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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στον επιστηµονικό χώρο της εφαρµοσµένης 

Γλωσσολογίας και της Κοινωνιογλωσσολογίας  µε έµφαση στο θέµα της διγλωσσίας.  

Το θέµα της εργασίας είναι η έρευνα σε ∆ηµοτικά σχολεία του Βόλου  προκειµένου 

να ερευνηθούν βασικά θέµατα και ζητήµατα που αφορούν τους δίγλωσσους 

µαθητές/τριες   

Αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος στάθηκε ο συνεχώς 

αυξανόµενος αριθµός των αλλοδαπών µαθητών/τριων που φοιτούν στα  δηµοτικά 

σχολεία της χώρας µας, γεγονός που γίνεται όλο και πιο έντονο. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα ∆εκεµβρίου – Μαΐου 2004 σε τέσσερα 

δηµοτικά σχολεία του Βόλου.  

 Η εργασία αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος υπάρχει µια θεωρητική 

προσέγγιση πάνω στο θέµα της διγλωσσίας και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Το 

δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την περιγραφή της έρευνας, τα αποτελέσµατα και τα 

πορίσµατα της έρευνας. Και το τρίτο µέρος είναι το πρακτικό µέρος όπου 

περιγράφεται η διαδικασία και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής στη σχολική τάξη 

ενός βιβλίου για τη διγλωσσία. Ακόµη στο ίδιο µέρος  υπάρχουν τα πορτραίτα που 

δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια των δίγλωσσων  µαθητών/τριών. Στο τέλος υπάρχει 

ένα παράρτηµα µε  τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα και 

άρθρα από εφηµερίδες και περιοδικά που αφορούν τη διγλωσσία και τους 

αλλοδαπούς µαθητές/τριες  στα ελληνικά σχολεία.           
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 

 

1. ΕΠΑΦΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ  

 
1. 1 Επαφή  των γλωσσών – εξαφάνιση των γλωσσών 

  Οι πολίτες σε όλο τον κόσµο, όλο και σε υψηλότερα ποσοστά γνωρίζουν 

τουλάχιστον άλλη µια γλώσσα δίπλα στην εθνική τους. Συγκεκριµένα στην Ευρώπη,  

το 53% των ενηλίκων ξέρει µια δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα, ενώ το 93% των 

παιδιών µαθαίνει µια δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα. (  άρθρο Α. Φραγκουδάκη, 2003) 

Ο/Η  οµιλητής/τρια, που στην διεθνή επικοινωνία χρησιµοποιεί την µητρική του/της  

γλώσσα, είναι αυτόµατα πιο εύγλωττος/η και πιο αποτελεσµατικός/η. Ακόµη 

ανετότερα πείθει και ευκολότερα αµφισβητεί. Αντιδρά µε τον λόγο ταχύτερα και 

βρίσκει αυτόµατα την κατάλληλη διατύπωση, που εξυπηρετεί την υπόθεση του. Με 

δυο λόγια, είναι ισχυρότερος διαπραγµατευτής. Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε την 

γλωσσική µάχη ανάµεσα στις χώρες που επικρατεί η γλώσσα τους. Έχουµε για 

παράδειγµα την Γαλλία όπου δίνει µια µάχη πεισµατικά εθνικιστική, 

αντιεπιστηµονικότατα, προβάλλοντας την γαλλική ως γλώσσα καταλληλότερη για 

την ευρωπαική κοινωνία. Την ίδια στάση ακολουθεί η Αγγλία και η Γερµανία 

αντίστοιχα για τις γλώσσες τους. Το µεγάλο παγκόσµιο πρόβληµα που πρέπει να 

αντιµετωπιστεί δεν είναι η µάχη των γλωσσών για την ανάδειξη της επικρατέστερης, 

αλλά αντιθέτως το πρόβληµα της εξαφάνισης των γλωσσών.  Όπως αναφέρει ο Ν. 

Σιώτης στο άρθρο του «Γλώσσες υπό εξαφάνιση» από τις 6.700 γλώσσες που 

µιλιούνται σήµερα, το λιγότερο οι µισές – κατά άλλους µπορεί και το 90% - θα 

εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι νεότερες 

γενιές αρνούνται να µάθουν τις παραδοσιακές γλώσσες προς χάριν µερικών 

κυρίαρχων γλωσσών. 

              Συναγερµός έχει σηµάνει για τις υπό εξαφάνιση γλώσσες και εν µέσω 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης γλωσσολόγοι, αρχειοθέτες, ηλεκτρονικοί 

επιστήµονες, ακτιβιστές και οικολόγοι συγκεντρώθηκαν τον περασµένο ∆εκέµβριο 

στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια στη Φιλαδέλφεια για να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα σε µια συνωµοσία µε καλές διαθέσεις: πώς να καταγράψουν ό,τι έχει 

αποµείνει από τον γλωσσολογικό Πύργο της Βαβέλ και να το µεταφέρουν σε 
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ψηφιακούς δίσκους και στη συνέχεια να τα περάσουν στο ∆ιαδύκτιο για κοινή 

πρόσβαση, έρευνα και χρήση.( άρθρο Ν. Σιώτη, 2002) Ήδη όπως γνωρίζουµε κάθε 

γλώσσα είναι µοναδική και προσφέρει τις δικές της πληροφορίες για την ανθρώπινη 

ιστορία και τον πολιτισµό. Αν όµως µας δείχνει επίσης διαφορετικούς τρόπους να 

βλέπει κανείς τον κόσµο, τότε οι γλώσσες είναι πολύ πιο πολύτιµες από ό,τι νοµίζαµε 

ως τώρα. 

               Η κυρίαρχη γλώσσα στον κόσµο είναι τα κινεζικά (µανδαρικά) που τα 

µιλούν 900 εκατοµµύρια άτοµα, δηλαδή το 1/6 του πληθυσµού της γης. Φυσικά η 

γλώσσα που ανέρχεται συνεχώς είναι τα αγγλικά, για τη διάδοση και εξάπλωση των 

οποίων είναι η τεχνολογία, που κάνει τον κόσµο µας µικρότερο και περισσότερο 

προσιτό. ( Ν. Σιώτης, 2002) Με τις εκατοντάδες δορυφόρους που εκπέµπουν 

µηνύµατα στα αγγλικά σε όλες τις γωνιές του πλανήτη ανά πάσα στιγµή, η γλώσσα 

της πάλαι ποτέ κραταιάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας έχει γίνει η διεθνής µητρική 

γλώσσα των υπολογιστών, της τεχνολογίας, της διπλωµατίας και του εµπορίου. Είναι 

δύσκολο να αποφύγει κανείς την τυραννία της αγγλικής γλώσσας. ∆εν υπάρχει 

περίπτωση κάποιος που να µιλάει αγγλικά να βρεθεί σε οποιοδήποτε σηµείο της Γης 

και να µη βρεθεί κάποιος άλλος, ντόπιος, που να µη µιλάει αγγλικά. Υπολογίζεται ότι 

ως το έτος 2050 όλος ο πληθυσµός της Γης θα µιλάει µια µορφή στοιχειωδών 

αγγλικών. (Ν. Σιώτης, 2002) 

              Ένας λόγος που οι «µικρές» γλώσσες απειλούνται περισσότερο τους δυο 

τελευταίους αιώνες είναι η άνοδος του εθνικισµού. Η γλώσσα, όπως υποστηρίζεται 

από κάποιους γλωσσολόγους, είναι µια προϋπόθεση, αλλά όχι η ετικέτα της 

πολιτιστικής ταυτότητας, αφού ο πολιτισµός µπορεί να συνεχιστεί και µετά την 

υιοθέτηση µιας άλλης γλώσσας. 

               Παρ’όλα αυτά, το σίγουρο είναι ότι για τον/την  οµιλητή/τρια  η γλώσσα της 

σκέψης ή της δηµιουργίας είναι, κατά κανόνα , η µητρική του γλώσσα. Όσο για τη 

γλώσσα του θυµικού , είναι πάντα αυτή στην οποία έχει γαλουχηθεί. Ο/Η 

οµιλητής/τρια  συλλογιέται ελεύθερα και µιλάει στη γλώσσα του/της. ∆ηµιουργεί, 

παράγει, φαντάζεται, πονάει, αγαπάει, αµύνεται στη µητρική του/της  γλώσσα. 

Νιώθει τη γλώσσα του σαν ασπίδα στην πολιτισµική φθορά, αλλά όχι σαν τοίχο στην 

πολιτισµική προσέγγιση. (Α. ∆ιαµαντοπούλου, 2003) 
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1. 2 Θεαµατική αύξηση των αλλοδαπών µαθητών  

∆ε γνωρίζουµε – δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των ξένων 

οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα. Υπολογίζεται σε 800.000 µέχρι 1.000.000. ( 

Γ. Μπαµπινιώτη,2001) Λιγότεροι ή περισσότεροι από τους αριθµούς αυτούς οι 

µετανάστες αποτελούν αναντίρρητα µια κρίσιµη µάζα της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας σε ανθρώπινο, οικονοµικό, κοινωνικό, πληθυσµικό και εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα, ένα άλλο επίπεδο, καθοριστικό για την όποια πολιτική στο ζήτηµα των 

οικονοµικών µεταναστών, είναι το εκπαιδευτικό, µε κύρια πλευρά τη γλωσσική 

εκπαίδευση τους. Συγκεκριµένα, πρέπει να µελετηθεί τι κάνει ήδη και τι µπορεί να 

κάνει η Πολιτεία  για να µάθουν ελληνικά οι χιλιάδες των µεταναστών και τα παιδιά 

τους, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν οµαλά και δηµιουργικά στην ελληνική 

κοινωνία. Βεβαίως, προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση περί γλωσσικής 

εκπαίδευσης των µεταναστών είναι ότι πρώτα η Πολιτεία η ίδια θα αποφασίσει, µε τα 

αρµόδια όργανα της και την πολιτική που εκείνη έχει την ευθύνη να χαράξει, πόσους 

µετανάστες, ποιους, από ποιες χώρες και µε ποιους όρους κρίνει ότι µπορούν και 

πρέπει να ενταχθούν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα µε 

νοµοθετική πρόβλεψη από την Πολιτεία πώς θα αντιµετωπιστεί το θέµα της 

γλωσσικής εκπαίδευσης των µεταναστών, όχι µόνο των ανηλίκων (µαθητών σε 

σχολεία) αλλά και των ενηλίκων. 

               Σύµφωνα µε τελευταία έρευνα του Υπουργείου Παιδείας η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στην Αττική, διαπιστώθηκε ότι συνολικά σε όλη την Ελλάδα οι 

αλλοδαποί µαθητές/τριες  την περίοδο 2001- 2002 έφτασαν τους 120.000, 

σηµειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο καθώς τη διετία1996-1998 ήταν 43.000 και την 

περίοδο 1998-2000 87.000.  ( Α. Λακάσα, 2003, Καθηµερινή)Το σύνολο των 

µαθητών/τριών  σε όλα τα σχολεία της χώρας – δηµόσια και ιδιωτικά- αγγίζουν το 

1.235.000. Στο 40% του συνολικού αριθµού µιας σχολικής τάξης θα πρέπει να φτάνει 

ο αριθµός των αλλοδαπών. Το πρόβληµα, βέβαια, εστιάζεται στην Αττική. Σύµφωνα 

µε τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το ρεκόρ καταγράφεται σε δυο 

Γυµνάσια του Ασπρόπυργου, όπου το ποσοστό αλλοδαπών µαθητών/τριών 

κυµαίνεται από 86% έως 93,4%. Επίσης, σε σχολεία του κέντρου των Αθηνών – 

Κυψέλη, Πετράλωνα, Γκάζι, πλατεία Βάθη – τα αντίστοιχα ποσοστά προσεγγίζουν το 

85%.( Α. Λακάσα, 2003, Καθηµερινή) 
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              Όταν άρχισε η προσέλευση προσφύγων στη χώρα µας, οι αλλοδαποί 

µαθητές/τριες  εντάσσονταν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σε µεγάλη ηλικία. 

∆εν γνώριζαν τη γλώσσα, αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση των µαθηµάτων 

και στην επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους. Η πλήρης ενσωµάτωση των παιδιών 

αυτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα ακόµη δεν έχει επιτευχθεί αν σκεφτεί κανείς ότι 

µόνο ένα 10% των µαθητών/τριών  αυτών καταφέρνει να συνεχίσει τις σπουδές του 

στο λύκειο, ενώ στα περισσότερα εσπερινά γυµνάσια το 70% του µαθητικού 

πληθυσµού είναι αλλοδαποί.  ( Ν. Τρίγκα, 2003) Όπως αποδεικνύεται από έρευνες 

που έχουν κάνει ειδικοί επιστήµονες, τα παιδιά αυτά βγαίνουν γρήγορα στην αγορά 

εργασίας και µάλιστα στις πιο βαριές και ανθυγιεινές χειρωνακτικές εργασίες (π. χ. 

οικοδοµές, µηχανουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων κ. α.).Ωστόσο, ορισµένοι 

µαθητές/τριες  µπαίνουν σε κάποιες σχολές µέσω εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά 

φθάνουν οι δυνάµεις τους για να τις τελειώσουν κιόλας; Έτσι, τα όνειρα τους 

κονταίνουν αναγκαστικά, χωρίς όµως και να εξαφανίζονται. 

 

 

1. 3 Η γλωσσική εκπαίδευση των µεταναστών  

              Σύµφωνα µε ορισµένα άρθρα η γλωσσική εκπαίδευση των µεταναστών θα 

πρέπει να γίνεται ως εξής: Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να οργανωθούν ειδικά εντατικά 

µαθήµατα γλώσσας (κατά επίπεδα γνώσης της γλώσσας) για τα µεταναστόπουλα, 

προτού ενταχθούν στις κοινές τάξεις µε τα παιδιά που έχουν την Ελληνική ως 

µητρική γλώσσα. Αλλά και αφού ενταχθούν στις κοινές τάξεις, πρέπει να συνεχιστεί 

– όπου χρειάζεται – µε ενισχυτικά µαθήµατα η τόνωση της ελληνοµάθειας αυτών 

παιδιών. Έτσι δε θα υπάρχουν τα γνωστά – και αναπόφευκτα σήµερα – προβλήµατα 

που υπάρχουν µέσα στην τάξη, µαθητές/τριες  δύο γλωσσικών και κατ’επέκταση δύο 

µαθησιακών ταχυτήτων που εµποδίζουν το διδακτικό έργο στα περισσότερα δηµόσια 

σχολεία . Αλλιώς, και τα µεταναστόπουλα (µαζί µε τα όποια άλλα κοινωνικά, 

οικονοµικά, οικογενειακά κτλ προβλήµατα που έχουν) δεν µπορούν να προχωρήσουν 

οµαλά στο σχολείο και τα Ελληνόπουλα παρεµποδίζονται σε µια ποιοτική 

εκπαίδευση που δικαιούνται και που είναι ό,τι πιο σηµαντικό πρέπει να εξασφαλίσει 

γι’αυτά  η Πολιτεία. ( Γ. Μπαµπινιώτη, 2001) 

              Ανάλογη ειδική, ταχύρυθµη γλωσσική εκπαίδευση πρέπει να οργανωθεί – µε 

τη θέσπιση µάλιστα κάποιων κινήτρων – για ενήλικους µετανάστες. Ειδικά 

καταρτισµένοι δάσκαλοι θα πρέπει να εφαρµόσουν στη διδασκαλία των ενηλίκων την 
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επικοινωνιακή µέθοδο και να τους καταστήσουν ικανούς µέσα στον συντοµότερο 

δυνατό χρόνο να χρησιµοποιούν  τα ελληνικά για καταστάσεις επικοινωνίας που 

χρειάζονται στην εργασία τους και στην καθηµερινή τους ζωή. Παράλληλα να τους 

διδάξουν µέσα από τη γλώσσα στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού, των ανθρώπων 

και της χώρας  όπου θα ζήσουν, στοιχεία τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στη γλώσσα 

και είναι απαραίτητη για την εκµάθηση και τη χρήση της. ( Γ. Μπαµπινιώτη, 2001) 

              Άτοµα που δε µιλούν τη γλώσσα της χώρας όπου ζουν είναι καταδικασµένα 

στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στην συσπείρωση τους µέσα σε αποκλεισµένες 

οµάδες. Και δεν είναι µόνο η απόδοση στην εργασία και η εξέλιξη στον χώρο της 

δουλειάς που περιορίζεται από την άγνοια της γλώσσας, αλλά και η παραβατικότητα 

που αυξάνεται λόγω της κοινωνικής περιθωριοποίησης, η οποία σε µεγάλο βαθµό 

οφείλεται στη γλωσσική – επικοινωνιακή αποµόνωση. ∆εν είναι υπερβολή να ειπωθεί 

ότι η ένταξη και αξιοποίηση  του δυναµικού των µεταναστών στη χώρα µας περνάει 

αναγκαστικά µέσα από τη γλώσσα.  

                  

 

 

1. 4 Η  αγωνία του δασκάλου  

             Σε µια έρευνα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ερωτώµενοι οι 

εκπαιδευτικοί κατά πόσο αισθάνονται προετοιµασµένοι να χειριστούν θέµατα 

διαφορετικότητας στο σχολείο τα επόµενα πέντε έτη, το 71,5%αυτών δηλώνει σχεδόν 

<<απροετοίµαστο>>.  (άρθρο, Π. Καρλατήρα, 2003) Κατά συνέπεια, τα 

συµπεράσµατα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

ανέτοιµοι να αντιµετωπίσουν ζητήµατα ετερότητας και να προαγάγουν την 

πολιτισµική και τη γλωσσική ιδιαιτερότητα στο περιβάλλον του σχολείου. Παρ’όλα 

αυτά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν σκιαγραφήσει το προφίλ του ιδανικού 

εκπαιδευτικού. 

       Για το λόγο αυτό προτείνεται ένα µοντέλο του ιδανικού εκπαιδευτικού, ο οποίος 

θα µπορέσει να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της εκπαίδευσης και ένταξης των 

αλλοδαπών µαθητών στο περιβάλλον του σχολείου.  (άρθρο  Π. Καρλατήρα, 2003) 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας ο ιδανικός εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

• Να έχει υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία όλων των µαθητών του και να 

προσπαθεί να κάνει πράξη την ισότητα ευκαιριών στην τάξη. 
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• Έχει θετικές οµαδικές και φυλετικές στάσεις. 

• Έχει ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές στάσεις και αξίες και να τις µεταδίδει 

και στους µαθητές. 

• Ενισχύει την αυτοαντίληψη και την αυτοεικόνα των µαθητών. 

• Έχει ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισµικής ταυτότητας. 

• Υιοθετεί διδακτικές τεχνικές που προάγουν την οµαδική εργασία και τη 

βιωµατική µάθηση. 

•  Εµπλουτίζει το αναλυτικό πρόγραµµα λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γνωστικό και 

πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών. 

• Έχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και συνεχή πληροφόρηση για θέµατα 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

• Ενθαρρύνει τα µέλη των διαφόρων κοινοτήτων να συµµετέχουν στις σχολικές 

αποφάσεις που αφορούν την πρόοδο των παιδιών. 

• Έχει επίγνωση της πολιτισµικής του ταυτότητας και κληρονοµιάς. 

• Έχει βασικές γνώσεις για τη διαδικασία πρόσκτησης της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας. 

• Έχει γνώση των χαρακτηριστικών µάθησης των µαθητών από εθνοπολιτιστικές 

οµάδες. 

• Ενδιαφέρεται για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση 

των µαθητών του. 

• Έχει γνώση επιστηµονική και κοινωνική για τις δυτικές κοινωνίες. 
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2. Η ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

 

2. 1 Η Ελλάδα και η µετανάστευση      

      Η Ελλάδα, γνωστή ως χώρα υποδοχής µεταναστών, άρχισε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1970 να δέχεται σηµαντικό αριθµό παλιννοστούντων Ελλήνων και την 

τελευταία δεκαετία ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό αλλοδαπών εργαζοµένων ( 

νόµιµα ή παράνοµα) και τα µέλη των οικογενειών τους. 

          Ο ακριβής αριθµός των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι άγνωστος. Οι αριθµοί 

των εργαζοµένων κυµαίνονται από µερικές δεκάδες χιλιάδες ( αριθµός µόνιµα 

εργαζοµένων) µέχρι µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ( αριθµός παράνοµα 

εργαζοµένων). ( Μ. ∆αµανάκης, 2003) 

           Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και κατά τη δεκαετία  του 1990 η « 

παλιννόστηση» αλλάζει ριζικά χαρακτήρα. «Οι παλιννοστούντες ( µε τη διοικητική 

σηµασία του όρου) δεν είναι πλέον τα άτοµα που είχαν αποδηµήσει τις προηγούµενες 

δεκαετίες και οι οικογένειές τους, αλλά κατά κύριο λόγο « οµογενείς» από την πρώην 

Σοβιετική ΄Ενωση ( Πόντιοι)  και από την Αλβανία  («Βορειοηπειρώτες»). Τα έτη 

1989 (κατάρρευση της πρώην Σ. Ε ) και 1990 ( µαζική είσοδος µεταναστών από την 

Αλβανία στην Ελλάδα) αποτελούν σταθµούς και απαρχή µιας νέας εποχής και για την 

Ελλάδα». ( Μ. ∆αµανάκης, 2003: 45) 

          Παρόλο που οι τόσο διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες όσο και η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας δε µας παρέχουν ακριβή και έγκυρα στατιστικά 

δεδοµένα, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι διάφοροι ερευνητές, δεν αφήνουν 

αµφιβολία ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε γοργούς ρυθµούς σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών.( Μ. ∆αµανάκης, 2003) 

         «Όλες οι εκτιµήσεις που αφορούν στους αλλοδαπούς στην Ελλάδα συγκλίνουν 

στον αριθµό 500.000-600.000. Αυτό σηµαίνει ότι το 5% του ελλαδικού πληθυσµού 

είναι αλλοδαποί». (Μ. ∆αµανάκης, 2003: 46) Αν σ’ αυτούς προσθέσουµε και τον 

αριθµό των Τσιγγάνων και της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη, τότε το 

ποσοστό των «πολιτισµικά διαφορετικών» αυξάνεται σηµαντικά. Στην αγορά 

εργασίας το ποσοστό των αλλοδαπών είναι σηµαντικά υψηλότερο. Το ινστιτούτο 

Εργασίας  εκτιµά το ποσοστό των ξένων εργαζοµένων άνω του 9% του ενεργού 

πληθυσµού.  
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         Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που συνέλεξε ο Κατσορίδας ( 1994,22 ) οι 

πολυπληθέστερες εθνικές οµάδες, από χώρες µη- µέλη της Ε.Ε είναι οι ακόλουθες:  

-Αλβανοί 150.000-300.000 

-Πολωνοί 80.000-100.000 

-Αιγύπτιοι περίπου 55.000 

-Φιλιππινέζοι περίπου 15.000   ( ∆αµανάκης, 2003:46) 

       Όπως µας πληροφορεί ο Κατσορίδας, τα µέλη των τριών τελευταίων οµάδων 

είναι οργανωµένα σε συλλόγους ή κοινότητες και επιδιώκουν να προωθήσουν 

συλλογικά τα  ενδιαφέροντά τους. ( ∆αµανάκης, 2003) 

       Παρόλο  που οι περισσότεροι αλλοδαποί εργαζόµενοι  δεν έχουν µαζί τους τα 

µέλη της οικογένειάς τους, ο αριθµός των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών 

αυξάνεται συνεχώς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και αναγκάζει την πολιτεία 

να λαµβάνει µέτρα αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών προβληµάτων αυτών των 

µαθητών.( ∆αµανάκης, 2003 ) 

 

 

   

2. 2 Η ελληνική κοινωνία µια κοινωνία πολυπολιτισµική 

Για να αποφανθούµε αν η ελληνική κοινωνία είναι πολυπολιτισµική ή όχι πρέπει 

σύµφωνα µε τον ορισµό του Taylor  ( 1993,56) θα πρέπει να περιλαµβάνει στους 

κόλπους της περισσότερες από µία πολιτισµικές κοινότητες που θέλουν να 

επιβιώσουν. Μπορούµε λοιπόν να διαπιστώσουµε ότι η κοινωνία µας είναι 

πολυπολιτισµική εφόσον υπάρχουν δυο ιστορικές κοινότητες που θέλουν να 

επιβιώσουν, και επιβιώνουν πολιτισµικά, η µουσουλµανική και εκείνη των 

Αθιγγάνων. Σε αυτές προστίθενται και νεότερες κοινότητες όπως των Πολωνών, των 

Αλβανών και των Φιλιππινέζων. 

          Η κοινωνία µας λοιπόν είναι αντικειµενικά κρινόµενη µια πολυπολιτισµική 

κοινωνία. Όµως κατά πόσο υπάρχει µια κοινωνική συνείδηση και µια πολιτική 

παραδοχή αυτού του γεγονότος είναι ένα άλλο ερώτηµα που µόνο υποθετικά 

µπορούµε να το απαντήσουµε. Υποθέτουµε ότι παρά τις προσπάθειες της Γ.Σ.Ε.Ε και 

κάποιων άλλων οργανώσεων να παρέµβουν υπέρ των ξένων εργαζοµένων, τόσο στην 

ελληνική κοινωνία όσο και στους κύκλους των πολιτικών δεν υπάρχει η διάθεση για 

αποδοχή των ξένων ως ισότιµων πολιτών αυτής της χώρας. (∆αµανάκης, 2003)  
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3. Η ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ  
 

3.1 Το φαινόµενο της διγλωσσίας  

           Αρχικά είναι πολύ σηµαντικό να γίνει αναφορά στους όρους «διγλωσσία» ( 

bilingyalism) και «γλωσσική διµορφία» (diglossia).  «Τον όρο διγλωσσία τον 

εισήγαγε πρώτος ο Charles Ferguson το 1959 για να χαρακτηρίσει  την κατάσταση σε 

ορισµένες γλώσσες στις οποίες µπορούµε να ξεχωρίσουµε µια επίσηµη και µια 

ανεπίσηµη µορφή της ίδιας γλώσσας». (  Ε. Σκούρτου, 1997: 35)  Μπορούµε να 

πούµε ότι η γλωσσική διµορφία είναι µια κατάσταση κατά  την οποία ένα ιδίωµα πιο 

µικρό και µε µικρότερο κύρος από ένα άλλο ιδίωµα που είναι πιο εξεζητηµένο  και 

χρησιµοποιείται από  ένα συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων και όχι από όλη την 

κοινότητα. ( Γ. Μπασλής,  2000 )   

            Η  διγλωσσία αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο παρατηρείται όταν δύο 

ή περισσότερες αλλόγλωσσες οµάδες έρχονται σε επαφή και εξετάζεται τόσο ως προς 

τους οµιλητές είτε σε ατοµικό είτε σε κοινωνικό  επίπεδο, όσο και ως προς τα 

εµπλεκόµενα γλωσσικά συστήµατα. Η διγλωσσία αποτελεί ένα πολύπλευρο και 

πολύπλοκο αντικείµενο, δεδοµένου ότι αφορά ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς: αποτελεί  πρόσφορα έδαφος για τη µελέτη της γλωσσικής γειτνίασης, 

προκαλεί ερωτηµατικά σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, 

αντικατοπτρίζει την κοινωνική συµπεριφορά και τη οργάνωση της κοινωνίας, 

διαµορφώνει νέα εκπαιδευτικά συστήµατα. Ως εκ τούτου η γλωσσολογία, η 

κοινωνιολογία, η ανθρωπογεωγραφία και η παιδαγωγική βρίσκουν πεδίο εφαρµογής 

στην ιδιαίτερη αυτή συµπεριφορά των οµιλητών.  

         Παρόλο που θα έλεγε κανείς ότι η διγλωσσία είναι σαφής και εύκολα 

προσδιορίσιµος όρος θα µπορέσει κάποιος να δώσει τον ορισµό της έννοιας αυτής. Ο 

κάθε ερευνητής υιοθετεί τον ορισµό που διευκολύνει το πεδίο ερευνών του και τους 

στόχους του. 

               Πριν όµως καταφύγουµε σε κάποιους ορισµούς της διγλωσσίας πρέπει να 

αποσαφηνίσουµε ότι ο ορισµός της διγλωσσία και του δίγλωσσου εξαρτάται από τον 

ορισµό τις µιας από τις δυο γλώσσες που χειρίζεται, της γλωσσικής εκείνης ποικιλίας 

που ονοµάζεται « µητρική γλώσσα». Είναι πράγµατι αξιοσηµείωτες οι ποικίλες 

εκφάνσεις του όρου «µητρική γλώσσα», η οποία σύµφωνα µε τη διεξοδική ανάλυση 

της  Skutnabb –Kangas (1984, 12-57) , ορίζεται άλλοτε ως προς την προέλευσή της, η 
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γλώσσα που µαθαίνει κανείς πρώτη ή οι γλώσσες που µαθαίνει κανείς πρώτες ( δυο 

µητρικές γλώσσες ), βέβαια ο επιθετικός προσδιορισµός « µητρική» δεν σηµαίνει 

απαραίτητα και την γλώσσα που χρησιµοποιεί η  µητέρα του παιδιού. (Ε. Σελλά-

Μάζη, 1993) Σε κάποιες περιπτώσεις εξαρτάται από τη γλωσσική επάρκεια του 

οµιλητή δηλαδή η γλώσσα που χειρίζεται ο/η οµιλητής/τρια καλύτερα,  άλλοτε 

εξαρτάται από τη  λειτουργικότητα της γλώσσας δηλαδή τη γλώσσα που 

χρησιµοποιεί ο/η  οµιλητής/τρια συχνότερα, άλλοτε εξαρτάται από τη στάση του/της  

οµιλητή/τριας  στη γλώσσα, δηλαδή  η γλώσσα µε την οποία ταυτίζεται ο/η  

οµιλητής/τρια  ή η γλώσσα µε την οποία τον ταυτίζουν οι άλλοι και τέλος εξαρτάται 

από την  άλλοτε από τον γλωσσικό αυτοµατισµό του/της  οµιλητή/τριας  δηλαδή σε 

ποια γλώσσα σκέφτεται, ονειρεύεται, µετράει, γράφει ποίηση κ.λ.π  ( Ε. Σελλά-

Μάζη,1993). 

        «Ο όρος διγλωσσία χρησιµοποιήθηκε για να καλύψει ένα πολύ ευρύ φάσµα 

φαινοµένων µε αποτέλεσµα να καταστεί ασαφής. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 ο όρος αυτός σήµαινε µεταξύ των άλλων και τα εξής»:  ( Ν. Μήτσης, 

2000:31):   

α) Την ιδιότητα ενός ατόµου να κατέχει και να χρησιµοποιεί δύο ή περισσότερες 

διαφορετικές γλώσσες. Ο όρος διγλωσσία εµπεριέχει και την έννοια της 

πολυγλωσσίας, κάτι που ισχύει ακόµη και σήµερα. 

β) Τη συνύπαρξη δύο ( ή περισσότερων ) διαφορετικών γλωσσών στα πλαίσια µιας 

και της αυτής κοινότητας από τις οποίες µόνο ή µία θεωρείται επιστήµη. 

γ) Τη συνύπαρξη δυο επίσηµων στα πλαίσια µιας και της αυτής κοινότητας. 

δ) Τη συνύπαρξη κοινωνικών ποικιλιών ή διαλεκτικών παραλλαγών µιας και της 

αυτής γλώσσας, από τις οποίες η µία έχει αναγορευθεί σε επίσηµη γλώσσα της 

κοινότητας. 

ε) Εκπαιδευτικό σύστηµα στο διδάσκονται ισότιµα δύο ( ή περισσότερες) 

διαφορετικές γλώσσες». ( Μήτσης, 2000: 31) 

 

3. 2 Η διγλωσσία ανά τον κόσµο  

        Η ∆ιγλωσσία είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο  καθώς  εµφανίζεται σε όλα τα 

κράτη της Γης, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και  σε όλες τις ηλικίες. Έχει 

υπολογιστεί πως ο µισός πληθυσµός της Γης είναι  δίγλωσσος. Είναι αξιοσηµείωτο 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό και την 

κατανοµή δίγλωσσων ή πολύγλωσσων οµιλητών που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Η 
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έλλειψη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας κοινώς αποδεκτός για 

τους ερευνητές ορισµός.  «Όπως λέει και ο Mackey, αν συγκρίνει κανείς τον αριθµό 

των αριθµό των  ανά τον κόσµο γλωσσών, 3000 έως 4500 γλώσσες περίπου, µε τον 

αριθµό των υπαρχόντων κρατών, 192 ανεξάρτητες χώρες , σύµφωνα µε την τελευταία 

καταµέτρηση του 1995, συνάγει πως τα περισσότερα  από τα κράτη αυτά πρέπει να 

είναι πολύγλωσσα, να φιλοξενούν δηλαδή στους κόλπους τους αλλόγλωσσες , 

µειοψηφούσες οµάδες». ( Ελένη Σελλά-Μάζη, 1993: 73 )            

 
 
 

3. 3 Οι επικρατέστεροι  ορισµοί της διγλωσσίας  

Οι επικρατέστεροι ορισµοί της διγλωσσίας  ο οποίοι έχουν αποδοθεί από διάφορους 

ερευνητές είναι οι εξής:   

 

• W. F. Mackey  : «Η διγλωσσία είναι ένα φαινόµενο πολλαπλών διαστάσεων, 

καθεµία εκ των οποίων µπορεί να ποικίλει εξαιρετικά, γεγονός που αποτελεί το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της διγλωσσίας». ( Ε. Σελλά – Μάζη, 1993: 29 ) 

  

• Weinreich: «∆ιγλωσσία είναι η πρακτική εκείνη της εναλλάξ χρήσης δυο 

γλωσσών και   «δίγλωσσο» άτοµο αυτό που µετέχει σε αυτού του είδους τις 

επικοινωνιακές καταστάσεις, δίνοντας έµφαση στη λειτουργική χρήση των 

γλωσσών». ( Ε. Σελλά – Μάζη, 1993: 29) 

 

• Bloomfield: «∆ιγλωσσία ως κατοχή δυο γλωσσών σε βαθµό τελειότητας τέτοιο 

που να µη διακρίνεται ο δίγλωσσος/ση από τους γηγενείς οµιλητές, δίνοντας 

έµφαση στη γλωσσική και εγκεφαλική διεργασία». ( Ε. Σελλά – Μάζη, 1993: 29) 

 

• Van Overbeke: «∆ιγλωσσία είναι ένα προαιρετικό ή υποχρεωτικό τρόπο 

αποτελεσµατικής αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ δυο ή περισσοτέρων 

διαφορετικών ΄΄κόσµων΄΄ και δύο διαφορετικών γλωσσικών συστηµάτων». ( Ε. 

Σελλά – Μάζη, 1993: 29) 
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• Haugen: «∆ιγλωσσία είναι η ικανότητα να παράγει κανείς στη άλλη γλώσσα 

΄΄καλοσχηµατισµένα΄΄ µεστά νοήµατος ερωτήµατα».  ( Ε. Σελλά – Μάζη, 1993: 

30)  

• Macnamara: «∆ιγλωσσία υφίσταται µόνο όταν υπάρχει   επάρκεια σε µία από τις 

τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού κειµένου, παραγωγή 

λόγου, ανάγνωση και γραφή) σε µία γλώσσα διαφορετική από τη µητρική του 

οµιλητή».  ( Ε. Σελλά – Μάζη, 1993: 30 ) 

 

3. 4 Τα αίτια εµφάνισης της διγλωσσίας   

Όπως αναφέρει ο  W. Mackey   1976, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που συµβάλουν στην 

εµφάνιση της διγλωσσίας σε άτοµα, οµάδες   ή κοινότητες.  Ο ίδιος συγκέντρωσε τα 

αίτια εµφάνισης του φαινοµένου της διγλωσσία τα οποία δρουν και κατευθύνουν τη 

συµπεριφορά των γλωσσικών οµάδων είτε σε συνδυασµό είτε το καθένα χωριστά.  ( 

Ε. Σελλά-Μάζη, 1993)   

            α) Στρατιωτική κατοχή και αποικιοποίηση µιας περιοχής όπως συνέβη µε την 

εκλατίνηση της δυτικής Ευρώπης. 

            β) Εµπορικές συναλλαγές που υφίστανται όταν οι οµιλητές/τριες  βρίσκονται  

σε αλλόγλωσσα µέρη. 

            γ) ∆ηµογραφική υπεροχή µιας γλωσσικής οµάδας η οποία εκ των πραγµάτων 

επιβάλλεται όπως συµβαίνει στη δίγλωσση Ιρλανδία σήµερα. 

            δ) Κύρος και πολιτική εξουσία,  που ασκεί µια συγκεκριµένη γλωσσική 

οµάδα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών της.   

            ε) Εξάπλωση  και ανάπτυξη του πολιτισµού  µιας γλωσσικής οµάδας, ο οποίος 

διαδίδεται µέσα από τη γλώσσα στην οποία εκφράζεται. 

           στ) Συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο µπορεί είτε να προωθήσει 

µια συγκεκριµένη (πλειοψηφούσα ) γλώσσα είτε να υποστηρίξει µια άλλη ( 

µειοψηφούσα ). 

           ζ) Οικονοµικοί λόγοι,  όπως η εκβιοµηχάνιση µιας περιοχής και η βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου των οµιλητών, η οποία συνήθως επιφέρει υιοθέτηση της 

γλώσσας της ευηµερίας. 

           η) Η  εξάπλωση µιας θρησκείας και της γλώσσας που την εκπροσωπεί, και 

τέλος  
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           θ) Τα µέσα έκφρασης που χρησιµοποιεί µια γλώσσα και συγκεκριµένα τα 

σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, όπως τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν µια γλωσσική κατάσταση, ευνοώντας για παράδειγµα, όσο 

τη διάδοση µιας πλειοψηφούσας γλώσσας όσο και τη διατήρηση µιας µειοψηφούσας. 

 

Άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εµφάνιση δίγλωσσων καταστάσεων είναι: 

• µικτοί γάµοι 

• η µετανάστευση για οικονοµικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, ατοµικούς, 

οικογενειακούς και οµαδικούς λόγους 

•  Η έξαρση του εθνικισµού  

• η εµφάνιση οµοσπονδιακών κρατικών µελών  ( Ελένη Σελλά Μάζη,1993:31-

32)         

 

3. 5 ∆ιαστάσεις της διγλωσσίας  

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η διγλωσσία δεν είναι ένας εύκολα προσδιορίσιµος όρος 

καθώς είναι ένας ευρύς όρος µε µεγάλη ποικιλία στα χαρακτηριστικά του. Αυτό 

ενισχύει το γεγονός ότι οι ερευνητές δυσκολεύονται να δώσουν ένα σαφή και 

συγκεκριµένο ορισµό του φαινοµένου της διγλωσσίας. Για το λόγο αυτό οι µελετητές 

και ερευνητές του φαινοµένου αναφέρουν  διάφορες διαστάσεις του φαινοµένου. 

∆ιάφορες έρευνες έχουν εντοπίσει τις εξής βασικές διαστάσεις της διγλωσσίας ( 

Hamers and Blanc, 1990) : 

 

Α) σχετική γλωσσική ικανότητα ( relative competence )  

Β) γνωστική οργάνωση ( cognitive organization) 

Γ) ηλικία κατάκτησης ( age of acquisition ) 

∆) εξωγενές/ ενδογενές κοινωνικό περιβάλλον (  exogeneity) 

Ε) κοινωνικοπολιτισµικό στάτους  ( social cultural identity )  

Ζ) πολιτισµική ταυτότητα (  cultural identity) ( Ε. Σκούρτου, 1997) 

 

Οι παραπάνω  βασικές διαστάσεις της διγλωσσίας συνδυάζονται µε τα διάφορα είδη 

διγλωσσίας και  συνοψίζονται όλα στον παρακάτω πίνακα. ( Ε. Σκούρτου,1997 ) 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                   ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

Α. Σύµφωνα µε τη γλωσσική ικανότητα 

και στις δυο γλώσσες.  

1. Ισορροπηµένη διγλωσσία  

2. Κυρίαρχη διγλωσσία 

Β. Σύµφωνα µε τη γνωστική οργάνωση 

των δυο γλωσσών. 

1. Σύνθετη διγλωσσία  

2. Συντονισµένη διγλωσσία 

Γ. Σύµφωνα µε την ηλικία κατάκτησης 

της γλώσσας. 

1. Παιδική διγλωσσία: 

α ) ταυτόχρονη  

β ) διαδοχική  

3. Εφηβική διγλωσσία 

4. ∆ιγλωσσία ενηλίκων 

∆. Σύµφωνα µε την παρουσία της 

κοινότητας της δεύτερης γλώσσας. 

1. Ενδογενής διγλωσσία 

2. Εξωγενής διγλωσσία  

Ε. Σύµφωνα µε το σχετικό 

κοινωνικοπολιτισµικό στάτους των δυο 

γλωσσών. 

1. Προσθετική διγλωσσία  

2. Αφαιρετική διγλωσσία  

Ζ. Σύµφωνα µε την οµάδα αναφοράς και 

πολιτισµικής ταυτότητας. 

1. ∆ιπολιτισµική διγλωσσία 

2. Πολιτισµικά προσαρµοσµένη 

διγλωσσία προς τη µητρική γλώσsα. 

3. Πολιτισµικά προσαρµοσµένη 

διγλωσσία προς τη δεύτερη γλώςsα. 

4. Πολιτισµικά αµφίλογη διγλωσσία  

( Ε. Σκούρτου, 1997: 38) 

 

 

3.6  Είδη διγλωσσίας  

Όπως παρατηρήσαµε και  στον προηγούµενο πίνακα υπάρχουν διάφορα είδη 

διγλωσσίας τα οποία καθορίζονται από το βαθµό επάρκειας και ανάπτυξης των δυο 

γλώσσες, από την ηλικία κατάκτησης της κάθε γλώσσα και από το περιβάλλον µέσα 

στο οποίο χρησιµοποιείται η κάθε γλώσσα. Έτσι κάθε δίγλωσσο άτοµο ή δίγλωσση  

κοινότητα διαφέρει ως προς το είδος και τη µορφή διγλωσσίας. Προκειµένου λοιπόν 

να µπορούµε να διακρίνουµε τις διάφορες µορφές της διγλωσσίας, έχουν καθοριστεί 

διάφορα είδη του φαινοµένου, τα οποία περιγράφονται λεπτοµερώς παρακάτω.    
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-Ισορροπηµένη διγλωσσία έχουµε  όταν το άτοµο γνωρίζει τις δύο γλώσσες στον ίδιο 

βαθµό ενώ κυρίαρχη έχουµε όταν το άτοµο γνωρίζει τη µία γλώσσα καλύτερα. Η 

δεύτερη περίπτωση εξαρτάται από το ίδιο το άτοµο. Τις περισσότερες φορές στην 

περίπτωση της κυρίαρχης διγλωσσία υπερισχύει η µητρική γλώσσα. (Ε. Σκούρτου, 

1997)      

-Σύνθετη και συντονισµένη διγλωσσία.  Ο Ervin και Osgood ( 1954) έκαναν µια 

διαφοροποίηση µεταξύ των σύνθετων και συντονισµένων γλωσσικών συστηµάτων. 

Στο σύνθετο σύστηµα, δυο σύνολα γλωσσικών νοηµάτων ταυτίζονται µε το ίδιο 

σύνολο εννοιών. Στο συντονισµένο σύστηµα τα µεταφραστικά ισότιµα των δύο 

γλωσσών αντιστοιχούν σε δυο διαφορετικά σύνολα αντιπροσώπευσης. (Ε. Σκούρτου, 

1997: )      

-Παιδική, εφηβική και διγλωσσία ενηλίκων. Σηµαντικός παράγοντας στην  

εκµάθηση µια γλώσσας είναι ηλικία στην οποία µαθαίνεται µια γλώσσα. Η ηλικία 

κατάκτησης σχετίζεται µε το περιβάλλον της κατάκτησης και τη χρήση των δυο 

γλωσσών Η κατάκτηση δυο γλωσσών στη  παιδική ηλικία συχνά συµβαίνει στο 

σχολικό περιβάλλον, που διαφέρει αρκετά από το οικογενειακό περιβάλλον της 

πρώτης γλώσσας. Μία ακόµη διαφορά µεταξύ παιδικής, εφηβικής και διγλωσσίας 

ενηλίκων είναι ότι στην παιδική διγλωσσία οι διγλωσσικές εµπειρίες συµβαδίζουν 

µαζί µε τη γενική ανάπτυξη του παιδιού. (Ε. Σκούρτου, 1997: (39-43) )      

-Ταυτόχρονη και διαδοχική διγλωσσία. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης 

διγλωσσίας το παιδί αναπτύσσει εξαρχής δυο γλώσσες, όπως  συµβαίνει όταν το παιδί 

µεγαλώνει σε µεικτή οικογένεια. Στην περίπτωση της διαδοχικής διγλωσσίας το παιδί 

µαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα στα παιδικά του χρόνια, εφόσον έχει ήδη µάθει τη 

µητρική του γλώσσα. (Ε. Σκούρτου, 1997)      

-Ενδογενής και εξωγενής διγλωσσία. Αυτή κατηγοριοποίηση γίνεται σύµφωνα µε το 

αν οι γλωσσικές κοινότητες των δυο γλωσσών είναι παρούσες ή όχι στο κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού. Η ενδογενής είναι αυτή που χρησιµοποιείται ως η επίσηµη 

και θεσµοθετηµένη γλώσσα σε κάποια κοινότητα, αλλά δεν έχει πληθυσµό που τη 

χρησιµοποιεί ως µητρική. (Ε. Σκούρτου, 1997 )     

-Προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία. Η γνωστική ανάπτυξη και το είδος της 

διγλωσσίας που θα αναπτυχθεί εξαρτάται από το κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον 

και ιδιαίτερα από το σχετικό κύρος των γλωσσών µέσα στην κοινότητα. Ανάλογα µε 

το κύρος που έχει µια γλώσσα στο περιβάλλον της, το παιδί θα αναπτύξει 

διαφορετικού είδους διγλωσσίας. Εάν οι δυο γλώσσες έχουν υψηλό κύρος το παιδί θα 
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ωφεληθεί  θετικά και έτσι οι διγλωσσικές του εµπειρίες θα το οδηγήσουν σε 

µεγαλύτερη ευελιξία  και υπεροχή σε σύγκριση µε ένα µονόγλωσσο παιδί. Αυτή η 

διγλωσσία ονοµάζεται προσθετική. Όταν οι δυο γλώσσες έχουν χαµηλό κύρος µέσα 

στην κοινότητα, και η µητρική γλώσσα του παιδιού υποτιµάται δεν µπορεί τα παιδί 

να αναπτυχθεί γλωσσικά το ίδιο καλά όσο ένα µονόγλωσσο παιδί. (Ε. Σκούρτου, 

1997 )      

-Πολιτισµικά προσαρµοσµένη και πολιτισµικά µη προσαρµοσµένη διγλωσσία. Τα 

δίγλωσσα άτοµα µπορούν να διακριθούν ανάλογα µε την πολιτιστική τους ταυτότητα. 

«∆ιπολιτισµικός δίγλωσσος είναι ο δίγλωσσος που µπορεί να ταυτίζει τον εαυτό του 

µε τις δυο πολιτισµικές οµάδες που µιλούν τις γλώσσες του και αναγνωρίζεται από τις 

οµάδες σαν δικό τους µέλος» ( Ε. Σκούρτου, 1997:43). Η διγλωσσική ανάπτυξη 

µπορεί να οδηγήσει ένα άτοµο στην άρνηση της πολιτισµικής ταυτότητας της οµάδας 

που µιλά τη µητρική του γλώσσα και να υιοθετήσει τη γλώσσα από τα άτοµα που 

µιλάνε τη δεύτερη γλώσσα του. Έτσι λοιπόν το άτοµο µπορεί να είναι δίγλωσσα 

πολιτισµικά προσαρµοσµένος προς τη µητρική ή τη δεύτερη του γλώσσα. Πολλές 

φορές όµως το άτοµο µπορεί να απαρνηθεί τη δική του πολιτισµική ταυτότητα και να 

αποτύχει να ταυτίσει τον εαυτό του µε τα µέλη της δεύτερης πολιτισµικής οµάδας. Το 

άτοµο γίνεται πολιτισµικά προσαρµοσµένος και αµφίγλωσσος δίγλωσσος. (Ε. 

Σκούρτου, 1997 )      

        

3. 7 Κοινωνική και ατοµική διγλωσσία 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται οι όροι bilingualism και  diglossia για να 

χαρακτηριστεί µε τον πρώτο όρο η διγλωσσία σε ατοµικό επίπεδο και µε τον δεύτερο 

όρο σε επίπεδο κοινωνίας. Ο πρώτος όρος προέρχεται κυρίως από την ψυχολογία και 

την ψυχογλωσσολογία, ενώ ο δεύτερος από την κοινωνιολογία και την 

κοινωνιογλωσσολογία. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να 

χρησιµοποιεί περισσότερες από µία γλώσσες ενώ ο δεύτερος χαρακτηρίζει µια  

κοινωνία στην οποία χρησιµοποιούνται δυο γλώσσες. ( Μ. ∆αµανάκης, 2003 )  

           «Μονολεκτικά θα µπορούσαν να αποδοθούν οι δυο όροι bilingualism και  

diglossia µε τους όρους διγλωσσία και διγλωσσικότητα, όπου ο µεν πρώτος 

αναφέρεται στο άτοµο που κατέχει και χρησιµοποιεί δυο γλώσσες, ενώ ο δεύτερος 

στη διγλωσσία ως  κοινωνικοπολιτισµικό φαινόµενο». ( Μ. ∆αµανάκης, 2003: 90)  

Η ανάπτυξη της ατοµικής διγλωσσίας µπορεί να γίνει µέσα από διάφορους τρόπους. 

Πιο συγκεκριµένα η ανάπτυξη της ατοµικής διγλωσσίας µπορεί να γίνει µέσα από την 
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εκµάθηση δυο γλωσσών µέσα στην οικογένεια, την πρόσκτηση µιας δεύτερης 

γλώσσας στο δρόµο, στην ευρύτερη κοινότητα, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

και τέλος µέσα από την εκµάθηση µιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας µετά την παιδική 

ηλικία µέσα σε τµήµατα γλώσσας και τµήµατα ενηλίκων.  ( C. Baker, 2001)   

Η Skutnabb- kangas δίνει τον ακόλουθο ορισµό της ατοµικής διγλωσσίας :  

«Ένας/µία  οµιλητής/τρια  είναι δίγλωσσος/ση όταν είναι ικανός/η να µπορεί να 

λειτουργεί σε δυο ή περισσότερες γλώσσες, είτε σε µονόγλωσσες είτε σε δίγλωσσες 

κοινότητες, σύµφωνα µε τις κοινωνικό-πολιτισµικές απαιτήσεις της επικοινωνιακής 

και γλωσσικής ικανότητας που επιβάλλονται από τη συγκεκριµένη κοινωνία αλλά και 

από το ίδιο το άτοµο, στο ίδιο επίπεδο µε τους φυσικούς οµιλητές και ο/η  οποίος/α 

είναι ικανός/η  να ταυτίζεται και µε τις δυο γλωσσικές οµάδες και τα πολιτισµικά 

συστήµατα ή µέρη αυτών». ( Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 52)  

        Η εξέταση της ατοµικής διγλωσσίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη ψυχολογικούς, 

γλωσσικούς ,κοινωνικούς και παιδαγωγικούς παράγοντες. Αν και οι ψυχολόγοι και οι 

γλωσσολόγοι µελέτησαν την ανάπτυξη των δυο γλωσσών στο παιδί, είναι σηµαντικό 

να εξετάσουµε ταυτόχρονα και το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τα παιδιά 

κατακτούν τις γλώσσες τους. Τα µακροκοινωνικά πλαίσια, όπως το αν κάποιος είναι 

µέλος µιας µεταναστευτικής κοινότητας, µιας ελίτ, µιας αντι ελίτ ή µιας πλειονοτικής 

ή µειονοτικής γλωσσικής οµάδας, ασκούν σηµαντικές επιδράσεις στην κατάκτηση ή 

τη φθορά δύο γλωσσών. Επίσης το µικροκοινωνικό πλαίσιο του δρόµου, του 

βρεφονηπιακού σταθµού, του σχολείου και της τοπικής κοινότητας που προωθούν 

κατά παρόµοιο τρόπο τη λειτουργική διγλωσσία. Τέτοια πλαίσια τείνουν να 

καταστήσουν την ατοµική διγλωσσία ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ασταθές 

φαινόµενο. ( C. Baker, 2001) 

          «Κοινωνική διγλωσσία ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο, σε µια 

δεδοµένη κατάσταση, οµιλούνται ταυτόχρονα δυο  ή περισσότερες διαφορετικές 

γλώσσες».( Ν. Μήτσης , 2000: 33)  Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί πως όλες οι χώρες είναι δίγλωσσες γιατί πάντα θα υπάρχουν στο 

εσωτερικό τους κάποια µέλη που γνωρίζουν  δυο ή περισσότερες γλώσσες. Όµως 

όταν µιλάµε για κοινωνική διγλωσσία αναφερόµαστε στη χρήση δυο ή περισσοτέρων 

κωδίκων οι οποίοι έχουν καθιερωθεί και χρησιµοποιούνται µέσα στα πλαίσια µιας 

κοινωνίας. Η τυχαία ή θεληµένη γνώση και εκµάθηση  διαφόρων ξένων γλωσσών 

από µεµονωµένα άτοµα δεν συµπίπτει µε την περίπτωση της κοινωνικής διγλωσσίας. 

( Ν. Μήτσης, 2000) / Ν. Κωστούλα-Μακράκη, 2001)   



 22 

 Μπορούµε να διακρίνουµε τρία είδη κοινωνικής διγλωσσίας. ( Ν. Μήτσης, 2000) Το 

πρώτο είδος είναι εκείνη η µορφή κοινωνικής διγλωσσίας κατά την οποία µέσα σε µια 

κοινότητα µιλιούνται δυο ή και περισσότερες γλώσσες από δυο ή περισσότερες 

διαφορετικές οµάδες και η καθεµία από της οµάδες αυτές είναι µονόγλωσση. Αυτό το 

είδος κοινωνικής διγλωσσίας το συναντάµε σε χώρες όπου υπάρχουν µειονότητες οι 

οποίες δεν γνωρίζουν την χρήση της κοινής  γλώσσας  της κοινότητας. Το δεύτερο 

είδος κοινωνικής διγλωσσίας  είναι εκείνο το οποίο όλα τα άτοµα της κοινότητας 

είναι δίγλωσσα, κατέχουν δηλαδή  και τους δυο κώδικες που χρησιµοποιούνται µέσα 

στην  κοινότητα στην οποία ζουν. Τέτοιου είδους κοινωνική διγλωσσία συναντάµε σε 

χώρες της Αφρικής όπου τα άτοµα µιλούν συνήθως δυο γλώσσες οι οποίες είτε είναι 

τοπικές είτε η µητρική τους γλώσσα. Το τρίτο είδος κοινωνικής διγλωσσίας είναι 

αυτό κατά το οποίο ένα τµήµα της κοινότητας είναι µονόγλωσσο και ένα άλλο είναι 

δίγλωσσο. Αυτό το είδος το συναντάµε σε χώρες όπου υπάρχουν µειονότητες οι 

οποίες εκτός  από τη µητρική τους γλώσσα γνωρίζουν  και την επίσηµη γλώσσα της 

χώρας µέσα στην οποία ζουν. (Ν. Μήτσης, 2000)  

Βέβαια πρέπει να επισηµάνουµε ότι η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι σχηµατική 

και στην πραγµατικότητα η κατηγοριοποίηση δεν είναι τόσο εύκολη γιατί η 

διγλωσσία είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο και σε αυτό εµπλέκονται  πολλές οµάδες 

και πολλές γλώσσες. «Επίσης η διγλωσσία είναι δυνατόν να προσλάβει αρνητικό ή 

θετικό χαρακτήρα ανάλογα µε τα δεδοµένα µε το status της δεύτερης γλώσσας καθώς 

και µε την γλωσσική πολιτική». ( Μήτσης 2000:33-).         

                  

           Ο Fishman  συνδυάζοντας τους δυο όρους, κοινωνική και ατοµική  διγλωσσία  

καταλήγει στις ακόλουθες τέσσερις γλωσσικές επικοινωνιακές καταστάσεις. 

 

Ατοµική διγλωσσία  

               + 

Κοινωνική διγλωσσία 

                 _  

1.Κοινωνική διγλωσσία και ατοµική 

διγλωσσία  

2. Ατοµική διγλωσσία χωρίς κοινωνική 

διγλωσσία 

3. Κοινωνική διγλωσσία χωρίς ατοµική 

διγλωσσία  

4. Ούτε κοινωνική ούτε ατοµική 

διγλωσσία 

Πηγή : Fishman 1975,96. 
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        Στην πρώτη (1) κατάσταση η χρήση δυο γλωσσών συναντάται τόσο σε ατοµικό 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. «Κατά τον Fishman ( 1975,100) η συνύπαρξη της 

ατοµικής και κοινωνικής διγλωσσίας συναντάται κυρίως σε κοινωνίες, όπου 

υπάρχουν γλωσσικές κοινότητες των οποίων τα µέλη µπορούν να αναλάβουν 

σηµαντικούς κοινωνικούς ρόλους, δηλαδή να καταλάβουν υψηλά αξιώµατα στην 

κοινωνική ζωή  και στον κρατικό µηχανισµό».( Μ. ∆αµανάκης, 2003: 90)  Με άλλα 

λόγια η κοινωνική κινητικότητα δεν εξαρτάται από τη φυλετική και πολιτισµική 

προέλευση  του ατόµου. 

         Στη δεύτερη (2) κατάσταση ενώ υπάρχουν άτοµα ή οµάδες που χρησιµοποιούν 

δυο γλώσσες, η κοινωνία στο σύνολό της και οι κοινωνικοί θεσµοί λειτουργούν 

µονόγλωσσα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η Ελλάδα.  Η κατάσταση στην 

οποία υπάρχει ατοµική διγλωσσία αλλά όχι κοινωνική συναντάται σε χώρες που 

δέχονται µετανάστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το δίγλωσσο άτοµο βρίσκεται 

αντιµέτωπο µε µια κατάσταση, όπου οι οµιλούµενες γλώσσες είναι ιεραρχηµένες και 

όπου στη γλώσσα της µειονότητας δεν αντιστοιχούν κάποιες κοινωνικές λειτουργίες 

ή ρόλοι. ( Ε. Σελλά-Μάζη, 1993).  Η γλώσσα της κυρίαρχης οµάδας δεν είναι απλώς 

η επίσηµη γλώσσα, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για επαγγελµατική και 

κοινωνική ανέλιξη και για τα µέλη των µειονοτήτων  

         Στην Τρίτη (3) κατάσταση, ενώ υπάρχει σε κοινωνικό επίπεδο διγλωσσία, δεν 

µιλούν οπωσδήποτε και  τα µέλη της συγκεκριµένης κοινωνίας και τις δυο γλώσσες.   

( ∆αµανάκης, 2003) Αυτό σηµαίνει ότι οι γλωσσικές κοινότητες µπορούν να είναι 

οργανωµένες στα πλαίσια του ίδιου κράτους, να έχουν την ίδια θρησκεία κ.τ.λ. αλλά 

να µη συνδέονται  γλωσσικά , έτσι ώστε το κάθε άτοµο να πρέπει να κατέχει και τις 

δυο γλώσσες.  

         Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει ούτε ατοµική ούτε κοινωνική 

διγλωσσία ( κατάσταση 4 ) σπανίζουν και εµφανίζονται µόνο σε µερικές πρωτόγονες 

και αποµονωµένες κοινωνίες, στις οποίες ο καταµερισµός εργασίας βρίσκεται σε ένα 

πρωτόγονο στάδιο και οι κοινωνικοί ρόλοι δεν είναι ιδιαίτερα διαφοροποιηµένοι.  

( ∆αµανάκης, 2003: 90-92)       
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3. 8  Τύποι παιδικής διγλωσσίας  

      Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διαστάσεις 

όσον αφορά την κατάκτηση µιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας από τα παιδιά. Έτσι 

ανάλογα µε την ηλικία εκµάθηση µιας δεύτερης  γλώσσας και µε τη σειρά µε την 

οποία µαθαίνεται αυτή η γλώσσα από τα παιδιά υπάρχουν διάφοροι ορισµοί όπως, 

ταυτόχρονη διγλωσσία, διαδοχική διγλωσσία, ώριµη διγλωσσία και όψιµη διγλωσσία 

( C. Baker, 2001  ).     

      Η ταυτόχρονη παιδική διγλωσσία αναφέρεται στην ταυτόχρονη πρόσκτηση από 

το παιδί δύο γλωσσών σε πρώιµο στάδιο της ζωής του, δηλαδή όταν το παιδί 

µεγαλώνει µαθαίνοντας δυο γλώσσες ή έρχεται σε επαφή µε µια δεύτερη γλώσσα 

πριν τα 3 ή 5 του χρόνια.     

       ∆ιαδοχική παιδική διγλωσσία έχουµε όταν το παιδί µαθαίνει πρώτα µια γλώσσα 

και  έπειτα µια δεύτερη γλώσσα σε µεγαλύτερη ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η περίπτωση όπου το παιδί µαθαίνει τη γλώσσα της οικογένειας και έπειτα 

όταν πηγαίνει στο σχολείο µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα. 

       Οριακή φάση ανάµεσα σε αυτά τα δυο είδη παιδικής διγλωσσίας είναι η ηλικία 

των τριών ετών. «Την κατάκτηση από το παιδί δυο γλωσσών πριν από την ηλικία 

αυτή, ο Swain (1972) την ονοµάζει « ατοµική διγλωσσία ως πρώτη γλώσσα». Πριν 

από την ηλικία των τριών ετών, η κατάκτηση των δυο γλωσσών γίνεται κατά πάσα 

πιθανότητα µε τρόπο φυσικό, αβίαστο και χωρίς συστηµατική διδασκαλία. Μετά την 

ηλικία των τριών  αυξάνεται η πιθανότητα κατάκτησης µιας δεύτερης γλώσσας µέσω 

συστηµατικής διδασκαλίας». ( C. Baker, 2001  :145) 

      Ακόµη η  Skytnabb- Kangas (1981) κάνει διάκριση µεταξύ της όψιµης και της 

πρώιµης κατάκτησης µιας δεύτερης γλώσσας. Πιο συγκεκριµένα όψιµος δίγλωσσος 

ονοµάζεται ο/η οµιλητής/τρια που µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα στην εφηβική του 

ηλικία, ενώ πρώιµος δίγλωσσος είναι ο/η οµιλητής/τρια που µαθαίνει µια δεύτερη 

γλώσσα  σε µικρή ηλικία. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς στη χώρα µας είναι πρώιµοι 

ή όψιµοι δίγλωσσοι και η διγλωσσία τους είναι διαδοχική αν ήρθαν στην Ελλάδα 

µετά την ηλικία των 5 ετών, ενώ η διγλωσσία τους είναι ταυτόχρονη όταν γεννιούνται 

στην Ελλάδα. ( C. Baker, 2001 ) 
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3. 9  Η ταυτόχρονη  και διαδοχική κατάκτηση της διγλωσσίας  

 Εξετάζοντας πιο λεπτοµερώς τη διαδικασία πρόσκτησης της διγλωσσίας 

διαπιστώθηκε πως υπάρχουν και περαιτέρω διαστάσεις  της ταυτόχρονης και 

διαδοχικής κατάκτησης της διγλωσσίας 

Όσον αφορά την ταυτόχρονη πρόσκτηση της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία  

υπάρχουν οι παρακάτω  τέσσερις βασικές διαστάσεις.  (  C. Baker, 2001)      

� Ποια γλώσσα (ή γλώσσες) µπορεί να µιλήσει καθένας από τους γονείς. Σε 

ορισµένες οικογένειες µπορεί και οι δυο γονείς να είναι δίγλωσσοι και να 

είναι ικανοί να µιλήσουν και τις δυο γλώσσες της κοινότητας. Μια άλλη 

περίπτωση είναι οι δυο γονείς να είναι µονόγλωσσοι και το παιδί µαθαίνει τη 

δεύτερη γλώσσα από τους συγγενείς, τους γείτονες και την τοπική κοινότητα. 

�   Σε ποια γλώσσα µιλά στην πράξη καθένας από τους γονείς. Ενώ και οι δυο 

γονείς µπορεί να έχουν την ικανότητα να απευθύνονται στα παιδιά τους 

χρησιµοποιώντας και τις δυο γλώσσες, συχνά επιλέγουν το ποια γλώσσα θα 

χρησιµοποιούν µε το παιδί. 

� Σε ποια γλώσσα µιλούν στο παιδί τα άλλα µέλη της οικογένειας. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου οι δυο γονείς χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα όταν µιλούν 

στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά µιλούν  µεταξύ τους σε «άλλη» γλώσσα. Αυτή 

η γλώσσα είναι η γλώσσα του σχολείου, του δρόµου, της γειτονιάς, της 

τηλεόρασης. Ακόµη µπορεί οι παππούδες και οι συγγενείς να χρησιµοποιούν 

µια γλώσσα διαφορετική από εκείνη των γονιών. 

� Σε ποια γλώσσα εκτίθεται το παιδί µέσα στην κοινότητα. Πριν ακόµη την 

ηλικία των τριών ετών η γλωσσική εµπειρία του παιδιού µε τους γείτονες, την 

τοπική κοινωνία και το σχολείο ίσως παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της διγλωσσίας του. Κάποιες φορές το παιδί µπορεί µα έρχεται σε επαφή και 

µε τις δυο γλώσσες του σπιτιού. Εναλλακτικά ένα παιδί που µεγαλώνει σε µια 

γλώσσα µπορεί να αποκτήσει αβίαστα µια δεύτερη γλώσσα έξω από το σπίτι. 

( C. Baker, 2001)  

Η διαδοχική πρόσκτηση της διγλωσσίας αναφέρεται στην περίπτωση όπου το 

παιδί αποκτά την πρώτη γλώσσα και αργότερα αποκτά επάρκεια και στη δεύτερη 

γλώσσα. Ο McLaughlin (1984) συνιστά µια διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην 

ταυτόχρονη και στην διαδοχική πρόσκτηση της διγλωσσίας. Με τη διαδοχική 

πρόσκτηση της διγλωσσίας περνάµε στο χώρο της πρόσκτησης της δεύτερης 

γλώσσας. Η κατάκτηση αυτού του είδους µπορεί να συντελεστεί µε επίσηµα µέσα 
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(στο σχολείο, στα  τµήµατα ενηλίκων, στα γλωσσικά τµήµατα) ή ανεπίσηµα ( στο 

δρόµο, στο σχολείο και στην κοινότητα). ∆εν υπάρχει κάποια µεµονωµένη 

«σωστή» οδός µέσω της οποίας οι µαθητές τριών ετών και άνω κατακτούν µια 

δεύτερη γλώσσα, υπάρχουν ποικίλα επίσηµα και ανεπίσηµα εκπαιδευτικά µέσα 

απόκτησης ικανότητας σε µια δεύτερη γλώσσα.   

«Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει απέδειξαν ότι τα παιδιά µπορούν να γίνουν 

επαρκώς δίγλωσσοι µέσα από τη διαδικασία της ταυτόχρονης διγλωσσίας. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες η αναλογία των παιδιών που γίνονται δίγλωσσοι µετά από τη 

διδασκαλία µιας δεύτερης γλώσσας είναι µικρότερη από 1 στα 20.» ( C. Baker, 2001: 

151).   Οι λόγοι για µια τέτοια αναλογία είναι οι εξής: η έµφαση που δίνεται στην 

ανάγνωση και την γραφή αντί στην αυθεντική επικοινωνία, η ανεπαρκής ικανότητα ή 

κλίση των παιδιών αυτών να µάθουν µια δεύτερη γλώσσα, η έλλειψη κινήτρων και 

ενδιαφέροντος και η έλλειψη ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων στη 

δεύτερη γλώσσα. Μια άλλη εξήγηση του φαινοµένου είναι ότι η προσπάθεια 

εκµάθησης γίνεται πολύ αργά. «Γενικά πιστεύεται ότι η εκµάθηση µιας γλώσσας 

είναι πιο εύκολη σε µικρή ηλικία παρά σε µεγάλη». ( C. Baker, 2001: 152)  

 

 

3.10  Μειονοτική και µητρική γλώσσα  

Όταν γίνεται λόγος για το φαινόµενο της  διγλωσσίας  συχνά αναφέρεται η διάκριση 

µεταξύ της µειονοτικής και της µητρικής γλώσσας, πάνω στις οποίες καθορίζεται το 

είδος και ο βαθµός διγλωσσίας. Η έννοια της µειονοτικής γλώσσας έχει αποτελέσει 

αντικείµενο εκτεταµένης συζήτησης, παρ’ όλες τις εννοιολογικές, θεωρητικές και 

πολιτικές δυσκολίες οριοθέτησής της. Το βασικό πλαίσιο αναφοράς για τη µειονοτική 

γλώσσα είναι το έθνος- κράτος, µε την έννοια ότι είναι ο δηµιουργός των 

µειονοτήτων ( Coulmas 1991). Σε γενικές γραµµές η µειονοτική γλώσσα µπορεί να 

οριστεί ως η γλώσσα που οµιλείται από µια µειονότητα, η οποία σε αντίθεση µε την 

πλειονότητα έχει λιγότερη δύναµη και κύρος. Παρά τους διάφορους ορισµούς, η 

µειονοτική γλώσσα ορίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Μειονοτικών Γλωσσών 

του 1998, που στοχεύει στην προστασία των µειονοτικών γλωσσών και πολιτισµών, 

ως εξής :  

«Μια µειονοτική γλώσσα είναι η γλώσσα που ανήκει στην ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονοµιά, δηλαδή οµιλείται παραδοσιακά µέσα στην περιοχή από τους κατοίκους 

του κράτους, οι οποίοι αποτελούν µια οµάδα αριθµητικά µικρότερη από τον υπόλοιπο 
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πληθυσµό του κράτους και διαφέρει από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που οµιλούνται 

από τον υπόλοιπο πληθυσµό»  ( Νέλλη Κωστούλα- Μακράκη, 2001 : 39 )  

Υπάρχει όµως και ένας ορισµός για τη γλωσσική µειονότητα, ο οποίος διαφέρει από 

τη µειονοτική γλώσσα  και έχει οριστεί από τους Skutnabb-Kangas και  Phillipson ( 

1989, 470 ):  

«Εάν ζεις σε µια χώρα  µε οµιλητές πολλών διαφορετικών γλωσσών, θα πρέπει να 

µοιραστείς τουλάχιστον µία γλώσσα  µε τους  άλλους για να µπορεί να είναι δυνατή 

µια δηµοκρατική διαδικασία. Και εάν η γλώσσα που οµιλείται ευρέως από τους 

συµπολίτες σου ( είτε γιατί είναι η µητρικλή γλώσσα της πλειονότητας, είτε γιατί η 

ελίτ της δύναµης έχει αποφασίσει ότι θα είναι η   lingua franca ) δεν είναι η µητρική 

σου γλώσσα τότε ανήκεις σε µια γλωσσική µειονότητα στη χώρα σου». ( Νέλλη 

Κωστούλα- Μακράκη, 2001 : 40 )  

Από την άλλη πλευρά η έννοια της µητρικής γλώσσας έχει υπάρξει αντικείµενο 

µεγάλης συζήτησης και διαφωνίας, τόσο ανάµεσα σε ερευνητές όσο και σε απλούς 

ανθρώπους, κυρίως µέλη των µειονοτικών  οµάδων  και ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των µεταναστών της δεύτερης ή τρίτης γενιάς.( Pavlinic 1993 ). Σε αυτή την 

περίπτωση τα  άτοµα που έχουν γεννηθεί στη χώρα µετανάστευσης τους µπορεί να 

θεωρούν την κυρίαρχη γλώσσα της ως δική τους, ενώ παράλληλα η  µητρική  τους 

γλώσσα να χάνει τη χρησιµότητα της και το κύρος της και µετατρέπεται σε δεύτερη 

γλώσσα. Όπως επισηµαίνει ο ∆αµανάκης ( 1999α ), σε µια διαπολιτισµική- 

διγλωσσική διαδικασία κοινωνικοποίησης, καθεµία από τις δυο γλώσσες µπορεί από 

µια άποψη να είναι πρώτη γλώσσα και από µια άλλη άποψη δεύτερη γλώσσα και 

επίσης να διατηρήσει ή να αλλάξει τη θέση της στην κυρίαρχη κλίµακα, ανάλογα µε 

τις εκάστοτε ατοµικές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες. Η Skutnabb- Kangas  

(1998) χρησιµοποιεί τέσσερα κριτήρια για τον ορισµό της µητρικής γλώσσας: την 

καταγωγή ( πρώτη γλώσσα), την ικανότητα ( καλύτερη γλώσσα),τη λειτουργία ( 

περισσότερο χρησιµοποιούµενη γλώσσα) και την ταύτιση ( γλώσσα της ταυτότητας ) 

( Νέλλη  Κωστούλα- Μακράκη,2001 ). Συνεχίζοντας αναφέρει πως ένα άτοµο µπορεί 

να έχει περισσότερες µητρικές γλώσσες, ανάλογα µε το ποιος ορισµός 

χρησιµοποιείται. Επίσης η µητρική γλώσσα ενός ατόµου µπορεί να αλλάξει κατά τη 

διάρκεια της ζωής του σύµφωνα µε όλα τα κριτήρια εκτός από το πρώτο.  

Τα Ηνωµένα Έθνη συστήνουν να ορίζεται η µητρική γλώσσα ως «η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται συνήθως στο σπίτι του ατόµου κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, 

αν και δεν είναι υποχρεωτικό να οµιλείται από αυτόν τώρα». ( παρατίθεται στον 
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Lieberson 1981,340 ). Η Andersen ( 1992,23 ) ορίζει τη µητρική γλώσσα ως « τη 

γλώσσα που µαθαίνει το παιδί από τους γονείς του. Με αυτή την έννοια συνδέεται 

στενά µε την ταυτότητα, τα συναισθήµατα και  την πρωταρχική κοινωνικοποίηση 

καθώς και τη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου». ( Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη, 2001:  

43).      

 

4. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ  

 

4.1 Ετερογένεια στη σχολική  τάξη  

           Η ετερογένεια στην τάξη αποτελεί συνηθισµένο χαρακτηριστικό κάθε 

σχολικής τάξης σε κάθε πολυπολιτισµική κοινωνία. Παράγοντες που  προκαλούν 

ετερογένεια είναι, µεταξύ των άλλων,  το διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο, τα 

διαφορετικά κίνητρα και ενδιαφέροντα των µαθητών\ τριών, οι διαφορετικές τους 

στάσεις, ο διαφορετικός βαθµός, ρυθµός και τρόπος ανάπτυξης των γλωσσικών ( και 

άλλων) δεξιοτήτων, οι διαφορετικές µαθησιακές εµπειρίες και διαφορές στη 

γενικότερη γνώση του κόσµου. ( Ur 1996: 304 )  

          Ως αποτέλεσµα της έλευσης µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών αλλά 

και παλιννοστούντων Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση  στη χώρα µας την 

τελευταία δεκαετία, παρατηρείται πλέον έντονα το φαινόµενο να υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός µαθητών\ τριών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

για τον οποίο η ελληνική δεν αποτελεί µητρική γλώσσα. Η κατάσταση αυτή έχει 

υποχρεώσει την ελληνική πολιτεία να πάρει µέτρα για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερη γλώσσα στους µαθητές \τριες αυτούς. 

           Από τη δεκαετία του ’80 έγιναν προσπάθειες να αντιµετωπιστεί το θέµα της 

παροχής ειδικής διδασκαλίας σε παλιννοστούντες Έλληνες µαθητές µε τη µορφή 

φοίτησης σε σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων, στις Τάξεις Υποδοχής και στα 

φροντιστηριακά  τµήµατα, µέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι σήµερα 

‘έχοντας υποστεί ορισµένες µεταβολές στην πάροδο του χρόνου.  (για µια 

ανασκόπηση των µέτρων βλέπε:  ∆αµανάκης 1997 ).  

          Γενικά θα µπορούσε  κανείς να πει ότι τα µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής που 

κατά καιρούς λαµβάνονται κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτής της 

δηµιουργίας κλίµατος διαπολιτισµικότητας στο σχολείο και της προσπάθειας για 

οµαλή και ισότιµη ένταξη των µαθητών µε ιδιαιτερότητες. Αν και τα µέτρα αυτά 
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αξιοποιούν γόνιµα τη διεθνή εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης µειονοτήτων σε κάποιο 

βαθµό, αλλά θα µπορούσαν να γίνουν ακόµα στο χώρο της διδασκαλίας της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. «Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι παράµετροι οι 

οποίες θεωρούνται κρίσιµες για τον επιτυχηµένο χειρισµό της γλωσσικής 

ετερογένειας, µε άλλα λόγια για τη επιτυχηµένη ένταξη των δίγλωσσων µαθητών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής». ( άρθρο Χρ. Αγιακλή και Ασπ. 

Χατζηδάκη )  

 Οι παράµετροι αυτοί είναι οι εξής : 

• Η διγλωσσία της παιδικής ηλικίας και η σχέση της µε την εκπαίδευση 

• ∆ιγλωσσία και γνωστική ανάπτυξη 

• Τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης  

• Ο ρόλος της πρώτης γλώσσας  

• Η αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας και της  εκπαιδευτικής πορείας δίγλωσσων 

µαθητών 

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

• Ο ρόλος των γονέων και της εθνοτικής κοινότητας 

• Στρατηγικές για τη δηµιουργία στην τάξη  ενός περιβάλλοντος µάθησης που να 

συµβάλλει ουσιαστικά στην  εκµάθηση µιας  δεύτερης γλώσσας.   ( από άρθρο 

της Χρ. Αγιακλή και της Ασπ. Χατζηδάκη) 

Σύµφωνα µε τον Α. Μααλούφ, η ταυτότητα µας είναι ό,τι  µας κάνει να µην είµαστε 

ταυτόσηµοι µε κανέναν άλλο. Ο ίδιος αναλύει την έννοια της ταυτότητας, λέγοντας 

ότι αυτή αποτελείται από µια πληθώρα στοιχείων, τα οποία προφανώς δεν 

περιορίζονται σε όσα αναγράφονται στα επίσηµα αρχεία. ( άρθρο Ρ. Τσοκαλίδου 

και Μ. Παπαρούση, 2003)  Οι περισσότεροι άνθρωποι  έχουν κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία τους κάνουν να ξεχωρίζουν και αποτελούν στοιχεία της 

ταυτότητας τους. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η θρησκεία, η παράδοση, η 

εθνικότητα, η γλώσσα τους, η οικογένεια, το επάγγελµα και η κοινωνική θέση  και 

το κοινωνικό τους περιβάλλον. Όλες αυτές οι  διαστάσεις  αποτελούν συστατικά 

στοιχεία της προσωπικότητας µας,  και µάλιστα δεν µπορεί όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά να τα συναντάµε σε δυο διαφορετικά πρόσωπα  κι αυτό ακριβώς 

είναι  η ιδιαίτερη αξία του καθενός από µας κι αυτό  που κάνει κάθε άτοµο να είναι 

µοναδικό και θεωρητικά αναντικατάστατο.                          
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Η ταυτότητα µας είναι ένα χαρακτηριστικό που το αποκτάµε από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής µας σταδιακά και όχι κάτι που το συνειδητοποιούµε. Εσκεµµένα ή όχι, η 

οικογένεια και το άµεσο κοινωνικό µας περιβάλλον µας διαπλάθουν, µας 

διαµορφώνουν, µας εµφυσούν οικογενειακές πεποιθήσεις, τελετουργίες, 

νοοτροπίες, συµβάσεις, τη µητρική γλώσσα κι ακόµα φόβους, κλίσεις, 

προκαταλήψεις, µνησικακίες και ποικίλα συναισθήµατα υπαγωγής και µη 

υπαγωγής. Συχνά η υπαγωγή που αµφισβητείται, το χρώµα,  η θρησκεία , η 

γλώσσα, η κοινωνική τάξη κ.α  καταλαµβάνει ολόκληρη την προσωπικότητά µας, 

νιώθουµε αλληλέγγυοι µε όσους τη µοιράζονται µαζί µας, και συχνά, 

εναντιωνόµαστε στους άλλους που διαφέρουν από εµάς. 

Επιπλέον η ετερότητα όπως και η ταυτότητα είναι µια κατάσταση η οποία 

περιλαµβάνει συλλογικές παραστάσεις, ιδέες, φαντασιώσεις, προκαταλήψεις ενός 

δεδοµένου πολιτισµού, σε δεδοµένη ιστορική ή ακόµη και το φόβο για το άγνωστο. 

Κάποιοι µπορεί να χαρακτηρίζονται ως «ξένοι» ή «διαφορετικοί» σε σχέση µε 

«εµάς» και «εµείς» µε τη σειρά µας είµαστε «ξένοι» ή «διαφορετικοί» σε σχέση µε 

κάποιους άλλους. Προκειµένου να αντιµετωπίζουµε τον «άλλο» σε σχέση πάντα  µε 

την διαφορετικότητα του, πρέπει να αναγνωρίζουµε ότι είναι διαφορετικός και θα 

πρέπει επίσης να σεβόµαστε την ετερότητα του. Από τις παραπάνω διαστάσεις της 

ταυτότητας και ετερότητας, η γλώσσα φαίνεται πως είναι η πιο σηµαντική 

παράµετρος της ταυτότητας µας και σαν εργαλείο της επικοινωνίας µας  µε τους 

συνανθρώπους µας.  

Είναι προφανές  ότι για να ενταχθούµε στο περιβάλλον µιας χώρας, βασική 

προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να µάθουµε τη γλώσσα της. Στην  περίπτωση της 

Ελλάδας η γνώση όµως της ελληνικής, για τους µετανάστες και της µετανάστριες 

στην  χώρα µας δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες τους, τόσο τις επικοινωνιακές όσο 

και τις σχετικές µε την ταυτότητά τους.  

Από τις έρευνες που έχουν γίνει στη ελληνόφωνη διασπορά, φάνηκε πως τα 

δίγλωσσα άτοµα αναπτύσσουν µια ιδιαίτερη σχέση µε τις γλώσσες τους και 

ειδικότερα µε τη γλώσσα που εκφράζει  την εθνοτική τους ταυτότητα και ακόµη 

θεωρούν τη διγλωσσία ως δύναµη και αγαθό,  ενώ ο λειτουργικός και συµβολικός 

χαρακτήρας της γλώσσας αναγνωρίζεται για τις επόµενες γενιές. Αυτή την ιδιαίτερη 

συνειδητοποίηση  της σηµασίας   των γλωσσών, η οποία ξεπερνά τα όρια της 

γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων, προτείνεται να ονοµάζεται «διγλωσσική 

συνειδητοποίηση». ( άρθρο Ρ. Τσοκαλίδου και Μ. Παπαρούση, 2003)  
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Η συνειδητοποίηση αυτή αφορά  τη στενή σχέση που συνδέει τη γλώσσα µε την 

ταυτότητα, τις  ιδιαίτερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και τα 

πλεονεκτήµατα των δίγλωσσων. Τα πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας όπως 

εκφράζονται από δίγλωσσα άτοµα της ελληνόφωνης διασποράς είναι τα εξής : 

-Η δυνατότητα επικοινωνίας ανάµεσα σε γενιές. 

-Η δυνατότητα να συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικές κουλτούρες. 

-Η δυνατότητα να σκέφτονται  µε περισσότερη ευελιξία και δηµιουργικότητα. 

-Η δυνατότητα να γεφυρώνουν το χάσµα ανάµεσα στην κυρίαρχη (µονόγλωσση) 

κοινωνία, τη δίγλωσση οικογένεια και τις επιµέρους δίγλωσσες κοινότητες.         

Στο επίπεδο του σχολείου η ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητοποίησης, µέσα από 

την προβολή των θετικών σηµείων της διγλωσσίας, θα έχει θετικά αποτελέσµατα 

τόσο για τους µαθητές, µονόγλωσσους και δίγλωσσους, όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. ( από  άρθρο της Ρ. Τσοκαλίδου και της Μ. Παπαρούση, 2003  )   

           

                            

  

 

5. ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

5.1 Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

Στη σύγχρονη κοινωνία παρατηρείται έντονο το φαινόµενο της διαπολιτισµικότητας, 

το οποίο οφείλεται κυρίως στις ανταλλαγές των πληθυσµών και στη µετανάστευση. Ο 

αντίκτυπος αυτού του φαινοµένου διακρίνεται έντονα στην εκπαίδευση, όπου ο 

αριθµός των αλλοδαπών µαθητών αυξάνεται διαρκώς. Γι΄ αυτό το λόγο γίνεται 

προσπάθεια για την  δηµιουργία διαπολιτισµικού κλίµατος στις σχολικές τάξεις και  

προώθηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

Στη δεκαετία το 1980 επιχειρήθηκε µια µεταστροφή από την «υπόθεση του 

ελλείµµατος» στην «υπόθεση της διαφοράς». ∆ηλαδή το µορφωτικό κεφάλαιο των 

αλλοδαπών µαθητών δε θεωρούνταν πλέον ως ελλειµµατικό αλλά ως διαφορετικό. ( 

Μ. ∆αµανάκης 2003).  Αυτή η διαφορετικότητα, η ετερότητα, των µειονοτικών 

µαθητών θα πρέπει να τύχει σεβασµού και αποδοχής από τα µέλη της πλειονότητας. 

Αυτή η νέα προσέγγιση, στο επίκεντρο της οποίας στέκεται η αρχή της ετερότητας 

του άλλο, οδήγησε στη γέννησε της διαπολιτισµικής αγωγής, η οποία  απευθύνεται σε 
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όλα τα άτοµα και όλες τις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες που ζουν απ’ αυτά να 

αποδεσµευτούν από τις µονοπολιτισµικές  και εθνοκεντρικές αντιλήψεις  τους και να 

αποκαταστήσουν µεταξύ τους µια επικοινωνία στη βάση της ισοτιµίας, της αµοιβαίας 

κατανόησης και της αλληλοαποδοχής. 

Το αίτηµα για συνάντηση και αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτισµικών οµάδων 

στη βάση της πολιτισµικής ισοτιµίας και αµοιβαιότητας βασίζεται στα αξίωµα της 

ισοτιµίας των πολιτισµών, το οποίο προέρχεται από την Εθνολογία.(∆αµανάκης, 

2003 ).            

Πριν γίνει αναφορά στην διαπολιτισµική εκπαίδευση πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος 

«διαπολιτισµικός». «Πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν την οριοθέτηση και τον 

διαχωρισµό του όρου από τον όρο «πολυπολιτισµικός». Με τον όρο 

πολυπολιτισµικός εννοείται η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµών, ενώ µε τον όρο 

διαπολιτισµικός εννοείται η σχέση και ο συσχετισµός µεταξύ αυτών των 

πολιτισµών.» ( Ε. Κανακίδου- Β. Παπαγιάννη, 1994:21) Η χρήση του όρου 

διαπολιτισµικός υπονοεί την αλληλεπίδραση, την αµοιβαιότητα και την  πραγµατική 

αλληλεγγύη. ( Ε. Κανακίδου- Β. Παπαγιάννη, 1994) 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση όταν εµφανίστηκε είχε ως  βασικό στόχο να ανατρέψει 

τον µονοπολιτισµικό χαρακτήρα της κοινωνίας και  να εφαρµόσει µια νέα άποψη   για 

τη διαµόρφωση ενός νέου τύπου πολίτη, ο οποίος θα είναι ικανός  να λειτουργεί και 

να επικοινωνεί στη νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και να διαπραγµατεύεται 

αποτελεσµατικά και ειρηνικά στις νέες πολυσύνθετες συνύπαρξης. Η έννοια της 

∆ιαπολιτισµικής Αγωγής ανοίγει ένα πλατύ πεδίο έρευνας και δίνει την ευκαιρία στη 

διεπιστηµονική θεώρηση και εργασία να αναπτυχθεί και συµβάλλει στη διερεύνηση 

ορίων και δυνατοτήτων ειρηνικής πολιτισµικής συνύπαρξης. ( Γ. Μάρκου, 1996)           

 Η έννοια «∆ιαπολιτισµική Αγωγή» εµφανίζεται συχνά συνώνυµη µε την έννοια της 

«Πολυπολιτισµική», ως αντανακλαστική σηµασία της πολιτισµικής ποικιλίας που 

υπάρχει σε ένα µέρος ή σε ολόκληρη την κοινωνία, η οποία αποδέχεται την ποικιλία 

που υπάρχει. ( Μάρκου 1996)  ∆ηλαδή ένα τµήµα της κοινωνίας συνειδητοποιεί το 

γεγονός της πολυεθνικότητας και πολυπολιτισµικότητας ως πραγµατικό, το εκτιµά ως 

θετικό και το αποδέχεται ως µια καινούργια µορφή της κοινωνικής οργάνωσης.  ( Ε. 

Κανακίδου- Β. Παπαγιάννη, 1994:(11)  
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5.2 Η διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση  ως συνάντηση  πολιτισµών  

Ο  Manfred Hohmann  (1986, 16), ένας από τους θεµελιωτές της θεωρίας στην 

Ευρώπη, συνοψίζει και οριοθετεί τη στοχοθεσία της διαπολιτισµικής αγωγής στην  

ακόλουθη τριάδα.: 

α) «Συνάντηση» πολιτισµών    

β) Παραµερισµός των εµποδίων που παρεµβάλλονται σε µια τέτοια συνάντηση 

γ) δροµολόγηση «πολιτισµικών ανταλλαγών» και «πολιτισµικού εµπλουτισµού».( Μ. 

∆αµανάκης, 2003)  

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό του Hohmann  η συγκρουσιακά 

προσανατολισµένη   αντιρατσιστική προσέγγιση δεν είναι αντίθετη µε τη συναινετική 

προσανατολισµένη  διαπολιτισµική προσέγγιση. «Η επίτευξη των στόχων της 

αντιρατσιστικής αγωγής και εκπαίδευσης, δηλαδή ο παραµερισµός των κοινωνικών 

διακρίσεων  του ρατσισµού και της κοινωνικής αδικίας, αποτελούν προϋπόθεση για 

την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που είναι η «συνάντηση 

πολιτισµών» στη βάση της ισοτιµίας και της αµοιβαιότητας, η «πολιτισµική 

ανταλλαγή» και ο «πολιτισµικός εµπλουτισµός». (∆αµανάκης 2003:108-109)              

Βέβαια υπάρχουν και κάποια εµπόδια στην επίτευξη των στόχων της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης, όπως είναι διάφορα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά µέτρα και 

συµφέροντα που πολλές φορές είναι σε βάρος της ασθενέστερης οµάδας.  

 

5.3 Οι στόχοι της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης  

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι στόχοι οι οποίοι πρέπει να οριοθετηθούν 

προκειµένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της διαπολιτισµικής συνείδηση και να 

βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν µε διαπολιτισµική συνείδηση και να 

εντάξουν τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στα πλαίσια του σχολείου.  

Οι στόχοι της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης περιλαµβάνουν τα εξής: ( C. Baker, 

2001)   

-   Τα άτοµα και οι µειονοτικές οµάδες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα και       

ισάξια ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την κουλτούρα τους.  

-   Σε µια δηµοκρατική κοινωνία, θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες στα άτοµα    

ανεξάρτητα από την εθνοτική, πολιτιστική ή γλωσσική τους  καταγωγή. 

- Θα πρέπει να εξαφανιστεί κάθε µορφή  διάκρισης  από την κυρίαρχη οµάδα προς 

την µειονοτική οµάδα. 

- Μια   πολυπολιτισµική κοινωνία πρέπει να αποφεύγει το ρατσισµό. 
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- Θα πρέπει να αποφεύγονται  τα πολιτιστικά στερεότυπα. 

- Οι  µειονοτικές οµάδες χρειάζεται να αποκτήσουν πολιτισµική  συνείδηση του η 

οποία θα αποτελέσει τη βάση για το χτίσιµο της διαπολιτισµικής συνείδησης. 

- Στην µονοπολιτισµική εκπαίδευση, οι γονείς από τις γλωσσικές µειονότητες 

αποκλείονται συνήθως από τη συµµετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση οι γονείς θα πρέπει να γίνονται συµµέτοχοι. 

- Θα πρέπει να ενισχύονται οι επαφές µεταξύ των κοινοτήτων και των άλλων για τη  

βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης, της κατάλυσης των στερεοτύπων και της 

εξαφάνισης των προκαταλήψεων, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αυτογνωσία και 

αυτοεκτίµηση. ( Baker, 2001)                             
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6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

6.1 Η  ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερα δηµοτικά σχολεία της πόλης του Βόλου και 

του ∆ήµου της Νέας Ιωνίας, και διεξήχθη κατά το διάστηµα  ∆εκεµβρίου   2003 - 

Μαΐου 2004. Σε ένα αρχικό στάδιο συγκεντρώθηκαν κάποια στοιχεία για τις τάξεις 

και την αναλογία δίγλωσσων-µονόγλωσσων µέσα από συζητήσεις µε τους/τις 

διευθυντές/τριες και τους τους/τις εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσµα αυτών των 

συζητήσεων ήταν να συγκεντρωθούν  13 τµήµατα σε τέσσερα ∆ηµοτικά σχολεία του 

Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Σε ένα δεύτερο στάδιο άρχισε η παρακολούθηση  στα 

τµήµατα που είχαν συγκεντρωθεί προκειµένου να τεκµηριωθεί µια γενική άποψη για 

κάθε τµήµα και κατά πόσο µπορεί να ενταχθεί στην έρευνα. Σε αυτό το στάδιο 

πραγµατοποιήθηκαν 2-3  παρατηρήσεις σε κάθε τµήµα. Αφού πραγµατοποιήθηκε 

αυτή η φάση της έρευνας έπειτα αποφασίστηκε τελικά ποια από τα τµήµατα θα 

συµµετέχουν στην έρευνα. Στα τµήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν 4-5 παρατηρήσεις, 

προκειµένου να συγκεντρωθούν κάποια στοιχεία για τον κάθε δίγλωσσο/η 

µαθητή/τρια και για να δηµιουργηθεί µια  οικειότητα τόσο µε τους εκπαιδευτικούς 

όσο και µε τους/τις  µαθητές/τριες του κάθε τµήµατος έτσι ώστε να διεξαχθούν µε 

περισσότερη ευκολία και άνεση τα άλλα στάδια της έρευνας. Τα σχολεία που 

συµµετείχαν στην έρευνα είναι τα παρακάτω:  

• 2ο  ∆ηµοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας  ( 3 τµήµατα) 

• 3ο ∆ηµοτικό  σχολείο Βόλου ( 1 τµήµα ) 

• 6ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου  ( 1 τµήµα ) 

• 8ο  ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου ( 1 τµήµα )  

Η έρευνα εστιάστηκε σε τάξεις της πρώτης και της δευτέρας δηµοτικού γιατί σε αυτή 

την ηλικία οι µαθητές/τριες µαθαίνουν τις βασικές δεξιότητες της γραφής και της 

ανάγνωσης. Οι µαθητές/τριες  µαθαίνουν από µικρή ηλικία και τις δύο γλώσσες και 

σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι δίγλωσσοι µαθητές/τριες  

έχουν µάθει και τις δυο γλώσσες, πως και πότε τις χρησιµοποιούν και ποιος ο βαθµός 

της διγλωσσίας τους. Είναι πολύ σηµαντικό να εξετάσουµε το βαθµό και το είδος της 
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διγλωσσίας των µαθητών/τριών για να δούνε κατά πόσο διατηρούν ή όχι τη µητρική 

τους γλώσσα σε ένα περιβάλλον που χρησιµοποιείται κυρίως µια άλλη γλώσσα από 

τη µητρική τους.  

Εφόσον πραγµατοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις έπειτα η συλλογή των στοιχείων έγινε 

µε τη µορφή ερωτηµατολογίων. Επίσης σε ένα τελικό στάδιο πραγµατοποιήθηκε και 

συµµετοχική παρατήρηση  µε την εφαρµογή ενός βιβλίου στα τµήµατα. Στην 

παρακάτω ενότητα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της έρευνας.    

 

 

 

6.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 Από τις ποικίλες µεθόδους και τρόπους για τη διεξαγωγή µιας έρευνας που 

χρησιµοποιούνται στον τοµέα της Κοινωνιογλωσσολογίας,  στη συγκεκριµένη έρευνα 

επιλέχθηκαν οι παρακάτω µέθοδοι έρευνας  τα ερωτηµατολόγια, η συνέντευξη και η 

συµµετοχική και µη συµµετοχική παρατήρηση.    

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι ερωτηµατολογίων, ένα ερωτηµατολόγιο 

για τους/τις µαθητές/τριες και ένα ερωτηµατολόγιο για τους/τις εκπαιδευτικούς. Ο 

λόγος που επιλέχτηκαν τα ερωτηµατολόγια για τη συλλογή των πληροφοριών, ήταν 

ότι  µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου µπορούµε να συλλέξουµε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόµαστε προκειµένου να συγκεντρώσουµε τα 

στοιχεία εκείνα που θεωρούµε ότι είναι τα πιο σηµαντικά. Τα ερωτηµατολόγια 

περιείχαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Πιο συγκεκριµένα µε τις 

ερωτήσεις κλειστού τύπου υπάρχει µια οµοιοµορφία στις ερωτήσεις και γίνεται πιο 

εύκολη η κωδικοποίηση των πληροφοριών ενώ µε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

υπάρχει µεγαλύτερη συνεργασία και επαφή µε τα υποκείµενα που απαντούν στις 

ερωτήσεις και τέλος δίνεται οι ευκαιρία στα  υποκείµενα να δίνουν πιο πολλές 

πληροφορίες και επεξηγήσεις. ( J. Bell, 1999).   

Το ερωτηµατολόγια των εκπαιδευτικών περιείχε ερωτήσεις για διάφορα θέµατα 

διγλωσσίας, όπως ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τη διγλωσσία και τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δίγλωσσοι/ες  

µαθητές/τριες στα µαθήµατα του σχολείου και ιδιαίτερα στο µάθηµα της γλώσσας, 

σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των δίγλωσσων µαθητών/τριών  και 

προβλήµατα ή θέµατα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το φαινόµενο 

της διγλωσσίας. Οι συγκεκριµένες ερωτήσεις επιλέχθηκαν µε βάση το σκοπό της 
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έρευνας, που είναι η µελέτη των δίγλωσσων µαθητών, οι επιδόσεις τους στο σχολείο, 

ο βαθµός επάρκειας στις δυο γλώσσες και πως αντιµετωπίζονται από εκπαιδευτικούς 

και συµµαθητές/τριες.  

Το ερωτηµατολόγιο των δίγλωσσων µαθητών/τριών περιλάµβανε ερωτήσεις που 

αφορούν το χρόνο παραµονής τους στην Ελλάδα, το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο 

της οικογένειας τους, το θρήσκευµά τους, το γνωστικό τους επίπεδο και στις δυο 

γλώσσες, την γνώµη τους για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τη γνώµη τους για τη 

µητρική τους γλώσσα και την άποψή τους για τις δυο χώρες τους. Οι ερωτήσεις αυτές 

επιλέχθηκαν µε βάση  τη µελέτη των απόψεων των δίγλωσσων για τις δυο χώρες και 

τις δυο γλώσσες,   το γνωστικό τους υπόβαθρο στις δυο γλώσσες, την ένταξη τους και 

τις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές/τριες τους.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι  η συλλογή των δεδοµένων µέσω των 

ερωτηµατολογίων έγινε µέσα από συνέντευξη µε τα υποκείµενα. ∆ηλαδή  τα 

ερωτηµατολόγια δεν δόθηκαν στα υποκείµενα της  έρευνας για να τα συµπληρώσουν 

αλλά διεξήχθη συνέντευξη µε τα υποκείµενα του δείγµατος. Ο λόγος που έγινε αυτό 

είναι επειδή µε τη συνέντευξη υπάρχει περισσότερη επαφή, ακόµη υπάρχει η 

δυνατότητα  για περαιτέρω επεξηγήσεις στις διάφορες ερωτήσεις και επίσης  µπορεί 

να ακολουθήσει συζήτηση και µε αυτόν τον τρόπο ο συνεντευκτής να  συλλέξει 

περισσότερες πληροφορίες. Τέλος µε τη συνέντευξη ο ερευνητής είναι σίγουρος ότι 

το δείγµα θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, πράγµα που δεν είναι καθόλου 

σίγουρο όταν το δείγµα συµπληρώνει τα ερωτηµατολόγια. Βέβαια πρέπει να 

σηµειωθεί πως πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων για τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων, προηγήθηκε η παρατήρηση στις τάξεις που συµµετείχαν στην 

έρευνα. ( J. Bell, 1999).   

Εκτός από τα ερωτηµατολόγια ένα άλλο είδος έρευνας που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 

παρατήρηση, συµµετοχική και µη συµµετοχική. Στο αρχικό στάδιο της έρευνας  

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της µη συµµετοχικής  παρατήρησης προκειµένου να 

βοηθηθεί ο ερευνητής να εξετάσει λεπτοµερώς το δείγµα του και να  παρατηρήσει  

πως λειτουργεί σε µια πραγµατική κατάσταση. Αυτού του είδους η παρατήρηση 

βοηθάει τον ερευνητή να γνωρίσει το δείγµα του και να κατανοήσει τις διάφορες 

καταστάσεις και να  αντιληφθεί κάποια προβλήµατα που υπάρχουν. Επίσης ένα από 

τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι η οικειότητα και επαφή που 

δηµιουργείται µεταξύ του ερευνητή και του δείγµατος. ( J. Bell, 1999).  Οι 

παρατηρήσεις της δικής µου έρευνας διήρκησαν πέντε µήνες και σε κάθε τµήµα 
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αντιστοιχούν πέντε παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις   γινόταν κυρίως στο µάθηµα της 

γλώσσας  και πιο συγκεκριµένα στο δίωρο µάθηµα της γλώσσας. 

Πραγµατοποιήθηκαν και κάποιες παρατηρήσεις στα µαθηµατικά αλλά δεν υπήρχε 

λόγος να εστιαστεί η έρευνα στο µάθηµα των µαθηµατικών εφόσον το µάθηµα της 

γλώσσας αποτελεί πιο πρόσφορο έδαφος  για τη µελέτη της διγλωσσίας. Κατά την 

προσωπική µου άποψη αυτό το αρχικό στάδιο υπήρξε καθοριστικό και βοήθησε την 

συνέχιση της έρευνας. Η παρατήρηση µε βοήθησε να βιώσω το περιβάλλον και να 

εντοπίσω κάποια στοιχεία πολύ χρήσιµα για την έρευνα µου καθώς επίσης και να 

αποκτήσω µια οικειότητα µε εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες. Αυτό µε βοήθησε 

αργότερα στις συνεντεύξεις, όπου τα άτοµα µπορούσαν να µιλήσουν πιο άνετα και µε 

περισσότερη ειλικρίνεια.  

Έπειτα από τις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκε και συµµετοχική παρατήρηση µε την 

εφαρµογή ενός βιβλίου για δίγλωσσους µαθητές /τριες όπου είχα την ευκαιρία να 

συνεργαστώ µε δίγλωσσους και µονόγλωσσους σε επίπεδο τάξης και να  δω τη 

συµπεριφορά τους και τις σχέσεις  τους. Η συµµετοχική παρατήρηση δίνει την 

ευκαιρία στον ερευνητή να δει στην πράξη αυτά που εξετάζει και ερευνά.    

Στο τελικό στάδιο της εργασίας αφού προηγήθηκε η µη συµµετοχική παρατήρηση και 

η συµπλήρωση των ερωτηµατολόγιων, ακολούθησε  και συµµετοχική παρατήρηση. Ο 

λόγος που επιλέχθηκε αυτού του είδους η µέθοδος είναι ότι η συµµετοχική 

παρατήρηση δίνει στον ερευνητή την ευκαιρία να βιώσει την πραγµατικότητα µέσα 

από τη δική του εµπειρία και να συµµετάσχει και ο ίδιος στην διαδικασία του 

φαινοµένου στο οποίο εστιάζει τη µελέτη και την έρευνά του. Ο Lacey  ( 1976: 65 ) 

όρισε τη συµµετοχική παρατήρηση σαν τη µεταφορά του ατόµου ως ολότητα σε µια 

φανταστική εµπειρία, την οποί ο επιτόπιος ερευνητής µαθαίνει να ζει και να κατανοεί 

σαν καινούργιο κόσµο. ( J. Bell, 1999).  Στην έρευνα που πραγµατοποίησα η 

συµµετοχική παρατήρηση διεξήχθη µέσα από τη χρήση και τη διδασκαλία µέσα στην 

τάξη ενός βιβλίου, «Το πρώτο µου βιβλίο για τη διγλωσσία» ( Ρ. Τσοκαλίδου, 2003 ). 

Η διδασκαλία του βιβλίου ολοκληρώθηκε σε διάστηµα τριών εβδοµάδων, όπου κάθε 

εβδοµάδα πραγµατοποιούνταν και ένα από τα τρία µέρη του βιβλίου. Στο 9ο κεφάλαιο 

της εργασίας περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή του βιβλίου, τα συµπεράσµατα και 

τα προβλήµατα που προέκυψαν. Σε γενικές γραµµές η διαδικασία της συµµετοχικής 

παρατήρησης  µέσα από την εφαρµογή του βιβλίου αυτού υπήρξε πολύ θετική και 

µου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω τη δική µου εµπειρία µέσα στη σχολική τάξη 

δουλεύοντας µε το δείγµα της ερευνάς µου και πιο συγκεκριµένα να µεταδώσω 
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στους/στις µαθητές/τριες κάποιες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά µε το φαινόµενο 

της διγλωσσίας καθώς ήταν κάτι µε το οποίο δεν είχαν έρθει σε επαφή σε 

προηγούµενο στάδιο.  

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω πως κατά τη διάρκεια της ερευνάς πραγµατοποιήθηκε η  

δηµιουργία των  µαθητικών πορτραίτων των δίγλωσσων µαθητών/τριών. Τα 

πορτραίτα βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών µέσα από συνεντεύξεις µε τους 

δίγλωσσους µαθητές. Οι πληροφορίες αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον του κάθε 

µαθητή/τριας, τα ενδιαφέροντα, τα χόµπι του, το βαθµό επάρκειας και χρήσης της 

κάθε µιας από τις δυο γλώσσες που γνωρίζει, τη γνώµη του/της εκπαιδευτικού και 

των συµµαθητών του κάθε µαθητή/τριας. Ακόµη το κάθε πορτραίτο περιλαµβάνει και 

δείγµατα γραφής των µαθητών/τριών και στις δυο γλώσσες. 
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6.3 Συµπεράσµατα από τις παρατηρήσεις στις τάξεις  

Γενικά από  τις   παρατηρήσεις στις τάξεις οι οποίες  πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο 

στάδιο της έρευνας και βοήθησαν πάρα πολύ τη συνεργασία µου µε τους/τις 

εκπαιδευτικούς των τµηµάτων στα επόµενα στάδια της έρευνας και ακόµη µε 

βοήθησαν να παρατηρήσω  τη συµπεριφορά των δίγλωσσων µαθητών/τριών µέσα 

στην τάξη και να εντοπίσω τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Από τις παρατηρήσεις  µου οι οποίες διήρκησαν πέντε µήνες προέκυψαν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα:  

 Σε όλα τα τµήµατα που παρακολούθησα κάποιες διδασκαλίες του µαθήµατος 

της γλώσσας δεν παρατηρήθηκαν  ρατσιστικές συµπεριφορές και αντιδράσεις 

προς τους δίγλωσσους µαθητές/τριες, τόσο από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των συµµαθητών/τριών των 

δίγλωσσων µαθητών/τριών. Όπως διαπίστωσα οι δίγλωσσοι/ες µαθητές /τριες 

έχουν ενταχθεί πλήρως στο περιβάλλον του σχολείου και στις σχολικές τάξεις 

και δεν αντιµετωπίζονται ως διαφορετικοί ούτε από τους δασκάλους ούτε από 

τους συµµαθητές/τριες τους.  

 Όσον αφορά τις επιδόσεις των δίγλωσσων µαθητών/τριών στα µαθήµατα 

διαπίστωσα πως είναι πολύ καλές και µάλιστα σε αρκετά τµήµατα δεν 

µπορούσα να ξεχωρίσω ποιοι/ποιες είναι οι δίγλωσσοι/ες µαθητές/τριες 

εξαιτίας των άριστων επιδόσεων τους.  

 Ένα άλλο θέµα είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί δίνουν ευκαιρίες συµµετοχής  

στα µαθήµατα και στις δραστηριότητες, στους/στις δίγλωσσους/ες  

µαθητές/τριες. Από τις παρατηρήσεις µου µπορώ να πω πως οι εκπαιδευτικοί 

έδιναν πολλές ευκαιρίες στους δίγλωσσους/ες µαθητές/τριες τόσο στους 

άριστους όσο και στους µέτριους ή αδιάφορους και δεν τους ξεχώριζαν από 

τους άλλους/ες µαθητές/τριες. 

 Όσον αφορά τις δυσκολίες των µαθητών στο µάθηµα της γλώσσας, δεν έχουν 

µεγάλες διαφορές από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες 

µαθητές/τριες και αφορούν κυρίως στην ορθογραφία και την κατανόηση 

κάποιων δύσκολων εννοιών. 

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην αντιµετώπιση της διγλωσσίας από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν  επιστηµονική άποψη για το θέµα της 

διγλωσσίας και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ακόµη  κανένας από τους 
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εκπαιδευτικούς δεν ενδιαφέρθηκε για τα πορίσµατα της έρευνας µου και τα 

συµπεράσµατα που θα προέκυπταν.  

 Τέλος θα πρέπει να αναφέρω πως οι δίγλωσσοι µαθητές/τριες έχουν πολύ 

καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές/τριες τους και δεν κάνουν παρέα µόνο µε 

δίγλωσσους µαθητές καθώς επίσης όλοι/ες δίγλωσσοι/ες κάθονται στα θρανία 

µε Έλληνες µαθητές/τριες.  
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7. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

7. 1 Ερωτηµατολόγιο µαθητών/τριών   

 
Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από 

την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές/τριες .  

 

 

• 1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις  απαντήσεις των µαθητών/τριών 

στην ερώτηση πόσα χρόνια µένουν στην Ελλάδα.   

 
Χρόνια παραµονής στην Ελλάδα Συχνότητα 

1- 3 χρόνια  5 

3- 6 χρόνια  4 

Γεννήθηκα στην Ελλάδα 7 

∆εν ξέρω/ ∆εν θυµάµαι   3 

Σύνολο  19 

 

Οι περισσότεροι µαθητές/τριες  γεννήθηκαν στην Ελλάδα και όσοι έχουν έρθει στην 

Ελλάδα, ήρθαν τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό αποδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια 

όλο και περισσότεροι οικονοµικοί µετανάστες έρχονται στη χώρα µας και  έτσι 

αυξάνεται ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών/τριων, οι οποίοι φοιτούν στα ελληνικά 

σχολεία. Το γεγονός ότι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα είναι ένας παράγοντας που 

βοηθά την ένταξη των µαθητών/τριών  στο περιβάλλον της χώρας στην οποία ζουν.      

 

• 2. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην ερώτηση για τις 

δουλειές των γονιών των δίγλωσσων µαθητών/τριών.  Στον πίνακα 

παρουσιάζονται τα επαγγέλµατα που αναφέρθηκαν από τους  δίγλωσσους 

µαθητές/τριες.  
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Επαγγέλµατα πατέρα  Επαγγέλµατα µητέρας  

Οικοδόµος  Καθαρίστρια σε σπίτια  

Εργάτης στη λαχαναγορά  Γαζώτρια  

Ελαιοχρωµατιστής  Υπάλληλος σε τυροπιτάδικο  

Αγιογράφος  Υπάλληλος σε ανθοπωλείο 

Ηλεκτρολόγος  Υπάλληλος σε καφετέρια 

Γιατρός  Υπάλληλος σε ψαροταβέρνα 

Αστυνοµικός  ∆ασκάλα 

Εργάτης σε σίδερα  ∆εν δουλεύει 

∆εν ξέρω ∆εν ξέρω 

 

Από τις απαντήσεις των µαθητών/τριών τα επαγγέλµατα που αναφέρθηκαν 

περισσότερο ήταν επαγγέλµατα που δεν απαιτούν υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Οι 

περιπτώσεις µε επαγγέλµατα που προϋποθέτουν πανεπιστηµιακή µόρφωση ήταν 

λίγες. Αυτό ενισχύει την πραγµατική άποψη πως ο λόγος που ήρθαν στην Ελλάδα 

ήταν οικονοµικοί λόγοι και κυρίως λόγοι εύρησης εργασίας.  

 

•  3. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των µαθητών/τριών 

στην ερώτηση για το επίπεδο µόρφωσης των γονιών τους.   

 

Επίπεδο µόρφωσης  πατέρα  Συχνότητα  

∆ηµοτικό 3 

Γυµνάσιο 4 

Λύκειο  4 

Πανεπιστήµιο 2 

Τεχνική Σχολή 0 

∆εν ξέρω 6 

 

.  
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Επίπεδο µόρφωσης µητέρας   Συχνότητα  

∆ηµοτικό 3 

Γυµνάσιο 6 

Λύκειο  3 

Πανεπιστήµιο 1 

Τεχνική Σχολή 0 

∆εν ξέρω 6 

 

   . Γενικά το επίπεδο µόρφωσης των γονιών  των δίγλωσσων/τριων µαθητών είναι 

χαµηλό και µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαµε επίπεδο πανεπιστηµίου. Αυτό 

αποδεικνύει πως το επίπεδο µόρφωσης  αντιστοιχεί µε το επάγγελµα τους στη χώρα 

υποδοχής. Επίσης εκφράζει τον λόγο για τον οποίο ήρθαν στην Ελλάδα.  

 

 

• 4. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στην ερώτηση για τη 

χώρα καταγωγής των µαθητών/τριών. 

 

Χώρα καταγωγής  Συχνότητα  

Αλβανία  18 

Βουλγαρία 1 

Σύνολο 19 

 

Όπως παρατηρούµε υπάρχει µία οµοιογένεια στο δείγµα όσον αφορά τη χώρα 

καταγωγής των δίγλωσσων µαθητών/τριών. Οι περισσότεροι/ες  µαθητές/τριες  

κατάγονται από την Αλβανία καθώς και το µεγαλύτερο ποσοστό των οικονοµικών 

µεταναστών στη χώρα µας προέρχεται από την Αλβανία.   

 

• 5. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των δίγλωσσων 

µαθητών/τριών στην ερώτηση για το θρήσκευµά τους.    

 

Θρήσκευµα  Συχνότητα 

Έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι χριστιανοί  17 

∆εν έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι 2 
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χριστιανοί 

Σύνολο 19 

 

Οι περισσότεροι/ες    δίγλωσσοι/ες   µαθητές/τριες   έχουν  βαπτιστεί ορθόδοξοι 

χριστιανοί. Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει την ανάγκη των οικογενειών των δίγλωσσων 

µαθητών/τριών  να ενταχθούν στο περιβάλλον και στο σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας. Είναι πολύ σηµαντικό δείγµα ότι θέλουν να εντάξουν τα παιδιά τους στην 

κοινωνία της χώρας υποδοχής τους.   

 

• 6. Στην ερώτηση για το πόσες γλώσσες γνωρίζουν οι γονείς τους, όλοι  οι 

δίγλωσσοι/ες  µαθητές/τριες  απάντησαν  πως οι γονείς τους γνωρίζουν και την 

ελληνική και τη µητρική τους γλώσσα πολύ καλά.  Σε µια περίπτωση µόνο ο 

µπαµπάς ξέρει µόνο τα ελληνικά,  γιατί είναι τσιγγάνος. Και σε µία ακόµη 

περίπτωση οι γονείς του παιδιού δεν ξέρουν  καλά τα ελληνικά. Αυτό αποδεικνύει 

ότι οι γονείς επιθυµούν να διατηρήσουν τη µητρική τους γλώσσα και να τη 

µεταδώσουν καις τα παιδιά τους.       

 

 

• 7. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των µαθητών/τριών 

στην ερώτηση για το ποια γλώσσα χρησιµοποιούν στο σπίτι µε τους γονείς  

και τα αδέρφια τους.   

 

Γλώσσα που χρησιµοποιούν στο σπίτι Συχνότητα 

Μόνο Ελληνικά  5 

Μόνο Αλβανικά 0 

Μόνο Βουλγάρικα  0 

Και οι δυο γλώσσες  14 

Σύνολο 19 

  

Είναι πολύ ενθαρρυντικό πως οι περισσότερες οικογένειες  χρησιµοποιούν και τις δυο 

γλώσσες γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουν τη µητρική τους γλώσσα και 

παράλληλα τα παιδιά θα µπορέσουν να αποκτήσουν και τις δυο γλώσσες σε 

ικανοποιητικό επίπεδο.  



 46 

 

• 8. Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά όλοι/όλες  οι 

µαθητές/τριες  απάντησαν πως γνωρίζουν καλά τα ελληνικά. 

 

Είναι πολύ θετικό το ότι οι περισσότεροι/ες  µαθητές\τριές γνωρίζουν καλά τα 

ελληνικά. Αυτό το συµπέρασµα αποδίδεται  το γεγονός ότι οι περισσότεροι/ες  

µαθητές/τριες  γεννήθηκαν στην Ελλάδα και µαθαίνουν από πολύ µικρή ηλικία  και 

τις δύο γλώσσες. Ακόµη αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της διγλωσσίας 

τους.      

 

 

• 9. Ο  παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την γνώση τους µητρικής γλώσσας των 

παιδιών που κατάγονται από τους χώρες. 

   

Γνώση της µητρικής τους γλώσσας  Συχνότητα 

Μέτρια 3 

Καλή  6 

Πολύ καλή 10 

Καθόλου καλή 0 

Σύνολο 19 

 

Όσον αφορά τη γνώση της µητρικής τους γλώσσας το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε 

πως έχει πολύ καλή γνώση της µητρικής του γλώσσας. Μπορούµε να συµπεράνουµε 

πώς οι περισσότεροι/ες  µαθητές/τριες  είτε έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα είτε όχι, 

µαθαίνουν τη µητρική τους γλώσσα, παρόλο που ζουν σε µια κοινωνία όπου η 

κυρίαρχη γλώσσα είναι διαφορετική από τη µητρική τους γλώσσα. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει πως µπορεί να αναπτυχθεί η διγλωσσία των µαθητών και στο σπίτι τους.  
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• 10. Ο πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των παιδιών στο ερώτηµα αν 

γνωρίζουν να γράφουν στη µητρική τους γλώσσα. 

 

 

 

 

Ξέρεις να γράφεις στην άλλη σου 

γλώσσα 

Συχνότητα 

Ναι  10 

Όχι  9 

Λίγο  0 

Σύνολο 19 

 

Από τις απαντήσεις των µαθητών/τριών ερώτηση για το αν ξέρουν  γράφουν στη 

µητρική τους γλώσσα ένα µεγάλο ποσοστό ξέρει να γράφει στη µητρική του γλώσσα. 

Μπορούµε να συµπεράνουµε πως εφόσον µιλάνε αρκετά καλά τη µητρική τους 

γλώσσα, θα µάθουν κάποια στιγµή να γράφουνε στη µητρική τους γλώσσα. Ακόµη το 

γεγονός ότι δεν γράφουν στη µητρική τους γλώσσα οφείλεται και στη µικρή τους 

ηλικία καθώς τώρα µαθαίνουν τις δεξιότητες της πρώτης ανάγνωσης και γραφής ( 

όσοι µαθητές φοιτούν στην Α΄ ∆ηµοτικού).   

 

• 11. Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στην ερώτηση ποια χώρα 

προτιµούν οι µαθητές/τριες  µεταξύ της Ελλάδας και της χώρας καταγωγής 

τους.  

 

Χώρα προτίµησης  Συχνότητα  

Ελλάδα 7 

Χώρα καταγωγής  9 

Και οι δυο χώρες  3 

Σύνολο 19 

 

Οι περισσότεροι µαθητές/τριες  απάντησαν πως προτιµούν τη χώρα καταγωγής τους 

αν και δεν θέλουν να γυρίσουν µόνιµα εκεί, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
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επισκέπτονται συχνά τη χώρα καταγωγής τους, κυρίως στις διακοπές του σχολείου. 

Ακόµη η προτίµηση τους στη χώρα καταγωγής τους συνδέεται µε την ύπαρξη εκεί 

πολλών συγγενών.  

 

 

  

• 12. Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στην ερώτηση για το ποια 

γλώσσα από τις  δυο προτιµούν οι µαθητές/τριες.  

Γλώσσα προτίµησης  Συχνότητα 

Ελληνικά  12 

Μητρική τους γλώσσα 7 

Και οι δυο γλώσσες  0 

Σύνολο 19 

 

Οι απαντήσεις των µαθητών/τριών  στην ερώτηση για το ποια  από τις δυο γλώσσες 

προτιµούν  καθορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από το αν γνωρίζουν και τις δυο γλώσσες 

καλά  ή  γνωρίζουν τη µία καλύτερα από την άλλη. Επίσης το γεγονός ότι φοιτούν σε 

ελληνικά σχολεία όπου χρησιµοποιείται µόνο η ελληνική γλώσσα καθορίζει την 

προτίµησή τους στην ελληνική  γλώσσα. Πολλοί µαθητές/τριες δίσταζαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση γιατί ένιωθαν ντροπή που γνωρίζουν και τα αλβανικά.  

   

• 13. Στην ερώτηση για τις σχέσεις µε τους/τις συµµαθητές/τριες  τους όλοι οι 

µαθητές απάντησαν πως έχουν πολύ καλές σχέσεις  µε τους /τις συµµαθητές/τριες  

τους και πως οι περισσότεροι φίλοι τους είναι Έλληνες. Όλα τα παιδιά ανέφεραν 

πως δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τους/τις  συµµαθητές/τριες  τους και πως 

κάνουν πολύ παρέα. Αυτό το διαπίστωσα και εγώ από τις παρατηρήσεις µου στις 

τάξεις των δίγλωσσων, καθώς υπήρχε ένα ΄πολύ καλό και θετικό κλίµα τόσο µε 

τους/τις  δασκάλους/ες  όσο και µε τους συµµαθητές/τριες των δίγλωσσων 

µαθητών. Οι δίγλωσσοι µαθητές /τριες έχουν γίνει  πλήρως αποδεκτοί από το 

περιβάλλον του σχολείου καθώς οι  ρατσιστικές αντιδράσεις ήταν ένα σπάνιο 

φαινόµενο.       
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7.2 Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών 

 
Παρακάτω παρατίθενται  τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στο ερωτηµατολόγιο.  

 

• 1. Στην πρώτη ερώτηση για το αν  οι εκπαιδευτικοί ξέρουν  τον ορισµό της 

διγλωσσίας οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν οι εξής:  

- Κατοχή δύο γλωσσών (µητρικής και της γλώσσας της χώρας στην οποία ζουν)  

- Η υποχρέωση να µιλάει κάποιος δυο γλώσσες  

- ∆ιγλωσσία είναι να µιλάς δυο γλώσσες  

- Όταν οι µαθητές/τριες  ακούν και γνωρίζουν δυο γλώσσες  

- Να µιλάει το παιδί αναγκαστικά δυο γλώσσες,  τη µητρική και τη γλώσσα  της 

χώρας στην οποία ζει. 

- Να µιλάει ο/η  µαθητής/τρια  δυο γλώσσες, όχι γιατί τις έµαθε αλλά γιατί η µία 

είναι η µητρική του/της  και η άλλη είναι η γλώσσα της χώρας στην οποία ζει.  

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συµπεραίνουµε πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν συγκεκριµένη και επιστηµονική γνώση όσον αφορά τη διγλωσσία ως 

φαινόµενο αλλά οι περισσότεροι έδωσαν µια γενική και αφηρηµένη έννοια. Αυτό 

αποδεικνύει την έλλειψη ενηµέρωσης που υπάρχει στην κατάρτιση των 

περισσότερων εκπαιδευτικών.  

 

• 2. Στη δεύτερη ερώτηση για τον ορισµό της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, οι 

απαντήσεις ήταν οι εξής:  

- Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισµούς να συνυπάρχουν  στο ίδιο σχολείο. 

- Εκπαίδευση που καλύπτει όλους τους πολιτισµούς και όλους τους λαούς. 

- Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του κόσµου. 

- Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά της τάξης που έχουν  

διαφορετικούς πολιτισµούς.   

- Η προσπάθεια να συγκεράσεις το δικό σου πολιτισµό µε τον πολιτισµό ενός 

παιδιού από µια άλλη χώρα. 

- Η εκπαίδευση που αναφέρεται και περιλαµβάνει όλους τους πολιτισµούς. 
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στον ορισµό της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

ήταν επίσης  πολύ γενικές και αφηρηµένες. Ακόµη οι εκπαιδευτικοί εστίαζαν το 

ενδιαφέρον τους στη συνάντηση πολιτισµών και όχι σε πρακτικά ζητήµατα και πως 

µπορούν να  εκµεταλλευτούν την ύπαρξη δίγλωσσων µαθητών στις τάξεις. Επίσης  

όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την διαπολιτισµική εκπαίδευση θετική, δυνατή  και 

καλή αλλά υπάρχει κάποιος δισταγµός γιατί σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους πρέπει 

να εφαρµόζεται κάτω από ορισµένες συνθήκες, δυσκολεύει τον εκπαιδευτικό και 

παρόλο που σαν θεωρία είναι αρκετά καλή στην πράξη είναι διαφορετική. Αυτή η 

διαπίστωση µας οδηγεί να συµπεράνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση σαν ένα επιπλέον συνηθισµένο µάθηµα το οποίο πρέπει 

να εντάξουν στο σχολικό πρόγραµµα 

  

• 3. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τους/τις  δίγλωσσους/ες  

µαθητές/τριες. 

Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

µε τους/τις  δίγλωσσους/ες  µαθητές/τριες. 

Συχνότητα 

Πολλά προβλήµατα 3 

Καθόλου προβλήµατα 2 

Προβλήµατα µάθησης  4 

Προβλήµατα συνεννόησης και επικοινωνίας   1 

Προβλήµατα προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον 0 

Προβλήµατα εξαιτίας των σχολικών βιβλίων 1 

 

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι µαθητές  αντιµετωπίζουν προβλήµατα µάθησης 

αλλά κανένας δεν αιτιολόγησε την απάντηση του και που οφείλεται αυτό το 

φαινόµενο. Όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα  και 

ότι έχουν µειωθεί τα προβλήµατα µε τα δίγλωσσα παιδιά,  το αποδίδουν στο γεγονός 

ότι τα τελευταία χρόνια αυτά τα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα και αυτό βοηθά την 

εκµάθηση της γλώσσας και την προσαρµογή τους στο σχολείο. 

 



 51 

• 4. Στην  ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια που 

αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

που συµµετείχαν στην έρευνα απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση. Αυτό 

επιβεβαιώνει την έλλειψη που υπάρχει στην  κατάρτιση των  εκπαιδευτικών 

σχετικά µε θέµατα  διγλωσσίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία.  

 

• 5. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

για το ποια γλώσσα χρησιµοποιούν οι  δίγλωσσοι/ες  µαθητές/τριες στο 

σπίτι τους. 

 

Τµήµα  Ελληνικά Τη δική τους 

γλώσσα 

Και τις δυο 

γλώσσες  

Α1  ( 2ο ∆ηµ) 1 2 0 

Α2  ( 2ο ∆ηµ)  2 0 

Β1   (2ο ∆ηµ)  3  0 

Α (3ο ∆ηµ )  4 0 

Α (8ο ∆ηµ ) 1 2 0 

Β ( 6ο ∆ηµ ) 1 3 0 

 

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως οι περισσότεροι µαθητές/τριες χρησιµοποιούν τη 

µητρική τους γλώσσα στο σπίτι  και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί µε αυτόν 

τον τρόπο θα διατηρηθεί η µητρική γλώσσα των δίγλωσσων  µαθητών/τριών. 

 

• 6. Στον  παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα  από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση για το ποια γλώσσα λενε τους 

γονείς να χρησιµοποιούν στο σπίτι τους τα δίγλωσσα παιδιά.  

 

Γλώσσα που προτείνουν οι 

εκπαιδευτικοί στους γονείς.  

Συχνότητα  

Ελληνική 3 

Τη µητρική τους γλώσσα  1 

∆εν τους ρώτησαν οι γονείς  2 
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Από αυτή την ερώτηση προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν σηµαντικό για 

τους µαθητές να µιλάνε τη µητρική  τους γλώσσα, αλλά αντίθετα θεωρούν ότι θα τους 

επηρεάσει αρνητικά στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

 

• 7. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην 

ερώτηση για τις επιδόσεις των δίγλωσσων µαθητών/τριών στα µαθήµατα.  

 

Επιδόσεις των 

δίγλωσσων 

µαθητών/τριών  στα 

µαθήµατα. 

Αγόρια  Κορίτσια 

Άσχηµη   0 

Μέτρια 3 2 

Καλή  2 2 

Πολύ καλή 2 3 

Άριστη  2 3 

Σύνολο 9 10 

 

 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των δίγλωσσων  στα µαθήµατα, οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι οι µαθητές/τριες  δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στα 

µαθηµατικά αλλά στη γλώσσα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες 

αντιµετωπίζονται.  

• 8. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών  για τις επιδόσεις τους στα 

µαθήµατα προκύπτει πως τα κορίτσια έχουν πιο καλές επιδόσεις από τα 

αγόρια, ενώ τα αγόρια έχουν µέτριες και καλές επιδόσεις.   Από πολλούς 

δασκάλους ειπώθηκε ότι όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί µαθητές και ότι η 

διαφορά που υπάρχει οφείλεται στο ότι  τα κορίτσια είναι πιο συνεπείς από τα 

αγόρια και πιο προσεκτικά.    
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• 9. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

µαθητές/τριες  στην ελληνική γλώσσα. 

 

∆υσκολίες Συχνότητα 

Πάρα πολλές 2 

Πολλές 4 

Αρκετές 3 

Ελάχιστες 4 

Καµία 6 

 

Είναι πολύ θετικό το ότι οι περισσότεροι µαθητές δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη 

γλώσσα, η οποία θεωρείται από τους δασκάλους το πιο δύσκολο µάθηµα για τους/τις  

δίγλωσσους/ες  µαθητές/τριες.  

 

 

• 10. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι  

δίγλωσσοι/ες  µαθητές/τριες  στο µάθηµα της ελληνικής γλώσσας. 

 

∆υσκολίες  Συχνότητα 

Γραπτός λόγος  11 

Σύνταξη 12 

Ορθογραφία 14 

Κατανόηση εννοιών  17 

Λεξιλόγιο  5 

Προφορικός λόγος  8 

 

Όσον  αφορά το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι/ες  δίγλωσσοι 

µαθητές/τριες  στην κατανόηση εννοιών, κανείς από τους εκπαιδευτικούς   δεν 

ανέφερε ότι οι µαθητές µπορεί να γνωρίζουν αυτές τις έννοιες στην άλλη τους 

γλώσσα και πως θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να συνδυάσουν τις έννοιες που 

γνωρίζουν και στους δύο γλωσσικούς κώδικες.   
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• 11. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση για τη συνεργασία και τις 

σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των δίγλωσσων µαθητών/τριών. 

 

Συνεργασία µε τους γονείς  Συχνότητα 

Πολύ καλές  2 

Καθόλου καλές  1 

Ανύπαρκτες  0 

Τυπικές  3 

 
Οι σχέσεις και η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των δίγλωσσων 

µαθητών/τριών είναι αρκετά καλές ή τυπικές, όµως οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήµατα  στη συνεργασία τους µε τους γονείς,  όπως 

το ωράριο εργασίας των γονιών. Είναι πολύ θετικό ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

που δεν συνεργάζονται µε τους γονείς. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

8. 1 Ερωτηµατολόγιο των δίγλωσσων µαθητών/τριών 

 

Γενικά από τη µελέτη και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων  που δόθηκαν στους 

µαθητές προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

 

� Οι περισσότεροι/ες  µαθητές/τριες  του δείγµατος έχουν γεννηθεί στην 

Ελλάδα ή έχουν έρθει στην Ελλάδα µέσα στα τελευταία τρία χρόνια. Από 

αυτό  µπορούµε να συµπεράνουµε πως τα τελευταία χρόνια όλα και 

περισσότερα παιδιά οικονοµικών µεταναστών γεννιούνται εδώ ή έρχονται σε 

πολύ µικρή ηλικία. Αυτό βοηθάει την προσαρµογή τους στο ελληνικό 

σχολείο, αφού δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν το σχολείο της χώρας 

τους και µετά µα έρθουν στην Ελλάδα. Μια τέτοια αλλαγή περιβάλλοντος θα 

δηµιουργούσε προβλήµατα.                           

 

� Από τις απαντήσεις των δίγλωσσων µαθητών/τριών προέκυψε πως ο λόγος που 

ήρθαν στην Ελλάδα ήταν βασικά η εργασία και  οι γονείς τους  εργάζονται κυρίως 

στον ιδιωτικό τοµέα... Οι εργασίες τους σχετίζονται µε χαµηλού κύρους  

επαγγέλµατα και αυτό δείχνει την ανάγκη τους για εργασία αλλά και την 

αντιµετώπιση τους από την ελληνική κοινωνία και ακόµη την ένταξή τους στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Ακόµη σε αυτό πρέπει να προστεθεί  το χαµηλό επίπεδο 

µόρφωσης τους.  

 

� Από τη έρευνα προέκυψε πως ένα µεγάλο ποσοστό (17/19)  των δίγλωσσων 

µαθητών/τριών έχουν βαπτιστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και µόνο 2 µαθητές/τριες  

δεν έχουν βαπτιστεί Χριστιανοί. Αυτό το συµπέρασµα δείχνει την ανάγκη των 

οικογενειών των δίγλωσσων µαθητών/τριών να ενταχθούν στο σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας. Ακόµη  η απόφαση αυτή  δείχνει την επιθυµία των 

ανθρώπων αυτών να αφοµοιωθούν στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να µην 

ξεχωρίζουν από το σύνολο. Είναι πολύ σηµαντικό το ότι εντάσσουν τα παιδιά  

τους από µικρή ηλικία στο πνεύµα και στο κλίµα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό 
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βοηθάει τη προσαρµογή των παιδιών στο σχολείο, γιατί δεν νιώθουν ότι 

ξεχωρίζουν.        

 

 

� Από τις απαντήσεις των µαθητών/τριών στα ερωτηµατολόγια βγήκε το 

συµπέρασµα πως οι γονείς των δίγλωσσων µαθητών/τριών , ανεξάρτητα από το 

χρόνο παραµονής στην Ελλάδα, γνωρίζουν αρκετά καλά και την ελληνική 

γλώσσα. Από αυτό συµπεραίνουµε  πως οι γονείς επιθυµούν να µάθουν την 

ελληνική γλώσσα, προκειµένου να  ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία καθώς θα 

πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική για να µπορούν να επικοινωνούν. Ακόµη 

θεωρώ πως ένας ακόµη λόγος  που οι γονείς γνωρίζουν ελληνικά  είναι για να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία αλλά και για να 

τους βοηθήσουν στα µαθήµατα του σχολείου, όσο αυτό είναι εφικτό          

 

 

� Από τις απαντήσεις των µαθητών/τριών στην ερώτηση ποια γλώσσα 

χρησιµοποιούν µε τους γονείς τους και τα αδέρφια τους οι περισσότεροι 

απάντησαν  και τις δυο γλώσσες. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι 

περισσότερες οικογένειες χρησιµοποιούν και τις δυο γλώσσες γιατί µε αυτόν τον 

τρόπο θα µπορέσουν να διατηρήσουν και να διαδώσουν στα παιδιά τους τη  

µητρική  τους γλώσσα. Υπήρχαν όµως και περιπτώσεις  παιδιών στο δείγµα της 

έρευνας όπου χρησιµοποιούν στο σπίτι µόνο τα ελληνικά. Αυτό οφείλεται στο ότι 

ορισµένα παιδιά αρνούνται να  µάθουν τα αλβανικά, προφανώς γιατί ντρέπονται 

και δεν γνωρίζουν ότι το να ξέρεις δυο γλώσσες είναι κάτι πολύ θετικό.   

 

� Από τις απαντήσεις των µαθητών για το βαθµό επάρκειας που έχουν στις δυο 

γλώσσες, µητρική και ελληνική προέκυψε πως οι περισσότεροι/ες  γνωρίζουν 

πολύ καλά και την µητρική και την ελληνική γλώσσα. Από αυτό το αποτέλεσµα 

µπορούµε να υποθέσουµε οι περισσότεροι/ες  µαθητές/τριες , είτε έχουν γεννηθεί 

εδώ είτε όχι, µαθαίνουν και τη  µητρική τους γλώσσα, κυρίως µέσα από το 

οικογενειακό περιβάλλον και εφόσον ζουν σε µία κοινωνία όπου κυρίαρχη 

γλώσσα είναι η ελληνική αναγκαστικά µαθαίνουν και αυτή τη γλώσσα. Είναι 

πολύ σηµαντικό να µάθουν και να διατηρήσουν τη  µητρική τους γλώσσα και να 

µάθουν τη γλώσσα της κοινωνίας στην οποία ζουν. Σύµφωνα µε έρευνες του 
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Cummins, η ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας του δίγλωσσου  παιδιού είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική του επιτυχία. Επίσης ο βαθµός 

ανάπτυξης της επάρκειας στη µητρική και τη δεύτερη γλώσσα είναι µια 

παρεµβαλλόµενη παράµετρος στη σχολική επιτυχία. Κεντρικό σηµείο αυτής της 

υπόθεσης είναι ότι η επάρκεια που αποκτά ένα δίγλωσσο παιδί στη δεύτερη 

γλώσσα εξαρτάται από το βαθµό επάρκειας στη µητρική γλώσσα. Αυτό βασίζεται 

στα πορίσµατα της έρευνας των Skutnabb- kangas / Toukomaa η οποία  είχε 

σκοπό να ερευνήσει τη διγλωσσική εξέλιξη των Φιλανδών που ζούσαν στη 

Σουηδία. ( 1976) . (∆αµανάκης, 1987: 101-102).  

 

� Από τις  απαντήσεις των µαθητών/τριών προέκυψε το συµπέρασµα ότι ένα 

µεγάλο ποσοστό γνωρίζει να γράφει και στη µητρική του γλώσσα. Ενώ ένα 

ποσοστό χωρίς µεγάλη απόκλιση από το πρώτο απάντησε πως δεν ξέρει να γράφει 

στη µητρική του γλώσσα. Πιστεύω πως πολλά παιδιά δεν ξέρουν ακόµα να 

γράφουν στη µητρική τους γλώσσα γιατί είναι ακόµη σε µικρή ηλικία και τώρα 

άρχισαν να µαθαίνουν και να γράφουν τα ελληνικά. Όµως εφόσον οι 

περισσότεροι/ες  ξέρουν να µιλάνε τη µητρική τους γλώσσα κάποια στιγµή θα 

µάθουν να γράφουν  κιόλας. Παρόλα αυτά οι Skutnabb- Kangas/ Toykomaa ( 

1976) σε µια έρευνα τους υποστηρίζουν ότι  όταν οι δίγλωσσοι µαθητές 

µαθαίνουν µια δεύτερη γλώσσα πριν αποκτήσουν καλά τη µητρική τους γλώσσα 

και βρίσκονται στα πρώτα σχολικά τους χρόνια, τότε έχουµε µια αρνητική 

εξέλιξη στην ανάπτυξη της µητρικής τους γλώσσας. Αυτό οφείλεται το γεγονός 

ότι δεν αναπτύξει ακόµη την ικανότητα αφαιρετικής σκέψης. ( ∆αµανάκης, 1987 

101-102).  

 

   

� ‘Τέλος θα πρέπει να αναφερθώ στις σχέσεις των δίγλωσσων µε τους 

συµµαθητές/τριες τους. Όλα τα παιδιά απάντησαν πως δεν αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα µε τους συµµαθητές/τριες τους στο σχολείο και πως κάνουν παρέα 

µε όλους. Μπορούµε να συµπεράνουµε πως δεν υπάρχουν έντονα φαινόµενου 

ρατσισµού και αρνητικής συµπεριφοράς από τους Έλληνες µαθητές/τριες και 

πως όλα τα δίγλωσσα παιδιά αντιµετωπίζονται ισότιµα από όλους τους/τις 

συµµαθητές/τριες   τους. Το κλίµα στο σχολείο το διαµορφώνουν σε µεγάλο 

ποσοστό οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα πρέπει να εξαλείφουν κάθε είδος 
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ρατσισµού στο σχολείο. Στα σχολεία που συµµετείχαν στην έρευνα υπήρξε το 

κατάλληλο κλίµα και οι εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονταν µε τον καλύτερο τρόπο 

στα δίγλωσσα παιδιά. Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 

σχολικό έτος 1995/96 σε εκπαιδευτικούς για θέµατα και ζητήµατα που αφορούν 

τους/τις  δίγλωσσους/ες  µαθητές/τριες  ( ∆αµανάκης, 2003: 179-209)  προέκυψε 

πως οι αλλοδαποί µαθητές/τριες   αντιµετωπίζονται θετικά και πολύ µικρό 

ποσοστό αντιµετωπίζεται ρατσιστικά. Τα πορίσµατα αυτά συγκλίνουν µε τα 

πορίσµατα της έρευνας µου. Επίσης σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

σε δηµοτικά σχολεία της Κρήτης ( Καλακούη Ζαχάρω), οι Έλληνες µαθητές 

εκφράζουν µια θετική άποψη για τις ξένες γλώσσες και θεωρούν σηµαντικό να 

γνωρίζει κάποιος πολλές ξένες γλώσσες. Ένα από τα σηµαντικά αποτελέσµατα 

αυτής της έρευνας ήταν ότι υπάρχει υπόβαθρο στους Έλληνες µαθητές για τις 

ξένες γλώσσες και αυτό βοηθά στην αντιρατσιστική αντιµετώπιση των 

δίγλωσσων συµµαθητών/τριών τους.( Βάµβουκας Μιχάλης- Χατζηδάκη 

Ασπασία, 2001, πρακτικά συνεδρίου).         

 

 

� Το είδος της διγλωσσίας των δίγλωσσων µαθητών/τριών που συµµετείχαν στη  

έρευνα και πιο συγκεκριµένα των µαθητών/τριών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

είναι η πρώιµη και ταυτόχρονη διγλωσσία, γιατί µαθαίνουν τις δυο γλώσσες 

ταυτόχρονα και σε µικρή ηλικία. Όσοι/ες µαθητές/τριες δεν γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα ανήκουν στο είδος της πρώιµης αλλά διαδοχικής διγλωσσίας γιατί 

µαθαίνουν τις δυο γλώσσες στην παιδική ηλικία αλλά έχουν µάθει ήδη την 

µητρική τους γλώσσα και µετά µαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα. Οι παραπάνω 

ορισµοί των ειδών διγλωσσίας έχει γίνει από τον Skutnabb-Kangas ( 1981).   

      

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 
 

8.2 Ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών  
 

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερωτηµατολόγιο έχουµε τα 

παρακάτω συµπεράσµατα:  

 

� Στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των εκπαιδευτικών όπου εστίαζαν στον 

ορισµό της διγλωσσίας και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης φάνηκε πως οι 

εκπαιδευτικοί δε έχουν σαφή, συγκεκριµένη και επιστηµονική γνώση των δύο 

φαινοµένων µε αποτέλεσµα να δώσουν γενικές και αφηρηµένες έννοιες. Κατά τη 

γνώµη µου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν µια πιο συγκεκριµένη και σαφή 

άποψη για τα παραπάνω θέµατα καθώς την τελευταία δεκαετία η χώρα µας έχει 

δεχτεί αρκετούς µετανάστες και ως αποτέλεσµα στα σχολεία να υπάρχει ένα 

µεγάλο ποσοστό µαθητών/τριών που κατάγονται από άλλες χώρες και θα πρέπει 

να µάθουν την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Επίσης κανένας από τους 

εκπαιδευτικούς δεν ανέφερε κάποιο θετικό στοιχείο όσον αφορά τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, όπως  το ότι οι ίδιοι και οι Έλληνες µαθητές θα έχουν 

την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν µε άλλους µαθητές, να γνωρίζουν στοιχεία από 

άλλους πολιτισµούς και πως θα µπορούσαν µέσω της διαπολιτισµικής  

εκπαίδευσης να εξαλειφθούν ρατσιστικές αντιδράσεις και συµπεριφορές στο 

χώρο του σχολείου.   

 

 

� Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι κανένας από τους έξι 

εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα δεν έχει παρακολουθήσει 

σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πάνω σε  θέµατα διγλωσσίας στην 

εκπαίδευση. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα και επισηµαίνει την έλλειψη 

δραστηριοποίησης για την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα διγλωσσίας. 

Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στη έρευνα είτε αδιαφορούν για τη  

ενηµέρωσή τους είτε δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

κάποιο ειδικό πρόγραµµα για τη διγλωσσία.      
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� Ένα πολύ σηµαντικό θέµα που προέκυψε από τις συζητήσεις µε τους 

εκπαιδευτικού είναι το γεγονός πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο 

σωστό οι µαθητές να µιλούν την ελληνική γλώσσα στο σπίτι µε τους γονείς τους 

και γι΄ αυτό το λόγο προτείνουν στους γονείς να χρησιµοποιούν την ελληνική 

γλώσσα στο σπίτι.  Η αιτιολόγηση αυτής της πρότασής των εκπαιδευτικών αφορά 

κυρίως το ότι επειδή ζουν στην Ελλάδα πρέπει να µάθουν ελληνικά και πως αν 

µιλάνε και τις δυο γλώσσες θα µπερδεύονται και θα έχουν προβλήµατα. Κανένας 

από τους εκπαιδευτικούς δεν ανέφερε κάποια πλεονεκτήµατα του να µιλάνε οι 

µαθητές δυο γλώσσες και πως αυτό θα τους βοηθήσει να µάθουν καλύτερα την 

ελληνική γλώσσα. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δηµοτικά σχολεία της 

Ρόδου από την Ελένη Σκούρτου µε θέµα διγλωσσία και αλφαβητισµός προέκυψε 

πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η εισαγωγή στον αλφαβητισµό πρέπει να 

γίνεται µέσω της ελληνικής γλώσσας και πως η δεύτερη γλώσσα πρέπει να 

διδάσκεται εκτός σχολείου και πως το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που 

θεωρείται υπεύθυνο για την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας και για τις 

επιδόσεις των δίγλωσσων µαθητών στο σχολείο. (  Ε. Σκούρτου, 1997:179-186).   

 

 

� Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι επιδόσεις των µαθητών/τριών 

σε όλα τα  µαθήµατα είναι αρκετά καλές.. Οι επιδόσεις των µαθητών στα 

µαθήµατα  εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως   από τη βοήθεια που 

έχουν στο σπίτι, από τον τρόπο προσαρµογής του µαθητή στη σχολική κοινότητα  

και από το προσωπικό ενδιαφέρον του κάθε µαθητή. Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι δίγλωσσοι µαθητές παρουσιάζουν 

επιδόσεις όπως και οι Έλληνες µαθητές καθώς υπάρχουν κάποιοι που είναι 

άριστοι, κάποιοι που είναι πολύ καλοί και κάποιοι µαθητές που είναι µέτριοι. 

Σύµφωνα µε έρευνες ( Cummins 1982a ) το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας 

που κατακτούν οι δίγλωσσοι µαθητές στις δυο γλώσσες τους µπορεί να ασκεί 

σηµαντική επίδραση στην εκπαιδευτική και πνευµατική τους ανάπτυξη. Πιο 

συγκεκριµένα υπάρχει ένα οριακό επίπεδο στο επίπεδο επάρκειας  στο οποίο 

πρέπει να φτάσουν οι  µαθητές προκειµένου να αποφύγουν τις πιθανές αρνητικές 

συνέπειες για την εκπαίδευσή τους και ένα δεύτερο, ανώτερο όριο, απαραίτητο 
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για να καλλιεργήσουν τα γλωσσικά και νοητικά οφέλη της διγλωσσίας και της 

µόρφωσης σε δυο γλώσσες. Από τα πορίσµατα διαφόρων ερευνών που 

πραγµατοποιήθηκαν σε δίγλωσσους µαθητές προέκυψε πως οι δίγλωσσοι µαθητές 

έχουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα από τους µονόγλωσσους µαθητές. 

Ακόµη σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Malherbe σε 19.000 

δίγλωσσους ( Αφρικάανερ και Αγγλικών) προέκυψε το συµπέρασµα πως οι 

µαθητές αποκτούσαν αξιοσηµείωτες δεξιότητες στη δεύτερη γλώσσα όταν αυτή 

χρησιµοποιούνταν ως µέσο διδασκαλίας αντί να διδάσκεται απλά ως µάθηµα. Ο 

ίδιος κατέληξε στο συµπέρασµα πως η δίγλωσση εκπαίδευση βοηθά πολύ και 

µαθητές µε χαµηλότερη γνωστική ικανότητα.   ( Cummins, 2002:167-168  )   

 

 

� Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

δύο φύλων όσον αφορά τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα, αλλά τα κορίτσια είναι 

πιο υπάκουα και πιο συνεπή στα µαθήµατα αν και από τις απαντήσεις τους 

προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των άριστων και καλών µαθητών/τριών  

είναι κορίτσια, όχι όµως µε µεγάλη απόκλιση από τα αγόρια. Οι εκπαιδευτικοί 

αποδίδουν την υπεροχή των κοριτσιών  µόνο στον τρόπο, µε τον οποίο 

δουλεύουν.       

 

 

� Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τις  δυσκολίες των µαθητών/τριών  στους τοµείς 

της γλώσσας ( γραπτό λόγο, σύνταξη, ορθογραφία, κατανόηση, λεξιλόγιο, 

προφορικό λόγο). Οι περισσότεροι µαθητές παρουσιάζουν προβλήµατα στην 

κατανόηση εννοιών, στο γραπτό λόγο και στην ορθογραφία. Από τους 

εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε σαν βασικό πρόβληµα  είναι η κατανόηση εννοιών, 

τις οποίες οι µαθητές δεν έχουν ξανακούσει καθώς και κάποιες αφηρηµένες 

έννοιες. Όσον αφορά τα αίτια στα οποία οφείλονται οι γλωσσικές δυσκολίες οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι προέρχονται από τις γλωσσικές αδυναµίες των 

µαθητών , από τη βοήθεια που τους παρέχεται στο σπίτι και από το ενδιαφέρον 

του κάθε µαθητή. Κανένας δεν ανέφερε κάποια λύση στο πρόβληµα των 

δίγλωσσων και πως θα µπορούσε η διγλωσσία τους να τους βοηθήσει να µάθουν 

αυτές τις έννοιες. Στην έρευνα που έγινε το σχολικό έτος 1995/96 για την 

ανίχνευση των απόψεων των δασκάλων για θέµατα και ζητήµατα δίγλωσσων 
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µαθητών ( ∆αµανάκης, 2003: 179-209 ) οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι 

περισσότεροι/ες  µαθητές/τριες  συναντούν δυσκολίες στο γραπτό λόγο, στη 

σύνταξη και στην κατανόηση εννοιών και τις λιγότερες δυσκολίες τις συναντούν 

στον προφορικό λόγο. Τα πορίσµατα αυτής της έρευνας συγκλίνουν µε τα 

πορίσµατα της έρευνας µου.             

 

� Γενικά οι σχέσεις και η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των 

δίγλωσσων µαθητών/τριών είναι καλές και τυπικές και όπως αναφέρθηκε οι 

γονείς ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος είναι   θετικοί και πρόθυµοι να βοηθήσουν τους γονείς να 

αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που αφορούν τα παιδιά τους. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήµατα, όπως προβλήµατα επικοινωνίας όταν οι 

γονείς δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και προβλήµατα εξαιτίας του 

ωραρίου εργασίας των γονιών µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συναντούν ους 

εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε το σχολικό έτος 1995/96 σε 540 

δασκάλους για θέµατα και ζητήµατα που αφορούν  τους δίγλωσσους µαθητές ( 

∆αµανάκης, 2003: 177-209), προέκυψε πως δεν υπάρχουν δυσκολίες στη 

συνεργασία δασκάλων και γονιών και το ποσοστό που απάντησε ότι υπάρχουν 

πολλές δυσκολίες είναι ελάχιστο. Επίσης οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι γονείς 

δεν έχουν χρόνο να επισκεφτούν το σχολείο γιατί εργάζονται σχεδόν όλη µέρα.                
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9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
9. 1 Η διαδικασία εφαρµογής του βιβλίου 
 
Στο τελικό στάδιο της έρευνας  έγινε η εφαρµογή του βιβλίου «Το πρώτο µου βιβλίο 

για τη διγλωσσία» ( Ρ. Τσοκαλίδου, 2003) Το βιβλίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο 

ενός ερευνητικού προγράµµατος του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στόχος 

του οποίου ήταν η αξιοποίηση της διγλωσσίας και του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα 

του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, για την διαπολιτισµική και διαγλωσσική 

ενδυνάµωση των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, ελληνικής και µη 

ελληνικής καταγωγής. 

Το βιβλίο αποτελείται από τρία µέρη ,το θεωρητικό, το διαδραστικό και τέλος το 

διαπολιτισµικό. Το Θεωρητικό µέρος (σελ. 10-13) εστιάζει σε ορισµούς της 

διγλωσσίας και σε κάποιους λόγους για τους οποίους αυτή θεωρείται κοινωνικό 

αγαθό. Το ∆ιαδραστικό µέρος (σελ. 14-18) στο οποίο οι µαθητές καλούνται να 

συµπληρώσουν το βιβλίο µε ζωγραφιές, λέξεις ή γράµµατα από άλλες γλώσσες. Το 

∆ιαπολιτισµικό µέρος (σελ. 19-28) κατά το οποίο το παιδί οδηγείται στο συµπέρασµα 

ότι η συνύπαρξη γλωσσών αποτελεί σηµαντικό αγαθό και το ότι να µαθαίνει κανείς 

στοιχεία από άλλες γλώσσες είναι σηµαντικό δώρο το οποίο είναι καλό να 

εκτιµήσουµε.  

Η εφαρµογή του βιβλίου έγινε σε έξι τάξεις στις οποίες έγινε και η έρευνα. Πιο 

συγκεκριµένα συµµετείχαν 4 τάξεις της Α΄ ∆ηµοτικού και 2 τάξεις της Β΄ ∆ηµοτικού. 

Η διάρκεια της εφαρµογής του βιβλίου ήταν τρεις  εβδοµάδες. Κάθε βδοµάδα 

πραγµατοποιούνταν και ένα µέρος του βιβλίου. Η εφαρµογή του βιβλίου έγινε µέσα 

στην τάξη για να συµµετέχουν όλα τα παιδιά, και τα δίγλωσσα και τα µονόγλωσσα 

έτσι ώστε να υπάρχει διάλογος µεταξύ των µαθητών και να έρθουν σε επαφή µε το 

φαινόµενο και τον ορισµό της διγλωσσία όλοι οι µαθητές. Επίσης σκοπός του βιβλίου 

ήταν να αποκτήσουν οι µαθητές διαπολιτισµική συνείδηση καθώς η εφαρµογή του 

βιβλίου βασίστηκε σε συζητήσεις για θέµατα που έχουν να κάνουν µε διαφορετικές 

γλώσσες και διαφορετικούς πολιτισµούς.  Η εφαρµογή διαρκούσε 20 λεπτά κάθε 

εβδοµάδα σε κάθε τάξη.         

Την πρώτη εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε το πρώτο µέρος του βιβλίου, όπου 

συζητήσαµε µε τους µαθητές για τα βιβλίο και για τη λέξη «δίγλωσσος». Έπειτα 

άκουσα τις απορίες, τα σχόλια και τις απόψεις τους. Όταν τελείωσε η συζήτηση τους 
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έδωσα το βιβλίο για να το πάρουν και να το δείξουν στους γονείς τους και να 

µεταφέρουν την επόµενη φορά στην τάξη τις απόψεις των γονιών τους. 

Τη δεύτερη εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο, διαδραστικό µέρος, όπου 

συζητήσαµε για τις απόψεις  και τις εντυπώσεις των γονιών τους για το βιβλίο. Στη 

συνέχεια εξήγησα στους δίγλωσσους µαθητές πως πρέπει να συµπληρώσουν τις 

ασκήσεις του βιβλίου και τι ακριβώς θα κάνουν. Το βιβλίο το ξαναπήραν στο σπίτι 

τους για να το συµπληρώσουν µόνοι τους ή µε τη βοήθεια των γονιών τους.   

Την τρίτη και τελευταία  εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε το τρίτο µέρος του βιβλίου, το 

οποίο βασίστηκε σε συζήτηση για τις γλώσσες και τα πλεονεκτήµατα του να 

µαθαίνουµε στοιχεία από άλλες γλώσσες.               

 

 

9.2 Συµπεράσµατα   
 
Γενικά το βιβλίο έγινε αποδεκτό από όλους σχεδόν τους µαθητές. Μπορώ να πω πως 

όλοι οι µαθητές δίγλωσσοι και µη ενθουσιάστηκαν µε το βιβλίο και αντέδρασαν 

θετικά γιατί ήταν κάτι πρωτότυπο και καινούργιο γι’  αυτούς. ∆εν δηµιουργήθηκαν 

προβλήµατα σε όλη τη διάρκεια της εφαρµογής του βιβλίου. 

• Όλοι οι µαθητές συµµετείχαν στις συζητήσεις πάνω στα θέµατα που εξετάζει 

το βιβλίο και ήθελαν πολύ να µάθουν για το τι σηµαίνει διγλωσσία και ποιος 

είναι δίγλωσσος, γιατί ήταν θέµατα άγνωστα γι’ αυτούς .  

• Γενικά οι µαθητές σαν σύνολο έδειξαν ενδιαφέρον για το βιβλίο και πιο 

συγκεκριµένα οι δίγλωσσοι  µαθητές συµπλήρωσαν µε προθυµία το βιβλίο 

στο σπίτι µε τους γονείς τους αλλά υπήρξαν και µαθητές που αν και έδειξαν 

ενδιαφέρον για το βιβλίο έδειξαν αδιαφορία στο να συµπληρώσουν  το 

πρακτικό µέρος στο σπίτι τους και δεν ήταν συνεπείς σε όσα τους είχα πει. 

Βέβαια αυτές οι περιπτώσεις ήταν λίγες και  δεν δηµιούργησαν σοβαρά 

προβλήµατα στη διεξαγωγή της διδασκαλίας.  

• Όσον αφορά τις εντυπώσεις γονιών και µαθητών για το βιβλίο ήταν πολύ 

θετικές και ενθαρρυντικές. Μάλιστα κάποιοι µαθητές µου είπαν πως το βιβλίο 

είναι πολύ καλό και µια µαθήτρια µου είπε πως η µαµά της είπε: « όποιος 

έφτιαξε αυτό το βιβλίο αξίζει συγχαρητήρια». Ακόµη και οι µονόγλωσσοι 

µαθητές έδειξαν θετικές αντιδράσεις. Οι δίγλωσσοι µαθητές χάρηκαν πολύ 

όταν τους είπα πως θα κρατήσουν το βιβλίο για δικό τους.  
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• Οι µονόγλωσσοι µαθητές είδαν το βιβλίο και την όλη διαδικασία πολύ θετικά 

και δεν εκφράστηκαν ρατσιστικές απόψεις. Μόνο σε ένα τµήµα πρώτης τάξης 

κάποια παιδιά µου είπαν πως τα δίγλωσσα είναι από την Αλβανία και λένε 

ψέµατα πως είναι Έλληνες.  

• Από τα τρία µέρη του βιβλίου το πιο δύσκολο ήταν το τελευταίο γιατί είχε 

κάποιες δύσκολες προτάσεις για τους µαθητές. Το πρόβληµα  δηµιουργήθηκε 

γιατί οι µαθητές δεν µπορούσαν να καταλάβουν κάποιες έννοιες και προτάσεις 

που είχαν αφηρηµένο νόηµα και αυτό συνέβη λόγω της µικρής τους ηλικίας. 

Προσπάθησα να τους εξηγήσω µε πιο απλά λόγια τις διάφορες προτάσεις. 

Τελικά όλοι οι µαθητές κατάλαβαν και το τρίτο µέρος του βιβλίου και έτσι 

δεν υπήρξε σηµαντικό πρόβληµα. 

• Τέλος θα πρέπει να αναφερθώ στη στάση και τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

για  το βιβλίο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί το θεώρησαν µια πολύ καλή κίνηση και 

το χαρακτήρισαν πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια πρέπει να αναφερθεί πως µόνο 2 

εκπαιδευτικοί ήταν µέσα στην τάξη τις ώρες που εγώ πραγµατοποιούσα την 

εφαρµογή του βιβλίου. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δεν παραβρέθηκαν µέσα 

στις τάξεις παρόλο που εγώ τους είπα πως δεν υπάρχει πρόβληµα να είναι 

µέσα στην τάξη. Επίσης παρόλο που όλοι το θεώρησαν πολύ καλό και θετικό, 

κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το πώς µπορεί να εφαρµοστεί µέσα στην τάξη 

και ούτε για το πώς µπορούν να το προµηθευτούν. 

 

 

 

 

 

9.3 Προβλήµατα    

 

Γενικά δεν υπήρξαν προβλήµατα ούτε στη συνεργασία µου µε τους µαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς ούτε και στην εφαρµογή του βιβλίου. Το µόνο πρόβληµα 

που δηµιουργήθηκε ήταν όταν σε ένα τµήµα της Α΄  τάξης, η γιαγιά του παιδιού 

αντιµετώπισε το βιβλίο πολύ αρνητικά. Πιο συγκεκριµένα, αφού έγινε το πρώτο 

µέρος του βιβλίου, έδωσα το βιβλίο στους µαθητές για να το συµπληρώσουν στο 

σπίτι τους. Την επόµενη µέρα πήγε στο σχολείο η γιαγιά ενός δίγλωσσου µαθητή 
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και επέστρεψε το βιβλίο στη δασκάλα του µαθητή. Πρέπει να σηµειωθεί πως ο 

µαθητής µένει µε τη γιαγιά του και οι γονείς τους έχουν χωρίσει. Η γιαγιά αφού 

επέστρεψε το βιβλίο στη δασκάλα, πήγε και στη διευθύντρια  και της 

παραπονέθηκε και φώναζε πως είναι ρατσιστές και έλεγε : « εµείς είµαστε 

Έλληνες, δεν είµαστε Αλβανοί». Η δασκάλα και η διευθύντρια προσπάθησαν να 

της εξηγήσουν πως δεν είναι θέµα ρατσισµού και πως απλά θέλουµε να δούµε αν 

έχουν διατηρήσει τη γλώσσα τους και κάποιο στοιχεία και παραδόσεις της χώρας 

καταγωγής τους. Η γιαγιά του µαθητή δεν πείστηκε και έφυγε λέγοντας : «Εµείς 

είµαστε Βορειοηπειρώτες» Η εφαρµογή του βιβλίου δεν συνεχίστηκε στη 

συγκεκριµένη τάξη αλλά διακόπηκε για να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στο 

µαθητή και για να µην δηµιουργηθεί αρνητικό κλίµα στην τάξη µε τους 

υπόλοιπους µαθητές. Επίσης οι άλλοι δυο δίγλωσσοι µαθητές έδειξαν αδιαφορία 

στη συµπλήρωση του πρακτικού µέρους του βιβλίου και δεν ήταν συνεπείς.   

 

 

 

Η εφαρµογή του βιβλίου ήταν για µένα µια ξεχωριστή εµπειρία γιατί µέσα από 

αυτή  τη διαδικασία µπόρεσα να δω τις σχέσεις και τη συµπεριφορά των µαθητών 

και κυρίως στη συζήτηση ενός τόσο  σοβαρού θέµατος, όπως η διγλωσσία. 

Επιπλέον είναι πολύ σηµαντικό που η εφαρµογή έγινε στις δυο πρώτες τάξεις του 

∆ηµοτικού και βοήθησε πολύ στους µαθητές να µάθουν και να καταλάβουν πώς 

λέγεται αυτός που µιλάει δυο ή πολλές γλώσσες και  ποια τα πλεονεκτήµατα του 

να γνωρίζει κάποιος πολλές γλώσσες. Γενικά οι συζητήσεις που έγιναν µέσα στην 

τάξη  βοήθησαν πολύ τους µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις και τις εµπειρίες 

τους για το θέµα.     
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10. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 

  

1Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χριστίνα Παππά 

ΗΛΙΚΙΑ: 6,5 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Χρήστος  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Ελίνα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Αλβανία – Άγιοι Σαράντα  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Άγιοι Σαράντα  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Άγιοι Σαράντα 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: 36 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 29 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: γαζώτρια 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: αγιογράφος  

Α∆ΕΡΦΙΑ:- 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: έχει γεννηθεί στην Ελλάδα  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  

ΤΑΞΗ: Α΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

          Η Χριστίνα είναι 6,5 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Α΄  τάξης στο 

2ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας. Η Χριστίνα γεννήθηκε στην Ελλάδα. ∆εν ξέρει κάτι 

για τη µόρφωση των γονιών της. Ο πατέρας της ασχολείται µε την αγιογραφία και η 

µητέρα της είναι γαζώτρια. Η Χριστίνα δεν έχει αδέρφια .Επίσης µου είπε ότι δεν έχει 
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στην Ελλάδα συγγενείς από την  Αλβανία, ούτε από τη µεριά του µπαµπά ούτε από τη 

µεριά της µαµάς. Όλοι οι συγγενείς είναι στην Αλβανία.  

 

 

• ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

      Στην ερώτηση για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί καθηµερινά η Χριστίνα 

απάντησε και τις δυο γλώσσες µα περισσότερο τα Ελληνικά. Στο σπίτι 

χρησιµοποιεί περισσότερο τα Αλβανικά και συγκεκριµένα τα Αλβανικά πιο πολύ 

µε το µπαµπά και τα Ελληνικά µε τη µαµά. Οι γονείς µεταξύ τους µιλάνε τις 

περισσότερες φορές στα Αλβανικά.  

      Η Χριστίνα ξέρει να µιλάει και τα Αλβανικά όµως δεν ξέρει να γράφει. 

Θεωρεί τον εαυτό της καλή µαθήτρια γιατί τα πηγαίνει πολύ καλά στα σχολείο 

της και της αρέσει πολύ τα σχολείο στην Ελλάδα. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει 

γιατρός γιατί θέλει να βοηθάει τους ανθρώπους.  

 

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

       Η Χριστίνα το πρωί ξυπνάει νωρίς πηγαίνει στο σχολείο. Όταν τελειώσει το 

κανονικό πρόγραµµα συνεχίζει στο ολοήµερο όπου και κάνει τα µαθήµατα της. 

Γυρίζει στο σπίτι στις τέσσερις το απόγευµα. ∆ιαβάζει αν έχει κάτι άλλο για τη 

επόµενη µέρα και µετά παίζει µε τους φίλους της. Πέφτει για ύπνο στις δέκα το 

βράδυ. 

 

 

 

 

 

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΧΟΜΠΥ 
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       Η Χριστίνα δεν έχει κάποια συγκεκριµένα ενδιαφέροντα. Όµως της αρέσει  

πάρα πολύ να παίζει µε τους φίλους της διάφορα παιχνίδια στη γειτονιά, στο 

σχολείο και στα σπίτια. Οι περισσότεροι φίλοι της είναι Έλληνες. Της αρέσει 

περισσότερο η ξένη µουσική. 

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

      Στη Χριστίνα αρέσουν πολύ και ο δυο χώρες, Ελλάδα και Αλβανία. Στην 

Αλβανία πηγαίνει στις διακοπές του σχολείου. ∆εν θέλει να γυρίσει πίσω αλλά 

προτιµάει να µείνει εδώ. Στην Αλβανία έχουν δυο σπίτια που είναι των γιαγιάδων 

και παππούδων που έχουν µείνει εκεί. Στο Βόλο µένει µε τους γονείς της  σε ένα 

διαµέρισµα στη  Ν. Ιωνία, το οποίο νοικιάζουν. 

 

• ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

Η Χριστίνα µου είπε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις µε όλους τους συµµαθητές 

της και δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα, αυτό το διαπίστωσα και εγώ από τις 

παρατηρήσεις. Στο διάλειµµα παίζει µε τις συµµαθήτριές της. Αγαπάει τους 

συµµαθητές και εκείνοι το ίδιο. 

 

 

• ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 

      Η δασκάλα µου είπε πως η Χριστίνα είναι πάρα πολύ καλή µαθήτρια, δεν 

ξεχωρίζει από τους Έλληνες µαθητές, της αρέσει το σχολείο. ∆ιαβάζει πάρα πολύ 

και είναι επιµελής σε όλα τα µαθήµατα. Τα καταφέρνει πολύ καλά στη γλώσσα, 

το οποίο θεωρείται το πιο δύσκολο µάθηµα για τα δίγλωσσα παιδιά. Επίσης και 

στα µαθηµατικά είναι καλή και δείχνει  αρκετό ενδιαφέρον.  

       Η δασκάλα θεωρεί πολύ σηµαντική τη βοήθεια που τις παρέχουν οπι γονείς 

της στο σπίτι καθώς τη βοηθούν µε όλα τα µαθήµατα. Ακόµη οι γονείς της 

δείχνουν ενδιαφέρον για την πρόοδο και τις επιδόσεις της Χριστίνας και 
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συνεργάζονται αρκετά µε τη δασκάλα και συµµετέχουν στις συνελεύσεις και στις 

συγκεντρώσεις του σχολείου για τους γονείς. 

 

 

 

 

• ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 

Ο Γιώργος µου είπε : « Η Χριστίνα είναι πολύ καλή µαθήτρια και καλό κορίτσι. 

∆εν κάνουµε παρέα επειδή κάνει µε τα κορίτσια περισσότερη παρέα και εγώ µε 

τα αγόρια».  

 

Η Ελένη µου είπε: « Η Χριστίνα είναι από τις πιο καλές µαθήτριες στην τάξη. 

Κάνουµε παρέα αλλά όχι και συνέχεια γιατί κάνει παρέα  περισσότερο µε τα άλλα 

κορίτσια».   
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2ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Νταµιάνα Μαλούση 

ΗΛΙΚΙΑ:- 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ντουφρίµ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Αλµπίνα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Αλβανία  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Βλοτσίστ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Βλοτσίστ 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Βάφει σπίτια 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Καθαρίστρια 

Α∆ΕΡΦΙΑ: 1 αδερφό µικρότερο τον Ερµέστο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:1 χρόνο 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ:2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  

ΤΑΞΗ:Α 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

        Η Νταµιάνα είναι 7 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Α΄ τάξης 

του 2ου   ∆ηµοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου. Πριν από ένα χρόνο έφυγε από 

την Αλβανία µε τους γονείς της και εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Βόλου. ∆εν 

ήξερε να µου πει κάτι για τη µόρφωση των γονιών της. Ο πατέρας της δουλεύει 

σαν ελαιοχρωµατιστής και η µητέρα της είναι καθαρίστρια και δουλεύει κυρίως 

σε σπίτια. 
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          Η Νταµιάνα έχει ένα µικρότερο αδερφό τον Ερµέ, ο οποίος δεν πάει ακόµη 

σχολείο. Εδώ στην Ελλάδα έχει πολλούς συγγενείς και συγκεκριµένα γιαγιά και 

παππού από τη µεριά της µαµάς και τα ξαδέρφια και η θεία της από τη µεριά του 

µπαµπά. 

 

 

• ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

   

      Η Νταµιάνα  στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί  

περισσότερο καθηµερινά στη ζωή της µου είπε και τις δυο και πιο συγκεκριµένα 

στο σπίτι µε τη µαµά και τον µπαµπά και τις δυο γλώσσες, ενώ µε τον αδερφό της  

περισσότερα Αλβανικά γιατί ξέρει πολύ λίγα Ελληνικά  τώρα µαθαίνει την 

Ελληνική γλώσσα. Οι γονείς της µεταξύ τους µιλάνε µόνο Αλβανικά. Στο σχολείο 

µιλάει µόνο Ελληνικά. Η Νταµιάνα δεν ξέρει να γράφει στα Αλβανικά αλλά ξέρει 

να µιλάει τα Αλβανικά. Είναι καλή µαθήτρια και όταν µεγαλώσει θέλει να γίναι 

γιατρός. 

 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

  Η Νταµιάνα ξυπνάει κάθε πρωί στις 7:30 και ετοιµάζεται για το σχολείο. Μετά 

το σχολείο πηγαίνει στη γιαγιά της και παίζει µέχρι να τελειώσει η µαµά της από 

τη δουλειά. Έπειτα έρχεται η µαµά της και πηγαίνουν στο σπίτι τους όπου τρώει, 

ξεκουράζεται και έπειτα κάνει τα µαθήµατά της. Όταν τελειώνει µε τα µαθήµατα 

της παίζει µε τις φίλες και τα ξαδέρφια της. Το βράδυ κοιµάται νωρίς για να είναι 

ξεκούραστη στο σχολείο την επόµενη µέρα. 

 

 

 

 

 

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ –ΧΟΜΠΙ 
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Η Νταµιάνα δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες όµως σκέφτεται να 

αρχίσει µουσική και κουκλοθέατρο γιατί της αρέσουν και τα δυο πάρα πολύ. 

 

 

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ- ΕΛΛΑ∆Α:ΟΙ ∆ΥΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΤΑΜΙΑΝΑ 

 

        Στη Νταµιάνα αρέσουν πολύ και οι δυο χώρες γιατί εδώ περνάει καλά και 

έχει πολλούς φίλους και τους συγγενείς της. Πηγαίνει πολλές φορές στην 

Αλβανία και κυρίως στις διακοπές. Έχει να πάει από τα Χριστούγεννα και θα πάει 

στις διακοπές του Πάσχα. Μου είπε πως θ΄΄ελει να επιστρέψει στην Αλβανία όχι 

γιατί δεν της αρέσει εδώ αλλά γιατί της λείπει η άλλη η γιαγιά της που µένει εκεί. 

Στην Αλβανία δεν έχουν δικό τους σπίτι και όταν πηγαίνουν µένουν στο σπίτι της 

γιαγιάς.  

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

        Η Νταµιάνα  έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές της. Κάνει παρέα 

µε τις συµµαθήτριές της από  την Ελλάδα και µε τα ξαδέρφια της. Οι καλύτερές 

της φίλιες είναι η Χρυσούλα, η Χριστίνα και η Άννα.  

        Της αρέσει πολύ το σχολείο στην Ελλάδα και τα καταφέρνει αρκετά καλά. 

Αγαπάει τους συµµαθητές της και εκείνοι το ίδιο. ∆εν έχει ιδιαίτερα προβλήµατα 

στο σχολείο και αγαπάει τη δασκάλα της γιατί τη βοηθάει πολύ. 

         Παίζει µε όλα τα παιδιά στο διάλειµµα και συµµετέχει σε όλες τις 

δραστηριότητες του σχολείου. 

 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΤΑΜΙΑΝΑ 
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Η δασκάλα µου είπε πως είναι αρκετά καλή µαθήτρια και προσπαθεί πολύ να 

είναι επιµελής σε όλα τα µαθήµατα. Αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα στην 

ορθογραφία, ξεχνάει κάποια γράµµατα και αργεί πολλές φορές να γράψει. Στην 

ανάγνωση είναι πολύ καλή. Στα µαθηµατικά είναι αρκετά καλή αλλά στη  µελέτη 

αντιµετωπίζει δυσκολίες λόγω αφηρηµένων εννοιών. Όσον αφορά την 

προσαρµογή της στο σχολείο και την τάξη δεν αντιµετώπισε προβλήµατα από 

τους υπόλοιπους µαθητές.  

 

• ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΑΜΙΑΝΑ 

 

Η Χρυσούλα µου είπε: « Η Νταµιάνα  είναι πολύ καλό κορίτσι, είµαστε φίλες και την 

αγαπάω πολύ. Ακόµη είναι πολύ καλή µαθήτρια» 

 

Η Άννα µου είπε για την Νταµιάνα : « Είµαστε φίλες, παίζουµε στο διάλειµµα και 

είναι καλή µαθήτρια»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μαρία Φώτο 

ΗΛΙΚΙΑ:6,5 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:Γιώργος  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Ορνέλα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Αλβανία  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ:Αλβανία 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ:- 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Λαχαναγορά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:∆εν δουλεύει 

Α∆ΕΡΦΙΑ: ένα αδερφό µικρότερο ( 4 µηνών) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ∆εν ξέρει αλλά έχει γεννηθεί εδώ. 

ΣΟΛΕΙΟ: 2ο ∆ηµοτικό Νέας Ιωνίας Βόλου  

ΤΑΞΗ: Α΄ 

 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

       

         Η Μαρία είναι 6,5 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Α΄ τάξης 

του 2ου  ∆ηµοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου. Μαζί µε τους γονείς της 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Η Μαρία δεν ήξερε την ακριβή ηµεροµηνία  

που ήρθαν στην Ελλάδα αλλά έχει γεννηθεί εδώ ( αυτό µου το είπε και η 

δασκάλα της ). Ο πατέρας της Μαρίας δουλεύει στη λαχαναγορά ενώ η 

µητέρα της δεν δουλεύει επειδή έχει το µικρό αδερφό της να φροντίζει. Η 

Μαρία έχει στην Ελλάδα  το θείο, τη θεία και τα ξαδέρφια της, οι οποίοι ζουν 

στο Βόλο. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες της Μαρίας έχουν µείνει πίσω στην 

Αλβανία. Η Μαρία έχει ένα µικρότερο αδερφό ( τεσσάρων µηνών). 
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• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

            Η Μαρία στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί 

περισσότερο στην καθηµερινή ζωή της µου απάντησε ότι στο σπίτι µιλάει 

Αλβανικά. Με τη µαµά µιλάει και Ελληνικά και Αλβανικά, µε το µπαµπά µιλάει 

µόνο Αλβανικά ενώ οι γονείς της µεταξύ τους µιλούν µόνο Αλβανικά. Η Μαρία 

ξέρει να µιλάει Αλβανικά αλλά δεν ξέρει να γράφει Αλβανικά. 

             Η Μαρία είναι πολύ καλή µαθήτρια και της αρέσει πολύ το σχολείο στην 

Ελλάδα. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει δασκάλα γιατί της αρέσει αυτή η δουλειά 

στο σχολείο. 

 

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η Μαρία το πρωί ξυπνάει νωρίς στις 7:30, ετοιµάζεται και πηγαίνει στο 

σχολείο. Μετά το σχολείο πηγαίνει στο σπίτι, τρώει, ξεκουράζεται και έπειτα 

κάνει τα µαθήµατά της. Όταν τελειώνει παίζει µε τους φίλους της στη γειτονιά  

Το βράδυ κοιµάται νωρίς για να είναι ξεκούραστη την άλλη µέρα.  

 

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ-ΧΟΜΠΥ 

 

              Η Μαρία δεν έχει ιδιαίτερες εξωσχολικές δραστηριότητες. Της αρέσει 

πολύ να παίζει µε τις κούκλες της και τους φίλους της από το σχολείο και τη 

γειτονιά.  

              Της αρέσει πολύ το παιχνίδι « η µικρή Ελένη» και η αγαπηµένη της 

τραγουδίστρια είναι η ∆έσποινα Βανδή.  

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ- ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
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              Στην Μαρία αρέσουν και οι δυο χώρες αλλά πιο πολύ η Αλβανία. Στην 

Αλβανία της αρέσει γιατί έχουν πολλά άλογα. Επισκέπτεται συχνά την Αλβανία 

και συγκεκριµένα στις διακοπές και όλο το καλοκαίρι µένει στη γιαγιά της. ∆εν 

θέλει να γυρίσει µόνιµα στην  Αλβανία αλλά προτιµάει να µείνει µόνιµα στην 

Ελλάδα γιατί περνάει  πολύ καλά. Στην Αλβανία δεν έχουν δικό τους σπίτι αλλά 

µένουν στη γιαγιά. Εδώ στο Βόλο µένουν  σε µια µονοκατοικία µε µεγάλη αυλή. 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

Η Μαρία έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές της και όπως µου είπε 

και η δασκάλα έχει ενταχθεί κανονικά στο κλίµα της τάξης. Μου είπε πως παίζει µε 

όλους τους συµµαθητές της στα διαλείµµατα και πως οι καλύτερες φίλες της είναι η 

Αθανασία, η Έφη και η Μάγδα. ∆εν µαλώνει µε τους συµµαθητές της και δεν έχει 

ιδιαίτερα προβλήµατα µε κανέναν. Επίσης µου είπε ότι όλοι της φέρονται πολύ καλά.  

Γενικά η Μαρία είναι ένα πολύ ήσυχο παιδί και πολύ καλή µαθήτρια –κάτι 

που διαπίστωσα κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων- πολύ φιλική και πρόθυµη 

να µου δώσει τις πληροφορίες που ήθελα και να συνεργαστεί µαζί µου. 

 

 

 

 

• ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Η Ελένη µου είπε για τη Μαρία: « Η Μαρία δεν µου αρέσει, δεν κάνουµε παρέα και 

δεν την έχω φίλη. Είναι λίγο καλή». 

Η Κωνσταντίνα µου είπε: « Η Μαρία είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι  και παίζουµε 

πολύ. Είναι καλή µαθήτρια».  

 

 

 

4Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βαγγελίτσα Μπουρντένι  

ΗΛΙΚΙΑ: 7 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Γρηγόρης  

      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:Λίνα  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ:Αλβανία 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ:- 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Καθαρίζει σπίτια 

Α∆ΕΡΦΙΑ:ένα αδερφό µικρότερο ( τεσσάρων χρονών) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 2 χρόνια  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 2ο ∆ηµοτικό Νέας Ιωνίας  

ΤΑΞΗ: Α΄     

 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

          Η Βαγγελίτσα είναι εφτά ετών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της 

πρώτης τάξης στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου. Πριν δυο χρόνια 

ήρθε µε τους γονείς της στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην πόλη του 

Βόλου. Η Βαγγελίτσα δεν ξέρει τη ακριβώς δουλειά κάνει ο πατέρας της αλλά 

µου είπε πως δουλεύει σε σπίτια. Η µητέρα της είναι καθαρίστρια. Η 

Βαγγελίτσα έχει ένα µικρότερο αδερφό, ο οποίος είναι τεσσάρων χρονών και 

δεν πηγαίνει ακόµη σχολείο. 

           Η Βαγγελίτσα µου είπε πως δεν έχει εδώ συγγενείς από την Αλβανία 

και πως τους βλέπει µόνο στις διακοπές. Αλλά της λείπουν πολύ και κυρίως η 

γιαγιά, ο παππούς και τα ξαδέρφια της. Η Βαγγελίτσα δεν βαπτίστηκε 
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χριστιανή στην Ελλάδα αλλά όταν ήταν ακόµη στην Αλβανία της δώσανε   

αυτό όνοµα. 

 

 

• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

             Η Βαγγελίτσα στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί 

στην καθηµερινή της ζωή µου απάντησε τα ελληνικά. Πιο συγκεκριµένα στο 

σπίτι µιλάει µόνο ελληνικά και µε τους δυο γονείς. Οι γονείς της µιλούν 

µεταξύ τους µόνο Αλβανικά. Η Βαγγελίτσα δεν ξέρει ούτε να µιλάει ούτε να 

γράφει  Αλβανικά και ο αδερφός το ίδιο.  

             Σύµφωνα µε την προσωπική της άποψη είναι καλή µαθήτρια στο 

σχολείο και της αρέσει πολύ το σχολείο και το διάβασµα. Όταν θα µεγαλώσει 

θέλει να γίνει δασκάλα γιατί της αρέσει πολύ αυτή η δουλειά.  

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

         Η Βαγγελίτσα ξυπνάει νωρίς κάθε πρωί για να ετοιµαστεί για το σχολείο της. 

Μετά το κανονικό της πρόγραµµα παρακολουθεί µαθήµατα στην τάξη του  

ολοήµερου.  Όταν γυρίζει στο σπίτι της στις τέσσερις το απόγευµα  τρωει, βλέπει 

τηλεόραση ή κοιµάται και µετά αρχίζει το διάβασµά  της µε τη βοήθεια της µαµάς 

της. Όταν τελειώνει συνήθως παίζει µε τα παιχνίδια της και µε τον αδερφό της και 

όταν έχει καλό καιρό πάνε µε τη µαµά στο πάρκο και παίζουν.    

Η Βαγγελίτσα δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Της αρέσει πολύ   

να ακούει µουσική και το αγαπηµένο της τραγούδι αυτό τον καιρό είναι το ΄΄ 

τζουτζούκα’’ .  

 

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ∆Α : ΟΙ ∆ΥΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ 
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        Στην Βαγγελίτσα αρέσουν οι δυο χώρες αλλά περισσότερο η Αλβανία και 

λυπάται που έφυγαν όχι γιατί δεν περνάει καλά στην Ελλάδα αλλά γιατί της λείπουν 

όλα αυτά που άφησε πίσω, οι συγγενείς και το σπίτι της. Επισκέφτεται την Αλβανία 

στις διακοπές του σχολείου και το καλοκαίρι οπότε µένει όλο το καλοκαίρι στη γιαγιά 

και τον παππού µαζί µε τον αδερφό της και έχει για παρέα τα ξαδέρφια της. Στην 

Αλβανία έχουν δικό τους σπίτι και µένουν εκεί όταν πάνε. Η Βαγγελίτσα θα ήθελε να 

γυρίσει κάποια στιγµή πίσω στην Αλβανία γιατί της αρέσει εκεί πάρα πολύ. 

 

 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

        Η Βαγγελίτσα έχει καλές σχέσεις µε όλους τους συµµαθητές και κυρίως κάνει 

παρέα µε την Ελένη και την Αναστασία. ∆εν έχει προβλήµατα µε κάποιο παιδί και 

αγαπάει όλους τους συµµαθητές της το ίδιο. 

 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ 

          

        Η δασκάλα της Βαγγελίτσας µου είπε πως είναι αρκετά καλή µαθήτρια και 

προσπαθεί να είναι συνεπής σε όλα τα µαθήµατά της. ∆υσκολεύεται λίγο στην 

ανάγνωση και την ορθογραφία. Στα µαθηµατικά και στη Μελέτη δεν έχει ιδιαίτερα 

προβλήµατα. Η δασκάλα µου είπε πως είναι πολύ σηµαντικό το ότι οι γονείς της τη 

βοηθούν πολύ στο σπίτι. Επίσης οι γονείς συνεργάζονται µε τη δασκάλα και 

πηγαίνουν στις συναντήσεις του σχολείου. 

        Είναι πολύ ήρεµο παιδί και προσαρµόστηκε αρκετά γρήγορα στο κλίµα του 

σχολείου. Ακόµη δεν αντιµετώπισε προβλήµατα ρατσιστικής συµπεριφοράς και τα 

παιδιά δεν την  ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα. 

 

 

• ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ 
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Η Ελένη µου είπε για την Βαγγελίτσα: « Είναι καλό κορίτσι και είναι η καλύτερη µου 

φίλη. Και  είναι πολύ καλή µαθήτρια». 

 

Η Αθανασία µου είπε: « Είναι πολύ καλό κορίτσι. ∆εν ξέρω αν είναι καλή µαθήτρια. 

Μερικές φορές είµαστε φίλες όταν µαλώνει µε την Ελένη και µερικές φορές δεν 

είµαστε». 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

5Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χρήστος ∆άµα 

ΗΛΙΚΙΑ:7 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Βασίλης  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Εύα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Αλβανία  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Ερσέχ  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Ερσέχ  

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Οικοδόµος  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: καθαρίστρια 

Α∆ΕΡΦΙΑ: όχι 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 2 χρόνια 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

         Ο Χρήστος είναι εφτά χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Β΄ τάξης στο 

6ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου.  Εγκαταστάθηκε στην Αλβανία  µαζί µε τους γονείς του 

στην πόλη του Βόλου. Ο πατέρας του Χρήστου δουλεύει σε οικοδοµές και η µητέρα 

του καθαρίστρια, κυρίως σε σπίτια. Ο Χρήστος δεν  ήξερε να µου δώσει πληροφορίες 

για τη µόρφωση των γονιών του.  Ο Χρήστος βαπτίστηκε χριστιανός µόλις ήρθε στην 

Ελλάδα. 

         Οι περισσότεροι   συγγενείς του Χρήστου έχουν µείνει πίσω στην Αλβανία και   

οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Ο Χρήστος µου είπε πως του λείπουν πάρα πολύ οι          

2 γιαγιάδες και οι 2 παππούδες. Εδώ στο Βόλο µένουν  και τα ξαδέρφια του από την 

αδερφή της µαµάς του.  Τα άλλα ξαδέρφια του είναι στην Αλβανία. Τέλος µου είπε 

πως δεν έχει πάει σχολείο σε άλλη χώρα αλλά µόνο στην Ελλάδα. 
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• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

          Ο Χρήστος στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί περισσότερο 

στην καθηµερινή του ζωή µου είπε ότι στο σπίτι µιλάει Αλβανικά και στο σχολείο και 

στο διάβασµα Ελληνικά. Πιο συγκεκριµένα  µου είπε ότι µε τη µαµά και το µπαµπά 

µιλάει µόνο Αλβανικά. 

         Ο Χρήστος ξέρει να µιλάει και να γράφει καλά Ελληνικά. Όµως µόνο µιλάει και 

δεν γράφει Αλβανικά. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσει και το θέλει πολύ να µάθει να 

γράφει και στα Αλβανικά. Στο σχολείο µου είπε ότι είναι καλός µαθητής και διαβάζει 

αρκετά. Του αρέσει πολύ το σχολείο και όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει γιατρός για να 

γιατρεύει τους ανθρώπους.  

 

 

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

          Ο Χρήστος, ξυπνάει νωρίς το πρωί για να ετοιµαστεί για  το σχολείο του. Το 

µεσηµέρι όταν σχολάσει πηγαίνει σπίτι του και δεν παρακολουθεί τα µαθήµατα στο 

ολοήµερο. Αφού φαει το µεσηµεριανό του, ξεκουράζεται για λίγη ώρα και αρχίζει το 

διάβασµα για την επόµενη µέρα στο σχολείο. ∆εν έχει κάποιες εξωσχολικές 

δραστηριότητες αλλά όταν τελειώνει τα µαθήµατά του αρέσει να παίζει µε τα 

παιχνίδια του. Συνήθως κοιµάται νωρίς  γιατί πρέπει να ξυπνήσει πάλι νωρίς την 

επόµενη µέρα. 

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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        Στον Χρήστο αρέσουν και οι δύο χώρες, και η Αλβανία και η Ελλάδα. Όµως πιο 

πολύ του αρέσει  η Αλβανία  Του αρέσει η Αλβανία και πηγαίνει αρκετά συχνά, σε 

όλες τις διακοπές του σχολείου. Ακόµη το καλοκαίρι µένει εκεί για αρκετό διάστηµα. 

Στην Αλβανία δεν έχουν δικό τους σπίτι  αλλά µένουν στο σπίτι της γιαγιάς του. Ο 

Χρήστος θέλει να πηγαίνει στην Αλβανία γιατί εκεί είναι οι γιαγιάδες, οι παππούδες 

και τα ξαδέρφια του. Περνάει πολύ καλά όταν πηγαίνει στην Αλβανία. Στην ερώτηση 

µου αν θέλει να γυρίσει στην Αλβανία µου είπε πως θα του άρεσε πολύ να γυρίσει 

µόνιµα πίσω στην Αλβανία.  

 

 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

 

       Ο Χρήστος έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές του και πιο 

συγκεκριµένα οι πιο καλοί του φίλοι είναι ο Αχιλλέας, ο ∆ηµήτρης και ο Αποστόλης. 

∆εν έχει πρόβληµα µε κανένα παιδί από την τάξη του αλλά κάνει περισσότερο παρέα 

µε τα αγόρια γιατί παίζουν διαφορετικά παιχνίδια από τα κορίτσια. Εκτός από τους 

συµµαθητές του παίζει και µε τα ξαδέρφια του. 

 

 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ  

 

         Η δασκάλα του Χρήστου µου είπε πως είναι µέτριος µαθητής αλλά δείχνει 

ενδιαφέρον και προσπαθεί πολύ. Γενικά δεν αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα στα 

µαθήµατα εκτός από την ορθογραφία και τη γραµµατική. Επίσης µερικές φορές 

δυσκολεύεται σε αφηρηµένες έννοιες που υπάρχουν στο µάθηµα της Μελέτης . Ο 

Χρήστος γνωρίζει καλά Αλβανικά και σε αυτό συνέβαλαν και οι σχέσεις του µε τα 

ξαδέρφια του, τα οποία βρίσκονται στο Βόλο. 
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        Ο Χρήστος δεν είχε πρόβληµα προσαρµογής στην τάξη αλλά  από την πρώτη 

στιγµή προσαρµόστηκε στο πνεύµα του σχολείου και τα τάξης. Τέλος δεν έχει 

δηµιουργήσει προβλήµατα µε τους συµµαθητές του και είναι πολύ αγαπητός από 

όλους και έχει δηµιουργήσει πολλές φιλίες µε τους συµµαθητές του. 

 

 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ 

 

         Ο Αχιλλέας µου είπε για το Χρήστο : « Ο Χρήστος είναι καλό παιδί και καλός 

µαθητής. Είµαστε πολύ καλοί φίλοι και παίζουµε πολύ»   

         Η Νικόλ µου είπε: « ∆εν κάνω παρέα µε το Χρήστο. ∆εν ξέρω αν είναι καλό 

παιδί. Είναι µέτριος µαθητής». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ∆ηµήτρης Ρουσίτης  

ΗΛΙΚΙΑ:7  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Λεωνίδας  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Χριστίνα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:  Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Περµέτι  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Περµέτι 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: 39 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 39 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Γιατρός 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Σπούδασε γιατρός αλλά δουλεύει σαν δασκάλα 

Α∆ΕΡΦΙΑ: 1 αδερφή µεγαλύτερη, 12 χρονών  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: γεννήθηκε εδώ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

Ο ∆ηµήτρης είναι εφτά χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Β΄ τάξης  

στο 6ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. Ο ∆ηµήτρης γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο πατέρας 

του σπούδασε γιατρός και εδώ δουλεύει σαν γιατρός. Η µητέρα του σπούδασε και 

αυτή γιατρός αλλά εδώ δουλεύει σαν δασκάλα. Ο ∆ηµήτρης έχει µία αδερφή, η οποία 

πηγαίνει στην έκτη τάξη. 

Ο ∆ηµήτρης έχει στην Ελλάδα πολλούς συγγενείς στην Ελλάδα και κυρίως τα  

ξαδέρφια  από τα αδέρφια του πατέρα του. Η γιαγιά και ο παππούς του ∆ηµήτρη 

έχουν µείνει πίσω στην Αλβανία. Ο ∆ηµήτρης έχει βαπτιστεί χριστιανός.  
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• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

        Ο  ∆ηµήτρης στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί περισσότερο 

στην καθηµερινή του ζωή, µου απάντησε τα Ελληνικά. Πιο συγκεκριµένα µου είπε 

πως µιλάει µόνο στα  Ελληνικά µε τους γονείς του. Οι γονείς του µεταξύ τους µιλάνε 

Αλβανικά. Ο ∆ηµήτρης µε την αδερφή του µιλάει µόνο Ελληνικά. Η αδερφή του 

ξέρει αρκετά καλά Αλβανικά.  Ο ίδιος ξέρει µόνο να µιλάει στα λίγα Αλβανικά και 

δεν ξέρει να γράφει καθόλου. 

        Σύµφωνα µε όσα µου είπε η δασκάλα ο ∆ηµήτρης αρνείται  επίµονα να µάθει 

Αλβανικά παρά  την προσπάθεια και επιµονή των γονιών του να µάθει τη γλώσσα 

τους. Επίσης ο ∆ηµήτρης µου είπε πως πήγε για λίγο καιρό στο αλβανικό σχολείο 

αλλά σταµάτησε γιατί δεν ήθελε να πηγαίνει άλλο. Εκεί τους έκανε µαθήµατα και η 

µαµά του. 

         Ο ∆ηµήτρης µου είπε ότι θεωρεί την εαυτό του καλό µαθητή και πως του 

αρέσει το διάβασµα. Του αρέσει  πάρα πολύ το σχολείο και το αγαπηµένο του 

µάθηµα είναι  τα τεχνικά. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει γιατρός για να γιατρεύει 

τους άρρωστους ανθρώπους  και επειδή και οι γονείς του είναι γιατροί.   

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  

Ο ∆ηµήτρης κάθε µέρα ξυπνάει στις 7:30 για να ετοιµαστεί για το σχολείο. 

Ξεκινάει κάθε πρωί µε την αδερφή του για το σχολείο.  Μετά το κανονικό πρόγραµµα  

παρακολουθεί τα µαθήµατα στο ολοήµερο. Όταν γυρίσει από  το σχολείο, 

ξεκουράζεται λίγη ώρα ή βλέπει τηλεόραση. Έπειτα αν κάνει τα υπόλοιπα µαθήµατα 

και µόλις τελειώσει µε το διάβασµα παίζει µε τους φίλους του σε σπίτια και στο 

πάρκο όταν έχει καλό καιρό. Ακόµη του αρέσει τα σαββατοκύριακα να πηγαίνει 

βόλτα στην παραλία. Ο ∆ηµήτρης δεν έχει ακόµη κάποιες εξωσχολικές 

δραστηριότητες όπως φροντιστήρια  κ.τ.λ. 
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• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ 

 

 

        Στον ∆ηµήτρη αρέσουν εξίσου οι δύο χώρες. Επισκέπτεται την Αλβανία κάθε 

καλοκαίρι όπου µένει για αρκετό καιρό µαζί µε την αδερφή του. Όταν πηγαίνουν 

Αλβανία µένουν στο σπίτι της γιαγιάς γιατί δεν έχουν δικό τους. Ο ∆ηµήτρης προτιµά 

να µείνει µόνιµα στην  Ελλάδα γιατί του αρέσει περισσότερο η ζωή εδώ αν και του 

λείπει η γιαγιά  και ο παππούς.  

 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  

 

         Ο ∆ηµήτρης έχει καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές του, κυρίως κάνει παρέα µε 

τα ξαδέρφια του και µε τον Χρήστο, τον Αποστόλη και τον Αχιλλέα.  Μου είπε 

ακόµη πως αγαπάει όλα τα παιδιά της τάξης και δεν έχει µαλώσει µε κανέναν. Εκτός 

από τα παιδιά της τάξης του έχει και πολλούς φίλους στη γειτονιά του.    

 

     

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΗΤΡΗ  

Όσον αφορά την επίδοση του ∆ηµήτρη στο σχολείο η δασκάλα µου είπε ότι είναι 

άριστος µαθητής και διαβάζει πάρα πολύ, σε αυτό βοηθούν και οι γονείς του. Τα 

πάει πολύ καλά στο µάθηµα της γλώσσας  και είναι άριστος στα µαθηµατικά. 

Είναι συνεπής, ήρεµος και υπάκουος µαθητής.  

        Ο ∆ηµήτρης δεν έχει δηµιουργήσει ποτέ πρόβληµα στην τάξη και 

προσαρµόστηκε πολύ σύντοµα στο κλίµα του σχολείου. Οι σχέσεις του µε τους 

συµµαθητές του είναι άριστες και όλα τα παιδιά τον συµπαθούν. Αρνείται να 

µάθει τα Αλβανικά  και δεν θέλει ούτε στο δρόµο να µιλάει µε τους γονείς του 

Αλβανικά αν και πήγε και στο αλβανικό σχολείο. 

 

 

• ΑΠΟΨΕΙΣ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
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        Ο Αχιλλέας µου είπε: « Ο ∆ηµήτρης είναι καλό παιδί , πολύ καλός µαθητής 

και ο πιο καλός µου φίλος»  

        Η Σοφία µου είπε για το ∆ηµήτρη: « Ο ∆ηµήτρης είναι καλό παιδί αλλά δεν 

κάνω παρέα µαζί του. Νοµίζω πως είναι καλός µαθητής».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αργιόλα Μουσταµπελίο  

ΗΛΙΚΙΑ:8 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  Μόντι 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Κωνσταντίνα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:  Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Σκραπάρε 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Σκραπάρε 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: 39 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 32 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ηλεκτρολόγος  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Πωλήτρια σε ανθοπωλείο  

Α∆ΕΡΦΙΑ: 1 αδερφό µεγαλύτερο, 14 χρόνων  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 8 χρόνια  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

         Η Αργιόλα είναι 8 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Β΄ τάξης του 6ου  

∆ηµοτικού σχολείου Βόλου. Εγκαταστάθηκε µαζί µε την οικογένεια του στην πόλη 

του Βόλου πριν από 8 χρόνια. Η Αργιόλα δεν ήξερε να µου πει για τη µόρφωση των 

γονιών της. Ο πατέρας είναι ηλεκτρολόγος και η µητέρα της δουλεύει σε ανθοπωλείο. 

Η Αργιόλα γεννήθηκε  στην Ελλάδα. Έχει  ένα αδερφό µεγαλύτερο 14 χρονών. 

         Η Αργιόλα έχει εδώ συγγενείς από την Αλβανία, τη θεία, το θείο και τα 

ξαδέρφια της αλλά η γιαγιά και ο παππούς έχουν µείνει πίσω στην Αλβανία.  

 

• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

        Η Αργιόλα  στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί µου απάντησε 

τα Αλβανικά. Πιο συγκεκριµένα µε τους γονείς της µιλάει µόνο Αλβανικά αλλά και  

οι γονείς της µεταξύ τους µιλάνε  Αλβανικά. Η Αργιόλα µε τον αδερφό της µιλάει 
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µόνο Ελληνικά. Ο αδερφός της γνωρίζει καλύτερα Αλβανικά απ’ ότι η Αργιόλα. Μου 

είπε πως ξέρει να γράφει καλά και στα Αλβανικά.  

        Η Αργιόλα µου είπε πως της αρέσει πολύ το σχολείο και είναι καλή µαθήτρια. 

Επίσης µου ανέφερε ότι  παρακολουθούσε µαθήµατα στο Αλβανικό σχολείο για δύο 

χρόνια µέχρι πριν από λίγους µήνες. Το Αλβανικό σχολείο είναι ένα σπίτι, τα 

µαθήµατα τους τα κάνει η µητέρα ενός παιδιού. Το βιβλίο το οποίο χρησιµοποιούν 

είναι το βιβλίο της γλώσσας της Αλβανικής γλώσσας. Οι µαθητές που 

παρακολουθούν είναι περίπου 9 - 10 παιδιά. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει δασκάλα. 

  

  

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

       Η Αργιόλα ξυπνάει καθηµερινά νωρίς κατά τις 7: 30, ετοιµάζεται και πηγαίνει 

στο σχολείο µε µια φίλη της. Όταν τελειώνει το κανονικό πρόγραµµα, παρακολουθεί 

τα µαθήµατα στο ολοήµερο. Μετά το ολοήµερο πηγαίνει σπίτι της, ξεκουράζεται και 

αρχίζει διάβασµα. Όταν τελειώσει µε τα µαθήµατα της αρέσει να παίζει. Η Αργιόλα  

δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 

 

  

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΟΛΑ 

 

Στην Αργιόλα αρέσουν και οι δύο χώρες, και η Αλβανία και η Ελλάδα. Στην Αλβανία 

πηγαίνει κάθε καλοκαίρι και µένει στη γιαγιά της µαζί µε τον αδερφό της.  Στην 

Αλβανία δεν έχουν δικό τους σπίτι. Η Αργιόλα προτιµάει να µείνει µόνιµα στην 

Ελλάδα και δεν θέλει να γυρίσει για πάντα στην Αλβανία. Όµως θέλει να πηγαίνει για 

να βλέπει τους συγγενείς  της. 

   

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

       Η Αργιόλα έχει καλές σχέσεις µε  όλους τους συµµαθητές της. Στο σχολείο 

κάνει Παρέα µε την Κλαούντια, µε την οποία κάθονται στο ίδιο θρανίο, µε την 

Σοφία και την Χριστίνα. Στα διαλείµµατα παίζει σχεδόν µε όλα τα παιδιά. Εκτός 
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από τις φίλες της στο σχολείο η Αργιόλα κάνει παρέα και µε τα ξαδέρφια της τα 

οποία µένουν κοντά στο σπίτι της.      

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΟΛΑ 

 

           Η δασκάλα  της µου είπε ότι η Αργιόλα είναι άριστη µαθήτρια και συνεπής σε 

όλα τα µαθήµατα. Της αρέσει το σχολείο και είναι πολύ έξυπνο παιδί. Στο µάθηµα 

της γλώσσας είναι πολύ καλή και είναι σε θέση να αναπτύξει ένα «σκέφτοµαι και 

γράφω». Γενικά είναι ήσυχο παιδί και προσέχει αρκετά την ώρα του µαθήµατος. 

Επίσης συµµετέχει  πολύ σε όλα τα µαθήµατα και έχει εµπιστοσύνη σε αυτά που 

ξέρει. 

           Προβλήµατα προσαρµογής και πειθαρχίας δεν υπήρξαν. Τέλος έγινε εύκολα 

αποδεκτή από τους συµµαθητές  της καθώς κάνει παρέα σχεδόν µε όλα τα παιδιά. Η 

δασκάλα θεωρεί σηµαντικό το ότι η Αργιόλα πήγαινε στο Αλβανικό σχολείο για να 

µάθει και τη δική της γλώσσα. Οι γονείς της είναι συνεργάσιµοι και ενδιαφέρονται 

για την επίδοση της.  

 

• Η ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΟΛΑ 

 

Η ∆ήµητρα µου είπε για την αργιόλα: « είναι πολύ καλή µαθήτρια και καλό κορίτσι 

αλλά δεν κάνουµε παρέα». 

Η Σοφία µου είπε: « Η Αργιόλα είναι πολύ  καλή µαθήτρια, διαβάζει πολύ και 

είµαστε  καλές φίλες»   

 

 

 

 

8Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κλαούντια Κόνι  
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ΗΛΙΚΙΑ:8 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  Βασίλης  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Μαρινέλα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:  Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ:-  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: -  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ∆ουλεύει σε ψαροταβέρνα 

Α∆ΕΡΦΙΑ: 1 αδερφό µεγαλύτερο, 9 χρονών  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: γεννήθηκε εδώ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ 

 

        Η Κλαούντια είναι οχτώ χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Β΄ τάξης 

του 6ου  ∆ηµοτικού σχολείου Βόλου. Μαζί  µε την οικογένεια της εγκαταστάθηκε 

στην πόλη του Βόλου πριν από 8 χρόνια. Η Κλαούντια γεννήθηκε εδώ. ∆εν ήξερε να 

µου δώσει πληροφορίες για την ηλικία και µόρφωση των γονιών της και για το 

επάγγελµα του πατέρα της. Η µητέρα της δουλεύει σε ψαροταβέρνα στο Βόλο. Έχει 

ένα αδερφό µεγαλύτερο, ο οποίος πηγαίνει στην Τρίτη δηµοτικού. 

        Η Κλαούντια µου είπε ακόµη ότι µαζί τους είχε έρθει και ο αδερφός της µαµάς 

µε την οικογένεια του και µένουν κι αυτοί στο Βόλο. Οι υπόλοιποι συγγενείς είναι 

στην Αλβανία και η γιαγιά µε τον παππού. Η Κλαούντια έχει βαπτιστεί χριστιανή.  

 

 

• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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          Η Κλαούντια στην ερώτησή µου για τοπ ποια γλώσσα χρησιµοποιεί 

περισσότερο καθηµερινά µου είπε τα Αλβανικά. Πιο συγκεκριµένα µου είπε [ως το 

σπίτι µε τους γονείς της µιλά Αλβανικά. Οι γονείς µεταξύ τους µιλούν µόνο 

Αλβανικά. Με τον αδερφό της µιλάει περισσότερο αλβανικά. Η Κλαούντια ξέρει 

να µιλάει καλά αλβανικά αλλά δεν ξέρει να γράφει. 

          Της αρέσει το σχολείο και µου είπε πως είναι καλή µαθήτρια. Τα αγαπηµένα 

της µαθήµατα είναι η γλώσσα και τα τεχνικά. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει 

τραγουδίστρια γιατί της αρέσει να τραγουδάει. 

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

         Η Κλαούντια ξυπνάει κάθε µέρα στις 7: 15 γιατί µένει λίγο µακριά, 

ετοιµάζεται και φεύγει για το  σχολείο. Γυρίζει στο σπίτι στις 12:30 κανονικά και 

δεν πηγαίνει στο ολοήµερο σχολείο. Στο σπίτι ξεκουράζεται και αρχίζει το 

διάβασµα για την επόµενη µέρα. Όταν τελειώνει τα µαθήµατά της παίζει µε τους 

φίλους της. Το βράδυ δεν κοιµάται πολύ νωρίς.  

 

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΧΟΜΠΙ 

 

          Η Κλαούντια δεν έχει εξωσχολικές δραστηριότητες. Αλλά µου είπε πως θα 

αρχίσει µουσική γιατί της αρέσει πολύ. Της αρέσει πολύ στον ελεύθερο χρόνο να 

παίζει µε τις φίλες της και να πηγαίνει βόλτες µε τους γονείς της και τα ξαδέρφια 

της 

Η Κλαούντια µου είπε πως της αρέσει πολύ να ζωγραφίζει διάφορα πράγµατα, να 

φτιάχνει χειροτεχνίες  και να τις βάζει στο δωµάτιο της. 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
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       Στην Κλαούντια αρέσουν και οι δύο χώρες και η Αλβανία και η Ελλάδα. 

Επισκέπτεται την Αλβανία συχνά και κυρίως στις διακοπές. Όταν πηγαίνουν στην 

Αλβανία µένουν  στο σπίτι της γιαγιά της γιατί δεν έχουν εκεί δικό τους σπίτι. 

       Η Κλαούντια θέλει να ζήσει µόνιµα στην Ελλάδα γιατί της αρέσει εδώ. Αλλά θα 

πηγαίνει και στην Αλβανία γιατί εκεί είναι η γιαγιά της και άλλοι συγγενείς και θέλει 

να τους βλέπει γιατί της λείπουν πολύ. 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

         Η Κλαούντια έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές της και κάνει 

παρέα µε την  Αργιόλα, την Χριστίνα, τη Σοφία και τα ξαδέρφια της. Αγαπάει 

όλους τους συµµαθητές της και παίζει µε όλους στο διάλειµµα.  

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 

 

           Η δασκάλα µου είπε πως η Κλαούντια  είναι µέτρια µαθήτρια αλλά θεωρεί 

σηµαντικό ότι προσπαθεί πολύ.  Οι γονείς της τη βοηθούν στο σπίτι όσο µπορούν 

καθώς γνωρίζουν αρκετά καλά ελληνικά. Όσον αφορά τη επίδοση της η δασκάλα 

µου είπε πως στη γλώσσα αντιµετωπίζει προβλήµατα στην ορθογραφία και στη 

γραµµατική, δεν µπορεί να µάθει  τους κανόνες. Στα µαθηµατικά δεν έχει κάποιο 

πρόβληµα, είναι αρκετά καλή. Στη µελέτη δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα.  

          Η δασκάλα µου είπε ότι η Κλαούντια είναι συνεπής και υπάκουη. 

Προσπαθεί να κάνει όλες τις εργασίες για το σπίτι. Ακόµη η προσαρµογή της στο 

σχολείο ήταν πολύ εύκολη και δεν αντιµετώπισε προβλήµατα ρατσισµού στην 

τάξη. 

 

 

• ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
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Η Σοφία µου είπε για την Κλαούντια: « Η Κλαούντια είναι κάλο κορίτσι, κάνουµε 

παρέα. Η Αργιόλα είναι πιο καλή µαθήτρια από την Κλαούντια». 

Ο Αχιλλέας µου είπε για την Κλαούντια: « Είναι καλό κορίτσι, όχι πολύ καλή 

µαθήτρια. ∆εν κάνουµε παρέα γιατί εγώ κάνω µε τα αγόρια και η Κλαούντια µε τα 

κορίτσια». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιάννης Σιώµος  

ΗΛΙΚΙΑ:7 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  Αποστόλης  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Άννα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:  Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: - 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ:  

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Μπογιατζής  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Εργάζεται σε τυροπιτάδικο   

Α∆ΕΡΦΙΑ: - 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: γεννήθηκε στην Ελλάδα 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Α΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

         Ο Γιάννης είναι 7 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Α΄ τάξης στο 8ο 

∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. Ο Γιάννης γεννήθηκε εδώ και η µητέρα του  ήρθε στην 

Ελλάδα πριν εννιά χρόνια. Οι γονείς του είναι χωρισµένοι και µένει µε τη µαµά του. 

Ο πατέρας του έχει τσιγγάνικη καταγωγή.  Ο πατέρας του βάφει σπίτια και η µητέρα 

του δουλεύει σε τυροπιτάδικο στο Βόλο. Ο Γιάννης δεν έχει αδέρφια. Στο Βόλο 

µένουν επίσης και η γιαγιά του, µε τη θεία του µε τα ξαδέρφια του από τη πλευρά της 

µητέρας του. ∆εν ήξερε να µου πει κάτι  για τη µόρφωση των γονιών του. Επίσης έχει 

κάποιους συγγενείς στην Αλβανία. 

 

  

• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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         Ο Γιάννης στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί περισσότερο 

στην καθηµερινή του ζωή µου απάντησε τα ελληνικά. Πιο συγκεκριµένα µου είπε 

πως µε τους γονείς του µιλάει κυρίως ελληνικά. Οι γονείς του  µεταξύ τους µιλάνε 

και αλβανικά και ελληνικά. Ακόµη µου είπε πως ξέρει να µιλάει καλά αλβανικά αλλά 

δεν  ξέρει να  γράφει καθόλου αλβανικά.   

         Σύµφωνα µε την προσωπική του άποψη,  είναι καλός σαν µαθητής και του 

αρέσει το σχολείο. ‘Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει µαραγκός. 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

         Ο Γιάννης ξυπνάει κάθε µέρα στις 7:30, ετοιµάζεται και στις 8 φεύγει για το 

σχολείο µαζί µε τον ξάδερφο του που είναι µεγαλύτερος ή µε τη µητέρα του. Μετά το 

σχολείο παρακολουθεί τα µαθήµατα του ολοήµερου. Όταν γυρίσει σπίτι κοιµάται για 

να ξεκουραστεί και έπειτα αρχίζει το διάβασµα µε τη µαµά  του. Αφού τελειώσει τα 

µαθήµατα του παίζει µε τους φίλους. Το βράδυ κοιµάται νωρίς.       

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 

 

          Στον Γιάννη αρέσουν και οι δυο χώρες, και η Ελλάδα και η Αλβανία. Παρόλα 

αυτά του αρέσει πιο πολύ η Ελλάδα. Στην Αλβανία δεν πηγαίνει καθόλου συχνά αλλά 

έχει πάει µόνο µια φορά. Εκεί δεν έχουν δικό τους σπίτι. του από τον πατέρα του . 

∆εν θέλει να πηγαίνει και προτιµάει να µείνει µόνιµα στην Ελλάδα. 

        Του αρέσει πολύ εδώ γιατί έχει πολλούς φίλους και τα ξαδέρφια του και περνάει 

πολύ καλά. Τα ξαδέρφια του µένουν δίπλα τους και έτσι είναι όλη τη µέρα µαζί τους . 

 

 

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  
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         Ο Γιάννης έχει καλές σχέσεις µε όλους τους συµµαθητές του και κάνει παρέα 

κυρίως µε τον Ευθύµη, τον Πάρη και τον Κωνσταντίνο. Ακόµη κάνει παρέα και µε τα 

ξαδέρφια του. Μου είπε πως αγαπάει όλους τους συµµαθητές του και παίζει µε όλους 

στο διάλειµµα.  

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ 

 

           Όσον αφορά τη σχολική επίδοση του Γιάννη η δασκάλα του µου είπε πως είναι 

αρκετά καλός µαθητής. ∆υσκολεύεται λίγο στην ορθογραφία αλλά προσπαθεί πολύ 

και δείχνει ενδιαφέρον. Επίσης έχει  σηµαντική βοήθεια  στο σπίτι από τη µητέρα του 

η οποία πηγαίνει συχνά στο σχολείο και συνεργάζεται µε τη δασκάλα του Γιάννη. 

Στα µαθηµατικά είναι πιο καλός απ’ ότι  στη γλώσσα.  

           Η συµπεριφορά του είναι καλή και δεν έχει δηµιουργήσει πρόβληµα ούτε στο 

διάλειµµα ούτε µέσα στην τάξη την ώρα του µαθήµατος. Ο Γιάννης έγινε  αµέσως 

αποδεκτός από τους συµµαθητές του και είναι πολύ κοινωνικό παιδί. ∆εν 

αντιµετώπισε ποτέ προβλήµατα ρατσισµού από τα υπόλοιπα παιδιά. 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ 

 

Η Στεφανία µου είπε για το Γιάννη: « Ο Γιάννης είναι καλό παιδί. Τον συµπαθώ πολύ 

αλλά δεν είναι και πολύ καλός µαθητής». 

Ο Ευθύµης µου είπε για τον Γιάννη: « Γιάννης είναι πολύ καλός µου φίλος. Είναι 

καλός µαθητής και καλό παιδί»  

 

 

 

 

 

 

 

 

10Ο  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σάκης Ζεµπίλας  

ΗΛΙΚΙΑ:6,5 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  Βασίλης  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Μαρία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:  Αλβανία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Αλβανία  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ: Ελλάδα 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: - 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:-  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Σιδεράς   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Εργάζεται σε καφετέρια 

Α∆ΕΡΦΙΑ: - 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: γεννήθηκε στην Ελλάδα 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΑ: 6ο και 8ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 

ΤΑΞΗ: Α΄ 

 

 

 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

           Ο Σάκης είναι 6,5 χρονών και παρακολουθεί τα µαθήµατα της Α΄ τάξης του 

8ου  ∆ηµοτικού σχολείου Βόλου. Η µητέρα του κατάγεται από την Αλβανία και ο 

πατέρας του από την Ελλάδα. Η µητέρα του ήρθε στην Ελλάδα πριν από εννιά 

χρόνια. Ο πατέρας του εργάζεται σαν σιδεράς σε ένα κατάστηµα και η µητέρα του 

εργάζεται σε καφετέρια. Η δασκάλα µου είπε πως οι γονείς του Σάκη είναι 

χωρισµένοι και πως ο Σάκης µένει µε τη γιαγιά και τον παππού από την πλευρά της 

µητέρας του. Ακόµη πως οι γονείς του παντρεύτηκαν µόνο για την ιθαγένεια της 

µητέρας του. 

            Εδώ στην Ελλάδα εκτός από τη γιαγιά και τον παππού έχει και τον παππού 

από τον πατέρα του. Επίσης στο Βόλο µένουν και τα ξαδέρφια της από την αδερφή 

της µητέρας του. Ο πατέρας του τον επισκέπτεται αρκετά συχνά. 
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• Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ   

 

         Στην ερώτησή µου για το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί περισσότερο στην 

καθηµερινή του ζωή µου απάντησε τα ελληνικά. Πιο συγκεκριµένα µου είπε πως στο 

σπίτι µε τη γιαγιά και τον παππού µιλάει µόνο ελληνικά και το ίδιο και µε τη µητέρα 

του. Μου είπε πως ξέρει να µιλάει λίγα αλβανικά αλλά δεν ξέρει καθόλου να γράφει 

αλβανικά. Έχει µάθει καλά ελληνικά επειδή ο µπαµπάς του είναι Έλληνας. Η γιαγιά 

και ο παππούς του ξέρουν πολύ καλά ελληνικά γιατί έχουν χρόνια στη Ελλάδα. 

        Σύµφωνα µε την προσωπική του άποψη είναι καλός µαθητής και του αρέσει 

πολύ το σχολείο. Του αρέσει πολύ να διαβάζει ελληνικά παραµύθια για µικρά παιδιά. 

Όταν θα µεγαλώσει θέλει να γίνει πυροσβέστης. 

 

 

 

• ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

           Ο Σάκης ξυπνάει νωρίς το πρωί, στις 7:30  για να ετοιµαστεί για το σχολείο. 

Μετά το κανονικό του πρόγραµµα παρακολουθεί τα µαθήµατα στο ολοήµερο 

σχολείο. Όταν γυρίζει το απόγευµα στις 4:00 από το σχολείο, ξεκουράζεται  για λίγο 

βλέποντας τηλεόραση και έπειτα κάνει τα υπόλοιπα µαθήµατα για την επόµενη µέρα. 

Όταν τελειώνει νωρίς παίζει µε τους φίλους του στη γειτονιά.     

 

 

 

 

 

 

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΧΟΜΠΙ 
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          Ο Σάκης δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες ακόµη, όπως ξένες 

γλώσσες  και µουσική. Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να παίζει µε  τους φίλου 

και τα ξαδέρφια του. Επίσης του αρέσει να πηγαίνει βόλτες µε το µπαµπά  και κυρίως 

το καλοκαίρι που πηγαίνει στη θάλασσα.  

 

 

 

• ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΣΑΚΗ 

  

            Ο Σάκης µου είπε πως δεν έχει πάει στην Αλβανία ποτέ µέχρι τώρα και δεν 

ξέρει πως είναι αυτή η χώρα. Του αρέσει πού η Ελλάδα γιατί περνάει ωραία, εδώ έχει 

πολλούς συγγενείς και φίλους. ∆εν θέλει να φύγει ποτέ από την Ελλάδα.  

 

 

• ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

         Ο Σάκης έχει καλές σχέσεις µε όλους τους συµµαθητές του και οι καλύτεροι του 

φίλοι είναι ο Ευθύµης, ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης και ο Νίκος. Αλλά κάνει παρέα µε 

όλα τα  παιδιά της τάξης του. Ο ΄Σάκης µου είπε πως αγαπάει όλα τα παιδιά και πως 

όλοι είναι  καλά παιδιά. Επιπλέον ο Σάκης έχει και τα ξαδέρφια του εδώ στο Βόλο 

και κάνουν πολύ παρέα. 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΗ 

 

           Όσον αφορά τη σχολική επίδοση του Σάκη η δασκάλα του µου είπε πως είναι 

άριστος µαθητής και πως δεν ξεχωρίζει από τους Έλληνες µαθητές του τµήµατος. 

Είναι πολύ καλός στη γλώσσα και ιδιαίτερα στην ορθογραφία. Στα µαθηµατικά δεν 

έχει κανένα πρόβληµα, το ίδιο και στη  Μελέτη.  

        Γενικά δείχνει ενδιαφέρον για το σχολείο και το διάβασµα. Είναι υπάκουος και 

επιµελής µαθητής. Στην πρόοδο του έχει συµβάλει και το οικογενειακό περιβάλλον 

γιατί ο παππούς   και η γιαγιά του ενδιαφέρονται για την πρόοδο του στο σχολείο.  
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        Τέλος η δασκάλα µου είπε πως  ο  Σάκης δεν έχει δηµιουργήσει ποτέ 

προβλήµατα συµπεριφοράς και πειθαρχίας στην τάξη. Από την αρχή του σχολικού 

έτους προσαρµόστηκε στο κλίµα της τάξης. Επίσης είναι πολύ αγαπητός σε όλους 

τους µαθητές και είναι αρκετά κοινωνικό παιδί. 

 

 

 

 

 

• Η ΑΠΟΨΗ ∆ΥΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΗ 

 

        Ο Κωνσταντίνος µου είπε για το Σάκη: « Είναι καλό παιδί, πολύ καλός 

µαθητής. Ο Σάκης µας είπε ψέµατα ότι είναι από την Ελλάδα γιατί είναι από την 

Αλβανία» 

Ο Ευθύµης µου είπε για το Σάκη: « Ο Σάκης είναι ο καλύτερος µου φίλος. Είναι ο 

καλύτερος µαθητής στη τάξη και καλό παιδί».  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Jim Cummins, 2002, Ταυτότητες υπό ∆ιαπραγµάτευση, Αθήνα, Εκδόσεις 

Gutenberg. 

• Colin Baker, 2001, Εισαγωγή στη ∆ιγλωσσία και τη ∆ίγλωσση Εκπαίδευση, Αθήνα, 

Εκδόσεις Gutenberg. 

• Μιχάλης ∆αµανάκης, 2003, Η εκπαίδευση  των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών 

µαθητών στην  Ελλάδα, ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση, Αθήνα, Gutenberg. 

• Ελένη- Σελλά Μάζη, 2001, ∆ιγλωσσία και Κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις 

Προσκήνιο. 

• Ελένη Σκούρτου, 1997, Θέµατα ∆ιγλωσσίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις 

νήσος.   

• Μιχάλης ∆αµανάκης, 1987, Μετανάστευση και Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις 

Gutenberg. 

• Γεώργιος Μάρκου Π, 1996, Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισµικότητας και η 

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Επιµόρφωση εκπαιδευτικών, Αθήνα, Εκδόσεις Γενική 

Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης. 

• Κανακίδου Ε – Παπαγιάννη Β, 1994, ∆ιαπολιτισµική Αγωγή, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ελληνικά Γράµµατα. 

• Νέλλη Κωστούλα- Μακράκη, 2001, Γλώσσα και κοινωνία, Βασικές έννοιες, 

Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχµιο.  

• Βάµβουκας  Μιχάλης – Χατζηδάκη Άσπα, 2001, Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυµνο- 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 6-8 Οκτωβρίου 2000, « Μάθηση και ∆ιδασκαλία της 

ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης γλώσσας», Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός.  

• Μήτσης Ναπολέων Σπ, 1998, Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρµοσµένης 

Γλωσσολογίας, Εισαγωγή στη ∆ιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ( ή ξένης) 

γλώσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

• Γιάννης Μπασλής, 2000, Κοινωνιογλωσσολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη. 

• Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, 2001, Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, 

Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κέντρο ελληνικής γλώσσας.     

• Judith Bell, 1999, Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής 

Έρευνας, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

• Άρθρο της Χριστίνας  Αγιακλή και της Ασπασίας Χατζηδάκη : « Όψεις της 

γλωσσικής ετερογένειας στο ελληνικό σχολείο»  Πηγή : Internet 

• Άρθρο Τσοκαλίδου  Π και Παπαρούση µε θέµα την ετερογένεια.   
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• Άρθρα από διάφορες εφηµερίδες και περιοδικά που αφορούν τη διγλωσσία στην 

κοινωνία και την εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

Ηλικία : 

Φύλο: 
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Τάξη: 

Σχολείο:   

 

 

1. Πόσα χρόνια µένεις στην Ελλάδα;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Τι δουλειά κάνουν  οι γονείς σου;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ποια είναι η µόρφωση των   γονιών σου; 

 Πατέρας                                                  Μητέρα 

∆ηµοτικό                                                  ∆ηµοτικό 

Γυµνάσιο                                                  Γυµνάσιο 

Λύκειο                                                      Λύκειο  

Πανεπιστήµιο                                          Πανεπιστήµιο 

Τεχνική Σχολή                                        Τεχνική Σχολή 

∆εν ξέρω                                                   ∆εν ξέρω 

 

 

 

 

 

 

4. Από ποια χώρα κατάγεσαι; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ποιο είναι το θρήσκευµά σου;  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Οι γονείς πόσες και ποιες γλώσσες µιλάνε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Στο σπίτι µε τους γονείς και τα αδέρφια σου, ποια γλώσσα µιλάτε;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Εσύ µιλάς καλά τα ελληνικά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Μιλάς καλά την άλλη γλώσσα σου; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

10. Ξέρεις να γράφεις στην άλλη σου γλώσσα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11. Ποια  είναι η άποψη σου για τις δυο χώρες (Ελλάδα και η χώρα καταγωγής 

σου); 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Ποια είναι η άποψη σου για τις δυο γλώσσες ( ελληνικά και την άλλη σου 

γλώσσα);    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Ποιες  είναι οι σχέσεις σου µε τους συµµαθητές σου;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Σε ευχαριστώ πολύ  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Σχολείο: 

Τάξη: 
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1. Γνωρίζετε κάποιον ορισµό της διγλωσσίας ;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Τι σηµαίνει για εσάς ο όρος «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Αναφέρετε προβλήµατα και θέµατα που αφορούν τους δίγλωσσους, τα οποία 

συναντήσατε στην εκπαιδευτική σας πορεία. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Έχετε παρακολουθήσει σεµινάρια που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Ποια γλώσσα χρησιµοποιούν οι δίγλωσσοι µαθητές στο σπίτι τους;   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Τι λετε στους γονείς όταν σας ρωτάνε ποια γλώσσα να χρησιµοποιούν στο 

σπίτι;   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

7.  Τι επιδόσεις έχουν οι δίγλωσσοι µαθητές γενικά σε όλα τα µαθήµατα; 

Απαντήστε µε βάση µια κλίµακα από το µέτρια ως άριστη. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις επιδόσεις των αγοριών και των 

κοριτσιών;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.  ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δίγλωσσοι στα µαθηµατικά και στη 

γλώσσα.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10.  ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δίγλωσσοι µαθητές στο µάθηµα της 

γλώσσας και πιο συγκεκριµένα στους εξής τοµείς:   

-γραπτός λόγος ………………………………………………………………………... 

-σύνταξη……………………………………………………………………………….. 

-ορθογραφία…………………………………………………………………………… 

-κατανόηση των εννοιών……………………………………………………………… 

-λεξιλόγιο……………………………………………………………………………… 

-προφορικός λόγος …………………………………………………………………… 

 

 

 

11. Οι γονείς συνεργάζονται µαζί σας για τον πρόοδο των παιδιών και τα 

προβλήµατα που προκύπτουν στο σχολείο;             

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 



 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,

7' ...._.-......_~.

ι
,Ι ι

~ ,
..~

Χ f>

Ι. ι ~:>.'

, -.<:

1
- c...t....'. -

....... "....... <?"~ι - ,..,1.... ...." - ιι.-..u - . \.,

. r
1-

Ι

ΚbίT~3(~-1,a Ι

ιιι '_ , :< :,. '-: t.~L1?b Q
ι ... ~

-
....... \ ~ ι ,

ν. II ο ,~ύ j T;.,t '/ .~~ ~b·~tfJtitoit,

s:...~~ ._-----='-_~ ....lIII!W'!fflfP



"- ~- _ ••.._~-- .,,-0 ---.----__~ . • __ I-',... ·....it:~

Ι
Ι
Ι;-----i ~πλ!ίρωσε τις προτάσειι:: για να βγαίνει σωστό

--- νoruια : ( \-----'f Για ν,α φτιάξουμε κέικ χρειαζρ μαστε.σ.2l.l:ι.:ιρ ι..";(-~:
_-.---;.: .eζ)r:v:-e. r;vΡc.Ω<J%α..~ι.. =f:J(J..)fht •••••• ••• •.. r •••••'.
i ! Το γιαούρτι ~oυ αρέσει να το τρώω .~JJ~••fAJC?\~ ...
Ι i TΚd.-L. · · ·~αp.')J'"l.α•• ·•·•·•: ··:·· ·•::;;;,;.:;,::ι·":;,~·;(:;········

! α φρουτα που προτιμω ειναι ./Γ ψ...μ ~υ.... ν~ψ••••••••

!---: ..KriJ ΤΩ 'r!ι.~ .
! : Στο διάλειμμα συνήθως τρώω τυρόπιτα .
Ι

---'-

t

1

] ~

......................•.•.......................................

11
'.
j'

i

ι

ί --- Όταν τελειώνωτο διάβασμα........................... .__ 1

ι ι· ι

Ι "! ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 8-8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ...~-_-"-

Ι ' . ,~,

1'===1: -1Iri-! : --~

--~; );> πηγαίνω για παιχνίδι. H~-------;-ι
~ II~ 1,~11 κα] καούδια. ~. ι-
~ ~ ~!

~~~tIιvιiva και το ;(~~πo~ξ~ t! ...J
! ι

~ και πίνω χυμό. ! j
!

Η "i-
:; ;r-'f- .- _. -.
, ι

i------.
Ι

-I~I----..---.~

Ι



k<1 Ι \ ΤΙ ~ '..:) - HJ.1j τr
κ 'v, ιν, { ΓΙ.Π

1

1

Ι -----C~-.α/o< Ad6aL~,--~ 3 \\~G..-Τ-~Ε:-L\ I:Lv~~~~h_i-
1 -~<-L---6~-Ψ-U fJ.λQq-v~~ {JQ-~~~--L\..~-_Q~.D::LQG_~~~--

--Jd'--!C:- (.)..) YJ '\J \ '(~ ~~~CL~---

1

1

, ,,- ' , .
, .
--------------- ---- ----_._--_._._---_ ..._ ..-

--'---- ---------

1-----------
1------------



._----_---.:+:~

ι.

oV

}
1"[ ~ϊ:;! Ρ i;k (

!.;

Δ~ -

ο

X~J ~ΙCΔ η .,
\ιi-1YC ~Ρ C1 s

-10 'ίG ttίCTC<2J V (



f'ν ... ,....
, ι

-lΥί:ψ-~ .σ:τα,--<_L...J.A-pdeci \)\)<...~ 3 \\ ~ox'c.ι.LE3- \ ~ν ~ G ~ ~~ t-~~

-~<..:L-&~--4-Lυ fΙλQQ_\Ι~U ~9~-Τ~~ \J~:LQ<L~~~--

--r f:- ( ).) Υ:1 ν \~ ~t+~~

__~-!ί_~-~__4-~(_'.LJ.π -_~:~ιΛι... -__".:'~~--..Lι'-..',_'_'~.--.~ _

,Ιι ' ι Ι

____~~--_c_~_.__'_~--- ----- ------------------------

Ί ------------------------------_._--

J



ι ------~1----
1

1

Στιs ξ.Ρωτn6ξ.ΙS

απαVΤώ μξ. ΟΑο!dnΡωμivn

απάVΤΠ6Π. Δ,vω OVOpaTG
6τα παιδιά.

. Τι καvει το κορ(τσι,'

-,1,",,,:

.'"- --...,
••••••••••••••••••• 4\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ϊι κάvοuv τα παιδιά:

, ζ ι17rr \ :;, 'ί·~~· r, --Ι f'"' ...:.. ro ........._ _ ; -: ςo~~ ..';J••••••••••••••••• ••••••••••••••

, J

~""""" -r'l "ί.
ο !. ~ν?y ..:_ .. ..' -:- : •.. _ ...•....... : ~ .. _ .

...........................................................................................

............................................ .

.......L1 :r.~.:; ..:.: ~. ~~: .: 0.0 •• 0.0 •••••• 0.0 •••• 0.0

·················~· ················1·~·-ό'::':.: .
-Ι

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

~-

Ι

+
i

Ι

Ι

1
i
t
J
i

--:-'--,--,-
ι ,

ϊι κόvει το αγόρι:
\ .

/ ... !' .. r Ι ,,,.!,ι ... ~

•••••_•.••••••••• ~ •. J•••.•••. ~ ••••• ::-••• '" .•••••••••.••.••••••••••.••••••...••••• " ..••...••.

.. :.:': -:.. ι: .~ :\.:::! Ξ.~ ';-ό..~. '_:::: .

ιIjj O ;/
..................jf/!Τ1μ;!.!Jο. Υ..αΡια ~ .
...........................................................................................



\

~C~\Cl-=~λ_v; . ::~-: 0_. _-C~v

r--,

UI
. '" '.::.. ~I "ι' /'" ') .,\/

τ \.._'-- '- '\.,...

r/f:J
ι

- \ . i '. ; ,,', - "l \ .",!",,,. .ι'μ cl~_,··.. _V __ ~ ),-_

μ..::..~ωραια.
;

". \

-t

1

1

J



___ ο __ -+-- _

; Τι κάνει το κορ[τσι;

Τ
...... ;.' '. :..:. ~ ~..7:: !:c.ι;;ι,L ζ f.. 1. μ:: ,.. :c.. ι:. .
,
, -
Ι' r' "~ ::ι ( ---Ι 1 7 - Ir J '

•••• : •••••••••• 0 •••• _ r., 1._._ ;,!.ι ο ••' •• :. .c.L1[; .,r>.~LlJ(λ.-

.<':-1.\ ..

-..:[1 κάνει το aγόρ~:
,-

ι ... ".. ~ . . - - r- _ .
• •••..:.:.~: • •••••••• :-.:-~." •• ; •••••••••• ,,, •• -:- •••••••••~ 0,0' •• , •• : ••••••••••••••••

,
".~:.C;. ":<100:::::. ~;: :~ ".:: : " " " ι .



f .

. Ίrσ U . Ι.ιdcι

ι ι

Ίr ά.Ρα t·u Ρ ο - ..-1:". Υ1 s '"r c<-"ξ"_η )kοι (;.~ ς ιv α.1Τ lJ _Τ: Ο
/J, ι ~

fJ-c'J f.<α.L ~ ). c. fΓ.ω ~

--~ A~r.,", Τ d- 77CL~JLd -Π0 υ 'πd.~ς.οu V (c"[ υ.
• ~ Ι Ι

.. Ι. ν οf..ι. ε -ΙrrL.)ίοU) :' . στο . ΓLLu 1'-.0 •

Όιο TT~P d- --ε ~y cι.ι. Τ ο. b<1.JλLiΛε.~,_

ΟΙ GpJ'aτι ζ rρLLfL χων τψ u "//. ,

Έ~ ~ ΓΤω' Jrώλ:" 1Tc<LJ;b. uτ(ο τ c 1TaF~GUPC
1 f

Lrο ι) Κ .::t, \)Ου v 6"υμ.ν CL e-t: ι.. ι~ ~ ιι

'ι'
.' Ι

/ ιΙC-Ι~L--
ι ι



r ',""'" .~,
----L1>~--.σ:rα.... Αdfu-~<....a 3 --S:L~G...~u6.-E:L \ Α~~~'-L-~'r~

-~'-L-_~--4-1-u 1J-λQζ<~~ ~Qα~__ΊΔ.. ),. \J y.a:::c...QG-~~~_

Γ'- '= (. ).) Υ1 ν \ '{~ ίf-Clj+~CL_---

._------'----'-----



- - - .. -- _ ..

l

Ι

Ι

!
J

j

,

----------------- - ----- ----- ----- ----

j

J

J

, __--""--'----1"..,......1 -'.6.1'. ; (. ; - /"YII_~.JJ"-.1.... ~ V') \ -Ί ( . - Λ. ι . rr.-· - - -. ".. - !
,-- - ~ .,----- - - -- -----..-~---\L.L:....'_'+.r_~- ------"'"'---~ --- Ι

ι ι:, ι: - -!
\ , ι

'\ '/_f\'L \} L U <,X'l "[__''': 1'7 (~:j-\,----,-1C->-"""J J Γιν ... . • 'ς i 'ν.~ ~ ~ ι-"--~ ~_\::1"':~..c.._~~\'-'- -t ---- i

1 i i1----v--- -----------.------~-- ... --- --- 11

---- --- _ΔΡ+~C'-(~-=Ο'----7"'-i~-......./'-/~ς-\-~-~~----------t-L - -- ~--- :i
J ι " \!



ι ~,,"CL1α. Α;:ι~,,; 3 \\'t<L"-~' &ν 'Q ~ "1:~ 'iL\cL~
1 ~<-A..-_~-i.f--W , f1λQq-~~ ~\λα~~~-\l~LQG-~~-

--Γ~ ~\)VJ\J\'(c..ι ~-,I,-~~Q---------------

1 ()LQ r/o ');./ "ilΟ (jrι 1/~et) rt
ι ι . ""

/

Ι

~

Ι

J

1

1

J



. .,
Π':'-ι-λ-:1tη

Ι .

- 0- •

. - .

ι

rο..ινΟ1ο..γ

κο-ι )I)'dT1..f'1

; ι ~A.'

-

~001

.... ..: .-~'.'" -;.. ., j

.!11. ν~ λ~" u
/ ι

~- ::Ίr.tf,γγ-ο ί2. Ρ '1 &,0 "r'- '7J<:1uκο:.λι

• . ι Ι ι

~ Ο ...7f'..J ί.Υ 'ΛJ 1~ ό.....v α-κρ ι ~ ""S

--Δ1~i1;fΨ>

ΔΙU1.;:~,!-_ 2;ι - .4a.ρτι'οu
.---- -~._- AJ- -:3 ~Ot .

r-~F D..~4~ Χ ρονl Q Τ10\ \~

-
Ι,.. \ .'.....__.....)-..... -.. ·_·'ι..,..ι:"''''J1''~· ~ ..... ,. 1 • .. ι

.: r,~r~~--I""ΙΙΙfΟτtΡο>.).ίdaο~~~~)λι(6- Aί'lσ'T~PO)

Ι

J

J

j



-.
'"

1
" 17 Mα;~' -r :..iC ;)

11 -s
....

.:';.- ...

ι

j..<uX ~o (C ~P ~(. Oν'~ ,:"t':':r.:::
J

,
ο -.:::::- " ιL OL,() λ ο

Ι

1
Iλ-i
ι

ι

1 υ Ί>->

_-.-' J • _

_ .• Α ~../VV

r ι~ '..,J.J c" .- U tl.~.
Ι

Cl -:r 1 uηooI .Ξ '/'~3 )

k' c?r Α c Y"f"~' ~ Ε '~~

;"

Ι

J

]

1

-13

ϊ
Ι:

j,

::1

1s -3-C

ι

'1fλ '1fwHlvo) t.7Γl,oncυ ~;/5

q όό U.C 0$,1 :: Υα. ς kb( ')-.!;..~;: ~p,,-yT"'~ l'-~ S

ι Ι; "

'Ovt='::..E.., Ύ..ιλ.lpΙO VC( π"cι;[, γα !:.(.!,γ~l,

1.1 'ι να~
"

Ι;Ι. ,

J

.' ,

!~\.,..,..~ ...: Ka".rC;,
-'.
~.'&



! --l9c.ψ-c;:. .~~~~ 3 S'\~G-Τ~~\ Αν ~~'U 1;'E-~i
1 ~SA-_~-4--i-U fu-Qqkll~ \J\λο.~-=:L~S:- -\l~~G_C:::~_~)._

τΙf-- ().).VJν\'{~ ~~-rcCLΤ~-----------------

ι

6V,~:',. ζΈ"; kq,

ι

Tf Ε ~ ι f1 ϊ~·

{

ο 11 v α . kc:ι γι,
, Ι

'rΊcι ~[ rL v α
ι

_-IO...L-4'.J--J_γ-"----'-C4~_~ku:cι::L,-4-~------(,ζT~t;'--'-'\J'---t(""--'---~ --+f-4---4-,τ--<-.;ο,-,Ί'--\\~Ο~'ι~-r~__""'_.:.--~'":.α'i"ί-6-6 _

-------------------------------------------

j

Ι



Ι-

.. 1 .-

.'
/-Γ
~.,

..:

ι...~_ __ _ '_.-

-:;'::Ι ,,:.,-.'

/

"ϊ ι ι

. D UJ.. cΙf ,'-: C/__

" "",

·~~_-., Z1~
t



.."-' -/ .

ι

Ι

\ .' ~,
\' , ,
.Ι .'-..J.

. .1.

~

{)OιJ. 0('
ι

--_._~--
,,".~~'--' _..

,Ι. ,Υ •. _ .....

V' Ι Ι- - . - -." '" ~
./

Ί5 _ι~- ι--ι .
J

r

,/. ! .... :--(: ,
~-""'r·ll... ... ,.. .

- -- . .

?- -- ---:----
ι (;;( -- .

~'- ". ",

- ~---

Κο

ι

· '_..- -'.-

. u---
·.Tc ..- (CΙΥ Θ P-~

(j ι·
(\'--- Ι lv -τ- \". . _ ι.. ._1.. 1"

Ε ~., ~.~)- ~ " ,r\ !.?--- .' ,- _ __
· '-...j.' ι.... ~ ~ c..-..J u..,

~ ...

L

Ι

'-

'-

t
Γ

ι

'---Ί..

, <



...~";'

ΤΟ f1HMA. Κφlaκl1 n Οκ,ωf\ρ'nu

Τ". ΝΟΤΑΣ ΤΡIΠ<Α

ΕΚΑΤΟ ~ιλιάιiες αλλοδαπαί και noλlWO'

m"'....-n:ς μα{)η1tς Kάθovιαι εφέτος στα θρα.

νίπ ήλης της χώρας, ενώ ένας στοl><; Ewia
μα{)η1tςπol. φmτoύνστο δηρστικό Είl'Οl αΛ·

A,,/i(mΌC;.Ο χώροςΤΟl1 δημστικαι',σχολείου

ε{l'αι η 'κοΡδιά. της EιmOίδεl1σης των αλ·

λnδαπών μαθηtών αφοι', φοιτούν οε 01Jt0

ΠΕΡIΠΩI1 55.000 μοθηΤΕς πο" έχουν έλθΕΙ

-0110 αλ/οu.. η σuvφllTttXήnλεtoνότητατων

οποίων πρσέρχτ-ιαl αnό την ι\λβaνία. Απά

την ΠΕΡΙοδο 1995-1996 ως Εφέτος, ενώ ο

συνολικός μαθη-nκόc; πληθυσμΌC; στο Δη.

μστικά μElώνεταl Kαtά 5'::,. έχουμε μια αι).

ξηση των αλ/oδanών μαθηtών της τάξεως

του ~oo~. Πέρυσι οι παλlVVOOtΟύνπ:ς και

αλ/oδιmoί μαOη1tς αnσttλoύσaν τον έναν

στοικ; έξι μαθητες των δημστικών σχολείων

ΚΟΙ τον εναν. πιριnoυ. <πους εmά tωY γυ

μνασίων. ενώ στο σύνοΛο του μαθη-nκοu

πληθt>σμOύ της πρωτοβάθμιας και της δΕυ·

τεραβόθμιας ΕΧΙ1αίδευσης συιηιετέ"(ouv με

ποσοστό 12,S~ Το φαινόμενο ωaτOOo Ei·
ναι εντovό'ttρα στα μεγάλα αστικά κiνtρα

και ιδιαίτερα στην Αθήνα. στην οποια υπάρ

χουν σχολεία όπου το ποσοστό των αλ/ο·

δanών και των noλIVVOOtOύνrwv μαθητ

φθάνει το 7S~. Για παράδειγμα. η Καλ

θέα είναι μια περιαχή ΠΟl1 φιλο.!;ενεί \ΙΣ\

.\0 μiρoς πoνriων μεταναστών αnό την nρ<

ην ΕΣΣΔ καιτροφοδστΣί τα σχολεία της κ'

θώς και τα σχαλεία της ευρύttρης περιοχ!

με EKαtoντάδες παλιννoιπoύνrες (κυρίω

Πoνtioιx) και αλλoδanoύς (κυρίως λ/j!<,

ιιούς) μαθητες.

• Εκατό χιλιάδεs παιδιά εΣνων μεταναστών, i<UpiWS Αλβανών ή παλΙν/οστούντων Ποντίων, κάθονται εφέτοs στα θρανία σε όλη τη χώρα

ΘεαμαΉΚή αύ&ιση των αλλοδαπώνμαθητών
ΣΕ σχολεία ms AOrivas το πoσoσrό των παιδιών που ήλθαν από το εΕωτεριχό φθάνει το 75%

Ηητιιlν μεσα :<01 :ίω ann 7Τ

ταΕη ι)εν Ilnao"{ot'V olwna t

<ο πooμ.\ημαto. ,) oonκo.
ιΠΩ 310 u.nμσπ)(n :'ι,U,\ειn \r,
Κοτω noτnma. onno ΤΩ ;'11).

·1nmn των ο.\.\υ,10πων Ξ:·

πεD\'ιΊ ίΟ ΞO~.•IQC .\εεl .......

palm1plmlKO: ·ι7οο0;πι.

σι:uμιωσης δεν ανπuετα'

(συν κatiολοι' "'.:0 παιό •
Erowc rφcσnaθriσει ως Ο
ALtO να aνστmt[ΟL'με μια (Ι-- ..

.~,α ως πρα: συτο το ίη.'

mμσ. Οσον αφοΟΟ το ricua
iOU cπ.πcδoυ του σιυΑ.εΙ0υ

oεv vσμ.{ω dn ιιπαρ\τ. χα

πο,ο οημανπκο ποο(j;'ημο

'<σθώς ολοι ο. μοθητ"ς uc
δυσκολ,ες στη }'λώσσσ <σ·

I'OW εππτpCσffl:rσμσtJήμσrσ

σnς ληoμcvι:ς ~a[Lις Ι'Πη....

δοττ7ς~ οι onοιί:ς rrpσrει ''''
mάp.tΌL'Vοε ci.ia τα otΌΛCIα

που ι;row rrrMn σrrσ δό<σ μα

θητά; με nρo(J).ήμσrσ }'λώσ

σας_. λnό τ"ν n.λε.υρό "ο\)'

υπouρ",;oυ Παιδείας n κ. !<ι>- ."
τσης εmσπμοlVE1: .Εχα·όποι....;
ιιπιiρ.ΙΌW aλloδaπo,' μαιJη:

τα; },α nnWi.\POVIO aναι πιο:

λί}τς ο, τάΕεις ιιπ0δσττ7ς },ιτ'

ΓΙ' Θέλουμε νο ΟΠοΦ/J}'Oυμ" ~

την ι-κετοπο,ηστι των aλλD";)
δσnων μσΘητω"" Ο δόσκo~'
\ος r:ε rrφλεio mς Νέος Σ!Jψ :
νης 6nou το 150; των μαΗη-... '
ίίιJν εi\'οι α.\ι\oΩa.noί Χ. χ.... Λά.·.·

yιoc μας.1iΣt mI ιι\iο" ιιποΟ-:
\ΤΙ μια κa.\ή anopρo<pη-nKnj:--'
ππα των a.IλoδanI.:ιvμαtJητ~

mo ",\ο.\ειο.• Το ποιό/α πόυ
CΡI·oντoι π/ο μη'σλa ,8'1Ο
t.ϊrvvI I(G' aor:(OL'V σπα nc
7ρωτcc :-0[=1( ι:rουv Π()Q

μλημστσμοtJησης.AL'!'j που
':cxn.'()w '1λιΚΙ0κa1(Q\UV1KC

την Α' ιοΕη 16 ετωνΙ Οτ/ σv

\,'C'\rra Π()OOαρμOίOVΤDΙ ,70

;'ύ πιο cυκο.ω-

Οι rnl"nlκα.\ισtέc5aσxa

\nl ΟΠΩ τη\' n.\ειιοο ΤΩΟ( c:m·

~ J11μal\'οιJ\' τ/ν ο\'Ο\"Καισπττα

εnιucιρφωιmς των (J(1tοliιειl

:ΙK(~\' με lα'(\..ρρυtJιμa oqJινα

1)10 KOHι~ 1\01 της μ(ίωσης

τα" ap,t\Jou των μatJrr'tωνανα

τμημα. -Οι δάOKσλa, κο;'.,..

μΠΟL;'" μόl'O' τοιος. Ι;ή.lωm:

\οοοκτηρισπκα n πρήEδpnς

'ΤΚ J,ΟΟnκa.Ιικης Ouoσno,,·

.iίος ιΔΟΕ1 κ. Β. Παλη"αν

,ης ι) κ .l. .\\ποοτης. ~(.'.ΙX

:ο,'.).Σ rης JOE. ιπ'nημoιιτι:

~Γ;α ~a O1.Όλczσ 70υ () aD1H-

,JO( "'.:fύν ΩMooσnων :ίιJtln.

·':'t· _'πε~μΠ1\T~ :0 .50~ ,40
"'οι:ππ 'o'n ;.ιι:ι(~παι .) I-:J)J"""

...ι.."Ι(' :ων llGffnn.ιv {J'I.'O' Γ':ιf1μG

'0;-; :aΓε JJϊtl1(·C:GI c[:rrrr

,IK(:'::c.,.rι ,;tI>aOKιΊJJt] ;{)Οο

• [·::ι:'ΏΙ·'Ο iT~C.;yrrl f:'!....

"{JrΠiKn t--ν:πtJC1a O"iQ r.a:tita

.,,

:..παοΞο οι.'οlOσττχη :......-:cE.?
:-CL'C σπc σιf:ιλ..ικ[(' :aE~:c ("αι

:-0 μαΝημα \ο'Π "I\-'[7ΠΙ ./ε ~α·

Wrει:ΧJL'C 'ιJfΠ\.'. ':.'((:Ι'Ο ι"":'":ι

ση, 70υ rJα 7DCΠει ~'α .Jι1(

(1ΠΠC1\ΌλJ,πε: "'ιι..t..,)\o' ~IΙ·r.ι 11

)oirJr: ~HΠ 'L>(Tr .,ε ·0 ......=..,.,;

"'ΓΊ.,· ..:ηί.Jlκr.ς . λJJύOαι' .,;..'\'

'"Τα:,)ιιι",,' ,;[~(_'\o'"

.~ι T'(I1t 11 \ ,J~"r:(' Ι (~.rr.I, '. 1 

·:"111 ;~!ί,I'\' ιl H'~"""'--" \ 'ι

. :~::ι: rrι,,I,\ΤΥ .

ΥΙΗ 11 ".,,\,\,1·,111: ι'. ·1

;-Ιϊ:ί:.ν) ,', \1 nn~~..: ·Ίι\' ,ι;·

όικο τπι,<, χώδικαετnxO'\'(ι)1:ιaς~αι

δι:ν πθπσι θtuσ oaruwuou. jεy 'ο

μi{ω ΟΠ το mInc60 της τοΕ:ις πε·

φτει c[αιηας αυrωv rωv παιc'ιων.

α.Ua καλο r)α ηταν να ι'ΠοoyrtC':ac
Τf}OΠCΚ: ;'10 'ι:α ε[o,κεxωvovrπι AJ }'Ο

nεpIaσoτC/XJ με τη }'i..ωσσα ποοτσυ

μπουν σης roiclc. Ε;'ω δεν ι-rω

σκοπο να πapω την Ifοοη μου σπο

aιπο ΓΟ oyσ..l.εισ. Ηταν και η αόελ·

ιΡη της εδώ και δεν εΙΙGUε KQ\'C",'a

rτρo{Jlημσ. Ξμσι της aπoΨηςαπ Ι)

μαθηmς εινaι εκεΖν<χ ;του "(αΙ'ΕΙ

το lJl'OA.εzo κα. όrz το ιJγDλ..εIo -:ov
μσθητη. Κοι η κοοη το!'. gίΙη. noo
<Jθέ'π:ι: .Erω πολλι:ς φιΑες aπl) την

-UEavιa. Jcv raQKωνoUDarc'<DtJo.
λαυ- .

~.{ -.
.. "'? , ..
,::~ '""ι ...

οι ooλλoi αλλo6anoI~ ιmρcάz.ooν

το επίπεδα m. τάεπ..
omμά π κuρίo βσmλιιυ1 Γιαννonoύλoυ.

ms onotαs και Μ τρία παιδιά φonouv <Π ΣΧΟΑι:IΟ

μ.ε υψnλό noooατό αλλoδaιIων (3.10 Δnυoπκo)

\. :Α.Α, ... ',;:7, .\.. ·.cr.,,; \..[:

:JΟΟι;JωΙJE:νοl, ,Ία ποεπε. ~'α

σι,,\'εO}'α{oνrαl ;lc :οι'(" t·K·
παιO'CΙΤlXOΙY: \70 '/0 σ1ιλυο..
,τα, "'το" προμλιιμστα μεσσ

'J'Tl'\-' :-αΕη ..
Το ~4έι;σ 7111\' I'L\\onon",v

Jοt-Jην,,\' '1nf1ι1'\'Il.\(Ι :n ~L\L\)...

~(lω ,;ωΙTmιt1 ,r.I ;~\'(:.\."1E

,(11 ιΤ'!'υψι,,\Ό ι;( 00" ;:0(" -tnr
, ~Dt~(IICtflC ,1(, 'IJ 7tJ("'''
\ιoc .:a ,/",.." 'Π .. -.':'\ .·ΙΙ :Γ·

;Jaιa δεν εΥοψε φτσσεr στο στιμεΙΙ]

\'0 κσ\'Οι'υεπαοοπονοστονσύ~

}·ο. ι1λλa ouτo δεν σημαινει όn η

'<arσστσση δεν uσς aπσσyo.lεr. ΟΙ

}'O\'CIC ;0 σι'(-ηταμεμετaiύμας .'("σι

tJa -1c...;.ouc να ;'.vc. Kαn yr' avro•.
~rr..ΎIKa παvτως το ι:πιπεΟΟ της 76
Εης ;τεφτ(. σταν η TtλEJ'oνότ/τα της

tt"'at aλΛ.oόaπoιμαtJητες.λέει ενοc
πατwaς ποl) θέλει \'0 δΙΟτ/ρησειτην

α\'ω""υια ΤΟ1l.

l'πσοΧΕΙ ουως και η ονηθετη άπα

'Ι'η Eτm <,πως την Eiέφρaστ ο Κ. Π.

\ιικο,'οος. Ίου onoloo η κόρη πη

','ΟΙ\ΤΙ στη g' δημσnxoυ στο \0100"(0

\ειο: .j{ ,<ορη μου δεν ανημετωm·

ζε: KG"n:a ΠIXJΡlημαμε τα πσιδιο

<lλ.<ων WvΙΚΟτητων.Erouv J)ρει τον

rιεσcτc JOO'/frY1ιN σε ,.,;'η ;η

\,lιIυΠ ΠΟΙ' Να !'L:ψα{ο\.7ΠΙσης

:-α[ι'ι: ;ποι;....,ι.. ·'. :'"α -;:Jημα

ra QO'I'I1'\'f'(/1.f1'\7n: απσ :-σv !ΟΙ'"

~10 ,){.:,'(:'(,: .. J(TT[' ',-,7 .IΠ('ΟΠΙ,\'

ι'α ·οωΙ'Ο1·σι,,\' ΌΙ':-ΠιΡΟ\'α

,;( :'7" ~......πoΞ.'" :- ••( :,!:,-::,: ,e-
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·'1T)C ·,11 •.)1 ...... -::: ,~.:n--

Φ ιλίεs (ι\λά και επιφυλάΕειs

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ. ππο' ·,.\0 ποll Ο\'Ω\νω·

ρίίΟl1ν ση τα παιδια tO\)« σΝlμιι;}

\"ΩΙΙΥ πο.\,·ι ΚΟο\α μι τοο<:: αλ.\oOαnOI~

μαθητες. οριml[νcιt I::KrρραίOΙιν κα·

ποιες επιφιιλαΕε:ι, για το εηιπεδο

to" fT((),\ειοιl. Η KHJ1G Boιnλικη Γιον

νΩΠ()1I.\Οtl, ΠLC ,)ΠΟΙΩC '<ΠΙ το ,:ρια

nOlnIo ηη\ΌIνCΙHνιΠΟ J Ιι) ΔημGτ1KO

Σχολείο. μac οηε: ,Τα παι61α μου

σι'μΡιω'·οιψ μια ιa.oα ,,:ΠΙ [',να. ψΙ

101 με τα [ένα. Το μπ"" πO\rηΠKO

ειι.'σι όπ με TΠOnI'C ':Σ"\'οι'ς ;JatJry

τες πocι πισω το ιϊΤ,πι60 rηc ΓΠ

(ης. Αν κοι ι·ΠΠΡtει 1(0' βorttJnr:.

κός OOGKa1oc ΠΟΙ' 'fnvr. mlnλJΌ'"

μαθήματα στπ nn.nra ππυ I;n.' ~i·

ρουν κα..ία Γη }'uvooa. ι'ομιι:ω ιJΠ

το npό{JJ.ημσ .5cv εEaλErιρετσι. B<i.

Η ΙΥΝΎΠΑΡΞΗ

(J\'Πμετωπι(cι με τροπο (mrr
ΓcΑcσματικο ΓΟ(']Π :'ΙΠ :πι·,

aJJ.ι:xXmolIf.;f)(}() κα, )1Π ~oι('

cλλη~τc /ιπΗητ(c~ Ilac \...([\ ,)
I1ιptlnClI'p\'1iC nOIt')(\{1C" ~.

Γκεσοι'ι\ης '1\,ClIfIrpnUf\O(

Im)\' 1"'nanE.n ΤΙ,1\' 1(l.'(ι,,\· ι 'n()

,C)(J'(11C. 7',1V -ron\'TlIrτnnIι:II.., \'
μ(H~ημστ(,I\' ,\(11 {ι.ι\· '·;HH':I· i ,.

τιιηlll\r,ι\' '1"(n\rII,,\ .::.: ,'1.':.

(11ιι.τa rη(),;l'1n :Τ:'r~ιηr' ',::

Jct-rcorx' /inaKCUlY~ 'Ι\'Ι" ,.

Jf1 \ΠΟΟι-:τrnlιm"'Ι1 'r::nl '/{
)n;ΙΙΟί·{]1ηπ,I..;.Ή."'c)\Γ.'.·" ..

Τ
ο ιηοl'«(ίο nnotP'(f'νtaI

nnt') έΡ(ιl\,α nol, έ"{Ο\' ....

nn<1\11(nOnoIl1CT{1 f) ()(noln(t....
Η)(Ο( ΓrιΠ'\,Ι1Hlς Κ. Χρ. Κό

tmKac χιιι η Κ'ιΡία Ε,'Ι() Πο-

.\ίτη,' \ΙΓ τίι\" ,Πn..\ι\,\·ο(ποιl

\,rι.: "ω n,\\()ί~(1Πf)1 (πη\' ελ·

'\'1',,01 rχπσιnrl>fΤ11" και απ()

καλιιm(lιιv "1 Οεαμστιχή αλ-

.Inl,; πις '"(1111(;0<:" των σχο

'\ΙΚΙ;)\, μος τάίεων το τrλειJ

lοlα '(ρΟ"Π. Τηνa.lλa,ή ΟΙ""

το IInOI'Q'\1:iO naIl)tiac προ

{mot+η",. ,,(1 την (1\1'111nωπί

ΙΚ1 μ( lη fifllIHHIQ\,a τόΕ.εων

1'~)~1< ΚΟΙ rpρσνπστηpιo

I(ι;ιv μotfι"μάτωvnnoυτα παι

ntό τω\' α.\.\(~π(;)\'μπορι)l"'"

\~ \1n.'("1I\"OI,/\' τα (.\\n",κό 00

ρά\\η,Iι1μι: την τaEι1 mυι:. t\';,
Η[ πριιηl':νις nεριmώσttς

ι>Πilιr'<τ' .m 1ir,''TEpnςIiό""α·

.1<>( μi"" ''τ/\' 0'1"'''''' nρι>

.ιιμiνο,' ''Ο l!<>ηOηΙloUν μα·

"ηπιοιcn τα "011)14 oV1'ci••
{11f'\(.,.m rtιnO\ht\r1"CC'1\ "-οι

σιιWWιcη.\,oηίς εΠιfπψaί",Ωιιν

""' .. πlΙJΊς ι nolitl'(l\c:; fIa πρε'

nn \'0 at~Antiv..,,0 νο Kαι\ι·~

mnlrν ι\,\π Υα (J"(n,\.ιΙο και \~

lιη hη\ιl rΗ 'n\'flt',\'1ΠI nnΟUλtι.

\1<1tn ιΤΤfl \'(1 "πο...'(ι,φόιl .. η

tαΙπ. (\'Ι,Ι οηου IIIHI(J'«(I με·

1'ό.Ιος οΡιflμnς o.~I"Ι;απι~ν

μo~(;I\' Ηη πο':Π(1 \'n nηιll·

IM'fJ\''ιII"'''OI \II)l.ncl '\1Ι11IΙ"Ω ιπα

οποίο t~t O\illl,,\,ClI\fI nπς (".
nαln.rιηl~(Μ· 11\'0 ~O \lnt!Il1f(

C"nl'i'nHιtI)l.1I ΜΙΙ (\'ac nποl·

r\ειrnJl\t'ις 0\'1\ 15IJoH"HC (πα

\"n1Q\'f.I\rTio ()Πfιlζ ο\·αφε·

(>(HΙV ΙJοΗηtic. \l1\'CΙC ΚΟΙ 0\

OO1hιtmKoi, οι μlκpnί lια~

ΙΣζ KmOtrrt)\'OI'V \'0 cη,ιι!3Η

\"nWIY 11!"taE", {n1'( .'(ι,φιc κα·

\-(\,0 np(IU'\'H!O. ε\,/,ι (n'rrl ....

,\ι1κτι)l.Ν ....0 \\J C,1 ... '('Jt C(1\111 ι)(
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I1Κ(; In~rtllIln ι ... ,'!ιη ~(\' '_"{rI

Entt(ll\t+r\ n\' ι Ι)", -r'Hri fI.(1\ΤΙC

I'm 11(1\-0 (\11 1r .. Tf,I\' 1I(1f}η·
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.\1'9(rlfl. [\"(':\ ιππ ""Ι1ιι,.,.Ίπrχt

(ιπρt\'ό. \"[\'(H~" το ΊΟα:, τ()ιι

μαHηη~(1", Π\IlΙ~Ι'Ι,\IOI' (j\'(]1

cι\.\nιIXΊπo. ()n, On(k'1.rI","\,~

(Ι 11 (Ρε''''" f{1I· ΚπτιηκιΊ τα

nathIH ('Η'10 1'\,,01\'01'\' \"Ρη',n",

ιχι: Ι'τ/\' n\"f)(1 rιJH1I nOC "(1\
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\,ο,ηrc Ιπ \ r""I .... ,tlrc.\Irl\Cl·

\1II'n\TIO ,n'\Tn\1 '11 ι1\'10",,

\1fT/"\''''! i

"'Τ'1 I[ιl ,,,',1'; ;:'~(ηη:ιι

'--;'π ,110Ι'Ο)Τ:Ο i'ιl',';C'(':Ι .,,\,



r
) ΒΗΜΑ, ΚιJριιuα\ 11ouλlou 2002 Α45

i\tAZIΚHaopoήμE1UIIOOIών-και~

~-στιινEMάδcικαιστις

~\w; ωρωnαiιcές xώιIa: ιαrτιί ΊJIV 1Ε

ιιαιa δaαιΣτία txa nρoιcσλtoα ιιο.\ο

; και αύΙιθε1ες μmιβoλίJ; στο lCOMι)o

•.Λό και~rιρoφIλtωνχωρών

~Aντιλι\Ψaς ρατoιoτucές. ξe.

,oφojIucές, noo ouvq3αλαν ΜΑΣΖU όλο

"και στιιν fXλαI.vcή άvoδo_ οιφο.

ξιών lC\νή~ων. Πόσο βάση έχουν

. ωι; οι ανnλήψεU; αυτέc, rιocoι είΥΙΙΙ

οι μUθoι και πotα η πικιwαnιeόultα;

.f>1:αiw οι μmιwίιnΣς ".α ΊJIV~

;ΊJIV~Πocει;Eίvαιoι

<!λιiψεU; ιnα καtf ημάς. στιιν ελληνι.

KOΙvωvία.~από αυτό το φcnνόo

.Jε\O; Oρισμt\τς από ΊU; αnαvτήσoς στο

1φιέlJω\ια που αιcαλoo6εi.

OIιιOWO\lllloί ματnιάoτεs

cn.nMO'ήzσνται για mv aιιόκmcm

m. noλυιιόθmnsάδειΑs φyoσίσL
Eρι:uνu α""" δεi&ι ότι μόνο το

1/3 του nλneιια\IOύ ι:νδtxΣτσι να

mμι...eεί από mv rιoρouαiσ TOU.

ενώ το 2;3 ωφελΟύντοι

Ποιοsφοβάταιiοvs-μειανάστεs

••! Ι :<ιψια ,ιιπα ms αυΙανόUεΥΠS ανεργiαs και εγκ.lπμαΠKι)ιπtα.o;

σε t).\~S ΙΊ.S >:uμωπαίκέs xώρεs α/ι να κάνει περισσιΊιερο

μ :0'1 ·.ωφιΙι:.ω..uεοο. )άομαοο ;,;απιτα.Ιισμο ιιου ~αμαKιπμίL~l

cι.,> >:UUωπαικES ,ωινωνιεο; 'ωι \ι\,ι){εοο :ιε m :l.I.caνaotruon

Του

ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΖΕ.\Η

ι μετανάστες και στη χώρα μας

κω σης υπόλοιπες ευρωπαϊκές

κοινωνίες θεωjιoύνtαl από πολ·

ις οι κύριοι υπαίτΙ0Ι και της ανερχόμενης

.\ημΑΤUCάτητας και της αu.:;ανόμενης ανεο

_ς. Παρ' όλο που αυπ; η άποψη δεν ανα·

:τύσoεtαl επiOl1μα από τα δί>ο μεγάλα ελληνι

,α κόμματα, έχει μεγάλη αnιiX!1011 σια πλατιά

κά σιρώματα - και αυτό για δί>ο λό\ιΟυς.

Ιρώτον, η OIDoιίνδEOl1 μετανασιών - ονεο
ς φοίνετοl .\Ιγο πολύ αιnoνόητη (οι ξένοι

'αιρναυντΙς 60UΛΕΙέςτων ντόπιων!. Δεύτερον,

εν υπάρχει σιον KoμματιKOκoσnσμό ΚΟΙ πιο

ικά δημόοτο χώρο σοβορός προβλημστl

;ς γύρω από τα πραwOt1κά αίτΙα της υψη·

; ανεργίας και της εγκλημστlκότ/τας(κοι,

.",νικής απoδΙOργάνωQl1ς σης νεοφιλελεύθε

:ες αγoρακoσnκές κοινωνίες της ΔιίQI1ς.

\ς ξεκινήσουμε από τον μύθο άt1 οι μετα

πες απottλoύντην κύρια αιτία αVEP\'iας στη

)Q μας_ Αν πάροU\lε υπόψη μας άt1 οι με-

uνάσιεςQI1Eίβoνταlπολύ οτο χαμηλάαπότους

;γχώριους ερΥάτις και άt1 ΣUνήθως εργάζο

τι" σε τομείς που οι Ε.\ληνιςαποφεύγουν,εΙ-

προφανέςnωι; η φτηνή εργασίατους ενι

>Ει τοναντΟ\'ΟΜσμόκαι τον δuνoμlσμόμιας

..ρος κλάδων που στην πρσμεταναστευτική

:ερίοδο ατοναιίσαν. Στην πραwατικότηταη

.πστομη και μαζιιαi εισροή φτηνούεργot1KOυ

ιαμlκού στην Ε.\λά60 της περασμένης δε

οΠας βοήθτ10tτην ()ικονομικήαναrπυε.ι,της

Jας τόσο όσο και η είσοόος ,ων ελ/ή,'ων

lJ<)<Jφυ"",νμετα τη .\Ιικραοτατικη Κσταστρο

.η τη όεκαΕΊ1α του '~o. Και ,πις "ύο περι·

)(J(tc ο tJt..tYόuα~α:: rurnvou εργατικοίι 6υ-

Ηχου 000 m μια μερια χοι ιlυίΓιμι::νης ::j

lIlς "α ΠΡοιοντα ΠΡωτης "νανκnς "πο τ/ν

οι. Nιιιc. Mou.ztλna ιi\ool lI.odnνnrns

Lonoon Socnooι ot EconomIc 'Ι.

άλλη oiiήγησΣ l7τ/V αnoνεiωoητης ελ/ηwaiς

ΟΙΧΟVO\lίας.3έβαια δεν υπασxnOI1φιβaλ!ασα

σε έναν μικρό αριtJμόσυνκικΡlμένωνκλάδων,

όπωι; ο οιχoiiooικός,ο ανταγωνισμόςμεταξύ

μη ElBIKEU\lέYωνντόπιων και ξένων φνατων

δημΙOΙWίUO!JαpιςδUΣΙCαλίεςστουςnρώrouς.

Αλλά αν κοιταξοU\lε111'1 KataoτaOl1 στο σύνο

,Ιό της, νομιίω άπ 'Ι με!ανασιεοοη, μέσω της

οικονομΙl<11ς αναιm.oά)ς που όημΙOΙWί - και

(των χώρο της ΠΡΟΟΦΟΡας ~αι σε αυτov της

ζήτησης -. μΕ1ώVE1 παΡα αu.:;άVE1 την ανιργiα .
στη χώΡα μας.

000 "α 111'1 C\1C.\ι1ματu<οτmα, ~αι εδώ η δια

mivBEOl1 της με 111 μι-ταναστεοοη είναι εξΙσου

παραπ'lανητΙκη. Το πρωτο που ΠPεJ1ει να τονι·

στ.εl εδώ είναι στι ,ο ποοοστο ΙΎl(.\ημOt1χστη

τας <πον χωρο των μεταναιπών ειναι Xaμηλo

τερο σε οχέΟΙ1 με αυτο ,ου σ\Νόλου ωυ ελλη.

νικού n.\ι1Ι:1UO\10υ. Ξπιn.\iον ποεπει κανεις να

λάβει οοι)αρα υποφη ,ου στι οε ο'\ες τις ανε

ΠΤU'v1!ενες KαπιtαλισnKες :<οινωνιες υπαρχε1

μια clΕΊ1κή ιJlJσ(EΊ1ση φτωχειας,. περιtJωριο

ποίηOl1ς και παPαιJαnKσπττας. ενκ,\ι1μOt1κό

τητας - ανεξάρτητα απο το αν αιnoι που ζουν

στο περιclώΡΙΟ είναι μετανaστες ή όχι. ~ε 0.1
λα λόγια. ακόμη και αν παpuόΕXΤOιίμι όττ "α

μερικές κατηγορίες παραράοεων ο μετανα'

σιεUΤΤKός :τ.\ηθuσμQς tχει υεναλιίτερα ποσο

στά εγκλημοττκσπττας απο τον εγχώριο, αυτό

oφELmal .\ιγότφο ύτ/ IruνtJηκη τ/ς μετανα

στευοης ~αι περιοοοτεΡο '1τ/ μεγο..Ιύτερη πε·

pιιIωpωΠOιηιJη ;ου ;ΙΡωτου. S:m, "κό\!η και

αν δεν uιu\ρxαν μετανάσιες στη χώοα μας. αν

πς περιtJωQlοnΟ\l1μένες θέσεις κατιιχαν Ξ,\

,\ηνες, πάλι θα ιiXCllι <7'(t11XO υψηλούς όεiιcτ!ς

εγκλημαuxιiτητQς. Και 1Jtβaια. μια παρόμοια

λαγική ισχΟΟ σισν χώρο της εγκλημοττχστητας

που έχει ωι; βάOl1 πς παράνομες εμnOΡIKες

δροοτπριότΙΤτες (διαιciνηση ναΡKωt1Kών ,οι

ΕXUΕΤά.\λεuoη ΓUΝΑιχών, των διαφόι)ων -μα·

φlιJι:ΙXων> 0()','0:Vώ0εων. Αηο τ/ σηWΗ που α.,.

,ου του είδους ΟΙ οργανώσεις παγκοομωποι

αύνtαι, ~ διείοΟυσή τους στον ελ/ηνικο χωΡο

εΙνω αναπ6φιUlCτ/ - ανεξόιπmα aπό,o αν,α

TomKQ όργανα είναι μεταναστ.ες ή ντΟΠIOΙ.

Τα παοαπανω οδηγούν στο σuμnεραooα οττ

η κύρια αιπα 1Ι1ς αu.:;ανομενης ανεΡγιας 'αι

ενκλημοττκό'τητας σε όλες τις εUΡΩπαΙKες χω

ρις εχει να κανει περιοοότεΡο με ων νεαφι

.\ελειίθεΡο. I3άD1!αpo καπιταλΙ<J\Jό που χαΡο

Jrn1ριίεt -nς ευοωπαίκές ;<OtVWv1E( ;<01 .\Ι\,Ο1ε

Ρο με 111 μεταναστ.εuσn. Γ,ατi η αξωλύπrrια πα·

t!ηπκη ΠΡοοαΡμογή 'ων ηΥεοτών ,πο πα""ο

σμιο statlJS ηυο και οι νεoφιλε.\ειιi!ερες ύtPO·

τηγικές που όλες οι εUΡΩπαίKές 'Ul3ερνηoεις

(κεντροαριστερές και KεντρoδεξιεςJ ακολου

θούν σημεοα οδηγούν στην εξής αντιν()υια:

Από τη μια μ.εοια ΟΙ πολιττκές ε'l'ιτ μι.loυν '"α

ΚDινωνικη OUVOXIi, για την ενioχuoη του OΙKU

γενε1ακού θεσμού. της κοινότητας. των οασα

δootακών αδών κτ.\.' ενώ απο την o.\λn. ύτ/ν

πρoαnαθειά τους ..α 'πΡοοορμιχπουν> ιJΠ1 ,'ε·

οφιλε.\εύθερη nαyκO<;o.Jιonuiqlτ/. "κο'\ουσΟlJν

πολιτΙκες 10υ :τυ.\.\αn.ΙαOlαζύυν "ς JVΙ"o,q·

'Ες, απόει"",νouν ττς O\M:Jτ1Kις φο,σ<J1ας (al.<1
oφa.\εια. Δ\ειψη ιJlJVόΙKoλιΙΠΤKής CΠU<1lηρι'

ξι]ς ""\.1 ,αι UΌn;;Juν t1τ/ν περιt>ω;JlOπOΙΠιJη

εvoς μεγαλου τμημΟ1Ο( του εΡγοτικιιυ όUVU\1Ι

:<ou. Και ι::ιναι ι]!(OΙPώc J.\1tOU του ,-ίΟΟυς ιΗ

r}ιαόlκamες :Ίου ιιναη()ιφ[υ~..,α οόηγουν ιΠJΊν

QVW'or'tΩ. Jυlν KOt\ιιωνt)(J'\ unuΌιDρ\'O\'WιXl / tJ\'O

μια ,αι t1τ/ν εγκ,\I1μOΤΤKouτια.

Σwnwαα/αtlJ<αη ευρεως DtaOεάJllf\I1ενW

nW<Jη ,m αν Ι;ιν ειχαμε μι....ανumεωΠ ο.\α ιJQ

nn~lνav κα.\α ειναι EVO.( ·~υ,υ~OΙΝWν\lo..α:: μη
'(ovισuoc μΙϊαι1Ευης ruduvIuIJ rιρα: ~α είω. ιι

ναι ;lια ~ΠΙKινόυVΗ ί~νt)(μOύι"η (~\1ασIΩUΗ

που t.ΣnοnΡΟ(JQ"''Q.ιο.\.ίί~ι. :Ίου μας ~ιJ\1.I λατα

,JtPOUOOKOUIΊAlιo.o τροπο \'U μη ~λιπoυυ( τα

ποανμστικά l.1Ιιια της {mμ(ΟI\lης :...οlνωνικης

Kριvrις. Για να 10 επανα. ...aιJω. ~Ω ύΙ 110 Uυta

(χουν να κανουν λl"στεΡο με τη μαO\ΏιΠCΙIι(Iη

λΩΙ πεOItJι)()1ερo με την UΥομω'φιπlιJ. :jηλύόη

με την 1αση των πολιτι.,.;ων l1γtIπων. ,πο rι\uι'

(}\ο Τ/ς \ι.:ιχμι\ιλιι.ιι1ψης na",..ue.~.HtHHl'tnIR)<:, \tl

uKO.\UUt:k>UV τυψλΟ m λο",...η της ιι\υΡοC Ω'(1.

;Jovn ιΠον οικονομικο 'l.\λιJ ""οι IJtuv 1I.υινωvι·

1\0. i1U'\lnXO ""οι πoΛlΠιJμΙ~O xΏΜu. ~τη μιια·

μαση OUτ/ αno υτν ΟΙJ(ΩVΙUΙΟ στην Κ()\V'ιιΛι10 τΙΚ

({γoρac. ύ1 μι-ιαναστες ΨΙluιιωηoιuιιvιαι ι>aν

αnoόωπoμnαιoι ΙΡO;;JI. ύQν εξιλαιπηρια tlu

ματα (πον !3ωtJo ενος Qvao'(OU καπι ιu.\.ιo~Jύυ.

.'ο\ε 10 παΡοπονω iJiβoιa &ν σελω να ,tJ'(U

μισtω...m 'Ό μuίΙIο..Ω UΙΙιJ.νQιJΗ:UΙΙl1..u IkΙ.,..ιu της

"";f.,\iυtaιac όt:Jι.Qc1tοc 6ι:ν ήιιμIIΗ.μ\1.Ι r:[)(.!U.\η

μυτα ';uμιμοπu�J1tJnc, :'.\i"'XoU ,}\J\'I'j)WV !\ύΙ

Μοίης ~ων μnοναατων lπον ιλ..\η\'IΚΩ 1\01
':ΙU,"1Kι) ωτn. :Ω ΠDoιi\nμωα ')~Hι}ι.... .HI1Q ι'(1

:JOVO ,)(V ιι\'αι ΙV1jn(Ρμλητu UλλιJ .'ΩΙΠΙΙ ',U

:ι,1 ,)ιι ,....Uνt.ΙC 110 ιΙ\ύlcJω ,)(>1) ΜUΙH"',υν l1ιlριι

;.ι.ιι.;..wv·

I1 :Ου \n'Οl,.,ηιχ ,)11 u ....ut '11 '.1.tYLιL.\J..'.ilιπE

,λ( 'ι}.\ιnJ\.L";, 'ε ... ~'\I\u ",uι .~ΙΙ\')"ι""ί\Η'J ;,.l:ΙΠι

,u, .1uU ιινω .ι\ 1Ι.l1JΙΙC ι:.ιηιι; ~ηι; U\'1.U"T'GI.; 1\υι

.:iι.': .... Ιι\'Ιι1.u\,Ι1Ι.r.ι..: ΙJIΙ>ΟII1-Ι\\l""...ιtΠ1ι,

)1 ':'":c .'nι..ι.u'."I~r.C ,1\)\"ΙΙι)C.L)ΙJoιΚΙl .'"""'" LJΙ"1ιJ.

·lι:'τι.... rτ;'Ό ,λυ\,"ΙJιλΙ; ,~.ύl;-;\":;)" ι/ :,::Ί.Ηι
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}'ηrης .r-~σ();'uγ,uς JlO IΙιJvι.,IJιJTr,;JΗ)

.-Η1η\-ων.

κριμένα το ι::.:ιJ.ην. πρεσβύτερος(αρχι

κή σημ. ~γερ()ντότερoς.)έδωσετο όψι

μo λaI. presbyter. ΑΙ1ό αυτό, με ορι

σμένεςμεταβολές,προήλθετο αρχ. αΥ

γλ. preost και Kατόπ~ντο μεσαιων. αΥ

γλ. preist, που έδωσε τυ νε6τ. αγγλ.

ρήest. Το ε.\λην. κληρικός (από τη λ.

κλήρος) .αυτός που τού πέφτει ο κλή

ΡΟζ που τού ανατί9ιϊαι ένα έργοΝ έδω

σε το όψιμο λαην. de!1cus OJ1' όπου τα

αρχ. ογγλ. de(ic και cJerc. Από αυτά

. προήλθε το αγγ.\.. cJerk «λό",09' - -υπά.\
ληλος εξου01000τημένος με συγκεκρι

μένο έργο» • «απλός υπά.\.\η.\ο",. Το

αρχ. αγγλ. derc έδωσε και τον εκκ.\η

mασηκό όρο cJergy .",\ηρικός, ιερω

μένο",. Το ε.\.\ην. επίσκΟl10ς είναι η

λέξη απ' όπου προήλθε-το α'τγ.\.. bΊShop

.ι::πίοκοπος,, μέσω τού όψιμου λαην.

episcopus,.Qfi· όπου τα'(1(1Χ. αΥ"λ.

bΊSCecp και μεσαιων. α"γλ. :,ί$hhop που

nPOIlyήBIlr.:av τυύ νεότερου αγγλικού

bί:ihop. Ως :Ίρος το αγγλ_ moIιk 'μονα

χός, προήλθε από το μΕ':αγεν_ ε.:"'\ην.

μοναχός μέυω τού όψιμου '\α-;\'1.

lnonachu:;, απ' όπου το αρχ, α\Ύλ.

munuc KUI μετεπειτα το '/ευτ. Ω\-{λ.

ιηΟΓι..Κ. .

Το α\"τ'λ. dιart ,χάρτπς, αλλά και το
card «κάοτα» ΠΡύή.\θαναπό το ελ.λπ... :
χάΡτ/ς. Το burnb -~μμαo OJ1ό το 9ΡΧ.

~\.\ην. βόμ!3Ό<;- Το ...πολύ αμΙ:ΡΙΚι1νt,,0»
buifajo OJ1,j το ε.\λπν. ~ύβαλικ;.-To ε.\-

,\ην. δίrτ'\'ω\lα (από oιιτ.l.ώνω, διπ.ίi;~:ς)

με τη m,μ. fEnioηIJO έ'ιΥραφο. έδt:J<JΈ

το dίpIonla και ~ιω αυτό 'ω dipiom~t,

.όιn.\ωματης-ο !,.o,r.:_ '·'7".~ ",'

- Οπωι; ~γl\'ε, ε.\l1ίίω, φανερό: ~':α'

πλήθος αllό ξ~νt:ς λέξειι;, '-" προκι::ι:έ

vω αΙi',\1ι-.:έι;, Ι\ι-.:ουν την ;;ατα','ωγή τοι><;

από την ε.\,\ηνιl\ή γλώσσα, απευοείας

ti, fιΙΟ συχνά. μέοω τής .\α-ΤΙV1ιvlς γλώο·

οας. Οσα Υμάφuντuι ι:οώ οεν oiOU\'1CL

για να aπuτι:.\έUQυνΩψ(.lμμή ΚΟμΙΊα<Jj..:uύ

ιl.:ιJ.ά ως νύξ~ις γω Υλωοσιr.:η αυτο

yν~σiα και πφίσκεψη,'"uτο fiC-va i\:,~
Ι\ανι:ίς ...α ,;ψι3ί{l1::l .:ιπό μια L'11JμUλ()'τ~

!';ή πεΡιGιαβαση ιJ10υς ορ')ιιους -:r,c;
γλώσσαι:; :ιας.

~'1ώv:a.:> ~ω cιr~ .J.C:φ:(X;"Us,

ουχ-ιά ':αιδ:ι~&::;.s ~ Jz::.~w,

yλω:Όιl::Cύs ~ρGμoι.'S "" .~".:3

αιΓ.έs ~'\l'1 o]v.-.'I .1.γγλ!.:!".2,

νες γλώσσες: από την Ιτα.\ιιrή ως σκί·

'100 και από την Αγγλική ως ΟΚt:tς_

Ανάλογη είναι 11 nEp(mwoη τού αγγλ .
~cel1e «σχηνή». ΠροέΡΧΙίαι από το ι::.\.

λιιν . σκηνή, μέσω τού λατιν. scaena Ι

-SCena. Από το υποκοριστικό τuύ λατιν,

scene, από το 'scenariuιll, προήλθε το
ιτα.\. scenario που 'πέρασε ΟΕ διάφο
ρες γλώσσες (αγγλ. scenario, γαλ/.
sI:enano κ.ά.) και επανήλθε στα Ε.\λη

νικά ως σενάριο (αντιδάνειο).Από το
θέμα aχ- (τού ιfxω, πβ. Λ'ατά·σχ-ω, πα-

. ρά'ux-ω, οχ-εδόν) που είδαμε KC~ (;';0

σχέδιο, προήλθε και η λ. σχήμα ~'}υ

έδωσε, μέσω τού λαιιν. :;d1e::lna, τσ αγ

γλ. scheme.. ; ;
Μια λέξη που θα ξάφV1αζε ωως όταν

ιcavt:(, διαπισιώσει ότι ι:ίναι ελληνική,

είναι 'Ι αγγλική λ. paiu .πόνoς~, Η λέ

()) αυτή προήλθε από "J;II ε.\.\ην. λ. 1101

νή που σήμαινε αρχικά .ημή llίματoς,

εκδίκηση (γω έγκλημα)>> και μετα "11

μωρία».•'ι1έοω τυύ λατ. pot:Πd, που έδω

ιJε το .\'~\λ. pe:ne (αρχικά σήιιαινε .τα

βασανιστήρια των μαρτύρων τής πί

στεως,): ΠΡ9ήλθ,; το UΙΎλ. pain με τή
σημ.•πόνΌ~"'; ως 'απόρροια των πόνων

από τα βασανιστήμια "αι ως Επακο

λουθο τήςl1μωρίαςΥn,Ι\ι5τερα. ΞΕ:υου

Iowς θα ξάφV1αζεκαι η υ'τγλΙλή λ. ωirιl
:<"άλjlU. νηνψία., " ' .
i Κί αυτή προήλθε aπό ε.\.\ηνική λi~η,
ΤΟ αρχ:'!ωύμα; που διμι.uνε ων ΚQύ
υωνα 'και το θέρος, οδηγώντας ύυνΙ:!';·

δοχι-κά Άστη' σημ. τής Γιρt:μίας τής θά

λασσας, τής έλλεIΨιις συνατών αν~μων.

Στ/ν Α"γλ1κή έφτασε IJ λέεη aπό το ιτα.\.
,caIma που αναγεται σε όψιμο λατιν.

c:lUfi1a aπό τό ·καύμα. Οτι η .ι.. ξαναΥύ

ρισι:: στην Ε.\'\ιjV1κή μέσω τής lτα.\ιl:ής
ως κάλμα, δηλ. ως ανηόό,νt:ιο, είδαμε

ότι OJ1uτε..\ι::ί συχνό ','UI\JILE'/o. Το αρχ.

/ιειρώμαι .πρυσπαθώ. ,1ιιοπειρώμαι,

τολμώ. έδωσε υιη μt.'lαγενέστερlJ Ε.\

.\ιI\UΑ; τη.ι.. Ωεψατής που ΙΙpoψGνώς θα

σή:.ωινε αρχικά αυιόν που '1ποτολμά

παράτολμα και ιιαράωμu εΥχειρήμα

το. Μέσω τού λατιν. (Jίι;,ιld IJ λ. <oUJuI::
το αΥΥλ. piraIe.

Στην εκκ.\ιμJιαύ11κήγλώσσα μια UEl

ρά Ql1ό αν/λικέι; .\έξ~ιι; nροέρχοντοι

0J1 ') την Ε.\.\ιινική, χωμl, αυτό να είναι

αμ{uως αωθ'1τό ιJΙO\' μη ω3ικό. Τέτοι

ες είναι υι α"γλικές .\έε~ις ?Τ1csΙ cfeTI,'J,'
(I\c.ι .:ferc), bisflOP, πω/ι;" K..1. Συγκε-

δεΙ"C'lOUv

ότι σuδeμi.α

,,~ ~IJ~ ~IKαl
.~ t Π2J1t:Ξlι::;-;'

'" Ά or.Ι' ~ να ελέγξι::ι τις ετυμολογικές

. γνώσεις σας στην :'1 Υγλική ι) . MπαpI!1V1ώ"tns
.u ~ _ στην Ελληνική, αν ,ω ι:ις όπως αvnλ1Jε~
_ ~ λ.χ. blItt~r .βούτυρ(,,,, pap~r
11@J .χαρτί., churcJ1 .EKKAIl'Jia.·, sketι:h tI1V

'Ι! Ι -σκαρίφημα - θεατρικό σκετς.•. ool1lb ετιηJΩλDγUΏ
ι.=:=; -βόμβα», derΙ:Υ .κ.\ιιρικός. ΙCαι cJe::rk

r!:::.. -υπό.λληλoς-~. chart "χάιπης· και card ΠΡcέλΣιJun
•"άιπα», calJn -νηνεμία, γαλr,νη., paIfi λέΈΣων tI13
.πόνος», pirate -πειρατής", ιlίpΙoιπ;;

-δίπλωμα», chane! .δίαυλo·~., prie::~t

iιιερέας», buffaJo ~βoυβάλι», I:lOl1k .μο

νάxό~, blshop .•επίσKoπoς-~ ΙC.ά. πμο
έρχονται OJ1ό την Ε.\ληνική ή .ίναι αμι

γώς αγγλικές, μη βlαστείτ~: να απα

ντήσέτε 'ότl δεν σας φαίνOντCΙΙ ελληνl- 01. CII!Dί&!,
κές. Η πραγμίl1ικόΤη1α είναι όll περ· σε μια ~
νώντας μέσα από διάφοροι,ς, συχνά

δαιδCιλώδεlς και σκολωύς, γλωσαι- εE....c.roσn,
κούς δρόμους ι.Η λέξι:ις α\!1 ~ς έφτα
σαν στην ΑΥ\'λική, έχοντας ~εKινήυει
από την ελληνικι) γλώσσα. Ξ:ναι δά-

νειες λέξεις τήι; Λγγλιl\ιjς από την Ε.\- σ"'..",έση μ.rrcρci

ληνική. Μια ματιά σε ~γKυρα λεξικά

τιις :\ΥΥλικής (\V"bste::r, Randon1 Hou:;e. να έ:xmΓ,..

Lungman, Oxiurd ;-;.6.) μπυρεί να σιις μΕ Al ελλnvικά
πείσε\. '. ",' ,
Το αρχ. ε.λ..\ηvΙKό βούτυρον Ι βσύ

τυρος lj30υς .,. Γυρόι;), μέσω ,ού λατιν.

butyrunl, έδωσε το αρχ.; αΥΥλ. buι<:re.

αιι' όπου το ιΝ,,-χρονοα"γλ. buιter \r.:ut
τα Υερμ. BιItk.r, 'r\l,\'I,. bo:uπe. (',;:L\' burτu

Κ.ά.). Το αρχ, ι::.\λην. πα/ιυρor" που δή-

λωσε την πρώπ] μορφή γραφ κήι; ύλης

από το ομώνυμο φυ[ό το οπ )ίο ι:u0u

κιμούσε στην A(yumo, έδωσε το αγγλ.

pa~r (γαλ/. papier, γερμ. Papier !<.ά.)

μέσω τού λαην. papvrum. OJ1' όπου το

μεσαιων. γαλ\. papi~r και το μεσαίωiι:
αγγλ. papir. Πω wvdEΊIl είναι ΓΙ προέ
λευση llις λέξης ΠΟΙ) οιμωσε σιην Αγ

γλική -<την εκκ.\ησία", τής .\. d1urch.
Ξ>::κίνιισε από το ελληνιιJ1. lωριaκον

(δώμα) .0 οίκος τού Κιιρίού. (aπό το

Κύριος),το οποίο, μέσω τσύ αρχ. γερμ;

kirihha (απ' ό.τoυ~τo νέο Υερμ. !(jre,'1~

.εκκ.\ησία.) "αι των αρχ. αγγλ. drice
Ι\αι μεσαιων. αγγλ. chirche::, έδωσε το

νέο αγγλ. cIIurch. Οι ίδιοι οι Ε.\ληνες

XΡΙιJ1ΙOνυί φηιJ1μOπo(ησαν10 ,ψχ. Ι:Κ

κ.\Ι1υία (εκκλησιa Γού δημσυ -1\ συ

,κέντρωση του λαού !-των πολιτών ως

θt:ομικό Ι:Ιργανο,,) με νέο περιεχόμενο:

χώρος όπου συγκεντρώνυνται οι πωωί

για να λατρείιύουν τον Θεό (ενώ οι up
χαίοι Ε.\.\ηνες .φι\σ1μοποιούυαν τη λ.

ναός, με την uντί.\ιιψη..r.. α/1υτε.\ι::ί χώ·

ρο όπου vUJ'ow, όπου κατοικούν οι θε

οί).

Ενδιαφέμuν έχει, για lΙς πψιπέτει

ές της, ΓΙ λεξ:1 ,kc!ct1 .σκαρίψιιιω -~~:
ατρικ6οκέτς- ..no~oς το ψ<lντ~ζι:ιαΙ~,ε~
πρώτης όψεως, &n προέρχεται ι::πό~ν

ελλην; .\. σχέδιο; Η αρχα{α ε.\λ: λ: axέ,

διον (από το αρχ. σχέδιος'που υήμα::

νε .προσωρινός, αυτΟΣΧέδιος" ιφο
ερχόμενη OJ1ό τη .\. ~ιτDόν !Ct αU1ή από

το ~rω), μέσω 10ύ λατιν. schcdlu.rn;
έδωσε το ιταλ. ,c.'uzzo, που πέροσε (Πα

ολλανδιl\ό ως ;chets, από όπου το αγ.
γλ. sketch. Το ιιερίεργόΥ1α τη (ωι) των

λέξεων εί ....αι ό"ιι το ε.\.\ην. σ.rι'Sισ επα

νήλθε στους νωτερους χρόνυυς στην

Ε.\.\ηνικη, 6'1.\. "ς 'O\'1loc\'t~Q. :ωι:;

δάνειο ΟΩ\'ι:υυ l .. ,), ;:ωα .1116 ,)~υ ~έ·
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Η Ευρώπηκαι

η μάχη των Υλωσσών

- J",νσ '::CC',Πι(CΙι::':Ίf.:- --:",':;' .. C::: .... ·, r.

~:σ Ι<cιι'ωV1c.~ο'ιl1CC:ι:c Ξl(π;;lc::LC'ι....c
Jτ:) Γcvε,....IC7:ΠuιΟ .J.dr'v·Cuv

γιΚΠS ισχί,οs. Ένα τέτοlO σχέδιο γλωσmκιis no,un
κΉs, που ενισχύει πs πιθανόmτεsενόs μέλλοvrοsμε

μεΥαι\υιερη lσόmτα στην "Ευρώπη ιων λαών».

πράγμαπσυνηγορειυπέρ Ins ανηστασns σε μια αυ

ριανή αγγλόφωνη Ευρωπη, αλλα γΊα [ον lδlO ακρl

βώs λόγο σε μια Ευρωππ ι:iτε γερμανΟιΡω\Ί1 ~lTε

γαλ\οφωνη. Στο κατω ms ypaιpns. 11 u"y\u<oWVIQ

είνω ήδπ διαδεδομε'.ηεξωπαs τns olfdvous KΙ;ΡΙUΡ

Όαs τns on.\Jκπs.Ο κόπcsκω ro KόσTOS ylas ;τοοεl

αs nρos μια νέα ει;pωπαiKΠ κοηη 'ι' (ι"οσα οε>: υπο

ρει '{1α oXous τous (Iιl,,\ous λαοus να εινω n εν1σx"Cση .

μlΑS από πs μεγάλεs κω ισxυρόιερεs rupwnaiKΈS

xωρεs σmν εt1\υασnκπ ms μά.~mν ε~κπ πιs

κ'υρlαρΧ1α σmν Ένωση.

~\mο~μ~iνει ;ιnευpωπώ'Kή κοινή θα μπο[Χn10ε
να d\.-iIr μια από πs-λεγόμενεs μlKΡΈS γλώσσεs (που

αουν μικρο αριθμό ojliλriτων στον κοσμο. unws ι')α

νέζn(α, ελλϊϊvικα, OMαVΔΙKα. φινλανδικα, ιtα;'G

κά...}ήμiααπό nsμ.ικρέsσmνΊΞ:υρωπ:n yl!ooaεs που

έχουν (όπωs n ανvλlKή) εxQio,qggo.ς εIΙθfθ!Jι:ιuβια

o~νκόσμο (lσnανιKά ή πορτογαλlκα).

llplV απο μερικα χΡονια, με βάση mv iδια λoγlκrJ. ei
χα σε μια ευρωπαϊκri συνάνιnση στο Bερo,\ivo ;τρο

rεiνει, σm θέση τns ευρωπαϊκπs KOιν'!Ίs μια ιεΧ.\ητή

γλώσσα. μια ευρωπαϊκή εσnεpαντo. Οι περισσόιε

ροι, μολονόπ xfIρoκpόmaav με ενθοοοτασμό κατα

λαβαiνοvrαs mv πρότασησαν πΡόκ.\nan, mV' θε~,pπ

σαν ouτomκn με δεδομένη (υποθέτω) m διεθνή θέση

τns αγγ.\ιΚΉS. Οι λVΓ}OI O1ώπnσαν. Οι Γερμανυί κω

οι Γάλλοι οvrέδρασαν εχθρικά. ακptoιiιs επειδή n

πpόrαση μετα1όπι(ε τονδιάλΟΥΟ από ιο πεδίο Ins μα-
xns αναμεσα σε rpfIS εt1vιKΈS γ.\ωσ-

σεs στον συ,\.\ογlκό mu,u \'α

μπν κατένι ;0 ποον()ιιιο l.,u

μια εθ.\1ΚΠ \ \I,'(J(JII.

Εί\'(ιι ,ΟΙ ~'11\ }''. η" ~o! :Ίrι

!JOKPUIlKOS. εl\"ΙΙ I,Ilt,) '11~ ,.

oulnlos lωι ιπ~ ';','OIII[IJS In~

'. ΕI;μΙΙΙl1ns lων \αlιJ\'" Ι) <J!O,OS \'Ι\

μπν ΚΟ[,·.\(1 καμω εΘνlκπ ouojju [ο

npo\'()\I1U "α ,ρπσιμοποιει 'n μπ ΓpIKn

rns Υλωσσll ιηπ" [ι'ρω[](Ιικπ εllικοι

\'ων ια. ι1π.\αδιί orn l)ιειΙ\,lΚΙΙ ,ίιιιπμl/,μιι-

ίευσll. KίlI .)t:v εl\"πι ίΗΧυΙ0 'HJ ')Il~K{)Ι

KOIJ" ro πρ()\υμιο ια ιι]\υροιερll κραιπ.

Η Bpc!<1via 10 f1ι:ωΡFi οεδοιιt-\': ΚΟΙ ΠΙ\ Ι'·

νικιι ιιι1lιιφιιρπ. '~\ω η Γ,ι'\"ι,! "ιιι 11 Γ .. ·[)
μιl\'ιιι [() "JII'KiiIKO!J\' 11 K,rt!l'IIJ(I \ 111 11" ι'·

"
ιιυω IJ1S. _.,....'

νάfl]oιόμαια rno εύΥλωιΙα/\

πoντάρoνταs στο δεδομένο προνόμιο όπ μιλάει m
διεθνή γλώσσα τns επoXΉS yas.

Επειδή είνω εmσmμονικά γνωστό πόσο μεγάλο

iρovol1JoanoTEXEi το να ΧΡΠΟ1μοποlεl κανειs σε οιε
θνέis σuωvtfiσειs m μηφικπ του γλωσσα, αυιή n ε

ΘVϊιaσnκn γλωσΟ1κή μάχη των φιών ισχυΡότεοων

χώρών τns Eνωons δεν ωιρελεl σε rinora τous υπό

'oInous ουιε ωιρελει mv "ε\'όmταμέσα grnv ΠΟ!I51-

.\ia» ή mV' "t.υρωπn των λαών». ...,

Ο OμLU,ms. που σm διεθνη EmKoIvwvia xpnmuonol-

Ei m μnτρlκπ ιoυγλώσσα,εl~

Γράφει n

ΑΝΝΑ

ΦΡ:\ΓΚΟΥΔΑΚΗ
, ..,..
Ν' :1,.....

Π
αγιδευμένn ανάμεσα oτous eθνIIGoμOtJS ό

λων των ευρωπαϊκών χωρών κω mv ξενο

cpoBia, η "ενόmτα μέσα σmν ποικιλiα» για

μlQ Ευρώπη πολύγλωσση κω ΠOλυΠOλ.ιΠσμJκri εί

ναι ακόμα όραμα πολυ μακρινό.

Λπό μια πλευρά D EιιpιίιΠD ΤΕινει "Ο '.'ί"~1 RQΔ u

γ,\ωσση. Οι πoλίιεs ms σε όλο κω υψηλότεραIlQ<lO

στά Υ .ιr;ρίζoσν ιοuλωαστον όλλη μία γλώσσα δίπλα

σrnν εffVϊκπ rous. Κατά ιο ευρωβαρόμετρο. ~~-~53o/0

ιων ε-.ηλίκων ξέρει μια δεύιερη γλώσσα, ενιίι ιο

93% ιων πωδιών υαθαiνεl UIQ

δεύτερη ευρωπαϊκri Υλώσσα.

Οι αριθμοί ζωγραφίζουν μια

UJρωα. πoλύγλψq(Π1 E1Koyq

για το μέλλον.

Υπάρχουν, ωστόσο, και κά

ποια άλλα ζητήματα. Η αγγλIκri εiναι η πιο διαδεδο

μένη δεύτερη γλώσσα σmν Ευρώπη. Η αγγλIκri μι

,uέTrn από TOUS μισoύs Eυpωnαious (4ϊ%), μολονόπ

μόνο 16% mv έχουν μητρικήγλώσσα..-\κολουθείn

γερμανικri. που μΙιuέταl από 32%, ενώ 24% mv έ

χουν μητρlκri. Tuos, 26% μιλούν m γαλUκή.. ενώ

16% mv έ:'(ουνμητρlκri.

ΔιαπιστώνεΙ,άρα, κάποιοs όπ οι Eυρωπαi01 που μι

λούν ωs δεύτερηγλώσσαmv αγγλ.ικriείνω31%, m

γαιυuκri 10%. m γερμανικri 8% (όλεs οι όλλεs ευ

ρωπαϊKΈS γλώσσεs μιλιούντω από τous φοοτκουs 0

μIι\nTΈS TOUS - ελάχΙστοι ns μαθαiνoυν ws ξένεs

γλώσσεs).

Η κυριαρχία τns αγγλlΚΉS σmν Ευρώπη αμφισβητεί

τω, η αμιρισβnmση όμωs μέχρι σημερα δεν οδnγεi

σε μια γλωσΟ1κή nO,UllKrJ ..ευρωπαϊ-

κr\". αντίθεια eiVαI εντονπ ε

θνικιστlΚΠ. Η γλωσσική

μαχπ περιορl(ειαι σι:

ΓρεlS γ.\ιιισσεs. με ΙJΙ')\,()

στο.\ο \'U παρεl ειιε D

γu..\.\ιιω ειιε n ΥερμΟ\1ΚΠ

In θέσπ [ns fIJjJIJJnaiKns κοι-

vns ποl) κιιιαεl n αγγλlκπ εξαl

rias rns θέσns ms στο\' κόσμο.

Η ΓIL\λίο δiνεΙ μια μάχπ πεισμα

l1κα εθνlκιιπικπ. π\'Τlεπωιπμον1

κόιαια. πρ06άλ,\onαsιη ','1L\'\lKn
ωsγλώσσα καωλ\πλό[ερπ για ιην

ευpωπαϊKιi επικοινωνία. Η Γερμα

\;(1 δίνει ιιω ιιπ.\π ,{ίοl1l) ,-θν1ΚI

Ο1IΚI1. ιιΟηιlιιι ι'I1IΚΙΙ\Ι)1'ΙI'\'Π [ο

IΙtΊ'εθl'ι~ III~ 1(1 I;ΨΙl,\ΟII'ριl "λων

ιππν IΙ1111ן'1;1:'1 110(11)(11(1 ΥειηιΙ1\'()

φΙΙ'\1ΙΙ" J! 8,ΙΠΙΙ\111 It' \O~ ,"Ο;Π

μlll <ΠΙΙΟl1 <L\U(0\1KII. ιιί1ιοιρορα

•
ι

-------_._-_.- ._ _-.
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«Είμαστε όλοι μια παρέα»

Aρι,ol,l,d O11I'I1ΠdρxOllV EλλΠ\1:~ ,αι {ή"ι IlaQΠTl~ ,rlaa 010 Ιδιο oxo.\rfo. Blflarn, το I'f)",,,.,.
()Η υndρ~οuv οlολcΙα -κtφΙΙΙJ{ πτην ΛΙII""-UΤα οποΙα Of αλλnδoτιπ'Oη01ι.λOΙΊVmv πλfl()~'-~

τπτα, προβλιψmΙζrι,αQώζ ano(Jalιn σι fJd{>o<; Tll~ εkΠoιδιtmrσ\~ διπά,σπΙα~

Ελλη••ς χαl ξΙVOI μαθητΙ., μια μεγάλπ Ιω- δΙΙΣΧολ!α προοαρl,οyfl.κοι π οποl'6νωαη

vτoνή napto. Στη σχολιχή οlΟουσο, το προ- BtnoIo, οκι'ψα κοι σΓψιρπ tJιιόrχοllV μΕ·

αύλlO. τη {ωή. δ1νouν το παράδΕιγμο tns Ol", μOνω~ιtνE!HEPIntWOf1S JιοθlΗών απι) )((~ΨE!

μΟΥ1Κ'ήs σuvύπορξηs. tnS κοταvόησns ΚΟΙ όπws n Ρουμανlα, n RoII),yor1n. 11 f'rι.ψyin. (11
tns ιριλΙαs. οποlοι ιξαιτίΟ5 "tnu μιγρου :ιιrι')νπιι IIOrfJ\!n·

·Δcν Ι]ιιάρχπ πλέον ζι'ιτπιια OII",\lolwans vl\s στπ χόφα oντψπωl1lζαιrν Μπνα προ

των ανων μαΟητών. Οι Π(ΡIΟιΊότιροl κόνοιιv βλΙψατα ιφΟ<Jαρμογήs

πcφta ιιε F.λληνόl10υλα ΚΩΙ otι~Iμ(1tXOtN 0115 11 12xρovI1 Ρω1.ό\'11 αιιΛ ΊΠ "nI,Ilnvln r'lrl1(
δροοτηριΩτηΤΙ5 '00 οχολιlΟΗ. Στην I!ΕρΙπτω- στην Ελλό60 lφτν οιtό (ξι ΙIΙ'VfS ΛIXlιJ5 "'0
σπ μάλιστα 110U txOIJV ν.ολέs Εtι1δόσΟ5 στα γνιιψlζΕI τη γλΙ;)οσα, όΡΧ\ΟΕ να "nΡflκnλοll

μαΟήματα. οι 01JμμaΟ!1tts τοtlς το αναγνωρl· Οε' IlοΟΓψοτο ,ns lns 1.όΙns 1.01/ l"ιψνοοlοlJ

ζΩυν, 10υς ανηΥρόφοιιν κοι ουΧνό tullS ΠΟ' Ν. Φ,~,oδ[λφ[Ιoς. Τον τφίnο νηιρΙ) διν IfOto
ραχωΡΩυν τη ΒΙαη τους σtlS ΕΗΕΗlοι<Ες α:- λο"οlνε 101lS ιcαOηγητΙ5 κοι 10115 0"1I1I"l1n
δηλώοεlS του σχολεΙου .. , λtει tts 1η5, tl[ Ιll"OlΙλll1μrι να

01πν .Κ. χαθnγntήs ΦΙJΟΙ" νlώl1[t εtνo σώμα σι Ινον

xils από το 40 !Ίηινόαlο Αθη- Αριιονι/(ιί n σιΜ.ί- χωρο που Οα tllpmr να αl·
νΙ;}ν. οΟόνποl O11\ΤI 1η5. ΤΟ O)l(}-
Ο Σπύροs, μαθπτι'ι. tns 110ρξll Ελλιίνων /(ΟΙ λεI0...•01 καθηγπτΙ. 1,011

3/1s τόξη. του lίJμνααlo" aλλσδαl1ών εvrός . προσπαΟούν να με nonOIι·
ΜΟΡΚΟI10ύλου, τονlζο 611 σουν, παρσK~'oυ~ι" μαΠι'ιl,α·

.εlμαστε όλοι μια IIryόλJt πα· και εκτός σχολεΙου. τα σε φροντιστήριο χαl ου·
ρέο, χάνουμε μαζl πλάκ" . νπΟΙζω σιγό (Πγι\ τπ γλι"σοα.

στην τόξη και παlζουμε ιιαζl Με βοΜηοε ιιι'rντω. 1Ι0λύ η

στο δ'άλπμμα. Πολλαl από tOI]S ολλοδαιιαlls διιιλανι\ 1,011, η 011010 ε1ναl από τπν Nonoνia

μαθητΙ. εlνα, άριστοι στο μαΟι'ιματα, ινώ εΙ· χαl ξΙρπ καλό ελλn.,Kό •.
ναι πρόθ,ιμοl νο δ<:>σσυv ΚΟΙ την Φιrxι1 10tl$ Τη δυ(1'κολΙα (ΠlσημαlνΕ1στην ·Κ .. Κ"Ι κα·

γ1α να βοηΟήσοlΝ tOIJS Ul10λοΙποuslJ. θπγη,ή! )ιοΟπμαηκών οπό 10 70 εr",ιρ,νό

Ι! αλJ1θεlO, πόντω., ε\ναl όl1 τα πρόΥμοτα ΛύΚ(10 Κολωνού.•ΜαΟπτΙ. ollι'r τιιν Πολι.>

δcν λCl10υργσΟΟάν ήδiΓιo,ε τόσο οllοτύrt'flα, τπ Βουλγαρlο, τη ΛC1lKOpωπΙα, ΙΙ0υ ι'ιρ

ΟI,Οl1κό.<Ρτον άpJΠαε η ηρootλεuση πj>δ,~ανπρόσφαταστην Ελλάδο. δεν μιλούν κα·

φύΥωv-&τη χώρο \.05, ο. ολλοδοΠΟllJΟθηυλό τη γλώσσο. Πόντω., '(Ια νο βεληώσουν
lES rvιόσσoντoνστο [λληνnι:ό rxπηlδευnκό lIS ιττιδόσσ! 101)5, τοl!! ιcaλοtΊμι να ΙΙ"pcI)(Ο

σlίσml,α σε μrγόλn ηλlχlο. Δεν γνώριζαν τη λΟlιθι'ισαUΝ πρoγριl\l\lατα fV101<1ΠIX]\. 6ι/\ο

γλώσσα, αντtμπώσ,ζαν διισxoλ!ιs στην κο- σκαλΙα•. ΟΙ πrΡισαότrρο, α~lOφoρol·rν, 500.
τανόπση των μαθΠl,άτων και στην επlκοινω· ό\lω. θΙλουν να δώσουν πανrλλή.,t< (ξπά·

ν1α με tous σuμμαθηtΕSΤΟΙΙ$. Λποτιλ,σμα.n 0[15 ΠΡOOπαθoίJν-. r,ANNH[ [O'-Λfnnf(

....... τ . _,_

16,425,936,820,9

12,6 37, Ι , 36,3 i 14,0
ί

:,' .. ' .. , ,
ι Ι ..••. .1

'28,1 38,6 ι . 13,1

Ι
20,2 ,:' .. :_" !

19.3 2l,2 ! 35,6 22,0

ί ί, Ι
-15,2

•211~ .. 1·; 32,0 ι· ϊ Ι 30,5 •\ 11). ';,1 ι" ~ ...: ',~ • ι t_ . .. ~.1 ,t, ,

61,9 25,1 7,9 5,1

--_._-

---------- .__.._.__._----_.._--

χή λειταύργηααν422τόξε"υποδα· πα" γlναντοl παρειιβόαε\! βελτ,,;"

XΉs και 556 φροντιστηριακό τμη· VOV1nl τόσο n, rnlδόotlS των αλ/ο

μαΙΩ. δοnι;.,ν όσο και των Eλλl'ινων σιηι·

• rtrpantpt) oU(non ΤΙΙ)ν ωρ(~y τη! μΟΟΙΗών 10USIt 1όνω( στην .Κ. n
εVΤOXIΠIKή. δlδ<ιακολlο. Υ1α αλλσ- "δlκι'ι γραμμοτέα. διαπολl1lσμl·

δοι1ΟΙ;S μοΟη· κήs rκποlδEl,σns του υΙ10ιιργιΙου

τΙ,. 110lδεΙοs Χ. ΣτΙλλο l1ριόβολου.

Σnιν AmfQ1 ρεKδ{J οε ... • ιι επΙχταση Λλλωατε, αl απόψε\!. τ".'ν F.λλ!\νων
" . Ι. ;. tn5. ΟΗνιργοτι- μαθητών, όl1ωs ovtIρrpr στην ...1("

διιο Jlιμν()σια του Ασπρ6- _:ιcή. • διδασκα- ο αντιιιρόεδραs τα" ΙΙΙΟΔ.Ε κοι κα
Ilιφγοιι όπου το ποοο-·:: ')10; (το μάΟπμα θnγιnι'ι. το» navrn1lJHJIIlnu lωαν·

, , • ,\ J. \ Υlνπαl ταυτό·', νlνων Κ. ΛΟανόnιοs Ι κόιοβQs. ονα·

σΤι5 aλλoδal1ων ιιoθιπω~ '. ?,ρο'!α οllό δύο, .. δru:νύουν ρεαλιομό, KPI1lKfIdn:
ΚΙ ιιια[νΕΊOl ατιό 86% (ως' ΕΚιιαlδω"κού. ~ Ψη και ωριμότητα. Χοραιπηριστι·

. .. μΙσα στην τόξη) χά, σε Ιρευνα του Πανεπ,στnμloυ

κω 93,4%. .. στο οχαλεlο 011· ΙωαrνΙνων οε 785 !,αΟ.ΗΙ. Γυμνα·
,. ι ,τό. alwv XOI Λυκε'ων τη. !ιπεlρσll χαl

. ." •.'. ΣτελΙχωσή των ΙανΙων Νήσων το 62,5 % δια·

του. με εκπαιδευτlκαύS μ'ε ",πη:-" erωντll" την πρότοαπ τα (tvo πα'·
ρlα χαι OIlOuδt. στη δlδσσχαλΙα . διό νο πιιγαlνουν οε δ,αφσρπιχό

τόξεων με παλ/σl). αλλοδαηού. σχολε!α, χωρl. ο»τό να οπμαlνΕ1 &
jIoOllTls.. .. : 11 διν ιφΙιω να .φοβλιψατlζη το

.Τα Ol1atrλtoItala ε'ναl cνOαp· "ψηλό ιιαοοατό (37,5%), εκεlνων
ρυνllκά. ExoUΜε διαπίστό)(J(' όη ό· 11011 εlχαν ων αντlΟ"π όl10ψΠ.

nnr": (10vιnlΟ1ιlμισ1ι.ι.1Q~\ινων

Η Ελλάδα rtrltt" να δlχ,lΟl ξlνοιις εργάτες,

ό1Ον στον Γ10φΙδα fOιις 10 npdyl/oru δεν πόνε

κοΟ&ου κολά ..,:

Οl.ξlναl ρ~ίι ,ζαυν ,(\1Π χώι"! npl~EI VΌ ΙXo~~;·: ~., Ι ,.):']'9,; \~~ ;·1 ,:r.~ό.ι ~t Ι ~::t 25} ~;~I·ll':2(6if! :·ί
όλq '" δl~οlωJlαΙ0 που b,OtN t<.OI.PI Ελλπνες ." ~} Ι : Ι ....· .... ".i .. J. JI... ,· Ι,,! ", .!-1 ... : .\.f\ iof' ~1,i.It~., ..,.~ι
ΟΙ nεριασόιrροl {lvot 110" (οl)ν 1'0Γ; ~Joς ::
είναι φιλnσυχοl και ειρπνικο! άνθρωποι,

Δεν Ιχουν σχΙοη ι/ε 10 έγκλnιιο

Αν κόιιοιος ξlνoς θlλ" να γΙν" Ελληνος, το

κρά'ο<; δεν πρΙπιτ νο ορνπΟ'1 να του δώσει

ε.λ/πνική ιΟtΗό'Π10 : ι

Κπνονlκή ιιόνο οωο( ποι, ~XOIJV Ελλπν(ς

ηnογnνοιις ΙΗ1ΟΡσυν να γινοιιν Ελλιινι.ς

εΙναι καλύιιρο για ια παιδιό .ων ξΙνων

οlην Ελλ6δΟ νο l1ηγαΙνουν σε ξrxωΡΙ(\1ά

δlκ6 10ιις σχολεlα ~ ", ~ \, ) ..
Τα nοιδl6 των (lvιov που είνοl Ο1α οχολrlο ιιας

rIplllEI να txnIIV lσ ίδιο ακριβιός δlκαιώιιαια

~ιr 10υς υπ6λαlllΟυς lιοθΙl1Ις
----

lΙαlδεlα. Οlιαγενών και Δ,οπολll1·

αμιγι'ι. ΕΚIIΟΙδωI1Π' (1ΙIΟΔΕ) χαl

κοΟrlγntήs tol) ΙΙηνεπωτιψΙου

ΛΟιινών Κ. IΈt,;φγIΟS Μόρκου. σή·

,'(ΡΩ rιponjIιX(taI nptιyroJJlJaσχΕ

διο<ψΙνων ιω

ρ(ιιl,όο[{,)ν ΟΕ

ι15 οχολιlα "'tns
λnlκή! Βάυο

του OX(l)Io·
σμΩl, Οα (φο(')

μΟΟΟΟlJν 111

νΙα χρσνιό οι

οκόλΟιJΟεs 5
σΙlμltλιιρωιιoιι·

Kts δρ(ιο(ιs:

• E"tJ<toon
ΤΟ1) ιιρογρόμ·

ιιαιο. σε 400 σχσλεΙο όλπ. τη. χι;'.

ρα. Ιω. το 20ΙΗ και σε 800 σχολεΙα

Ιω. το 2006.
• AllfJ10B tn1/ οrlΟιlnύ των 1όξε

ων 1Ι110δυχι\, Κ(1Ι των φΡOVΤIOII1

ριο)(ι.;ιν τtιΙ.ιων. 11έρυl11 στην Λττι-

~ ,\ 1111,\ Τ () 22 Φ ι: 11 Ι' () 1'.11' Ι (Ι Ι· 2 ιι (J J

'Ι'
:.~~ ~

\ 1..
~

~
---------------------------------------------------------Ι"

• EIΊIKAlrOTHTA. ΗΚΑΘΗΜΕΙ'ΙΝΙΙ .7

ΤOU ΑΠΟΠΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Πρόταση γιu aναK(nανoμr"lτων μaοιπι.;)ν από σχολείο σε σχολείο

Οριο 40% αλλοδαπών

στις σχολικέςτάξεις

(.α 40" .ου συνολικού oPIeIIn"
μια. σχολιίοι> ,δξη. Οά πρΙιιει να

ρθάνει ο αρl(}μό. των αλλoδuιιι;,ν

JDenl!iιy, Το όρια αυιό ιφοκρlνοιιν

όiOρμόδ,οl σ"μβQ"λιu1lKαl φορεl.
του υπουργεlου ΠaιδεlΟ5 κοι lφο·

ΤΕlνουν την ονηΚΟ10νομΛ ολλΟΟι1

l1ών μαΟιιιών οηό σχολεlα με υψrι·

λά ιιοοοοtά πορουσΙΙ15 10U5. 11 Q

νακαιανομή Οα Υ1νεl ιφο. όιιορα

σχολεΙο. στα 011010 ΚΟΙ θα υl1όρ·

ξο"ν σuμltλιφ(Jμαt1κi:s δρόσει! (
vtoxuons τω δlδOυKOλΙCΙς, '\01'(

να ε:Ιναι ομαλό1ιρη n tvτaf.n 1ων

μaΟιιτών 010 νΙο σχολεlο ΚΟΙ να ο

ποφευΧΟούνοι 61101($ οvτιδρόσε:ιs.

Βόαο τα" σχεδιααμnύ, I1pσtιlνπαl

η Ιναρξ/1 τη. εφαρμογή. του IIΙ·

τρου -το 0/1010 χα. ουνάδο με το'"

01.όχοος ,ης nyroIus του υfl()υργιΙ·

01] 1101l\rlos οllό το 2003 .. 2αΗ.

Στο Ιδιο l1λoloιn, όλλωο ((, l1ροκρl·

ναντοι 5 σlΙΙΙl1λJφωμαιικΙs δr,ά·

OftS στη οχολ(ίο με rιολλuιιs ηλ"ο·

δαιιούs ιιαθιnές.

Το πρόllλπ\ια,βtβOIO, <α lιiιζπOI

otιιν Αττική_ Σύ,ιφωνα ιl[ τα ιr

λευταlο στοιχεlα του l]παυργεlοlJ

ΠαιδεΙαs, τα Ρεχόρ χοταγράφπαl

αε δύα (υμνάσιο του Λαl1ρόιιυρ·

'01], όπου τα ποσοστό αλλοδαπών

)οθητι"ν Iα/jιαlνπol οllό 8Μ" Ιωs

κοι 93,4%. Enl"ns, αε σχολεlο 101]
κΙντραυ των ΑΟηνών -ΚυΨΙλπ,

Ππρόλωνα, I·Χάζl, lIλoτrlα BiιOη

10 οντlστοιχα ιιοσοοτό πρασεΥΥl·

._ζουν το 85%.
., Συνολικά σε όλπ την Ελλόδα οι

αλλοδαποl IIaO.nts τπν lΙεΡΙοδο

2000·2002 έφ(}ασον το'" 120 αJ(J,

ι σημοώνοντος εvτurιωΟ1Οκή όνο1>ο

χοΟώ. τη διπlα 199δ . 1998 ήταν

\
43 000 κο, την ΙΙεΡlοδσ 1998· 2000
87000. Τα σύνολο των μαΟητών αε

όλα τα οχολεlατη. χ';φα. ·δπμόσια

και ιδιωτικό· ογγlζουν το

1.235.000.
Εll\ικότφα, όιιωs ανέφερε στπν

.Κ. ο ηρ6rδροs ταll lvatItOlJtol]

Ι
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lς Μακεδο

\ά και ο εκ

ν, Γιάννης

γάνωσε το

ΙfJόδροllος

εδονία". Ο

;rαι αιιό το

όιιοu πφι

lτης βορεί·

ιόρων που

ιιι την ανα

lιας,ουνο

,ι ιαίνει ότι ο

)(ψος Ι ΙΤΙΟ

1Θεσοαλο
)ιις, αστικά

lπό 50 έως

lςπεριοχές

)που κατοι

lιληθυομού

"

ίδουν από:

fδnς

νπς

Αυl;,ανοντm ΟΙ <ιιμΟQμποίμαθητές
ΤΡΙΚΑΜ αντιτφοσωπεύουν τα παίδιά που γεWΉθηKαν στην Λύκεια τα παιδιά που γεWΉθηKαν στην Ελλάδα.: ,
Στις πρώτες θέσεις lιεταξύ των ΠφιφφεΙ<JJν όλης Αλβανία στο σύνολοτωνΤ1άιδιών με παλιwοστούντες Ρυθμός αύξησης' ,

της χώρας βρίσκεται η Θεσσαλία, όσον αφoρcί τους και αλλοδαπούς γονείς στα Δηl ιοτικά σχολεία ξεπερ- ι Ο ρυθμός αύξησης των μαθητών που γεWΉθηKαν

παλιwοστούντες γονείς, τους αλλοδαπούς γονείς νcίει το 60%. Το αντίστοιχο ποσοστό τους στα υπόλοι· στην Αλβανία, αν και μειούμενος, ήταν πολλαπλά010ς

αλλά και τους παλιwοστούντες και αλλοδαπούς γο- πα σχολεία κυμαίνεται ανάιιεσα στο 54,0% (στα Γυ- εκείνου των παιδιών που γεWΉθηKαν σε χώρες της ,:1',/

νείς μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, aIJ\I- \ινάσια) και 51,1% (στα Ενιαία Λύκεια). Σε αντίθεση, πρώην ΕΣΣΔ (το' σχολ. έτος 1999/2000, μάλιστα, ση- '.
φωνα με στοιχεία έρευνας του κ. Μανόλη ΔρεπCΊKη, τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά που μειώθηκε ελαφρά μείωση των μαθητών που γεWΉθη-

πρώην αντιπροέδρου της βουλής και καθηγηTl) της γεννήθηκαν στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και σε άλλες' καν στις' χώρες αυτές) με αποτέλεσμα, ενώ το

ΑΣΟΕΕ η οποία δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος χιίφες είναι μικρότερα στα Δημοτικά απ' ό,ΤΙ στα άλ- 1996/97 δεν υπήρχε; μεγάλη διαφορά ανάμεσα τις

της Περιοδικής έκδοσης «Σύγχρονη Εκπαίδευσ\»>. λα σχολεία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γονείς τους δυο αυτές ομάδες μαθητών, το 1999/2000 οι μαθητές,

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στη Ι ιελέτη ο κ. ι)λθαν νωρίτερα στην Ελλάδα. Μικτή είναι η εικόνα που γεWΉθηKαν στην Αλβανία να είναι υπερδιπλάmοι

Δρεπάκης, από τις 1Ο Περιφέρειες που πφιλπι ιβά- που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα ποσοστά των παι- σε σύγκριση με εκείνους που γεWΉθηKαν σε χώρες

νονται στις «Λοιπές Περιφέρειες» εκείνες που συγκε- διών που γεWΉθηKαν στην Ελλάδα (μεγαλύτερα είναι της πρώην ΕΣΣΔ. .:,
ντρώνουν τους περισσότερους μαθητές με: τα ποσοστά τους στα Δημοτικά σχολεία και στα Ενι- Οι μαθητές' με παλιwοστούντες και αλλοδαπούς

- Παλιwοστούντες γονείς είναι η Στερεά Ελλάδα οία Λύκεια). γονείς που γεWΉθηKαν στην Ελλάδα, αν και πολύ λι-

(4,5%) και η Θεσσαλία, Ήπειρος και ΠελOπόWΗσOς , Εξαιτίας των διαφορών που προαναφέρθηκαν, το γότεροι, αυξήθηκαν με τον υψηλότερο ρυθμό απ' ό,τι

(από 3,2% η καθεμία). 70% των παιδιών που γεWΉθηKαν στην Αλβανία και ·οι μαθητές που γεWΉθηKαν στην Αλβανία τα σχολικά

-Αλλοδαπούς γονείς είναι η ΠελoπόWΗσoς (5,5%), το 80% εκείνων που γεWΉθηKαν στην Ελλάδα φοι- έτη 1998/1999 και 1999/2000. Οι διαφορετικοί αυτοί

η Κρήτη (4,5%), η Στερεά Ελλάδα (4,3%) και η Θεσ- τούν στα Δημοτικά σχόλεία, ενώ 60% είναι,ΤΟ αντί· ρυθμοί μεταβολής, είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό ,ι

σαλία (4,1%). στοιχο ποσοστό των παιδιών που γεWΉθηKαν σε χώ-. , που αντιπροσώπευαν οι μαθητές που γεWΉθηKαν

- Παλιwοστούντες και αλλοδαπούς γονείς είναι η ρες τις πρώην ΕΣΣΔ ή άλλες χώρες. Αντίθετα το με·, ιστην Αλβανία στο σύνολο των μαθητών με παλιwο·

Πελοπόννησος (4,5%), η Θεσσαλία (3,7%), η Δυτική γαλύτερο ποσοστό στα Γυμνάσια το έχουν τα παιδιά, στούντες και αλλοδαπούς γονείς να φτάσει σχεδόν

Ελλάδα (3,4%) και η Κρήτη (3,3%). που γεWΉθηKαν στις χώρες αυτές, ενώ το μεγαλύτε-, τό 60%το 1999/2000. Μξησητου (μικρού) ποσοστού Ι) 1'1\
Αναλυτικά στοlχεΙα ρο ττοσοστό στα ΤΕΕ και στα Ενια{α Λύκεια το έχουν συμμετοχής τους στο σύνολο παρουσίασαν και οι μα- .., 11\

Όττως προκύmει από την μελέτη, το ττοσοστό που τα παιδιά που γεWΉθηKαν σε άλλες χώρες και σ;τα' θητές που γ~WΉθηKαν qτην Ελλάδα.
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Η νέα npaYflanmmra Υια ΤΙS }LEιονοmτεs
Τα συμlΙflJίωμοrα συμποσίου που πραΥμαroποιήθnκε σmν Αθήνα και όπου εEεrάσmKαν οι εθνοτικέs, θρπσκευτικέs και γλωσσικέs διαφορέs

ο .. :ηηl~η"l ItQfΙΗ,I,,'α, ,,~rH ..ntI"..TΊfn,

1,.".. .,u,.o" """,0'"''
'Ι" • ,ι"tιn "',."... nιl, ••",ν '-~'''''''''IH.H'

ι)Υ .,~,r,n""utι)'J ,\,., .. ,,,,ν

• Τα επισmμOHKά

ερ"αΛεία

ΤΩ ι:irtημα των ΙIEIΩνσηrτων ορχιοε νο

anaι1'Xn.\ci τη\' εnl(TTnιιnV1ΚΙΙ E'pεWΑ πο

\(1 πρΩιτφοτα: ~1<1ίί με την σπελευΗέ

ρωοη της :<Ι;()Ι\'ΙI)\lης. ι)ι ιpo(k)t Ί1a ιον

.(\~~pn .. nnll Ω\'1ιrτp()(lI.lπ(\!παιαπό ΤΩ

μεΙΙ1\'1ΠΙΚΩ ιIΠ())\;"Ε'ιυ(\"CJP'(tiOtN να '(Q

\Ont;)\11t1v. '\κοιιl1 II:cι\ιrτεpα: ευτυ'(Ι;κ:.

<1D'\iίεt \"(1 ,α\αρωνη"οι n φΙ1βoc μη m
'(ην κοι nι UL\tτrc μα, ~:~1("Hrν ηίκω ..π'
CJlrtnoc.. ",αι Ofi1"0 οε "ιΙCJς, Ολα αuτo

(Ι\'Οι !Jέ(kΙια ΠΡομ.Viμmα ποι, 'JU\'ίiέπ

\"10Ι ιi,ιεπo ,ιε ζ"πφπμ"α και εtΛ1ΚΙ·

ΙΠ1!'\ά (n.l\,nΡοιια. an() ta ι')πηία η ιωι

\,1.1\1α μοc μη'\tc nr>o0rrσta - εννΩ(ι) το

f(.\rιrtOICJ τη πο\ι' Rixn ψΩ\'10 - 00'(\

ιΙΤ. αΡΥη ιl.\.\σ ιππΗερο, \'0 ί:Ίπαλ,\οο·

ιτποι' ~ ntoI<I\i'i1JV{ll(1(ιjιΙIΩ υπnθειπι:

'Ι ",·1,13(",,,,; lιας ,ιε τπι><: ,A,\!Javnιίc" ο'

(11 'Tn ΙΩ ,jJ()V1~n t)ιοmηιια μας ε'(n εΕ.!1

Irrpι,WTf1, nan<t Τ(1 ΙΙ\ίll)(1Ω ΙΤΙΩΙ\'(1HE\·CΙ.

·\\ηλο\Τ1 1.>0.\0 ι\(ι nClIEEt r\OI t1 tj'\() ~α\

ιΤΗ\ιΊιεΡΙ1 1'11'vnrIfn Ιl<lς:..ιε την 'Ευρω

πη·

-\πο (η~ΙΤΤΙHI(I\ !~'1 (\ΠΙΙΙI'η ω HE'UCl ει·

\ Ι1l .... ,\ ,,( '1,'011 ,YI"OIL,:ΙI( ,OnO\'f(

r ''',,,frt\r\[('. )ot' ",IIrτtr\(C• • ΠΙ)\' ,ο.\ιηε·

,Η1 :--:rptmI,l(n1 ,\\-:tΓ!(\tlηt1C' \ι1υια :πι-

• Η Οεμαιο.\Ο'lα
ιου (J1Jμποσ10U

Πρέπει τώρα \'α πουμε δυο λό\1 α και

για τ/ tJεμaτoλoγία του συμποοιου..-\πο
"Πς μειονότη1ες πρωτη ηε ό\1(Ο. όπως

ιτταν φUOΙKO. όl τουοκική τ/ς ~)pα"ης

που οι ΕΠIΟΙ1μες ·..Ραφες οπο(ρασιααν

να τ/ θεωοουν αποι<.\εισττκα θρησκευ

τucn {ιιμoυσoυΛVo\'IΚl1I)Ι' ':,0 να μην αηε~

.\εWεΡώσουντην αλιiθεια. ',,0 \'α πα·

ραμορφώσουν ης πραγματιιωτ/τι, ..τα
να δημιουργήοουν <ιερέ", διοχωρισττ·

κές \1>ομμές. Το απoτέλtαμα: η OtJI1<ε

κριμένη μειονόΤΠΊα παρεμε,νε προσ·

δεδεμεvt1 στην ιδέα τ/ς όλλης πατρί·

δας μαί[. μια άλλη μειονότ/τα. ~oυς

Πομάκους. '1 επίOl1μη πολ,ττκή, επιμέ

νοντας στους θρησκευττκούς δ,αχωο,·

αμoΎC, -:J1V έΡιξε στην Ο\1<a.Ιιά :J1C:oup·
κι.ής. Γι' αυτή τ/ μειονό'πττα μαθομε

πολ/α' ακόμη και \τα την ει<.\ογική της

συμΠΕρlφορα που ορ\'(]νωνσταν περω·

αστερο πε nxέΟΙ1 με τους "ομμοτι"ους

σuσxεττσμoυς στην Τουρκία.

Οι ΤιJ1,γανOΙ - και οι Τσι'rΎά\-ι:ς - εί

χαν τ/ δικη τους θέΟΙ1 nτo συμπόnto' Ιtα

να μαθουμε 6ττ δεν Είναι μία και anc>
.\ύτως Ι)υοιομορφη ,ατ/γορία. _jn οι

ίδιοι i1EV \τωθουν να αποτελούν (ιεθνι

κήll μειονότητο. όη τους aν"πμετωπί

ίουμε μέαα οπό τον μύθο του anpc>
ααρμοστου ά,\λου και σττ η τοπική αι>

tooιoiKnOl1 εχει σομαρη ευθύνη \τα τα

προ(3λήματα τους. Σ<: άλλης <ατηγο'

ριας μύθους Εχουν παγιδευθεί πι Βλα·

χα! που. ι::ρημην τοl)( όπωe πάντο. [μεις

10ΥC :l1στώνουυε εκεl !Ίου δεν Q\"κουν.
την ωοα ππυ οι ιδιοι ί(ραυν και μας το

\έ\τ· ιπ α.\.\ους ποο(3λι1μοτιαμΟl'ς εμπί

ΠΊουν ό.\.\ες μειονατητες ιΣ.\αιJoμαKε

iiovtκn. \,α παρόδει,μαl και iiIGφope

τικες πταν και είναι οι δυm<oλίες και ,,;α

ποομ,\ημστα τ/ς συ\1<ατοί,ησης KαιJo.

.\ικων και πρt10δόζων στη Σύρο.

Εξεταστη,ον τα γλωσσικό πρoιJλή

~α1α ππυ t1πό μιΙνη της iiημιουΡ,τί η

μειονσττκη γλwoπο. 10 οποια εντεινο

'/ται από την αμελτηρία των αpμόliιων

κραττκων υπηΡεmών. αναδείΧ\τ/Υ.αν οι

ευεpγrnKες πpoσnαθειες τ/ς διaπo"ι·

"ΠαμlΚTlς λε\'ομέ\ης ε"παίδευσης. που

;)εν Q(ΡOpo Ωιιωc ~(}ι10 μειnνσn Ι\ά Π01

ι)ια ι)(}() ποιόια μετονασι:ών, όπως κοι

Ι(οποιων ΠO\ΈπlσmμΙOKων CPEU\,TTt1KWV
ΠΡο\-ρομματων '10 ης μεωνότ/ιες. Το

μΕ\ηΙο .εαiα: απ' ouτπ 10 nuIIn()(JIO Εί

'.'οι ·)π "":~ι?nκaν ~ε :πιιπrιμoν1KO ΤΡΩ

;1(') ,\λο (Τ(εΩον -το ι·mημmα :τηυ Qq)()-

,J<11'\' :rι '1'(Επη ~ιε: 71( μεtoνmητες '\01
II\'anEt\~r,l(a\' ι)ι ;)Ιotπ<ο'\ιεc :OUC. ,)n(,1(

'<ΟΙ 1'1 "ul\lInEC ~nItmtlE!: ηρ(\Π[",\1ιΠΙC

:ων 'JYrίThων ΠPQΙΙ\ι1μmwν~στα:o πο

οε.I"')\'

μπόntOτ/ςΕταιρείαςΣπουδών:στα επl·

<7τ/μονικάπpιr,μσταπροκύmουνμε σα·

φήνεια παρατπρήσεις "οι συμπερά

σματα που σtr(\'ό δεν αναφέρονταιρη

τό. Και εδώ προέκυψε κάτι παλύ τα·

πεινωτικό\'Ια τ/ν κοινωνίαμας: ττς μει·

ονότητες δεν τις γνωρίζουμε· ξέραυμε

όtτ αυτό !Jό"ευε επί δεκαετίες10υς κα·

ταακευαστες ιδεολΟ\-1]μστωνκαι προ·

"σταλιiψεων. αε επίπεδο μάλιστα συ

'11ΨQUΑΗς "αι !Jόλευε και κάποιεςεξοι>

rntc. Γι' αυτό η πραnιαττκή γνιόπη των

~ειoνoτήτων μεσω τπς επιστημΟ\1"ής

έρευνας, σε οριπμενες nrptmωotIC ,οι

με τ/ συυμετο\η TOI'C•.10υ εχει αοχισει

να αποόίδει. '11.Mmo υια ανατΡεmtκη

ελπιοο "α τ/ν κοινωνια και \τα ττς σχε·

,.,εις που όιαμορφώνονται στο εσωτε

'ρικό της.

οι πpόσφστOI μετανάστες στη χώΡα·!Αλ·

!Jσνoί. Ρουμόνσι, Πολωνοί, Ουκρανοί.

ΓεωΡ'ι1ανοί ".6.1 συγκΡστούν αυτόμα·

τα μεlOνό1ητες - ούτε να IJόlOUIJt oλLς

ττς μεlOνότητες σιο ίδιο τσουβάλι. Αι>

1ό που και σιο αυμπόστο δlαπιστώdη·

κε είναι όtτ το κυριστερα έλλειμμα σε

σχέση με ττς ~ειoνότητες έχει \'0 κάνει

με τ/ γνώση μας γι' αυτέ, δενττςγνω·

ρίίουμε και πρέπει να τις ~άθoυμε. Ξί

ναι χαρακτηριστικόοη καθως οργα

νώναμε το πρόγραμματου συμποσιου

στην Εταιρεία Σπουδών αναίητήσαμε

και μειονοτικούς ομιλητές ο.\.\ό ~εν

"ατορtJώσαμενα ενΤlllερωtJούμε '1'(ε·

τικώς. Ακόμη χειρότερο: κστα ης ,ρ

.\'(]σιες του (JIJiJnornou. αταν πυι\ητές
παρατήρησαν ότι έπρεπε \'α υπαρχουν

μειονοll"ΟI και στο αKOO<rτ/PIO αΛ.\α

δεν υπήρχαν. έλαμε :ον .\ογο ",ας

OKpOaτnςι .::ίπε ~o ι;νομό "':()U ΚΟΙ ,)ή

λωσε ιπι είναι Τσιγγα\'πc. πτuXIoύxoς

Κοινωνιολογιας οι παρατηρησεις του

ή1αν ,αιριες.

ΘΙ\ω \'α πω ότι αυτό που έχΕι συμ·

!Jεί ως :ωρα και που ε.l11ιloυμΕ ,m με

την επιστημονική με.\έτη :ου .:mτιIImcc

θα ο.\.\αξπ εί\'αι ση μΙ\Οl'με - ,αl απο·

φασιίουυε. ιΠ ενα <1.\.\0 επιπεΙ;ο - .τα

τις μειονΙ;τητες ,ρημην τους :τς εχοι>

με τοποΗπηαει αη!:'.'(]vτι μας "οι ττς ~α

ρατηρούμε' lΙς έχουυε αποκλεωεl απο

τι' 3ιαό�ΚQmεc μος nou οι1ηΥουν. \)πωc

νομιίουμε, 'Jτ/ γνωριμιαυας μα(ί 1Πυς.

Εχοντας ομως τις μειηνοτηΤΕς ~ππ·

KAttoμtvrc 6εν "άνουμε ο.\λο απο 10

να αποκλειουυε εμάς 10υς ιδωυς 'Jn'
αυτοuς αυτό μπορεί να ΤΟ ΨΕωίονται

και "'α το επιδιώκουν !\οπηωι. ,1εν εχει

ωστοπο καμια ΣXEOl1 με την αναγκη για

γνώση, πραγματική γνωστ1. :ων μειο

\'Q"T1ττων. ~η.lσόή E\'ΠC7μπμστOCτTlς KOI'
νω\ίος ;JOC.

.\.uτo. μαίί με no,\.\o ~\.\u ~((XIιa που

θα ίΟ :10uμε. :'1poo'::υ'~'αν ,οι ,πα 'Jυ-

• Το έ.\.\εφμα

ΓVOOπs

ΤΩ ίδιο 10 InJunιi010 aπεδειζε οτι εεα

"ολουΟΟυμε \'α αvτιμετωπίίoυμε OKC>
μη κατ ~ητrιμα1a ι}ρισμών: ίι ονομά

,ουμε lιειπνmητα: Εί\'αl μέ!Jaια μια εν

νοlQ πηυ Qντ1mοιχεt σε ένα ΠΡΟΥμα με

κπινωνικους προσδlOριαμους' τώρα

που ανοιξε 10 πεόίο τ/ς επιστημονικης

έρευ\ας πρεπει \'α κατα.\ήίουμε και σε

αιηη. '.το να μιιν μnεΟΟεοουμε ης μει·

ι}\,ΟΙη1ες ~Iε τοιις ~εταναmεc - 11υ<.ΠU

χως "ξaκο"πυ>Jπυlιε \'α \'πμlίιJυμε όl1

σιημονική στήριξη των <επιχειρημά

των- Δεν IO'(\Jp(loIIat όtτ tχoυν λειψεl

αυτό· IlJ'(1Jpilouat. αντίθετα. όtτ υπάρ

χουν στον ίδιο !Jaθμο. Αυτό που έχει

αλλάξει είναι όtτ δεν υπάρχουν μόvnν

αυτό· η εΠΙ<7τ/μονική έρευνα έχει εnέμ·

!Jει και ειναl πλέον σε θέΟΙ1 να εκnέμ·

ψει τον έΥκυρο λό\'ο 1ης και να αντι·

παρατεΗεί με τον άλλον. ~oν αντιεπι·

στημονικ() ΚΟΙ αVΠKOινωVΙKό.

Νέο ερειινmιKό αντικείμενο λοιπόν

πι IIElOvmnttc' .αl από νέους ανtJpώ

ππuς: '110 συμπόntoτης εταιρείας:Ποι>

iiών οι μισοί ομΙ\η1έςέχουν ηλικία αρ

κετά πίσω ΟΠΟ τα σαράντα' είναι νέοι

KOινωVΙOλόγoι.ΙΙΠΟΡΙΚΟΙ. νομικοί, no
λ,ΤΙΚΩί Επιστημονες. Ίλωσσπλό\'οι. εκ

παιδευττκοί που έχουν >Jέαεl τα εργα

'1εια της επιστημης 1πυς και του επαγ·

',-ι:λματος τους στην 'Jnnptrna της με

.\ι:τ/ς. ~πιτέλoυς. ~ων μειονστητωνστην

Ε.\λόδα. ,jxι ~όνoν στην ηαροΟΟα κα·

τάσιαOl1 τους. αλλά και στην πορεία

τους απο το μακρινο παρελθόν. Αυτό

αντανα".16 υια αλλα,τ; mτς νοστροηίες

και στη <TToσn τ/ς κοινωνίας ',"tV1Kmt·
ρα. ,:ιλλt1 <αθόλου δεν ,mIIaIVtI ότι π

,πα.\αιιΧ" λό\Ός. ~ t1vτιεπισmμονικός.

πι .ραυγες. ειναι πε υποχωρηση' 9α

χΡειαστουυε "ο"υ '(ΡΟνο για να πετύ

χουμε ΚΟΤΙ τετΟIO.

']\Ιι1Π .:C :n\' J\ιl'.:-;;l".1'.l .YImJn. :;αΟΥμαπ;.,,; ';'\·ι;"oo. :ων jf:Ο~()Qίl.Λ
-------

•E.\\J\ ru, ~ς ;l[:O\()mr~" Jno~i~!?I~,TSδΙΎ :-;ίι~~:.μ~~~~il~O _

:0 .(\ .Ιl1ι1Κ"Ε\οΙ·ΙΙ[ :Ιlll~ :01..' ,ί)ιoι..~ iln' 'lυωι,.,;· ilυrό μπο[)υ ':0

ΞυλCtcoστρo

Κορινθίο",

Πmδtό

Τιnyyόνων

προχωρούν

μΙσσ σε

λoσnόντρo.

Ο ΜατΣUλισμόs

unέσm ooβαρts

κ,αταστροφυ

κατά ns
rΣλεuToats

πλnμμύΡ€5.

Σύμφωνα με

ns σmμήατts

του σuνεδαίoυ.

ΟΙ ΤmΥγάνοι

δεν V'ώθοιιν

να αποτελούν

·εβνιΚΠ.

μειονόmτα

Τυυ

KrUI\fY.IA

Αππ τις 7 ως ης 9 Νοεμ

!Jρίι>ι' 2002 η Εταιρεία

Σππl·ίi';,ν Νεπελληνlκού

Πnλιτlnμπl', και r",K,ic Παιδείας-lδΡι>

τric: Σχπλή Μωραίτη ΠΡ'!'(]\'ωσε επιστη

μΠ\1ΚιΙΠ\lμπάnπ"ε f!tμα .,\1ειo\mτττες

,πην E.\λάίia•. Τη 11έμα τπυ IJ1IIInnrnnu
προκά..\επε. ήπως Ι;Ίον εύλογο. EUPU-
ΤΙΠΩ Ενfiιaφέρο\': η npon(Ρ<1ρό των επι

(πnμηνων να nΟΡrιlβntrν με Ω\,ΟΚΩινιί>

nttC ΤΩΙΚ: και το πιικνα ΟΚΡΩαlΙιριακαι

rmc τέ""ερlς ΠΙ'\'είipίες και παρό την

rιςaKΠKoιoια τη IΙC1p'ηφOIΙ\' ~'ιa 1έ1Ωlα

EntmIHIΩV\'O; <J\1\'(l\'1'nιπι \10 ένα τΟΟο

κοίιπιιπ ,,0 τη mψεΡινη κπινωνία μας

llltfl1lQ. η ηηηία (Ίιlt.)ς i)tv πεpιoρίίεtαι

ιπηι'( ιπε\"ηιις nκαnημaίκnucχώρους

παρο iiιaχεπαι ΟΕ ελεui1ερα ακροατή·

ρια. \;\'Ποι nπά\1o' ίπως ι\ταν η πρώτη

'r-np<1 (J( αιrτη ΤΩ επίπεδο, ΤΩ OΠOKλιl~

,"1)\:Q επtfπnμnV1t\ι) ηνnω' κοι ο' αυτό

πα\ι ίπωc - 11:01 ος ίΩ"ιιηπω να πω και

mn "1"ρης τπς Ειηιοειας Σ:ΠΩΟΟΙ;ιν

οφεί.\παl το rvίilorrtonv που έδttξαν

οι (tptIrinIEC υΠΙΙΡC(]1cς των ορμόδιων

ιlnΩιtρ\τίΙIJV,

Αυτή εΙΚ;, το nημείωμαφιλοδοξείνα

είναι μια oπ,πίμηΙΠ11rιινεργασιών 10υ

mltIn()fl1'nu' ως m"',),\nll r.μως και ι)'(1.

ως στ~ΙKήςml\'fI"'!"'pάc. Τo!1tμα όλ·

,\ωστε ΤΩ avnunr.ιninoutως mJνoλΩ με

τη\' πonιmάθtια ππυ κοναμε να κα.\ύ

ΨΟ"lιε ήλες τις ιΙ'Ι'εις του. ι1τ/ διαχρο

\;0 και (πη ,n"lWI\;o. Ηιiη είαρχής εί·

,πιιι nIf\JKPI\;nrt 611 τη (J\1μnnmο θα

το anΟΙ1"'(n.\nι Ίnο\' oooκ..\ιlιmKα υι EtNo
tlKfC. Αρηmcrtrtι,,-ic ~αι \''\fι)nmKlc μει

O\'Ι1τrrιεc και KntHi.\nll αυτές ΠΩυ. οα>

1'(111<1 ίοως. Αα μΠΓφσΙ"'<1ΙΙΕ \'0 annKQ

λέnn\lμε K{)ινιl)\ηιt:ές' Ω'\1 '"οτί δεν Αέ

λομε ή Ωεν μΠΟΡΟu<1αμε \'α ,nlμπεΡιλά·

βnΙ,IIε και αυτές. Ο.\.lα \,στί πρόκειται

\10 1')tll) εντελι;χ: ;)ΙOφnpετllι;ές κατη\'{}

ρίες ιιειΟ\'Πτ/1(,)\'. ΙΙΩΙΙ KOHrUIa έχΕι εντε

.\,;><: ά.\.\ες οιτίες. ·,στΟ\Μ1'ι:- .αι α\~α

\'(]Κ,\άοτις mτς tJ1.,\'\n\1ΚEC {J11\-ι:lίiήσεlς.
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οτες, KUΡlωςγfvOvrm avε1δlκεurolχεΙρώ

νακτες, E1δΙKΕUμένOI τεxνfτες, απασχο

λούνται σmν παΡOχfι υπηρεΟ1ών, ως οι

κιακοΙ βοηθοl σε ξενoδoχεfαKm εσnmό

ρια, αλλό Km σnς Kσrασκεuές.

• Ενδιαφέρον εfναl όη ΟΙ ξένοι οικιακοΙ

βοηθοl εlναl nlo. πολ/οΙ ,κω από τους

Ελληνες (28.956 ένανn 22.158) με Π1V

αναλογΙα ξένων να εfvm 35 φορές u
ψηλότερηαπό ό,η Efvrn κατό μέσο όρο το

ποσοστό συμμετoχfις τους στο εργmιKό

δuναμn<ό κόθε κλόδου.

• ΣΌς KατασκΕUές, anaσxoλεttm επι00

μως το 2996 των μεταναστών, ένανn του

6% των Eλλfινων -EIvm εργαzόμεvoι που

μετό το 2006 θα έxow μεγόλη δυσκο

λΙα να βροw δουλε1ό. Α. Κ.

.. υι υllων~IJllωlllιιιlνυυιE(,έλιωvωι lωλυllφιu

". σότεΡΟ από,τοuς Ελληνες από m μερική απασχόλπ

. :απ, καθώς άοιΝ μεγαλύτεΡΠ ovόγκη γJα δουλΕ1ά, λl

.γότερα οικονομικά dmρfΥμmα,;λrγότερες επι~oγές,

αλλά καΙ,μlκρότερες προσδοκΙες γJα «καριέΡρ",.ι ι'·;.

r i ·, Πιο πoλύ,~σm μεΡΙΚι'Ί απασχόληαπKmαφεύyOtNοι

γιNαIKες~:'::"ξένες.και Ελλnv1δες- όσοι εργάΖονται

np(1)m φορά και σιΜ'ιθως βρΙσκοιΝ θέαπ σε μικρές ε

ΠIΧΕ1ρι'ΊσΕ1ς. Δ. Κ.

.!':

"/
:;Ι. ι
"''', .

.".
'r•.
Ί'Ι ; ,

,'ο 1.
'Ί,. ~::.,. .

'~:i/<
'~',IΙ ,η~1

',':\ ~'λ·.";'.,,' .
•

~,'" '" """II'L~:.ltlIU:.~:rA":': •• , . . ι, IΙΙ:JΙΙ)(Η)\JI()(ινι;μΥΗ1ς(JιοJΟ,~%

lεύΥούν,; επει5ή ;έίvcίΊj;ωμ~~*Ωο{όσο;:' ΤΠ" (J[()lXEia ·5εί- '(ένανί.l '10,4%:. (ων .Ελλήνων). '
,ήt έ{;ει5ίκευση{; 'ltαιφι'κριδν8/iχvόϋνι'~ όη οι ιtεωvάΟΤfς' ε_ο Οί: πιο πολλοί ίιέίανάπτες (το

lπολhBών. Κάvουvκαλόϊίι'iλ'itf{~:Vι:όσσονται 'πoλι'J 'περισόόιφΩ '71%)' εργ(IΖονωι σε πολύ μι-
• ι ('ι1

lιαΙ 0ης,Ελληνί5εςό'Οπως;'ο:χ/οιnν/'αγορά εργασίας. από ό,n iιΦέςεnIχειρήσεις (έως 10 αιό-

ι05εικνύειαι, iΊ~άvoυν ιη~ ': ~C·οιίΕλληνες. '.' . ':." Ι : . μιι)ν) όπου απαmωλεiται και έ

αJKεία "'απασχόληση, ' καθώς :; :': .)Τό: 2001 απασχολουνίαν {() 'να!:; ότους,5ύο Ελληνες: ·Ανπ-··

ivouv χρήμα ,σ.την ΙΟΠ1Κή::ο~~:,~~t48,1.,~' ~ ιων ΕλΜι~ων: }{αι το· .Πέιως,i: οι.~(~τόi~ιOl~) υπερι.σχύ
o~oμ!α,~,~νιoxυoντας rnV~K~J~~70~, των ,αλλ05απων,'>:,, Ά .:.: ,()\)ν ,πος μεΥαλυτερεςμovα5ες.
rt'νόλωση, και 5ημιoυρyoυv~'I,:\~~:,,' : : ι . \, : ί" , :
Iέσεlς~ερyαoίας, K~ρίως στο ε:':1:~:~.~~ι·" . ;:- :~ " " '!,' ~ i :. : ,,! ,. " ! ,.

lπόριοκαισης υήηρεσΙες"."J~ ',,',γΛ l~ ., .

~ρ~~:υ~ά'::~~~~Ζ~~~~~;,tr~81;~"0'!"'σ:'-:,:πΧ~':o'':'::υ
Ί

'δ'α>~~M'}/:'IJ;~;:;ε/J:V/Ψ'0:·:'::1·!,f: 'α'πο': τους Ελληνες
ρxlσoυv να αναzηισυν·ερyα~'\:: \,1~1'(1 , .
. nλό θ . ,; ι ',(,1 ι ", .
ιαηιε'χπμ τε(>ο Ι11σ ο· Kdl'.T'.l{t\'~ ,,,~.~ .' ,.::. .:' ~;';'\ ;",. ,',; ~ ( !:i ~ ,.,11"· . i .,

'Ι' '" , • , " Ι • 1 ., • , ," Ι .
'ε θέσεις που «κυνηγούv»; OΙY~ )i"ς'-' ",1',;1: "',:',, ι' - . ' Ί' ',~, ' .. ! ':'"Τ . Ί . j".:" .
'λλ ,:,.: ,",. ι •.7:" ,Δ;ΗΕΚΠΛΙΔΕVΙΗ;τωνιιεmvαστων.εfνm,1,jΟΟα;παραμoνfις και εργασfας και mπό, ηvε .\. ., ,. ,', ,1"ι,}ο-... · .ι'.I:~l .. . . . ' , '

11 :.απ~σXόληση· Ίων': Ελλiί::i;.;r ..~r::,~ότεΡnαΠό oum ,των ΕλλΠνων, mηJ- ~ .μlE1~~.~,ης πιθανόtmες να ασκ~σοw το
ων ..τα",ιελευιαiα .χρόV1α ,έχεi:Ψ~:,~:r)*fPlJNα με ro.~EJΊE. ΟΙ 111001 άΟιΝ;απολυ-.· Ι ~όν/έλμα ,γJα :σ ,0ποlο EΚΠmδεύmKOV".
ειωΟεί, ΕVΙ;) των μειαναοτών t<i~: !o.J' .μ~ΡI0 ΛυKεfo~ (το 53% ένανn του 37,5%: i.' Eπl~, το σwoλo σχεδόν τ,?ν μετα-,
ει αυ~θεί με 5ιψήφιο ιtάλι:ί.'ί ,:~' ~ί'{ών ~ων),πολύ Μγοι εfvαι ΟΙ αγρόμ~:, 'rναστων αγνοεΙ, 'U:'" ελλιMKfι γλωσσα και
ΙΟί ρυθμό.,.Την, Τριετία )998., j~::\j,I,.:,~αrol ενω σrηιανnKό ποσοστό έχΕ1 τελΕ1- \ : ...έχΕ1 .~υσκ.oλlες να απoκιfισει, λεπουρ'{1-

001 ΧΌθηκαν 49.100 θέσεις ε~'.~ί >. '\.; : ωσΕ1 και το παvεnlσmμlo (το 20% 'ένα~-!:-! κft γνωση,.. '.: : ι
ασiας'(ισ,1,3% του.όυνόλου{· ~..~~ .}':·vπ του 16% των ΕλλΠνων). . ι '.; ) ';, ; Ταυtόχpoνα; ΤΟ επόννελμό τους' δεν
(ην ,Jρα\τμα1:ΙΚότηΤα,.,oι" θέ~ι ~~:::::Ι,\;,,, ...Το, επΙπεδο εκπάlδευσnς', του. εργ'ΟΟ-"ι,; αVrαπoKρlνεται; σnς περισσότερες περι-, .
r,ις .τω~;: Ελλήνων που :x~~rί-~,}i), :1,ι.1 ί<ού δwαμικού εfνOl ένας ,εξαιρεt1Kό Iση~;ι'; mώσΕ1ς,: ~I' κατόρησfl τους. Οι. ~ιo ,
αν, είναι πολύ περισσότερες;' ", , ,,\: t ΙImmκ:ός. παρόΥοντας .'(1α mv,.'ovόmuξη_ i πολ/οΙ δnλωνοw ανE1δΙKεurOl και ΧΕ1ρω- ,
[),200

ί
(ιό (.1,8%), ~αλύφ~ηKa:τ}\.~;:;~::": ~ς Χώρας,. εΠlστlιlαlν~αl στΠν ,·,έκθε?η·~.'X~ακτες (το 55,8%), πολ/οΙ εfvm οι. Ε1δι- i

ιιως ~)lιερει απο Ιl~τα~~ες,; ~~'~'ίι ·:.;Ά';r~,?H ΚB1E."~Το ,επ.lπεδο .ε,κnαΙOOI~ ~",,"( ':' KΕUιιένOI τεxνtτες. (16,6%) Km αΡKεrol εi- .
Ι~,OΠOH~ν.~ απασΧ~λησ~:t?~; .~~~:ί}, ): ~~αναστω~ΔΈV φαlνετ~l;να υστ~.~I.,έ-ί 'Ι vm Ε1δn<ΕUΜένΟI qτoν πρωτoγεvfl τοιιέα
ηΟηκε:την ιδια οπερι050,~~~?Ίi)',,;;)! )~~~ mπoυτων ΕλλΠνων,.., "'i~' \;, ':jΊ, (9,9%). Δnλαδfι το 8096 nεpfnou εfναι .
9.600 (κατά 13,5 *'). .' ι "i'.\ ' : ',; Μόνο που χόνεΙ m σrηJaσfa του.•Πολ- εργότες, με fι χωρΙς E1δlκεuσn.

ΤοΊΚΕΠΕ επισηραίνεί·'όίi·';"·;;.\::~)'λ61 ΈXow ΠΡOOμfισE1να μη zmfισOυνό-;};~.Τι επαγγέλματα δΙ0λέγοw οι μετανό-
. ι"" . • , ό; ,\ ·,'... · t . , Ό .
lναι' προωρος ο Ioxυριoμo~ •.... ', ,.'. ..... , . , .' ι'· ,
Ι ΟΙ Ελλρνες έχασαν ιη' δo~~!ί, ,~.~ .: ,'. ' , . , , .Ι • '! " •. ,' ',•

.,:~;'·_·,,·:~~ί~;.~lι.~;·;~ίo ,.~ '~i ·1"
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Τα καλά νέα και n άΥνοιa.
τns npαYJιlanKomrαs

8_-::-:-..,.-- ..,.--_--:-::-- _
Η συμβολή των μεταναστών σmν αύίnσn ms ZΉmσns χαι στη συναxόλoυθ~ --
αύίnσn των θέσεων εργασiαs υποτιμάταισoomματιxά.oλό"~χηρo~~ά&H· -
συνmρoύνταιαπό mv εργασία ή mv κατανάλωση των μεταν;ιΠ~~ _. .- ... --..

• Οι μεtWΑνήσειs

π1ηθιχηιών

Η μεωναοτεωη [ίναι η \'Ι'α μι:,<ι\η nραγ

ματιιωτητα. Αν τη ιiuίJIιι: ιι nopw) ιJa όω·

ΠlστωuoVΜε άτι unuιι.\ιΙ (\(j ιJtUt1LPO,

παιχι ε\'α ίJ(10λ""ΙΟ Χαρι1λιnριιπιf\,.l) Των

κοινωνιών. Σταt!ερα, ,ΟΊα 'υμιπα. l:3α

μnoρoύuaμι: μό.\ιυτα. ,uι iιxuς πρέπει.

να δούμετ/ν ιιποριατου πoλιΠιJιjoΙ)0'(1

ως ιστορία εόρaίων, 0.1.\0 μcTQλI\1JΨΙ'

νων n.\ηtJUιJμών. λ.~\o l'U να n,U'(t:IUI'
στούν σι Ιι"οινωνίες 10 μΙ'1Ω\,Ω(πευιιιο..α

φaινoμενo και vα ανπσι(M)vται ιΠΟ(l(

.ηt1tκο~ ποντκυύςπου ια ΟΟιμο\'οηοι

συν πρεπει νυ ~'\ιωριίυυ\' ~o u"umu
ξουν ιiη.\αnή ερευνες, ιJειηιoι,ς. προ·

\,xψμmo. ίκηαιΟευοη cπη \1..U IICΤO",υ·

στειmιιη ΠΡοΥμΟΊικότιττπ ,αι ιπα προ

βλήμοτά της. Και αν υπαριε\ μια ανη

OIr(ITnIol ,ιIιIωu:Ρl1ι πι. ,οι ιι"'" I1 οό",·

φορια ιης ιIyν"ιaς ,αι τι\, un"avllU(.
είναι ιnO (φημΩ10 UΙ,ΙΩ I.Iι"ΠOιί)ΙυιJ11ι.:

του πpιX)(ιJπιιo..oιΊ που Hcι ()lU'([ljJltnn ιη

μt1αναιτιrιιι.Π1'\ 1l0tι 'k.ι i-)IUXtIμHnu \1
\ΙΟ όΙΙΙΗι\.ω ίι1τ/μιnα LL\.\Ll μ(ΙΝ) ιΠΟ \\.

\,Iι"υιrp.; lιωωω οοllομιι"ι:ωωlll Uj μ.ι.

ω\'U(πεul1)ιΟΙIlIU. ΠιΌ.ι.)(ι 1:I1I\Η ;} {φu\'"

μσnκοιιιω 111<: μαυ\'(](πι ι .. 'Ilζ Im\\, Ι)Ι

nοιnιuιηι .... U\ ιΠιιν 110'\1111)110. ;1 Ι,",ΙΙ

nιuοιιμt: \U )ιιJ.\ΊH11Ι: Io..ιJι ιιι Πι.ιιι( ι.ι11\ι.ι.•

'kJ ηιιtι ΙI)CιlΙI11ΙUΙιl \lU \1 ιΙ ... i.J\'IiI Ποι\ιιιοι"

l,nOΙV\'H~ tL\.\a ",UI \1ι.1 • .ιcll ..... 'f\U')IU

'~ιJΙI'J tl( :..)ιι!Uιn.t.υΗλΙι.:. ΜΙ' 11U.\.ιΙΙIJUιJ>ι..ι(

'ρυιrΡUΙUΙΙΙΙH

oou παραΠlΡΟΟμε μαίιιιές μετoιιl\ήoι1c

nληθuσμών σος πάλεις, όπως το 1922 με

τους πρόσφιι,ει; και τα~ XIJ<r
νια με τους εα.ιτφuωύ( μl:ταναυτις, U,
vαι αν~σεδι~ αλ·

~στα μovτtλo της QI1(Jιr(Ο.\ι~_\ζ.

• Η εχπαίδευσπ

και τα διλήμματα

Σι:,ιφωvα με τα ευρήματα της μελέτης, με

τα κψα της μεταναmεωης <lτ/ όιλι.u:ηα

του '90 ΣuΝΕΒΗ ό. τι και μι: ~α I'ψ<Jn\"u·

}Jε\Q κψιιτα.IlρuιJOι:4'O'JU\MJν ιΙΤΙΙ I(l(ψ

.''(Pv μονιr..\u κο, ενΗ1'(\Χ)(J\' U1V αnαι..I\ιr

.\ι1α1 των μικοων EΠI'(t:ψI~"ωv naιxι των

μι:γa.\ων. ~~\αόή το μετa\Uιru:uτ"ο ερ

~unKO διΜψll\Ο παιρνιι τη μορψη τοιι

ε.,\.\ηVΙKoυ ίp\uπKoυ δll\,UΜΙMHΙ. λιruι τη

μut>Ψf1 ψu.ι\nαι \ι'(j την πυlμ\'ι.Ι λUΙ lΤU1 ....

λαιa ψιl.\a ritUPtfιpιuιtJ:η U1"" ΙJJ1(J(1\tL\J}(R'tι.,

Οι A\LkJ\,όoι( I\.\tk.ινμ.ι. μιυ f\.UΤ"'.I(ntIJIItII\

πενιε-υπα ετώνt.ιε (rxt:t"1 ΙΙΙ UJt.c.: u\~:ΙΙc.

10 ποοοιπα αnοι1'(Ο.\l1ιJI\ι.. LI\υι .\uμιι.\ι'"

ιερa }ι.αl ι>ι.XJ 11 ι,ΙIι"O~1.'\'(lυ ~\ΙΙω\1..Ι ω

OIKO\,O"Jιtω Τ/ς 100(J ιJ.ΠίKJυρoVΤαι unu

τ/ν α',ιι>μΟ }ι.Οl ru:ριοι>ίζΟ\'1QΙ ύtoν ρο.\ο

της"JOλIJ"ψαι;.Α.~Iι..<ΠΣI1 μι-ι U.\IJ<J\t"'1
οικογενεια παιt1ι)lι"oμεί. \.JνοΊΡΙψιι ω(

φία ανήλικο α/1Ο το Ufl()IU ΊΟ ('\\1 \1."\'\".

θηκ.ε εδώ. Το l1()ιt)()(πσ lCJJ'J ι~\..ι.λIΙι.lμi\'ΙιJν

είναι 3.Sa:. rnιi <.Πους Ε\\ιl\'{ς 10 14~

Το rιαιδta tuNμL"tQ'\Qι1tUΛ'fU"t\Ul\,ιιtN(πα

σxaλιια (){\()\) ηοι\ ,,",OHtι\l'J 105.000 μι·

ταναστόnouλα αnό τα 0/1< Να τα c>5 000
A\βα\'OJGG. δI\.\utWi C\UIΊtMX"flH d·~ <.111

U>UIJιMi1ιι.w.

Τα /iιλιiμμoτα της C>J10ιr)ευττ,ης Πι>

.\ιτιιιης ως προς την CλΠUIl><.""lI 1ων μι.

τανασtων, το υηοια Hειrι 1\ μL\έ"ιη αυιη,

φo.ίνnαι όπ ούτε τα ιιποψιαίΟ\''1αι το

υπouργεlO Παιόε.ιαc ι...αι ΟΙ ι.λnαι&Vtι·

J<ές αΡ1(ές. Πάντως το ερώυ1\Ια Ποιι <JUr

ατά τίθεται (ίναl: Πώς ΟΙ μιιανο{πεζ

εvταoooντoιΟτ/ν ε.\'\.η"'λΙΙ Μιινω\10 ).,ΟΙ

πώς η παροωιο lW'J μΙ'1u"uιπώ'J LL\.\u·
ίει την ε.\.\ηντκή KOινωνΙU; Τους HEU>

ΡOU\1E IljXXJUJI)Iνα "ψιλιJίi ν()υμι:\,οι,," η

πραmαoouμε να τοικ; ,,~αξl)υμι ιπην

KOΙνtιJ\10 μας;

Mαβι'ψaτσ fλ.\IMιU'ιs Y~

σε aλλoδcιrtDύa αm θωααλoνiιuι.

Καβώa n~αnorελO

m νta μ&'Iάλn nρcιyμαrτιιόmnι,

n noλιnίσ οφόλο να λάβα όλα oWνa

τα μέτρα nou θα αιπρέψouν

"'" -.Iιi tνιuEn των μεταναατών
σmν ιλλιινuιiι _νόα

παρά το γεγονός ότι XP/lOlμοποιούντα

παλιόΊιραoniτια των πολεων. χωρις κε

νφιισιθέwmα1και <M.\ιιυoτιiρα.Ωatό

00 δεν δημιOUll\<iθηκανΙ'ιιετο. Οι λ/βα

voi ζουν κατα πρonμηoηστο κέντρο των
πόλεωναλ/α και διασκι>ρmσμένoιιJε κά·

θΕ 'ι=J\'Iά. Ενδεικτικότης I!ελriωα]ςWN

ιJlM!ηKώνείναι ότι το 55~ πηγαίνειδια

κοοές ιπην Ε'\λάδα.

~ήπως (ow nαραOll1Kά και οε βάρος

της ελληνΙκηζOIKOVU\JtaC; Η μα/τ/ ωι

σημαίνει <m μαλtς το 6.Sw
• των εωτιρα

E1.ωt μεταjJι!Jάωαι στους ~'I'ι, ιπην

Aλ(Jανiα. "α/ ιIuτo με τη μοοφη ΠlJύ\όντων

τα onOIQ α,α:χιίovτaι tJτηv Ε.υ.αΟΟ. Τu
υnaλuιπo ΙΙ..mο\uλωνι:τοι "'οι W1utaμιι::υ

ετaι εόώ. Η <ΛυιJo,\η των μ.:ταναιru.ιν ι 1τ/V

(jui.ηoη ΌΙι.; .:Jτm(1Ι1ς ΚΟΙ Vτ/ ι J\JY\lλO.\Oιr

ι)η αυΙηοη των nευεων lD'\<I<nac L,n(m
μα/ΟΙ Ι}\Ηπnμmιιι;;a. )λΟI(.,\J1ροt ιο..λuΙ>οι

ιJ\JVU1DOIJV1Qt α/10 τ/ν (ιJ\υιAO '\ Όlν 1\0·

:ανα.\ωι," των tlt'1.Q\"CιJtwv E'"ιU α/lO το

c:ρwmμma:οοποια :1tsEνtOl MIt1t: 'μu(X]

νtόnιων. Το ί~ αuεiBετnι XΌIU\o\άtερα,

αλλά Ιl:01 ένα Ι2~ ιJ<j.ηλάιερα .I.jo,ω πα

~Το μι:οο εu)αO ι:ιοόδη

μα ΙCUΜΑίνεται οτα :Ι εκατ. δρχ., και πιο

. aυ,oι;Dφψένα το 71~ εχει ειοοδημα με

1DξU 2-5 εχατ. δρχ, και τα ιr.r. μεταξύ 5-8
D<Dt. δρχ. Autό εnιτριrει στο 7~ vo δια

τηρεί τρonε(ιτιxΌ .\ογαριαομό (με σu

γκρmxά πολύ υψηλά ποοοοτα αnσταμi

εtJα1Q. Οι60τ00ς lOεiwl ασφαλι~

.Το μcmtιο

ms απασxόλnσns

Οι σuν6ήκις xατoικiας και διαΙΗωσής

τους Είναι αρκετά κοντα στον μέοο όρο

WN αιmκώνκέντρων.Η πλειονότηταζει

σε διαιιφίσματα, όχι πια ιJε υπόγεια ή

ισ&,cαooλuκατooαών.Τέοοερα και τρία

άtσμα ανά διιψφσμα. λίγο mo <J1ΣIIO'

χωρα αno τσν μέro όρο TbN .Iaικώνσφω

1'QUιJV.Αλλά~με τΙς OIMiήιι.ες

πριν από μια δειιαετια που ζotίoαν ιπα

υnόo,eα, αρκετά uιαναnoιητικiςQIMJή

κις κατouciαςκαι ouaαxoύεξonλιoμoύ,

τεροαπόΊD αvιiστιxxoελλrτw<ό.Η μελέτη

ααmστώνειμετη γiώ:Jσατης στιmσnιιής

<ωmκά εκnαιδιuτιιιά nρooόντα ανώτε

ρα απόWN Ε.\λήνων>.Το γΥωριϊουμεαλ

.\ωστε και απότην ελληνικήμετανάσtεt>

ση στο εξωτεριχό ότι μεταναστεuowτα

δlJVOllΙΚόΊιραστoιχεiα.

Το στερεότmoότι ΟΙ μετανάστεςαιri

ΣXoλouνταιμόΙιΟοι καιιooλnpωμα/:ι;χει

ρωναχτικέςδοο\ειέςδεν εrnβΦJιώνεται.

Σύ\ιφωναμε την έρευνα,το 30~ των με- .
ταvαστών αnέκτηooν E()\QOIoκή εμnεφια

στην E.\λaδα rnειδή ήλθαν πολύ νεοι. Ano
l1ς ανειόίιι.ευτεςόοολειεςμεταιανηθηκαν

"ε πιο ιιυ~ς, ιπαtjερες και πιο κα.Ι<>

n.~νες!1εocιςε;J'yUOIας. Το "0"; <"'((Ι

π.\εον μΟνΙμη ερ-,α0lα. τα 9":. ποοσωοι\Τ1
~ι 010'(\ΚJ1 και μοw το 1~o Ο'Λ1Ι u"'VED",Ot.
Ο μεα>ς o.\!Jα1oO<: μετοναlJ!llς '''''W()(U;ι η

μοt10ινιι μια tr'\'Vf1 κω ιk\πιuνo (1\.Μ.'"Χωζ

'J1 tεαΊ -ωυ στην ιl\COO UJ\oαac;. ιλ uμι.'

,3ic ,,:,ων ι.ι.ετmΌ(Jtιι..ιν όt.v 0\111 naντστεUU'"

:.ε uιottrττa \oμI\.\tJt.E.o(c UJ1Q IJυιι:ς -:ων

τη μελtτη των Λ. Λαμrιριανίδη, Α. Αι>

μιιεράκη, Πλ. Τήνιou κω Π. Xαtl,ηιψo

καπίου AJI)aιιoI μι:ταναστα; σπι θεα

oα)ovrKη tl1αρστηριrιής 2002). Τα ΠOjJί-

.:.;-- ~, -:;~στην έρευνα αιιαΊ αιqnoδιαζoυν

• Ιl:01 ανmρέnouν τις~ςμας ιδάι;.

• Eρyo01ιuα1
εμΠεtρία

Η ειχόνα του μεmνόσιη, nou πρoιαjmn

από την έρευνα auu\, δεν αvαι εxεiνη του

εξαθλιωμένου nαu α/ στις -φώγλες, του

αγpάιψσιou που αnaσxoλεi'ωι ασωtIώς,

του απελπισιιtvou l10IJ παίρνει τη 001>
.\ειά των E.\λι'rMν, '100τίαμnατζήτων νο

ooκoι,ιεiων,του nιφαβαnκoo,αν όχι μα

φιόζου, που μrιαινoβγαίνει παΡάyo\lα

από τα ούνορα. Avtiθετo τα προφίλWN

μεταναστώνείναι εxεilιO του o~'

όρχη l10IJ έχεt τε.\ειώonτοολά'(Ιστοντην

πρωταj!ά~001Q\δεuα].Δεν υnάρχoιN

αwλφάj3ηuxΑVΆΜΕΩ στουςμεtI]YOOIΣς

και αχό\ιη το noooσtό των απoφotιων

μεσης εxnαίδεooης είναι ελαφρώς~

Τσυ

ΑΝΤ. ΛΙΑΚΟΥ

Ι ο .... λντ~ Λιοιιιοs OWOΙ "'ιMtnvnTt'ls'
Ι ~ns·.σιοοιιο~ αι8 ~aνι:l'Mστπμιo λi)nνwνJ ~ .

α δημoσιεUματα ",α τους με
".._~~__......~σeδOOμε- .

. ~\ες x~ες. u αυτά

ΠDU lOIιδwo.\oo,oύν 'r'Oτην nιφooo{α-ταx:

χω σε αΣίνα l10U αwφέρoνt01 σος δια

ιφiσElς σε βάροι:τους. Νγα είναι εια/\'Q

σ ου αναφέρονται σης συνθήκες ζωής

.~ και 0\Miθωι: ",α να τις διεκτραγι.;

~uν. Το κοινό XΙφΑΙCΤΗριστιKό όλων

"(ιν είναι ότι OUj>jJιxΝΏlιOUV την έννοια

'ετανάστη στο επικiνδwo ή αναξια

1i: αντw:ίμενα. Το εΙΟΟμε άλλωστε

~ς~ς~ς'r'ατην

,&της ευρι.R1ίκηςAιφoδεf,ιάι:.Ο με
wστης rjταν εχεΙ. παρών ή απών, ως

"όβ.\ιψα, ως eλαθρσιιετανόστης>,.."ι.-

>αοος.. Ανεξάρτιτιαοιιό την εΊ\JIII1VO"

, είχε ήδη τonoθετηθεί στο εδώλιο.

.'ι προκύπτει όμως από τις έρευνες ",α

μετανόσtΣς ύστΣΡα οιιό δέItα '(ρό

'nζιισiι; nαρouooας τους στην Ε.\λά

Ιρώτα πρώτα η ανοδική ΚΟΙν<οΜισι

,ότητα των μεταναστών, και κυρίως

.νφιrnιισις πλειονότητάς τους που

"(ε!αι από την λ/βανiα. Τα φαινο

;voI διάDnαρτα και εμφανή διά γι>

~oύ, αλλά δεν τα nρooέχOI>

cεroνόστες δεν περψέIιOuν rua στα

"';Ρόμια ",α μεροκάματο. Τα-στΣ

"""πιάtσες. xι;ιρωναιmxής εργα

~στηKα~. Ούτε οι μετανάστες
θ..- κάθονται στα OJ(αλα/αα περι

ο ""'όΥ πλατειών. Πίνουν πια τον""""" . .
Ε"""",' μrιuρo τους στις καφετεριις

~ ~5 τους. Το ντύσιμό τους βελ-

...Σ αισθητα.Auτός ο~νε

,στη σύν6εοή του, αpχiζει να μη δια

tt ούτι στους εvδuματoλo'r'ιιoύςοΙ>

πους γλωootKoύς κώδιιι.ες από τους

.~ίς. Θα μπoρoίχJε μάλιιπα να πα

.aτηρήσει κανείς ότι αν παλαιοτερα οι

,ραπριI!έςμεταναιπώνκαι ντόmωνπρο

!ρχονταν απο τη διαφορο, τώιχΙ προ<Ρ

οντοι αno ιη διεκοίιιηση -,ης ομύΙ<Πη

ας. Παο "λα αυτα, το ιnερεσruπα ωι·

ενουν. Γι' "υτο ισωι; Ο υΠl1τη.1α: μιuς

;,μαvπκ.rιςrp\'0010C ;ιε πooιqι.ατα ιΡ(t>

"ας Ί1α ισος μεΊ:οναυτεc .;.""'((1 :Ον υπσnτ·

\0 ~IaόρoυcςcυημCOlQς}"αι πClDOiJuo.

μες οημοοιαι..: εΙΛ,Oνaς". Πρvκειται \1ι}•
•

)

•



'. ...!I):.ir,jH/,f;' :-;-"it;i·;,~~" !~~:

,Το μιyo),ύ"τtΡO (σl,.ι~ σπ" '" "r"rn,ij''7''1 nn', η.(ι'ΙJ'

Ίιι,H1iζσυν σι UΙ1~ύηlJνr), 1ι,'ν rψ ....vr,..ιιιιnt·,ιν. 1π πι",η

ιι:σhώς ,rvoI r1),;PW'; nnn",vιr"IJI;J'l 'ϊ'.,Τ'Γ........... "n
φριι'χ: ππό πό),π c' "';,\11. riy n, n "r'.""" rτ"lψη·,yι;

Υ1" Prn(1',.ruτ,,.ntio:: .ΟΙ ,; .. , Υ'Ο ,11'1.""'': \,;,n",:
n()),j σl, ...... ή. Οι Y"','l;,rr: η,,'; ιπ I"'ril, .... ιιr,ψtr
TlιJς ΥΙ;'r η -;:: nrn;\flt,.. \r:. ";1,l,,, ... r. •. n,)"., ... r' ί

(
~) .Τι J . ε,,,.-ιι:π, ή)ιη, n' .... ."I~ ...; f.,,., ,,,,, .. ""Ir:""\1

(')' "-"''''''''.J Jιϊ οι ~ljr.Ify .... i ΤΓΙψ: '11' ""I,I,r"'~",,, "o'~,.ι",,, ,,,,,;
ηl!τ;ς νη 1'{'Ι""1 "''"'''1'' .rr: ΠΙ-' """11,. Ι" , ..'11" ,.wΥ' ,~d.jUΞt;Jf" ')11"': "'νηΌ 'νι;""'" """1 , •• ,.-., ...., "~,,, ,..,. i ,"'''',

~ 4 "'- .. πι ηl .. η",~,,,I,,..,,. I"r ~'''. ι''·,·,, ", .. ,Ι" "r'
nr ..".,nηn"".. τnς ." /1'''''''''. ~ΙI ,r:.., ι' ,." r, .. ,'H,1
νη (ll1rot'r,."yn,i Ι! r,.",ς,""'-'ΙfΙ i ,,,f,,_

Talltnyr,.,.'n '" Η' nr"';,r "'1'1''1 f ,T",r lt 'ιr"IΓ""'" ,,1
ον γηl ",F.,Ifrj ΠΙ)"Τ1.", "Γ"",Τ'-'lllΙ,Ι Ι Ι 'r,,,,,j,,, .r Ι,'''

ο>' .. γιrι Γκ7"ιιι: '·.F,I'l·rrr .....,.'l1 .., "Γ''''''I'1';,' ηΓ : 'Ι

σιlγ ..'krψiνn γλ"F1n f""I\,lf,': γ1l 11" ),Ir', 'Ι. ,... "Η

ιιι:ό ,lInrnll(1111t,Iffi, '''' ~I'nil') π'I' ..... "': r,'ΓΙ"'1"i '11''1'

σΗ,ν ιξ"δ,γι,ψ/·lrι Πϊ'ϊ"-, 'Γι"μι;""

,tt τα:ιιύτπτα ιnιλογ,iς Ιfιογ,ΙΊΙ'1{"': n",I('",'1I "1'ΙIΙΙ

;VΠK6 όπΜ στπν οψ'ψ'; ΓΡΥ""';"': ""1, γ' .,'11';" ΙΓι .'ό
Υο, σι πιριο:ιι{ι; όπου υrlc1r,nψl 1"/"1': Ifr,',r;,IH't;

t;., tt~oτώv, δnι"οurψ,ύvτnl oιyn Πlγή .()ι ',Ι:;ι.'; Ι"

, ιι6 oxoλιfo που IJ:"J~l]vτσς. kόl1Ωlrς l;φΓς ('ι'Ι"; 1

~./ ί.Πrσnιx; σ;.ό»)1Ι(6 πρόΥρσl'l'''' mp{ 'Γη'Ν ΤΟ rιηlΙ;ι,ί
• : iΠiτν Ι~lαό.A nπσ(διυση. ιrnΟη;VfιV1liς τπος
-~ιh6'~ σmιxι:~ οπό δl6rrις' "YV1.. ('", Ι(Ι'ι''''';'Ι:

, ,~'Tuπlίι6. τfnσπ οπό 6Μ oum δ,. ι,,, σλιό~" Ι''''; ,
}1,νJίι1 Σ.ι.ιττ:εμβρΓου, Το nρσγΡΑ.ιμστn η1Iν"ιq,,,γ ,rl'/(I

'. ,,~\-A. ~VΏ 'tρ lφότος 1"('11 ('Ι 1iriμη, ,.F,...... ,..)~,In'l\jv νη ",..

.ι ~ύovν Υιο τπv ινσι.ψόtι,'ι(JΠ τ'ι)ν 11' ,η'. '1'1'1;"1 .ηι γι'

. :,mv no~urloλnl"μ, .. 6tIH" 0J"'v;, Ο' ;1·.fIrI ,'"",l1nI"
1_:"χουν σι:rlιΡώσ,.ι tn 'J"'; {"'ι'",,, '1'1'''. Τ'1ν ',,'~rι', ,Ι

ι νσι ιroνιpό μnΥγι,ψ',,·f)'. AΓlfι ,Πι '1111Γτίη 1Ι"IΙ:. ,;...
. οι ΒΙσ" να δlσrf~σ'Ι;)''''''IΝ f.n τ" (~'r'ι""'ι"" "1'11

. ,xFfo είναι μια ησλύ ι,lγΓ,ϊ "Γ''1'Ι'Ι1Τ,'" ('{ι,: μ"ιιι,,,,,,,'ιι

vlll(ίς ιι:oιVΌ,ητιι-ς ΤI1( Ωι'" ... ':-,ί'lr; knl ,.;11 ,... Π'Γ''''''Ι;''

ροι οπό ΤΌιις μπονή"'ΙΓΙ: P;t..... 'TV \,., "''', r,i"r-"",n
,ζουν OPVOV1l(fl μι τους ('I).)"/~,,·ι;ς "'1ΤΙΙ"I''Υιίς ('1.'1·

οοlίς

Ο"ω<, δ,ν I(Γlί~o'lν 'r)"': T,:r·,,,,: 1""Γ '1'1 1~ ι, n,1
ν" ον un6p~nuv νΓ" Ψ""Ι'''''Γ'1ΤΙ'''; "·"''';11''''', ,1,,1,·
οτπν ΕιψώΠΙ1, lί γ'Ι1 "Ι') n.... ,i n., "''''1,':'''' 1'" (.· ...1
νσ να "οrr1όξη'Jν ,ην r"""'r:" •• :"""". ".1 .Γ" ι ,'~

ρmnισ,''''i.ι:: O~lή",,:. 'τ''] ι" "Γ'" '1',,..,·,, ''''ι''''''''Ι:''

γ'ο mv ι{,ηπηπ f1,,0 ΓΙ" ':-ι".,.,ι ,..!,...,~ ''',' 'ι,: ,r'r"I'1
στrς μηιισου)l,όVC'luι:της ()1,',,~,Γ,όπ,: ιl'η ,/ιι~,.".Γι

Xt1I,rvn ιεOιξr,

Για νπ μη ~Jrra'r'rnrj ,η, OIll',f fllΓ';,'Hl ι" .1","1 ι'"

«Μστρόζης-. των ('Ι"")' ϊΊ,lν '11"1 Τ'Ι ,"ττ, .. ,;,γ 1''''ι'' ΙΙ,

μόνων μ" rιλιόfi[ς μηηllτ(ς ητη rl0"1'J':" ~Ι" o)t U
πσυ μσθοίνοlιν ό" n ft~rΓr"'llf(lI ,J::n1" ΤΙΙ'; ι, fl'r!;'
ιίνοι _l)l(n ylntl. 6ιll.',: >;rι Τ" ,η;",ψ" 'ψ,i\ι.η�,l,,ί

τους, "Ij,v οτ,;ν'11η 1"";;,1/'1 r~n.,1",n,i ,,,.,'... ,;

σμο. Χrrl(jζηvτσl ",ίl) γ'ι) νη 1''1 .... Ι .. ΙΙ"Γ'. ,,',.. ή σ

Χόντιγι:"tοv."

nl,Ir's "πΙ!, σ1l1ν Ολλσvιilσ κό,,"πν ΙVα ,.
("σιιικό πχη'''''' γηl "'10 l(Ollln, κηl ΟΙ [μη),,.

)(!~ιι(νol κnτnλrιr''lV ότι αντΙ να ιιnrηι-τηf101'rν,

σιρrΙληιιv νη lIπ>~φ",ιr\' f1(rHHJI)ttrn. ~πf)Ι:}'t

rlfinv )(αι ηc; f1('f:HfS f"ιφιι}ηγllγf'ι:OV1It)pIJ·

σοι: Tf1': trn1'/tl(; γνι;ηll\~ νπ fγφrό~()V1αl σε

δnμοσκnll,ιu(!!:

... '. .'~

'·":-··~f·\,. f'~';' ,'.
. '..,~t

ιΙ I'Ι Ι' .'\' "'Ι ι

'nλN"J" ''''1) fll\' ιl/"" 11/'('1

Ισ ιυ"( 111Η ",'fl"Ι"""Οfα;f·
νrπ{,,(. (&;1, IIt1ΙΙ"'" "Iv n/ ...
ιησ1 01f\{nflJl" (1Ηδ ων C. ,\.
ΛιΙΙ"",. πι., ΙΙ(\)'( ΙΨ",,,Γ ιι·

'''''>( (Jλ)",6,.Ι~ '\"t'λ/ι~.

't

(Ίο την Γν(1r,ψόΤΙι)(1Ι\ 1{"11,4: nτr1 "":'('(1, το ολ

),('('ιδικό ιrrΚι1ηι:; no π>nrΙ:1Q(1 πυν(1λn(ό nr.r!·
"ου 230 r.X"tnI111'ιr1(l (11('1(;1 '" 2Ι}()Ι. ενι;" το

20Ο2, το OXnlyn Ηοηι) na φτάΟ(1 ιτε-rΨtοu στο

2(,Ι; ()I'(Hnt'J'I'nlC rllr';!

Του aIIrmrIλι,l\w/ιικ mrIV ΟΛΛ"ΝΜΛ

ΓΕΩΡΓ10Υ Π. ΜΛΛΟΥΧΟΥ

Σιο ιοτι", ..δ /)ι:ΙΓsI,ιι,'!?ιι

Τ<1t1 r6trfl\lIJlI ,ριιιΙζσ

"tCI, ΙΟtlλιωσιovrlooc·
ρις- ΥλώσΜ( l,σ ι·ιι ιπι·

~o"'ω.ήσo,ιv οι Λρ.ις

mςo n6λn( ι/ι τοιις

~στo'~oυ( m(. Υια

να .σταφΙpσυv

.'α ,/ιιζΙΨoυv τα

σιc:συηΙδια.

Μιταξύ τι~ν όλλrι>ν μrγόλων Λ(ιν(;ιν nnu ("ι

φΕrΕ n Ilη ΤEII"IIPrlou, uιιl'rΙΕ .σ, "I'Irn t·
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Nεoaφιxθένrες ι<aι... πελάτες

., "' Ι ι ... Ι Ι ."1,, Ι"!' Ι' ,ι ι' Ι Ί '
"",γ,,: ,.πl",Π1111'': '''', 1)1\,, f·, .. • 'Ι" ''''
ρη, ηΙ''l1'''"", IΙ'T·I."~"" n, ι,."

ζηllνπρl.ον,γ/1 11, "'11': ""''1./'',.",. .", "" ' ( 1\ Τ.

δn'ις

ol,ι,~. '",'11 "r"r..."",r ..... ',,. 'r',r·, .. , ,.-.",.. r '. ". "n., ,Ι

vrI ην IJI1Ar~<)II'll \;n ,("ϊl.... ·r·'1·'., νl"Ι" Ι' "",' "':

στον EIIr,,'nn, n γ'Γ) τ.., ι',·" ('1'1 ,..Γ•• ,~" .. " .... r "ι "'1'

vn \'η ""(1'1ή1π"'1 Ηlν ΓIΙ.'1'1"" •• ~.,.,." '.1 'ι 1,,..

POIIJl()1"'': (11,,.,.ς,Γ,, ~I') ,'Ι "1'''.''\, ",,,. "'ι",νl, ''11

YIn 1πν ωl'Jοηπ rln!t n., F.."nrI ηΗ"υ'" \,\'''/,.. ,r'r'I"
στiς μοvσοιl~llόVr)lJς1r1": 0»,,\1,,/1': !"" " Ι"'" , .(.,
χόμινπ ,f,ΟIξ,ι1

Για να μπ μnοτ'rn,ι .'JI ηιπν F'Ir';'"'' ι" ,.1,1,,, Ι· ιν

.Μοτρόζος.. , των σ-:~";',Iν τl,ιν 'f"1',..n'"". \'''11.,''''\
μάνων μι J'Ι\J,jΙ;,ι: μηΡπ"ο: Ι}11') 11"",."ή" Η'Ιι σ'\ ,",

πσυ JιοθσrνσlJν όίΙ n 'ψ'r"'; γη! 1\ίιι\,., T"~ f1 r"r';"'"
ιrνπι ~σlo; rori. όπως ~irτ τΟ ,r.inr.,n '"'r';~r"I'I'';

τους. ,δ,.ν στπνι\ το lσ'ήμ Υ'('1 '~(H'}I,Jnrl rT, .... , rf.
σμο- ΧριlόζQvtα, δύο γισ ν" "n ".,.';nrl'" H',rn ('1

XάντιγlΠΌ ν..,

Επίδομα 1.600 ευρώ τον illivll
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lιu("'lιlιι·.Ίl~ jIIIfI(lI'lIV )(ΟΙ

να ,'11tr1tJ(11JV νπ yiVf)IJV

O»).avfiI 1!.

'1'\ '11" '1'<1\'11\

.!:'r()ιι,,('ι'Ι~() l>t·'t~IHJ\m

tοοl'διrμ\1nμ tΡlIάζ(}

\'ΗΙΙ rnU"dtJnTCJ1.' '1(1('(

ρις Υλι""ιιις ι,α να cm
κοιvωvr1σnuv οι '\ρΧΙς

,ης πδλnς μι ,ους

κσιοΙκους mς, ι,α

να κ",αφΙρσυν

να ιιαζΙΨουν 'α

OKourιΙδ,a.

,,,Μ:"

ηΙΙοό'

να ο-

1!t nΡO·

)tn'tos .

,η θΕ""
ro 9B'\\l
ιιαφΙ'
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f,\t'

11,.10
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If Ολλα\'(5fa, δη

μι)ι'φ' δεν οτfλvει

Ι//πω (πις x(AJρες

1Οιις δοα Ι/οιδιά

φτι!ι'ουιι μδνα τσυς

El<Fi, αλλ(! ΤΟllς πα·

ρf.ω ψοφιί, σιίγιι,

πφΙGιιλψll /(01 εκ·

l1α/δΕUσιl.
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Η nlιooYδmto των μηπvoστών φtό·

νουν νόμιμα στη Χώρα KOI. ι'ιl1ω. ήδη

οη\1t1ώθη"ι. Ell1σιlμω., δεν αησ"αλού·

νταl καν μ(1ανόοτι., ιιλ/ό <νιοοφαΟέ·

V1tSIt. ινώ ΟΙ δημοηκΙ! υππριο'ι! που

εΙναι υπιύΟuvιs \'" OUlom, του! Qιtor.n·

λοίτν .ntλότεs" tous. λνήκοιΝ σι δυο

βσσ,χέ. "ατηΥΟΡlι"Σι αιlνου. που έρ·

χοντα, xwpl. να έχουν όλ/n σΧΙΟΕ"

πριν μι την Ολ/ανδlοXOI οι όσου. ΕΠΟ

'I[VI;'νovto, μι !,Ιλη τη. OIKOY{vEIIιS

του. που βρΙθηχαν νωρlπρα Ι"ΕΙ

Πρώτοι οι Τούρκοι
4πΟ' 01 .,

,χ την α- Κύρια ΧώΡΕ' '1ροΙλΕυση. ιlνοl η
Υι" ΕύΙΤΙ Τoupxlo, το Μαρόχο, αλλό KOI οι πρώην
(1''';,ωσ π ; Oλ/nvδIXέ. ol1o,xlrs, όπω. 10 Σουρινόμ.
ωΙΙ πορrlα Αν και αυτό δ[V xαταyρόφnαι ιπισήμω.
Ι \lI~ iJl!! ι- από 11. Λρχέ., σuντριm,χΛ θρησΧΣυtl
ω'"tt~tηlt b ΙΙltλε10ψηφΙα ανόιιισ4 τσus αποτελούν
σθ nola θ 1 ιισυσουλμόνσ,.
ιο"ό~oφη. b Σ,α πιρlπου 16 ιχατ. Κα/οlκων 1η,
π' 'Ιοπολ λ/ονδlos, ΠΙΡll1ου 1α 3 [Χα1_ προέρχο
ol~b n 1α. από ιιιιονότητι., α των οηοlων τσ
~, . σιιoλJ' λ .5 ιχα1. ιΙναl μη .δυτ,χιΙ •• χαταΥωγή•.
ι Ι)υ α στο νόμισό 10υο, πρώ11t ι\νο, η 10UPXum
σ θtΊ' . π';'~ lον61πτα μι nrplnou 320.000 μέλη κο,
clνQI~o" ολοUΘιl η μορο",νή μι 272.000 I,έλη.

'~" '1.0"'" Το πρώ10 βήμα tnS ινσωμ4τωση.'(10
ρω το" w. υ. vιοσφu<θlvtι~ clνat το πρόΥρσμ-
ασ~\lιρα. lvtαΙΠ" όπω. 10 πρoβλlnιt ο OJ«(1Ι
0>. ι 10 πΙ' νόμο. m. 30lI. Σιmrμβρ!ου 1998.
,ν-tδ\~ ο\lό 'σ~ στόχο. αυτού 10υ υποχρεω1\-
,αιι δu<b 1Π πραγρόμμα10' rlνa, η απόκτηση
.σv udt ιη ,έστ", χαι otoU<E,ώδous, γλωσσιf;:,.... 00"....,••nm_.....

λσ/~ "

·i

ολλανδικό. tr Ολ/aν1)lα (Ιναl η χ';ψn

τη~ ανσκή~ KOI σε l1όnn ιωλλ(ι f1EflIn nI

Apxts δαοvται να "Ο(Η1J3λrJ1QIfV ΙI~ '~(1'

ρ<Ί.vοιιιs OIJμftr.rIIrarf~ ,φο,," όιrrλn...
του yev1!'rOI) Ι(αλο\". -Λλ/ο n JIJ"I ΙΤll111ιι'φ

φι.)οη μι:: 'tnv νόJισ και όλ/ο τη tγK"Π

μ(')lt. λένΕ KtιHOΙOI γΡΟΤΙΚΩI oξιr,JμΩ10ύ·

ΧΩΙ, rκφrόζnvtο;ι; 01πό '1011 O\lJ1l1n!\.'fl.

'-Jt., στην πnλlt1γ1\ )(016 των νrφγr,Jt1

1ι::ι~ν ((Ύr~ Π κόννοl11" εlναι Itίιν1Π !tOnά·

ναιιπ, n rλr.γχnμrvn χρι;σπ ιπ~ r11nrt·
πηπl '(10ΤI Oε"'pεltαl οοπlδπ. σ10 σκλπ

ρό νοργωtlκό). ή στην ιυΟανοοlα (ΚΟ Ι

ουτή ουνιχlζεl να ιΙνοl πσρόνομη, πλ

λό /lrν δl';,κοο, υπό OptrJIr{vo", όρο",).
ιιλ/ό διν aιIμnolνr, οtrl Υλ';)οσα. οων

εηιόΟησπ τn~ 0"010$ '(ο σύστημα στη·

ρΙζη πολλά.

Γνώοη της ΥΑώσσος

Στην nραΥΊΙΟ11κότnιο, n γνώση Τl1~

Υλώσσα. ιlνο, τσ μοναδικό 11011 ollanrl
η Ολ/ανδlα ItllIι του. μπανόΟΤΒτπ•. R,
omIι, σε αντΙΟεσl1 ιιι ππλλέ, όλ/εο ,,;,
ρε., που για να ιπηρέΦσυν 1ην rlool\o
ζl1lΟύν αl1ό τηυ. ινδιnφrroμ{vουs '10 έ

Χουν ήδη nprι ooυλrιό πριν ~rrOoύY στη

n;JPo, ή που (111λ,:JJ δεν rtt\tptnouv την

rlaoδo σι μΕγι'ιλι. κστηΥΟΡ!" ξΙνων. ή.

που ούτι KOI ΟΙ lδιι. ξέρουν τι CI1Itrl
πουν χαl τι δεν tl1ltptI10tJV χοτδ 10 ιλ

λη",χό 110ρ<\δεlΥ\1α.

" lvtαξη στο πρόΥραμμα ινσωμότω

σn5 ποrακόμrnnQΙ μόνον αν οι υΗοΨή

φιΟΙ έχουν ήδη YVOJOIt τη. Υλώσοα" κό

t1 που Π10τοποιε'101 με t1δοcΙs ΚΟΤΟΤΩ-

Κ1ι\ρlες ΓξπόηίΙ,,>. Συι-ιιΟΙι)1 όμtι11 το εnΙ- <f'utfI9C:6, όλο αυτΙ; τα nro- nvn τον χnrηιο. ΓΗ1 ηπ,Fι,ά

11(1)0 yνr;HJns τιι~ γλ(:ωσο) ι:'ναι 1όσο γρό~ΙΙιr1H1 fxnov Kόστη~ ιιάιω 1f,IV 1fί nr;,v, υτιήnΧQ1,V

ΧΠl1ηλΛ. ιtι'111 πι [(πάσι,,,> nρογμatnl10Ι- λ/")..ό οι ntrtootnrpol Οl1ό (ιFι,γf", ρυOΙIIΠΓl~. ()1 C'TtoICS
nItVtnt ΟΓ. Ινπ [Iδos vonPOt1kIl! γλfjο- '((I\!"i μrtnνόrnΓ"i. Ωχ, μΩνον ε1ναι tfIno ''r()Vn1I1nl,fe>, ,;,n1f
ση,; μι: KIVI10rI!; 1j(V txnuv χρτ\μΩΤΟ. ηλλό το txnl1V nfinYI'}nEI ηΓ Ινα lIJ!t·

" tvtnF.n στ" nρnγrf1μμα anf11'tfI πα- ολλονδlΥ.ι') f((ιό1n~ τοι'ι'!; rt("4'>' poxn ηλ"ιΊ γr\l Τf'!(ηl"rό ΤιΊll·

f'!ακnλQ\",nnnn "Ι"(ΙΗ;,ν ω~}γ 1ην rf'.';o· τρΙrι"1 Οl1οιοπτιχ6 να μη δΙ111· 1όχρονπ κοnr'1tΙ;I,,\. ιι Ολ)η .... ·
ιιό1irι. Λν Kti\lf)los/n Οέλ[ι ΚΟI να 1iοιιλr.U· λlψoυν τΩν ηρι':ηο xphvo γι'] filo, Ωχι )1;'\,(1\' δη '.ηέλνΓI "Ι·

ο τοutn,φοvα, ή nrl"o να ΙIΙ\'η σ10 να nηρηκηλσυΠποουν το or,J 'J(!<:; χ,;ψ,,,

σιτlτ! \'(1 yn01(]EI 10 11016Iό. ιιπορεΙ \'Q ιγ· ΠΡ('γρόμμπτα. Για τπν σχοnό tnIJ<:; nfJa IΗl1

vraιp(1 Ot1S τάξrιs "ou δlOΡΙΙ::Oύv ινiψl· ου1όν, ot OvtjnnVΤPQI/[S που f)ιό ttnr1vnllv
ση ,ρΩνο. Ι;'Ο" να πηΥόlντl \"0 μΩΟπμπ fi[V έχουν εισόδημα Χα, εΥ- μΩνο το'" (.
μ'\νο το αηΩΥευμα. Λν όn, Il!,nrrl να ι- ι γιχ'1'Οντοl στο ήρόΥραμμα t- . κι!. ηλJ.ό το ι·

π,λI~" το ηΡ<\Υραμμα δ'όΡχιlα. ινό. t- ..; xoΎV δ,χαl""ιο μια. ό\1ι'!η. Ι-,' .Viόσσ'l οε ".
του.. . '.. '; i' .', πιδότήoη~ 900 Eui><;, τον μή- . ,1iIkt'! "'Qλ,lπ

, 600 διδοκτlκές ωρες' Ό.;' :;,·~a..rνW ~α ~ιυyόρlα μΙ:.ιI;Xω-.::~ΙCαl τπυ, πσp~-
. . .' . ~ι. "015,ό,·1.600 Ι"Ρ''' τον .~tI troorn.

Σ. κΜτ πεrΙηι"'ση, θα nrinII να συ- . ί μήJii. ~ι Ίiονσδnα\ Τσυ. ί;ηα- ,', σΤΙΥΠ. nrpI·
IJnλπr';lσει σm'ολ,,:ό δΟΟ 5ιδοΧ1IΚ/' ώ- .' χrtΙ'JOή νά' "πp'υ<o~σ'\)θπUΝ ΟαλΨιι γπl _κ·
prs γιο γη ψτι'Jπει τoυ~ό~lσ10νσΗ) ~tl1t· 't1S 'tόξ(ιs, Κι Ι1Η::ιδή το ποοό 'H1Ι~"'υπη" Fvo
nrl\o 2- γνώση, ,η, γλώσσπ,. που θπ αυτό εlνπ, ορκηl> υψπMτrρo τέτοιο σ,α·

'tO\l επt'τρtφr.ι να χιν(ΙΤΟ1 αυ1οδύναμο από 10ν ι.λληνικό KQ1C;n010 ).,r.lo Ιξf,) 01,1')

συ,ν ΟλλπνδΙα (μ( το <επlπτΟΟ 4- ιιπο- ιιlΟθ6, σ' σημΕ1ωΟεl ότι τα τπ ΧόΥη φιλο

prl να ryyροφι\ κόποlO. Ο1α πανε,"στιΙ- ΠΡΟΥρόl,l'στα Ιντπ~π, δ[V α- ξινιl ot;l,rpa
μ10), ΙΙΕυΟ,ίνον,οl οε ηολΙΤΕS xω~ πολ/fs Η:ατο-

L"r(tι(~y 50 0"1) mπΙs η$ ώrα αΙΡI(ΡΙJ~ ΡΙJV 1Π~ F..IΞ., KOΓι~)ς οιποl Οε· νtόδ(~ IIf1J)ntls "ου 1I1λr,,',ν

νονΗη σε (τιογγι)μαηχό ΠfX'Oαναιηλι- ιιφOύVΤOI πλΙον ..OλλΓlνδι1Ι.... n(Planht~ΡB 01\ό 1Jn γλι,γι.

σμό )(01 πολnlσμlκΠ Ιvτaεη, κηηώς, λ.χ" Η έννοια 'HιJν λαΟΡομΠΩ' σ(~. F.IvOI πσι151ή, OHX\,n ΚΟ1

ΟΙ Υυνοl)([s αλ/ίι 11:'01 ΟΙ όvτρεs 10υ Ισλόιι ναστών, όπωs την Ηρουμε ε· 10 nt;JV, IIQ\I nΡΟΙΡΤQVΙ0! α·

πρέπιl να μl\θσυν ότι οι χοντΙ. φούΟ1εο δ';" δεν χυριορχεl στην πΩ τπραYIIένΕS ή ηιπ(>λψ(,

ιπηρΙποντσι σ111. Ολλανδlα. Ολ/ανδlσ. ον χαl η ";lΟα δ[V πεμιο,Ι. KOI ππυ οι Υονεl.

011010,/n τιΜιι"σΕ1 1σ πρόΥρσμμα ιιι έχιt xrpaolo σύνορο. rlνol ο· το'" οπ";,, το nόζουν οε μιο

ΧαλΩ (ιnθμΩ. τον βλlπεl ΥραμμΙνο στο νοιΧ1ι1 οπό 110ντού. Οι l1ιρισ- πτήση χωρ" ιπlσΤΡηφι; γιο

σχετιχό πισΤΟΠΟ1πηχό, \ι(όη "ου οπο- 061(001 μετονόσΤΒ φ1όνσυv το Λμστrnvτnμ, Ξtροw όΊI (
φrύyηαιότπν η ιπlδσση δεν rlνat τόσο νόμιμο. Ι'Ι βlζτs πο" ιχδl- χεΙ Χόποιοl θα τα ιpravtl·

ιχανοποlπ"χιΙ. δουν οι σλ/ανδlχΙ. rιρεσβεl" σουν, όπω. χα, το χόνσυν.

ΕΙόλ/ου, 10 "IKnιr,IJIntn

tns ί'ιJrΊ~ ΚΟ1 1ns O:l1nl1)rll
ans r\"'01 τόσο Ι1((\ηηΗΊ nt ην
OλλrινδlΩ, ποll nκlψη KnI ΠΙ

λπΑΡΟΙΙΠf1νόΙΠΓΟ:; η()ο {xn"....

ιιοιδιό. Ιll1rφrΙ 011,ι:;ΙΩΙ νη ιιη,,'

ΟΙ1ΩΚΤΟ1ιν όfιrια πηnηιl ιlv n'i,

f1;)ι'ι, 10 ποιδιή τη.ιο:; φηιτ"'ι\'

OΙI{ΙΙfιJ'; f'ιτlt

ox(l).tlo, ΗΊ n
ππlο, ηε nrrf'
1Ε,; rιrrωΥfι;

ΤΠ'; x';φrιι; Ilr

υψηλlι (11 !ΥΥ{'

ν1ρ(,)οn ιl r το·

νη.,τr;,ν. φτ,,'

\'Ωυν \'" ,,,ηι ΙΥ

nrr 10 nnf ('
rQ"s ξΙ ,π'"

ιιπρό ΟλΙπν

δ<>ύ. 011S τό·

((ΙΟ:; ΤΩUS. F.tOI,

πολλΙ. !/'Opts.
πο,l),ό 8 ή 10
"';JV γΙνΩνΗ1l

ΟΙ μΠΩ'Ι:ΙΡar:nts των σUΝOμl

λιι;,ν των γΟV1ώv 10US μι ttS

Λρ,'S.

Μπό 1ην απόκηΊ(1'Π τη,;

np(;nns άδιιοs nOρfllIO\';S ο

πό την ΟΩ1υνομ1π, ΟΙ uπο'tή·

φ1Ο1 περνούν οπό '110 πroσ'ι,)
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1''1 Il','I;lt1r'"' '111'" (ν,I·.Ι\ ιι".'

tJlInrr! νη 'Ι"',' Ι ,r'II\IΊ,ιrl τη

rηΓ1ιrr"ι ιlr,"γrΙ111\1η, ,,,ιι'φ

)'flt1',' (1')"1 "I'''',T''lJIll1'1 ""Ι!
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ΤΙ1 ΛΤI;"'(1 \'11 'ττιμ H"nr Ι Λι! ('\
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λoιrν nnι,ηιΙ..,11 I1r"'('!'tItIΓl ιιrι!ι

μll"rrl κ)ιιιηνι,n,ι, Υ'Ί l'f"rΊ. ι

σσlJ'l μ{'«(}Ι Kf11 ητη ,;ςη rl'rIJ,

vtrH'! "ι f'l,'ny )φ"\π, 1'1 {'ΙπιΨΊ

(t(V}I1\-' ι:iτι OI IFι'rιn 1( nrι rt·
σnp"'~π'ιν. a"Iι.III'rl ΓΥΤ'

Ι
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το δlλnμμα θα χατέρ-

ι αλnθινΔ εpώ'tIipα είναι

"ττείs αύτό αxρIβώS που

ότι η εμπειρία σου εί-

_παυι επειδή ακριβώs

:ασμένοι ν~ πάτε στον

Γ - -- -_ ••_- -_. -,...ι-...__ ·-...-
γέρσεων - αφού η λύση δεν ήταν να

σπάσΕΙS τιs μnxavtS, προφανώs, αλλά

να Kεvmσειs πάνω στον καμβά ms
πραγματικότητΑS που ύφαιναν γύρω

κι ερήμηνσου οι μηχανικοί αργαλειοί

ένα ΕVαλλακτu<ό μέλ/ον, που να μην

σ' αποκλείει... Ομωs, για να γίνει αυτό,

u=~ J. ,U,LI ΤΟ μεMDV oεv t:1 αΎΊ:l

γράφει οτιδήποτε, αν εivαι να υπάρ

ξει. Κ1 όταν ma μεταδώσειs τον κρα

δασμό ms μετάβασns,το ξάφνιασμά

σου μπροστάστο τάχα αυτονόητο,η

εμπειρία σου όλη αναλώνεται μέσα

στο διάχυτο ξάφνιασμα- που θα βρί

σχει ασύλ/ηπτεs, για σένα, αφορμέs.

-----------------------------------------------------------------------------
i·

• Ο 1C. Σπ. Μοσχονάς εiναι λέιaoρας Γλωσσολο

yfος στο Παvεmστiιμιo Αθηνών.

Στα όρια μεταξύ γλωσσών
Του ΣΠΥΡΟΥ Α, ΜΟΣΧΟΝΑ ιι μαvucήs γλώσσαs (Deutscl1e Sprac-

................................................. hgeschichte), τον Uriel Weinreich, πρω-

Σ
ε ένα άρθρο του για τον Γερμανό φι- τοπόρο ερεuvnτn τns γλωσσuaΊ.s επα-

λόσοφο Johann Gottlieb Flchte φns (Languages in Contaet), m Renee
(Germanic Review, 72.4, 1997), ο Balibar, οξυδερκή ιστορικό τns γαλλι- ,

David Martyn παρατηρεί ότι τα λεγόμε- ια1s γλώσσαs και λoγoτεxviαs (Le colln- ~

να «μεταφραστικά» ή «σημασιολοyucά ~ -"gωsme)κcnΠΟλ/.ούsάλλοus γλωσσOλ6~:-----"

δάνεια» (όπωs το «ελλnvικό» «υπεράν- yous, φιλολόγουs και ιστορlΚOύs, ο δα- .
θρωποs», που μεταφράζει το γερμαvικό νεισμόs δεν είναι απλώs ένα περιoρι~

"Ubermensch», ή το "γερμανικό» ΣΜΈVo λεξικό ή φρασεολογικό φαινόμε-.

"Gegenstand», που προέρχεται, μέσω νο: είναι η αναδημιουργίαμιαs γλώσσαs

ms λατιvuαΊs, από το ελλnvικό «αvτικεί- υπό υιν επίδρασημιαs άλλns.

μενο») υπονομεύουντη διάκρισημεταξύ Τα μεταφραστικά δάνεια υπονομεύ-

«ξέvns» και «δU<ήs μαs» λέξns. Πού θα ουν λοιπόν όχι μόνο τη διάκρισημεταξύ

σύρουμε τα όρια ανάμεσα στο δικό μαs ξέvns και δικήs μαs λέξns αλλά και τη

και το ξένο, όταν αυτό διάκριση μεταξύ ξέvns

που μοιάζει δικό μαs -και και δuaΊs μαs γλώσσαs.Ο

έτσι ενδεχομένωs κατα- Ο δανεισμός είναι Γερμανόs μεταφραστήs
γράφεται στη συνείδηση η αναδημιουργίαμιας που, εvτελώs φυσιολογι-
των oμιλnτών- αποδει- κά, αποδίδει το λατιvικό

κνύεται, με δεύτερη μα- γλώσσας υπό την επί- «objectum» ωs «Gegen-
τιά και με m βοήθεια του δραση μιας άλλης. stand» και τη «mise-
φιλολόγου,ξένο και αυτό, ricordia» ωs "Barm-
δάνειο ή κλεμμένο; herzigkeit» θεωρεί ότι

Το εξαιρετικά διαδεδομένο, ασυνείδη- χειρίζεταιμια γλώσσαισόμορφηκαι ισο-

το και εvτελώs φυσιολοyucό για tous δύναμη με τη γλώσσα του πρωτοτύπου:

«φυσucούs ομιλnτέs»,παιχνίδι του μετα- τη δική του γλώσσα' ομοίωs ο Eλλnναs

φραστικού δανεισμού υπονομεύει βέ- συνάδελφόs του που, εvτελώs φυσιολο-

βαια τα επιχειρήματαόσων, όπωs ο Φί- Ύικά, μεταφράζει «πολιτισμό» το

χτε, αναζητούν στην «καθαρόυιταms "dvilisation» και «υπολογιστή» τον

γλώσσαs» την καθαρότητα του tΘVous «computeI'».
tous. Οι Γερμανοί,κατά τον Φίχτε, οφεί- Αγνοούνκαι οι δύο ότι η γλώσσαστην

λουν υιν ταυτότητάτουs στη μoναδlΚό- οποία μεταφράζουν διαμορφώθηκε α-

τηταms γλώσσαs tous, η οποία «εξελίσ- κριβώs για να αποδώσει όρουs σαν αυ-

σεται xωρΊS καμιά διακοπή από υιν αρ- toUs. Οτι n «φυΣUΑΊ») tous γλώσσαδεν ή-

χική εκείνη στιγμή που γεννήθηκε η ταν, αλλά έγινε «φυΣUΑΊ».

γλώσσα σαν φυσuaΊ δύναμη». Μόνο η Και ότι αυτό που είναι τώρα οικείο

ελληνική,πίστευεο Φίxrε, μπορείνα συ- φτιάχτηκεγια να ονομάσειαυτό που κά-

ναγωνιστείτη γερμαvuaΊ,αφού και αυτή ποτε ήταν ξένο, ώστε το ξένο κάποτε να

μιλιέται αιώνεs, «xωρΊS διακοπή», αφού ξεχαστεί. Παράδοξη η θέση αυτών που

και αυτή «ουδέποτε δέxmκε από ΆΛΛΕs θέλουν να κρατήσουνm γλώσσα tous
γλώσ,σεs κάτι που δεν εξέφραζεμια δική καθαρή από tous ξενισμούs: είναι ανα-

ms αvτiλnψη». γκαΣΜΈVoι διαρκώs να θυμίζουν όσα θα

Μια γλώσσα όμωs οικειοποιείται ξέ- προτιμούσαννα έχουν ξεχαστεί.

VEs λέξειs και φράσε1S ακριβώs για να

μπορέσει να εχφράσει ξένεs αντιλήΨειs.

Γ\α τον Martyn, όπωs και για τον Hans
E:ggers, τον διαπρεπή ίστoρlΚό ms γερ-

ιχημα

ταVΊα

ms ελ

fT1S ΤΟ

5 του

_.:n θέ-

σχόταν

PIΚό»

15 δι

Ja πα-

:<αι ωs

Ι ., πο-
ταυρο

l<ή για

Ι
ΙΊω-

τολι

των 0
JV του

Ι :~:
:-ια εί

'Τ'; θα

Ι
~σει
Jvta;

Ιαρθε

-:00

\ ιταν
.uil α

J Βρε-

και

ιπια

; Uum

: ':;"'Ί"'-1'

\ :α»,

'l έ

υρί

=:θη ε

~ns ε-

Ιών,
'Jpt

1Ι για

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι·

• Ι

ι καιση-· .. ' Ί
. .' ι

Υοητρο ..~::-. ~:'

ΑS. έ- '. ~
ι ανα-~..: ι

_..,;ι.. r .
1ρόμοια :

ι

•

'~ (31:.-

, ι::m

αρ

Λη-

'. ϊε

σε

~,-::ι-

:S δι

JE-
...

.'.



:-~~;:

.,~~-

---
r-
ι. --

~.•



~ ...: .

.~(:: ';
", ~\~.,~J:·1...: . ",~ ~.....:.

, ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ιαΥΛΙΟΥ 2002 .IΔl::ΕΣ •
11 Κ Λ 011 1'.1 r Ι' Ι tJ 11 • 5
liib I4 $'!J!IUmmJ

Τα γράμματα των αναγνωστών για τη γλώσσα
Πόσο διaδεδομένπ εί\/αι f} «γλωaοιι<ιί fΊIIO/Oλι)}'/}(ιψίιι,,;Γιιι 11010 υέιιπΊι! γ/Νίψου\/ U/ ΙΙ\l(lγ\lι;)πιε(: (π/~' εφιψερίδες 1υυς

Το προσκλητήριο έχει σηιιόνεl.

Οι επιστολογράφοι θα σχιψαrί·

σουν έναν μικρό κύκλο που θα

αναλάβει την (περιφρούριιση})

τπς Υλώσσας. Δεν υπάρχει

ιδεολΟΥία χωρίς πιστούς.
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Tuυrllvrov Λ. ΜΟΣΧΟΝΛ'

Ε
"οτ6ν I1rνήVl.Π μΕ' fιΙI1KόιJ1ε!' (Il1I1tιlλΓ~

τον χρόνο γ10 δ1όφΙΨΌ γλωOΙl1Kιl Rrllnω
κοι με η0lκΙλΗ aιpoPJIls δημf')(Jlε(lnVΤ(l1

ottS rλληνlκls εφΙlIlrΡl'l;rs Κ{Ί1 or lπpιn"

δικό ΕυΡΕΙ05 KυιVooφoρlα5 l1ερlιιοlJ το tvo τέ·

ταρτο των εf110τrιλών ουτών δημΟΟlει"ιε:τοι

στην .KoOημr.ρινή.(Ι).

Γιο να ooίrμε αν 1t01 κατά ιιόΩΟ ουμβΠλ}.οllV

ΟΙ rιηοτολls αυτΙ, στη διάδοση ΚΟI την ΤΙΩ

ΥΙωση γλ{IΙ001κών αντιλήψεων και νΟΟΤΡΩ

HIf;)V, ιτρέπει να oντψrτωl1lσOυΙ1( το F"ιt1010λο

γραφικό φσινόμενοοε όλη mv έκτοση και την

1Ι0lκιλΙο ταυ. MIIOΡUύ,ΙE Εξ aPXi15 νο διακρl

VOlIμ( trE-ΙS μεγόλεs Kotnyoplrs ΕJ11οτολfiJνγια

τη γλι;:'σσα.

Λ. 11 ιιρώτη μEγlιλη κατηγορlο 'ΟIlΟΟ[1ΕI,ΟΙ

κρσνολογιχό οllέοω.

μι:τό την KoAItP'.xJn τη5

δrφστικns ΚΟ1 του 110νσ

ΤΟΥ1κού. rtnό~:ι:ιτοι γ10

ε"ιστσλογροφΙο "01) ο·

ιτοτελεl μοζική ο.,οοό

κριοη στο ηρuσκλnτι\

ριο μια! ΕφημΕΡlδο,.Το

nrώ'to κοι πΙο τρσντσ·

ΧΤό ηαρόδElΥ1ια Εlναι ο

διόλογΟ5 στην .ΕλιυΟε

roTUlllo> γιο το αρχοlα

ΕλληνιΧό. Λνιαllοκρινό·

μενη στl5 Εξαγγελl" του Λντι;,νη TpltC'1I για

lιληρέοτφη διδοοκαλlα τη5 ορχοlο, Ελ/ιινΙΚΙΙ5

ΟΕ lίιιινόoιu KOI Λ(ιr.εια, η .ΕλωΟφοτυιιlο· φι

λοξενούοε κοΟημΕρινό, οllό Τ15 7.1 ΝοηφρlοlJ

1986 έω5 και ιην lη 10υνΙου 1987, ένο ή ΙΙΕρισ

οόΤΕΡΟ γράμμοτα ονΟΥνιοστών στη στήλη

.Λρχοlο Ελληνικό-όιlιλoγo,. (2). Το nλrmnlo
ηορόδΕΙΥ1ΙΟ ηρnσKEΚλημένη5 Ειιιστολογρα

(fIlns που μα! εΙνοl Υνιι>στό 10πσθπι1τοι οτα

τέλη του 1999·αΡΧΙ5 2000.11 Εφ.•ΜακΕδονlο.
θέΤΕΙ στη «στήλη επιστολών" ΤΟ ΙΡώτnμn. lιον

Kινδ,rνεύε1 η rλλnV1κTι γλώσσα ΚΟΙ αιτό ttnl·

OUSft. Λιπή τη (ρορά ΟΙ ["ιστoλέ~ ομονοούν. ολ·

λά εlνοl Eλό.x10τES. Το φαινόμενο εvόs πονηl

>πού., μα~ΙKό OΤΙVΤΕλοι)μενοlJ. διαλόγου ηφl

το γλωαοlκό έΧΕΙ K!tνEΙ τον KiIιVoo του.

R. Όλα το δημO<JΙΕΙ",Οτσ το" Τι"ιιιου για τη

γλι;)οσο. Ω:<1 μόνον Η) ΕΗ1ΙΗολlκό. γvωρIζΩυν

lιεριόδΟΙJ5 ύφΕοη5 ΚΟΙ ιιφιόδο"s έξαροη5 (J).
!:ε IIlO δΕύτΕρη μεγlιλη κοτηγορlο Εηιστολ,;,ν,

εΚΕΙνη μΕ τη μεγαλύτΕρη ΟΕματική 1Ι0ικιλl0.

00 OIlIIIIEρ\M~OUIIEλοιιιόν Τ15 avrlllXOΙPES Ε

ιτιστoλt! ηου δημοσιεύοντοl όταν ο Tύll05

['~\' '''ΓΙ \'η ΙΗ1Υ.πλl1"ΓI ΙΙΓ 'ιιriίο'.'η" ','J',1I1rH)("('J

(,,'I1\IIII f l

1",. τΙ If1Ir" IIr(110(,'"I", Ι;111J("'1l)γ('''ιrιγJ1~roll.
τί\'ΠΙ: rr:<r,φi;Ι:οιιν Ι)ΙΙ{) ,ΙΙIf1γοtI1γrΨIΓ"') , 1110ΤΟ"

λ,;}\,: rltnv ιφΙ;ΗΙΙ 1IJ1nιιαtιιψ'rίιι α'η'Ηοηιγ n
οεο:; l(πταιlιίινΩνΙ(11 JlF" f,lf'rnΙtHΙΥά ~ιnιΊlIητπ 11
Ηι1 την Ι1ιrΓ1Ι1 tvvoIn {1Ι1Ι ι·φοll (λ Χ. "ΩΙIΠΟΙΙΙ

διγόο:;,ι Ι) ,ΙηΡΟΟl1αl1)lκΛ!'".ιι(}\,'ητηνιγι') (Ι 11(1λl1·

την"ο;). σ;>ΙIΓύΩlιν lIrιnv(1rtlfι('HJ {110ν (\,ι"ιιο

Kf11 ητην ηλΕκτρη\'lγή ·'I11ιη 11 ειll(I1ΤΙl1lν νΙ)

1CGnnplfJol1v τη γλΙ;'()1Η1 αιιι") };(·ι\'r:π" ~O.rι<; κπι

lον τι1lιn onn '.(νί>γλΙ,ΗΗ1Γ<; "ιιγ(lC1ψrο:;, ιι υιιη

)(ατηγορΙο ηΤΗ1Ί εlνοl 1)ιαχρηνlκή, Τη!' nξlζrt

ξrχr,φ1fJti, f1poytlrιIrl(1

r.,n f)(lnrnn UfJnΥΟfηγrφΙn nrrlλcιιιl1άνn

νιαι ΩΙ γΓ.V1Y.ηί, rιrrlrxnμ,:νQI� ΓιIΙΗτnλf" Λ1Ι

tts ε1\'Π1 σφοφ1ΚΙ!' ΚΙl1 εl1\ "ην {no:;, ;l(fJnr1)(fI1

rιl~oνHη δε οηό Ολετψη (l1rnr,'(IO:;. (Ηφl(1(;,Ο; /1-
11(,10:; _llη rrnrnn II)(f;)V,

F.I1If,F"IY.V1101IV υψηλι1

ιr(1rινnμη. rv'nTr"" μΕ 1η

j1nI·lnΓIa rληφr<Ι,; KnnQ
rr:IIIJ'I(J(IO:; Fr.KI\·nl'Iv π"

ιιι'Ί ΙΙ1ν 'Hφπ()η:ιc:ι'1 Ι1t1 f1

Y~f~(1nn "flnno γμιΊ(π.. ,
ιιφΠrlΡnπl .. , "'rtιoJxa1·

νπ", ρκογΩΙΗ11εΙτσl".

l1ρ"~ι\λλoιιν τη δια

X(1n",II(ΓI (!1 τη, lrlV πνω-·

τrpί)τηιo. την ττν[IΙ110-

l1κι'IΙ'ΗΠ 1η!; ιλλπνl

γι'ιο:; γαι fflOvfrX(1\'{OI Ο{Ο Ι'J!rγόλn.. OiJIoIn.
orllJJJtvo fK των (ΙτιοIΙ,1ν f\tf'01n (χπυν xf'Jn(!
πια Τllν οnχιγ.ι·ι tOOt; "(ιt1ι'1 {λ Χ" .(l1ανoφπr<Ί~

τι.1ν ηrχαΙων),

Λ1<όιιη ΚΟΙ Ο( I1rΡιόFιοlls t)ιp(nnt; των 1)1111(\(11
ειψότων για τη γ"ι~oσα, βrΙπχππι λοιn6ν rv (
ν(ργ(lα ένο [ΙδΩ<; rrl1πτολlκι'l!' πηλιtοφ"λοκή<;,

που ασχολιΙΤΟ1 JJr: 1101ΚI.λ" ηΙμοτο, σl1ό τα ΠΙΩ

,:ε-ΤΡΨ11~νo JIfXnl τα 1110 υψηλό. 1I 110λΙΤΟΙι"υλη

ΚΙ·1 αυτή 11r.(ιψ .... ιΊ γιο τη γλωιιπ\κ,' τάξη - 1όf,η

στον τrόπο f1QU μι}.,(ψ( (1)Ι'ΨΟfιJl1κts ΙJ11σtn

λt~) ΚΠΙ γ10 τον ί(1όιιη με τον οllη10 fIr~tlfl νο

σκεφτόμσΟ1ε γ'-ιrω aΤIΓ> ΤΩν 11")110 που μ1λόllε

(γενllο:ηύ rlrr1rX{ηIfvrl1l (J1101()λfο:;),

Γ_ 1t τρΙιη μr.γnλn ΚΠ1nγrφΙn ιιnιtιζιl μ( την

,φl;nll, θα ιιεnιλrΊnΙl1ψε πι η",ι'ιν (1IItJωλfο:;

τω" nΙll1οοιπ"lnV1(\11ωζιr.ή {1( l1rrln(,'HI'; t(or"

σπ~ 1ης ,IY}"MJ01Y(15 ι1tltι:οφiΗf1ΗI"", Λνιln[10

όμιoJS μι;" την lφΟΟ1«γ}.πμ(νη ιJtιn10λn'(ρuιrln,

Ο( nΓριήl)ηll<; ,lnllQrinJInHl1V" rIVIl1"IIn1fl0EI,1V

l'rv έχl')ll\Ιι Ι)ιι'ιληγη ΗΙΙ n ην,lλογπ" 1Ι(lλιο:; YIVJ:

ΤΟI πιωοοτός 1t 011f1ιnλογrnιρΙο οllιηύ τσυ (Ι·

δoU5 ηαροκολουΟΕI ένο "μΕlίον γεγονόs., ό·

l1ω<; 1η FιήλIMlη 1ων σαράvτπ OKOl)n)l()I)(f;I\' ri
την lφinοnn lnS ΕλλιινΙδα$ (Ι'ΙΤΓΙήιιηΗ Κ Λιιι"

μ(1\'10Ιt01ιλοll I7.Π(11), ιl! ΟVι11)aόοcιc; r}tn >rF,I
1«') Μιισ)lfll\'ιι;nπ (19QB-1999), 1πν "rtrf·,1nnll
Λο\lσf)Οll(l" για KηO(ητ6)~ rl[vταγλr,}nnίιι,> ητη

nrΊnνα τη, F.F. (19<J1-199;) r. ά. Το cητι"1ηnιιι

"ηl{·lίoτrν IIΓγ(·lλα κο, rfIriγr1\'1f], ,φηγη),ηιιν

110νlκό ΚΟ1 Ο\'l11lετωιτiίο\,οl 1!( ένΩ (ίFιηo:; nn,
κά ",nn1In11[VO" 'JΊf1n1tIn IlOI1, την Ι1(1ωτιφηl l

111(1 Ylfl τη I)ΙΨ1Ωιιογίο 1011 (}ΙI0Ιηll FιΓν [xoιrν"l

J:IΙΙ(tΗlλnV(lilφf1111λ/ά 11 ιλϊτ των "Ην[ιιμΟ1IΚ(,I\,

nνΙΙrΙ;1J1ων", 1ων fi'l\If1nΗJvri1ψων γηl 11,1\' ,ιl

Υ.tlκωv rιιτφιιλλIΩnV(1IΊφων" F.ΙΙ1I1τrιλΟ\,I)'1ΨΙ'1

ΚΟΙ [fιl'Γ'ιιλ}.l,ςnγ(lr11f\rη rJ1IV1(InIJOVIrIl, ΙIΙΙΙI)ο:I)IΙ

n\'1nc; ΗΙ [νιt [IFιo') YfV,K11'; (11IfJτrιιtflll"'<:

ΙΙρηfηcο:λΙ1\Ιrvrs r"ιntπλr<:, Πl1Π1(l~ι"O:; 11r

ftc(11ol)f) "φιl,πς. (Ιlllnπ)ιfo; ΙjΓ" flr(lio1)1) ;Ιrlf1

ans Λuτέs Είνοι o11nLI~ )ιrγάλΒ KnTIIyonirs r·

"lηlπ>ων YI'11n γλ Ι ,10ΙΙΩ Τ1Ι1''ιJγ~J1tiφ�(1, l1(1λl

τηψllλrιyl1, (1IIf1,rr·JtfIIIIΓI Λι,,;ο:; (l\ }if.ΓI" "ΙΓΙΙ

vro,l,0IlV 111 }Γιr πι ιnγl'l r'IO, γΟlllγοnΙnι;. Ilcl'ι

γΓIΗΙΙ, 11; ['fllf'. Vlfl Ilflf'IIIJfII' '; >ΓItI'1ιnγl,-ς, (.

V1C1'(IIrvro:; I1r γnl\,ιι ',nr(,rIlII.lIIvrl .. ~flylrr"1

, /1 Ιl(1ιιηγ\ ΙΗll(1lη ί νΓ Ι rτtIIlrIV' Ι (1ι '.: 11ιιτ ιnλη,

vc"ItrIlI nη r1'C'JII'ItifJnII\, i νιl\· \l1rni} γιιγλι), '11'111

(10 f1vn'ul1rl Τ11'1 "ΙΙ((lIΨΙ")lΙf'I1IIΙΙ" trlo:; Y~Ι;Hl.

()Ι!': 1111~). f1i r ίνπl fl(1Y(I\,I,III~·:I" (1Γ" ι,ΙIΙλlll lς. r)1,1'

1101 f ίο, ιτιιλλογιΊll'; ΛΓ V "Γ!ιφ'Η Ι Ι,..., η) ογίn ΧΙ,)

rjo:; ιιωτlJΙΙΟ:; Λν-ιι,' ΙΗ1 ιιι 11\· f λιι (Ι\Ι10; "rrιιιι;.

γλι,""10~.ι·~γI)II~. ιrl)II)"γι'IIΙ;. ),1J\fllf·'(':ro:;, Γιιογ·

γΓ>ΙΙΙΙIIΙ ο:; lιις γι'ιIΨΙΙ", "IΙ\'ΙIIIIIII110}ΙΙΙ; rινOι',.,

IIrHI~,') γω Η' '111111 ΥΙ!!':!), ι, I!H'rf1II; n\ltrl~ γ;ιι

γ}ιl~, ['.'11111 r',lv γ(lΙ ΙΙΨ'''I''I''I'' ·.'f,)\' 1" ('ί 1(1

γλωIΙΙ'Η·n 1"1 ,",,, γΓlιγI1'1Γ1 rl(l,I''''II1I1 11lV ονι,lνl1

ΙJίο ttJO:; 01'11'1'11"; 101] Ι, f I,,"tr1)II'{ΓIr1'(1in Ι:'" ν r,

lιι'(ι I(IΙ1\H1ω~ηYΓί, nt. V ΓIlΙ 1rr'YOlr 101, n(v ε·

(nf1nn~"Jiif1 ΛIΗι·,-<1 ~ Ι"·' 'Ι',""'" ''-''(' '1-'',

Τ(111 Fιl(1 r Η'Γ 1 (11" " r 111'' Ι" ~ "., Ι • ι r'·~ 'Ι'Ι' ι .,' . Ι 'Ι

"rrt!ιl1ιrjIΓI. Yfl),-i Ι11" ΙΙΙ"I'I"1((""1Ι "·1''· 'Η

ρο FιIrlfrr,j\·r.:I, yr1f'1ιIιllrriirl t1 lν,ι'{",ι.ι, '11"1'1

γΥοΠ \'ΓΙ Fιln;-ι:ι,'j1iηπ 111 ΓΙ<'ιlη 1 Ι 1Ι' f·",,1 1"'tlll'"
χnλη FιInyrlvrtn, 11 y),,1t1f1lYII /1".1 111\ 1'1",1 11 ,

11Π (llIητη}.oγrιηψI·I, 11,.,11 (,ι""·ιι 1'''\",'1 "1'''11

μπαη rtnfJ~ ΤΙlν (111'\'1111 11 1" '!1 Ι 'Ψ'Ι 11"'1 (" .. (γ

n('O,.,I,1I1J.:ltf1l. Γιηl, ί'γι! ,ι':η',γ',ι,ιιl \'11 111',I.IΓΙ

Qttr; ΤΙΟ:; nrr·1).rc; ΤΙ,"; ""'I'(':f.I·1" ι·'

" ("ln[n~f)y(lιtrrjfI ΙΤΙ(1ί lη γ\,,"If1lν.1 II'fll

()o:Fιri}or,1nn ~IH,f; rιyn':lyI1II; rι" 1/1ΨιιψIιl~ t",,· ",.,'
αvοΥνι,ιρίi:rΗlΙ IΙΓ n('In,j,)",: Λ·;ιιγ'ι'r.'r"ί(Ηll 'ι

I1Ι'! Tnv όιωΨη 1,,111 T1f'f,J!'rllfl, οη' (ΗΙ"I'1 f1/1 f

l1avo}r·ll1rI ήlπ ι; ψιψι' ο:; y!'r Ifl/II' ί IΙΓ" "If(" '" \Ι

11(1. χλιηf. yn1\'rltfIlIiro:; Λ)\,,'ιιιι '1 ν"""''''1ΙIϊο

(1νηl 11f1r'o 1110:; AIlIFιIlΙ1Γ1O:; \1\II~ 1,,.'1 "ς, 111 "iiιιlιιl

γ10 1ην fι Ι 1J'ιηl'1Ι1 '11';
Οιrrl.λιι ynyrio:; \·n '"ιιι\·1111 IIr ""1tll·ln, 1'1 τι,:

[fl1n1n;>.fo:; (1111':0:; Λ,- ..• rv(ll": ν,·lΙ'ΙΙ"Ι, 11"'1'".11','

Ol1i) nr,{\ηrnψi1'}rιη Λι': rl"rv,l' 1'11 "11'fl'V\\

ΟΙIΟ:; λ/λ("1 n(v iYI.IJV II'H'lfl ",ι;.ιι.'. ΙI"~"'ι ,'\'

fIInnjl(1\·rτ,.I" tnllI:; Γί\·,ιι rl1nl'I~"'I~ f' /1",1 1"1

pn, (lvr·J(nIlV yf">In ()Ι rTlI'III\\I",r"Ir'" "1,If"

KnlJ'/ ΤΩ {ΊΗτπνι'IΠ1" rι.1Γ "r'I"'II"III' 11 ," I 'I';"ν Ι 11

σπ π,-ίΩΩιιν γω {n OV', 1·1 τι,ιις γι':!! 'r'1
Εάν Η1 ιιr;>'r:ιιιr1ιι'ψr ntfr"~"IIII)ll!IIII. ν·.ψί,:

γηχlιιιηΨίπ. 111 vr'·rIIII,IlrJ 11,1·: fl·:'I·,· ι.' 1'(.1· Ί"1

τη y~r;,nn(l n,1 μ(ι<: rll1Tr' '1""1.. '·~I Vf"'''I'"I'\lr

l1λαγΙι,1ς, μι 10 f;;IJIIIH! yo,l"III"I,j,l, "'Ι' ι II~

ξrrγηntl; '/0 γι,I,~>!γη , Ι 'l~ !Ι' Ι 1ΤΙΙιl ι 11'11~ 11; ι

{111ΓΙίl1 ηll).ηllΙII f"1 Ι, 111·· γ,:ι ~ , ... "", ,'ο ,"

(Ι} [11~'''''r''r",Inl, (1 Τ 11\' fιι(1rψ'ι'I"1 Ι"'Ι Ι ""'I'111

lI'av ηι 71 αιιr'ι "Ι: 11 f 'ΓΗ" '1')11. Ι" 'Ι • rl "Ι\ Ι \,Ι·η

I1r Irι "IιtΙΩ 2f"l(1n 211111 (1"Ι'Ι"'1'\ .~,"" Ι ",,"('11'

Pnu\' n "EJtfl,~rrflftHlf", Ι" r;2 ι,.!πl,.,l/r ("".11,

OI~ 16"(,}. "το Plψη·,ιr JS '-"-',1, Ιη 11'", I,,;n

(f;":'J. " .. FntIn .. /Ir lJf (,''',1 ".,1 ,ι ,\'Ir'(,\"\'· ι"

'C\ ('Ι"'" rιιι,η\,ο·r\ 1I'I",..,·r"r". ('IIΙ',"'H~ .c:"
I,onIFUIlII(I"Iι' ιπ ?nnι 1\'11\'" 1(\1' .~Ι"'lιfl IQ1/\1)

VTΙ 1ιfl. au!n(lrI '1011 "rIf\',rJl ('( c;lt,. 111\,1111

rt,I(l{n, ιπ }jln~f1r"}rτ 1','1 1Ι) η. ηf;.ψ τl""~ ~ηl

ΤΠ\' nrntn(lIl τη, Fflιr/',\rrr"" ~ ""'ι"n "''''1'1',..1'
(2) Λ\·ι)ιι·' Η1 ηι()ι1''-Ι'' '1'ΙΙ~ n,ς'ψ"roj(!tΙII 'Γ~ι1ι'Ι"

In( Λr'ΨΙΙJI'ΙJ,,:" ~'rrltI(1I'"

(1} Η('r I Ιrηιι(1{τ"lη/r (,ς(,ι Γη Γ!Ι'(1Ι(Ί"IΙΙ) ..... ΙΙ ,,ι)

jlfrll1C ,rr~{1fJ( I,rJ":" ,Λ"I,,',1Ι1',Ι''''1 Ir"" τΙ·,!.,"

γrη tn } ~(,I("1(1·' (n!rt ,"'/If""-'I r ',rr" "ι11 , 1 ι ,l("

σο" (lftl, Π /,1",111'''11'1\ (, ~!I ~f"'Υ·ηι\· '(1,1

να Ff.HFA. }(lfJ1, π ,q,; Ι ,r.1

~ ο ~ Σπ Λ ΛfI1(1'''('\ ,I~ '1\111 \1. I'.,.·!~ Ι 1,,1,,(11,1,..

νlος οι" ΗΟ';ΙΠΙ(1ΗΨ'" .Λ(1'I\'"I~,

.ι

Ί
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Αν έχειs μια δεύτερη γλώσσα είναι σαν να έχειs μια δεύτερη ψυχή ~/

~7ZT7"'"

,\φp,Κfl - ΕυΡωΠΠ J.CIG

• Τα υψπλά ποσοστά τροχαίων ατυχπμάτων επέβαλαν τπ ι:iπμιουργία στπ Βρετανία και crT1S ΗΠΑ ενόs νέου κλάδου: Tns κυκλοφοριαΚΠΞ

Το ψυχολογικό πορτρέτο των εmκiνδυνω,"

____ 8 . _
_____ ~ια τo~s ιIY'ι::~(~ω_\?υς ο :φό\'oς.!ίν~Ι_oριzόHlO~ _

και ί~ μέ.\.\ο\' βρίσκεται .μΠE~σ:~ ~ίQ K!νεzIKά_~ν μ~νδα~ί~~ν _
ωστόσο ο 'iρό"οc εί\ΏΙ :~άθετοs και ~εππδά από ίΟ έδαφο.,:
_. - - -

. ό_~ω~ίO πετρέλαιο από μια πεφελαωπn,lή

\τ/ιπι,I\'"j( l1p<Π\"Q. ιJιμ\",α

η ΟΙJδcτιρu,

Οι εΠ"''''ριτέc :η, !.ιJιΠOΩ(}

UΠΟ<1τ/ι)lίιΗ lν οΤΙ η ίοΕι\'()μJ1

ση ο\"'[ι,""πιι[νω\' ο\'α.\ο\'ο μι::

τu ,-tι·o<; 1υι'( ι\ι! \'0 κο\'(ι πε

ρισσοΤΨI' με -:ην ,ουλτοιρα

τω\' ανΗρωπων r.Qpa με -η

\',iώσσa τοι,. Για \'Q aπα\τ/o<ι

οε αιτηΊ IJ ~1nllp()\-τitoκr ;)ί~α·

CC:: Ο( o\y.\ι~Ι~·I\·OI c εΗε.\ο\:τε,

μ1Ω Q\I{IH'J\;:::t)lQ ,λώοnο. :ο

Γκσυμπο..Ι:ι'" με UΙα μασικπ

αuΗαιρπn ,Qm\ οριοποιπση.
ΚΟΙ ΤΟΙI( ;,,:!3a.\ε \0 ~αEινoυπ'

οουν .\LE~Ic mc αυHαΙD~:'

,ατηιυlJiεc, -:-α Qποτε.\εcuατc

;'Πον O\'(l\U\t.l με Cl'Το --:σι' π,ι
JQUQΤ(Η" μ!: "':ΩΙ'( :σno\,ι)ψιι)

"'ου( !\Ot '.-rρμΟ\'Ο<D(ι.)νο\1(. ')Ι

δε α,γλιιφωωι εtk\ο\~εcπα·

.χιόb;ljη,Qνοτι 110 \'Ο ~υμύl ,
',ται τα u\'nt\~iuε\'ο Π,G\'QV ιΠΟ

μυα.\ο 1CH ,C"'\:l" Kαm\ΌOΙOΠOΙ
ηση με iJuol] :0 QD<J[\"ο ,αι

':"0 ~η,\ΙI\O \~'.'()c. Γι' αΙ'1υ H~

'υρει οΤΙ, ασu\'οιοtlητa, :,,0
\ουμε (Ί"οι "J1\' lδια ;)ιοόlκc

σια οταν μaθαι\'ουμε ~:'.':::c

l.\ώσσEC

ΞΞΚINAιlUΞaπo μια αυτoaΕιο.\οlησητι..\' αΟ\ημω\, <JIj\ηt:ειloJ\'

οδή;ησης, ,ατα;paUΧΜαc ~ooεc 'ρορι.ς !3pισauε η 'iυμWOCl

με. Α\.\οι χρησιμοποιούν ,ασετοφωνιι ,αι r.XOI'pQφoU\' το\

εαυτά τοuc, ""ώ άλλοι onμειώ\Όυν υτιι 'iaoτι ..'ι'υτή η Τε'(\11σl

!Joηθάει στην ανο,νώρισητων 1JU\'Ι1ttει",ν. aρ\ητ!,ώ\' '.ιτάοε

ων ,αι ouμπεριφορώ\'.η οποια iJa χΡηιπμει'σι:ι στη μεται.\ο'\η

συνκειφιμενων σκέψεων και συμπεριψ .ρών, Η τ/ρηση ορ\τί·

ου !JoηΟΟει στις ΟΙl\1φίσι:ιc τι!που ,npl\' ,αι μ~ά" τ/ν "φao

μο\η TηC ~εχ",ηc ο.\λα\11C. '.10 ,α α\1\\1.Ι tίει 11 ιJε.\nW<Jl1,

Η α\.\ο\η ΤΟΟΠΟΙΙΙ1l<ειjηc "ι\Οι 10 11Ι'rτlΚΟ:ηC [nln \1QC. '"
a.\.\a\T) ormhT1C '"Ιύ\,1ac χοι η r.()()(JΠQtJ:..IO \0 δει I'\Q\"t:lC~ 1"';Ί.•

μπεpι<oojΧ1ΤΟΙI (jπωcτ/ μ.\εποι'\' ιΊl ο.\.\ι i1 I\Ct"!..A..: ,μι η t!'\ULlf;':.'

ΠΟΙL 1\0\"[1 <Π μια ~ατoσταση z~:::ταί.()\'ιιlC :0 !'\Ι\ητρο τω\' c.....
\(ι)\' σιiη\'ιu\' Ο a\.\oc '«(~ηt\ι \10 \(1 ::ac ';ει μlGCitι r; \iC7:

iJIDC~-rαI ,οι αν αΡ\11σει Ha εχει πooιJ.\,l\Iα ιΠ!l ,)οl·.\εια,: :3vr·
'!<)υl':ην ο.~\αιη. Η α\'Π,αταοτσύΤ1:ηι JO\1I1l'l1C 'ThEιjoηc ~,

~ετt,η, '1 ,χρησιμύποίηση ε"αl.iuκτι,uol' ;.><ΙΙ'ΟΟ(1(Ι,οΙ· α\'Π 13λι:·

σmμιαc. η ποο"η'\ωση στο ημΟ\1 ω, 'Ι .:ιποφι 'Ιη "Ρuην'ειac

ίων 1\1\mρωνΤOΙI (x)η\TΊματrιc~ιι)\' α.\\ι.Λ ι οι1η\Ώ\ '\' {1τ/\' ΖrΠΤΙ'\lC

Καποωc MJ.\.\noε t\'Q \OOΤCΚί ~ε 'Ul ,\.ι[ 'ι ίlOll, i)trι\a ιΤΤΟ ϊ;

μΟ\l, ..,0 νο ~oιι lίΠ~.νHUυιίει \0 Q\'οpr'IΙI'.::aι Ί1ar. ::ρεχει. '.10'
Ό ΗI}υω\'Σ!. '"ση ΟΟη\-ει επιθετικα. ι(,(Π, .'0 ίΟ ε.\Σ\--χει.

Τα μυστικάms αλλαγns

"κ περιέΥΡαψιν τα κλειδιά ωι:

"άjJoλα" . .φHαρμένa". 'oOu
\'1(ιJΤO" 11 ·,πριο\'ωτά". Ενώ ΟΙ

ισπανόφωνοι τα (mo" "μUΦΆ)1

ιωραίο'ι, ,μΟΥικά,1 ή <περι·

nλo,α" Ot ι>:ψυρες 11α τοuc

yερμανάριιJ\'OUς είναι ,rτooμε

Ρέ<:». ,<όμορφερ' . .α/Jρawτrς-'

ή <1t..':ομ4Iεc", ενώ οι (σno\'cr

φωωι Tlc t1εωooύν "με\,ο.\ες-,

,επ"ίνοιινει:' "l'ερές-" ,στεΡε

ες-'. '!JOJUα\εες-·, ".4Ι70/ ο/ 000/

ειvaι σινδεσεuε"oιμε :0 ,'ε

ι.oc" \εει η ,\lπορο\'τιτΟ1<Ι 'QI
το επιι3ειJaιω-τι με τα aπaτι:

,\εcuατα "\ΌΙ: (l,\.\ou r.ειοάμQ

1ΟΙ:, υτο οποιο ίήτησι: aπo "τι.

φλουι: ωι: ΠΡΟΙ: :α ΙΈ\'η" αΙ'

γλόφωνοuc ε\Jε.ωvτει: \'Q αΕιι>

λο\ησου\'τα επίθετα των απα-

σ:xημUΙ1l1Π ,a\τίς rppόUElc ι1ε

αυτές lIC Υλ"""JεC πριπι, να

σκεφΗει το Ι' 'EVuc - ο'ύμη ,ΟΙ

Q\' αυτό εί\'αι αυθαίρετο - χι

λlOοες φορές ,άθε μiρα. Για

\'Q εξετασει πόχ: αυτό μπορεί

ι'α επηρεάίεl ΤΟ\' τροπο σκε

ιj'ηςτω\' α\tJρώπων. Ο-α\τ πει

ραματα με ιooανuφωνOUC !ωι

l'ε;Jμανιiφωι'οι'c "θελo\~ές.

ϊσυς εΩΙUΌ( OιI(nOanKQ ΠΟΙI

έχουν ΟΙΟψύΡεΏΚΟ \"ξ\,Ο( οε

KQt+( \'λιuoσa - όπως '.10 πο

ooδ~ι\μα ,κλειόίl •. :101l ει\'οι

tJπ.ιυ,ο στα ιοοα\1,α ,αι aι>

'JE\1'0 στα '.~pμα\1,α. ή '\Τ

rplOO;J, i!OU ει\'αι cψ(Jε\1Kό στα

lοοα\1κα ,αι θη,\υ,ο στα \~ρ

μα\1,α - ,αι τοuc i:ιΊτnσι: νο τα

πεpιl,pαιj'Oυν. Οι \ξομα\,όφι",

-._-_._--

οχηματων από το φόντο ,QI απο δυσκολία

α\'ti.\ηιj''lC Ο'(Τ1ματων που εvεxoνται Ο[ περι

rι\a,rc ouwέσειc cι\λων σχηματων.

X.wι~Οι ,\εκnκέc, χωοικες, μνη.

μΟ\1,εc ι,α"ότητεc aπoτε.\oύν μεροc:ηc νοη

μοσύνης ,αι ,αθεμια χωριστά ouνόέεται με

με\,α.\ύπρο ,ίνδυνο aτu\ηματoc.

EIωrΣρlKό σnμεio ελέyxoιr. Ο τροποι: με Τον

οποιο το mομο α\-τι.\αμμάνεται τη βάση της

auμnEPIφopac ΤΟι' εππρεαίεl και :0" βαθμο

,υ"'\ΟΨΟΡιa,ήc :nι,l"όu\'ιimΤQC. Για οτιδή

ποτε \η'παι φτοίεl ο iotoc ~ πο\'τοτε 'ΡταίνΕ CH
cι\.\ΩΙ. ~\'νoυιίει ι)Γ. ':ί\QI πα\'τoτ~ '\0t10C;(JIV
Q\'\UI\', ι) οόη\οc C' ";'ο( ~ΡΙ()'1\εϊ::Ι 'JE ομοΩα

\'\tn\uI
"
h.ι\,ι)ιl\,οι' \:C crn.'\ημοτο.·,1an ,)Ε\' Q\'O

\aμμο\τι τη\' εt ΜΙ '."':~ 7ων πρaΈ~ω\ iOI..' και πι

(πεl,ει οn ιιεν ~xε! :~:..λ::'.'X() τοι l τι σ\.'μι3αΙ\':ΞΙ \1'
ρ"ι ωι', .)ποτε ι1ε\ "':JΟιJοοuοί:ι τ/ ,nμπιρι·

'rOOG τι Η ι Ω\,α'\ο\', .(

ΕΣωατρέφ.εκι:1)\ .:Ξ:'.I\ΠΟΕωειι.: :!οο-::ιυΟΙI\, ','(ι

o.~\ι~iεπι.όpo,,\·με:u r"OtlJa.\.\ol' lOI'C. ~ινcι πιι,

Q\'rt(1! 1\01 σι1\'Olι.r"",~αυ"α ει-;:ψoaσίnωι, ';ΙΠζι

7~Ι<~:.ι nE μ~Q\t-:~ΡΟ κινΩι \,() ατι'\Τ,ματικ.

';\'11t1ε'!O. οι ε(ίι',ιστoε~εK ::κτιυο\ '\' πεΟΙΟ(ίοn:ριl
'::0\ ~.\E"\\0 '::Ol' "'εΌΙCa. \.\0\ίΟ( tOl'C. :ΊΟΙ' ΤΙ ιι ,ι.

S;O!11<na ΠΡΙ)(Jε~ϊ1"ο,,:ε()()ι 'c ιJΠ!ν Qt11l\Ώσn

Τα αl\,,\ι,ά ί)ι,\, ,';ιιrι:ωρίίυl",

αναμεοο οε I'έ\η ,ut ι,α έ\'Ον

ο\,γ.\ύφιιι\'ο η ιΩέι1 011 οι ,\έ

EEIc μπορει αι,Η<ΊίΡε-τα \'α οοι

στούν ως αΡOΙ'\1~εc. θl~\\I'έι:

ή ",lόέτερεc ~ί\'αl παροΕΕ\1]

.\,κόμη πω παραξΕ\1) oμωe ει

ναι ση oτιc l'λ,;'Ο(1[ζ ποιl κά

\'(xl\' τον oιa\ωρι(~() Οεν uπάο

χει ιιυμψω\;α ωι; ΠΡυΙ; το I~

\'Ο( τιvν ,\έΕεω\'. ι,) ι~\ιoc ..,ο
ποραόει\,μa ει\'ιIl ύιιόετεοου

',nουι: στο Ρι",π,α. ~ηλυκoι.

υτα ι<ρμα",α '01 αοοε\1'ου

στα IOOQ",O. Ορισμε"οι ψυ

χολάωι ό1εωρουν υη αυτη η

αOlΜοοα σημαι\'Et απλώς πως

ΤΟ Υε\'α: ε1"αι μια ι~α)l χω

pic νοημα. Η .\lποροντιτσκι

ι)μω, 1_ ποστηριϊει οτι '~lα \'0

nΙI)\.1h:ά. απ.\ι;κ.: '10 \'α ano<.j)(]
σ1ιπι( ποιο μορφι, "':()ι\ ιot:yw"

Ha φηιημ"ποιηι ,ειc πρεπει \'Q
Kri\'tIC πo.\υrι\Ot'OLI( υΠΟ'\Ο\1

<JμιιιΊC ποι' aφορού\' Τ/\' η.\ι

"ία O{)U. Τ/\' n.\Lto.io "':Οιι προ

ιJώποLι <ΠΩ οποίο απει'Ηι\'ε

ιιαι. το φύλο σι)!'. το φυλο του

ά.\.\οι, προοώποl' ,αι τη\' ,οι

\'tιI\'tl\fl ΗΙ:ΙΏΙ ΤΟΙΙ Ι\οm:'\'ιιc.

ο Σ.\ομπι\' αποκα.\ει αιrτη

τη riIaii"QOΙQ "σκεφιομαι )'ια

ι'α μιί.ησω .. ,αι "ποσιηριίει

ύτι μπορει \'α εχει τεραοτια

επίδpoσn στο τι atΙU.\Ο\'UΙ lμε

ωι; αημα\-rι,ο ,αι Enourvwc
,αι υτο πώς βλεπουμε :0\' κο

'.1μο. Ο ΤΖον ,\O\lffi. :οει,\'π

της ι"ΠΟ ίvστΙΤΟΙIΤΟ 'μ 1.',\0

l'λωσΠΟλο\,ιαc \lαί Πλα\".

επιμενει. "Ολοι }'ενι'ιoμασrε

με :ις ιΌ/ε, Ουνατοrηrcc.

I:Υουμε όμωι:μια ,αση να κο

'.:οι:μc .ον Ι(οσμο ΙΌ ταιοια

ίει σrιc 1'ι..ωσσικει: κατη!'ο

ριοποιησε:cμαc" Η ~lπooo

ντιτσκι θεωρεί οτι α,ομη ,αι

τα 'U:'('llT!Q πυσmματα ταΕιω

μησης, όπωι: το Ι1:\'OC. μπορει
\'0 είναι cmμΟ\,ΤΙI\Q.

Τ
α υιj'ηλά ποσοατα τροχαίων aτuxηματων

οiiή,ηΟQν βρετανοι,c ~αι ομερ"ανούc

εΡευ\ητέc στη μελετη τω\' 'i'υΧΟ.\0\1,ώνχο

ρακτηριστι,,;'ντων' 06ηγών που ψιι\έ,ονται

,αι σε τροποucα\'ημετωπισηι;του προμ,\ήμα

τος. ~μιoυp\,ηθη,εο ",.Iαδoc :ηι; κυκλοφο

ριακηc !J'lIXOAOY1OC, που είναι ένα ,ατώφλι το

οποιο μποοούμε "α διαβουμε Ωlα"Oη1lKα ,αι

να τροποποιησουμε το οδήγπμα ,αι τον εαυ

τά μαc ..,α πιο π()ιοτι'η ίωη. Είναι τοοποc σι

τonEItJap\lQC. Qvt,)Ι01Eo\Eιac 'αι 'J"unaiJEIac
npoc :οι'( α\Μρώπο'. ι.: ,αι oa!JoιaD μιιJo στον

\>ρυμο "αι ι πη ~ωη

• Το προφίλ Ιω\' ο<ΙΡομοιφαιώ,'"

EλλεJμμαπκή 'Mανόmτα μπατόnισns ms προ

σοχήs:.1ιιΠ\().\ίc ':ΟΙ ιιnη\'()ι \'0 υεταστoε\ι'~Ι

τη\' Qpl)<,O\1j aπο τη, π'ύττηιιΤ\ ,οι \'Q τη, "ιmά

(πι ατο μΠΡΙΗ.ΠΙ\'Ο ΩιΙΤΟΚΙ\,ΠΗ) ilOI φσε\ορει,

ΕΣάρmσnπεδίου: -\ι~ι.\ήm"" πρ<l13λι~μc. \Q
ροl\τ/ριί:ται απο ,1Ι ιη.;-ο.\ία \)ΙO\")uIOUUI' "'CCιJ\'

ri "υριο \llO aσσιJονι'n (''''01 UΙUΧο'ονοs

Ψuχοt;ΙQοn(uιρtQ.

Ο
ι επισπiμο\'(c ,αι υι 'ρι

λύοοφοl α(]'(Oλ",,\~αιμε

το προβ,\ημα ειiό, ,αι αιόl\'(c

Aρχl,ά πο.lλοί ιπu<mΙΡlίQνι m
η (ικύνο ποι l έ\οι'με \10 ΤΟ\'

κόσμο εεαρταται απ" τη μη

τρι,ή ι'λώοοα μας. Απο τη οε

KQrna του 1960 υμως, με τη\'

εμφά\1ση Ω~o\αυτω\' "πωι: u
Νόαμ Τσόμσκι ,αι <11 (Iillpι~

πωποι των Υνω-.mΜιJ\' ~nHml

μώ\', η 'iJ<01OΙισa άποιlη ει\'Οι

ότι οι Υ.lw<XJOλΟΥ1,εC οιαφο

ρει: 00' εχου\' uημumα, υη η

γλώσσαειναι (να utto.οuuι",υω

Q\~nI\lOΧΟΙΧΙΙ(Τ/Ριιm,u,;οι

ότι η ικανστηταμQC να μιiQμε

μεταΕύ μαι: οφει\εται περισ

σότερο ιιτα 'OI\'Q \ΌVΙOια μQC

παρά υταυι:διoφopεnKOUC:1(}

'IιηO\.lούc μQC, ίώρα "μωι: η

πλαστιyγa φaί\τται \'α κλίνει

ΠΡOCτηνανηθε1η π.iευoo. KQ
ΘΏc οι II'lIXOAO\loI αρ\Ίίου\' \'Q
επα\τΕεταίουν το ίτiτημα.

.\Ιια \'εα 1'(\1α επιατημο\'ων

θεωρεί ότι η γλώσσα όεν μπο

Ρεί να είναι έμφUτ/ ,αι προ

l'εγΡαμμενη μεοα υτον εΥ,ε

φa.\ό μας. "Η )';'ώσσα δεν

μπαρει' να civat μια aπί.η ε)'

Υραφψ λέει ο Νταν Σ.\όμπιν

του Πα\1:πιατημιου τηι; Ka.\t
φόρνιαι: υτο ,\lπέρκλει. "ο

εyκέφαi.oι: διαμορφ"-,,,εται

αrιo την εμπειρι'a. Ο Σ.\ομπιν

και άλ\οι l'ποατηριίουν οη οι

μιιφες, ακομη και φaι\'Oμενι

κά ασήμαντεc, OtoφoPEC ανα

μεσα στιι: yλώooεc :πηΡεαίΟllν

τον -τρόπο με τον οποlO αυτοί

που ηι: μL\ούν αντι.\αμβάνο

νται τον κόO\.lο . ..OριoμΣvoι
ΙΠOOτ/ΡΙZOό~' οπ η γί.ώσσα

aπί.ώc εnηρεαίr:: αι':α που

προσqτιc" 'dει η λίρα .\Ιπο

ρovτiτmα τοι' Ι\'στιΤΟllτου ίε

X"oAoγiac τηι; :'\αΟΟΧΟΙ><Πτης

IMm. ",4υτα που προσq'ClC

όμως αi.i.άίOιναυτα που KlJ.}

δικοποιεις κα: riUIJaaar" Εν

oAiIΌIc. ο.\.\aίΟΙ i\' τον :ρόπο

σκΝηι; σου.

Γιο "'0 t~"I\,r,tJOL'U~ ~ε το

απλοι'στεοο παραΟειψα. η

ποοετοιμα"ια\10 \'α ~ειι: ,ατι

σε ΟΠΟΙQiiηπmε ',.λωοοα aπαι·

,,::ει \'0 προι1εΈ:.:ιι: UQtιJμε\'ο

ποοψατο,ω 10 QI \()ηιJ<:Ι; 0.\
λα, :τα ,ορεατι,a λυωι' 'iQ
ρη μόνο ,ω μο\,,, I1Q \Q 'ial
μεnσειc Κα/10ΙΟ\' np~n~t \'0 iΞ:

pE1C αν εl00Ι με\α\ι'':!α"Κ.::-: μι

,Ρότεροι; ΙΠ!l\' ηλ"IQ uno αι·

τον. '-\κομη ,QI ~Iac ημεραι:

διαφοΡά Ε\ΤI ύΤ1μar.ia, ::α ω·



vθηκών τής' παγκοσμlD

,ςανOxaτάνOμή ισχύος

που διαθέτουν ισΧυρή δ1Ο-

rανήκει στη~ Kατ~γoρία

. και μπορεl, υπο την

Ι ωστής οργάνωσης και υ

συνεκnκής πολιτικής 1'1α

~"γμένnς στην ευρύτερη ε-

της, να €V1σXύσεl τη θέ

~_τ/Kόςελλn~σμόςτων

,ε περlOσότερεζ' από 140
τορικών και κοινωνικών

1 δυναμική διεθνή διά-

ι ... μ1Ος δημlOυΡ1'1κής πα-

]ν όχι μόνο να εmβιώ-

Ι )τητεζ' και πρωτοβουλίεζ'
νεiδησηζ' και της πολιτι-

Ι
ούν τα βασικά χαρακτπ

α xapαxτei μια αξιόm-

λο τον κόσμο δ1ΟβlOύ\: ε

Ι ιJγής (δ1Οσπορές και α-

~η. δωτηρούν στη συ-

Ι
" ττολιτιστικπ τουζ' ταυτό

α.

€'.·Oύζ' δωφοροποlOύ

€ΠOμ~Ύωζ'

-;·όλες.

7 της δω

.:ώρες δ1Ο

.!κοί παρά-

ι ίΟ επίπε

Ι ιση),

: KΕVΤΡIKήζ'
,. Ελλάδα
σημα

'Ίου δ1ΟβlOί

:\'1α. με m

l ν ΙΟ1Giτερα χαλαροί €
€πως, μ1Ο ευνοικη 1'10

ιρονομ1Οκούς όρους με

.τας με αυεημένο βάρος

l ινεργασίας, .ai.λά και
η και αΠΟΤεΛεσματι

πικών' σχέσεων. ::ε ό,Τ1

Ι
",φΟΡΟΠΟΙήσεκ ακόμη

,λnC. Γιο παράδειγμα,

πλιστέζ' του .\ονδί

.ητέζ' που φοnού\' στο

Aumpai.ia) ΟΙ Έλλη

. uLK κοινω\'ίες ,ω\'

..υετοχής στα πανεπl

Ι laTlΚIΊ δράση. Κατα

Jei σε
ε1 eΚlύJ10iec και δωθέ

'μες. ~εν έχουν στοχο

όλο τον κόσμο σε

-ων οργανώσεων υπο-

Ι κές κοινότητες (οι

'ΘVΙKOΤOΠΙKOί oύ;'J.o

ι που κατάγοντΟ1 από

:~lOxΗ τπς L-J.aOac .

παραπά\'ω σρνΌ\'(;.ι

\ωpα~' υπο\)ομη(

UQ\'10C. (\μ()οπι)\·

HJ I.ΙόιτουΡ\Ί)υ\· '1t:
"(IJ(!r...n. ΊaU~ιΞ{jCί1"lι~-

σύλλογοι επιστημόνων,τραπεζικώνκ.λπ.).

::την εποχή της παγκοσμιοποίησης,της οικονομίικκαι της

ταχύτητας δ1Οκίνησπς κεφαλαίων και ανθρώπων, η παρουσία ορ

γανωμένωνελλn~Kώνκοινοτήτωναλλά και σημαnlκώνπροσω

πικοτήτωντης επιστήμης, της οικονομίας και της Tt:x\'IlC' από ης

Ηνωμένες Πoλιτεiες τηζ' Αμερικής μέχρι την Αυστραλία και από

τη ::κανδιναβία μέχρι τη :'--iότια Αφρική noAλanAaOIίIll::J ΤΙζ' δυνα

τότητεζ' που δωθέτει η χώρα μας στη διεθνή σκηνή.

Τα σύγχρονα ~ρoβAήμαTα
Είναι φυσικό οι δlOσπορές των εθνών, άρα και η ελληνική, να

σχηματίζουν τρίτα πολιησμικά μορφώματα, με πολιτισμικά

χαραr..ιηριστικά τόσο τωYKolνω~ών των χωρών καταγωΥής τους

όσο και των _Koινω~ών των χωρών διαμονής τους. Οι

περισσότεροι ομογενείς στις αγγλόφωνες χώρες έχουν

αποι-..τήσει την ιθαγένεω του κράτους υποδοχής και η

πολιτισμική ταυτότητά τουζ' απoτελεi μείγμα επψέρους

συ~στωσών, από τιζ' οποίεζ' εκεiνη που υπερισχύει ίσως να μην

εiναι EKEivn της χώρας καταγωγής τουc. ::11ς ΗΠΑ τα 200ιΌ των

αποδήμων εiναι μετανάστες και το 80% εiναι ομογενείς 2ης, 3ης

και 4ης γ€V1άς. Γι' αυτό το λόγο, εiναl ΠΡΟ11μότερο να μιλάμε για

ελλnν1κής καταγωγής κατοίκους του εξωτερικού, παρά για

Έ.λληνες μετανάστες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης Υrnάς. Η

δεύτερη. τρίτη και τέταρτη γrnά αποδήμων στκ HΓL..I. δεν

€Πικοινωνεi πλέον στα U.λn~κά. Η προσέ:γΥ1ση των νεότερων

γενεώ\' αποτελεi το σύγχρονο ωτούμενο, δεδομένου ότΙ ελιός

από ω πρόβλημα τπς γλώσσας, μειώνεται π.λ~oν και η ~l11ppoή

ίπζ' cκκt.noiac. Απαιτούνται και άλλες μορφεc €ΠlKOI\,Wv'iac μέσω

ταυ πολlτΙσμού, του αθ)ωτισμού, της πOlδείας και τω\' συχ"ών

€πισKεψεων στην EiJ.άδα. ::t: κάΑε nE(.)Imwon.
εμφαVlϊεται ς"\'τΟ\Ώ η ταση των νέω\' 1'1U ύ\Όϊήίηση

της ιδιαίτερπς ταυτότηταc στη\' tΞ:Πoxπ ίΟΙΙ Κ!\'δύ\νυ

της άμορφη( ομΟΥ~"\'οποίησηc λό1'ω IΠc

παγκοσμιοποίηση,'. '[ίΟΙ συ\Ό\ιάμε συ:-;νίι

σπουδαίες πφιmώσεκ ··εiJ.nνικ:'ιc κατάt1ωης· απο

νέους δεύτερης και τρίτης γενιάς. ΟΙ οποίοι

επιλέγουν με υπερηφάνεια την €\ioxuon IΠC

ελλnVlIώC τo~ς ταυτό-τ..ητ~,ι;.K.9.~~m.f5,l~~2G~:2~;;,.
ελλn\1KOυ ΠΟΛιτισμου, €\'ω ΟΙ ιδιοι ειναr "RιφΟ\'εις
πολίτες των χωρών όπου διαβιούν. Παρ' όλα αυτα. ()
κίνδυνος αφομοίωσης. συρρίι-.."\·ωσης και μείωσης της

ισχύος των δεσμών με τα μητροπολΙτΙκό Kt'\cQO είναι

οrcπόg Από τη\' :ijj.n πλευρά. η emτuxηc

ενσωμάτωσητων ομογενών στις κοινωνίες ,ων κρατι;.ιν

υποδοχπς είναι το στοιχείο εκείνο που προσδίδει 11ς

δυνατότητεςαClΟποίησηcτης δυναμικήςτης ομογέΗΙΟζ' προς

όφελος του μητροπολιnκούKmpoufUt μορφές ΟΡΥιιν'ωσηςτων
αποδήμωναποτέλεσανκατά το παρελθόντο σημαντΙκι'ηερο

μοχλό \10 τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και την

ανίιπτuiΞπ της ομογένειας. ::ήμερα όμως η πλεlΟψηφίι! των

opγαn~σεων παρουσιάϊουν' κρίση σε σχέση με τη συμμετοχή

των oμ01'~Ύών..\όγω των' τάσεων εvσωμίιτωσηςστιc χι;Ιρες

υποδοχής, τα καθημερινά προβλήματαπροσαρμογήςπου

πηγάϊουν από την ιδιότητα του μετανάστησυνεχώς μΕιώνονται.

Οπότε οι οργανώσειςθα πρέπει να προσελκύσουνoμoγενε:ic.

ικανοποιώνιαςνέες α\'άΥκες :;αι παρέχονταςνέα Ki\l1TDa.IH

συμβοίω της EKκi.nol,?c στΕ ~TΌp.Q.9-~ q\,~~\~~C , .
ταυτοτητας και συνε1Οησης του ~ιoonapmu €ΛI.nV10fjOU ειναι
ανεκτίμητη και θα εεακολουθεί να είναι απαραίτητη. Ωιπόσο. ως

κατ' εεοχήν ΠVευμα11Kός θεσμός, η EΚlύJ10ia δεν μπο()εί να

καλύψει ΙΊΛες nc ανάγκες τπς ομογένειας, ιδίως σε πολιτικό :;01

οικονομικιιωτήματα και ιδιαίτερα στα θέματα διατήρησηςτης

ελi.nVlIώc ταυτότηταςστα παιδιά των μεικτώνγάμων, 110υ Ιόίναι

πλ~oν συνηθισμι::Ύοφαινόμενο..;...

Ο ελλπνισμό(τον 210 αιώνα

\olt:oa στο νέο διεθνες πεpιβάf..λoν, ο U.λnνlOμόc Oφιίλ€1 να 0

νταποκρlΗΕί σε ένα μεγάλο σύνολο πρoκiiισεωνμε πολi.απλ~c

δυνοτότηπς,λαμβάνο\ιαςυπόψη ως θεμεl.lOKό δεδομt,\·ο την ι

στΟΡΙΚ:1 διuδpoμή ταυ Ιόθνους μας που δραστηοιοποιείωιμt:σα

κοι ταυτοχρόνωςπέρα και ~εω από τη\' €ΠIKράτεια του Ι'λλαδικού

κροτους. Η ι:jj.nν1ΚΙ1 ποί.ιτεiu IόX€Ι μια ολοκι.nρωμ~\'ηπ()λιτικη

':ω C(\lIC ,lIIl')onuOυC Ξ....,;·.n\Τc. ταυΤ():ΦΟ\'(J..Ις "ι1\'1κη ...:ο! ~OI\,(ύ\'Ι

κη ['1\'Ι":1 ':ωίΙ 1)1 :';·J.!l,,·t:c ~()υ "iΞωτι::σΙ"Ωυ μΙό τη ,)Lιί_'ΙΙ\""Ώ

:uυι: \,;(JOI1 ΚΟΙ :η l,υο.':I:ΥΟ()1l! μ€ ~η\' L-j.ut)Q υποστ:-:/>ιι,ιυν ,:\1

JIύ ι.:Ξω Τς,ll ....η ;-ιοί.! ~ιι-..η. ;:uι\ Ιι)\ΊΚ11. \'1α11 <rooonct<t:t \'0 ,Iνιlυ~,ω

'1lr:,,: :0 ',;.1111\)( :w\' 1(j()ι)ίJ1μuίCιA που απασΧΟΙ.ου\',ΟΙΙ( οποδη

:JOUC :οο() IJΓlς xιujJECJ!rou COll\' 000 και στη\' Eί.λιiδα ....υτά τη

·1t=""TI'I;I1T1\.··., 'r',., ,~ ~.--_._----

,....._......._. --,----'."- - _._.. ....-....

~
._ •• >.> •••

• Α

:-~Ξ!'.·~ ~~'.
ι__........ .....__

Οι επιφavείc

απόδημοι

στο «Time»
ω..":ή €ίνα! n πpoβo;'.iι που .,::

Σ
σπο μεγάλα έντυπα του εiΞωτ
κου Έjj.ηνεc της δωσπορο(

διαπρέπουν οε οωωορους -,
μεις. \Ιία τ"τοια E":τυΠ(ιJσιαKη nccoL'
οη ~""'I\Έ και τις παραμονες ,ης '-\. Τ..:

κη( ::υνΕ:i.ε:υοης που ς'ίχε πραγματοΓ.

οε! το ::::.-\[ στη Θεσσαλονίκη στο

n"I)ΙUOIKv ΊΤ\ΙΙ. Η καταχώρηση "IXi

νεl υΙό πρωτορουλιιι ίΠΙ: ΓΕ"/ικής ϊμGU.

TE10C .-\πόδημου Ελληνισμού με απω (.
φυσ!κα στόχο τη διεθνή πpo!3o;'.iι τη(

δ1Ος τηι: Ελλάδας και των α<'Ξιών που -:
σβε,jει.

.-\πο ,α cκατομμύρω των EiJiινων τηc

OIQQnopuc "πιδιώΧθηκ.: να επιi.εγού\·

την καταχωρωη ·Eij.nνΕ:Χ' δΙΙ1φO::'€::",.

rιi.lKιώ\' και "παΥΥελμΔτων, από δ1Οωι ..
τικές Υω\-ιΕ:ς <nc Γηι:, με γ"\'ώμονα τη _
γαλύΤεΡη δυνατή απήχηση στο διι::ιΞ':"

κοινό:

• Η Ελένη λλεεοπούλου Ι ΗΠ.-\) Ιόί\ΌΙ

pflma ballt'rina του ~e\v York City Bat:
ενός από ίΟ πλι':ο\' \'\'ωστά μπαλ~τα :Ι;'

κόσμου.

• Ο Κώστας Γαβράς irai.Aiar είναι ο

γΎωστό( σκηνοθέτής, του οποίου η "'έ,

ταινία ψφανίϊπα!αυτές τις ημέρες σ"

πρώτη προβολή.

• Η EλεVΊτσα Φιλιmτά ι::ουδά\') €ί\'α;

μω ζ\ιεκάχρονη €γXρωμη EijJ1νίδα ;..:..:
θήτpιa δημοτικού. που προσφατα c:x,::
συμμετάσχε1 σε €να από τα ΠΡΟΥράμμι:

τα φιλοεενίας της Γεν1κής Γραμματεια(

• Ο Κώσται: \-ΙπαΑαμπάνωφ (Ουκρα\:.

είνOl Ο πρύτανης του εζα1Ρπικού [\'ΟΤ:

τούτου .-\νθρωΠ1στικών ~πoυδών της

\-ΙαplOύΠOλnς, ενός ΠανεΠ1στημίου ,οι

οποίου οι φοιτητέζ' :-.ιομlκής, Πολιτικώ\

Επιστημών Κ.λπ. (στη συντριmlκή τουc

πλεlOψηφία μη Έλληνες) διδάσKOVΤol

και τα t:iJJ1ν1κά οαν μίιθημα γω το mu
χίο τους.

• Ο Γιώργοι: \1πίζοζ' ι Χ ...Ι.ωρικήι Iόί\Ί~;

παγκοσμίου φήμης aγωνιστήc γιο τα j'

θρώπl\'α δικσιώυατα στη '.;ι)τια .\tpOlr;:".

και οικηγσρο( του :\ΙόΙ.σ()Υ· \lα\ΙΙόλα.

• Ο :-';ίκολας :'-ityntrrI)Vl( 'ΗΠ.-\ι ,,',\',e;

~ι..len·. r:.:~( 110 \fJS5.i(~ΙLJ\ι...:~S ~η::.ιίl(υ~ι.:

Tt'chn<'il''-,r;' \11:' :":ul :;1[; .Jnl) :Ι(' c:oΞ,,·

'\uuaε:c IC"\'~()rJU1€':: ..... (1( )(~(jJ π; S-uΤ~ ί€"..:

.\.(~oo -:rΊ( ~n!s..Ul\·(I)\·~GC :~~! :nc 'ί/.~1]Oιl-·

ρικης.
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VI LUΙ-ΙWII\ιιΙΙVI,
προηγοuvται ...,ro ων 10 1'195 '! l:λλ!'JΡ<!lfκlνI10ε να ιιλOlιοιι'1,

~ϊε;Ί(;Tlιlli\;Jllλιo ΛllOΩI'1llo~Τλλην\(ηίoι'i, It\

ι'iλfιιιιίϊϊ<ϊ ι'ιλίϊ<,'ί ~1(,' 1',ιφιilΙlllς ή ων ο (ίίο'ι' ί ίι\,ίΊ

11(11)(; ιιl Αεοοολον!κl1, κο()/ίις 11 Χ/ίφα 110, ήων 11 lφl;ι.

111 1I1~' Ι'ιφαl(ις ΙΙιιεl(1ΙΗΙ 'KOI lιιΩιιν(ι{(lω 11 δείιτφιι 11/1,

γκοιηιίως ιιπl'ι (/) Ill[1αήλ· 110" εllIXεί(1ηO€ νο lψγιιν/;ι,

οπ Κ/ι1 ν/l οιll'ωνlοιι ιo\l~' 1ψογινιίι, 1/1(, ..Τ,χοl'1IΙ 11\1

ιι'ι ιιι ι'il,,"ίωllll ιιφιιιΊ ιο,1 ')% 11',1' l\λλι'1\:~ι!~_ΙΙr?J~"ι!l'~ιιl

ιl;ll'ιι: ιι,)1' ΟΙ'Ι'Ι)ΙΙΙ;'\":, ι',ιίΗΙΙ"IIΊlrιϊl';ι~ ι'iII'1 10ΙΙ ιι(,1I1,,\ί

ΙΗΙ 1''Ι'''"IΙΙ'lιγι)(1 Ι Ι'ΙΙ\Ί)(ΙΙΙ NIIillll 11 "1111"111'11011, 111ΙΙ1I,1,ί

1111 111111, Ι ", ι'>IΙΟΙ", 111 Ι ιιΊ 11 Ι lι, ""1 11(111\1,>1,,;)1,1111, ι)' ΙΙΙΙΙΙΙ

11\\ ΙΙ1II1', ι)\() \Ι;II1(1 1111. 11111.~111,1'11, \ ΙΙΙ 111 '\111<111111111 \ 11

1" 1111. ,t,I '1"'11,111 1" ιιΊ. "ι ,·ιι.!,ι ι, ";'1'« 1111, 1:IΨΙ'HΙΙII~ 111
I:\,I,mlll ί"ιι,,' "ι'1ι'ιl 11\'I'ιλογlll'l "ΙΙΙ\Ι, γιιλι'ιιιl", 1111)"1

111 01111' ιφγιΊΙ"'ΗIΙΙ "'11' ,l\Ιογ<,'ιί,ν lοlΙΙ: Ι<ΗΙ ι1,"'11 (11"11'
Χιφιικιιψιο"κ(ι tiνlII \(( ιιιι(ιι ιι'iιi','ι 111 111 ΙΙΗ: !\(ιλίοι, 11\1,
Ι Ilλλlιlι 1'111 ιrl~' ΦινλllνΩllI(, l"IΩI"Ι)IΙΊΙΙI: Το ι ιιιλιl'ι')

"ιιιΊιο( 1lI Η'λn'ιιιίιl IέΙΗΗ'(Η! 'φι)ι'\(! έ\ει lΙι'φtΊ 1111' ΙΙ,

IllΊlΙιοιl lων Ι ιιιλιί)\' ιrl~' i'iιιιο(\ιφl'\Ι: 1Ι0λι'1 ζ(ο\('ι 1'111 ΙΙΙΗΙ

11111111'1 \'11 ιl~\ιιrIΟIl'IΙJΙΊ 1111' ('rllf1f!OI" I<ΙΙI~' O(I~' Ι'Ο"'I,II'ίι ι,

"1110" (ΟΙII' ""1 Ι IJ',','I(ol'l<lI. 1:.11'111 XIIfHI''IfIfI�<JIf,,f) ι)ι 11\
111'1 Ι οι Ιι' "ι)λιιοll( 11')\' ΙΙlIλι;)\' 11 11 0(') Ι'ΙΙΙ 1')\' ικλl γ, ι ι 11 ι Ι Ι ιι

ΙIfIIΙΙIΙI'I~ IloιlλlΊ'IΙ;II' "ιlΙ γι ΙΗΙΙI(Ι/(IΟΙΙ;11' ΙΙΙΙΙΙ ιΙI'Ι'llι \(.

λIΗ'" ιιιο ΙΥ\ι;φlll 1'011011' ""1'1 οι;ιι/(ιι,ι 1Ι1( χι;,,"I' 11,<1>.
λ"ιι οι ΙΙΙ/)ΙΙΗΙ'ΙΙ<ΙΙΙΗ 111/('1 !ιΗI ιιιιλιι,ι'ι< ""1(\\"''\111 1\111'
λ,l l lll. ,\lllψl'lllΙllΙ' "Οll,ι,llοl,λίl,lι' ΙΙΗ' 11 λι 11'1'1 Ι 11 οιιι Ι <\,'111
(01'1" ιιί ίl'ο 1(111'IIIΙΙ)Ο ιι,ιιιί",ι, 010 "ιί,ιιο (ΟΙ'IΙΙI)I""11

"ιιll'IιII I1I,λίο", \1,'ΙΙί( "ιιι'ι!( ΟΙ1<, ι'iLI"lιIHL' Ι1<I\iιί,\ι<

ΙΙIt I ( 1'0 lιιλιι(ι 1'0 lοιιι,: )(Ο(Ηι"lιψίοιι .. 1101.01", '1Ι'ι,,,ιι\

ΙΗ ι,:. ~,II) l'ολλlιl, 111" χιίψll ιιο(l lιιll) ι'iι Κ"Ε'ΙΙΙΙ: (llIιιrι,' \,
lιιι "ιιι 11 Iι'iΙΙlllιγι'ιλo ιφl()ιιι) IΙΙΊ"I'"οιιίιl', 12 ΟIlΙ'I Ι" 11<'
λιι ιιιι.: Ι'ι(ιο(lοlοι.: (Iv(1I Ollι)ι'iΙIjIOI Ι'ι'ιλλοι κιιι (1ι'J),.ιι!.'

(ιι(l(' I::lνlll νιι IIΙΊΙΙ'Ι'ff10ιlν 111 ιιιιι'ιιιιιιιι, ολλι'ι 1'''1 !f)I'
ιιιιλιll', lων ι"ι()ι,: lων Ι!\Jνι'φIIJν ΟΙ'Ι'1Ι0I(1ΙΙιιιι;ιν ιοl": οΙ/Ι

lΙιφίοι, " Φlνλoνι'ilιι Οι' "οι l'.εκΙνlωε "IlnlJIHf(1IJJ'f\'(l,
Ωlνεl lιλέον ιιολι'ι Ι'ΙΎι'ιλο rl(φο( οων ΙΙ0λlllκι'1 (ων οιιο'

Ωι'ηιων, Εlνlll ΧΟ(}(IΚIJΙΙΙΙΙΙΙIΚΙ'ι1)11 ΤΟ ονιlοlOlχο LI'II
rΙοlΊλιο Λlloι'iIΊιlων 1J1ι.: χι;φ<lζ' «J ιελειιωlll Χ(Η)νιο ΙΙΙΙ\'Ι',

nllΗΊζΙΊ οε €11101<1 (lιΊΙlIllΊl1 Ω('Κ/ΙΙ11IΙΙ)(Ι 010 ΚΙΙ()Ι() 1ΟΙΙ

κοιvοllιιlιλlΟΙJ ΗΙζ' XIilfJO~' 010 Ελοlνκι, Λξίζcl νιι Οll\Ι(ΊΙ,1

Οιl l'ιll (() oιlγK(K()III~νo ΩεκιlιilΙf(10 10 εγχιίφ1fl νιψοΟ, '
ΙΙΚΙ) οι;IjIΟ τrl~' χιίφιl, ιινιlοιι'λλεl τη Ω(100 ΙΙ1(1ΙΙ) Ι ιιιιι ωιι

ΚΙΙΙ ι'ιλοl οι 1I11(I('IYOvltX' 1011 ΩI1j/()(lIΟ" !'IOII τιιι.: Χι;φιιι,:'

(ιοχολοίιν((ll Ι'ε i11 01ιζι'1Ι1Η1Ι1 lων ()ιΙ'I'ιιων των tlllonrl- '
IΗιιν,

'\""

l~l}ς δΙίισποράς

Τπς Ελλάδος παιδιά ...
(Ι/ΙΚ ιι lιΊ'ιιι ι II'ι/l ιιl /:.\.\//1 'Ι (' Ilt( Ι'>'lι/Ι//Ιιψιl( //ιιιι, ΙΙΙ ?ίΙιlφιl(ll///( "lflι (ς', ι'κιll'ιιι'

δ,ιΙι",!I/Ι 1/1 Υι,Ί"ιl IΙιΙ( ΚΙ"ΙI κιιl('ιιιίς Ίί. {ι1{ιllιι ,,() ίιι.\ιις ΙΙΙ( 1:\'\/11'1/(1;( <Ιlι/I"IΙΙ"II("

;ΙΙΙΙΙ Οιl //IΙI'ΙΙΙ'IΙΙI/ιιl, Ι οltl //1 1"(/II'ψlιι /ιι/l ΙΙ/lI'ιι'>'(Ι(οll ιιι/l 1:ΙΙΕ, //ε(ll \ιηl{lιίl'ι Ι Ι'Ι'lιι' ι
ΚΙ, Ilηιι'l'ι) ΚιΙΙιί \ΙΙ}'!Ι lι"οιιι"ι,,/,ιιιι;lι,!Ι'μι lι/ξ,; 111!Ι' ιιllοιι,!Ι' ιι μι Ι'ιl ΙΙΙΙ //ΙΙϊ Ι('ιψιιι(ιι(

;\.11 ξ )..·lΙιίl'<Ι( (Ι i, Ο 11"Ι 1'1 11 Ι' οl;μ{lι)ι' IιI( 101' λ/lll \ Κ 111'IΙΙI' ΊΖιψιζ )"Ίι φl/l'111101/.lιι(

(21, Ο 1'>'lιίι//ηιιι( μιιι,ιιικl5( IΊιίι'l'//( .\'(ιIIΙΙΟllιί 11//( (31, Ο λΙ,ί,κ Ι Λοιlκιll\//( //Ιιιl "11 1//·
0(1//11'" ιιιι', lι Iικι1 (Ιικιι (·1), Ο Ι"ι'ιιιιιιll/,Ι/ιί( Ilιι Ι .,ί,,1}'κιι( (51, // 'Ί'Ι lιι'ιίιιιιιι Ilιίοl,)

Α//ιιιιιιι \0//1/1; ΙΙΨ ιι,1 /ιιι/l Ι'Ι/'\,/, ΙIfΙI'//lιl\lί( ι/Ι'Ι/μι lιlΊιιιιιιl( ΙΊ'ΙΙΙ( 1:.1 lιll)ίl(, ΙΙΙ /1\

EιI/lIl?iIII\ ":\//Ιί",ιι',, (71, '1-:.\. 111//lllfIlιΊ/ι1 κιιι Νικ. IIΙΙΙ'III'ΙΙ,/ΙΙι'>'ΊI(, //01' ι'>'ιιιι",ι(ι//κιιι'

01/11' /:,ιιιιι';ι;ι/Ι/ ΚιlΙ ο <Ι'/I'(}ιΊ/ις ΙΙι/\'}'ιΊιι( //,llιιι(}ιιι,IΙΙΙ(IΙΙΙ (RI..

-

Ι
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ΕπlφγΛΛIΔΕΣ

Η γλωσσιι"ί ειαιαίδεωn των μειανασιών

Ο Κ rII'IfJvtos Μnuι,,"νιώτns ιίνο. KOOI1VIlIIis
Γλωσσολογ;ιιs, nputovl1S
του fιυνΙl1ισTl",;ου Αθl1νών,

'-~.~, \
!

----...:---- ._-----

jΙλrιΙ'lι Π11Ι) lIjV 110λIΙΕlαl1,;,ς σα ονιψaωlll \' xnlJV 1PΙ11101, σ,l,ΟΙ'1 f,EKollorJfιIO\IV IIφlOo{~ ΙJlιll{lλIΠ!<1 Κ(ιΠΩIl,)ν KIV1i1rrl)IJ-\10 Ε\1\λIΚΟlις

ι ~)r( 10 ΙΙ(ΙΙΠ lI\ς γλΙι1l)(JΙΚ11r, IKI10(!)εIΚ1lIς1(,)\ lτflO1α ΠΡ(I\11(ΠΟ (lflι'J hλεlφ{lI; Ilολl1ε(ιις, νll IIΠ0νόΙl1ες. 1:ιΙ)ικ6 K(IIOrmrJ),lvot I){ΙΙJ1«tλΙ)1
lιι 1Ι1\,l1l1lι;lν, (ι)(111Ω\~) 1ων l1V1jλlKItJv (lιαΟlι, ονΙΨΠΙ,1Ι1ΙοΙΙεl 10 ζιι111110 ΙlΙΟ (11Κl111\IIHIKό 11(1 πρέI1ΕI να εφσρlιΟΟ,\)ν ιπη ΙΙΙ&1ΙΊκολΙο

1,;)V οε ι!χι,λι.(α) αλλό /<αι 1ων εV1jλlκων" ι και ιιε KOMnf.J)I1 ΟΙlιπει\έΙ,llιnο γ1α1ΩΙις llil- 1ων ΕV1jλΙκι.,)VlIjV (1IικοlνΙ,ΜΟΚI\ ιIέΠο&) και
0(1 ι'i~ι(ε να ονίl;ι,Ιίκ')ί'llί: εν iiιΧ;ποις 1<10 OIIζ 10Ιις ιlε1l1vάOlες ΚΟΙ \1α 111 χι;φο Ω"οιι \'0 τοιις KmamήIl0\}V lκσνΩ(ις \ltI/(l ιππν ffir

11111'111 '110 11)1; Ολ/ονδ(οι;», π,;>ς ανl1ιιπ611l1ouv. Οα 7,I\OO\IV, Ι;}(l1ε νο 0I10ψε('\~)νIIlΙ οριι,ΙIΟΟ νΊΙΨι'πr.ρO ο\}νΠ1Ω χrκiνη να )(fJ11tnI1o"OlOlIV
οι oλλrIVOOI10 ζl)1Ι1ΙΙΟ ,ού να \lόΟουν OIIIE- '. 110ΡόΙΙΙΜ1 ΚΟΙ κοlνΙιΜκοεκπαιΩεlπlκό IIfJO" 1(1 Ελ/ηV1κό για κα10ιιιόσεις επlκοlνωνΙας

Ij..:' βλ1111α/α πο\) "EWI;)V1OI mις λεγ6ιlεvες ψι- που )(fJειιΊζοV1ΟΙ 11jV εr\~HnalOoς και ml1v

•
. , ' .. ΚΊές 1όξεΙζ>' 1ων ΟllllαΙΙων EλλIIV1K6IV Ι!χΟ" KoI1IllIEfJIV1i 10υς ζωή. Πιψόλ/Ι1λα να 10Ιις

- .-.. ---.-;-- .. -.----.- .,.-----.-,- λεlων,'Ωπου φΟ110\1\' πολλ{( παιοιά οικονο- οlδόξουν Jflf/(l σπΩ 111 γλ6)(J(J(1 mnIXE(O l(1ΙΙ

Ilnίιοlιοιηοl1 του δυνιηιικου :. ιιικιδν ιιπονοσιιδν (ι\λjklWKIO κυρlιικ;, αλλό EλλIIV1KOlI ΠOλll1ιη\()\I,τιl,νO~PΙ;)πιιlν και lΙ\ς
.1{;;ν-ι·~ε~α~ασ (~;i; --., ~, ':, .:" 'K~Ι !'αl?ιό Πολω.νι;ιν, Bo\}λ\~ρων, f)OKI(J1t- χι;φος Ωπου Οα ζήσο"ν, ~"0Ixεlπ το nllolo
. __ '-_._ ' 'Vtι,ν, Ρωσων, KΩιιr&ιJν και όλ/ων)" . έΎ!-)\'Λ/ ενσι'~Ι01ω{)εl συ] γλι,χισα και ((ml Qf1(1.

ιιφνάει αναγκ{ιοιικίι " ,ί ~·:T -I~ατ' αρχής, Οα ~ρέπέι νΠ,Ωp\~I%iΠΩ~VΈί Ι ραlllτlα, για_1I1~ εΚJI~Ol]σl1 και τη ;φιjΙJιj1l1ς.:
- •• ----- -- _.-- .-.--- __ ο - ••--_~ ,ι /)ικα ενταιικό lιαΗιllΙUlΟγλω(/(lας (KUIO πl(- Δεν εοιεο IIE)(fJI 1Ι,)ρn 10Ιις λό\Όυς πο" επl·

'1" ιιέοα αιιό τη γλιϊκισα ",:. , \ πεοο γνΙ;Ηπ]ς lΙ)ς γλιδοοας) γιο 1α 1'(1Ι1να;. [k'1λ/Ο"Vlljγνι;χn111iςΕλληV1ΚI1ςγι0101κ;lιε-
- ....-- ----.-- . ι :.', .. ,' .. ,'\ '\ mόπο\ιλα, IΙΡιΥIΟΙΙ ενlοΧΟοιΊνιπις KOIVΈςτά· 1ΙI\~Ιl1εςιmjvΕλ/όοο,\1011 10lIζ ΟεΙι!ρΙ;) 11fJ?-

• ' , Ι ,: ,ί 'i ξεις μαζl 1100 ποlΩ,ά ΠΟΙΙ έχο)ν l1\V Eλ/11V1- φανε(ς, E!νOllφ0φαVΈς Ι)lι αν η 11ΟλlllΚΙ) 11ις

lΙι\!\ΊΙ!1Ες lΩltς 1α Ολλανδικά. Για τους μπα- ;., κή ως IιηφlΚΙ1 γλΙ;}(ΙΙ/(l, Λλλά ΚI1Ι αφοlΊ εντο· Χ';\jX1ς ιιας rlvul να &xHrl Κ<1ι να εντάF.ε1 Ι!10ν

vιiΙ1Ιf.ς 11011 ε'I(ΙΠIIΙΟ και IΙ11ן111,\ "IVIMOI &< .. χΟούνιιε KOl\'lQ 1άξεlς, ιφέlιεl νο ιπινι:χωΟεl εllvικό και KOI\,,}\IIKft KOfJ\ICJ U1<: Eλ/ά/icις Νιν
κιοι ο' 01111111\ χι;ψα, (χει ιφo~λεφOε( και;.' -όΠΟU)(fJEιι't(Π(1\·-\lε ΕVωXIJIIKά 110111\11111(111 ιφl!1ι(() IlπανΟΙl1ι;)ν που εKεlVΤl Οα κοΟορ(,
[11~ιιψι)ί'μιlI έ\'Ο ιιύσ11111α Ι)IΙΟ)(fJΕωt1IΟ\ς ΕΙ<;'i~'όvωση lI\ς ελ/ΙjvοιιC1Oειας οlπι;,ν 1ων 1101- ΟΙΙ, '\ οιιαλι\ λεIl01'P\~Κ11Κ(1\ OItι110111IKήένll1'
\ιιΙΟ,\ΙJιις1Ι1ς γλιόι/(Ι<]ςlιε [1f)IKI\ filoolJl<oλIa ,Ι; διιδν, Ε1ΙΉ fiεv (){Ι \ιιιάρχο"ν 111 γνυ)(llσ - και ξιΙ1ωv IlπαναΙ!1I~ν ffit\iδέΕ1Ο1 lIε-ιι1α.<I<ιJσrή·
\10 ένα έως. Οι IlππVΆσlες οεν εππρlΠE1αl J': αvαooφε"κτα tnijl'pιl- rιΙX)~N\IΙΙl1α να "l1σr- γλωσσική εκrια(δωση,IA1ΩI,0 1Ι0υ Ωεv Ilιλο\1\'

ω ειιγασllιIΙN, αν&v nεpόtxlwoπόαυπ\1J1V \~. χουν μέσα Ιl1ΗV1άξιlltαl1ιllές ΟΙΙΟ γλι.)(χπκι;ιν τ/VXΩΑΙΑ~ς ΩΠΩ" ζο"ν εlναl ΚΟ1α·
,'1Ι0Χ/)[Ι,ΠΙΚI1 00101&\)(111 (]πι γλιΟΟσα, ~ατην ,{ και, Κα/' εllέκταιπ],ol')() IlαΟIjlJ1αΚΙ;)V10Xlτn\- οικαιηlένα Im1v KOlVtιMI01 πφιΟωΡΙΟI1ΩίιιιJιI
ollo(n και fllI!iστOΙJVlαl <1Ι1!)10 KrXπα:. ώmε ~. ,ων που εΙΙΙlΟΙιίζο\!ν 1Ω nlIinKIIKIi έργο (110 . ΚΠΙ (111] (ntι11IE(rr,)(J1\ 101K; ιιέοο σε αποκλεl-

να IΙΙIΟρ{ιιι)υν να αοχοΝιΟοιlν εvτmtιώ KOI '~Ί nερισσι'πειxl /)1\llιiιJlI1 (!χΩλεΙα. λ/λιr~ς, και ι,ΙIΜς Ι1\ιόf)ες (γκπο), Κοι Ωεv εl\'Ο1 ιιόνο 11
IIIlφίιJl1αιlIO ιιε 111 γλι;)(/(Ι<] κω να περόσow ... το \lE1α"αιllι'ιrIOIMU)('JζI\IE111Iiι~1\0άλλοKnl- 011<'>&)(n1 Ιl1l\Vερ\~σlα κο\ 11 εf,έλlfJ1 (JIOVXI;jo
ιιιι(1 ιπον χ(;ψο τl\ς φ\Όιι(ας. l1αpόλληλcι,'\' VtιMKό, οlκονΙJΙΙlκά, οlκο"ενειακ{ι Κ.ΝΙ. lφ(~ ρι) Ι)οllλειός πο\} Ι1φl<φΙ(πl1\ πηΩ 111v CtV"o\O
1ΙΙ 11(1\Ι)ιό l()'tς φΟIlΟΙΝ mo lJ)(ολεlο με ειδl- ,. βλή\ιmα πο\! έχουν) fiEv IIΠΟΡιll'lν νσ 'φοχω- 111Ι: γλι;χ/(Ι<]ς, αλλό και 'Ι norσ/kmKι1tfllO πο\

ι\ι\ IIol10ε1ll 0111 γλιlJOOlΚ1110Ιις Kmδsmoη, Ο ι Ρl1οουν ο\ιολό Ι110 σχολΕ'lο και 1α Eλ/I\v(i- \ αltF,ιΊVE1αι λό\~,) lΙ\ς ΚΩlνΙ.Μκι\ς πφιΟωρω·

\'IKlψ<ιlν έΧΈΙ ΟΙΜIΩψJlI 'τ/ς l1φΙφη\Π1<:...ω1 ::~ πouΛΑ l1αρεlιιl<>oΙζOνΊαt οε lιια ΠΟl<l1IΚΙ\ εκ- ΙIO(IjΙJιlς, 11 Ωl1ο(α σε ΙΙΕ\όλο βπnιll) ΩφείλΕ1111
ιιον(ιιως (1Ι111"ορεlJ1lκής- .ελ/llνu<ής πραγ-' ί' ΠOΙ!)ε\)(JηIlOυ /)ικιιιοl'ινωl και 11011 rlVtlI Ω,1Ι 17111 γλι.Χ)(JΙκή· ml KOιVtιM!IΚl\ αΤΙ0\1<'ιvωση. N:v
IΙΙl1IΚΙ)-ιl]Η1ζ>Ο 11(1) &ν Οα (πέφε~ w ΠΡΟ-; j.I1IΟffi1ιlαV1lκό πρέlιει να EF,OIxPαλ(σEl γι' αι.. εlνοl "περβπλή να πο\'Ι'ε ότι 11 ένlOξΙ1 και
1εΙνει ι\Ονε(ι; 10 nλ/oνδΙKό \lOνΊέλ().~ί 1<01:,;; ,ό η ΠΩλl1((α, ' . . ' αf,lοπnΙηm1Τ(1\1 δ\JVQιιιιωύ 1ων IΨ1.αvαml;)v••
οι ι'Jpιll ΚΟΙ ιιιιιφφή'τ/ςIΙE10vάo~ςmηv" ..;' AVΆΛI1\1)ειOIKI\,lαXι'φρtiΩΙΙΙIγλωαJlΚΙΙεκ- ι' Ιl111 ΧΙ;lfXIlιαςπφvι:ioανα\'ΚαIJΠK<Ιίlέnσ "",,ι, .

EλλιiΓ)(1 δlOφlραΙV'"l\ΚΜιΚό. ΩιταΧι>. mόp-' . nolfiEOOlI πρέπει νο oι~νωOε( -\ιε 111 (JlIml· 111 γλώσσα.
~~':~ i.: Ι·
.. ι' .

Το\>

Γ. Μ 11 ΛΜ 11 Ι Ν Ι ~nll

Δ EV γνωρlζ(1ΨΕ --{ϊεν Ε(\'<1Ι ~I\}

V(ItI)V νο γvι.φlί,olψε- lov
ΟΚΡΙ/ΙΙ\ (IfJI(lIIIi 1ων υνων 01

lωνοιιικι;ιν ιιπιιν(ΗΙιι;lν (J1IjV ΕλλάΩιι. γ,lΟ

λο"Ιζι 1111 ΟΕ 8αl.Oοο Ilt)(fJ1 Ι.()()(),ΟΟ(). ΛI\{~

1f/)(JI ι'ιllφlOl/(περnl οπι) 10\Κ; OΡII~IΩΙI<; πο

1(IΙ><;, ΟΙ ιιπανόσlΕς anmEλOttV οvαV1ίριJlIIO

ΙΙΗΙ κρioψ" ιιάζ(\ 1ής mΊγΧf)(JV11ς ελ/ιινικι\ς

κοl\'ι,tνiιις ΟΕ ον()ριίιπινο, OIKnVO\IIKIi, KOI
\'I,t\1KIi, lιλιlΟlκηιικό ΚΟΙ εOvtκΩ εlll,IΕI)Ο. f](\

ικΊλ/,ιλ(\, ένα άλλο επ(πεl)ο, Kαllιφll111Kι'J\1(\
"ιν 1')Iι()lαlιολlllΚΙ\ Ιl1(1 (ljlllllιI1UJV οlκονοιιι

κι;ιν ιιπιιν(ισll;ιν, ε(ναl 10 EKrlalnElnlKIi, lιε

κι'φHl [Iλεlψό 111 γλωαJlΚΙΙ εΚΙ1Ι1(1)εlκJιΙ 1ων

ΙΙΙΙΙΙVΙΗ/ΙΙ;ΙV, ΣlJγκεκρψένα, ιφέιιει ν<l ιιελε

111111 ( 1\ κάνΕΙ 1\1)1' κοι 11 ,11lιφεl V(\ Κ(Ι\'Ε\ Ι,

Ι lι,λlll ίο \10 \~I IlσllιllJν Ελ/ΙΙνΙκσ ΟΙ xlλιι'1lϊι ι;

lων IlιιιlνιllΗι;lν lωl 10 1100/)lάιων 11[lIlvo
οιι:,ν, Ι;ΚΙΙΕ νο 1lllιφέιιο\1\' \'0 ενlΙlχΗοιιν ιψο·

λιΊ Κ<1Ι /ϊll1ΙΙΙ lψ\,.,ιΊ ΙΠlιν EλλI1V1K1\ KOlνfιJν(ιl.

!3I!1ιι(I,κ;, ιφοϊΊιιιΗΙεΙJl1 για οllοlο/ϊl\ιlOιε (Ι\).

ζl\IΙΙΙJlllιφl γλω(/(Jικι\ς εκπιlίΩElΚJιΙΙ: 1ων \ΙΙ'

ιιη'ΙIl,ιι;lν ιίνιll όιι ιιρι;η(\ 111l0λιιιΙιl 11 ΙΩIl1

lΙιl IΙΙIΙΗIΚ10ioεl, ιιε 10 ΟfJ\lιiδlll ι'Jρ\ηνιΊ "1<:
κιll 1I1v IIι)λIΙΙΚI1 ΙΙΟΙJ EKEIV1' έχει "lv ωΟl'lνl1

\·ιl χι φ{II.ΕI, IIIiOOIIζ ιιπονάοιες, "OIO\K;, (IΙ11ן

lIol! <: χ,;φΕς ΚΙΙΙ ιιε lιοlOlις Ι)!1Ι1Ι1<; κlιίνΗ ι'ι"

\IIIΙ'11I1I'ιv ΚΟΙ IIfJlllEI νο εντιιχ{)οιιν κιιι \'ιι ί.ι)·

o(}\lv (1I11V [λλιΊδο, λlJ1ό 11011 111lΟιmlll(ζοlιlιε

ι/Η;ι lίωι Iin ο' Ι1\ΠI\ τ/ν ΙΙΨΙIΠΙ'1ΙJι1"" ιφέ·

ιιει να λιιφΟεl \ιέρψνο με VO\ΙOIlE1lKI\ ιφι',-

Ι



';.;....

---- ---- -_._---_.._------====-------------

• Ανέτοιμοι οι ει<παιδειmKOί να αντιμετωπίσουν το πpόβλπ~α ..
ms nολυnολιησμικόmταs. Τι δείχνει με ερευνα Tns rf,lIKnS Γραuμaτειαs IcromTas

• ~ίO 12,3% ίΟ ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών
σmν πρωτοβάθμια εκπαίδευσn mv περίοδο 1999-2OCO

• Απροετοίμαστο να χειριστεί το Ζήmμα ms διαφορετικόmταs
το 71,5% των λεΙΤΟL'1J'(ών μέσns εκπαίδευσns

Η σχολική Βαβέλ και

η αγωνία του δασκάΛου

ιηraι; lΊύl.-' ιJtα4,lOPWV ιΊ1\'ύ

110λl1tOμl"lιJlI vμιJDωv ύτην

E.λλ.uό<J ωιοοο\rιη"c COfJJw,
μc\'η- \1110\ μ<ψμιuι Ο 10". Πυ·

/lO\j.Jl)tntl'l.. Κυι Ι J\I\l."'Xtu.Ι. -.,4,.
δι~Y .ί.ηψ"ου\· <lμι:σα μοvι..ι

υπο (ον \(,;),()Ο ΤΙI'; Hμ<J<1\Oλi'

1(11'.; ::ληωΟΙΊ,,)()ΙΚ; ... ιιι ίου ';η.

μΟΤΙΑου ύ\Ο,U:Ι0U, ΟΠΟΙ' Ο\η.

jJaronOKJt "'TUΙ λΙΡιωι..· οι c.na
οει(; I(UΙ ι..JΙ <lvτιληf./.'CΙΙΌ ιοιc

Οα ΠλιμΙ,lI\'οιν ια ψal\'Ομε·

,,'α ,η'; [,Ι1'όψομιας και 'η<~'

PI'aιη~' σι,/ιπεριψσρσ", ιιρος

:0 -ιJλj.υ - "Ql ro 7jωψ<)μι"

01(0~.. Ποο( 1Il\' !'Ι.UΙΙΙι4tιl\·tll\

ύΙΙΙΙ\ Ι'\ιΗ\ιι\'\υl Ll1IIUhHIoo.ι.1 η

M.HΙΙ\I)(ΙιjιΙ) Ιιιινυ\'υ',..,ιιι...· tl,I\'

LIt.I1UIΩt.ιιttlo"wVI)t,. ILι'μυιυ ίΊιυ·

ΠΟ.\ΙΙΙΟ\ΗΙ'\I'ι.: ΙλΙ1uIΩιιotl'lι..., lι

ιΗ:IΟΠΙIIlI')11 1Ilt, ι·nuμ\ιιι~>tl\...

ι.IΙIΙΙΨIl.1ι.. ,"ΊΙΙΙI\'ΙΙΙι.; ""πι .u
IJ\t(II(\III"(I\' 'ΨII\ΊΗ,:\ψυlυ

i)IUI1ιJ\II\.·IItIo"I1t.. ;.πιμι,ι)φω·

'"1( '", ... ι I'tΗΗΙΟι\'ιι .... ι.ι\· l'Ι.ιιι .,
ιΙLiΙίwιΙIΙΙιl\IIJt..;ιιιν ιJω.\ιIol\'· ...UΙ
lω\· U\U\I{Ilo"lu ...• nL)ιιl\μuuμu·

tltι\,'tιlt.,;lμ",II.ιι1ιιωιιιιιι.;"uι ::11..,

\ιtιιιΡCJtJ.uΙ\Jlαι; L)JkJI&'t4Att.:

• Ε.χιι υΨnλεS nρoσδoKIls γtα την (πιrυxιΩ Ολων των μοθΙl1ων

ΤΟΟ και πρoσnaθει 'νΟ K(N[J np)En mv ιootnJoιυl'\οφιωνοτην

τόΕπ 199....%).

• Εχει eETIKfS Ouaδtl\LS κΟΙ ΦUλεΤΙΚΙS 0100(15 <99ib1.

• Εχει ΙΙκοθορ[s κΟΙ οaφιls δnμοκροlttt(S mooos ttQ! αlu:s

(98,8%1.

• Ενισχύει την oωoαvrιλnψη κοι την αυfOιο..ονα των μcθn·

lών (97 ,2~61.

• Avσννωoιzει rous φραγμουs που δπ~louργ(ι ο Π0100,-ω,ι

~os ΚΟΙ γι.ωσσlΚ-Ο$ ;ι.ωδικ-οs 1'101 ;QuS IcοnΟl10ιΙ! oνaιυ,ω::

(95.5~61.

• ~lt ικaνοτπτα ,.I,,(LTOUOytOS οι 0.'.0 :0 tr1LnE.)O :ns ί~Oι'!Ι!

::τμιχns lουτοτητο::.195%).

• (ιοθετει δI60ΚΤII'Ι(S ;U.V�I,\(S που nUQO'.uu·I rr.v VI.H.::bIt\I' tv

γοσιο r.OI τη Οlωμοτικπ ι,Jot1non 194.': -", ι.

• Eμnλouτιzει το OVQΛUΙΙKO ποογραιιμο ιι..:υdcνoντo$ υπΟΨΠ

το ~ΙKO ....01 nO/lIIιOlJiKO unoι.:.udoo 'ων \JUUI1JYJIi ~4 ~ι.

• t.'((I ι30atKfS dεωpnΤΙt\εs γνωιJ(ι:) "Οι ουΌιλΠ n.IJ1CoCψOι:onon

για οεματα Ο'οΛ3οωπινων δ,Ι\αΙi.ιJι..Q1uν .'Ξο] JϊtΊI.

• E"doopuvεI το μύ.n των διοφοΡων χΟι\ιύιπτων '.0 ουμμ.(1ε·

χουν στιs σχΟλlκεs αποφοοεΙ$ ΠΟυ <JΙPuιJOuv 'ην noov.)o

των ποι6ιων 189.~%Ι

• E.u:\ εnιvνωσn rns nΟλlfΙΟ\.Ηttns :ου rOuΤQrnTC$ .... 01 ΙVJ 1w

'10\.1105188%1.

, Exι.t βaoιxιs γνωoεtS νια τπ διaόιI\OO1O nOOOI'\Inons Ins L ...·

'\flVΙΚl1S ws .5ιuιεpns n Uνns γfω<Jσu~ ,d 7. 7ι.1.

• άει γνωοη rwv "OPOKTπplσilKιuν ~odr~ans των ~oOn1wv

απο EwonoAtTIOUIKES οucδεs 187. ,c.fιl.

• Ενδιοφι:ριτοι για κοινωνικΟ ",ΟΙ ηΟλΙJΙItΩ θιμΟΤΩ ΠΟυ Οψ(>

μουν την εKπoιδευσn Τi.ιJν μοθητων του ·θ5.~·;':ι).

• Ε.χι:ι γvωσn ιnιστnμoνικn "'-οι ItOI~VU\l1 ',10 rts δυlll\LS ΛΟI

""'VlES (80.5%t

-_.; ~~ .....

Η ταυτόmτα ms έpωναs

Το δειγμα ms εtJ(LMlS. n 00010 noσνμorOl1oιnt3ιι'1Kl..:J10
τον Κ. Κο ΠanΦρn<Πo μι rn μιθοόο Iη~ rυ.ιιΗQS ..sι.1\WΙΟΜΨkJ.S

κalα 10 διασιnuα Μαριtou . NoιμιJp",., :xxJ 1 J!OV ιιοω

A-nUU1S. Gl\(ItAιaav :00 W1Oι6ΙUΤLΛQΙ Jns ΙI,λ.ιIloιkiι';..ιιι..l::Ι

OU1Qlδιuσns. Το όΙ% {Ου ~tIV\laIQ5 πιαν IlJ ...ULN.~ ",ι,l, 1() 2Srλo

ανδpε.s. Η ΠλLιoνo1ητα των (ι::ιc.ιJlnt3Eνrwv α-.rιο.ι QInv r,AIt\LUι\fl

oμaδα ίων 3040 (των. Όσον ~φoou !Ω (Tn ... nnCΙιJt~ 10 ~O.~'o\.

ωι διδaεει ΜΟ 1 ws 1Q ΟΠ. 10 ~5.5~.;no ~o I..,j~ ':0 ΙJιI.

το 13.5~ ι1Ι10 :0 ωS 30 ΙΙΠ "QI 10 O.ό~ ,]L;JLOOOItρQ

Μα 30 an. Το 15.3% lων lXJΚIIόΙUIt"ΙUV IΟυ :'LI"1JCIO$

(Χ(Ι πτυχιο του ΠαιδιJγωνικoυ 11..,I1UιJIOS του n"';.1.l1lύInUΙUu

Α-θηνων. '0 52.~' ί.1f.1 πιυιιΟ JLΙΙΟU5 πϋlδιJ...... ~I ....π~ ':"",ubn\.J,\,J~

aMa αει διιλθει \Jl10 τη ,5ιοδι"ίΙΟΙΟ (EoμσlωtJIΊ::Ι, ]0 ':.;:)"b

εχιl πωχlO Ποιόαγωγικrιs Αιι.οδnulU::ι "υι i'lύlΟ"';Ίω"Ιr\vu

Τμnμaτοs Δnμοrικns ιΞrmοιόωοns 1101. 'ι,ι,o~.

το ::9'% α/Ι ηιuxιo μΟνο ~\Eιoυ~ Πulόιr,.ω;II't/\S ..v..~ΓiUIU$

.\η.\ενγtίης ]t"Ot (ΙΡΙ1νι",ιις tJO\J

μΙωοιμ:; Inooucno 970~). !ι:

εΕ.ίικ)ι1 υΙΙ·ΤI.\Ο ιωιι)(ΜΠΩ19513,,}
nιστευuuν όπ ΟΙ μutJηιει.: πρι::·

πει να LlVUI ΙΚΟ\'tιΙ \'0 ιJ\"[ι

μετωπιίουν φαΙ\'Ωμη'Ο pu
τmσμuu, εε\'οψομία<:.ιl1ερι

στυπωνΚΟΙ πpu",mο,\ιιΨιw\,'

Τέλος, ίΟ ιJυ\'O.\O 11'((()c)ν lIιJ\'

ερωτη~έντωνεκπαιδειlt"ων

(98":.) δηλώΥΩυν 011 ιΙα ήtJι

.\αν \'0 ει\'υι ι"α\οι να ιI\u'

ΓΠυοοουν {πο ιι'«().\ιίο την 1\0...

.\nωμιlt.l\ ύ\'ΙΙΧI\ !'Ι.Οι ΤΟν ιJΙ·

μOιJμO ιΠΙ1ν ιhιuιιl:.μl\ ιιίιu

!'I.adt: ΠOλΙΤΙ(η.Joυ t\QI \·u ιΙα·

ιlψ(l.\ί~υυν10[( εH!'l.aΙPILC '110

-;ο ΠOlΩl<.1 ιπι,ν l.II,παlι'lιι·ιlη

1\01 (ΠΙ} ι:ιuΙI

.. Οι ιlπαιιιηO[ι ...· :'wv iΚ'

rταΙOCι'ιιι{ων ':"λωι.: ;.·nII.JL·
Juιω ...·οu'l.. '1000 J\·L·rι.JLJJI1

'1ταν 1/ ι:Μ.ι7\'τκη II,Onωvτa "-GI

~ιJ ύ,Ολ.iΊΟ ;α ι.;ντιυι::ι..ιπι

....vιν 11'-' ;ό,iJlΙ(~ΙI': "'OI\W\·l·
<ono,otrOUlACC' JUvt/nKL\"

:η,,. ΙJ;λl:uruιaι",'S",.aGraI..:. Η

-----Ι Το προφίλ του ιδανικού ειmαιδεunKoύ
Πώs σK,αγρaφιιται αno lOUS lδιous IOU5 ΙJ<f1ΟΙδιulικous

Ο ιδανικό5 ει<Ι1Οιδιulικόs (στπν παρ['.&οη ιr.ισγρoφι 'αι

το πoσootO με 10 0/l0t0 aι,aAoγnOn~ε

αno lOUS ερωlnθένtεs 10 ~αθε γνωρισμαl

• Eνάvτια σπs

προκοια.\ήψεl!ό

E'J τouτ()ιc i:ΠIΗομοιιν nlv (πι·

μooιμΙιJOη !'I.OllTpOtmotjouv \'0

Ι\ιι'\ιιφο\)\' ΗΙ: ιιιιtllμt::νει;

ι1ΠΙΗτ/ο.ΕΙι.:: 100 ι1ΙΟΟΟΜl.\ΙI\UΙΙ

,:,:nll\\1::'\tJOIO( 11Οη ·,ι:Jα ι:Ζ·

/01 ,)ιαrt~J:.."::,ι-...·Ol ~a J1(οοε

.c}ηι ....• :." ')lJμ:.:JIVfl ιύJΛοl.:Q·

.11 .... 11 Ι .J()\'f)ΙJι-.Jl,.ΊU : "c; 7a·

....·ι)(IIΙΙοlιυι',ύιΚ JAλιJ Ιε-

οι ....· .(J ,}( ι()ι;ι:ν ." ·)t;\'aro-

"ΙΙΗΙ ,ΤίΟΙ ,.ιιυιιτι"ι: '-α ιJνει·

.JLl ονται nv \Q.l.L;T_·JO I(Q-

!ιύ" :'.1'11, ,·.)c.""t.ΙΠ(1 ύΙIU τη

1:.ι'Τ1 rUv Ι~ΟΙU\Ηι;ν1r:ε μια 1)[1

.>Ο :·ιι.:ατο. '~ιω~)1ΙV Π_'(. υη-

μαιπο ... AU10 αΩοοί&tαι<1Πjν

ι.\.\J:.ιψη ι 1"(t..,Iκων μUt"1l1ματων

ΙΠΟ πcριl::'(ομι::νο το" προ

γραμματοc ;,ροnτu'(ιοl(wν

ιJποιιόώντων ικπαιόι::υτικων

KαHιuς !<οι ύΠlν ~.\.\ιπη rιαι

r)αγωνtκη ,αι ')lόα....,IΚη 1\0
ταρτιση ίΟlJς μ(OfιJ "ι::υμών

ιJυνεXιίι}μ(νη( !\U1UPΤIffi1C

τηταc στο IJ'(oλLιo τα εΠQUε.,_ "τοιμαοοιιν rouc μαtiηt<ς \lU

ν~ πένίε fui, 'rό 7ι:S:;ζό-uτών μια παγκοομιο ,,{)IVWVIU

;)Il"ωνει LJ'((nriv 'ύπpoεlί.}ί~_αμοιμαωc :..aΤΟ\'O!l<Jηι;. α.\-

,\οδαποί και παλιννοστούντεςμαθη

τές. θεωρητικά ο ρόλος των εκπαι

δειmκών γίνεται ιδιαίτερα σημαντι

κός διότι KαAoύνtαι να αντεπεξέ.\·

θow σnς ια/9ίτερεςμαθησιακέςκαι

ψιr(OKOινωνυ<έςανάγκες των νέων

μαθητών.Τα~ατης έρroo

νας, η οποία μόΛις ολοκληρώθηκε:-

κα1αδεϊΚVύOυνωστόόοση οι ε.κnα-ι.

δεuτιKoΙ αισθάνονται ανετοιμοι να

αντιμετωπίσουνζητήματαετεροτητας

και να προαγάγουντην πολιtlομική

και τη γλωσσική lδιαιτεροτητα <πο

περιβάλλοντου O'(oλL'.~~:_ ..

~.!:~.~'.'''I .Ι _:-..I:G:,": ... tJ

":"tll ",uίO !"'(>ΟΟ ι:.Ιι.1::'Q\U\"['JΙ

lP()ar>IUU()UEIJI~t_O.,,~~ ..H.-

τις σισΠΟ'\ΙΤHJ\Jικες αξίες uτΗ

iiιnοl('[ικη l)ιαΩικοσια. Σύμ

φωνα μαλΗπα με τα στοιχεω

αλ\ης ερευνας rιηυ διενερ

\ηΗηκε ~nlCΗις απ() το ΚΕΘΙ.

'1 lιυVΤΡΙΠΤΙJ\lJ πλειuνoτητo

ίων t.KnotnnntKUJv (n()(J()(no
')30~) ,)υιJKO'\ευεται ΙΩ ΠΡΩ

tJ[νγωει :::ρμηνι::υτικο ro πε

ριε'(ουι::νο tl1c :::ννοιας ,όια

ΠΟΑιτrσμικη c:κπαιόει·οη...
:ΤΟ ανΟΙ'(10 c:ρwιιιμu πως

"ντιλαμμάVύVlΟI την προ,,·

νοφερΗΕισο εννΩIΟ οι ε,,·

nοιόt:uτικuί αποντ()υν lnu
ίΩΙΠΩ μοι\ις ό.sα;ι} ως εε,ιις:

,J! ποροχη lCJων ειιl\οιριων

,ΠΩIΙι.: nαo\tvvomoHvtEC \UI

,ι\.\ο,iunύΙI ι.:, •.5) ,)nUΙΟI 10γω

\lιταλ'\η,\Οι) noLnc\'(ιJv,,,nl)

'\,.\ι~nlO( πην :Gt~ Ίιιl -I1V

,ΙΙ\l..ιitρll ;.'.'ίιι.:.:ι ·'ιιν :-u... t ... •

ι>ι",,;ιll·\:των ,πι ...L\,\,JnιIn,1I1/

ι :OIl1fOUlιJtOΤU ΠΟΙΗ..

11\ΙΙ' .lII1r10-" .., ιΙΗltι,ι·υ·

:(\ -.Ι!Ό.'.λI1.\ιl" ".".ΙΙΙUΤι'C .~

.1!'Ι.ι.:.

-_ ; ..

ρικά από τα ερωτήματα στα οποία

εκληθησαν να αnαντησoυν οι εκnαl

δευπκοί 010 πλαίσιο έρευνας με θέ

μα .Παγκοσμιοποίηση• Διαπολιτι
σμική εκπαίδευση - EκnαιδεlJtlΚOQo η

οποία διενεργήθηκε από τη Γενικη

Γραμματεία lσάtηtας χαι το Κέντρο

Ερευνών για θέματα Ιοοτητας {ΚΕθl).

Στοχος της έρευνας ηταν η χαταγρα·

φή των αναγκών των εκπαιΟειπιΧών

στην ε....\ηνική nραwαnKOτ/lIl. όπως

διαμορφώθηκαν την τtλευταία δε·

Kαεnα. σύμφωνα με τ/ν οποια το 12~

του μαtΠτnKOυ π.\ηtJυσμoυ είναι αλ·

~oδonoί μαθnώ στο ηροαύλιο ιλληYlKoιJ δnμοnκού σχολείου

τσΙν/ανοπαlόες. Τα 11Ι1\1πε

Ραομστα ιης παρούοσς ,ρε.,.

νας αnοόεικνuοuν το "iOtD
νιασμα- της ελληνικης ,\οι

νωνιaς \-ενΙKOτrpα ιΙλλα ~αι

της υχΟ.\ΙλΙΙζ ,υινοτητας ,J[

Ηεματα :)ιαπo.\ιτιι.rμΙKης ~K

παιΟευσης.

• Ε.\.\ειμμα

εκπαιόευσns

ΕιδΙΚOlερα στο ιρωτπμα "σε

τι iJatluci aφορσ το οrολε;ο

οου η διειΝοποιηοη ,0(01 η

πα}'κοομΙΟlI0Iηση;. 1)1 ,:.\.

.\ηνες (l\παιΩευτικ()ί ιιπο

vtO\JV Ηt:Τ1ΚΟ ιιε nO(JotJ10

33α~. ΤΟ 17,7f7'J .)I1'\ίtJνει !ιΤΤ

τους ιιφορι1 απο.\υια. :0
4().~f7'.J I~aιJι1 :ω.\υ, ~() ~i,':"Ί

πο.\υ. ~·/llιJt).\..ΙΙ fO ~~.-""

απα\.'1α ,III,I) 1.( ,U'IO'.iHJ

t)οον (ιφOιJΩ ·ιιν -.rlιr.ι:ιωη

r.O\) Ι"(ΟΙιΥ ~α :,υπο.\I:Ιι ΙlΙl\ύ

,fιμaτu rτo\' NιιιιιlιIΙ:ι! ·Ί..

...ύι1nμt:nl\lιι: ,ι,j(jtl!'l.ύ: .. ιl(.

:lt::ρωtl(lΙlι)ΟΙ ιΙlΟ -,ιι ... :ι·

101J( rlOt}OtnO .) ί. '-" 1I:.ι..J·

':υιιν ΟΩl,νουιο ".'0 ['.Ut\ύΙ"":Ι·

vouv :0 •.ωι:.tπμα :ύΙ( ..Ντε

αιια.ι,fOIf

" την εποχή της παγκο'
J σμιοποιησης. που χαρα

:ο.::rφίlεtαι απο τα ~ι'ιματα της

μετανσστευσης και τις οικα

νομικες και ΠOλmO\lικές αλ

λι)λεnιδι!άιΣIς μεταΙ:ύ των λα

ών. η δ,αnoλmO\lιχή διάστο

ση της εκnαίδευσης αnστελεΙ

ανιo\"(αιόπTtα. "Η πολΙΓική

ΠΩΣ ΣΧΕΔιΑΖΟΥΝ σήμερα τη διδα·

σκαλία tOI><; οι έλληνες εκnαιδειm·

κοί; Λαμβάνουν υπόψη tOI><; την πα

λιτισμική ποικιλομορφία των μαθη

τών τους; Ποιες Ο1άοεις. αντιλήψεις

και αξίες θεωρούν σημανtU<iς και θα

ήθελαν να tις μεταδώσουν OΤOI><; νέ

oιιc;. Ε.\ληνες και αλλοδαπούς Ποια

χαΡαι<Π1ριοτικά πρέπει να διαθέτει

τελικά ο εκnαιδευnKός ώστε να χει·

ρίζεται επιτυχώς τα ζητήματα της δια

ιρoρεnκότητας που ανακύmουν nλi

ον καθημερινά Ο1ις πολυπολιτισμι·

κές ελληνικές τάξεις; Αυτά είναι με-

ποιηοη ΠΡCΠα m ΕΜπ η δι~

θνιίς owcρyaσIQ ι:vώ η εκ

παιδεUΤΙKη απάντηση πρέ

πει να ειναι η υιοθέτηση και

η εφαρμοl,η της διαπο1ιτl

ομικης ιδέας. Τσ ογο1ειο

πρiπει ''Ο (1\.'Ο}'ιWρlζ'ει ως δε

δουέΥο την πολπισυικη ποι·

κιλΩμορφl'a των σtJY.\'POVα/V

.ιrolνωνιών. επωημαίνει ο Χ.

Ι<. Παnαφήστoς. αντιπρόε

δρος του ΚΕθl και καιΙι]γη

τής στο ~loράσλειo ΔI!iαOl<a

λείυ ΔημσnKης Εκπαιδευσης

!Ου Πανεπιστημιου ΑtJηvιόv.

ο οποίος ηταν u ιπιιπημovι

κός υπειιΘυνυς της ερευνας.

ί i,Οι ελληνες εκπαιδευτικοί
iJρι<Jκoνταιαντιμειωπο,με την

εννοια τ/ς nολuπnλιτισμικό

πττας κσΗημερlνα την τε.\ε.,.

ταία ΟεκαεΠα, Τα <πυιχε,α του

υπυυΡΥείυυ Εθνlκης Παιδεί

ας και eρΙlιnα:uμάτωντο 000

δεικνύουν: 10 <J'(ολ,κό εtOς

1999·2000το Ι2,3·~!Oυ μα·

tJητιKOύ π.Iιltlυσιtoύuτην πρur

τσμάtJμια EKna,SElJ<Jl1 απετε

,\είτο απο μαιΙητες με δ,αφt>

ρετικά εθνοπολιτιομικά χα·

~tι.'"1I1ΡΙΙΠHω ενοντι ι).5α~ που

ιιταν το ανιί(ποι'(ο nO(J()(no
μία δεκαετία νωρ,lεpα~Alltό
(ιΚπι}ο() ί)εν ιruvεΠQ,,'i-Τtιι (>τι

οι ι::κnaιΩt:U1ιl\οί ('(ουν ΙΠΙ>

'(αστει inO\'w I1ΠC πολιna1Η

~EC U\'1ιλllψειι:, ιιτιc Jζίι::ς,

ι πις n()()κmαλJιψεl( ....οι υτα

lnrot:orunu ΠΙΗI ιπηρι::αίουν

ω nt:cιt.\tJιιι\ο ιηι; .;ιOOιJI\O·

,\ΙOC Ί IJtΙ ...\Uυv μιλ.ι..τιιοει με

ηοιον "ροηο τα μΙ1ν1 υα/α ur·
ταόί;1ύVΤUΙ "οι n()(JIJ.ωuμu

\-oνtαι ι..1ΠΟ ~()Ι'c .)Iaφo(JιJt.,I

,.;ους-. μαΗη1(ζ - IΠT\V πλειο

\ι-oΊΠtΩ tOV( A\.UavuI_ πα.\ι ......
.. _ ι .. _ ..~.
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ναι: η "κιηιένη \11», το πρι1γραlιϊια (;io
OEfJOllOflJ!JIlr. το 1985, 11 βίαιη ον(\

ΤΡΟΠΙ1 του τον NofIlnpιo 1987, το τρα

γικό εKλΩγΙKιJ έτος 1989, ΩΙ <'\111 Κ()

βφνl10εlς» Τζαwετάκιι και ZOλ(;JΊO,

η φοροει<mrακτικι] καταιγίl1α ΤΩ\) Αιι

γοl)σroυ 1992 και ΟΙ ο\)νεχείς «Eιl\

καφοποιιισεις» των προγραlηιάτων

οι')γκλιιπις·

,. ~ ....... , ....~ .- Ίr" _..

ΙΊlΙlίριΊοπς1ιοιν "εγκλllllιΊΗ,lν»(ΙΙ11(;lν

ΙΗlνοΙ,ειιει lιε ιlι)γκεΚl1ψένα"νιοκο\)

IIένω ΙΗιlιφοράι;», ιJπως τα χαρακιη

ιιί~ΓI, "ο\) ΙΙΙlllαιοf)ΙJΊοι)ντο\)ς"έξι κρι

Ο,l,ι1τφο()ς ΙΗοΩllοιις ιπην "ορεία

lψος τη λεηλαοίαΟ), 6l1ωι; επlOηιιαί

να, οι 0110101 οΙίΙ1γηοαν ΙΠl11ιη ένlO

f,IJ ιιις χι;φαι; ιιας "ΙΙΕ ΤΙlν nrI;n'!" ιπη
ζι;ιν'l τοtl ειφι;ι, ΙΠl1ν ειοοΩIΗlατική

\ί'λfιJOOOλOγιKΩΠι'φγο της Βαβέλ και να ΤΩ μεταφέ- εκατοιιιι,φια),1α ΠΩρτογαλικό (170 εκατοιιιιύρια),
rot1v οε Ψ'lφtι1KOι>ς l1ίιικοιις και mIj ουν{χεια να το τα ρωιπκά (170 εκmιιιψιφια)ο τα ιαπωVlκά (125 εκα-

ιιφάοο\)ν ΙΗΩ Διαf)lκtιJο για κοιν,] npnnflaolJ, έρευ- τοιιιl,φια), τα γερμανικά (98 εκατοιψύρια) και τα κι-

ια και xrIl(JIj. . νεζικά (γου, 77 εκατοIIIIΙφια).

lF:ιπ(;IOηKε σ(ιl\τιινάVlI]!ΙΙI της Φιλαδέλφειας 6τι Φ\)mκά 11 γλώσσα που ανέΡΧΕ1αι m)vεx<:Jr, είναι

κάΟε 11'10 εllδoιιάδει; lω\) lπρνΟΙΝ ιιια γλι~ooα εξα- τα αγγλικά, για τη I1lάΩοση και εξάπλωση των οποί-

φ(lνί~E1αl, lφάvι1α 11011 ιπιιιαίνει γιΊρω mlt; 100 γλι;)(}- ων υιιει){ιυVl1 είναι Ι] τεχνολογία, που κάνει τον κι1-

οες τον X[Jnvo. Μερικές αιιό τις IlπΩ άιιειπι εξαφάνl- ιηιο ιιας μικρ6τερο και περlOοότφο ΠΡοm1ό, Με ης

(JlI γλΙ;J{Jοες είναι IllιΩο()χακ, ινl1lάνlκα ποll τα μl- εΚ(1Ι0VlάΩες ΩΟΡIΙΙΡ<)ρΩυς ΠΩυ εκπέIIΠΩ\)ν μηνιφ(Ηα

λοι)ν 1.0ΩΟ-2.000 άτοιια ιπις πολπείεςτης Νέας γόρ- ιπα αγγλικά οε όλες τις γωνιές του πλανήτιι ανά ιιιΊ-

κης, το\) l(fιlπέκ και 010 ΤιφιΊνlO, 11 λέκο, 110\) ΤΙI μl- οα mιvιιή, η γλι;ιοοα τι]ς πάλαι ιιοτέ κραταιάς Βρε-

λοt"ιν οιις Ανl1εις ΤΙΙϊ, Βολll\ίας γιΊρω ιπα 80 άτιιιια, 11 τονικής Αιποκρατιψίας έχει γίνει 11 l1ιεθνής μl]φικι]

Xα[ιo\Jιπ, ιιου ΤΙllιιλοί)ν ΙΗΟ ΝοτlOκεVlρlκΩ OIIIiv πε- γλι;ιοοα των υπολΟγιΟΤΙ;Jν, της τεχνολογίας, της l1ι-

ιιί τα 600610110, και 11 αχλιΊν, ΙΤ({) No(\oI1IΠΙKιJ ΤΩν- πλωιιατίας και τοιι fι\πορίοll. Εlναι f)Ι)ΟJ(ολο να απο-

γκο της Δυllκιις Αφ{Jικι)ς, ηοll είναι άγνωιτ({) ιιόοα (no· φlΊγει κανείς τιιν nIfJaw{a της αγγλικιις γλ,;J(Jσας.

11(\ τιιιιιλοl')ν - αν υπάρχει κανείς ποll τη ιιιλάπ. Δεν ιιιιάρχει περίmωση κάποιος που "ιλάει αγγλικιΊ

L 11 κιφί~r.X!L~~QJΟΙΙ KIΊιJμθH είναι 'ΗΙ ",,~":'-να nρεlΙεί σε οποlOl1ήποτε mnIEfo της Γης και να ιιη

κά (ι~α~~(φινΙKά) rHJU 1α ιιιλοΙ)ν.900 εκaτοlιlιίφΙΟ_ lΙρεΟεί κάποιος άλλος, ντόπιος, ποι) να "η ιιιλάεl ηγ,

άroιια, l1ηχαΩIΙ το ένα έκιο 1011 πληflι)(ηlOι)ιης Γι]!;. γλικά. γιιολογίζεται 6τι ωςτο έτος 2050 όλος ο πλl' , .
Οι άλλες γλι;)οιιες που t,cv έχουνιίπιηε να «IoI1Il- ΟI),ηιι1ςτης ['ης Βα ιιιλάειιιια lιιψφl] ΙΠΟIΧεlωδΙtlν α"-

(lOI')v, κι,!)' ιΊτι κυρίαρχες, είνιιιτα <ιγγλlκά (122 [κα- γλικ(;ιν.

τιψιιι'φια άτιηια), τη ιοιιανικά (266 EK(110IIIIl'IfJtπ), πι

IlIιινγΚΙ1λlκά ((νδία, 189.0(0), τα χίνroll ((νΙ,ία, ΙΗ2 ! ΝΙΊΝΟΣ ΣΙΩΤΙ ΙΣ

l\r\tllH1!IKH; I·ΙΙΙψt.ltι, ιιι 170;,; ''Ι', l.ι.,υ-'

γιψιΊ(; Ι(,Ι\, Ν<1Ι111Ι1ψίlo1ν ΣκιφιηlογκιΊ

10 ) <)R~, Ι\μ; ίI'rOOIJt; IοIιIΙεφoχllllΙ

κοι') frVOIT\I\()fol)"!o 198Ο, "ου Ι,εν

λrΙΙOI'φγηO[ [ΙΟΙ{, 1ηι; ιΊλι,lοlις τιις πω

Iiri<lf; (\11(') το 1977, 1ης ε[,ά,l{)ρ(ο}οψ;

τι 1<: Ιi,lιιι)ΟIΙΙΙ; IiΙOfK!j<JfJI; ΙIΙ1<> το 1981,
1ων χιιει;)ν nror; τον ()j1YΙIVIIJIIfι Er
\'<Ι1ικι'ιι; Ι(ΙΗοικ(ω; κ<ιι τιμ; κο\{lιlι'1ιη

οlμ; της εKKλtμll(\σllKl1ςιιφlOlιοίας

ΙΙ':
-':0>.

':::
.ι

."

γραφ{ας, σηιν ελληνlΚΙ1 οlκονιηιίιιιιι\

KfJOlIfJI>{)EIJII<l. ΩΙHιJoo ο Λ11Ι1Ι11f11J<;

Σπιιγίου με 1<1 άρΟρα "!()\Ι κω I\Ι; πο

λυο{λlΩες τfιπ έρειινές τοll ιηον "Οι

ΚΩνοlllκό TOXllfιfJIΊIIO», ιηο "ΒΙ1IΙ(\» κω

ιπα "Νέα» ΠΙ10Ι,ιέγραφε lιε IlaOIIlI(III
κή ακρίβεια τις επιιrιΙ;IOεις ΙJl)Iέι~, ιιε

τιιν επισήμανση <>τι οι οικονιηιιιωί νι')

1101 είναι "φιλέκf)lκοι». Εωι '(() νέο 111
βλίο του Αιπή είι'πι η Ελλάδα, "οιι ΙΙΙΙ-

'.

Βοστώνη.

Σ
ε I1Ctml το\) Αιιαζονίο\!, οε ιψεινά xroφln1I!C

ACfIfJIKI1<; και οε Ilοκl"νές οlέlιες της Ι(ενφι

κι]ς Aσiας εrllιπιιιιονες και γλωοοολ6γο\ ΙΙΕ

Ψllφιοκές κάιιφες και μαγνlf{ι'>φωνa ιφοοιω!)οι>ν να

καταγράψουν Ωοες γι\(\:ΙΟΟΕς IIIlO/JOI1V, προτιll'ι Ι1\Ι

τές εξαφανlOωl')ν ενιελι;ις. Ζοι)ιιε, λένε, οε ι"α ίινε\)

προηγοιψένου lιαγκ6ιηιια γλωοοολογικηκ<ϊίίψ::--

.ρεΊ.~_~~~~Ζ99γ~ϊ;j(mJϊi)ύ ϊϊjίίλιΙΙίV1cίί ΙΙI111ερ<ι,
. το λί\,σιερο οlll\οές - Kq(ά.λ/ο\)ςμπορεί και το 90'::,
-'παεξαφανιιτιοι)ν κατά 111 f)ιάρκειιl του 21 ου αl<;ι·

, va.t\utύ'uφιofΛffαi (πΩ Ωίι οι νε/ηψες γενιές (φ

νιmvmτ ν{fJπΊfΠmvίΙζΠίίίιίiδιiTiίϊίi<ες γΛ;;I(ωες lφος

X<ifίiVIIFfJ1κτΠv I'\tηJi~XtιJ_vvJtmnm:~v. -- .
ιΣί>ναγερμος έχεί ΙJιlΙιάνεl γιιι 1Ις 1111(1 εf,αφάνιοη
'Ι'λι;)οοες και εν ΙΙfofιJ Κα1άΟ((10ης ~'κτάκrol) avciYI<'lI;
γλωοοολ6γοl, (φχεωΟέτες, 'lλεκφονικοί [111<1111110
νΕΙ;, ακτιΙΙιιπές και οικολ6γοι OIl"KEVlfJr;IOIjKCIV 10ν

πφαΙη1ένο ΔεκέIIII[}\ο ΙΗΟ ΓιανflΗΙΤΙl1"lοlιις Ilε\,

ιηλlΙάνια 0111 Φιλαl,έλφΕΗΙ γω ν<1 aVI,llEΊf,lnI(JO\IV

το lφόΙΙλlnια οε μια IJ\lvIoJIIoofIIIIE καλl\ f)HI{lι'oεt<;:

\ πι;ις να κιnαγράψο\)ν 6,11 {χει αιωιιείνεl (1\1(> 10ν



Γλώσσα} εθνικισμός και κουλτούρα

~ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
?\~~Μ ::z.ιιr,I=>#I=>~,jI3:J1=(.)"

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ

5 ε'δόσεις Ι ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ

Ι :-::=-=-_ __TH-=-Σ_K~YP::ι~A::K::H~Σ:___-
3 μηνες 12.500 δρχ. Ι 3 μήνες 3.000 δρχ. 3 μήνες 15.500 δρχ.

6 μήνες 25.000 δρχ.; 6 μήνες 6.000 δρχ. 6 μήνες 31.000 δρχ.

12 μήνες 50.000 δρχ. 112 μήνες 12.000 δρχ. 12 μήνες 62.000 δρχ.

• Λε~αόΙΩ 8 Μισολο'('Υ1 • ~aunαxτoς •
8ιΙάισα .ηύΟΥος • Σποοτ/ • TOInclλi:

ιι,"," .Ηοοιιλι:ιο .Ιεοαπε!::ιο Ι'.'

• flQDOC:: • ,:)όδος • Ζ juoc:: • ~.;ν r ~JI.

ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑl[lΑΟΝlλ 
• ηόουσα 811ΤΟλει.ιαι60 • rεDCtc:: • c",Jι,-

νoUΜΕ ακoύγoνταs τουs πολί·

τεs του να μιλάνε m γλώσσα

lOUS.
Τα αγγλικά είναι n γλώσσα

κωδικόs lns διεθνούs ελίτ

και ΕΚατομμύριαπoλίτεs εrn..,

θυμoΎV να ενταχθούν σ' αυ~
τήν mv αγγλόφωνη ελίτ_.

Αλλά n φιλοδοξία να είμαστε:

χατανοητοί απ' όλουs είναι

βέβαιο ότι θα συνοδευτεί από

mν εξίσου σφοδρή rmeU\1ia
'1α περιφρουρησουμε ο κα9έ

'IQS το δικό του «κωδιχό πρό

σ\3ασns», το διαβατήριο τns

ταυτότητΆS του. Και μολονό

τι δεν μπορούμε'ια σταματή

σουμε mν οικοδόμηση ενόs \
'1έου Πύογου lns Βαβέλ. θα

τον γκρεμίζουμεπάντα, ξανά

;ωι ξανά.

• ~ag-Uoyd

---"""'-Η γερμανlκη οcρσπορllll:η ΙΤΟΙΡΙ:ΙΩ Haρag·Uoyd δ,αθtτει cνσν σπα

τους "ιο συΥχρονοuς οt:ροπορlll(οuς στολους της Ευρωπης μΕ

"εριπου 6 εχοτουμυρια επιΒατι:ς το χρονο. Πεταξ:-!: :..taζί .Jος 'Πο

Μπαντι:ν-Μπανη::ν. ΒΕρολίνο-rtYKCA. 9ρερη, Ντυσοελντσρφ,

Φραvll{φοuρτη, "ιμβουΟΥΟ • .\ννοβΣΡΟ. Κολωνια. νιόνaχο. ,~υνστερ·

Οσναμπρυκ, ΝυρευμεΡΥη. ΠσνΤΕρμπορν. !οσρμΠΟΥκεν ιιι:σι

Στοuπγκσοδη. ?ι.ιιmστε !:πισης 'ιια 7:::Σ ·JIJ(;OVOUIJ(;Q Jaς 'OJ(;t70 '(ια

.:1τουα :Του ιι:ανοuν ,ολλες ϊΤΊ1σεις ~IXE5! I(a( ΤΑιΕ3!. nληροφοοιες

στο ·οΕ.ιδlωτικο ",ος '(ραφειο. στη 'Jελιδα .Jος JTO Internet JΠΊ

όιευθυνση: 'HWw.hlf.de η στο τuημο Ι<.οοτηοεων μας κοθημεαινα απα

τις 9:00·18:00 η ωρα αε τοπ,.η χρεωαη στο τηλεφωνα:0801/30400.

τρούπολη η m 30υδαπέστn,

μοιράζονταν μια κοινή κουλ

τούρα. Εξακολουθούσε να έ

χει νόημα η αναφορά σε f:<laν

ευρωπαίκό τι δυτικο πολιτι

σμό. Σήμερα, οι κοινέs ανα

φορέs μπορεί να είναι παγχό

oμIEs. αλλά περlOρισμένεs.

δηλαδή αμερικαvικέs. Και 11

"απειλή αφορά μάλλον lOUS
AuEpιxavous, παρά όσουs μι

λούν «μικρέs» γλώσσεs. Γιατί

αυτοί. αναγκασμέ'lοι '1α μά

θουν κι άλλη τι oλλεs γλώσ

aES θα γίνουν «πλουσιότε

ρο!». Κατανοούμε ;;0"1 πολιτι

σμό μαs. ,ην πολιτική και

KOινωνιxn θέση jlas στον κό

σμο αν είμαστε σε θέση 'ια

καταλάβουμε :0"1 κόσμο των

άλλων. Και ,ον καταλαβαί-

Η φιλοδοξία να είμαστε κα

τavonroi απ' όλους είναι βέ

βαιο όη θα συνοδευτείαπό

mv ε{ίσου σφoδρfι επιθυμία

να ΠEριφρoυρfισoυμετο δια

βαmριο mς ταυτόmτάςμας.

με m γλώσσα iawS να είναι

λανθασμένη. Το χειρότερο ό

μωs είναι εξ!σωσn ms γλώσ

σΑS με έναν ΣUΓΚεKρlμένO

πολιτισμό ή τουs KOlνOUS

ΠΡογόνουs. Ο γλωσσολόγοs

ΝτέιβιντΚρΙσταλέχει μια mo
εξισορροπημένη άποψη: Ηί
γλώσσα είναι μια προϋπόθε;
σn. αΛλά όχι η ετικέτα τnS

πoλΙΏΣΤΙΚΉS ταυτόmταs, σ
φού ο πολΙΏσμόs μπορεί νί.

. . ι

συνεχιστει και μετα mv υlο,

θέmση μlΑS άλληs γλώσσαs:

Αλλά στη συνέχεια εyκλ~-'

ζεται στο «οικογλωσmκό»

πρότuπo. θέτονταsτο υποθε

ΏΧό ερώmμα του τι θα είχε

συμβεί αν τα νορμανδικά εί

χαν αντικαταστήσει τα πα

λαιά αγγλικά μετά το 1066:
Δεν θα υπήρχε ο Τσόσερ, ο

Σαίξπηρ. ο ΓουάντσΥουορθ ή

ο Ντικενs. Λεs και έ'ιαs Σαίξ-

πηρ δεν μπορεί

να υπάρίΞει σε άλ

λη εκ-cόs cns αΥ

YAlxns γλώσσαs!

Το εσωτημα ό

μωs μπορει να τε

θει και αντίστρο

(οα. λν τα α'rrλικά

δει ~Ι'ων αντ1κα

ταστησει τα ιο

λανδικα ws την

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --,,------------ __ ο κυριαρχη γλώσ-

ρίζουν nws πρεπει 'ια,απο- σα lns !Ρλανδίαs, δεν θα εί

μακρυνθουμεαπό την παρα- χαμε τον Πόιs. τον Γέιτs. τον

δοσιαχή ισορροπια ανάμεσα Ουαιλντ τι ,ον Σο. Και τι θα

στη γλωσσα. το έθνοs και το μπορουσε ',Τα πει KaνriS για

ΚΡάτοs". Αλλά ~δώ το επίθε- τον :v!πέκετ που έγραψε στα

το "παραδοσιακή" δεν έ."(ει αγγλικά και τα γαλλικά και ό

νόημα. αφου τα περισσότερα ταν τον ρωτούσαν αν είναι

κράτη-έθνηειναι νεαρά στην Βρετανόs απαντούσε «au
ηλικία. BEBaIWs έχουν δίκιο contraire',;
να θεωρούν 11S Υλώσσεs rτα- Η σημερινή γEV1ά των συγ

λαιότερεs των κρατών που γραφέων που γράφουν στα

τιs ιοιλοξενούν. αλλά οι αγγλικα xwpis αυτή 'lα είναι

γλωσσολόγοι έχουν την τάση η μητρική ,ous γλώσσα, ζουν

να αντιμετωπίζουνns γλώσ- σε έναν διαφορετικό κόσμο

ars ws την έκφραση lns :0- από αυτόν του Κόνραντ του

n1KrtS, ακόμη :<αl ((JUAEτIxήs Ναμπόκοφ τι του Αρθουρ Κέ

κουλτουραs. Οι "dλAEs". 0\ σλεο. Ποιν από τον Β' Πα

unlPOf'OAIllKES YAcuaars, εί- γKόσUΙO Πόλεμο. συγΥραφείs

ναι για την ::πικοινωνία των και αναγνώστεs. ανεξάρτητα

πολιτων. από το αν προερχονταν από

Η εξομοιωση :ου κράτουs το Λονδίνο. την Αγία Πε-

Ενας λόγος που οι «μuφέs.

γλώσσεs απειλούνται περισ

σότερο lOUS δύο τελευτα!ουs

αιώνεs είναι n άνοδοs του ε-

'-θvu<ισμoύ.Η Γαλλία ήταν μια

χώρα πολλώνγλωσσών,αλλά

η επανασταΤUΑΊ ιδέα ms ε

λευθερίαs, ms ισόmταs και

=5 αδελφcσuνηs επι::βαλε

μία γλώσσα για όλουs τουs

πολίτεs Το αποτέλεσμαήταν

ό, επειδή n κοινή γλώσ

σα ενισχύει mv ιδιόmτατου

πολίm, γεΥονόs που επί τns

apXΉS, αν όχι και στην πρά

ξη, υπερβαίνει τη φυλή και

m θρησκεία. Αλλά και αρνη

τικό. γιατί επέβαλε τη γαλλι

κή στουs Βρετόνουs και άλ

λES μειονΟΏκέs ομάδεs, λES

και η πολυγλωσσία αποτελεί

αναγκαστJKά απειλή για m
συνοχή ενόs έθνουs.

Οι Νετλ και Ρομέν υποστη-

-_.
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πιλοτικό πρόγραμμα σε 200
IJXoAEia αΟ1ικώο περιοχι;;ν

όοοο το μεσον όιόaσκα. Ιίας ει·

ναι ~α α'ινλικά. Αξίζει \α υΤΙ'

μειωtJει η ,sJl.\ωΩη του κυμερ

νητικου εκπροοώοου άu η ano
φαοη ηto\l.,ηραψαπιmκη και

μη IOεOAO\,lΚJ]",

• Το σημερινό τοπΙο

Η εφαρμο\τ' ";,::ς :έτοιαc με

Τaι>Pί<Jμι~~tτεί γΡΙ;\" και
οχεδιασμο οε όλει:: ~ι~ βαtJμι-

.. δει; W1atδεlJσης το< •• των οι

δασκόντων άJo και των διδα·

σκομένων. Aπαι"lΣi πόρους ή,

για την ακρίβεια, αναόιάρ

θρωση του υnαpxoντoς προί>

no.\ι:J'ιIq.ιoύ ιδημόσιου και \\)(-

συνεργασία με ά.\.\ους δπμό,Jιαuς ή ι5ιωτι·

κούς ψ<Jρείς) ιιυνaντά nEpiLP,u; QVUόpααIc:.
γιατί UΡΑγε: Ως πανεΠΙΟ1πμιιικσι;, ι:ε τον Οέ·

οντα οεβασμύ ιJα ηt:jε.\α \'U lπι:Wυμ.Iιω(]UJv

Κ. υπουργό Παιόειας όπ ·Ι1Ι καιροίου μενε·

τοί" \τα μια χωμα που _αι ιη \.\ώoouτ/ς t:jε

.\ει \'0 ,)lιrτηρ'1oεικυι ιην n.\ο\τ IIOPXΙI'Ji γ,\ι;,(J.

ύQ είναι αναγκασμενη ..α μLltJει. Κα. τα δω

είναι εψικτα.

• Ψηφιακή ΊE:tYo,\oγia

Η δήλωση τ/ς κυρία, ΕπnΡοπου περί κov,c.

ρώσεως τ/ς '-\ν/λuιης ως 'IΧUΤεoης γλώσσας->

των E.\.\ιiνων iicv επεσε CUΨιιJώc ως κερou

νaς εν αιιJρία \τα να ταραιει συιJέμελα ~α πα

τptumKQ αιotJήματα οριouενων Ε.\λήνων. Ας

υπενtJυμίooυμε εδώ ύη και ο αΡττ αnσταυρl·

ιJtJείς κ. ,\1άνα:, όταν μωιηθηκε π να κά\'Ou

με (για να ανακαμψΟυμε ύι"ο\'Ομικα:! υπα·

vιΗΣΕ αnερiφραστα, <Σ με;όλο κανάλι: .•'Ja μα.

lJoυμε ιSλoι Α'ινλικά!'" Κάπως aπόλυτο υλ\ά

από πολll1ΚΟ που ξiρει. ιJlJνηθwι:.

Βεβαίως ~αι πρεπει \U ,)"ιιιιι\υ\ψ)ουμε

,;λοος0001 ,C(ntιJJI1'uvo, aπό το "En~>il.J$ ~

S~onιJarv Language:. Oψ<Jυ ιJlJνειρμ"υ πα

ραιτεuπει οε χωρες τ/ζ λ...,ας και της. \ΙΙ>jJικηc.

<πov Ε. .\1. Fo= και το ,ntIJQO\JU (ffi( !\()ίις,.

.αι 010 :-<Ο""'" Κο"" ιιταν η UΠOι"υψUΤIU:.....
\Όταν με ,ο ,)νομα της ,αι '1\1 IIC \ρl\ιοι ,<}

Ποωυ 1:'.:1Iφιιμωμυιι rPU\1tit'h:v(()( \,.1[10 το .\ιΕι·

.'ω\τι, ιης πο.lΙU!'J1ς "ριJιmπα(. ΩΟ1ΟΙΙΟ '\U\t,)

H..uV nΟ'r'Κοuμιωv nU.\ιnκι) .. ιιt\U\'OUΙ ... ιι..ιV .}\)

.'!\εΙμJ:."\'ων."JlV Q\'O\'1U1V ιύΙΌoηυLιl ποωι'μενι)ι

~ μαιJoψι: :τι .mgua = <.-,οντες ,':.-",ντες

Του

Α. Κ.-\ΚΟΥΡΙΩΤΗ

Η αναγκαία εκμάθnσn τns

Θ αήταν, λέτε, =αi ιδέα \<1 αφή

οουμε ',τα λί'ι'Ο τ/ν τρεχοοοο

εnΙKαιριπιττα για να ι.JUίητ/

οουμε ΙΎQ όιαψ<Jρετlκό tJέμα που προκα.lΕσε

avuόιχισεις 1JTDtx; ',λωooαμυντoρεc, LLIλiι rψo

μλέψΨα ξ..<χαστηκ.ε; λναψερομαι ψοοuω στην

nράιαση τ/ς κυρίας ΕηπΡοπου ,πην ΕΕ ',το \'0

KαtJιερωθείη Αν/λικήως δεύupη γλώooa.

AπoδεOεlWMο τρόπα:με τον οποίο '(ΕΙ

ρίστηκε ανέκαΘεν το t:jέμα της ξένης γλώσ

σας το αρμόδιο υπoυp~ίo υπήρζε επιειχώς

επιπόλαια:,παίζον εν ου παΙΚ10ίς. Καθόλου

anoρίαςάξιο δεν είναιλamόνιm έχουμεανα

.Ι0γικάτα πεpιooόu:oαιδιωτικά σχοΑιία ξέ

νων γλωσσών από όλες τις χώρες. ΑΙ10 την

άλλη,το UΠlVt'fSttyofCambndge E.'<aITIinaOOns
Svndicaιe. που οργανώνει δυο φορές τον χρό

\'0 "Πς εξετάσεις~τα το Fυst CcruficaιeiLowerI,
Inιeπnediaιe και Proiiaency κατέτασσε τ/ν

Ε.\λαδο Ωευτερη Ιμετα την lαπωνiα) οε αριΙ>

μό ,ιυμμετοχης: Η ,)ιαρροή ε.\ληνι.ού ,)υ

να.\λάwατα: QΠoτε.lEί πλέον μίτοιο α.\λα και

'Jε μιu lποκεlμΕ\η c"WoIQ εtMκό πλ>:\11α μει·

ιJν'XΠKmητας. r,Q1\ KatJE npo(matJtιo \τα τη

Hειmιση EtJvIKOD Πlστοποιηl1κου Γ.\ωοοο

ιιαιJειας 'με '>p~'O,ωτες τα ε.\.\η\1κα Α6 ,ιε

'1 κ. Αθσνοσιο" ,.ι;,QΜοuοιωrns (ιναι O\JOII\J05
... attnvnrns r.\ι..HJOOAO'w'tQS

JTO ΑοιστΟ'[λ(ΙΟ .1ανιπισmυιo dtooαλOVIItl\.S.

Tns ΑΝΝΑΣ

:\ΙΑΜΑΝΤΟ
noy.\oy

Σ

• Η διαδικασiα

Σήμερα το εκnαιόεUΤΙKό σύ

Οτ/μα έχει κάνει μl:','Oλα μή

μαΊα και δαπανά ι.ιημαVΙΤKά

ποοά \1α τ/ν υnoomριίη της

γλωοσομάθειο,. Τα α\γ'\ικα

αρχιζoι.ιv και riιooσlωνται UiIO'

xρεwτι"α uπό τ/ν ηλι.ια ιων

9 ετών ως :0 l1:λα: τ/ς ,)ι:υτε·

,JU\JιJtJ!Jιας;:ιmαιOεΙXΠK

,Σημt:ρα 1) οικοv(ν(ιαl\οc

ΠPOύπoλoγιnμα:αιΡιεοωνει

ι.'0~noιυ \,,0 'JTV ιΩt(ι.r

Η lIIυQlιO ~ν'\ιO .1ιaιιαντoιιouAOυ

ιινοι U'ΊIIOQnOS ΙΜ~

JΠTW t:uoωnoIΙΙΙΙ Eνωσn.

Περί γλωσσών και

...ιδεολογnμάτων
τική εκμάθηση ξένων γλωσ- nερiιπωση, ότι το περιεχόμε-

ΟΟΝ, και κυρίως σ:γγλJJ<ών. Διε- νο και η ανάλυσή τ/ς tkι πρέ-

ρωτάται κανείς αν είναι ικα- πι;ι να npooδΙOΡισθoύν από τ/ .
ε κάθε εποχή νonoιηnκότε.l1κά το απαtέλε· νοιιοΒεσία μια ι\Οι ο όρος ,ιεηί

υπήρξε μια επι - ~α σε σχέση με τ/ συνολική σημη» δεν αναφέρεται στο ΣιJ

ιφατoUΣΑ γλώσ- επένδυση αλλά και τον προ- ντawα ούτε περινραφεται, anό

00. όπωςτα αρχαίαελληνικά. οωπυιό μόχθο μαθητών. κα- άJo 'r'J!VPίζω,σε νόμοτου κρά

τα λauvuιά.τα Υαλλικάouς οι>- θηγητών και \'Ovιών. Σύμφω- τους. Από τ/ χρήσητ/ς παρα·

χές του ηραηIΌύμεvaυαιώνα να με τα ευρήμαΊααpUWoμε- πάνω έκφρασης δεν συνάγε

και τα σ:γγλικάouςμέΡεςμας. τρήσεων του Ευρωβαρόμε- ται η αναγκαιότ/ταμετάφρα

OnoιοςKmέxεtτ/ γλώσσατ/ς τραυ, ενώ το 91% των Ε.\λή- σης του Συντάwατα:, τ/ς νο

E!1IJ(()(νωνiας,έχειδίιναμη,έXεt vων (στη (jtUtEPn t:jέση μετά μοθεσίαςήτουτumκούτ/ςΕκ-

~rnκό πλεονέκτημα. Αλλά . τουςΔανούς με 97";,1 πιστεύει κ.\ησίας στα α'ινλικά, όπως
~~vωνiαεi\'OIOIΑΔWεnό- στη χΡηστμότιττα εκμαtJησης πoλλιJίέσηεuooνναεικαooυν.

J.!EVO της δημιoιW~ \μιας ξivης γλώσσας, μονο το Η μεταφορά των επιχειρημα
σα τ/ς σκέψης ή τ/ς δημιouρ. .28% (το χαμηλότερα ΠOlJ()(JΊό των σε αυτο το πεδίο α/lOΠΡO-

! \'ioς είναι, κατά κανόνα. η μη- στην ΕΕ) δηλώνει Άu εμαθε μια σανατoλiζει τ/ συζήτηση επί

'l/τpικήIIacvλώoσa.Oσo\,lOUl ξένη γλώσσα Ο1η δευτερο- τ/ςouσiας.

.γ}w;xx)α του tJψυωύ. ειναι πα- βάθμια εκnαίδευση. Αυτό είναι ΚαΊά τη γνώμη

ντα αιπή στην οοοια έχουμε Ία· μαυ το κύριο σημείο που υπαι-

.\ouxηtJεi. • Η μεταρρύθμιση τε.t διάλD\U και παλιττχ.ες ano-
Συλ/ογιεμαι ελεUθεoo και Χρειάζεται λοιπόν να α.\λα- φάσεις. Χώρες όπως η Σσυη

μιλώ στη γλώσσα μου . ..Υ1μι- ξouν κάποια npαwma για να δία, η Φlνλαvόία και η ο'\.\αν·

ouρΓΏ, παι>ά'.ω, ψανταίομαι. αναστρέψουμε τ/ν ΚαΊάστα- δία έΧουν ηδη εόώ και πολλά

OO\.'OW, 0',(JI1άω, aιιιJνo\Jaι Οτ/ ση. Η nι>ώτ/~ ε:iναι πο- χρόνια ολοκληρώσει τη με-

- γ}w;xx)α μου. Νιώθω τ/ γ,'ώσ- λmκιi. Πρέπει να nεράOOU\lE ταρρUtJμιση αυτού του τύπου.

σα μου σαν ασmδα Oτ/V noλι- anό τ/ λογική τ/ς υποχρεωτι- Στ/ν lαπωνiα. δημόστα σχο·

"Πσμική φθορά αλλά όχι σαν κής διδασκαλίας σε αΥΙΗVτ/ς λεία διδάσκουν 'Ψlll!αΊα του

τοίχο σσιν πολιτιι· ..νη προ- υποχρεωτικής εκμάθησης. επίσημου προγράμματος του

-σεγγιση. - _ J Η ανάγκη auui τ/ς υποχρε- υπουργείουΠαιόείας στην αγ-

...: • !ψατάω τ/ γλώσσα μου (ο>- -ωnxής φΎΣΗc; της ειψοθησης.. Υλική κο, οιπο ΟΕ μιο πρ()

vmvή, μαώiνω VOτ/ σέ!XJμaιKm η αwνωνιiτης από χαλα•. 'σn<iθειανα βMnωθoΎVοι ως

μιλώνταςτ/Vα.xπά.είμαι βα. ρή πpoσέwιση σε αnoφαστ- τώρα ανεπαρκείςεπιδόσεις

θιά περήφανη \'Ι' αυτή, αλλά σωώκιxυ'4JιoεEiλιG1ςτooμα- τωνμαθητώνστιςξένεςγλώσ

δεν την αντιμετωπίζω ως θητήμε oδιi\fJα:Οτ/ xιxiα1της σες. Οσο \'Ια τ/ν Κίνα, με την

<α/1EIλoψεvoεiδoς>. έκφρασης ,;)εύτερη επίσημη είοοδότ/ς στονΔιεtJvή Op~-

Η θέση μου \'Ια τ/V σ:γγλική γλώσσα:»ΘΕΩΡΏVΤας,σε κάθε νισμό Εμπορίου,ξΟΟνησεένα

γλώσσα είχε στον πυρή\'Οτ/ς

τ/V ανάγκη όχι της υποχρεω-

τικήςδιδασκαλίας(που υπάj}

χει σήμερα! α.\λά τ/ς υποΧΡΕ

wruα;ς επαρκούςεκμάtJησης.

Τι σημαίνει όμως unoXΡΕum

κή επάρκειαεκμάiJησης;

ΣημαίνειΆu10δημΟΟοεκ

nαιδεuιuι:όα/ro1μαθα ΠDέI1ει

να εξασφαλίζειστους aπo

φοίτους του τη δυναΊότητα

xιxiαlςτης σ:γγλιJαiςΊω oπou

δές, πρόσβασηα: πη'ιiς πλη

Ροφόρησης, επα~\μσnKη

α/1ΟΚαΊαστασηκαι επικοινω..
νια. Αυτό ijηλαδή που σημερα

εξασφαλίιεται α/1Ο Oj)Iwενa

αιφιβά tcitumKD σχοΑιιο ιης

A!Jήνaς και της θεσσαλονίκης

δεν είναι πια θέμα επιnλεoν

προσόντων μιας oιxoνoμιιαiς

και ιωιvωwαi<: ελiτ. Είναι !Jέ

μα ιJααxωv πρoώνtων του ι>υ

νόλου του αvtJρώmwu ου\'Ο

,μιχού τ/ς χώρας μας.

____Ι ~__
ηερά σmν οποία ανmίθεμαι

_π?υ~~Π~Oλλ~ψένn

Jε μια νέα εκδοχή

)λOKληpωΠJ(~ύ~ράμ~[?_s__

ΙλS$

ώηνμαρξισιiςπήo,cνστη ΔΕήά. ιώroια

ψ~αnoστασιonoujθηιωναnόκά

JμEυση.

,~ εγώ, παρέμεινανστη δημOKρσnκήΑρι

ετανίατο EpγαnKόΚόμμα- αλλά ανα

ιΝ με auui διαφορετικήσχέση από αεί·
ιστεψGν nστέ στον μαρξισμό.
.εριγράψεt κανείς auui τ/ σχέση ως σχέ

εγρή)ορσης. Σεβασμού για τις nQjX1

ε n.εριφρoνoOOαμε,οι οποίεςέφτιαξαν

roρίως φτωχών ανθρώπωνπου συνει-

.ιiσα στα ή!)ια τ/ς φL~λεύθερηςδημο

iλωσαν τόσα πολύ τα όρια αuuiς τ/ς δη

,. 'ΟΡσης για τ/ν περίmωση που ο πειρα-

χ.ιτuωύ οράματος φθάσει στην καρδιά

ι πνίξει τ/ν αφοοίωσή του στην πραγ- Ι

!η τ/ς εργστuσiς τάξης και τις φιλελεUΘΕ- ,

1<11 να δεις κάτι που βJέπεrς, να aρνεi

όπως το βJέπεις •. Η αναδρομική φρί

cηoαv αυτό το ε:iδα; τύφλωσης έχει πυρο

πμαvτιιαi πoλmJαi δύναμη: θα μπορούσε

",αλέOεt η εxΔΎcΗΣΗ της ~~άςτoυ Μάη

ίuα:iται τον ίδιο τον εαυτό τ/ς.

. ου με άλλους τ/ς Αριστεράς και με το

aπ» έγκΣπαι στο εξής: Πρόκ.επαι - συνη

ια - για μια διαφωνία μέσα στην Αριστερά

., της Αριστεράς. Η Αριστερά σσιν οποία

uιIτ/ που μένει προσκολλημένη σε μια

v ",λOKληρωnxOύ σράμαΊος: στην άnoψη

<lI101Σλεi τ/ μεγάλη ιμnεpιαλιoτική απειλή

Ι
'·" ωχριούν μnρoσιά τ/ς, ότι Kαl.iνας στό

ει να ειναι VO\Iψος, καμια OIJIψαXΤα τ/ς

ν ε:iναι δouλιιαi, καμία δήλωση των η~

!(>!JE1 \'0 μην είναι ιδιοτελής ή ψευδής.

υτή υnεραμ~αιτου εαυτού τ/ς επψέvo-

"α του να avκεί κανείς Ιψnική στην Αμε

(ιavι:αςότι η όιJoια κριτική εvανιίoντων

ζεται ως αντιιψερυιανωμός.Δεν είναι

,αι η ι:ιυί.ιi'τ/ιJητων πoλιτuιώντων ΗΠΑεί

ωιόμη n.ερισ"όu:ροτ/ <ΠIwΉ που η δύνα

, τέτοια επιρροή στη ~ωή ολων μας.

lως πρέnει να <JIJVειόητoπOΙήoει ότι έχει

:>ιφαtIJιή απαπαλή. Πρέπει \'Ο oκεφτε:i

)()εία τ/ς εξόδου αnό μια ΚαΊάσταση ΚαΊά

lο<ος -aρνrιjlaν να δει αυτό που έβlaιεJ.

μιαUΡγία όχτ ΟΟυλικότιττας αλλά μιας

Ι
'ΙΙας UΙΆνω στην οποία μπορούν να στα

) ης nαιχIOOoεις τ/ς .ψιστεράς. Αυτές

1Οτ/ ΔUCUΠoρiα. Kmαπoλέμηση όσων δια

:ιχες δoλuφoνίες και ΚαΊέχουν κρατικές

)(σμός εκΣίνων με τους οποίους Ka\riI;
κείνους που θα μπορούσαν να κατα

OΙφΣΤUΙό έδαφος επανω στο οποίο στε-

~J.-..A"'_. __

σιιός και τα εtMκoαnελεutlερωnKάιανή

'1tJως με ΚιΜlJΙJό) υnoστηριιΞ!: όι]μιoUρo,η

.ρΛΩUΗς - αυτό l1Dυ Ο Νποε nεpι.εγρα-

iφoς είχα τη δυνατάτητα να το διαπι

'ΡΟ από άλλους. Σχεδόν δέκα χρόνια

ρώnη και στην πρώην ΕΣΣΔ με έφεραν

ιάJωπo με την ηΡαwατικότ/τα που παρή

lΡω11κό όραμα. Oxt τις στυ~"ρές δολοφο

:αλλά μια πιο θολή Kmanitoη, την καλ

l\lού, τ/ν εσκεμιa'νη ΚαΊασφοφή κάθε

ιφινή και τίμια πρωτοβουλία. Παραλ-

α XΡOVΙα της καριέρας μου στη Βόρεια

ίχαν σταδιακά διαλύσει την αφελεια που

:iyραιpα ιανήμαΊα ανεξαΡτ/σίας μια rnr
,ς από την κοινωνία στην οποία αυτά

κύtlλO ιiρaμα του υVΠαμεplKα\10\lOυ είναι

Ι
). τιX1ιJω:ι ,1τ/ν ψuxια του και αυτούς

ΤιJ<,>μυφατία και τον OλOKληρ<uτισμό,

......=> και U.\.'ωl..;,πην.~"ΠΣριi. "'u
IUΧΙΟ1"ν α/lαιτεl ιην ι1IloυτΡOφη του μ.1.t'μ

,\.ΙΧ!'ονι..ες προl!t:οl'ις "ρος '''Ι><:-\ΙΧ καποι·

, 110ρικων. )(MOLιuν nuτpLWlII\WV υπερ-

Σj)liυωμικης "..\ΙΙ~O\1.ως. Η Ι".'<1ΙΙΧΟ,\η

... Λ11. ι)Π<.ιJ( :<αι η (1ιαχυu.έDVf1(]Τ1,ιΠlμυινε1

.-ΙΙ( '.'0. Ι\.ανει Ulιλο\ι1:C: UΙΩν .;.""\'t]C: αμJ::.ρΙKα

'vmnJnat ιJε μιι~uu:( '''.\O'P()\1~', 'Jo r.pε

'O'~.
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[πολυπολιτισμική Αθήνα] συνξχεια

ITIs 15.10 αKΡΙΒΏS τα μαθήματα στην ια

πωνικήσχολή σταματούνκαι όλα τα παιδιά

ωs περίπουτIS 16.00 πρέπει να καθαρίσουν

11S τάΕεls τουs. Στο Munting Nayon, το φι

λιπrnνέδKo δημΟ11κό σχολείο, τα αγόρια κατ

τα κορίτσια, στριμωγμένα στο χολ ενόs πα

μπάλαιου σπιτιού, τραγουδούν '{1α το xατi

ρι των επισκεπτών τέλεια στα ελληνικά. Στο

πολωνικό σχολείο από m Δ' ΔημΟ11κού τα

μαθήματα διδάσκουν διαφορεηκοί δάσκα

λα, ακριβώs όπωs στο δικό μΑS γυμνάσιο

και λύκειο, '{1α να συνηθίιουν έτσι τα παι

διά, μέσα σm lfoτamri του δημΟ11κού. σε

ό,ΤΙ θα συναντήσουν βγαίνονταs από αυτό

κω nnγaiνoYΊOS στο γυμνάσιο. .2:τον παιδι

κό σταθμό που πηγαίνουν παιδιά από m Λι

βερία, m .2:ιέρα J\εόνε, mν Πορτογαλία. mv
.-\ιθιoπiα. ίΤ1 ~ιγηρία. mν \iγumo. τιν Δλ

βανία. το ,\1navyκAavτES. 7ην -\i OΩ';ΙC. ίΟ

Πακιστάν, έχουν συυφωνήσει όίοι '/α μη

γίνεται κουβέντα για :n epr.aKcia. \cι υη'l

μπερδεl:ΟVΤαι έ:σι τα ποιδια :..:αι ϊα ~:ιν c:::
σπούν και3γαδεs υε ωυs '!OVEiS, .2::~ :πο

σικό iJ.<οΛεiο. όπου ,α παιδιά :ωιτάCcι;ν :ον

ΟGσκαiω στα μάτια. KGnOΙOS cναΡωτ.οτcν

γιο 70\;S ο::,"jnνεs JGentεs και ΙΙ;Cl1Γ,Τ:::S. ,Γώs

μπορού l/., μου tλεΥε 'να Ξί'Υ'αι ::όcο .Ξ:Π[

ιJεΙΛίΙί'ιί .ιδιι;ωcοc[ ';ων .'::<[ι :.:π:::: ) :..:.,
t3nynn1s στl".' ,ΔΕ.') .,ι11 παραδίδει :.:c~en'

μα:', . .'vla6ai\~IS "αι n δεν uceaivEls yuoi
CoYΊas ία διάφορα σχολεία :rou txouv cmΊ-

σει ΟΙ ;Ξένοι ms .-\eIΊνas. Που ιουν

αναυεσα μαs ω.-

λά npos το παρόν

φαίνεται να κερδίCOυν μόνο :ην

αδιαωορία υαs. Την αΕ!ιουν όuωs: :<οιτάιεls

τα σχολεία τουs και αυθόρυητα anaVTris
,<όχι». Γιατί μποοεί να r'ιρθαν στην Ξi-λάδα

παρaκαλώvταs για δοι;λειά. μπορεί να έ..'\ουν

Χίλια άλλα προβλήυcτα μεταΕύ τous εΕαι

τίαs τns OIKoγEVEIOKrιs τουs κατάοταοns.

ms ιpuΛfιs. ms Spna1--:cias, των οιαφορετ,

κών συνr'ιθειών Tous εκεί πicω σm oΙκr1 :Ol's
πατρίΟα. έφτιαΕc:'1 όι:ωs at,οπccσε:σα iJ.\0

λείο k:CI .~xoψε απα υuτά '.'0 ;)ICω:eαί'με.

Μη μαs περνά υπό ω μυαλό όη ίnΤΙQνει'

ουν οι άνθρωποι τα χρήματά uas και σιγά

μη τρελαίνovται 'ια υοιραστούν τη δικ.-Ί uas
εKπαΙOευl1κr1 μlΠρια.

Πολωνοί
ο ,κcθωικισμοs .. rns '11ιΧCΠ.\ Ξcδα

Ο άνθρωnοs rns Kavrivas στο πολωνικο

σχολείοτns ,-\yias napaOKEuIΊS σκύβει και

μαιεί:εl από ίΟ δάπεοο του πεντακοθαρου

προαυλίου ένα μιιφό !ωμμοη σε: οωάν,

αόρατο σε ό~ουs ωάs. Η r.lIέcc ~αυ 81·
β~ίoυ είχε cφ"ίσεί κσι 'JτOν xι~ρo ::::Ξ(,) από

7iS ~QC~[S όκ::iνο \Ο :ίρωι βΟ!<JΙ--ΟΤG'/ ::0;' Ι':Ξ

!--:OOlΙUS. Τα παιόια .Ξ:ιχαν ·::'.'"GT(;: ωΙπ! :α

~PΙ-:'.'ΙCΙ rOL'S, ;ΊQΙΡ':ι)\'ΤCS ':'[.Jr. ,-;:ί';(J) '::ί:Ο

"Ί'
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Γ

Η ΗΡθ1Η κοινοβουλευτική'

χε σβήσει σχεδόν τιc διοχωι.;

γραμμέζ των κομματικών ε ,ο,

Οι ρητορικέζ κορόνεc unOKl
θηκαν από έναν σοβαρό πρι

τισμό, :\'τια ώριμη αvτιπαρά":~

λά και συναίνεση νέμισε ;.J~

λίαση τους τρεlζ φί.\οuc πο'

1\ ;λουθούσαν από το θεωιλ

οριστική μορφοποίηση 101\',
μου. την αρχή t1εσμοθέτησηc

λιτικήc πραl\-τικήc "(Ία τη \'ε-=:

τρικη \ν(~ση.

- Αυτό που ψηφίστηκε τu:ι~

των, γιο ,ην υποβοηbουμε\'r,

ραΥωγή προσανατολίί:είΟΙ _
κλήρου στην προστασία τοι

ού,

- ΠρώΤΩ το παιδί. φαων, '::C
είναι ο σκΟΠΙJC και πρέπει \'0

.\α'.(θεί ωc κόρη οφθQΨού. .l_·

δεν ήταν κατάιπαση εκείνη :ΊΙ

τε δεν εμπΩΩιϊε τον \1ατρ6 'Υ

ΤΕ\,\ητή ωνιμοποίηση σε \'L'\Gl;

μη κω ό3 ετ<':)\" ι)πωc :Ξ;"'μ ':Ι'Ι;~

πια μιλάμε \~α μια νέα :Ωρι~

μαι που EKEi\'OC ο

ΥΙQτρύc προιmά-

θησε να ψελλίοει

κάποια επιχειρή

ματα. τα οποία

ήταν βέβαια έω

λα. γιατί όταν το

έμβρυο avamu<J
σεται σε ένα γη-

ρασμένο σι,)μα ο

δεν χωρεί αμφι

βολία ότι θα έχει

κάποιον επηρεα

σμό. Η ρύθμιση

λοιπόν που απαγορευει την τ:

γονιμοποίηση πέρα\' τηc φιι

κήc ηλικίαc τεκνοπυίηση( :::Ι':ι:

σωστή και προστατεύει το nG!

- Σπουδαία :::ί\'Οι \'ομί~:u. ~

και η ρυθμωη ΠΩυ επι!3ά.\.\ε~ ,,'
.\ηι~'η των ::Ut1I'νώv τοι' Ω\"~

πατέρα του πuιΩιoύ, που ιΛ''::_

γυναίκα και ΠΡΩσφέρει το ,~

τοί:ωάριό τοl ι, ευθύ\'η ποι_' \'c
ταl τιόΡΩ ,)χι :'itG λό",οll ιJ..\.\ι.:

βι)'\αιο\'ραψικη ΟΊραΕη.

- Και το ά.\.\ο "ιΗ, αναωε~::-:~.

\'όμενη :ΊOρενι-Jετη ;':Π1εμα,

ναίκα δηλαόή ΠΩυ δανείC:::: :;
της γιο \'α κυοφορήσει. μιι.:

γλώσσα τους \1Ω την περιγρα

φή τους,

Το θέμα όμως δεν είναι τό

σο απλό, Ορισμένες μελέτεζ.

μεταξύτων οποίωνμια με τους

ιθαγενείςMπερίvμoτης Νέας

Γουινέας,δείχνουνάτι η γλώσ

σα επηρεάζειτην ερμηνείατην

οποία δίνουμε στα χΡώματα.

Οι διαφωνούντεςυποστηρί

ζουν επίσης &n το χρώμα δεν

είναι το καταλληλότερο πα

ράδειγμα. γιατί η παρατήρησή

του είναι αντικειμενική, Πι

στεύουν ότι η γλιόσσα ασκεί

τ/ μεγαλύτερη επιρροή τηc σε

αφηρημένεζ έvνοιεc όπωc ο

χρόνοc:. ο έρωτας, οι αριθμοί

και οι πολιτικέc lδέεc. mlC
OTloiEC οι αισθητικέζ πληρο

φορίεc δεν μnoρoύν να βοη

θήσουν, Πρoc: το παρόν ο Σ.\ό

μπιν και οι υπόλοιποι προ

σπαθούν να κmαvοήοουv πλή

ρως ΤΩ αnoτε.'ioμmQ των πει

ραμάτων του(. λν όμωc απο

δειχθεί ότι πράγματι η γλώσ

σα που μι\άμε επηρεάζει τον

-τρόπο με τον οποίο σκεφτό

μαστε, οι συνέπειεζ θα είναι

πολύ σημαVΤΙKέζ. Ηδη i:έροu 
με ότι κάθε γλώσσα είναι μο

ναδική και προσφέρει τιc δικέ(

τηc π.\ηροφορίεc y1Q τη\' αν·

θρώπινη ιστορία και ίον πο'

λιτισμό. λν όμωc μαc δεί\'\'ει

επίσηc OΙOφopruKOUc τpόnnl-c

να βλέπει ΚQνείC τον κόιJj.ΙΟ,

ΤcJτε οι vAώoaEc είναι πολύ πιο

πο.\ύτιμεc από 6,τι vouilau:;..
ι,κ ,ώρα, ,Xρειαζόμα~ε oJ:a
αιτα τα στοαnα )'ια να ΚαΤα

ι:οησοψε ΤΤ]\' ανθρώπινη φι'

σηιι λέει ο ~\όμπιν,

KαθΏCτoυλάXΙστoν οι μισέζ

από τιc 6.000 γλιόσσες που μι·

λού\'1:αι σων πλανήτη κινδυ

\Tilouv να εEaφανιaτoύν τον,·

επόμενο αιιόνα. οι επιστήμο

vcc: έχουν ξεκινήσει αγώνα

δρόμου για να προλάβουν να

συλλέΕ.ουν όσα ιποιχεία μπο

ρούν. "Κiπτoιες )'ί.ώσσες μπα

ρε!' να ι'(ουν στινοησει φό

ΠΟΙ'C ακειj:ης Ποι· :σωc μας

ει'ι/QΙ ΠΟ/.ύ χρήσιμοι)) λέει η

i\1ΠΟΡο\'1:ίτσκι. ,<ι1εv έχουμε σι'"

lτ!οητσποιιΊσει οη ειναι ΠΡGj"

ματ:κοι' Ηησαιροι;',

Η ;''Ενική άΠΟΙI'η ειναι πά

\ίωc \il'.. :ωρ' \)'\0 ποι' τα πει

pouma :ηc .'νίΠΟΡΟ\'ΠΤL"ΚΙ και

ο.\.\ων εί1ιmημόν(u\' ,:,::,:νο(\'

προβ,\ημcτιouυιΊc, ;'iE\' παρέ·
χο!'ν αρκετά σ(()ιχεία ,.Uστε "'α

α\'ατpέ\~'o'.'ν τη\' ορΗόοοΈΊ

αΓιΟI['!1 πωc l \,λΙ;;Ο(1α ,'iE'.' έχει
ι\,\ι'ρπ oπίδΡOιJη lπη ,τκέψη

και στην αντιληψη. ί() ,,-\om
κο παρόδει\μα που χρηmμο

ποιοιλ' οι σΠΩι)\)ί το\' ϊσόυσκι

\1(; \'α Jτ/ρίϊ:Ωl,\'oιml τn ι-Jε(.,..

ρω είω[ ':0 \ριόμα. ~(\υωι,)\'α

με ':Ω πεωάματα ΠΟΙ' ::\οιιν \.1'
\':':! ,',λα αι '10. τα χρι')\1Ω. 1)1 ον

Hpl'JTlOl .1\'1ι\αμβι1\'Ο\ται :α

\Ριυυιπα με ΤΟ\' ίί)ω ΤPljno.

,1'.:': ~..1Ρϊr,τα "Πι) τι >Ι ο( • ,μι I'c
'111 \~ιιllιμl)Γi(lωl \ :c. ,;(:'

α ~:ΊΙIψΙτέCωσίόάοΟεν πεί

t70\'1:Ot. Η .\ίλα Γκλάιτμαν:ιψ

ΠΩ\'εr,ιιTι:ημίOΙ Ι τηc Πενσυλ

βανίαc ι:πomηρίϊει ι)τι η .\-1πο

ροντίτσκι ρωτάει τouc εθε.\ο

γίέc τηc :Ίράγματα ;Ίου δεν

έχουν νόημα κω αυτ:οί Qll.\U:ΙC

προσπαΟΟ(lν να μαvτέι~ 'Οι'ν μιο

αnά\τ/011. σ Πολ Mrι\Oυμ -:ου

Πανεπιστημίου Γέιλ θεωρεί

επίσηc ότι. αν το yένoc επηρε

άϊει τόι;Ο σημα\1:\ΚΩ την άno

ψη των α\13ρώπων \10 τον κό

σμο. τότε αυτ:ό ι1α πρέπει '.'Q

επει---τείνεΊωκαι σε άλ\0\ 'c-:o
μείc. Για \"G αnαVrήσε~. Ί ~·ίπo

Ρο\'1:ίτσκ: O\'o.\('Et τU:Ιρα KCΙ ι;ι,

γκρίνει με:αζύ ίΟllζ ΤΩ ύ\εΟΙΩ

ΤΙu\' '.::φι ρ,.;)ν οε <onC\O'D"J\'::C

και ·,ο:οuc'.'()φω\ΈC \,,,0::::.

ψuχολογίas

οδηγώγ



r:
~._. _.- ~--~-" '-" :.----

k ..- •. \.. ~

-. (~,~.;": .-

ι~ \ . . ......

" '~"1 .~ ••

'.., ..-\.. ....~..-"...

Οι r~λ~ιό(j)ΟIϊ~S του σχολεiου :~,~'. r;'

auou "οι :ns Cwns '(ι'οω από ίπν "c(jot ι,,:,!

"::;.(;'\ι'ΠιJli.Ι :ns \1I:\C:\/ 3\;00... I;;::::C :;ε .. ΙΙ::
:tr,va ,;l:liJS ~ι::: χι; I(;l'S ~:::ι.:CC':ι;L~.. ) 'J"\C'

.ΜΗ ΦΥΓΕΙΈΧΩΡfΣΝΑ ΤΑ ΧΑ/ρε

THΣErE"είπε στον φωτογράφοn
δασκάλα. .θα στενοχωρηθούν πα-

-.λύ. Εχουν μαzεuτεί και oas περι

_.··μενουν.:Μέσα στα ελάχιστα τε

.τραγωνικάτου φιλιπrnνέzJKOUσχα

λείου βρίσκουνεκπαιδεuτιιυ'ιατέ

·Υίι και αφρικανάκια και αλβανό-
·...Κια·καί-'ιίαιδιά από τα ΜπανΥκλα

'-", .Yiέ&"Όλα ευγενικά και γελαστά.

1~~~~M:,~:aκούσειs, να.σου λένε

.JF); ·~k%~·

, "

ε"εl στπν n['.-C1'c:t'Ccr, '::";C! τι'φι:~· :::ι;,-ι:

0:01, JTΓ1V "ωι--;ε..-:ι: ~ε"-:ίΓ.(,.C", --;a ,;"-ccα":

να :~ωσoι;ν ,CnCll": ·.'\'(I"Ι:~ ','IC -.-() ::C~:~~/ ;;υο

με~ιr-..:()ι ,..lΓτ() r()I'') ;ιι.~: ...-:~ί.-::::'::;:~ r:s ;1:L:UC.'

ράσουν τπν πορτα ίΠS. ,\!~\'oιν :πί:: ίουs

Οι μαθησιακέs ουσκολίεs και ιωρίωs π ου

ι σΛεΕ:α θερίί:ουν φυσικά. οι γονείs λείπουν

,από το σπίτι πολλέs ώρεs και, όπωs ομολο

Ι γούν άνθρωποι που τα ίουν από "οντά. τα
παιδιά αυτά μερικέs φορέs με τοus Ε.λλπνεs

φέρονται όπωs κω οι γονείs ΤOuS: σαν να

έ:'<ουν απέναvτi τουs εργοδότεs και μάλιστα

όχι ίOuS ο:αλύτεροus. (~ra παιοιι? ,7c7\.TruS
εμείs μαt1ιιί'/οι'ιιε ότι -oSru στη,' ε"λjοιι ::!
'/0/ φll\(}Εενοί'υ[','οl ,:..:"1 CiJs φιΛoE:::' ..oι~lμε
νοl ,'7ρΞπε! να ,JυuπεΡιφέΡΟΗι1/' 'JOS λ~εί

π L'πcδίι:L't7UVΤ,JΙG -C:L' J'\OI:::!OL' ,lCiG '::.,,'

,\Ecr..G. ~ ll,'r.t?ε:c Ξ!\'CΙ ~)τι :;πcο~ε: :-\:GI ψι:

\0: I.:'.'(;~. -'L-:r:CIC ;l:ι.;;S ~;;O ~C :ΙCΩίι ~Ι!ι;~ι=:

:GJ'.' ~C:t"ΨIΛI Ι '~~;...\ν 1_-: ~α D~C:C:{:I':' '(1 -::::

Ηταν μια θαυμάσια ημέρα σε ένα πεντα

κάθαρο σχολείο εκεί στον Χολαργό. Περί

που 500 παιδιά πολωνών μεταναστών στην

α/άδα έρχονται καθημερινά σε δύο βάρ

διεs, 08.00-11.30 τα μικρά και 11.30-16.30
τα μεγαλύτερα, αφού υπάρχουν όλεs οι τά-

ο Εειs ws κω το λύκειο . .-\Μα 100 παιδιά έρ

χονται το ~cββατο για συμπληρωματικά

μαθήματα, ενώ υπάρχουν και μαθητέs, κά

τοικοι των νησιών. που μελετούν με :0 σύ

στημα δι' αλλnλογραφlCSκαι ταΕ,δεύουν

αρκετά ~άββατα ίου χρόνου wS την4.θιΊ

να. Για όλcs αυτέs nS οραστnοιότnτεs πλη

ρώνει το πολωνικό κράτοs και μόνο. διότι

το σύνταγμα τns Χώραs επιβάλλει auoτn

ρά τπ δωρεάν εΛπαίδεuσn για όλοus. Οι πε

ρισσότεροι από TOUS 30.000 Πολωνcί:s που

έχουν έρθει εδώ ιοί:σαν σε :,ωucr;όλειs,

όπου εργάιονταν σε κλειστά πλέον εργο

στάσια, και δεν είναι οι περισσότεροι επαγ

γελματίεs οικοδόμοι. όπωs πολλοί Ε-λnνεs

πιστεύουν. Είνω άνθρωποι που έχουν κατ'

ανάγκην αλλάΕει επάγγελμα. κυνηγώνταs

ένα καλύτερο μεροκάματο εδώ και έχονταs

θάψει αρκετά από τα όνεΙρά τουs. Το χει

ρότερο είναι ότι παλινδρομούν μεταΕύ τns

noAwvias, που αυτόν τον καΙρό διαπραγ

ματεύεται σκληρά τπν είσοδό τns στπν Ευ

ρωπαίKrΊ !Ξνωσπ με τπν ελπίδα να οοθοπο

δήσει κάπωs, και τns Ελλάδαs, π οποία δεν

έχει αποφασίσει πώs να ΤOUS αντιμGωπίσεl.

~έρνoυν και τα παιόιά τous μαu - Ξ:να στα

πέ'fίε φθάνει να διακόmει "άποlC στιγμή

'μέσα στον χρόνο m φοίmσή του για να πά

~. ει για λίγο πίσω και ο:αι μετά iawS έρθει πά
_Αι στπν Ελλάδα. ~τπν Πολωνία όμωs συμ

βαίνει και εκεί να αισθανθούν κάπωs Εένα

όταν '.;:ω τα πολωνικα --;OUS \Ίr.:όμη ~ICUlC:Ouv

.[ΙΙΟ πολύ ελλπνΙKα~

[πολυπολιτισμική Αθήνα] συνέχεια

»τραπέι:ια με βιβλία στα ελληνικά και στα

πολωV1κά, τα οποία προσπαθούσαν να που

λ/σου'-' με ;;:άθε τρόπο. αλλά σε τιμέs αφε

λέστατα χαμηλέs. Οχι μόνο κρατώνταs πι

ναKίδΕS με cωηρά συνθήματα αλλά και ντυ

μένα με διάφορεs αυτοσχέδιεs φορεσιέs,

εμπνευσμένεs από τουs nρωεs των προs

Π(;1λησιν βιβλίων l

:3 BHMAGAZINO
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[πολυπολιτισμικήΑθήνα] συνέχεια

» Εκείνα ν()σταλγούν τα πράσινα φασόλια

balaton και τα λαχανικά του adobo. αλλά

είναι υποχρεωμένα να τρώνε από το φα

γητό των παιδικών σταθμών. το οποίο ο

Διiμοs Αθηναίων δέΧθηκε να μοιράίεl και

σε αυτά τα παιδιά.

«Πώs σε λένε; Τι βλέπειs στπν τπίεόρα

σπ; Ε'<ειs παιδιά:». Περνούν άπειρεs ~)ρΕS

στο ακατάλληλο γι' αυτά κτίριο TIIS οδού

Μηθύμνηs στην Κυψέλη. εκεί όπο\; κατά

σύμmωση έκανε κάποια από τα παιδικά

του βιiματα και ο σημερινόs Πρωθι;πουρ

γόs ms Ελλάδαs. Από όλεs τIS γωνlέs ms
Aenvas - Eκάλn. Βούλα και ΓΛυφάδα - έρ

χονται OΤIS 07.30 τα παιδιά στο Muntlng
Nayon. δηλαδή στο Μικρό Χωριό ίI1S Κυ

Ψέλns. ~)στε να προλάβουν οι yoνEis να εί

ναι στη θέση TOUS. οι περισσότεροι IjjS οι

κιακοί βοηθοί. στα πλουσιόστιπα Tns .~θή

yas. Τα μαθήματα διαρκούν ένα πί ήρεs

~oκτάωρo και οι δάσκαλοι εoγάi:oνται σκυ
λίσια. Περίπου 125 παιδιά από ns Φti ιππί
tVEs. μα(Ι με ελάχιστα ακόμη απο ::'JL'ua
νία. λλβανία . .'ιΙπανγκλαντέs. είναι '/ραυ

μένα σε όλεs ns τάΕειs του δηυοτικου. Τα

παιδιά είνΟ1 στριυωγμένα στα δωucτ:α ίΟυ

πώ.ιού αυτού σππιού, το οποίο διαθέ-:ει μια

ανήλιαγη. ακάλυmη επιφάνεlO ελcχ:στων

τετραγωνικών, υποψία αι:λήs. Εοώ τα '/εύ

ρα όλων - μικρών και μεγάλων - δοκιμά

(ονταl. Είναι υποχρεωμένοι να :ωθονται

σαν τα κοτόπουλα. σχεδόν ακίνητο!. τόσεs

ώρεs σε aieouaEs που έχουν δημιοι;ργη

θεί με πρόχειρα χωρίσματα .."1αθαίνοι;ναγ-
/'- . -. '. .-. .
{'{Λικα ΠΟΛυ ΚΟΑα. εΑΑΠνικα. κομπιουτερ και

ι,'v~άθε Παρασκευή απόγευμα έχουν fiGPOU
ίαση κάποιου θέματοs γlO το οποίο ερ

~ά(Oνται όλη την εβδομάδα. Εκείνη τη φο

ρά το θέμα Tous είχε σχέση με την ποιηση.

~
άνoυν αριθυητΙκή, φι.:σική και τη 'ίί~)σ

σα των ΦιλlΠΤΤ1νών απο φωτοτυπιεs, 'y~ατi θα

Tous κόστl(ε πολύ ακριβά αν χρησιμοποι

ούσαν τα πραγματΙκά βιβλία. Οι 30000
ρχ. τον μήνα που πληρώνουνοι yoVEis γlO

τΙ να πρωτοφθάσουν: Για το ενοίκω που

καταβάλλεται σε κάποιον συγγενή -:OU κ.

.2:ηιιιτη. για να :Ίληρωθουν οι Ζ.'1'/ε·: δα

σκΟΑΟΙ και η μία καθαρίστρια ή για -:0 rDωs.

ίΟ νερό και το τηλέφωνο: Εδώ. δnί.αδή. ού·

τε κατά διάνοια δεν είνΟ1 οοατή η φατική
\ .
( βοήθε!Ο npos το σχολείο, αφού όπωs φαί-

νεται οι άνθρωποι του σχολείου δεν συ

( μπαθούσαν το διεφθαρυένο καθεστ~)s ίΟυ
\.καθαιρεθέντοs πλέον προέδρου Εστράντα

και η αντιμετώπισή τουs από την πρεσβεία

είναι ανάλογη....v.λωστε και ο διευθυντήs

του σχολείου, ο κ. Πο 3ώ έντσlO. ΙJΠΟΙΧη

Aos εδώ σε τράπεΙα. ο onoios έ:ω IJnou·
δάσει Κοινωνιολογία και Θεολογια, είχε

υποχρεωθεί να εγκατώ ειι!πι τη \ωρα του

το ~ ~~i):- iΞ:νOI :Ίαντωs :Ίοί L' :ΊιΘανc "cnOla
nfl:::::c ,JTo':'C\CΙCIO,/I"c \10ι;σ:::ιο -;--5 .~.θη

'1CS"'1 ;Τί1'.' ',r...~or:o;· ~1 /c :ιε,.;::::s ':::-ΤC':(JJ 'nCl

ΠCllί';l~,,;C -<;1: ΌI1.1:'.ΙΤ'..( ':3'. οη IIC-:. ,rl(l)S

λέει ο διευθuvms του σχολείου. (ιείναι με

Υάλπ ευκαιρία για εμάs αφού βρεθnκαμε

στπν Ελλάδα να μάθουμε για τον πολιτι

σμό rns (σ.σ.: θα εννοεί τον αρχαίο μάλ

λον) προτού γυρίσουμε oτnv πατρίδα μαs».

Αφρικανοί
-Ξέρετε γιατί πουλάμε CD:,
Ερώτηση κρίσεωs: Γιατί οι περισσότεροι

αφρικανοί οικονομικοί μετανάστεs έχουν

μια τσάντα και yυpiC:ouv oτιs πόλειs πουλώ

νταs πράγματα αντί να δουλεύουν σε διά

ψορα εργοστάGlα και βloτεxνiεs: j,ιότι όπωs

moτruEI ο Λιβεριανόs Κ. Κόιλορ Ιίπο. διευ

euvms δύο παιδικών σταθμών με παιδιά από

15 αφρικανlκέs και ασιαΊ1κέs Χώρεs. πολl

τικόs επισmμοναs. ο onoios όμωs Er:i δέκα
χρόνια κυριολε;"'ί1κά κολλούσε μποικω σε

διάφορα μικροεργοστάστα.<κάνουμε .:Jnau
από μακριά! Έτσι όταν έρχεται ο εΛεΥχΟS

από τπν ΕπιθεώΡnσn Epyaaias δεν E~ρoυν

πού ι/α uas κpΙιιlJoυν. ΕΚΕί που ΙΙμουν ι;πΥιρ

χε μια NJυφn πόσrα ,:.:aι μό'/ο Ξγώ .:.:αι δύο

ιΊΝ.ΟΙ Αωρικανοί ~πoεπε 'ια φέΕουυε. '/α

βΥοιιυε από π'ΤΥι, ';α .ιάι:ε .7πέ'.'G"τ/ Rn
oτάσn "εωφορείων.:.:αι να περιuέ';οψε';α

φΙι'/Οι.".', κάνο\τ:ιs :OL'S c7\'Ι'ποmοι.'s :::πl

βι7τεs. 4.ποφάσισα '.'α :ρτιcΕω έ'/αν ,ίι1ιοι

κό σταθuό μέσα στο σπίτι μου. ίΟ 199j.

αλλά κάποια ΟΤί}μιΊ m.:έωτnι-.:α άτι .7\τi '/α

μένουμε κρυuμένοι πρέπει να βγοuμε .:.:αί

να μιλιΊσουμεγια τα δικαιώματάμαsο>.

"Είμαι αυτό που είμαι και όχι .1ι;τό που

φαίνομαι».λυτό πρέπει να δlδα.Χθοί:ν και

να πιστέψουντα παιδάκω από όλεs αυτέs

ί1S Χώρεs που τous έλα.χε να ί:ήσουν στη

σημερινή Αθήνα. Οι παράνομα εγκαπ-

(στημένοι yoVEis -:ous πολλέs φορέs διστά

!(οι ν να ,α πάνε ΟίΟ σχολεlO. γωτί φοβού

Ι νται ότι n .~στι:"oμία, c[Κlνώνταs από το

Ισχολείο. θα ΕειυλίΕ::1 το νήμα για να rDθά

σει ωs το σπiΊ1 "αι να TOUS συλλάβει Ο παι

δικόs σταθμόs είναι κάτι Εένο npos ns συ

vIieEIES των ανθοώπων στην λφριι-;ή. για

τί Εκεί δεν διανοούνται να αφπνουν τα :Ίαl·

δια τous να τα "ωι,λάει» κάποιοs Et'/os. .2:τη

σημερινή λθήνα μάλιστα λειτουργουν και

διάφοροι αυτοω:έδιοι σταθμοί σε διαμερί

σματα πολυκαΤΟΙΚίών, με τα παιδια '!ΚΠΟ

ποιηυενα ανάi,oγc με τη φυλή στην οποία

ανηκουν οι YO"E!S ,ous. .2:τον παιδικό σταθ

μό που διευθύνει ο ί<. ':ino οι yoVEis έχουν

συμφωνήσει '1α μη γίνονται μαθήματα ή

σι.;ΙητήσεΙS σχεΤίι-;ά με τη θρnσκε!Q. γlΟτί

τα παιδιά και ΟΙ οlκογένεlεs τous αντιπρο

σωπεί:ουν μια πανσπερμία θρησκευτικών

προτιμήσεων "α; "άθε σχετική σuί:iτησn

θα δηυιουργούσε :τροστρlβέs. Εταl. :1 θρη

σκεlQ γίνεται θέlIα :.Jόνο για το σπίτι. Οι συ

νηθεΙΕS ,~μωs ;-:ΟΙ' '::::Η)α';;ωυν .)Iccccca -jr:;n
σκεL'ΤI"Q ;)όγματc: Ξεν ι-.j\ε,oΙιJνOνται ~E,,)

c:~o -\'j\J 'πcθι:c ~Cι';· C:S DOC~5 )IC<Lcι)εs

I/\()OT:::S ~(ιJν :lCL'f~:~t ι ue:\,(uv :l "ων ,cι=10/ ι-

κών λαμβάνουν Χώρα μπροστά στα μάΊ1α

των παιδιών που 11S χαίρονται από όπου

και αν προέρχονται Οι yoVEis πηγαίνουν

επίσηs εκεί και διηγούνται παραμύθια από

τον τόπο ms KaTaywyIis Tous. ενώ σχεδόν

κανέναs πολιτικόs. Eλ/nvas ή Εένοs. δεν

έχει ενδιαφερθεί ενεργά γlΟ το πολυπολι

11σμικό αυτό στέκι Ο Κ. Ιίπο πηγαίνει εκεί

από TlS 05.30 και φεύγει το βράδυ. γιατi

έχει οργανώσει τα απογεύματα επιπλέον

φροντιστήριο για τous noλιous μαθητέs οι

οποίοι προσπαθούν τώρα '1α τα καταφέ

ρουν με το ελΛηνικό σχολείο. 'ιΔεν πετού

με παιδιά έΕω επειδιΊ οι yoVEis ίOus δε'1

έχουν να πλπρώσουν» λέει ο κ. .2:ίπο .ιαλ

λά και οι έρανοι που κάνουuε για να TOUS

βοnθnσουμε ::ιναι a'e _iLIre παρά'/οuοι.

σιψωω\'α υε :cvs w,nVlKovs Ίοuοι.'5.,,'

Σαράντα πέντε παιδιά ε:ναl Ίραυμε:α στον

σταθμό αυτόν ,-ου βρίσκε::cι CKPIGcos :Ίicω

από το 80 ,}ηυΟΏκό .2:,\οί ε:ο. ::πο '~I!;OS -;-:5

~aτEias ΚολιατccL'. ,r:;ώνε cr;o ,ο ,j1;CC:-::::;

του ~υoυ .--\θηναίων. Ζ.νω unccx:::: :-:Ο! ε:cs

ακόυη. ΟίΩν οδό λΛκcuε:οι:s. ;.Jε-:λc:::u::::

όλα ,α παράθι'cα :ων μικοών i)ωuc-::ω'/, ..:ε

άΝα τόσα παιδια Jπό :ην ..l.COΡΙΚ:Ί, jμι.ι.,s

Εκεί αυτή m οτ:':μή, από ανά'(ΚΩ ",CI :.;ό'/c.

οι ,/OVE1S ί1ΓL\ώs <παΡΚCCΟUν)} C1S μικcέs c:ι;

τέs Φυχούλεs και οι τρειs VUVQIKES "cu ncE
πει να φρovτi(oυν '(10 όλα είναι πολύ λoiVEs.

Ιάπωνεs
,4νάΠΠ-ιJυνερνασια·πε:θoσXlα·

Η ιαπωνική σχολή σmν ΠΕUκn δεν είναι ε'/α:

σχολείο που φτια:<''1ηκε από φτωχουs αν.

Bpώnous. Τα παιδιά διδάσκονται από καθΓ1

γητέs οι οποίοι έχουν διοριστεί από το ιαπω

νικό υπουργείο ϊ:αιδείαs. Πώ,αιότερα n σχο-

Λ11 είχε co~άσεl να μετρά 150 μαθητέs στιs εν

νέα τάΕειs του δηυοτικού και του γυυνασioι.: .
.2::'1μερα <JUvaVTCls εκεί μόλιs 11 παιδιά. :Ίοίί:

ντροπω.ά. που από μικρά ασχολούνται ω:ε·

δόν σθόρι;βα με ,ous κουΠlΟύτεο. Ξ'.'TΊυε;xίJ

νουν τIs ίIooawm!-o:ts ίστοσε.·' ίδεs ΤοΙ·s, ::;ε ",t
noIEs ΟΙ~ΟL'σεs ;-:Ι;K:'oφocoι.Jν '..:CI με -:-ls ;-:όj

TaES. Τα λίγα παιδια είναι αδιάιjJευστo anuc·
δι '!ω ίΙ1ν άμπωm που έχει πλήiΞει 'Cϊ,ν οικο

νομία ίI1S ,ώραs. ,}εν παύει όμωs :...:cl anUE'
ρα σαν ω:ολείο να είναι αΕιοπρόσε:...:-:ο . .]ΨOL'
φέονεl στn :<ώι;α fjas μια καπωs διαGΌOε-:Ί-

ΚJi γεύση παιδείαs. Η χρονιά τουs σοxi(εl τον

λπρίλιο '..:αι τελε!ώνεl τον επόμενο \\άοηο,

.2:ε αυτό 1:0 διάσmμα n σχολή πρε:-:ε'. σι.;μ

φωνα με τουs Iαnwvικous κovoVloμous. να ΛεΙ

τουργllσεί 202 nμέρεs .]πο :ΊS 08..30 ωs ns
16.00. με ~Iία ώρα oιόiευμα για φαΥr,τό ποι'

ψέονΩυν GΠO το στήτι. Κω όταν αυτό σι.; ..'ΚOι~εί
με ns περιπου ί65 ημερεs του EλXnVlKOU (T.\C·

~ΙKoυ :::ΤCL'S. -οτε ':ινε-:αι α:σθηΠι :1 δ:CCCΩCC.

Crιωs .::E~\'εl ) .εos .)IELtJuvτns "s Ί\OtΓoS

~. XI~OY1Cl'~l \c;.....c:\'~. ;Jε :Ί1 ~ο:-;tε:c ~.s ')ιε.:

~!n\ι'ε(ι)s -~ι' ~t.'c:cs .'.Irιocnn. 'ε.:....-:\;~ .ι~ι) -}7\ ....>

BHMAGAZINO' ~
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[πολυπολιτισμική Αθήνα] συνέχεια

» ώρα rnv αφlερωμέvn σrnv Kat9aPIC7.'1
τα του σχολείου ι7πό Τι.1 ίδια ία παιΟι,Ί.

δίΥουμε πολλέs ώρεs σrη μουσικιΊ. 'Jrn
ι:.ωΥραφlκιΊ. οτα οικοκψικά .'<αι σε ,1[

ριπάτουs έΕω ,7πό το σχολείο. Πολι' ::;Ι'

'(Υά θα μαs βρείτε σrn .;LlIh:n χω σε .1Λ

λα σnμεία rns Πεύκns. Τ,7 παιδιά κ.:.Ι:α

ρίιουΥ rn',/ τιΊΕη rous )'lι1 ~'α μάΘ0Ι'\ ','α

ΣUyεpγάι'ΊNrαι». Ε:νQl:Ο '<ooνOPOUO"7:S

κaλλιέογεlΟS του ρι'ι:ο(;» που υπάρχε: <όδω

και aιcoνES στnν ιμυχή του Ιάπωνα. Γ:α 'ια

KaλλIEGynOεIS το ρι:ι:. οεν LlIiOpEIS ':c :0

κάνειs uόνοs σου, όπωs γίνεται με -c )\
τάρl. Πρέπει όΛο το χωρlO να σuνεpycC:Ei

στο πότισμα ιωl στο rpuτ:::μα. 4.'1 δεν :.;α·

iJEIS να aνnKεIS στnν ομe:δα :·ωι να Ξ:cs

για .0 c.;ojo .ns. '1α ΓIε:νC.σ~ε :)ΛΟΙ. Ξ;'.'cl

το iOIo ',ιει;μα 'JΙ;:;' ογl,,;,:; c:ι:θ(;νr.s "':CΙ'

όταν κάποιο:; ιάπωναs -;:OLJρioτas xcccc:::
το όνουα του σε μια Ct.:i ινπ πινα"ίδc πο

μανlκού XUJpIOU. ων ανάγκcοαν,)! ,;u

fInarPIwrEs του να "cνEl ;:ονα ίΟ :.::Ξ:Οι

και να L.'nnaEl συγγνωll1. διότι 'JiJl ~ :c·
ΠύJνία αισθάνθπκε ι;πε('θυνπ ν,' JL'TC -:ου

έV1vε. Οπω:; εΕnγοΙ::ν 1)1 ονι7ρωποι rns7.\o,
Af1s, πρεπε ι από rn ω:οί 1;..,-1 ίαΕ:1 '!Ο :0:-.1'

(ουν τα μαθΓιμοτα ncll"ns, διοτι ίl 7pn
σ"ε!α τοι;s - ειτε c:lνCΙ Ι) ύlVΤOIlJΙIO:; ε:τε ,)
~()υδισμυ:; - δε'! αJ:-'C: ωcι :1<. ..::Ι :::-.. =_
οί Es :IS 'ccus ';ΠΟρ\I;\,ν C::ΊΙ'ΙΡC.(C:::~ '.lε

,,; C:CI"C .JuνΙ-:r.ι:cτa )"ω:; ,:::'~\'υ'.'o::;ιcι.

n(..!rL~U\!l1. '..l\'ι":r:" '.~ ~.ljl:C: .;\ !::::_~ . ..... (ι)
. -

fJr~. ·_':·;Τί~ ,~~..X"ΊΙ~· ; ...~c:~~ _:'.ι:1 - ::-ι

.. '..-C::

,~ 3HM'\G'\~INO

δεU11κό σύσmιια απαιτεί να αλί-άϊουν ,α

σχολικά βιβλία.

Πέρσεs
Η εσωστοέωεια ίΟυ ίοον

Το μικρότερο αλλά πλέον εσωστρεφέs

Εενόγλωσσο σχοΛεlO είναι ένα με 20 ποl

διά. oτnv οδό .4.μαροt.:Olου-\αλανδρίοι'.

ψτιανμένο OΠOκiεlOΤΙKά για ίΙS ανάγκεs

των υπaλλΓιλων ms ;Ίοεσ~εIQS ίου Ιρό\'.

Οι δάσΚαΛΟΙ δεν γνωοί(ουν n οποωει:

'{ουν "ο μιλnσουν αλnνlκό, τα "οριτοc'

"ια οπο το εννέα χοόνια ται;s εινω '!Τι"

υένα υποχρεωηκά '-1ε το σΚΟΙ'ρό:φωιω

σάλι ποι: επιβόλί-εται οπό ns ncocooOElS
,:ns χώροs. ίΟ αγCοιο παιιουν χωριστο

οπό το :-.:ορlτσlQ "οι :"1 αΤUOσCOOlOO θυι:ι

~ε: -ω\'ιο του IlECOlh:Ct.: Κίνnιraτονr:αOCL".

όπωs:ο <Οτον ε'(ινα γυνοι"ο:> :Ίου c::
οοιιε ποιν από λίνο ;':0100..-\Γιό το σχοίε:ο

αυτο "αι απο OIOWCOES συι;πησεiS "ο·

ΤCΙΛα~οiνε:s παντω:; ·JΊI σ δάσκc;"οs c::
'101 'J ,Ίποί uτοs "L'ClGPXOS mo σχοΛε:c

·KOI. tlOl. οι !οονοί Sεν ;.:oτoλα~oίν()ι""

nιus ~Iπoρεl '/0 '::Π\KOOτε~ στα .::ί.Λπν,,,;:

ω:ολεω "01 πανεi:Ιστnμιαcυτn n nXfφr,s

. οόιαφορια καποιεs ψορεs γlQ ίΟ τι ;'εε:

ΩΙ;ΤΟ:; που ρριο"ε:(:: mnv tSpo.

(Ι "-. ,-'.. \\πενα,,:Ί5 c:"oorns ε(oπυεoιί~,

ic ~IE:OVCCJrEs ,)πω:; :Ί Ί'!ωστπ 4.te~s.,:

Ποιοε:,;s Θα Ξποεπε να ,7VΤΙUετωπισει

με περισσότεροενδιαωερονω παιόω

των ,ιn?ριί;ΠιιΛ' ,7UΤώ'y·».

.4.πό ό,:ι KατάλΩ~O ουl;πώvτοs υε )1

ΚΟΙ':; μο:; ["nOΙOEUTlKOUS, n σωστη :ιο

λlτική ,~r.ό ων π;, ευρά του υπουργε:οι:

Παιόε~QS είναι ,:α παιδια ,:ων :Ξένων Ία

ί1πγαίνουν σε C:.-.;. nνIKQ. έστω 3ίγί ωσ

οα. J:\o;' Eia \01 ίlOνO. Οτον lOUUE ε:,-:όs

iΞλλαΟοs. 'JJs Ξ.-'ιnνεs :)ίνOUΜε ~G:\Es ',ια

να .Ξ:χοιμε ολοδικό μοs ω:οΛε:α "Cl '.'α

μην α.:Jομοιιυtοι;uε ::ιπό :0'1 ~ό110 ;-:ΟΙ·

uas φl;·οιΞ:'!εl. λπλC;)s. tnEno οπό Tls
εΕπγnσειs (Jawν <γνωοίϊουψ. "αταλα

βOlνω "c:iύτεcο νιoτi mo ΓΙο"ωνικό ω:ο

λείο δε'.' ,:oL's ,)Ic;θέίοuμε .::ναν n δΙ::ο ,ο·

θΠΥπτεΞ :ΊΟ Ι' χοε,άl'JIJΤCI για να :)Ico

\Jr.:OL'\' :.'-,,~t1νl~~ )οεs ,ι)οεs CίΓiGΙίε: -ο

nOOY~C:,ILIO ,,'::1 ΊΟ μr.'ι .::ιναι ~al-x~':()'

μοll". '.'Ιοτ; ,]r.CΊ'ορε'~οι'ν σπιν Όr.ωIJΙ

"n ύχο .. :1 ':0 C:YYPCcpEl ~ιc;t\π,:εs ::ιν '~<:'/

t:-'OL;'.' :;;'.' :(~ΓIων:Kή ι;πn;.,:cότr."';CιI \. "fIc
τί ο Ι:;ΡVGνΙΙJlΙΟS ~:'xoί ι"cον ;.:.ψιων αρ

1'ε! νο JTεlN.1 ,IEPI"ES ;;ooE",".<:s στο φl

ΛΙΠΠI\'<:"Ο 'Γω~ε!O. YIcTI ο .IO\'OS ::0

,\IΊI"C5 ::Ol' ',l1.'\'O'!Tr.CC "cra -::π ,)IOCKE:a
τη:; r:εJlπλc\'ι;ι;ns μοι' ύε ~,ΙΤO το IJ"XO

1[:0 ιΊ,:::ν :1 ,L'oic \lι·ρσι'.'π :::JOllnC, γιο

τί το ccοιr.;cν::,ζ) 'J\CI εc ~ινcι σε τε:οια

~ατaι~l...-:σll. νIG:Ι ,3c:'.' γινε-:Cί ~Ir.OT'::: ~lε

\J/Ι)ι",,:\ '.'L'S ·...::l~L~~c:;~ ι;ι s, Yll-:~: ~'.'Qj(IJlJ()

\CΙ~(;~~:'::Ξ .:.::ί:::·~::::~ ,L:! ',IC: -~.: Ξ.··;\l:(~L-:

" I:~ , •
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«Οι αλλοδαποίαριστούχοιθα είναι σnμαιοφόροι»
ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ επιλέγει το υ

ιιοιφΥιίιι/Ιωδείαςαηένανυσro "τε

λπιίγιιιιιμιι"τυυ οιιλλόγυυγονέωνκω

κιιhιμόνωντου ΛιικείουΝέας Μηχα

νιώνας, lΙυυ αΙΙ0φάοιοε να μην επl

τμΙΙTlεί ΟlUυς 'ΕλληνεςμαΟιηέςνα ηά

μουν μέμος υτην lIαιlέλΙΙUη για τι)ν

2ΙΙη ()κιωβρίυυ,στην πεjlίπιωΟll1l0υ

Ιιjιιοπί και lΙάλι ως οlψιιιοφΙ)jιυςο

ιιλΙlιινικι\ςκιιιαγωγι\ςΙIjιΙΟ ιιιύχος μιι

Οl\ιl\ς ()οιιοοέιιςΤοενι\ι.

"Το ιιιιιοί μυιι Οιι κάνι:ι <ί;ιι Οjlί-

ζει ο νόμος. Ακ6μη κι αν υιιάρξουν

OVΤΙOΡΙ\Oεις,ο ()δυσσέιιςθα κρατι\

σει τη σημαίαεφόσονορισιείως ση

μαιοφόρος", είιιε στα "ΝΕΑ" ο πα

τέρας του μαθιnι\ κ. Ιαμίρ Τσενάι.

'()πωςιιρόσΟεοε,"εγώ αι/τό που ξέ

ρω είνιη ότι ΊΟ ηαιοί μοιι είνιιι άρι

οιυς μαΟητι\ς και καλό ηαιδί. Δεν θα

οτενοχωjlηΟοιψεόμως ιιν κάllΟΙΟΙ

uVHOjJίIoouv και τελικά δεν τοιι ε

lΙιτιιέψοιιννιι lΙαμι:λιΊυειως οιψαι

ιιφι1j1υς. Είναι ιωνιίl ΊΟΙΙ υι φίλοι τοιι

Τιοιι τον ενθαρρύνυυν".

() σύλλογυς γονέων κω κηοψι)

νων του ΛυκείουαπέσιειλεεllΙΟ ιολι\

ηρυς το υTlουργείυ Παιδείας ζητώ

vτας να ακυρωθεί η εγκύκλιυςποιι ι

σχύει αTlό τυ 2000 και εΠIΊjIέιιει οε

αλλυδαπούςαριστυύχουςμιιΟlnέςνα

κιιιιτοιίνσης παρελάσειςτιιν ελλη\'ι

κι\ σημαία. Κύκλυι τυυ ΙΙlΙυιφγι:ίου

πάντως ι\ταν KlIΊηγΙljlιψαΤΙKOί111')(;

"οι:ν ιιπάμχει πεμίllΙΙΙΗIΙΙ να ιικιφω

Οεί η ι:γκιίκλιος".

ΥΤιενΟυμίζεπιι πως το θέμα είχε

ιψοκιίΨι:ι ότιιν ο Οδιιοσέας Τσενάι,

,ιοθιnι\ς της Γ' Γυμνιιοίου το 2000, εί

χε σιιγKεVΤjlώσι:ι την ιιψηλ6ιι:ρη βαθ

lιολογία μειιιξύ των ΟΙJμμαθητών του,

ΙΗΟ ΙΊιμνάοιο της Νέας Μηχανιώνας.

Οι ανηδράοι:ις ιπιι) τοιις κατοίκους

της ΠΙ:ΙΗοχl\ς ι)ταν ιφίοΟηκε σlψαlO

φΙ)jιος ι\ων έvτoνες. ((λέον, ο Οδιιο

οΙ::ιις ι:ίνιιι lιιιΟιnι\ςτης Ι" Λιικείυιι και

εξιικολοιιΟι:ί \'ΙΙ lΙΙΙΙΗψένει Ιιjιιοτοιί

χος .

• Νέος Υύρος αντιπαρόθεσης

ξεκίνησε με τον αλβανικής

καταγωγής αριστούχο μαθητή

Οδυσσέα Τσενόι

•
Άοπλοι οπένοντl στη δυσλεξίο
Με προβλπματα περίπου 80.000 μαθnτές - Αναποτελεσματικό το σχολείο

Προβλήματα δυσλεξίας αντιμετωπίζει, σύιιφωνα με διεθνή στατιστικά δεδομένα, το 5-10% του πληθυσμού παγκοσιιίως. Με βάση

τους διεθνείς στατιστικούς δείκτες, σε μαθητικό πληθυσμό 1.500.000 μαθητών, από το Νηπιαγωγείοlιέχρι το Λύκειο, εκτιμάται

ότι περίπου 80.000 μαθητές παρουσιάζουνσοβαρέςμαθησιακέςδυσκολίες.

Κατηγορίεςλαθών δυσλεξικώνμαθητών

"

/ΕΊΟΙ, lIαΙΗ)ΤI σιη χώΙΗllιιις το "ι:πίοιψο"

Ηοο()ιn6 ((<\1' οιιυλικΙIKιιiν μιι(JllΙΙ»ν(ιιι/

ΊΙ;Ι" 11011 ι'ΧΟΙΗ' ΙlfJοοιωμίυΙΊ οιιίΥ"ωοll

ιιπι) ιιιτμιιπιιιδΙΙΥωγικά κΙ::νφιι) ανέιlxειuι οτο

Z,Z'Yu, το «ιινΙlIίοιιμο" 11Ο00υτό Οα ΠjιέlIΙ:Ι νιι ιι

ιιολογίζειιll ως (Ι!)I\εΤΙ\ IlεΥιιλιίτψο. Τη" ίδια

ο ιι\,μι\ οι 'Ι:ί ί η"ι:ι; ΙΊ,ιιιιιΩω ι ικ()ί ψψιι"ί(ο\'ιι ιι

1 Παρόλειψn γραμμότων ΓΙ συλλαβών

2 ΑVTιlωΤ<lοτnσn vrKII 11 lι'ιιων rΊ οlιλλnf\,;)V

- -
ΠρώΙ\lες προειδοποιητικές
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~ Ι

'0 nOIos ~έλει να διαμορφώσει
μια εlκονα Tns «κοσμογονι

KrΊS" αλλαγrΊs που έχει επέλ

θει στπν Ελλάδα με τπν παρουσία

των μεταναστών δεν έχει παρά να

κάνει μια Βόλτο στα δπμόσια σχο

λεία, ΣrΊμερα, Evas oτous δέκα μα

enTES προέρχεται απο «αλλου", ει

vaιμEravaOTrlS. 11ράγματι, δΕν είναι
καθολου ευκολο για ένα δπμοσιο

.Jχολείο· που είχε «μάθει" ότι Π ομοι

)γενεια αποτελεί τπν υψιστπ αρεllϊ

lα ΒρεθεΙ μέσα σε 12 χρόνια με κα

JϊΟΤΡίaνταριά - τουλάχιστον - καl

JOUPYIEs εθνότπτεs ws «ενεργά»

'ου μελπ,

. , Λεξείs' ~δlάΠOλlτισμlKrΊ εκπαίδευ-

,:.. ~.... Jf1';;- και «πολυπολιτισμικπ συνυπσρ
ξfFCiΚOϋγσvται όλα και πιο συχνά,

Σων ,ιρυγμdi lκόΙΙΗθ, σμωs, οι flE
pl~orEpOI εKnal~EOΙIKoί ιm!msoνται

αΒ0Ι1θ'1[ΟΙ μιφοστά σιιιν νέα ΚΟΤ(Τ

στaσπ. ΣυχvaaναγκaΖό-νται'να 1(1

ΒvdλδUvπερα ίχονόϊ τousκaτvarJU

τοσχεδϊασου-ιΤ=με ο,τι συνεπάγετοι

αυτο ,γιαιι ουιε KOlGP1Ion'iilliOA
λιiλπ εχαιίν oυfε iaιωrάλλιιλα μέ

σ-ο. )\rioTnvoλλiϊ πλευρά, -το γεγο

-i6S ότί'ΠciιOιO-με ταναστών ανσδεl

K\ϊiJOVTcjI αριστούχοι σπμαινεl οτι 
π6ρ' όλεs TIS ελλείψειs του - ΤΟ ελ

λπνικο σχολείο λειroυργε! Or1μOKρα

τiΚα~ Ι1ΤΟΙ εξισωτικά. ΔEίXVEiσΊJv6,ja

οΤΙ «ΟΙ άλλοι" προΒάλλουν μισ αξιο

πρόσεχτπ διάθεσπ και ικανότπτα για

έvταξπ. Το εριiHπμα είνCJΙ εάν στο

μέλλον n διάθεσπ CJUTn θα ενισχυ

θεί n θα «ξεθωριάσει".

Είναι μια φώτπσπ ισοδύναμπ ,ιε άλ

λεs EpwrnOEIs: θα καταφέρει το ελ

λπνlκό σχολείο να αποτρέψει τπ δπ

μιουργία σχολείων-γκέτο; n'_aUTQ--

πρέιιεl πρώτον το κάθε σχαλείο-να

δέχεται τous μπ:Ελλnνεs μαθπτέs

ι<αΓ'JΌ μιιν Tous κανει πάσα στο «ε

ιτομενο» σχολείο, όπωs συμΒαίνει

ουκ ολίγεs rpopEs. Δεύτερον - και

κιφιωs χρειαΖεται να πεισθούν οι

Έλλ,ινf.S yoVEis ότι π παρουσία των

'Ηι-Ελλriνων μαθπτών δεν θα είναι

"θονατπφόρα" για τπ σχολΙΚΙ1 και

τπν ΠOλιτισμlKrΊ επίδοσπ των παιδιών

τους. Ένα άλλο ερώτπμα είναι: θα

ιωτοφέρεl το ελλπνικό σχολείο να

αποφύγει τπν υπο-εκπaίδευσπ, ειδι

κά TΓ1S δεύτερns γενιάs μετανα

ατιi)ν; Αν δει KaVEiS το στατιστικά

στοιχείαΘα διαπιστώσει με' τι δρα
ϊιστικό τρόπο μειωνετοι ο αριθμοs

των μπ·Ελλπνων μα8πτων απο το

Δl1μΌΠKoσTδ7\ϋΚrnJ. nlJTI~
πάρχουν μόνο οι σπ αιο ό Ol~

eIΊTES ε αλλοδαπns. Υπάρχουν κοι

εκείνοι που εγκαταλείπουν το σχο

λεlO πρό~α. Και δεν είναι λίγοι.

Από 'τπν άλλπ πλευρά, ΠΡEϊϊE1ναa

ναρωτπθούμε κατά πόσον αρμό

Ζουν απμερα στα παιδιά των IJETa
ναστιiTν οι λέξειs «ξένοs" και «αλλο

δαπόs". ΠιστείJω ότι π γλώσσα δεν

είνοι «αθώα»: οι λέξεls «ξένοs·> και

',αλλοδαπόs» καθπλώνουν τον

Άλλον στπν «ξενlκότπτα» και προπα-

ντόs -τπν αιώνια «προσωρινότπτά»

του, Εάν ρωτιiσεls όμωs αυτά τα

παιδιά αιιό πού εΙναι, δεν θα σου α

πoντnoouν «απο τα ΤΙρανα, τιι ί:ό
φίOiϊ τπ Δαμασκο" αλλα "α110 'τα

πατπσια, τπν RΌψΈi'iΠΠϊmTro:τΛΛ1
θέa~ ου'και ενα α7\Ν5 ερωτπμα:

ο!Έλλnνεs μαθπτέs θα ,'διδάσκο
νται" ότι κάθονται στα ίδια θρανίσ

με κάποιουs IlEpaOTIKOLiS; Κάποια
παιδάκια που εμφανίστπκαν ξαφνι

κά στπν Ελλάδα και θα φύγουν πάλι

από εκεί που Ι1ρθαν; Η ότι αυτά τα

παιδιά σπμερα είναι συl ι, lαθπτέs

TOUS, ουσιαστικά OUVToIliTEs τous

και OIJPIO θα είναι συμl10λίτεs τous;

Αλλά nιiJS μπορεί να γίνει αlJτό όταν

π Πολιτεία κρατά ερμπτικά κλει-

OToLis όλουs TOUS δρόμουs προς

τπν lδιότπτα του πολίτπ; Κοι όιπν ,-,1

περισσότεροι γονείs αυτών των 1101
διιiTν δεν γνωρίΖουν εάν πύριπ Απ

TOUS ανανεώσουν n όχι τπν AiS~IO

Παραμονlιs TOUS... ; Και ~διi) ππυ T(J

λέμε, αυτά αποπ:λούν Βασικό lφ'.

Bλπμaτα, τα οποία πρέπει να λUΓ)πυ

Ι ιε πριν συΖΠΤΙ1σουμεσοΒαρά TC1 ό·

σα προαναφέραμε. ΑλλιrJJS, π ouzl1·
τπσΙ1 μαs θα είναι καταδlκασιlέvπ

να KOταλrΊγει πάντα σε φOλKλrlρ.

Και το φολκλόρ είναι ο καλUΙFΓJΟS

τρόποs γιο να aIlOrpljYEIS τπν πλΙ1

θεια και ο χειΡόTfΞΡΟS για να ΓIfJO~'

τοιμάσεις το μέλλον.

Ο Γκαζμέντ Καπλάνι είναι OU'o,ΥΡπφέας

~~

L

ι ,)
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