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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη θνηηεηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηινγή θαη ρξήζε ηεο  γιψζζαο, ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε θαζψο θαη 

θαηλφκελα φπσο, ν ξαηζηζκφο, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ην θαηλφκελν «Brain Drain»  θαη 

ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. Πξαγκαηψζεθαλ δχν έξεπλεο κέζσ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, 

ζπγθεθξηκέλα ζπλεληεχμεσλ, κε ζηφρν ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε έξεπλα 

αθνξά απφςεηο θαη ζθέςεηο κεηαλαζηψλ γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα 

δεηήκαηα. πκκεηείραλ 14 γνλείο κεηαλάζηεο, 7 κεηέξεο θαη 7 παηεξάδεο, πνπ είραλ 

ζπκπιεξψζεη 20 ρξφληα δηακνλήο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηα παηδηά ηνπο  

γελλήζεθαλ θαη θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Ζ δεχηεξε έξεπλα απεπζχλζεθε ζε 

άηνκα δεχηεξεο γεληάο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. πγθεθξηκέλα, 

10 θνηηεηέο αιβαληθήο θαηαγσγήο, εθ ησλ νπνίσλ νη 8 είλαη ζειπθνχ γέλνπο θαη 2 

είλαη αγφξηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

θνηηνχλ ζηε Θεζζαινλίθε.  Σα δεδνκέλα  ζπιιέρζεθαλ χζηεξα απφ εκη δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη αλαιχζεθαλ κε βάζε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο δείρλνπλ πξνζπκία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη επηιέγνπλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αληηζέησο, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο 

ησλ θνηηεηψλ, πξνέθπςε φηη ελψ γλσξίδνπλ ζε κέηξην επίπεδν ηε κεηξηθή γιψζζα, 

δελ επηζπκνχλ λα ηελ εκπινπηίζνπλ, θξίλνληαο ην κε απαξαίηεην. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε πσο ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ άθεζε 

αλέπαθνπο νχηε ηνπο γνλείο νχηε ηνπο θνηηεηέο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά : κεηαλάζηεο γνλείο, κεηαλάζηεο θνηηεηέο, κεηξηθή γιψζζα, 

δηγισζζία. 
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ABSTRACT 
 

The present study aims at exploring and recording the views of immigrant parents and 

students of Albanian origin, on issues related to language selection and use, bilingual 

development as well as phenomena such as racism, the economic crisis, the 

phenomenon of «Brain Drain», and the refugee issue. Two surveys were carried by 

using quality methods, specifically interviews, in order to collect data. The first 

survey concerns the views and thoughts of immigrant parents, about the above- 

mentioned issues. The participants involved in the study were 14, 7 mothers and 7 

fathers, who had completed 20 years of residence in Greece and their children are 

born and studying at Greek schools. The second survey, was addressed to second 

generation people, who are studying at Greek universities. Specifically,  the 

participants involved in the study were 10 students of Albanian origin, of whom, 8 are 

female and 2 are boys. The overwhelming majority of the students who participated in 

the research are studying in Thessaloniki. The data were collected after semi-

structured , open-ended interviews and analyzed based on qualitative analysis. 

From the results of the survey, it appears that most parents show desire to maintain 

their native  language and choose to use it on a daily basis.  On the other hand,  

university students seems that while they know the native language on a moderate 

level, they do not want to enrich it, judging it unnecessary. 

In addition, it was found that the phenomenon of economic crisis let neither parents 

nor students intact. 

 

Key words: immigrant parents, immigrant students, native language, bilingualism.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο θαη δεχηεξεο 

γεληάο αιβαληθήο θαηαγσγήο. Πξαγκαηψζεθαλ δχν έξεπλεο κε ζηφρν ηελ ζπιινγή 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. Οη κεηαλάζηεο γνλείο δηεξσηήζεθαλ γηα ζέκαηα επαλαπαηξηζκνχ, θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη απνδνρήο, δηγισζζίαο, ξαηζηζκνχ θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο Διιάδαο. Ζ δεχηεξε γεληά εμαηηίαο ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

κφξθσζεο ηνπο ηέζεθαλ επηπιένλ εξσηήζεηο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Καηά δηάξθεηα ηνπ 19
νπ 

θαη 20
νπ

 αηψλα ε Διιάδα ξπζκίδεηαη γηα ηελ δηαξξνή 

κεηαλαζηψλ, ελψ απφ ηνλ 21
ν
 αηψλα ε θαηάζηαζε αιιάδεη ξηδηθά. Καζψο ε ρψξα 

βξίζθεηαη ζε έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή 

εηζξνή. Μεηαηξέπεηαη ζε ρψξν ππνδνρήο κεηαλαζηψλ γηα έλα θαιχηεξν επίπεδν 

δσήο. Σν κεηαλαζηεπηηθφ απηφ δπλακηθφ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο φπσο Αιβαλία, 

Πνισλία, Βνπιγαξία θαη εκπφιεκεο πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 

(Κνηιηάξε Α. , 2012) 

πγθεθξηκέλα, ην 60% κεηαλαζηψλ είλαη αιβαληθήο θαηαγσγήο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 

κεηαλάζηεπζεο, δελ αθνξνχλ κφλν ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα αιιά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλέιημή ηνπο ζε κνξθσηηθφ επίπεδν, επαγγεικαηηθφ θιάδν θαη λα έξζνπλ ζε επαθή  

κε κία δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 
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Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε νθηψ θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζηα είδε πνπ δηαθξίλεηαη. Αθνινπζεί ηζηνξηθή 

αλαδξνκή γηα ηελ αιβαληθή κεηαλάζηεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε νπνία δηαηξείηαη ζε 

ηξία ζηάδηα. Έπεηηα, ζην επφκελν θεθάιαην , γίλεηαη απνζαθήληζε ηνπ αξηζκνχ ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ησλ εηδψλ ηεο. Σέινο, καο απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη 

γίλεηαη κία ζχληνκε λχμε ζε κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε απηφ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην  παξνπζηάδνληαη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηε δηγισζζία. Γίλεηαη ηππνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο κε βάζε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο δηγισζζίαο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα είδε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο θαη ν αληίθηππνο ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ ζην δηγισζζηθφ 

ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο δηαηήξεζεο, εμέιημεο 

θαη ππνρψξεζεο. Παξάιιεια, παξαηίζεληαη νη επηδξάζεηο ηεο δηγισζζίαο ζην 

γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ αηφκνπ. Μπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε δχν 

γισζζηθνχο θψδηθεο, θαζψο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί γισζζηθή ζχγρπζε. 

Αληίζεηα, κπνξεί λα επηθέξεη εκπινπηηζκέλεο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. 

ην γισζζηθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ην άηνκν αλαπηχζζεη θαη ηηο δχν 

γιψζζεο εμίζνπ θαιά θαη πνιιέο θνξέο ζε θαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο κνλφγισζζνπο. 

Δπηπιένλ, εμειίζζεηαη ε γλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, εμαηηίαο ηεο επζηξνθίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο ζθέςεο ηνπο. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο ζεσξίαο απνηεινχλ νη απφςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ 

χπαξμε ηεο δηγισζζίαο ζηελ ηάμε, φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ. Οη 

ζηάζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ζχλνιν εξεπλψλ, δηίζηαληαη. Καηά ηελ πιεηνςεθία ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο επηθξαηεί αξλεηηθφ πλεχκα απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο πηζηεχνπλ ‘φηη δελ ζα αληαπεμέιζνπλ ηθαλνπνηεηηθά φηη 

ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζπκία γηα ηε βειηίσζή ηνπο. 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ δίγισζζνπ ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα θνηλσληθνπνίεζεο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα δξάζεη ζε πεξηπηψζεηο 

ελδνζρνιηθήο απνδνθηκαζίαο θαη απνκφλσζεο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θνηλσληθή 

ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ νη καζεηέο. εκεηψλεηαη πσο παηδηά ρακειψλ ζηξσκάησλ 

δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεκάησλ. Δλψ φζνη 

πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζε έλα ηζάμην επίπεδν κε ηνπο 

κνλφγισζζνπο θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ππεξνρή. 
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Τπάξρνπλ ελδείμεηο πξφθιεζεο καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ κε βαζηθφ αίηην ηε 

δηγισζζία. πλήζεο επίπησζε ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ δπζιεμίαο.  

ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ ηκήκα λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα 

αιιειεγγχεο θαη ζεβαζκνχ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ηζάμηα ζηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ 

καζεκάησλ ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 Δπίζεο ην ζρνιείν έρεη ρξένο λα δηακνξθψζεη θαη λα αλαδηνξγαλψλεηαη ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηά ηνπ. 

ρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηε κάζεζε, είλαη πξέπνπζα ε ηαθηηθή 

ελεκέξσζε θαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζρνιηθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ νηθεηνζειή ζπλεξγαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν επφκελν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα «δηαξξνήο επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ» θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πγθεθξηκέλα, ε θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη έληνλε ζηε Διιάδα ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θξίζεο πνπ 

επηθξαηνχλ. Δπνκέλσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα 

δηαθπγήο ζε πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα αλ θαη μεθίλεζε ην 2008, δηνγθψζεθε ην 2010 θαη 

ζπλέπεζε κε ηελ Σξίηε πεξίνδν ηεο αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο. Ζ αλεξγία απμήζεθε 

ζεκαληηθά, νη άλζξσπνη ειάηησζαλ ηα έμνδά ηνπ, πξνθιήζεθε ςπρηθή δηαηαξαρή θαη 

νη κεηαλάζηεο άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη ηελ ηδέα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ. 

ην έθην θαη  έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζθνπνί ησλ δχν εξεπλψλ, δίλνληαη 

πεξηγξαθέο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Δπηπιένλ, δηαηππψλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεγάδεη απφ ηηο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πινπνηήζεθαλ. 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο, ηε γιψζζα θαη ηε ηαπηφηεηά ηνπο. 

 

 



[11] 
 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 1. Μεηαλάζηεπζε 
 

 Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είηε θαη’ επηινγήλ είηε εμ’ αλάγθεο, απνηειεί κηα 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, ε νπνία αθνξά ηφζν ηε θπγή απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο , φζν 

ηελ αλέιημε ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα. Σαπηνρξφλσο, νη 

κεηαλάζηεο έξρνληαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε εζληθφ, θνηλσληθφ θαη 

ζξεζθεπηηθφ επίπεδν. Βαζηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, θαηά ηελ 

έληαμή ηνπο είλαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα,  πνπ  νδεγνχλ είηε ζηελ ελζσκάησζε 

είηε ζηελ απνμέλσζε ηνπο. (Κνηιηάξε Α. , 1997) 

Ζ κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε πέληε βαζηθνχο ηχπνπο:  

 Αηνκηθή ή Οκαδηθή είλαη ε κεηαθίλεζε θαη ε εγθαηάζηαζε απφ ηα πάηξηα 

εδάθε ζε έλα μέλν ηφπν.  

 Δθνχζηα ή Αλαγθαζηηθή, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ 

φηαλ γίλεηαη κε ηε ζέιεζε ηνπ ή ρσξίο. 

 Μαθξνπξφζεζκε ή Βξαρππξφζεζκε, έρεη ραξαθηήξα κφληκεο ή πξνζσξηλήο 

εγθαηάζηαζεο. 

 Δζσηεξηθή ή Δμσηεξηθή, αθφξα εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ελφο Κξάηνπο. 

 Ζπεηξσηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κεηαθίλεζε πεξηιακβάλεη ρψξεο εληφο 

ηεο Ζπείξνπ θαη ε Τπεξπφληηα ζε θάπνηα άιιε. 
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εκαληηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ εθξίδσζε απφ ηελ παηξίδα, κπνξεί λα είλαη 

πνιιψλ κνξθψλ, φπσο νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνπνιηηηθνί ιφγνη,  ην πεξηβάιινλ θαη 

νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζξεζθεπηηθή θαη πιεζπζκηαθή πίεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

νηθνλνκηθά αίηηα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη 

αλέιημε. Οη κεηαλάζηεο, θαηαθεχγνπλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα εθφζνλ, δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αλερηνχλ ηηο θνηλσληθέο εληάζεηο, πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζε θνηλσληθή ή 

νηθνλνκηθή αληζφηεηα. Δπηπξνζζέησο, κία κεηαλαζηεπηηθή κάδα, επηιέγεη ηνλ 

εθπαηξηζκφ γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο.  

 

 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

ε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή  θαίλεηαη πσο πνηκεληθνί πιεζπζκνί κεηαθηλνχληαλ 

ζπλερψο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα πνηκέλεο Αιβαλνί λα θαηαθζάζνπλ 

ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Θεζζαιία. ηελ Πεινπφλλεζν, θαηά ηελ απηνθξαηνξία ηνπ 

Ησάλλε Καληαθνπδελνχ (1341-1355), εγθαηαζηάζεθαλ 10.000 Αιβαλνί θαηφπηλ 

θαιέζκαηνο απφ ηνλ δεζπφηε ηνπ Μπζηξά, Μαλνπήι Καληαθνπδελνχ θαη επηπιένλ 

10.000 απφ ηνλ λέν δεζπφηε, Θεφδσξν Α΄ Παιαηνιφγν. Δμαηηίαο ηεο Φξαγθνθξαηίαο 

πξνθιήζεθε θάζνδνο Αιβαλψλ ζηελ Αλ. ηεξεά. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ π. 

Λάκπξν, Έιιελεο θαη Αιβαλνί απφ πνιιέο πεξηνρέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ Αηηηθή 

έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ γεληθνχ επίηξνπνπ ηεο Αξαγνλίαο Πέηξνπ Γ΄ ν Φίιηππνο 

Νηαικψ, κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ απνηθηζκνχ ηνπο απφ ην 1382 θαη ηελ 

αλαδσπχξσζή ηνπ ην 1402. Πνιινί απφ απηνχο θαηέθπγαλ ζε γεηηνληθά λεζηά ηνπ 

Αξγνζαξσληθνχ θαη ηνπ Αηγαίνπ. (Καξγάθνο, 2000) 

Ζ αιβαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, ζε πξψην ζηάδην, αθνξά ηελ θηψρεηα, ηελ 

ειιηπή ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ αλεξγία, ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη αζθάιηζεο ζηελ 

Αιβαλία θαη ηηο θησρέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. χκθσλα, κε ηνλ Barjaba, ππήξραλ θαη 

άιια αίηηα πνπ νδεγνχζαλ ζηελ απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο φπσο, νη κνξθσηηθέο 

θηινδνμίεο, ε επαγγεικαηηθή αλέιημε, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ζπλέλσζε, ε 

πεξηέξγεηα θαη αθφκε ε γλσξηκία ελφο λένπ πνιηηηζκνχ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ 

θηλήηξσλ ή ιφγσλ, ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αιβαλίαο, κεηαλάζηεπζε ζηελ 
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Διιάδα, κε απνηέιεζκα ην 60% ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο λα είλαη 

αιβαληθήο θαηαγσγήο. ρεηηθά κε θάπνηεο εθηηκήζεηο, νη κεηαλάζηεο έρνπλ σο πξψηε 

επηινγή ηελ Διιάδα θαη έπεηηα ηελ Ηηαιία. (Μηραήι, 2010)  

ε κηα πην πξφζθαηε αλαθνξά, θαίλεηαη πσο κεηά, ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

Δλβέξ Υφηδα ζηελ Αιβαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’, μεθίλεζε ε Αιβαληθή 

κεηαλάζηεπζε.  Ζ κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ ρσξίδεηαη ζε ηξείο πεξηφδνπο, ηελ 

πξψηε πεξίνδν 1990-1993 ε κεηαλάζηεπζε είρε πάξεη ηελ κνξθή καδηθήο εμφδνπ απφ 

ηελ ρψξα. Σα αίηηα ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθά, έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

ρψξα δελ ήηαλ επλντθέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Μηραήι, νη αιβαλνί κεηαλάζηεο 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπ επαλαπαηξηζκνχ. θνπφο ηνπο ήηαλ λα δνπιέςνπλ 

κεξηθά ρξφληα, ζπγθεληξψλνληαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Αξθεηνί, θξφληηδαλ λα ζηέιλνπλ θάπνηεο απφ ηηο 

νηθνλνκίεο ηνπο, ζαλ βνήζεηα ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζηελ Αιβαλία, θαζψο θαη λα 

εμνπιίζνπλ ηα παηξηθά ζνπο ζπίηηα. Μεξηθνί κεηαλάζηεο απνηακίεπαλ κηθξά 

ρξεκαηηθά πνζά γηα λα ηα επελδχζνπλ αξγφηεξα, θαη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

επέλδπζαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζηα νηθνλνκηθά ζρήκαηα, γλσζηά σο «ππξακίδεο», ηα 

νπνία νξγαλψζεθαλ απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ην 1997. Χζηφζν, απεδείρζε 

απάηε, θαηά ηελ νπνία έραζαλ ηα ρξήκαηα ηνπο. Έπεηηα αθνινχζεζε ε δηάιπζε ηνπο 

κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζζνχλ λα θαηαζέζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζε ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, θαζψο δπζαλαζρεηνχζαλ πιένλ γηα ηηο αιβαληθέο. Σα ζρέδηα 

επαλαπαηξηζκνχ γηα πνιινχο, καηαηψζεθαλ. Σν θφζηνο ηεο δσήο ζηελ Διιάδα 

αλέβεθε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζην επξψ, ην 2000 νη 

απνηακηεχζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά. Ζ δεχηεξε δεθαεηία ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

μεθίλεζε κεηά ην 1997, θαη είρε ραξαθηήξα κφληκεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην 1998, ε ειιεληθή θπβέξλεζε, πξνρψξεζε ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαη δεκηνπξγήζεθαλ πξννπηηθέο κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο απηψλ, θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ παηξίδα. Ζ ηξίηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδνο, μεθίλεζε καδί κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, δελ επεξέαζε κφλν ηνπο 

Έιιελεο αιιά θαη ην αιβαληθφ κεηαλαζηεπηηθφ θχκα. Σν 2010,  νη Αιβαλνί 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα κε άδεηα παξακνλήο ήηαλ 485,000 θαη 390,000 ρσξίο άδεηα 
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παξακνλήο. (Μηραήι Γ. , ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ, 2014) 

 

1.2 Σαπηόηεηα 

 

χκθσλα κε ηνλ L. Krappmann, ε ηαπηφηεηα θαιιηεξγείηαη απφ ην άηνκν κέζσ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε κία θνηλσληθή νκάδα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

επηθνηλσλία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνρψξεζε θαη ηελ δεκηνπξγία αξκνληθψλ 

ζρέζεσλ, κε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, γηα απηφ απαηηείηαη έληνλε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

ε αληηπαξάζεζε έξρεηαη ε άπνςε ηνπ Erik Erikson, δηαρσξίδνληαο ηελ «ηαπηφηεηα 

ηνπ εγψ» κε ηελ «νκαδηθή ηαπηφηεηα». Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο 

δηακνξθψλεηαη έπεηηα απφ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ςπρηθή θαη 

θνηλσληθή πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ. 

1.3 Δίδε ηαπηόηεηαο 

 

1.3.1. Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα 

Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε πξνζψπνπ. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, 

ηελ αηνκηθή αληίιεςε πεξί ηαπηφηεηαο θαη εηεξνπξνζδηνξηζκφ, ηελ ζπιινγηθή 

άπνςε γηα απηφλ. Αθνξά ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θαζελφο θαη  δηακνξθψλεηαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη. Σα 

άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηαπηφρξνλνο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ρσξά ππνδνρήο, απνθηψληαο  έηζη 

κηα λέα ηαπηφηεηα. 

1.3.2. Κνηλσληθή ηαπηόηεηα 

χκθσλα κε ηνλ Tajfel θαη ηνλ Tuner, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο θαηεγνξίεο. Σα άηνκα ηελ απνθηνχλ αλάινγα κε ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή 

θνηλσληθή αληαπφθξηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε αξρή πξνζδηνξίδεη εάλ ζα 

εληαρζνχλ ζε απηήλ ηελ θνηλσληθή νκάδα. Με βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην 

άηνκν πξνζπαζεί λα ειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κίαο θνηλσληθήο θάζηαο. 
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1.3.3. Δζληθή ηαπηόηεηα 

Ζ εζληθή ηαπηφηεηα πιάζεηαη απφ ην έζλνο θαη ηελ εζληθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ 

ζπλαλαζηξνθή κεηαμχ πνηθίισλ εζληθνηήησλ, ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γιψζζαο. Αθφκε, ηελ ραξαθηεξίδεη ε αζθάιεηα πνπ απνπλέεη αηνκηθά ή ζπιινγηθά 

ζηα άηνκα φηη αλήθνπλ ζε κία νκάδα. Ζ κεηαζηξνθή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, θαηά 

ηνλ Stern, είλαη έλαο δχζθνινο παξάγνληαο, δηφηη πξνυπνζέηεη ηελ νινθιεξσηηθή 

αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο ηδενινγίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην άηνκν λα πξέπεη  λα 

απαξλεζεί ηελ ηζηνξία ηεο παηξίδαο ηνπ. Χζηφζν, δελ θαηαθέξλεη πνηέ λα ηελ 

αληηθαηαζηήζεη πιήξσο. 

 

1.3.4. Πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 

Σα άηνκα κέζσ ηεο επαθήο κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, έξρνληαη ζε εζσηεξηθή 

αληηπαξάζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο, εζληθέο αξρέο ηνπο θαη κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθφ είλαη θαηά πφζν 

ζπκβάιεη ζηα θνηλά αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  

 

Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ πσο νη αιβαλνί κεηαλάζηεο γνλείο, δείρλνπλ πξνζπκία λα 

θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, κε πξννπηηθή ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπ, 

πέξαζαλ απφ ζηάδηα αλαζθφπεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Πνιινί επέιεμαλ λα 

αιιάμνπλ ηα νλφκαηα ηνπο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη γηα λα είλαη πην εχερα θαηά 

ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Ύζηεξα, απφ ηελ κφληκε εγθαηάζηαζε πξνρσξνχζαλ 

ζηελ βάπηηζε ηφζν ησλ παηδηψλ ηνπο, φζν θαη ησλ ίδησλ, δηαιέγνληαο Υξηζηηαληθά 

Οξζφδνμα νλφκαηα, κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ηνπο. Σν 

ηειεπηαίν ζηάδην απνηειείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαζηξνθήο απφ ηελ αιβαληθή 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δεχηεξε γεληά θαη 

νξηζκέλεο θνξέο ηελ άξλεζή ηνπο ζηε κεηξηθή. 

ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε γεληά ησλ κεηαλαζηψλ, δηαθξίλνληαη δεηήκαηα κε ηε ρψξα 

γέλλεζεο, πνπ αθνξά απηνχο πνπ γελληνχληαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη απηνχο ζηελ 

ρψξα πξνέιεπζεο. Τπάξρνπλ ζεσξίεο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ θνηλσληθνχο 

επηζηήκνλεο θαη έξεπλεο. χκθσλα κε απηέο ηηο έξεπλεο, ζηελ δεχηεξε γεληά αλήθνπλ 

απηνί πνπ γελληνχληαη ή έξρνληαη ζε κηθξή ειηθία ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Οη Portes θαη 



[16] 
 

Zhou, ζηελ έξεπλά ηνπο ζηηο ΖΠΑ, νξίδνπλ σο δεχηεξε γεληά, είηε απηνχο πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ζηελ ρψξα ππνδνρήο απφ έλαλ απηφρζνλα γνλέα, είηε φζνπο θαηέθζαζαλ ζε 

απηή πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ηα 12 ηνπο ρξφληα. Ζ Andall εμεηάδνληαο ηε δεχηεξε γεληά 

ζηελ Δπξψπε, αλαθέξεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ζηνπο γελλεκέλνπο θαη κε ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο, ζηνπο γελλεκέλνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο ή πνπ θαηέθζαζαλ ζε απηή πξηλ 

ηελ ειηθία ησλ 15 θαη ζε απηνχο πνπ έθζαζαλ ζηε ρψξα ππνδνρήο πξηλ ηα 6, πξηλ ηα 

12 θαη κεηά ηα 12. 

Δπηπιένλ, νη Portes θαη Zhou αλαιχνπλ ηελ έληαμε ηεο δεχηεξεο γεληάο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, ζε ηξεηο ηαμηθέο δηαθξίζεηο, επεξεαζκέλε ζην 

κνληέιν ηεο «θαηαηκεηηθήο αθνκνίσζεο». ηελ θαηψηεξε ηάμε αλήθνπλ απηνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη 

απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο, ελψ ε κεζαία ηάμε απφ άηνκα επξσπατθήο 

πξνέιεπζεο. Σέινο, ζηελ αλψηεξε ηάμε, ελζσκαηψλνληαη άηνκα, νηθνλνκηθά 

επθαηάζηαηα. Απηφ ην κνληέιν δελ αληηθαηνπηξίδεη απφιπηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε 

Ηηαιία θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, αιιά εκθαλίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζε νκάδεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνηλσληθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θαη εζληθφ ηνκέα. ηελ Διιάδα, πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαιήγνπλ σο 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. 

Οη King θαη Mai πξνζδηνξίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Ηηαιία, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Ζeckman θαη ηελ δηαθξίλνπλ ζε ηέζζεξηο κνξθέο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ ρξφληα πξνζπάζεηα. Ζ δνκηθή κνξθή πεξηιακβάλεη ηνλ ηαμηθφ 

δηαρσξηζκφ θνηλσληθήο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ πνιηηηζκηθή, αλαθέξεηαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ζηε ζξεζθεπηηθή επηινγή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. 

Δπηπιένλ, ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε. Σέινο, ε απηνπξνζδηνξηζηηθή απνηειεί ηελ θνηλσληθή έληαμε, 

εθφζνλ πιεξνχληαη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία δελ δχλαηαη λα απνθηήζνπλ φινη ειιεληθή ππεθνφηεηα, παξά κφλν φζνη 

είλαη εζλνηηθά Έιιελεο Αιβαλνί ππήθννη, χζηεξα απφ γξαθεηνθξαηηθή έγθξηζε. 

(Μηραήι, 2010) 

1.4 Γιώζζα  
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Με βάζε ηελ ζεσξία πνπ δηαηχπσζε ν Lewis, ε γιψζζα είλαη ν ηξφπνο έθθξαζεο ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ρξήζηε, ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία. Καηά ηνλ Basil Bernstein, « ε γιψζζα είλαη θψδηθαο επηθνηλσλίαο. Γειαδή 

απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ». (Γαξπθαιιηά, 2015) 

Οη άλζξσπνη, εμ ΄ αξρήο αθνκνηψλνπλ ηελ πξψηε/ κεηξηθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ην 

πεξηβάιινλ  ζην νπνίν κεγαιψλνπλ. Ζ ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο δηακνξθψλεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε 

απηήλ. Ζ απφθηεζε ηεο, ζρεηίδεηαη κε ην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα 

επεκβαίλεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ γιψζζα απνηειεί πχξηλα επηθνηλσλίαο, 

θαζψο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ έληαμε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ελφο κέινπο ζηελ 

ππάξρνπζα θνηλσλία. Δπνκέλσο, ζπκβάιεη ζηελ επαξθή θαη ηελ εμέιημε κηαο 

θνηλσλίαο. 

Σν άηνκν ζπλήζσο ιακβάλεη γλψζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεηξηθή, θαη ηελ ηαπηφρξνλε επαθή κε ζπλνκηιεηέο φκνηαο δηαιέθηνπ. Δλ αληηζέζεη 

κε ηελ πξψηε γιψζζα, ε δηδαζθαιία παξεκβαίλεη ζηελ εθκάζεζε ηνπ δεχηεξνπ 

γισζζηθνχ θψδηθα. 

Ζ Saville-Troike, παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο γισζζηθήο ζπλαλαζηξνθήο κέζα 

ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ 

γισζζψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Ζ δεχηεξε, αλαθέξεηαη ζηελ κεηάιιαμε πνπ 

δέρεηαη απφ ην εθάζηνηε γισζζηθφ ζχζηεκα ηεο ζπζηεκαηηθήο ιεθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ην άηνκν επηιέγεη ηε ζηαδηαθή 

γισζζηθή ππνρψξεζε θαη ηελ ελζάξθσζε θάπνηαο άιιεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ε 

νηθνγέλεηα, παξαηεξείηαη δηάθξηζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζρπξήο γιψζζαο. (Αξράθεο & 

Κνλδχιε, 2011) 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο, νη κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ ειιεληθή γιψζζα κε απνηέιεζκα 

ηελ εγθαηάιεηςε ηεο κεηξηθήο. Καηά ηνλ Heckman, γιψζζα είλαη απαξαίηεηε θαη γηα 

ηελ ελζσκάησζε ζε πνιηηηζκηθφ, αιιειεπηδξαζηηθφ θαη απηνπξνζδηνξηζηηθφ επίπεδν. 

Ζ πξψηε γεληά, πξνρσξάεη ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

μεθηλψληαο απφ ηα λεπηαγσγεία ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ γλσζηηθφ 
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επίπεδν ηεο ειιεληθήο. Απφ απηφ πξνθχπηεη πσο νη γνλείο θηινδνμνχλ γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ  ηεο δεχηεξεο γεληάο είηε ζηελ Διιάδα είηε ζε θάπνηα άιιε ρψξα 

ηεο Δπξψπεο. 

Μηα ελδηαθέξνπζα εξγαζία είλαη απηή ησλ Μηραήι θαη Κέζθνπ . Ζ εξγαζία 

βαζίζηεθε ζε αιβαλνχο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ θνηηνχλ ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ 

θαηά ην έηνο 2008-9. πκκεηείραλ 36 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, απφ απηνχο 26 γπλαίθεο 

θαη 10 άλδξεο ειηθίαο 21-26 εηψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ λα 

έρνπλ γελλεζεί ζηελ Αιβαλία θαη λα έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 

12. Οη ζπλεληεχμεηο πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ πξννπηηθή θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ 

γισζζηθή κεηαζηξνθή θαη ηέινο ηνλ επαλαπαηξηζκφ. 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο εμαηηίαο ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ε δεχηεξε γεληά πξνηηκάεη ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Τπάξρνπλ θαηλφκελα θαηά ηα νπνία, ηα παηδηά απαξλνχληαη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

θαη παχνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ, κε απνηέιεζκα ηελ δπζαλαζρέηεζε ησλ αιβαλψλ 

γνληψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο απνδνρήο απφ ηελ ρψξα 

ππνδνρήο. Τπάξρνπλ, αθφκε, πεξηπηψζεηο πνπ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηεο επηιέγνπλ 

ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο  ειιεληθήο γιψζζαο. Δπηπξφζζεηα, θάπνηα παηδηά 

ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κφλν κε ηνπο παππνχδεο ηνπ, 

θαζψο δελ γλσξίδνπλ ηα ειιεληθά. Σέινο, εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο γηα ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο δελ 

δηαζέηεη ηεο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο, παξά ηνλ φγθν ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηελ έξεπλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ γλσξίδνπλ ηελ αιβαληθή δηάιεθην αιιά δελ θάλνπλ ρξήζε ηεο ζην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν παξά κφλν ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. (Μηραήι Γ. , 

ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ, 

2014) 

ην άξζξν αλαθέξεηαη ζε κία πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε 

ηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θιεξνλνκηάο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. (Gkaintartzi, 

Kiliari, & Tsokalidou, 2016) 
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Οη αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αλέξρνληαη ζηνπο 450,000-550,000. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Παηδεία ηεο Διιάδαο, ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη 12,27% θαη ην 78,5% είλαη απφ ηελ Αιβαλία. Αληίζηνηρα. ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη κεηαλάζηεο καζεηέο απνηεινχλ ην 8,74% ηνπ ζρνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ην 78,4% είλαη αιβαληθήο θαηαγσγήο. 

Σν Δπξσπατθφ ζπκβνχιην, ππνζηεξίδεη ηελ πνιπγισζζία θαη ηάζζεηαη ππε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία. ΣΟ 1999, ςεθίζηεθε ε εηζαγσγή 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε δηδαθηέα χιε ηνπ ζρνιείνπ, φκσο δελ εθαξκφζηεθε 

εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο πνπ έδεημαλ νη κεηαλάζηεο γνλείο. Ζ Διιάδα, σο επξσπατθή 

ρψξα, απνθάζηζε λα εκπινπηίζεη ηε δηδαθηέα χιε κε μέλεο γιψζζεο  θαη πξφζζεζε  

ηελ Αγγιηθή, Γεξκαληθή θαη Γαιιηθή γιψζζα. Οη γιψζζεο ησλ κεηαλαζηψλ 

εμαηξνχληαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ε 

δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο είλαη επηινγή θαη δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ θαη φρη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, παξέρνληαο ηελ επζχλε ζηηο ίδηεο ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο. Ζ Διιάδα, ππνζηήξηδε ηελ πνιπγισζζία γηα ηδενινγηθνχο 

ιφγνπο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζεο ην 2008, έθεξε αξθεηέο κεηαβνιέο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ, ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 

Διιήλσλ, θαη ηελ κεηαλάζηεπζε λέσλ θπκάησλ ζηελ Διιάδα. 

Ζ εηζαγσγή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν, απνηειεί έλα 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, θαζψο νη κεηαλάζηεο καζεηέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, θαη απφ απηνχο ην κεγαιχηεξν κέξνο είλαη 

αιβαληθήο θαηαγσγήο. Ζ αιβαληθή γιψζζα, έρεη ζηηγκαηηζηεί απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη δελ δέρεηαη ζεζκηθή ππνζηήξημε γηα λα δηδαρηεί ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

κε απνηέιεζκα νη αιβαλνί κεηαλάζηεο λα πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε ηεο. Οη αιβαληθέο 

θνηλφηεηεο έρνπλ ηδξχζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζρνιεία, αιιά ε ζπκκεηνρή ζε απηά δελ 

είλαη επαξθή.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, ε ειιεληθή γιψζζα είλαη απηή 

πνπ νδεγεί ζηε εθπαηδεπηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ζπλεληεχμεσλ ζε γνλείο πξψηεο γεληάο, κε ζπγθεθξηκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν, πνπ ηα 

παηδηά ηνπο παξαθνινπζνχλ ηα ειιεληθά ζρνιεία. Ζ έξεπλα είρε παλειιαδηθφ 
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ραξαθηήξα θαη πεξηιάκβαλε δχν θάζεηο, θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2010/11 θαη 

2011/12. Καη ζηηο δχν θάζεηο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 5,373 εξσηεζέληεο. 1,675 

κεηαλάζηεο γνλείο, 2,873  μέλνη θαη παιηλλνζηνχληεο θνηηεηέο θαη 822 θαζεγεηέο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ. Σν 71% είλαη Αιβαλνί, θαη είλαη κία νξγαλσκέλε θνηλφηεηα 

ζηελ Διιάδα. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ γξακκέλα ζηελ Αιβαληθή Ρψζηθε θαη Γεσξγηαλή γιψζζα, 

γιψζζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ  πιεζπζκφ ηνπο  ζηε ρψξα. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, ππνζηήξηδαλ ηε δηδαζθαιία ηεο γισζζηθήο 

θιεξνλνκίαο, πηζηεχνληαο φηη ε ειιεληθή θνηλφηεηα ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηεο 

επηζπκίεο ηνπο θαη δελ ζα έρνπλ κφλν απηνί θαη νη κηθξέο ηνπο θνηλφηεηεο  ηελ επζχλε 

γηα ηελ κάζεζε ηεο κεηξηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνδνζεί θχξνο ζηηο γιψζζεο 

ηνπο. 

ηελ εξψηεζε, πνηα είλαη ε πξνηηκφηεξε ψξα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θιεξνλνκηάο, 

ην 43,7% απάληεζε ηελ πξσηλή ψξα ζην ζρνιείν. Σν 38,9% απάληεζε φηη πξνηηκάεη 

λα δηδάζθεηαη ηα ζαββαηνθχξηαθα ελψ ην 39,1% ψξεο κεηά ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ή 

ην απφγεπκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ,  φηη ε πιεηνςεθία ησλ γνληψλ  πξνηίκεζε λα 

δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, ηνλίδνληαο έηζη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο. Σν πνζνζηφ απηψλ 

πνπ ππνζηήξημαλ ηηο πξσηλέο ψξεο ζην ζρνιείν δηαθέξεη ειαθξψο απφ απηνχο πνπ 

ππνζηήξημαλ ην ζαββαηνθχξηαθν. Γίλεηαη θαλεξφ, πσο νη γνλείο βξίζθνληαη ζε 

δίιιεκα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο κεηξηθήο ζην ζρνιείν, σο κάζεκα. 

Καηά ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ, ηα παηδηά ηνπο γλσξίδνπλ ζε θαιφ επίπεδν ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οη πξνθνξηθέο θαη νη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο ηνπο είλαη 

θαιέο, αληίζεηα κε ηηο γξαθηθέο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ θησρέο.   

Οη γνλείο εθηηκνχλ φηη ηα παηδία ηνπο έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν. Απηέο, έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ 

θχθιν, κε ηελ επηθνηλσλία κε ζπγγελείο θαη νκνγελείο θίινπο θαη ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηελ δηθή ηνπο γιψζζα. Οη γνλείο έρνπλ αλαιάβεη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ηνπο, αγνξάδνληαο απφ ηνλ ηφπν ηνπο ζρεηηθά 

βηβιία θαη εγγξάθνληαο ηα παηδηά ηνπ ζε ζπκπιεξσκαηηθά ζρνιεία. Οη κεηαλάζηεο 

γνλείο, αθφκε θαη απηνί πνπ δήισζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ θαιέο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, επηζπκνχλ ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ 

ησλ 94,7%. Μφιηο ην 5,3% δήισζε άξλεζε. 
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Οη γνλείο, επηζπκνχλ ηε κάζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, γηα βαζηθνχο 

ιφγνπο. Ζ γιψζζα ζπκβνιίδεη  ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ζπλδέεηαη  κε ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ γιψζζα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν επηθνηλσλία κε 

ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ παηξίδα. Δπηπξφζζεηα, νη γνλείο εθηηκνχλ 

φηη ζα είλαη ρξήζηκε ζην κέιινλ. Οη πηζαλφηεηεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ, έρνπλ 

απμεζεί, εμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ πνηνηηθή κειέηε ηεο έξεπλαο, ζηξάθεθε ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηγισζζία δίλνληαο έκθαζε ζηε αμία ησλ δχν γισζζψλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δηγισζζίαο, ηε δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηδαζθαιία θαη ρξήζε 

ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν ζρνιεία, 

δεκνηηθφ θαη λεπηαγσγείν θαη ζπκκεηείραλ 18 γνλείο κε κέζν φξν, 9 ρξφληα 

παξακνλήο ζηελ ρψξα θαη 8 ρξφληα εθπαίδεπζεο ζηελ Αιβαλία. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο ήηαλ νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο. χκθσλα κε απηέο 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξείο θαηεγνξίεο : νη καρεηέο, νη πξφ-δηγισζζίαο θαη νη αδηάθνξνη. 

Μαρεηέο ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε γισζζηθή θιεξνλνκία θαη ηε 

δηγισζζία. Πηζηεχνπλ φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν πξέπεη λα πξνζζέζεη ζηε δηδαθηέα 

χιε θαη ηελ Αιβαληθή γιψζζα. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη γνλείο πνπ 

εθηηκνχλ φηη ε κάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο είλαη δηθή ηνπο επζχλε θαη φρη ηεο 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Οη αδηάθνξνη είλαη νη γνλείο , νη νπνίνη δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο θιεξνλνκηάο, θαη εθηηκνχλ ηεο 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ιφγσ ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο.  

Αλαθεθαιαησηηθά, απφ ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

έξεπλα νη γνλείο δέρνληαη ζεηηθά ηε δηγισζζία θαη δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηε 

δηαηήξεζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Με ηνλ θαηξφ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. (Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou, 2016) 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ζπλέδξην κε ηίηιν «ηαπξνδξφκη γισζζψλ θαη 

πνιηηηζκψλ: ειιελφ-αιβαληθή επαθή», νη καζεηέο αιβαληθήο θαηαγσγήο απνηεινχλ 

ηελ πιεηνςεθία. (Κνηιηάξε Α. , 2012) Απφ ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη ην 96,4% 

γλσξίδεη ηελ αιβαληθή γιψζζα. Απφ απηνχο ην 65,7% ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζην 

ζπίηη, ζε ζχγθξηζε κε ην 24,5% πνπ επηιέγεη ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Παξαηεξείηαη φηη απηφο ν πιεζπζκφο ληψζεη πεξηζζφηεξε 
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αζθάιεηα λα επηθνηλσλεί κε ηελ ειιεληθή γιψζζα. Δθηηκνχλ φκσο ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο ζηελ αιβαληθή γιψζζα δηαθνξεηηθά,  ην 76,7% είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα παξάγνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην ιφγν, αληίζεηα νη γξαθηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο είλαη θησρέο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζέινπλ λα ηηο εκπινπηίδνπλ κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σν 1,7% δήισζε φηη δελ γλσξίδεη θαζφινπ 

ηηο δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελψ ην 10,9% ηηο  δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ.    

Οη καζεηέο ζε πνζνζηφ 24,4%κηιάλε αιβαληθά κε ηα αδέιθηα ηνπο ζε αληίζεζε κε 

ηελ πιεηνςεθία 65,9% πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα. Έλα κηθξφ πνζνζηφ, 

κφιηο ην 9,4% ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν γιψζζεο. Όζν αλαθνξά ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα παηδηά κηινχλ μεθάζαξα ειιεληθά, 94,8% ελψ ην πνζνζηφ 1,3% 

κηιάεη αιβαληθά. Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά, φηη ε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θπξηαξρεί θαη ηα παηδία ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο ηε γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα θαη έρνπλ ελζσκαησζεί πιένλ ζην ειιεληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Απφ ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ αιβαληθή δηάιεθην. Με βάζε ηα πνζνζηά, 

ην 34,5% επηζπκεί λα αλαπηχμεη – βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ζηε θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ην 36,4% ζηελ αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σν 48,7% ζέιεη λα κάζεη 

λα δηαβάδεη θαη ην 61,8% ηηο γξαθηθέο δεμηφηεηεο.  

Οη καζεηέο επηδηψθνπλ ηε βαζχηεξε εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Σν 73,4% δειψλεη φηη ζέιεη λα κάζεη ηε γιψζζα θαζψο είλαη 

ε γιψζζα ηεο ρψξαο ηνπο θαη έρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. 

Δπίζεο, ε γιψζζα απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο, 

αθνχ ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζπγγελείο θαη θίινπο. Φαίλεηαη, φηη 

ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα θαιχςνπλ ηηο εθδνρέο ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ. Σν 58,6% ησλ καζεηψλ, δήισζε φηη ε γιψζζα ζα είλαη ρξήζηκε 

ζην κέιινλ, θαη ζέινπλ λα ηελ κάζνπλ. Ο ηειεπηαίνο ιφγνο, ζπλδέεηαη θαη απηφο κε 

ην επαλαπαηξηζκφ θαζψο θαη κε ηελ ηδέα φηη ε πνιπγισζζίαο δίλεη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο ζε ησξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Σν 56,1% ζέιεη λα κάζεη ηελ αιβαληθή γιψζζα ζην ζρνιείν θαη ε πιεηνςεθία 

επηζπκεί ηε δηδαζθαιία ηεο, κεηά ην πξσηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα, ηνπνζεηψληαο ηελ 

σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα.. Σν 43,7% ζέιεη λα ηε δηδάζθεηαη ζε θξνληηζηήξηα 
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θαη ηδηαίηεξα. Όκσο ην 43,9%  δελ επηζπκεί ηε δηδαζθαιία ηεο ζην ειιεληθφ δεκφζην 

ζρνιείν.  

Σν 91,3% ησλ καζεηψλ, επηζπκεί λα ζπνπδάζεη, αιιά ν ηφπνο ζπνπδψλ δηαθέξεη. Σν 

56,2% επηιέγεη ηελ Διιάδα γηα ρψξα ζπνπδψλ ελψ ην 43,7% ην εμσηεξηθφ. Μφιηο ην 

6,6% επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ζηελ Αιβαλία. Φαίλεηαη φηη θπξηαξρνχλ ηα 

ζηεξεφηππα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ θαηαηάζζνπλ ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

ζε πςειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. (Κνηιηάξε Α. , 2012) 

 

 

Κεθάιαην 2. Γηγισζζία 
 

2.1 Σππνινγία 

 

Γηγισζζία, είλαη ην θαηλφκελν, ην νπνίν δέρεηαη επηξξνέο απφ ηζηνξηθέο, 

πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη γισζζηθέο θαηαζηάζεηο. Γηαθξίλεηαη ζε 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηγισζζία, θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ρξήζεο ηεο θάζε γιψζζαο απφ ην άηνκν. (Γακαλάθεο, 2001) 

Ο Weinreich, επηρεηξεί λα δψζεη έλαλ νξηζκφ ηεο δηγισζζίαο, επηζεκαίλνληαο θπξίσο 

ηελ ςπρν-θνηλσληθφ-γισζζνινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο, δίλνληαο 

έκθαζε ζην εξψηεκα «πψο, πφηε θαη γηαηί ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν ηελ κεηξηθή  ή ηε 

δεχηεξε γιψζζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ».  Δπνκέλσο, δηγισζζία, νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί δπν γιψζζεο θαη λα ηηο ελαιιάζζεη  απηφκαηα αλάινγα 

κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επηθνηλσλεί. 

Οη επηζηήκνλεο εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δηγισζζία, 

εμεηάδνπλ ηε γισζζηθή, ειηθηαθή, ςπρν-θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθν-

εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε. 

Ζ δηγισζζία δηακνξθψλεηαη απφ δχν ελλνηνινγηθνχο πφινπο. Ζ γλσζηή 

ακθηγισζζία ή κέγηζηε δηγισζζία, ηνπνζεηείηαη ζηνλ πξψην πφιν, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε θαη ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ. Ο δεχηεξνο 
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πφινο, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε γισζζηθή δεμηφηεηα θαη νλνκάδεηαη 

αξθηηθή/εθθνιαπηφκκελε ή ειάρηζηε δηγισζζία. Οη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

πξψην πφιν, νλνκάδνπλ εκηγισζζία, ηε κε επαξθή ρξήζε ζηε κία γιψζζα, θαη δηπιή 

εκηγισζζία ηε κε επαξθή ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ. Ο Baker, ππνζηεξίδεη, πσο νη 

εκίγισζζνη  δηαζέηνπλ έλα θησρφ ιεμηιφγηα θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ 

γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο θαη   ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδία ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ αλήθνπλ ζε απηή ηε 

θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηε ρψξα ππνδνρήο αλαπηχζζνπλ ηε 

δεχηεξε γιψζζα ζε βάξνο ηεο κεηξηθήο. Δπηπιένλ, ε δηγισζζία ρσξίδεηαη ζηελ 

ηζφξξνπε ή ζπκκεηξηθή δηγισζζία, φπνπ ην άηνκν δηαζέηεη παξφκνην γλσζηηθφ 

επίπεδν θαη ζηηο δχν γιψζζεο, θαη ζηελ θπξίαξρε ή αζχκκεηξε  δηγισζζία, θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν δηαηεξεί ηελ ηζρπξή γιψζζα. Απηφ, παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα παηδία, 

πνπ αλαπηχζζνπλ κία γιψζζα, ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν. Αιιά, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ έλα κεγαιχηεξν ειηθηαθά άηνκν, αλάινγα κε ηε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πεξίγπξφο ηνπ. Σν δίγισζζν άηνκν, είλαη δπλαηφ, λα 

δηαζέηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, θαη ηηο παξαγσγηθέο θαη ηηο πξνζιεπηηθέο  

δεμηφηεηεο, ή έζησ ηηο δεχηεξεο. 

Μία αθφκε δηάζηαζε ηεο δηγισζζίαο είλαη ε ειηθηαθή, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

ειηθία ηνπ αηφκνπ, φηαλ απηφ έξζεη ζε επαθή κε ηε δηγισζζία θαη κε ηνλ ρξφλν 

έθζεζεο ζε απηήλ. Σαπηφρξνλνη δίγισζζνη, ραξαθηεξίδνληαη  ηα άηνκν πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαη ηηο δχν γιψζζεο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ πξψηκε ή παηδηθή 

ειηθία δηγισζζία, ζπζρεηίδεηαη κε ηε ηαπηφρξνλε δηγισζζία, ηα παηδία απνθηνχλ 

αζπλαίζζεηα ηε δεχηεξε γιψζζα κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλνπλ. ε 

αληίζεζε, ε δηαδνρηθή ή επαθφινπζε δηγισζζία, αλαθέξεηαη ζηε απφθηεζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο, χζηεξα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο πξψηεο. Απφ απηήλ, πξνθχπηεη ε 

ζπληνληζκέλε δηγισζζία, ηα άηνκα καζαίλνπλ ηηο γιψζζεο ζε δηαθνξεηηθά κέξε. 

Με βάζε ηνλ Singleton, ν ρξφλνο έθζεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε ησλ 

γισζζψλ. Όηαλ ην άηνκν έξζεη ζε επαθή  ήδε απφ κηθξή ειηθία κε ηε κία γιψζζα, 

ηφηε ζα κπνξεί λα  κάζεη επαξθψο θαη ηηο δχν. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη ςπρν-θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο  

πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηγισζζίαο. Απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν δηαθξίλεηαη 
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ζε πνιηηηζκηθά δίγισζζν, φηαλ έρεη απνθαζίζεη λα δερηεί θαη ηηο δχν γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, θαη ζπλεπψο έρεη ζεηηθή ζηάζε ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο θάζε ρψξαο. 

Αληηζέησο, ν κνλνπνιηηηζκηθφο δίγισζζνο είλαη απηφο πνπ  έρεη απαξλεζεί ηελ 

κεηξηθή ηνπ γιψζζα, θαη καδί κε απηήλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ηνπ θαη δηαηεξεί 

ηε δεχηεξε γιψζζα. Ζ κνλνπνιηηηζκηθή δηγισζζία, απνηειεί αίηην ησλ εθάζηνηε 

πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. πλήζσο, νη κεηαλάζηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, απαξλνχληαη ηε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο 

ρψξαο ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη απνπνιηηηζκφο. 

Γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε ιατθή θαη ειίη δηγισζζία. Καηά ηνλ Fishman, 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβάλνληαη άηνκα νπνχ ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

είλαη ρακεινχ επηπέδνπ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

κηα δπλαηή κεηξηθή γιψζζα. Ζ πξνζζεηηθή ή αθαηξεηηθή δηγισζζία, ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ ζρέζε ησλ δχν γισζζψλ. πγθεθξηκέλα ε εθκάζεζε  ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

ζπλππάξρεη θαη βνεζάεη ηε κεηξηθή. Σν άηνκν, κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δχν γιψζζεο. Απφ ηελ άιιε, ε αθαηξεηηθή δηγισζζία, 

είλαη ε πεξίπησζε νπνχ ε  δεχηεξε γιψζζα έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηε κεηξηθή. 

Ζ θπζηθή δηγισζζία αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο ζε έλα πξσηνγελέο 

πεξηβάιινλ ελψ ε ζρνιηθή/ηερλεηή δηγισζζία αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

δεπηεξνγελέο πεξηβάιινλ. (Γξίβα & ηάκνπ, 2014) 

2.2 Πξνζεγγίζεηο γισζζηθήο αλάπηπμεο 

 

 Ζ γισζζηθή αλάπηπμε δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα είδε: ηεο κνλνγισζζηθήο, ηεο 

δηγισζζηθήο, ηεο θπζηθήο πξφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κέζσ ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο κε θπζηθνχο νκηιεηέο θαη ηεο  θαη' επηινγήλ εθκάζεζεο άιισλ 

μέλσλ γισζζψλ ζηα ζρνιεία. Καηά ηνλ ζπκπεξηθνξηζκό δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, δειαδή ε γισζζηθή θαηάθηεζε ησλ 

παηδηψλ επηηπγράλεηαη απφ «ζπλήζεηεο» πνπ πξνθαινχληαη απφ «εξεζίζκαηα-

αληηδξάζεηο». Δλψ, θαηά ηνλ γελεηηζκό ε γισζζηθή αληίιεςε ζεσξείηαη έκθπηε. 

Χζηφζν, ν θνξκαιηζκόο αθνξά, θαηά βάζε, ηνλ γελεηηζκφ κε θάπνηεο επηδξάζεηο απφ 

ζπκπεξηθνξηζηέο. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε έκθπηε γλψζε ηεο γιψζζαο 

αλαδηακνξθψλεηαη απφ ηελ γισζζηθή πξνζηξηβή ηνπ αηφκνπ. Δληνχηνηο, απηή ε 
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πξνζέγγηζε δείρλεη πσο ην άηνκν πζηεξεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηε γιψζζα. 

  ε αληίζεζε έξρεηαη ν ιεηηνπξγηζκόο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επηθνηλσλία. Ζ 

επηθνηλσλία ζρεηίδεηαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. εκαληηθφ ξφιν έρεη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ν ςπρηζκφο ηνπ 

παηδηνχ. Δπηπιένλ, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο κεηαβάιιεη ηελ ππάξρνπζα γιψζζα κε 

ηελ επηξξνή κεηαμύ ησλ γισζζώλ. Μία αθφκε νπηηθή είλαη απηή ηνπ 

επνηθνδνκηηηζκνύ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο θαηαθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Απηφ βαζίδεηαη 

ζηελ αλαπηπμηαθή ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηα γλσζηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ: 

αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδνο (0-2 εηψλ), πεξίνδνο πξνινγηθήο ζθέςεο (2-7 εηψλ), 

πεξίνδνο ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ πξάμεσλ (7-11 εηψλ) θαη πεξίνδνο αθαηξεηηθήο 

ζθέςεο (11-15 εηψλ). 

   Ζ θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ κεηαμχ 

ηνπο ην βηνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε γιψζζα 

εμειίζζεη θαη θαζνδεγεί ηελ ζθέςε. Αθφκε, ε επηξξνή ησλ ελήιηθσλ ζηα παηδηά 

βνεζάεη ζηε γισζζηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Οη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ 

κέζα απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ην νδεγνχλ ζηε γλψζε. Δπηπξνζζέησο, απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ηνπ δίγισζζνπ 

παηδηνχ.  

 

2.3 Κνηλέο-Γεκνθηιέζηεξεο ζέζεηο γηα ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, νη κεηνλφηεηεο θαη νη κηθηνί γάκνη απνηεινχλ ηα ζπλήζε 

αίηηα γηα ηε δηγισζζία. Οη πεξηζζφηεξνη πξνζπαζνχλ λα ελαξκνληζηνχλ γισζζηθά ζε 

κηα θνηλσλία, δηφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δηαθνξεηηθή γισζζηθή κνξθή πξνθαιεί 

ηαξαρή ζηελ γισζζηθή νκνηππία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηή ε αξρή αθνξά ηελ 

ιατθή γισζζνινγία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ  γιψζζα θαη ηα ζηεξεφηππα ελφο 

θνηλσληθνχ θχθινπ. 

 

2.3.1 Η αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ελαιιαγή δύν γισζζώλ ζε έλα άηνκν 

 

   Τπνζηεξίδεηαη πσο έλαο δίγισζζνο θαηέρεη ηηο δχν γιψζζεο ηφζν θαιά φζν δχν 
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κνλφγισζζνη καδί. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη δχν γισζζηθνί θψδηθεο δηακνξθψλνληαη 

ρσξηζηά ζην λνεηηθφ πιαίζην. Δάλ ππάξμεη θάπνηα επηπινθή ζηε ρξήζε ησλ δχν 

γισζζψλ ζεσξείηαη φηη ν νκηιεηήο ππφθεηηαη γισζζηθή δηαηαξαρή. Δπηπιένλ, 

κεηαλάζηεο γνλείο πηζηεχνπλ πσο ηα παηδηά κπεξδεχνπλ θαη ηηο δπν γιψζζεο καδί. 

 

2.3.2 Η γισζζηθή αλεπάξθεηα ζηελ έθθξαζε θαη κάζεζε ελόο δίγισζζνπ 

 

   Δμαηηίαο ηεο γισζζηθήο ζύγρπζεο ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ επεξεάδεηαη κε 

απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. 

Αθφκε, γίλεηαη αλαθνξά γηα ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο ζε δίγισζζα παηδηά, κε 

παξαδείγκαηα δπζιεμίαο, ηξαπιηζκνχ. Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη πσο ην πνζνζηφ 

δίγισζζσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ κνλφγισζζσλ. 

 

2.3.3 Κπξηαξρία ηεο δεύηεξεο γιώζζαο 

 

   Μέζσ ηεο ζπλερνχο έθζεζεο ζηε δεχηεξε γιψζζα ην άηνκν ππφθεηηαη γισζζηθή 

κεηαβνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέγεη, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο έληαμεο θαη απνδνρήο, 

λα πεξηνξίζεη ή αθφκε λα απαξλεζεί ηελ πξψηε γιψζζα θαη λα αθνκνηψζεη απφιπηα 

ηε δεχηεξε. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηε 

γιψζζα. 

 

2.3.4 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε 

 

   Αληηζεηηθέο απφςεηο ππνδεηθλχνπλ πσο ε εμέιημε ηεο πξψηεο γιψζζαο δξα 

θαηαιπηηθά ζε απηήλ ηεο δεχηεξεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ρξήζε ηεο δεχηεξεο 

πξνυπνζέηεη άξηηα γισζζηθή επίγλσζε ηεο κεηξηθήο θαη ηαπηνρξφλσο αλαπηχζζνπλ 

ηελ γισζζηθή ηθαλφηεηα δεκηνπξγψληαο έλαλ θαιφ νκηιεηή. Όηαλ έλα παηδί γλσξίδεη 

θαιά ηελ κεηξηθή ηνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κάζεη κε κεγαιχηεξε επθνιία θάπνηα 

άιιε. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε νπηηθή πνπ αληηπαξαηίζεηαη κε απηήλ πνπ παξνπζηάδεη 

έλαλ δίγισζζν ηζνδχλακν κε δχν κνλφγισζζνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζην 

δίγισζζν επηθξαηεί ζχγρπζε κεηαμχ ησλ γισζζψλ. Γειαδή, ηηο ρξεζηκνπνηεί 
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αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη πσο ην ιεμηιφγην δελ είλαη 

ίζν θαη ζηηο δχν. Χζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ιεμηιφγην ηνπ δίγισζζνπ είλαη 

πινπζηφηεξν απφ απηφ ηνπ κνλφγισζζνπ. 

 

2.4 Δπηξξνή δηγισζζίαο ζηε γισζζηθή-γλσζηηθή εμέιημε 

 

   ηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηψζεθαλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο δηγισζζίαο 

ζηε γισζζηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε δηαπηζηψζεθε πσο είλαη κεγάια ηα πνζνζηά 

ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ησλ ζεηηθψλ. Χζηφζν, ππάξρεη έλα ζχλνιν 

αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα επηξξνή. 

 

2.4.1 Αξλεηηθή επηξξνή 

 

   ρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο γίλεηαη αλαθνξά γηα λνεηηθφ κπέξδεκα/ 

γισζζηθή κεηνλεμία. Κχξην πξφβιεκα ε λνεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δίγισζζσλ, 

θαζψο ην άηνκν πξέπεη λα αληηκεησπίζεη δχν δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα. 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ νηη νη δίγισζζνη εκθαλίδνπλ ειιείςεηο ζηνλ ηξφπν 

έθθξαζεο, ζην ιεμηιφγην, ζηελ άξζξσζε, ζηελ αλάγλσζε θαη απηφ θαίλεηαη, θαηά 

βάζε, ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο κνλφγισζζνπο. Αλεζπρεηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο νηη νη 

δίγισζζνη ζέινπλ έληεθα κήλεο γηα λα θηάζνπλ ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ 

κνλφγισζζσλ. Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζπλερψο ζε επαθή κε δχν 

γιψζζεο δελ ηηο καζαίλνπλ πνηέ φπσο έλα κνλφγισζζν ηε δηθή ηνπ. 

 

2.4.2 Θεηηθή επηξξνή 

 

    Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ, έδεημαλ φηη ε δηγισζζία απνθέξεη νθέιε ζε γισζζηθφ 

θαη γισζζηθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ηα δίγισζζα παηδηά έρνπλ πξνζφληα ζηε 

κεηαγισζζηθή επίγλσζε, ζηε ζεκαζηνινγηθή, ζην εχξνο ηδεψλ θαη ζθέςεσλ θαη ζηελ 

επειημία ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Αθφκε, ιφγσ ηεο γλψζεο δεχηεξεο γιψζζαο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ κε κεγάιε επθνιία θάπνηα άιιε ή θαη πεξηζζφηεξεο. 

Πνιινί ελήιηθεο έρνπλ σο θέξδνο ηε δηαηήξεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηνπο. 
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2.5   Πιενλεθηήκαηα πνπ απνθέξεη ε δηγισζζία ζην γισζζηθό ηνκέα 

 

   ηε κεηαγισζζηθή επίγλσζε ηα παηδηά κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ειηθίαο ηνπο εμειίζζνπλ ηελ αληίιεςε, ηε ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Καηά ηνλ 

Vygotsky, εθφζνλ έλα παηδί θαηαθέξλεη λα εθθξάδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

γιψζζεο, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Απηφ έγηλε αληηιεπηφ απφ έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηψζεθαλ ζε δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ελ ζπγθξίζεη κε 

κνλφγισζζα θαζψο αλέβαηλαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηηο ηάμεηο. ηελ πην κηθξή 

ειηθία ηνπο, ηα δίγισζζα θαηείραλ θαιχηεξα ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Όηαλ 

έθηαζαλ ζηα 8-10 ηνπο νη δεμηφηεηεο κεηαμχ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ 

ηζνβαζκνχζαλ, ελψ κεηά ην πέξαο απηήο ηεο ειηθίαο νη δίγισζζνη έδεημαλ 

κεγαιχηεξε θσλνινγηθή επίγλσζε. ε άιιε κειέηε, ζε παηδηά δεκνηηθνχ πνπ 

κηινχζαλ σο πξψηε γιψζζα ηα αγγιηθά θαη δεχηεξε ηα ζνπεδηθά έγηλε εκθαλέο πσο 

ππεξηεξνχζαλ ζηα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη ζηε ζπληαθηηθή επίγλσζε απφ απηνχο 

πνπ γλψξηδαλ κφλν αγγιηθά. Δπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη γλψζεηο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ είλαη ηζφξξνπεο θαη ζηηο δχν γιψζζεο. πκπιεξσκαηηθά, ππάξρνπλ 

αλαθνξέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα δίγισζζα παηδηά κε πςειφηεξε ιεμηινγηθή επίγλσζε. 

Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη πσο δηαζέηνπλ πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, πξνθνξηθφ ιφγν, 

νξζνγξαθία, γξακκαηηθή θαη δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θαηαλφεζε ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπο, αθφκε θαη ζηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε ελφο θεηκέλνπ. Απηφ 

παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ. 

   Σα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νινθιεξσηηθά ηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα, 

γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ κνξθή ηεο γιψζζαο θαη έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί κε απηήλ 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ππεξέρνπλ ζηελ επηθνηλσληαθή επαηζζεζία απφ ηνπο 

κνλφγισζζνπο. ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε έξεπλεο, δείρλνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε επρέξεηα, ν νπνίνο έρεη δχν πηπρέο. ηελ κία, ν νκηιεηήο ειίζζεηαη 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο. ηελ 

άιιε ρξεηάδεηαη ηππηθή επηθνηλσλία κε ειεγρφκελεο θαη ζηαζεξέο ηθαλφηεηεο. Απηφ 

ππνζηεξίδεηαη φηη αξρίδεη ζηα παηδηά ζηελ ειηθία ησλ δχν, δηφηη απφ εθείλε ηε ζηηγκή 

έξρνληαη ζπλερψο ζε ζέζε λα πξέπεη λα επηιέμνπλ πνηφ γισζζηθφ ζχζηεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Γειαδή, αλαπηχζζνπλ 

θξηηηθή ζθέςε γηα ηελ ελαιιαγή ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ. Δθηφο απφ απηφ ε 
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αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ζθέςε θαιιηεξγείηαη, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη επηθνηλσληαθά ζε δεηήκαηα πνπ ζπλαληάεη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

   Μειέηεο δείρλνπλ πσο ηα δίγισζζα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά 

θαη γξαπηά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηά ηνπο. πλδπάδνπλ ηαπηνρξφλσο 

ηε λνεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο κε ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπο γηα λα δηεξγαζηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε απηφ πνπ νη ίδηνη ζέινπλ λα πεηχρνπλ. Απηφ αλαδεηθλχεη 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ελφο δίγισζζνπ ζε γισζζηθέο απαηηήζεηο. 'Όπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ άιιεο κειέηεο, ηα δίγισζζα παηδηά, ιφγσ ηεο ζπλερνχο ελαιιαγήο θαη 

ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα 

απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ άιιεο παξεθβάζεηο. Δηδηθφηεξα, ηα άηνκα πνπ 

έξρνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηηο δχν γιψζζεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο δχν γισζζηθνχο θψδηθεο. 

Δλψ απηά πνπ έξρνληαη πεξηζηαζηαθά ζε επαθή δπζθνιεχνληαη λα θηάζνπλ ην 

γισζζηθφ επίπεδν ησλ κνλφγισζζσλ. 

 

 2.6   Πιενλεθηήκαηα πνπ απνθέξεη ε δηγισζζία ζην γλσζηηθό ηνκέα 

 

   Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζχγγξακκα ηεο θα. ηάκνπ θαη ηεο θα. Γξίβα, ν Vygotsky 

ππνζηεξίδεη φηη ηα δίγισζζα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ ηνλ θφζκν απφ 

δχν φςεηο, θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ νμπδέξθεηά ηνπο. Πνιινί εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη ζε γλσζηηθφ επίπεδν έρνπλ νπηηθν-ρσξηθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ζχκβνια θαη λα θαηεξγαζηνχλ καζεκαηηθά ζχκβνια, λα θέξνπλ εηο 

πέξαο πξνβιήκαηα κε πνιινχο ηξφπνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλλνηεο θαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην γεσκεηξηθφ ζρεδηαζκφ. Δπηπιένλ, ζεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

επθακςία ηνπ εγθεθάινπ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ, απφ έξεπλεο 

δηαπηζηψζεθε πσο ιφγσ ηνπ ηαιέληνπ, πνπ έρνπλ ηα δίγισζζα παηδηά, λα 

ελαιιάζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα θαηέρνπλ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ εξγαζηαθή κλήκε απφ ηα κνλφγισζζα. Δπνκέλσο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξαηνχλ φζεο πιεξνθνξίεο επεμεξγάδνληαη θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθέο φηαλ θάλνπλ 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Απηή ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ηελ θαηνξζψλεη κέζσ ηεο 

εμάζθεζεο πνπ γίλεηαη κε ηε ζπρλή αλαπαξαγσγή ζθέςεσλ ζε ζχληνκν ρξφλν. 

(Γξίβα & ηάκνπ, 2014) 
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Κεθάιαην 3. Ζ δηγισζζία ζηελ εθπαίδεπζε 
 

   Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απνηειεί κέζν ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο, 

σζηφζν, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνρή θαη έληαμή ηνπο θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά είλαη ε ζρέζε ηεο δηγισζζίαο κε ηε κάζεζε. Σα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ 

ζηε ζρνιηθή ελζσκάησζε είλαη απηά ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε, ν 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηδαζθαιία ηνπο, ν ξφινο ηνπ δίγισζζνπ καζεηή θαη 

ηνπ γνλέα θαη ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θχθινπ. 

 

3.1 Ζ επηξξνή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπ δίγισζζνπ καζεηή 

 

   ηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα απνδερηνχλ ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ λα απνβάιιεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ην θαηαθιχδεη 

γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Απηέο νη πξνθαηαιήςεηο θαλεξψλνπλ έλα είδνο ξαηζηζκνχ 

πνπ νδεγεί ην δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά παηδί ζηνλ παξαγθσληζκφ, ηελ 

απνμέλσζε θαη ζε έζραηεο θαηαζηάζεηο ζηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην ζρνιείν. Γηα 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ζρνιείν νθείιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα νξγαλψζεη 

αλάινγα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα δηδάμεη θαη 

λα δηακνξθψζεη κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη λα αθνινπζήζεη 

ηξεηο κνξθέο πξνζέγγηζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ηεο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

κεηνςεθίαο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε αθνξά ηελ έληαμε, ζηελ νπνία ν καζεηέο έρεη 

δηθαίσκα λα πξνζηαηεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. 
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Ζ δεχηεξε είλαη ε αληηξαηζηζηηθή θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε 

ζηελ απνλνκή ίζσλ δπλαηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ νθειψλ κε απηψλ ηεο πιεηνςεθίαο. 

Ζ ηειεπηαία, ε πνιππνιηηηζκηθή, αληηπξνζσπεχεη ηε ζηάζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

εθηίκεζεο ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφηεηαο θαη απνζθνπεί ζηελ 

ελαξκφληζε ηεο θνηλσλίαο κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

 

3.2 Ζ δηγισζζία σο αίηην αλάδεημεο ή πηώζεο ζηελ ζρνιηθή απόδνζε 

 

   Δμαηηίαο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθή 

γιψζζα απφ ηελ επηθξαηνχζα ζην ζρνιείν, είλαη ππνρξεσκέλα λα ηε κάζνπλ ηφζν 

θαιά ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ, 

φζα παηδηά αλήθνπλ ζε θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπνπ θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά 

πζηεξνχλ, ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν, εθφζνλ θαηέρνπλ κφλν ηνλ 

πξνθνξηθφ. Δπεηδή ην ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ έξεπλεο, νη ειιείςεηο ζην γξαπηφ ιφγν είλαη θαλεξέο θαζψο ηνλ 

κπεξδεχνπλ κε ηνλ πξνθνξηθφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα δηαθξίλνληαη ζπρλά θαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηνηρεία πξνθνξηθφηεηαο ζην γξαπηφ ιφγν απφ παηδηά ρακειψλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, πνιινί 

κεηαλάζηεο καζεηέο παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ ην δεκνηηθφ θαη είλαη 

ζχλεζεο είηε λα απνηπγράλνπλ είηε λα απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν. Απηφ δελ αθνξά 

κφλν ηα ζρνιεία πνπ ε πιεηνςεθία ηνπο είλαη απφ πςειά θνηλσληθά ζηξψκαηα αιιά 

θαη απηά πνπ απνηεινχληαη, θαηά βάζε, απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο. 

   Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο πςειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ έρνπλ 

ίζν κνξθσηηθφ επίπεδν κε απηφ ησλ κνλφγισζζσλ. Δλδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη 

απηή ζε ρψξεο πνπ ε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηα πςειά επίπεδα 

δηδαζθαιίαο θαη ηα δίγισζζα παηδηά δηαπξέπνπλ ζε απηά ηα ζρνιεία θαη πνιιέο 

θνξέο ππεξέρνπλ απφ ηνπο κνλφγισζζνπο. Αθφκε, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ 

ελψ δελ επλνεί ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλέιημε ησλ παηδηψλ, θάπνηα ην έρνπλ 

θαηαθέξεη, είηε γηα ηνλ έπαηλν, είηε πνιιέο θνξέο γηα ηελ κεηαθνξά ζε αλψηεξε 

θνηλσληθή ζέζε. Ζ βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γη' απηήλ ηελ επηηπρία είλαη ε ζπλεξγαζία 

ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν. Άιινο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

είλαη ε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ. 

   Οη κεηαλάζηεο καζεηέο φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε απζηεξέο εμεηάζεηο, φπσο 
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δηαγσλίζκαηα πςειψλ απαηηήζεσλ, άγρσληαη, θάηη ην νπνίν ηνπο δπζθνιεχεη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο λέαο γιψζζαο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην ζρνιείν. Δπηπξφζζεηα, 

πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πάληα ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο, κε 

βαζηθή επίπησζε ζηνλ ίδην ην καζεηή. 

   Λφγσ ηεο απνπζίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ δίγισζζσλ, 

φπσο έγηλε έξεπλα ζε πέληε ρψξεο, νη δίγισζζνη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ, 

πάληα, ην λφεκα ηνπ καζήκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα δηεθπεξαηψζεη ν δάζθαινο. 

Χζηφζν, θάπνηεο άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ηαπηφρξνλε επαθή θαη εμάζθεζε ζηηο 

δχν γιψζζεο εμηζνξξνπνχζε ηνπο δίγισζζνπο κε ηνπο κνλφγισζζνπο ζηηο επηδφζεηο. 

 

3.3 Ζ δηγισζζία σο αίηην καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 

   Όπσο αλαθέξνπλ νη κειέηεο, ε δηγισζζία απνηειεί, θάπνηεο θνξέο, έλαλ ιφγν πνπ 

δεκηνπξγνχληαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε θχξην παξάδεηγκα ην πιήζνο ησλ 

δίγισζζσλ ζηελ εηδηθή αγσγή. εκάδηα πνπ ην απνδεηθλχνπλ απηφ είλαη ε κεησκέλε 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Απηέο 

νη δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην 

ζπληαθηηθφ, ην εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Απηά, βέβαηα, δελ είλαη πάληα ελδείμεηο 

ζπκπεξηθνξάο εηδηθήο αγσγήο, αιιά κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ άιινπο παξάγνληεο 

φπσο: νη γισζζηθέο δπζθνιίεο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε δπζθνιία ηεο έληαμήο 

ηνπο ζε έλα θαηλνχξην ζρνιείν, ε θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

3.3.1 Παξάγνληεο ηεο δηγισζζίαο πνπ πξνθαινύλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

   Τπήξμαλ ζεσξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ηξαπιηζκφο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

νθείιεηαη ζηε δηγισζζία. Χζηφζν, απηφ θαηαξξίθζεθε απφ πην ζχγρξνλεο κειέηεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο δίγισζζνπο θαη ηνπο κνλφγισζζνπο κε ηξαπιηζκφ ζηα ίδηα 

επίπεδα. Αλαθαιχθζεθε, φκσο, πσο έλαο δίγισζζνο έρεη βξαδπγισζζία ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο θαη απηφ αθνξά , ζπλήζσο, απηήλ 

πνπ δελ έρεη θαηαθηήζεη πιήξσο. 

   Άιινο έλαο παξάγνληαο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαηά ηε δηγισζζία είλαη ε 

δπζιεμία. Σα ζπκπηψκαηα ηεο νπνίαο είλαη: 
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➢ Γπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκήλεπζε θεηκέλνπ 

➢ Απξνζάξκνζηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ θαη ησλ γξακκάησλ θαηά ηελ γξαθή 

➢ Γπζθνιία ζηελ άξζξσζε θαη ηελ νξζνγξαθία 

➢ Γπζρέξεηα ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

➢ Φπρηθή ζχγρπζε. 

   Δπηπιένλ, έρεη εμαθξηβσζεί φηη θαη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ εγγελείο 

δηαηαξαρέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ κία δεχηεξε 

γιψζζα. Δηδηθφηεξα, έρεη επηβεβαησζεί πσο απηά ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δίγισζζεο νηθνγέλεηεο δε δηαθέξνπλ απφ ηα αλάινγα κνλφγισζζα θαηά ηελ 

πξφζθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ζ δηγισζζηθή αλάπηπμε απαηηεί επαθή κε ηε 

δεχηεξε γιψζζα απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, εηδηθεπκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη 

αλάινγε δηδαζθαιία. 

 

3.4 ύζηεκα εθπαίδεπζεο γηα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία 

 

   ε έλα δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα παξέρεηαη δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. ηφρνο απηήο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα 

θαιχπηεηαη ηζφβαζκα ε επηκφξθσζε φισλ ησλ καζεηψλ, ρσξίο λα γίλεηαη εκπφδην ε 

εζληθφηεηα, ε γιψζζα θαη ε θνηλσληθή ηάμε ηνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο απαηηείηαη πξνζπάζεηα, εμεηδηθεπκέλνη κέζνδνη θαη ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα εμππεξεηνχληαη νη απαηηήζεηο θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. 

Μέζσ απηψλ ησλ κεζφδσλ πξνθαιείηαη ε πξνζπκία φισλ ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε. 

 

3.4.1 Η πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ρξένο λα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί πξφηππν γηα ηα παηδηά κε 

απνηέιεζκα λα ηα επεξεάδεη κε ηελ ηδενινγία θαη ηε ζηάζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπλεχζεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. Οθείιεη λα ζέβεηαη, λα ππνζηεξίδεη θαη λα εληζρχεη ηνλ απηνζεβαζκφ ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δθηφο απφ απηφ, είλαη αλάγθε λα 

αληηιεθζεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ηελ ζεκαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο γη' 
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απηνχο θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με απηήλ ηελ ζηάζε ηνπ ζα 

ελαξκνληζηνχλ νη ζρέζεηο ηνπ καζεηηθνχ ζπλφινπ, ζα εμαιεηθζνχλ ηα ζηεξεφηππα 

θαη νη πξνθαηαιήςεηο. 

   Έλαο αθφκε ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηακνξθψζεη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ. Απηφ ην πλεχκα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα δηαθαηέρεη ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε έλα ζρνιείν, κε απψηεξε επηδίσμή ηνπο λα 

πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκα κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα κνηξάδνληαη ηε 

δηδαζθαιία γηα λα έρνπλ ζε ζπλερή ελαζρφιεζε νιφθιεξε ηελ ηάμε. ε απηφ ην 

πιαίζην, είλαη δπλαηφλ, ζε πεξηπηψζεηο δίγισζζσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα 

ππάξρεη παξάιιειε ζηήξημε ή θάπνηνο δίγισζζνο εθπαηδεπηηθφο. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Μέζσ κίαο 

ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 

 

3.4.2 Σρνιείν 

 

   Σν ζρνιείν έρεη ρξένο λα δηακνξθψζεη έλα επλντθφ θιίκα γηα ηνπο δίγισζζνπο 

καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αλέιημε ηνπο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απηψλ είλαη 

ην κέγεζνο πξνζπκνπνίεζεο θαη πξνζπάζεηαο ηεο εγεηηθήο κνλάδαο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 

    ρεηηθά κε ηνλ εγεηηθφ θιάδν, ρξένο ηνπ είλαη: 

➢ Να δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ 

➢ Ζ επίιπζε γισζζηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ 

➢ Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ 

➢ Ζ δεκηνπξγία θιίκαηνο αιιειεπίδξαζεο 

➢ Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο βειηίσζεο ησλ δίγισζζσλ 

➢ Ζ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλέιημή ηνπο 

➢ Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηεο βηβιηνζήθεο 

➢ Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα 

➢ Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία κε ζπλεξγαηηθφ πλεχκα ζην ζχιινγν εθπαηδεπηηθψλ 



[36] 
 

➢ Ζ παξαηήξεζε ησλ βεκάησλ εμέιημεο ησλ καζεηψλ 

   χκθσλα κε ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ζθνπφο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη: 

➢ Ζ ελζάξξπλζε γηα ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη απνδνρή ηεο ηαπηφηεηαο 

➢ Ζ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ε 

αλαλέσζή ηεο φηαλ πξνθχπηνπλ λέεο αλάγθεο 

➢ Ζ ηζφβαζκε αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθήο 

θαηαγσγήο θαη θνπιηνχξαο 

➢ Ζ δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο 

➢ Ζ πξνζάξηεζε δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο ή δίγισζζσλ θαη αλάινγεο 

πξαθηηθέο κάζεζεο 

 

 

 

3.5 Δπηθνηλσλία ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο κε γνλείο 

 

3.5.1 Σπκβνιή ηνπ γνλέα ζηε κάζεζε 

 

   Όζν πην λσξίο απνθαζίζεη ν γνλέαο λα εκπιαθεί ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηφζν 

πην άκεζα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζε πςειφηεξα επίπεδα. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε: 

➢ Σε ζπλερή επαθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ νηθνγέλεηα 

➢ Σε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα 

➢ Σελ παξάιιειε ζηήξημε απφ εηδηθνχο 

➢ Σελ έγθξηζε γηα νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία, πξψηα απφ ηνπο γνλείο 

➢ Σε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνπλ θνηλσληθνί θνξείο θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

   Χζηφζν, ζπρλέο πεξηπηψζεηο είλαη νη νηθνγέλεηεο πνπ, ιφγσ, νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ δελ έρνπλ ρξφλν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο 

βαζηθφ κέιεκά ηνπο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ επηβίσζεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ην είδνο θαη ηη κεζφδνπο κάζεζεο ηεο ρψξαο πνπ κεηαλάζηεπζαλ. 

Δλ νιίγνηο, ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή εμέιημε εμαηηίαο ηεο 
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δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη γιψζζαο, ηνπ θαηψηεξνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ππνβάζξνπ θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. 

   Δπηπξφζζεηα, θάπνηνη γνλείο αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά, είηε επεηδή δελ θαηέρνπλ ηε 

γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, είηε γηαηί ληψζνπλ παξαγθσληζκέλνη απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα θνβνχληαη κήπσο απνδνθηκαζηνχλ, εάλ 

πξνζπαζήζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ή λα εθθξάζνπλ άπνςε ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. 

Δπνκέλσο, ε ζέιεζε ησλ γνλέσλ γηα ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ 

παηδηψλ ζπκβάιιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο απφδνζε. 

 

3.6 Ζ ζέζε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ 

εγγξακαηνζύλε ησλ παηδηώλ 

3.6.1 Γνλείο 

 

   Ζ κειέηε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο θαη ε επηκφξθσζε απφ ην 

δηαδίθηπν απνηειεί ζεκαληηθή πξνεηνηκαζία γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. χκθσλα κε 

ην ζχγγξακκα ηεο θα Γξίβα θαη ηάκνπ, νη γνλείο πνπ ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ζην 

γξακκαηηζκφ ηνπο, δειαδή πνπ ηα παξνηξχλνπλ, ηα βνεζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εγγξακαηνζχλε ηνπο, φζν βξίζθνληαη ζην ζπίηη, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα 

ηε ζρνιηθή επηηπρία ηνπο. Δπίζεο, ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηελ 

νηθνγέλεηα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηά ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή, εθηφο 

ζρνιείνπ ηα παηδηά αζρνινχληαη πνιχ κε ηα κέζα ηεο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλνχλ 

κε δηαθνξεηηθή κνξθή δηαιέθηνπ απφ απηήλ ηεο ηάμεσο. 

 

3.6.2 Κνηλσληθό πεξηβάιινλ 

 

   Αθφκε, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο δξα θαηαιπηηθά ζηελ παηδεία ηνπ αηφκνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο θαη ζε ρακειέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, κε εμίζνπ ρακειφ εηζφδεκα, δε δηαζέηνπλ πξνλφκηα, φπσο πνιιά 

εμσζρνιηθά βηβιία, αληηζέησο, πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο πξνζεισκέλα ζε ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα θαη ζηελ ηειεφξαζε. Έρεη δηαπηζησζεί πσο απηά ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο θαηά ηε κάζεζή ηνπο. (Γξίβα & ηάκνπ, 2014) 
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Κεθάιαην 4. Απόςεηο-ηάζεηο 
 

 Οη ζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο 

άπνςεο θάζε αηφκνπ ζρεηηθά κε πξφζσπα, ζπκβάληα ή αληηθείκελα, είηε απηή έρεη 

ζεηηθή απήρεζε είηε αξλεηηθή. Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζχγγξακκά ηνπο ε θα ηάκνπ 

θαη ε θα Γξίβα νη ζηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

βνπιεηηθέο. 

 4.1   ηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ εθκάζεζε 

ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 

 

   Οη ζηάζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νηθνδνκνχληαη κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

εκπεηξίεο, ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε, ηα εθπαηδεπηηθά βηψκαηά ηνπ, ηηο πεπνηζήζεηο 

πνπ κεηαιακπαδεχνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ ηαθηηθή θνηλσληθή επαθή 

κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ θχθινπ. 

   Οη απφςεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο. Ζ ηδενινγία ησλ παηδαγσγψλ 

κνξθνπνηείηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία γισζζψλ κε βάζε ην 

ηδηφκνξθν θαη πνιπεηδέο θνηλσληθφ ζχλνιν. 

   Απηέο νη απφςεηο αιιάδνπλ ζην άηνκν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Πην αλαιπηηθά, 

ην πξψην ζηάδην κνξθνπνίεζήο ηνπο είλαη ζηελ παηδηθή ειηθία κέζσ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Έπεηηα, ζηελ 

εθεβηθή ειηθία κεηαβάιινληαη, θαζψο θάζε άηνκν έρεη πιένλ δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηήξα, ζηάζε, ζέζε, θχιν θαη εκπεηξηθέο γλψζεηο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

εθδήισζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θηλδπλεχεη ε δηαηήξεζε ησλ γισζζψλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Δπνκέλσο, απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. 

   Οη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο κε βάζε ηηο απφςεηο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη πηζαλφ θάπνηνη κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ηνπο λα 

εθθξάζνπλ ζηεξενηππηθέο πεπνηζήζεηο θαη αξλεηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη ζε 

πξφζσπα ή ζε νκάδεο. χκθσλα κε έξεπλεο, ππάξρνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δειψλνπλ φηη δηαρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή γιψζζα, δειαδή ζεσξνχλ πσο νη δίγισζζνη καζεηέο δεκηνπξγνχλ 
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δπζθνιίεο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φισλ ησλ καζεηψλ. Πνιινί παξνηξχλνπλ 

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο ζηελ πξφζθηεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη 

ζηελ απνμέλσζε απφ ηελ κεηξηθή. 

   Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζηάζε απηή. Γειαδή, νη εθπαηδεπηηθνί 

σζνχλ ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθή γιψζζα λα αθνκνηψζνπλ ηελ επηθξαηνχζα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε λα κελ πζηεξνχλ κνξθσηηθά απφ ην ζχλνιν θαη 

λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη ίδηνη νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ πσο 

νη δίγισζζνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή ηνπο εμέιημε θαη 

εμαηηίαο απηήο ηεο πξνθαηάιεςεο πνιινί επηδηψθνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ ηκεκάησλ 

ζε κνλφγισζζνπο θαη δίγισζζνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, έρεη εθθξαζηεί πσο ε ρξήζε 

ηεο κεηξηθήο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δπζθνιεχεη ηελ θαηάθηεζε ηεο άιιεο θαη 

πσο ε νηθνγέλεηα νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ηελ ειιεληθή δηάιεθην θαη λα 

βνεζήζεη ην παηδί λα κάζεη ηε δεχηεξε γιψζζα, αιιά δε δηαζέηεη ηε γλψζε, ηα κέζα 

θαη ηνλ ρξφλν γηα λα ην θαηνξζψζεη. 

   Γειαδή, ελψ δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ χπαξμε δίγισζζσλ καζεηψλ, δελ ηνπο 

ζηεξίδνπλ ζε απηφ. Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη αξθεηνί δάζθαινη θάλνπλ 

πξνζπάζεηεο λα βνεζήζνπλ απηνχο ηνπο καζεηέο πξνρσξψληαο ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

γισζζηθνχ ηνπο θψδηθα, αιιά ηαπηνρξφλσο απνδεηνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηε κφληκε ρξήζε ηεο δεχηεξεο κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ζρνιηθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ. ε πεξηπηψζεηο, φκσο, επξέσο 

δηαδεδνκέλσλ γισζζψλ νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππέξ. 

   Χζηφζν, ζχκθσλα κε κειέηεο, αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ δέρνληαη ηε δηδαζθαιία 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, φκσο κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο. Κάπνηνη ζηεξίδνπλ ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα, φκσο κε παηδηά ίδηαο θαηαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, απνδείρζεθε πσο φζνη 

παηδαγσγνί παξφηξπλαλ ηελ ηαπηφρξνλε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο θαη ηεο δεχηεξεο 

θαη γεληθφηεξα ελζάξξπλαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ δίγισζζσλ ζηα πνιππνιηηηζκηθά ήζε 

ηνπο, ηα ίδηα είραλ θαιχηεξε ζρνιηθή εμέιημε. 

Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξνη ηζρπξίδνληαη φηη ε δηγισζζία δπζθνιεχεη ηε πξφζθηεζε 

ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αθφκε, έρεη εθθξαζηεί πσο ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο δελ πξέπεη λα ηνπο παξαρσξείηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ ζεκαηνθφξνη. 

Τπάξρνπλ απφςεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην ηαιέλην ησλ δίγισζζσλ ζηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο θαη ηε δπζθνιία ηνπο ζε ζέκαηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

   Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ εξεπλψλ έρεη απνδεηρζεί φηη νη παηδαγσγνί πνπ 
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αθνινπζνχλ ηε πξφηππν κάζεζεο ηνπ παιαηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δε 

δέρνληαη ηε δηγισζζία, δηφηη δελ είλαη πξφζπκνη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο. πλήζσο, ζηηο έξεπλεο, δειψλνπλ πσο είλαη ππέξ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη φηη δελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ ζε αλάκεηθηεο ηάμεηο δίγισζζσλ θαη κνλφγισζζσλ  καζεηψλ. 

Μνιαηαχηα, ζε άηππεο δειψζεηο ηνπο εθθξάδνπλ δπζαλαζρέηεζε ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν αθνκνίσζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο καζεηέο. Λίγνη είλαη απηνί πνπ 

ζεσξνχλ ηε δηγισζζία πξνζφλ γηα ηελ ζρνιηθή επηηπρία. 

Ζ απνηπρία ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε εθπαηδεπηηθνχο, νθείιεηαη ζην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ζηε ζέιεζή 

ηεο λα βνεζήζεη ην παηδί. Γειαδή, φζνη δίγισζζνη δηαθξίλνληαη ζην ζρνιείν 

πξνέξρνληαη απφ κνξθσκέλε νηθνγέλεηα. 

Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, πεγάδεη απφ ηελ 

απνπζία ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη δηέγεξζεο ζπλαηζζεκάησλ γηα δηαπνιηηηζκηθά ζχλνια. 

Οη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άηνκα δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο  αληηκεησπίδνπλ πην 

ζεξκά ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο. χκθσλα κε ηελ θα ηάκνπ θαη Γξίβα, πνιινί 

παηδαγσγνί δελ παξνηξχλνπλ ηα δίγισζζα παηδηά, γηα ζρνιηθή εμέιημε, ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηνπο κνλφγισζζνπο θαη ηα σζνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο. Αθφκε, δελ δηδάζθνπλ κε κεζφδνπο πνπ βνεζνχλ κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

θαη αξθεηέο θνξέο δηαρσξίδνπλ ηα παηδηά αθνινπζψληαο κία ζηάζε πξνθαηάιεςεο. 

Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ ζρνιηθή απνηπρία. 

4.2 ηάζεηο-απόςεηο ησλ καζεηώλ 

 

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ δηακνξθψλνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε βάζε ηελ 

επίδξαζε ησλ απφςεσλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά εξεζίζκαηα, ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε κάζεζε. 

Δπηπιένλ, ζε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο θαη ε 

ελζάξξπλζε πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηε δηάιεθην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη ζηελ ίδηα γξακκή θαη θαηά ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο. Πνιινί επηιέγνπλ λα κάζνπλ κία γιψζζα πνπ ζα έρεη ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη άιινη γηα λα θαηαθέξνπλ  λα εληαρζνχλ ζε 

κία θνηλσληθή νκάδα. Γηα ηελ θαηάθηεζε κίαο γιψζζαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 
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θνπιηνχξα απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη. 

Καηά ηηο κειέηεο, έλα παηδί πξνζπκνπνηείηαη λα θαηαθηήζεη κία γιψζζα ή ηελ 

κεηξηθή ηνπ εάλ ππάξρεη ν θαηάιιεινο δειεαζκφο απφ ην ζρνιείν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ζθνπφ ηε θαηάθηεζεο κίαο 

γιψζζαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηελ καζαίλνπλ ζε θαιφ επίπεδν δείρλνπλ ζέιεζε γηα 

ηελ επηκφξθσζε θαη θάπνηαο άιιεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ θιίκαηνο θαη πλεχκαηνο αιιειεγγχεο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην κεηαμχ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο πιεηνλφηεηαο επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Έλα απφ απηά θαη πνιχ βαζηθφ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αζθνχλ δηαπνιηηηζκηθέο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο δεκηνπξγνχλ ίζα δηθαηψκαηα θαη αμίεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. 

Τπάξρεη έξεπλα θαηά ηελ νπνία καζεηέο ειιεληθψλ ζρνιείσλ δειψλνπλ φηη έρνπλ 

αξκνληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο κε αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη πσο πξνζπαζνχλ 

λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα 

θνξίηζηα είλαη θνηλσληθφηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ηα αγφξηα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο  απνδεηθλχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη έιιελεο καζεηέο 

απνδνθηκάδνπλ θαη παξαγθσλίδνπλ ηνπο δίγισζζνπο, δηφηη ζεσξνχλ πσο δηαθέξνπλ. 

Γειψλνπλ πσο δελ έρνπλ θνηλά ζεκεία επηθνηλσλίαο θαη έρνπλ ηελ πξνθαηάιεςε φηη 

νη αιινδαπνί έρνπλ κεγάιν κέξνο ππαηηηφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζηελ θνηλσλία. Γνλείο, παηδηά, αθφκε θαη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ 

ξαηζηζηηθή ζηάζε θαη ππάξρεη έξεπλα θαηά ηελ νπνία παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο 

ππνζηεξίδνπλ απφςεηο ζηεξενηππηθέο έλαληη ησλ Αιβαλψλ. Δπηπξφζζεηα, νη 

πεξηζζφηεξνη ηνπο αληηκεησπίδνπλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Έρεη δηαπηζησζεί 

πσο νη ηνπξθφθσλνη, νη αξαβφθσλνη, νη κνπζνπικάλνη είλαη πην ζπρλά ζην 

ζηφραζηξν. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ δίγισζζσλ, ε θαηάζηαζε είλαη εμίζνπ παξαηεηακέλε. πλήζσο 

δελ δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο θαη επηιέγνπλ λα απέρνπλ απφ 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ δξα θαηαζηαιηηθά ζηηο επηδφζεηο ηνπο. Νηψζνπλ 

φηη δελ αλήθνπλ ζε απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. Αξθεηνί δίγισζζνη δηράδνληαη κεηαμχ 

ησλ δχν πνιηηηζκψλ. Γηακνξθψλνπλ κία πνιχπινθε θνπιηνχξα. πγθξαηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο αξέζνπλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία ηεο Διιάδα, 

αιιά θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ ρψξα ηνπο εμαηηίαο ηεο κε απνδνρήο 

ηνπο απφ ηελ πξψηε. 

Δπνκέλσο, εάλ δεκηνπξγείηαη ζηα ζρνιεία θιίκα αιιειεπίδξαζεο θαη δηαπνιηηηζκηθνί 
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ξπζκνί δηδαζθαιίαο νη δίγισζζνη θαίλεηαη λα εληάζζνληαη πην αξκνληθά θαη 

ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνδεθηνί. 

 

4.3 ηάζεηο-απόςεηο κεηαλαζηώλ γνλέσλ 

 

Ζ ζπκκεηνρή θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζηαδηνδξνκία παηδηψλ ζπκβάιιεη ζεηηθά. Έξεπλεο παξνπζηάδνπλ πσο ηα παηδηά 

δείρλνπλ ζρνιηθή επηηπρία φηαλ ζπλεξγάδεηαη ην ζρνιείν κε ηελ νηθνγέλεηα. Πνιιέο 

κεηαλαζηεπηηθέο νηθνγέλεηεο αζρνινχληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη 

πεξηζζφηεξν νη κεηέξεο. Πξνζπαζνχλ λα κελ έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ην 

ζρνιείν θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηεξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ξίδεο θαη 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Πξνζπαζνχλ λα κεηαιακπαδεχζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηε 

γλψζε θαη ησλ δχν γισζζψλ, δηφηη έρνπλ ηε γλψκε πσο ε δηγισζζία κπνξεί λα ηνπο 

επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ηνπο. 

Χζηφζν, ηα παηδηά δελ είλαη πάληα πξφζπκα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο. Γειαδή, 

αθνκνηψλνπλ ηηο αμίεο θαη ηε λννηξνπία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηέο ησλ κεηαλαζηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο, εμαξρήο 

σζνχληαη ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε θαη ζπλερή ρξήζε ηεο ειιεληθήο, θάηη πνπ νδεγεί, 

ζπλήζσο, ζηελ εθξίδσζε θαη πεξηθξφλεζε ηεο αιβαληθήο. 

Μνιαηαχηα, είλαη θαλεξφ φηη ε επηκνλή θαη βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ παηδηψλ νδεγεί ζηελ ζρνιηθή επηηπρία. 
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Κεθάιαην 5. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη 

 θαηλόκελν «Brain- drain». 
 

5.1  Οηθνλνκηθή θξίζε  

 

ηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε ην 2008 αιιά ην 2009 έγηλε πην δηαθξηηή. 

Καηά ην δηάζηεκα 2010 κε 2013, νη θπβεξλήζεηο μεθίλεζαλ λα πξνβάιινπλ 

κλεκφληα, ηα νπνία ζπλδπάδνληαλ κε απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο. Ζ ιηηφηεηα, 

επεξέαζε ηνλ θφζκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Σα πεξηηηά έμνδα ησλ αλζξψπσλ 

κεηψζεθαλ, θαζψο πνιιέο θνξέο ην εηζφδεκα έθηαλε κφλν γηα ηα αλαγθαία είδε. ην 

γεληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, ε αλεξγία αλήιζε ζην 27,5% θαη 58,3% ζηνπο λένπο. Ζ 

θξίζε επεξέαζε ηνλ θφζκν θαη ςπρνινγηθά, ην πνζνζηφ απηνθηνλίαο έθηαζε ζην 

40%. Οη άλζξσπνη, βιέπνληαο ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε δσή 

ηνπο θαη κε κπνξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, νδεγνχληαλ ζηελ 

θαηάζιηςε. 

 Ζ ηξίηε δεθαεηία ηεο αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο μεθίλεζε κε ηελ απνθνξχθσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Οη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, αζρνιήζεθαλ 

θπξίσο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ηνλ νπνίν έπιεμε ε θξίζε. Οη γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο, αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηα νηθηαθά θαη εξγάδνληαλ σο νηθηαθνί βνεζνί 

ζε ειιεληθέο νηθνγέλεηεο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φκσο, έραζαλ ηηο δνπιείεο ηνπο 

θαζψο ε νηθηαθή βνεζφο απνηεινχζε πεξηηηφ έμνδν ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο θαη 

δελ δηέζεηαλ ρξήκαηα γηα ηέηνηνπ είδνπο έμνδα. Ζ εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ, 

ζπλνδεπφηαλ κε ηελ αζθάιηζε ηνπο ζηε ρψξα, έηζη ράλνληαο ηελ δνπιεηά ηνπο, 

θηλδχλεπε θαη ε λνκηκνπνίεζε ηνπο ζηε ρψξα. Σν εηζφδεκά ηνπο δελ ήηαλ αξθεηφ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο.  
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, νδήγεζε ηνπο κεηαλάζηεο λα ζθεθηνχλ ηξφπνπο επηβίσζεο. 

Αξθεηνί, απνθάζηζαλ λα γπξίζνπλ πίζσ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. ηελ έξεπλα ηεο 

θ. Μηραήι, νη εξσηεζέληεο ζην εξψηεκα γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

απφθαζε ησλ γνληψλ ηνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ απάληεζαλ φηη είλαη αξθεηά 

επραξηζηεκέλνη κε ηελ απφθαζε πνπ πήξαλε. Παξφια απηά, ηφληζαλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο.  Οη δεχηεξεο γεληάο κεηαλάζηεο, 

απάληεζαλ επίζεο ζεηηθά. Ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ απφθαζε ησλ γνληψλ 

ηνπο, αιιά έδεηρλαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλαθέξεηαη φηη ην 65,3% ησλ γνλέσλ, είραλ ζηαζεξή 

απαζρφιεζε πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο. 

Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, απμήζεθε ν αληαγσληζκφο γηα ηελ απφθηεζε ζέζεο 

εξγαζίαο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο Αιβαλψλ θαη Διιήλσλ. πγθεθξηκέλα, 

νη αιβαλνί επηρεηξεκαηίεο αληαγσλίδνληαη ηνπο Έιιελεο θαη θαηεβάδνπλ ηε ηηκή  ζην 

κηζφ κε απνηέιεζκα νη δεχηεξνη λα αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα αληηπαιφηεηαο θαη 

μελνθνβίαο  Ζ θξίζε, επεξέαζε θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ζπλαηζζήκαηα αληαγσληζκνχ γηα ηελ δήηεζε εξγαζίαο θαη δήιεηαο 

γηα απηνχο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο κε κεγαιχηεξε επηηπρία θαη 

έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπ Έιιελεο.  

Ζ δσή ηνπο θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο άιιαμε ζε κεγάιν βαζκφ. Οη κεηαλάζηεο, 

πεξηφξηζαλ ηα ηαμίδηα ηνπο ζηελ παηξίδα ηνπο θαζψο θαη δψξα πνπ ζπλήζηδαλ λα 

ζηέιλνπλ ζε θίινπο θαη ζπγγελείο. Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο, θαηάθεξαλ λα 

ρηίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ην δηθφ ηνπο ζπίηη, θαη κε ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο νδεγνχληαλ έληνλα ζηελ ηδέα ηνπ επαλαπαηξηζκφ. Αληίζεηα, νη δεχηεξεο 

γεληά κεηαλάζηεο δελ επηζπκνχλ λα γπξίζνπλ ζηε παηξίδα ηνπο, φζν θαη αλ ε δσή 

ηνπο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε. Νηψζνπλ πιήξσο ελζσκαησκέλνη ζηελ Διιάδα, 

έρνπλ γελλεζεί θαη σξηκάζεη ζε κία επξσπατθή ρψξα θαη δελ κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε παηξίδα ηνπο.  (Μηραήι, 2010) 
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5.2  «Brain- drain» 

 

Ο φξνο «δηαξξνή εγθεθάισλ» αλαθέξεηαη ζηελ εθνχζηα κεηαλάζηεπζε αηφκσλ κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλαβάζκηζε. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαξπψλνληαη μέλεο ρψξεο ηηο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο 

θαη θαηάξηηζεο ηεο παηξίδαο. (Αιθκήλε, 2016) 

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ, ζπλδέεηαη κε ην θαηλφκελν «brain drain». Παξαηεξείηαη 

ράζκα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ηνκέα, πνπ νδεγεί λένπο αλζξψπνπο  κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ζηελ κεηαλάζηεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζεκαληηθέο ήηαλ νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, κε κφλε δηαθνξά, ζην φηη απεπζχλνληαλ ζε αλζξψπνπο κε 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. ήκεξα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή, ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

λέσλ επηζηεκφλσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ βνξξά, αλαδεηψληαο έλα επήκεξν 

κέιινλ θαη κηα εξγαζία κε ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ ζηνλ ηνκέα θαη ζηελ εηδηθφηεηα πνπ 

ζπνχδαζαλ. Γηαθξίλεηαη ε αδπλακία ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ, πξνσζψληαο σο κνλαδηθή ιχζε ηελ 

κεηαλάζηεπζε. Σν θαηλφκελν «brain drain», αλαθέξεηαη ζηηο λέεο γεληέο αλζξψπσλ 

κε πςειφ επίπεδν πξνζφλησλ, πνπ αλαδεηψληαο κηα θαιχηεξε ηχρε «κεηαθηλνχληαη 

απφ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πξνο ηηο  βηνκεραληθά θαη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο». Σν θαηλφκελν είρε παξαηεξεζεί θαη παιηφηεξα, φηαλ κεγάινο πιεζπζκφο ησλ 

λέσλ κεηαθηλνχληαλ ζηηο Ζ.Π.Α γηα λα θπλεγήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ, γεγνλφο 

πνπ ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα θαζψο πεξίπνπ 2,4 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη έρνπλ δειψζεη 

φηη εξγάδνληαη ζε Ζ.Π.Α, Καλαδά θαη Απζηξαιία. ήκεξα ε κεηαλάζηεπζε έρεη ηε 

κνξθή πξνζθνξάο-δήηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε κεηαλάζηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

φξνπο «ειεχζεξεο αγνξάο», ζε απηφ ζπκβάιεη θαη ε ξαγδαία εμέιημε θαη άκβιπλζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Όζν εχθνια, κπνξεί θάπνηνο λα δεκνζηεχζεη θαη 

λα αλαδεηήζεη πξνζσπηθφ  θαη λα πξνζθέξεη εξγαζία ηφζν εχθνια  δίλεηαη ε 

επθαηξία ζε θάπνηνλ λα αλαδεηήζεη θαη λα ελδηαθεξζεί γηα κία ζέζε εξγαζίαο. Οη λένη 
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επηζηήκνλεο, δηαζέηνπλ άςνγεο γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Οη λέεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, αηφκσλ κε πςειά πξνζφληα, ραξαθηεξίδνληαη 

ζαξξαιένη θαη ηνικεξνί. Βαζίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζην δηθφ ηνπο 

κνξθσηηθφ ππφβαζξν, παίξλνληαο έλα ζεκαληηθφ ξίζθν θαη κία δχζθνιε απφθαζε λα 

κεηαλαζηεχζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ.  

Όπσο αλαθέξεηαη, νη Έιιελεο πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ είλαη ζε πνζνζηφ  

89% πηπρηνχρνη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο : 24,5% είλαη 

κεραληθνί, ην 22,3 έρνπλ πξνζφληα ζηα Οηθνλνκηθά θαη ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 

ην 19% ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ην 12% ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Όζν αλαθνξά ηηο ειηθίεο, ην 48% δελ έρεη 

θιείζεη ην 30 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ην 49% βξίζθνληαη ζηελ ειηθία κεηαμχ 31 θαη 

45 εηψλ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην 67%  ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ πξηλ πάξεη ηελ 

απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη, θαηείρε ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο  δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Σν 

51%, αληίζεηα, είρε δειψζεη φηη εξγαδφηαλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Απφ ηα 

παξαπάλσ πνζνζηά, πξνθχπηεη φηη νη λένη, αλ θαη δηέζεηαλ κία ζέζε εξγαζίαο, 

θπξηεχνληαλ απφ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα θαη λα 

θπλεγήζνπλ ην φλεηξν ηνπο ζε κία μέλε ρψξα. 

χκθσλα κε ηελ εξγαζία ηνπ Λακπξηαλίδε, ππνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ  ησλ 10% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιήλσλ επηζηεκψλ, δεη θαη εξγάδεηαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

πιεηνςεθία, απαζρνιείηαη ζε παλεπηζηήκηα, νξγαληζκνχο θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

θαζψο θαη ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Με βάζε ηελ έξεπλα, νη κηζζνί 

θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα. ΣΟ 31,5% δηαζέηεη πηπρίν, ην 42,2% 

κεηαπηπρηαθφ θαη ην 52,3% δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα, δειψλνπλ εηζφδεκα 

60.000 επξψ. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνλ λέσλ επηζηεκψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ Διιάδα, 

βξίζθνληαη ζε ειηθία κεηαμχ 22-39 εηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε ζνπο 

ιακβάλεηαη ζηελ ειηθία 24-29 εηψλ.  Βαζηθνί πξννξηζκνί ησλ λέσλ, απνηεινχλ ε Μ. 

Βξεηαλία 32% , νη Ζ.Π.Α 28% θαη έπεηηα ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε, νη Βξπμέιιεο, ην 

Παξίζη, ην Μνλαρφ.  

Δίλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί, φηη νη Έιιελεο πνιίηεο, εθηφο απφ ην ηελ αλεξγία 

θαη ηελ θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ζεσξνχλ ππεχζπλε θαη ηελ 

«ππεξπξνζθνξά πηπρηνχρσλ επηζηεκφλσλ». Απηφ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
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εξγαζία ηνπ Λακπξηαλίδε, φπνπ ζχκθσλα κε απηήλ, ε Διιάδα δελ αλήθεη ζηηο ρψξεο 

κε ην πςειφ αλαινγηθά πιεζπζκφ ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat, φπνπ ν κέζνο φξνο πηπρηνχρσλ ζηελ 

Διιάδα, είλαη ρακειφηεξνο απφ απηφλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Μηραήι & 

Υξήζηνπ, ΔΝΓΟ-ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΝΔΑΝΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ / ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ, 2015), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 6. Ζ Έξεπλα ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ 

 

6.1 ηνρνζεζία 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ηε δσή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ 

σο κεηαλάζηεο γνλείο θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν επηθνηλσλίαο νη 

ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ 

δηεθπεξαηψζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, ζηελ έξεπλα αλαθέξνληαη κε ςεπδψλπκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 
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 Να  απνηππσζνχλ νη ιφγνη ηνπο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ; 

 Να θαηαγξαθνχλ πνηέο  ήηαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ σο κεηαλάζηεο 

γνλείο; 

 Πψο αηζζάλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο; Πνχ πηζηεχνπλ φηη 

αλήθνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνλνηηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή νκάδα; 

 Πνηα γιψζζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο; 

 Πνηα γιψζζα ζεσξνχλ πσο επηιέγνπλ ηα παηδηά ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 

ηνπο; 

 Πψο πηζηεχνπλ φηη αηζζάλνληαη ηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο; 

 

6.2 Θεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε 

 

Ζ ζεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ζε γνλείο θαη θνηηεηέο κεηαλάζηεο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο. Δπαθνινπζεί επαγσγηθή κέζνδνο θαη αλνηρηή θσδηθνπνίεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ θνηηεηψλ 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη έπεηηα πινπνηήζεθε ε βαζχηεξε αλάιπζε ηνπο γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ θσδίθσλ. Πξαγκαηψζεθαλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο γηα λα πξνθχςεη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη έπεηηα νη θαηεγνξίεο απηψλ. ε δεχηεξν 

επίπεδν εμεηάζζεθαλ, μαλά, ιεπηνκεξψο νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ θσδίθσλ. (Γξίβα & ηάκνπ, 2014) 

6.3 πκκεηέρνληεο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ, 14 κεηαλάζηεο γνλείο, Αιβαληθήο θαηαγσγήο. φπνπ ηα 

παηδηά ηνπο θνίηεζαλ ή θνηηνχλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ΑΔΗ.. πγθεθξηκέλα 

ζπκκεηείραλ 7 κεηέξεο θαη 7 παηέξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 ήηαλ δεπγάξηα.  Οη 

κεηαλάζηεο γνλείο, δήισζαλ φηη δνχζαλ θαηά κέζν φξν 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο έρεη νινθιεξψζεη ην γπκλάζην, εθηφο απφ έλαλ κεηαλάζηε 

παηέξα πνπ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ζηξαηησηηθή ζρνιή θαη εξγαδφηαλ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα γηα αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ απφθαζε ηνπ λα κεηαλαζηεχζεη. Οη 

πεξηζζφηεξνη φηαλ απνθάζηζαλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα είραλ ήδε απνθηήζεη ην 

πξψην ηνπο παηδί  ζηελ Αιβαλία θαη ην επφκελν παηδί γελλήζεθε ζηελ Διιάδα.  
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Πίλαθαο 1.Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

πκκεηέρνληεο 

Φύιν 7 άλδξεο 

7 γπλαίθεο 

Ζιηθία 42-53 

Υώξα θαηαγσγήο Αιβαλία 

Υξόληα δηακνλήο ζηελ Διιάδα 20-25 

Μνξθσηηθό επίπεδν Απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Δπάγγεικα Άλεξγνη, νηθηαθνί βνεζνί, εξγάηεο 

νηθνδνκψλ- ζε εξγνζηάζηα 

Παηδηά 2-3 

Μνξθσηηθό επίπεδν παηδηώλ Απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο/ 

θνηηεηέο. 

 

6.4 Μέζνδνο 

6.4.1. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε 14 εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο  κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ απφ ηελ Αιβαλία. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν επηιέρζεθε ε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε πεξηιάκβαλε 28 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, θαζψο 

επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη βνεζνχλ ζηελ ζπιινγή πινχζηνπ 

πιηθνχ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.. 

6.4.2.  Σπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Θεζζαινλίθε, θαηά ην δηάζηεκα ηνπ Ννεκβξίνπ θαη 

Γεθεκβξίνπ  ηνπ 2016. Ζ ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεχμεσλ, έιαβε ηφπν 

ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ, ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε αξθεηά 

ζεκεία ησλ ερνγξαθήζεσλ, αθνχγνληαη θσλέο, ησλ παηδηψλ θαζψο νη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνγεπκαηηλέο ψξεο φπνπ ηα παηδηά ήηαλ ζην ζπίηη..  

Ζ θάζε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηνχληαλ αηνκηθά, θαη ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ πεξίπνπ 15 

ιεπηά γηα θάζε γνλέα. Οη κεηέξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν πξφζπκεο λα βνεζήζνπλ, θαη λα 
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απαληήζνπλ ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη απαληνχζαλ κνλνιεθηηθά ζε 

αξθεηέο εξσηήζεηο θαη ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα ξσηεζεί γηα πνην ιφγν έδσζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη αξθεηνί κεηαλάζηεο γνλείο ηνπ δείγκαηνο, αδπλαηνχζαλ λα 

παξάγνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ ειιεληθή γιψζζα, κε απνηέιεζκα νη 

ζπλεληεχμεηο λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ.   

6.5 Θεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε 

 

Ζ ζεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ζε γνλείο θαη θνηηεηέο κεηαλάζηεο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο. Δπαθνινπζεί επαγσγηθή κέζνδνο θαη αλνηρηή θσδηθνπνίεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ θνηηεηψλ 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη έπεηηα πινπνηήζεθε ε βαζχηεξε αλάιπζε ηνπο γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ θσδίθσλ. Πξαγκαηψζεθαλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο γηα λα πξνθχςεη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη έπεηηα νη θαηεγνξίεο απηψλ. ε δεχηεξν 

επίπεδν εμεηάζζεθαλ, μαλά, ιεπηνκεξψο νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ θσδίθσλ. (Γξίβα & ηάκνπ, 2014) 

 

6.6 Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

Απφ ηελ πνηνηηθή ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνέθπςαλ  22 θσδηθνί,  νη 

νπνίνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε 74  θαηεγνξίεο θαη εληάρζεθαλ ζε 5 ζεκαηηθνχο άμνλεο : 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία.  

Β. ρέζεηο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη παξακνλήο. 

Γ. Δπηινγή γιψζζαο θαη ρψξαο, θαηαζθεπή ηαπηφηεηαο ησλ ίδησλ θαη ησλ παηδηψλ 

ηνπο. 

Γ. Ραηζηζκφο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Δ. Οηθνλνκηθή θξίζε, ην θαηλφκελν «Brain Drain» θαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 



[51] 
 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Οη εξσηήζεηο, αθνξνχζαλ ηελ ειηθία, ηε ρψξα θαηαγσγήο, ηα ρξφληα δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, ην επάγγεικα ησλ ίδησλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο. 

 

Β. ρέζεηο κε ηελ ρώξα θαηαγσγήο θαη ηε ρώξα δηακνλήο. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Θέιεηο λα παξακείλεηο, είζαη επραξηζηεκέλε/νο κε ηελ δσή ζνπ εδψ; 

2. Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηελ παηξίδα ζνπ; 

3. Έρεηο ζπίηη εθεί; 

4. Πεγαίλεηο πξάγκαηα θαη δψξα εθεί; 

5. Θα ήζειεο λα επηζηξέςεηο ζηελ Αιβαλία; 

 

Γ. Δπηινγή γιώζζαο θαη ρώξαο, θαηαζθεπή ηαπηόηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ 

παηδηώλ ηνπο. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Πψο αηζζάλεζαη εζχ; (δει. πεξηζζφηεξν Έιιελαο/ίδα ή Αιβαλφο/ίδα ή θαη ηα 

δχν). Πνηα είλαη ε ηαπηφηεηα ζνπ; Πνχ αηζζάλεζαη φηη αλήθεηο; 

2. ε πνηα γιψζζα κηιάο κε ηα παηδηά ζνπ θαη γηαηί; 

3. ε πνηα γιψζζα ζνπ κηιάλε απηά θαη γηαηί; 

4. Ξέξνπλ ηα παηδηά ζνπ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα; 

5. Θα ήζειεο, λα δηδάζθνληαη ηελ αιβαληθή γιψζζα ζην ζρνιείν ηνπο; 

6. Πψο αηζζάλνληαη απηά ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο; 

7. Θα ήζειεο λα γπξίζνπλ θάπνηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Γ. Ραηζηζκόο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Ση ιεο γηα ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηε μελνθνβία ζηελ Διιάδα; 

2. Έρεηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο; 
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3. Έρεηο Έιιελεο/ίδεο θίινπο/εο; 

4. Έρεηο ζηελέο ζρέζεηο κε θάπνηνπο απφ απηνχο; Ση είδνπο ζρέζεηο; 

5. Πψο είλαη λα είζαη κεηαλάζηξηα/εο κεηέξα/παηέξαο; Πνηεο είλαη νη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο; 

 

 

Δ. Οηθνλνκηθή θξίζε, θαηλόκελν Brain Drain θαη ην πξνζθπγηθό δήηεκα. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Πσο βιέπεηο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; ε έρεη επεξεάζεη, αλ λαη ζε 

πνηνπο ηνκείο; 

2. Έρεηο αθνχζεη ην θαηλφκελν Brain Drain; 

3. Πσο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα; Ση πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

 

6.6.1. Πξώηνο ζεκαηηθόο άμνλαο : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο γνλείο, δήισζαλ φηη νη ιφγνη πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ, ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί. Ο  Πέηξνο θαη ε Καηεξίλα   , δήισζαλ φηη 

απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, γηα λα παξέρνπλ ζην παηδί ηνπο ηαηξηθή  

ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, πξάγκα πνπ δελ είραλ ζηε ρψξα ηνπο. πγθεθξηκέλα ν 

Πέηξνο δήισζε «Τελ πξώηε θνξά ήηαλ νηθνλνκηθνί ιόγνη, νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Καη 

ηε δεύηεξε θνξά ιόγσ πγεηάο» θαη ε Καηεξίλα δήισζε « Δδώ απνθάζηζα λα έξζσ… 

είρα έλα πξόβιεκα κε ην παηδί γηα απηό ήξζακε ζηελ Διιάδα ην 2000». Έλαο παηέξαο, 

ππνζηήξημε « Δεε λενιαία, όπσο όινη. Γελ έθακα θάηη ζπλεζηζκέλν. Γελ έθαλα θάηη. 

Όρη.»,  επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ, ηε λενιαία θπξίσο θαη 

πήξε ηελ απφθαζε λα έξζεη ζηελ Διιάδα. Οη κεηαλάζηεο γνλείο, νλεηξεχνληαλ έλα 

θαιχηεξν κέιινλ θαη κία θαιχηεξε δσή  γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο.  

 

Πίλαθαο 2. Καηαγξαθή ησλ ιφγσλ κεηαλάζηεπζεο ησλ γνλέσλ. 

Πνηνη ιφγνη ζαο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε; 

 Γπλαίθεο : Άλδξεο : 
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Πξνζσπηθνί 2/14 0/14 

Οηθνλνκηθνί 5/14 7/14 

χλνιν : 7/14 7/14 

 

Οη κεηαλάζηεο παηεξάδεο ηνπ δείγκαηνο, εξγάδνληαλ ή εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα σο 

νηθνδφκνη θαη εξγάηεο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Οη γπλαίθεο ηνπο αζρνινχληαλ κε ηα 

νηθηαθά ησλ ζπηηηψλ ηνπο, θαη κφλν δχν απφ απηέο εξγάδνληαλ σο νηθηαθνί βνεζνί ζε 

ζπίηηα Διιήλσλ. Ο Γηψξγνο ζηελ εξψηεζε, ηη δνπιεηά θάλεηο απάληεζε, «ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο», μεθίλεζε σο νηθνδφκνο θαη ηψξα έρεη αλαιάβεη ηε δηθή ηνπ 

επηρείξεζε, φκσο φπσο δήισζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, « Γελ είθακε 

δνπιεηά, δελ έρνπκε δνπιεηά ηώξα. Παιηά δνπιεύακε»  ε δνπιεηά ηνπ θηλδπλεχεη 

ζεκαληηθά. Έλαο γνλέαο, εξγαδφηαλ σο νηθνδφκνο θαη ζήκεξα είλαη άλεξγνο. 

Οη κεηαλάζηξηεο κεηέξεο, αζρνινχληαλ θαηά πιείζηνλ κε ηα νηθηαθά ζην ζπίηη ηνπο. 

Γχν απφ απηέο εξγάδνληαλ σο νηθηαθνί βνεζνί ζε άιια ζπίηηα. Ζ Φιψξα δήισζε 

απνγνεηεπκέλε  «όηη εξγάδεηαη ζε όηη δνπιεηά ηεο πξνθύςεη, θαη ζε δηαθεκηζηηθά». Οη 

ζχδπγνη ηνπο εξγάδνληαλ σο εξγάηεο θαη νηθνδφκνη. 

 

6.6.2. Γεύηεξνο ζεκαηηθόο άμνλαο : ρέζεηο κε ηε ρώξα 

θαηαγσγήο θαη ηε ρώξα δηακνλήο.  

 

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘ρέζεηο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ηελ ρψξα δηακνλήο’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

ρέζεηο κε ηε ρώξα θαηαγσγήο θαη ρώξα δηακνλήο 

1. Δπίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ 

Διιάδα. 

1.1 ΤΔΗ= Τςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

1.2 ΜΔΗ= Μέηξην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

1.3 ΔΔΗ= Διάρηζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο  

1.4 ΑΔΗ= Απνγνεηεπηηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

2. πρλφηεηα 

επίζθεςεο ζηε 

2.1 Δ= πάληα επίζθεςε 

2.2 Δ= Διάρηζηε ζπρλφηεηα 
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ρψξα θαηαγσγήο. 2.3 ΔΔΜΥ= Δπίζθεςε κία θνξά ηνλ ρξφλν 

2.4 ΔΓΣΦΥΚ= πζηεκαηηθή επίζθεςε, δχν κε ηξείο θνξέο 

ηνλ ρξφλν, ζηελ ρψξα θαηαγσγήο 

2.5 ΔΣΣΦΥ= πρλή επίζθεςε , ηξείο κε ηέζζεξηο θνξέο ηνλ 

ρξφλν 

3. Καηνηθία ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο 

3.1 ΓΟΥΚ= Γηαζέζηκν νίθεκα ζηελ ρψξα θαηαγσγήο 

3.2 ΜΟΥΚ= Με δηαζέζηκν νίθεκα ζηελ ρψξα θαηαγσγήο 

4. Πξνζθνξά πιηθψλ 

πξαγκάησλ ζηνπο 

ελαπνκείλαληεο 

ζπγγελείο/ θίινπο 

ζηελ παηξίδα 

4.1 ΑΑΠΓ= Αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζθνξά δψξσλ 

4.2 ΘΑΠΓ= Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζθνξά δψξσλ 

4.3 ΠΠΔΟΗΚ= Πξνζπκνπνίεζε γηα πξνζθνξά ζε επέιηθηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

4.4  ΓΠΟΗΚ= Γπζαλαζρέηεζε γηα πξνζθνξά ιφγσλ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

5. Δπηζπκία 

επαλαπαηξηζκνχ 

5.1 ΦΔΠ= Φηινδνμία γηα επαλάθακςε ζηελ παηξίδα 

5.2 ΑΑΔ= Άξλεζε ζηελ απφθαζε επηζηξνθήο 

5.3 ΓΔ= Γπζαλαζρέηεζε ζρεηηθά κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ 

5.4 ΔΑΠ= Δπηινγή βάζε ηεο απφθαζεο ησλ παηδηψλ 

 

ηελ εξψηεζε, αλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ηνπο θαη αλ ζέινπλ λα 

παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη  κε 

ηελ δσή ηνπο εδψ θαη δελ έρνπλ θαλέλα παξάπνλν. Ο Νηίλνο ππνζηήξημε φηη ζέιεη λα 

παξακείλεη ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο θάπνησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ην ζπίηη ηνπ, «Έρνπκε θάλεη θάπνηεο αγνξέο εδώ ζηελ 

Διιάδα, έρνπκε αγνξάζεη ζπίηη». Ο Πέηξνο θαη ν Βαζίιεο, θάλεθαλ δηραζκέλνη θαη 

απνγνεηεπκέλνη  ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Ο πξψηνο δήισζε «ζα κείλσ γηαηί δελ 

έρσ πνπ αιινύ λα πάσ, επραξηζηεκέλνο δελ είκαη»,  ν δεχηεξνο ππνζηήξημε φηη «ζηελ 

Διιάδα, δελ είλαη ηίπνηα ζίγνπξν κε ηελ δνπιεηά ηνπο». Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο 

απάληεζαλ ζεηηθά, κηα κεηέξα κάιηζηα ζχγθξηλε ηηο δπν ρψξεο θαη είπε « Δεεε ζε 

ζύγθξηζε κε ηε δσή πνπ γίλεηαη ζηελ Αιβαλία, εληάμεη είκαζηε θαιύηεξα, θαη ιόγσ ησλ 

παηδηώλ πνπ ζπνπδάδνπλ θαη απηά, ζέισ λα είκαη πξνο ην παξώλ, λα βνεζήζσ θη απηά 

ηα παηδηά…». Ζ Νίθε, αληίζεηα ππνζηήξημε « Καζόινπ, όκσο πξνζπαζνύκε γηα ράξε 

ηνπ παηδηνύ καο. Τώξα κε ηελ θξίζε ηίπνηα δελ καο αξέζεη εδώ. Πξνζπαζνύκε κόλν, 



[55] 
 

όπνπ πάεη θαη όπνπ καο βγάιεη ην θύκα». ηψξα κε ηε θξίζε δελ είλαη επραξηζηεκέλε 

εδψ. 

Ληγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο, δήισζαλ φηη δελ  δηαζέηνπλ ζπίηη ζηελ 

Αιβαλία, ελψ ε πιεηνςεθία δηαζέηεη ζπίηη ζην ρσξίν, ζαλ εμνρηθφ. Υαξαθηεξηζηηθή 

ήηαλ ε απάληεζε ηεο Καηεξίλαο, «Δθεί εκείο είθακε ζπίηη, ην δηθό καο, όκσο ην 

αθήζακε όηαλ ήξζακε από δσ. Τώξα δελ πάκε εθεί γηαηί όινη κεηαθνκίζαλ θαη θύγθαλε 

αιινύ ζε άιιν.. έρνπλ θύγθεη από εθεί», πνπ είπε φηη θάπνηε είραλ ζπίηη αιιά φηαλ 

απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, ην παξάηεζαλ θαη δελ ην έρνπλ πηα.  Ζ ζπρλφηεηα 

πνπ επηζθέπηνληαη ηελ παηξίδα ηνπο είλαη 2 θνξέο ην ρξφλν, άιινη γηα δηαθνπέο θαη 

άιινη είηε γηα  επράξηζηα γεγνλφηα (γάκνπο..)  είηε δπζάξεζηα (ζνβαξά αηπρήκαηα, 

ζαλάηνπο). Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ππνζηήξημαλ, φηη ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ δψξα 

ζε ζπγγελείο θαη θίινπο ζηελ Αιβαλία, αιιά απηέο νη ζπλήζεηεο άιιαμαλ κε ηελ 

θξίζε θαζψο δελ πεξηζζεχνπλ ρξήκαηα γηα ηέηνηα έμνδα. Έλαο παηέξαο είπε «Δεε αλ 

κπνξώ ε… Γελ ην ζπλεζίδσ απηό γηαηί δελ πεξηζζεύεη εύρνια.». Μία κεηέξα αλέθεξε 

«Πξνζπαζνύκε, αλαιόγσο λα έρνπκε ιεθηά ή ληελ έρνπκε πάκε…».  

Πέληε κεηαλάζηεο γνλείο δελ ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία, ν Μάλνο είπε « 

Τώξα όρη. Γελ κνπ αξέζεη εθεί», θαη ε Λίλα δειώλεη «Γελ λνκίδσ, ε παηξίδα κνπ πιένλ 

είλαη ε Διιάδα». Δληχπσζε πξνθαιεί ε απάληεζε κίαο κεηέξαο ε νπνία  ππνζηήξημε 

« Καη ήζεια θαη δελ ήζεια, ηώξα είκαη μέλε εθεί, δελ είζαη όπσο παιηά πνπ ήμεξα 

θόζκν θαη ζπγγελείο είρα πνιινύο, ηώξα μεραζηήθακε..» Ζ Βαζηιηθή  ζα ήζειε λα 

επηζηξέςεη γηαηί εθεί βξίζθνληαη  ηα αδέξθηα ηεο θαη νη ππφινηπνη ζπγγελείο ηεο. Γχν 

κεηέξεο απάληεζαλ φηη απνθαζίζνπλ ηα παηδηά ηνπο, απηνχο ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

δίπια ηνπο ζέινπλ λα βξίζθνληαη θαη ζηα γεξάκαηα, «… αλάινγα, θνληά ζηα παηδηά 

κνπ ζέισ λα είκαη. Αλ ηα παηδηά κνπ πάξνπλε ην δξόκν πξνο ηα πίζσ ίζσο..», «Κνληά 

ζηα παηδηά κνπ εθεί θαη εγώ»..  Σα γεξάκαηα ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ, 

πέληε ζπγθεθξηκέλα  δελ ην έρεη ζθεθηεί θαη δελ γλσξίδεη πνπ ζα ήζειε λα ηα 

πεξάζεη. Σέζζεξηο γνλείο επηιέγνπλ ηελ Διιάδα θαη ηξείο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο 

ηελ Αιβαλία. 

6.6.3. Σξίηνο ζεκαηηθόο άμνλαο: Δπηινγή γιώζζαο ,ρώξαο θαη 

θαηαζθεπή ηαπηόηεηαο. 
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Πίλαθαο 4 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Δπηινγή γιψζζαο, ρψξαο θαη θαηαζθεπή ηαπηφηεηαο ησλ ίδησλ θαη ησλ 

παηδηψλ ηνπο.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί Αλαθνξέο 

Δπηινγή γιώζζαο, ρώξαο θαη θαηαζθεπή ηαπηόηεηαο ησλ ίδησλ θαη ησλ παηδηώλ 

ηνπο. 

1. Αίζζεζε 

ηαπηφηεηαο. 

1.1 ΑΔΣΚΠΥΤ= Αίζζεζε 

ειιεληθήο ηαπηφηεηαο 

εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. 

1.2 ΑΑΣΔ= Αίζζεζε 

αιβαληθήο ηαπηφηεηαο 

ιφγσ εζληθφηεηαο. 

1.3 ΑΑΔΣΚΥΠΔ= Αίζζεζε 

αιβαληθήο θαη ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο, εμαηηίαο ηεο 

θαηαγσγήο θαη ησλ 

ρξφλσλ παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

2. Δπηινγή 

γιψζζαο ησλ 

γνλέσλ, 

επηθνηλσλίαο κε 

ηα παηδηά. 

2.1 ΑΥΔΓΑΠΑ= 

Απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ειιεληθήο γιψζζαο 

εμαηηίαο ηεο ακάζεηαο 

ησλ παηδηψλ ζηα 

αιβαληθά. 

2.2 ΑΥΑΓΓ= Απνθιεηζηηθή 

ρξήζε αιβαληθήο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο. 

2.3 ΥΡΓΤΓ= Υξήζε θαη ησλ 

δχν γισζζψλ. 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

8 

3. Δπηινγή 3.1 ΠΥΔΓΑΠΑ= 4 
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γιψζζαο 

επηθνηλσλίαο ησλ 

παηδηψλ κε ηνπο 

γνλείο.  

Πεξηζζφηεξε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, 

εμαηηίαο ηεο ακάζεηαο 

ησλ παηδηψλ ζηα 

αιβαληθά. 

3.2 ΥΡΓΤΓ= Υξήζε θαη ησλ 

δχν γισζζψλ. 

3.3 ΑΥΔΓ= Απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

3.4 ΥΑΓΓΠΥΔΓ= Υξήζε 

αιβαληθήο δηαιέθηνπ κε 

ηνπο γνλείο θαη κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ ρξήζε 

ειιεληθήο δηαιέθηνπ. 

 

 

 

 

 

1 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

 

     4. Γεμηφηεηεο ζηε 

κεηξηθή γιψζζα. 

      4.1ΤΔΑΓΜΓΛΧ= Τςειφ 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη      γξαθήο 

ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. 

     4.2 ΔΓΑΓΜΖ= Έιιεηςε 

γλψζεο, αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

κεηξηθήο γιψζζαο. 

      4.3ΗΔΑΜΔΓ= Ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη κέηξην 

επίπεδν γξαθήο. 

4.4 ΔΔΑΓ= Διάρηζην επίπεδν 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

     5.  Δπηζπκία 

εθκάζεζεο           ηεο Γ1 

ζην ζρνιείν. 

5.1 ΔΔΓΜΓ= Έληνλε επηζπκία 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζην ζρνιείν. 

5.2 ΔΓΜΓ= Δπηζπκία 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζην ζρνιείν. 

5.3 ΟΤΓΜΓ= Οπδέηεξε ζηάζε 

2 

 

 

8 

 

 

2 
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ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζην ζρνιείν. 

6. Γηακφξθσζε 

ηαπηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ. 

6.1 ΑΗΔΛΣ= Αίζζεζε 

ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 

6.2 ΑΗΑΛΒΣ= Αίζζεζε 

αιβαληθήο ηαπηφηεηαο. 

 

13 

 

1 

 

7. Βιέςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα 

εγθαηάζηαζε 

ησλ παηδηψλ ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο. 

7.1 ΑΔΠΥΚ= Αξλεηηθή 

ζηάζε εγθαηάζηαζεο ησλ 

παηδηψλ ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

7.2 ΑΔΥΚ= 

Αλαπνθαζηζηηθφηεηα  ζηελ 

επηινγή ρψξαο. 

7.3 ΘΔΠΥΚ= Θεηηθή ζηάζε 

ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

7.4 ΟΤΔΠΥΚ= Οπδέηεξε 

ζηάζε ζηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

7 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ άμνλα, νη  πεξηζζφηεξνη γνλείο απάληεζαλ φηη ε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηα παηδηά ηνπο είλαη θαη νη δχν γιψζζεο, 

θαη ε ειιεληθή θαη ε αιβαληθή. . Έλαο κεηαλάζηεο παηέξαο δήισζε  φηη ρξεζηκνπνηεί 

θαη ηηο δχν γιψζζεο: « Όηαλ γελλήζεθαλ ηα παηδηά κνπ εδώ, ζηόρνο κνπ ήηαλ λα ηνπο 

κάζσ πξώηα ηελ αιβαληθή γιώζζα, όπσο ην ζθέθηεθα εγώ ηώξα… ηε ζηηγκή πνπ ηα 

παηδηά ζα έξρνληαλ ε ειηθία λα κπνύλε ζηα ζρνιεία ζα καζαίλαλε κόλν ειιεληθά, 

νπόηε δελ ζα καζαίλαλε πνηέ αιβαληθά….».  Οη κεηαλάζηεο γνλείο, πνπ δήισζαλ ηελ 

αιβαληθή γιψζζα, ππνζηήξημαλ φηη ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα γλσξίζνπλ θαη λα κελ 

μεράζνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Πξέπεη λα ηελ γλσξίδνπλ θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ηελ επηιέγνπλ νη ίδηνη ζην ζπίηη. Έλαο αθφκε κεηαλάζηεο παηέξα 
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ππνζηήξημε θαηεγνξεκαηηθά φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ αιβαληθή γιψζζα: « Αιβαληθά 

κόλν γηαηί δελ ζέισ λα ράλνπλ ηελ γιώζζα». Γχν γνλείο δήισζαλ φηη κηιάλε ειιεληθά 

κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο δελ γλσξίδνπλ ηελ αιβαληθή γιψζζα ηα παηδηά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά δειψλεη κία κεηέξα: « Διιεληθά, αθνύ ηα αιβαληθά δελ ηα 

θαηαιαβαίλνπλ θαη πνιύ». 

 

Πίλαθαο 5. Καηαγξαθή επηινγήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο. 

ε πνηα γιψζζα κηιάο κε ηα παηδηά ζνπ; 

 Γπλαίθεο Άλδξεο 

Αιβαληθά 1/14 2/14 

Διιεληθά 1/14 1/14 

Καη ηηο δχν γιψζζεο 5/14 4/14 

χλνιν: 7/14 7/14 

 

Αληίζεηα, ζηελ εξψηεζε, πνηα γιψζζα επηιέγνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κηιάλε ζηνπο 

γνλείο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απάληεζε, ηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα παηδηά ηνπο 

απηή ηελ γιψζζα έκαζαλ, ζην ζρνιείν απηή ηελ γιψζζα δηδάζθνληαη θαη επνκέλσο, 

απζφξκεηα ζνπ απαληάλε ζηα ειιεληθά, αθφκε θαη αλ νη γνλείο έρνπλ ξσηήζεη θάηη 

ζηελ αιβαληθή γιψζζα. «Τα παηδηά κνπ πην πνιύ ειιεληθά κηιάλε..» δήισζε έλαο 

παηέξαο, «Διιεληθά, απηά γλσξίδνπλ, εδώ πήγαλ ζρνιείν..», «.. ζηα ειιεληθά, έηζη κνπ 

απαληάλε…». 

Πίλαθαο 6. Καηαγξαθή επηινγήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ. 

ε πνηα γιψζζα ζνπ κηιάλε ηα παηδηά ζνπ ; 

 Γπλαίθεο Άλδξεο 

Αιβαληθά 0/14 0/14 

Διιεληθά 7/14 6/14 

Καη  ηηο δχν γιψζζεο 0/14 1/14 

χλνιν: 7/14 7/14 
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Σα παηδηά ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γλψξηδαλ λα δηαβάδνπλ θαη λα 

γξάθνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οη πεξηζζφηεξνη είραλ ρακειφ πξνο κέηξην 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη γξαθήο.  

Οη γνλείο, έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζπκία θαη ελζνπζηαζκφ ζην λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά 

ηνπο ηελ αιβαληθή γιψζζα ζην ζρνιείν ηνπο.  Πξέπεη λα ηελ γλσξίδνπλ ηελ κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα θαη κηα ηέηνηα πξφηαζε ζα εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε απηή. Ζ Λίλα 

δήισζε « Ναη ζα ήζεια, έπξεπε λα έρεη γίλεη απηό, ππήξρε έλα ζρνιείν αιιά ήηαλ 

καθξπά θαη δελ κπνξνύζα λα ηα ζηείισ ηα παηδηά. Υπάξρεη έλα ηέηνην ζρνιείν ζηελ 

Θεζζαινλίθε, κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Θα ηα έζηειλα ηα παηδηά ηα παηδηά αιιά ιόγσ 

απνκάθξπλζεο δελ κπνξνύζα λα ηα ζηείισ. Δε θαη ηα καζαίλσ ζην ζπίηη, όζν 

κπνξνύζα έθαλα θαη θάηη μέξνπλ. Να  δηαβάδνπλε πνιύ θαιά δηαβάδνπλε λα ηα 

γξάςνπλε κε δπζθνιία λνκίδσ».  

 

Πίλαθαο 7. Καηαγξαθή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

ζην ζρνιείν.  

Θα ήζειεο λα δηδάζθνληαη ζηελ κεηξηθή γιψζζα ζην ζρνιείν ηνπο; 

 Γπλαίθεο Άλδξεο 

Ναη 7/14 7/14 

Όρη 0/14 0/14 

χλνιν: 7/14 7/14 

 

Οη κεηαλάζηεο γνλείο, πέξαζαλ δχζθνιά ζηελ Διιάδα ηα πξψηα ρξφληα. Ήξζαλ ζε 

κία μέλε ρψξα γηα κία θαιχηεξε δσή θαη έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα. Σν 

γεγνλφο φηη δελ γλψξηδαλ ηελ γιψζζα, ηνπο δπζθφιεςε ζε κεγάιν βαζκφ. Κπξίσο ηηο 

κεηέξεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε γηαηξνχο θαη δαζθάινπο. Γελ 

κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ζηελ βνήζεηα θαλελφο, δελ δηέζεηαλ θαη ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα γηα λα είλαη λφκηκνη ζηελ Διιάδα,, θαη απηφ ηνπο έθεξε πνιιά εκπφδηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Μία κεηέξα δήισζε « Σηελ αξρή πνιιά, δελ ήμεξα ηε γιώζζα, 

ζην γηαηξό δελ κπνξνύζα λα εμεγήζσ πνιιά πξάγκαηα. Όκσο ζην κέιινλ θηηάμαλε ηα 

πξάγκαηα». Έλαο παηέξαο είπε « ε αξθή είλαη δύζθνια. Απ όια, απ όιεο ηηο πιεπξέο..». 
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Πίλαθαο 8. Καηαγξαθή ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ  ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο. 

Πσο αηζζάλνληαη ηα παηδηά ζνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο; 

 Γπλαίθεο Άλδξεο 

Αιβαλνί 0/14 0/14 

Έιιελεο 7/14 7/14 

Αιβαλνί θαη Έιιελεο 0/14 0/14 

χλνιν : 7/14 7/14 

 

ηελ εξψηεζε, αλ ζα ήζεια νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία, 

πέληε γνλείο δήισζαλ φηη δελ επηζπκνχλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ 

Αιβαλία ζα μεθηλήζνπλ απφ ην κεδέλ, ελψ εδψ έρνπλ ρηίζεη ην κέιινλ ηνπο. Μία 

κεηέξα ηφληζε « Τειεπηαία δελ μέξσ πνπ λα πάκε, νύηε εδώ νύηε εθεί. Απηό είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα απαληήζσ..» Έμη γνλείο, απάληεζαλ επαηζζεηνπνηεκέλα, φηη 

απνθαζίζνπλ ηα παηδηά ηνπο, φηη η ίδηνη ζειήζνπλ. « όπνπ ζέινπλ ηα παηδηά, όπνπ είλαη 

πην θαιά γηα απηνύο..» είπε  κηα κεηέξα. Μφλν δχν γνλείο επηζπκνχζαλ ηελ επηζηξνθή 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ παηξίδα ηνπο. «Ναη ζα ην ήζεια πνιύ απηό..» απάληεζε έλαο 

παηέξαο. 

 

Πίλαθαο 9. Καηαγξαθή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Πψο αηζζάλεζαη εζχ; (δει. πεξηζζφηεξν Διιελίδα ή Αιβαλίδα ή θαη ηα δχν). Πνηα 

είλαη ε  ηαπηφηεηά ζνπ; Πνχ αηζζάλεζαη φηη αλήθεηο; 

 Γπλαίθεο Άλδξεο 

Αιβαλφο/ίδα 2/14 3/14 

Έιιελαο/ίδα 1/14 1/14 

Καη ηα δχν 4/14 4/14 

χλνιν: 7/14 7/14 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πψο ληψζνπλ νη ίδηνη, πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπο 

ηέζζεξηο κεηέξεο θαη ηέζζεξηο παηεξάδεο ππνζηήξημαλ φηη ληψζνπλ θαη Έιιελεο θαη 

Αιβαλνί ηαπηφρξνλα. Σα κηζά ηνπο ρξφληα βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία, φπνπ εθεί 
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γελλήζεθαλ θαη ηα ππφινηπα κηζά ζηελ Διιάδα, νπνχ εδψ είλαη ε δσή ηνπο θαη δνχλε 

κε ηηο ειιεληθέο παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο. Ζ Βαζηιηθή δήισζε « Η ηαπηόηεηα κνπ δελ 

αιιάδεη, Αιβαλίδα είκαη, αιιά έρσ λα πσ αο πνύκε όηη ε παξνηκία ηζρύεη, όπνπ δεηο 

εθεί παηξίο, γηα κέλα απηό δειαδή». Ο Σάθεο ηφληζε  « είκαη Αιβαλόο, Αιβαλόο θαη 

κέλσ ζηελ Διιάδα».  Ο Μάθεο απάληεζε κε δπζθνιία θαη χζηεξα απφ αξθεηή ζθέςε  

«ζα ήζεια λα ληώζσ Έιιελαο αιιά δελ κνπ βγαίλεη».   

 

 

6.6.4. Σέηαξηνο ζεκαηηθόο άμνλαο: Ραηζηζκόο θαη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. 

 

Πίλαθαο 10 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Ραηζηζκφο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο’. 

 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Ραηζηζκόο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

1. Απφςεηο ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν 

ηνπ ξαηζηζκνχ 

1.1 ΑΡ= Αξλεηηθή 

ζηάζε έλαληη ηνπ 

ξαηζηζκνχ 

1.2 ΑΤΡ= Απνδνρή 

ηεο χπαξμεο ηνπ 

ξαηζηζκνχ 

1.3 ΓΤΡΚΣ= Γλψζε 

χπαξμεο ηνπ 

ξαηζηζκνχ ζηνλ 

θξαηηθφ ηνκέα 

5 

 

 

8 

 

 

1 

2. Δκπεηξίεο 

ξαηζηζκνχ 

2.1 ΜΡΒ= Μεδακηλά 

βηψκαηα 

ξαηζηζκνχ 

9 
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2.2 ΔΔΦΡ= Διάρηζηεο 

εκπεηξίεο ζην 

θαηλφκελν ηνπ 

ξαηζηζκνχ 

2.3  ΡΒ= Ραηζηζηηθά 

βηψκαηα 

3 

 

 

 

2 

3. Φηιηθέο ζρέζεηο κε 

Έιιελεο πνιίηεο 

3.1 ΤΦ= Ύπαξμε 

θηιηθψο ζρέζεσλ 

3.2 ΔΦ= Διάρηζηεο 

θηιηθέο ζρέζεηο 

13 

 

 

1 

4. Δίδνο θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κε 

Έιιελεο 

4.1 ΤΣ= Ύπαξμε 

ηππηθψλ ζρέζεσλ 

4.2  ΔΥ= ρέζεηο 

επαγγεικαηηθνχ 

ραξαθηήξα 

4.3  ΤΦ= Ύπαξμε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ 

4.4 ΤΦ= Ύπαξμε 

ζηελψλ ζρέζεσλ 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

5. Δκπφδηα ησλ 

κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο 

5.1 ΓΓΑΠ= 

Γξαθεηνθξαηηθέο 

δπζθνιίεο ζρεηηθά 

κε ηελ άδεηα 

παξακνλήο 

5.2 ΓΜΠ= Γπζθνιίεο 

ζρεηηθά κε ην 

ζρνιείν θαη ηε 

κφξθσζε ησλ 

παηδηψλ 

5.3  ΓΠΠΠΑΠΥ= 

Γπζθνιίεο θαηά ην 

πξψηκν ζηάδην ηεο 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 
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πξνζαξκνγήο ηνπο 

θαη αληηκεηψπηζή 

ηνπο θαηά ην πέξαο 

ησλ ρξφλσλ 

5.4 ΚΓΜΓ= Κακία 

δπζθνιία σο 

κεηαλάζηεο γνλέαο 

5.5 ΓΟΚ= Γπζθνιίεο 

εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

5.6 ΤΠΓ= Ύπαξμε 

πνιιψλ δπζθνιηψλ 

5.7 Γπζθνιίεο θαηά 

ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

6. Απφςεηο γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηα 

ξαηζηζηηθά 

βηψκαηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο 

6.1 ΤΡΒΠ= Ύπαξμε 

ξαηζηζηηθψλ 

βησκάησλ ησλ 

παηδηψλ 

6.2  ΜΡΔΠ= 

Μεδακηλέο 

ξαηζηζηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ 

6.3 ΑΘ= Άγλνηα επί 

ηνπ ζέκαηνο 

2 

 

 

 

11 

 

 

 

 

1 

 

Γηα ηνλ ξαηζηζκφ νη κεηαλάζηεο γνλείο δελ είραλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο, θαη νη 

απαληήζεηο πεξηνξίδνληαλ ζην φηη ππάξρεη ζηνλ θφζκν απηφ ην θαηλφκελν θαη δελ 

ζπκθσλνχλ κε απηφ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ δελ είρε ζρεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα απφ απηφ ην θαηλφκελν. Έλαο κεηαλάζηεο παηέξαο δήισζε « 

Υπάξθεη ξαηζηζκό. Δεεε έλα είδνο ξαηζηζκόο, εε όρη ην, ηε θνηλσλία. Κξαηηθό 
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ξαηζηζκό… δελ έθνπκε όια ηα δηθαηώκαηα πνπ έθνπλε νη Έιιελεο..» Σέζζεξηο 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη παιηφηεξα είραλ ππνζηεί ξαηζηζκφ, αιιά ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ, δελ ηνπο έρεη κείλεη ζην κπαιφ θάπνην έληνλν πεξηζηαηηθφ.  

Σα παηδηά ηνπο, δελ είραλ βηψζεη πνηέ ξαηζηζκφ θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο 

ληψζνπλ Έιιελεο. Αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζηελ Διιάδα πιένλ, έρνπλ έξζεη απφ 

κηθξή ειηθία εδψ θαη πνιινί έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, έρνπλ θνηηήζεη ζε 

ειιεληθά ζρνιεία, θαη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή λννηξνπία. «Τνπο έρσ ξσηήζεη 

πνιιέο θνξέο θαη δελ έρνπλ θάηη αο πνύκε όηη ηνπο έρεη ζηηγκαηίδεη ζε ζρέζε κε ηνλ 

ξαηζηζκό…» είπε κία κεηαλάζηξηα κεηέξα. Μφλν ηα ραξηηά ηνπο θξαηάλε πίζσ θαη 

δειψλνπλ ηελ αιβαληθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

 

Όινη έρνπλ ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη Διιελίδεο, θαη ζρεδφλ φινη έρνπλ αλαπηχμεη  

ζρέζεηο παξαπάλσ απφ επαγγεικαηηθέο. Φηιηθέο, θνπκπάξνπο θαζψο θαη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Οη κεηέξεο, δήισζαλ φηη έρνπλ άξηζηεο ζρέζεηο «Σεβόκαζηε 

ηνπο Έιιελεο, ηνπο αγαπάκε θαη ην ίδην θάλνπλ θαη απηνί».  

 

 

6.6.5. Πέκπηνο ζεκαηηθόο άμνλαο: Οηθνλνκηθή θξίζε, θαηλόκελν 

Brain Drain θαη ην πξνζθπγηθό δήηεκα. 

 

Πίλαθαο 11 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Οηθνλνκηθή θξίζε, ην θαηλφκελν Brain Drain θαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Οηθνλνκηθή θξίζε, ην θαηλόκελν Brain Drain θαη ην πξνζθπγηθό δήηεκα. 

1.Δπίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

γνλέσλ κεηαλαζηψλ. 

1.1 ΜΔΟΗΚΔ= 

Μεδακηλή επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ράξηλ 

ηεο ζηαζεξήο εξγαζίαο. 

2 

 

 

4 
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1.2 ΔΟΗΣ= Δπηπηψζεηο 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

1.3 ΠΑΟΗΚ= Πξφθιεζε 

ηεο αλεξγίαο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 

8 

2. ηάζεηο ζην θαηλφκελν 

Brain Drain. 

2.1 ΑΦ= Αξλεηηθή 

ζηάζε ζην θαηλφκελν. 

2.2 ΘΠΔΔ= Θεηηθή 

ζηάζε ζε πεξίπησζε 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

2.3 ΟΤ= Οπδέηεξε 

ζηάζε. 

11 

 

2 

 

1 

3.Απφςεηο ζρεηηθά κε ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

3.1 ΓΔΕ= Γπζαξεζηεκέλε 

έθθξαζε επί ηνπ 

δεηήκαηνο. 

3.2 ΑΘ= Άγλνηα επί ηνπ 

ζέκαηνο. 

11 

 

 

 

3 

4.Απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

παξέκβαζε ηεο Διιάδαο 

ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

4.1 ΑΔΚΔΓ= ηάζε 

αδξάλεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαη επηζπκία 

δξαζηεξηνπνίεζεο. 

4.2 ΑΔΑΕΠΔ= Αδπλακία 

ηεο Διιάδαο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηεο Δπξψπεο. 

7 

 

 

7 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο, ζε φια ηα 

επίπεδα. Ο Σάθεο δήισζε « Μαο έρεη επεξεάδεη όινπο. Καη ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Δεε 

ηα ινηπά, δελ έρεη δνπιεηά. Απηό. Δίρε πεξηζζόηεξε δνπιεηά, ηώξα δελ έθεη, ηώξα 

δπζθνιεπόκαζηε πνιύ, γηα λα βγάινπκε θαλέλα κεξνθάκαην..» Σα πεξηηηά έμνδα έρνπλ  
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ζηακαηήζεη, ηα ηαμίδηα ζηηο δηαθνπέο ηνπο επίζεο. Γειψλνπλ φηη φια είλαη 

πεξηνξηζκέλα πιένλ. Αξθεηνί ράζαλε ηελ δνπιεία ηνπο θαη έκεηλαλ άλεξγνη. Ο 

Λάδαξνο ηφληζε « Γύζθνια… ηα ιεθηά δελ ηα παίξλνπκε ζηελ κέξα πνπ πξέπεη θαη 

δπζθνιεπόκαζηε λα πιεξώλνπκε ελνίθηα θαη ινγαξηαζκνύο..».  Αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, αθφκε θαη γηα ηα απαξαίηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε απάληεζε ηνπ Νηίλνπ , ν νπνίνο δήισζε « Η ειιεληθή θξίζε εκέλα κε βξήθε 

…κε έρεη βξεη ζε ζηαζεξή δνπιεηά θαη δόμα ην Θεό γηα απηό.. Δεε δελ κε έρεη επεξεάζεη 

θαη ηόζν..».  

Σν θαηλφκελν «Brain Drain» δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηνπο κεηαλάζηεο γνλείο. 

Μνιαηαχηα, εμέθξαζαλ ηελ γλψκε ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη 

κηα επψδπλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, νη λένη θαη εηδηθά απηνί πνπ έρνπλ θνηηήζεη θαη 

ζπνπδάζεη, πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηελ ρψξα ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ζε απηήλ  φζα 

πεξηζζφηεξα κπνξνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βνεζήζνπλ ηελ Διιάδα λα πεξάζεη 

ηελ θξίζε πνπ δηαλχεη, θαη έηζη ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιφ θαη επήκεξν κέιινλ. « 

Δίκαη θαηά, λα κείλνπλ εδώ, λα δνπιεύνπκε, λα ην μαλαπάκε όπσο ήηαλ» είπε έλαο 

κεηαλάζηεο παηέξαο. Ζ θπγή είλαη κηα δχζθνιή απφθαζε, θαη πνιινί γνλείο ηελ 

ζπλέδεζαλ κε ηελ δηθή ηνπο θπγή θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ νη ίδηνη αληηκεηψπηζαλ. Μία 

κεηέξα είπε « .. ε άπνςή κνπ είλαη όηη  ηα παηδηά παίξλνπλ πηπρία, ζπνπδάδνπλ εδώ, 

θάλνπλ ην δηδαθηνξηθό ηνπο θαη ηα κεηαπηπρηαθά ηνπο γηα λα δνπιεύνπλ ζηε ρώξα ηνπο 

θαη λα πξνζθέξνπλ ζηε ρώξα ηνπο, ζηε παηξίδα ηνπο. Γελ είλαη θαιό, όπσο θαη εγώ δελ 

έλησζα θαιά λα θεύγσ από ηε ρώξα κνπ, θαζέλαο πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνλ ηόπν 

ηνπ..» Σξείο κεηαλάζηεο γνλείο, ππνζηήξημαλ φηη ν θάζε άλζξσπνο γλσξίδεη ην δηθφ 

ηνπ θαιφ, θαη είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ, « ... θάζε έλαο ζα 

απνθαζίζεη γηα ηε δσή ηνπ κόλνο ηνπ. Ακ βιέπεη πνπ ην κέιινλ είλαη δύζθνια εδώ ζηε 

ρώξα ηνπ , ελλνείηαη πνπ όπσο θαη εγώ πνπ έθπγα από ηε ρώξα κνπ . Γελ είλαη 

παξάμελν.». ε πεξίπησζε πνπ βξνπλ κηα δνπιεηά κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ, θαη 

κία δνπιεηά βαζηζκέλε ζην δηθφ ηνπο επάγγεικα, νθείινπλ λα ην ζθεθηνχλ ζνβαξά. 

Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο γνλείο σο κία «ράιηα, 

απαξάδεθηε θαη ηξαγηθή θαηάζηαζε», ε Λίλα ηφληζε « .. ε θαηάζηαζε κνπ θαίλεηαη 

πάξα πνιύ δύζθνιε..», κία κεηέξα δήισζε « … ε θαηάζηαζε είλαη δύζθνιε, 

ζηελαρσξηέκαη λα ηνπο βιέπσ ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ θξίζε θαη ηελ θαθνθαηξία, ηα 

πάληα. Λππάκαη, ζηελαρσξηέκαη θαη ιέσ αο πνύκε δελ ηνπο ζθνηώλεη ν πόιεκνο θαη 

ηνπο ζθνηώλεη ην θξύν, δύζθνια ηα πξάγκαηα..».  Πνιινί , βιέπνληαο ηνπο πξφζθπγεο 
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ζπκήζεθαλ ηελ δηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δνχζαλ νη ίδηνη φηαλ 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα. Θιίβνληαη, κε ην ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη πηζηεχνπλ 

φηη ε Διιάδα ζαλ ρψξα κφλε ηεο δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά γηα λα αληηκεησπίζεη 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Απαξαίηεηε είλαη ε βνήζεηα ηεο Δπξψπεο γηα λα βξεζνχλ 

ιχζεηο ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα. « Η Διιάδα, ήδε πεξλάεη θξίζε θαη νη πξόζθπγεο θαη 

απηνί πνπ θεύγνπλ από ηα ζπίηηα ζνπο γηα κία θαιύηεξε δσή θαη δπζηπρώο δελ ηελ 

βξίζθνπλε ζηελ Διιάδα. Η Διιάδα από κόλε ηεο είλαη ζε δύζθνιε ζέζε».  Ζ Νίθε, 

δήισζε « Απηό είλαη κεγάιν ζέκα, δελ είλαη εύθνια, πάιη δελ κπνξείο λα ηελ δηώμεηο κε 

ην έηζη ζέισ, αθνύ έρνπλ αλάγθε θαη δεηάλε βνήζεηα.. δελ είλαη ζέκα Διιάδαο, είλαη 

ζέκα Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ κπνξεί λα ην ιύζεη κόλν ε Διιάδα απηό, αιιά πξέπεη 

λα απνθαζίζνπλ ηα άιια θξάηε..»  

 

 

Κεθάιαην 7. Ζ Έξεπλα ησλ θνηηεηώλ 
 

7.1  ηνρνζεζία 

 

ε απηή ηελ έξεπλα επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ θνηηεηψλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζή ηνπο, ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ηηο κειινληηθέο ηνπο 

θηλήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δπίζεο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, 

ζηελ έξεπλα αλαθέξνληαη κε ςεπδψλπκα. 

 Οη ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαλ απφ 41 εξσηήζεηο θαη βαζίζηεθαλ ζηνπο παξαθάησ 

ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 Πνηέο είλαη νη βιέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο; 

 Πφζν γλσξίδνπλ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη πφζν ζπρλά θάλνπλ 

ρξήζε ηεο. 

 Ση είδνπο ζρέζεηο έρνπλ κε Έιιελεο θαη κε νκνεζλείο; 
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 Πψο αηζζάλνληαη ζε ζρέζε κε ηε ηαπηφηεηά ηνπο; 

 Δάλ έρνπλ βηψζεη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δηαθξίζεηο; 

 Πνηά είλαη ε ζηάζε ζηελ ηδέα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ή λέαο 

κεηαλάζηεπζεο; 

 Πνηέο είλαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο; 

 Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

 Πσο αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν «Brain Drain»; 

 Πνηά είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα; 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαθξηβσζνχλ νη απφςεηο 

θαη λα απνηππσζνχλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο γηα ηηο γιψζζεο, 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ 

καζεηψλ δνκήζεθαλ γχξσ απφ ηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

 

Α. πνπδέο 

Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνλ ζεκαηηθφ άμνλα είλαη: 

1. Γηα πνηνπο ιφγνπο επέιεμεο λα ζπνπδάζεηο θαη γηα πνηφλ ιφγν ζην 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ επίπεδν; 

2.Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα επηηπρία ζηηο ζπνπδέο; 

 

Β. Απόςεηο γνλέσλ πεξί εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

 

1. Πνηα άπνςε έρνπλ νη γνλείο ζνπ γηα ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

2. Ση πηζηεχνπλ φηη ζα ζνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη ζπνπδέο; 

3. Ση πεξηκέλνπλ απφ ζέλα ζην κέιινλ; Α) Να βξεηο δνπιεηά θαη λα παξακείλεηο 

ζηελ Διιάδα; Β) λα παο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο; Γ)θάπνπ αιινχ; 
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Γ. Γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή απηή ήηαλ: 

 

1. Πνηα είλαη ε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

2. Μηιάο ηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

3. Δάλ λαη, κε πνηνπο; Πφηε; ε ηη επίπεδν; 

4. Ξέξεηο λα γξάθεηο θαη λα δηαβάδεηο ζηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

5. ε ηη επίπεδν; 

6. θέθηεζαη λα ηελ εκπινπηίζεηο; Αλ λαη, γηα πνην ιφγν θαη κε πνηφλ ηξφπν; 

7. ην ζπίηη ηη γιψζζα κηιάο; 

8. Με πνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο, ληψζεηο πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε; 

9. Με πνηα γιψζζα πηζηεχεηο φηη ζπλδέεζαη πεξηζζφηεξν; 

 

Γ. Γηακόξθσζε ηαπηόηεηαο. 

Σν θχξην εξψηεκα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

 

1. Πνηα ληψζεηο φηη είλαη ε ηαπηφηεηα ζνπ; Νηψζεηο πεξηζζφηεξν Αιβαλφο ή 

Έιιελαο; Καη ηα δχν; Γηαηί; 

 

 

Δ. Γηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο; 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Γηαηεξείο δεζκνχο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο; Δάλ λαη ζε ηη επίπεδν; 

2. Γηαηεξείο επαθή κε θάπνηνπο αλζξψπνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, 

κε πνηνπο; 

3. Δπηζθέπηεζαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, πφζν ζπρλά; Γηα πνηφ ζθνπφ; 

 

η. Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη κε νκνεζλείο. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο; 
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2. Ση γιψζζα κηιάο κε απηνχο; 

3. Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο; 

4. Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζην Παλεπηζηήκην κε Έιιελεο θαη 

κε νκνεζλείο; 

 

 

Ε. Απόςεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Έλαο αιινδαπφο έρεη ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο κε έλαλ Έιιελα ζηελ 

Διιάδα; 

2. Δίλαη ε Διιάδα θηιηθή ρψξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο; 

3. Αηζζάλεζαη φηη είζαη θνηλσληθά απνδεθηφο/ή ζηελ Διιάδα; 

 

Ζ. Αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεσλ. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Έρεηο πέζεη πνηέ ζχκα δηαθξίζεσλ; Δάλ λαη , ζε πνηα/εο πεξίπησζε/εηο; 

2. Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ζνπ; Δάλ λαη, ζε πνηα 

πεξίπησζε/εηο; 

3. Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ; Δάλ λαη, ζε πνηα/εο 

πεξίπησζε/εηο; 

 

Θ. ρέδηα κόληκεο εγθαηάζηαζεο θαη θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ Διιάδα. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. θνπεχεηο λα εγθαηαζηαζείο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ζνπ κειινληηθά; 

2. Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

3. Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Αιβαλία; 

4. Έρεηο θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Διιάδα; 

5. Έρεηο θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Αιβαλία; 
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Η. θέςεηο γηα λέα κεηαλάζηεπζε θαη επαλαπαηξηζκό. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο εζχ λα είραλ κεηαλαζηεχζεη νη γνλείο ζνπ; ηελ 

Διιάδα (φπσο έγηλε) ή θάπνπ αιινχ; 

2. ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο εζχ κειινληηθά λα δήζεηο; 

3. Αλέθεξε αλ είλαη ζηα ζρέδηα ηα δηθά ζνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ ε πξννπηηθή 

κηα λέαο κεηαλάζηεπζεο ή επαλαπαηξηζκφο; 

 

ΗΑ. Οηθνλνκηθή θξίζε, πξνζθπγηθό δήηεκα θαη θαηλόκελν Brain Drain. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ήηαλ: 

1. Πνηα ε άπνςε ζνπ γηα ηελ νηθ0νλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; 

2. Καηά πφζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε εζέλα πξνζσπηθά θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ; 

3. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ ζε λέα 

κεηαλάζηεπζε; 

4. Έρεη αθνχζεη γηα ην θαηλφκελν Brain Drain; Πνηα ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; 

5. Πψο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα; Ση πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

 

7.2 πκκεηέρνληεο 

 

 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο, 10 κεηαλάζηεο θνηηεηέο, Αιβαληθήο θαηαγσγήο. φπνπ νη 

ίδηνη θνηηνχλ ζε ειιεληθά παλεπηζηήκηα ΑΔΗ.. πγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ 8 θνξίηζηα 

θαη 2 αγφξηα.  Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θνηηεηέο, εμέθξαζαλ φηη επέιεμαλ ηελ 

ζρνιή θνίηεζήο ηνπο θαηά ηελ αξέζθεηα ηνπο εθηφο απφ δχν θαηά ηνπο νπνίνπο ν 

έλαο θαηέιεμε ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδίν ηπραία θαη ν άιινο γηα ιφγνπο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

 

Πίλαθαο 1.Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

πκκεηέρνληεο 

Φύιν Κνξίηζηα: 8 
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Αγόξηα: 2 

Ζιηθία 18-22 

Υώξα θαηαγσγήο Αιβαλία 

Υώξα γέλλεζεο Διιάδα 

Πόιε/Πεξηνρή γέλλεζεο Θεζζαινλίθε: 9 

Αζήλα: 1 

ρνιή θνίηεζεο ΑΔΗ 

Πόιε θνίηεζεο Θεζζαινλίθε: 9 

Αζήλα: 1 

 

7.3  Μέζνδνο 

7.3.1. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα δηεθπεξαηψζεθε βάζε 10 δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ  

κεηαλαζηψλ θνηηεηψλ απφ ηελ Αιβαλία. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν επηιέρζεθε ε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ 41 εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. 

7.3.2.  Σπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ έξεπλα έιαβε κέξνο ζηελ Θεζζαινλίθε, θαηά ην δηάζηεκα ηνπ Ννεκβξίνπ θαη 

Γεθεκβξίνπ  ηνπ 2016. Οη ζπλεληεχμεηο  ήηαλ ίδηεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη 

πξαγκαηψζεθαλ ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ 

άλεζε. Τπάξρνπλ ζηηγκέο θαηά ηηο ερνγξαθήζεηο πνπ νη θνηηεηέο ληψζνπλ ακήραλα 

θαη εθδειψλνληαη πξνθνξηθέο αζάθεηεο θαη ειάρηζηεο θνξέο ηξεκάκελε θσλή θαη 

ζεκεία παχζεο. 

Ζ θάζε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηνχληαλ αηνκηθά θαη ε δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά 

έθαζηνο. Όινη έδεημαλ πξνζπκία λα βνεζήζνπλ θαη λα δψζνπλ ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο παξά ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα εθηελείο θαη έδηλαλ ζαθή αηηηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπο. 

Διάρηζηεο εξσηήζεηο απαληήζεθαλ κνλνιεθηηθά απφ ειάρηζηνπο. 

εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη φινη ήηαλ έδεημαλ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο, πξνζθπγηάο, κεηαλάζηεπζεο, θνηλσληθήο έληαμεο θαη πιήξε γλψζε θαη 
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ελεκέξσζε ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Διιάδα. 

 

7.4 Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

Απφ ηελ πνηνηηθή ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνθχπηνπλ νη 130 θψδηθεο  

νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 42 θαηεγνξίεο  θαη εληάρζεθαλ ζηνπο παξαθάησ 11  

ζεκαηηθνχο  άμνλεο : 

Α)  πνπδέο 

Β) Απφςεηο ησλ γνλέσλ πεξί εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο 

Γ) Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. 

Γ) Γηακφξθσζε ηαπηφηεηαο. 

Δ) Γηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο. 

Σ) Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη νκνεζλείο. 

Ε) Απφςεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Ζ) Αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεσλ. 

Θ) ρέδηα κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία. 

Η) θέςεηο γηα λέα κεηαλάζηεπζε θαη επαλαπαηξηζκφ. 

ΗΑ) Οηθνλνκηθή θξίζε, θαηλφκελν «Brain Drain» θαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

 

 

 

7.4.1. Πξώηνο ζεκαηηθόο άμνλαο :  πνπδέο 

 

Πίλαθαο 2 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘πνπδέο’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

πνπδέο 
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1. Λφγνη επηινγήο 

επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ. 

1.1 ΔΔΠΔΑ= Δπηινγή 

επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ βάζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο. 

1.2 ΔΔΠΑ= Δπηινγή 

επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ βάζε 

αξεζθείαο. 

1.3 ΣΔ= Σπραία 

επηινγή ζρνιήο. 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

2. Απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ επηηπρία  

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

2.1 ΔΑΔ= 

Δπαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ην 

είδνο ζπνπδψλ. 

2.2 ΟΔΠ= 

Οινθιήξσζε 

ζπνπδψλ θαη 

έθδνζε πηπρίνπ. 

2.3 ΟΤΒ= 

Οινθιήξσζε 

ζπνπδψλ κε πςειφ 

βαζκφ. 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θνηηεηέο, δήισζαλ φηη επέιεμαλ ηνλ επηζηεκνληθφ 

θιάδν κε ηνλ νπνίν αζρνινχληαη βάζε ηεο αξεζθείαο ηνπο, ειάρηζηνη βξέζεθαλ 

ηπραία, ιφγσ ρακειψλ επηδφζεσλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ο Αιέμεο θαη ε Διέλε , 

δήισζαλ φηη ε επηινγή ηεο ζρνιήο ηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ ηνκέα πνπ ηνπο αξέζεη 

θαη έρνπλ έθεζε ζε απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Αιέμεο αλαθέξεη «Δεε από κηθξόο 

είρα κηα θιίζε ζηα καζήκαηα όπσο καζεκαηηθά, θπζηθή θαη επεηδή απηά είλαη ηα θύξηα 
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καζήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηέιεμα εθεί πέξα. Ήζεια, δειαδή, θηόιαο λα πεξάζσ.» 

θαη ε Διέλε αλέθεξε «Δπέιεμα απηό ην πεδίν, γηαηί ιαηξεύσ ηελ ςπρνινγία θαη 

πηζηεύσ όηη ζην κέιινλ ζα κπνξέζσ λα βξσ κία θαιή ζέζε εξγαζίαο. Αλ όρη ζηελ 

Διιάδα, θάπνπ ζην εμσηεξηθό.». Ζ Υαξά, ππνζηήξημε «Γηαηί πιένλ ζεσξείηαη 

δεδνκέλν ην λα έρεηο έλα πηπρίν. Σε απηή ηε ζρνιή κπήθα ιόγσ κνξίσλ, δηόηη ήηαλ 

ρακειά ζε απηήλ θαη εγώ δελ έγξαςα πνιύ θαιά ζηηο παλειιαδηθέο.» θαη ε Νίθε 

αλαθέξεη «Κνίηαμε, ζήκεξα ην λα έρεηο έλα πηπρίν είλαη ην πην ζεκαληηθό ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα. Γηόηη ληώζεηο αλεμαξηεηνπνηεκέλνο. Η επηινγή απηνύ ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πεδίνπ έγηλε κε βάζε ηελ αδπλακία πνπ έρσ ζηα παηδηά.». Δπνκέλσο, ε 

πιεηνςεθία δειψλεη φηη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ επέιεμαλ ηελ ζρνιή ηνπο είλαη επεηδή 

αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα πνπ ηνπο αξέζεη. 

 ηελ εξψηεζε, ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο επηηπρία ζηηο ζπνπδέο νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ φηη ε επηηπρία ησλ ζπνπδψλ δηαθξίλεηαη κειινληηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο απνθαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ηνπο θαη ιίγνη εμέθξαζαλ πσο επηηπρία ζεσξείηαη ε 

απφθηεζε πηπρίνπ ή ν πςειφο βαζκφο πηπρίνπ. Ζ νθία ππνζηήξημε νη ζπνπδέο ηεο 

ζα ζεσξεζνχλ επηηπρεκέλεο εάλ θαηαθέξεη λα βξεη εξγαζία ζην επηζηεκνληθφ πεδίν 

ηεο, «Να βξσ κία αμηόινγε δνπιεηά πνπ λα ζρεηίδεηαη κε απηό πνπ ζπνπδάδσ.» θαη ε 

Μαξία εθθξάδεη ην ίδην «Δπηηπρία ζεκαίλεη λα κπνξέζσ λα βξσ δνπιεηά ζηνλ ηνκέα 

κνπ ζε ηέηνηεο δύζθνιεο επνρέο.». Ζ Νίθε εθθξάδεη πσο ε απφθηεζε πςεινχ βαζκνχ 

ζην πηπρίν απνδεηθλχεη απηφ ην γεγνλφο, «Δπηηπρία ζε απηό ην θνκκάηη είλαη ε 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ κε πνιύ θαιό βαζκό.» θαη ν Αιέμεο εμέθξαζε «Δεε 

είλαη λνκίδσ ν ζηόρνο θάζε θνηηεηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είζαη θαιόο ζε απηό πνπ 

θάλεηο λα πεηύρεηο ηεινζπάλησλ. Να ηειεηώζεηο. Να πάξεηο ην πηπρίν. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό ζηηο κέξεο καο.». 

 

7.4.2. Γεύηεξνο ζεκαηηθόο άμνλαο :  Απόςεηο γνλέσλ πεξί 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. 

 

Πίλαθαο 3 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Απφςεηο γνλέσλ πεξί εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί Αλαθνξέο 
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νξηζκνί 

Απόςεηο γνλέσλ πεξί εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα. 

1. Απφςεηο 

νηθνγέλεηαο πεξί 

εθπαίδεπζεο ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν. 

1.1 ΓΤΔΑΣ= 

Γπζαλαζρέηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε 

ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

1.2 ΘΣ= Θεηηθή 

ζηάζε θαη ζηήξημε. 

4 

 

 

 

 

 

6 

2. Απφςεηο γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ 

επηθέξνπλ νη 

ζρνιέο. 

2.1 ΑΔΑΠΑ= Άκεζε 

επαγγεικαηηθή  

απνθαηάζηαζε θαη 

αλεμαξηεηνπνίεζε. 

2.2 ΑΠΣΤΜ= 

Απφθηεζε πηπρίνπ 

θαη πςειή 

κφξθσζε. 

2.3 ΟΤΣ = Οπδέηεξε 

ζηάζε. 

2.4 ΖΘΗΚ= Ζζηθή 

ηθαλνπνίεζε. 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

3. Φηινδνμίεο ησλ 

γνλέσλ γηα ηα 

παηδηά. 

3.1 ΠΔΠΡΥΔΔ= 

Παξακνλή ζηελ 

Διιάδα αιιά 

πξνζθπγή ζε άιιε 

ρψξα γηα 

επαγγεικαηηθή 

εμέιημε. 

3.2 ΠΔ= Παξακνλή 

ζηελ Διιάδα. 

5 

 

 

 

 

 

 

2 
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3.3 ΠΔΔΔΡ= 

Παξακνλή ζηελ 

Διιάδα θαη εχξεζε 

εξγαζίαο. 

3 

 

ηελ εξψηεζε ηη γλψκε εθθέξνπλ νη γνλείο ηνπο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα νη 

κηζνί πεξίπνπ ππνζηήξημαλ φηη νη γνλείο ηνπο δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε θαη ληψζνπλ 

ππεξήθαλνη ζρεηηθά κε απηφ θαη φηη ηνπο ζηεξίδνπλ, ελψ νη ππφινηπνη δήισζαλ φηη ε 

νηθνγέλεηά ηνπο εθθξάδεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπνπδέο ηνπο, δειαδή φηη δελ ζα θαηαθέξνπλ λα βξνπλ εξγαζία 

ζρεηηθή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο θιάδν. Αλαιπηηθφηεξα, ε Νίθε αλαθέξεη «Δεε νη 

γνλείο κνπ είλαη πνιύ ππεξήθαλνη πνπ θαηόξζσζα λα κπσ ζ' έλα Παλεπηζηήκην θαη 

κάιηζηα ζε απηό πνπ είρα βάιεη σο ζηόρν.» θαη ε Διέλε αλαθέξεη ην ίδην «Δεε νη 

γνλείο κνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζσ... εε πξνζπάζεζαλ αξθεηά ώζηε λα πεξάζσ ζην 

Παλεπηζηήκην ζην νπνίν είκαη. Γελ ήζειαλ λα πεξάζσ ζε θάπνηα άιιε πόιε. Καη 

πίζηεπαλ πνιύ ζε απηό ην πεδίν, δειαδή ηνπο άξεζε.». Αληηζέησο, ε Λίδα αλαθέξεη 

«Γπζαλαζρεηνύλ γηαηί θνβνύληαη όηη απηό πνπ επέιεμα λα ζπνπδάζσ δελ έρεη 

επαγγεικαηηθό κέιινλ εδώ.» θαη θαίλεηαη πσο νη γνλείο εθθξάδνπλ θνβίεο γηα ηελ 

εχξεζε εξγαζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο ζε πνιινχο ηνκείο είλαη ζρεδφλ αλέθηθην 

λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά, φπσο αλέθεξε θαη ε Μαξία «Γελ έρνπλ ειπίδεο 

γηα ηνλ ηνκέα πνπ ζπνπδάδσ γηαηί πηζηεύνπλ όηη δελ ζα δηνξηζηώ πνηέ.». 

Οη γνλείο ηζρπξίδνληαη φηη νη ζπνπδέο, γεληθφηεξα, βνεζάλε ζηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη 

θάπνηεο θνξέο ληψζνπλ εζηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ Νίθε αλαθέξεη «Δεε πηζηεύνπλ όηη ζα 

κπνξέζσ λα νξζνπνδήζσ κόλε κνπ ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα θαη όηη δελ ζα 

ρξεηάδνκαη πιένλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζηήξημε.», ην ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη γνλείο 

ηεο Διέλεο «Δεε πηζηεύνπλ όηη ζα αλεμαξηεηνπνηεζώ θαη όηη ζα κπνξέζσ λα βξσ κία 

δνπιεηά, ώζηε λα κπνξέζσ λα δήζσ.». Αθφκε, ππάξρνπλ γνλείο πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

απφθηεζε ελφο πηπρίνπ βνεζάεη ζηελ βαζχηεξε επηκφξθσζε ηνπ παηδηνχ, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε Λίδα «Η κόλε ζεηηθή ηνπο ζθέςε είλαη όηη ζα απνθηήζσ αλώηεξε 

κόξθσζε.». 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο  νη πην πνιινί 

γνλείο  θαίλεηαη λα ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα αιιά δελ 
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έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζηελ ηδέα ηεο πξνζθπγήο ησλ παηδηψλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα 

γηα λα θαηαθέξνπλ λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά. Ζ Λίδα, ζρεηηθά κε απηφ, 

εθθξάδεη «Θα ήζειαλ λα παξακείλσ ζηελ Διιάδα αιιά δελ έρνπλ πξόβιεκα λα θύγσ 

ζε κία άιιε ρώξα γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ.». Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη γνλείο πνπ 

ειπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα βξνπλ εξγαζία ζε 

απηήλ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Μαξία «Να βξσ κηα δνπιεηά, ρσξίο λα αθνξά 

απαξαίηεηα ηνλ ηνκέα κνπ ζηελ Διιάδα.». 

 

7.4.3. Σξίηνο ζεκαηηθόο άμνλαο :  Γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ρξήζε 

ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. 

 

Πίλαθαο 4 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Δπηινγή γιψζζαο, ρψξαο θαη θαηαζθεπή ηαπηφηεηαο ησλ ίδησλ θαη ησλ 

παηδηψλ ηνπο.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί Αλαθνξέο 

Γλσζηηθέο δεμηόηεηεο θαη ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. 

1. Δπηθνηλσλίαο κε 

ηελ αιβαληθή 

γιψζζα. 

1.1 ΥΡΜΖΓΛ= Υξήζε 

κεηξηθήο γιψζζαο. 

1.2 ΥΡΜΖΓΛΗΔ= Υξήζε 

κεηξηθήο γιψζζαο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

7 

 

 

3 

2. Πξφζσπα 

επηθνηλσλίαο κε 

ηελ αιβαληθή 

γιψζζα. 

2.1 ΔΓΟΤ= Δπηθνηλσλία 

κε γνλείο θαη ζπγγελείο. 

2.2 ΓΟΤΦΗ= Γνλείο 

ζπγγελείο θαη θίινπο. 

2.3 ΓΟΟΜ= Γνλείο θαη 

νκνεζλείο. 

6 

 

 

                  3 

                 1 

3. πρλφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε 

ηελ κεηξηθή 

γιψζζα. 

3.1 ΚΥΡΜΖΓΛ=  

Καζεκεξηλή ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο, 

θπξίσο ζην ζπίηη. 

3.2 ΠΥΡΜΖΓΛ= πάληα 

5 
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ρξήζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. 

3.3 ΥΡΜΖΓΛΚΡΑΠ= 

Υξήζε κεηξηθήο 

γιψζζαο φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

1 

 

 

4 

4. Δπίπεδν νκηιίαο. 4.1 ΤΔΟ= Τςειφ επίπεδν 

νκηιίαο. 

4.2 ΗΔΟ= Ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν νκηιίαο. 

4.3 ΜΔΠ= Μέηξην επίπεδν 

νκηιίαο. 

4.4 ΔΔΟ= Διάρηζην 

επίπεδν νκηιίαο. 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

5. Γεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

5.1 ΤΔΑΓ= Τςειφ επίπεδν 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

5.2 ΜΔΑΓ= Μέηξην 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

5.3 ΔΔΑΓ= Διάρηζην 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

5.4 ΗΔΑΓΟΜΑΓ= 

Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο κε 

ηελ αγγιηθή.  

2 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

6. Δπίπεδν 

αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

6.1 ΤΔΑΓ= Τςειφ επίπεδν 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

6.2 ΜΔΑΓ= Μέηξην 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

6.3 ΔΔΑΓ= Διάρηζην 

5 

 

 

3 
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επίπεδν αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

2 

7. θέςεηο γηα 

εκπινπηηζκφ ηεο 

κεηξηθήο 

γιψζζαο. 

7.1 ΟΤΣ= Οπδέηεξε 

ζηάζε. 

7.2 ΓΝΚΑΠΓΝΗΚΒ= Γελ 

θξίλεηαη απαξαίηεην 

θαζψο ην γλσξίδνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

7.3 ΑΣΔΜΜΖΓΛ= 

Αξλεηηθή ζηάζε ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο. 

7.4 ΘΣΔΜΜΖΓΛΑΠ= 

Θεηηθή ζηάζε ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο γηα 

απφθηεζε πηπρίνπ. 

7.5 ΘΣΔΠ= Θεηηθή ζηάζε 

ζε πεξίπησζε 

επαλαπαηξηζκνχ. 

1 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

8. Δπηινγή γιψζζαο 

ζην ζπίηη. 

8.1 ΥΡΑΛΔΛΓΛ= Υξήζε 

αιβαληθήο θαη 

ειιεληθήο γιψζζαο ζην 

ζπίηη. 

8.2 ΑΥΡΑΛΓΛ= 

Απνθιεηζηηθή ρξήζε 

αιβαληθήο γιψζζαο. 

8.3 ΑΥΡΖΔΛΓΛ= 

Απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ειιεληθήο γιψζζαο. 

8 

 

 

 

1 

 

 

1 

9. Αίζζεζε 

απηνπεπνίζεζεο 

αιβαληθή θαη 

9.1 ΑΗΑΔΛΓΣΥΑ= 

Αίζζεζε 

απηνπεπνίζεζεο κε ηελ 

8 
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Οη θνηηεηέο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ρσξίο θάπνηα εμαίξεζε, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα θαη νη ηξεηο απφ απηνχο δειψλνπλ φηη θάλνπλ ρξήζε ηεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Ζ πιεηνςεθία πξνηηκάεη αλ επηθνηλσλεί κε ηελ αιβαληθή γιψζζα κε ηνπο γνλείο ή κε 

ηνπο ζπγγελείο θαη θάπνηνη κε θίινπο ηνπο ηεο ίδηαο θαηαγσγήο. Μφλν ν έλαο απφ 

απηνχο ρξεζηκνπνηεί ηελ αιβαληθή δηάιεθην γηα λα επηθνηλσλήζεη γεληθφηεξα κε 

νκνεζλείο. 

Οη κηζνί απφ απηνχο θάλνπλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ρξήζε ηεο κεηξηθήο θαη απηφ 

γίλεηαη φηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη. Κάπνηνη επηθαινχληαη ηελ αιβαληθή δηάιεθην φηαλ 

απεπζχλνληαη ζε απηνχο ζηα αιβαληθά θαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ Νίθε 

δειψλεη φηη ζπαλίσο θάλεη ρξήζε ηεο αιβαληθήο «Δεε ζην ζπίηη, αιιά ζπάληα.». 

Οη πέληε απφ ηνπο δέθα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, θαζψο 

δειψλνπλ φηη ηελ κηινχλ ζε πςειφ επίπεδν θαη νη ππφινηπνη ζε ηθαλνπνηεηηθφ, εθηφο 

απφ δχν θαηά ηνπο νπνίνπο ν έλαο ηε κηιάεη ζε κέηξην επίπεδν θαη ν άιινο ειάρηζηα. 

Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ ζε κέηξην επίπεδν λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ. Μφλν 

δχν θαηέρνπλ, πςεινχ επηπέδνπ, δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Ζ Νίθε έρεη 

δειψζεη φηη νη γλψζεηο ηεο ζε απηφ βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν. Αμίδεη λα 

ειιεληθή 

ηαπηφηεηα. 

ειιεληθή γιψζζα 

εμαηηίαο ηεο ρξήζεο θαη 

ηεο αθνκνίσζεο ηεο. 

9.2 ΑΗΑΔΛΑΛΓ= Αίζζεζε 

απηνπεπνίζεζεο κε ηελ 

ειιεληθή θαη αιβαληθή 

γιψζζα. 

 

 

 

2 

10. χλδεζε κε ηελ 

αιβαληθή θαη 

ειιεληθή γιψζζα. 

10.1 ΔΛΓΛ= 

χλδεζε κε ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

10.2 ΔΛΑΛΓΛ= 

χλδεζε κε ηελ 

αιβαληθή θαη ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

8 

 

 

2 
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αλαθεξζεί ε άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Αιέμεο, θαζψο δηαηππψλεη έλα δηθφ ηνπ ηξφπν 

πξφζθηεζεο ηεο κεηξηθήο, «Ναη. Όρη επεηδή ην πξνζπάζεζα αιιά ιόγσ ησλ αγγιηθώλ 

γηαηί είλαη παξόκνηα ζρεδόλ.» 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ επφκελε εξψηεζε απαληνχλ ζε ηη επίπεδν βξίζθεηαη ε 

αλάγλσζε θαη ε γξαθή ηνπο ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οη κηζνί αλαθέξνπλ φηη 

βξίζθνληαη ζε πςειφ, ηξεηο ζε κέηξην θαη δχν ζε ειάρηζην επίπεδν αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. 

Όηαλ ξσηήζεθαλ εάλ ζθέθηνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, αξθεηνί 

θξάηεζαλ αξλεηηθή ζηάζε, γηα παξάδεηγκα, ε Μαξία αλαθέξεη «Δεε ζην επίπεδν πνπ 

ηελ ρξεζηκνπνηώ δελ πηζηεύσ όηη ρξεηάδεηαη θάπνηνο εκπινπηηζκόο.». Σξεηο έδεημαλ 

πσο ηνπο ηθαλνπνηνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη δελ θξίλνπλ απαξαίηεην 

ηνλ εκπινπηηζκφ, φπσο δειψλεη θαη ε Λίδα «Δ δε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα ηελ 

εκπινπηίζσ.». Ζ νθία ζα ελίζρπε ηε γιψζζα κφλν γηα λα απνθηήζεη έλα επηπιένλ 

πηπρίν. Θεηηθή ζηάζε ζηνλ εκπινπηηζκφ δηαηήξεζε θαη ε Διέλε, θαζψο εμέθξαζε 

πσο βξίζθεηαη ππφ ζθέςε γηα επαλαπαηξηζκφ θαη φηη αλ θαηαιήμεη ζε απηφ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη θάπνηεο γλψζεηο γηα λα κπνξεί λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, «Δεε ην 

ζθέθηνκαη κεξηθέο θνξέο, αλ γπξίζσ ζηελ ρώξα κνπ λα κπνξώ λα αληαπεμέιζσ. Έρσ 

θάλεη θάπνηα καζήκαηα.». Ζ Υαξά δηαηεξεί κία νπδέηεξε ζηάζε, θαζψο δε δείρλεη 

θάπνην ελδηαθέξνλ είηε λα εληζρχζεη ηε κεηξηθή ηεο είηε φρη, «Δεε δελ έρσ πξόβιεκα, 

είηε παξακείλσ ζην ίδην επίπεδν είηε ην εκπινπηίζσ.». Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο, φηαλ 

ξσηήζεθαλ πνηά γιψζζα επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζπίηη, απάληεζαλ φηη 

θάλνπλ ελαιιαγή θσδίθσλ. πγθεθξηκέλα, νη νρηψ είπαλ πσο θάλνπλ ρξήζε θαη ησλ 

δχν γισζζψλ, ε Μαξία δήισζε «Μηιάσ θαη ζηηο δύν γιώζζεο αιιά κε ηα αδέξθηα κνπ 

κηιάσ ζρεδόλ κόλν ειιεληθά.». Ζ Άλλα ππνζηήξημε φηη ζην ζπίηη ρξεζηκνπνηεί 

απνθιεηζηηθά ηελ αιβαληθή δηάιεθην θαη ε Νίθε ηελ ειιεληθή δηάιεθην. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ηεθκεξίσζε φηη αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε 

κε ηελ ειιεληθή γιψζζα, δηφηη έρνπλ κεγαιψζεη θαη ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα λα ηε γλσξίδνπλ θαιχηεξα. πγθεθξηκέλα ε Άλλα απνθαιχπηεη «Με ηα 

ειιεληθά, γηαηί εεε γηαηί ν ηξόπνο ,κε ηνλ νπνίν.. έρσ θάλεη ζρνιείν, νπόηε είλαη πην 

εύθνιν λα κηιήζσ απηή ηε γιώζζα, παξά ηα αιβαληθά. Γηαηί ζηα αιβαληθά δελ 

εθθξάδνκαη.» θαη ε Λίδα ππνζηεξίδεη «Με ηα ειιεληθά, γηαηί ηα μέξσ θαιύηεξα.». 

Μφλν δχν αλαδεηθλχνπλ απηνπεπνίζεζε κε ηελ ειιεληθή θαη κε ηελ αιβαληθή 

γιψζζα. Ζ νθία αλαθέξεη «Γελ θάπνην πξόβιεκα κε θακία από ηηο δύν. Τηο γλσξίδσ 

εμίζνπ θαιά.» θαη ε Υαξά «Με ηα ειιεληθά, γηαηί κηιάσ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ηα 
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μέξσ πνιύ θαιύηεξα από ηα αιβαληθά.». 

ηελ εξψηεζε, κε πνηα γιψζζα ζεσξνχλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξε ζχλδεζε ε 

πιεηνςεθία εμέθξαζε ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ ειιεληθή θαη ειάρηζηνη κε θαη κε ηηο 

δχν γιψζζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Διέλε απάληεζε «Δεε κε ηελ ειιεληθή, δηόηη ηε κηιάσ 

θαζεκεξηλά. Δεε ζε κεγαιύηεξε βάζε.» θαη ε νθία «Καη κε ηηο δύν.». 

 

7.4.4. Σέηαξηνο ζεκαηηθόο άμνλαο :  Γηακόξθσζε ηαπηόηεηαο 

 

Πίλαθαο 5 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Γηακφξθσζε ηαπηφηεηαο.’ 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο είλαη κεηθηά. 

Γειαδή, έλαο εθθξάδεη φηη αηζζάλεηαη Αιβαλφο θαη ηέζζεξηο αηζζάλνληαη Έιιελεο 

φπσο αλαθέξεη ε Λίδα «Νηώζσ πεξηζζόηεξν Διιελίδα, γηαηί έρσ κεγαιώζεη εδώ.» θαη 

ε Άλλα «Νηψζσ..Βαζηθά ληώζσ Διιελίδα, γηαηί έρσ γελλεζεί θηόιαο εδώ, νπόηε.. Γελ 

παγαίλνπκε θαη ηόζν ζπρλά Αιβαλία θαη ληώζσ πεξηζζόηεξν Διιελίδα.». Οη ππφινηπνη 

πέληε έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη 

ηελ ρψξα ζηελ νπνία δνχλε, δειαδή αηζζάλνληαη θαη Έιιελεο θαη Αιβαλνί, φπσο 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Γηακόξθσζε ηαπηόηεηαο. 

1. Αίζζεζε 

ηαπηφηεηαο. 

1.1 ΑΗΔΛΣ= Αίζζεζε 

ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

1.2 ΑΗΑΛΣ= Αίζζεζε 

αιβαληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

1.3 ΑΗΑΛΔΛΣ= 

Αίζζεζε 

αιβαληθήο θαη 

ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

4 

 

 

1 

 

 

5 
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δηαηππψλεη ε Διέλε «Πηζηεύσ θαη ηα δύν, δηόηη ηώξα, επεηδή δσ ηόζα ρξόληα ζηελ 

Διιάδα, δειαδή εδώ γελλήζεθα, πηζηεύσ όηη έρσ πάξεη έλα θνκκάηη από ηελ Διιάδα, 

αιιά θαη αιβαληθή, δηόηη είλαη ε παηξίδα κνπ.». 

 

 

7.4.5. Πέκπηνο ζεκαηηθόο άμνλαο :  Γηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηε ρώξα 

θαηαγσγήο. 

 

Πίλαθαο 6 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Γηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Γηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηε ρώξα θαηαγσγήο. 

1. ρέζεηο κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

1.1 ΔΥΥΚ= 

Διάρηζηεο ζρέζεηο 

κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

1.2 ΥΥΚ-= ηελέο 

ζρέζεηο κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

1.3 ΜΥΥΚ= 

Μεδακηλέο ζρέζεηο 

κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

4 

 

 

 

5 

 

 

1 

2. ρέζεηο κε 

αλζξψπνπο ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο. 

2.1 ΥΤΠ= ρέζεηο 

κε ζπγγεληθά 

πξφζσπα. 

2.2 ΥΤΦΗΟΜ= 

ρέζεηο κε 

ζπγγελείο, θίινπο 

θαη νκνεζλείο. 

7 

 

 

3 
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3. πρλφηεηα 

επίζθεςεο ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο. 

3.1 ΜΓΥΡΓ= Μία 

θνξά ην ρξφληα, 

θπξίσο γηα 

δηαθνπέο. 

3.2 ΠΔΥΚ= πάληα 

επίζθεςε ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

3.3  ΔΓΤΓΔ= 

Δπίζθεςε γηα ηε 

δηαηήξεζε 

ζπγγεληθψλ 

δεζκψλ. 

7 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

ε απηφλ ηνλ άμνλα νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα απνθαιχςνπλ ηνπο δεζκνχο πνπ 

δηαηεξνχλ θαη έρνπλ δηακνξθψζεη κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο. Οη κηζνί δήισζαλ φηη δηαηεξνχλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηε ρψξα  ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα ν Νίθνο απάληεζε «Ναη. Γηαηεξώ πνιύ θαιέο ζρέζεηο κε ηε ρώξα 

θαηαγσγήο κνπ, κηαο θαη είλαη κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ησλ ζπγγελώλ κνπ ε θαη κηιάσ 

καδί ηνπο.» θαη ε Μαξία «Ναη, δηαηεξώ ζρεηηθά ζηελνύο δεζκνύο.». Οη ππφινηπνη 

εμέθξαζαλ φηη έρνπλ ειάρηζηεο ζρέζεηο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, φπσο είπε ν 

Αιέμεο «Ναη, αιιά ζε επίπεδν όρη πνιύ ζπρλό. Γειαδή, δελ πεγαίλσ πνιύ ζπρλά. 

Πεγαίλσ θάζε θαινθαίξη. Σε ηέηνηα ζπρλόηεηα.», εθ ησλ νπνίσλ κφλν έλαο αλέθεξε 

φηη δελ έρεη ζρέζεηο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, δηφηη δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγγελήο 

εθεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, απάληεζε ε Υαξά «Γηαηεξώ δεζκνύο γηαηί εθεί έρσ ζπγγελείο. 

Δπηθνηλσλώ καδί ηνπο όζεο πεξηζζόηεξεο θνξέο κπνξώ.». 

Απφ απηνχο νη εθηά δήισζαλ φηη δηαηεξνχλ θαη ζρέζεηο κε ζπγγεληθά πξφζσπα, ζηελ 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, θαη ηξεηο φηη δελ έρνπλ κφλν κε ζπγγελείο αιιά θαη κε θίινπο 

θαη νκνεζλείο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Μαξία αλαθέξεη «Φπζηθά. Έρσ αξθεηνύο ζπγγελείο 

πνπ βξίζθνληαη εθεί θαη θπξίσο πνιιά μαδέξθηα κε ηα νπνία επηθνηλσλώ πνιύ ζπρλά.» 

θαη ε Άλλα «Δ λαη. Όπσο είπα έρσ θίινπο πνπ είλαη από ηελ ίδηα ρώξα, νπόηε λαη, δελ 

έρσ θάπνην πξόβιεκα. Με ηνπο ζπγγελείο πεξηζζόηεξν. Γελ έρσ θάπνην θίιν, θάπνηα 

θίιε πνπ λα κέλεη Αιβαλία.». 

ηελ εξψηεζε, πφζν ζπρλά επηζθέπηνληαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε πιεηνςεθία 
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απάληεζε φηη πεγαίλεη κία θνξά ην ρξφλν, ζπλήζσο γηα δηαθνπέο, φπσο είπε θαη ε 

Γψξα «Δεε θάζε θαινθαίξη. Γηα δηαθνπέο, γηα επηζθέςεηο.». Γχν αλέθεξαλ φηη 

επηζθέπηνληαη ηελ παηξίδα ηνπο κε ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ νη ζρέζεηο κε ηελ επξχηεξε 

νηθνγέλεηά ηνπο, φπσο είπε ε Λίδα «Δεε κία θνξά ηνλ ρξόλν γηα λα δσ ηελ γηαγηά κνπ.» 

θαη ε Μαξία «Ναη. Κπξίσο ζηηο γηνξηέο γηα λα είκαζηε νηθνγελεηαθά.». Δλψ, ε Νίθε 

αλέθεξε φηη πεγαίλεη ζπάληα ζηελ παηξίδα ηεο, «Δεε όρη ζπρλά. Γελ ηελ επηζθέπηνκαη 

ηδηαίηεξα, γηαηί όπσο ζνπ είπα νη γνλείο κνπ είλαη εδώ, ηα αδέξθηα κνπ είλαη εδώ, 

επνκέλσο δελ έρσ θάπνηνλ εθεί πέξα από καθξηλνύο ζπγγελείο.» 

 

 

7.4.6. Έθηνο ζεκαηηθόο άμνλαο : Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη 

νκνεζλείο . 

 

Πίλαθαο 7 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη νκνεζλείο’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη νκνεζλείο. 

1. Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

κε νκνεζλείο. 

1.1 ΤΚΥΟΜ= 

Ύπαξμε 

θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κε 

νκνεζλείο.  

1.2 ΠΥΟΜ= 

Πεξηνξηζκέλεο 

ζρέζεηο κε 

νκνεζλείο. 

8 

 

 

 

 

2 

2. Δπηινγή γιψζζαο 

γηα επηθνηλσλίαο κε 

νκνεζλείο. 

2.1 ΑΥΡΔΛΓΛ= 

Απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

2 
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2.2 ΑΥΡΑΛΓΛ= 

Απνθιεηζηηθή 

ρξήζε αιβαληθήο 

γιψζζαο. 

2.3 ΥΡΑΛΔΛΓΛ= 

Υξήζε αιβαληθήο 

θαη ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

1 

 

 

 

7 

3. Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

κε Έιιελεο. 

3.1 ΚΥΔΛ= 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

θπξίσο κε 

Έιιελεο. 

3.2 ΚΥΔΛΟΜ= 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

κε Έιιελεο θαη 

νκνεζλείο. 

5 

 

 

 

5 

4. πλαλαζηξνθή ζην 

Παλεπηζηήκην κε 

Έιιελεο θαη 

νκνεζλείο. 

4.1 ΚΔΦΔΛΑΛ= 

Κνηλσληθή επαθή 

κε θνηηεηέο απφ 

Διιάδα θαη 

Αιβαλία. 

4.2 ΚΔΦΔ= Κνηλσληθή 

επαθή κε θνηηεηέο 

απφ Διιάδα. 

4.3 ΚΔΦΔΑΑΑΛ= 

Κνηλσληθή επαθή 

κε θνηηεηέο κφλν 

απφ Διιάδα 

εμαηηίαο ηεο 

αλππαξμίαο 

αηφκσλ απφ ηελ 

Αιβαλία. 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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ηελ εξψηεζε, αλ έρνπλ αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο, νη πεξηζζφηεξνη 

αληέδξαζαλ ζεηηθά θαη κφλν δχν εμέθξαζαλ φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο  κε 

νκνεζλείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, Ζ Διέλε δειψλεη φηη έρεη πνιιά ρξφληα θίιεο απφ 

Αιβαλία, «Δεε έρσ θίιεο από ηελ Αιβαλία θαη είκαζηε ρξόληα καδί θαη θάλνπκε πνιύ 

παξέα.», φπσο δειψλεη θαη ε Μαξία «Ναη, θπζηθά.». Ο Αιέμεο αλαθέξεη φηη πιένλ δε 

δηαηεξεί θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο «Πην κηθξόο λαη. Τώξα πιένλ όρη.» θαη ε 

Νίθε φηη ν θχθινο ηεο απνηειείηαη θπξίσο απφ Έιιελεο, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

Έιιελεο ζηελ ζρνιή ηεο, «Με νκνεζλείο θαη θπξίσο κε Έιιελεο. Δεε γηαηί ζηε ζρνιή 

νη πεξηζζόηεξνη είλαη Έιιελεο. Με νκνεζλείο ζπγγελείο θαη θίινπο θαη γλσζηνύο ηεο 

νηθνγέλεηαο.». 

Καηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε νκνεζλείο νη πεξηζζφηεξνη θάλνπλ ηαπηφρξνλε ρξήζε 

ησλ δχν γισζζψλ. πγθεθξηκέλα, ν Αιέμεο αλέθεξε «Καη κε ηηο δύν.» θαη ε νθία 

«Καη κε ηηο δύν, αλάινγα..». Ζ Νίθε ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα ειιεληθά θαη ε Λίδα ην 

ίδην, «Δε καδί ηνπο κπνξώ λα κηιάσ θαη ηηο δύν γιώζζεο.». Μφλν έλαο δήισζε φηη 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ αιβαληθή γιψζζα. 

ηελ εξψηεζε, εάλ δηαηεξνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο θάλεθε πσο νη κηζνί 

έρνπλ ζρέζεηο θπξίσο κε Έιιελεο θαη νη άιινη κηζνί κε Έιιελεο θαη κε νκνεζλείο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Γψξα αλαθέξεη «Ναη. Πάξα πνιύ, γηαηί κε απηνύο ζπλαλαζηξέθνκαη 

θάζε κέξα.» θαη ε Λίδα ην ίδην, «Ναη. Οη πεξηζζόηεξεο θίιεο κνπ είλαη Διιελίδεο.». 

Δλψ, ν Αιέμεο «Δ κε Έιιελεο λαη, ζίγνπξα.» θαη ε Διέλε «Φπζηθά.». 

Όηαλ ξσηήζεθαλ, αλ έρνπλ αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζην Παλεπηζηήκην θαη 

κε Έιιελεο θαη κε νκνεζλείο νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο έρνπλ θνηλσληθέο 

επαθέο θαη κε ηνπο δχν. Αλαιπηηθά, ε Άλλα είπε «Δεε ζην Παλεπηζηήκην πεξηζζόηεξν 

κε Έιιελεο. Δεε κε αλζξώπνπο πνπ θαηάγνληαη από ηελ Αιβαλία, πεξηζζόηεξν παξέεο 

πνπ ηηο είρα από παιηά. Τόζν από ην δεκνηηθό.» θαη ε Γψξα «Ναη, έρσ ζπλαληήζεη θαη 

Έιιελεο θαη νκνεζλείο θαη έρνπκε πνιύ θαιέο ζρέζεηο.». Γχν δήισζαλ φηη δηαηεξνχλ 

επαθέο κφλν κε Έιιελεο θνηηεηέο, ν Αιέμεο είπε «Δεε όρη, δελ έηπρε, κόλν κε 

Έιιελεο.» θαη ε Μαξία «Δεε κε Έιιελεο. Γελ έηπρε κε νκνεζλείο.». εκαληηθφ είλαη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε Νίθε αλέθεξε πσο δε δηαηεξεί θνηλσληθέο επαθέο κε κφλν κε 

Έιιελεο θνηηεηέο, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζηελ ζρνιή ηεο, «Με Έιιελεο, δηόηη ε 

πιεηνςεθία είλαη Έιιελεο.». 
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7.4.7. Έβδνκνο ζεκαηηθόο άμνλαο : Απόςεηο γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. 

 

Πίλαθαο 8 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Απφςεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Απόςεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

1. Ηζφηεηα- Αληζφηεηα 

νηθνλνκηθψλ 

επθαηξηψλ Διιήλσλ 

θαη αιινδαπψλ ζηελ 

Διιάδα. 

1.1 ΤΑΑΛΔΛ= Ύπαξμε 

αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 

αιινδαπψλ θαη 

Διιήλσλ. 

1.2 ΤΗΑΛΔΛΥΓ= Ύπαξμε 

ηζφηεηαο κεηαμχ 

αιινδαπψλ θαη 

Διιήλσλ ρσξίο 

δηαθξίζεηο. 

  

8 

 

 

 

2 

2. ηάζε Διιάδαο 

έλαληη ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

2.1 ΦΠΡΔΑΠ= Φηιηθφ 

πξνθίι Διιάδαο 

έλαληη ησλ 

αιινδαπψλ. 

2.2 ΑΔΛΑΛ= 

Αξλεηηθή ζηάζε ηεο 

Διιάδαο έλαληη ησλ 

αιινδαπψλ. 

2.3 ΦΑΣΓ= Φηιηθή θαη 

αξλεηηθή ζηάζε 

αλάινγα ηηο 

δηαζέζεηο. 

2.4 ΑΚΔΥΘΑ= 

Αξλεηηθή ζηάζε θαη 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



[91] 
 

ερζξηθή 

αληηκεηψπηζε.      

2.5 ΦΑΣΑΥΚΑΜ= 

Φηιηθή θαη αξλεηηθή 

ζηάζε αλάινγα ηε 

ρψξα θαηαγσγήο 

ησλ κεηαλαζηψλ.   

 

 

 

1 

3. Αίζζεζε 

θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο 

ζηελ Διιάδα. 

3.1 ΑΗΚΑ= Αίζζεζε 

θνηλσληθήο 

απνδνρήο. 

3.2 ΓΤΠΡΟ= 

Γπζαλαζρέηεζε 

ιφγσ χπαξμεο 

πξνθαηαιήςεσλ. 

9 

 

 

1 

 

ηελ εξψηεζε, εάλ νη αιινδαπνί έρνπλ ίζεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο κε ηνπο Έιιελεο 

ζηελ Διιάδα, νη νρηψ δήισζαλ πσο επηθξαηεί αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αιινδαπψλ θαη 

ησλ Διιήλσλ θαη κφλν δχν ππνζηήξημαλ φηη δελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Μαξία εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη επηθξαηεί αληζφηεηα εμαηηίαο ηεο 

ζηεξενηππηθήο ζηάζεο ηεο Διιάδαο, «Δμαηηίαο ηεο γεληθόηεξεο πξνθαηάιεςεο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα γηα ηελ ρώξα καο, δελ έρνπκε ίζεο επθαηξίεο κε ηνπο Έιιελεο.» 

θαη ε Νίθε εθθξάδεη φηη έλαο αιινδαπφο γηα λα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη θαη λα 

εληαρζεί ζα πξέπεη λα εκπινπηίζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ην κνξθσηηθφ ηνπ 

επίπεδν, «Δεε δελ λνκίδσ όηη έρεη ηηο ίδηεο  επθαηξίεο. Γηαηί, έλαο αιινδαπόο, γηα λα 

επηβηώζεη θαη  λα δνπιέςεη θάπνπ, νπνπδήπνηε, ζα πξέπεη, αξρηθά, λα κηιάεη θαιά ηε 

γιώζζα θαη λα έρεη θάπνην πηπρίν ή ηνπιάρηζηνλ θάπνην επίπεδν κόξθσζεο.». Χζηφζν, 

ε Άλλα ζεσξεί φηη ε θαηαγσγή δελ απνηειεί παξάγνληα αληζφηεηαο επθαηξηψλ, «Δεε 

λνκίδσ πσο λαη. Αξθεί, αο πνύκε, λα ην ζέιεη. Να έρεη ηελ ζέιεζε λα θάλεη απηό πνπ 

πηζηεύεη. Γε λνκίδσ όηη λα έρεη ζεκαζία ε θαηαγσγή ηνπ ή θάηη ηέηνην.» θαη ν Αιέμεο 

βαζίδεη ηελ άπνςή ηνπ ζε απηφ πξνζζέηνληαο φηη ε εχξεζε εξγαζίαο αθνξά ηελ 

ζέιεζε θαη φρη ηελ θαηαγσγή ηνπ αηφκνπ, «Ννκίδσ όηη θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο ίδηεο 

δπλαηόηεηεο κε ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ, αξθεί λα μέξεη ηη ζέιεη λα θάλεη. Γειαδή, άκα 

ζέισ λα βξσ εγώ δνπιεηά, ζα βξσ. Ννκίδσ δελ ζηέθεηαη απηό εκπόδην.». 
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ρεηηθά κε ηε ζηάζε ηεο Διιάδαο έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ δηαηππψζεθαλ πνηθίιεο 

απφςεηο. Σέζζεξηο θνηηεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε Διιάδα παξνπζηάδεη θηιηθφ πξνθίι 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ, φπσο δειψλεη ε Υαξά. Σξεηο θνηηεηέο αλέθεξαλ φηη ε Διιάδα 

δηαηεξεί αξλεηηθφ πξνθίι, φπσο αλαθέξεη ε Νίθε «Η Διιάδα παξόιν πνπ έρεη κεγάιν 

αξηζκό κεηαλαζηώλ δελ κπνξώ λα πσ όηη αληηπξνζσπεύεη θάπνην θηιηθό πξνθίι έλαληη 

ησλ κεηαλαζηώλ.». Ο Νίθνο απάληεζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη θαη ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά, αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο, ζπγθεθξηκέλα είπε «Κνίηα λε δεηο όηαλ ε 

νηθνλνκία βξηζθόηαλ ζε θαιύηεξν επίπεδν ήηαλ κπνξώ λα πσ πσο ήηαλ. Τώξα πνπ έρεη 

αξρίζεη ε νηθνλνκία λα θαηαζηξέθεηαη βιέπνπκε όηη ε Διιάδα δελ κπνξεί λα 

ζπληεξήζεη νύηε ηνπο δηθνύο ηηο αλζξώπνπο νύηε μέλνπο, αιιά είλαη αλνηρηή ζαλ 

πνιηηηζκόο. Αιιά ζαλ πνιηηεία όρη.». Ζ Υαξά δήισζε φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαη 

ερζξηθήο ζηάζεο «Όρη πάληα. Γειαδή ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη Έιιελεο έρνπλ 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο αιινδαπνύο θαη θάπνηεο θνξέο θαη ερζξηθή.». Σέινο, ε 

Λίδα εμέθξαζε ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ ξπζκίδεηαη κε βάζε 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο «Όρη πάληα. Αλάινγα ηελ ρώξα θαηαγσγήο ησλ 

κεηαλαζηώλ.». 

Ζ πιεηνςεθία αηζζάλεηαη θνηλσληθά εληαγκέλε ζηελ Διιάδα εθηφο απφ ηε Υαξά, ε 

νπνία εθθξάδεη δπζαλαζρέηεζε εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

Διιάδα «Ναη. Αιιά ππάξρνπλ θαη θνξέο πνπ δελ ην ληώζσ απόιπηα απηό ζθεπηόκελε 

ηε γεληθόηεξε ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο Αιβαλνύο.». 

 

 

 

 

 

7.4.8. Όγδννο  ζεκαηηθόο άμνλαο : Αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεσλ. 

 

Πίλαθαο 9 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεηο’. 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί Αλαθνξέο 
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νξηζκνί 

Αληηιήςεηο πεξί δηαθξίζεσλ. 

1. Βηψκαηα 

ξαηζηζηηθψλ 

δηαθξίζεσλ. 

1.1 ΑΡΑΤ= Αλαθνξά 

ξαηζηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

1.2 ΜΖΤΡΑΒΗ= 

Μεδακηλή χπαξμε 

ξαηζηζηηθψλ 

βησκάησλ. 

2 

 

 

 

8 

2. Βηψκαηα 

ξαηζηζηηθψλ 

δηαθξίζεσλ απφ 

θαζεγεηέο. 

2.1 ΜΖΤΡΑΒΗΚ= 

Μεδακηλή χπαξμε 

ξαηζηζηηθψλ 

βησκάησλ απφ 

θαζεγεηέο. 

2.2  ΔΤΚΓΗΑ= 

Δπαηζζεηνπνηεκέλ

ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαζεγεηψλ ζρεηηθά 

κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3. Βηψκαηα 

ξαηζηζηηθψλ  

δηαθξίζεσλ απφ 

ζπκθνηηεηέο. 

3.1 ΦΗΥΔΛΑΛ= 

Φηιηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ Διιήλσλ 

θαη Αιβαλψλ 

ζπκθνηηεηψλ. 

3.2 ΜΖΤΡΑΒΗ= 

Μεδακηλή χπαξμε 

ξαηζηζηηθψλ 

βησκάησλ κε 

ζπκθνηηεηέο. 

1 

 

 

 

 

9 

 

εκαληηθφ κέξνο ησλ θνηηεηψλ εθθξάδεη πσο δελ έρεη βηψζεη θάπνηα ξαηζηζηηθή  

εκπεηξία θαη πσο γλσζηνί ηνπο έρνπλ βηψζεη αλάινγα γεγνλφηα. Ζ Νίθε αλαθέξεη 
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«Γελ έρσ πέζεη ζύκα δηαθξίζεσλ εγώ πξνζσπηθά. Αιιά έρσ αθνύζεη αξθεηά 

πεξηζηαηηθά από γλσζηνύο κνπ.» θαη ε Υαξά ην ίδην «Πνηέ.». Αληηζέησο ε Διέλε 

εθθξάδεη πσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο, δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, έρεη ζπκβεί θάηη 

ηέηνην, φπσο θαη ζε εθείλε «Δεε θάπνηα ζηηγκή λνκίδσ όινη πεξλάκε απηή ηε θάζε. Δεε 

ηώξα δελ κπνξώ λα ζπκεζώ ζπγθεθξηκέλα, αιιά ζίγνπξα έρεη γίλεη.». Αθφκε, ε Λίδα 

αλαθέξεη πσο έρεη βηψζεη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηα παηδηθά ηεο ρξφληα, «Ναη, 

ζην δεκνηηθό από ηελ παξέα κνπ.». 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνπλ πσο δελ ηνπο έρεη ηχρεη θάπνηα 

ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δχν φηη νη θαζεγεηέο θαίλνληαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πσο δε δηαθξίλνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, ε νθία αλαθέξεη φηη δελ ηεο ζπλέβε θάηη παξφκνην πνηέ, «Όρη, θαη ζε 

απηό ήκνπλ ηπρεξή.», ε Διέλε απάληεζε «Δεε δε λνκίδσ λα καο δηαθξίλνπλ γηα απηό ην 

ιόγν νη θαζεγεηέο.» θαη ε Νίθε «Όρη, βέβαηα. Οη θαζεγεηέο  κνπ ήηαλ πνιύ θαινί θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη κε θάζε κνξθή δηαθνξεηηθόηεηαο.». 

ηελ εξψηεζε, εάλ έρνπλ βηψζεη θάπνηα ξαηζηζηηθή δηάθξηζε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο 

ηνπο απνδείρζεθε πσο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζπλήζσο δελ δηακνξθψλνληαη ζρέζεηο κε 

βάζε ηελ θαηαγσγή ηνπ θαζέλα, αληηζέησο θαίλεηαη πσο έρνπλ εμαιεηθζεί 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο ζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ε Νίθε εμέθξαζε  θαη 

«Όρη, δελ έρσ ππνζηεί δηάθξηζε από ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ.». Δπηπιένλ, έλαο απφ ηνπο 

θνηηεηέο απέδεημε πσο είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζνχλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ ζπκθνηηεηψλ, «Όρη. Έρσ πνιύ θαιέο ζρέζεηο κε όινπο ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ.» 

 

7.4.9. Έλαηνο ζεκαηηθόο άμνλαο : ρέδηα κόληκεο εγθαηάζηαζεο θαη 

θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Αιβαλία. 

 

Πίλαθαο 10 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘ρέδηα κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 
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ρέδηα κόληκεο εγθαηάζηαζεο θαη θηινδνμίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία. 

1. Βιέςεηο γηα 

κειινληηθφ 

επαλαπαηξηζκφ. 

1.1 ΟΤΣ= Οπδέηεξε 

ζηάζε. 

1.2 ΘΣΔΠΠΡ= Θεηηθή 

ζηάζε ζε 

επαγγεικαηηθέο 

πξνθιήζεηο. 

1.3 ΑΣΠΡΔΛ= 

Αξλεηηθή ζηάζε 

εμαηηίαο ηεο 

πξνηίκεζεο ηεο 

Διιάδαο. 

1.4 ΑΣΚΔΠΕΔΛ= 

Αξλεηηθή ζηάζε 

εμαηηίαο ηνπ 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ 

δσήο απφ ηελ Διιάδα. 

1.5 ΑΣΜΖΠΡΑΛ= 

Αξλεηηθή ζηάζε 

εμαηηίαο ησλ 

κεδακηλψλ 

πξννπηηθψλ ζηελ 

Αιβαλία. 

1.6 ΑΣΑΔΛΛΜΟΚ= 

Αξλεηηθή ζηάζε ιφγσ 

ηεο αθνκνίσζεο ηεο 

ειιεληθήο κφξθσζεο 

θαη θνπιηνχξαο. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

2. Πξννπηηθέο 

εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα. 

2.1 ΔΠΡΚΛΔΔΤΔΡ= 

Διάρηζηεο πξννπηηθέο 

ζηνλ θιάδν ηνπο αιιά 

επηζπκία γηα εχξεζε 

3 
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εξγαζίαο. 

2.2 ΠΡΤΘΔ= Πξννπηηθέο 

γηα πςειέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

2.3 ΑΔΤΔΔΠΠ= 

Απαηζηνδνμία ζρεηηθά 

κε ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπο 

πεδίν. 

2.4  ΑΗΔΤΔΚΛΔΛΑΛ= 

Αηζηφδνμε ζηάζε 

ζηελ εχξεζε εξγαζίαο 

ζηνλ θιάδν ηνπο ζηελ 

Διιάδα ζε αληίζεζε 

κε ηελ Αιβαλία. 

2.5 ΑΗΔΤΔΣ= 

Αηζηφδνμε ζηάζε γηα 

εχξεζε εξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπο. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

3. Πξννπηηθέο 

εξγαζίαο ζηελ 

Αιβαλία. 

3.1 ΜΖΠΡΔΤΔ= 

Μεδακηλέο 

πξννπηηθέο γηα 

εχξεζε εξγαζίαο. 

3.2 ΑΣΔΑΛ= Αξλεηηθή 

ζηάζε γηα εξγαζία 

ζηελ Αιβαλία. 

3.3 ΑΗΔΠΑΝ= 

Αηζηνδνμία γηα 

επαγγεικαηηθή 

αλέιημε. 

3.4 ΟΤΣΠΡΑΛ= 

Οπδέηεξε ζηάζε γηα 

6 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 
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πξννπηηθέο εξγαζίαο 

ζηελ Αιβαλία. 

4. Φηινδνμίεο γηα 

επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα. 

4.1  ΦΗΔΣ= Φηινδνμίεο 

γηα εξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηνπο. 

4.2 ΦΗΔΟΣ= Φηινδνμίεο 

γηα εξγαζία ζηνλ 

νπνηνλδήπνηε ηνκέα. 

 

8 

 

 

2 

5. Φηινδνμίεο γηα 

επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε 

ζηελ Αιβαλία. 

5.1 ΜΖΦΗΔΑΛ= 

Μεδακηλέο θηινδνμίεο 

γηα εξγαζία ζηελ 

Αιβαλία. 

5.2 ΦΗΔΑΛ= Φηινδνμίεο 

γηα εξγαζία ζηελ 

Αιβαλία. 

5.3 ΑΠΗΔΑΛ= 

Απνδνθηκαζία ζηελ 

ηδέα εξγαζίαο ζηελ 

Αιβαλία. 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

ηελ εξψηεζε, εάλ ζθέθηνληαη γηα κειινληηθφ επαλαπαηξηζκφ νη πεξηζζφηεξνη 

έδεημαλ αξλεηηθή ζηάζε. Αλαιπηηθφηεξα, θάπνηνη δηαηήξεζαλ αξλεηηθή ζηάζε 

εμαηηίαο ηεο αθνκνίσζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη κφξθσζεο, φπσο αλαθέξεη 

θαη ν Νίθνο «Κνίηα απηό είλαη δύζθνιν πξάγκα. Η κεηαλάζηεπζε είλαη ζα λα μεθηλάο 

από ηελ αξρή. Πηζηεύσ πσο όρη, όρη. Καη ν επαλαπαηξηζκόο είλαη ην ίδην. Να παο εθεί 

γηα λα έρεηο ηνπο ζπγγελείο ζνπ, αιιά πάιη όρη. Καιύηεξα εδώ.». Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη 

φηη ζηελ Αιβαλία δελ ππάξρνπλ πξννπηηθέο, φπσο απαληάεη ε Γψξα. Ζ Άλλα δελ ζα 

πξνηηκνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ, γηαηί ζεσξεί πσο ζηελ Αιβαλία είλαη ρακειφηεξν ην 

επίπεδν δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα. Ζ Μαξία ιφγσ ηε ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο 

ηεο ζηελ Διιάδα δελ ζα επέζηξεθε ζηελ παηξίδα ηεο. Ζ νθία, φκσο, δείρλεη ζεηηθή 

δηάζεζε ζηε ζθέςε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε ε πξφθιεζε γηα 

κία αλψηεξε ζέζε εξγαζίαο. Ζ Διέλε, πξνο ην παξφλ, θαίλεηαη λα κελ έρεη ζθεθηεί 
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ην ελδερφκελν ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θαη ηηο πξννπηηθέο ζηελ Αιβαλία. 

ρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη πσο νη θνηηεηέο έρνπλ 

ζρεδφλ εληειψο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζθέςεηο. Ο Αιέμεο δείρλεη πσο έρεη 

βιέςεηο γηα θάπνηα πςειή ζέζε εξγαζίαο, «Δεε νη πξννπηηθέο κηαο θαιύηεξεο 

εξγαζίαο, κηαο θαιύηεξεο δνπιεηάο, κηαο αλώηεξεο ζέζεο θάπνπ.» θαη ηξεηο ζεσξνχλ 

πσο νη πξννπηηθέο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα ηνπο είλαη ειάρηζηεο αιιά επηζπκνχλ 

λα εξγαζηνχλ θαη ζε άιινπο θιάδνπο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην δηθφ ηνπο, 

φπσο αλαθέξεη θαη ε Νίθε «Κνίηαμε ζηελ Διιάδα, επεηδή ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε είλαη πνιύ δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο ζρεδόλ αλέθηθηε, πηζηεύσ όηη ζα 

αζρνιεζώ κε θάηη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ζπνπδάδσ, αλ παξακείλσ ζηελ Διιάδα.». 

Ζ Λίδα θαη ε Μαξία εθθξάδνπλ έληνλε ε δπζαλαζρέηεζε θαη απαηζηνδνμία γηα ηελ 

κειινληηθή απαζρφιεζή ηνπο ζηνλ θιάδν ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Λίδα απάληεζε «Δεε 

νη θηιόινγνη ζήκεξα βξίζθνπλ πνιύ δύζθνιά δνπιεηά θαη κόλν ζηνλ ηδησηηθό θιάδν. 

Δπνκέλσο θαη εγώ πηζηεύσ πσο ζα αληηκεησπίζσ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο.» θαη ε Μαξία 

«Δεε δπζηπρώο απηό πνπ ζπνπδάδσ ζεσξείηαη λεθξό γηαηί πιένλ δελ δηνξίδνπλ 

εθπαηδεπηηθνύο.». Αμηνζεκείσηε είλαη ε άπνςε ηεο Διέλεο, ε νπνία θάλεη ζχγθξηζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ Διιάδα, δειαδή 

ζπγθεθξηκελνπνηεί πσο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο εξγαζίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ Αιβαλία, «Δεε  κπνξώ λα βξσ κία θαιή ζέζε εξγαζίαο πηζηεύσ θαη είλαη 

θαιύηεξεο νη πξννπηηθέο από όηη ζηελ ρώξα κνπ.». Σξεηο δειψλνπλ αηζηφδνμνη ζηελ 

εχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο νη πξννπηηθέο εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία είλαη κεδακηλέο 

φπσο αλαθέξεη θαη ε Λίδα «Σηελ Αιβαλία δελ έρσ πξννπηηθέο γηα ην επάγγεικά κνπ.» 

θαη ε Γψξα «Σηελ Αιβαλία όρη, γηαηί, θαηαξράο, ε γιώζζα παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. 

Δθεί πέξα ππάξρεη ηνπξηζκόο, αιιά, ίζσο βξσ θάπνηεο δπζθνιίεο.». Ζ Διέλε εθθξάδεη 

ηελ αξλεηηθή ηεο ζηάζε γηα εξγαζία ζηε Αιβαλία, «Γύζθνιν. Γελ πηζηεύσ όηη είλαη 

πνιιέο νη πξννπηηθέο ζηελ Αιβαλία, δηόηη γηα απηό κεηαλάζηεπζαλ πνη γνλείο κνπ.». 

Δλψ, ν Αιέμεο ζεσξεί πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο ζηελ Αιβαλία, γηα έλα θαιχηεξν 

κέιινλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, «Δεε πάιη ηα ίδηα. Μηα θαιύηεξε δνπιεηά.». Γχν 

δελ εθθξάδνπλ θάπνηα άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο, θαζψο δελ έρνπλ ζθεθηεί θάηη ηέηνην 

θαη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

Αιβαλία, φπσο αλαθέξεη θαη ε Άλλα «Σηελ Αιβαλία, βαζηθά, δελ μέξσ αθξηβώο πώο, 

ηη ζπκβαίλεη εθεί πέξα κε ηα Παλεπηζηήκηα, νύηε κε ηηο δνπιεηέο. Οπόηε λνκίδσ όηη δελ 

έρσ άπνςε ζε απηό ην ζέκα». 
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ηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ θηινδνμίεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηε Διιάδα νη 

νρηψ εμέθξαζαλ πσο έρνπλ θηινδνμίεο λα εξγαζηνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα, φπσο 

απάληεζε θαη ε νθία, «Ναη. Μόλν γηα απηόλ ηνλ ηνκέα έρσ ηδέεο θαη όλεηξα.» θαη ε 

Άλλα «Δεε ελλνείηαη όηη ζα ην ςάμσ. Να ζηήζσ δνπιεία, δειαδή, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα αιιά αλ όρη, πάιη ζα ζπλερίζσ λα ςάρλσ γηα θάπνηα δνπιεηά ε νπνία ζα κνπ 

πξνζθέξεη απηά πνπ ζέισ.». 

ρεηηθά κε ηηο θηινδνμίεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία νη 

πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο είλαη κεδακηλέο. πγθεθξηκέλα, ε Νίθε δείρλεη απφιπηε 

ζηάζε, «Όρη. Κακία θηινδνμία.». Γχν θνηηεηέο εθθξάδνπλ απνδνθηκαζία ζηε ηδέα 

εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία, φπσο αλαθέξεη ε Άλλα «Δεε ζίγνπξα ζα έρεη αιιά εγώ 

πξνζσπηθά δελ ζα ην πξνηηκνύζα.». Τπάξρνπλ, φκσο, δχν θνηηεηέο πνπ έρνπλ 

θηινδνμίεο. 

 

7.4.10. Γέθαηνο ζεκαηηθόο άμνλαο : θέςεηο γηα λέα κεηαλάζηεπζε 

θαη επαλαπαηξηζκό. 

 

Πίλαθαο 11 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘θέςεηο γηα λέα κεηαλάζηεπζε θαη επαλαπαηξηζκφ.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί Αλαθνξέο 

θέςεηο γηα λέα κεηαλάζηεπζε θαη επαλαπαηξηζκό. 

1. Απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ επηινγή ηεο 

Διιάδαο σο ρψξα 

κεηαλάζηεπζεο 

θαη εγθαηάζηαζεο 

ησλ γνλέσλ. 

1.1 ΘΣΔΔΛ= Θεηηθή ζηάζε 

ζηελ επηινγή ηεο Διιάδαο. 

1.2 ΟΤΣΔΥΔ= Οπδέηεξε 

ζηάζε ζηελ επηινγή ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο. 

1.3 ΠΡΑΝΥ= Πξνηίκεζε ζε πην 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

(Ακεξηθή, Αγγιία, 

Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία 

θαη Απζηξαιία). 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

2. θέςεηο γηα 

κειινληηθή 

2.1 ΑΚΜΜΑΠΠΔΛΛ= 

Αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα 

6 
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κεηαλάζηεπζε. κειινληηθή κεηαλάζηεπζε 

θαη απφθαζε παξακνλήο 

ζηελ Διιάδα. 

2.2 ΚΜΑΝΥ= θέςεηο γηα 

κεηαλάζηεπζε ζε 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

(Ακεξηθή, Απζηξαιία, 

Κεληξηθή Δπξψπε, 

Οιιαλδία, Βέιγην, 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

Αγγιία, Γεξκαλία θαη 

Γαιιία). 

2.3 ΟΤΣΠΔΛΜΜ= Οπδέηεξε 

ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ 

παξακνλή ζηελ Διιάδα ή ζε 

κειινληηθή κεηαλάζηεπζε.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Οηθνγελεηαθέο θαη 

πξνζσπηθέο 

βιέςεηο γηα 

επαλαπαηξηζκφ ή 

λέα 

κεηαλάζηεπζε. 

3.1 ΑΣΗΔΠΝΜ= Αξλεηηθή 

ζηάζε ζηελ ηδέαο 

επαλαπαηξηζκνχ ή θάπνηαο 

λέαο κεηαλάζηεπζεο. 

 

3.2 ΘΣΔΠΑΝΜ= Θεηηθή 

ζηάζε ζηελ ηδέα ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ θαη 

αξλεηηθή ζηε λέα 

κεηαλάζηεπζε. 

3.3 ΑΣΔΠΘΣΝΜΔΠΑΠ= 

Αξλεηηθή ζηάζε 

επαλαπαηξηζκνχ θαη ζεηηθή 

ζηάζε ζηε λέα 

κεηαλάζηεπζε γηα 

επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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Όηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ηη άπνςε 

έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο Διιάδαο σο ρψξα κεηαλάζηεπζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη έδεημαλ ζεηηθή ζηάζε. Γειαδή, 

εμέθξαζαλ ηελ αξέζθεηά ηνπο θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ επηινγή ηεο Διιάδαο , 

φπσο αλαθέξεη ε Μαξία «Γελ  έρσ θάπνην πξόβιεκα. Αιιά ε Διιάδα λνκίδσ όηη ήηαλ 

κία πνιύ θαιή επηινγή.». Ζ Λίδα δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε θαζψο ε επηινγή 

νπνηαζδήπνηε ρψξαο είλαη γηα εθείλε ην ίδην. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηξία άηνκα πνπ ζα 

πξνηηκνχζαλ νη γνλείο ηνπο λα έρνπλ επηιέμεη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε πην 

αλεπηπγκέλεο θαη πξννδεπηηθέο ρψξεο, φπσο ε Ακεξηθή. Αλαιπηηθά, ν Αιέμεο 

ζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε «Δεε ηώξα.. Απηή είλαη δύζθνιε εξώηεζε, αιιά ζα 

πξνηηκνύζα ζε θάπνηα ρώξα ζαλ ηελ Ακεξηθή. Γηαηί αθνύγεηαη όηη είλαη πην 

αλεπηπγκέλε, πην ειεύζεξε ζαλ νηθνλνκία, δελ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα. Γελ ην έρσ 

δήζεη γηα λα μέξσ, αιιά έηζη πηζηεύσ.», ν Νίθνο «Θα πξνηηκνύζα ζηε Ακεξηθή ίζσο. 

Γηόηη είλαη πξννδεπηηθή ρώξα. Ή ηελ Απζηξαιία, γηαηί όπσο μέξνπκε είλαη πην 

πξννδεπηηθέο ρώξεο.» θαη ε Άλλα «Δεε δελ μέξσ. Δεε ζα πξνηηκνύζα λα είραλε 

κεηαλαζηεύζεη ζε θάπνηα ρώξα... αο πνύκε Αγγιία, Γεξκαλία θαη ζε απηέο ηηο ρώξεο πνπ 

είλαη πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο.». 

Οη πεξηζζφηεξνη ζηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηδέα ηεο κειινληηθήο κεηαλάζηεπζεο 

εθθξάδνπλ πσο είλαη θαηά θαη έρνπλ απνθαζίζεη λα παξακείλνπλ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα, ε Υαξά εθθέξεη απηή ηελ άπνςε. Κάπνηνη εθθξάδνπλ ηε ζέιεζή ηνπο 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα κεηαλάζηεπζε ζε πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο , φπσο ε  Ακεξηθή, 

Απζηξαιία, Κεληξηθή Δπξψπε, Οιιαλδία, Βέιγην, θαλδηλαβηθέο ρψξεο, Αγγιία, 

Γεξκαλία θαη Γαιιία. Απηή ηελ ζηάζε αληηπξνζσπεχεη θαη ν Αιέμεο, «Δεε απηό δελ 

ην μέξσ, αιιά ππάξρνπλ ρώξεο πνπ κε ειθύνπλ όπσο ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε, ζαλ ηελ 

Οιιαλδία, ην Βέιγην ή ζε θάπνηα από ηηο Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο.». Ζ Γψξα ζα ήζειε λα 

παξακείλεη ζηε Διιάδα άιιαμε πεξίπησζε αλάγθεο δελ ζα είρε πξφβιεκα λα 

θαηαθχγεη ζε θάπνηα άιιε ρψξα. 

ηε εξψηεζε, εάλ έρεη ε νηθνγέλεηα ή νη ίδηνη νη θνηηεηέο βιέςεηο γηα επαλαπαηξηζκφ 

3.4 ΚΝΜ= θέςεηο γηα λέα 

κεηαλάζηεπζε. 

3.5 ΟΤΣΓΦ= Οπδέηεξε ζηάζε 

ζηα δχν θαηλφκελα  

1 
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ή λέα κεηαλάζηεπζε, νη πεξηζζφηεξνη θξάηεζαλ αξλεηηθή ζηάζε. Ζ νθία ήηαλ 

αξλεηηθή θαη ζηα δχν θαηλφκελα. Ζ Νίθε έδεημε ζεηηθή ζηάζε ζηε ηδέα κίαο λέαο 

κεηαλάζηεπζεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, αιιά αξλεηηθή γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ, 

«Δεε επαλαπαηξηζκνύ όρη αιιά κεηαλάζηεπζεο κπνξεί. Αιιά κόλν γηα ιόγνπο  

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο.». Ζ Διέλε εμέθξαζε αξλεηηθή ζηάζε γηα λέα 

κεηαλάζηεπζε αιιά ζεηηθή γηα επαλαπαηξηζκφ, «Δεε λνκίδσ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό 

ην ζθέθηνληαη. Γηα θάπνην άιιν κέξνο όρη.». Ο Νίθνο δηαηχπσζε πσο ππάξρνπλ 

ζθέςεηο γηα θάηη απφ ηα δχν, «Κνίηα απηό είλαη δύζθνιν πξάγκα. Η κεηαλάζηεπζε 

είλαη ζα λα μεθηλάο από ηελ αξρή. Πηζηεύσ πσο όρη, όρη .Καη ν επαλαπαηξηζκόο είλαη 

ην ίδην. Να παο εθεί γηα λα έρεηο ηνπο ζπγγελείο ζνπ, αιιά πάιη όρη. Καιύηεξα εδώ.». Ζ 

Μαξία απάληεζε νπδέηεξα ζε απηή ηελ εξψηεζε, θαζψο δήισζε φηη δελ έρεη 

ζπδεηεζεί θάηη ηέηνην. 

 

7.4.11. Δλδέθαηνο ζεκαηηθόο άμνλαο: Οηθνλνκηθή θξίζε, πξνζθπγηθό 

δήηεκα θαη θαηλόκελν Brain Drain. 

 

Πίλαθαο 12 . Καηαλνκή ησλ αλαθνξψλ ησλ θσδηθψλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

άμνλα ‘Οηθνλνκηθή θξίζε, πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη θαηλφκελν Brain Drain.’ 

Καηεγνξίεο  Κσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

Αλαθνξέο 

Οηθνλνκηθή θξίζε, πξνζθπγηθό δήηεκα θαη θαηλόκελν Brain Drain 

1. Απφςεηο θαη ζθέςεηο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 

1.1 ΓΔΠΑΝ= Γπζθνιία 

ζηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ 

λέσλ. 

1.2 ΟΗΚΑΗΣΑΜΜ= Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε σο 

αίηην αλεξγίαο θαη 

κείσζεο κηζζψλ. 

1.3 ΑΠΑΠΔΕΟΗΚ= 

Απαηζηνδνμία. 

Απειπηζία ζρεηηθά 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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κε ην δήηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

1.4 ΓΑΥΑΤ= 

Γπζθνιίεο εμαηηίαο 

ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

ρακειψλ ζπληάμεσλ. 

1.5 ΔΠΟΗΚΟΣ= 

Δπίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2. Αληίθηππνο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ πξνζσπηθή δσή 

θαη ζηελ νηθνγέλεηα. 

2.1 ΔΣΟΦΤΓ= 

Δπηπηψζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηε; 

Φπραγσγίαο θαη ησλ 

δαπαλψλ. 

2.2 ΜΔΠΑ= Μείσζε 

επηζθέςεσλ ζηελ 

παηξίδα. 

2.3 ΔΠΗΣΟ= Δπηπηψζεηο 

ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

2.4 ΜΖΓΔΠ= 

Μεδακηλέο 

επηπηψζεηο. 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

σο αηηία γηα λέα 

κεηαλάζηεπζε ησλ 

κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

3.1 ΠΟΜΟΗΔ= 

Παξακνλή φισλ ησλ 

κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ 

Διιάδα. 

3.2 ΠΟΜΟΗΔΠΜΜ= 

Παξακνλή φισλ ησλ 

9 

 

 

 

 

1 
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κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ 

Διιάδα θαη 

πξφθιεζε ζθέςεσλ 

γηα κειινληηθή 

κεηαλάζηεπζε. 

 

 

 

 

 

 

4. ηάζε ησλ θνηηεηψλ 

έλαληη ηνπ 

θαηλνκέλνπ «Brain 

Drain». 

4.1 ΑΔΦΦΠ= 

Αξλεηηθή ζηάζε 

έλαληη ηνπ 

θαηλνκέλνπ κε ζηφρν 

ηελ ζηήξημε ηεο 

παηξίδαο. 

4.2 ΘΔΣΦ= Θεηηθή 

ζηάζε ζην 

θαηλφκελν. 

4.3 ΘΔΣΠΔΓ= Θεηηθή 

ζηάζε ζε 

πεξηπηψζεηο 

επαγγεικαηηθήο 

δηεμφδνπ. 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

5. Απφςεηο ζρεηηθά κε 

ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα θαη ε ζηάζε 

ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ζε απηφ. 

5.1 ΔΑΓΠΒΠΑΚΔ= Ζ 

Διιάδα 

αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζηελ 

παξνρή βνήζεηαο 

ζηνπο πξφζθπγεο, 

αλάγθε 

θηλεηνπνίεζεο ηεο 

Δπξψπεο. 

5.2 ΑΠΓΔΚΒΣΚΔ= 

Αλάγθε 

πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ζηνλ 

βηνπνξηζηηθφ ηνκέα 

θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ. 

5.3 ΛΜΕΑΚΔ= 

Λαζεκέλε 

κεηαρείξηζε ηνπ 

δεηήκαηνο, αλάγθε 

θηλεηνπνίεζεο ηεο 

Δπξψπεο. 

 

 

 

 

1 

 

Οη εξσηεζέληεο, ζηελ εξψηεζε λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε απάληεζαλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρε επεξεάζεη ζεκαληηθή ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, έλαο θνηηεηήο είπε « .. ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη επεξεάζεη ηνπο αλζξώπνπο ζε όινπο ηνπο ηνκείο». Ζ Διέλε αλαθέξεη πσο εμαηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη λένη δπζθνιεχνληαη ζην δήηεκα ηεο εξγαζίαο « Δεε ηα 

πξάγκαηα πηζηεύσ είλαη πνιύ άζρεκα, δηόηη πνιινί λένη άλζξσπνη ράλνπλ ηηο δνπιεηέο 

ηνπο. Καη δελ κπνξνύλ λα βξνπλ κία θαιή δνπιεηά». Αθφκε εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

βαζηθή επίπησζε ζχκθσλα κε δχν θνηηεηέο, είλαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ. Κάπνηνη 

εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα αγαλάθηεζεο θαη απειπηζίαο, φπσο αλαθέξεη έλαο 

θνηηεηήο « Όρη κόλν ε δηθή κνπ άπνςε αιιά θαη νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύσ πσο έρνπλ 

εμνπζελσζεί λα δνπιεύνπλ απιά γηα λα επηβηώζνπλ». Μία θνηηήηξηα αλαθέξεη φηη 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ηξίηε ειηθία αληηκεησπίδεη «…πξνβιήκαηα κε ηηο 

ζπληάμεηο..»  

Ζ πιεηνςεθία ζηελ εξψηεζε εάλ ππάξρεη αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, δήισζε φηη έρνπλ ειαηηψζεη ηα έμνδα 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζθέδαζή ηνπο. Μηα θνηηήηξηα είπε « Υπάξρνπλε κεηώζεηο ζε 

πξάγκαηα πνπ γηλόληνπζαλ θάπνηε, ηώξα πηα δελ γίλνληαη. Όπσο, νη δηαθνπέο 

κεηώζεθαλ, θάπνηα έμνδα πεξηηηά…». Ο Αιέμεο, δήισζε «Ναη κε έρεη επεξεάζεη 

ζίγνπξα αξλεηηθά. Πην παιηά ζπκάκαη πεγαίλακε πην πνιιέο θνξέο π.ρ. ζηελ παηξίδα 
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καο ιόγσ… νηθνλνκηθά ήκαζηαλ πην επθαηάζηαηνη. Ταμίδηα θάλακε… Καη εκέλα ζε 

απηό ην επίπεδν κε έρεη επεξεάζεη. Βέβαηα ηόηε ήκνπλ πην κηθξόο, πξηλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, αιιά ζε απηό ην επίπεδν. Όζν ζπκάκαη δειαδή.» Μηα θνηηήηξηα, ππνζηήξημε όηη 

δελ έρεη επεξεαζηεί ε ίδηα θαη ε νηθνγέλεηα ηεο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε «Λόγσ ηνπ 

όηη νη γνλείο κνπ είραλε πάληα κία ζηαζεξή δνπιεηά, δε λνκίδσ όηη έρεη επεξεάζεη ηόζν 

πνιύ όζν άιια άηνκα ηα νπνία γλσξίδσ..». 

Απφ ηηο δειψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη, πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη νδεγήζεη 

θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζε λέα κεηαλάζηεπζε. Μφλν ν Νίθνο εθθξάδεη φηη 

έρεη πξνθιεζεί ζθέςε γηα λέα κεηαλάζηεπζε, «Όρη, αιιά έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ηδέα».  

Όζνλ αθνξά ην θαηλφκελν «Brain Drain», νη πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ έδεημε 

αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ κε ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο Διιάδαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά δήισζαλ «…δπζηπρώο όινη θεύγνπλ επεηδή δελ βξίζθνπλ δνπιεηά θαη 

όηη βξνπλ έρεη ρακειό κηζζό. Ωζηόζν, πηζηεύσ όηη πξέπεη λα κέλνπκε θαη λα ην 

παιεύνπκε..», «..πηζηεύσ πσο ηα λέα παηδηά πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηε ρώξα θαη λα 

πξνζπαζνύλ λα ηελ ζώζνπλ από ηηο δπζρέξεηεο ηεο».  Θεηηθή ζηάζε ζην θαηλφκελν, 

έδεημαλ δχν θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο δήισζε «… δελ έρσ θάηη γηα απηό λα πσ 

γηαηί είλαη ινγηθό θαη λα ζέινπλ θάπνηνη γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο λα θύγνπλ από ηε  

ρώξα». Δπηπξφζζεηα, δχν άηνκα είλαη ππέξ ηεο λέαο κεηαλάζηεπζεο κε ζηφρν έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. 

Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα πνπ απνηειεί κείδνλ ζέκα, θαη νη θνηηεηέο θαίλνληαη 

ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη. πγθεθξηκέλα, νη κηζνί αλαθέξνπλ πσο ε Διιάδα 

πξνζπαζεί λα παξέρεη ζηνπο πξφζθπγεο ηα βαζηθά αιιά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αληηκεησπίδεη αληημνφηεηεο κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ε άκεζε δξάζε 

άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Μηα αλαθνξά αλαθέξεη ην εμήο « Δεε δελ πηζηεύσ πσο ε 

Διιάδα έηζη όπσο ήδε ππνθέξεη όηη κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη ηνπο πξόζθπγεο. Μόλν εάλ 

βνεζήζνπλ θαη νη ππόινηπεο ρώξε ζα ιπζεί ην δήηεκα. Οη ρώξεο πνπ είλαη θαιά 

νηθνλνκηθά κπνξνύλ, εάλ ζέινπλ, λα βνεζήζνπλ». Σέζζεξηο θνηηεηέο εθθξάδνπλ πσο 

ην ειιεληθφ θξάηνο επείγεη λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ θαη λα 

ηνπο βνεζήζεη ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, «Μνπ θαίλεηαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθξίδσζε απηώλ ησλ αηόκσλ θαη πηζηεύσ όηη ε Διιάδα πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ζε απηό ην δήηεκα». Σέινο, ν Αιέμεο δείρλεη 

απνγνεηεπκέλνο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ Διιάδα, θαη ππνζηεξίδεη φηη 
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πξέπεη λα θηλεηνπνηεζεί ε Δπξψπε, « Δεε λνκίδσ δελ ηνπο έρεη εληάμεη θαιά, όζν ζα 

κπνξνύζε. Π.ρ. Τνπο έρεη πάξεη, ηνπο έρεη βάιεη όινπο ζε έλα ζεκείν. Θα κπνξνύζε λα 

ηνπο ζπληάμεη θαιύηεξα κέζα ζηελ θνηλσλία θαη λα κπνξνύλε ζην κέιινλ λα γίλνπλε 

θαη απηνί ζαλ εκάο, γηαηί κε μερλάκε θαη εκείο έηζη ήκαζηαλ ζηελ αξρή». 
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Κεθάιαην 8. πκπεξάζκαηα 

 

Μεηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη θνηηεηψλ αιβαληθήο 

θαηαγσγήο ζε ζέκαηα δηγισζζίαο, επηινγή θαη ρξήζε  γιψζζαο, θαζψο θαη 

θαηλφκελα φπσο νηθνλνκηθή θξίζε , Brain Drain, ξαηζηζκφο θαη πξνζθπγηθφ δήηεκα 

πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ πξψηε έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο απφςεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ  ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δσή ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη γνλείο πήξαλ ηελ απφθαζε λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ιφγσ άζρεκσλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο. 

Δπηζπκνχζαλ έλα θαιχηεξν θαη επήκεξν κέιινλ ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Όηαλ απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ είρε 

ήδε απνθηήζεη έλα παηδί ζηελ Αιβαλία. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ήηαλ ρακειφ θαη 
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νη άληξεο εξγάδνληαλ θπξίσο σο νηθνδφκνη θαη εξγάηεο δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

γπλαίθεο αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά θαηά πιείζηνλ.  

ην εξψηεκα αλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή ηνπο ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ ζεηηθά. Μεξηθνί δπζαλαζρέηεζαλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάεη ε Διιάδα, πεξλάλε θαη 

νη ίδηνη δχζθνια θαη δελ γλσξίδνπλ πνπ είλαη θαιχηεξα γηα απηνχο. Αξθεηνί 

ππνζηήξημαλ φηη ζθέθηεθαλ ηελ ηδέα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ.   

Οη κεηαλάζηεο γνλείο θάλνπλ ρξήζε θαη ησλ δχν  γισζζψλ φηαλ επηθνηλσλνχλ κε ηα 

παηδηά ηνπο. Θέινπλ λα ηα παηδηά ηνπο λα γλσξίδνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, φηαλ ηνπο ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην αλ 

επηζπκνχλ λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά ηνπο ηελ κεηξηθή γιψζζα ζηα ζρνιεία. Όινη νη 

γνλείο απάληεζαλ ζεηηθά θαη νξηζκέλνη κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ. Σα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Νηψζνπλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε φηαλ κηιάλε ειιεληθά, 

θαζψο είλαη ε γιψζζα πνπ δηδάζθνληαη θαη ηελ γλσξίδνπλ ζε θαιχηεξν επίπεδν απφ 

ηελ κεηξηθή ηνπο. Σα παηδηά ηνπο δηαζέηνπλ ρακειφ πξνο κέηξην επίπεδν αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο ζηε κεηξηθή γιψζζα.  

Όζν αλαθνξά ηελ αίζζεζε ηαπηφηεηαο ησλ γνλέσλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ληψζεη 

θαη Έιιελεο θαη Αιβαλνί ηαπηφρξνλα. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηα ρξφληα πνπ δνχλε ζηελ 

Διιάδα είλαη ηζάξηζκα κε ηα ρξφληα πνπ δήζαλε ζηελ παηξίδα ηνπο. Όια απηά ηα 

ρξφληα έρνπλ δεζεί κε ηηο ειιεληθέο παξαδφζεηο. Έρνπλ θαιέο θαη ζηελέο θηιηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο Έιιελεο θαη ζρεδφλ θαλέλαο δελ έρεη ξαηζηζηηθά βηψκαηα.  Σα 

παηδηά ηνπο αηζζάλνληαη Έιιελεο, αθνχ έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο. Αξθεηνί 

έρνπλ ράζεη ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ηα πεξηηηά έμνδα έρνπλ ζηακαηήζεη. ρεηηθά κε  ην 

θαηλφκελν Brain Drain, νη γνλείο δήισζαλ θαηά απηνχ, ηελ ζπλέδεζαλ κε ηελ δηθή 

ηνπο θπγή θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ίδηνη. Τπνζηήξημαλ ζπγθεθξηκέλα, 

φηη νη λένη πξέπεη λα κείλνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ Διιάδα, κφλν έηζη ζα ιπζεί ην 

πξφβιεκα. Τπήξραλ θαη γνλείο πνπ ππνζηήξημαλ φηη ν θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα 

θνηηάμεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ, θαη ην κέιινλ ηνπ κπνξεί λα κελ 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ήηαλ θαη απηφ έλα ζέκα γηα ην νπνίν 
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θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη κεηαλάζηεο γνλείο θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

γηα απηφ. Σελ ραξαθηεξίδνπλ κία δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

δξάζεη άκεζα ε Διιάδα, θαζψο θαη ε ίδηα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Οη πξφζθπγεο 

δνχλε θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο δσήο θαη νθείιεη ε Δπξψπε λα θηλεηνπνηεζεί θαη 

λα βνεζήζεη ζην κεγάιν πξφβιεκα. 

 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα αζρνιείηαη θαη θαηαγξάθεη ηε γλψκε ησλ κεηαλαζηψλ θνηηεηψλ 

αιβαληθήο θαηαγσγήο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπο γηα ην κέιινλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ην θαηλφκελν «Brain Drain  θαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάζακε ζηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ θαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, αιιά θαη πνηα είλαη ε άπνςή ησλ γνλέσλ ηνπο γηα απηφ θαη κε 

ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ηνπο. Αθφκε, αλαιχεηαη ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο, εάλ, δειαδή, αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν Έιιελεο ή Αιβαλνί, ηηο ζρέζεηο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε Έιιελεο θαη νκνεζλείο αιιά θαη κε ηε ρψξα θαηαγσγήο. 

Οη ζθέςεηο ηνπο γηα ην κέιινλ θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ή παξακνλήο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο, θαζψο θάπνηνη εθθξάδνπλ ζέιεζε γηα λέα κεηαλάζηεπζε ή 

επαλαπαηξηζκφ κε βαζηθή θηλεηήξην δχλακε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Οη κεηαλάζηεο θνηηεηέο δήισζαλ πσο ε επηινγή ηεο ζρνιήο ηνπο κε βάζε ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο αξέζεη θαη πσο επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζεσξείηαη ε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ν πςειφο βαζκφο πηπρίνπ. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

ηνπο θαίλεηαη λα ηνπο ζηεξίδνπλ θαηά ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη δείρλνπλ αηζηφδνμε 

ζηάζε γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ, δηφηη πηζηεχνπλ πσο ηα παηδηά ηνπο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλεμαξηεηνπνηνχληαη. Δπίζεο, θηινδνμνχλ ηα παηδηά ηνπο λα 

παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα κε δηαθχγνπλ ζηε ιχζε ηεο λέα κεηαλάζηεπζεο.  

ρεδφλ φινη κεηαλάζηεο θνηηεηέο θάλνπλ ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη γηα 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο επηιέγνπλ ηελ αιβαληθή γιψζζα. Θα 

κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο πσο ε πιεηνςεθία γλσξίδεη ηε κεηξηθή γιψζζα ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη πσο δελ ζα ηελ εκπινχηηδε. Χζηφζν, νη θνηηεηέο δείρλνπλ 

λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ρξεζηκνπνηψληαο, θαηά πξνηίκεζε, ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, θαζψο απηήλ έρνπλ δηδαρζεί θαη αθνκνηψζεη.  
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Όζνλ αθνξά ηε ηαπηφηεηά ηνπο, αηζζάλνληαη θαηά βάζε Έιιελεο, δηφηη κεγάισζαλ 

ζηελ Διιάδα θαη έκαζαλ ηνλ δηθφ ηεο πνιηηηζκφ, ηαπηνρξφλσο φκσο, ληψζνπλ θαη 

Αιβαλνί ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Οη ίδηνη θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ επαθέο κε ηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, θπξίσο κε ζπγγελείο. 

Αξθεηνί δήισζαλ πσο έρνπλ δηακνξθψζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο θαη πσο 

έρνπλ θαη θίινπο νκνεζλείο. Με απηνχο, ζπλήζσο, κηιάλε θαη ειιεληθά θαη αιβαληθά. 

Δπίζεο, νη πην πνιινί δηαηεξνχλ ζρέζεηο κε Έιιελεο θαη νκνεζλείο, θάηη ην νπνίν 

ηζρχεη θαη ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Δλδηαθέξνπζεο ήηαλ νη δειψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο έλαληη ησλ 

αιινδαπψλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ πσο επηθξαηεί ην ζηεξενηππηθφ 

πξφηππν. Μνιαηαχηα, νη ίδηνη αηζζάλνληαη θνηλσληθά απνδεθηνί θαη δηαπηζηψζεθε 

φηη ε πιεηνςεθία δελ έρεη ππνζηεί ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εκπεηξίεο.  

Ο επαλαπαηξηζκφο, φπσο δηαθξίλεηαη απφ ηα επξήκαηα, δελ ππάξρεη ζηηο βιέςεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ. Αθφκε, γηα ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα ππάξρεη ράζκα κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ κεηαλαζηψλ θνηηεηψλ. Δθθξάδνπλ δπζαλαζρέηεζε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ γηα ηελ Αιβαλία δελ ζθέθηνληαη θάπνηα πξννπηηθή γηα 

εξγαζία. 

Ζ πιεηνςεθία εμέθξαζε ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ επηινγή ηεο Διιάδαο σο ρψξα 

κεηαλάζηεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ 

ζα επέιεγαλ κία λέα κεηαλάζηεπζε ή ηνλ επαλαπαηξηζκφ.  

Δπηπξνζζέησο, νη κεηαλάζηεο θνηηεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαίλεηαη λα έρνπλ 

επεξεαζηεί ζε πνιινχο ηνκείο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηφηη έρνπλ αλαγθαζηεί λα 

ειαηηψζνπλ πνιιά απφ ηα έμνδά ηνπο, αιιά δελ ηνπο νδήγεζε απηή ε ζπγθπξία ζε 

λέα κεηαλάζηεπζε.  

Οη πεξηζζφηεξνη δηαηήξεζαλ αξλεηηθή ζηάζε γηα ην θαηλφκελν «Brain Drain θαζψο 

ζεσξνχλ πσο, εηδηθά, νη λένη πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

γηα απηήλ.  

ρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα έδεημαλ ηδηαίηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ππνζηήξημαλ πσο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ε Δπξψπε γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 
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Οη κεηαλάζηεο θνηηεηέο δείρλνπλ λα έρνπλ αθνκνηψζεη ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα, λα 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Έγγακνο                  

Παηδηά: 2 

Δθπαίδεπζε : Γεκνηηθό   

 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Μπνξείο  λα κνπ πεηο πφηε θαη πνχ γελλήζεθεο ; 

Πόηε θαη πνπ; Πξώηε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 65. Σηε Μπνπξέιη, ζηελ Αιβαλία. 

Πφηε απνθαζίζαηε λα έξζεηε ζηελ Διιάδα; 

 Δεε ην 97. 
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 Πνηνη ιφγνη ζαο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε; 

Δεε ε απόθαζε ήηαλεεε επεηδή βιέπνληαο λα αιιάμνπλ ηα πξάκαηα... Δ όπσο νη 

πεξηζζόηεξνη απνθάζηζα θη εγώ. Γηα κηα δσή θαιύηεξε ελλνείηαη. Δεε κεηά πνπ 

παληεύηεθα θαη είρα έλα παηδί ηόηε. 

Γνπιεχεηο; Ση δνπιεηά θάλεηο; 

Γνπιεύσ. Δίκαη ρεηξηζηήο ζ' έλα εξγνζηάζην κεγάιν. 

Ση δνπιεία θάλεη ν άλδξαο /ε γπλαίθα ζνπ; 

Οηθηαθή βνεζό. 

Θέιεηο λα παξακείλεηο; Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηε δσή ζνπ εδψ; 

Δεε ιόγσ επεηδή έρσ θάλεη θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο, αγνξάδνληαο θαη ζπίηη, 

ελλνείηαη νηη ζα...ζα κείλσ εδώ ζηε Διιάδα. 

Ναη. 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηελ παηξίδα ζνπ; 

Αλάινγν. Αλ εεε θάπνηα πνπ κπνξεί λα' ρεη γθάκν ή θάπνην μέξσ γσ αηπρήκαηα 

ηέηνηα, μέξεηο πνπ ηα γλσζηά πνπ είλαη, αλζξώπηλα είλαη. Δεε αιιηώο δελ... Αλά 

δύν-ηξία θξόληα. 

Έρεηο ζπίηη εθεί; 

Έθσ. 

Πεγαίλεηο πξάγκαηα/δψξα εθεί ζε ζπγγελείο θαη θίινπο; 

Γε θαηάιαβα; 

Δεε αλ κπνξώ ε.. Γελ ην ζπλεζίδσ απηό γηαηί δελ πεξηζζεύεη εύρνια. 

Πψο αηζζάλεζαη εζχ; (δει. πεξηζζφηεξν Διιελίδα ή Αιβαλίδα ή θαη ηα δχν). Πνία 

είλαη ε ηαπηφηεηά ζνπ; Πνχ αηζζάλεζαη φηη αλήθεηο; 

Δεε λα πσ ηελ αιήζεηα ζα ήζεια λα λα αηζζάλνκαη Έιιελαο αιιά δελ, δε κνπ 

βγαίλεη, δελ... Ξεξσ γσ; Γελ. Θα ήζεια .Αιια μεξσ γσ; Τη λα πσ... Δ ηώξα δε ζέιεη 

θαη πνιύ εμήγεζε απηό. 

Θα ήζειεο λα επηζηξέςεηο ζηελ Αιβαλία; 

Δεε... Γύζθνια. 

Πνπ ζα ήζειεο λα γεξάζεηο; 

Απηόνν... Απηό δελ κπνξώ λα ην κε βεβαηόηεηα, γηαηί κάιινλ εθεί ζα είλαη ε ζηηγκή, 

αλ ζθέθηνκαη λα γπξίζσ. 

Ση ιεο γηα ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία ζηελ Διιάδα; 

Δεε είλαη ζ' έλα βαζκό πνπ δε κπνξώ λα ην πσ θαη ςειό αιιά ππάξρεη. Γελ κπνξώ 

λα πσ. Όπσο πνιιέο θνξέο θη εδώ, ζ'έλα πνζνζηό κέηξην. Υπάξρεη όκσο. 
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 Δίρεο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ; 

Δεε θάπνηα ζηηγκή ε. Τν έρσ ζπλαληήζεη. 

Έρεηο Έιιελεο/ίδεο θίινπο/εο; 

Ναη. 

Έρεηο ζηελέο ζρέζεηο κε θάπνηνπο απ’ απηνχο; Ση είδνπο ζρέζεηο; 

Δεε έθσ θαη νηθνγελεηαθέο, έρσ θαη ιόγσ δνπιεηάο θαη επεηδή αζρνιηέκαη θαη κε 

ςάξεκα νη πεξηζζόηεξνη από κε ην θπλήγη κε ηα ςάξηα θαη ηέηνηα. 

Έρεηο παηδηά; 

Έθσ. 

ε πνηα γιψζζα κηιάο ζηα παηδηά ζνπ θαη γηαηί; 

Σηα παηδηά κηιάσ, ηώξα απηή ηε ζηηγκή κηιάσ κηιάσ θαη αιβαληθά θαη ειιεληθά. 

Αιιά όηαλ γελλήζεθαλ ηα παηδηά εγσ... Ο ζηόρνο κνπ ήηαλ λα ηνπο κάζσ πξξώηα 

ηελ αιβαληθή γιώζζα, γηαηί, όπσο ην ζθέθηεθα εγώ ηώξα...ηε ζηηγκή πνπ ζα 

εξρόηαλ ε ειηθία λα κπνύλε ζηα ζρνιεία ελλνείηαη πσο ζα καζάλε κόλν ειιεληθά, 

νπόηε δε ζα κάζαλε πνηέ αιβαληθά. Απηόο ήηαλ ν ζηόρνο κνπ. Καη απηό ην ην' βαια 

ζηε πξάμε. 

ε πνηα γιψζζα ζνπ κηιάλε απηά θαη γηαηί; 

Τα παηδηά; Δεε πεξηζζόηεξα ζηα ειιεληθά. Νηάμεη, επεηδή πνιιά πξάκαηα δε ηα 

θαηαιαβαίλνπλ ζηα αιβαληθά θαη... 

Ξέξνπλ ηα παηδηά ζνπ  λα γξάθνπλ  θαη λα δηαβάδνπλ ζηα αιβαληθά; 

Ναη. 

Θα ήζειεο, λα δηδάζθνληαη ηελ αιβαληθή γιψζζα ζην ζρνιείν ηνπο; 

Ναη, λαη. 

Πψο είλαη λα είζαη κεηαλάζηεο γνλέαο; Πνηεο είλαη νη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο; 

Πνπ; Γε ην θαηάιαβα. Έρεη δπζθνιίεο, γηαηί έρεηο έλα βάξνο πνπ έρεηο κηα 

νηθνγέλεηα πάλσ. Πσο ζα ηα εληνκνπίζεηο ηα,πσο ζα βξεζείο κε πξνβιήκαηα πνπ 

είλαη θαη δύζθνιν λα ηα ιύζεηο θαη έρεη απξόβιεπηα. Γηαηί παο ζε κία ρώξα πνπ 

είλαη άγλσζηε θαη ε αλζξσπηά θαη πνιιέο εκπεηξίεο. 

Γλσξίδεηο αλ ηα παηδηά ζνπ έρνπλ βηψζεη ξαηζηζκφ; Πνχ; θαη πφηε; 

Γελ ην... Όρη, όρη. 

 Πψο αηζζάλνληαη απηά ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο; (Νηψζνπλ πεξηζζφηεξν 

Έιιελεο ή Αιβαλνί ή θαη ηα δχν;) 

Τα παηδηά; Δεε ηα παηδηά ζέινπλε λα πάξνπλε ειιεληθό 

Θα ήζειεο θάπνηε απηά λα γπξίζνπλ ζηελ Αιβαλία; 
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Μπα. Όρη. 

Πσο βιέπεηο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; ε έρεη επεξεάζεη, αλ λαη ηφηε ζε 

πνηνπο ηνκείο; 

Η ειιεληθή θξίζε εκέλα κ' κέρεη... κ' έρεη βξεη ζε ζηαζεξή δνπιεηά θαη δόμα ην Θεό 

γη' απηό. Δεε δε κ' έρεη επεξεάζεη θαη ηόζν. 

 

Έρεηο αθνχζεη γηα ην θαηλφκελν <<Brain Drain>> ; Πνηά ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; 

Απηόνν δελ ην έρσ αθνύζεη. 

Τώξα απηό, όπσο θαη λα ην πνύκε, θάζε έλαο ζα απνθαζίζεη γηα ηε δσή ηνπ κόλνο 

ηνπ. Ακ βιέπεη πνπ ην κέιινλ είλαη δύζθνια εδώ, ζηε ρώξα ηνπ. Δλλνείηαη πνπ... 

όπσο θη εγώ πνπ έθπγα απ' ηε ρώξα κνπ. Γελ είλαη παξάμελν. 

Πσο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα; Ση 

πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

Δεε είλαη... πεξίεξγν είλαη. Πεξίεξγν είλαη, αιιά επεηδή ην θξάηνο, ην ειιεληθό 

θξάηνο, έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, ζύγρξνλν, δπζθνιεύεηαη λα ηα θέξεη βόιηα. Ξέξσ 

γσ; Έρεη... Αλ ήηαλ ζε πην θαιή θαηάζηαζε ίζσο δε ζα είρε ηόζν πξόβιεκα. 

Δ αλ δε βάδεη ρέξη ε Δπξώπε δε κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Τη λα θάλεη; 

Ση ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο πέξα απ’ όζα ζε ξώηεζα; 

Όρη. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΓΟΝΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

 

Δξεπλεηηθό εξσηεκαηνιόγην : 

Σόπνο Γηακνλήο: Θεζζαινλίθε 

Όλνκα Πιεξνθνξεηή: Βαζηιηθή 

Ζιηθία: 41 

Δζληθόηεηα: Αιβαληθή 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε   

                                            Παηδηά  :   2 

Δθπαίδεπζε :Γπκλάζην              

 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  

 

Μπνξείο  λα κνπ πεηο πφηε θαη πνχ γελλήζεθεο ; 

Γελλήζεθα ζηελ Αιβαλία, 15 Γεθεκβξίνπ ην 76…  

Πφηε απνθαζίζαηε λα έξζεηε ζηελ Διιάδα;  

Όηαλ παληξεύηεθα ήξζα ζηελ Διιάδα, επεηδή ν άληξαο κνπ δνύζε εδώ θαη γηα 

απηό ην ιόγν ήξζα θαη εγώ εδώ… Πξίλ είθνζη ρξόληα ην 96.. 

 Πνηνη ιφγνη ζαο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε; 

Γηα λα ξζώ εδώ πέξα, ελά ην έηπα θαη πξηλ επεηδή ν άληξαο κνπ δνύιεπε εδώ θαη 

απηό ην ιόγν απνθάζηζα λα έξζσ θαη εγώ εδώ, γηα θαιύηεξε δσή βέβαηα. 

Γνπιεχεηο; Ση δνπιεηά θάλεηο; 

Όρη. 

Ση δνπιεία θάλεη ν άλδξαο /ε γπλαίθα ζνπ; 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο. 

Θέιεηο λα παξακείλεηο; Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηε δσή ζνπ εδψ; 

Πάξα πνιύ λαη. 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηελ παηξίδα ζνπ; 

Πάσ δύν, ηξείο θνξέο ην ρξόλν. 
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Έρεηο ζπίηη εθεί; 

Ναη, λαη. 

Πεγαίλεηο πξάγκαηα/δψξα εθεί ζε ζπγγελείο θαη θίινπο; 

Σηελ αξρή λαη, πξίλ από πέληε ρξόληα ελώ ηώξα κε ηε θξίζε ηα θόςακε, γηαηί δελ 

βγαίλεη, αιιά παιηά λαη ζηέιλακε πνιύ. 

Πψο αηζζάλεζαη εζχ; (δει. πεξηζζφηεξν Διιελίδα ή Αιβαλίδα ή θαη ηα δχν). Πνία 

είλαη ε ηαπηφηεηά ζνπ; Πνχ αηζζάλεζαη φηη αλήθεηο; 

Η ηαπηόηεηα κνπ δελ αιιάδεη, Αιβαλίδα είκαη αιιά έρσ λα πώ αο πνύκε όηη ε 

παξνηκηία ηζρύεη, όπνπ δείο εθεί παηξίο, γηα κέλα απηό δειαδή. 

Θα ήζειεο λα επηζηξέςεηο ζηελ Αιβαλία; 

Μεηά από πνιιά ρξόληα λαη. 

Πνπ ζα ήζειεο λα γεξάζεηο; 

Δθεί ζηελ παηξίδα κνπ. 

Ση ιεο γηα ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία ζηελ Διιάδα; 

Δ απηό είλαη έλα θαηλόκελν πνπ ππάξρεη αιιά επηπρώο γηα θαιή ηύρε αο πνύκε δελ 

έρσ δήζεη θάηη έληνλν, λα κνπ κείλεη από απηό. 

 Δίρεο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ; 

Όρη όρη.. 

Έρεηο Έιιελεο/ίδεο θίινπο/εο; 

Ναη. 

Έρεηο ζηελέο ζρέζεηο κε θάπνηνπο απ’ απηνχο; Ση είδνπο ζρέζεηο; 

Πνιύ θαιή, έρσ θίιεο, έρσ θάλεη θαη θνπκπάξεο Διιελίδεο θαη πνιύ θαιή ζρέζε 

έθσ. 

Έρεηο παηδηά;  
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Έθσ δύν παηδάθηα. 

ε πνηα γιψζζα κηιάο ζηα παηδηά ζνπ θαη γηαηί;  

Πην πνιύ ειιεληθά αιιά θαη αιβαληθά. Τα αιβαληθά γηαηί ζα ήζεια λα κάζνπλ θαη 

ηελ γιώζζα καο. Να μέξνπλ δειαδή. 

ε πνηα γιψζζα ζνπ κηιάλε απηά θαη γηαηί; 

Διιεληθά, ηελ γιώζζα ηνπο, ηα παηδηά γελλήζεθαλ εδώ. 

Ξέξνπλ ηα παηδηά ζνπ  λα γξάθνπλ  θαη λα δηαβάδνπλ ζηα αιβαληθά; 

Ναη. 

Θα ήζειεο, λα δηδάζθνληαη ηελ αιβαληθή γιψζζα ζην ζρνιείν ηνπο; 

Ναη. 

Πψο είλαη λα είζαη κεηαλάζηξηα κεηέξα; Πνηεο είλαη νη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο; 

Με ηα παηδηά, όηαλ πεγαίλαλε ηα παηδηά ζρνιείν, κε ηα καζήκαηα θαη απηά είρακε 

δόξηα αο πνύκε κε ηα καζήκαηα. Δίλαη δύζθνιν λα ζε ξσηάεη ην παηδί κακά ηη 

ζεκαίλεη απηό θαη εζύ λα κελ θαηαιαβαίλεηο θαη λα κελ κπνξείο λα ην βνεζήζεηο. 

Δίλαη δόξηθν πξάγκα είαλη δύζθνιν. Νηώζεηο άζρεκα. 

Γλσξίδεηο αλ ηα παηδηά ζνπ έρνπλ βηψζεη ξαηζηζκφ; Πνχ; θαη πφηε; 

Όρη ηνπο έρσ ξσηήζεη έηζη πνιιέο θνξέο θαη δελ έρνπλ θάηη αο πνύκε όηη νηπο έρεη 

ζηηγκαηίδεη ζε ζρέζε κε ην ξαηζηζκό. 

 Πψο αηζζάλνληαη απηά ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο; (Νηψζνπλ πεξηζζφηεξν 

Έιιελεο ή Αιβαλνί ή θαη ηα δχν;) 

Τα παηδηά ιέλε Έιιελεο είκαζηε αθνύ ηα παηδηά γελλήζεθαλ εδώ, βαθηηζκέλα εδώ 

κεγαιώλνπλ εδώ, ζρνιείν εδώ. 

Θα ήζειεο θάπνηε απηά λα γπξίζνπλ ζηελ Αιβαλία; 

Γελ μέξσ, δελ κπνξώ λα απαληήζσ ζε απηό. 
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Πσο βιέπεηο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; ε έρεη επεξεάζεη, αλ λαη ηφηε ζε 

πνηνπο ηνκείο; 

Δ λαη ελλνείηαη όπσο όινη έηζη θαη εκάο καο έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Έρνπκε θόςεη πνιιά πξάγκαηα, πεξηνξίδνπκε ηα πάληα. 

 

Έρεηο αθνχζεη γηα ην θαηλφκελν <<Brain Drain>> ; Πνηά ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; 

Ναη, δελ ζπκθσλώ λα θύγνπλε, θπξίσο ηα λέα παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ, ηα 

ζπνπδαζκέλα παηδηά λα θέπγνπλ, ζπκθσλώ δειαδή λα κείλνπλ εδώ, ζηνλ ηόπν ηνπο 

θάηη λα θάλνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη εδώ πέξα ζηε παηξίδα ηνπο, όρη λα πάλε 

έμσ λα θέπγνπλε. 

Πσο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα; Ση 

πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

 

Δ ηη κπνξεί λα θάλεη ε Διιάδα κε επηό, όιε ε Δπξώπε πξέπεη λα βνεζήζεη ζε απηό. 

Η θαηάζηαζε είλαη δύζθνιε, ζηελνρσξηέκαη λα ηνπο βιέπσ ηνπο αλζξώπνπο θαη κε 

ηελ θξίζε θαη κε ηελ θαθνθαηξία, ηα πάληα. Λππάκαη, ζηελαρσξηέκαη δειαδή θαη 

ιέσ αο πνύκε δελ ηνπο ζθνηώλεη ν πόιεκνο θαη ηνπο ζθνηώλεη ην θξύν, δύζθνια 

πνιύ δύζθνια. 

Ση ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο πέξα απ’ όζα ζε ξώηεζα; 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ (18-22) ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Γεύηεξε γεληά κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα/ 

θνηηεηέο-ηξηεο ζε Διιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο 
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Απνγξαθηθά ηνηρεία: 

 

- Φύιν: Γπλαίθα - Ζιηθία: 20 Δζληθόηεηα: Αιβαληθή  

- Υώξα  Γέλλεζεο: Διιάδα Πεξηνρή/πόιε: Θεζζαινλίθε  

-Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:  6/1/1997 

-Αδέιθηα: 1  Ζιηθίεο ηνπο: 15  Σόπνο Γέλλεζήο ηνπο: Θεζζαινλίθε 

- Σόπνο δηακνλήο ζνπ:  Θεζζαινλίθε  

-Σόπνο δηακνλήο ησλ γνλέσλ ζνπ: Θεζζαινλίθε 

- Έηνο κεηαλάζηεπζεο ησλ γνλέσλ ζηελ Διιάδα: 1994 

-Έηνο επηζηξνθήο ησλ γνλέσλ ζηελ ρώξα πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςαλ): - 

- Δίδνο εξγαζίαο παηέξα ζηελ Διιάδα: Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ ρώξα 

πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςε): - 

-Δίδνο εξγαζίαο κεηέξαο ζηελ Διιάδα (εθφζνλ εξγάδεηαη): Οηθηαθά ζηελ ρώξα 

πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςε): - 

- Δθπαίδεπζε παηέξα:  Γπκλάζην  

Σερληθή/επαγγεικαηηθή  

- Δθπαίδεπζε κεηέξαο: Λύθεην  

 

 Αηνκηθά ηνηρεία: 

-ρνιή θνίηεζεο: 

Γηνίθεζε Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. ΤΔΙ 

-Πόιε θνίηεζεο: 

Σηε Σίλδν. 

-Δμάκελν θνίηεζεο: 

 

 

Γηα πνηνπο ιφγνπο επέιεμεο λα ζπνπδάζεηο  θαη γηα πνηφλ ιφγν ζε απηφ ην  

επηζηεκνληθφ πεδίν ; 

Δεε βαζηθά δελ ήηαλ ε πξώηε κνπ επηινγή, αιιά επεηδή ε Διιάδα έρεη απμεκέλν 

ηνπξηζκό θαη πηζηεύσ ζα' ρσ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Δεε ήηαλ κηα θαιή 

επηινγή γηα κέλα. 

Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα επηηπρία ζηηο ζπνπδέο; 
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Δπηηπρία είλαη κηα θαιή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζην κέιινλ, ζπλεξγαζία κε 

πνιινύο αλζξώπνπο. Δεε απηό. 

Πνηα άπνςε έρνπλ νη γνλείο ζνπ γηα ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

Δεε είλαη επραξηζηεκέλνη. Αλ θαη ζηελ αξρή δελ ην πήξαλε δεζηά ην ζέκα, αιιά 

ηώξα είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη. Δηδηθά ζηελ Διιάδα αθόκε πην πνιύ. 

Ση πηζηεχνπλ φηη ζα ζνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη ζπνπδέο; 

 Γηα άιιεο ρώξεο θαη ηνπξηζκό άιισλ ρσξώλ. Δεε πάιη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. 

Ση πεξηκέλνπλ απφ ζέλα ζην κέιινλ; 

Α) Να βξεηο δνπιεηά θαη λα παξακείλεηο ζηελ Διιάδα 

Β) λα παο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο; 

Γ) θάπνπ αιινχ; 

Σθνπόο είλαη λα κείλσ ζηελ Διιάδα. Τώξα ηα κηθξά ηαμηδάθηα εθηόο ρώξαο δε 

ηα απνξξίπησ. Δεε αιιά επηζπκώ εδώ πέξα ζηε ρώξα κνπ. 

Πνηα είλαη ε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Η αιβαληθή. 

Μηιάο ηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Ναη, ηε κηιάσ. 

Δάλ λαη, 

      1) κε πνηνπο; 

Με ηνπο γνλείο κνπ, κε θίινπο. 

      2) πφηε; 

Δεε όηαλ είλαη αλάγθε. Γειαδή, ηε ρξεζηκνπνηώ θαη ηηο δύν γιώζζεο. 

      3) ε ηη επίπεδν; 

Σε πνιύ θαιό επίπεδν. 

Ξέξεηο λα γξάθεηο θαη λα δηαβάδεηο ζηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Ναη, μέξσ λα γξάθσ θαη λα ηε κηιάσ θαιά. 

ε ηη επίπεδν; 

Σε πνιύ θαιό επίπεδν. 

θέθηεζαη λα ηελ εκπινπηίζεηο; Αλ λαη, γηα πνην ιφγν θαη κε πνηφλ ηξφπν; 

Δ δε πηζηεύσ όηη ρξεηάδεηαη λα ηελ εκπινπηίζσ. Έηζη θη αιιηώο δε κνπ ρξεζηκεύεη 

ζε θάηη, δειαδή δελ επεξεάδεη ην επαγγεικαηηθό κνπ κέιινλ. Αιια ζε πεξίπησζε 

πνπ ρξεηαζηεί ίζσο θαη λα ηελ εκπινπηίζσ. 

ην ζπίηη, ηη γιψζζα κηιάο; 
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Δεε κηζά-κηζά. 

Με πνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο, ληψζεηο πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη γηαηί; 

Με ηα ειιεληθά, γηαηί εεε μέξσ πεξηζζόηεξεο εθθξάζεηο. Τε ρξεζεκνπνηώ πάξα 

πνιύ θαη κπνξώ λα εθθξαζηώ θαιύηεξα. 

Πνηα ληψζεηο φηη είλαη ε ηαπηφηεηα ζνπ; Νηψζεηο πεξηζζφηεξν Αιβαλφο ή Έιιελαο; 

Καη ηα δχν; Γηαηί; 

Η αιήζεηα είλαη όηη δελ κπνξώ λα ηα μερσξίζσ. Όηαλ πάσ εθεί πέξα ληώζσ 

Αιβαλίδα. Όηαλ είκαη εδώ πέξα ληώζσ Διιελίδα. Δ δελ κπνξώ λα ηα μερσξίζσ 

όκσο. 

Με πνηα γιψζζα πηζηεχεηο φηη ζπλδέεζαη πεξηζζφηεξν; 

Δεε κε ηελ ειιεληθή. 

Γηαηεξείο δεζκνχο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη ζε ηη επίπεδν; 

Ναη. Δε θαιή. Μηιάσ... Έρσ... Μηιάσ κε ηνπο αλζξώπνπο, κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπο 

δηθνύο καο, ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γηαηεξείο επαθή κε θάπνηνπο αλζξψπνπο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, κε 

πνηνπο; 

Γηαγηάδεο, μαδέξθηα, θίινη, θίιεο. 

Δπηζθέπηεζαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, πφζν ζπρλά; Γηα πνην ζθνπφ; 

Δεε θάζε θαινθαίξη. Γηα δηαθνπέο, γηα επηζθέςεηο. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο ; 

Ναη. 

Ση γιψζζα κηιάο κε απηνχο; 

Αιβαληθά. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο; 

Ναη. Πάξα πνιύ, γηαηί κε απηνύο ζπλαλαζηξέθνκαη θάζε κέξα. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζην Παλεπηζηήκην θαη κε Έιιελεο θαη κε 

νκνεζλείο; 

Ναη, έρσ ζπλαληήζεη θαη Έιιελεο θαη νκνεζλείο θαη έρνπκε πνιύ θαιέο ζρέζεηο. 

Έρεηο πνηέ πέζεη ζχκα δηαθξίζεσλ; Δάλ λαη, ζε πνηα/εο πεξίπησζε/εηο; 

Όρη, δε κνπ έρεη ηύρεη πνηέ. 

Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ζνπ; Δάλ λαη ζε πνηα/εο πεξίπησζε /εηο; 

Όρη, πνηέ θαη είκαη πνιύ ηπρεξή ζε απηό. 

Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ; Δάλ λαη  ζε πνηα/εο πεξίπησζε 

/εηο; 
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Όρη. 

Έλαο αιινδαπφο έρεη ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο κε έλαλ Έιιελα ζηελ Διιάδα; 

Δεε δε ην πηζηεύσ απηό, γηαηί έλαο Έιιελαο ζηελ Διιάδα ηνπ κπνξεί λα έρεη 

θάπνηα θιεξνλνκηά, θάπνηα πεξηνπζία από πξνεγνύκελεο γεληέο. Καη είλαη θαη πην 

εύθνιν ίζσο λα ηνλ απνδερηνύλ θαιύηεξα από έλαλ αιινδαπό. Γηʼ απηό δελ ην 

πηζηεύσ απηό. 

Δίλαη ε Διιάδα θηιηθή ρψξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο; 

Δμαξηάηαη ζε ηη άηνκα ζα πέζεηο. Υπάξρνπλ απηνί πνπ είλαη πνιύ θηιηθνί θαη απηνί 

πνπ δελ είλαη. 

Αηζζάλεζαη φηη είζαη θνηλσληθά απνδεθηφο/ή ζηελ Διιάδα; 

Ναη. 

ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο λα είραλ κεηαλαζηεχζεη νη γνλείο ζνπ; ηελ Διιάδα (φπσο 

έγηλε) ή θάπνπ αιινχ; 

Καη ζηελ Διιάδα, δειαδή δε ζα ην κεηάλησλα, αιιά κεηά θαη ζε άιιεο ρώξεο ηηο 

Δπξώπεο όπσο Ιηαιία, Γαιιία... 

ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο εζχ κειινληηθά λα δήζεηο; 

Πξνο ην παξόλ ζθέθηνκαη λα κείλσ εδώ πέξα. Τώξα αλ αιιάμεη θάηη πνπ λα 

εμαξηάηαη από ηελ ζρνιή κνπ, ίζσο θαη θύγσ ζε άιιε ρώξα. 

Πνηα ε άπνςε ζνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε εεε... όινη δπζθνιεπόκαζηε. Η αλεξγία απμάλεηαη 

ζπλερώο. Δεε ε ηξίηε ειηθία έρεη πξνβιήκαηα κε ηηο ζπληάμεηο. Δεε γεληθά ππάξρεη 

κεγάιν πξόβιεκα. 

Καηά πφζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη ζέλα 

πξνζσπηθά; 

Υπάξρνπλε κεηώζεηο ζε πξάγκαηα ππ γηλόληνπζαλ θάπνηε ηώξα πηα δε γίλνληαη. 

Όπσο, νη δηαθνπέο κεηώζεθαλ, θάπνηα έμνδα πεξηηηά... 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη θάπνην/α κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ζε λέα 

κεηαλάζηεπζε; 

Όρη, όρη. 

Αλάθεξε αλ είλαη ζηα ζρέδηα ηα δηθά ζνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ε πξννπηηθή κηαο 

λέαο κεηαλάζηεπζεο ή επαλαπαηξηζκφο. 

Πξνο ην παξόλ όρη, κεγαιώλνληαο ίζσο, όκσο ην ζθεθηώ. 

θνπεχεηο λα εγθαηαζηαζείο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ κειινληηθά; 
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Όρη. Γηαηί αλ πάσ εθεί πέξα ζα είλαη ζα λα ηα μεθηλάσ όια από ην κεδέλ. Δδώ 

κεγάισζα, εδώ έθαλα ην ζρνιείν, εδώ πάσ Παλεπηζηήκην, εδώ ζα ην ηειεηώζσ θαη 

ίζσο εδώ θαηαθέξσ λα βξσ κηα δνπιεηά. Δθεί αλ πάσ πξέπεη λα μεθηλήζσ από ηελ 

αξρή. 

Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

Δεε όπσο είπα θαη πξηλ, ε Διιάδα έρεη απμεκέλν ηνπξηζκό, άξα ε ζρνιή είλαη πνιπ 

ζρεηηθή κε απηό. Γηʼ απηό ζεσξώ όηη ίζσο ζα είλαη ιίγν πην εύθνιν γηα εκέλα λα 

βξσ κηα δνπιεηά γηα ην κέιινλ. 

Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Αιβαλία; 

Σηελ Αιβαλία όρη, γηαηί, θαηαξράο, ε γιώζζα παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Δθεί 

πέξα ππάξρεη ηνπξηζκόο, αιιά, ίζσο βξσ θάπνηεο δπζθνιίεο. 

Έρεηο  θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Διιάδα; 

Ναη. 

Έρεηο  θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Αιβαλία; 

Δεε κπνξεί. 

Έρεηο αθνχζεη γηα  ην θαηλφκελν <<Brain Drain>> ; Πνηα ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; 

Ναη, έρσ αθνύζεη. Δεε είκαη θαηά, γηαηί πηζηεύσ όηη νη λένη πξέπεη λα κείλνπλε ζηε 

ρώξα πνπ κεγάισζαλ θαη πνπ ζπνύδαζαλ, γηαηί ε Διιάδα έρεη αλάγθε απηά ηα 

παηδηά θαη όζν θεύγνπλε εθηόο ηόηε γίλεηαη ρεηξόηεξα ε θαηάζηαζε, θαη ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη θάηη δύζθνιν. Άξα δε ζα ην ζπληζηνύζα. 

 

Πψο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα; Ση 

πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

Δεε κνπ θαίλεηαη απαξάδεθην απηό πνπ γίλεηαη.. Δεε πηζηεύσ όηη δελ ην 

δηαρεηξίδνληαη θαιά, όζνη αζρνινύληαη κε απηό ην ζέκα. 

Δεε δε λνκίδσ όηη κόλν ε Διιάδα πξέπεη λα θάλεη θάηη γηα απηό. Πξέπεη όιεο νη 

ρώξεο λα βνεζήζνπλε ηελ θαηάζηαζε. Αιιά δε κπνξώ λα ζθεθηώ ηη πξέπεη. 

 

Ση ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο πέξα απ’ όζα  ζε ξώηεζα; 

 Γελ ζα ήζεια θάηη. 
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ  Γ 
 

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ (18-22) ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Γεύηεξε γεληά κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα/ 

θνηηεηέο-ηξηεο ζε Διιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο 

 

 

Απνγξαθηθά ηνηρεία: 

 

- Φύιν: Άλδξαο   - Ζιηθία: 20 Δζληθόηεηα: Αιβαληθή  

- Υώξα  Γέλλεζεο: Διιάδα  

Πεξηνρή/πόιε: Θεζζαινλίθε  

-Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 4/8/97 

-Αδέιθηα: 1  Ζιηθίεο ηνπο: 18  Σόπνο Γέλλεζήο ηνπο: Διιάδα 

- Σόπνο δηακνλήο ζνπ: Θεζζαινλίθε  

-Σόπνο δηακνλήο ησλ γνλέσλ ζνπ: Θεζζαινλίθε 

- Έηνο κεηαλάζηεπζεο ησλ γνλέσλ ζηελ Διιάδα: 1995 

-Έηνο επηζηξνθήο ησλ γνλέσλ ζηελ ρώξα πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςαλ): - 

- Δίδνο εξγαζίαο παηέξα ζηελ Διιάδα: Δξγάηεο ζε εξγνζηάζην  ζηελ ρώξα  

πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςε): - 

-Δίδνο εξγαζίαο κεηέξαο ζηελ Διιάδα (εθφζνλ εξγάδεηαη): Οηθηαθά ζηελ ρώξα 

πξνέιεπζεο (εθφζνλ επέζηξεςε): - 

- Δθπαίδεπζε παηέξα:  Γεκνηηθό   

 

- Δθπαίδεπζε κεηέξαο: Γεκνηηθό   

 

 Αηνκηθά ηνηρεία: 

-ρνιή θνίηεζεο: 
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Δεε ζπνπδάδσ ζην Πνιπηερλείν ηνπ ΑΠΘ ζην Τκήκα Μεραληθώλ Φσξνηαμίαο θαη 

Αλάπηπμεο. 

-Πόιε θνίηεζεο: 

Θεζζαινλίθε. 

-Δμάκελν θνίηεζεο: 

 

 

Γηα πνηνπο ιφγνπο επέιεμεο λα ζπνπδάζεηο  θαη γηα πνηφλ ιφγν ζε απηφ ην  

επηζηεκνληθφ πεδίν ; 

Δεε από κηθξόο είρα κηα θιίζε ζηα καζήκαηα όπσο καζεκαηηθά, θπζηθή θαη 

επεηδή απηά είλαη ηα θύξηα καζήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηέιεμα εθεί πέξα. 

Ήζεια, δειαδή, θηόιαο λα πεξάζσ. 

Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα επηηπρία ζηηο ζπνπδέο; 

Δεε είλαη λνκίδσ ν ζηόρνο θάζε θνηηεηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είζαη θαιόο ζε 

απηό πνπ θάλεηο λα πεηύρεηο ηεινζπάλησλ. Να ηειεηώζεηο. Να πάξεηο ην πηπρίν. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ζηηο κέξεο καο. 

Πνηα άπνςε έρνπλ νη γνλείο ζνπ γηα ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

Δεε εληάμεη. Δίλαη πηζηεύσ ππεξήθαλνη. Δεε όηη θαηάθεξα λα πεξάζσ ζε θάπνην 

ΑΔΙ.  Καη κε ζηεξίδνπλ όζν κπνξνύλε. 

Ση πηζηεχνπλ φηη ζα ζνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη ζπνπδέο; 

Δεε έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη ζα κπσ όζν ην δπλαηόλ πην εθνδηαζκέλνο εεε ζηελ 

θνηλσλία, ζην κέιινλ. 

Ση πεξηκέλνπλ απφ ζέλα ζην κέιινλ; 

Α) Να βξεηο δνπιεηά θαη λα παξακείλεηο ζηελ Διιάδα 

Β) λα παο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο; 

Γ) θάπνπ αιινχ; 

Δεε ηώξα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδόλ απίζηεπην 

λα πηζηέςεη θάπνηνο όηη ζα βξσ δνπιεηά εδώ πέξα, νπόηε ζαλ πξώηε δηέμνδν 

λνκίδσ είλαη ην εμσηεξηθό, αιιά πνηέ δελ μέξεηο. 

Πνηα είλαη ε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Δεε ηα αιβαληθά. 

Μηιάο ηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Ναη, κηιάσ αξθεηά θαιά. 

Δάλ λαη, 
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      1) κε πνηνπο; 

Με ηνπο γνλείο , κε ηνπο ζπγγελείο θπξίσο θαη κε ηεινζπάλησλ Αιβαλνύο, 

νκνεζλείο. 

      2) πφηε; 

Δεε όρη θαη πνιύ ζπρλά δειαδή. Όηαλ πεγαίλσ ζηελ παηξίδα, ζηελ Αιβαλία 

δειαδή, όηαλ ζπλαληηέκαη κε θάπνηνπο γλσζηνύο πνπ δελ μέξνπλ ηα ειιεληθά θαη 

δελ κπνξώ λα ζπλελλνεζώ αιιηώο. Δεε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο κόλν. 

      3) ε ηη επίπεδν; 

 

Ξέξεηο λα γξάθεηο θαη λα δηαβάδεηο ζηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

Ναη. Όρη επεηδή ην πξνζπάζεζα αιιά ιόγσ ησλ αγγιηθώλ γηαηί είλαη παξόκνηα 

ζρεδόλ 

ε ηη επίπεδν; 

Δληάμεη, πηζηεύσ όρη θαη πνιύ θαιό. Μπνξώ λα ζπλελλνεζώ δειαδή, κπνξώ λα 

γξάςσ θάηη, πνπ λα ην θαηαιάβεη θάπνηνο. 

θέθηεζαη λα ηελ εκπινπηίζεηο; Αλ λαη, γηα πνην ιφγν θαη κε πνηφλ ηξφπν; 

Δ όρη, δε λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη, δε ην ζθέθηνκαη. Όρη. 

ην ζπίηη, ηη γιψζζα κηιάο; 

Δεε θαη ηα δύν. Καη ειιεληθά θαη αιβαληθά δειαδή. 

Με πνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο, ληψζεηο πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη γηαηί; 

Α κε ηα ειιεληθά ζίγνπξα. Δεε γηαηί απηά έρσ κάζεη, επίζεκα δειαδή, γηαηί ηα 

αιβαληθά ηα έρσ κάζεη από ηνπο γνλείο θαη από ηνπο ζπγγελείο έηζη ζηελ πξαθηηθή 

δειαδή. Τα ειιεληθά ηα μέξσ, ηα έρσ κάζεη από ηε βάζε ηνπο, από ηελ αξρή. 

Πνηα ληψζεηο φηη είλαη ε ηαπηφηεηα ζνπ; Νηψζεηο πεξηζζφηεξν Αιβαλφο ή Έιιελαο; 

Καη ηα δχν; Γηαηί; 

Νηώζσ ζίγνπξα Έιιελαο, γηαηί έρσ κεγαιώζεη, έρσ πάεη ζρνιείν εδώ πέξα, ην έρσ 

μεθηλήζεη θαη ην έρσ ηειεηώζεη. Δίκαη ζε έλα Παλεπηζηήκην εδώ πέξα. Νηώζσ 

ζίγνπξα Έιιελαο, αιιά δε κπνξώ λα μεράζσ θαη ηελ θαηαγσγή κνπ. Οπόηε θαη ηα 

δύν. 

Με πνηα γιψζζα πηζηεχεηο φηη ζπλδέεζαη πεξηζζφηεξν; 

Δεε κε ηα ειιεληθά λνκίδσ. 

Γηαηεξείο δεζκνχο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη ζε ηη επίπεδν; 

Ναη, αιιά ζε επίπεδν όρη πνιύ ζπρλό. Γειαδή, δελ πεγαίλσ πνιύ ζπρλά. Πεγαίλσ 

θάζε θαινθαίξη. Σε ηέηνηα ζπρλόηεηα. 
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Γηαηεξείο επαθή κε θάπνηνπο αλζξψπνπο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, κε 

πνηνπο; 

Ναη, δηαηεξώ κε ζπγγελείο πνπ κέλνπλ εθεί πέξα, κε ηηο γηαγηάδεο κνπ. 

Δπηζθέπηεζαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ζνπ; Δάλ λαη, πφζν ζπρλά; Γηα πνην ζθνπφ; 

Κάζε θαινθαίξη. Γηα δηαθνπέο θαη θαιά, αιιά πξνθύπηνπλ θαη άιια πξάγκαηα. 

Δληάμεη, αο πνύκε δηαθνπέο. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε νκνεζλείο ; 

Πην κηθξόο λαη. Τώξα πιένλ όρη. 

Ση γιψζζα κηιάο κε απηνχο; 

Καη κε ηηο δύν. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο; 

Δ κε Έιιελεο λαη, ζίγνπξα. 

Έρεηο αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζην Παλεπηζηήκην θαη κε Έιιελεο θαη κε 

νκνεζλείο; 

Δεε όρη, δελ έηπρε, κόλν κε Έιιελεο. 

Έρεηο πνηέ πέζεη ζχκα δηαθξίζεσλ; Δάλ λαη, ζε πνηα/εο πεξίπησζε/εηο; 

Δεε όρη δελ έρσ πέζεη. 

Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ζνπ; Δάλ λαη ζε πνηα/εο πεξίπησζε /εηο; 

Δ όρη. 

Έρεηο ππνζηεί δηάθξηζε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ; Δάλ λαη  ζε πνηα/εο πεξίπησζε 

/εηο; 

Όρη, όρη. 

Έλαο αιινδαπφο έρεη ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο κε έλαλ Έιιελα ζηελ Διιάδα; 

Ννκίδσ όηη θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο κε ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ, 

αξθεί λα μέξεη ηη ζέιεη λα θάλεη. Γειαδή, άκα ζέισ λα βξσ έγσ δνπιεηά, ζα βξσ. 

Ννκίδσ δελ ζηέθεηαη απηό εκπόδην. 

Δίλαη ε Διιάδα θηιηθή ρψξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο; 

Δεε γεληθόηεξα πηζηεύσ πσο λαη. 

Αηζζάλεζαη φηη είζαη θνηλσληθά απνδεθηφο/ή ζηελ Διιάδα; 

Ναη, ζίγνπξα. 

ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο λα είραλ κεηαλαζηεχζεη νη γνλείο ζνπ; ηελ Διιάδα (φπσο 

έγηλε) ή θάπνπ αιινχ; 

Δεε ηώξα.. Απηή είλαη δύζθνιε εξώηεζε, αιιά ζα πξνηηκνύζα ζε θάπνηα ρώξα ζαλ 

ηελ Ακεξηθή. Γηαηί αθνύγεηαη όηη είλαη πην αλεπηπγκέλε, πην ειεύζεξε ζαλ 
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νηθνλνκία, δελ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα. Γελ ην έρσ δήζεη γηα λα μέξσ, αιιά έηζη 

πηζηεύσ. 

ε πνηα ρψξα ζα ήζειεο εζχ κειινληηθά λα δήζεηο; 

Δεε απηό δελ ην μέξσ, αιιά ππάξρνπλ ρώξεο πνπ κε ειθύνπλ όπσο ζηελ Κεληξηθή 

Δπξώπε, ζαλ ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην ή ζε θάπνηα από ηηο Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο. 

Πνηα ε άπνςε ζνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα; 

Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη γεληθόηεξα ε θαηάζηαζε απηή πνπ βηώλνπκε 

είλαη ιίγν ηξαγηθή. Γηαηί εκείο ζαλ θνηηεηέο π.ρ. Θέινπκε λα ηειεηώζνπκε ηελ 

ζρνιή καο γηα λα πάξνπκε έλα πηπρίν θαη λα δνπιέςνπκε, αιιά βιέπνπκε όηη 

ππάξρνπλ πνιινί λένη πνπ έρνπλ πηπρία θαη δελ  εξγάδνληαη. Δεε βιέπνπκε όηη δελ 

έηλαη θαη πνιύ αηζηόδνμν ην κέιινλ. Γε θαίλεηαη. 

Καηά πφζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη ζέλα 

πξνζσπηθά; 

Ναη έρεη επεξεάζεη ζίγνπξα αξλεηηθά. Πην παιηά, ζπκάκαη πεγαίλακε πην πνιιέο 

θνξέο π.ρ. ζηελ παηξίδα καο, ιόγσ... νηθνλνκηθά ήκαζηαλ πην επθαηάζηαηνη. 

Ταμίδηα θάλακε... Καη εκέλα ζε απηό ην επίπεδν κε έρεη επεξεάζεη. Βέβαηα ηόηε 

ήκνπλ πην κηθξόο, πξηλ ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ζε απηό ην επίπεδν. Όζν 

ζπκάκαη δειαδή. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη θάπνην/α κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ζε λέα 

κεηαλάζηεπζε; 

Όρη, όρη. 

Αλάθεξε αλ είλαη ζηα ζρέδηα ηα δηθά ζνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ε πξννπηηθή κηαο 

λέαο κεηαλάζηεπζεο ή επαλαπαηξηζκφο. 

Δεε ζην άκεζν κέιινλ όρη. 

θνπεχεηο λα εγθαηαζηαζείο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ζνπ κειινληηθά; 

Όρη. Γε λνκίδσ. 

Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Διιάδα; 

Δεε νη πξννπηηθέο κηαο θαιύηεξεο εξγαζίαο, κηαο θαιύηεξεο δνπιεηάο, κηαο 

αλώηεξεο ζέζεο θάπνπ. 

Ση πξννπηηθέο πηζηεχεηο φηη ζνπ αλνίγνληαη κε ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ Αιβαλία; 

Δεε πάιη ηα ίδηα. Μηα θαιύηεξε δνπιεηά. 

Έρεηο  θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Διιάδα; 
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Δ λαη, θπζηθά, αλ είλαη απηό εθηθηό. Θα ήζεια πνιύ, αιιά εληάμεη δεδνκέλνπ ησλ 

ζπλζεθώλ είλαη δύζθνιν. 

Έρεηο  θηινδνμίεο λα εξγαζηείο ζηνλ ηνκέα πνπ επηζπκείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ ζηελ Αιβαλία; 

Δεε ζηελ Αιβαλία.. λαη ζίγνπξα κπνξώ, απιώο είλαη δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο. 

Δθεί πέξα είλαη πην ρακεινί νη κηζζνί, ρακειό ην θόζηνο ηεο δσήο εθεί πέξα. Δίλαη 

δηαθνξεηηθά γεληθόηεξα, αιιά πξννπηηθέο ππάξρνπλ. 

Έρεηο αθνχζεη γηα  ην θαηλφκελν <<Brain Drain>> ; Πνηα ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; 

Ναη, έρσ αθνύζεη. Γελ μέξσ αθξηβώο ηη παίδεη. 

Η αιήζεηα είλαη όηη ε θαηάζηαζε εδώ πέξα είλαη πνιύ δύζθνιε, νπόηε είλαη 

ζίγνπξα κηα δηέμνδνο  λα θύγεηο ζην εμσηεξηθό, λα εγθαηαιείςεηο ηελ Διιάδα. Αιιά 

λνκίδσ είκαη θαηά απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Πψο ζνπ θαίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Διιάδα κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα; Ση 

πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα κε ηνπο πξφζθπγεο; 

Δεε λνκίδσ δελ ηνπο έρεη εληάμεη θαιά, όζν ζα κπνξνύζε. Π.ρ. Τνπο έρεη πάξεη, ηνπο 

έρεη βάιεη όινπο ζε έλα ζεκείν. Θα κπνξνύζε λα ηνπο ζπληάμεη θαιύηεξα κέζα ζηελ 

θνηλσλία θαη λα κπνξνύλε ζην κέιινλ λα γίλνπλε θαη απηνί ζαλ εκάο, γηαηί κε 

μερλάκε θαη εκείο έηζη ήκαζηαλ ζηελ αξρή. 

 

Ση ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο πέξα απ’ όζα  ζε ξώηεζα; 

Δεε δελ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ θάηη. 

 

 

 


