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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Με τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται στην Ευρώπη γενικά αλλά και στην Ελλάδα 

ειδικότερα, λόγω των  μεταναστευτικών ροών των τελευταίων τριών δεκαετιών αλλά 

και των πιο πρόσφατων προσφυγικών ροών, κρίνεται αναγκαία η διαχείριση της 

κατάστασης, με βασικό ζητούμενο την ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται για το σκοπό αυτό στην 

εκπαίδευση ιδιαιτέρως σε χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα. Το ενδιαφέρον 

της παρούσας έρευνας επικεντρώνεται κυρίως στη δεύτερη γενιά μεταναστών, 

εστιάζοντας σε μαθητές/τριες που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 

σχολεία του νομού Πιερίας και της Θεσσαλονίκης, διαμένουν δε για μια πενταετία 

τουλάχιστον στην Ελλάδα και βλέπουν την προοπτική επιστροφής στη χώρα 

καταγωγής δύσκολη αλλά όχι και απίθανη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση της γλωσσικής χρήσης/επιλογής και των στάσεων σε σχέση με τη 

γλώσσα των μεταναστών δεύτερης γενιάς απέναντι στη μητρική τους γλώσσα και 

στην ελληνική. Μέσω συνδυασμού δομημένου ερωτηματολογίου με κλειστές 

ερωτήσεις και  ημιδομημένης συνέντευξης με ανοικτές ερωτήσεις, προέκυψαν 

ευρήματα που αποκαλύπτουν σαφείς τάσεις γλωσσικής μετατόπισης των 

μαθητών/τριών προς την ελληνική γλώσσα στους περισσότερους τομείς της έρευνας, 

αυξάνεται δε στην περίπτωση των μαθητών/τριών που προέρχονται από ένα μόνο 

αλλοδαπό γονέα. Η μητρική γλώσσα τους διατηρείται μόνο σε ένα μικρό βαθμό που 

αφορά το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον και κυρίως στην επικοινωνία 

με τους παππούδες/γιαγιάδες τους. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η μητρική τους γλώσσα 

έχει σημαντική «συμβολική» αξία και η γνώση της αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα 

για την κοινωνική εξέλιξη και κινητικότητά τους στην ελληνική κοινωνία. Η έρευνα 

παρόλο τον τοπικό και χρονικό της περιορισμό, συμβάλλει μέσα από την αποτύπωση 

και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην κατανόηση των τάσεων στο υπό 

εξέταση θέμα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της 

μετανάστευσης είναι εντόνως δυναμικό και ταυτόχρονα επίκαιρο, η δε γλώσσα 

αποτελεί τη σπουδαιότερη παράμετρο στη διαδικασία ενσωμάτωσης των 

μεταναστών, προτείνεται σε μελλοντικό χρόνο ευρύτερη έρευνα σε νέες εθνοτικές 

ομάδες μεταναστών που ενδεχομένως να προκύψουν. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστες δεύτερης γενιάς, Γλωσσική ικανότητα Γλωσσική χρήση, 

Γλωσσικές στάσεις.  

 

 

 

 

 



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) xii 

  

ABSTRACT 
 

With the conditions that are shaped in Europe in general but also in Greece in 

particular, due to the migration flows of the last three decades and the latest refugee 

flows, it is necessary to manage the situation, with the main aim of integrating these 

people into European host societies. Great importance is given to this purpose in 

education, particularly in host countries such as Greece. The interest of this research 

is mainly focused on the second generation of immigrants, emphasizing on pupils 

who attend secondary education in schools in the prefecture of Pieria and 

Thessaloniki and have lived for at least five years in Greece seeing the prospect of 

returning to the country of origin difficult but not unlikely. The purpose of this paper 

is to investigate the linguistic awareness and ability, the linguistic use/choice and the 

attitudes of second generation immigrants towards their mother tongue and Greek 

language. Through a combination of a structured questionnaire with closed questions 

and a semi-structured interview with open questions, findings have emerged that 

reveal clear trends of language shift of the  students towards the Greek language in 

most areas of research, increasing in the case of pupils from a single foreign parent. 

Their mother tongue is used only to a small degree within their family and relative 

environment and, above all, in their communication with their grandparents. At the 

same time, their mother tongue appears to have significant “symbolic” value and its 

knowledge is a practical necessity for their social development and mobility within 

the  Greek society. The research, despite its local and temporal limitations, through 

the presentation and analysis of the existing situation contributes to the understanding 

of trends in the under consideration subject. Finally, accounting for the multifactorial 

phenomenon of immigration which is highly dynamic and topical at the same time, 

since the language is the most important parameter in the process of integration of 

migrants,  it is proposed that future studies should focus  to new ethnic groups of 

migrants. 

 

 

Key words: Second generation of immigrants, Linguistic ability, Language use, 

Language attitudes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η προσέλευση ενός αυξανόμενου αριθμού μεταναστών και των οικογενειών τους στη 

χώρα μας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες και 

κυρίως από την Αλβανία, προκάλεσε συζήτηση γύρω από διάφορα θέματα που 

άπτονταν της νέας αυτής πραγματικότητας. Το φαινόμενο της μετανάστευσης έφερε 

στην επιφάνεια ερωτήματα ως προς τις διάφορες όψεις της κοινωνικής, πολιτικής, 

πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και ατομικής ζωής των διάφορων μειονοτήτων. 

Εστιάζοντας στις μεταναστευτικές ομάδες, θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη γενιά των 

μεταναστών, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών της πρώτης γενιάς τα οποία εκτός 

από μια σειρά νομικών προβλημάτων που φαίνεται να επιλύονται τα τελευταία τρία 

χρόνια μετά την ψήφιση των νόμων Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ76Α) και Ν. 4540/2018 

(ΦΕΚ91Α) για την απόκτηση πολιτειακών δικαιωμάτων από μετανάστες δεύτερης 

γενιάς, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική, επαγγελματική τους 

προσαρμογή, στο ζήτημα του ορισμού της εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας αλλά 

και σε νέα ζητήματα. Το ζήτημα του ποιοί ανήκουν στη δεύτερη γενιά μεταναστών 

έχει λάβει διαφορετικές θεωρήσεις. 

Ένα βασικό ζήτημα που στάθηκε ερώτημα και κίνητρο για την 

πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας είναι το θέμα της μητρικής γλώσσας και 

συγκεκριμένα αν οι μετανάστες από τις διάφορες εθνικότητες διατηρούν τη μητρική 

τους γλώσσα μέσα στο δίγλωσσο γι αυτούς κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον ή 

θυσιάζουν τα γλωσσικά στοιχεία αυτής υπέρ της χρήσης και επικοινωνίας στην 

ελληνική γλώσσα.  Οι ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας και οικονομικής ανόδου 

που παρέχει η χρήση της κυρίαρχης γλώσσας στους μετανάστες ενθαρρύνει το 

ζήτημα της μετατόπισης των γλωσσών των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων που  

ανάλογα με το κοινωνικό κύρος, τη δημογραφική ένταση της κάθε ομάδας και 

άλλους παράγοντες είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη. 

Οι Gogonas & Michail (2009) επισημαίνουν ότι η αλβανική 

εθνογλωσσολογική ομάδα υφίσταται γρήγορη γλωσσική μετατόπιση, καθώς οι 

νεαροί ομιλητές επιδεικνύουν σαφή προτίμηση στη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

στις μεταξύ τους επαφές, ενώ την περιορίζουν όταν μιλούν με μεγαλύτερους τους 

(γονείς, παππούδες, άλλους συγγενείς). Η μελέτη του αφορούσε 70 Αλβανούς 
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μαθητές Γυμνασίου, δεύτερης γενιάς μετανάστες (που γεννήθηκαν ή ήλθαν στην 

Ελλάδα πριν τα 12) στην περιοχή της Αττικής και εξέταζε τη γλωσσική μετατόπιση 

μέσα από μια κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση. Παρόμοια αποτελέσματα 

προέκυψαν από εθνογραφική έρευνα σε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (Μιχαήλ & 

Τσιούμης, 2007· Μιχαήλ, 2008, 2010) όπου επισημαίνεται ότι οι Αλβανοί γονείς 

στρέφουν τα παιδιά τους από τη νηπιακή ηλικία προς την ελληνική γλώσσα και τα 

ενθαρρύνουν να μιλούν ελληνικά όσο το δυνατόν περισσότερο. Από τις 

προηγούμενες έρευνες γενικά καταγράφεται γλωσσική μετατόπιση προς την 

ελληνική γλώσσα, την οποία οι συμμετέχοντες χειρίζονται με μεγάλη αυτοπεποίθηση 

(93%) και επιλέγουν να χρησιμοποιούν στις περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις 

(Μιχαήλ, 2010). Αναφορικά με τη γλώσσα, σε παρόμοιες έρευνες (Gogonas, 2007, 

2009, 2010· Mιχαήλ, 2010) ως βασικός παράγοντας που οδηγεί την αλβανική 

κοινότητα στην «εγκατάλειψη» της εθνοτικής γλώσσας και προτίμηση της ελληνικής 

είναι ο στιγματισμός που έχει δεχθεί στην ελληνική κοινωνία αλλά και η έλλειψη 

θεσμικής στήριξης της διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας σε σχολεία στην 

Ελλάδα, παρ’ όλο που σε πολλά ο αριθμός των μαθητών αλβανικής καταγωγής είναι 

πολύ μεγάλος. Εντούτοις, σχετικά με τις γλωσσικές τους στάσεις ως προς τη μητρική 

τους γλώσσα αναφέρεται ότι αυτές δεν φαίνεται να επηρεάζονται γιατί τείνουν να τη  

χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο. Όπως προκύπτει κι από τις συνεντεύξεις, επιθυμία 

των περισσοτέρων είναι να τα καταφέρουν να παραμείνουν και να εργαστούν στην 

Ελλάδα. 

Στην αναζήτηση του δείγματος, επιλέχτηκε η δεύτερη γενιά μεταναστών που 

φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αιτία της επιλογής αυτής έγκειται στο ότι 

βρίσκονται σε μια ωριμότερη ηλικία που διαμορφώνουν τις γλωσσικές τους στάσεις 

και τις κοινωνικές τους σχέσεις, θέτουν μελλοντικούς στόχους για τη ζωή τους, και 

ως «εν δυνάμει» δίγλωσσοι αναζητούν το υπόβαθρο της πολιτισμικής και γλωσσικής 

ταυτότητάς τους. Μάλιστα, τέθηκε ο περιοριστικός όρος να έχουν συμπληρώσει όλοι 

οι συμμετέχοντες τουλάχιστον πέντε χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τη γλωσσική 

ικανότητα και χρήση της ελληνικής γλώσσας, συγκριτικά με τη γλώσσα της χώρας 

προέλευσης.  

Εν κατακλείδι, η πρωτοβουλία για τη διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας, 

πηγάζει από το γεγονός πως πλέον υπάρχουν δίγλωσσοι μετανάστες μαθητές σε όλο 
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το εύρος της εκπαίδευσης. Μάλιστα, αυτό αποτελεί και ένα κοινωνικό φαινόμενο που 

δεν πρέπει να παραγκωνιστεί ιδιαίτερα αν σκεφτούμε πως ένας μεγάλος αριθμός των 

παιδιών διαφορετικής καταγωγής στα ελληνικά σχολεία πέφτει θύμα έντονων 

διακρίσεων και περιθωριοποίησης.   

Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφέρεται στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και περιλαμβάνει πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ορίζεται και 

αναπτύσσεται το φαινόμενο της μετανάστευσης, γίνεται ιστορική αναδρομή του 

φαινομένου, αναλύονται οι λόγοι της εμφάνισής του, σημειώνονται οι 

μεταναστευτικοί πληθυσμοί, εξετάζονται ζητήματα ορισμού της δεύτερης γενιάς 

μεταναστών και της ενσωμάτωσης αυτών στη χώρα υποδοχής.  Στη δεύτερη ενότητα 

αναλύεται η γλωσσική χρήση και επικοινωνία των μεταναστών δεύτερης γενιάς, 

σημειώνεται ο ρόλος της γλώσσας ως βασικό μέσον επικοινωνίας, ορίζονται και 

οριοθετούνται τα ζητήματα διγλωσσίας, προσδιορίζεται η διάκριση των γλωσσών. 

Επίσης εξετάζονται θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικής ικανότητας καθώς 

και θέματα γλωσσικής επιλογής και χρήσης και αναφέρονται τα πεδία χρήσης της 

γλώσσας. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι διαδικασίες της  γλωσσικής μετατόπισης / 

γλωσσικής διατήρησης καθώς και οι παράγοντες που ευνοούν αυτές τις διαδικασίες 

και ιδιαίτερα ο ρόλος των γονέων. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται η ένταξη των 

μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναλύεται  ο 

σημαντικότατος ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και διερευνώνται οι 

εφαρμοζόμενες πολιτικές ένταξης στη χώρα μας. Στην τέταρτη ενότητα 

παρουσιάζονται οι γλωσσικές στάσεις και ιδεολογίες, οι απόψεις για τη συμβολική ή 

πρακτική χρήση της μητρικής γλώσσας και οι παράγοντες διαμόρφωσης αυτών των 

στάσεων. Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα  

της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία, η 

ερευνητική μέθοδος, το δείγμα, το ερευνητικό υλικό – εργαλεία και η ερευνητική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας μέσω στατιστικής ανάλυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων και εξάγονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας.  Ακολουθεί η αναφορά της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και των 

διαδικτυακών τόπων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Τέλος στο παράρτημα I παρατίθεται το ερωτηματολόγιο-συνέντευξη που 

χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής εργασίας. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

1.1.1 Γενική θεώρηση και ορισμοί 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο στις μέρες 

μας ολοένα οξύνεται και γίνεται αντικείμενο καθημερινών συζητήσεων. 

Ως μετανάστευση ορίζεται η εθελούσια ή αναγκαστική μετακίνηση ατόμων ή 

ομάδων μακριά από τον τόπο διαμονής και ταυτόχρονα την προσαρμογή στις 

οικολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες της χώρας 

εγκατάστασης (Berry, 2001). Η μετανάστευση εντός της επικράτειας μιας χώρας 

ονομάζεται εσωτερική και εκτός επικράτειας εξωτερική μετανάστευση (Schnapper, 

1991:145). Η μετακίνηση εκτός μιας χώρας από τον τόπο προέλευσης, 

χαρακτηρίζεται ως αποδημία ή εκροή μεταναστών (emigration), ενώ η είσοδος 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής χαρακτηρίζεται ως εισροή μεταναστών 

(immigration) (Έμκε – Πουλοπούλου Η., 2007:50).  

Η μετανάστευση αφορά πρόσφυγες, εκτοπισμένα άτομα, ξεριζωμένα άτομα 

και οικονομικούς μετανάστες (International Migration Organization, 2005). Στην 

Ελλάδα, όροι όπως «μετανάστες», «πρόσφυγες», «παλιννοστούντες» υποδηλώνουν 

πολιτισμικά μη κυρίαρχες ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Επειδή 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταναστευτικών ομάδων που 

αφορούν την εθνικότητα και την ιθαγένεια είναι αναγκαίος ένας διαχωρισμός. 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών «πρόσφυγας», «οικονομικός μετανάστης» και 

«αλλοδαπός». Ο όρος «αλλοδαπός» ερμηνεύεται ως το «κάθε φυσικό πρόσωπο που 

δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια». Δεν δίνεται τόσο σημασία στη μετακίνησή του 

στην Ελλάδα, αλλά στο γεγονός ότι δεν είναι Έλληνας. Ο «πρόσφυγας» αναφέρεται 

στον εκτοπισμένο εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων και βίας ενώ «οικονομικοί 

μετανάστες» λέγονται τα άτομα που μετακινούνται για οικονομικούς λόγους (Έμκε-

Πουλοπούλου, 2007:118· Νικολάου, 2013:9). Στις ομάδες αυτές δεν εντάσσονται 

µόνο εκείνοι που μετακινήθηκαν πρόσφατα, αλλά και τα παιδιά τους, είτε αυτά 

γεννήθηκαν στην ίδια χώρα µε τους γονείς είτε  στη χώρα υποδοχής. 

Η μετανάστευση συνιστά χωρίς αμφιβολία σημαντική πρόκληση για τα άτομα 

και τους λαούς. Επηρεάζει τόσο το άτομο και τη συμπεριφορά του όσο και τις 



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) 5 

  

κοινωνικές και οικονομικές  δομές της κοινωνίας προέλευσης και της κοινωνίας 

υποδοχής (Κοιλιάρη, 1997:7-8). Ταυτόχρονα οι ξένοι μετανάστες έρχονται σε 

αλληλεπίδραση και επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των ανθρώπων της 

κοινωνίας υποδοχής με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να 

επαναπροσδιοριστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εκάστοτε κοινωνία για να 

είναι όσο το δυνατόν λειτουργικότερη. Επομένως, η εμπειρία της μετανάστευσης είτε 

ως πραγματικό βίωμα είτε ως μνήμη είναι ισχυρή και σύνθετη για τα υποκείμενα. 

Σίγουρα το κοινωνικό της αποτύπωμα δεν εξαφανίζεται όταν τα φώτα των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης στραφούν αλλού ή όταν αυτοί οι «άλλοι» μοιάζουν πια 

«οικείοι», «ενταγμένοι» ή «ακίνδυνοι» από πολλές απόψεις (Στύλιου, 2017:3). 

1.1.2 Ιστορική αναδρομή 

Η μετανάστευση των ανθρώπων διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από 

εποχή σε εποχή και είναι συνυφασμένη με την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών σε 

διάφορα μέρη του πλανήτη. Ως φαινόμενο είναι πανάρχαιο και άρχισε στη γενέτειρα 

γη των ανθρώπων την Αφρική, όταν ανθρώπινες φυλές αναγκάστηκαν να 

μεταναστεύσουν από τον έναν τόπο στον άλλον προσπαθώντας να επιβιώσουν. 

Έπειτα γύρω στον 18-19ο αιώνα, την εποχή του αποικισμού των (δυτικών) 

Ευρωπαίων σε χώρες της Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής όπου στηρίζονταν σε 

πλαίσια κυριάρχησης ομάδων ανθρώπων ενάντια σε «υποδεέστερους» λαούς με 

σκοπό την εκμετάλλευση του πλούτου που διέθεταν και την κατάκτηση νέων εδαφών. 

Μάλιστα, σημαντικές είναι οι απόψεις του Μαρξ σχετικά με το πολιτικοοικονομικό 

μοντέλο της μετανάστευσης, ο οποίος θεώρησε τη μετανάστευση του εργατικού 

δυναμικού ως ένα φαινόμενο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη του 

καπιταλιστικού συστήματος και της επένδυσης των κεφαλαίων. Μετά τον Α΄ και Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετανάστευση παίρνει καινούργιες μορφές καθώς οι πόλεμοι 

έφεραν στις περισσότερες χώρες και στην Ελλάδα μεγάλη οικονομική κρίση. 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ελλάδα γίνεται πιο έντονο στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 όταν από χώρα αποστολής μεταναστών στο εξωτερικό με 

στόχο την εύρεση εργασίας μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η αλλαγή 

αυτή ήταν κατά μεγάλο μέρος συνέπεια της παλιννόστησης, δηλαδή των Ελλήνων 

μεταναστών που επέστρεφαν στην Ελλάδα από χώρες της δυτικής Ευρώπης και 

ιδιαίτερα από τη Γερμανία. Επίσης, παρατηρούνταν μεταναστευτικές εισροές και από 

περιοχές εκτός Ευρώπης όπως η Αυστραλία, η Ασία και η Αμερική (Cavounidi, 
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2004:37). Με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι παλιννοστούντες είναι καταρχήν 

ομογενείς αλλοδαποί. Στη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα γίνεται σταθμός 

μετανάστευσης και επιστροφής πολιτικών προσφύγων από τις Ανατολικές χώρες της 

Ευρώπης,  όπως την Τουρκία, το Ιράκ καθώς και την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Τέλη της δεκαετίας του ’80 με αρχές της δεκαετίας του ’90, η ένταση των 

μεταναστευτικών ροών έγινε περισσότερο έκδηλη εξαιτίας της πτώσης των 

σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας το πρώτο κύμα 

οικονομικής μετανάστευσης. Στην Ελλάδα, το κύμα αυτό αποτελούνταν κυρίως από 

Αλβανούς μετανάστες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν προσωρινά, εξαιτίας οικονομικών 

συνθηκών και πολιτικών συγκρούσεων στη χώρα τους για να βρουν καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και έχοντας ως σκοπό τον επαναπατρισμό τους. 

Εξαιτίας όμως οικονομικών λόγων που είχαν να κάνουν με τη χώρα προέλευσής τους, 

μετά από χρόνια τα σχέδια τους ματαιώθηκαν. Το κόστος ζωής στη χώρα ανέβηκε και 

σε συνδυασμό με την είσοδο της χώρας στο ευρώ, το 2000 έγινε σημαντικός 

περιορισμός των αποταμιεύσεων. Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση  προχώρησε  στην 

νομιμοποίηση της παραμονής των μεταναστών στη χώρα και δημιούργησε 

προοπτικές μόνιμης εγκατάστασης αυτών καθώς και των υπόλοιπων μελών της 

οικογένειας που βρίσκονταν στην πατρίδα. Το 2010, η οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα δεν επηρέασε μόνο τους μετανάστες αλλά ήταν καθοριστική και για τους 

Έλληνες καθώς συντέλεσε στη μεταβολή της σύστασης του ελληνικού πληθυσμού. 

Σύμφωνα με την Μιχαήλ (2010), η παρουσία των Αλβανών στην Ελλάδα 

σήμερα, σε αντίθεση με τη δεκαετία του '90, έχει στις περισσότερες περιπτώσεις τη 

μορφή μόνιμης οικογενειακής εγκατάστασης, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους 

άλλους μεταναστευτικούς προορισμούς των Αλβανών. Εκτός όμως από τους νόμιμα 

εργαζόμενους μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα με σκοπό να έχουν καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης, υπήρχε και ακόμα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που 

διαμένει παράνομα είτε για μικρό είτε για μεγάλο διάστημα (Γογωνάς, 2007· Gropas 

& Triantafyllidoy, 2007:2). Το ζήτημα της νομιμοποίησης και της παραμονής των 

ξένων μεταναστευτικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία σχετίζεται με τους λόγους 

που οδήγησαν τις ομάδες αυτές στην μετανάστευση.  
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1.1.3 Λόγοι μετανάστευσης 

Οι λόγοι που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν συνδέονται άμεσα με τις 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας καταγωγής. Δεν είναι 

λίγες οι φορές που η μετανάστευση πραγματοποιείται κατόπιν ασκήσεως βίας και 

δίωξης ή λόγω κάποιας εμπόλεμης κατάστασης και αυτό να επηρεάζει όχι μόνο την 

εργασία τους αλλά να απειλεί την ίδια τους τη ζωή. Από την άλλη, μπορεί να είναι 

θέμα προσωπικής επιλογής όπου οι άνθρωποι επιλέγουν μια χώρα ως έναν νέο τόπο 

προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης προσδοκώντας ευνοϊκότερες συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης.  

Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί από τους πρωταρχικούς προορισμούς των 

μεταναστών αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική της εγγύτητα των χωρών με την 

Ελλάδα που θεωρείται το σταυροδρόμι όσο και στη μεγάλη δυνατότητα παράνομης 

εισόδου στη χώρα (Μιχαήλ, 2010). Επίσης, το κόστος ζωής στην Ελλάδα ανέβηκε με 

την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δόθηκε δυνατότητα απασχόλησης 

των ανθρώπων σε χειρωνακτικές εργασίες. Επομένως, η οικονομική άνθιση που 

γνώριζε η χώρα μας εκείνη την περίοδο και η έμφυτη επιθυμία των ανθρώπων αυτών 

για βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης προκάλεσε έντονο και μεγάλο 

μεταναστευτικό ρεύμα. Επίσης, η ανεργία και οι φτωχές συνθήκες διαβίωσης 

αποτελούν βασικοί λόγοι της μετανάστευσης των διαφόρων εθνικοτήτων. Άλλοι 

λόγοι που αναφέρονται είναι τα πολιτισμικά κίνητρα, η περιέργεια, οι μορφωτικές 

φιλοδοξίες, η επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και η οικογενειακή συνένωση (Barjaba, 

2004 όπως αναφ. στο Μιχαήλ 2010).  

1.1.4 Οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί 

Με την αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών, οι πληθυσμιακές δομές και η πορεία 

της δημογραφικής εξέλιξης της Ελλάδας άλλαξαν και έχουν πλέον φτάσει στο 

επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών στον πλανήτη μας. Τις δεκαετίες ανάμεσα στο 

1991 και το 2011, η μαζική είσοδος νέων κυρίως ατόμων σε αναζήτηση εργασίας 

συνέτεινε εκτός των άλλων στην αύξηση της δημογραφικής δυναμικότητας της χώρας 

(Κοτζαμάνης & Καρκούλη, 2016).  

Σύμφωνα με την ανάλυση των Κοτζαμάνης & Αγοραστάκης κ.ά. (2016), στην 

απογραφή του 2001, ο αριθμός των απογραφέντων ξένων τετραπλασιάζεται σε σχέση 

με τον αριθμό στην απογραφή του 1991, φτάνοντας τα 762.000 άτομα. Ο αριθμός 
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αυτός αντιπροσωπεύει το 7,27% του γενικού πληθυσμού. Το 2011, στην τελευταία 

απογραφή, ο πληθυσμός τους ανέρχεται πλέον στις 912.000, αυξημένος κατά 150 

χιλιάδες σε σχέση με το 2001. Η κατανομή τους ανά χώρα προέλευσης διαφέρει σε 

σχέση με την πρώτη απογραφή στο βαθμό που το 73% προέρχεται από πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες των Βαλκανίων και το 13% από τις ανεπτυγμένες χώρες. Το 

υψηλότερο ποσοστό αφορά τους μετανάστες Αλβανικής καταγωγής και ακολουθούν 

πολίτες χωρών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Cavounidis, 2004: 37). 

Μόνο οι Αλβανοί μετανάστες με άδειες παραμονής άγγιζαν περίπου τους 500.000 

χιλιάδες (Μιχαήλ, 2014). Συγκριμένα στοιχεία αναφέρονται σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011: Το ποσοστό των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

προέρχονται από τα Βαλκάνια υπερέβαινε το 60%, με πολυπληθέστερη χώρα την 

Αλβανία (Gogonas, 2009), και άγγιζε τους 600 χιλ. Ένας μικρότερος αριθμός ξένων 

σε υπηκοότητα προέρχονταν από τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), κυρίως από την Κύπρο και την Αυστραλία (7,8%) καθώς και από 

πρώην Ανατολικές χώρες, κυρίως από τη Ρωσία, την Τσεχία και την Πολωνία (6,5%). 

Τέλος, γύρω στους 160.000 μεταναστών που είχαν δηλώσει υπηκοότητα αλλοδαπών 

προέρχονταν από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ασία και η Αφρική. 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, είχε παρατηρηθεί 

ότι μεγάλος αριθμός   μεταναστών έφυγε από την Ελλάδα. Οι συνθήκες ζωής έγιναν 

δυσχερείς και η λιτότητα έπληξε τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αλλοδαπούς και 

Έλληνες. Μετά το 2011 καταγράφεται τάση μείωσης του αριθμού των πολιτών 

ιδιαίτερα από τρίτες χώρες. Ωστόσο αυτή η μείωση σταματά τρία χρόνια αργότερα. 

Από το 2014 παρατηρείται σταδιακή αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών οι οποίοι 

καταγράφονται ως νόμιμα διαμένοντες στη χώρα. Ενδεικτικά κυρίως λόγω των 

πολεμικών συρράξεων στη Συρία, ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών 

που έχει υποδεχθεί η Ελλάδα από την αρχή του 2015 αυξάνεται εκρηκτικά μέχρι και 

τέλους του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει ο Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και ανέρχεται στους 1.118.479, με τους περισσότερους από 

αυτούς να κατευθύνονται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ταυτόχρονα με βάση τα 

στοιχεία που έχει δημοσιευμένα η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.Μ.Π), από 7.6.2013 έως 31.08.2018 έχει 

δεχθεί 178.485 αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του  
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Υ.Μ.Π. στο τέλος του 2018 ο νόμιμος πληθυσμός μεταναστών ανήλθε στους 551.868 

με 290.840 άνδρες και 261.868 γυναίκες.    

1.1.5 Η δεύτερη γενιά μεταναστών 

Η δεύτερη γενιά μεταναστών είναι τα παιδιά των μεταναστών τα οποία έχουν ήδη 

συμπληρώσει κάποια χρόνια διαμονής στην Ελλάδα και ενταχθεί στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας την ελληνική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από 

αυτούς έχουν κοινωνικοποιηθεί και εξοικειωθεί με την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα,  

κάποιοι έχουν αποκτήσει προσδοκίες, τρόπο ζωής και σχέδια για το μέλλον τα οποία 

συμβαδίζουν με αυτά των Ελλήνων συνομηλίκων τους.  Παρόλα αυτά, πέρα από τα 

προβλήματα περί ιθαγένειας και νομιμότητας, αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες 

που αφορούν τις στάσεις και το χειρισμό της διγλωσσία τους, καθώς και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσισμό που εκδηλώνεται περισσότερο στον χώρο του 

σχολείου. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν και λόγω πολιτισμικών διαφορών αλλά και 

από την αδυναμία της κοινωνίας να τους ενσωματώσει οικονομικά, με συνέπεια να 

δημιουργούνται αρνητικά στερεότυπα εις βάρος τους. 

Σε αντίθεση, οι μετανάστες πρώτης γενιάς είναι περισσότερο προσηλωμένοι 

στις πρακτικές της χώρας καταγωγής τους, κάτι που επιβεβαιώνεται κατά την 

επικοινωνιακή διαδικασία και τη χρήση αποκλειστικά γλωσσικών κωδίκων της 

μητρικής τους γλώσσας. Φαίνεται πως πρωταρχικό μέλημα είναι η επίλυση 

οικονομικών και βιοποριστικών προβλημάτων ενώ αψηφούν την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας.  Ωστόσο, παρόλο που πολλοί από αυτούς μπορεί να επιζητούν 

την επιστροφή στην πατρίδα, εναποθέτουν τις ελπίδες για το μέλλον των παιδιών 

τους στην εκπαίδευση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.  

Σύμφωνα με την Μιχαήλ (2010), τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με τη 

δεύτερη γενιά μεταναστών και δύναται να προκαλέσουν μεθοδολογικά προβλήματα 

όσον αφορά την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων βασικά διακρίνονται σε δύο: 

Το πρώτο αφορά την ταξινόμηση ή μη των παιδιών εθνοτικών μειονοτήτων σε 

δυο διακριτές κατηγορίες: στην γενιά “1,5” και στην 2η γενιά μεταναστών. Στην 

πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες αλλά 

μαζί με τους γονείς τους μετανάστευσαν σε πολύ μικρή ηλικία, συνέχισαν την 

φοίτησή τους σε ελληνικό σχολείο και κοινωνικοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Στη 

δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα τέκνα μεταναστών που γεννήθηκαν και 
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αφομοιώθηκαν εξ’ αρχής στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία. Ο ορισμός αυτός 

χρησιμοποιείται για λόγους κατανόησης επειδή τα όρια ανάμεσα στη γενιά 1,5 και 

στη γενιά 2 είναι ασαφή ακόμα εξαιτίας του προσφάτου της μεταναστευτικής 

κίνησης.  

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το ποιοι εντάσσονται στη δεύτερη γενιά 

μεταναστών. Στην κατηγορία αυτή θεωρείται ότι βρίσκονται παιδιά Ελλήνων 

μεταναστών που ζουν με τους γονείς τους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

υποδοχής, παιδιά επαναπατριζόμενων Ελλήνων ή μικτών γάμων με βάση την 

παλιννόστηση της δεκαετίας του 70’ καθώς και παιδιά προσφύγων μετά την είσοδο 

τους στην ΕΕ, εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων όπως έγινε με το πρόσφατο γεγονός 

της Συρίας. 

1.1.5.1 Ζητήματα ορισμού της δεύτερης γενιάς μεταναστών 

Στο θέμα των ορισμών, από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόλυτη 

συμφωνία και απλά συμπληρώνουν με μια διαφορετική οπτική το θέμα. 

Οι Portes και Zhou που έχουν ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα της δεύτερης 

γενιάς στις ΗΠΑ, έχουν προτείνουν έναν  πιο “ανοιχτό” ορισμό που χρησιμοποιείται 

σε μεγάλες δειγματοληπτικές έρευνες σύμφωνα με τον οποίο «μετανάστης δεύτερης 

γενιάς θεωρείται αυτός που ζει στη χώρα υποδοχής τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει 

μεταναστεύσει πριν την εφηβεία του και προέρχεται  από έναν τουλάχιστον ξένο 

γονέα» (1993: 75, στο Μιχαήλ 2010).  

Οι Edmunts & Turner (2005) προτείνουν ότι «μια ηλικιακή ομάδα ορίζεται ως 

γενιά και έχει κοινωνική σημασία από τη στιγμή που δημιουργεί μια διακριτή 

πολιτισμική ή πολιτική ταυτότητα» (Κεσίσογλου, 2014:107).  

Η Andall υποστηρίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος του τόπου 

γέννησης για να θεωρηθεί κάποιος δεύτερης γενιάς μετανάστης. Έτσι, άτομα που είτε 

γεννήθηκαν στη χώρα προέλευσης των γονιών τους είτε γεννήθηκαν στην χώρα 

υποδοχής είτε μετανάστευσαν με τους γονείς τους προς την χώρα υποδοχής ανάλογα 

με την ηλικία τους (πριν την ηλικία των  6,  πριν των 12 ή μετά των 12 χρονών (2002: 

390-91 στο Μιχαήλ 2010) εμπίπτουν όλα ξεχωριστά στην ίδια κατηγορία, αυτήν των 

μεταναστών δεύτερης γενιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον  Portes (1994: 632) «στις 

ΗΠΑ, οι κοινωνικοί επιστήμονες θεωρούν τους γεννηθέντες στην χώρα υποδοχής, ως 

την νέα δεύτερη γενιά». Είναι αυτονόητο λοιπόν πως αν αυτές οι δύο ομάδες δεν 
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μελετηθούν ξεχωριστά ή συγκριτικά προκύπτουν μεθοδολογικά προβλήματα, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που τίθενται ζητήματα σχετικά με την γλώσσα όπως η 

γλωσσική χρήση, οι γλωσσικές στάσεις και η σύνδεση τους με θέματα ταυτότητας και  

κοινωνικής ενσωμάτωσης (Μιχαήλ, 2010).  

Εστιάζοντας στα ελληνικά δεδομένα, η Χαλιάπα (2009:27) συμβάλλει στην 

εννοιολόγηση της δεύτερης γενιάς με τον ακόλουθο ορισμό: «δεύτερη γενιά 

θεωρούμε τα παιδιά των μεταναστών (πολιτών τρίτων χωρών εκτός ΕΕ), που είτε 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, είτε ακολούθησαν τους γονείς τους σε αυτήν σε 

μικρή ηλικία, είτε μετανάστευσαν από μόνα τους. Τα παιδιά δηλαδή των μεταναστών 

που μεγάλωσαν και εκπαιδεύτηκαν μέσα στην ελληνική επικράτεια». Η Βεντούρα 

(2011:40) χρησιμοποιεί ως σημαντικά στοιχεία την κοινωνικοποίηση και τη σχολική 

φοίτηση για να ορίσει ως 2
η
 γενιά «τα παιδιά των μεταναστών τα οποία 

κοινωνικοποιούνται και πάνε σχολείο στη χώρα υποδοχής, ανεξάρτητα από την 

ιθαγένειά τους και τον τόπο γέννησής τους». Αντιθέτως, οι Χρυσάκης, Μπαλούρδος 

και Τραμουντάνης (2012 στο Κεσίσογλου, 2015:11 ) προτάσσουν το ζήτημα της 

νομιμότητας υποστηρίζοντας πως οι “μετανάστες 2ης γενιάς είναι τα παιδιά 

μεταναστών τρίτων χωρών, που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε έχουν 

μεταναστεύσει σε αυτή σε μικρή ηλικία, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχουν 

ενταχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα”.    

Στην παρούσα εργασία ως «δεύτερη γενιά» μεταναστών στην Ελλάδα 

θεωρούμε τα παιδιά των μεταναστών (ενός τουλάχιστον γονέα μετανάστη) 

ανεξαρτήτως εθνικότητας που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είτε από τη 

γέννησή τους στην Ελλάδα, είτε μέσω πολιτογράφησης σύμφωνα με το νόμο 4332/15 

(ΦΕΚ 76
Α
). 

1.1.5.2 Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών 

Η ενσωμάτωση και η ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην κοινωνία 

της χώρας υποδοχής περιγράφουν τις διαδικασίες και το βαθμό της συμμετοχής του 

ατόμου σε ένα κοινωνικό σύστημα Από έρευνες προκύπτει ότι η πρώτη γενιά 

μεταναστών παρουσιάζει περιορισμένη ως μηδενική ενσωμάτωση στην κοινωνία 

υποδοχής ενώ η δεύτερη γενιά ενσωματώνεται χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ο Καρύδης 

(2004) αναφέρει ότι η διαδικασία της ενσωμάτωσης εμπίπτει περισσότερο με την 

έννοια της οικονομικής ένταξης και διαφέρει από την ένταξη της την πρώτης γενιάς η 
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οποία βρίσκεται περισσότερο προσκολλημένη στη χώρα αποστολής. Οι Portes και 

Zhou διατύπωσαν ένα θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στην ιδέα της 

«κατατμηματικής αφομοίωσης (segmented assimilation). Η ιδέα αυτή βασίζεται σε 

τρεις διαφορετικούς τρόπους που οδηγούν στην ενσωμάτωση: α) τον επιπολιτισμό 

που συναντάται στη μεσαία τάξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς ευρωπαϊκής 

προέλευσης β) την ενσωμάτωση στην οικονομικά ασθενέστερη τάξη και εθνοτικά 

μεικτή τάξη που χαρακτηρίζεται από ανεργία και κοινωνική περιθωριοποίηση, γ) την 

οικονομική άνοδο με ταυτόχρονη διατήρηση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών και 

αξιών της κοινότητας καθώς και την ισχυρή αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη της» 

(Portes&Zhou, 1993:82, 2011). 

Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή η ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών είναι 

περισσότερο σύνθετη γιατί τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα διαφέρουν μεταξύ 

τους στα οικογενειακά, εκπαιδευτικά και κοινωνιο-ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Το 

ζητούμενο για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι η ένταξή τους (integration) σε 

μια κοινωνία υποδοχής που θα αποδέχεται την πολιτισμική και γλωσσική 

πολυμορφία” (Κοιλιάρη, 1997: 15). Βασικός παράγοντας της κοινωνικής ένταξης σε 

συνάρτηση με την γλωσσική πολυμορφία είναι η επικοινωνία τους με τα άλλα μέλη 

στις ξεχωριστές φάσεις της καθημερινότητας τους. Επίσης, σημαντικό και 

καθοριστικό ρόλο παίζει η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, η στήριξη 

από το οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα αν ο ένας γονέας είναι ελληνικής 

καταγωγής και έχει ως μητρική την ελληνική γλώσσα , το σχολικό περιβάλλον και οι 

δυνατότητες που τους παρέχονται για κοινωνική ανέλιξη. 

Η πολιτογράφηση τέκνων αλλοδαπών θεωρούνταν μία χρονοβόρα και 

σύνθετη διαδικασία που επιβράδυνε την ενσωμάτωση στη νέα κοινωνία (Gropas & 

Triantafyllidou, 2012 στο Michail, 2014). Όμως με το Ν. 4332/15 (ΦΕΚ 76Α) 

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, θέτοντας έτσι νέες 

ευνοϊκότερες συνθήκες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ιθαγένειας, ενώ επιπλέον 

προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

Συγκεκριμένα με τα άρθρα 1Α και 1Β του ανωτέρω νόμου καθορίζονται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με βασικά 

κριτήρια τη γέννηση ή μη του τέκνου στην Ελλάδα,  τα έτη των σπουδών του σε 

ελληνικό σχολείο και τα έτη συνεχούς νόμιμης παραμονής ενός τουλάχιστον γονέα. 
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1.2 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

1.2.1 Η γλώσσα ως βασικό στοιχείο της επικοινωνίας 

Η παρουσία πλήθους μεταναστών και των γλωσσών τους στην ελληνική επικράτεια 

και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια το 

θέμα του καθορισμού της αξίας μιας γλώσσας. Όταν στη σημερινή εποχή το πλήθος 

των μεταναστευτικών γλωσσών αποτελεί μέρος ενός προβλήματος, και συγκεκριμένα 

ενός πολιτικού και συνεπώς εκπαιδευτικού και κοινωνικού προβλήματος, πρέπει να 

υπάρχει η καθολική αποδοχή ότι οι γλώσσες, όλες οι γλώσσες του κόσμου αποτελούν 

παγκόσμιο κοινό αγαθό.  

Ιστορικά, η έννοια της «γλώσσας» είναι συνδεδεμένη με την έννοια του 

«έθνους», της εθνοτικής και της εθνικής ταυτότητας (Σελλά, 2001, 2006). Ο 

Chomsky αρχικά συνέλαβε τη γλώσσα μόνο ως σύστημα έκφρασης της σκέψης και 

όχι ως μέσο επικοινωνίας και γι αυτό επινόησε τον ιδανικό ομιλητή και μιαν ιδανική 

γλωσσική κοινότητα (Ανδρουλάκης, 2008). Στη θεωρία αυτή αργότερα, στις αρχές 

της δεκαετίας του '70 και με κύριους εκπροσώπους τους Hymes και Gumperz, 

αντίλογο αποτέλεσε το ρεύμα της εθνογραφίας της επικοινωνίας και κατά επέκταση 

της ανθρωπολογίας. Η γλώσσα δεν είναι ένα αυτόνομο αντικείμενο απομονωμένο 

από το κοινωνικό της περιβάλλον.  

Ένα χαρακτηριστικό της γλώσσας όπως  ανακήρυξε ο Bakhtine  (1930), είναι 

η «διάδραση», η κοινωνική επαφή ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

πεποιθήσεις μέσα από την οποία διαμορφώνεται η συμπεριφορά τους και οι γνώσεις 

τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Παπαχρήστου, 2009). Πάνω στην άποψη αυτή, η 

γλώσσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας και συνδέεται με την ένταξη και την 

κοινωνικοποίηση ενός μέλους στην υπάρχουσα κοινωνία.  Παρόμοια είναι και η θέση 

που υποστήριξε ο κοινωνιολόγος Basil Bernstein, ότι «η γλώσσα είναι κώδικας 

επικοινωνίας δηλαδή αποτελεί μέρος της κουλτούρας και του πολιτισμού των 

κοινωνικών ομάδων» (Δραγώνα, Σκούρτου, & Φραγκουδάκη, 2001). Οι απόψεις 

αυτές είναι σημαντικές για να τονιστεί ότι στη γλώσσα στηρίζεται ο βαθμός 

κοινωνικής ένταξης ή αποκλεισμού μιας μεταναστευτικής ομάδας όταν μετακινείται 

από μια χώρα σε μια άλλη.  Η γλώσσα ως κυρίαρχο μέσο κοινωνικής κινητικότητας 
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για το άτομο, ένα μέσο έκφρασης της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας είναι μια 

βασική θεώρηση στην οποία στηρίζεται η παρούσα εργασία.   

1.2.2 Ζητήματα διγλωσσίας: Ορισμοί και οριοθετήσεις  

Χρησιμοποιώντας τον όρο διγλωσσία, και λέγοντας ότι ένα άτομο είναι δίγλωσσο 

(bilingual), αναφερόμαστε στο φαινόμενο εκείνο όπου ένα πρόσωπο, χρησιμοποιεί 

ικανοποιητικά δυο διαφορετικές γλώσσες, στις καθημερινές επικοινωνιακές του 

ανάγκες. Πολλοί είναι και οι πληθυσμοί που βιώνουν σε καθημερινή βάση το 

φαινόμενο αυτό.  

Η διγλωσσία αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστήμων και ως 

κατάσταση αποδίδεται σε συγκεκριμένα αίτια που λειτουργούν είτε μεμονωμένα είτε 

σε συνδυασμό. Είναι ένα βασικό θέμα που επηρεάζει τη γλωσσική χρήση και επιλογή 

του μετανάστη παιδιού και αυτό γιατί επιδρά πολύπλευρα στην ανάπτυξη και την 

προσωπικότητα του ατόμου. Ο Mackey, αναφέρει ως κύριες αιτίες τη μετανάστευση 

για οικονομικούς πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, τη δημογραφική υπεροχή μιας 

γλωσσικής ομάδας, το κύρος και την πολιτική που ασκεί μια γλωσσική ομάδα, το 

εκπαιδευτικό σύστημα  καθώς και προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που έχουν 

να κάνουν με τις προσωπικές φιλοδοξίες του ατόμου ή της οικογένειας 

(Mackey,1976).  Στο πλαίσιο που ο δίγλωσσος είναι μέλος μιας μεταναστευτικής 

οικογένειας, μιλά δυο γλώσσες, παρόλα αυτά η ικανότητά του στο να χρησιμοποιεί 

ικανοποιητικά τη μια από αυτές είναι περιορισμένη σε σχέση με τη δεύτερη. Επίσης 

είναι το ίδιο πιθανό, κάποιος να μιλά μια γλώσσα προκειμένου να επικοινωνεί, ενώ 

μια άλλη για να γράφει και να διαβάζει. Εξαιτίας της επίδρασης πολλών παραγόντων, 

είναι πιθανόν να αναπτύσσεται  περισσότερο η μία από τις δύο γλώσσες με τη μία 

γλώσσα που είναι πιο ανεπτυγμένη να θεωρείται «ισχυρή» ενώ η γλώσσα που 

αναπτύσσεται με πιο αργό ρυθμό, η μειονοτική (ασθενέστερη) να χάνει βαθμιαία 

την δύναμη της.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, για το φαινόμενο της διγλωσσίας επικρατούν δυο 

έννοιες, γνωστές με τους όρους «bilingualism» και «diglossia». Στα ελληνικά 

αποδίδονται ως ατομική διγλωσσία και κοινωνική διγλωσσία και προέρχονται από τις 

επιστήμες της ψυχογλωσσολογίας και της κοινωνιογλωσσολογίας αντίστοιχα 

(Fishman 1992; Baker 2001). Με τον πρώτο όρο χαρακτηρίζεται η διγλωσσία σε 

ατομικό/ψυχολογικό επίπεδο και αναφέρεται στην ικανότητα μεμονωμένων ατόμων 
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να χρησιμοποιούν παραπάνω από μια γλώσσες σε ένα μονόγλωσσο περιβάλλον. Στον 

δεύτερο όρο (diglossia), η διγλωσσία χαρακτηρίζει μια κοινωνία στην οποία είναι 

θεσμοθετημένο να χρησιμοποιούνται δυο ή περισσότερες γλώσσες (Μαλιγκούδη, 

2010, Τριάρχη-Herrmann, 2000).  

Είναι δύσκολο να υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για το πότε ένα άτομο 

θεωρείται δίγλωσσο γιατί ανάλογα με τη σκοπιά προσέγγισης της κάθε επιστήμης ο 

ορισμός παίρνει διαφορετική μορφή και περιεχόμενο. 

O Baker  υποστήριξε τον ορισμό της λειτουργικής διγλωσσίας που σχετίζει τον 

τρόπο με τον οποίο το κάθε άτομο χειρίζεται τις δύο γλώσσες και τον διακρίνει από 

το βαθμό στον οποίο τις χρησιμοποιεί (Baker, 2001, σελ. 56).  Η λειτουργική 

διγλωσσία αφορά το πού, με ποιον, πότε και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η κάθε 

γλώσσα Mε τoν ορισμό αυτό, οι δύο γλώσσες του ατόμου δεν μένουν ποτέ στατικές 

στις χρονικές και τοπικές μεταβλητές αλλά βρίσκονται σε συνεχή μεταβολή και 

εξέλιξη. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Bloomfield (1933), γνωστός και ως μέγιστη 

διγλωσσία, δίγλωσσο άτομο είναι αυτό που κατέχει και χρησιμοποιεί σε επίπεδο 

παρόμοιο με εκείνο του φυσικού ομιλητή. 

Στο άλλο άκρο ο Diebold και ο Haugen θεωρούν ως δίγλωσσο κάποιον που 

έχει την ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα και παράγει απλά μεστά 

νοήματος εκφωνήματα (Σελλά-Μάζη, Μαλιγκούδη, 2010).  

Ο όρος σύμφωνα με τον Μacnamara (1967) μπορεί ακόμα να συμπεριλάβει 

απλά και μόνο την επάρκεια σε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: 

κατανόηση προφορικού κειμένου, παραγωγή λόγου, ανάγνωση ή/και γραφή σε μία 

γλώσσα διαφορετική από τη μητρική γλώσσα του ομιλητή.  

Τέλος, όπως υποστήριξε η Heller (2007), η διγλωσσία σχετίζεται με την 

παράλληλη χρήση των δύο γλωσσών και εκφράζεται μέσα από την εναλλαγή 

κωδίκων που αποκαλύπτουν τη στάση του ατόμου απέναντι στην κάθε γλώσσα 

(Τσοκαλίδου, 2008, σελ. 193). 

1.2.3 Διάκριση γλωσσών: Η μητρική και η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 

Ο όρος γλώσσα μπορεί να προσδιορίζεται διαφορετικά και να έχει διαφορετική 

σημασία και λειτουργικότητα. Η γλώσσα μπορεί να χαρακτηρίζεται πρώτη ή μητρική 
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γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, ξένη γλώσσα, ισχυρή ή  μειονοτική γλώσσα. Η 

αποσαφήνιση αυτών των όρων είναι απαραίτητη στην προσπάθεια να 

πραγματευτούμε θέματα διγλωσσίας. 

 Μητρική γλώσσα (first language) 

 Η μητρική γλώσσα (Γ1) είναι αυτή που κατακτά κάποιος στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του μέσω της στενής του επαφής με το επικείμενο περιβάλλον και από την 

οποία χαρακτηρίζεται και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό (Τριάρχη-Herrmann, 2005, 

σ. 31). Με τους όρους της διγλωσσίας, μητρική λέγεται και η πρώτη γλώσσα (ΓΙ) 

και αποτελεί την βάση για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού  και 

συνεπώς την δόμηση της γλωσσολογικής του ταυτότητας. Η Κωστούλα-Μακράκη 

(2001:43) αναφέρει ότι η μητρική γλώσσα ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ανθρώπου ή ένα άτομο να κατακτά στα πρώτα χρόνια της ζωής του δυο 

γλώσσες και να τις διαχειρίζεται ως μητρικές ή πρώτες. Αυτό συμβαίνει σε άτομα 

γεννημένα από γονείς που ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητα οπότε μητρική μπορεί 

να είναι η γλώσσα της μητέρας ή του πατέρα ή του ευρύτερου οικογενειακού 

περιβάλλοντος αν διαμένει με τους παππούδες η τις γιαγιάδες.  

 Η «μητρική» γλώσσα είναι μια έννοια «πολύσημη», δεδομένου ότι 

καθορίζεται από διάφορους παράγοντες  (Σελλά, 2006). Σύμφωνα με την Skutnabb 

Κangas (1984: 12-57), η  μητρική γλώσσα ορίζεται με βάση την προέλευσή της. Είναι 

δηλαδή η γλώσσα που μαθαίνει κανείς πρώτη ή οι γλώσσες που μαθαίνει κανείς 

πρώτες, αν πρόκειται για δύο μητρικές. Σημειωτέον δε, ότι ο επιθετικός 

προσδιορισμός «μητρική» δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί 

η μητέρα του παιδιού. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει μια σειρά από κριτήρια 

που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε μια γλώσσα ως πρώτη, ειδικά αν αυτή 

συνυπάρχει με άλλες γλώσσες. Διακρίνεται άλλοτε ως προς τη γλωσσική επάρκεια 

και ικανότητα του ομιλητή, άλλοτε ως προς τη λειτουργικότητα και χρήση της 

γλώσσας και άλλοτε ως προς τη στάση του ομιλητή έναντι αυτής, όπου  η γλώσσα 

είναι αυτή με την οποία ταυτίζεται ο ομιλητής ή η γλώσσα με την οποία τον 

ταυτίζουν οι άλλοι. 

 Τέλος, υπάρχει και μια τελευταία κατηγορία όπου η γλώσσα εκλαμβάνεται με 

βάση τον αυτοματισμό του κάθε ομιλητή. Με βάση αυτήν την πλευρά, η μητρική 

γλώσσα ταυτίζεται με  εσωτερικές σκέψεις και είναι φορτισμένη με συναισθήματα, 
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δεσμούς αποτελώντας για τα παιδιά μια διαδικασία συμβολικής εγγραφής τους στον 

κόσμο (Σελλά-Μάζη, 2001). Ένα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας 

της Σκόδρα (2014) σε σχέση με τον ρόλο των γονέων των παιδιών μεταναστών 

Αλβανικής καταγωγής είναι η σημασία που δίνουν οι γονείς στη διατήρηση και 

εξάσκηση της μητρικής γλώσσας. Οι γονείς συνειδητοποιούν πως η ενδυνάμωση της 

εθνοτικής/μητρικής γλώσσας βοηθά στη γενικότερη γλωσσική και ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των παιδιών τους. Στην παραπάνω έρευνα ένα ποσοστό 54% των 

ερωτηθέντων γονέων στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο ή φροντιστήριο εκμάθησης 

της αλβανικής «για να μπορέσουν έτσι να κατανοήσουν καλύτερα και την ελληνική 

γλώσσα» και να  προωθήσουν τα παιδιά τους στην επαρκή γνώση και διατήρηση 

αυτής.   

 Δεύτερη γλώσσα (Second language) 

Η δεύτερη γλώσσα (Γ2) είναι εκείνη που μαθαίνει το άτομο αφού έχει 

κατακτήσει την πρώτη γλώσσα και συνήθως διαφοροποιείται ως προς τα κίνητρα, το 

σκοπό και τις συνθήκες κατάκτησής της. Αποκτάται μέσα από την επαφή με 

φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους 

και χρησιμοποιείται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπως οι παρέες, το σχολείο, 

ο εργασιακός χώρος και άλλα. Το άτομο έχει ανάγκη τη γλώσσα αυτή για την 

καθημερινή του επικοινωνία, για την  αυτοεξυπηρέτηση του άτομου σε βασικές του 

καθημερινές συναλλαγές. Οι λόγοι που τα άτομα προχωρούν στην εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας ποικίλουν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι γονείς τους 

είναι διαφορετικής εθνικότητας, είτε λόγω μετανάστευσης σε μια άλλη χώρα. Η 

εκμάθησή της συμβάλλει στην κοινωνική κινητικότητα και επαγγελματική ένταξη 

του ατόμου στη χώρα υποδοχής. 

Ο όρος «μειονοτική γλώσσα» αναφέρεται στη γλώσσα που μιλιέται από μικρό 

αριθμό ομιλητών σε σχέση με την ευρύτερη γλώσσα  και παραπέμπει σε μια μικρή 

από αριθμητική, περιορισμένη από τοπική και κατώτερη από κοινωνική άποψη 

γλώσσα (Σκούρτου & Κούρτη, 2015). Όπως υποστηρίζεται η ομάδα που τη 

χρησιμοποιεί ως μητρική έχει μειοψηφικό χαρακτήρα (Κοιλιαρή, 2005). Ο όρος 

αυτός εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες όπως η ένταση των γλωσσικών 

ερεθισμάτων, οι πολιτικές και εθνικές πεποιθήσεις και οι δυνατότητες χρήσης της 

γλώσσας αυτής στο περιβάλλον (Ηoffman, 1991· Τριάρχη-Herrmann, 2005:32).  
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1.2.4 Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσική ικανότητα 

Η συνύπαρξη και η επαφή δύο διαφορετικών γλωσσών σε μια περιοχή είναι ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο που διαμορφώνει το φαινόμενο της διγλωσσίας. Όλες οι χώρες 

του κόσμου, όλες οι κοινωνικές τάξεις, όλες οι ηλικιακές κατηγορίες είναι, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δίγλωσσες (ή πολύγλωσσες), έστω κι αν οι 

δίγλωσσοι ομιλητές σπάνια έχουν ισορροπημένη γλωσσική ικανότητα στις δύο 

γλώσσες. Η γλωσσική ικανότητα ωστόσο, είναι μια ευρεία έννοια που περιγράφει μια 

υποκειμενική εσωτερική αναπαράσταση της γλώσσας (Μαλιγκούδη, 2010). Σύμφωνα 

με τον Baker (2001), υπάρχουν τέσσερις βασικές γλωσσικές ικανότητες: κατανόηση 

προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και παραγωγή 

γραπτού λόγου. Η κάθε ικανότητα μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ανεπτυγμένη. Επικρατεί η άποψη του διαχωρισμού της «ακαδημαϊκής» γλωσσικής 

ικανότητας από τη «διαλογική» ικανότητα που μπορεί να εμφανίζουν οι δίγλωσσοι 

ομιλητές στη μία ή και στις δύο γλώσσες. Ενδέχεται δηλαδή άτομα που 

παρουσιάζουν κάποια ευχέρεια στη διεξαγωγή μιας απλής συζήτησης να μην 

μπορούν να ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος. Για παράδειγμα οι δίγλωσσοι μαθητές που ενώ παρουσιάζουν 

ικανοποιητικές ικανότητες στην καθημερινή τους επικοινωνία και στις δύο γλώσσες 

αποτυγχάνουν στα μαθήματα του σχολείου (Cummins, 2005). 

Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι τα δίγλωσσα παιδιά που προέρχονται 

στην πλειοψηφία τους από μικτές οικογένειες ή οικογένειες μεταναστών με 

διαφορετική εθνικότητα, και για λόγους ένταξης στην κοινωνία ή διατήρησης της 

μητρικής τους γλώσσας, διατηρούν την επαφή και με τις δύο  γλώσσες. Η γλωσσική 

τους ανάπτυξη εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως το κοινωνικό πλαίσιο, οι 

γλωσσικές στάσεις, η εκπαίδευση και άλλα. Τον σημαντικότερο ρόλο όμως στη 

διαμόρφωση των παιδιών την έχει η οικογένεια, η οποία καθορίζει τη γλωσσική 

διατήρηση ή μετατόπιση (Pearson, 2002). Οι στάσεις αλλά και οι συμπεριφορά των 

γονιών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη γλωσσική επιλογή των παιδιών. Οι 

δίγλωσσοι μαθητές που ανήκουν στη δεύτερη γενιά μεταναστών στην οποία 

επικεντρώνεται αυτή η εργασία αντιμετωπίζονται ως μαθητές της ελληνικής και όχι 

με το συνολικό γλωσσικό ρεπερτόριο τους. Από την άλλη αυτοί που 

αντιμετωπίζονται ως μαθητές με το συνολικό γλωσσικό τους ρεπερτόριο 

ενθαρρύνονται να κάνουν τις συνδέσεις ανάμεσα στις γλώσσες τους. Αυτές οι 
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συστηματικές συνδέσεις βοηθούν στην επιτάχυνση στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής 

γλώσσας (Γογωνάς 2006· Σκούρτου κ.ά. 2004).  

1.2.5 Γλωσσική επιλογή και χρήση 

Τα παιδιά των μεταναστών σε κάθε χώρο επικοινωνίας και κοινωνικής κινητικότητας 

εναλλάσσουν τα επίπεδα του λόγου τους επιλέγοντας διαφορετικές χρήσεις στις 

γλώσσες τους (Κοιλιάρη, 2005, σ. 35). Η γλωσσική χρήση συνδέεται άμεσα με τη 

γλωσσική επιλογή και αποτελεί την τελική πράξη της γλωσσικής επιλογής που κάνει 

ο δίγλωσσος ομιλητής. Οι πέντε κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική 

συμπεριφορά των δίγλωσσων είναι η οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον, η 

εκπαίδευση, η θρησκεία και η εργασιακή απασχόληση. Με το συνδυασμό αυτών των 

τομέων ποικίλει και η επιλογή των γλωσσών (Romaine 1995:30). Συγκεκριμένα, το 

σχολείο αποτελεί πεδίο άσκησης γλωσσικής πολιτικής επηρεάζοντας έτσι τη 

γλωσσική επιλογή και χρήση (Κοιλιάρη, 2005, σ. 42).  Επίσης, μπορούμε να πούμε 

ότι η γλωσσική χρήση του ατόμου καθορίζεται από τις προσωπικές ανάγκες, την 

περίσταση και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η επιλογή της γλώσσας εν τέλει 

σηματοδοτεί συγκεκριμένες κοινωνικές αξίες και αντικατοπτρίζει την εντύπωση που 

θέλει να δώσει ο ομιλητής στους άλλους (Κοιλιάρη, 2005, σ.31).  

Ο Mackey το 1976 παρόμοια, αποδίδει τις γλωσσικές επιλογές ενός 

δίγλωσσου ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Η γλωσσική επιλογή του ομιλητή 

επηρεάζεται από τα κίνητρα του ομιλητή, τις αντιλήψεις του, την ηλικία του, το χώρο 

της επικοινωνίας,  το γλωσσικό ύφος αλλά και το θέμα της συζήτησης (Σέλλα-Μάζη, 

2001, σ. 79-80). Ο Ferguson υποστήριξε πως οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, ως 

δίγλωσσοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τη «χαμηλή» μειονοτική γλώσσα, της 

χώρας προέλευσης τους, σε συναναστροφές με συνομηλίκους ή για θέματα σχετικά 

με την οικογενειακή ζωή και στα ζητήματα της γλωσσικής τους κοινότητας ενώ την 

ισχυρή γλώσσα, της χώρας υποδοχής, σε γλωσσικές περιστάσεις που σχετίζονται με 

την «κυρίαρχη» γλωσσικά ομάδα (Γογωνάς, Μαλιγκούδη, 2010). Επίσης, σύμφωνα 

με την Τριάρχη-Hermann, (2000:181-189) οι ομιλητές ανάλογα με το θέμα, την 

περίσταση και τον δέκτη της συζήτησης κάνουν και τις αντίστοιχες γλωσσικές 

επιλογές, παράγοντες που σχετίζονται με τα κίνητρα που έχει κάποιος στο εκάστοτε 

πλαίσιο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η ηλικία του συνομιλητή αποτελεί 

αποφασιστικής σημασίας παράγοντα γλωσσικής επιλογής καθώς η χρήση της 

εθνοτικής/μητρικής γλώσσας συνδέεται με άτομα μεγαλύτερα (πρώτη γενιά 
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μεταναστών) ενώ αντίθετα η ελληνική γλώσσα με νεότερης ηλικίας άτομα. Τέλος, 

ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μια γλώσσα έναντι της άλλης για 

προσωπικούς ή συναισθηματικούς λόγους αναδεικνύοντας κοινωνικές αξίες και 

φανερώνοντας την εντύπωση που θέλει να δώσει ο ομιλητής στους άλλους 

(Κοιλιαρή, 2005:31, Σελλά-Μάζη, 2001:80). 

Σύμφωνα με ανθρωπολόγους η γλωσσική επιλογή είναι συνυφασμένη με τις 

πολιτισμικές αξίες και στάσεις του κάθε ομιλητή, μιας και η γλώσσα μεταδίδει 

πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες. Μάλιστα, οι ίδιοι ισχυρίζονται πως ο κάθε 

ομιλητής αντιπροσωπεύει και μια αλλαγή στην έκφραση των πολιτισμικών αξιών με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται η γλωσσική συμπεριφορά (Κοιλιάρη 2005: 41· Νικολάου 

2013). Επιπλέον, δίνουν πολλή σημασία στην εναλλαγή γλωσσών και τονίζουν ότι 

τόσο οι πολιτισμικές καταβολές τους όσο και η εθνογλωσσική ταυτότητα των 

συνομιλητών επηρεάζουν τη γλωσσική τους συμπεριφορά. 

1.2.5.1 Πεδία χρήσης της γλώσσας 

Η κοινωνιολογική προσέγγιση ασχολείται με την ανάλυση των χώρων γλωσσικής 

συμπεριφοράς. Οι διάφορες γλώσσες υπάρχουν και ομιλούνται επειδή υπάρχουν 

συγκεκριμένοι χώροι, όπου για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, πρέπει να γνωρίζουν 

πώς να τις χειριστούν. Θεωρούμε δηλαδή ότι για την κάθε γλώσσα υπάρχει αυτό που 

ο Fishman ορίζει ως πεδίο της γλώσσας (domain), δηλαδή έναν χώρο που 

οριοθετείται γεωγραφικά, κοινωνικά, επαγγελματικά και όπου ο χρήστης καλείται να 

χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ή τις γλώσσες με συγκεκριμένο τρόπο (Σκούρτου, 1997, 

σελ. 54).  

Τα πεδία χρήσης της γλώσσας αναφέρονται σε σημαντικούς θεσμούς όπως η 

οικογένεια, οι φίλοι, η εργασία, η εκπαίδευση, η θρησκεία, η κυβέρνηση. Όσο 

υπάρχουν πεδία ή χώροι χρήσης μιας ορισμένης γλώσσας, οι γλωσσικές επιλογές 

στην αντίστοιχη γλώσσα διατηρούνται. Η κατάργηση κάποιου τομέα οδηγεί σε 

συρρίκνωση τη διγλωσσία των ομιλητών (Σκούρτου, 2002, σ. 2). Ωστόσο, πάντα θα 

πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η γλωσσική επιλογή και χρήση είναι αποτέλεσμα 

συγκερασμού πολλών μεταβλητών και έτσι η γλωσσική επιλογή και χρήση κάθε άλλο 

παρά προβλέψιμη και σταθερή μπορεί να είναι. 
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1.2.6 Γλωσσική μετατόπιση / Γλωσσική διατήρηση 

Η γλωσσική μετατόπιση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας μια γλωσσική 

κοινότητα που βρίσκεται σε κατάσταση επαφής (και η οποία αποτελείται από 

δίγλωσσους ομιλητές) σταδιακά σταματά να χρησιμοποιεί την μία από τις δύο 

γλώσσες για χάρη της άλλης. Η περισσότερο ευνοούμενη γλώσσα είναι σχεδόν χωρίς 

εξαίρεση εκείνη της γλώσσας της πλειοψηφίας ή της κυρίαρχης γλωσσικής ομάδας. 

Στον διεθνή χώρο, η γλωσσική μετατόπιση στην κυρίαρχη γλώσσα αναδεικνύεται σε 

κοινωνικό-γλωσσικό φαινόμενο που γίνεται με γοργούς ρυθμούς. Αν όμως μια 

γλώσσα με μικρή απήχηση και κύρος έχει ως μοναδικούς, τελευταίους ομιλητές τα 

μέλη της εν λόγω κοινότητας και πάψει να χρησιμοποιείται εντελώς, τότε η γλώσσα 

κινδυνεύει να χαθεί και να οδηγηθεί σε «γλωσσικό θάνατο» (Ravindranath, 2009). 

Η γλωσσική μετατόπιση (ή υποχώρηση ή μετακίνηση) [language shift], 

δηλαδή η αντικατάσταση μίας γλώσσας από μία άλλη ως κύριο μέσο 

κοινωνικοποίησης μέσα σε μία κοινότητα λαμβάνει χώρα σε πολλές δίγλωσσες 

κοινότητες (Αppel & Muysken, 1987). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κομμάτι του 

τομέα της εξέλιξης των γλωσσών και είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της 

γλωσσικής επιλογής (Κωστούλα - Μακράκη, 2001: 71). Υποστηρίζεται ότι αν μια 

γλώσσα φτάσει σε απώλεια ή και θάνατο, η πιθανότητες να θεωρηθεί ξανά ως πρώτη 

και πρωταρχική γλώσσα μια κοινότητας είναι ελάχιστες (Ravindranath, 2009). Στην 

Ελλάδα, η γλωσσική μετατόπιση συχνά συνδέεται, ως συνέπεια, με την αύξηση της 

κυριαρχίας της ελληνικής γλώσσας (πλειοψηφική) στη δεύτερη γενιά μεταναστών 

που εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία και αναζητούν μια νέα κοινωνική 

ταυτότητα (Τσοκαλίδου, 2012: 71). Σύμφωνα με τον Weinreich (1979), ως γλωσσική 

υποχώρηση ορίζεται η αλλαγή από την συνηθισμένη χρήση μιας γλώσσας προς μια 

άλλη. 

Από την άλλη, η έννοια της γλωσσικής διατήρησης αναφέρεται στη 

διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας από γενιά σε γενιά. Κατά τον Pauwels, ο όρος 

γλωσσική διατήρηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση στην οποία 

ένας ομιλητής ή μια ομάδα ομιλητών ή μια γλωσσική κοινότητα εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους σε μερικούς ή και όλους τους κοινωνικούς χώρους 

(domains) παρά τον ανταγωνισμό με την κυρίαρχη γλώσσα που επικρατεί σε όλες τις 

εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής (Baker 2001; Pauwels, 2004, σελ. 719). Η γλωσσική 

διατήρηση είναι μια πολύπλευρη έννοια. Μπορεί να αναφέρεται στη χρήση της 
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μειονοτικής γλώσσας αλλά και τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτή (Tannenbaum & 

Berkovich, 2005: 291).  

Οι αιτίες και οι συνέπειες της γλωσσικής μετατόπισης είναι πολλές και 

βρίσκονται στην διασταύρωση των αντιλήψεων των ομιλητών. Οι στάσεις αυτές 

αφορούν τη γλώσσα, τη γλωσσική χρήση (και χρησιμότητα) σε μια γλωσσική 

κοινότητα καθώς και την μεταβαλλόμενη δομή της ίδια της γλώσσας, τα οποία θα 

αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο.  

1.2.6.1 Παράγοντες που ευνοούν τη γλωσσική μετατόπιση ή διατήρηση 

Έρευνες για τη γλωσσική διατήρηση και τη γλωσσική μετατόπιση εστιάζονται στην 

υποχώρηση μικρών με χαμηλό κύρος γλωσσικών ομάδων οι οποίες αντικαθιστούν τις 

γλώσσες τους με τη γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας.  Στην έρευνά μας, ζητούμενο 

είναι να δούμε την μεταβλητή της γλωσσικής διατήρησης ή μετατόπισης στην επαφή 

των γλωσσικών ομάδων με την κυρίαρχη γλώσσα, την ελληνική. Διαφορετικοί 

παράγοντες καθορίζουν κάθε φορά τους ρυθμούς με τους οποίους μία μειονοτική 

ομάδα θα εγκαταλείψει τη γλώσσα της και θα μετακινηθεί γλωσσικά προς την 

κυρίαρχη, πλειονοτική γλώσσα (Μιχαήλ, 2010). 

α) Αντικειμενικοί παράγοντες  

Υπάρχουν πολλοί  παράγοντες για τη γλωσσική διατήρηση ή μη μιας γλώσσας 

σε ένα περιβάλλον. Αρχικά, ένας παράγοντας που οδηγεί σε γλωσσική μετατόπιση 

είναι οι συνεχείς και πρόσφατες μετακινήσεις πληθυσμών και το σημείο 

μετανάστευσης (χώρα υποδοχής) και οι αλλαγές στις σχέσεις δύναμης και κύρους 

μεταξύ των ομάδων (Fishman, 1964).  Για πολλούς, η αριθμητική δύναμη μιας 

ομάδας ομιλητών που ζουν στο ίδιο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει λόγος για 

ενίσχυση της γλωσσικής διατήρησης επειδή παρέχει ευκαιρίες γλωσσικής επαφής. 

Τέλος, η χρήση της μειονοτικής γλώσσας στο σχολείο ή οι φιλικές σχέσεις μεταξύ 

συνομηλίκων, η ταύτιση με την «εθνοτική» ομάδα, η συχνότητα των επαφών με την 

κυρίαρχη γλώσσα και η γλωσσική και πολιτισμική ομοιότητα με την κυρίαρχη ομάδα 

παίζουν ρόλο στη διατήρηση ή μη της μητρικής γλώσσας (όπως αναφέρεται σε 

Baker, 2001: 100).  

β) Κοινωνικοί χώροι χρήσης της γλώσσας 

Υπάρχουν όμως και οι παράγοντες όπου εξαρτώνται από το περιβάλλον 

εγκατάστασης καθώς και τους κοινωνικούς χώρους χρήσης της γλώσσας (Fishman, 
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1964) οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση ή μετατόπιση. Ειδικότερα, το 

οικογενειακό περιβάλλον και οι επαφές με άτομα της ίδιας γλωσσικής ομάδας 

βοηθούν στη διατήρηση της μητρικής γλώσσας. Ωστόσο, όσον αφορά τις φιλίες στη 

δεύτερη γενιά μεταναστών οι απόψεις διίστανται και μάλλον οδηγούν σε μετατόπιση 

προς την κυρίαρχη γλώσσα παρά σε γλωσσική διατήρηση (Clyne, 1991).  

Το οικογενειακό περιβάλλον και οι συνθήκες μέσα σε αυτό θεωρούνται 

σημαντικός χώρος σταθερότητας της γλώσσας. Η οικογένεια καλλιεργεί τις στάσεις 

και τις αντιλήψεις απέναντι στις δύο γλώσσες και λειτουργεί ως φορέας γλωσσικής 

τους κοινωνικοποίησης  (Μαλιγκούδη, 2010). Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός 

ότι οι μητέρες, με το να μιλούνε στα παιδιά τους την εθνοτική γλώσσα γίνονται 

θεματοφύλακες των παραδόσεων (Κοιλιάρη, 2005, σ. 48), αποτελώντας κατεξοχήν 

φορείς της διατήρησης της γλώσσας (Τσοκαλίδου, 2008δ, σ. 194). Παρόλα αυτά, οι 

γονείς και περισσότερο οι γυναίκες δεν καταφέρνουν πάντα να διατηρήσουν την 

επαφή με τη μητρική γλώσσα, καθώς η αγωνία που αισθάνονται για τα παιδιά τους, 

ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον και η ευρύτερη  

κοινωνική καταξίωση που επιδιώκουν, τους οδηγεί ασυνείδητα στην υπονόμευση της 

μητρικής γλώσσας (Κοιλιαρή 2005: 48). Εντούτοις, παίζει ρόλο και η σύσταση της 

οικογένειας καθώς τα παιδιά από ομοιογενή γλωσσικά ζευγάρια έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να διατηρήσουν και να μεταδώσουν τη μητρική τους γλώσσα από γενιά 

σε γενιά σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους (Clyne & 

Klipp, 1997). 

Επιπλέον, ο ρόλος της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας υποδοχής καταλαμβάνει σπουδαία θέση στη διατήρηση ή υποχώρηση των 

μειονοτικών γλωσσών. Η απουσία της μητρικής μειονοτικής γλώσσας από το σχολικό 

πρόγραμμα, οι στερεοτυπικές ταυτίσεις εις βάρος των Αλβανών μεταναστών και η 

έλλειψη θεσμικής υποστήριξης της γλώσσας είναι κάποια παραδείγματα γλωσσικής 

μετακίνησης. Αντίθετα, το σχολείο όταν διδάσκει τη γλώσσα των μεταναστών 

θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης της. Το σχολικό σύστημα μπορεί 

να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνση της διατήρησης της γλωσσικής ή 

πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από θεσμική υποστήριξη (Gogonas, 2009: 107). Τα 

συμπληρωματικά σχολεία γλώσσας όπως χαρακτηρίζονται από τους Creese et al. 

(2006) ή τα τμήματα μητρικής γλώσσας (Μαλιγκούδη, 2012) όπου οι μαθητές 

μπορούν να διδαχθούν τη μητρική τους γλώσσα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον 
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προσδιορισμό της ταυτότητας των παιδιών αλλά και στη διατήρηση των γλωσσών 

(Creese et al, 2006: 25). Επιπλέον, αυτού του τύπου τα σχολεία παρέχουν ευκαιρίες 

για κοινωνικοποίηση της δεύτερης γενιάς μεταναστών, δηλαδή των παιδιών 

(Gogonas, 2009: 99). 

Σε γενικές γραμμές, τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

παίζουν καταλυτικό ρόλο στην συχνή ή μη χρήση μιας «μειονοτικής ποικιλίας. Αυτό 

γίνεται επειδή αλλαγές στον τρόπο ζωής μιας ομάδας οι οποίες μπορεί να 

αποδυναμώσουν τα κοινωνικά δίκτυα ως προς τη χρήση της μητρικής οδηγούν στην 

μετατόπιση προς την κυρίαρχη γλώσσα (Fishman, 1964). Βέβαια η χρήση της 

γλώσσας από μητρική σε μητρική και η πιθανότητα διατήρησης της, διαφέρει 

ανάλογα την εθνικότητα, την συχνότητα και το κύρος της γλωσσικής ομάδας. Τέλος, 

η ύπαρξη ιδρυμάτων που υποστηρίζουν την καλλιέργεια της μειονοτικής/μητρικής 

γλώσσας όπως για παράδειγμα τα κοινοτικά σχολεία που προωθούν της διδασκαλία 

της γλώσσας των παιδιών των μεταναστών (Clyne, 1991:107). Ενώ από τη άλλη η 

αυξημένη πολιτιστική δραστηριότητα στην πλειονοτική γλώσσα και η διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα ωθούν συμβάλλουν 

στη γλωσσική μετατόπιση. Η γλωσσική διατήρηση βασίζεται σε αντιλήψεις σχετικά 

με τη γλώσσα, τη χρήση της και την εθνογλωσσική ομάδα (Yagmur & Akinci, 2003). 

1.2.7 Ο ρόλος των γονέων στην διατήρηση/μετατόπιση της μητρικής γλώσσας 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στη γλωσσική μετακίνηση είναι η 

στάση των ίδιων των ομιλητών μιας κοινότητας απέναντι στη μητρική τους γλώσσα 

που συνδέεται με την υποκειμενική γλωσσική χρήση και συμπεριφορά. Οι αρνητικές 

στάσεις που έχουν οι ομιλητές προς την γλώσσα και την κουλτούρα της χώρας 

καταγωγής συνήθως σχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα και στάσεις για τον 

εαυτό τους ή για την εθνική ομάδα στην οποία ανήκουν. Επίσης, συνδέονται με 

αδιαφορία για την ενεργή μετάδοση στις νεότερες γενιές, κάτι που αποτελεί κομβικό 

σημείο για την αναχαίτιση μιας επερχόμενης εγκατάλειψης της μειονοτικής γλώσσας. 

Έτσι,  η υποτίμησή της μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα στην υιοθέτηση της 

κυρίαρχης γλωσσικής ποικιλίας ή στην υποχώρηση της «μεινοτικής» γλωσσικής 

ποικιλίας όπως συμβαίνει με τις γλώσσες που έχουν χαμηλότερο κύρος (Κακριδή Μ.- 

Φερράρι, 2007). Αντίθετα, οι θετικές στάσεις απέναντι στη μειονοτική γλώσσα 

μπορεί να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων με σκοπό τη διατήρησή της  ή ακόμα και να 

επιδράσουν σημαντικά στην εκμάθηση νέων γλωσσών (Κακριδή Μ.- Φερράρι, 
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2007).Το ίδιο συμβαίνει και με την στάση των ομιλητών της πλειονοτικής γλώσσας 

προς τις γλώσσες των διαφόρων εθνικοτήτων που ανάλογα την υποστήριξη ή όχι σε 

κάθε μια από αυτές καθορίζει την αντίστοιχη διατήρηση ή υποχώρησή της 

(Μαλιγκούδη 2010· Pauwels 2004). 

Επιπλέον, οι επαφές με τη μητρική γλώσσα συνδέονται με τις θετικές στάσεις 

απέναντι της. Έτσι, η κοινή και εύκολη απόσταση από την πατρίδα, όπως ισχύει για 

την Ελλάδα-Αλβανία, η συχνότητα των ταξιδιών προς αυτήν και η θετική αντίληψη 

ότι η μητρική γλώσσα αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας για ένα άτομο ενισχύουν τη 

γλωσσική διατήρηση. Παρόμοια η επιθυμία των ομιλητών να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους και οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί (Σελλά-Μάζη, 2001· Baker, 

2001) επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση της μητρικής τους γλώσσας. Αντίθετα, 

στιγματισμένες αλλαγές από τα μέλη της μειονοτικής ομάδας ως προς τις αξίες και τη 

γλώσσα της χώρας καταγωγής επιτυγχάνουν τη γλωσσική μετατόπιση (Fishman, 

1964). Οι γονείς προσπαθούν ώστε τα παιδιά τους να αφομοιώσουν τη γλώσσα της 

χώρας στην οποία ήρθαν, καθώς αυτόματα αυτή γίνεται πιο ισχυρή. Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά θα καταφέρουν να ενταχθούν πιο ομαλά στο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, οι γονείς επιθυμούν την επαφή των παιδιών τους με τη μητρική 

τους γλώσσα επειδή την θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά για την σύνδεση 

τους με την εθνική ταυτότητα, για την ταύτιση τους με την  πολιτισμική και 

γλωσσική κληρονομιά της χώρας καταγωγής τους, αλλά και την επαφή με συγγενείς 

(Zhang & Slaughter- Defoe, 2009). 

 

1.3 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.3.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στην ένταξη των μεταναστών 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικότατο σταθμό συνύπαρξης μεταναστών και γηγενών 

ενισχύοντας την διαδικασία ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης της δεύτερης 

γενιάς μεταναστών. Η ύπαρξη της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον 

άλλαξε την σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Στην Ελλάδα, η ένταξη των παιδιών μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται 

ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη άδειας διαμονής των γονέων. Έτσι, ακόμα και τα 
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παιδιά των μη μόνιμα διαμενόντων μεταναστών εγγράφονται και παρακολουθούν την 

ελληνική εκπαίδευση (Χαλιάπα, 2009 ). 

Τρία είναι τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών 

που  εισέρχονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτον, δεν γνωρίζουν καλά 

ή γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα. Δεύτερον, δεν γνωρίζουν τις 

αναγκαιότητες του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο «υποχρεούνται» να 

ενταχτούν και τέλος, έχουν διατηρήσει κοινωνικά στοιχεία από μια άλλη πολιτισμική 

οικονομική και πολιτική πραγματικότητα την οποία κρατούν ζωντανή οι γονείς τους 

(Χαλιάπα, 2009). Επιπλέον, η εκμάθηση και η εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα 

μπορεί να είναι από τα πιο βασικά προβλήματα που συναντούν οι μετανάστες 

μαθητές στο σχολείο και ταυτόχρονα το πιο καθοριστικό για την ένταξή τους. Στις 

περιπτώσεις που οι γονείς είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα ή έχουν ικανοποιητικό 

μορφωτικό επίπεδο, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες στη μαθησιακή 

διαδικασία με αποτέλεσμα να μη συναντήσουν πολλά εμπόδια και να ενταχθούν 

γρηγορότερα. Επομένως, ένα κομβικό σημείο στην αξιολόγηση της γενικότερης 

μεταναστευτικής πολιτικής μιας χώρας αλλά και της επιτυχούς ενσωμάτωσης των 

παιδιών μεταναστών στην κοινωνία της, αποτελεί η επιτυχία ή αποτυχία των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο (Μουσούρου, 2006 στο Χαλιάπα, 2009).   

Άλλη άποψη που παραγκωνίζει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των 

μεταναστών διαφορετικής εθνικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι η αναντιστοιχία της ηλικίας τους με την τάξη 

φοίτησης τους στο σχολείο. Σύμφωνα με τους Γογωνάς & Μιχαήλ (2014), η δεύτερη 

γενιά μεταναστών που προέρχονταν από γονείς που ήρθαν τα πρώτα χρόνια στην 

Ελλάδα και είχαν κυρίως Αλβανική υπηκοότητα, εντάχθηκαν σε μικρότερες τάξεις 

από την ηλικία τους, χωρίς να ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Αυτό τους έκανε να 

αισθανθούν αφενός γλωσσικό περιορισμό, αφετέρου κοινωνική απομόνωση, καθότι η 

διαφορά ηλικίας αποτελούσε τροχοπέδη στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων . 

Επιπρόσθετα, το γεγονός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και όχι της 

μητρικής αυξάνει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των αλλοεθνών και των αυτοχθόνων 

όσον αφορά τις μαθησιακές δεξιότητες. Υποστηρίζεται η άποψη ότι ένας μαθητής 

που δεν μιλάει στο σπίτι του τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, έχει τρείς φορές 

περισσότερες πιθανότητες από κάποιον μαθητή ομιλητή της γλώσσας να ανήκει 

στους πιο αδύναμους μαθητές της τάξης (Πανταζή Β., 2006).  Έτσι, η εκμάθηση της  
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μητρικής γλώσσας και η διατήρηση της αποδεικνύεται καίριας σημασίας. Στηρίζει 

την ιδέα της διαπολιτισμικής συνύπαρξης και καθιστά τους μαθητές λιγότερο 

επιρρεπείς σε ρατσιστικές και ξενοφοβικές στάσεις. 

Τέλος, τα περισσότερα σχολεία στη χώρα, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις δεν 

είναι χαρακτηρισμένα ως «διαπολιτισμικά», παρόλο που τα περισσότερα φιλοξενούν 

μεγάλο ή μικρό αριθμό παιδιών μεταναστών. Στην Ελλάδα, τα σχολεία αυτά 

εκπροσωπούν ένα πολύ μικρό ποσοστό της δημόσιας εκπαίδευσης και δεν 

συμβαδίζουν με το πλήθος των αλλοδαπών μαθητών το οποίο έχει ανέλθει σχεδόν 

στο 13% στην πρωτοβάθμια και σχεδόν στο 9% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

1.3.2 Πολιτικές ένταξης στην εκπαίδευση 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, ώθησε την ελληνική πολιτεία στην θέσπιση νόμων για την εκπαίδευση των 

πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων. Βέβαια, η ελληνική πολιτεία δεν έχει υιοθετήσει 

ακόμα μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη εκπαιδευτική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, 

είναι γνωστό πως η αύξηση του αριθμού των μεταναστών και αλλοδαπών μαθητών 

στα σχολεία της Ελλάδας αναδεικνύει την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική 

πλευρά στην σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Σε όλες τις πόλεις και τις 

περιφέρειες κάθε δημόσιο ελληνικό σχολείο φιλοξενεί έναν ικανοποιητικό τις 

περισσότερες φορές αριθμό μεταναστών μαθητών που μιλά διαφορετικές γλώσσες.  

Στις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονταν μέχρι το 1990 κυριαρχούσε η 

λογική του «διαχωρισμού» και της «αφομοιωτικής-αντισταθμιστικής» προσέγγισης 

σε όλα τα επίπεδα που αφορούν κυρίως τις υποδομές, τα αναλυτικά προγράμματα, τα  

σχολικά εγχειρίδια και τις παιδαγωγικές πρακτικές. Η απομονωμένη εφαρμογή όμως 

αυτών των μέτρων οδηγούσε ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού πληθυσμού στο 

περιθώριο. Η ελληνική πολιτεία με το Ν. 1404/83 νομοθέτησε την λειτουργία των 

τάξεων υποδοχής και τον θεσμό των φροντιστηριακών τμημάτων τόσο για τους 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές από τρίτες χώρες όσο και για τους μαθητές 

που προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Η ίδρυση των τάξεων υποδοχής αποσκοπεί στη θεσμική διαχείριση της 

πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας των μαθητών και στην απόκτηση των 

κατάλληλων εφοδίων για την μελλοντική τους μορφωτική και επαγγελματική εξέλιξη 

(Χαλιάπα, 2009). Τα φροντιστηριακά τμήματα υποστηρίζουν την ενίσχυση της 
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γλώσσας και των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση της.  

Ωστόσο, οι τάξεις υποδοχής δεν λειτούργησαν στη Ελλάδα και το 1990 

επαναπροσδιορίστηκε ο νόμος που προέβλεπε την λειτουργία τους με την 

προϋπόθεση να εντάσσονται ως τμήματα στο κανονικό σχολείο. Το 1999 αλλάζουν 

ξανά οι ρυθμίσεις για τις τάξεις υποδοχής (Τ.Υ) και για τα φροντιστηριακά τμήματα 

(Φ.Τ). Οι αλλαγές επικεντρώθηκαν στο διδακτικό υλικό, τα σχολικά εγχειρίδια και 

την επιμόρφωση των δασκάλων και καθηγητών. Εν τέλει, παρόλο που λειτούργησαν 

το 2002-3 τα τμήματα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ο στόχος για την διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού 

των χωρών προέλευσης των μεταναστών μαθητών δεν επετεύχθητε. αντίθετα, 

ενισχύθηκε η γλωσσική αφομοίωση και τα προβλήματα όσον αφορά την γνώση της 

ελληνικής γλώσσας εις βάρος της ομαλής σχολικής και κοινωνικής τους ένταξης 

(Ι.ΜΕ.ΠΟ., 2003 στο Χαλιάπα, 2009). 

Η πιο σημαντική διέξοδος στα προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται 

ανάμεσα στους γηγενείς και αλλογενείς και αλλόγλωσσους μαθητές είναι η 

δια/πολυπολιτισμική προσέγγιση η οποία συνιστά παράγοντα κοινωνικοποίησης και 

ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Με το Νόμο 2413 του 1996 για την 

Εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων Εξωτερικού και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 

καλύπτεται ένα βασικό κενό σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Σκοπός της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ορίζεται «η οργάνωση και λειτουργία σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παροχή εκπαίδευσης 

σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες 

(Χαλιάπα,2009). Επιπλέον, σκοπός  της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να 

καλλιεργήσει σε όλους τους μαθητές την αναγνώριση, τον σεβασμό και την 

ενσυναίσθηση απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα και να αφυπνίσει θετικές 

στάσεις για τον κοινωνικό και πολιτισμικό πλουραλισμό και την επικοινωνία μεταξύ 

των διαφορετικών μαθητών (Χαλιάπα, 2009, Νικολάου, 2000).  Επίσης η απαλλαγή 

από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις είναι ένα βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο 

δεν υπάρχει η ισότιμη συνύπαρξη (Νικολάου, 2000). Στα σχολεία αυτά, 

εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων προσαρμοσμένα 

όμως στις ιδιαιτερότητες των «διαφορετικών μαθητών». Για να χαρακτηριστεί ένα 

σχολείο ως διαπολιτισμικό θα πρέπει ο πληθυσμός των αλλοδαπών μαθητών να 

ξεπερνά το 65% του συνόλου του μαθητικού τους δυναμικού (Συρρή, 2012). 
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Στο πλαίσιο των πρόσφατων προσφυγικών ροών, στις Δομές Υποδοχής 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (άρθρο 38 του Ν. 4415/2016, Α’ 159) εφαρμόζεται 

εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι (20) ωρών (τέσσερις ώρες ημερησίως) 

που καλύπτει τη διδασκαλία της ελληνικής, των μαθηματικών, των αγγλικών και των 

ΤΠΕ, ενώ περιλαμβάνει καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι Δομές 

Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων λειτουργούν είτε εντός των κέντρων φιλοξενίας 

είτε εντός των σχολικών μονάδων κατά το απογευματινό πρόγραμμα, ώστε να μην 

επιβαρύνουν οργανωτικά τις σχολικές μονάδες. Με την ίδρυση και λειτουργία των 

ΔΥΕΠ η ελληνική πολιτεία ανταποκρίνεται με τρόπο ουσιαστικό και παιδαγωγικά 

ώριμο στην αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών προσφύγων, που 

συνιστά θέμα πολυσύνθετο (Ι.Ε.Π., 2019). 

Συμπερασματικά, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν χώροι προώθησης της 

γλωσσικής κληρονομιάς των μεταναστών δεύτερης γενιάς και ως εκ τούτου 

συντελούν στην ομαλή ενσωμάτωσης τους στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με 

τους Appel and Muysken (όπως αναφέρεται στο Γογωνάς, 2009) η χρήση της 

γλώσσας ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο είναι διαφορετική. Αυτή η διαφορά 

μπορεί να προκαλέσει αποτυχία όσον αφορά τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και να 

οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο: ότι η μητρικές γλώσσες των παιδιών μεταναστών 

ευθύνονται για την σχολική αποτυχία και συνεπώς ενισχύονται και οι αρνητικές 

αντιλήψεις της εθνοτικής/μητρικής γλώσσας (Cummins, 1978; Hatzidaki and 

Kyriazis, 2003; Σκούρτου, 2004). Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο εάν 

εισαχθεί η γλώσσα των μεταναστών στο σχολείο και παρέχονται εγκαταστήσεις 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας (Baker 2000, 2006; Cummins, 2000). Με άλλα 

λόγια,  αν ευνοείται ένας διαπολιτισμικός και όχι αφομοιωτικός προσανατολισμός 

στην εκπαίδευση μειονοτικών μαθητών. Η καθιέρωση της διδασκαλίας της γλώσσας, 

της ιστορίας και του πολιτισμού των μεταναστευτικών κοινοτήτων τόσο στα παιδιά 

των μεταναστών όσο και στους γηγενείς μαθητές προάγει την ένταξη των πρώτων και 

την ευκολότερη διασύνδεση τους με το σχολείο και την κάθε μεταναστευτική 

οικογένεια (Χαλιάπα, 2009). 

Η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να θεσμοθετήσει την διδασκαλία τους 

στα σχολεία παρά μόνο δικαίως κάνει μια προσπάθεια για την αλβανική γλώσσα που 

εκπροσωπεί το 53% σχεδόν των μεταναστών (Σκούρτου, 2011). Οι θεσμοθετημένες  

τάξεις Υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα λειτουργούν προς την κατεύθυνση 
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της γρήγορης προσαρμογής των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και δεν 

ενισχύεται το γλωσσικό κεφάλαιο που αυτοί μεταφέρουν από τη χώρα προέλευσής 

τους.  

1.4 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ 

Η ελληνική κοινωνία είναι πολυπολιτισμική και προσφέρει ένα περιβάλλον επαφής 

των γλωσσών. Σε κάθε κοινότητα, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, εντοπίζεται ένας 

πληθυσμός μεταναστών και προσφύγων που ήρθαν την τελευταία εικοσιπενταετία, η 

διγλωσσία του οποίου διαφέρει από αυτήν των ιστορικών γλωσσικών μειονοτήτων. 

Οι μετανάστες, όταν εγκαθίστανται στην Ελλάδα φέρνουν μαζί τους και τη μητρική 

τους γλώσσα. Αυτή η μητρική γλώσσα, συγκεκριμένα αυτές οι μητρικές γλώσσες 

είναι οι γλώσσες των μεταναστών που στελεχώνουν όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Ακούγονται δίπλα μας, γύρω μας, και χρησιμοποιούνται τόσο από την 

πρώτη γενιά μεταναστών όσο και από τη δεύτερη. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι μεταξύ όλων των παραγόντων που προωθούν ή 

εμποδίζουν την μετατόπιση μια γλώσσας, η πιο σημαντική είναι αναμφισβήτητα η 

αξία που αποδίδουν στη γλώσσα οι ίδιοι οι ομιλητές. Αξίζει να αναφερθεί και η 

άποψη των Grenoble και Whaley, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι υποκειμενικές 

συμπεριφορές μιας γλωσσικής κοινότητας απέναντι στην δική τους και τις άλλες 

γλώσσες είναι ύψιστης σημασίας για την πρόβλεψη της γλωσσικής μετατόπισης 

(1998: 24 στο Μ.  Ravindranath, 2009). Ωστόσο παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις 

οι μειονοτικές γλώσσες δεν έχουν την κοινωνική αποδοχή και θετική αντιμετώπιση 

από όλους σε μια κοινωνία, αν η (μειονοτική) γλώσσα  εκτιμάται ρητά ή όχι, θα 

πρέπει να υπάρχει η επιθυμία από τους ομιλητές αυτής της γλώσσας να την μιλούν. 

Για πολλούς αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η γλώσσα κατέχει «συγκεκαλυμμένο» 

κύρος στην κοινωνία ως δείκτης ταυτότητας της ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί 

απλώς να εξηγηθεί ως η γλώσσα που διατηρεί την επικοινωνιακή χρησιμότητα στην 

κοινότητα. Αν και το δεύτερο πολλές φορές αποσιωπάται, το πρώτο εξαρτάται από 

ατομική αλλά και κοινωνική γλωσσική ιδεολογία (Μ. Ravindranath, 2009). 

Σχετικά με την μελέτη της γλωσσικής ιδεολογίας, όπως επισημαίνει η 

Woolard (1998), γλωσσική ιδεολογία είναι "οποιαδήποτε δέσμη πεποιθήσεων σχετικά 

με τη γλώσσα που εκφράζουν οι χρήστες ως εξορθολογισμός ή δικαιολόγηση της 

αντιληπτικής δομής και χρήσης της γλώσσας "(Silverstein, 1979: 193) προς την 
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κατεύθυνση της γλωσσικής ιδεολογίας η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τις στάσεις 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς απέναντι στις γλώσσες στην ελληνική πολύγλωσση 

κοινότητα. Αυτό, με μια βασική υπόθεση ότι η γλωσσική πίστη  και η αφομοίωση 

στη χρήση της μητρικής γλώσσας είναι ζωτικής σημασίας για τη γλωσσική 

διατήρηση και προώθηση κυρίως των μειονοτικών γλωσσών (M. Ravindranath, 

2009). 

1.4.1 Τι είναι οι γλωσσικές στάσεις 

Ως στάση, γενικά, λέγεται η προδιάθεση του ατόμου και η έκφραση κριτικής και 

υποκειμενικής σκέψης για τα διάφορα ζητήματα ή πρόσωπα της καθημερινότητας 

του, είτε έχουν θετική είτε έχουν αρνητική απήχηση. Για τον Baker (1992) οι στάσεις 

είναι πιο υποσυνείδητες αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν την 

συνέχεια και πορεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Crystal, “Οι 

γλωσσικές στάσεις είναι τα συναισθήματα που οι άνθρωποι έχουν για τη γλώσσα 

τους ή για τις γλώσσες των άλλων”. Τα συναισθήματα αυτά παρουσιάζονται ως 

ακραία, θετικά ή αρνητικά, ευνοϊκά ή δυσμενή (1992: 47, αναφέρεται στο 

Ανδρουλάκης, 2008: 30).  

Οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα/γλώσσες τους είναι ένα 

σημαντικό θέμα της κοινωνιογλωσσολογίας γιατί αναφέρεται σε μια υποκειμενική 

διάσταση της γλωσσικής συμπεριφοράς. Όπως αναφέρουν και οι Myers-Scotton 

(2006), «οι στάσεις απέναντι στις μητρικές γλώσσες και τη χρήση τους είναι 

αξιολογήσεις που κάνουν οι ίδιοι οι δίγλωσσοι ομιλητές για την αξία μιας 

συγκεκριμένης γλώσσας». Σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, όταν πρόκειται για τη 

γλώσσα που έχει χαμηλό κύρος ή είναι στιγματισμένη σε μια κοινότητα, όπως 

συμβαίνει με την αλβανική γλώσσα στην ελληνική κοινωνία, οι θετικές ή οι 

αρνητικές στάσεις μπορεί να επηρεάσουν πρώτα απ' όλα την «επιβίωση» ή την 

υποχώρηση της συγκεκριμένης γλωσσικής ποικιλίας στην κοινωνία υποδοχής. Η 

γλωσσική απόκλιση ή τελικά η διατήρηση μιας γλώσσας αντικατοπτρίζει την 

επιθυμία του ομιλητή να διαχωριστεί κοινωνικά ή να δώσει έμφαση στην ταυτότητά 

του ως μέλος μιας διαφορετικής ομάδας. Επίσης, ο Fasold  κάνει λόγο για την δύναμη 

των γλωσσικών στάσεων να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις στάσεις των 

ίδιων των μεταναστών για τις μητρικές τους γλώσσες αλλά και την εκμάθηση μιας 

δεύτερης γλώσσας (Fasold, 1984: 149, όπως αναφέρεται στο Ανδρουλάκης, 2008: 31) 
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όπως είναι η ελληνική για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς στην συγκεκριμένη  

έρευνα.  

1.4.2 Στάσεις απέναντι στη μητρική γλώσσα (απόψεις για τη συμβολική ή 

πρακτική χρήση της μητρικής γλώσσας) 

Η γλωσσική χρήση και μετατόπιση όσον αφορά τη διγλωσσία των μεταναστών 

δεύτερης γενιάς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις των μεταναστών 

απέναντι στη μητρική τους γλώσσα. Το πώς αξιολογούν,  η θέση και οι απόψεις που 

έχουν για την μητρική/εθνοτική τους γλώσσα είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην 

έρευνα γιατί εκτός από το ότι δείχνει την τάση της γλωσσικής μετατόπισης σε σχέση 

με τη διγλωσσία τους, φανερώνει και τη συμβολική και πρακτική αξία και 

σπουδαιότητα που προσδίδουν στη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Μέσω της 

αξιολόγησης που εκφράζουν και αναπαράγουν, οι στάσεις επηρεάζουν πολλούς 

τομείς των γλωσσικών εκφάνσεων και, τελικά, της ίδιας της κοινωνικής ζωής των 

ομιλητών.  

Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία και 

εκπαίδευση, ανάλογα με την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια διαμονής 

στην Ελλάδα, και τις πεποιθήσεις των γονιών τους για την διατήρηση των 

πολιτισμικών και γλωσσικών τους χαρακτηριστικών, δίνουν διαφορετική αξία στη 

μητρική τους γλώσσα. Άλλοι θεωρούν τη μητρική τους γλώσσα ως στοιχείο του 

πολιτισμού και της ταυτότητας που «φέρουν» από τη χώρα καταγωγής τους και 

προτιμούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους συμβολικά είτε γιατί έχουν ισχυρούς 

συναισθηματικούς δεσμούς είτε για να διατηρήσουν την θρησκεία και τις παραδόσεις 

του έθνους τους. Σύμφωνα με τον Barth, (1969, όπως αναφέρεται στο Γογωνάς, 

2010), αν η γλώσσα έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα σε μια ομάδα δίγλωσσων 

ομιλητών, θεωρείται παράλληλα μέρος της προσωπικής ταυτότητας του καθενός. Με 

αυτόν τον τρόπο ενισχύονται και οι θετικές  στάσεις και τα κίνητρα για να την 

μάθουν και να την χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό . 

 Εντούτοις, όπως αναφέρει η Σελλά-Μάζη (2001), οι θετικές στάσεις απέναντι 

τη μητρική γλώσσα δεν εγγυούνται και την διατήρηση της. Για να διατηρηθεί μια 

γλώσσα θα πρέπει να εξυπηρετεί επικοινωνιακές ανάγκες των ομιλητών/τριών της 

(Romaine, 2006:43).  Γι’ αυτό και πολλά παιδιά που ανήκουν στη δεύτερη γενιά 

μεταναστών θεωρούν την πρακτική αναγκαιότητα της μητρικής τους γλώσσας 
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σημαντικότερη από τη συμβολική αξία της γλώσσας αυτής. Φαίνεται πως οι σχέσεις 

με τη μητρική τους γλώσσα αποδυναμώνονται σταδιακά στο βωμό της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στην Ελλάδα ενώ η εκμάθηση της ελληνικής που είναι η κυρίαρχη 

γλώσσα τίθεται ως προτεραιότητα.  

Η γλώσσα, όπως προκύπτει από την έρευνά μας, αξιολογείται ως ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία ένταξης στη χώρα υποδοχής και για τους εκπροσώπους της 

νέας γενιάς ως σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας ταυτοποίησής τους. Η υποχώρηση 

της συμβολικής έναντι της πρακτικής αξίας της μητρικής γλώσσας για τον κάθε 

μετανάστη επιβάλλεται από την ανάγκη της επιβίωσης και της ένταξης σε ένα 

περιβάλλον που δεν ευνοεί την διατήρηση της μειονοτικής γλώσσας.  

1.4.3 Παράγοντες διαμόρφωσης των στάσεων απέναντι στη μητρική γλώσσα 

Οι γλωσσικές στάσεις διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία και συμβάλλουν στην 

γενικότερη ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού.  Όπως αναφέρθηκε, πολλοί 

επιλέγουν να μάθουν μια γλώσσα που θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε προσωπικό 

επίπεδο και άλλοι με σκοπό να ενταχθούν σε μία κοινωνική ομάδα. Αντίστοιχα, τα 

παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών που εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία 

διχάζονται στη χρήση και επιλογή δυο γλωσσών: της μητρικής με την οποία 

ταυτίζονται από κάποιον γονέα ή και τους δύο και της ελληνικής ως «κυρίαρχη» 

γλώσσα της κοινωνίας όπου πλέον ζουν.  Επομένως, οι στάσεις που διαμορφώνουν τα 

παιδιά αυτά από τα περιβάλλοντα που έρχονται σε επαφή και εναλλάσσουν τη 

γλώσσα τους έχουν αντίκτυπο στην επιλογή και χρήση των γλωσσών.  Ποιοι είναι οι 

παράγοντες όμως που συμβάλλουν στον καθορισμό των στάσεων για τη μητρική τους 

γλώσσα και συνεπώς στην εγκατάλειψη ή διατήρηση της μητρικής (μειονοτικής) του 

γλώσσας;  

Καταρχήν να αναφερθεί ότι οι απόψεις και οι στάσεις αλλάζουν στο άτομο με 

το πέρασμα των χρόνων. Στην παιδική ηλικία, οι στάσεις διαμορφώνονται μέσω του 

νηπιαγωγείου, της οικογένειας, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Στην 

εφηβική ηλικία, οι στάσεις μετασχηματίζονται ή εδραιώνονται εξαιτίας της 

διαφορετικής προσωπικότητας που αναπτύσσει ο καθένας, των φιλικών παρεών, του 

διαφορετικού φύλου και των διαφορετικών γλωσσικών ικανοτήτων και εμπειριών. Το 

πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γλωσσικών στάσεων έχουν πρωτίστως το 

οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον.   
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1.4.3.1 Ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επιδρούν στις στάσεις απέναντι 

στη μητρική γλώσσα 

Οι γλωσσικές απόψεις εδράζονται σε παράγοντες κοινωνικοποίησης του ατόμου, 

αλλά και σε ατομικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα να ασκούν 

επιρροή στην κάθε γλώσσα και τον κάθε ομιλητή και γλωσσική κοινότητα που τη 

χρησιμοποιεί. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι σταθεροί αλλά εξελίσσονται και 

μεταβάλλονται. Η παρουσία των γλωσσών στο κοινωνικό περιβάλλον και το κύρος 

που προσδίδεται σε κάθε γλωσσική ομάδα είναι επίσης ένας καθοριστικός 

παράγοντας για τις γλωσσικές στάσεις. Γλώσσες που μιλιούνται από κοινότητες στο 

κοινωνικό περιβάλλον και είναι διαφορετικές από τη μητρική γλώσσα της 

πλειονότητας του πληθυσμού, αποκαλούνται “δεύτερες”, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει 

αναγκαστικά ευνοϊκές στάσεις (Ανδρουλάκης, 2008: 37). Με βάση άλλες έρευνες η 

ηλικία δεν θεωρείται παράγοντας μεταβολής και καθορισμού των στάσεων γιατί 

συνδέεται με την κοινωνικοποίηση και με τα κοινωνικά ερεθίσματα που αυξάνουν 

την εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας των παιδιών μεταναστών. Όσον αφορά τις 

γλωσσικές ικανότητες, όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα στην μητρική/εθνοτική 

γλώσσα τόσο ευνοϊκότερες οι στάσεις απέναντί της (Baker, 1992). Επιπλέον, η χρήση 

της γλώσσας από την οικογένεια, τους φίλους και τα Μ.Μ.Ε. επηρεάζει τον 

σχηματισμό των στάσεων.  

Επιπλέον, οι πολιτισμικές αξίες των διάφορων εθνοτικών ομάδων 

κατατάσσονται ανάλογα με τη σημασία που τους αποδίδεται και τις γλωσσικές 

στάσεις από τα μέλη της ομάδας (Κοιλιάρη, 1997, σελ.23). Όσον αφορά τους 

μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές την πολιτισμική 

ταυτότητα τους στον βωμό της γρηγορότερης ενσωμάτωσης. Προσπαθούν να 

ακολουθήσουν τους ίδιους τρόπους συμπεριφοράς με τους Έλληνες μαθητές, με 

αποτέλεσμα να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον τρόπο ζωής της οικογένειας τους 

και να απαξιούν τη χρήση της εθνοτικής τους γλώσσας. Οι στάσεις και απόψεις τους 

για την αξία της μητρική τους γλώσσας δείχνουν και το βαθμό με τον οποίο 

ταυτίζονται ή όχι με τη χώρα καταγωγής τους και συνεπώς με τον τρόπο ζωής, τα ήθη 

τις ιδέες και της πολιτισμικής του ομάδας. 

Η δημιουργία ενός  φιλικού κλίματος αλληλεγγύης στο σχολικό περιβάλλον 

μεταξύ των μειονοτικών ομάδων και της πλειονότητας, επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα. Η καταπολέμηση των στερεοτύπων είναι πολύ βασικό στοιχείο που 
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θα καθορίσει την στάση τόσο των μονόγλωσσων ομιλητών όσο και η στάση των 

δίγλωσσων  μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία απέναντι στη μητρική τους 

γλώσσα. Η στάση της ευρύτερης κοινωνίας και του σχολείου ενθαρρύνει ή 

αποδοκιμάζει την στάση των παιδιών μεταναστών να διατηρήσουν τη μητρική τους 

γλώσσα. Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί διατηρούν ρατσιστική στάση και έρευνες 

δείχνουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν εις βάρος τους.  Στην Ελλάδα,  

οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές αντιμετωπίζουν τους μετανάστες ανάλογα με την 

προέλευση τους. Αυτό κάνει τους δίγλωσσους να νιώθουν ότι δεν ανήκουν στο 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας και διχάζονται ανάμεσα σε δυο 

πολιτισμούς. Επομένως, εάν δημιουργείται στα σχολεία διαπολιτισμικοί ρυθμοί 

διδασκαλίας και ένα κλίμα αρμονικής αλληλεπίδρασης, συμβάλλει στην θετική 

στάση των παιδιών μεταναστών απέναντι στη μητρική γλώσσα τους και κατά 

επέκταση στην ελληνική  κοινωνία.   

1.4.3.2 Οι στάσεις των γονέων απέναντι στη διατήρηση της μητρικής γλώσσας 

Οι οικογένεια αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα και μεταδότη των στάσεων των 

παιδιών που ανήκουν στη δεύτερη γενιά μεταναστών. Είναι ο χώρος στον οποίο 

διαμορφώνεται η εθνοπολιτισμική ταυτότητα πριν έρθει σε επαφή με το σχολείο και 

το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που διαμορφώνει την ταυτότητα του. Με την 

οικογένεια το  παιδί δημιουργεί πρωτογενείς δεσμούς όπως η γλώσσα οι στάσεις, τα 

ήθη και έθιμα, οι πεποιθήσεις των γονέων και οι συναισθηματικοί δεσμοί. Επομένως 

το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα που ασκεί επιρροή στη 

στάση που θα υιοθετήσει το δίγλωσσο άτομο για τη μητρική του γλώσσα και 

καθορίζει τη γλωσσική διατήρηση ή μετατόπιση (Γρίβα-Στάμου, 2014:29 από 

Pearson, 2002).  

Έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος των γονέων και οι θετικές στάσεις τους για 

τις υπόλοιπες γλώσσες και πολιτισμούς. Αν έχουν θετικές στάσεις απέναντι στην 

διαφορετικότητα θα είναι πιο εύκολο για τα παιδιά τους να ενσωματωθούν στο 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής, αλλά παράλληλα να διατηρήσουν και την 

πολιτισμική τους ταυτότητα. Ωστόσο, για τα ελληνικά δεδομένα, οι περισσότεροι 

γονείς επιδιώκουν την όσο δυνατών γρηγορότερη ενσωμάτωση των παιδιών τους στο 

σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Ως συνέπεια, η χρήση της 

Γ1 περιορίζεται στον προφορικό λόγο και για την επικοινωνία με οικεία πρόσωπα 

ενώ ενισχύεται η κυρίαρχη γλώσσα.  
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Προγενέστερη έρευνα (Μιχαήλ, 2009) που εστίαζε στους Αλβανούς γονείς 

και τις απόψεις τους για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην Ελλάδα αναφέρει ότι 

στο σύνολό τους οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να μπορέσουν να σπουδάσουν 

στην Ελλάδα και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Η 

δε επικράτηση της ελληνικής γλώσσας σε βάρος της αλβανικής και η σταδιακή 

γλωσσική μετακίνηση που συντελείται προς τα Ελληνικά είναι συνέπεια της 

επιθυμίας των γονέων για κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα των παιδιών 

τους στην Ελλάδα, του στιγματισμού της Αλβανικής γλώσσας αλλά και της 

ρευστότητας της Αλβανικής εθνοτικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει τους Αλβανούς 

γονείς.  

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως το φύλο θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

γλωσσικής διατήρησης (Holmes, 1993, Pauwels 2004:727) και το ίδιο συμβαίνει και 

με την γενιά (Clyne, 1991:114). Γενικότερα, οι γυναίκες και οι παππούδες/γιαγιάδες 

δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στην προώθηση της Γ1 στο οικογενειακό πλαίσιο 

ενώ στις γυναίκες δεύτερης γενιάς μεταναστών και στις οικογένειες που 

δημιουργούνται από μεικτούς γάμους υπάρχει τάση προς γλωσσική μετακίνηση για 

λόγους κοινωνικής ανέλιξης (Clyne & Kipp, 1997:63). Ο Kirsch  επίσης στην έρευνα 

του αναφέρει ότι οι συχνές επισκέψεις που επιδίνουν οι μητέρες στην χώρα 

καταγωγής τους συμβάλλουν αποφασιστικά τη γλωσσική διατήρηση (2012:105). 

Τέλος, έχει διαπιστωθεί πως σύμφωνα με τον παράγοντα φύλο, οι μητέρες 

δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στην προώθηση της Γ1 στο οικογενειακό πλαίσιο. 

Επίσης ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παρέχονται και οι αντίστοιχες 

ευκαιρίες για διγλωσσική εκπαίδευση των παιδιών τους. Για παράδειγμα τα παιδιά 

προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και ανάλογα με τις πολιτισμικές τους αξίες 

εκτίθενται σε περισσότερες μορφές έντυπου γραμματισμού, που προωθούν την 

ανάγνωση βιβλίων και μεγαλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό γραμματισμού το 

οποίο συνδέεται περισσότερο με πρακτικές που χρησιμοποιεί το σχολικό πλαίσιο. 

 

1.5 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.5.1 Στόχοι της έρευνας 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σχετικά 

με τη γλωσσική χρήση και επιλογή των μαθητών μεταναστών δεύτερης γενιάς στις 
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διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις και δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους 

και στη σχέση τους με διαφορετικούς ανθρώπους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τόσο 

τα άτομα που έχουν διαφορετική εθνικότητα και από τους δυο γονείς όσο και αυτά 

που κατάγονται από άλλη χώρα έστω από τον έναν γονέα. Επίσης, επιχειρείται η 

καταγραφή των απόψεων και των στάσεων τους σε μερικές απόψεις όσον αφορά την 

αξιοποίηση της μητρικής τους γλώσσας στα διάφορα επίπεδα της χρήσης της.  

Επιπλέον, στόχο αποτελεί η αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές για τη 

γλωσσική τους ικανότητα, δηλαδή το πόσο καλά και σωστά μιλάνε τη μητρική τους 

γλώσσα, που σύμφωνα με την Τσοκαλίδου (1994) θεωρείται ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της διατήρησης της εθνοτικής τους ταυτότητας και πόσο καλά μπορούν να 

κάνουν κάποια πράγματα στην ελληνική γλώσσα ως γλώσσα της χώρας υποδοχής.  

Τέλος, ένας επιπρόσθετος στόχος που προκύπτει ως απόρροια της έρευνας 

είναι να βρεθεί αν τελικά οι μετανάστες μαθητές διατηρούν τη μητρική τους γλώσσα 

και συνεπώς την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα ή αν παρατηρούνται τάσεις 

γλωσσικής μετατόπισης στα ελληνικά και σε ποιον βαθμό. Πάνω σε αυτό, ίσως 

προκύψουν και κάποια ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την εθνικότητα των 

μαθητών όπου συμβαίνει πιο έντονη ή συχνότερη γλωσσική μετατόπιση προς την 

ελληνική γλώσσα.  

Με δεδομένο ότι για την αναζήτηση του βαθμού της διγλωσσίας τους 

(μητρικής γλώσσας και ελληνικής) και την ενδεχόμενη μετατόπιση ή διατήρηση της 

μητρικής τους γλώσσας απαιτείται η προϋπάρχουσα γνώση και εξάσκηση στην 

ελληνική γλώσσα, η έρευνα εστιάστηκε στον μαθητικό πληθυσμό της δεύτερης 

γενιάς μεταναστών που φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πρώτη 

γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου. 

Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί κυρίως ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν κοινές ή διαφορετικές κατηγορίες παιδιών που 

ανήκουν στη δεύτερη γενιά μεταναστών και φοιτούν σε διαφορετικές σχολικές 

τάξεις, οδηγούν σε κοινά ή διαφορετικά συμπεράσματα.  
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1.5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις που θα απαντηθούν για την επίτευξη των 

στόχων σχετικά με τους μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς είναι: 

1. Σε ποιον βαθμό οι μετανάστες μαθητές αξιολογούν την ικανότητά τους 

όσον αφορά στην ομιλία, κατανόηση, γραφή και διάβασμα τόσο στη μητρική τους 

γλώσσα όσο και στην ελληνική; 

2. Ποιες είναι οι γλωσσικές επιλογές που κάνουν στη χρήση των δυο 

γλωσσών τους (μητρικής και ελληνικής) σε διάφορες λειτουργίες όπως η αμφίδρομη 

επικοινωνία με την οικογένεια, συγγενείς, φίλους και συμμαθητές; 

3. Σε ποιες περιπτώσεις που αφορούν καθημερινές τους δραστηριότητες 

και τον συναισθηματικό/προσωπικό τους τομέα, χρησιμοποιούν περισσότερο ή 

λιγότερο  τη μητρική ή την ελληνική γλώσσα; 

4. Πώς διαμορφώνονται οι στάσεις τους για τη μητρική τους γλώσσα 

όσον αφορά τη «συμβολική» της αξία και τη γνώση της ως πρακτική αναγκαιότητα 

στην ελληνική κοινωνία;  

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται περισσότερο η διατήρηση 

της μητρικής γλώσσας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς που φοιτούν στην ελληνική 

εκπαίδευση ή η γλωσσική μετατόπισή τους προς τα ελληνικά;  

6. Η γλωσσική διατήρηση ή μετατόπιση προς την ελληνική γλώσσα 

διαφοροποιείται ανάλογα με την εθνικότητα των μαθητών μεταναστών; 

7. Υπάρχουν διαφορές στη γλωσσική μετατόπιση και στις στάσεις των 

μαθητών για τη μητρική τους γλώσσα, ανάλογα αν αυτοί προέρχονται από έναν ή δύο 

αλλοδαπούς γονείς; 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και 

η εμπειρική εφαρμογή της έρευνας. Στόχος της αναλυτικής περιγραφής της 

μεθοδολογίας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

για την επαρκή επαλήθευση ή απόρριψη των ερευνητικών ερωτημάτων και  

υποθέσεων του ερευνητή, αλλά και για να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα και την 

καταλληλότητα της διαδικασίας αυτής.  

 

2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η επιλεχθείσα μεθοδολογία για την έρευνά μου είναι συνδυασμένη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και συλλογή δεδομένων μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου και μιας 

ημιδομημένης σύντομης συνέντευξης. Η εν λόγω έρευνα στηρίζεται σε μια 

συνδυαστική μικτή μεθοδολογία τόσο ποσοτική που έχει ως στόχο τη συλλογή 

μετρήσιμων και συγκρίσιμων δεδομένων μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, όσο και 

ποιοτική καθώς επικουρείται από σύντομη ημιδομημένη συνέντευξη των 

συμμετεχόντων. Τα εργαλεία αλληλοσυμπληρώνονται ως προς τις λειτουργίες τους 

και δίνουν ισχυρότερα ερευνητικά συμπεράσματα. Η μικτή μεθοδολογία μπορεί να 

έχει μεγαλύτερη επίδραση γιατί τα ποσοτικά της στοιχεία μπορεί να ενισχύονται από 

τα ποιοτικά και το αντίστροφο.  

 

2.2 ΔΕΙΓΜΑ 

Για τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

καθώς και για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη 

γλωσσική χρήση της μητρικής γλώσσας και της ελληνικής στους μετανάστες 

δεύτερης γενιάς σε σχέση με άλλες παρόμοιες έρευνες, πραγματοποιήθηκε 

αναζήτηση των μεταναστών της δεύτερης γενιάς που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία 

της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αρχικά, η επιλογή των σχολείων από τα οποία θα προέκυπταν οι τάξεις του 

δείγματος δεν ήταν τυχαία αλλά σκόπιμη. Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν από τις 

περιοχές του νομού Πιερίας και της πόλης της Θεσσαλονίκη. Καθορίστηκαν σε 
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συνεργασία με την επιβλέπουσα καθηγήτρια, γιατί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

στα μέρη αυτά παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών μαθητών/τριών που 

προέρχονται από διαφορετική εθνικότητα, είτε και από τους δυο γονείς, είτε μόνο από 

τον έναν. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν πέντε σχολεία από τον νομό Πιερίας και την 

πόλη της Κατερίνης: το γυμνάσιο και λύκειο Λεπτοκαρυάς, το γυμνάσιο της 

Περίστασης, το 2
ο
 και το 6

ο
 γυμνάσιο Κατερίνης και τέσσερα διαπολιτισμικά σχολεία 

της Θεσσαλονίκης: το διαπολιτισμικό γυμνάσιο και λύκειο Πυλαίας και το 

διαπολιτισμικό γυμνάσιο και λύκειο Εύοσμου.  

Για τα σχολεία του νομού Πιερίας, αφού εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας τα σχολεία με το μεγαλύτερο ποσοστό 

μεταναστών μαθητών/τριών που θα εξυπηρετούσαν την έρευνα, ακολούθησε σε κάθε 

σχολείο ο εντοπισμός του αριθμού αυτών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα 

χαρακτηριστικά για τη διεξαγωγή τη έρευνας  με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν.  

Η επιλογή των μαθητών/τριών έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

σκοπών και των αναγκών της έρευνας και με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης που 

υπάρχει σε κάθε μεταναστευτική ομάδα. Γι αυτό και για τους μαθητές/τριες δεύτερης 

γενιάς επιχειρήθηκε δειγματοληψία κατά στρώματα με έμφαση στο κριτήριο της 

εθνικότητας, των χωρών προέλευσης των γονέων και των χρόνων παραμονής τους 

στην Ελλάδα. Αυτή η μέθοδος θα δώσει μια πληρέστερη εικόνα για τη γλωσσική 

χρήση και τις στάσεις των μαθητών/τριών μεταναστών απέναντι στη μητρική και 

ελληνική γλώσσα.  

Ένα κριτήριο επιλογής του δείγματος αποτέλεσε ο τύπος της οικογένειας και 

η εθνικότητα της πρώτης γενιάς μεταναστών. Επίκεντρο ήταν μετανάστες 

μαθητές/τριες των οποίων και οι δυο ή ο ένας τουλάχιστον γονέας να κατάγεται από 

διαφορετική χώρα και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα χρόνια 

διαμονής των αυτών στην Ελλάδα είναι σημαντικά διότι οι  μαθητές/τριες με τον 

περισσότερο χρόνο παραμονής στη χώρα έχουν κατακτήσει έναν βαθμό διγλωσσίας 

την οποία ξέρουν πώς να διαχειριστούν και έχουν βιώσει την ώθηση προς την 

ελληνική γλώσσα μέσα από τις σχολικές πρακτικές και μονόγλωσσες απαιτήσεις του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα όμως λειτουργούν όταν μπορούν 

τη μητρική τους γλώσσα και ιδιαίτερα μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Επομένως, στην αναζήτηση του δείγματος τέθηκε ο περιοριστικός όρος να έχουν 

συμπληρώσει όλοι οι συμμετέχοντες τουλάχιστον 5 χρόνια στην Ελλάδα, ώστε να 
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μπορεί να μελετηθεί η γλωσσική ικανότητα και χρήση της ελληνικής γλώσσας, 

συγκριτικά με τη μητρική τους.  

Για την επιλογή των μαθητών επίσης, τέθηκε το θεσμικό κριτήριο. Μας 

απασχόλησε δηλαδή η εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα ανήκουν οι 

μαθητές/τριες δεύτερης γενιάς μεταναστών που θα συμμετείχαν στην έρευνα. 

Επιλέχτηκαν μαθητές/τριες από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ηλικίας 12-18 ετών 

καθώς ήδη πλέον χειρίζονται καλά την ελληνική γλώσσα, έχουν προσαρμοστεί στην 

ελληνική κοινωνία και διαμορφώνουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές σχέσεις τόσο 

με γηγενείς συμμαθητές τους όσο και με άτομα του ευρύτερου κοινωνικού και 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να βρίσκονται σε 

μια τέτοια ηλικία ώστε να μπορούν να εκφράζονται και να προβληματίζονται σχετικά 

με τα ερωτήματα που θα προέκυπταν. 

Όσον αφορά το θέμα της περιοχής, επιλέχτηκαν τα διαπολιτισμικά σχολεία 

της Θεσσαλονίκης για τους λόγους ότι έχει κυρίως πληθυσμό με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο και ειδικότερα στο κέντρο της πόλης όπου διαμένει μεγάλος αριθμός 

μεταναστών ιδιαίτερα Αλβανικής καταγωγής (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη 2005 

στο Μαλιγκούδη, 2010). Η περιοχή του νομού Πιερίας επιλέχτηκε διότι αποτελεί τον 

τόπο καταγωγής της ερευνήτριας και κατά συνέπεια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αυτής, 

επιτυγχάνοντας έτσι την όσο το δυνατόν καλύτερη εξεύρεση δείγματος και 

εξασφάλιση ικανού μεγέθους αυτού.        

Το δείγμα αποτελούν 136 μαθητές/τριες που έχουν διαφορετικό 

εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο εκ των οποίων 65 αγόρια και 71 κορίτσια. Η πλειοψηφία 

τους προέρχεται από περιοχές της Αλβανίας (72), ενώ 64 προέρχονται κυρίως από 

χώρες της κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

λιγότεροι δε από Ασιατικές και χώρες της βόρειας Αφρικής (βλέπε Πίνακα 4). Στην 

πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι 

υπόλοιποι ζουν στην Ελλάδα για πάνω από 5 χρόνια.  
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2.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ–ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

2.3.1 Εργαλεία Συγκέντρωσης Δεδομένων 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας είναι ο συνδυασμός 

ενός κλειστού δομημένου ερωτηματολογίου και μιας σύντομης συνέντευξης με 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Στην έρευνα δεν έγινε οποιαδήποτε χρήση ψυχομετρικών 

εργαλείων και ιατρικών οργάνων για τη συλλογή δεδομένων. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι κλειστού τύπου δομημένο σε 

επταβάθμια κλίμακα αυτοαξιολόγησης τύπου Likert για καταγραφή της γλωσσικής 

ικανότητας των μαθητών/τριών και σε πενταβάθμια κλίμακα για τη γλωσσική χρήση 

και τις γλωσσικές στάσεις τους. Η ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε 

συμπληρωματικά προκειμένου να συλλεχθούν περαιτέρω πληροφορίες που θα 

συμβάλουν στην εξαγωγή σχετικών με την έρευνα συμπερασμάτων. Το 

ερωτηματολόγιο και οι ερωτήσεις της συνέντευξης παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. 

Σημειωτέον ότι το  ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη μου χορηγήθηκαν από την 

καθηγήτριά μου κα Μιχαήλ. Τα ερευνητικά αυτά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στις 

μελέτες των Μιχαήλ Δ. &  Γογωνά Ν. (2009, 2010) προκειμένου να εξετάσουν τη 

γλωσσική ικανότητα και χρήση, τις στάσεις όσον αφορά τη γλώσσα και εν τέλει τη 

γλωσσική μετατόπιση ή διατήρηση ανάμεσα σε ενήλικες μετανάστες Αλβανικής 

καταγωγής πρώτης και δεύτερης γενιάς. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο 

τροποποιήθηκε σε άμεση συνεργασία με την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου ώστε να 

στοχεύσει στην  ηλικιακή ομάδα των μεταναστών δεύτερης γενιάς που αποτελούν το 

δείγμα της εν λόγω έρευνας. 

 

2.3.2 Περιγραφή του Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε τρείς ενότητες.: 

 Στην πρώτη (Α) περιγράφονται τα δημογραφικά, ατομικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά του ερωτώμενου.    

 Στη δεύτερη (Β) διερευνάται η γλωσσική ικανότητα των μεταναστών 

μαθητών δεύτερης γενιάς στη μητρική γλώσσα και στην ελληνική, μέσα από 

μια διαδικασία γλωσσικής αυτοαξιολόγησης. 
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 Στην τρίτη (Γ) καταγράφεται η γλωσσική χρήση-επιλογή και 

επικοινωνία σε διάφορους τομείς της χρήσης. 

 Στη τέταρτη (Δ) διαπιστώνονται κάποιες στάσεις και απόψεις σχετικά 

με τη μητρική γλώσσα των μαθητών που ανήκουν στη δεύτερη γενιά 

μεταναστών. 

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος, πέρα από το φύλο, την ηλικία και την τάξη 

φοίτησης αποτυπώθηκε η χώρα προέλευσης των μαθητών/τριών, η μητρική τους 

γλώσσα, η εθνικότητα του πατέρα και της μητέρας, τα χρόνια διαμονής τους στην 

Ελλάδα και η τάξη στην οποία φοίτησαν για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.   

Στο δεύτερο μέρος διατυπώθηκε πρώτα η ερώτηση του τρόπου εκμάθησης 

των ελληνικών όπου οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής και 

συγκεκριμένα 9 επιλογών. Ακολούθησαν δυο  κύριες ερωτήσεις τύπου Likert σε 

επταβάθμια κλίμακα, η μία για την ελληνική γλώσσα και η άλλη για τη μητρική τους 

γλώσσα, που περιείχαν 5 υποερωτήσεις έκαστη, για αξιολόγηση της ικανότητας  στην 

ομιλία, την κατανόηση, τον προφορικό και γραπτό λόγο.  

Το τρίτο μέρος περιείχε 4 κύριες ερωτήσεις, με συνολικά 41 υποερωτήσεις, 

για τη γλωσσική χρήση και επιλογή ανάμεσα στη μητρική γλώσσα και τα ελληνικά. 

Οι πρώτες 2 έχουν να κάνουν με τη γλωσσική επικοινωνία, όταν το υποκείμενο 

απευθύνει τον λόγο σε κάποια συγκεκριμένα άτομα ή παρόμοια όταν τα άτομα αυτά 

του απευθύνουν το λόγο. Οι επόμενες 2 αναφέρονται στη γλώσσα που επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει ο ερωτώμενος σε κάποιες νοητικές δραστηριότητες της καθημερινής 

του ζωής όπως στην ακρόαση ραδιοφώνου, την παρακολούθηση τηλεόρασης, το 

διάβασμα βιβλίων κ.τ.λ καθώς και απέναντι σε διάφορες συναισθηματικές και 

προσωπικές καταστάσεις ή περιστάσεις. 

Το τελευταίο μέρος απαρτίζεται από 20 ερωτήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα 

τύπου Linkert, στο οποίο ζητείται να καταγραφούν οι απόψεις των μαθητών 

μεταναστών για τη συμβολική αξία της μητρικής τους γλώσσας και την πρακτική 

αναγκαιότητα για γνώση και διατήρηση αυτής.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Επιπρόσθετα, δόθηκε 

έμφαση στον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων έτσι ώστε να αρμόζουν με την 
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ηλικία και το επίπεδο κατανόησης των μαθητών, να μην ωθούν τους μαθητές σε 

αρνητικού τύπου σκέψεις ή πρότυπα και να μην υποδηλώνουν κάποιου είδους 

διάκριση ή υποτίμηση.  

Στις κλειστές ερωτήσεις υποδεικνύεται μια σειρά τιμών (πιθανών 

απαντήσεων) από τις οποίες επιλέγει ο ερωτώμενος (μία ή περισσότερες). Οι κλειστές 

ερωτήσεις χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον γιατί επιτρέπουν την ποσοτική 

ανάλυση. Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν μέσα από μια σειρά τιμών που 

τους παρουσιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση σύγκρισης των απαντήσεων και τη 

χρήση ποσοτικών αναλύσεων. Χρησιμοποιήθηκαν πενταβάθμιες κυρίως κλίμακες 

Likert καθώς δεν καταγράφουν απλά την γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μία 

πρόταση αλλά και το βαθμό συμφωνίας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ενθάρρυνε 

τη χρήση πενταβάθμιων κλιμάκων Likert  είναι το θετικό χαρακτηριστικό ότι δίνει τη 

δυνατότητα στον ερωτώμενο να τοποθετηθεί σε ουδέτερο – μεσαίο σημείο ή να 

επιλέξει μια σαφή τοποθέτηση προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας.  

2.3.3 Σχεδιασμός και περιγραφή της συνέντευξης  

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη οι μαθητές καλούνταν προφορικά να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν τις απόψεις τους για τη χώρα και τη γλώσσα καταγωγής 

τους αλλά και για την κοινωνική τους προσαρμογή και τις συνθήκες διαβίωσης τους 

στην Ελλάδα, την πολιτισμική ταυτότητά τους και τα μελλοντικά τους σχέδια ως 

αυριανοί πολίτες. Έγινε με προκαθορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, σύντομης 

απάντησης με σκοπό να γίνει πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων των 

μαθητών/τριών που δόθηκαν με τις κλειστές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των 

μαθητών/τριών καταγράφονταν ως σημειώσεις από την ερευνήτρια σε ένα τετράδιο. Η 

συνέντευξη θεωρήθηκε χρήσιμη για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και 

υποθέσεις. Βασικός όμως λόγος της χρησιμότητας της ήταν η εξασφάλιση 

περισσότερων ποιοτικών πληροφοριών και στοιχείων για τους μετανάστες της νέας 

δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, σχετικά με τη γλωσσική χρήση και τις προοπτικές 

διατήρησης της μητρικής τους γλώσσας. 

Η μέθοδος της συνέντευξης γενικότερα εφαρμόζεται για να επιτρέπει στον 

ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των 

ερωτώμενων, να δει δηλαδή τα κοινωνικά φαινόμενα με τα μάτια του κοινωνικού 

υποκειμένου (Ιωσηφίδης, 2003, σ. 40-41). Ως προς το περιεχόμενο, η συνέντευξη 
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αφορούσε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε λίγες ερωτήσεις σχετικά με το 

προφίλ των μαθητών με ερωτήματα που αφορούσαν την καταγωγή των 

μαθητών/τριων, την καταγωγή των δύο γονέων τους, τον τόπο γέννησής τους και τα 

χρόνια παραμονής τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη 

συχνότητα  επαφής που έχουν με τους συγγενείς και φίλους τους καθώς και τη σχέση 

τους με έθιμα της χώρας καταγωγής τους. Το μέρος αυτό ήταν σύντομο, στόχευε στο 

να δημιουργήσει ένα φιλικό και οικείο κλίμα για τους μαθητές/τριες και να τους 

προετοιμάσει για το δεύτερο και πιο ουσιαστικό μέρος της συζήτησης.  

Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από εφτά βασικά ερωτήματα, τα οποία έθιγαν 

θέματα που αφορούσαν την επικοινωνία των μαθητών/τριων και τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν με φίλους και συγγενείς στη χώρα καταγωγής τους, την αξία και τους 

λόγους διατήρησης της μητρικής γλώσσας και την εναλλαγή των δυο κωδίκων. 

Επίσης,  αφορούσε τις απόψεις τους για τις κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα, τις 

φιλίες τους, τις συμπεριφορές άλλων προς αυτούς ή ζητήματα ρατσισμού που μπορεί 

να αντιμετωπίζουν. Τέλος, στο κλείσιμο της συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα όσον 

αφορά τη διγλωσσία τους, για τα συναισθήματα όσον αφορά την ταυτότητα τους και 

για τα μελλοντικά τους σχέδια.   

 

2.4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο 

«Πολιτισμικές σπουδές: Σημειωτική και επικοινωνία» της Παιδαγωγικής σχολής του  

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εργασία παρουσιάζει στοιχεία μιας 

εθνογραφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο νομό της Πιερίας και στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 σε σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριμένα, η συλλογή των δεδομένων έγινε στο Δ’ 

εξάμηνο σπουδών και τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2018 σε σχολεία με μεγάλο 

ποσοστό μαθητών/τριών ξένης εθνικότητας στις περιοχές του νομού Πιερίας και της 

Θεσσαλονίκης.   

Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες από διαφορετικές χώρες προέλευσης 

συνολικά εννιά σχολείων (Γυμνάσια και Λύκεια) της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του 
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Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς απευθυνόταν σε μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης1.  

Αρχικά, η συμμετοχή των μαθητών/τριων έγινε με την έγγραφη γονική 

συναίνεση των γονέων αλλά και την προθυμία των ίδιων να βοηθήσουν στην έρευνα. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε επιτόπια σε κάθε σχολείο και τάξη 

φοίτησης αφού έγινε πρώτα συζήτηση και ενημέρωση με τους διευθυντές των 

σχολείων. Η ημερομηνία υλοποίησης της έρευνας προγραμματίστηκε κατόπιν 

συνεννοήσεως με τους διευθυντές/τριες και τους υπεύθυνους καθηγητές και η 

απασχόληση των μαθητών δεν ξεπέρασε τη μια ώρα για κάθε τάξη. Λήφθηκε υπόψη 

το χρονικό πλαίσιο ώστε να μην συμπίπτει με κάποια περίοδο εξετάσεων ή άλλης 

υποχρεωτικής σχολικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών. Κατά τη διάρκεια της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, οι μαθητές/τριες  πρώτα πληροφορήθηκαν τους 

σκοπούς της έρευνας και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για το κάθε μέρος του 

ερωτηματολογίου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια η ερευνήτρια η ερευνήτρια ήταν 

παρούσα ώστε να λυνόταν κάθε φορά οι πιθανές απορίες. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου έγινε ανά τάξη σε κάθε σχολείο, εκτός από τις περιπτώσεις 

σχολείων με πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών μεταναστών δεύτερης γενιάς. Ο 

χρόνος που απαιτούνταν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούσε 

τα 20-25 λεπτά. Η δομή του ερωτηματολογίου ήταν απλή και το λεξιλόγιο κατανοητό 

προκειμένου να είναι εύκολη η συμπλήρωσή του.  

Συνολικά διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια. Από αυτά απαντήθηκαν ορθά 

136, ενώ άλλα 6 απαντημένα απορρίφθηκαν κατά την αποδελτίωση επειδή 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αυτοί δεν είχαν συμπληρώσει πέντε έτη διαμονής στην 

Ελλάδα, κάτι που ήταν και προϋπόθεση για την έρευνα. Δεν απαντήθηκαν καθόλου 8 

για τα οποία είτε δεν δόθηκε γονική συναίνεση, είτε υπήρχε απροθυμία από την 

πλευρά των μαθητών για δικούς τους λόγους. Στο τέλος της έρευνας, οι μαθητές 

                                                 
1
  Με σχετική αίτηση της ερευνήτριας στις 24/1/2018 προς την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών, 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), στάλθηκαν ταχυδρομικώς τα απαραίτητα παραστατικά, σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή, για την έγκριση της παρούσας έρευνας: το Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, το Συνοπτικό 

Δελτίο Έρευνας, η Κατάσταση των σχολείων με τους κωδικούς τους και το Έντυπο γονικής 

συναίνεσης. Η έγκριση διεξαγωγής της έρευνας έγινε με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 61797/Δ2/19-04-2018 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (βλέπε Παράρτημα II). 
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επέστρεφαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στην ερευνήτρια τα οποία και 

συγκεντρώνονταν σε ξεχωριστούς φακέλους.  

Ο υπόλοιπος χρόνος της ώρας μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αφιερωνόταν στην συνέντευξη σε μια μορφή ελεύθερης αλλά κατευθυνόμενης 

συζήτησης για το θέμα της έρευνας και τον επικείμενο στόχο. Όσον αφορά τις 

συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκαν με σχετική ελευθερία λόγω του χρονικού 

περιορισμού και του περιορισμού από τους Διευθυντές των σχολείων. Οι 

συνεντεύξεις που έγιναν σε ένα μέρος των μαθητών/τριών της δευτέρας και τρίτης 

γυμνασίου, οργανώθηκαν σε ομάδες, έγιναν σε συγκεκριμένο χώρο (συνήθως στην 

βιβλιοθήκη του σχολείου) και κρατήθηκαν χειρόγραφα οι σχετικές σημειώσεις. H 

διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε συνολικά σε 20 μαθητές οι οποίοι είχαν 

προηγουμένως συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Οι 16 από αυτούς φοιτούν στο 

γυμνάσιο της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, στο οποίο παρασχέθηκε ο κατάλληλος χρόνος σε 

συνεργασία με την διευθύντρια και τους καθηγητές του σχολείου. Οι υπόλοιποι 4 

μαθητές που συμμετείχαν στην συνέντευξη φοιτούν στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 

και Λύκειο της Θεσσαλονίκης. 

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχολεία θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνεντεύξεις 

έγιναν μετά το τέλος της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μέσα στο συνολικό 

χρονικό όριο της μιας διδακτικής ώρας. Δυστυχώς λόγω της τήρησης του ωρολογίου 

προγράμματος και του μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών δεν υπήρχε επάρκεια χρόνου 

ώστε να δημιουργηθούν ομοίως ομάδες των δυο ατόμων. Έτσι οι ερωτήσεις 

απευθύνονταν στο σύνολο των μαθητών/τριών των οποίων ο αριθμός κατά 

προσέγγιση ήταν 10-15 άτομα για το κάθε σχολείο. 

 Σε κάθε περίπτωση η σειρά των ερωτήσεων έγινε με βάση την εξέλιξη της 

συζήτησης μεταξύ του ερευνητή και των συνεντευξιαζόμενων και σύμφωνα με την 

περίπτωση του κάθε μαθητή. Οι απαντήσεις των μαθητών ήταν είτε μονολεκτικές 

(Ναι ή Όχι) είτε σύντομης ανάπτυξης και καταγράφονταν ως σημειώσεις από την 

ερευνήτρια σε ένα τετράδιο.  

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχεδιάστηκε να γίνει με στατιστική 

ανάλυση μέσω της χρήσης του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS (Superior 

Performance Software System). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν στον έλεγχο 

των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν ανωτέρω, σύμφωνα με τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι το ερωτηματολόγιο και η 

συνέντευξη απευθύνθηκε σε μαθητές/τριες που είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς και 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και 

του νομού Πιερίας και συλλέχθηκαν 136 άρτια απαντημένα ερωτηματολόγια. Οι 

πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν είναι εκτυπώσεις από το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS (version 22) και σε αυτούς κυρίως εμφανίζονται: η στήλη 

συχνότητας (Frequency) της κάθε τιμής (πόσες φορές βρέθηκε στο δείγμα),  η στήλη 

Percent όπου αναγράφεται το ποσοστό επί τοις εκατό της συγκεκριμένης τιμής στο 

σύνολο των περιπτώσεων, ενώ στην επόμενη στήλη Valid Percent εμφανίζεται το 

ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο των πραγματικών απαντήσεων (έχουν αφαιρεθεί 

οι περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη μεταβλητή έχει απούσα τιμή - missing 

value). Τέλος, στη στήλη Cumulative Percent αναγράφεται το αθροιστικό ποσοστό.  

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

3.1.1 Χαρακτηριστικά του δείγματος –Ατομικό προφίλ των υποκειμένων 

(Ερωτήσεις ομάδας Α) 

Ερώτηση Α1: «Φύλο» 

Πίνακας 1: Φύλο μαθητή 

Φύλο μαθητή  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αγόρι 65 47,8 47,8 47,8 

Κορίτσι 71 52,2 52,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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Γράφημα 1: Φύλο μαθητή 

Όπως παρατηρείται στο δείγμα υπερτερεί ελάχιστα ο αριθμός των κοριτσιών 

έναντι των αγοριών (ποσοστό 52,2% και 47,8% αντίστοιχα).  

 

Ερώτηση Α2: «Τάξη φοίτησης» 

Πίνακας 2: Τάξη φοίτησης του μαθητή 

Τάξη φοίτησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Α' Γυμνασίου 26 19,1 19,1 19,1 

Β' Γυμνασίου 20 14,7 14,7 33,8 

Γ' Γυμνασίου 49 36,0 36,0 69,9 

Α' Λυκείου 13 9,6 9,6 79,4 

Β' Λυκείου 18 13,2 13,2 92,6 

Γ' Λυκείου 10 7,4 7,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Γράφημα 2: Τάξη φοίτησης του μαθητή 

Στο δείγμα παρατηρείται αυξημένος αριθμός μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου (49 

μαθητές ή ποσοστό 36,03%) και μειωμένος αριθμός για την Α’ και Γ’ Λυκείου (13 
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και 10 μαθητές ή ποσοστά 9,56% και 7,35% αντίστοιχα). Ο αριθμός των μαθητών 

των άλλων τάξεων κυμαίνεται κοντά στο μέσο όρο του δείγματος που είναι 16,67%.  

Ερώτηση Α3: «Έτος γέννησης» 

Πίνακας 3: Έτος γέννησης του μαθητή 

Έτος γέννησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1999 6 4,4 4,4 4,4 

2000 6 4,4 4,4 8,8 

2001 21 15,4 15,4 24,3 

2002 20 14,7 14,7 39,0 

2003 39 28,7 28,7 67,6 

2004 20 14,7 14,7 82,4 

2005 24 17,6 17,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Γράφημα 3: Έτος γέννησης του μαθητή 

Το εύρος και τα ποσοστά των ηλικιών αναλογούν περίπου στις απαντήσεις 

της προηγούμενης ερώτησης όσον αφορά την τάξη φοίτησης των μαθητών.  

Ερώτηση Α4: «Χώρα προέλευσης» 

Πίνακας 4: Χώρα προέλευσης του μαθητή 

Χώρα προέλευσης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αγγλία 2 1,5 1,5 1,5 

Λιβύη 1 ,7 ,7 2,2 

Μαρόκο 1 ,7 ,7 2,9 

Ουγγαρία 2 1,5 1,5 4,4 

Ουκρανία 1 ,7 ,7 5,1 
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Πολωνία 4 2,9 2,9 8,1 

Ρουμανία 4 2,9 2,9 11,0 

Ρωσία 10 7,4 7,4 18,4 

Σερβία 12 8,8 8,8 27,2 

Σλοβακία 3 2,2 2,2 29,4 

Τουρκία 1 ,7 ,7 30,1 

Αλβανία 73 53,7 53,7 83,8 

Τσεχία 4 2,9 2,9 86,8 

Φιλιππίνες 1 ,7 ,7 87,5 

Αφγανιστάν 1 ,7 ,7 88,2 

Βοσνία 1 ,7 ,7 89,0 

Βουλγαρία 3 2,2 2,2 91,2 

Βραζιλία 1 ,7 ,7 91,9 

Γερμανία 2 1,5 1,5 93,4 

Γεωργία 5 3,7 3,7 97,1 

Κίνα 4 2,9 2,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4: Χώρα προέλευσης του μαθητή 

Προκύπτει σαφώς ότι η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται από την 

Αλβανία (73 μαθητές ή ποσοστό 53,7 %) και ακολουθούν μαθητές από τη Σερβία και 

Ρωσία (12 ή 8,8 % και 10 ή 7,4% αντίστοιχα). Οι υπόλοιποι προέρχονται από 

διάφορες χώρες με μικρό αριθμό μαθητών ανά χώρα προέλευσης.  

Ερώτηση Α5: «Μητρική γλώσσα» 
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Θεωρείται ίδια με τη γλώσσα της χώρας προέλευσης του μαθητή σύμφωνα με 

την προηγούμενη ερώτηση, ανεξάρτητα αν ο μαθητής προέρχεται από ένα ή δύο 

αλλοδαπούς γονείς. 

Ερώτηση Α6: «Εθνικότητα Πατέρα» 

Πίνακας 5: Εθνικότητα πατέρα του μαθητή 

Εθνικότητα πατέρα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έλληνας 34 25,0 25,0 25,0 

Αλλοδαπός 102 75,0 75,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Ερώτηση Α7: «Εθνικότητα Πατέρα» 

Πίνακας 6: Εθνικότητα μητέρας του μαθητή 

Εθνικότητα μητέρας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελληνίδα 4 2,9 2,9 2,9 

Αλλοδαπή 132 97,1 97,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Προκύπτει πολύ μικρό ποσοστό των Ελληνίδων μητέρων (μόλις 4 στις 136 ή 

ποσοστό 2,9%) σε σχέση με τους Έλληνες πατέρες (34 στους 136 ή ποσοστό 25%). 

Ερώτηση Α8: «Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα» 

 

Γράφημα 5: Χρόνια διαμονής του μαθητή στην Ελλάδα 
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Το εύρος των ετών διαμονής των μαθητών στην Ελλάδα είναι από 5 έως 18 

έτη με την ομάδα από 13 έως 15 έτη παραμονής να αποτελεί ποσοστό 52,2% του 

συνόλου των μαθητών.  

Ερώτηση Α9: «Σε ποια τάξη πήγες για πρώτη φορά στο ελληνικό σχολείο» 

 

Γράφημα 6: Τάξη πρώτης φοίτησης του μαθητή στην Ελλάδα 

Η πλειοψηφία του δείγματος των μαθητών (ποσοστό 82,36%) φοίτησε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παιδικό σταθμό (ποσοστό 45,59%), στο νηπιαγωγείο 

(ποσοστό 23,53%) και στην πρώτη τάξη του δημοτικού (ποσοστό 13,24%). 

3.1.2 Γλωσσική ικανότητα στη μητρική και ελληνική γλώσσα (Ερωτήσεις 

ομάδας Β) 

Ερώτηση B1: «Τα ελληνικά πώς τα μάθατε;» 

Καθόσον η ερώτηση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσουν περισσότερες 

της μιας απάντησης, γίνεται ανάλυση πολλαπλών απαντήσεων και επιπρόσθετα 

εξετάζεται σε σχέση με το φύλο του μαθητή.  

Πίνακας 7: Τρόπος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με το φύλο του μαθητή 

$ΕκμάθησηΕλληνικών*Φύλο Crosstabulation 

 

Φύλο μαθητή 

Total Αγόρι Κορίτσι 

$ΕκμάθησηΕλληνικώνa Από τον πατέρα μου Count 14 13 27 

% within 

$ΕκμάθησηΕλληνικών 
51,9% 48,1%  

% within Φύλο 21,5% 18,3%  

% of Total 10,3% 9,6% 19,9% 

Από τη μητέρα μου Count 9 9 18 

% within 

$ΕκμάθησηΕλληνικών 
50,0% 50,0%  
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% within Φύλο 13,8% 12,7%  

% of Total 6,6% 6,6% 13,2% 

Και από τους δύο γονείς Count 30 34 64 

% within 
$ΕκμάθησηΕλληνικών 

46,9% 53,1%  

% within Φύλο 46,2% 47,9%  

% of Total 22,1% 25,0% 47,1% 

Από άλλους συγγενείς μου Count 11 5 16 

% within 
$ΕκμάθησηΕλληνικών 

68,8% 31,3%  

% within Φύλο 16,9% 7,0%  

% of Total 8,1% 3,7% 11,8% 

Από Έλληνες φίλους και γείτονες Count 23 10 33 

% within 
$ΕκμάθησηΕλληνικών 

69,7% 30,3%  

% within Φύλο 35,4% 14,1%  

% of Total 16,9% 7,4% 24,3% 

Στο σχολείο Count 49 51 100 

% within 
$ΕκμάθησηΕλληνικών 

49,0% 51,0%  

% within Φύλο 75,4% 71,8%  

% of Total 36,0% 37,5% 73,5% 

Τα έμαθα από την τηλεόραση Count 10 10 20 

% within 

$ΕκμάθησηΕλληνικών 
50,0% 50,0%  

% within Φύλο 15,4% 14,1%  

% of Total 7,4% 7,4% 14,7% 

Παρακολούθησα μαθήματα 

ελληνικών για αλλοδαπούς 

Count 3 1 4 

% within 

$ΕκμάθησηΕλληνικών 
75,0% 25,0%  

% within Φύλο 4,6% 1,4%  

% of Total 2,2% 0,7% 2,9% 

Άλλο Count 2 1 3 

% within 

$ΕκμάθησηΕλληνικών 
66,7% 33,3%  

% within Φύλο 3,1% 1,4%  

% of Total 1,5% 0,7% 2,2% 

Total Count 65 71 136 

% of Total 47,8% 52,2% 100,0% 

Percentages and totals are based on respondents (Τα ποσοστά και τα σύνολα βασίζονται σε ερωτηθέντες). 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Εκ του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

θεωρείται ότι έγινε κυρίως στο σχολείο και από τους δύο γονείς της οικογένειας 

(73,5% και 47,1% αντίστοιχα). Όσο αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

ανάμεσα στα δύο φύλα, παρατηρείται αυξημένο ποσοστό για τα αγόρια στις 

περιπτώσεις «Από άλλους συγγενείς μου» και «Από Έλληνες φίλους και γείτονες» 

(68,8% και 69,7% αντίστοιχα), λαμβάνοντας υπόψη τον ικανό αριθμό απαντήσεων 

στις συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Ερωτήσεις ομάδας B2: «Πόσο καλά μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα στα 

ελληνικά;» 

Πίνακας 8: Δυνατότητες του μαθητή στην ελληνική γλώσσα 

Statistics 

 Μιλώ ελληνικά 

Καταλαβαίνω 

ελληνικά όταν 

ακούω μια 

συζήτηση μεταξύ 

αγνώστων 

Καταλαβαίνω ελληνικά 

όταν παρακολουθώ τις 

ειδήσεις στην 

τηλεόραση 

Διαβάζω 

ελληνικά Γράφω ελληνικά 

N Valid 136 136 136 136 136 

Missing 0 0 0 0 0 

 Μιλώ ελληνικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 1 ,7 ,7 ,7 

πολύ λίγο 1 ,7 ,7 1,5 

Λίγο 2 1,5 1,5 2,9 

μέτρια 4 2,9 2,9 5,9 

καλά 10 7,4 7,4 13,2 

πολύ καλά 26 19,1 19,1 32,4 

άριστα 92 67,6 67,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Καταλαβαίνω ελληνικά όταν ακούω μια συζήτηση μεταξύ αγνώστων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 3 2,2 2,2 2,2 

μέτρια 2 1,5 1,5 3,7 

καλά 5 3,7 3,7 7,4 

πολύ καλά 14 10,3 10,3 17,6 

άριστα 112 82,4 82,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 Καταλαβαίνω ελληνικά όταν παρακολουθώ τις ειδήσεις στην τηλεόραση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Λίγο 3 2,2 2,2 2,2 

μέτρια 2 1,5 1,5 3,7 

καλά 4 2,9 2,9 6,6 

πολύ καλά 13 9,6 9,6 16,2 

άριστα 114 83,8 83,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Διαβάζω ελληνικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid πολύ λίγο 1 ,7 ,7 ,7 

Λίγο 2 1,5 1,5 2,2 

μέτρια 4 2,9 2,9 5,1 

καλά 9 6,6 6,6 11,8 

πολύ καλά 20 14,7 14,7 26,5 

άριστα 100 73,5 73,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Γράφω ελληνικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid πολύ λίγο 1 ,7 ,7 ,7 

Λίγο 3 2,2 2,2 2,9 

μέτρια 6 4,4 4,4 7,4 

καλά 18 13,2 13,2 20,6 

πολύ καλά 18 13,2 13,2 33,8 

άριστα 90 66,2 66,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Ερωτήσεις ομάδας B3: «Πόσο καλά μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα στη 

μητρική σας γλώσσα; (γλώσσα της χώρας προέλευσης σας)» 

Πίνακας 9: Δυνατότητες του μαθητή στη μητρική του γλώσσα 

Statistics 

 

Μιλώ τη μητρική 

μου γλώσσα 

Καταλαβαίνω τη 

μητρική μου 

γλώσσα όταν 

ακούω μια 

συζήτηση μεταξύ 

αγνώστων 

Καταλαβαίνω τη 

μητρική μου 

γλώσσα όταν 

παρακολουθώ τις 

ειδήσεις στην 

τηλεόραση 

Διαβάζω στη 

μητρική μου 

γλώσσα 

Γράφω στη 

μητρική μου 

γλώσσα 

N Valid 136 136 136 136 136 

Missing 0 0 0 0 0 

Μιλώ τη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid καθόλου 4 2,9 2,9 2,9 

πολύ λίγο 6 4,4 4,4 7,4 

Λίγο 10 7,4 7,4 14,7 

μέτρια 19 14,0 14,0 28,7 

καλά 19 14,0 14,0 42,6 

πολύ καλά 24 17,6 17,6 60,3 

άριστα 54 39,7 39,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Καταλαβαίνω τη μητρική μου γλώσσα όταν ακούω μια συζήτηση μεταξύ αγνώστων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 5 3,7 3,7 3,7 

πολύ λίγο 7 5,1 5,1 8,8 

Λίγο 6 4,4 4,4 13,2 

μέτρια 6 4,4 4,4 17,6 

καλά 17 12,5 12,5 30,1 

πολύ καλά 32 23,5 23,5 53,7 

άριστα 63 46,3 46,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Καταλαβαίνω τη μητρική μου γλώσσα όταν παρακολουθώ τις ειδήσεις στην τηλεόραση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 11 8,1 8,1 8,1 

πολύ λίγο 9 6,6 6,6 14,7 

Λίγο 11 8,1 8,1 22,8 

μέτρια 15 11,0 11,0 33,8 

καλά 16 11,8 11,8 45,6 

πολύ καλά 20 14,7 14,7 60,3 

άριστα 54 39,7 39,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Διαβάζω στη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 19 14,0 14,0 14,0 

πολύ λίγο 8 5,9 5,9 19,9 

Λίγο 9 6,6 6,6 26,5 

μέτρια 14 10,3 10,3 36,8 

καλά 12 8,8 8,8 45,6 

πολύ καλά 27 19,9 19,9 65,4 

άριστα 47 34,6 34,6 100,0 
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Total 136 100,0 100,0  

Γράφω στη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 22 16,2 16,2 16,2 

πολύ λίγο 14 10,3 10,3 26,5 

Λίγο 6 4,4 4,4 30,9 

μέτρια 15 11,0 11,0 41,9 

καλά 19 14,0 14,0 55,9 

πολύ καλά 20 14,7 14,7 70,6 

άριστα 40 29,4 29,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Ερωτήσεις ομάδων B2-Β3 (Γραφήματα):  

Ακολούθως γίνεται αντιπαραβολή των ραβδογραμμάτων για τις ερωτήσεις Β2-Β3.                                      

Β2                                                                Β3
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Γραφήματα 7: Δυνατότητες του μαθητή στην ελληνική και μητρική του γλώσσα 

 

Παρατηρείται ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό (19,12%) «πολύ καλής» και 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (67,65%) «άριστης» ομιλίας της ελληνικής γλώσσας σε 

σχέση με τη μητρική (17,65% και 39,71% αντίστοιχα). Παράλληλα για την ομιλία της 

μητρικής γλώσσας αυξάνονται τα ποσοστά των απαντήσεων για τις κατηγορίες 

«καθόλου», «πολύ λίγο», «λίγο», «μέτρια» και «καλά». 
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Αντίστοιχα, η θεώρηση «άριστης» κατανόησης της ελληνικής έχει περίπου 

διπλάσιο ποσοστό (82,35%) της αντίστοιχης κατανόησης της μητρικής γλώσσας 

(46,32%), σε συζήτηση μεταξύ αγνώστων. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η κατηγορία «άριστα» στην ελληνική έχει 

υπερδιπλάσια ποσοστά από τη μητρική γλώσσα, με το υπερβάλλον αυτό ποσοστό να 

κατανέμεται στις κατώτερες κατηγορίες γλωσσικής ικανότητας στη μητρική γλώσσα.    

3.1.3 Γλωσσική χρήση/επιλογή σε διάφορες λειτουργίες αμφίδρομης 

επικοινωνίας (Ερωτήσεις ομάδων Γ1-Γ2)  

Ερωτήσεις ομάδας Γ1: «Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς σήμερα όταν μιλάς με τα 

παρακάτω άτομα;» 

Πίνακας 10: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή για την επικοινωνία του με άλλα άτομα 

Statistics 

 

Τον 

πατέρα 

Τη 

μητέρα 

Τα 

αδέρφια 

σου 

Τους 

συγγενείς 

σου 

Τους 

συμμαθητές 

σου στην τάξη 

Τους 

φίλους σου 

στο 

προαύλιο 

Τους 

φίλους 

εκτός 

σχολείου 

Τους 

γείτονές 

σου 

Τους 

παππούδες/γι

αγιάδες σου 

N Valid 132 136 127 129 135 136 136 136 136 

Missin

g 
4 0 9 7 1 0 0 0 0 

Τον πατέρα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 22 16,2 16,7 16,7 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
16 11,8 12,1 28,8 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
28 20,6 21,2 50,0 

Περισσότερο ελληνικά 22 16,2 16,7 66,7 

Πάντοτε ελληνικά 44 32,4 33,3 100,0 

Total 132 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 136 100,0   

Τη μητέρα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 25 18,4 18,4 18,4 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
21 15,4 15,4 33,8 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
42 30,9 30,9 64,7 
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Περισσότερο ελληνικά 31 22,8 22,8 87,5 

Πάντοτε ελληνικά 17 12,5 12,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Τα αδέρφια σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 11 8,1 8,7 8,7 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
11 8,1 8,7 17,3 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
23 16,9 18,1 35,4 

Περισσότερο ελληνικά 31 22,8 24,4 59,8 

Πάντοτε ελληνικά 51 37,5 40,2 100,0 

Total 127 93,4 100,0  

Missing System 9 6,6   

Total 136 100,0   

Τους συγγενείς σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 34 25,0 26,4 26,4 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
16 11,8 12,4 38,8 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
39 28,7 30,2 69,0 

Περισσότερο ελληνικά 19 14,0 14,7 83,7 

Πάντοτε ελληνικά 21 15,4 16,3 100,0 

Total 129 94,9 100,0  

Missing System 7 5,1   

Total 136 100,0   

Τους συμμαθητές σου στην τάξη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 3 2,2 2,2 2,2 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
1 ,7 ,7 3,0 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
5 3,7 3,7 6,7 

Περισσότερο ελληνικά 12 8,8 8,9 15,6 

Πάντοτε ελληνικά 114 83,8 84,4 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Τους φίλους σου στο προαύλιο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 4 2,9 2,9 2,9 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
8 5,9 5,9 8,8 

Περισσότερο ελληνικά 15 11,0 11,0 19,9 

Πάντοτε ελληνικά 109 80,1 80,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Τους φίλους εκτός σχολείου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 4 2,9 2,9 2,9 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
2 1,5 1,5 4,4 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
18 13,2 13,2 17,6 

Περισσότερο ελληνικά 26 19,1 19,1 36,8 

Πάντοτε ελληνικά 86 63,2 63,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Τους γείτονές σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 5 3,7 3,7 3,7 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
3 2,2 2,2 5,9 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
4 2,9 2,9 8,8 

Περισσότερο ελληνικά 10 7,4 7,4 16,2 

Πάντοτε ελληνικά 114 83,8 83,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Τους παππούδες/γιαγιάδες σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα 75 55,1 55,1 55,1 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
8 5,9 5,9 61,0 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
25 18,4 18,4 79,4 

Περισσότερο ελληνικά 8 5,9 5,9 85,3 

Πάντοτε ελληνικά 20 14,7 14,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Ερωτήσεις ομάδας Γ2: «Σε ποια γλώσσα σου μιλάνε σήμερα τα παρακάτω άτομα;» 
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Πίνακας 11: Γλωσσική χρήση/επιλογή άλλων ατόμων για την επικοινωνία τους με τον μαθητή 

Statistics 

 

Ο 

πατέρας 

Η 

μητέρα 

Τα 

αδέρφια 

σου 

Οι 

συγγενείς 

σου 

Φίλοι και 

συμμαθητές 

στη τάξη 

Φίλοι στο 

προαύλιο 

Φίλοι 

εκτός 

σχολείου 

Οι 

γείτονές 

σου 

Οι 

παππούδες/ 

γιαγιάδες 

σου 

N Valid 131 135 129 132 134 135 135 135 133 

Missing 5 1 7 4 2 1 1 1 3 

Ο πατέρας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
26 19,1 19,8 19,8 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
22 16,2 16,8 36,6 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
29 21,3 22,1 58,8 

Περισσότερο ελληνικά 15 11,0 11,5 70,2 

Πάντοτε ελληνικά 39 28,7 29,8 100,0 

Total 131 96,3 100,0  

Missing System 5 3,7   

Total 136 100,0   

Η μητέρα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
24 17,6 17,8 17,8 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
31 22,8 23,0 40,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
50 36,8 37,0 77,8 

Περισσότερο ελληνικά 18 13,2 13,3 91,1 

Πάντοτε ελληνικά 12 8,8 8,9 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Τα αδέρφια σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
15 11,0 11,6 11,6 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
7 5,1 5,4 17,1 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
32 23,5 24,8 41,9 
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Περισσότερο ελληνικά 30 22,1 23,3 65,1 

Πάντοτε ελληνικά 45 33,1 34,9 100,0 

Total 129 94,9 100,0  

Missing System 7 5,1   

Total 136 100,0   

Οι συγγενείς σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
34 25,0 25,8 25,8 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
13 9,6 9,8 35,6 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
50 36,8 37,9 73,5 

Περισσότερο ελληνικά 16 11,8 12,1 85,6 

Πάντοτε ελληνικά 19 14,0 14,4 100,0 

Total 132 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 136 100,0   

Φίλοι και συμμαθητές στη τάξη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 3,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
5 3,7 3,7 7,5 

Περισσότερο ελληνικά 14 10,3 10,4 17,9 

Πάντοτε ελληνικά 110 80,9 82,1 100,0 

Total 134 98,5 100,0  

Missing System 2 1,5   

Total 136 100,0   

Φίλοι στο προαύλιο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
4 2,9 3,0 3,0 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
1 ,7 ,7 3,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
9 6,6 6,7 10,4 

Περισσότερο ελληνικά 14 10,3 10,4 20,7 

Πάντοτε ελληνικά 107 78,7 79,3 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   
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Φίλοι εκτός σχολείου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
4 2,9 3,0 3,0 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
1 ,7 ,7 3,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
19 14,0 14,1 17,8 

Περισσότερο ελληνικά 28 20,6 20,7 38,5 

Πάντοτε ελληνικά 83 61,0 61,5 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Οι γείτονές σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
7 5,1 5,2 5,2 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
3 2,2 2,2 7,4 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
6 4,4 4,4 11,9 

Περισσότερο ελληνικά 12 8,8 8,9 20,7 

Πάντοτε ελληνικά 107 78,7 79,3 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Οι παππούδες/γιαγιάδες σου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
81 59,6 60,9 60,9 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
9 6,6 6,8 67,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
18 13,2 13,5 81,2 

Περισσότερο ελληνικά 5 3,7 3,8 85,0 

Πάντοτε ελληνικά 20 14,7 15,0 100,0 

Total 133 97,8 100,0  

Missing System 3 2,2   

Total 136 100,0   
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Ερωτήσεις ομάδων Γ1-Γ2 (Γραφήματα): 

Ερωτήσεις ομάδας Γ1: «Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς σήμερα όταν μιλάς με τα 

παρακάτω άτομα;» 

Ερωτήσεις ομάδας Γ2: «Σε ποια γλώσσα σου μιλάνε σήμερα τα παρακάτω άτομα;» 

Ακολούθως παρατίθενται τα ραβδογραμμάτα για τις ερωτήσεις Γ1-Γ2:  

                                               

  Γ1                                                                 Γ2
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Γραφήματα 8: Γλωσσική χρήση/επιλογή για την αμφίδρομη επικοινωνίας του μαθητή με 

άλλα άτομα 

Με τον πατέρα του μαθητή παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επικοινωνίας 

στην απάντηση «πάντοτε ελληνικά» (Γ1: 33,33% και Γ2: 29,77%). 

Με τη μητέρα του μαθητή παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επικοινωνίας 

στην απάντηση «το ίδιο συχνά και στις δύο γλώσσες» (Γ1: 30,88% και Γ2: 37,04%).  

Με τα αδέρφια του μαθητή παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επικοινωνίας 

στην απάντηση «πάντοτε» στην ελληνική (Γ1: 40,16% και Γ2: 34,88%). 

Με τους συγγενείς του παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επικοινωνίας στην 

απάντηση «το ίδιο συχνά και στις δύο γλώσσες» (Γ1: 30,23% και Γ2: 37,88%) αλλά 

επίσης καταχωρείται σημαντικό ποσοστό και στην απάντηση «Πάντοτε τη μητρική 

μου γλώσσα» (Γ1: 26,36% και Γ2: 25,76%). 

Στις περιπτώσεις επικοινωνίας με τους συμμαθητές στην τάξη και τους φίλους 

στο προαύλιο κυριαρχεί η απάντηση «Πάντοτε ελληνικά» σε ποσοστά που 

υπερβαίνουν ή κυμαίνονται στο 80%.    
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Με τους φίλους εκτός σχολείου κυριαρχεί η απάντηση «Πάντοτε ελληνικά» 

σε μικρότερα όμως ποσοστά (Γ1: 63,24% και Γ2: 61,48%).    

Με τους γείτονες κυριαρχεί η απάντηση «Πάντοτε ελληνικά» σε ποσοστά που 

υπερβαίνουν ή κυμαίνονται στο 80%.    

Αντίθετα στην περίπτωση της επικοινωνίας με τους παππούδες/γιαγιάδες 

υπερέχει η απάντηση «Πάντοτε τη μητρική μου γλώσσα»(Γ1:55,15% & Γ2:60,90%). 

3.1.4 Γλωσσική χρήση/επιλογή σε καθημερινές δραστηριότητες και καταστάσεις 

(Ερωτήσεις ομάδων Γ3-Γ4)  

Ερωτήσεις ομάδας Γ3: «Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς/επιλέγεις σήμερα για τις 

παρακάτω δραστηριότητες;» 

Πίνακας 12: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή σε διάφορες δραστηριότητες 

Statistics 

 

Διάβασμα 

εφημερίδων

/ 

περιοδικών/ 

κόμικς 

Ακρόαση 

ραδιόφωνου 

Ακρόαση 

μουσικής 

Παρακολο

ύθηση 

ΤV/ταινιών 

Απάντηση 

σε 

τηλεφωνικές 

κλήσεις 

Διάβασμα 

βιβλίων Διασκέδαση Άθληση Ψώνια 

Άλλες 

δραστηριότ

ητες του 

ελεύθερου 

χρόνου σας 

N Valid 136 136 136 136 134 136 136 136 134 136 

Missi

ng 
0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Mean 4,06 4,15 3,74 3,82 3,80 4,15 3,99 4,24 4,30 4,01 

Median 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 

Std. Deviation 1,310 1,196 1,188 1,310 1,081 1,128 1,148 1,117 1,011 1,092 

Διάβασμα εφημερίδων/ περιοδικών/ κόμικς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
13 9,6 9,6 9,6 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 13,2 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
19 14,0 14,0 27,2 

Περισσότερο ελληνικά 23 16,9 16,9 44,1 

Πάντοτε ελληνικά 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Ακρόαση ραδιόφωνου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
10 7,4 7,4 7,4 
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Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
3 2,2 2,2 9,6 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
19 14,0 14,0 23,5 

Περισσότερο ελληνικά 29 21,3 21,3 44,9 

Πάντοτε ελληνικά 75 55,1 55,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Ακρόαση μουσικής 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
8 5,9 5,9 5,9 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
9 6,6 6,6 12,5 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
43 31,6 31,6 44,1 

Περισσότερο ελληνικά 27 19,9 19,9 64,0 

Πάντοτε ελληνικά 49 36,0 36,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Παρακολούθηση ΤV/ταινιών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
13 9,6 9,6 9,6 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
6 4,4 4,4 14,0 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
34 25,0 25,0 39,0 

Περισσότερο ελληνικά 22 16,2 16,2 55,1 

Πάντοτε ελληνικά 61 44,9 44,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Απάντηση σε τηλεφωνικές κλήσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 3,7 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 7,5 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
49 36,0 36,6 44,0 

Περισσότερο ελληνικά 28 20,6 20,9 64,9 

Πάντοτε ελληνικά 47 34,6 35,1 100,0 

Total 134 98,5 100,0  

Missing System 2 1,5   

Total 136 100,0   
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Διάβασμα βιβλίων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
6 4,4 4,4 4,4 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
6 4,4 4,4 8,8 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
23 16,9 16,9 25,7 

Περισσότερο ελληνικά 27 19,9 19,9 45,6 

Πάντοτε ελληνικά 74 54,4 54,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Διασκέδαση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
7 5,1 5,1 5,1 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 8,8 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
33 24,3 24,3 33,1 

Περισσότερο ελληνικά 29 21,3 21,3 54,4 

Πάντοτε ελληνικά 62 45,6 45,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Άθληση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
6 4,4 4,4 4,4 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
4 2,9 2,9 7,4 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
24 17,6 17,6 25,0 

Περισσότερο ελληνικά 20 14,7 14,7 39,7 

Πάντοτε ελληνικά 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Ψώνια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
5 3,7 3,7 3,7 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
24 17,6 17,9 21,6 

Περισσότερο ελληνικά 26 19,1 19,4 41,0 

Πάντοτε ελληνικά 79 58,1 59,0 100,0 

Total 134 98,5 100,0  
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Missing System 2 1,5   

Total 136 100,0   

Άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πάντοτε τη μητρική μου 

γλώσσα 
4 2,9 2,9 2,9 

Περισσότερο  τη μητρική μου 

γλώσσα 
7 5,1 5,1 8,1 

Το ίδιο συχνά και στις δύο 

γλώσσες 
35 25,7 25,7 33,8 

Περισσότερο ελληνικά 28 20,6 20,6 54,4 

Πάντοτε ελληνικά 62 45,6 45,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 

Ερωτήσεις ομάδας Γ3: Γραφήματα 
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Γραφήματα 9: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή σε διάφορες δραστηριότητες 

Στις περιπτώσεις «Διάβασμα εφημερίδων/ περιοδικών/ κόμικς» και «Ακρόαση 

ραδιόφωνου» είναι προφανής η αυξητική τάση των ποσοστών προς τα δεξιά του 

ραβδογράμματος με την απάντηση «Πάντοτε ελληνικά» να υπερέχει (ποσοστά 

55,88% και  55,15% αντίστοιχα).  

Στις ερωτήσεις «Ακρόαση μουσικής» και «Παρακολούθηση ΤV/ταινιών» 

υπερέχει η απάντηση «Πάντοτε ελληνικά» (ποσοστά 36,03% και 44,15% αντίστοιχα) 

η δε απάντηση «Το ίδιο συχνά και στις δύο γλώσσες» συγκεντρώνει σημαντικό 

ποσοστό   (31,62% και 25,00% αντίστοιχα).    



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) 74 

  

Σε όλες τις άλλες ερωτήσεις είναι προφανές ότι οι απαντήσεις «Πάντοτε τη 

μητρική μου γλώσσα» και «Περισσότερο τη μητρική μου γλώσσα» συγκεντρώνουν 

ελάχιστα ποσοστά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απαντήσεις και κυρίως την ερώτηση 

«Πάντοτε ελληνικά». 

Ερωτήσεις ομάδας Γ4: «Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς/επιλέγεις σήμερα στις 

παρακάτω περιστάσεις/καταστάσεις;» 

Πίνακας 13: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή σε διάφορες καταστάσεις  

Statistics 

 

Όταν είσαι 

κουρασμένος

/η 

Όταν είσαι 

αγχωμένος

/η 

Όταν είσαι 

θυμωμένος

/η 

Όταν 

έχεις 

αμηχανία 

Όταν κάνεις 

αριθμητικές 

πράξεις / 

υπολογισμούς 

Όταν 

βιάζεσαι 

Όταν 

ονειρεύεσαι 

Όταν 

κινδυνεύεις 

Όταν είσαι 

χαρούμενος

/η 

Όταν είσαι 

μπερδεμένος/

η 

Όταν 

ντρέπεσαι 

Σε 

καθημερινά

/κοινωνικά 

θέματα 

Σε θέματα 

σχολείου/

σπουδών 

N Valid 136 136 134 134 135 136 135 136 136 135 135 136 136 

Missing 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Mean 3,65 3,80 3,75 3,78 4,13 3,88 3,91 3,98 3,79 3,85 3,79 4,09 4,43 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Mode 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

 

Ερωτήσεις ομάδας Γ4: Γραφήματα 
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Γραφήματα 10: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή σε διάφορες 

περιστάσεις/καταστάσεις  

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα ποσοστά στις απαντήσεις «Πάντοτε τη μητρική 

μου γλώσσα» και «Περισσότερο τη μητρική μου γλώσσα» έλαβαν πολύ μικρά ποσοστά, σε 

αντίθεση με τις λοιπές τα ποσοστά των οποίων κορυφώνονται στην απάντηση «Πάντοτε 

ελληνικά». 

 

3.1.5 Στάσεις απέναντι στη μητρική γλώσσα (Ερωτήσεις ομάδας Δ) 

Ερωτήσεις ομάδας Δ: «Εδώ έχουμε μερικές απόψεις σχετικά με τη γλώσσα της 

χώρας καταγωγή σας. Πείτε μας αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε». 

Πίνακας 14: Στάσεις  του μαθητή απέναντι στη μητρική του γλώσσα 

Άμα ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα είναι πιο εύκολο να κάνεις φίλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 18 13,2 13,2 13,2 

Συμφωνώ 25 18,4 18,4 31,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 66 48,5 48,5 80,1 

Διαφωνώ 19 14,0 14,0 94,1 

Διαφωνώ απόλυτα 8 5,9 5,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα μπορείς να κερδίσεις περισσότερα χρήματα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 15 11,0 11,0 11,0 

Συμφωνώ 38 27,9 27,9 39,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 49 36,0 36,0 75,0 

Διαφωνώ 21 15,4 15,4 90,4 
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Διαφωνώ απόλυτα 13 9,6 9,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Αν ξέρεις τη μητρική γλώσσα έχεις περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσεις 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 18 13,2 13,4 13,4 

Συμφωνώ 31 22,8 23,1 36,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 54 39,7 40,3 76,9 

Διαφωνώ 22 16,2 16,4 93,3 

Διαφωνώ απόλυτα 9 6,6 6,7 100,0 

Total 134 98,5 100,0  

Missing System 2 1,5   

Total 136 100,0   

Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα μπορείς να βρεις πιο εύκολα δουλειά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 26 19,1 19,1 19,1 

Συμφωνώ 43 31,6 31,6 50,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 44 32,4 32,4 83,1 

Διαφωνώ 18 13,2 13,2 96,3 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,7 3,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Πρέπει να ξέρεις τη μητρική γλώσσα για να ζήσεις καλά στην Ελλάδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 4 2,9 3,0 3,0 

Συμφωνώ 17 12,5 12,6 15,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 38 27,9 28,1 43,7 

Διαφωνώ 54 39,7 40,0 83,7 

Διαφωνώ απόλυτα 22 16,2 16,3 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Σε θεωρούν άτομο κατώτερης κοινωνικής τάξης αν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 5 3,7 3,7 3,7 

Συμφωνώ 18 13,2 13,2 16,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 37 27,2 27,2 44,1 
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Διαφωνώ 34 25,0 25,0 69,1 

Διαφωνώ απόλυτα 42 30,9 30,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Πρέπει να ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα για να σε εκτιμούν οι άλλοι ομοεθνείς σου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 13 9,6 9,6 9,6 

Συμφωνώ 17 12,5 12,6 22,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 43 31,6 31,9 54,1 

Διαφωνώ 36 26,5 26,7 80,7 

Διαφωνώ απόλυτα 26 19,1 19,3 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Η μητρική γλώσσα σου χρειάζεται για να ταξιδεύεις στο εξωτερικό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 18 13,2 13,3 13,3 

Συμφωνώ 35 25,7 25,9 39,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 49 36,0 36,3 75,6 

Διαφωνώ 27 19,9 20,0 95,6 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,4 4,4 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Θα ήθελα τα παιδιά μου να ξέρουν τη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 64 47,1 48,1 48,1 

Συμφωνώ 40 29,4 30,1 78,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 18 13,2 13,5 91,7 

Διαφωνώ 5 3,7 3,8 95,5 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,4 4,5 100,0 

Total 133 97,8 100,0  

Missing System 3 2,2   

Total 136 100,0   

Θα ήθελα η μητρική μου γλώσσα να έχει το ίδιο κύρος με την ελληνική στην Ελλάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Συμφωνώ απόλυτα 28 20,6 20,6 20,6 

Συμφωνώ 39 28,7 28,7 49,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 46 33,8 33,8 83,1 

Διαφωνώ 19 14,0 14,0 97,1 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,9 2,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Η μητρική μου γλώσσα, στο μέλλον, θα σταματήσει να χρησιμοποιείται τόσο στην Ελλάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 12 8,8 8,9 8,9 

Συμφωνώ 18 13,2 13,3 22,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 59 43,4 43,7 65,9 

Διαφωνώ 30 22,1 22,2 88,1 

Διαφωνώ απόλυτα 16 11,8 11,9 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

 

 

Θα προκύψει μια νέα διάλεκτος της μητρικής μου γλώσσας στην Ελλάδα στο μέλλον 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 9 6,6 6,7 6,7 

Συμφωνώ 15 11,0 11,1 17,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 67 49,3 49,6 67,4 

Διαφωνώ 33 24,3 24,4 91,9 

Διαφωνώ απόλυτα 11 8,1 8,1 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Αξίζει να μάθει κάποιος τη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 36 26,5 26,7 26,7 

Συμφωνώ 50 36,8 37,0 63,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 36 26,5 26,7 90,4 

Διαφωνώ 9 6,6 6,7 97,0 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,9 3,0 100,0 

Total 135 99,3 100,0  
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Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Είναι ανάγκη να διατηρήσουμε τη μητρική μας γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 62 45,6 45,6 45,6 

Συμφωνώ 49 36,0 36,0 81,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 15 11,0 11,0 92,6 

Διαφωνώ 7 5,1 5,1 97,8 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,2 2,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Η μητρική μου γλώσσα είναι απαραίτητο κομμάτι της ταυτότητάς μου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 56 41,2 41,5 41,5 

Συμφωνώ 48 35,3 35,6 77,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 25 18,4 18,5 95,6 

Διαφωνώ 4 2,9 3,0 98,5 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,5 1,5 100,0 

Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Αν δεν ξέρουμε καλά τη γλώσσα της χώρας καταγωγής μας δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε 

καταγωγή από τη χώρα αυτή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 15 11,0 11,0 11,0 

Συμφωνώ 23 16,9 16,9 27,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 41 30,1 30,1 58,1 

Διαφωνώ 31 22,8 22,8 80,9 

Διαφωνώ απόλυτα 26 19,1 19,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Υπάρχουν πιο χρήσιμες γλώσσες από τη μητρική μου γλώσσα και θα προτιμούσα να ξέρω άλλες γλώσσες αντί 

για τη μητρική μου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 17 12,5 12,6 12,6 

Συμφωνώ 16 11,8 11,9 24,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 41 30,1 30,4 54,8 

Διαφωνώ 33 24,3 24,4 79,3 

Διαφωνώ απόλυτα 28 20,6 20,7 100,0 
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Total 135 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 136 100,0   

Προτιμώ να παρακολουθώ τηλεόραση στα ελληνικά παρά στη μητρική μου γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 22 16,2 16,2 16,2 

Συμφωνώ 21 15,4 15,4 31,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 46 33,8 33,8 65,4 

Διαφωνώ 28 20,6 20,6 86,0 

Διαφωνώ απόλυτα 19 14,0 14,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Η μητρική μας γλώσσα είναι χρήσιμη για να επικοινωνούμε με τους συγγενείς στη χώρα προέλευσής μας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 72 52,9 52,9 52,9 

Συμφωνώ 37 27,2 27,2 80,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 16 11,8 11,8 91,9 

Διαφωνώ 8 5,9 5,9 97,8 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,2 2,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Η μητρική μας γλώσσα είναι απαραίτητη αν θελήσουμε να ζήσουμε μελλοντικά στη χώρα καταγωγής μας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 60 44,1 44,1 44,1 

Συμφωνώ 43 31,6 31,6 75,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 20 14,7 14,7 90,4 

Διαφωνώ 9 6,6 6,6 97,1 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,9 2,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Ερωτήσεις ομάδας Δ: Γραφήματα 

Παρακάτω παρατίθενται τα ιστογράμματα που προέκυψαν από την στατιστική 

ανάλυση. Η έντονη γραμμή συμβολίζει την ιδεατή κανονική κατανομή ενώ η λεπτή 

καμπυλοειδής γραμμή ενώνει τα μέσα των κατακόρυφων στηλών (Spline), ώστε 

μέσω της σύγκρισης αυτών να εξαχθούν στατιστικά συμπεράσματα.   

Επεξήγηση αριθμών στον άξονα Χ:  (1: Συμφωνώ απόλυτα, 2: Συμφωνώ, 3: 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: Διαφωνώ, 5: Διαφωνώ απόλυτα). 
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Γραφήματα 11: Στάσεις  του μαθητή απέναντι στη μητρική του γλώσσα                                   

Ερώτηση Δ1: «Άμα ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα είναι πιο εύκολο να 

κάνεις φίλους».  

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων που προσεγγίζει σε διάγραμμα 

συμμετρικής κανονικής κατανομής (Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,021), με 

κορύφωση στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με συχνότητα 66 

μαθητών ή ποσοστό 48,53%. Ταυτόχρονα οι απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα» και 

«Συμφωνώ» υπερέχουν των απαντήσεων «Διαφωνώ απόλυτα» και «Διαφωνώ» με 

συχνότητες 18 και 25 έναντι 8 και 19 αντίστοιχα.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως μάλλον θετικές. 

Ερώτηση Δ2: «Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα μπορείς να κερδίσεις 

περισσότερα χρήματα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων που προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό 

διάγραμμα κανονικής κατανομής με μικρή όμως θετική ασυμμετρία (Συντελεστής 

Ασυμμετρίας Skewness: 0,245) και με κορύφωση στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ 
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ούτε διαφωνώ» με συχνότητα 49 μαθητών ή ποσοστό 36,03%. Ταυτόχρονα η 

απάντηση «Συμφωνώ» υπερέχει εμφανώς της απάντησης «Διαφωνώ» με συχνότητα 

38 ή ποσοστό 27,94% έναντι συχνότητας 21 ή ποσοστού 15,44%. 

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως μάλλον 

θετικές έως ουδέτερες. 

Ερώτηση Δ3: «Αν ξέρεις τη μητρική γλώσσα έχεις περισσότερες πιθανότητες 

να σπουδάσεις». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων που προσεγγίζει σε διάγραμμα 

συμμετρικής κανονικής κατανομής (Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: 0,085), με 

κορύφωση στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με συχνότητα 54 

μαθητών ή έγκυρο ποσοστό (Valid Percent) 40,30%. Ταυτόχρονα οι απαντήσεις 

«Συμφωνώ απόλυτα» και «Συμφωνώ» υπερέχουν των απαντήσεων «Διαφωνώ 

απόλυτα» και «Διαφωνώ» με συχνότητες 18 και 31 έναντι 9 και 22 αντίστοιχα.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως μάλλον θετικές. 

Ερώτηση Δ4: «Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα μπορείς να βρεις πιο 

εύκολα δουλειά». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με θετική ασυμμετρία (Συντελεστής 

Ασυμμετρίας Skewness: 0,301) και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», 

«Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να έχουν συχνότητες 26, 43 και 44 

ή ποσοστά 19,12%, 31,62% και 32,35% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας συνολικά 

ποσοστό 83,09%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως αρκετά 

θετικές. 

Ερώτηση Δ5: «Πρέπει να ξέρεις τη μητρική γλώσσα για να ζήσεις καλά στην 

Ελλάδα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με σημαντική αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,448) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 38, 54 

και 22 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 28,15%, 40,00% και 16,30% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 84,45%.  
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Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά 

αρνητικές. 

Ερώτηση Δ6: «Σε θεωρούν άτομο κατώτερης κοινωνικής τάξης αν μιλάς τη 

μητρική σου γλώσσα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με σημαντική αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,417) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 37, 34 

και 42 ή ποσοστά 27,21%, 25,00% και 30,88% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας 

συνολικά ποσοστό 83,09%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά 

αρνητικές. 

Ερώτηση Δ7: «Πρέπει να ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα για να σε εκτιμούν 

οι άλλοι ομοεθνείς σου». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με σημαντική αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,33) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 43, 36 

και 26 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 31,85%, 26,67% και 19,26% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 77,78%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά 

αρνητικές. 

Ερώτηση Δ8: «Η μητρική γλώσσα σου χρειάζεται για να ταξιδεύεις στο 

εξωτερικό». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων που προσεγγίζει σε διάγραμμα 

συμμετρικής κανονικής κατανομής (Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: 0,03), με 

κορύφωση στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με συχνότητα 49 

μαθητών ή έγκυρο ποσοστό (Valid Percent) 36,30%. Ταυτόχρονα οι απαντήσεις 

«Συμφωνώ απόλυτα» και «Συμφωνώ» υπερέχουν των απαντήσεων «Διαφωνώ 

απόλυτα» και «Διαφωνώ» με συχνότητες 38 και 35 έναντι 6 και 27 αντίστοιχα.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως μάλλον θετικές. 

Ερώτηση Δ9: «Θα ήθελα τα παιδιά μου να ξέρουν τη μητρική μου γλώσσα». 
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Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με εντονότατη θετική ασυμμετρία σε 

σχεδόν γραμμική μορφή και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», «Συμφωνώ» και 

«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να κυριαρχούν με συχνότητες 64, 40 και 18 ή 

έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 48,12%, 30,08% και 13,53% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά συντριπτικό ποσοστό 91,73%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 

θετικές. 

Ερώτηση Δ10: «Θα ήθελα η μητρική μου γλώσσα να έχει το ίδιο κύρος με 

την ελληνική στην Ελλάδα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με θετική ασυμμετρία (Συντελεστής 

Ασυμμετρίας Skewness: 0,208) και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», 

«Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να έχουν συχνότητες 28, 39 και 46 

ή ποσοστά 20,59%, 28,68% και 33,82% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας συνολικά 

ποσοστό 83,09%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά 

θετικές. 

Ερώτηση Δ11: «Η μητρική μου γλώσσα, στο μέλλον, θα σταματήσει να 

χρησιμοποιείται τόσο στην Ελλάδα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με μικρή αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,157) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 59, 18 

και 12 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 43,70%, 22,22% και 11,85% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 77,77%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά 

αρνητικές. 

Ερώτηση Δ12: «Θα προκύψει μια νέα διάλεκτος της μητρικής μου γλώσσας 

στην Ελλάδα στο μέλλον». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με μικρή αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,232) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 67, 33 



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) 88 

  

και 11 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 49,63%, 24,44% και 8,15% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 82,22%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως αρκετά αρνητικές. 

Ερώτηση Δ13: «Αξίζει να μάθει κάποιος τη μητρική μου γλώσσα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με μεγάλη θετική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: 0,635) και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ 

απόλυτα», «Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να έχουν συχνότητες 36, 

50 και 36 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 26,67%, 37,04% και 26,67% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 90,38%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ισχυρά 

θετικές. 

Ερώτηση Δ14: «Είναι ανάγκη να διατηρήσουμε τη μητρική μας γλώσσα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με εντονότατη θετική ασυμμετρία και με 

τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», «Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» να έχουν συχνότητες 62, 49 και 15 ή ποσοστά 45,59%, 36,03% και 11,03% 

αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας συνολικά συντριπτικό ποσοστό 92,65%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ισχυρότατα 

θετικές. 

Ερώτηση Δ15: «Η μητρική μου γλώσσα είναι απαραίτητο κομμάτι της 

ταυτότητάς μου». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με εντονότατη θετική ασυμμετρία και με 

τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», «Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» να έχουν συχνότητες 56, 48 και 25 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 

41,48%, 35,56% και 18,52% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας συνολικά συντριπτικό 

ποσοστό 95,56%.   

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ισχυρότατα 

θετικές. 

Ερώτηση Δ16: «Αν δεν ξέρουμε καλά τη γλώσσα της χώρας καταγωγής μας 

δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε καταγωγή από τη χώρα αυτή». 
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Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με μικρή αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,174) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 41, 31 

και 26 ή ποσοστά 30,15%, 22,79% και 19,12% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας 

συνολικά ποσοστό 72,06%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως αρκετά αρνητικές. 

Ερώτηση Δ17: «Υπάρχουν πιο χρήσιμες γλώσσες από τη μητρική μου 

γλώσσα και θα προτιμούσα να ξέρω άλλες γλώσσες αντί για τη μητρική μου». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με μικρή αρνητική ασυμμετρία 

(Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,318) και με τις απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα», να έχουν συχνότητες 41, 33 

και 28 ή έγκυρα ποσοστά (Valid Percent) 30,37%, 24,44% και 20,74% αντίστοιχα, 

συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 75,55%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 

έως αρκετά αρνητικές. 

Ερώτηση Δ18: «Προτιμώ να παρακολουθώ τηλεόραση στα ελληνικά παρά 

στη μητρική μου γλώσσα». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων που προσεγγίζει σε διάγραμμα 

συμμετρικής κανονικής κατανομής (Συντελεστής Ασυμμετρίας Skewness: -0,082), με 

κορύφωση στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με συχνότητα 46 

μαθητών ή ποσοστό 33,82%.  

Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

Ερώτηση Δ19: «Η μητρική μας γλώσσα είναι χρήσιμη για να επικοινωνούμε 

με τους συγγενείς στη χώρα προέλευσής μας». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με εντονότατη θετική ασυμμετρία σε 

φθίνουσα καμπυλοειδή μορφή και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», 

«Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να κυριαρχούν με συχνότητες 72, 

37 και 16 ή ποσοστά 52,94%, 27,21% και 11,76% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας 

συνολικά συντριπτικό ποσοστό 91,91%.   
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Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 

θετικές. 

Ερώτηση Δ20: «Η μητρική μας γλώσσα είναι απαραίτητη αν θελήσουμε να 

ζήσουμε μελλοντικά στη χώρα καταγωγής μας». 

Παρατηρείται κατανομή συχνοτήτων με εντονότατη θετική ασυμμετρία σε 

φθίνουσα  σχεδόν γραμμική μορφή και με τις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα», 

«Συμφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» να κυριαρχούν με συχνότητες 60, 

43 και 20 ή ποσοστά 41,12%, 31,62% και 14,71% αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας 

συνολικά πολύ μεγάλο ποσοστό 87,45%. 

  Οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 

θετικές. 

3.1.6 Γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση μαθητών από διαφορετικές χώρες 

καταγωγής 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται διαφοροποίηση της γλωσσικής 

διατήρησης/μετατόπισης ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των μαθητών/τριων, 

μελετήθηκαν οι απαντήσεις τριών ανεξάρτητων ομάδων μαθητών με χώρες 

καταγωγής την Αλβανία (73 μαθητές), Σερβία (12 μαθητές) και Ρωσία (10 μαθητές). 

Η επιλογή αυτή έγινε διότι οι τρεις ομάδες μαθητών/τριών αποτελούν την πλειοψηφία 

του δείγματος και ταυτόχρονα υπάρχει ικανός αριθμός απαντήσεων κυρίως στην 

πρώτη περίπτωση. Οι ομάδες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που μελετήθηκαν 

είναι οι Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση 

των εθνοτικών ομάδων των μαθητών/τριών σε βασικές γλωσσικές ικανότητες καθώς 

και στη γλωσσική χρήση/επιλογή και εν τέλει στη γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση. 

Κατόπιν σχετικού ελέγχου κανονικότητας αφού διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις των παραμετρικών τεστ, κυρίως όσον αφορά την κανονικότητα των 

κατανομών και τον μικρό αριθμό μαθητών/τριών της δεύτερης και τρίτης ομάδος 

(Ν<30), στη συνέχεια  έγινε σύγκριση των 3 ομάδων με το επαγωγικό μη 

παραμετρικό τεστ Kruskall-Wallis (H).  

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που προέκυψαν από την επαγωγική 

στατιστική ανάλυση. 
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Πίνακας 15: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων  μαθητών ως προς τις ικανότητες στην ελληνική 

γλώσσα 

Test Statisticsa,b 

 
 Μιλώ 

ελληνικά 

Καταλαβαίνω 

ελληνικά όταν 

ακούω μια 

συζήτηση μεταξύ 

αγνώστων 

Καταλαβαίνω 

ελληνικά όταν 

παρακολουθώ τις 

ειδήσεις στην 

τηλεόραση 

Διαβάζω 

ελληνικά Γράφω ελληνικά 

Chi-Square 3,102 1,937 2,370 2,698 3,008 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,212 ,380 ,306 ,259 ,222 

a. Kruskal Wallis Test  

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 

 

Πίνακας 16: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων  μαθητών ως προς τις ικανότητες στη μητρική τους 

γλώσσα 

Test Statisticsa,b 

 
Μιλώ τη μητρική 

μου γλώσσα 

Καταλαβαίνω τη 

μητρική μου 

γλώσσα όταν 

ακούω μια 

συζήτηση μεταξύ 

αγνώστων 

Καταλαβαίνω τη 

μητρική μου 

γλώσσα όταν 

παρακολουθώ τις 

ειδήσεις στην 

τηλεόραση 

Διαβάζω στη 

μητρική μου 

γλώσσα 

Γράφω στη 

μητρική μου 

γλώσσα 

Chi-Square 1,159 5,300 4,936 ,615 2,062 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,560 ,071 ,085 ,735 ,357 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 

 

Πίνακας 17: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων μαθητών ως προς τη γλωσσική χρήση/επιλογή 

αυτών για την  επικοινωνία τους με άλλα άτομα  

 

Test Statisticsa,b 

 
Τον 

πατέρα 

Τη 

μητέρα 

Τα 

αδέρφια 

σου 

Τους 

συγγενείς 

σου 

Τους 

συμμαθητές 

σου στην 

τάξη 

Τους 

φίλους 

σου στο 

προαύλιο 

Τους 

φίλους 

εκτός 

σχολείου 

Τους 

γείτονές 

σου 

Τους 

παππούδες/γιαγιάδες 

σου 

Chi-

Square 
1,835 3,341 ,328 1,686 1,696 2,160 3,364 3,517 8,885 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. 
,399 ,188 ,849 ,430 ,428 ,340 ,186 ,172 ,012 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 
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Πίνακας 18: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων ως προς τη γλωσσική χρήση/επιλογή άλλων ατόμων 

για την  επικοινωνία με τους μαθητές 

Test Statisticsa,b 

 
Ο 

πατέρας 

Η 

μητέρα 

Τα 

αδέρφια 

σου 

Οι 

συγγενείς 

σου 

Φίλοι και 

συμμαθητές 

στη τάξη 

Φίλοι στο 

προαύλιο 

Φίλοι 

εκτός 

σχολείου 

Οι 

γείτονές 

σου 

Οι 

παππούδες/γιαγιάδες 

σου 

Chi-

Square 
3,828 1,726 ,954 8,088 3,732 6,546 3,545 3,422 16,842 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. 
,147 ,422 ,620 ,018 ,155 ,038 ,170 ,181 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 

 

Πίνακας 19: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων μαθητών ως προς τη γλωσσική χρήση/επιλογή σε 

διάφορες δραστηριότητες  

Test Statisticsa,b 

 

Διάβασμα 

εφημερίδων/ 
περιοδικών/ 

κόμικς 

Ακρόαση 
ραδιόφων

ου 

Ακρόαση 

μουσικής 

Παρακολούθ
ηση 

ΤV/ταινιών 

Απάντηση σε 
τηλεφωνικές 

κλήσεις 

Διάβασμα 

βιβλίων Διασκέδαση Άθληση Ψώνια 

Άλλες 

δραστηριότητες 
του ελεύθερου 

χρόνου σας 

Chi-

Square 
2,029 3,544 6,284 8,685 1,230 1,516 3,732 2,066 ,439 3,632 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. 
,363 ,170 ,043 ,013 ,541 ,468 ,155 ,356 ,803 ,163 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 

 

Πίνακας 20:  Σύγκριση εθνοτικών ομάδων μαθητών ως προς τη γλωσσική χρήση/επιλογή σε 

διάφορες περιστάσεις/καταστάσεις  

Test Statistics
a,b

 

 

Όταν 

είσαι 

κουρασμ

ένος/η 

Όταν 

είσαι 

αγχωμέ

νος/η 

Όταν 

είσαι 

θυμωμέ

νος/η 

Όταν 

έχεις 

αμηχ

ανία 

Όταν 

κάνεις 

αριθμητι

κές 

πράξεις / 

υπολογι

σμούς 

Όταν 

βιάζε

σαι 

Όταν 

ονειρεύ

εσαι 

Όταν 

κινδυν

εύεις 

Όταν 

είσαι 

χαρούμε

νος/η 

Όταν 

είσαι 

μπερδεμέ

νος/η 

Όταν 

ντρέπ

εσαι 

Σε 

καθημερινά/κο

ινωνικά 

θέματα 

Σε θέματα 

σχολείου/σ

πουδών 

Chi-

Squ

are 

3,830 1,963 5,420 ,547 ,079 ,044 3,232 1,518 ,682 2,074 1,879 ,382 1,484 
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df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asy

mp. 

Sig. 

,147 ,375 ,067 ,761 ,961 ,978 ,199 ,468 ,711 ,354 ,391 ,826 ,476 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χώρα προέλευσης 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω έλεγχο, υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

διαφορά (p<0,05) ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες των μαθητών (Αλβανών - Σέρβων - 

Ρώσων) όσον αφορά στις ερωτήσεις Γ1: 9 - Γ2: 15,18 και Γ3: 21,22 του 

ερωτηματολογίου (εμφαίνονται έντονα στους ανωτέρω πίνακες), είναι δε μόλις 5 σε 

συνολικό αριθμό 51 ερωτήσεων που εξετάστηκαν. 

Οι διαφορές αυτές αφορούν:  

1. Τη γλωσσική χρήση/επιλογή των  μαθητών για την επικοινωνία τους με τους 

παππούδες/γιαγιάδες τους (ερώτηση Γ1: 9). 

2. Τη γλωσσική χρήση/επιλογή που γίνεται από τους φίλους στο προαύλιο και 

από τους παππούδες/γιαγιάδες για την επικοινωνία τους με τους μαθητές 

αυτών των ομάδων (ερωτήσεις Γ2: 15,18)  

3. Τη γλωσσική χρήση/επιλογή των μαθητών διαφορετικών ομάδων όταν 

ακούνε μουσική ή παρακολουθούν τηλεόραση/ταινίες (ερωτήσεις Γ3: 21,22). 

Για να δούμε ποιες ομάδες διαφοροποιούνται από ποιες κάνουμε ελέγχους 

ανά δύο (δηλαδή τρεις ζευγαρωτούς ελέγχους Mann-Whitney U) για τις 5 ανωτέρω 

ερωτήσεις: 

Πίνακας 21: Σύγκριση εθνοτικών ομάδες Αλβανών και Ρώσων μαθητών                                                                                         
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Πίνακας 22: Σύγκριση εθνοτικών ομάδων Αλβανών και Σέρβων μαθητών                                                                                      

  

 

Πίνακας 23: Σύγκριση εθνοτικών ομάδες Ρώσων και Σέρβων μαθητών                                                                                         

 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι: 

1. Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά της ομάδας των Αλβανών μαθητών 

με τις άλλες δύο ομάδες και κυρίως με την ομάδα των Σέρβων μαθητών, όσον 

αφορά τη γλωσσική χρήση/επιλογή στην αμφίδρομη επικοινωνία τους με 

τους παππούδες/γιαγιάδες τους. Η ομάδα των Αλβανών μαθητών επικοινωνεί 

με αυτούς περισσότερο στη μητρική γλώσσα.  

2. Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των ομάδων Αλβανών και 

Ρώσων μαθητών όσον αφορά τη γλωσσική χρήση/επιλογή για ακρόαση 

μουσικής και παρακολούθηση TV/ταινιών. Η ομάδα των Αλβανών μαθητών 

χρησιμοποιεί περισσότερο την ελληνική γλώσσα. 

3. Δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των ομάδων Ρώσων και Σέρβων 

μαθητών όσον αφορά τη γλωσσική χρήση/επιλογή για όλες τις περιπτώσεις. 
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3.1.7 Διαφορές στη γλωσσική χρήση και στάσεις απέναντι στη μητρική γλώσσα 

και την ελληνική, όταν οι μαθητές/τριες προέρχονται από έναν ή δύο αλλοδαπούς 

γονείς 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίστανται διαφορές στη γλωσσική χρήση και στις 

στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι στη μητρική τους γλώσσα και την ελληνική, 

ανάλογα εάν αυτοί προέρχονται από έναν ή δύο γονείς αλλοδαπούς, συγκρίθηκαν οι 

απαντήσεις των δύο  αυτών ανεξάρτητων ομάδων. Διευκρινίζεται ότι η ομάδα 

μαθητών με έναν γονέα αλλοδαπό περιλαμβάνει 38 μαθητές ενώ η άλλη 98 μαθητές. 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που προέκυψαν από την επαγωγική 

στατιστική ανάλυση των δύο ομάδων με έλεγχο Mann-Whitney U. 

Πίνακες 24:Διαφορές ομάδων μαθητών στις δυνατότητές τους στην ελληνική και μητρική τους 

γλώσσα (ερωτήσεις Β2-Β3) 

  

Ερωτήσεις Β2: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 1, 2, 3, και 4. Προκύπτει ότι οι 

μαθητές/τριες  που προέρχονται από έναν αλλοδαπό γονέα εκτιμούν ότι μιλούν, 

κατανοούν και να διαβάζουν την ελληνική καλύτερα. Αντίθετα για την γραφή δεν 

υπάρχουν διαφορές. 

Ερωτήσεις Β3: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 1, 4, και 5. Προκύπτει ότι οι 

μαθητές/τριες που προέρχονται από δύο αλλοδαπούς γονείς εκτιμούν ότι μιλούν, 
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διαβάζουν και γράφουν καλύτερα τη μητρική τους γλώσσα. Αντίθετα για την 

κατανόηση δεν υπάρχουν διαφορές. 

Πίνακες 25: Διαφορές ομάδων μαθητών στη γλωσσική χρήση/επιλογή για την αμφίδρομη 

επικοινωνία τους με άλλα άτομα (ερωτήσεις Γ1-Γ2) 

   

Ερωτήσεις Γ1: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 9. Προκύπτει ότι οι 

μαθητές/τριες που προέρχονται από έναν αλλοδαπό γονέα εκτιμούν ότι 

χρησιμοποιούν περισσότερο την ελληνική όταν μιλούν σε άτομα του οικογενειακού, 

συγγενικού περιβάλλοντος και σε συμμαθητές και γείτονες. Αντίθετα δεν υπάρχουν 

διαφορές για τις δύο ομάδες όταν μιλούν σε φίλους στο προαύλιο και εκτός σχολείου. 

Ερωτήσεις Γ2: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 10, 11, 12, 13, 14 και 19 του 

ερωτηματολογίου. Προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες που προέρχονται από έναν 

αλλοδαπό γονέα εκτιμούν ότι άτομα του οικογενειακού, συγγενικού περιβάλλοντος 

και οι συμμαθητές τους,  χρησιμοποιούν περισσότερο την ελληνική όταν μιλούν σε 
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αυτούς. Αντίθετα δεν υπάρχουν διαφορές για τις δύο ομάδες όταν φίλοι στο προαύλιο 

και εκτός σχολείου και γείτονες μιλούν σε αυτούς. 

Πίνακες 26: Γλωσσική χρήση/επιλογή από τον μαθητή σε διάφορες δραστηριότητες και 

καταστάσεις (ερωτήσεις Γ3-Γ4) 

  

Ερωτήσεις Γ3: Δεν υπάρχουν διαφορές για τις δύο ομάδες για όλες τις 

ερωτήσεις 19 έως και 28 του ερωτηματολογίου. Προκύπτει ότι σε διάφορες 

δραστηριότητες δεν διαφέρει η γλωσσική χρήση/επιλογή.  

Ερωτήσεις Γ4: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 και 39 του 

ερωτηματολογίου. Προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες που προέρχονται από έναν 

αλλοδαπό γονέα εκτιμούν ότι χρησιμοποιούν/επιλέγουν περισσότερο την ελληνική σε 

καταστάσεις κούρασης, άγχους, θυμού, αμηχανίας, βιασύνης, κινδύνου, σύγχυσης και 
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ντροπής. Αντίθετα δεν υπάρχουν διαφορές για τις δύο ομάδες σε περιστάσεις όπως η 

εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών, τα όνειρα, η χαρά, σε καθημερινά/κοινωνικά 

και σχολικά θέματα. 

Πίνακας 27: Διαφορές ομάδων μαθητών για τις στάσεις τους απέναντι στη μητρική τους 

γλώσσα (ερωτήσεις Δ) 
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Ερωτήσεις Δ: Υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (p<0,05) των δύο 

ομάδων μαθητών όσον αφορά στις ερωτήσεις 1, 2, 4, 5, 6, 8 και 10 του 

ερωτηματολογίου. Προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες που προέρχονται από έναν 

αλλοδαπό γονέα συμφωνούν περισσότερο ότι η μητρική γλώσσα είναι απαραίτητη 

για να κάνεις φίλους, να κερδίσεις περισσότερα χρήματα, να βρεις ευκολότερα 

δουλειά, να ζήσεις καλά στην Ελλάδα,  να ταξιδέψεις στο εξωτερικό και θα ήθελαν 

περισσότερο να έχει το ίδιο κύρος με την ελληνική, ενώ διαφωνούν περισσότερο ότι 

τους θεωρούν άτομα κατώτερης κοινωνικής τάξης αν μιλούν την μητρική. Αντίθετα 

δεν υπάρχουν διαφορές για τις δύο ομάδες σε όλες τις άλλες ερωτήσεις. 

 

3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

Το δεύτερο ερευνητικό μέρος της εργασίας όπως προαναφέρθηκε αποτελείται από 

την μέθοδο της (ημιδομημένης) συνέντευξης, η οποία δεν είχε αυστηρή δομή. Σκοπός 

του ερευνητή είναι να εμπλουτίσει κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θέλει να καλύψει 

μέσα από τη διεξαγωγή της συνέντευξης και να ενισχύσει την ελεύθερη έκφραση των 

εμπειριών, των στάσεων και των αντιλήψεων του ερωτώμενου μέσα σε ένα φιλικό 

και άνετο κλίμα (Μαλιγκούδη, 2010). Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν είχαν ένα 

κοινωνικό χαρακτήρα, δεν βασιστήκαν τόσο σε τυποποιημένες ερωτήσεις σχετικά με 

τη γλωσσική χρήση αλλά έδιναν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες από την 

υποκειμενική μεριά του κάθε ομιλητή πάνω στα ατομικά βιώματα, εμπειρίες και σε 

κοινωνικά ζητήματα που τον αφορούσαν σε σχέση με τη γλώσσα και τη χώρα 

καταγωγής του. 

 Επειδή οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν προκαθορισμένες και συναφείς με 

αυτές του ερωτηματολογίου, πέρα από τον εμπλουτισμό των πληροφοριών κρίθηκε 

απαραίτητο να γίνει τροποποίηση και να αλλάξει όχι μόνο η σειρά των ερωτήσεων 

αλλά και ο σκοπός. Έτσι, επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε ερωτήσεις που 

αναδεικνύουν υποκειμενικές στάσεις και απόψεις για την αξία και την χρησιμότητα 

της μητρικής και της ελληνικής γλώσσας, όπως επίσης και σε μελλοντικές σκέψεις, 

συναισθήματα αλλά και κοινωνικές συμπεριφορές για τη χώρα και γλώσσα 

καταγωγής τους έτσι όπως μπορούν να αποτυπωθούν από τα ματιά των υποκειμένων 

στα πλαίσια μιας ελεύθερης συζήτησης.  
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3.2.1. Ανάλυση περιεχομένου  

Οι συνεντεύξεις έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας βάσει της τεχνικής της ανάλυσης 

περιεχομένου (Βάμβουκας, 1988: 269-277). Η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα 

όργανο για έρευνα σε ποιοτικό υλικό. Πρόκειται για εργασία μετασχηματισμού 

ποιοτικών δεδομένων σε ποσοτικά και συνεπώς μετρήσιμα δεδομένα. Για την 

οργανωμένη ανάλυση της συνέντευξης  έγινε καθορισμός των βασικών κατηγοριών 

ανάλυσης  με βάση τα μέρη της συζήτησης και τους άξονες των ερωτήσεων. Έτσι, η 

ανάλυση της συνέντευξης αναπτύχτηκε με βάση 5 υποκατηγορίες: 

1.  Επαφές και συχνότητα επικοινωνίας με συγγενείς και γνωστούς από τη χώρα 

καταγωγής  

2. Εναλλαγή κωδίκων 

3. Στάσεις απέναντι στη χρήση της μητρικής γλώσσας και της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής  

4. Απόψεις για τις κοινωνικές συνθήκες  στη χώρα υποδοχής και για τα 

ζητήματα στάσεων και συμπεριφορών  

5. Μελλοντικά σχέδια και συναισθήματα σε θέματα γλώσσας και ταυτότητας 

Στον κάτωθι πίνακα διαμορφώνεται ο αριθμός των συνεντευξιαζόμενων μαθητών (2 

ανά ομάδα) σε σύγκριση με τη χώρα καταγωγής αυτών και των γονιών τους.  

Πίνακας 28: Κατανομή & Χώρες καταγωγής συνεντευξιαζόμενων μαθητών/τριών  

Χώρα καταγωγής Εθνικότητα 

πατέρα  

Εθνικότητα 

μητέρα   

Αριθμός 

μαθητών 

Αλβανία  Αλβανική  Αλβανική  6 

Αλβανία  Ελληνική Αλβανική 1 

Γερμανία  Γερμανική  Γερμανική  3 

Πολωνία  Ελληνική Πολωνική  2 

Σερβία Ελληνική  Σερβική 1 

Τσεχία Ελληνική Τσεχική 1 

Σλοβακία Ελληνική  Σλοβάκικη  1 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη Ελληνική  Βοσνιακή  1 

Γεωργία  Γεωργιανή Γεωργιανή 1 



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) 101 

  

 

3.2.1.1 Επαφές και συχνότητα επικοινωνίας με συγγενείς και γνωστούς από τη 

χώρα καταγωγής 

Σχετικά με τις επαφές και τη γλωσσική επιλογή, οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν 

πως έχουν συχνή επικοινωνία με τους παππούδες τους στη χώρα καταγωγής τους. Η 

γλώσσα που επιλέγουν να μιλάνε όταν επικοινωνούν μαζί τους είναι η μητρική. Ως 

τρόπο επικοινωνίας, όλοι οι μαθητές που κρατούν επαφές με τη χώρα καταγωγής τους 

μιλάνε με τους συγγενείς τους μέσω τηλεφώνου και βιντεοκλήσεων (viber κ.α.). 

Παρόλα αυτά οι επαφές τους είναι σε μικρό βαθμό γιατί όπως ισχυρίζονται, μπορούν 

να κατανοούν αλλά η ικανότητα ομιλίας και έκφρασης στη μητρική τους γλώσσα δεν 

είναι τόσο καλή σε σημείο που να υπάρχει η δυνατότητα συνεννόησης. Μάλιστα, 

κάποιοι μαθητές παραδέχονται πως η μητέρα τους ενθαρρύνει στη χρήση της 

μητρικής γλώσσας ή κάποιες φορές διαμεσολαβεί για την καλύτερη επικοινωνία τους. 

Επίσης, παρατηρείται πως οι μαθητές που κατάγονται από τις Σλαβικές χώρες έχουν 

καλή γνώση της μητρικής τους γλώσσας και διατηρούν συχνότερες επαφές με 

συγγενείς και φίλους στη χώρα καταγωγής τους επιλέγοντας να μιλούν τη μητρική 

τους γλώσσα.          

- Έχω πολλούς συγγενείς στην Σερβία. Μιλάω καθημερινά μαζί τους και 

επικοινωνώ μόνο στα σέρβικα δεν γνωρίζουν ελληνικά.  Μιλάω πολύ καλά την 

Σέρβικη γλώσσα (μαθήτρια, Γ’ γυμνασίου, Σερβία) 

- Ναι μιλάω με τους συγγενείς μου στο τηλέφωνο, στα Σλοβάκικα, στο βαθμό που 

μπορώ να συνεννοούμαι πολύ καλά. Μου είναι χρήσιμα για να επικοινωνώ με 

τους συγγενείς και φίλους μου εκεί! (μαθητής, β’ γυμνασίου, Σλοβακία ) 

- Δυσκολεύομαι λίγο γιατί εκεί μιλάμε και Αγγλικά και Σέρβικα και τα μπερδεύω, 

με βοηθάνε όμως η μαμά και η γιαγιά μου να τα μιλώ (μαθητής, β’ γυμνασίου, 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη ) 

- Ναι είναι οι συγγενείς μου από την μεριά της μαμάς μου εκεί που μιλάνε μόνο 

Αλβανικά. Μπερδεύομαι με τη γλώσσα γι αυτό και η μαμά μου συνεννοείται 

Βουλγαρία Ελληνική Βουλγάρικη  1 

Αμερική  Ελληνική  Αμερικανική  1 

Βραζιλία  Ελληνική  Βραζιλιάνικη 1 

Σύνολο μαθητών    20 



Διπλωματική Εργασία:  Τσαμουρτζή Ζωή (2019) 102 

  

στην αλβανική γλώσσα για μένα, κάνει την μετάφραση και με βοηθάει σε λέξεις. 

Δεν μπορώ να μιλήσω καλά μαζί τους γιατί μου έρχεται πρώτα στο μυαλό η 

ελληνική λέξη. Από πιο μικρή θυμάμαι συνέβαινε αυτό που πηγαίναμε και 

συχνότερα Αλβανία (μαθήτρια, Β΄ γυμνασίου, Αλβανία). 

- Εγώ σπανία πηγαίνω στην Αλβανία γιατί οι συγγενείς μου από εκεί έρχονται 

εδώ για διακοπές. Δεν έχω επαφές με φίλους εκεί και την αλβανική γλώσσα δεν 

επιλέγω να την εξασκώ μόνο αν βρω κανένα γνωστό μου εδώ.  Γενικά δεν την 

ξέρω καλά. Η μαμά μου μιλάει στο σπίτι αλβανικά για να τα μάθω καλύτερα 

αλλά εγώ της απαντώ στα ελληνικά… (μαθητής, Γ’  γυμνάσιου,  Αλβανία) 

- Παρόλο που έχω τα ξαδέλφια μου και τους παππούδες μου στην Αλβανία όταν 

πηγαίνω να τους δω τα αλβανικά δεν τα μιλώ τόσο καλά, δεν καταλαβαίνω 

κάποιες λέξεις (μαθητής, Β΄ γυμνασίου, Αλβανία) 

- δεν πηγαίνω καθόλου συχνά στην Βραζιλία. Έχει πολύ εγκληματικότητα δεν 

είναι καλά. Δεν θέλω να ξαναπάω κιόλας, μόνο για διακοπές. Τη γλώσσα την 

μιλάω με τον πατέρα μου αλλά περισσότερο μιλώ τα ελληνικά…(μαθητής, β’ 

γυμνασίου, Βραζιλία)  

3.2.1.2 Εναλλαγή κωδίκων 

Στην ερώτηση που αναφέρεται στην εναλλαγή των κωδίκων,  φαίνεται να υπερισχύει 

ο κώδικας που αφορά την ελληνική γλώσσα. Στα περισσότερα παιδιά έρχεται πρώτα 

στο μυαλό τους η ελληνική λέξη ή φράση. Παρατηρείται ότι οι μαθητές που 

διατηρούν επαφές με συγγενείς τους ή επισκέπτονται συχνά και για ικανοποιητικό 

χρονικό διάστημα τη χώρα καταγωγής τους, εναλλάσσουν συχνότερα τους δυο 

κώδικες μεταξύ των προτάσεων και ενδοπροτασιακά με αποτέλεσμα να τις συγχέουν 

και να χρησιμοποιούν περισσότερο την μία από τις δύο γλώσσες. Φαίνεται πως η 

εναλλαγή των κωδίκων είναι αποτέλεσμα της μη ικανοποιητικής διγλωσσικής 

δεξιότητας. 

- Με την θεια μου μιλάμε περισσότερο Αλβανικά και με βοηθά να τα εξασκώ 

αλλά εδώ στην Ελλάδα στο σπίτι μιλάμε σχεδόν πάντα ελληνικά. Γι αυτό και 

όποτε μιλώ στην αλβανική γλώσσα αυτό που θέλω να πω το σκέπτομαι στα 

ελληνικά…(μαθητής, Β΄ γυμνασίου, Αλβανία) 

- Ναι, μου έχει τύχει να μπερδέψω τις λέξεις μεταξύ τους. Ειδικά όταν είμαι στην 

Σερβία συνηθίζω στη γλώσσα αφού με την οικογένεια μου εκεί μιλάμε μόνο 
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Σερβικά (ελληνικά δεν ξέρουν). Όταν γυρνώ και θέλω να πω μια πρόταση πιο 

σύνθετη στα ελληνικά μπερδεύομαι και δεν μου έρχεται στο μυαλό η λέξη στα 

ελληνικά…(μαθήτρια, Γ΄ γυμνασίου, Σερβία) 

- Πηγαίνουμε κάθε χρόνο Αλβανία και κάθομαι γύρω στις δέκα μέρες εκεί. 

Μιλάω τη μητρική μου και καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν οι 

δυο γλώσσες μαζί. Μπερδεύεις τις λέξεις και είναι λογικό αυτό (μαθήτρια, Β’ 

γυμνασίου, Αλβανία)  

- Ναι ισχύει γιατί συνηθίζεις στη μια γλώσσα και όταν επιστρέφεις, υπάρχουν 

ορισμένες λέξεις που δεν μπορώ να τις θυμηθώ στα ελληνικά και αναγκάζομαι 

να χρησιμοποιώ κάποια αλβανική λέξη. Για παράδειγμα, έλεγα λέξεις περίεργες 

που δεν τις καταλάβαιναν, δεν ήταν σωστές για την Αλβανική γλώσσα 

(συντακτικά και γραμματικά) (μαθήτρια, Γ’ γυμνασίου, Αλβανία) 

Το αντίθετο, δηλαδή να χρησιμοποιείται περισσότερο η μητρική γλώσσα στην 

εναλλαγή των κωδίκων συμβαίνει πιο σπάνια. Συνεχίζει να επικρατεί η άποψη ότι 

υπερισχύει ή «χάνεται» η ικανότητα στη μια από τις δυο γλώσσες. 

- Δεν μου έχει τύχει να μπερδέψω λέξεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν 

επικοινωνώ στην Σλοβάκικη γλώσσα μου έρχονται πρώτα ελληνικές λέξεις. Με 

τον χρόνο συνηθίζω και μιλάω πιο άνετα τη μητρική μου. Από μικρός, η μαμά 

μου μιλούσε στα Σλοβάκικα, ο μπαμπάς μου στα ελληνικά, έχω και την γιαγιά 

μου που μου  μιλάει μόνο στη μητρική μου και έτσι τα έμαθα (μαθητής, Β’ 

γυμνασίου, Σλοβακία)   

- Σπάνια να μπερδέψω τις λέξεις. Αυτό είχε συμβεί παλιότερα που έπρεπε να 

μείνουμε για δυο χρόνια στην Αλβανία γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε την 

Ιθαγένεια και είχα μάθει καλύτερα την Αλβανική γλώσσα και είχα ξεχάσει την 

ελληνική (μαθήτρια, Β’ γυμνασίου, Αλβανία)  

- Όταν μιλάω με τους φίλους και συμμαθητές μου στο σχολείο και μου έρχεται να 

πω μια δύσκολη λέξη, το σκέπτομαι πρώτα στα Γερμανικά. Μετά,  προσπαθώ να 

σκεφτώ πως λέγεται στα ελληνικά (μαθητής, Β’ γυμνασίου, Γερμανία) 
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3.2.1.3 Στάσεις απέναντι στη χρήση της μητρικής γλώσσας και της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής  

Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας θεωρείται σημαντική από όλα τα υποκείμενα του 

δείγματος που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις. Ο λόγος όμως διατήρησης της 

διαφέρει ανάλογα τον/την μαθητή/μαθήτρια και ανάλογα με την καταγωγή του. Η 

μητρική γλώσσα αντιμετωπίζεται από κάποιους μαθητές ως ένα σύμβολο ταυτότητας 

και η σημασία της διατήρησής της στηρίζεται κυρίως στο ρόλο της ως δεσμού με την 

πατρίδα και την καταγωγή των γονιών και παππούδων τους. 

- Γιατί είμαι Σέρβα και είναι η μητρική μου γλώσσα. Επειδή η μαμά μου είναι 

από εκεί, τηρούμαι στην οικογένεια πολλά Χριστουγεννιάτικα έθιμα, 

παραδοσιακά γλυκά, και άλλες συνήθειες από εκεί (μαθήτρια, Γ’ Γυμνασίου, 

Σερβία)  

- Είναι στοιχείο του πολιτισμού σου να γνωρίζεις τη μητρική σου γλώσσα και σε 

συνδέει με την πατρίδα σου. Γενικά είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι ανήκεις σε 

δυο κόσμους αλλά ταυτόχρονα είναι άσχημο γιατί δεν ανήκεις απόλυτα σε 

κανέναν από τους δύο (μαθήτρια Β’ Γυμνασίου, Αλβανία) 

- Γιατί είναι η οικογένεια σου, οι συγγενείς, όπως και αν το κάνουμε είναι η 

μητρική σου γλώσσα. Επιπλέον, μπορείς να την αξιοποιήσεις και σαν μια 

δεύτερη ξένη γλώσσα ή για να μάθεις και άλλες γλώσσες (μαθήτρια, Γ΄ 

Γυμνασίου, Αλβανία)  

- Παρόλο που δεν μιλώ τόσο καλά τα αλβανικά όσο τα ελληνικά , οι γονείς μου 

θα ήθελαν να μιλώ τη μητρική μου καλύτερα για το ενδεχόμενο ότι μπορεί να 

γυρίσουμε πίσω στην Αλβανία και επειδή είναι η πατρίδα μας…. (μαθητής, Β’ 

Γυμνασίου, Αλβανία) 

-  Επειδή είναι η χώρα καταγωγής της μαμάς μου, και έχουμε πολλές επαφές με 

συγγενείς μας εκεί. Εξάλλου επειδή έπρεπε να μείνουμε κάποια χρόνια εκεί πριν 

το δημοτικό, οι γονείς μου μιλούσαν την γλώσσα παράλληλα με την ελληνική. 

Την κατανοώ περίπου στον ίδιο βαθμό αλλά με δυσκολεύει η ομιλία (μαθήτρια, 

Β΄ γυμνάσιου, Βουλγαρία) 

Άλλοι μαθητές, παρόλο που χρησιμοποιούν περισσότερο την ελληνική 

γλώσσα θεωρούν πολύ σημαντικό να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ως μελλοντικό 

εφόδιο, και οι λόγοι που αναφέρουν είναι κυρίως πρακτικοί και επικοινωνιακοί. 
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- Τη μητρική  μου γλώσσα την χρησιμοποιώ πολύ με τη μητέρα μου και με την 

γιαγιά μου στην Βουλγαρία. Επίσης, στην περιοχή έχουμε ξενοδοχείο οπότε τα 

βουλγάρικα με βοηθάνε να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους που έρχονται από 

άλλες χώρες όπως την Σερβία, την Πολωνία κ.τ.λ. (Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 

Βουλγαρία). 

-  Γιατί έχω κάποιους φίλους εκεί με τους οποίους διατηρώ επαφές και γενικά 

θέλω να τα μάθω καλύτερα και να τα εξασκώ για να μην τα ξεχάσω. Επίσης, 

σκέπτομαι να σπουδάσω εδώ αλλά να πάω στο εξωτερικό για να βρω εργασία 

οπότε θα μου χρειαστούν (μαθητής, Γ΄ Γυμνασίου, Σλοβακία). 

- Ναι θέλω να διατηρήσω την αλβανική γλώσσα, θα ήθελα να υπάρχει και σαν 

μάθημα στο σχολείο γιατί πιστεύω ότι ανοίγει πολλούς ορίζοντες, δηλαδή αν 

θέλω να σπουδάσω να βρω δουλειά στην Αλβανία μπορώ να πάω. Επίσης, με 

βοηθούν να μάθω και άλλες γλώσσες γιατί υπάρχουν και άλλες παρόμοιες λέξεις 

με διαφορετικό τονισμό (μαθήτρια, Β’ Γυμνασίου, Αλβανία)  

- Εγώ πιστεύω ότι είναι  εξίσου σημαντικές και οι δυο, γιατί για τη μητρική μου 

υπάρχουν πολλές παρόμοιες γλώσσες, τοπικές. Για παράδειγμα, Τσέχικα, 

Σλοβάκικα, Ρώσικα, Πολωνικά μοιάζουν σαν γλώσσες και άμα ξέρεις τη μια 

καταλαβαίνεις λίγο πολύ και τις άλλες (μαθητής, Β’ Γυμνασίου, Τσεχία) 

Επίσης, δύο μαθήτριες εξασκούν περισσότερο τη μητρική τους γλώσσα και 

την μαθαίνουν σε καλύτερο βαθμό και είτε με παρότρυνση των γονέων τους, είτε 

επειδή το θέλουν οι ίδιες. 

- Τη μητρική την χρησιμοποιώ όταν θέλω να πω κάτι στην μαμά ή την γιαγιά μου 

από την Βουλγαρία. Επίσης, επειδή πλέον η ελληνική τηλεόραση δεν δείχνει 

τίποτα ποιοτικό βλέπουμε πολλά βουλγάρικα κανάλια οπότε εξασκώ τη μητρική 

μου γλώσσα και καταλαβαίνω και μαθαίνω περισσότερες λέξεις (μαθήτρια, Β΄ 

Γυμνασίου, Βουλγάρα).  

- Στο σπίτι μιλώ πιο πολύ τσέχικα με τη μητέρα μου, ενώ τα ελληνικά τα 

χρησιμοποιώ με τον πατέρα μου γιατί αυτός δυσκολεύεται να μιλήσει την 

τσεχική γλώσσα και δεν την καταλαβαίνει πολύ. Επιπλέον, κάνω μαθήματα για 

την Τσεχική γλώσσα, πηγαίνω στο 1
ο
 δημοτικό και εκεί μαθαίνω την 

γραμματική και χρησιμοποιούμε τα βιβλία που έχουν κανονικά στην Τσεχία 

(μαθήτρια, Β’ Γυμνασίου, Τσεχία) 
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Σχετικά με την ερώτηση για την σημαντικότητα και αξία της κάθε γλώσσας, 

οι περισσότεροι μαθητές, αν εξαιρέσουμε αρκετούς που προέρχονται από την 

Αλβανία και δεν ασκούνται στην αλβανική γλώσσα (ούτε το επιθυμούν), τονίζουν τη 

σημαντικότητα της διατήρησης της μητρικής τους κυρίως για  πρακτικούς λόγους 

(σπουδές, εργασία, γνωριμίες με ξένους, επικοινωνία) παρά για συμβολικούς. Πολλοί 

μαθητές έχουν θετικές απόψεις και στάσεις και για την ελληνική γλώσσα.  

- Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο για τα αλβανικά. Δεν μοιάζουν με άλλες γλώσσες 

και γενικότερα εδώ (Λεπτοκαρυά Πιερίας)παρόλο που έχουμε τουρισμό δεν μου 

είναι χρήσιμα τα αλβανικά …αν ήμουν από άλλη χώρα όπως Σερβία, Τσεχία, θα 

ήθελα να διατηρήσω και να εξασκώ περισσότερο τη μητρική μου.  (μαθήτρια, Β΄ 

γυμνασίου, Αλβανία) 

- Και οι δυο είναι εξίσου σημαντικές. Φυσικά και την αγγλική γλώσσα θα την 

εξασκώ για όλη μου  τη ζωή γιατί είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που γνωρίζει 

κάποιος. Τα ελληνικά από την άλλη θέλω να τα διατηρήσω γιατί σκοπεύω να 

φύγω αργότερα στην Αμερική και οι Έλληνες εκεί να το πω πιο λαϊκά 

«πλουτίζουν». Θέλω να γίνω γιατρός και οι άνθρωποι εκεί έχουν σε μεγάλη 

υπόληψη τους Έλληνες επιστήμονες (μαθητής, Γ΄ γυμνασίου, Αμερική) 

- Και οι δυο είναι σημαντικές για μένα και θέλω να τις διατηρήσω… και τα 

ελληνικά ότι και να γίνει δεν θέλω να τα ξεχάσω ποτέ, θα ήθελα να τα 

μεταδώσω και στα παιδιά μου ώστε να μην χαθούν σαν γλώσσα….(μαθητής, Γ’ 

γυμνασίου, Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 

- Τα ελληνικά είναι χρήσιμα γιατί εδώ μπορούμε να σπουδάσουμε και να βρούμε 

δουλειά. Εδώ μένουμε. Τα αλβανικά τα έχω ξεχάσει δεν πιστεύω ποτέ να με 

βοηθήσουν για κάτι παραπάνω από το να επικοινωνώ  βασικά με τους 

παππούδες μου (μαθητής, Β΄ γυμνασίου, Αλβανία) 

- Ναι να πω την αλήθεια γιατί έκτος του ότι είναι μια ωραία γλώσσα (η ελληνική) 

θα ήθελα να την χρησιμοποιώ όταν έρχομαι στην Ελλάδα το καλοκαίρι για 

διακοπές (μαθητής, Β΄ γυμνασίου, Γερμανία) 

- Η ελληνική γλώσσα είναι καλή γιατί από τα αρχαία ελληνικά παίρνουν 

παράδειγμα πολλές επιστήμες. Γενικά, η Ελλάδα έχει ιστορία, πολιτισμό και 

όλες γλώσσες συνδέονται με τα ελληνικά. Στην ελληνική γλώσσα ξέρεις τις ρίζες 

της κάθε λέξης και αν η λέξη έχει άλλα συνθετικά αλλάζει η ερμηνεία της. Στην 
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Γεωργία ή και σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό (μαθητής, γ’ γυμνασίου, 

Γεωργία). 

3.2.1.4 Απόψεις για τις κοινωνικές συνθήκες  στη χώρα υποδοχής και για τα 

ζητήματα στάσεων και συμπεριφορών  

Στην ερώτηση για τις φιλίες τους με Έλληνες συνομηλίκους και στο πως 

διαμορφώνουν τις παρέες τους, παρατηρείται πως οι απόψεις των μαθητών/τριών 

είναι ουδέτερες. Οι περισσότεροι διατηρούν μικτές επαφές με φίλους εντός και εκτός 

σχολείου και διαμορφώνουν τις παρέες τους σύμφωνα με τον χαρακτήρα του άλλου, 

τα κοινά ενδιαφέροντα και την «χημεία» που μπορεί να έχουν.  

- Όχι καμιά σχέση,  έχω μόνο Έλληνες φίλους γιατί δεν συναντώ συχνά παιδιά 

που να προέρχονται από την Πολωνία, ίσως σε περιοχές που έχει τουρισμό. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τους ξεχωρίζω (μαθητής, Β’ Γυμνασίου, Πολωνία) 

- Πολλοί φίλοι μου (Έλληνες στην καταγωγή) όταν μας ακούνε να μιλάμε στην, 

μητρική μας γλώσσα (παρόλο που είμαστε από διαφορετικές χώρες) μας ζητάνε 

να μιλάμε περισσότερο ή να τους λέμε κάποιες  λέξεις στην άλλη 

γλώσσα…(μαθήτρια, Γ’ Γυμνασίου, Σερβία). 

- Μεικτές παρέες κάνουμε..με άτομα από Αλβανία που ξέρουν και Ελληνικά αλλά 

και με ομογενείς Έλληνες. Οι στάσεις μου και αυτά που θέλω να πω είναι το 

ίδιο και απέναντι στους «ξένους» και απέναντι στου Έλληνες (μαθήτρια, Γ 

Γυμνασίου, Αλβανία) 

- Παρόλο που έχουμε διαφορετική καταγωγή είμαστε φίλες από πολύ μικρές και 

οι οικογένειες μας γνωρίζονται. Κυρίως ταιριάζουμε στον χαρακτήρα, στα 

ενδιαφέροντα και έτσι δέσαμε … (μαθήτρια, Β’ γυμνασίου, Αλβανία) 

- Οι φίλοι μου είναι και Έλληνες αλλά κυρίως διατηρώ επαφές με παιδιά από 

Τσεχία ή άλλη χώρα… δεν ξέρω επειδή το χιούμορ μου είναι περίεργο νιώθω 

ότι με καταλαβαίνουν καλύτερα…(μαθητής, Β’ Γυμνασίου, Τσεχία) 

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν είναι ευχαριστημένοι με τις κοινωνικές 

συνθήκες στο σχολείο ή σε δραστηριότητες και τις στάσεις και συμπεριφορές που 

έχουν αντιμετωπίσει από άλλους ανθρώπους, κάποιοι αναφέρουν ότι έχουν βιώσει 

απόρριψη ή ρατσισμό από συνομηλίκους τους στο σχολείο αλλά αυτό σε μικρότερη 
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ηλικία, στο δημοτικό. Μάλιστα, ένας μαθητής τονίζει ότι υπάρχει μια διαφορά σε 

σχέση με τις συνθήκες του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής του και 

στην Ελλάδα. Για τους περισσότερους παρόλα αυτά δεν είναι έντονα τα σημάδια 

αυτά. 

 

- Ίσως παλιότερα στο μάθημα της ιστορίας όταν μαθαίναμε για τους Βαλκανικούς 

πολέμους και επειδή η Ελλάδα είχε πόλεμο με την Βουλγαρία οι συμμαθητές μου 

με κοιτούσαν κάπως περίεργα και με κορόιδευαν. Εγώ δεν έδινα σημασία γιατί 

το θεωρώ παρελθόν, αυτοί είναι στενόμυαλοι. Και οι καθηγητές μου όμως με 

ενθάρρυναν και τους έκανε εντύπωση που δεν ένιωθα μειονεκτικά. (μαθήτρια, 

Β΄ γυμνασίου, Βουλγαρία). 

- Στην Σλοβακία όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει μια διαφορά στα 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί είναι πιο οργανωμένα, οι μαθητές 

έρχονται με τα πράγματα τους, έχουν τα ντουλαπάκια τους και γενικά οι 

συνθήκες είναι πιο καλές από τι εδώ (έχουν θέρμανση, είναι καθαρά κ.τ.λ) 

(μαθητής, Γ΄ γυμνασίου, Σλοβακία) 

- Την Αλβανία γενικά την υποτιμούν όχι μόνο για τη γλώσσα αλλά και σαν χώρα, 

νομίζουν ότι είμαστε ένα χωριό. Δεν με πειράζουν ούτε με επηρεάζουν τα όποια 

αρνητικά σχόλια από τον καθένα …δεν αλλάζω γνώμη για την πατρίδα και τη 

γλώσσα μου  και θα κάνω ότι μπορώ για να διατηρήσω κάποια στοιχεία για 

μένα (μαθήτρια, Γ’ γυμνασίου, Αλβανία).  

- Εγώ δεν λέω ότι είμαι από την Γεωργία… Άμα λες σε μεγαλύτερους ότι είσαι 

από Γεωργία ή Αλβανία κ.τ.λ. σε κοιτούν κάπως περίεργα και αλλάζουν στάση 

απέναντί σου… Αυτό είναι πρόβλημα τους (μαθητής, Γ’ γυμνασίου, Γεωργία)  

- Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όταν ήρθαμε μας κορόιδευαν με την αδελφή μου 

στο δημοτικό επειδή ήμασταν δυο χρόνια πίσω στο σχολείο σε σχέση με εδώ 

στην Ελλάδα. Τότε τα μαθαίναμε τα ελληνικά από την τηλεόραση, τους γείτονες 

και άμα βοηθούσε πολύ η μαμά που ήξερε καλά ελληνικά. Τώρα όσοι μας 

γνωρίζουν δεν καταλαβαίνουν ότι καταγόμαστε από την Αλβανία (μαθήτρια, Γ’ 

γυμνασίου, Αλβανία)  

- Ένιωθα μειονεκτικά στην αρχή γιατί είδα ότι δεν το αποδέχονταν τα παιδιά και 

μιλούσαν στα ελληνικά. Εγώ προσωπικά αν ακούσω την φίλη μου με την μάμα 
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της να μιλούνε στη μητρική τους γλώσσα δεν θα με πειράξει ούτε θα νιώσω 

άβολα ή αμήχανα γιατί το καταλαβαίνω … και εγώ με την μαμά μου μπορεί να 

το κάνει γιατί της βγαίνουν κάποιες λέξεις αυθόρμητα στα Αλβανικά (μαθήτρια, 

Β΄ γυμνασίου , Αλβανία) 

3.2.1.5 Μελλοντικά σχέδια και συναισθήματα σε θέματα γλώσσας και ταυτότητας 

Παρατηρείται ότι οι μαθητές Αλβανικής καταγωγής δείχνουν περισσότερη προθυμία 

να μείνουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα ενώ οι μαθητές που προέρχονται από 

άλλες χώρες της Ευρώπης προτιμούν να κάνουν τις σπουδές τους και να τις 

συνεχίσουν στη χώρα καταγωγής τους ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού.  

- Έχω γεννηθεί εδώ, ο μπαμπάς μου είναι από 14 χρονών εδώ οπότε σκοπεύω να 

μείνω και να σπουδάσω στην Ελλάδα. Στην Αλβανία θα πηγαίνω κάποιες μέρες 

το χρόνο για διακοπές, να βλέπω και τους συγγενείς. Δεν είμαι σίγουρος αν 

θέλω να τα μάθω καλύτερα. Ο μόνος λόγος γι’ αυτό είναι για να επικοινωνώ 

άνετα με τους συγγενείς μου εκεί. Κατά τα άλλα δεν μ’ αρέσουν σαν γλώσσα 

πολύ…(μαθητής, Γ’ γυμνασίου, Αλβανία) 

Σε σχέση με συναισθήματα για τη γλώσσα, όσοι δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές με τη 

χώρα και τη γλώσσα καταγωγής τους, αισθάνονται περισσότερο Έλληνες ενώ οι 

μαθητές που διατηρούν επαφές και σχέσεις με τη χώρα καταγωγής τους έχουν μικτά 

συναισθήματα για τη χώρα που θεωρούν πατρίδα τους.  

- Και οι δυο γλώσσες είναι σημαντικές. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις, όποτε με 

συναντάνε οι μεγαλύτεροι και με ρωτάνε με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Την 

βουλγάρικη γλώσσα θέλω να την διατηρήσω και λόγω του ότι είναι η μητρική 

μου και επειδή σκοπεύω να σπουδάσω στην Βουλγαρία (μαθήτρια, Γ΄ 

γυμνασίου, Βουλγαρία).  

- Εδώ είμαι ενταγμένος στην κοινωνία και νιώθω άνετα, αλλά δεν θα ήθελα να 

μείνω για πάντα εδώ… Θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή στην Πολωνία. 

Αισθάνομαι περισσότερο ότι ταυτίζομαι με τη χώρα και τη μητρική μου γλώσσα, 

τα Πολωνικά… (μαθητής, Β’ γυμνασίου, Πολωνία) 

- Εγώ θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, αλλά επειδή το σύστημα των εξετάσεων 

είναι δύσκολο αν δεν καταφέρω να μπω στο Πανεπιστήμιο θα χρησιμοποιήσω 

τη μητρική μου γλώσσα σαν εφόδιο για σπουδές και ανέλιξη  στην Τσεχία ή σε 

άλλη χώρα όπου αναγνωρίζεται η γλώσσα  (μαθητής, Β’ γυμνασίου, Τσεχία) 
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- Σαν χώρα η Αλβανία μου αρέσει γιατί θεωρείται πατρίδα της μαμάς μου και 

κρατάμε κάποιες επαφές. Σκοπεύω όμως να σπουδάσω και να βρω εργασία 

στην Ελλάδα, είμαστε τόσα χρόνια εδώ και αισθάνομαι ότι εδώ 

ανήκουμε…(μαθήτρια, Γ’ γυμνασίου, Αλβανία) 

- Εδώ είναι ωραία να μένεις, αλλά καλές προοπτικές για εργασία δεν έχει οπότε 

θέλω να πάω να μείνω στη Γερμανία. Ήδη έχω γραφτεί σε Γερμανικό σχολείο. 

Τα ελληνικά όσο μπορώ θα τα μιλάω αλλά μου φαίνονται δύσκολα σαν γλώσσα. 

(μαθητής, Β΄ γυμνασίου, Γερμανία) 

- Θέλω να φύγω στο μέλλον και να σπουδάσω αλλού και δεν εννοώ στη χώρα 

καταγωγής μου (μαθητής, Β’ γυμνασίου, Αλβανία). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Με το πέρας της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας και της σύντομης 

συζήτησης που έγινε παράλληλα, θα συνοψίσω  και θα συζητήσω τα σημαντικότερα 

ευρήματα που προέκυψαν. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η προσπάθεια 

διερεύνησης της γλωσσικής χρήσης και των στάσεων των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς στην Ελλάδα, απέναντι στην μητρική γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής, δηλαδή την ελληνική. Ειδικότερα, μέσω συνδυασμού βιβλιογραφικής 

επισκόπησης και επεξεργασίας δεδομένων που προέκυψαν μέσω δομημένου 

ερωτηματολογίου και ημι-δομημένης συνέντευξης, ερευνητικών εργαλείων που μου 

παραχωρήθηκαν από την καθηγήτριά μου κα Μιχαήλ, στο πλαίσιο μιας 

προσωπικής/ατομικής αυτοαξιολόγησης αποτυπώθηκαν και διερευνήθηκαν οι 

απόψεις μαθητών/τριών μεταναστών δεύτερης γενιάς, όσον αφορά τη γλωσσική 

ικανότητά τους και στις δύο γλώσσες, τη γλωσσική χρήση και επιλογή σε 

περιπτώσεις αμφίδρομης επικοινωνίας με διάφορα άτομα, σε διάφορες 

δραστηριότητες και περιστάσεις. Τέλος εξετάσαμε τις στάσεις τους μέσω κάποιων 

απόψεων που αφορούν τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους, ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την διατήρηση της εθνοτικής/μητρικής τους γλώσσας και 

επομένως τη διατήρηση της εθνοτικής τους ταυτότητας ή για τη γλωσσική 

μετατόπισή τους στην ελληνική.  

Όπως προαναφέρθηκε, το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 136 

μαθητές/τριες που είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς και φοιτούν σε εννιά σχολικές 

μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης. Το 

μέγεθος του δείγματος κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητικό ώστε να εξαχθούν ορισμένα  

συμπεράσματα και για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασίας. 

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δημογραφικών δεδομένων των 

υποκειμένων της έρευνας προκύπτει ότι:  

1. Υπερτερεί ελάχιστα ο αριθμός των κοριτσιών έναντι των αγοριών 

(ποσοστό 52,2% και 47,8% αντίστοιχα).  
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2. Παρατηρείται αυξημένος αριθμός μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου (49 μαθητές 

ή ποσοστό 36,03%) και μειωμένος αριθμός για την Α’ και Γ’ Λυκείου (13 

και 10 μαθητές ή ποσοστά 9,56% και 7,35% αντίστοιχα). Ο αριθμός των 

μαθητών των άλλων τάξεων κυμαίνεται κοντά στο μέσο όρο του 

δείγματος που είναι 16,67%. 

3. Η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται από την Αλβανία (73 μαθητές ή 

ποσοστό 53,7 %) και ακολουθούν μαθητές από τη Σερβία και Ρωσία (12 ή 

8,8 % και 10 ή 7,4% αντίστοιχα). Οι υπόλοιποι προέρχονται από διάφορες 

χώρες με μικρό αριθμό μαθητών ανά χώρα προέλευσης. 

4. Όσον αφορά την καταγωγή των γονέων τους, από τους 136 οι 98 

ερωτηθέντες προέρχονται από δύο αλλοδαπούς γονείς, ενώ οι υπόλοιποι 

38 από έναν μόνο αλλοδαπό γονέα . Από τα ανωτέρω 38 ζεύγη γονέων τα 

34 έχουν Έλληνες πατέρες και μόνο 4 έχουν Ελληνίδες μητέρες. 

5. Το εύρος των ετών διαμονής των μαθητών στην Ελλάδα είναι από 5 έως 

18 έτη με την ηλικιακή ομάδα 13 έως 15 έτη παραμονής να αποτελεί 

ποσοστό 52,2% του συνόλου των μαθητών.  

6. Η πλειοψηφία του δείγματος των μαθητών (ποσοστό 82,36%) φοίτησε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παιδικό σταθμό (ποσοστό 45,59%), στο 

νηπιαγωγείο (ποσοστό 23,53%) και στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

(ποσοστό 13,24%). 

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπόνηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας οδήγησε 

στην εξαγωγή μιας σειράς χρήσιμων και ενδιαφερόντων συμπερασμάτων τα οποία 

είναι: 

Όσον αφορά τον τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας θεωρείται ότι 

έγινε κυρίως στο σχολείο και στην οικογένεια και από τους δύο γονείς, οι οποίοι  

βρίσκονται και αυτοί για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να μιλούν 

ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα. Ανάμεσα στα δυο φύλα δεν φαίνεται να 

υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως  προς τους τρόπους εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας πλην των περιπτώσεων εκμάθησης «Από άλλους συγγενείς» και «Από 

Έλληνες φίλους και γείτονες», όπου παρατηρείται  αυξημένο ποσοστό στα αγόρια. 

Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην μεγαλύτερη δυνατότητα που τους δίνεται για 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με Έλληνες.  
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Σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα των υποκειμένων, οι τάσεις που 

αναδύονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι σαφείς. Τα ευρήματα 

δηλώνουν επικράτηση της ελληνικής έναντι της μητρικής γλώσσας σε όλες τις 

δεξιότητες όπως κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού 

και γραπτού λόγου. Στην σύγκριση μεταξύ των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, η άριστη 

ικανότητα κατανόησης της ελληνικής γλώσσας κυρίως στον προφορικό καθώς και 

στον γραπτό λόγο συγκεντρώνει πολύ μεγάλα ποσοστά απαντήσεων (83% και 74% 

περίπου αντίστοιχα). Ακολουθούν με μεγάλα ποσοστά η άριστη δεξιότητα της 

ομιλίας και της γραφής στην ελληνική γλώσσα (67%  περίπου). Παράλληλα, 

παρόμοια είναι η διαβάθμιση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για την μητρική γλώσσα 

αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η κατηγορία «άριστα» στην ελληνική έχει υπερδιπλάσια 

ποσοστά από την αντίστοιχη της μητρικής γλώσσας, με το υπερβάλλον αυτό ποσοστό 

να κατανέμεται στις κατώτερες κατηγορίες γλωσσικής ικανότητας της μητρικής 

γλώσσα. Τα υποκείμενα της έρευνας φαίνεται να είναι στη πλειοψηφία τους παθητικά 

δίγλωσσα στη μητρική γλώσσα επειδή όπως δηλώνουν κατανοούν κυρίως τον 

προφορικό λόγο και εν μέρει τον γραπτό, ενώ μειονεκτούν στην ικανότητα 

παραγωγής του. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στη συνέντευξη όπου η πλειονότητα των 

μαθητών υποστήριξε ότι σε καταστάσεις επικοινωνίας τους με συγγενείς και 

ομοεθνείς τους καταλαβαίνουν τη μητρική τους γλώσσα αλλά δυσκολεύονται στην 

ομιλία, πόσο μάλλον στη γραφή. 

Στο θέμα της γλωσσικής χρήσης και επιλογής κατά την αμφίδρομη 

επικοινωνία του υποκειμένου με άλλα άτομα διαπιστώνεται πως οι διαβαθμίσεις των 

ποσοστών δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις, είτε το υποκείμενο είναι ο πομπός της 

γλωσσικής επικοινωνίας είτε είναι ο δέκτης. Στη χρήση των γλωσσών κατά την 

ενδοοικογενειακή επικοινωνία, τα υποκείμενα δηλώνουν ότι συνομιλούν με τους 

γονείς τους και στις δύο γλώσσες αλλά με τον πατέρα τους επικρατεί η απάντηση 

«πάντοτε ελληνικά», ενώ όταν το ίδιο συμβαίνει με τη μητέρα υπάρχει μετατόπιση 

των ποσοστών προς την απάντηση «και τις δύο γλώσσες». Όπως φαίνεται οι μητέρες 

τείνουν να μιλούν και τις δυο γλώσσες, προωθώντας περισσότερο  τη διατήρηση της 

μητρικής γλώσσας στα παιδιά τους. Αυτό βέβαια εν μέρει δικαιολογείται και από το 

γεγονός ότι στο δείγμα της έρευνας οι Ελληνίδες μητέρες είναι μόνο τέσσερις, ενώ οι 

Έλληνες πατέρες είναι 34. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η θέση αυτή συμφωνεί 

και με τις απόψεις των Pauwels (1997, 2004) και Kirsch (2012) σχετικά με τις 
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μητέρες και την προθυμία να διατηρήσουν τα παιδιά τους τη μητρική γλώσσα, κάποια 

έθιμα καθώς και να επισκέπτονται τη χώρα καταγωγής τους συχνότερα, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και στη συνέντευξη. Επίσης στο οικογενειακό πλαίσιο, η αμφίδρομη 

επικοινωνία των υποκειμένων με τα αδέρφια τους χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

χρήση/επιλογή της ελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα παρατηρείται κάποια 

διαφοροποίηση με λίγο μεγαλύτερα ποσοστά στη χρήση της ελληνικής όταν τα 

υποκείμενα της έρευνας απευθύνονται στους γονείς και τα αδέρφια τους, παρά το 

αντίθετο. Η γλωσσική χρήση/επιλογή με τους συμμαθητές και φίλους εντός σχολείου 

και τους γείτονες χαρακτηρίζεται από την σχεδόν αποκλειστική επικράτηση της 

ελληνικής γλώσσας (ποσοστά άνω του 80%). Για φίλους εκτός σχολείου 

χαρακτηρίζεται από την κύρια χρήση της ελληνικής γλώσσας σε μικρότερο όμως 

βαθμό (περίπου 62%). Αντίθετα, η κατηγορία των γιαγιάδων/παππούδων διαφέρει 

αισθητά από τις άλλες κατηγορίες αφού στην επικοινωνία των υποκειμένων με 

αυτούς επικρατεί η χρήση της μητρικής γλώσσας (55,15 και 60.90%). Αυτό 

αποδεικνύει την άποψη που υποστηρίζουν οι  Τριάρχη-Hermann (2000) και Clyne, 

(1991:114) σχετικά με την ηλικία και τη γενιά του συνομιλητή που επηρεάζει τη 

γλωσσική επιλογή της μητρικής γλώσσας. Έτσι παρατηρούμε να ενισχύεται η χρήση 

της μητρικής γλώσσας με συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας (γιαγιάδες/παππούδες, 

άλλους συγγενείς), καθώς οι ίδιοι είτε βοηθούν τα παιδιά να εξασκήσουν τη μητρική 

είτε γνωρίζουν καθόλου ή ελάχιστα την ελληνική γλώσσα, οπότε εκ των πραγμάτων 

δεν μπορεί να γίνει επικοινωνία στη γλώσσα αυτή. Από την άλλη, η χρήση της 

ελληνικής συνδέεται με νεότερης ηλικίας άτομα ή σε περιστάσεις που το κοινωνικό 

περιβάλλον το προωθεί (σχολείο, αδέλφια, γείτονες, φιλίες). Τέλος, το γεγονός ότι 

υπάρχει χαμηλή γλωσσική ικανότητα των υποκειμένων στη μητρική τους γλώσσα και 

επικρατεί η χρήση της ελληνικής στην αμφίδρομη επικοινωνία των υποκείμενων με 

άλλα πρόσωπα, οφείλεται στην έλλειψη θεσμικής στήριξης της διδασκαλίας των 

μειονοτικών γλωσσών όπως είναι η αλβανική γλώσσα σε σχολεία στην Ελλάδα παρ’ 

όλο που σε πολλά ο αριθμός των μαθητών αλβανικής καταγωγής είναι πολύ μεγάλος. 

Μάλιστα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί καθαρά αφομοιωτικά και 

δεν παρέχει τρόπους διαπολιτισμικής προσέγγισης στην ενσωμάτωση και εκπαίδευση 

των μεταναστών μαθητών. Παρατηρούνται επίσης ρατσιστικές αντιλήψεις και 

αρνητικά στερεότυπα εις βάρος των μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι οποίες αρκετές 

φορές ενισχύονται από τα ΜΜΕ. Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται η άποψη των 

Appel and Muysken (1987) οι οποίοι διαχώρισαν την κοινωνική διγλωσσία στον 
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ορισμό του Fishman, λέγοντας πως στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει ατομική 

διγλωσσία χωρίς κοινωνική γιατί η πλειοψηφία των ατόμων είναι μονόγλωσσοι ενώ 

οι μειονοτικές ομάδες (μετανάστες και αλλοδαποί από χώρες του εξωτερικού: 

Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία) είναι δίγλωσσες. 

Όσον αφορά τη γλωσσική χρήση και επιλογή σε διάφορες δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, συμπεραίνεται ότι 

στις απαντήσεις κυριαρχούν με μεγαλύτερα ποσοστά οι γλωσσικές επιλογές «πάντοτε 

ελληνικά» και «το ίδιο συχνά και οι δυο γλώσσες» με την πρώτη απάντηση να 

υπερέχει. Οι χώροι στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας είναι κυρίως οι δημόσιοι χώροι όπως οι χώροι ψυχαγωγίας, άθλησης, 

καταστήματα για ψώνια και άλλοι χώροι για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. 

Αυτό εξάλλου οφείλεται στο γεγονός ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες ζωής μέσα 

στις οποίες διαβιώνουν τα υποκείμενα είναι κυρίως ελληνόφωνα. Η ανάγνωση 

εφημερίδων/περιοδικών και κόμικς και η ακρόαση ραδιοφώνου επίσης ανήκουν στις 

δραστηριότητες με υψηλά ποσοστά επιλογής της ελληνικής γλώσσας. Εξαίρεση 

αποτελούν οι τηλεφωνικές απαντήσεις, η ακρόαση μουσικής και η παρακολούθηση 

TV/ταινιών, όπου γίνεται χρήση και των δύο γλωσσών.   

Στη γλωσσική χρήση στις διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις και 

περιστάσεις των υποκειμένων παρατηρείται ότι υπερτερεί σαφώς η χρήση της 

ελληνικής γλώσσας κυρίως σε κοινωνικά θέματα, θέματα σπουδών και αριθμητικών 

υπολογισμών. Σε όλες δε τις άλλες καταστάσεις του θυμικού όπως κούρασης, άγχους, 

θυμού, αμηχανίας, βιασύνης, ονείρων, κινδύνου, χαράς, σύγχυσης και ντροπής, 

μειώνεται η χρήση της ελληνικής στο βαθμό «πάντοτε ελληνικά», με ανάλογη 

αύξηση των ποσοστών στις απαντήσεις «το ίδιο συχνά και στις δύο γλώσσες» και 

«περισσότερο ελληνικά». Σε κάθε ανωτέρω περίσταση η αποκλειστική χρήση της 

μητρικής γλώσσας συγκεντρώνει ελάχιστα ποσοστά. 

Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας για τις στάσεις 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς απέναντι στην μητρική γλώσσα και ταυτότητα. Η 

μητρική γλώσσα κατέχει μια περίοπτη θέση στη γλωσσική ιδεολογία των 

μεταναστευτικών κοινοτήτων καθώς θεωρούν τη γνώση της μητρικής τους γλώσσας 

ως βασική πολιτισμική αξία σημαντική για την ταυτότητά τους αλλά και ως πολύτιμο 

εφόδιο για την  επικοινωνία τους και την επαφή τους με συγγενικά και φιλικά 

πρόσωπα στη χώρα καταγωγής. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των δεδομένων 
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τόσο του ερωτηματολογίου όσο και της συνέντευξης προέκυψαν ισχυρότατα θετικές 

στάσεις των υποκειμένων σχετικά με: την χρησιμότητα της μητρικής τους γλώσσας 

για επικοινωνία με τους συγγενείς τους στη χώρα καταγωγής, την ανάγκη διατήρησής 

της, την επιθυμία μελλοντικής εκμάθησής της από τα παιδιά τους, την αξία της ως 

απαραίτητο κομμάτι της ταυτότητάς τους και την θεώρηση ότι είναι απαραίτητη στην 

περίπτωση επαναπατρισμού τους. Ισχυρά θετικές ήταν επίσης και οι στάσεις για: ότι 

αξίζει να μάθει κάποιος την μητρική του γλώσσα και ότι θα ήθελαν να έχει το ίδιο 

κύρος με την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα. Αρκετά θετική στάση υπάρχει για τη 

γνώση της μητρικής για εξεύρεση εργασίας. Ουδέτερες έως μάλλον θετικές 

χαρακτηρίζονται οι στάσεις τους: για την αναγκαιότητα της μητρικής γλώσσας για 

εύρεση φίλων, απόκτηση χρημάτων, δημιουργία περισσότερων πιθανοτήτων για 

σπουδές και για ταξίδια στο εξωτερικό. Αντίθετα, παρατηρήθηκαν ουδέτερες έως 

αρνητικές στάσεις: για προτίμηση της ελληνικής παρά της μητρικής γλώσσας για 

παρακολούθηση τηλεόρασης, για ότι θα προκύψει νέα διάλεκτος της μητρικής τους 

γλώσσας στην Ελλάδα στο μέλλον, για ότι αν κάποιος δεν ξέρει καλά τη γλώσσα της 

χώρας καταγωγής του δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καταγωγή από τη χώρα αυτή 

και για το ότι θα προτιμούσαν να ξέρουν άλλες γλώσσες αντί για την μητρική τους. 

Ως σημαντικά αρνητικές θεωρούνται οι στάσεις των υποκειμένων: για την 

αναγκαιότητα γνώσης της μητρικής γλώσσας για να ζήσουν καλά στην Ελλάδα και 

για να τους εκτιμούν οι άλλοι ομοεθνείς τους, ότι τους θεωρούν άτομα κατώτερης 

κοινωνικής τάξης αν μιλούν την μητρική τους γλώσσα και ότι  αυτή θα σταματήσει 

να χρησιμοποιείται τόσο στην Ελλάδα.  

Στο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, αν δηλαδή η γλωσσική διατήρηση ή 

μετατόπιση (προς την ελληνική γλώσσα) διαφοροποιείται ανάλογα με την εθνικότητα 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς, σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο δεν 

προκύπτουν εμφανείς διαφορές στις τρείς κύριες εθνοτικές ομάδας του δείγματος, 

των Αλβανών, Σέρβων και Ρώσων. Τονίζεται ότι από τις 51 ερωτήσεις που 

διερευνήθηκαν μόνο στις 5 διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά της ομάδας των 

Αλβανών μαθητών από τις άλλες δύο ομάδες και κυρίως την ομάδα των Σέρβων 

μαθητών, όσον αφορά στη γλωσσική χρήση/επιλογή και προτίμηση της μητρικής 

γλώσσας, στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους παππούδες/γιαγιάδες τους. Υπάρχει 

επίσης σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των ομάδων Αλβανών και Ρώσων 
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μαθητών όσον αφορά τη γλωσσική χρήση/επιλογή και προτίμηση της ελληνικής για 

ακρόαση μουσικής και παρακολούθηση TV/ταινιών. Βεβαίως, το ομολογουμένως 

μικρό και ανομοιογενές δείγμα που αφορά τις ομάδες των Σέρβων και Ρώσων (μικρός 

αριθμός μεταναστών ανά ομάδα και μικτά ζεύγη γονέων με πατέρα Έλληνα), δεν 

επιτρέπει γενικεύσεις στο συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα το οποίο θα μπορούσε 

ενδεχομένως να μελετηθεί σε νέα έρευνα μεγαλύτερης κλίμακας. Στη συνέντευξη 

επίσης φαίνεται να υπάρχει και μια άλλη διαφοροποίηση μεταξύ των εθνικοτήτων 

των μεταναστών, κυρίως όσον αφορά τα μελλοντικά τους σχέδια και την επαφή με τη 

χώρα καταγωγής. Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές/τριες Αλβανικής καταγωγής 

δείχνουν περισσότερη προθυμία να σπουδάσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

κάτι που δεν παρατηρείται για τις άλλες ομάδες. 

Τέλος, στο ερευνητικό ερώτημα εάν υφίστανται διαφορές στη γλωσσική 

χρήση και στις στάσεις των υποκειμένων της έρευνας απέναντι στη μητρική τους 

γλώσσα και την ελληνική, ανάλογα εάν αυτοί προέρχονται από έναν ή δύο γονείς 

αλλοδαπούς προκύπτει ότι: τα υποκείμενα που προέρχονται από έναν αλλοδαπό 

γονέα εκτιμούν ότι μιλούν, κατανοούν και να διαβάζουν την ελληνική καλύτερα. 

Αντίθετα για την γραφή στη ελληνική δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων. Επίσης τα υποκείμενα που προέρχονται από δύο αλλοδαπούς γονείς 

εκτιμούν ότι μιλούν, διαβάζουν και γράφουν καλύτερα την μητρική τους γλώσσα. 

Αντίθετα για την κατανόηση της μητρικής δεν υπάρχουν διαφορές στις δύο ομάδες. 

Τα υποκείμενα που προέρχονται από έναν αλλοδαπό γονέα εκτιμούν ότι 

χρησιμοποιούν περισσότερο την ελληνική όταν επικοινωνούν με άτομα του 

οικογενειακού, συγγενικού περιβάλλοντος και με συμμαθητές και γείτονες καθώς και 

σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις. Εκτιμούν περισσότερο επίσης ότι η 

μητρική γλώσσα είναι απαραίτητη για λόγους βιοπορισμού. Αντίθετα δεν υπάρχουν 

διαφορές για τις δύο ομάδες στη γλωσσική επιλογή όταν επικοινωνούν στην ελληνική 

με φίλους στο προαύλιο και εκτός σχολείου και σε περιστάσεις που έχουν σχέση με 

καθημερινά/κοινωνικά και σχολικά θέματα. Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν 

σαφέστατα ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς που προέρχονται από έναν Έλληνα 

γονέα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη γλωσσική μετατόπιση προς την ελληνική σε σχέση 

με αυτούς που προέρχονται από δύο αλλοδαπούς γονείς.  

Εν κατακλείδι, μετά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα 

ερευνητικά εργαλεία, τόσο του ερωτηματολογίου όσο και της συνέντευξης η οποία 
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πρόσθεσε περεταίρω πληροφορίες για στάσεις, συναισθήματα και μελλοντικά σχέδια, 

συμπεραίνεται ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι αφαιρετικά δίγλωσσοι με 

ροπή προς την κυρίαρχη γλώσσα της χώρας υποδοχής, καθώς διαπιστώθηκε σαφής 

τάση γλωσσικής μετατόπισης στην ελληνική γλώσσα στους περισσότερους τομείς 

που ερευνήθηκαν. Η μητρική γλώσσα των υποκειμένων της έρευνας διατηρείται μόνο 

σε μικρό βαθμό που αφορά το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον και 

κυρίως στην επικοινωνία με τους παππούδες/γιαγιάδες τους. Η μετατόπιση αυτή 

συνεπάγεται και από το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει ο πρωταρχικός 

κώδικας επικοινωνίας κυρίως στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στο κοινωνικό και 

κατά συνέπεια και στο οικογενειακό, δεδομένου ότι και οι γονείς των υποκειμένων οι 

οποίοι αποτελούν τους μετανάστες πρώτης γενιάς διαμένουν για αρκετά χρόνια στην 

Ελλάδα και έχουν μάθει πρώτοι την ελληνική γλώσσα. Ταυτόχρονα φαίνεται να 

υπάρχει διάθεση για διατήρηση της μητρικής γλώσσας στην πλειοψηφία των 

μαθητών/τριών για κάθε εθνικότητα. Η μητρική γλώσσα εμπεριέχει γι αυτούς 

σημαντική «συμβολική» αξία και η γνώση της αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα στην 

ελληνική κοινωνία, κυρίως ως εφόδιο μόρφωσης ή εκμάθησης άλλων γλωσσών αλλά 

και μελλοντικά για εξεύρεση εργασίας. 

Η παρούσα έρευνα θεωρούμε ότι σε ένα βαθμό συμβάλλει στην ανίχνευση 

των τάσεων στο κρίσιμο θέμα της γλωσσικής χρήσης και των στάσεων των 

μεταναστών δεύτερης γενιάς απέναντι στην μητρική και ελληνική γλώσσα, 

αποτυπώνοντας τοπικά και χρονικά το θέμα αυτό. Δεδομένου όμως ότι το δείγμα της 

είχε μαθητές/τριες που προέρχονταν από συγκεκριμένα  σχολεία και δεν υπήρχε η 

κατάλληλη χρονική επάρκεια λόγω του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, δεν δίνει 

τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, είναι δε αναγκαία μία έρευνα 

ευρύτερης κλίμακας, η οποία θα αποτυπώνει με εγκυρότερο τρόπο το θέμα της 

έρευνας αυτής. Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι μια δυναμική και πολύ-

παραγοντική διαδικασία επίκαιρη ίσως όσο ποτέ, αφορά δε όχι μόνο τη χώρα μας 

αλλά την παγκόσμια κοινότητα. Σε μελλοντικό χρόνο προτείνεται έρευνα σε νέες 

εθνοτικές ομάδες μεταναστών που ενδεχομένως να προκύψουν, σε θέματα γλωσσικής 

διατήρησης/μετατόπισης καθώς η γλώσσα αποτελεί τη σπουδαιότερη παράμετρο στη 

διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών. 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.  Φύλο:    Α. Αγόρι        Β. Κορίτσι 

2.  Τάξη φοίτησης: 

 Α. α’ γυμνασίου    Β. β’ γυμνασίου     Γ. γ’ γυμνασίου    Δ. α’ λυκείου     Ε. β’ λυκείου     ΣΤ. γ’ λυκείου 

 

3.  Έτος γέννησης:   ….…………………. 

 

4.  Χώρα προέλευσης:  ………………….. 

 

5.  Μητρική γλώσσα:   …………………… 

 

6.  Εθνικότητα Πατέρα:  …………………. 

 

7.  Εθνικότητα Μητέρας:  ………………….. 

 

8.  Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα:  ……………………. 

 

9.  Σε ποια τάξη πήγες για πρώτη φορά στο ελληνικό σχολείο:  …………………… 

 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

1.  Tα ελληνικά πώς τα μάθατε; 
1.  Από τον πατέρα μου 

2.  Από τη μητέρα μου 

3.  Και από τους δύο γονείς 

4.  Από άλλους συγγενείς μου 

5.  Από Έλληνες φίλους και γείτονες 

6.  Στο σχολείο 

7.  Τα έμαθα από την τηλεόραση 

8.  Παρακολούθησα μαθήματα ελληνικών για αλλοδαπούς  

9.  Άλλο  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2.  Πόσο καλά μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα στα ελληνικά; 

(Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό: 1= ελάχιστη ικανότητα  7= άριστη ικανότητα)  

 

1. Μιλώ ελληνικά 1 2 3 4 5 6 7 

2. Καταλαβαίνω ελληνικά όταν ακούω μια 

συζήτηση μεταξύ αγνώστων 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Καταλαβαίνω ελληνικά όταν παρακολουθώ τις 

ειδήσεις στην τηλεόραση 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Διαβάζω ελληνικά 1 2 3 4 5 6 7 

5. Γράφω ελληνικά 1 2 3 4 5 6 7 
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3.  Πόσο καλά μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα στη μητρική σας γλώσσα; (γλώσσα της 

χώρας προέλευσης σας) 

(Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό: 1= ελάχιστη ικανότητα  7= άριστη ικανότητα)  

 

1. Μιλώ τη μητρική μου γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 

2. Καταλαβαίνω τη μητρική μου γλώσσα όταν ακούω 

μια συζήτηση μεταξύ αγνώστων 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Καταλαβαίνω τη μητρική μου γλώσσα όταν 

παρακολουθώ τις ειδήσεις στην τηλεόραση 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Διαβάζω στη μητρική μου γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 

5. Γράφω στη μητρική μου γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΛΟΓΗ 

1.  Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς σήμερα όταν μιλάς με τα παρακάτω άτομα; 

 

 1 
Πάντοτε 

τη μητρική 

μου 

γλώσσα 

2 
Περισσότερο  
τη μητρική 

μου γλώσσα 

3 
Το ίδιο συχνά 

και στις δύο 

γλώσσες 

4  
Περισσότερο 

ελληνικά 
 

5 
Πάντοτε 

ελληνικά 
 

1. Τον πατέρα  1 2 3 4 5 
2. Τη μητέρα  1 2 3 4 5 
3. Τα αδέρφια σου 1 2 3 4 5 
4.  Τους συγγενείς σου 1 2 3 4 5 
5. Τους συμμαθητές σου στην τάξη  1 2 3 4 5 
6. Τους φίλους σου στο προαύλιο 1 2 3 4 5 
7. Τους φίλους εκτός σχολείου 1 2 3 4 5 
8. Τους γείτονές σου 1 2 3 4 5 
9. Τους παππούδες/γιαγιάδες σου  1 2 3 4 5 

 

2.  Σε ποια γλώσσα σου μιλάνε σήμερα τα παρακάτω άτομα;  

 

 1 
Πάντοτε 

τη μητρική 

μου 

γλώσσα 

2 
Περισσότερο  
τη μητρική 

μου γλώσσα 

3 
Το ίδιο συχνά 

και στις δύο 

γλώσσες 

4  
Περισσότερο 

ελληνικά 
 

5 
Πάντοτε 

ελληνικά 
 

10. Ο πατέρας   1 2 3 4 5 
11. Η μητέρα   1 2 3 4 5 
12. Τα αδέρφια σου 1 2 3 4 5 
13. Οι συγγενείς σου 1 2 3 4 5 
14.  Φίλοι και συμμαθητές στη τάξη 1 2 3 4 5 
15. Φίλοι στο προαύλιο 1 2 3 4 5 
16. Φίλοι εκτός σχολείου 1 2 3 4 5 
17. Οι γείτονές σου 1 2 3 4 5 
18. Οι παππούδες/γιαγιάδες σου  1 2 3 4 5 
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3.  Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς/επιλέγεις σήμερα για τις παρακάτω δραστηριότητες; 

 

 1 
Πάντοτε 

τη μητρική 

μου 

γλώσσα  

2 
Περισσότερο 
τη μητρική 

μου γλώσσα  

3 
Το ίδιο 

συχνά και 

στις δύο 

γλώσσες 

4  
Περισσότερο 

ελληνικά 

5 
Πάντοτε 

ελληνικά 

19. Διάβασμα εφημερίδων/ περιοδικών/ 

κόμικς 
1 2 3 4 5 

20. Ακρόαση ραδιόφωνου 1 2 3 4 5 
21. Ακρόαση μουσικής 1 2 3 4 5 
22. Παρακολούθηση ΤV/ταινιών 1 2 3 4 5 
23. Απάντηση σε τηλεφωνικές κλήσεις 1 2 3 4 5 
24. Διάβασμα βιβλίων 1 2 3 4 5 
25. Διασκέδαση 1 2 3 4 5 
26. Άθληση 1 2 3 4 5 
27. Ψώνια 1 2 3 4 5 
28. Άλλες δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου σας 
1 2 3 4 5 

 

4.  Ποια γλώσσα χρησιμοποιείς/επιλέγεις σήμερα στις παρακάτω περιστάσεις/καταστάσεις; 

 

 1 
Πάντοτε 

τη μητρική 

μου 

γλώσσα 

2 
Περισσότερο 
τη μητρική 

μου γλώσσα  

3 
Το ίδιο 

συχνά και 

στις δύο 

γλώσσες 

4  
Περισσότερο 

ελληνικά 
 

5 
Πάντοτε 

ελληνικά 
 

29. Όταν είσαι κουρασμένος/η 1 2 3 4 5 
30. Όταν είσαι αγχωμένος/η 1 2 3 4 5 
31. Όταν είσαι θυμωμένος/η 1 2 3 4 5 
32. Όταν έχεις αμηχανία 1 2 3 4 5 
33.  Όταν κάνεις αριθμητικές πράξεις / 

υπολογισμούς 
1 2 3 4 5 

34.  Όταν βιάζεσαι 1 2 3 4 5 
35. Όταν ονειρεύεσαι 1 2 3 4 5 
36.  Όταν κινδυνεύεις 1 2 3 4 5 
37. Όταν είσαι χαρούμενος/η 1 2 3 4 5 
38. Όταν είσαι μπερδεμένος/η 1 2 3 4 5 
39. Όταν ντρέπεσαι 1 2 3 4 5 
40. Σε καθημερινά/κοινωνικά θέματα 1 2 3 4 5 
41. Σε θέματα σχολείου/σπουδών 1 2 3 4 5 
 

Δ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

 

Εδώ έχουμε μερικές απόψεις σχετικά με τη γλώσσα της χώρας καταγωγή σας. Πείτε μας αν 

συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Προσπαθήστε να 

είστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς. Δώστε ΜΙΑ από τις ακόλουθες απαντήσεις, επιλέγοντας 

έναν αριθμό από το 1 έως το 5.    

 

 1 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

2 
Συμφωνώ 

3 
Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

4  
Διαφωνώ 

5 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
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1. Άμα ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα 

είναι πιο εύκολο να κάνεις φίλους 
1 2 3 4 5 

2. Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα 

μπορείς να κερδίσεις περισσότερα χρήματα 
1 2 3 4 5 

3. Αν ξέρεις τη μητρική γλώσσα έχεις 

περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσεις 
1 2 3 4 5 

4. Αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα 

μπορείς να βρεις πιο εύκολα δουλειά 
1 2 3 4 5 

5. Πρέπει να ξέρεις τη μητρική γλώσσα για 

να ζήσεις καλά στην Ελλάδα 
1 2 3 4 5 

6. Σε θεωρούν άτομο κατώτερης 

κοινωνικής τάξης αν μιλάς τη μητρική σου 

γλώσσα 
1 2 3 4 5 

7. Πρέπει να ξέρεις τη μητρική σου 

γλώσσα για να σε εκτιμούν οι άλλοι 

ομοεθνείς σου 
1 2 3 4 5 

8. Η μητρική γλώσσα σου χρειάζεται για 

να ταξιδεύεις στο εξωτερικό 
1 2 3 4 5 

9. Θα ήθελα τα παιδιά μου να ξέρουν τη 

μητρική μου γλώσσα 
1 2 3 4 5 

10. Θα ήθελα η μητρική μου γλώσσα να 

έχει το ίδιο κύρος με την ελληνική στην 

Ελλάδα 
1 2 3 4 5 

11. Η μητρική μου γλώσσα, στο μέλλον, 

θα σταματήσει να χρησιμοποιείται τόσο 

στην Ελλάδα 
1 2 3 4 5 

12. Θα προκύψει μια νέα διάλεκτος της 

μητρικής μου γλώσσας στην Ελλάδα στο 

μέλλον  
1 2 3 4 5 

13. Αξίζει να μάθει κάποιος τη μητρική 

μου γλώσσα 
1 2 3 4 5 

14. Είναι ανάγκη να διατηρήσουμε τη 

μητρική μας γλώσσα 
1 2 3 4 5 

15. Η μητρική μου γλώσσα είναι 

απαραίτητο κομμάτι της ταυτότητάς μου 
1 2 3 4 5 

16. Αν δεν ξέρουμε καλά τη γλώσσα της 

χώρας καταγωγής μας δεν μπορούμε να 

ισχυριζόμαστε ότι έχουμε καταγωγή από 

τη χώρα αυτή 

1 2 3 4 5 

17. Υπάρχουν πιο χρήσιμες γλώσσες από 

τη μητρική μου γλώσσα και θα 

προτιμούσα να ξέρω άλλες γλώσσες αντί 

για τη μητρική μου  

1 2 3 4 5 

18. Προτιμώ να παρακολουθώ τηλεόραση 

στα ελληνικά παρά στη μητρική μου 

γλώσσα 
1 2 3 4 5 

19. Η μητρική μας γλώσσα είναι χρήσιμη 

για να επικοινωνούμε με τους συγγενείς 

στη χώρα προέλευσής μας  
1 2 3 4 5 

20. Η μητρική μας γλώσσα είναι 

απαραίτητη αν θελήσουμε να ζήσουμε 

μελλοντικά στη χώρα καταγωγής μας 
1 2 3 4 5 
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Ερωτήσεις  Συνέντευξης 

 

 

1. Πόσο καιρό θα ήθελες να μείνεις στην Ελλάδα; 

 

2. Με τους συγγενείς σου που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής σου (ή τη χώρα προέλευσης των 

γονέων σου), πόσο συχνά τους βλέπεις; Μιλάς στο τηλέφωνο; 

 

3.΄Εχετε επαφές με άλλους συμπατριώτες σας; Πού και πόσο συχνά;  

 

4. Έχετε κάνει γνωριμίες και φιλίες με Έλληνες; Πού και πόσο συχνά; 

 

5. Είστε ικανοποιημένοι/ες από τις συνθήκες ζωής σας στην Ελλάδα; (στο σχολείο, με τις 

δραστηριότητες σας, με τις παρέες σας και τη συμπεριφορά τους προς εσάς) 

 

6. Όταν μιλάς για κάτι, σου έχει συμβεί να έρχεται πρώτα στο μυαλό σου η ελληνική λέξη ή 

φράση;  (ή να μην μπορείς να το πεις στη μητρική σου γλώσσα;) Σου συμβαίνει αυτό όταν συζητάς 

με κάποιον συμπατριώτη σου ή του ρωτάς κάτι; 

 

7. Πόσο σημαντικό είναι για σας να ξέρετε καλά τη μητρική σας γλώσσα; Για ποιους λόγους; 

 

8.  Πόσο σημαντικό είναι για σας να ξέρετε καλά ελληνικά; Για ποιους λόγους; 

 

9. Ποια χώρα θεωρείτε «πατρίδα» σας; Τι αισθάνεστε περισσότερο;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – 

Πόλη: 15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 

Α. Τσιρώνη 

Τηλέφωνο: 210-3443422 

210-3442240 

 
 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο 
από ANASTASIA PASCHALIDOU 
Ημερομηνία: 2018.04.19 17:11:32 EEST 

 

 
Βαθμός Ασφαλείας: Να 

διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. 

Προτεραιότητας: 

 

Αθήνα, 19-04-2018 

Αρ. Πρωτ. 61797/Δ2 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 

 
Απαντώντας σε σχετική αίτηση και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (πράξη 14/2018 του Δ.Σ), σας γνωρίζουμε ότι ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε  τη  διεξαγωγή έρευνας 

από την κ. Ζωή Τσαμουρτζή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση του Διευθυντή και του συλλόγου 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμμετάσχουν 

στην έρευνα, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της. 

β) Η έρευνα να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη τους. 

γ) Η έρευνα να γίνει με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών (για 

κάθε μαθητή χωριστά). Ο Διευθυντής του σχολείου, αφού αποστείλει στους γονείς-κηδεμόνες προς 

συμπλήρωση το έντυπο γονικής συναίνεσης που θα του κατατεθεί από την ερευνήτρια και στο οποίο 

θα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και συγκεντρώσει τα ενυπόγραφα σημειώματα με τη 

συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων, μπορεί να συνεχίσει στη διεξαγωγή της έρευνας. 

δ) Οι μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στη συνέντευξη 

ανώνυμα και εφόσον το επιθυμούν. 

ε) Οι μαθητές να απασχοληθούν μέχρι δύο (02) διδακτικές ώρες και με την παρουσία 

εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας. 

στ) Για τη συλλογή δεδομένων από την ερευνήτρια δε θα γίνει οποιαδήποτε χρήση ψυχομετρικών 

εργαλείων και ιατρικών οργάνων. 

 κ. Ζωή Τσαμουρτζή 

zoes_net@hotmail.com 

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. 

Θεσσαλονίκης και Πιερίας 
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ζ) Οι συνεντεύξεις των μαθητών δε θα ηχογραφηθούν. 

η) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν σύμφωνα με την αρχή προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. 

Η έρευνα έχει θέμα: «Γλωσσική χρήση και στάσεις απέναντι στη μητρική γλώσσα και τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής στους μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα» 

και απευθύνεται στους μαθητές των σχολικών μονάδων του συνημμένου πίνακα. Για την 

πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει: 

1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή και σε 

συνεργασία με τον σύλλογο καθηγητών των σχολείων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή 

διεξαγωγή των μαθημάτων. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής 

εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 

36, 115 21 Αθήνα), καθώς επίσης και ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι γνώμη της ερευνήτριας για το εάν 

επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, 

αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβαστεί αρμοδίως στη βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.. 

3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης 

και Πιερίας να ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους, 

ώστε να διευκολύνουν την ενδιαφερόμενη στην πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 Συνημ.: 1 σελίδα 
 

 Εσωτ. Διανομή 

 Γρ. Υπουργού 

 Γρ. Γενικού Γραμματέα 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄ 
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 Σχολικές Μονάδες 

 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης 
 
 

1. 
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

2. 
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

 
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 
 

1. 
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

2. 
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

 

 
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας 

 
 

1. 
Γυμνάσιο Περίστασης 

2. 
Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς 

3. 
Γενικό Λύκειο Λεπτοκαρυάς 

4. 
2

ο
 Γυμνάσιο Κατερίνης 

5. 
6

ο
 Γυμνάσιο Κατερίνης 
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