφζν θαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πξνζσξηλή 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη φηη ε ζέζε ηνπο είλαη πίζσ ζηελ Αιβαλία αλ 

δελ έρνπλ δνπιεηά εδψ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Θ4 «Αλ 

ληελέρσκεληνπιεηάεληώ..ηη ζα θάλνπκε;! Σηε ζέζε καο». 
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Γισζζηθή ρξήζε 

Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη γηα ηε γισζζηθή ρξήζε κε θξηηήξην ηνλ 

ζπλνκηιεηή, ζηεξίδνληαη ζηηο δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ θαη είλαη πεξηγξαθηθά. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ γισζζηθήο ρξήζεο, επηιέρζεθαλ νη φξνη: 

«αιβαληθά» ή «ειιεληθά» ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε αιβαληθή ή ε ειιεληθή γιψζζα, «πην πνιχ αιβαληθά» ε «πην 

πνιχ ειιεληθά» ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ε αιβαληθή ή ε 

ειιεληθή γιψζζα είλαη ν θχξηνο θψδηθαο επηθνηλσλίαο αιιά φρη ν απνθιεηζηηθφο θαη 

ηέινο ν φξνο «θαη ειιεληθά θαη αιβαληθά» ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη 

φηη νη δπν γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ θαηά ηελ επηθνηλσλία. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο, απεπζχλζεθαλ εξσηήζεηο ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή 

ρξήζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, γηα ηηο γιψζζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο πξνο 

ηα παηδηά, ηα παηδηά πξνο ηνπο γνλείο θαη ηα αδέξθηα κεηαμχ ηνπο. Σέινο, νη γνλείο 

ξσηήζεθαλ γηα ηηο γιψζζεο ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ 

επηθνηλσλία κε νκνεζλείο ζπγγελείο θαη θίινπο. 

ζνλ αθνξά ηε γισζζηθή ρξήζε νη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δειψλνπλ 

πσο κηινχλ κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο εμίζνπ  θαη ηηο δχν γιψζζεο (6 απφ ηνπο 12 

γνλείο). ε ηξεηο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ δείγκαηνο νη γνλείο κηινχλ κεηαμχ ηνπο κφλν 

ειιεληθά, ελψ ζηηο άιιεο ηξεηο νη γνλείο κηινχλ αιβαληθά ή πην πνιχ αιβαληθά 

αληίζηνηρα. 

ρεηηθά κε ηηο γιψζζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο, φηαλ 

απεπζχλνληαη ζηα παηδηά ηνπο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (6 ζηνπο 12 

γνλείο) νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ ειιεληθή γιψζζα. ε ηέζζεξηο 

νηθνγέλεηεο αλαθέξεηαη πσο νη γνλείο επηιέγνπλ λα κηινχλ ζηα παηδηά ηνπο εμίζνπ θαη 

ηηο δχν γιψζζεο θαηά ηελ ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία, ελψ ζε δχν πεξηπηψζεηο νη 

γνλείο κηιάλε κφλν αιβαληθά θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηηο γιψζζεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά φηαλ 

απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο ηνπο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, θαίλεηαη πσο 

επηιέγνπλ λα κηιήζνπλ ειιεληθά ή «πην πνιχ ειιεληθά» αληίζηνηρα (7 ζηνπο 12 

γνλείο).  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη σζηφζν φηη ζε 5 απφ ηνπο γνλείο ηνπ δείγκαηνο ηα 

παηδηά επηιέγνπλ λα ηνπο κηιήζνπλ ηφζν ζηα ειιεληθά φζν θαη ζηα αιβαληθά. 
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ρεηηθά κε ηε γισζζηθή ρξήζε, ε νπνία αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηεο 

εθάζηνηε νηθνγέλεηαο, ιακβάλνπκε ππφςε ηηο 11 απφ ηηο 12 νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη πάλσ απφ έλα παηδί. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηα 

παηδηά, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ, επηιέγνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο πην πνιχ ζηα ειιεληθά ή κφλν ζηα ειιεληθά. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο πσο ζε θακία νηθνγέλεηα δελ αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ λα κηινχλ ηα 

παηδηά αιβαληθά ή πην πνιχ αιβαληθά κεηαμχ ηνπο. 

 Με ηνλ/ηε 

ζύδπγν 

Οη γνλείο ζηα 

παηδηά 

Σα παηδηά 

ζηνπο γνλείο 

Σα παηδηά 

κεηαμύ ηνπο 

Θ1 ειιεληθά ειιεληθά ειιεληθά Διιεληθά 

Θ2 πην πνιχ 

αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

Θ3 ειιεληθά ειιεληθά ειιεληθά (κνλαρνπαίδη) 

Θ4 πην πνιχ 

αιβαληθά 

πην πνιχ 

αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

Θ5 θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

ειιεληθά ειιεληθά Διιεληθά 

Θ6 πην πνιχ 

αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

Θ7 θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

Θ8 θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

πην πνιχ 

αιβαληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

Θ9 ειιεληθά ειιεληθά ειιεληθά Διιεληθά 

Θ10 θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

Α11 ν παηέξαο 

ειιεληθά, ε 

κεηέξα πην 

πνιχ αιβαληθά 

ειιεληθά ειιεληθά  Διιεληθά 

Α12 θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

θαη ειιεληθά 

θαη αιβαληθά 

πην πνιχ 

ειιεληθά 

Πίλαθαο 2: Γισζζηθέο επηινγέο 
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Καηά ηελ επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε νκνεζλείο θίινπο θαη ζπγγελείο ε ρξήζε 

ησλ δχν γισζζψλ θπκαίλεηαη ζρεδφλ ζηνλ ίδην βαζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν γιψζζεο (6 ζηνπο 12 γνλείο) ζηελ επηθνηλσλία κε θίινπο 

ηνπο. Σέζζεξηο γνλείο σζηφζν, δειψλνπλ πσο επηιέγνπλ κφλν ηα ειιεληθά θαηά ηελ 

ζπλαλαζηξνθή κε νκνεζλείο ηνπο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα αλαδεηθλχεηαη φηη νη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

επηιέγνπλ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο «αιβαληθά» ή «πην πνιχ αιβαληθά», ελψ θαηά ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα παηδηά, ε ρξήζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο κεηψλεηαη θαη απμάλεηαη 

απηή ηεο ειιεληθήο. Σα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απεπζχλνληαη πξνο ηνπο γνλείο 

«πην πνιχ ζηα ειιεληθά» ή κφλν ζηα «ειιεληθά» ελψ ην κνληέιν απηφ επηθξαηεί θαη 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Καηά ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο ή 

ζπγγελείο απφ ηελ Αιβαλία, νη γνλείο κηινχλ ζρεδφλ ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ αιβαληθή γιψζζα. Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ε αιβαληθή απνηειεί ηνλ θχξην ή απνθιεηζηηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ζπδχγσλ θαη ζπαληφηεξα κε νκνεζλείο ζπγγελείο θαη θίινπο. Τπνρσξεί σζηφζν 

έλαληη ηεο ειιεληθήο φηαλ ζπλνκηιεηέο είλαη ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ίδηα ηα 

παηδηά κε βάζε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη φηη έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ειιεληθή 

γιψζζα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ επηθνηλσλία κε νκνεζλείο.   

Γισζζηθέο επηινγέο: ε ελαιιαγή ησλ γισζζώλ 

Απφ ηελ ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ δείγκαηνο πξνθχπηεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ νη γισζζηθέο επηινγέο εθαξκφζηεθαλ απζφξκεηα θαζψο δελ είραλ 

ζπκθσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο γιψζζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία. Μφλν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο 

θαηαγσγήο ησλ ζπδχγσλ ηνπο απφ ηελ Βφξεην Ήπεηξν ε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζα 

ήηαλ εμαξρήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ειιεληθά. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ νηθνγελεηψλ, νη γισζζηθέο επηινγέο ησλ 

γνλέσλ θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη εξσηψκελνη δειψλνπλ πσο επεδίσμαλ 

λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ 

λα εληαρζνχλ νκαιά ζην ειιεληθφ ζρνιείν, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Απηή ηνπο ε 

επηινγή πξνθάιεζε αιιαγέο ζηε γισζζηθή ρξήζε ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη νδήγεζε 
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ζε κείσζε ρξήζεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Αξθεηνί απφ απηνχο, αλαθέξνπλ φηη 

μεθηλψληαο λα κηινχλ πεξηζζφηεξν ειιεληθά γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, 

πηνζέηεζαλ θαη νη ίδηνη ζηελ πνξεία ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο ζε κεγάιν βαζκφ. 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ, ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο απνηειεί πιένλ 

«ζπλήζεηα», ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηε καθξφρξνλε δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη 

κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο απαζρφιεζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Θ1 «Αθόκε 

θαη κέλα κνπ είλαη πνιύ πην εύθνια ζηα ειιεληθά λα κηιάσ αθόκε θαη λα γξάθσ. Ήξζα 

θαη πην κηθξή εδώ, ζηα 16 ρξόληα. Γπζθνιεύνκαη πνιύ ζηα αιβαληθά. Όρη όηη δελ ηα 

μέξσ, μέξσ θαη λα δηαβάδσ θαη λα κηιάσ θαη λα γξάθσ απιά κε δπζθνιεύεη». 

Ζ ελαιιαγή ησλ γισζζψλ θαηά ηελ ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία, απνηειεί 

θνηλή πξαθηηθή ησλ νηθνγελεηψλ ζε κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνθχπηεη φηη νη γνλείο επηιέγνπλ ζπρλά λα κηιήζνπλ 

ζηελ αιβαληθή γιψζζα ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ιέμεηο ζηα ειιεληθά. Ο Α12 δειψλεη «Δε όπσο καο έξρεηαη..όπνηε έξρεηαη αιβαληθά 

αιβαληθά..όπνηε έξρεηαη ειιεληθά ειιεληθά…εθεί πνπ ληπζθνιεύνκαη λα ην πσ 

ειιεληθά ζα ην πσ αιβαληθά». 

Ζ αιβαληθή γιψζζα επηιέγεηαη αθφκε απφ ηνπο γνλείο, ζε πεξηπηψζεηο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, φπσο θαλεξψλνπλ θαη νη θξάζεηο «φηαλ ηζαθσλφκαζηε», 

«φηαλ λεπξηάδσ». Απφ ηα ιεγφκελά ηνπο αλαδεηθλχεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

επηιέγνπλ ηελ αιβαληθή γιψζζα θαζψο ηε ρεηξίδνληαη θαιχηεξα θαη έρνπλ αλάγθε λα 

εθθξαζηνχλ γξήγνξα. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο αιβαληθήο αηηηνινγείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη δελ ζέινπλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπο «Καη ηα ληύν. Δγθώ εληάμεη κε ην παηδί ηη λα κηιήζσ..ειιεληθά..λα 

κηιήζσ αιβαληθά;! Όρη εληάμεη..κε ηνλ άληξα κνπ κηιάσ θαη αιβαληθά θακηά 

θνξά..άκα δελ ζέισ λα καο θαηαιάβεη θαη θαλείο…κηιάκε..κηιάκε» 

Καηά ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά, πξνθχπηεη φηη ε αιβαληθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο αιιά θπξίσο εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ «Δε κε ηα παηδηά, αο πνύκε έμσ κπνξώ λα κηιήζσ ειιεληθά, ζην 

ζπίηη όκσο εγθώ κηιάσ αιβαληθά λα κελ μερλάλε ηε γιώζζα θαη νη δύν» 

(Θ8).Αληίζηνηρα, νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο είλαη φηαλ βξίζθνληαη εθηφο ζπηηηνχ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Α12 

«Όθη εληάμεη ζην ζρνιείν δελ κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζην ζπίηη θαη εληάμεη..ζην 
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ζπίηη θαη εληάμεη όρη έηζη λα ην έρνπλε..απηόόρη..απηό είλαη ινγηθό ζε δεκόζην ρώξν δελ 

κπνξείο λα ην πεηο ζηε γθιώζζα πνπ δελ ην μέξνπλ νη άιινη. Απηό πξέπεη λα 

ζεβόκαζηε». 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

αθνξά ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο ελαιιάζζνπλ ηηο γιψζζεο κε 

ηα παηδηά. Οη γνλείο, νη νπνίνη δειψλνπλ φηη επηιέγνπλ λα απεπζχλνληαη ζηα παηδηά 

ηνπο πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή παξά ζηελ αιβαληθή γιψζζα, απνδίδνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο απηή ζην γεγνλφο φηη νη ζχδπγνί ηνπο είλαη απφ ηελ Βφξεην Ήπεηξν θαη 

δελ επηζπκνχζαλ γηα θαλέλα ιφγν ηα παηδηά λα κάζνπλ λα κηινχλ ηα αιβαληθά. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Θ9 «Μόλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, παξόιν πνπ εγώ ήζεια 

λα κηιάλε θαη ηελ αιβαληθή από ηα πξώηα ρξόληα..εε έθεξε αληίξξεζε ν ζύδπγνο. Γελ 

ήζειε λα κηιάλε θαζόινπ γηαηί ζεσξνύζε όηη ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη κεηξηθή ηνπ 

γιώζζα ήηαλ ηα ειιεληθά».ηηο νηθνγέλεηεο, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη 

πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ αιβαληθή γιψζζα, νη γνλείο δειψλνπλ φηη επηιέγνπλ 

ζχληνκεο θαζεκεξηλέο ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί. 

ζνλ αθνξά ηελ ελαιιαγή ησλ γισζζψλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, πξνθχπηεη φηη 

ε αιιαγή πεξηβάιινληνο, ζεκαηνδνηεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ αλάγθε 

πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά ησλ πεξηζζνηέξσλ 

αληηιακβάλνληαη φηη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Αιβαλία, ε «λφκηκε» γιψζζα 

επηθνηλσλίαο είλαη ε αιβαληθή θαη ζε απηήλ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπγγελείο ηνπο, «Ναη λαη..όηαλπάκε κέζα ζε παππνύδεο, γηαγηάδεο κηιάλε αιβαληθά» 

Θ8. 

Γισζζηθέο ηθαλόηεηεο παηδηώλ 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, δηαηεξνχκε θάπνηεο επηθπιάμεηο θαζψο 

ζηεξηδφκαζηε ζηελ θξίζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Χζηφζν, 

ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο δελ είλαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά κηα αδξή πεξηγξαθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην είδνο 

ηεο δηγισζζίαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ αιβαληθή γιψζζα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, 



[75] 
 

αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Χζηφζν, ζπρλά δηεπθξηλίδεηαη πσο απηέο νη 

ηθαλφηεηεο αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ γνλέσλ, ν νπνίνο είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζην επίπεδφ ηνπο. ε πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη γνλείο κηινχλ ζηε 

γιψζζα ηνπο ρσξίο ελαιιαγέο ζηελ ειιεληθή θαη κε ηνλ ξπζκφ ελφο θπζηθνχ 

νκηιεηή, ηα παηδηά δείρλνπλ λα δπζθνιεχνληαη. πσο αλαθέξεη ε Θ5 «Δγθώ κε ην 

ζύδπγν λαη..κηιάσαιβαληθά..αιιά κε ηα παηδηά πην πνιύ ειιεληθά θαη θαηαιαβαίλνπλ 

θαη πην πνιύ ειιεληθά άκα ηνπ κηιάσ..ζηα αιβαληθά δπζθνιεύεηαη..εηδηθά ε 

κεγθάιε..πάεη θαη ζρνιείν..» 

ε 8 απφ ηηο 12 πεξηπηψζεηο ππνζηεξίδεηαη φηη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ πιήξσο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ ππάξρνπλ θαη δχν πεξηπηψζεηο 

νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο νη ηθαλφηεηέο ησλ παηδηψλ είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλεο. 

ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαλφεζε. Απφ ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο γνλέσλ ηνπ 

δείγκαηνο (6 απφ ηνπο 12), πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο λα εθθξαζηνχλ παξφιν ηνπ φηη κπνξεί λα θαηαλννχλ φζα αθνχλε ζηελ 

αιβαληθή γιψζζα «Τα παηδηά κνπ επηπρώο ή δπζηπρώο αιιά κάιινλ δπζηπρώο κηιάλε 

κόλν ειιεληθά. Αιβαληθά θαηαιαβαίλνπλ αιιά δελ κηιάλε ηόζν θαιά» Θ1.   

ρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζε 6 απφ ηηο 12 νηθνγέλεηεο αλαθέξεηαη πσο ηα παηδηά έρνπλ 

αλαπηχμεη πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κέζσ δηθψλ ηνπο 

πξσηνβνπιηψλ ή πξσηνβνπιηψλ ησλ γνληψλ ηνπο φπσο αλαθέξεη ε Θ8 «Ζ κεγάιε 

είλαη θαιύηεξε γηαηί μέξεη θαη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη ηα αιβαληθά…ζέιεη από κόλε 

ηεο αιιά θαη εγώ ηελ πηέδσ ζπλέρεηα».Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζ‟ απηφ ην ζεκείν σζηφζν 

φηη ζε θακία πεξίπησζε, ηα παηδηά δελ παξαθνινχζεζαλ ζπζηεκαηηθά καζήκαηα 

αιβαληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηηζκνχ. 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή γιψζζα, νη γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

θαη φηη δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Αλαθέξνληαη κάιηζηα ζπρλά ζηελ επθνιία, κε ηελ νπνία ηα  

παηδηά ηνπο θαηέθηεζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε επθνιία 

ηνπο ζηελ εθκάζεζε λέσλ γισζζψλ.  
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλαδεηθλχεηαη φηη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη 

ηα παηδηά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θπκαίλνληαη ζε εμαηξεηηθφ επίπεδν ηφζν ζηνλ 

πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζε αληίζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο ηηο 

νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Σα παηδηά παξνπζηάδνληαη λα 

αλαπηχζζνπλ κηα δηγισζζία θπξίαξρε πξνο ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζηελ νπνία 

κάιηζηα έρνπλ αλαπηχμεη θαη αθαδεκατθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο (Cummins 1999) 

πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ αιβαληθή γιψζζα, ηα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (ζπλνκηιηαθή επρέξεηα) θαη ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ηνλ 

γξαπηφ ιφγν ηθαλνπνηεηηθά.. 

Αληηιήςεηο γηα ηελ αμία εθκάζεζεο γισζζώλ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο θαη ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαζψο θαη μέλσλ γισζζψλ απφ ηα παηδηά ηνπο.  

Καη νη 12 νηθνγέλεηεο ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο 

δηγισζζίαο απάληεζαλ ζεηηθά. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε γλψζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ απνηειεί πξνζφλ πνπ ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπο ηφζν ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ δσή ηνπο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Θ3«Δληάμεη πηζηεύσ όηη είλαη θάηη ην πνιύ ζεηηθό ην λα 

κπνξεί δειαδή θάπνηνο λα κηιάεη πνιιέο γιώζζεο γηαηί απηό ζα βνεζήζεη θαη ην κέιινλ 

ηνπο..ζα ην ήζεια γηα ην παηδί κνπ άζρεηα αλ δελ ην έρσ θάλεη κε ηελ αιβαληθή 

γιώζζα..ζα ήζεια όκσο λα κηιάεη θάπνηεο γιώζζεο παξαπάλσ..δειαδή αγγιηθά, 

γεξκαληθά πνπ πάεη θηόιαο».Ζ Θ8 ηνλίδεη φηη ζηελ αξρή είρε ελδνηαζκνχο γηα ην ηη 

ήηαλ πην ζσζηφ γηα ηα παηδηά ηεο ζηελ αξρή, αιιά ζεσξεί πσο είλαη ζεηηθφ γηαηί έλα 

παηδί καζαίλεη λα κηιάεη θαη λα ζθέθηεηαη κε δπν ηξφπνπο «Ναη λαη..πξέπεη..απηό ην 

είρα θαη εγθώ θόβν ζην αξρή..γηαηί έιεγα αο κάζεη ηα ειιεληθά..επεηδή αο πνύκε κε ηε 

κεγάιε δελ ήμεξα θαη εγώ ηε γιώζζα θαη κνπ θαηλόηαλ όηη κε ηελ κηθξή θάπνπ όηη 

δελ..αιιά όρη είλαη ην πην ζσζηό..άκα κηιάο κπνξεί έλα παηδί άκα κηιάο δπν γθιώζζεο 

ζε έλα ζπίηη..κπνξεί λα αξγθήζεη λα κηιήζεη, λα αξγθήζεη λα ην..γηαηί ην ζθέθηεηαη θαη 

ην δπν..αιιά είλαη θαιύηεξν γηαηί όζν πην πνιιέο γθιώζζεο ηόζν πην θαιό..γηαηί ηα 
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ειιεληθά, ζέιεη δελ ζέιεη ζην ζρνιείν ζα ηα κάζεη..άκα εγώ ζην ζπίηη κηιάσ αιβαληθά 

ζα ηα κάζεη θαη ηα δπν κηα ραξά…όζν πην κηθξό ηόζν πην θαιά..εκέλα έηζη ζεσξώ..όρη 

λα κηιήζεη κόλν κηα γθιώζζα θαη κεηά κεγθαιώλνπλ ηα παηδηά, θάζνληαη κεηά θαη..εγώ 

έρσ θαη ηηο δπν αληςηέο ηεο αδεξθήο κνπ..πάιη θαη ηηο δπν γθιώζζεο ηηο κηιάλε κηα 

ραξά..ζηελΗηαιία..δελ ηα αθήλεη θαη απηή.. 

Αθφκε θαη νη 11 απφ ηνπο 12 γνλείο ζεσξνχλ φηη έλα παηδί πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη φζν πην κηθξφ ηελ δεχηεξε γιψζζα, θαζψο απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

κάζνπλ θαιχηεξα θαη ηηο δπν γιψζζεο, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ άπνςε ηνπ Α12 

«Δε λαη βέβαηα..κεηά δελ κπνξεί..κεηίπνηα..όηη θαη λα θάλεη κεηά δελ κπνξεί λα κάζεη.. 

Δεε εληάμεη απηό είλαη ηώξα όζν πην κηθξόο λα είλαη, πην θαιύηεξα, πην γθξήγθνξα ζα 

κάζεη ηε γθιώζζα. Μεηά άκα παο κεγθάιε θαη ληπζθνιεύεηαη θαη ληελ κπνξεί, θαη δελ 

έρεη απηή ππνπνκνλή..ελώ άκα είλαη κηθξό εληάμεη..πνιύγθξήγθνξα ηα καζαίλεη..». 

Μφλν έλαο γνληφο ζεσξεί φηη ε δηδαζθαιία δχν γισζζψλ ζε έλα παηδί απφ κηθξή 

ειηθία ζα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά θαζψο ην παηδί επηβαξχλεηαη, φπσο ιέεη ε Θ2 «Όρη 

δελ είλαη..όρηόρη..όηαλ ζα κεγαιώζνπλ..δελ είλαη πξόβιεκα απηό λα ιέκε..λα ην 

θνξηώζνπκε λα κάζεη…» 

ζνλ αθνξά ηελ αιβαληθή γιψζζα, ζηε ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

(10 ζηνπο 12) παξαηεξείηαη ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αμία εθκάζεζήο. Ο θπξηφηεξνο 

ιφγνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ  γνλέσλ (8 απφ ηνπο 10) γηα ηελ 

αμία εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο «δηθήο ηνπο 

γιψζζαο», δειαδή σο γιψζζαο ησλ γνληψλφπσο αλαθέξεη ε Θ8 «Βεβαίσο, εγώ από 

εθεί πνπ είκαη, ε ξίδα κνπ από εθεί είλαη..όπνπ θαη λα πάκε από εθεί πνπ είκαζηε λα 

κελ ην μερλάκε..πνηέ..είλαη ε κεηξηθή κνπ γθιώζζα..ε γθιώζζα κνπ». Αξθεηνί απφ 

ηνπο γνλείο ζπλδένπλ παξάιιεια ηελ αμία εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο κε ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο ζηελ Αιβαλία. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, είλαη νπζηψδεο γηα 

ηνπο ίδηνπο λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα παηδηά κε ηνπο ζπγγελείο θαη κε ηνπο 

θίινπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πηέδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

ε δπν πεξηπηψζεηο, ε αιβαληθή γιψζζα απνηειεί γη‟ απηνχο κέξνο ηεο 

παξάδνζήο ηνπο, νπφηε είλαη απαξαίηεην γη‟ απηνχο λα ηελ κάζνπλ θαη λα ηελ κηινχλ 

ηα παηδηά ηνπο. Ζ αιβαληθή γιψζζα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί γηα ηνπο γνλείο σο 

ζχκβνιν θαηαγσγήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ηε ραξαθηεξίδνπλ σο ηε 

γιψζζα ηεο «παηξίδαο» θαη «ηεο ρψξαο ζηελ νπνία γελλήζεθαλ».  πσο ιέεη ε Θ10 
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«Ναη γηαηί δελ πξέπεη λα μερλάκε παξαδόζεηο, δελ πξέπεη λα μερλάκε από πνύ 

είκαζηε...ε κακά ηνπο..εγθώ είκαη από Σθόληξα..νη παππνύληεο ηνπο κέλνπλ 

Σθόληξα..εκείο έρνπκε ξίδεο εθεί πέξα..εκείο ήξζακε εδώ γηα κηα θαιύηεξε δσή, ληελ 

ήξζακε ην παίμνπκε Έιιελεο..εκείο παηξίδα είλαη Αιβαλία..αγαπάκεΔιιάληα αιιά 

παηξίδα είλαη εθεί..άιιν πνπ θαη ηα παηδηά καο κεγθάισζαλεληώ..πξέπεη λα μέξνπλ ηα 

αιβαληθά..γηαηί ε κακά ηνπο ζηε Αιβαλία γελλήζεθε ζηελ Αιβαλία κεγθάισζε πξέπεη 

λα ηα μέξνπλ.. 

Μφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο απαληνχλ αξλεηηθά δειψλνληαο πσο δελ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο απφ ηα παηδηά ηνπο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

άπνςε ηεο Θ3«Όρη..απηή ηε ζηηγκή όρη..κπνξεί λα κε ξσηήζεηο γηαηί είκαη ηόζν 

αξλεηηθή απέλαληη ζηελ αιβαληθή γιώζζα..αιιά εμαξρήο από όηαλ ήξζακε εδώ ηα 

αδέξθηα ηνπ άληξα κνπ καο είραλ δώζεη θάπνηεο νδεγίεο..ηανπνία..νη νπνίεο θαη καο 

βνήζεζαλ λα επηβηώζνπκε ζ απηή ηε ρώξα..γηαηί ηα πξάγκαηα ήηαλ 

πνιύδύζθνια..ππήξρε πνιύ ξαηζηζκόο..έρσ ηελ εληύπσζε από ην 1990 πνπ άλνημαλ ηα 

ζύλνξα ε Διιάδα είρε θνπξαζηεί λα δέρεηαη Αιβαλνύο..ηνπο θαηλόηαλ 

δύζθνια..ξαηζηζκόο πνιύ…ηα παηδηά..ηα αλίςηα κνπ είραλ δερηεί πνιύ ξαηζηζκό νπόηε 

δελ..». 

ζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αμία εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη νη 12 γνλείο πηνζεηνχλ ζε κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθή 

ζηάζε. Ζ πιεηνςεθία ηνπο επηθαιείηαη πξαθηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ αμία εθκάζεζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηα παηδηά ηνπο, φπσο ηε δηακνλή ζηελ Διιάδα θαη ηε 

θνίηεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν. ζνλ αθνξά ηνλ πξψην ιφγν, νη γνλείο  ηζρπξίδνληαη 

πσο εθφζνλ δνπλ ζηελ Διιάδα, πξνθχπηεη ε αλάγθε εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο απφ ηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηελ εθκάζεζε ησλ 

ειιεληθψλ απφ ηα παηδηά ηνπο σο ζεκαληηθή, ιφγσ ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ε θαιή επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν ζα 

απνηειέζεη ην «θιεηδί» γηα ηε ζπλέρηζε ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην θαζψο θαη γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. Ο Α12 αλαθέξεη «Διιεληθά εληάμεη πάλε ζρνιείν εληώ ηα 

παηδηά..ε γιώζζα είλαη ζεκαληηθό..εε εληάμεη πώο λα ζνπ πσ..λα πάλε κε 

αληίδξαζε..πνηέ..όθη κε αληίδξαζε..δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε εκείο ηώξα πνπ 

είκαζηε..είκαζηε πνπ είκαζηε εδληώ καο θξάηεζαλ, καο βόεζεζαλ, πώο λα ζνπ 

πσ..πξέπεη λα ζέβνκαη θαη εκείο θάηη..λα κελ θάλνπκε θαη εκείο..εεεληάμεη..απηά είλαη 

ην ζεβαζκό είλαη ζεβαζκό..πξέπεη λα ζέβεζαη.» 
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Απφ ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αμία εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο θαη 

αιβαληθήο γιψζζαο αλαδχεηαη κηα αθφκε θαηεγνξία, απηή ηεο αμίαο εθκάζεζεο 

μέλσλ γισζζψλ. ινη νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία εθκάζεζεο 

μέλσλ γισζζψλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ γηα εχξεζε εξγαζίαο. Ζ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, κεηαμχ ησλ άιισλ μέλσλ γισζζψλ, απνηειεί θνηλή πξνηεξαηφηεηα ησλ 

γνλέσλ. Οη ιφγνη, ηνπο νπνίνπο παξαζέηνπλ νη γνλείο γηα ηελ αμία εθκάζεζε ηεο 

αγγιηθήο, ζρεηίδνληαη κε ην θχξνο ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο έλαληη 

ησλ άιισλ γισζζψλ, αληίιεςε ε νπνία θαίλεηαη φηη επηθξαηεί εθηφο απφ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία (Κνηιηάξε 2005) θαη ζηελ αιβαληθή. Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε εθκάζεζε ησλ αγγιηθψλ απνθηά γηα ηνπο γνλείο κεγαιχηεξε αμία απφ 

ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

Ζ ηζρπξή απηή αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα ηελ αμία εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλάινγεο πξαθηηθέο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο αλαθέξνπλ πσο ήδε ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε θξνληηζηήξην αγγιηθψλ, ελψ 

άιινη νη νπνίνη έρνπλ παηδηά ζε κηθξφηεξε ειηθία δειψλνπλ πσο ζθνπεχνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα πξαθηηθή.  

ηάζεηο θαη αμίεο γνλέσλ 

Οη ζηάζεηο θαη νη αμίεο ηνπ αιβαληθνχ δείγκαηνο απέλαληη ζηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ δχν ρσξψλ νδήγεζε κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε ζε ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία. Έηζη θαίλεηαη φηη Έιιελεο θαη Αιβαλνί ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζπκβηψλνπλ αξκνληθά, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε δεκνγξαθηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο, φπσο φηη ν ηφπνο δηακνλήο είλαη 

επαξρηαθή πφιε, νη άλζξσπνη γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη νη επηθπιάμεηο πξνο ηνπο 

μέλνπο είλαη ιηγφηεξν εκθαλείο. 

ηελ εξψηεζε γηα ην πψο αηζζάλνληαη γηα ηα αιβαληθά ηα παηδηά θαη αλ 

αηζζάλνληαη άζρεκα πνπ θάπνηεο θνξέο είλαη ππνρξεσκέλα λα ηα κηιάλε ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (9 ζηνπο 12) απάληεζαλ αξλεηηθά. Σα παηδηά 

ησλ πεξηζζνηέξσλ έρνπλ απνδερζεί ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ζέινπλ λα ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αθνχ ηνπο ρξεζηκεχεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ζπγγελείο φηαλ 

πάλε ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Α12 «Δε εληάμεη δελ ηνπο 

λνηάδεη θαη ηίπνηα ην πην πεξηζζόηεξν θαη λα ην κηινύλ θαη λα ην κελ 
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κηιήζνπλ..άκαπάλε Αιβαλία..επεηδή είλαη θαη απηό..άκα πάλε εθεί θαη ζα 

θάηζνπλε..άκα κηιάλε όινη αιβαληθά κπνξεί λα ηνπο..». Ζ Θ7 ηνλίδεη απφ ηελ άιιε  

πσο ηα παηδηά ζέβνληαη ηελ αιβαληθή γιψζζα γηαηί ηελ ζεσξνχλ κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα, αιιά δελ ηελ πνιπρξεζηκνπνηνχλ γηα λα κελ ηνπο θνξντδεχνπλ νη 

ππφινηπνη,«Δε εληάμεη είλαη γθιώζζα κάλαο..γθιώζζα ηνπ κπακπά 

ηνπ..ληάμεη..ζέβεηαη..ληελ κπνξώ λα πσ..αιιάαθνύ ήξζακε εληώ πέξα γηα λα κελ 

θνξντδεύεη θαη άιια παηληάθηα..ληελ κηιάεη πνιύ…», ελψ ε Θ8 ιέεη «Δε εδώ δελ 

ζέινπλ λα κηιήζνπλ..όρη κε ηελ έλλνηα..κε ηελ έλλνηα, κε ηνπο θίινπο κε ηηο θίιεο πνπ 

βγαίλνπλ θαη ην έρνπλ πην εύθνιν λα κηιήζνπλ ηα ειιεληθά αο πνύκε..αιιά όηαλ πάλε 

κεηά..πνπ πάκε κέζα ηα κηιάλε..θαλέλα πξόβιεκα, λα πνύκε όηη θάζνληαη , δελ 

μέξνπλ..ζαλ θάηη παηδηά πνπ θάζνληαη θαη κακά ηη είλαη απηό κακά ηη είλαη ηνύην..όρη 

απηό δελ κ αξέζεη πνηέ..θαη από ηελ αξρή πνπ ήξζα δελ κνπ άξεζε..ήζεια πάληα νη δπν 

γιώζζεο..εδώ κέλσ;! Όπσο είλαη ζα θάλσ εδώ..πάσ κέζα;! Όπσο είλαη ζα θάλσ 

εθεί..ζα κηιήζσ απηή ηε γθιώζζα.. 

Γχν εθ ησλ γνλέσλ απαληνχλ πσο ηα παηδηά ηνπο δηαθαηέρνληαη απφ 

αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ αιβαληθή θαη πσο φζν κεγαιψλνπλ ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν λα ηελ κάζνπλ φπσο ιέεη θαη ε Θ1 «Όζν ήηαλε κηθξόο ν κεγάινο δελ ηνλ 

ελδηέθεξε, ηνλ εθλεύξηδε θηόιαο αλ άθνπγε θάηη, δει. επεηδή δελ ην θαηαιάβαηλε. Τώξα 

πνπ είλαη πην κεγάινο θαη θαηαιαβαίλεη ην ζεσξεί σο κηα γιώζζα παξαπάλσ γη’ απηόλ. 

Θέιεη ελδηαθέξεηαη λα κάζεη.». Ζ Θ3 αλαθέξεη πσο ε θφξε ηεο είλαη αξλεηηθή 

απέλαληη ζηελ αιβαληθή γηαηί ε ίδηα ηελ απνζάξξπλε, «Δεόρη..ίζσο δελ ηελ βνήζεζα 

θαη εγώ πνηέ ζ’ απηό..πάληα θνβόκνπλα ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ ζηελ Διιάδα..όπνπ από 

ηηο αξρέο ππήξρε..πάληα ηνπο Αιβαλνύο ηνπο έβιεπαλ κε ζηξαβό κάηη θαη δελ ήζεια ε 

θόξε κνπ λα ην ππνζηεί απηό ην πξάγκα..». 

Αλαθνξηθά κε ηα αηζζήκαηά ησλ παηδηψλ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη νη 12 

γνλείο απάληεζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλα κε ηελ ειιεληθή 

θαη ηνπο αξέζεη λα ηελ κηιάλε. πσο ηνλίδεη ε Θ9 «Όρη όρη..δελ ζα ην έιεγα..δελ ην 

αηζζάλζεθα πνηέ…ηνπιάρηζηνλ εγώ ζαλ κάλα δελ θαηάιαβα πνηέ θάηη 

ηέηνην..γηαηίνπησζηάιισο γελλήζεθαλ εδώ ήηαλ ηα πξώηα..νη πξώηεο ηνπο ιέμεηο ήηαλ 

ζηα ειιεληθά..δελ άθνπγαλ θαζόινπ ηελ αιβαληθή γιώζζα..ην κόλν ίζσο ζα ήζειαλ 

όηαλ πεξηηξηγπξίδνληαη από παηξηώηεο κνπ, όηαλ πεγαίλνπκε γηα παξάδεηγκα ζηα 

Τίξαλα, ίζσο ζα ήζειαλ..δει αηζζάλνληαη ιίγν άβνια γηαηί δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ιέλε. 

Από εθεί θαη πέξα όκσο ζεσξνύλ όηη είλαη Έιιελεο θαη ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα είλαη ηα 
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ειιεληθά», ελψ ε Θ10 ιέεη «Όρη γηαηί λα αηζζάλνληαη άζρεκα;! Ζ γθιώζζα ηνπο 

είλαη..απηάεληώ γελλήζεθαλ εληώκεγθάισζαλ νπόηε γθιώζζα ηνπο είλαη». 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε δηγισζζία επεξεάδεη ηε δσή ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν 6 ζηνπο 12 γνλείο απαληνχλ αξλεηηθά κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ δήισζε ηεο 

Θ5 «Όρη όρη γηαηί ζην ζρνιείν κηιάλε όινη ειιεληθά θαη δελ κε πεηξάδεη πνπ είλαη 

ΔιιελίληαεεΑιβαλέδα θαη όινη εθεί είλαη Διιελίληεο..εε δελ κε πεηξάδεη..θαη θαζόινπ 

δελ κε έρνπλε πεηξάμεη λα πνπλ απηή είλαη Αιβαλέδα, επεηδή είλαη κηθξά παηδάθηα δελ 

μέξσ..όηαλκεγθαιώζνπλ ηη λα πσ..κπνξεί λα ηα πεηξάδεη».Οη ππφινηπνη γνλείο 

ζεσξνχλ πσο ε δηγισζζία επεξεάδεη ηελ δσή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν γηαηί φπσο 

αλαθέξνπλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αιβαληθή κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε 

απφ ηνλ πεξίγπξν φπσο ηνλίδεη ε Θ10 «Ναη..Δεε ηη λα ζνπ πσ..δελ ζα ηνπ πνπλ θαη 

κπξάβν αλ κηιάεη ηα αιβαληθά..ηαπαηδηά κνπ εκέλα δελ κηιάλε αιβαληθά..γηαηί δελ ηα 

αθήλνπλ θηόιαο..ηαθνξντδεύνπλ άκα κηιάλε αιβαληθά ηα θνξντδεύνπλ ζην 

ζρνιείν»,ελψ ε Θ3 ιέεη «Σίγνπξα ζα ηελ επεξεάδεη..δελ ην ζπδεηώ..αλ έλα παηδί κηιάεη 

δπν γιώζζεο ζίγνπξα ζα επεξεαζηεί θαη ζην ζρνιείν..εηδηθά αλ απηή ε γιώζζα είλαη ηα 

αιβαληθά..ηώξα πνπ έρνπλ έξζεη θαη νη Σύξηνη θαη απηά νύηε ε δηθή ηνπο γιώζζα ζα 

αληηκεησπηζηεί ζεηηθά». 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε πσο ην ειιεληθφ ζρνιείν δελ 

δίλεη επθαηξίεο ζηα δίγισζζα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ δεχηεξε ηνπο γιψζζα, φπσο 

αλαθέξεη θαη ε Θ5 «Όρη όρη..δελ ην αθήλνπλ λα κηιάλε..δελ έρνπλ ηέηνηεο επθαηξίεο δελ 

ην επηηξέπνπλ..γηαηί θαη ζην παηδηθό πνπ είκαζηε εκείο ππάξρνπλ άιια δπν παηδηά από 

εκάο..αιιά δελ κηιάλε..δελ ην αθήλνπλε λα κηιάλε…ζα κηιάλε κόλν κε ηε γιώζζα πνπ 

είλαη..ηνπ ζρνιείνπ..» αιιά θαη ε Θ3 «Όρη ζε θακία πεξίπησζε..όρηόρη..δελ δίλνληαη 

επθαηξίεο ζ’ απηά ηα παηδηά θαη απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ γνλείο ζαλ εκέλα 

απνθεύγνπκε λα ηνπο κάζνπκε ηελ κεηξηθή γιώζζα». Γχν κφλν απφ ηνπο γνλείο ηνπ 

δείγκαηνο ππνζηεξίδνπλ πσο ην ειιεληθφ ζρνιείν δίλεη επθαηξίεο ζηα δίγισζζα 

παηδηά κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ άπνςε ηεο Θ8 «Δκέλα θαη κε ηε κεγθάιε θαιά ηα 

πήγαηλε..αο πνύκε θαη ζην δεκνηηθό όηαλ ήηαλε θακηά εξγθαζία θαη ηέηνηα..πνπ ήηαλε 

ζην δεκνηηθό..όηαλ ήηαλ ε απειεπζέξσζε είραλ βάιεη θαη ην δηθό καο πόηε 

είλαη..λαη..πήξακε ην παηέξα κνπ..επεηδή απηόο αζρνιείηαη θαη κε ηξαγνύδηα θαη κε 

ηέηνηα, γξάςακε έλα σξαίν ηξαγθνύδη, πνίεκα πνπ ήμεξε ν παηέξαο κνπ γηα ηνλ 

πόιεκν..δελ είρακε ζέκα..». 
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ινη νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ πσο ε γλψζε ησλ ειιεληθψλ παίδεη 

ξφιν ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο ρσξίο ηελ γλψζε ηεο ειιεληθήο ηα παηδηά 

είλαη αλέθηθην λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιείν θαη‟ επέθηαζε.  

Ζ Θ10 ηνλίδεη «Τη άκα ληελ μέξεηο ειιεληθά ληελ κπνξείο λα παο ζρνιείν…ζην 

είπα..ληελ κπνξείο γηαηί ζα ζε θνξντδέςνπλ θαη ζα έρνπλ θαη δίθην..πνπ λα 

παο..μππόιεηνο ζην άρπξα ληελγίλεηαη..λα κέλεηο Διιάληα ρσξίο λα μέξεηο ειιεληθά». 

Γη‟ απηνχο ε άγλνηα ησλ ειιεληθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε αξλεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηνλ ειιεληθφ πεξίγπξν. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ην αλ ε 

ρξήζε ηεο αιβαληθήο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

απφ ηελ θνηλσλία. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (8 ζηνπο 12 γνλείο) 

ππνζηεξίδεη  πσο ε ρξήζε ηεο αιβαληθήο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ 

πεξηθξφλεζή ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο, φπσο ηνλίδεη ε Θ4 «Δε είλαη 

απηό..είλαηπαληνύ..είλαη θαη ιέλε αλ πάκε..πσο λα ζνπ πσ..είλαηΑιβαλνί..είλαη 

Αιβαλόο…ην ιέλε κε θαθό ηξόπν...έηζη..όηαλ έθαλε ηελ πξνεγνύκελε θνξά ε θόξε κνπ 

παξέιαζε ήηαλ έλαο Έιιελαο θαη ιέεη..λα ηε νη Αιβαλίδεο ιέεη..θάλνπλπαξέιαζε..εκέλα 

μέξεηο πσο κνπ ’ξζε; Παξόιν πνπ ήηαλ παππνύο..δελ κε έλνηαδε αιιά κόλν κ απηό πνπ 

έιεγε..ηη ηνλ λνηάδεη δειαδή είκαζηε εκείο Αιβαλνύο ή δελ ήκαζηαλ..ή γηα ηελ πξνζεπρή 

ην πξσί..ιέλε όινη πνηνο λα ην πεη.. θαη ην είπε κηα κέξα ε κεγθάιε θαη νύηε μέξσ 

αθξηβώο ηη ιέλε ζηελ πξνζεπρή..εγώ ήκνπλα έμσ θαη άθνπγανη άιινη μέξεηο ηη είπαλ; 

Αασξεθεύγθα από εληώ ε Αιβαλίδα..δελ μέξσ ηη είλαη απηό ην πξάγθκα..». Ζ Θ7 

δειψλεη πσο ην θαηλφκελν είλαη πην έληνλν απφ αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

«Ναη εηληηθά από κεγθάιναλζξώπν..παππνύληεο, γθηαγθηάδεο..ιέλε ξαηζηζκό 

πνιύ..Αιβαλό θαθέο ιέμεηο αιιά εληάμεη..έρσ αθνύζεη πξάκαηα..αιιάεληάμεη..λακαζηε 

θαιά θαη όια ζα γίλνπλ..θαη εκείο πνπ ήξζακε εδώ πέξα ήξζακε γηα κηα θαιύηεξε 

δσή..δελ ήξζακε θάλνπκεθαζαξία..δελ είκαζηε θαθνί αλζξώπνη..θαινί είκαζηε..ην 

ςσκί καο βγάδνπκε..αιιά εληάμεη είλαη θαη απηά..» 

Γελ ιείπνπλ σζηφζν θαη νη γνλείο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη πην έληνλα κε ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη φηη αλ ε δηγισζζία αθνξνχζε 

θάπνηα άιιε γιψζζα, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά φπσο ιέεη θαη ε Θ10,«Να 

ζνπ πσ..λαη ην πηζηεύσ...ην πηζηεύσ γηαηί θαη ηα παηδηά κνπ ην είπαλ πνιιέο θνξέο 

θνίηα απηό είλαη αιβαλό άκα κηιάεη αιβαληθά..ή ηνπ είπαλ άκα κηιάεη αιβαληθά 

πήγαηλε πίζσ αιβαλία..γηαηί μέθπγε κίιεζε έηζη κε έλα θίιν…θαη ηνπ είπαλ άκα ζεο 
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κηιήζεηο αιβαληθά πήγαηλε πίζσ ζην Αιβαλία. Γελ ην δέρνληαη άκα είζαη Αιβαλό..άκα 

είζαη Άγγιν ή Γθάιν ην δέρνληαη δελ έρνπλ πξόβιεκα…ελώ άκα είζαη Αιβαλό δελ ην 

δέρνληαη..». Σέινο έλα κέξνο ησλ γνλέσλ ζεσξεί πσο ε αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ 

δέρνληαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα νη άλζξσπνη είλαη πην 

παξαδνζηαθνί θαη δελ δέρνληαη εχθνια λένπο πνιηηηζκνχο «Ναη..θαη όρη κόλν ηεο 

αιβαληθήο..θαη άιισλ αιινδαπώλ..όπσο νη Σύξηνη πνπ έξρνληαη ηώξα..όινη απηνί νη 

άλζξσπνη..πηζηεύσ πσο αλ κηιάλε ηελ γιώζζα ηνπο ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά…όρη 

κόλν νη Αιβαλνί αιιά όινη. Γελ είλαη ε Διιάδα κηα ρώξα αλνηρηή ζηνπο λένπο 

πνιηηηζκνύο..όπσο ζηελ Αγγιία, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Ακεξηθή..απηνί είλαη αλνηρηνί 

ζηνπο λένπο πνιηηηζκνύο…αιιά όρη εδώ πέξα». 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο (8 ζηνπο 12) ππνζηεξίδνπλ πσο νη γισζζηθέο 

ηνπο επηινγέο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επξχηεξεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη εθ ησλ γνλέσλ 

δελ πξνηξέπνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ηελ ρξήζε ηεο αιβαληθήο είλαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη λα κελ ππνζηνχλ 

αξλεηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ Θ7 αλαθέξεη «Δειίγθν ην θάηη ηεο θάηη ζα έρεη 

επεξεάζεη..ληελγθίλεηαη λα κελ επεξεάζεη..γθηαηί άκα ληελ επεξέαδε κηινύζακε 

αιβαληθά θάζε κέξα..ληελ ζα ‘ραλ πξόβιεκα θαη ηα παηληηά..επεξεάδεη πηζηεύσ..», ελψ 

ε Θ3 ιέεη ραξαθηεξηζηηθά «Ναη..δελ ην ζπδεηώ πσο λαη..αλ ε θνηλσλία ήηαλ πην 

ζεηηθή απέλαληη ζηνπο Αιβαλνύο ηόηε θαη εκείο ζα ήκαζηαλ πην αλνηρηνί..ζα καζαίλακε 

θαη ηελ γιώζζα θαη όια ηα ζπλαθή..ηώξα όκσο ηα παηδηά κε απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ 

γίλεηαη λα κάζνπλ ηελ γιώζζα». 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο πσο 7 ζηνπο 12 γνλείο ηνπ δείγκαηνο 

ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπλ δερηεί ξαηζηζκφ θαη έρνπλ αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο σο πξνο 

ηελ θαηαγσγή ηνπο. Ζ Θ4 ππνζηεξίδεη πσο αθφκε θαη ηψξα ηα παηδηά ηεο 

αληηκεησπίδνπλ ξαηζηζκφ αλαθέξνληαο έλα παξάδεηγκα απφ ηελ ζρνιηθή παξέιαζε,  

«Δεεππάξρεη..κόλν ππάξρεη;! Παληνύ!! Δγθώ ρζεο ήκνπλα ζθνιείν..είραλε γθηνξηή..25ε 

Μαξηίνπ ήηαλε..ε κεγάιε ήηαλ πξώηε ζην ζρνιείν..ζε όια..γθηαηί δελ είπαλ ηίπνηα; 

Βγήθε πξώηε ζε όιν ην ζρνιείν..γθηαηίληελ είπε ηίπνηα; Όινη είραλ βηβιίν ζηα 

ηξαγθνύληηα ε … ηα θξάηεζε έηζη θαη ηα ήμεξε από έμσ..δελ είπαλ ηίπνηα..γθηαηί;! 

μέξεηο ηη είπε ν έλαο ληάζθαινο..ζαλ απηά ηα παηληηά..ζαλ απηή ε θνπέια λα 

βγθνύλόινη».Ζ Θ10 παξφιν πνπ έρεη δεη αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ιφγσ θαηαγσγήο 

δείρλεη λα έρεη απνδερζεί ην γεγνλφο θαη λα κελ ηελ ελνριεί ηφζν πιένλ «Δε ηη λα ζνπ 
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πσ ηώξα..λα ζνπ πσ ςέκκαηα..έρνπλ αληηκεησπίζεη..αιιά θαθηά θνπβέληα κπνξεί λα 

πεη γηα θάζε πξάγκα ζηελ δσή ηνπ..όρη κόλν αλ είζαη Αιβαλό ή Έιιελα..νπόηε κεξηθνύο 

ηνπο πεηξάδεη…αιιά ηώξα ηη λα θάλνπκε;! Να αιιάμνπκε ηελ θαηαγσγή καο δελ 

γίλεηαη..». 

Χζηφζν πέληε εθ ησλ γνλέσλ δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη πνηέ 

πξφβιεκα ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο, θαζψο βαζηθφ ξφιν παίδεη ην γεγνλφο αλ είζαη 

ζσζηφο άλζξσπνο θαη φρη ε θαηαγσγή. Ο Α12 ιέεη ραξαθηεξηζηηθά«Με ηίπνηα..κε 

ηίπνηα..εγθώ ηνπιάρηζηνλ πνπ όζα θξόληα έρσ ζηελ θνηλσλία παξέα θάλσ ηνπιάρηζηνλ 

θαη κε Έιιελεο θαη κε Αιβαλνύο αιιά πνηέ ληελ είδα λα πνπλ κηα ιέμε, λα εθθξάδνπλε 

θάηη θαθό. Άκα είζαη ζσζηόο θαη βιέπεηο ηελ νηθνγέλεηα, ην ζπίηη, λα είζαη εληάμεη 

απέλαληη κε θάπνηνλε άλζξσπν. Γελ κπνξεί λα ζε..εληάμεη ηώξα από κέζα ληελ κπνξεί 

λα εθθξάδσ εγθώ..αιιά έηζη ζηελ θνηλσλία όρη ηίπνηα..όρη δελ έρσ..». 

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

Μέζσ ηεο παξαπάλσ έξεπλαο επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ηεο γισζζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο κηθξνχ δείγκαηνο Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ 

πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εξεπλήζεθε αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε γεληά 

απηή δηαηεξεί ηε γιψζζα ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθέξζεθαλ ζηνηρεία γηα ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

απνζαθελίζηεθε ε έλλνηα ηεο «δεχηεξεο γεληάο ησλ κεηαλαζηψλ» θαη πεξηεγξάθεθαλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ζηάδην ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Αλαδείρηεθε ν ξφινο ηεο κεηνλνηηθήο νηθνγέλεηαο ζηε δηαηήξεζε 

απηψλ ζηα άηνκα ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ, κε ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη ζε 

άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα ζέκαηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Απνζαθελίζηεθαλ αθφκε έλλνηεο, φπσο ε 

«δηγισζζία», ε «κεηξηθή γιψζζα», ε «κεηνλνηηθή γιψζζα» θαη αλαιχζεθαλ νη 

κνξθέο ηεο δηγισζζίαο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ή ηελ 

ππνρψξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, ζην 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηεγξάθεθε ν ζρεδηαζκφο, ε δηεμαγσγή, ε αλάιπζε 
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ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη θαηαγξάθεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ απηή. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο ζηελ Διιάδα ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη ην ελδερφκελν επηζηξνθήο 

ζηελ παηξίδα ηνπο, νη γνλείο δειψλνπλ πσο δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ φζν ε νηθνλνκία 

ηεο γεηηνληθήο ρψξαο είλαη άζρεκε θαη φζν ηα παηδηά ηνπο είλαη κηθξά θαη πεγαίλνπλ 

αθφκε ζρνιείν. ηαλ νινθιεξσζεί ν θχθινο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο απνθαηάζηαζεο, πεξηιακβάλνπλ ζηα ζρέδηά ηνπο ηελ ελδερφκελε επηζηξνθή 

ηνπο ζηελ παηξίδα. Αληηθίλεηξν σζηφζν ζε απηφ ηα ελδερφκελν, είλαη πσο ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο δελ έρνπλ πξνζδνθίεο νχηε νηθνλνκηθέο νχηε επαγγεικαηηθέο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί σζηφζν πσο γηα ηα παηδηά ηνπο δελ επηζπκνχλ γηα θαλέλα ιφγν λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε. Θέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ 

επαθή κε παππνχδεο, γηαγηάδεο, ζείνπο θαη μαδέιθηα, αιιά ε επίζθεςή ηνπο ζηελ 

Αιβαλία επηζπκνχλ λα πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν δηαθνπψλ θαη κφλν. Οη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο επηζπκνχλ γηα ηα παηδηά ηνπο λα ζπνπδάζνπλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ 

επαγγεικαηηθά ζηελ Διιάδα ή ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, φρη φκσο ζηελ 

Αιβαλία. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ πξνο ηε γισζζηθή δηαηήξεζε πξνθχπηνπλ, 

φπσο αλαθέξζεθε, ηξεηο νκάδεο γνλέσλ. ηελ πξψηε νκάδα, νη γνλείο δελ έρνπλ 

αλαιάβεη πξαθηηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο θαη δελ δείρλνπλ 

πξφζεζε λα αλαιάβνπλ ζην κέιινλ. Ζ ειιεληθή γιψζζα έρεη θπξηαξρήζεη ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία έλαληη ηεο ειιεληθήο, εθηφο απφ ηξεηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο νη γνλείο θαίλεηαη λα αληηζηέθνληαη θαη λα επηδηψθνπλ παξάιιεια ηε 

ρξήζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Χζηφζν, ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο αιβαληθήο), φηαλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε 

ζπζηεκαηηθή γισζζηθή δηαρείξηζε δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα αλαζηξέςεη ηε γισζζηθή κεηαηφπηζε. 
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ηε δεχηεξε νκάδα, νη γνλείο δελ έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο αιιά δειψλνπλ φηη ζα ήζειαλ ή φηη ζθνπεχνπλ 

λα αλαιάβνπλ κειινληηθά πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, παξφιν πνπ νη γνλείο εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθνί σο πξνο ηε γισζζηθή δηαηήξεζε, ε ειιεληθή γιψζζα έρεη 

εηζρσξήζεη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία θαη νδεγεί ζηαδηαθά ζε ππνρψξεζε 

ηεο αιβαληθήο. Σέινο ζηελ ηξίηε νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο πην 

«ελεξγνχο» γνλείο, αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο φηη έρνπλ επηδηψμεη ζπζηεκαηηθά ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο, αιιά ζπλαληνχκε θαη εδψ κία πεξίπησζε νηθνγέλεηαο ζηελ 

νπνία ε ειιεληθή απνηειεί πιένλ ηνλ βαζηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνληψλ θαη 

παηδηνχ.  

Απφ ηηο ηξεηο απηέο ηππνινγίεο γνλέσλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ειιεληθή γιψζζα έρεη θπξηαξρήζεη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ κηα δηγισζζία 

θπξίαξρε πξνο ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Παξφιν 

ηνπ φηη νη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ φηη απνηειεί επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο 

ε κεηάδνζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθδειψλνπλ 

παζεηηθφηεηα ή επηξξίπηνπλ επζχλεο ζε ηξίηνπο φπσο ζηνπο θνξείο δηδαζθαιίαο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο ή ζηα ίδηα ηα παηδηά.  

Ζ έιιεηςε επηζπκίαο θαη ηζρπξήο βνχιεζεο γηα ηελ αλάιεςε επζπλψλ πξνο ηε 

γισζζηθή δηαηήξεζε, δελ ζπλάδεη κε παζεηηθφηεηα θαη αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηε ζρνιηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο 

αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηελ ειιεληθή. Οη γνλείο, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, εκπιέθνληαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηνπο επηηξέπνπλ νη γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαίλνληαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη αληηιακβάλνληαη σο 

ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, 

φηη ππάξρεη κία δηάζηαζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηηο επζχλεο πνπ ελ ηέιεη αλαιακβάλνπλ, γηα ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ αιβαληθή γιψζζα. 

Παξφηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ 

αμία εθκάζεζήο ηεο, ζπλάδνπλ κε αλάινγεο πξαθηηθέο δελ ζα κπνξνχζακε λα 
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ηζρπξηζηνχκε ην ίδην θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. πσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθή ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο 

απφ νξηζκέλνπο γνλείο σο ζχκβνιν θαηαγσγήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο, θαίλεηαη φηη 

ελδπλακψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο γισζζηθήο 

δηαηήξεζεο.Μέζα απφ ηηο δειψζεηο ηνπο γίλεηαη θαλεξφ φηη αληηιακβάλνληαη σο 

ρξένο ηνπο λα κεηαδψζνπλ ηελ αιβαληθή γιψζζα ζηα παηδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο εζλνηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. 

Χζηφζν, ε ζπζηεκαηηθή γισζζηθή δηαρείξηζε θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζηξνθή 

ηεο γισζζηθήο κεηαηφπηζεο ζπλαληψληαη ζηε κεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ. Απηή ε 

απφθιηζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αμία 

εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο θαη ζηελ έιιεηςε αληίζηνηρσλ πξσηνβνπιηψλ θαίλεηαη πσο 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. 

Αθφκε πξνθχπηεη φηη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν επεξεάδεη ηηο 

αληηιήςεηο θαη επηινγέο ησλ γνλέσλ γχξσ απφ ηε δηγισζζία ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη 

γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αλαθέξνπλ ηελ αχμεζε ρξήζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ιφγσ ηεο εηζφδνπ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Ζ 

αληίιεςε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη 

ε παξάιιειε ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ απνηειεί πξφβιεκα θαη δεκηνπξγεί ζχγρπζε 

ζηα παηδηά, επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο πνιηηηθέο ησλ γνλέσλ. Οη γισζζηθέο επηινγέο 

θαη πξαθηηθέο ηνπο γηα ηε γισζζηθή δηαηήξεζε, θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη κε 

γλψκνλα ηηο πξνηξνπέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν. Διάρηζηνη γνλείο εκθαλίδνληαη λα πξνβάιινπλ αληίζηαζε θαη λα 

αζθνχλ θξηηηθή απέλαληη ζηελ θπξίαξρε γισζζηθή ηδενινγία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

πηνζέηεζε κίαο θαη κφλν γιψζζαο (δειαδή ηεο ειιεληθήο). ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη γνλείο ηείλνπλ λα απνδέρνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαλεξά ηελ 

ηδενινγία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θπξηαξρία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε 

δηακφξθσζε ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα 

ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ γισζζψλ. Οη γνλείο αληηιακβάλνληαη σο ζεκαληηθή ηελ 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή εμέιημε 

ζηα παηδηά ηνπο. Δπηπιένλ νη αλαθνξέο νξηζκέλσλ γνλέσλ ζε κνξθέο ξαηζηζκνχ ηηο 

νπνίεο δέρνληαη νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο (π.ρ. ζην πεξηβάιινλ ηνπ 
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ζρνιείνπ),ππνδειψλνπλ φηη αληηιακβάλνληαη ην ρακειφ θχξνο ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο θαη ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο γνληθέο επηινγέο θαη πξαθηηθέο. Αθφκε νη γνλείο ηνπνζεηνχλ ζε 

ζεκαληηθή ζέζε ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζηελ νπνία απνδίδνπλ πςειφ 

θχξνο έλαληη ησλ άιισλ μέλσλ γισζζψλ θαη επηδηψθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηελ 

εθκάζεζή ηεο κέζσ θξνληηζηεξίσλ. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δειψλνπλ 

φηη «ζπζηάδνπλ» ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο πξνο φθεινο ηεο εθκάζεζεο 

ησλ αγγιηθψλ θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εγεκνληθή αμία ε νπνία απνδίδεηαη απφ ηνπο 

γνλείο ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα νθείιεηαη πέξα απφ ην θνηλσληθφ 

ηνπο θχξνο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ γισζζψλ. 

ε αξθεηέο νηθνγέλεηεο, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

αγγιηθήο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα εχξεζε εξγαζίαο.  Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ 

πξνθχπηεη σζηφζν είλαη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη νδεγήζεη νξηζκέλνπο γνλείο ζε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αμία 

ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σν ελδερφκελνπ επαλαπαηξηζκνχ ζηελ 

Αιβαλία γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ζπλδέεηαη κε ηηο δειψζεηο ηνπο γηα ηελ αλάγθε 

εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο απφ ηα παηδηά ηνπο. 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδείρζεθαλ, επίζεο, ζέκαηα ξαηζηζκνχ θαη κε 

απνδνρήο ηεο ειιεληθφηεηαο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπίζεο, ε ζπλήζεο εηξσληθή πξνζθψλεζε απφ ηνπο γεγελείο «Αιβαλέ», πνπ ηελ 

επηθαιέζηεθε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη πνιχ επηβαξπληηθή γηα ηελ 

ςπρνινγία ησλ παηδηψλ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απφ γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξαηηέξσ βίαηεο αληηδξάζεηο απφ 

ηνπο ζηγφκελνπο. Παξφκνην εχξεκα θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Σζνθαιίδνπ 

(2005), φπνπ ζην δείγκα ηεο έλα αγφξη δήισζε γηα ηνλ Αιβαλφ ζπκκαζεηή ηνπ φηη 

«είλαη θαθφο επεηδή είλαη Αιβαλφο». 

Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά καο, ιακβάλνπκε ππφςε φηη ε 

κεηαλαζηεπηηθή νηθνγέλεηα απνηειεί ρψξν γισζζηθήο ζχγθξνπζεο ν νπνίνο 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο γισζζηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο θνηλσλίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, νη γιψζζεο αληηκεησπίδνληαη σο δηθαίσκα πνπ ε δηαρείξηζε 

ηνπο αθνξά ηελ νηθνγέλεηα θαη φρη ην δεκφζην ζρνιείν. Οη γνλείο ηεο έξεπλάο καο 
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θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε δίιεκκα αλάκεζα ζην ρξένο ηνπο γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζηα παηδηά θαη ζην ρξένο ηνπο γηα ηε ζσζηή εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο αληηζηέθνληαη ζηηο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη. ηελ πιεηνςεθία φκσο ησλ νηθνγελεηψλ ζπλαληάηαη έιιεηςε 

ζπζηεκαηηθήο γισζζηθήο δηαρείξηζεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε 

γισζζηθή κεηαηφπηζε. 

Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο δηαηήξεζεο 

ηεο αιβαληθήο γιψζζαο γνλέσλ θαη παηδηψλ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο καο. 

Αξρηθά πξνηείλνληαη ζπρλέο επηζθέςεηο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο, ζηελ Αιβαλία 

θαη δηαηήξεζε επαθψλ κε ηνπο ζπγγελείο πνπ βξίζθνληαη εθεί. Απηφ ζα βνεζνχζε 

παηδηά θαη γνλείο λα κελ μερλάλε ηηο ξίδεο ηνπο, αιιά θαη ζηελ εμάζθεζε ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο έηζη ψζηε λα θξαηεζνχλ δσληαλέο ηφζν νη ξίδεο ηνπο φζν θαη 

ε γιψζζα ηνπο. θφπηκε ζα ήηαλ επίζεο θαη ε ζπρλή επαθή κε ηνπο ζπγγελείο ζηελ 

Αιβαλία είηε κέζσ ηειεθψλνπ είηε κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ράλνπλ επαθέο κε ηελ αιβαληθή γιψζζα. Αθφκε ρξήζηκε ζα 

ήηαλ πνιχ θαη ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ αιβαληθψλ βηβιίσλ ή ε παξαθνινχζεζε 

αιβαληθψλ ηαηληψλ. Δπίζεο ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηηο κέξεο καο είλαη θαη ε ρξήζε 

ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε αιβαληθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ο πην ζεκαληηθφο σζηφζν παξάγνληαο πνπ ζα βνεζνχζε νπζηαζηηθά ηα παηδηά 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο είλαη ε ελδννηθνγελεηαθή ρξήζε. Αλ ε 

αιβαληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αλάκεζα 

ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά, ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε θαη 

ηελ νκηιία ηεο. Οη γνλείο είλαη απηνί πνπ κε ζσζηή ελεκέξσζε θαη ζσζηή 

αληηκεηψπηζε κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κηιάλε φζν δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηελ αιβαληθή. 

Γεληθά φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα πνιιά ρξφληα παξακνλήο 

ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ Διιάδα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
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ζηαδηαθή έληαμε γνλέσλ θαη παηδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.Έηζη έλα 

κέξνο απηψλ παξά ην γεγνλφο φηη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

δειαδή νη πεξηζζφηεξνη ρεηξίδνληαη θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, είλαη επραξηζηεκέλνη 

κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, αληαπεμέξρνληαη 

παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ν εζλνηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο παξακέλεη αιβαλνθεληξηθφο. Αληίζεηα, ηα παηδηά ηνπο, κε 

βάζε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ, δηαθξίλνληαη κελ γηα ην ελδηαθέξνληνπο γηα ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο θαη ηε γιψζζα ησλ γνλέσλ ηνπο, φκσο είλαη θαλεξφ φηη έρνπλ αλαπηχμεη 

δηπιή ηαπηφηεηα. Ζ αιβαληθή γιψζζα ηείλεη λα γίλεηαη εληειψοζπκβνιηθή κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ, ελψ πξσηαξρηθφ κέιεκά ηνπο είλαη ε πιήξεο ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηεο 

αιβαληθήο, φρη κφλν παξνπζία Διιήλσλ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο κεηαμχ νκνεζλψλ. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά δηαθξίλνληαη γηα ηνλ ειιελνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, 

ελψ ε θαιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο είλαη πξνθαλήο κέζα απφ ηηο δειψζεηο 

ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Παξά ηνλ ειιελνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο σζηφζν, δελ απνπζηάδεη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε κε απνδνρή ηνπο απφ νξηζκέλνπο γεγελείο θαζψο θαη ν 

ξαηζηζηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε Αιβαλνχο θαη Έιιελεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά 

αλαδεηνχλ ελαγσλίσο ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο Έιιελεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ πεξηθιείνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη σθέιηκν λα δηαπαηδαγσγεζεί θαη ε ειιεληθή θνηλσλία. 

Ίζσο νη ππαξθηέο επηθπιάμεηο ησλ Διιήλσλ πξνο ην αιβαληθφ ζηνηρείν ελ κέξεη λα 

δηθαηνινγνχληαη, ιφγσ δηαθφξσλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνβάιινληαη 

απφ ηα ειιεληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φκσο, ζα ήηαλ απαξαίηεην απηέο λα 

αξζνχλ, θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ν ηνκέαο ηεο  

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Βέβαηα, έλα ηέηνην εγρείξεκα απαηηεί ρξφλν θαη 

αιιαγή λννηξνπίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ αξρή, φκσο, κπνξεί λα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε αλάινγεο επηκνξθψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε θαιιηέξγεηα ελφο αληηξαηζηζηηθνχ θιίκαηνο θαη απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαοκεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Δπηγξακκαηηθά, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ είλαη αιβαλνπξνζαλαηνιηζκέλν, ηείλεη 

λα δηαηεξήζεη θαη λα κεηαδψζεη ηελ αιβαληθή γιψζζα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ζηηο 
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επφκελεο γεληέο, ελψ ηα παηδηά ηνπο κε βάζε ηηο καξηπξίεο ηνπο ηείλνπλ λα είλαη πην 

πνιχ ειιελνπξνζαλαηνιηζκέλα θαη ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα είλαη 

ζε εμέιημε.Οινθιεξψλνληαο, ε κηθξήο εκβέιεηαο έξεπλα απηή, ε νπνία άγγημε ην 

δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γιψζζαο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ 

Διιάδα, αθνξά ζε έλα πνιχ κηθξφ κηθξφ δείγκα πιεζπζκνχ ρσξίο δπλαηφηεηα 

γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Πεξαηηέξσ έξεπλεο είλαη ρξήζηκν λα δηεμαρζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ πην νπζηαζηηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βησζηκφηεηα ηεο εζλνηηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο θαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 
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