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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ελληνική κοινωνία, όπως διαμορφώθηκε τη τελευταία δεκαετία μέσω της 

διέλευσης και διαμονής προσφύγων και μεταναστών, αποτελεί πλέον ένα 

πολυπολιτισμικό χώρο. Αυτές οι μετακινήσεις προς τη χώρα μας, οι οποίες 

προκάλεσαν αλλαγές στον συνολικό πληθυσμό, δημιούργησαν νέα δεδομένα. 

Οι δημογραφικές αυτές αλλαγές θέτουν την ελληνική κοινωνία μπροστά σε 

μία νέα πραγματικότητα, από την οποία αναδύονται προβληματισμοί και προκλήσεις 

με άξονα το ζήτημα επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών. Αφετηρία για την 

υλοποίηση της παρούσας εργασίας αποτελεί η διαπίστωση του δυναμικού ρόλου της 

οικογενείας όσον αφόρα τη διάδοση και τη διαφύλαξη γλωσσών και πολιτισμών. Η 

στάση, την οποία θα υιοθετήσουν οι γονείς απέναντι στις γλώσσες, μπορεί να 

οδηγήσει τα παιδιά από τη μονογλωσσία στο άνοιγμα προς την πολυγλωσσία. Όταν 

μάλιστα αναφερόμαστε σε δίγλωσσες ή πολύγλωσσες οικογένειες, κατανοούμε ότι οι 

γλωσσικές πολιτικές, που διαμορφώνονται από τους γονείς, αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για την πορεία των παιδιών απέναντι στις γλώσσες. Γι’ αυτούς τους 

λόγους θέλησα, ως μελλοντική εκπαιδευτικός, να ερευνήσω τις γλωσσικές πολιτικές 

που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι δίγλωσσες οικογένειες, οι οποίες μπορούν να 

συμβάλουν, ανάλογα με τις ενέργειες τους, να συμβάλλουν στη διαφύλαξη των 

γλωσσών και των πολιτισμών. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε λοιπόν να 

αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των γονέων των μαθητών μας, 

προκειμένου να μπορέσουμε να αναδείξουμε το ιδιαίτερο γλωσσικό και πολιτισμικό 

τους φορτίο. 

 

Ολοκληρώνοντας τη πτυχιακή μου εργασία θα ήθελα να εκφράσω τις θέρμες 

ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Σταύρο Καμαρούδη για την 

αμέριστη βοήθειά του. Η καθοδήγηση του καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία 

μας υπήρξαν καίριες για την πορεία και ολοκλήρωση της εργασίας μου. Οφείλω 

ακόμη πολλές ευχαριστίες στην καθηγήτρια κυρία Ελένη Γρίβα, η οποία στάθηκε 

εξίσου πολύτιμη αρωγός στην προσπάθειά μου. Νιώθω ακόμη την ανάγκη να 

ευχαριστήσω όλες τις δίγλωσσες οικογένειες, οι οποίες δεχτήκαν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα. Τις ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν καθώς 

και για την προθυμία τους να καταθέσουν τα βιώματα, τις εμπειρίες, τους 
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προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου για 

την αμέριστη συμπαράσταση τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Μια από τις ποικίλες συνιστώσες της παγκοσμιοποίησης, είναι η διαπολιτισμική 

επικοινωνία, η οποία στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί πλέον τον κανόνα, καθώς 

και οι  πολύγλωσσες συναντήσεις, οι οποίες ξεκινούν ήδη από την οικογένεια. 

Παρόλα αυτά, παρά το έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των παιδιών με 

διγλωσσία ή πολυγλωσσία σε περιβάλλον μετανάστευσης, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που οι γονείς απαιτούν το παιδί να μιλάει συγκεκριμένη γλώσσα, τα 

παιδιά, συνήθως γίνονται δίγλωσσα με έναν παθητικό τρόπο ή υιοθετούν την 

κυρίαρχη κοινωνική γλώσσα του κοινωνικού περικείμενου περιβάλλοντος. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η αύξηση των δίγλωσσων ή πολύγλωσσων παιδιών και η 

διατήρηση της οικογενειακής γλώσσας, αποτελούν παράλληλη μέριμνα και συχνά 

ανησυχία, ενός αυξανόμενου αριθμού οικογενειών. Επειδή η πρόσβαση στην γλώσσα 

της κληρονομιάς σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, περιορίζεται κατά κύριο λόγο  

στα μέλη της οικογένειας, η οικογενειακή αλληλεπίδραση, ως η πρώτη και βασική 

συνάντηση του παιδιού με την γλώσσα της κληρονομιάς, συνιστά ένα ενδιαφέρον 

πεδίο για τη μελέτη της  συντήρησης ή της μετατόπισης της γλώσσας.  Συνεπώς μια 

αναλυτική εστίαση στη μελέτη των πρακτικών της οικογένειας αναφορικά με τη 

χρήση της γλώσσας σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, και πως αυτές οι πρακτικές 

συνεισφέρουν στην συντήρηση ή την μετατόπιση της γλώσσας, είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και χρήσιμο να αναλυθεί. 

 

Λέξεις – κλειδιά: διγλωσσία, πολυγλωσσία, οικογένεια, γλωσσικές πολιτικές 

 

 

 

  

  

  



7 
 

ABSTRACT 
 

One of the various components of globalization is intercultural communication, which 

in modern societies is now the norm, as well as multilingual meetings that are already 

starting within the family. Nevertheless, despite the strong interest in developing 

children with bilingualism or multilingualism in an immigrant environment, even 

when parents require the child to speak a particular language, children usually become 

bilingual in a passive way or adopt the dominant social language of the socially 

environment. As a result, increasing the number of bilingual or multilingual children 

and the preservation of the family language are a concern and anxiety for a growing 

number of families. Because access to heritage language in migratory environments is 

primarily confined to family members, family interaction as the first and basic 

encounter of the child with heritage language is an interesting field for studying 

maintenance or shifting of the language. Therefore, a detailed focus on studying 

family practices regarding the use of language in migratory environments, and how 

these practices contribute to maintaining or shifting language, is particularly 

interesting and useful to analyze. 

 

Key – words: bilingualism, multilingualism, family, linguistic policies 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης στις σημερινές κοινωνίες, η 

διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί τον  κανόνα (Canagarajah, 2013, σελ.2) και η 

πολυγλωσσία ξεκινά ήδη μέσα από την οικογένεια   (Wei, 2012, σελ.1). Ωστόσο, 

παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για την ανατροφή των παιδιών σε δίγλωσσα ή 

πολύγλωσσα περιβάλλοντα μετανάστευσης, (Gafaranga, 2010, σελ.241), ακόμη και 

όταν οι γονείς απαιτούν το παιδί να μιλήσει με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη 

γλώσσα, τα παιδιά συνήθως γίνονται   δίγλωσσα με έναν παθητικό μάλλον τρόπο ή με 

βάση την κυρίαρχη κοινωνική γλώσσα (Gafaranga, 2010, σελ.245,  Luykx, 2005, 

σελ.1411). Ως εκ τούτου, το μεγάλωμα των παιδιών σε ένα περιβάλλον διγλωσσίας ή 

πολυγλωσσίας, και η  διατήρηση της οικογενειακής γλώσσας (-ών)  αποτελούν 

παράλληλη μέριμνα για έναν αυξανόμενο αριθμό οικογενειών.    

Καθώς η πρόσβαση στην γλώσσα της κληρονομιάς στα πλαίσια της 

μετανάστευσης περιορίζεται συνήθως στα άμεσα μέλη της οικογένειας, οι 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις ως προς την διατήρηση της μητρικής γλώσσας του 

παιδιού, παρέχουν ένα  πλούσιο πλαίσιο για τη μελέτη της γλώσσας, τη συντήρηση 

και την   αλλαγή. Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές 

που περιλαμβάνουν μια μικρο-προοπτική, παρέχουν μια ιδιαίτερη αναλυτική εστίαση 

στη μελέτη της χρήσης της γλώσσας σε επίπεδο οικογένειας και τις πρακτικές μέσω 

των οποίων οι πολιτικές της οικογένειας ως προς τη γλώσσα, εφαρμόζονται.   

Η εργασία αυτή, έχει ως βασικό πεδίο έρευνας την γλωσσική 

κοινωνικοποίηση και πολιτική οικογενειακής γλώσσας και στο πλαίσιο αυτό, 

συνδυάζει την προσέγγιση της κοινωνικοποίησης της με ένα θεωρητικό πλαίσιο, 

σύμφωνα με το οποίο, οι   πολιτικές για την οικογενειακή γλώσσα εκλαμβάνονται ως 

κοινωνικά κατασκευασμένες και ως πολιτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εμφανείς 

και σιωπηρές πεποιθήσεις και τους κανόνες που εκδηλώνονται και επηρεάζουν τις 

οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές στο επίπεδο της οικογενειακής αλληλεπίδρασης. 

Σύμφωνα με το παράδειγμα της γλωσσικής κοινωνικοποίησης (Duranti, Ochs 

& Schieffelin, 2012, σελ.166), τα παιδιά, μέσω της συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα 

γλωσσικών πρακτικών, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν κοινωνικές αξίες και 

προσδοκίες μέσω διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων.   Ωστόσο, η κοινωνικοποίηση 
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δεν είναι μια στατική διαδικασία διαβίβασης γνώσεων μεταξύ γενεών, αλλά μια 

δυναμική και διαλεκτική διαδικασία (Cekaite, 2012, σελ.644;   Goodwin, 2006, 

σελ.516).  

Τα ίδια τα παιδιά είναι ενεργοί δρώντες στη διαμόρφωση και τη 

διαπραγμάτευση της γλωσσικής πολιτικής γύρω τους  (Luykx, 2005, σελ.1410). 

Μέλη της κοινότητας, πολύγλωσσοι ή μονόγλωσσοι ομιλητές, και ως μέλη της 

οικογένειας, οι γονείς, τα παιδιά, και τα αδέλφια,   χρησιμοποιούν κοινούς, 

γλωσσικούς πόρους  προκειμένου να δημιουργήσουν και να διαπραγματευτούν 

δυναμικές, ετερογενείς γλωσσικές και κοινωνικές ταυτότητες,  καθώς και κοινωνικές 

σχέσεις (Cekaite, 2012, σελ.653 · De Fina, 2012). Η απόκτηση γλωσσών και η 

κοινωνική και πολιτιστική κοινωνικοποίηση αλληλοσυνδέονται και ξεκινούν τη 

στιγμή που το άτομο εισέρχεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία (Ochs, 1996, 

σελ.435). Αυτή η διαδικασία κοινωνικοποίησης, μαζί με την απόκτηση γλωσσών, 

αποτελεί την λεγόμενη γλωσσική κοινωνικοποίηση (Ochs,1996, σελ.409). Με άλλα 

λόγια, η γλωσσική κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας παιδιά και οι 

αρχάριοι κοινωνικοποιούνται μέσω της γλώσσας για να τη χρησιμοποιούν σωστά και  

με νόημα (Schieffelin & Ochs, 1986, σελ.180). 

Ως εκ τούτου, η γλωσσική κοινωνικοποίηση ως προσέγγιση (υπό τη ομπρέλα 

της αλληλεπιδραστικής κοινωνιογλωσσολογίας,  π.χ., Bucholtz & Hall, 2008, 

σελ.151-163 ; Lanza,2004, σελ.72) μπορεί να προσφέρει μια εποικοδομητική 

προοπτική, υπό την οποία μπορεί να διερευνηθεί ο τρόπος   με τον οποίο τα παιδιά 

συμμετέχουν στη γλωσσική οικολογία των δίγλωσσων οικογενειών σε 

μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας την αρχή της (εν)δεικτικότητας 

(indexicality) 1  η γλωσσική κοινωνικοποίηση ως προσέγγιση περιλαμβάνει τους 

                                                           
1 Στη σημειωτική, τη γλωσσολογία, την ανθρωπολογία και τη φιλοσοφία της γλώσσας, η 

έννοια της (εν)δεικτικότητας (indexicality)  είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα σημείο 

δείχνει (ή ευρετηριάζει) κάποιο αντικείμενο στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται. Ένα 

σύμβολο το οποίο δηλώνει δεικτικά ονομάζεται ευρετήριο ή ευρετήριο. Η σύγχρονη 

αντίληψη της (εν)δεικτικότητας προέρχεται από τη σημειωτική θεωρία του Charles Sanders 

Peirce, στην οποία η αυθεντικότητα είναι μία από τις τρεις θεμελιώδεις υποδείξεις του 

σημείου, οι άλλες είναι εικονικότητα και συμβολισμός. Η έννοια του Peirce υιοθετήθηκε και 

επεκτάθηκε σε αρκετές θεωρητικές προτάσεις του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων της   γλωσσολογικής ανθρωπολογίας   και της  αγγλοαμερικανικής φιλοσοφίας της 

γλώσσας. 
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μακροοικονομικούς παράγοντες (κοινωνικές δομές, ιδεολογίες) καθώς και το μικρο-

επίπεδο των καθημερινών πρακτικών και παρέχει μια μεθοδολογική προσέγγιση – 

αλληλεπίδραση στην ανάλυση των γλωσσικών πρακτικών (Ochs, 1996, σελ.411). 

Η γλωσσική κοινωνικοποίηση ή διαγενεακή μετάδοση της γλώσσας στην 

οικογένεια, είναι μια πολύπλοκη, και εκλεπτυσμένη διαδικασία (Fishman, 1991, 

σελ.71). Σε περιβάλλοντα μετανάστευσης, η διατήρηση της γλώσσας ή η απώλεια 

μπορεί να ξεκινήσει στο πλαίσιο των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων ( Lanza, 2004, 

σελ.56, Li Wei, 2012, σελ.1-2). Με τη μετανάστευση σε μια νέα χώρα, τα μέλη της 

οικογένειας από διαφορετικές γενιές τείνουν να υιοθετούν διαφορετικές στάσεις 

απέναντι στις γλώσσες.  

Τα μέλη των μειονοτικών οικογενειών μεταναστών συνήθως έχουν πρόσβαση 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα γλώσσας και έχουν διαφορετικές γλωσσικές εμπειρίες  

από αυτά τα πλαίσια. Για παράδειγμα, οι γονείς συνήθως έρχονται στη νέα χώρα 

προορισμού και εκτίθενται στην κοινωνική γλώσσα κατά τα ενήλικα έτη τους, ενώ τα 

παιδιά έχουν πρόσβαση στην κοινωνική γλώσσα παρακολουθώντας εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα σε ηλικία περίπου δυο ετών.  

Τα μέλη της οικογένειας των μεταναστών έχουν διάφορες εμπειρίες 

πολλαπλών γλωσσών, συζητήσεων, κοινωνικών τομέων και γεωγραφικών χώρων  και 

φέρνουν αυτές τις εμπειρίες στην  καθημερινή ζωή της οικογένειας (Pietikainen, 

2010, σελ.100, Canagarajah, 2008, σελ.145). Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η πρώτη 

γενιά των μεταναστών τείνει να διατηρεί τη μητρική γλώσσα, ενώ η δεύτερη γενιά 

μετακινείται προς μια γλωσσική στροφή στην κοινωνική γλώσσα (De Fina, 2012, 

Fishman, 1970). Οι οικογένειες έτσι, παρέχουν ένα μοναδικό πλαίσιο για τη μελέτη 

της διατήρησης ή της αλλαγής της μητρικής γλώσσας (De Fina, 2012, σελ.352 · Li 

Wei, 2012, σελ.1). 

Καθώς ο τομέας της διατήρησης και της απώλειας της μειονοτικής γλώσσας 

αφορά την οικογένεια, ως κινητήρια δύναμη στην κοινωνική γλώσσα των παιδιών 

στο πλαίσιο και της γλώσσας της πλειοψηφίας και της γλώσσας της μειοψηφίας,  η 

εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι οικογένειες που ασχολούνται με τις μειονοτικές-

πλειοψηφικές γλώσσες στην καθημερινή τους ζωή, απαιτεί έρευνα πάνω στις 

καθημερινές γλωσσικές πρακτικές τους.    
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Η διερεύνηση των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων, της επιλογής της 

γλώσσας, της διατήρησης της γλώσσας ή της γλωσσικής αλλαγής, η οποία 

αντικατοπτρίζει επίσης τον αντίκτυπο του κοινωνικού περιβάλλοντος στα 

μεταναστευτικά περιβάλλοντα,  μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τους στόχους των οικογενειών των μεταναστών και τις γλωσσικές πρακτικές  τους 

(Spolsky, 2012). Το σημερινό ενδιαφέρον για την διαγενεακή επικοινωνία   και τις 

γλωσσικές αποφάσεις, τη συμπεριφορά και την διατήρηση της γλώσσας στις  

δίγλωσσες οικογένειες, εμπίπτουν στο  πεδίο της έρευνας σχετικά με την πολιτική για 

την οικογενειακή γλώσσα (Tannenbaum, 2012, σελ.59).  

Εκκινώντας από το γενικό πεδίο της έρευνας για τη γλωσσική πολιτική των 

δίγλωσσων οικογενειών και από μια σειρά προηγούμενων προσεγγίσεων, η παρούσα 

μελέτη εντοπίζει και εξετάζει διάφορους παράγοντες όπως η διαχείριση της γλώσσας, 

οι ιδεολογίες και οι πρακτικές ανάπτυξης της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας ή την 

αλλαγή της γλώσσας στο πλαίσιο της οικογένειας. 

Βασικό ερευνητικό άξονα συνεπώς της παρούσας μελέτης, αποτελεί το   νέο 

αναδυόμενο πεδίο της οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής των δίγλωσσων 

οικογενειών, όπως αυτό ορίζεται,    σε σχέση με την χρήση της γλώσσας μέσα στο 

σπίτι μεταξύ των μελών της οικογένειας.   Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 

κατανόηση των γλωσσικών πολιτικών στα πλαίσια της οικογένειας   σκιαγραφείται 

με τη συνένωση δύο ανεξάρτητων και έως σήμερα αποσυνδεδεμένων και διακριτών 

τομέων  σπουδών: την γλωσσική πολιτική  και την εκμάθηση της γλώσσας από τα 

παιδιά. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παρούσα μελέτη, εξετάζει τις γλωσσικές 

πρακτικές δίγλωσσων οικογενειών, ιδιαίτερα στην χρονική εκείνη φάση όπου τα 

παιδιά είναι μικρής ηλικίας.    

Στα πλαίσια αυτά θα αναλυθούν μια σειρά ζητημάτων όπως οι γλωσσικές 

ιδεολογίες,  και ο ρόλος που διαδραματίζουν  στην διαμόρφωση των γλωσσικών 

οικογενειακών πρακτικών, καθώς και   η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών 

πολιτικών της οικογένειας, όπως η προσέγγιση ένα άτομο-μια γλώσσα, και τα 

αποτελέσματα στην γλώσσα του παιδιού.  

Θα υποστηριχθεί ο σημαίνων ρόλος των γλωσσικών πολιτικών της 

οικογένειας, καθώς διαμορφώνουν την αναπτυξιακή πορεία   των παιδιών, τη 

σύνδεση με διάφορους τρόπους με την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο,  ενώ σε 
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συλλογικό επίπεδο, καθορίζουν τη διατήρηση και το μελλοντικό καθεστώς των 

μειονοτικών γλωσσών. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ    
  

1.1.Έρευνες για τις γλωσσικές πολιτικές 

 

Σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, η γλωσσική πολιτική περιλαμβάνει τη 

διασταύρωση πολλαπλών επιπέδων, όπως οι γλωσσικές ιδεολογίες, η γλωσσική 

διαχείριση και οι γλωσσικές πρακτικές (Shohamy, 2006, σελ.134). Η χρήση μιας 

συγκεκριμένης γλώσσας (ή μορφών ή ποικιλιών .γλωσσών) σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο μπορεί να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί από τις γλωσσικές πολιτικές. Κάνοντας 

πάντως λόγο για γλωσσική πολιτική, αναπόφευκτα θα πρέπει να αναφερθεί ένας 

ορισμός για την ίδια την γλώσσα. Όπως επισημαίνει ο Καμαρούδης (2015, σελ.18) 

«Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, δεν υπάρχει επιστημονικός ορισμός της γλώσσας, 

αποδεκτός από το σύνολο των γλωσσολόγων. Καθένας από αυτούς, αντικατοπτρίζει 

τις θεωρητικές απόψεις του εισηγητή ή των εισηγητών τους. Ο πρώτος ορισμός 

προέρχεται από τον ιδιαίτερα γνωστό γλωσσολόγο Αμερικανό Noam Chomsky 

(γεν.1928), τον εισηγητή της Γενετικής-Μετασχηματιστικής Γραμματικής. «Η 

γλώσσα είναι ένα σύνολο (πεπερασμένο ή μη) προτάσεων, καθεμιά από τις οποίες 

είναι πεπερασμένη σε έκταση και κατασκευασμένη από πεπερασμένο σύνολο 

στοιχείων» 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η γλωσσική πολιτική περιλαμβάνει μια πολιτική 

απόφαση και μια εσκεμμένη προσπάθεια αλλαγής ή  επηρεασμού των διαφόρων 

πτυχών των γλωσσικών πρακτικών και του καθεστώτος μιας ή περισσοτέρων 

γλωσσών σε μια συγκεκριμένη κοινωνία (Curdt-Christiansen, 2009, σελ.351) και 

μπορεί να διατυπωθεί, για παράδειγμα, σε επίσημα κρατικά έγγραφα, τα οποία 

καθιερώνουν ως επίσημη μια γλώσσα   (Spolsky, 2004).  

Ως γλωσσικές ιδεολογίες, θεωρούνται  οι αξίες και τα status που εκχωρούνται 

σε συγκεκριμένες γλώσσες ή τύπους γλωσσών. Για παράδειγμα, μπορεί να αποδοθεί 
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υψηλή αξία στην εθνική, περιφερειακή ή τη γλώσσα της  κληρονομιάς  ενός κράτους 

(Spolsky, 2008). Οι γλωσσικές ιδεολογίες, θεωρούνται συνήθως ως οι υποκείμενες 

δυνάμεις που συμβάλλουν και επηρεάζουν τη διαχείριση και τις πρακτικές της 

γλώσσας (King, 2000, σελ.169, King et al., 2008, σελ.33). Υπάρχει συνήθως 

παραπάνω από μία ιδεολογία σε μια κοινότητα (Spolsky, 2004) και οι συγκρούσεις 

μεταξύ ιδεολογιών αποτελούν συνεπώς το  επίκεντρο των μελετών της γλωσσικής 

πολιτικής (King et al., 2008, σελ.22).  

Διάφορες ιδεολογίες, όπως η γλωσσική καθαρότητα, μπορούν να 

αξιοποιηθούν  με εμφανείς και συγκαλυμμένους τρόπους σε μια προσπάθεια να 

επηρεαστεί η διαχείριση και οι πρακτικές της γλώσσας. Η γλωσσική διαχείριση 

θεωρείται ως η συντονισμένη προσπάθεια να αλλάξουμε ή να χειραγωγήσουμε τις 

γλωσσικές   πρακτικές και πεποιθήσεις των άλλων (Curdt-Christiansen, 2009, 

σελ.344). 

 Σε  κρατικό πλαίσιο, η διαχείριση της γλώσσας συνεπάγεται την θέσπιση μιας 

εθνικής γλώσσας ή μιας γλώσσας της εκπαίδευσης (Spolsky, 2004). Γι΄ αυτόν 

εξάλλου το λόγο, οι «από πάνω προς τα κάτω» πολιτικές για την θέσπιση και 

καθιέρωση μιας εθνικής ή εκπαιδευτικής γλώσσας, έχουν αποτελέσει μεγάλο μέρος 

της  έρευνας και των μελετών για τις γλωσσικές πολιτικές  των κρατών χώρων 

(Spolsky, 2012). 

Οι γλωσσικές πρακτικές, δηλαδή οι παρατηρήσιμες γλωσσικές συμπεριφορές 

και επιλογές γλώσσας που συμβαίνουν, για παράδειγμα, στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, παρέχουν ένα πλαίσιο για τη χρήση της γλώσσας και την εκμάθηση 

γλωσσών (Spolsky, 2008) και επηρεάζονται από τις ιδεολογίες της ομάδας ή των 

ατόμων  (Shohamy, 2006, σελ.209). Αυτές οι πρακτικές μπορούν να διαχειριστούν 

και να ελεγχθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα   μέσω μιας σειράς ενεργειών.  

Γι΄αυτό το λόγο, οι προσπάθειες διαχείρισης της γλώσσας (τουλάχιστον σε 

κάποιο βαθμό) είναι αρθρωμένες και τυποποιημένες μέσω των γλωσσικών 

πρακτικών, και  παρέχουν βασικές  γλωσσικές στρατηγικές (Ren & Hu, 2013, 

σελ.64). Ο Spolsky (2007) επισημαίνει ότι οι ομιλητές δημιουργούν σιωπηρούς 

κανόνες αναφορικά με την κατάλληλη χρήση της γλώσσας σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο κι έτσι με τον τρόπο αυτό,  οι γλωσσικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν 

την περαιτέρω χρήση της γλώσσας από τους ομιλητές. Μια καλύτερη κατανόηση, για 
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το πώς λειτουργεί η γλωσσική πολιτική μπορεί να επιτευχθεί με την διερεύνηση των 

ειδών και των προτύπων γλωσσικής χρήσης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων γλωσσικών ιδεολογιών και προσπαθειών γλωσσικής διαχείρισης   

(Bonacina, 2012, σελ.220). 

Προκειμένου να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ μικρο και 

μακροοικονομικών κοινωνικών τομέων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν ο 

ένας τον άλλον, θα πρέπει να μελετηθούν οι  δυνάμεις οι οποίες ασκούνται από τη 

βάση προς την κορυφή, στον ίδιο βαθμό μελέτης των δυνάμεων που ασκούνται από 

την κορυφή προς τα κάτω, δηλαδή από τις κρατικές πολιτικές προς τα κάτω (Spolsky, 

2012). 

 

1.2. Το διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο των οικογενειακών γλωσσικών 
πολιτικών      

 

Ως αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο, οι μελέτες σχετικά με τις πολιτικές για την 

οικογενειακή γλώσσα (FLP-Family Language Policies) είναι διεπιστημονικό και σε 

μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε προηγούμενες έρευνες για  την διγλωσσία στα πλαίσια 

της οικογένειας. Οι εν λόγω μελέτες, συνδυάζουν  κοινωνιογλωσσικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις καθώς και προσεγγίσεις γλωσσικής κοινωνικοποίησης 

μέσα από προηγούμενες μελέτες, οι οποίες ερευνούν την εκμάθηση γλωσσών από τα 

παιδιά, την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας και την κοινωνικοποίηση σε πρώιμο 

ηλικιακό στάδιο, καθώς και τη παιδική διγλωσσία (Boyd, 1985; De Houwer, 2009; 

Caldas, 2012; Gafaranga, 2010; Döpke, 1992; King & Fogle,   2013 · Lanza, 2004, 

σελ.123).  

Η έρευνα για τη διγλωσσία της οικογένειας έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο 

βαθμό στους στρατηγικούς γλωσσικούς ρόλους των γονέων, και της επιρροής του  

γλωσσικού περιβάλλοντος στην ισορροπημένη ανάπτυξη της διγλωσσίας στις δυτικές 

οικογένειες μεσαίας, κατά κύριο λόγο, τάξης. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις στο πεδίο 

των γλωσσικών πολιτικών, ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς και γιατί οι 

οικογένειες διατηρούν και αναπτύσσουν διάφορες γλώσσες στο εσωτερικό τους,  
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δίνοντας κυρίως προσοχή στις κληρονομικές γλώσσες και γενικά στη συντήρηση των 

μειονοτικών γλωσσών (Curdt-Christiansen, 2013, σελ.11).  

Οι μελέτες αυτές, έχουν διευρύνει την προοπτική της έρευνας, με την 

ενσωμάτωση διαφόρων τύπων οικογενειών από μια ποικιλία τύπων οικογενειών (π.χ 

οικογένειες που δεν προέρχονται από τη μεσαία τάξη (Hill & Hill, 1986), διεθνικές 

οικογένειες (Ogierman, 2013), οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά (Fogle, 2012) και 

οικογένειες με δικά τους παιδιά (Piller, 2006). 

Γενικά, η έρευνα για τις οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές  επιδιώκει να 

αντιληφθεί γιατί κάποια παιδιά μεγαλώνουν και είναι δίγλωσσα και μερικά 

μονόγλωσσα,  και πώς αυτό σχετίζεται με τους τρόπους, με τους οποίους οι γονείς 

προωθούν ή αποθαρρύνουν τη χρήση μιας συγκεκριμένης  γλώσσας από τα παιδιά 

(Curdt-Christiansen, 2013, σελ.2). Έτσι, η έρευνα για τις γλωσσικές οικογενειακές 

πολιτικές επικεντρώνεται στις προσπάθειες των γονιών, να διατηρήσουν μια 

συγκεκριμένη γλώσσα σε μεταναστευτικό περιβάλλον, κυρίως δε, μια από τις δυο 

γλώσσες των γονέων,  τροποποιώντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της γλώσσας 

των παιδιών τους (Spolsky, 2012).  

Όπως και με το γενικό πεδίο της έρευνας για τις οικογενειακές γλωσσικές 

πολιτικές, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει περαιτέρω ένα σύνολο άλλων 

παραγόντων, τη διαχείριση της γλώσσας, τις ιδεολογίες και τις πρακτικές, θεωρώντας 

την οικογένεια ως ένα κοινωνικό θεσμό σε μικροκοινωνικό επίπεδο, που 

αλληλεπιδρά με το μακροεπίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας και τους κοινωνικούς 

θεσμούς ( Curdt-Christiansen, 2013, σελ.24-25 ). Η κοινωνιογλωσσική οικολογία 

εντός και εκτός της οικογένειας, καθώς και οι πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με τις 

γλωσσικές στρατηγικές, επηρεάζουν τις προσπάθειες  διαχείρισης της γλώσσας και 

την επιλογή της γλώσσας στο σπίτι (Spolsky, 2009, σελ.14).  

Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο επικεντρώνονται οι μελέτες σχετικά με τις 

γλωσσικές πολιτικές των οικογενειών σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, είναι οι 

ιδεολογίες σχετικά με την οικογενειακή γλώσσα, δηλαδή οι πεποιθήσεις σχετικά με 

τη γλώσσα και τη χρήση της. Οι ιδεολογίες της γλώσσας μπορούν να φέρουν στο  

προσκήνιο και να αναδείξουν τη σημασία της διατήρησης της, ή των γλωσσών των 

γονέων και να τονίσουν την ανάγκη να ελέγξουν ή ακόμα και να απαγορεύσουν τη 
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χρήση της κοινωνικής γλώσσας (δηλαδή της γλώσσας του κράτους στο οποίο έχουν 

μεταναστεύσει)  στο σπίτι ή, αντιθέτως, επιτρέπουν τη δίγλωσση πρακτική.  

Οι γλωσσικές ιδεολογίες θεωρούνται ως η κινητήρια δύναμη στη διαχείριση 

της οικογενειακής γλώσσας (Curdt-Christiansen, 2013, σελ.3). Η διαχείριση της 

γλώσσας ορίζεται ως η  προσπάθεια των γονέων, να παράσχουν στα παιδιά 

γλωσσικούς πόρους προκειμένου να βελτιώσουν την εκμάθηση της μητρικής 

γλώσσας. Τέτοιες προσπάθειες μπορεί να περιλαμβάνουν ταξίδια στη χώρα 

προέλευσης, κατ΄ οίκον εκμάθηση γλωσσών, επισκέψεις σε πρόσωπα που ομιλούν 

την μητρική γλώσσα (π.χ., συγγενείς) και, κυρίως, τη χρήση της   γλώσσας αυτής 

μέσω αλληλεπίδρασης με τα παιδιά  (Spolsky, 2004). 

Ο Spolsky (2004) επισημαίνει ότι ο έλεγχος του γλωσσικού οικογενειακού 

περιβάλλοντος, η επιλογή των  συνομηλίκων με τους οποίους κάνουν παρέα τα παιδιά 

τους, η συναίνεση ή η απαγόρευση στην τηλεόραση και στους υπολογιστές, είναι 

παραδείγματα ρητών στρατηγικών γλωσσικής διαχείρισης. Αυτός ο αποφασιστικός 

έλεγχος του γλωσσικού περιβάλλοντος υποστηρίζεται ότι είναι αποτελεσματικός στην 

κοινωνική γλώσσα των παιδιών, στο μέτρο που αποσκοπεί στον προσδιορισμό της 

γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιεί το παιδί στην οικογένεια (Spolsky, 2004, 

σελ.64).  

Σε περιπτώσεις όπου ένα μέλος της οικογένειας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει 

τη γλώσσα ενός άλλου μέλους, οι γονείς μπορούν  να ξεκινήσουν την οργανωμένη 

γλωσσική διαχείριση,  όπως το να  αποθαρρύνουν για παράδειγμα την χρήση 

συγκεκριμένων προτύπων γλώσσας, ή δίνοντας σαφείς οδηγίες (Spolsky, 2004, 

σελ.34). Τέτοιες εννοιολογήσεις της γονεϊκής εξουσίας γλωσσικής διαχείρισης, 

ενισχύουν σημαντικά την εξουσία των γονέων και τον γλωσσικό έλεγχο,   

διαμορφώνοντας τις δραστηριότητες των παιδιών και τη χρήση της γλώσσας.  

Η γλωσσική πρακτική στις οικογένειες περιλαμβάνει τις ποικιλίες και τα 

πρότυπα της χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο συγκεκριμένων γλωσσικών 

ιδεολογιών. Περισσότερο λεπτομερείς περιγραφές των οικογενειακών γλωσσικών 

πρακτικών θα παρουσιαστούν στην ενότητα για τις έρευνες σχετικά με τις γλωσσικές 

πρακτικές και τις γλωσσικές στρατηγικές των γονέων σε δίγλωσσες οικογένειες, στη 

συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

2.1.Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 

Χρησιμοποιώντας τον όρο διγλωσσία, και λέγοντας ότι ένα άτομο είναι 

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

χρησιμοποιεί ικανοποιητικά δυο διαφορετικές γλώσσες, στις καθημερινές 

επικοινωνιακές του ανάγκες.   

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μιλά δυο γλώσσες, μπορεί να ποικίλλουν. 

Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μέλος μιας μεταναστευτικής οικογένειας, στο 

πλαίσιο της οποίας να μιλά δυο γλώσσες, παρ΄όλα αυτά η ικανότητά του στο να 

χρησιμοποιεί ικανοποιητικά την μια από αυτές, να είναι περιορισμένη σε σχέση με 

την δεύτερη. Επίσης είναι το ίδιο πιθανό, κάποιος να μιλά μια γλώσσα προκειμένου 

να συνδιαλέγεται, ενώ μια άλλη για να γράφει και να διαβάζει.  

Συνεπώς, στην διγλωσσία υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο βαθμό 

χρησιμοποίησης μιας γλώσσας και στο βαθμό λειτουργίας της (Baker, 1996, σελ.58). 

Υπ΄αυτή την έννοια, ένα άτομο είναι δίγλωσσο, αν μπορεί να χειρίζεται δυο γλώσσες, 

δηλαδή το άτομο που κοινωνικοποιείται ανάμεσα σε δυο διαφορετικές κουλτούρες, 

κοσμοθεωρίες, παραστάσεις, κόσμους με διαφορετικές αξίες, στυλ.  

 Για το φαινόμενο της διγλωσσίας, έχουν διατυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

διάφοροι ορισμοί, ωστόσο δεν υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία ένας ορισμός, ο 

οποίος θα μπορούσε να γίνει καθολικά αποδεκτός. Στους διάφορους ορισμούς για την 

διγλωσσία που έχουν πάντως προταθεί κατά καιρούς, υπάρχει μια  διαφορετική 

αξιολόγηση των βασικών γνωρισμάτων της διγλωσσίας, η οποία εκπορεύεται στη 

βάση χρήσης διαφορετικού, κάθε φορά, κριτηρίου εννοιολόγησης. Έτσι, άλλοτε 

κριτήριο αποτελούν αμιγώς γλωσσολογικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο βαθμός 

κατοχής κάθε γλώσσας, ή ο τρόπος και ο βαθμός επίδρασης της μιας γλώσσας στην 

άλλη, ενώ άλλοτε κριτήριο αποτελούν  κοινωνικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα, για 

ποιο σκοπό τα άτομα αποκτούν μια δεύτερη γλώσσα, πότε την χρησιμοποιούν, σε 

ποιές κοινωνικές εκφάνσεις επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την μια ή την άλλη 

γλώσσα κλπ. (Παπαπαύλου, 1997, σελ.56).  
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 Για παράδειγμα, ο  Bloomfield (1935, σελ.308) ορίζει την διγλωσσία ως το 

φαινόμενο της λειτουργικής χρήσης δυο ή περισσότερων γλωσσών σε επίπεδο ίδιο ή 

σχεδόν ίδιο με εκείνο του φυσικού ομιλητή.  Ο Haugen (1956, σελ.33), όρισε ως 

διγλωσσία την ικανότητα ενός προσώπου να αποδώσει καλά σχηματισμένα και με 

νόημα εκφωνήματα, σε δυο και  περισσότερες γλώσσες, δηλαδή εκφωνήματα, τα 

οποία έχουν  συγκεκριμένο νόημα, σε μια διαφορετική γλώσσα εκτός της μητρικής 

του.   

 Ο Long (1983, σελ.359), ορίζει ως διγλωσσία τις ικανοποιητικές γλωσσικές 

δεξιότητες κάποιου ατόμου, σε τέσσερα βασικά πεδία, δηλαδή στην κατανόηση, στην 

παραγωγή, στην ανάγνωση και στην γραφή, ενώ για τον  Baker (1996, σελ.13) ως 

διγλωσσία μπορεί να προσδιοριστεί ένα ενδιάμεσο γλωσσικό πεδίο, το οποίο 

απαρτίζεται από δυο ξεχωριστές γλωσσικές οντότητες.  O Titone (1972) ορίζει ως 

διγλωσσία την ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται ικανοποιητικά μια δεύτερη 

γλώσσα, ακολουθώντας παράλληλα εκτός από τη δομή της και τις ιδέες της.    

Τέλος όπως επισημαίνει η Σκούρτου (2011, από Γριβα, Στάμου, 2014, 

σελ.24), «δεν πρόκειται απλά για δυο γλώσσες, που εναλλακτικά χρησιμοποιούνται 

από το ίδιο άτομο, αλλά για πλέγμα γλωσσών, ιδιωμάτων, μορφών, κειμενικών ειδών 

που ο κάθε ομιλητής πρέπει να χειρίζεται, για να θεωρήσουμε ότι αυτός έχει 

αναπτύξει επικοινωνιακή δεξιότητα ή τη δεξιότητα για διαπολιτισμική «επικοινωνία» 

 

2.2. Διάκριση γλωσσών 

 

(α) Πρώτη/μητρική γλώσσα (first language) 

 

Πρόκειται για την πρώτη   γλώσσα την οποία μιλούν οι άνθρωποι κατά την 

διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής τους. Υπ΄αυτή την έννοια ως πρώτη, μητρική 

γλώσσα,   ορίζεται η γλώσσα εκείνη την οποία μαθαίνει το άτομο μέσω της επαφής 

του με το περικείμενο περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Ο όρος  «πρώτη 

γλώσσα» είναι συνώνυμος του όρου «μητρική γλώσσα», καθώς στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, το παιδί αναπτύσσει τη γλώσσα της μητέρας του κατά τα πρώτα στάδια 
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της ανάπτυξής του στην πρώτη παιδική ηλικία.  Έτσι, η μητρική γλώσσα αποτελεί 

την βάση για την δόμηση της κοινωνικής και γλωσσολογικής ταυτότητας του ατόμου.    

 

(β) Δεύτερη γλώσσα (second language)   

  

Δεύτερη γλώσσα, είναι η γλώσσα η οποία έπεται χρονολογικά και κατακτάται 

από το άτομο. Η δεύτερη γλώσσα κατακτάται από το άτομο, είτε ταυτόχρονα με την 

μητρική του γλώσσα είτε μεταγενέστερα σε μια χρονική ακολουθία.  Πέραν όμως του 

γεγονότος ότι οι δυο γλώσσες (πρώτη και δεύτερη) έχουν μια χρονολογική 

ακολουθία, διαθέτουν και ποιοτικές διαφορές καθώς η κατάκτηση της δεύτερης 

γλώσσας επιτυγχάνεται από το άτομο κατά βάση μέσω της επαφής του με   ομιλητές 

της γλώσσας ή μέσω μαθημάτων. 

Το άτομο έχει ανάγκη τη γλώσσα αυτή για την καθημερινή του επικοινωνία 

σε επίπεδο προσωπικό, σχολικό ή επαγγελματικό, παρόλο που μπορεί και να μην 

είναι η γλώσσα που μιλιέται στο άμεσο περιβάλλον, π.χ. στην οικογένεια. 

Οι λόγοι που τα άτομα προχωρούν στην εκμάθηση της   δεύτερης γλώσσας 

ποικίλουν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι γονείς τους είναι διαφορετικής 

εθνικότητας,  είτε λόγω μετανάστευσης σε μια άλλη χώρα κλπ.   

 

(γ) Ξένη γλώσσα (foreign language) 

 

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της προϊούσας 

διασύνδεσης των ανθρώπων με διαφορετικές χώρες, στα πλαίσια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης ή για λόγους εκπαίδευσης ή ακόμα και για λόγους ψυχαγωγίας, είναι 

διαδεδομένη η εκμάθηση της «ξένης» γλώσσας. Η κατάκτηση της ξένης γλώσσας, 

επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσω μαθημάτων χωρίς να είναι πάντως απαραίτητο 

να υπάρχει επαφή του ατόμου με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής, κάτι που 

όπως προαναφέρθηκε συμβαίνει στην περίπτωση της δεύτερης γλώσσας.    
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Εκτός από την παραπάνω κατηγοριοποίηση πάντως θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι έχουν προταθεί κι άλλες. Για παράδειγμα ο Weinreich το 1953 επεσήμανε τρεις 

τύπους δίγλωσσων καταστάσεων με κριτήριο τον  τρόπο νοητικής αναπαράστασης 

των σημασιολογικών περιεχομένων των πραγματικοτήτων στις δύο γλώσσες: (α) 

Συντονισμένη διγλωσσία, όπου τα γλωσσικά σύμβολα καθώς και η σημασία τους σε 

εννοιολογικό επίπεδο απομνημονεύονται ξεχωριστά (β) Συνθετική διγλωσσία, όπου 

το άτομο χειρίζεται τις δυο γλώσσες που κατέχει ως ένα σημείο στο οποίο 

συναντώνται και συγχωνεύονται τα σημαινόμενα, ωστόσο τα σημαίνονται είναι 

διαφορετικά. (γ) Εξαρτημένη διγλωσσία, όταν η δεύτερη γλώσσα,   επηρεάζεται από 

την ήδη κατακτημένη πρώτη γλώσσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 
 

 

Σημαντικό ρόλο για την παραγωγή και αναπαραγωγή μιας μειονοτικής 

γλώσσας παίζουν η οικογένεια, η εκπαίδευση και η ίδια η γλωσσική κοινότητα. 

Προκειμένου να διατηρηθούν οι μειονοτικές γλώσσες, θα πρέπει αφενός να  ενισχυθεί 

το γλωσσικό αίσθημα στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινότητα, μέσω της 

πολιτιστικής αναπαραγωγής της γλώσσας και της προβολής της αξίας της.  

Ωστόσο, η ευθύνη για την άσκηση μιας συνεπούς γλωσσικής πολιτικής, 

βαραίνει τα κρατικά ή διακρατικά θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, για 

την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, καθώς 

επίσης, και για την παραχώρηση στις επιμέρους γλωσσικές ομάδες, την δυνατότητα 

επιλογής μέτρων και λήψη αποφάσεων για την διαφύλαξη  της μειονοτικής γλώσσας. 

Εκτός από κάποιες διμερείς συμφωνίες για την προστασία των μειονοτικών 

γλωσσών, όπως για παράδειγμα μεταξύ Γερμανίας και Δανίας ή μεταξύ Αυστρίας και 

Ιταλίας για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών στο έδαφος των χωρών αυτών, 

υπάρχουν και δυο σημαντικές  πολυμερείς συμβάσεις, οι οποίες  αφορούν την 

προστασία των μειονοτικών γλωσσών: η Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των γλωσσών τους και ο 

Ευρωπαϊκός χάρτης περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών.  

  

3.1. Ο Ευρωπαϊκός χάρτης περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών 

 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών 

(European Charter for Regional or Minority Languages -ECRML2) του Συμβουλίου 

                                                           
2  European Council, European Charter for Regional or Minority Languages, 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp 
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της  Ευρώπης, ο οποίος καταρτίσθηκε το 1992, έχει ως στόχο την προστασία και την 

προώθηση των ιστορικών μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών της Ευρώπης. Ο 

Χάρτης, έχει πεδίο εφαρμογής μόνο για τις γλώσσες εκείνες, οι οποίες  

χρησιμοποιούνται ιστορικά από τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό του πεδίο, γλώσσες, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται από τους πρόσφατους μετανάστες άλλων κρατών.  

Οι γλώσσες οι οποίες προστατεύονται στα πλαίσια του Χάρτη, είναι οι 

γλώσσες, οι οποίες διαφέρουν από την επίσημη κρατική γλώσσα, η οποία 

χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία,  οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται παραδοσιακά 

σε εδαφική βάση από πληθυσμούς περιφερειών ή περιοχών μέσα στο κράτος, είτε 

χρησιμοποιούνται από τις γλωσσικές μειονότητες μέσα στο κράτος. Ο Χάρτης δεν 

αφορά τις γνωστές διαλέκτους της  επίσημης γλώσσας του κράτους.  

Επιπλέον, γλώσσες, οι οποίες ομιλούνται επίσημα σε επαρχίες ή περιφέρειες ή 

ομοσπονδιακά κρατίδια ενός συγκεκριμένου κράτους, όπως για παράδειγμα τα   

καταλανικά στην Ισπανία, δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του Χάρτη και δεν 

κατατάσσονται στις επίσημες γλώσσες του κράτους .  

Ο Χάρτης ορίζει ένα πλαίσιο δράσεων, τις οποίες τα συμβαλλόμενα κράτη 

μπορούν μεταξύ άλλων να αναλάβουν, ώστε να προστατεύσουν ικανοποιητικά και να 

διατηρήσουν τις ιστορικές περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες τους.   

 

3.2. Η Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
εθνικών μειονοτήτων   

 

Με τη Σύσταση (Recommendation) 12013  της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, προτάθηκε η συμπλήρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

                                                           
3 Council of Europe, Recommendation 1201 (1993), Additional protocol on the rights of 

minorities to the European Convention on Human Rights 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=15235&lang=en, date accessed 1/11/2016 
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των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με ένα πρόσθετο πρωτόκολλο το οποίο θα 

αφορούσε τις μειονότητες, και το ζήτημα της προστασίας τους, σε ένα ευρύ πεδίο 

δικαιωμάτων και ελευθεριών.  

Η εν λόγω πρόταση, στο άρθρο 11 εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία καθώς 

χορηγούσε στις εθνικές μειονότητες, να έχουν στις περιοχές στις οποίες επικρατούν 

αριθμητικά, το δικαίωμα,  να συγκροτούν τις τοπικές ή αυτόνομες αρχές ή ακόμα και 

να έχουν ένα ειδικό καθεστώς (status) λόγω της ιδιαίτερης κατά περίπτωση τοπικής 

και ιστορικής κατάστασής τους.  

Ειδικότερα το άρθρο 11 της Recommendation 1201  (1993), όριζε ότι «στις 

περιοχές όπου βρίσκεται   μια πλειοψηφία   προσώπων που ανήκουν σε εθνική 

μειονότητα, έχουν το δικαίωμα να έχουν στη διάθεσή τους αρμόδιες τοπικές ή 

αυτόνομες αρχές   ή να έχουν ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο να προσιδιάζει με την 

συγκεκριμένη ιστορική και εδαφική κατάσταση και σύμφωνα με την εσωτερική 

νομοθεσία του εν λόγω κράτους». 

Η εν λόγω πρόβλεψη, αν και ομολογουμένως  αρκετά ασαφής, υπήρξε σημείο 

ορόσημο καθώς παρείχε για πρώτη φορά μέσα από ένα θεσμικό ευρωπαϊκό κείμενο, 

το δικαίωμα να αποκτήσουν τον έλεγχο σχετικά με την διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεών τους στις περιοχές που διαβιούσαν.  

Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση, δεν έμελλε να ευδοκιμήσει, κι έτσι, το  

προτεινόμενο από Πρωτόκολλο απορρίφθηκε στην Συνάντηση Κορυφής, η οποία 

έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1993 στην  Βιέννη, από τους εκπροσώπους των  

κυβερνήσεων, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης 4 .  Αντ΄αυτού οι 

αντιπρόσωποι των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφάσισαν να 

προχωρήσουν στην θέσπιση της Σύμβασης Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών 

Μειονοτήτων.   

Έτσι, την 1η Φεβρουαρίου 1998, τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση-Πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, η οποία 

                                                           
4 Council of Europe, Recommendation 1255 (1995), Protection of the rights of national 

minorities, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=15289&lang=en, date accessed 1/11/2016 
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αποτέλεσε σημείο τομή στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

5 . Πρόκειται για το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο ευρωπαϊκής προέλευσης, στο 

ρυθμιστικό πεδίο του οποίου εμπίπτει η εν γένει προστασία των μειονοτήτων.    

Η Σύμβαση αναγνωρίζει για τις μειονότητες μια σειρά δικαιωμάτων, τα οποία 

σχετίζονται με την θρησκευτική και γλωσσική ελευθερία και ειδικότερα για την 

ελευθερία της χρήσης της γλώσσας, σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο, καθώς και  στις 

επαφές με τις διοικητικές και δικαστικές αρχές αλλά και στην εκπαίδευση.  

  Στο Άρθρο 22 η Σύμβαση-Πλαίσιο, ορίζει ρητά, ότι λειτουργεί 

συμπληρωματικά ως προς ήδη κατοχυρωμένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και  

ελευθερίες. Η Σύμβαση- Πλαίσιο, συνιστά ένα μεγάλο βήμα προόδου στην 

μειονοτική προστασία, μέσω της θέσπισης νομικά δεσμευτικών και λεπτομερών 

διεθνών κανόνων.  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η Σύμβαση Πλαίσιο, 

ανανεώνει τις διατάξεις της ΕΣΔΑ με τις οποίες προστατεύονται κεφαλαιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα,  υπό το φως των εθνικών μειονοτήτων, συμπληρώνοντας τις 

εν λόγω διατάξεις με την εισαγωγή κάποιων νέων διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τις 

περιπτώσεις συγκεκριμένων  πρακτικών παραβίασης δικαιωμάτων των μειονοτικών 

προσώπων.    

Θα πρέπει να επισημανθεί πάντως, ότι η Σύμβαση δεν αναγνωρίζει τις 

μειονότητες  ως συλλογικούς φορείς δικαιωμάτων, ούτε παραχωρεί συλλογικά 

δικαιώματα, ωστόσο, θεσπίζει ένα πλαίσιο ατομικών μειονοτικών δικαιωμάτων, 

κάποια από τα οποία,  ασκούνται σε συλλογική βάση. Ανάμεσα σε άλλα, θα 

μπορούσε να αναφερθεί η θέσπιση διατάξεων που  στοχεύουν στην απαγόρευση των 

διακρίσεων, στην ισότητα όλων απέναντι στο νόμο, στην ισότιμη συμμετοχή στην 

οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου, στην προστασία της 

πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της μειονότητας, στη θρησκευτική ελευθερία, 

στο δικαίωμα διασυνοριακής επικοινωνίας,  στο δικαίωμα στην πληροφόρηση στη 

μειονοτική γλώσσα, στο δικαίωμα παιδείας,  στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι  κλπ.  

                                                           
5 Η Ελλάδα έχει υπογράψει από τις 22/9/97 τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την προστασία των 

εθνικών μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ωστόσο δεν την έχει κυρώσει με νόμο 

στη  Βουλή.  
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Ήδη από το εναρκτήριο,  Άρθρο 1 της Σύμβασης- Πλαίσιο, τονίζεται ότι η 

προστασία των μειονοτικών ομάδων, αποτελεί   τμήμα της γενικότερης διεθνούς 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, αναφέρεται ότι τα δικαιώματα 

που εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της  καθώς και οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την Σύμβαση,  έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

προστασίας των εθνικών μειονοτήτων. Ειδικότερα, στο Προοίμιο της Σύμβασης-

Πλαίσιο, δηλώνονται ρητά οι βασικές αρχές της ως ακολούθως:    

 «Θεωρώντας ότι κάθε πλουραλιστική και αληθινά δημοκρατική κοινωνία 

οφείλει όχι μόνο να σέβεται την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική 

ταυτότητα κάθε προσώπου που ανήκει σε εθνική μειονότητα, αλλά επίσης να 

δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν να εκφράσει, να διατηρήσει 

και να αναπτύξει αυτή την ταυτότητα». 

Η χρήση του όρου «πλαίσιο» στον τίτλο της Σύµβασης-Πλαίσιο για την 

Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων  καταδεικνύει το γεγονός ότι η Σύµβαση 

περιέχει διατάξεις προγραμματικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεδομένου ότι τόσο οι 

υφιστάμενες καταστάσεις στα κράτη μέλη, όσο και τα σχετικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικές, οι  συντάκτες της Σύµβασης δεν θεώρησαν 

σκόπιμο, να συμπεριλάβουν στην Σύμβαση   διατάξεις, οι οποίες θα ρύθμιζαν 

λεπτομερώς τα συγκεκριμένα δικαιώµατα των μειονοτήτων.  

Υπ΄αυτή την έννοια, η   Σύµβαση,   διατυπώνει ένα γενικό περίγραμμα, καθώς 

και στόχους και αρχές που αφορούν ένα σύνολο ζητημάτων, όπως η παιδεία, η οποία 

θα εξεταστεί και στην παρούσα εργασία, ζητήματα διασυνοριακών επαφών,   

ισότητας,   δικαιώματος του  συνεταιρίζεσθαι, ταυτότητας,   θρησκείας,   γλώσσας,   

συµµετοχής και ΜΜΕ.   

Στο   Προοίµιο, επίσης, της Σύµβασης, δηλώνεται ρητά, ότι τα Κράτη-Μέλη 

υποχρεούνται να αποδεχθούν και να υλοποιήσουν τους εξαγγελλόμενους σκοπούς και 

αρχές της Σύμβασης, μέσω μέτρων εθνικής νομοθετικής πολιτικής.  Στην Έκθεση της 

Σύμβασης, αναφέρεται ότι  τα κράτη διαθέτουν την διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν 

τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα, ώστε να υλοποιήσουν τους σκοπούς και τις 

αρχές της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν.   Ως νομικά δεσμευτικό κείμενο πάντως, η Σύµβαση 

δημιουργεί ένα πλαίσιο νομικών υποχρεώσεων για τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη, τα 



27 
 

οποία υποχρεώνει να υλοποιήσουν τους κανόνες και τις αρχές της Σύµβασης, μέσα 

από την λήψη ειδικών μέτρων και πρακτικών.     

Εκτός από τις παραπάνω δυο μεγάλες Συμβάσεις, μια σειρά μη δεσμευτικών 

νομικών κειμένων, στα οποία κατοχυρώνονται  γλωσσικά δικαιώματα και τα οποία 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τις μειονοτικές 

γλώσσες είναι επίσης τα ακόλουθα:   

 Το Καταληκτικό κείμενο της Κοπεγχάγης του 1990 (Διάσκεψη για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), το οποίο για πρώτη φορά παραθέτει 

κατάλογο των υποχρεώσεων των κρατών απέναντι στη γλωσσική μειονοτική 

ετερότητα. 

 Το Κείμενο του Ελσίνκι του 1992 (ΔΑΣΕ), όπου θεσμοθετείται η 

'Ύπατη Αρμοστεία για τις Εθνικές Μειονότητες, με κύριο έργο την πληροφόρηση 

και έγκαιρη πρόληψη πιθανών συγκρούσεων. 

 Οι Συστάσεις 1177 (1992), 1201 (1993), 1255 (1995) της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που μεταξύ άλλων 

συνέβαλαν στην υιοθέτηση του Χάρτη και της Σύμβασης-Πλαισίου που 

προαναφέρθηκε.  

 Η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. του 1992 για τα 

δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 

μειονότητες. 

 

 

 

 

  



28 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 
 

4.1. Γλωσσική πολιτική και πεδία γλωσσικών πολιτικών 

  

Οι γλωσσικές πολιτικές, μπορούν θεωρητικά να τύχουν εφαρμογής, σε   κάθε 

γλωσσική κοινότητα, ανεξάρτητα από στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, όπως το 

μέγεθος. Μπορούν δε να εφαρμοστούν από θεσμούς, όπως η οικογένεια, το σχολείο, 

το κράτος, οι κοινωνικές, οι διακρατικές και οι υπερεθνικές ομάδες.  

  Ο   Cooper (1990, σελ.33), ορίζει τις γλωσσικές πολιτικές ως ένα σύνολο 

ενσυνείδητων επιλογών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα, στις σχέσεις που δημιουργούνται 

ανάμεσα στην γλώσσα και στην κοινωνική ζωή, ενώ όσον αφορά τον γλωσσικό 

σχεδιασμό, ο Cooper υποστηρίζει ότι μόνο η κρατική εξουσία, έχει τη δύναμη και τα 

μέσα  για την εφαρμογή μιας γλωσσικής πολιτικής, υλοποιώντας στην πράξη τις 

γλωσσικές επιλογές. Αργότερα υποστήριξε ότι η κρατική εξουσία, δεν πρέπει να δρα 

περιοριστικά, αποκλείοντας άλλες παρεμβάσεις στη γλώσσα, οι οποίες  προέρχονται 

από    άτομα ή ομάδες.   

Η ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από τη γλωσσική πολιτική και τον γλωσσικό 

σχεδιασμό, διεθνώς, ανατρέχει ήδη πίσω στο 1959, όταν ο  Αμερικάνος γλωσσολόγος 

Einar Haugen (1906-1994) εισήγαγε τον όρο γλωσσικός σχεδιασμός («language 

planning»). Το γλωσσικό πρότυπο   του  Haugen αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα στάδιο 

γλωσσικής ανάπτυξης και κρίσιμων βημάτων από το στάδιο της   "διαλέκτου" σε 

αυτό της "γλώσσας".  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Haugen (1966, σελ.922) ο γλωσσικός σχεδιασμός   

έχει να κάνει με την κατασκευή ενός κανονιστικού πλαισίου για την ορθογραφία, τη 

γραμματική και το λεξικό για την καθοδήγηση των γραφόντων και των ομιλούντων, 

μέσα σε μια μη ομοιογενή γλωσσική κοινότητα (Einar 1966, 1997). Λίγο αργότερα ο 

Joshua Aaron Fishman (1967, σελ.30, 1968, σελ.12) εισήγαγε τον όρο  γλωσσική 

πολιτική (language policy).  
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Αν και ο όρος, είναι μάλλον σχετικά νεοεμφανισθείς στην διεθνή 

βιβλιογραφία, ωστόσο η ύπαρξή του δεν είναι το ίδιο πρόσφατη. Το ζήτημα της 

πολυγλωσσίας και η διαχείρισή της σε επίπεδο γλωσσικής πολιτικής, συνιστά ένα 

φαινόμενο πολύ παλιό, όσο και το ζήτημα της γλώσσας.  

Σύμφωνα με τους Beacco και   Byram  (2003, σελ.11), ως γλωσσική πολιτική, 

μπορεί να ορισθεί μια ανάληψη μιας εκούσιας δράσης, η οποία στοχεύει  στο να  

παρεμβαίνει στις γλώσσες, ανεξάρτητα αν είναι τοπικές ή μειονοτικές, στις φόρμες 

έκφρασή τους, όπως για παράδειγμα στο σύστημα γραφής, στη θέση τους στην 

εκπαίδευση ή στις κοινωνικές επιτελεστικές λειτουργίες τους,    όπως για παράδειγμα 

επιλογή ως επίσημης μιας γλώσσας.   Η γλωσσική πολιτική μπορεί να αναληφθεί ως 

δράση, από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, σε ιδιωτικό ή συλλογικό πλαίσιο αναφοράς 

ή στο πλαίσιο φορέων, πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών ομάδων κλπ.   

Ο   Spolsky (2004, σελ.65-66) στην προσπάθειά του να θεωρητικοποιήσει ένα 

πλαίσιο σχετικά με την ακολουθούμενη   γλωσσική πολιτική κάθε επιμέρους 

γλωσσικής κοινότητας, προχώρησε σε ένα τριμερές σχήμα, το οποίο απεικονίζει τις 

γλωσσικές πολιτικές:  (α) στις γλωσσικές πρακτικές (language practices) , (β) στις 

γλωσσικές πεποιθήσεις ή γλωσσική ιδεολογία (language beliefs or ideology), (γ) και 

στη γλωσσική διαχείριση (language management). 

Ο όρος «γλωσσικές πρακτικές», αναφέρεται στις επιλογές των ομιλητών, 

ανάμεσα σε διαθέσιμες γλωσσικές επιλογές προκειμένου να επικοινωνήσουν και οι 

οποίες επεκτείνονται πέραν των λέξεων, της γραμματικής, των φθόγγων ή των ήχων. 

Οι γλωσσικές επιλογές, αποτελούν την συμπερίληψη συμβατικών διαφορών ανάμεσα 

σε πτυχές επίσημα εκπεφρασμένου λόγου και σε άλλους συμβατικούς γλωσσικούς 

κανόνες, σχετικά με το ποια γλωσσική επιλογή είναι κατάλληλη υπό το καθεστώς 

συγκεκριμένων καταστάσεων.    

 Η γλωσσική ιδεολογία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με διαμορφωμένες 

πεποιθήσεις για τη γλώσσα. Υπ’ αυτή την έννοια, τα μέλη μιας συγκεκριμένης 

κοινότητας, έχουν ένα σύνολο κοινών πεποιθήσεων, για τις γλωσσικές εκείνες 

πρακτικές, οι οποίες είναι κατάλληλες για την διαμόρφωση ενός πλαισίου 

συναινετικής γλωσσικής ιδεολογίας.   
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 Μέσω αυτού του κοινά αποδεκτού πλαισίου, τα μέλη της κοινότητας, 

αποδίδουν κύρος σε ποικίλες πτυχές των γλωσσικών μορφών, τις οποίες 

χρησιμοποιούν.  Με λίγα λόγια, ενώ η  γλωσσική ιδεολογία, σχετίζεται με αυτό που 

οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει, αντίθετα, οι γλωσσικές πρακτικές 

αναφέρονται σε αυτό που τα μέλη μιας κοινότητας,  πράττουν εν τοις πράγμασι 

(Spolsky, 2004, σελ.54).  

Τέλος, η γλωσσική διαχείριση αναφέρεται σε διαχειριστικές δράσεις, ώστε να 

τροποποιηθούν κάποιες γλωσσικές πολιτικές.  Η γλωσσική διαχείριση αναφέρεται σε 

συγκεκριμένες προσπάθειες να επηρεαστούν ή να τροποποιηθούν κάποιες γλωσσικές 

πολιτικές μέσω γλωσσικών σχεδιασμών και παρεμβάσεων. Έτσι, η γλωσσική 

διαχείριση μπορεί να εκπορεύεται από ένα θεσμικό φορέα, μια κυβέρνηση, μια 

επιχείρηση ή ακόμα και ένα μέλος μιας οικογένειας, το οποίο καταβάλλει 

προσπάθειες να πείσει τα υπόλοιπα   μέλη της οικογένειας  να μιλήσουν τη γλώσσα 

καταγωγής (Spolsky, 2004, σελ.43). 

Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες, είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Αυτό γιατί 

οι γλωσσικές πρακτικές σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από το ευρύτερο κοινωνικό 

συγκείμενο, περιλαμβάνοντας ένα φάσμα επιλογών στις οποίες προβαίνουν οι 

ομιλητές, με βάση την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία τους σχετικά με την αξία των 

γλωσσικών ποικιλιών. Συνεπώς, η γλωσσική διαχείριση αποτελεί μια προσπάθεια από 

κάποιον προκειμένου να τροποποιήσει τις γλωσσικές πρακτικές ή τις γλωσσικές αξίες 

κάποιου άλλου (Spolsky, 2004, σελ.14). 

 

4.2.  Οικογενειακή γλωσσική πολιτική  

 

 Η οικογενειακή γλωσσική πολιτική (family language policy), αποτελεί έναν 

διακριτό τομέα της γλωσσικής πολιτικής. Ως οικογενειακή γλωσσική πολιτική, 

ορίζεται η εσκεμμένη προσπάθεια, στα πλαίσια των μελών μιας οικογένειας, για την 

ανάδειξη και εξάσκηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου γλωσσικής χρήσης καθώς και 

συγκεκριμένων πρακτικών γραμματισμού (Curdt- Christiansen 2009, σελ.351). Ο  

(Cooper 1990, σελ.32) επισημαίνει ότι η οικογενειακή γλωσσική πολιτική δομείται 

στο πλαίσιο δράσεων και αποφάσεων σε τρεις περιοχές (α)  προσπάθειες προκειμένου 
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να γίνει κατανομή λειτουργιών στη γλώσσα, (β) προσπάθειες σχετικά με την 

καταλληλότητα της μορφής  και της δομής της γλώσσας και (γ) προσπάθειες μέσα 

από ευκαιρίες εκμάθησης για τον επηρεασμό της κατανομής των  χρηστών.  

Μεταφέροντας το παραπάνω σχήμα στο πλαίσιο της οικογενειακής γλωσσικής 

πολιτικής, γίνεται κατανοητό ότι οι γονείς μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά 

με τις γλωσσικές επιλογές των παιδιών τους και ιδίως  για το εάν και πότε θα 

χρησιμοποιήσουν τις γλώσσες με τα παιδιά τους, ποια ποικιλία   γλωσσών θα 

χρησιμοποιήσουν   καθώς και αν και πως   θα διδάξουν στα παιδιά τους μια γλώσσα, 

με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο.    

 

4.2.1. Συναισθηματικοί και σχεσιακοί παράγοντες στην οικογενειακή διγλωσσία 

 

Ενώ έχουν γίνει πολλές και σημαντικές μελέτες αναφορικά με τις εξελικτικές 

γλωσσικές ιδεολογίες ως σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

των γονέων σχετικά με την προώθηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου γλωσσικής 

πολιτικής, λίγες μελέτες έχουν μέχρι στιγμής εξετάσει τους συναισθηματικούς και 

σχεσιακούς παράγοντες και το ρόλο τους στις αποφάσεις γλωσσικής πολιτικής στα 

πλαίσια της οικογένειας (Pavlenko, 2004,  Tannenbaum, 2012). 

Αυτές οι μελέτες έχουν προσανατολίσει το ενδιαφέρον τους στους 

κοινωνικοπολιτισμικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση και την έκφραση των γονικών απόψεων για τη  διγλωσσία και τις αξίες 

που αποδίδουν οι γονείς σε διαφορετικές γλώσσες (King et al., 2008 ; Curdt-

Christiansen, 2013). O Tannenbaum (2012) εξετάζει συγκριτικά, ένα σύνολο μελετών 

σχετικά με τις γλωσσικές οικογενειακές πολιτικές,   και υποστηρίζει ότι τα ευρήματα 

δείχνουν ότι οι επιλογές για τις οικογενειακές γλώσσες μπορεί να αποδίδονται σε 

συναισθηματικά κίνητρα. 

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη γλώσσα της κληρονομιάς 

τους και να επιδιώξουν την επίτευξη της διγλωσσίας των παιδιών τους, προκειμένου 

να δημιουργηθούν ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί και να συνεισφέρουν στις 

συναισθηματικές, θετικές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών διαφόρων γενεών 

στα πλαίσια της οικογένειας. 
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Μια τέτοια άποψη ευθυγραμμίζεται και με την αντίληψη του Pavlenko (2004, 

σελ.188) ότι η γλώσσα της κληρονομιάς / πρώτη γλώσσα, έχει ιδιαίτερα σημαντικές 

συναισθηματικές αξίες για τους ομιλητές της και ότι χρησιμεύει ως κατάλληλο μέσο 

για τη μεταφορά προσωπικών συναισθημάτων και πλούσιων συναισθηματικών 

εκφράσεων.  Συνεπώς, συνιστάται ως ιδιαιτέρως σημαντική, η διατήρηση της 

γλώσσας της κληρονομιάς για την προώθηση οικογενειακών δεσμών και στενών 

σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών (Tannenbaum, 2012, σελ.57). Η οικογενειακή 

γλώσσα τείνει να θεωρείται ως ένα σημαντικό μέσο για την εκπροσώπηση της 

πολιτιστικής ταυτότητας ενός ατόμου: συνδέεται με θετικά συναισθήματα, ιστορίες, 

την συναισθηματική εγγύτητα και την οικειότητα στην κοινωνική ζωή (Guardado, 

2008, σελ.114). 

Η σημασία των θετικών συναισθημάτων στις οικογένειες μπορεί να επηρεάσει 

τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές, με ένα σύνολο τρόπων.   Ειδικότερα, 

προκειμένου να δείξουν την θετική τους συναισθηματική στάση με τους γονείς, τα 

παιδιά ενδέχεται  να προσαρμοστούν στις γλωσσικές απαιτήσεις των γονέων τους.  

Μπορούν, επίσης, να κινηθούν προς την κοινωνική γλώσσα. Ειδικά τα 

μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία  βιώνουν την επιρροή των συνομηλίκων τους, για 

παράδειγμα, μπορεί να παρακινηθούν να χρησιμοποιήσουν και να νιώσουν στενότερη 

σχέση με την κοινωνική γλώσσα (Caldas, 2006, σελ.9). Επιπλέον, οι γονικές 

ιδεολογίες, τις οποίες υιοθετούν οι γονείς  για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους 

δίγλωσσα, ενώ ταυτόχρονα έχοντας συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους και 

υιοθετώντας τις οικογενειακές επιλογές γλώσσας, μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στις 

οικογένειες (Fogle, 2012, σελ.114). 

 Στην περίπτωση που τα παιδιά επιμείνουν στην ανθεκτικότητα της μητρικής 

γλώσσας,  οι ενήλικες μπορούν να αποδεχθούν αυτές τις επιλογές με τη χρήση της 

κοινωνικής γλώσσας ή του παράλληλου λόγου (δηλαδή, όταν τα παιδιά 

χρησιμοποιούν την κοινωνική γλώσσα και οι γονείς χρησιμοποιούν τη γλώσσα της 

κληρονομιάς τους (Gafaranga, 2010, σελ.241).  Σε μια έρευνα του   Fogle (2012), η 

οποία προέκυψε μέσω συνέντευξης με αγγλόφωνους γονείς, αποδείχθηκε ότι 

αποδέχονται τις ρωσόφωνες επιλογές των παιδιών, αποφεύγοντας τις προσπάθειες να 

επιβληθεί η χρήση της γονικής γλώσσας από τα παιδιά και πράττοντας με αυτό τον 

τρόπο,  ενήργησαν ενάντια στις ιδεολογίες της γλώσσας τους (Fogle, 2012, σελ.75). 
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Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διατήρηση της γλώσσας στις δίγλωσσες και 

πολύγλωσσες οικογένειες μεταναστών είναι συνεπώς μια πολύπλοκη και 

συναισθηματικά φορτισμένη γλωσσική οικογενειακή πολιτική. 

 

4.2.2. Μονογλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσες οικογένειες 

 

Η διατήρηση της  μητρικής γλώσσας/γλωσσών (δηλαδή της γλώσσας της 

κληρονομιάς) μπορεί να είναι ένα από τα πολλά γλωσσικά θέματα με τα οποία 

ασχολούνται οι οικογένειες. Οι γλωσσικές ιδεολογίες στην πράξη, μπορεί να 

περιλαμβάνουν την κυρίαρχα μονογλωσσική οργάνωση της κοινωνίας που απαιτεί, 

ποια μέλη της οικογένειας (παιδιά) θα πρέπει να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν την 

επίσημη γλώσσα, για παράδειγμα, στο σχολείο.  

Οι οικογένειες, θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν με την κοινωνία στην 

κοινωνική γλώσσα, προκειμένου να έχουν ευκαιρίες στο εργασιακό και το σχολικό 

περιβάλλον (Tuominen, 1999, σελ.67). Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του μονογλωσσικού παιδιού, έχει αποδειχθεί  ότι εξαρτώνται σε πολύ 

σημαντικό βαθμό από το κυρίαρχο καθεστώς της κοινωνικής γλώσσας,  σε διάφορα 

πεδία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.   

 Η χρήση μιας επίσημης γλώσσας είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων η 

κυρίαρχη πρακτική, η οποία υιοθετείται σε επίπεδο εθνικών συνταγμάτων, με 

αποτέλεσμα να απαντώνται σπάνια εθνικές πολιτικές που παρέχουν πλήρη   

υποστήριξη των μειονοτικών γλωσσών (Spolsky, 2000, σελ.32).  

Ως αποτέλεσμα των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων όπως για παράδειγμα 

των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών,  και την μονογλωσσική 

πρακτική που κυριαρχεί σε πολλές κοινωνίες, οι οικογένειες μεταναστών ή 

μειονοτήτων μπορεί να στοχεύουν να προωθούν την ανάπτυξη και τη χρήση της 

κοινωνικής γλώσσας, προσπαθώντας να επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν πρόσβαση 

στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των 

χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των  συμμαθητών τους, καθώς επίσης 

και να επιτρέπουν τη χρήση  της κοινωνικής γλώσσας στις διάφορες μορφές 

αλληλεπίδρασης μεταξύ αδελφών και γονέων ή γονέων και παιδιών.   
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Διάφορες μελέτες έχουν επικυρώσει αυτά τα δεδομένα. Για παράδειγμα, όπως 

προέκυψε από μια κοινωνιογλωσσολογική μελέτη μέσω συνεντεύξεων σχετικά με τη 

διατήρηση της γλώσσας και την αλλαγή των γλωσσικών πρακτικών σε  ιρανικές 

οικογένειες, μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς, στη Σουηδία (Namei, 2012, 

σελ.32), τα παιδιά κοινωνικοποιήθηκαν αρκετά γρήγορα ώστε να  χρησιμοποιούν τα 

σουηδικά στις κοινωνικές τους σχέσεις, όπως για παράδειγμα στο σχολείο ή με τους 

συνομηλίκους τους και ακόμη και στο σπίτι, κυρίως μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και δικτύωσης. Επίσης, αυτό συνέβαινε και μέσω αλληλεπιδράσεων με 

τις μητέρες τους, οι οποίες χρησιμοποιούσαν, όπως προέκυψε από τη μελέτη, 

περισσότερο σουηδικά στη γλωσσική επικοινωνία με τα παιδιά τους από ότι οι 

πατέρες τους.    

Ο Namei υποστηρίζει ότι οι κοινωνικοψυχολογικοί λόγοι, δηλαδή τα ατομικά 

κίνητρα για την ανάπτυξη συγκεκριμένης γλωσσικής συμπεριφοράς (π.χ. μεγαλύτερη 

χρήση της κοινωνικής γλώσσας στο σχολείο), είχαν μεγαλύτερη επιρροή από τους  

ψυχολογικούς λόγους, όπως για παράδειγμα, τα    θετικά συναισθήματα για τη χώρα 

καταγωγής και τη γλώσσα της κληρονομιάς στην διαδικασία  αλλαγής γλώσσας στις 

οικογένειες και ότι αυτοί οι λόγοι συνέβαλλαν στην επιλογή των παιδιών να 

προτιμήσουν τη Σουηδική γλώσσα   (Namei, 2012, σελ.82).  

Επιπλέον, η μορφή των προσπαθειών για την διαχείριση της γλώσσας είναι 

πολύπλευρη και πολυδιάστατη, παρά μια απλή μετάδοση της γλώσσας, μεταξύ των 

γενεών. Όπως επισημαίνει ο Tuominen (1999, σελ.59) τα αποτελέσματα μιας έρευνας 

μέσω συνέντευξης σε 36 πολύγλωσσους γονείς στις ΗΠΑ, έδειξαν, ότι η  θετική 

στάση των γονέων απέναντι στην πολυγλωσσία των παιδιών τους, δεν  οδήγησε 

πάντοτε στην επιτυχή μετάδοση της γλώσσας.  

Αντίθετα, οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν στη συνέντευξη, ότι 

χρησιμοποίησαν την κοινωνική επίσημη γλώσσα, τα αγγλικά, ή ένα μίγμα  από την 

μητρική γλώσσα  και αγγλικά στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους. 

Επίσης αποδείχθηκε ότι τα παιδιά των οικογενειών αυτών, δε συμμερίζονταν τις 

ανησυχίες των γονέων, να χρησιμοποιούν την γλώσσα της κληρονομιάς, 

χρησιμοποιώντας αγγλικά στο σπίτι ενώ αντίθετα διαμαρτύρονταν όταν οι γονείς τους 

παρείχαν  κατ 'οίκον μαθήματα για την εκμάθηση της γλώσσας της κληρονομιάς.   
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Η έρευνα κατέδειξε, ότι τα παιδιά ήταν αυτά που συνήθως αποφάσιζαν, 

σχετικά με την οικογενειακή γλώσσα που θα χρησιμοποιούνταν στα πλαίσια της 

οικογένειας,  παρόλο που οι γονείς είχαν υποδείξει γλωσσικούς κανόνες σύμφωνα με 

τους οποίους, τα παιδιά παρακινούνταν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της 

κληρονομιάς (Tuominen, 1999, σελ.71). Ωστόσο, σε μερικές οικογένειες όπου οι 

κανόνες γλώσσας ήταν αρκετά αυστηροί, τα παιδιά, είχαν αναπτύξει δίγλωσσες 

δεξιότητες. 

Η μετάβαση των παιδιών στην κοινωνική γλώσσα, δηλαδή στην γλώσσα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και των συνομήλικων   αποδεικνύεται επίσης και σε μια 

μεγάλη κοινωνιολογλωσσική μελέτη του   Boyd (1985), σχετικά με τα πρότυπα 

χρήσης γλωσσών των νέων 12 έως και  17 ετών, σε οικογένειες μεταναστών από 

διαφορετικό υπόβαθρο στη Σουηδία. Τα σουηδικά, ήταν  η κυρίαρχη γλώσσα των 

παιδιών, την οποία χρησιμοποιούσαν σε όλες τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης αφενός 

με τους συνομήλικους τους, αφετέρου δε με τα αδέλφια τους, ενώ αντίθετα 

χρησιμοποιούσαν την   μειονοτική γλώσσα μόνο στην αλληλεπίδραση με τους γονείς 

ή άλλους ενήλικες ομοεθνείς τους.  

Η μελέτη, εντόπισε επίσης, διαφορετικά επίπεδα δίγλωσσων δεξιοτήτων για 

τα παιδιά, τεκμηριώνοντας ότι τα παιδιά με γονείς  από την ίδια μειονοτική γλώσσα, 

οι οποίοι συνήθως ζούσαν σε περιοχές με πολλούς ομιλητές μειονοτικών γλωσσών 

και οι οποίοι προγραμμάτιζαν να  επιστρέψουν στη  χώρα προέλευσής τους, ήταν πιο 

ενεργά δίγλωσσα σε σχέση με άλλα παιδιά (Boyd, 1985). 

Ακόμη μια άλλη πτυχή των πολύπλευρων χαρακτηριστικών της διαχείρισης 

της γλώσσας προκύπτει και μέσα από την έρευνα του Kopeliovich (2010), ο οποίος 

διενήργησε συνεντεύξεις σε μια οικογένεια Ρώσων με  7 παιδιά  στο Ισραήλ. Η 

μελέτη έδειξε, ότι ενώ η διαχείριση των γλωσσών και η οικογενειακή πολιτική των 

γονέων, ήταν προσανατολισμένη προς τη διατήρηση της ρωσικής γλώσσας στις 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, παρ΄όλα αυτά, οι προσπάθειες διατήρησης της 

γλώσσας των γονέων,  αγνοήθηκαν από τα παιδιά και ότι οι προσπάθειες διατήρησης 

της γλώσσας, αποτελούσαν ένα θέμα ανοικτής διαπραγμάτευσης με τα παιδιά.  

Στην μελέτη φάνηκε και επισημάνθηκε, η αντίθεση μεταξύ των γλωσσικών 

ιδεολογιών και πρακτικών των γονέων και των πραγματικών γλωσσικών πρακτικών, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η γλωσσική πρακτική δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα της 
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διαχείρισης της γλώσσας και των σχετικών πρακτικών των γονέων, καθώς επίσης και 

ότι η διατήρηση της γλώσσας δεν είναι προϊόν γλωσσολογικών ιδεολογιών, αλλά ότι 

είναι μάλλον μια διαδικασία που υλοποιείται στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής 

στο πλαίσιο της οικογένειας. 

 

4.2.3.   Γλωσσικές πρακτικές και   στρατηγικές πρακτικές των γονέων, στις 

δίγλωσσες οικογένειες 

 

Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες  ακολουθούν μια προσέγγιση, 

γλωσσικών οικογενειακών πρακτικών και  οι οποίες έχουν διερευνήσει λεπτομερώς 

τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές λεπτομερώς (Ren & Hu, 2013, σελ.80). Το 

ενδιαφέρον για τις   αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο των γλωσσικών πρακτικών, 

χαρακτηρίζει περισσότερο, τις μελέτες εκείνες που κινούνται στα πλαίσια της 

θεωρητικής  κοινωνικοποίησης των γλωσσών (Luykx, 2005, Fogle, 2012, σελ.39).  

Οι εθνογραφικές παρατηρήσεις των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων 

αποτελεί μια διαδικασία, η οποία μπορεί, όπως υποστηρίζεται, να φωτίσει τόσο τις 

ρητές όσο και τις υπόρρητες γλωσσικές οικογενειακές πολιτικές και πρακτικές 

(Schwartz, 2010, σελ.174) και μπορεί, μέσα από την ανάλυση των στοιχείων καθώς 

και των ευρύτερων κοινωνικών ιδεολογιών και δομών, να παρέχει ευκαιρίες 

διερεύνησης της   αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολλαπλών παραμέτρων που 

επηρεάζουν τη δίγλωσση οικογένεια. Ενώ η πολιτική για την οικογενειακή γλώσσα 

μπορεί αρχικά να είναι ρητή και να έχει ιδιαίτερη  μορφή και στόχους, παρόλα αυτά, 

στην πορεία υπόκειται σε διαπραγματεύσεις και αλλαγές (Fogle & King, 2013, 

σελ.61). 

Οι μελέτες σε επίπεδο οικογενειακών γλωσσικών πρακτικών,  ενδιαφέρονται 

κατά κύριο λόγο, να διερευνήσουν πώς τα παιδιά αναπτύσσουν δίγλωσσες δεξιότητες 

συμμετέχοντας σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων γονέων και παιδιού. (Döpke, 1992; 

Lanza,  2004) και ποιες διαδραστικές στρατηγικές χρησιμοποιούν οι γονείς,  με μικρά 

παιδιά για την ενίσχυση της δίγλωσσης ανάπτυξης. 

 Για παράδειγμα, ο Döpke (1992) σε μια μελέτη του σε οικογένειες  

Αγγλογερμανών στην Αυστραλία διερεύνησε τα χαρακτηριστικά που ήταν 
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διαφορετικά στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης των παιδιών που χρησιμοποιούσαν την 

γερμανική γλώσσα και όσων δεν την χρησιμοποιούσαν.  Η μελέτη έδειξε ότι οι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της διγλωσσίας περιελάμβαναν το 

χαρακτήρα της γλωσσικής τροφοδότησης εκ μέρους των γονέων στα παιδιά, όπως, 

επίσης, και τη συνέπεια και την επιμονή στην   χρήση εκ μέρους των παιδιών της 

κατάλληλης γλώσσας. 

 Συνολικά, η μελέτη έδειξε ότι τα αγγλικά, δηλαδή η κοινωνική γλώσσα, ήταν 

η κυρίαρχη γλώσσα για όλα τα παιδιά. Η χρήση των αγγλικών από τα παιδιά, στις 

αλληλεπιδράσεις με τους γερμανόφωνους γονείς τους δεν επικρίνονταν αυστηρά και 

ο   βαθμός διγλωσσίας των παιδιών, είχε άμεση σχέση με την  προσπάθεια των 

γονέων να επικεντρωθούν  στη δημιουργία νοήματος στο παιδί και όχι στον έλεγχο 

των γλωσσικών επιλογών του  (Döpke, 1992, σελ.46).  

Έχει αποδειχθεί δε, ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στρατηγικές εκ μέρους 

των γονέων, οι οποίες είναι πρακτικές επιμονής, όπως για παράδειγμα απαίτηση των 

γονιών να μεταφράζουν τα παιδιά στην μητρική γλώσσα,   οδήγησαν στην ενεργό 

χρήση της μειονοτικής γλώσσας, δηλαδή εν προκειμένω στην χρήση της γερμανικής  

(Döpke, 1992, σελ.198). 

Τα αποτελέσματα αυτά επικυρώθηκαν και από μία έρευνα του  Lanza (2004) 

ο οποίος εξέτασε τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές   αγγλο-νορβηγικών 

οικογενειών και την ανάπτυξη της διγλωσσίας στα παιδιά τους. Η ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων   μητέρων-παιδιών,  περιγράφει διάφορους τύπους 

αλληλεπιδραστικών στρατηγικών και  την επίδρασή τους στις γλωσσικές επιλογές 

των παιδιών. 

 Για παράδειγμα, η έρευνα κατέδειξε ότι οι μητέρες προσπάθησαν να 

αναπτύξουν μια μονογλωσσική γλώσσα, επικοινωνώντας και απαντώντας στα παιδιά 

τους στα αγγλικά όταν αυτά τους μιλούσαν στα νορβηγικά.  Επιπλέον, 

χρησιμοποιούσαν   πρακτικές για να διορθώσουν τις γλωσσικές επιλογές των παιδιών 

τους.  Έτσι  μέσω αυτών των συγκεκριμένων πρακτικών, οι μητέρες,   κατάφεραν να 

επιβάλουν στο παιδί ώστε να απαντά στα αγγλικά.  Όσο περισσότερο ο μειονοτικός 

γονέας μειονότητας προωθεί ένα μονογλωσσικό πλαίσιο στο εσωτερικό της 

οικογένειας, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η μητρική γλώσσα θα διατηρηθεί από τα 

παιδιά. 
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Σε μια άλλη μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γλωσσικές 

στρατηγικές των γονέων επηρεάζουν την παιδική διγλωσσία, ιδίως σε παιδιά 2 έως 4 

ετών, η Mishina-Mori (2011) εξέτασε τον αντίκτυπο των γονεϊκών πρακτικών 

ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας, στην γλωσσική επιλογή των παιδιών,  και τον ρόλο 

των στρατηγικών των γονέων αναφορικά με την χρήση μιας ανάμικτης γλώσσας εκ 

μέρους των παιδιών.   

Η μελέτη δείχνει ότι οι τρόποι γλωσσικών επιλογών των γονέων, δεν   

οδήγησαν από μόνοι τους, στη χρήση της γονικής γλώσσας από το παιδί.  Η χρήση 

της γλώσσας των γονέων, μαζί με την χρήση γλωσσικών στρατηγικών για την 

ανάπτυξη μιας γλώσσας εκ μέρους των παιδιών που θα περιείχε στοιχεία από 

περισσότερες γλώσσες,  επηρέασαν τις  γλωσσικές επιλογές των παιδιών (Mishina-

Mori, 2011, σελ.3124).   

Μελέτες σχετικά με τις γλωσσικές στρατηγικές  “one person, one language – 

OPOL” σε   στις Σουηδικές-Φινλανδικές οικογένειες με μικρά παιδιά στη Σουηδία  

και στη Φινλανδία (Palviainen & Boyd, 2012), κατέδειξαν διάφορες πτυχές του 

τρόπου με τον οποίο οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση 

διαφορετικών συμμετεχόντων και διαφορετικών περιβαλλόντων.    

Οι Palviainen & Boyd (2012) μελέτησαν  την εξέλιξη της παιδικής 

διγλωσσίας σε σουηδο-φινλανδικές οικογένειες στη Σουηδία με παιδιά μικρής 

ηλικίας 2 έως 4 ετών, διερευνώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γλωσσικές 

επιλογές των παιδιών σε αλληλεπίδραση με κάθε γονέα και εξέτασαν τη σχέση 

μεταξύ του περιβάλλοντος της γλώσσας των παιδιών και τη γλώσσα επιλογής.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι στρατηγικές των γονέων που 

εμπλέκονται κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα. Έτσι, κάποιες φορές, προκειμένου να 

αναγκάσουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη   γλώσσα των γονέων, προσποιούνται 

μη κατανόηση, ζητώντας μετάφραση ενώ άλλες φορές μεταφράζουν οι ίδιοι. 

Η μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά ασχολήθηκαν με την ανάμιξη περισσότερων 

γλωσσών σε αλληλεπιδράσεις με  τους Φιλανδούς γονείς τους, και οι Φιλανδοί γονείς 

έδειξαν να είναι πιο δεκτικοί στην ανάμιξη γλώσσας των παιδιών τους,   από ό, τι οι 

Σουηδοί γονείς. Η θετική στάση των γονέων, σε κάθε περίπτωση, αποδείχθηκε ότι 
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παρότρυνε το παιδί να συμμετάσχει στην αλληλεπίδραση και δεν δημιούργησε 

αρνητικά συναισθήματα προς τη μειονοτική γλώσσα. 

Συμπερασματικά, όλες οι μελέτες, εστιάζοντας στο πώς οι γλωσσικές 

στρατηγικές των δίγλωσσων ή  πολύγλωσσων οικογενειών, διαμορφώνουν την 

παιδική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 1 έως 4 περίπου ετών,  έχουν δείξει 

ότι η ποσότητα και η ποιότητα της έκθεσης στη γλώσσα της κληρονομιάς, για 

παράδειγμα, ο χαρακτήρας των   αλληλεπιδραστικών πρακτικών στις 

αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών, είναι ζωτικής σημασίας για τη γλωσσική ανάπτυξη 

των παιδιών.  

Ταυτόχρονα, όμως θέτουν και κάποια διλήμματα και ερωτήματα, που 

σχετίζονται με τους γονικούς στόχους για την προώθηση και ανάπτυξη της 

διγλωσσίας των παιδιών τους. Έτσι, η προσπάθεια των γονέων, να προωθήσουν τη 

γλώσσα τους στις καθημερινές οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, ζητώντας για 

παράδειγμα από τα παιδιά να μεταφράζουν, δηλαδή προσπαθώντας να οδηγήσουν τις 

γλωσσικές επιλογές των παιδιών, μπορεί να εμποδίσει την ομιλιακή ροή των παιδιών,  

και να διακόψει  την αλληλεπίδραση, επηρεάζοντας έτσι την κοινωνική ατμόσφαιρα 

στο εσωτερικό της οικογένειας. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.Μεθοδολογία έρευνας 
 

1.1.Ερευνητικός σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα έρευνα, υλοποιήθηκε προκειμένου να  διερευνήσει, να ανιχνεύσει 

και να αναδείξει τις χρησιμοποιούμενες οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές και 

αντιλήψεις των γονέων, αναφορικά με τη διγλωσσία, των παιδιών ιδίως στην μικρή 

ηλικία, καθώς και την επιρροή, την οποία ασκεί στη διαμόρφωση των γλωσσικών 

συνηθειών και επιλογών των παιδιών αλλά και των οικογενειακών γλωσσικών 

πολιτικών εν γένει,  το συγκείμενο κυρίαρχο κοινωνικό περιβάλλον.   

Ειδικότερο στόχο της έρευνας, αποτελεί η διερεύνηση μιας σειράς 

παραμέτρων που σχετίζονται με το βασικό ερευνητικό άξονα της εργασίας και 

συγκεκριμένα:  

 τα γλωσσικά μοντέλα ενδοοικογενειακής επικοινωνίας που υιοθετούνται    

στην επικοινωνία των μελών της οικογένειας και ειδικότερα οι γλώσσες, τις οποίες τα 

μέλη  επιλέγουν να χρησιμοποιούν τόσο μεταξύ τους όσο και στα πλαίσια της 

επικοινωνίας με φίλους και συγγενείς ομοεθνείς τους.  

 οι γλωσσικές επιλογές, τις οποίες υιοθετούν και εφαρμόζουν τα παιδιά στο 

σχολικό περιβάλλον και πως έχει συμβάλλει σε αυτές τις επιλογές η γλωσσική 

οικογενειακή πρακτική που υιοθετούν οι γονείς 

 οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών και η ευχέρεια εναλλαγής μεταξύ 

γλωσσών, προκειμένου να αναδειχθεί το επίπεδο και ο βαθμός διγλωσσίας, το  οποίο 

αναπτύσσουν και ο ρόλος που έχει συντελέσει η γλωσσική πολιτική των γονέων 

 οι αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με την αναγκαιότητα, την αξία και 

την χρησιμότητα εκμάθησης και των δυο γλωσσών από τα παιδιά τους    



41 
 

 ο βαθμός συμμετοχής των γονέων στην  γλωσσική κοινωνικοποίηση των 

παιδιών τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην κοινωνικοποίηση οι δίγλωσσες 

πολιτικές, τις οποίες αναπτύσσουν   

 οι στάσεις και οι πρακτικές των γονέων για την διατήρηση της μητρικής 

γλώσσας τους, από τα παιδιά και ειδικότερα οι τρόποι και οι πρακτικές που 

μετέρχονται προκειμένου να επιτύχουν την γλωσσική αυτή διατήρηση. 

Με βάση τον κύριο σκοπό αλλά και τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους της 

μελέτης, διατυπώθηκαν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας: 

(α) Ποια είναι η κρατούσα γλωσσική πρακτική, η οποία κατισχύει στο 

περιβάλλον της οικογένειας, δηλαδή,  ποιες είναι οι γλώσσες που χρησιμοποιούν τα 

μέλη της οικογένειας,  καθώς επίσης και αν πραγματοποιούνται γλωσσικές εναλλαγές 

και σε ποιο βαθμό.  

(β) Πως σχετίζονται οι αντιλήψεις των γονέων για την ανάπτυξη της 

διγλωσσίας των παιδιών τους, με τις εφαρμοστέες εκ μέρους τους γλωσσικές επιλογές 

και πρακτικές και σε ποιο βαθμό οι πρακτικές αυτές συνάδουν με τις γλωσσικές τους 

αντιλήψεις  αναφορικά με την ανάπτυξη της διγλωσσίας από τα παιδιά τους; 

(γ) Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνονται οι γονείς και την σημασία που αποδίδουν 

στην επιτελεστικότητα του ρόλου τους, δηλαδή στην ευθύνη τους, απέναντι στη 

δίγλωσση κοινωνικοποίηση των παιδιών τους;   

(δ) Με ποιο τρόπο το κοινωνικό πλαίσιο, και ειδικότερα το σχολικό, αλλά και 

το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, επηρεάζει τις κρατούσες αντιλήψεις και 

πρακτικές των γονέων αναφορικά με την ανάπτυξη δίγλωσσων πρακτικών από τα 

παιδιά τους;   
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1.2 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

 

Προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ο Νομός 

Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα επιλέχθηκαν οικογένειες με παιδιά, στις οποίες ο ένας εκ 

των γονέων είναι Έλληνας και ο άλλος έχει αλλοδαπή εθνικότητα (Γαλλία, Αλβανία, 

Τουρκία, Πολωνία). Από τις πέντε οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα, στις 

δυο εξ΄αυτών, ένας από τους γονείς είναι Αλβανικής υπηκοότητας. Αυτή η επιλογή 

έγινε με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από την τελευταία 

απογραφή πληθυσμού του έτους 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το σύνολο των 

αλλοδαπών που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την απογραφή όπως και των 

ατόμων χωρίς ή με αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 912.000 άτομα. Στο 

γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή των 16 

πολυπληθέστερων υπηκοοτήτων. Από το γράφημα αυτό προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 52,7% των αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική 

υπηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουμάνικη και ακολουθεί με 3,7% η 

Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή. 
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Γράφημα 1 Μόνιμος πληθυσμός αλλοδαπών στην Ελλάδα 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απογραφή πληθυσμού 2011, «Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου 

Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής 

Πληθυσμού-Κατοικιών 2011» 
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 Στο   γράφημα  2 παρουσιάζεται η κατανομή των αλλοδαπών κατά 

υπηκοότητα και αστικότητα της περιοχής που κατοικούν στην Ελλάδα σύμφωνα με 

τα ίδια στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.  Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αλλοδαπών κατοίκων των 16 κυριότερων υπηκοοτήτων  είναι 

συγκεντρωμένο στις αστικές περιοχές. 

  

Γράφημα 2 

 

Πηγή: Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Απογραφή πληθυσμού 2011, «Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου 

Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής 

Πληθυσμού-Κατοικιών 2011» 

 

Αρχικά ορίστηκε ο πληθυσμός της έρευνας, δηλαδή όλες οι περιπτώσεις στις 

οποίες αναφέρονται και μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και 

στη συνέχεια έπρεπε να γίνει η επιλογή του δείγματος, δηλαδή  το μέρος του 

πληθυσμού το οποίο θα χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας. Για την 

διεξαγωγή της έρευνας, η οποία πληρεί τους κανόνες δεοντολογίας σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας, θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η   
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αντιπροσωπευτικότητα (δηλαδή τα χαρακτηριστικά του δείγματος να είναι αντίστοιχα 

με αυτά του πληθυσμού) προκειμένου με αυτό τον τρόπο να μεγιστοποιείται η 

διασφάλιση της εξωτερικής εγκυρότητας, δηλαδή η δυνατότητα γενίκευσης.  

 Αρχικά όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος, αποφασίστηκε ότι θα  

 συμμετέχουν στην έρευνα 5 οικογένειες από μεταναστευτικά περιβάλλοντα. 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος επιλογής δείγματος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας 

(simple random sampling), μέσω της οποίας επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα, ορισμένου 

μεγέθους από τον πληθυσμό. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος καθώς κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι, ότι κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα 

επιλογής στο δείγμα (αμερόληπτη επιλογή). Ωστόσο, επειδή ο πληθυσμός ήταν 

μεγάλος, παράλληλα τέθηκαν και κάποια κριτήρια  τα οποία εξυπηρετούν τους 

γενικούς ή ειδικούς σκοπούς της έρευνας μας. Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής που 

τέθηκαν    ήταν: 

 

 (α) Η υπηκοότητα των γονέων 

Ως προς το κριτήριο αυτό, αποφασίστηκε ότι οι οικογένειες, που θα 

αποτελέσουν το δείγμα, ο ένας γονέας από τους δυο θα είναι ελληνικής και ο άλλος 

αλλοδαπής υπηκοότητας.  

(β) Η ηλικία των παιδιών 

Ως προς το κριτήριο αυτό, επιλέξαμε οικογένειες, οι οποίες είχαν παιδιά που 

κυμαίνονταν σε ένα αρκετά μεγάλο ηλικιακό εύρος, από πολύ μικρά (π.χ 2 ετών) έως 

και ενήλικα (π.χ 22 ετών) προκειμένου να εξεταστούν αφενός οι τηρούμενες εκ 

μέρους των γονέων οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές, πως λειτουργούν στην 

περίπτωση των μικρών παιδιών, αλλά και πως έχουν λειτουργήσει στη διάρκεια του 

χρόνου όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά.  Θεωρήσαμε πως με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζαμε αφενός μεγαλύτερη ομοιογένεια στο δείγμα μας  αφετέρου δε το 

ηλικιακό εύρος των παιδιών θα μας παρείχε τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης.  

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί παρουσιάζεται το προφίλ των 5 οικογενειών του 

δείγματος και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη δομή τους.   
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1.3. Η ποιοτική έρευνα και η συνέντευξη ως μέσο συλλογής των δεδομένων 

 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, είναι η ποιοτική 

έρευνα. Η  ποιοτική έρευνα δεν  καταγράφει λεπτομερώς τα λεγόμενα ή τα   δρώμενα 

των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν, να ερμηνευθεί από τον 

διεξάγοντα της έρευνας, γιατί οι συμμετέχοντες, απαντούν ή δρουν με το 

συγκεκριμένο τρόπο, και να κατανοήσει τα κίνητρα τις επιδιώξεις και τα 

συναισθήματα των συμμετεχόντων (Mantzoukas, 2004, σελ.998). Βασικός στόχος 

είναι ο ερευνητής να κατανοήσει το περιεχόμενο όσων λένε κι όσων δηλώνουν ότι 

πράττουν οι συμμετέχοντες, καθώς και ρητούς ή άδηλους παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτή την ποιότητα. Επιπλέον στόχος είναι να συσχετιστούν τα λεγόμενα 

ή δρώμενα των συμμετεχόντων με τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

(Rolfe, 1994). 

/Α 

ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΓΟΝΕΩΝ 

ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ 

ΓΟΝΕΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΓΟΝΕΩΝ 

ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

1 

Σταύρος 

Δεν ανέφερε όνομα 

Ελλάδα 

Γαλλία 

30-50 

30-50 

3 κόρες άνω των 18 

2 

Μιχάλης 

Βικτώρια 

Ελλάδα 

Αλβανία 

43 

35 

2 αγόρια 11 και 12 

ετών 

3 

Δημήτρης 

Δεν ανέφερε όνομα 

Αλβανία 

Ελλάδα 

30-50 

30-50 

2 αγόρια 12 και 7 

ετών 

4 

Στέλιος 

Ιρίνα 

Ελλάδα 

Τουρκία 

30-50 

30-50 

2 παιδιά 8 και 2 

ετών 

5 

Τηλέμαχος 

Λένα 

Ελλάδα 

Πολωνία 

50 

50 

Μάρθα 25 

Καρολίνα 22 

Μυρτώ 9 
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To μέγεθος του δείγματος που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα, 

σχετίζεται με το είδος της έρευνας. Ειδικότερα, ο ερευνητής που διεξάγει ποιοτική 

έρευνα,   δεν έχει σκοπό να συλλάβει το γενικό και αντικειμενικό, αλλά το ειδικό και 

συγκεκριμένο, ενώ παράλληλα τα ερευνητικά του ερωτήματα δεν στοχεύουν  στην 

ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. To ζητούμενο είναι, να μπορέσει ο ερευνητής να 

κατανοήσει τις   υποκειμενικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων  (Tesch, 1990, σελ.56).  Έτσι, λοιπόν, ο ποιοτικός ερευνητής δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να έχει ως στόχο το μεγάλο ποσοτικά δείγμα, καθώς όπως 

επισημαίνει ο  Morse (1994, σελ.24), η ποιοτική δειγματοληψία βασίζεται σε δύο 

βασικούς κανόνες: της καταλληλότητας και της επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι στην  

ποιοτική έρευνα το επιλεγέν δείγμα θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για την 

ερμηνεία του υπό μελέτη φαινομένου ενώ, επίσης, θα πρέπει να είναι και επαρκές, όχι 

σε μέγεθος αλλά σε παροχή  ποιοτικών πληροφοριών που θα επιτρέψουν να εξαχθούν 

αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το υπό έρευνα ζήτημα (Μay, 1994). 

Εν προκειμένω, η ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε, καθώς στόχος μας ήταν 

αφενός η λεπτομερής καταγραφή, κατανόηση και ανάλυση στη συνέχεια των 

γλωσσικών οικογενειακών πρακτικών και αντιλήψεων των γονέων σε 

μεταναστευτικά περιβάλλοντα  και πως αυτές συμβάλλουν, αφενός στη γλωσσική 

κοινωνικοποίηση, αφετέρου δε στην εναλλαγή της χρήσης δυο γλωσσών από τα 

παιδιά τους.  

 Μετά τον καθορισμό των ερευνητικών ερωτημάτων και τον προσδιορισμό 

και την επιλογή του δείγματος,  το επόμενο βήμα στην ποιοτική έρευνα είναι η 

επιλογή της μεθόδου συλλογής των δεδομένων. Η μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην 

ποιοτική έρευνα θα πρέπει να επιτρέπουν στον ερευνητή την σε βάθος κατανόηση 

των υποκειμενικών   εμπειριών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων.  

Εν προκειμένω, επιλέχθηκε η μέθοδος της συνέντευξης και δη της 

ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία δεν έχει αυστηρή δομή. Σκοπός του     ερευνητή 

είναι  να δημιουργήσει έναν κατάλογο από κάποια βασικά σημεία τα οποία θέλει να 

καλύψει μέσα από την διεξαγωγή της συνέντευξης.  Σε αντίθεση με την   δομημένη 

συνέντευξη, η οποία βασίζεται σε μια λίστα προκαθορισμένων ερωτήσεων, η 

διατύπωση των οποίων καθώς και η σειρά είναι αυστηρή, η ημιδομημένη συνέντευξη 

ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται συνήθως από νέους ερευνητές, οι 



48 
 

οποίοι διεξάγουν ποιοτική έρευνα, προκειμένου να μην παρασυρθούν από μια 

συνέντευξη δίχως καμία δομή και να υπάρχει συνεπώς κίνδυνος να ξεχάσουν να 

ρωτήσουν βασικά στοιχεία για την συγκεκριμένη έρευνα.   

 

1.4. Βασικοί Θεματικοί Άξονες συνέντευξης 

 
 

 Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στην ημιδομημένη συνέντευξη και 

απευθύνθηκαν στους γονείς κατανεμήθηκαν σε βασικούς άξονες οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι:  στους γονείς στηρίζονται πάνω σε κάποιες γενικές θεματικές, οι οποίες 

παρουσιάζονται στη συνέχεια:  

 

 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

 Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε ποιο επίπεδο; 

 Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

 Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν ευκολίες ή 
τις δυσκολίες που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

 Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι 
γονείς)   

 

 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

 Έχετε παιδιά;   

 Πόσα;   

 Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά 
θέματα στην οικογένειά σας;  

 Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το 
παιδί;   
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ΑΞΟΝΑΣ 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους 
δασκάλους/τις δασκάλες για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί; 

 Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  
ομοεθνείς/ομογλώσσους; 

 Ερώτηση 3: Στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με 
τους ομοεθνείς/ομογλώσσους; 

  

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

 Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; 
Πόσο καλά; 

 

 Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους 
ομόγλωσσους φίλους τους εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;) 

 Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους 
παππούδες; 

 Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους 
συγγενείς; 

 

1.5.Ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων 

 

Το επόμενο βήμα στη διεξαγωγή μιας   ποιοτικής έρευνας η οποία είναι 

έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις της επιστημολογικής δεοντολογίας και 

μεθοδολογίας, είναι η ανάλυση των δεδομένων. Από τη στιγμή που τα ποιοτικά 

δεδομένα της συνέντευξης, συλλεγούν, είτε με μη δομημένο είτε με ημιδομημένο 

μοντέλο ερευνητικής συνέντευξης,   θα πρέπει  στη συνέχεια, να αναλυθούν από τον 

ερευνητή, ώστε να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί σε βάθος και σε κάθε πτυχή του με 

βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, το υπό ανάλυση φαινόμενο.  

Η ανάλυση των δεδομένων, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεξαγωγής της 

έρευνας, καθώς ο ερευνητής, προχωράει σε σύγκριση, αντιπαραβολή, κατανόηση, 
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ερμηνεία, συμπεράσματα και επαλήθευση, με βάση τα δεδομένα που συνέλεξε 

(Strauss Corbin,1998, σελ.43).  Η διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων, αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο της έρευνας καθώς από τα συλλεχθέντα δεδομένα είναι δυνατόν να 

προκύψουν συμπεράσματα, μόνο μετά από την ανάλυση που θα επιχειρήσει ο 

ερευνητής, και  την σύνδεση φαινομενικά ασύνδετων σημείων, διαδικασία η οποία θα 

του δώσει την δυνατότητα να εξαγάγει συμπεράσματα, αφού πρώτα  ερμηνεύσει τα 

αίτια πίσω από τα δεδομένα και με τον τρόπο αυτό τελικά να συμβάλλει στην 

δημιουργία νέας, κατακτημένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης επιστημονικής 

γνώσης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων. Οι βασικοί άξονες με βάση τους οποίους 

κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα είναι:    

 

1.1.Γλωσσική χρήση μεταξύ των γονέων 

 

1. Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας μεταξύ 
γονέων/παιδιών 

2. Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας παιδιών/κοινωνικού 
χώρου (σχολείο) 

3. Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας παιδιών και 
φιλικού/συγγενικού περιβάλλοντος 

 

1.2.Γλωσσική χρήση μεταξύ των γονέων 

 

Τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από τις συνεντεύξεις, στο πεδίο 

της  γλωσσική χρήση μεταξύ των γονέων, είναι περιγραφικά και εδράζονται στις ίδιες 

τις δηλώσεις των γονέων.   

Για την παρουσίαση των   γλωσσικής χρήσης, μεταξύ των γονέων 

επιλέχθηκαν οι όροι: «ποια γλώσσα γνωρίζει ο κάθε γονιός εκτός από την μητρική 

του» καθώς και «ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας οι γονείς» προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποιος είναι ο βασικός  κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των γονέων, ώστε 

να ελέγξουμε αν η γλωσσική χρήση μεταξύ των συζύγων, περιλαμβάνει και τις δυο 

γλώσσες.   

 Οι γονείς στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν πως μιλούν με τους/τις συζύγους 

τους μόνο ελληνικά (3 από τα 5 ζευγάρια). Σε δύο από τις οικογένειες του δείγματός 

μας οι γονείς δηλώνουν πως μιλούν μεταξύ τους γαλλικά, ενώ σε ακόμη μια 

οικογένεια , οι γονείς δηλώνουν ότι μιλούν μεταξύ τους και ελληνικά και αλβανικά.    
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1.3. Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας μεταξύ γονέων/παιδιών 

 

Σχετικά με τις γλώσσες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς, όταν 

απευθύνονται στα παιδιά τους, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (3 στις 5 

οικογένειες), κυριαρχεί το μοντέλο «και τις δυο γλώσσες» ενώ σε δυο οικογένειες οι 

γονείς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μόνο την ελληνική γλώσσα όταν απευθύνονται 

στα παιδιά τους κατά την ενδοοικογενειακή επικοινωνία.  

Στην ερώτηση σχετικά με την γλωσσική στρατηγική που ακολουθούν ή 

ακολούθησαν παλιότερα οι γονείς στην οικογένεια, αναφορικά με την ανάπτυξη της 

διγλωσσίας από τα παιδιά και την εναλλαγή των γλωσσών, τα αποτελέσματα είναι 

ενδιαφέροντα.  

Ειδικότερα, στη πρώτη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Γαλλίδα), οι 

γονείς δήλωσαν ότι βασική μέριμνα και των δυο ήταν να προσπαθήσουν να μάθουν 

και τις δυο γλώσσες στις τρεις κόρες τους.  

Το ζευγάρι με τα παιδιά τους ζουν στη Γαλλία και δήλωσαν ότι «υπήρχε 

μεταξύ τους (μεταξύ των γονέων) ένα άγραφο συμβόλαιο ότι θα συνομιλούν και στις 

δύο γλώσσες. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε στην Γαλλία και ο σύζυγος δίσταζε να μιλήσει 

τα ελληνικά καθώς ο τόπος διαμονής τους ήταν η Γαλλία και η γαλλική των εξέφραζε 

περισσότερο. Με τον ερχομό και των υπολοίπων παιδιών, το φαινόμενο αυτό 

ξεπεράστηκε και ο πατέρας είχε αναλάβει να ομιλεί στα παιδιά τα ελληνικά και η 

μητέρα τα γαλλικά. Για τα παιδιά οι δύο γλώσσες αποτέλεσαν κρυφούς κώδικες 

συνεννόησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκονται, στην Ελλάδα -γαλλικά και 

στην Γαλλία-ελληνικά για την μεταξύ τους συνεννόηση χωρίς να γίνονται αντιληπτοί 

από τους άλλους». 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ η γλωσσική οικογενειακή 

πολιτική των γονέων ήταν υπέρ της χρήσης της διγλωσσίας και της εναλλαγής των 

γλωσσών από τα παιδιά τους, παρ΄όλα αυτά οι τρεις κόρες τους ανέπτυξαν ένα 

διαφορετικό μοντέλο διγλωσσίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας «οι 

τρεις κόρες ίσως είναι και ένα διαφορετικό σχολείο» (εννοεί ως προς το ζήτημα της 

διγλωσσίας). 
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 Ειδικότερα η πρώτη κόρη τους χρησιμοποιεί και τις δυο γλώσσες γιατί «είναι 

σκηνοθέτρια, ίσως και γιατί την βοήθησε πολύ η μητέρα μου που ήταν παλιά δασκάλα 

και φρόντισε να θυμηθεί ξανά όλα τα παιχνιδοτράγουδα και τους τρόπους να αναπτύξει 

το παιδί την προφορική έκφραση το τραγούδι και τα λοιπά. Το ίδιο γινόταν και από τη 

μητέρα της γυναίκας μου στα γαλλικά». 

Η δεύτερη , κόρη τους «ενώ ήθελε να χρησιμοποιεί τα  ελληνικά ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα, κάποια στιγμή , ήμασταν σε ταξίδι και είπε στην μητέρα της και σε εμένα , 

φτάνουν πια τα ελληνικά, δεν θέλω να πηγαίνω σε ελληνικό σχολείο, γιατί είτε ήμασταν 

στην Γαλλία είτε εδώ , είχαμε διδασκαλία πάντοτε και της άλλης γλώσσας. Στην  

Γαλλία, κάθε Τετάρτη, στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας , μάθαιναν γλώσσα και 

πολιτισμό, ώστε να υπάρχει επαφή και με την άλλη γλώσσα».  Ο πατέρας δήλωσε ότι 

ενώ η δεύτερη κόρη του αντέδρασε στην χρήση και των δυο γλωσσών δηλώνοντας 

στους γονείς της ότι « τα ελληνικά μου είναι αρκετά ώστε να συνεννοηθώ όταν πάω 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μπορώ να αγοράσω και να παραγγείλω, μου 

φτάνουν» η σύζυγός του, «την σταμάτησε απότομα και είπε ότι κάποια στιγμή θα σου 

φανούν χρήσιμα, πράγμα που έγινε και αργότερα αφού σπούδασε Ιστορία της Τέχνης, 

και ο καθηγητής της μιλάει και θαυμάσια ελληνικά. Από ξένη γλώσσα σιγά γίνεται 

δεύτερη».  

Τέλος η τρίτη κόρη τους, ενώ αρχικά φοβήθηκαν ότι «θα είχε πρόβλημα με τα 

ελληνικά, δεν είχε κανένα, απλώς είναι λιγομίλητη και στις δύο γλώσσες, ποτέ από το 

τηλέφωνο δεν μιλούμε πάνω από δύο λεπτά, παρόλο που έχει γίνει μια καθηγήτρια 

αγγλικών».  

Συνοψίζοντας, ο πατέρας δήλωσε ότι «περνούμε λοιπόν από μία ισορροπημένη 

διγλωσσία της πρώτης, σε μία απώθηση αρχικά αλλά αποδοχή στη συνέχεια της 

δεύτερης και η τρίτη μπορώ να πω ότι είχε πάντοτε ένα καλό επίπεδο στα ελληνικά 

χωρίς να το δείχνει (…) Όταν οι γονείς είναι ανοιχτοί στις γλώσσες έτσι είναι και τα 

παιδιά (…) Γενικά το θέμα της διγλωσσίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινή 

ζωή, στην πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών, βέβαια η κάθε μια το είδε 

διαφορετικά».   

Οι γονείς της δεύτερης οικογένειας, (πατέρας Έλληνας, μητέρα Αλβανίδα) ως 

προς την  στρατηγική που ακολουθεί στα γλωσσικά θέματα, δήλωσαν ότι μιλούσαν 

πάντα ελληνικά στα παιδιά και ότι δεν τους μίλησαν ποτέ αλβανικά. Η μητέρα 
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δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «με τους παππούδες με άκουγαν που τα μιλούσα (τα 

αλβανικά) και με ρωτούσαν αλλά μέσα στο σπίτι εδώ ποτέ». Ο πατέρας συνηγόρησε 

στην δήλωση αυτή της συζύγου του, λέγοντας μάλιστα ότι «τώρα που μεγάλωσαν , 

την ρωτάνε (τη μητέρα) λέξεις να τους τις λέει στα αλβανικά για να κοροϊδεύουν τους 

άλλους. Τώρα μαθαίνουν και τα αγγλικά στο φροντιστήριο δεν τους μπλέκουμε με τα 

αλβανικά. Αφού ούτε η Βικτώρια δεν τα μιλάει πλέον, και οι παππούδες έχουν μάθει 

(ελληνικά). Με ποιον να τα μιλήσουν;».  

Η οικογένεια αυτή είναι προφανές ότι δεν  αναγνώρισε την αναγκαιότητα 

ανάπτυξης δίγλωσσων πολιτικών στην οικογένεια, επιλέγοντας τα παιδιά να μιλούν 

μόνο τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν, δηλαδή τα ελληνικά.  

 

Η τρίτη οικογένεια (πατέρας Αλβανός, μητέρα Ελληνίδα),  δήλωσαν ότι τα 

παιδιά τους ανέπτυξαν και τις δυο γλώσσες τις οποίες μιλούν εναλλακτικά, ωστόσο 

ενώ γνωρίζουν τα αλβανικά (κυρίως προφορικά) «προτιμούν όμως να μιλούν στα 

ελληνικά». Το ίδιο συμβαίνει και με το γραπτό λόγο, όπου ενώ «δεν έχουν μάθει να 

γράφουν καλά αλβανικά  είναι πολύ καλοί στο γραπτό λόγο στα ελληνικά». Στην 

ερώτηση δε, στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλούν οι γονείς με το παιδί, απάντησαν «μόνο 

ελληνικά», γεγονός που εξηγεί εξάλλου και την προτίμηση που δείχνουν τα παιδιά 

στην χρήση της ελληνικής γλώσσας, για λόγους γλωσσικής κοινωνικοποίησης, και 

όχι την εναλλαγή των γλωσσών.  

Η τέταρτη οικογένεια που συμμετείχε στην έρευνα (πατέρας Έλληνας, μητέρα 

Τουρκάλα) ως προς την ακολουθούμενη οικογενειακή γλωσσική στρατηγική, 

δήλωσαν ότι έχουν φροντίσει ώστε «τα  παιδιά από μικρά μαθαίνουν και τις δυο 

γλώσσες». Η μητέρα δήλωσε μάλιστα ότι « ο άνδρας μου αναλαμβάνει κυρίως την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ενώ εγώ τους μαθαίνω τα τουρκικά». Ως προς την 

προφορική έκφραση δήλωσαν ότι η μεγάλη κόρη τους ενώ μπορεί να μιλήσει και τις 

δυο γλώσσες εξίσου καλά (ελληνικά/ τουρκικά), «τα ελληνικά τα μιλάει καλύτερα 

διότι είναι στην καθημερινότητα της και πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο». Οι γονείς 

αναγνώρισαν ότι η γλωσσική πολιτική που ακολούθησαν ως προς τον γραπτό λόγο 

ίσως ήταν πλημμελής: « Δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα και ίσως να είναι λάθος. 

Είπαμε λίγο να μεγαλώσουν και να αρχίσουν , η μεγάλη πρώτα, κάποια μαθήματα με 

δάσκαλο. Είναι ευκαιρία να μάθουν χωρίς πολύ κόπο και τις δύο γλώσσες και γι’ αυτό 
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επιμένουμε και εμείς τόσο πολύ στο να τους μιλάμε και τα δύο». Από τις απαντήσεις 

τους προκύπτει ότι οι γονείς αναγνωρίζουν το ρόλο τους στην ανάπτυξη της 

διγλωσσίας στα παιδιά τους πράγμα που εξάλλου προκύπτει και από την απάντησή 

τους σχετικά με την γλώσσα που μιλούν με τα παιδιά στο σπίτι όπου απάντησαν: « 

μιλάμε και τουρκικά και ελληνικά. Για τα παιδιά τα τούρκικα είναι πολύ πιο δύσκολα 

αλλά δεν θέλουμε να τα αποθαρρύνουμε, οπότε κυρίως με εμένα μιλάει στα τουρκικά, 

το άλλο μας είναι ακόμη μικρό αλλά την ίδια μέθοδο ακολουθούμε και εκεί».  

Τέλος, η πέμπτη οικογένεια που συμμετείχε στην έρευνα (πατέρας Έλληνας, 

μητέρα Πολωνή) δήλωσαν καταρχάς ότι στα παιδιά τους μιλούν και στις δυο 

γλώσσες παρ΄όλα αυτά περισσότερο ελληνικά με αποτέλεσμα « Η Καρολίνα και η 

Μάρθα (μεγάλες κόρες τους) ξέρουν κάποια πολωνικά από εμένα (μητέρα) και από ότι 

θυμούνται. Δεν κάνανε ποτέ μαθήματα και δεν τα μιλάνε σχεδόν ποτέ». Ο πατέρας 

συμπλήρωσε ότι οι μεγάλες κόρες τους «δεν μιλούν Πολωνικά και δεν τα θέλουν», σε 

αντίθεση με τη μικρή που « ήθελε να μάθει και γι’ αυτό της κάνουμε δύο χρόνια τώρα 

ιδιαίτερα στο σπίτι. Είναι και κρίμα να έχει μια γλώσσα και να μην την μαθαίνει. 

Μπορεί να της χρειαστεί κιόλας, ποιος ξέρει».  

Συμπερασματικά, οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρουν πως 

ενώ μέλημά τους ήταν η ανάπτυξη της διγλωσσίας, τα παιδιά επιλέγουν να μιλούν 

ελληνικά γιατί οι γλωσσικές τους ικανότητες είναι ανεπτυγμένες και συνεπώς τους 

αρέσει να επικοινωνούν στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα. 

 

1.4.Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας παιδιών/κοινωνικού χώρου 
(σχολείο) 

 

Στο πεδίο αυτό της έρευνας, ζητήθηκε από τους γονείς να απαντήσουν σε μια 

δέσμη τριών ερωτήσεων: (α) Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους 

δασκάλους/τις δασκάλες για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί;      (β) 

Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους; (γ)  Στο σχολείο 

τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 
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Η πρώτη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Γαλλίδα) δήλωσε ότι βρίσκει 

ικανοποιητική τη συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες για τα ζητήματα 

διγλωσσίας και πως « καθώς τα παιδιά πήγαιναν και στο γαλλικό αλλά και στο 

ελληνικό σχολείο, υπήρχε η βοήθεια από τους εκάστοτε δασκάλους». Αναγνώρισαν δε 

ότι οι κόρες τους διευκολύνθηκαν στην ανάπτυξη γραμματισμού και στις δυο 

γλώσσες, καθώς «είχαν τις βάσεις εξάλλου και από νωρίς, αφού τους μιλούσαμε και οι 

δύο τις γλώσσες μας». Για τη συνεργασία με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους, 

οι γονείς δήλωσαν ότι ενώ στη Γαλλία που διαμένουν  «υπάρχει η ελληνική κοινότητα 

και μιλάμε και τα ελληνικά πολύ με τους υπόλοιπους» ωστόσο μιλάνε «κυρίως   τα 

γαλλικά, στη Γαλλία είμαστε», γεγονός που δείχνει ότι αναγνωρίζουν πως η χρήση της 

γλώσσας σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα συχνά υπαγορεύεται από   λόγους 

καθημερινής πρακτικής και κοινωνικοποίησης. Τέλος, στην ερώτηση «τι γλώσσα 

επιλέγουν τα παιδιά τους να μιλάνε στο σχολείο με τους  ομοεθνείς/ομόγλωσσους;» 

απάντησαν ότι ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκονται καταλήγουν στην εκάστοτε 

επιλογή. Επιλέγουν κυρίως τα γαλλικά αλλά τη μέρα της εβδομάδας που διδάσκονται 

ελληνικά, επιλέγουν να μιλάνε ελληνικά. Δείχνουν δηλαδή μια ευελιξία στην 

προσαρμογή τους αναφορικά με την εναλλαγή της γλώσσας που επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν.  

Η δεύτερη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Αλβανίδα) δήλωσαν ότι δεν 

τίθεται θέμα συνεργασίας των δασκάλων σε ζητήματα διγλωσσίας αφού τα παιδιά 

τους δεν μίλησαν ποτέ Αλβανικά, αλλά μόνο   ελληνικά. Για την συνεργασία και το 

κλίμα με άλλους γονείς    ομοεθνείς/ομόγλωσσους η μητέρα δήλωσε ότι οι φίλοι του 

άνδρα της είναι όλοι Έλληνες, ενώ και η ίδια με δυο φίλες Αλβανίδες που έχει, 

μιλούν μόνο ελληνικά. Ενδιαφέρον, παρουσιάζει το γεγονός ότι η μητέρα δήλωσε 

πως οι φίλες της, χρησιμοποιούν την αλβανική μόνο αν δεν μπορούν να θυμηθούν μια 

λέξη στα ελληνικά.  Τέλος, στην ερώτηση «σε ποια γλώσσα μιλούν τα παιδιά στο 

σχολείο με τους  ομοεθνείς/ομόγλωσσους;», δήλωσαν «μόνο στα ελληνικά».  

 

 Η τρίτη οικογένεια (πατέρας Αλβανός, μητέρα Ελληνίδα) ως προς το βαθμό  

συνεργασίας με τους δασκάλους/τις δασκάλες για τα ζητήματα διγλωσσίας, δήλωσαν 

ότι   «καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είχαν κάποια προβλήματα στην αρχή, ειδικά ο 

μικρός όταν  πήγαινε πρώτη δημοτικού, κυρίως στο ότι μπέρδευε τις γλώσσες μεταξύ 
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τους. Όταν δεν θυμόταν μια λέξη στα ελληνικά την έγραφε στα αλβανικά, όμως 

ενδιαφέρθηκαν και το βοήθησαν να το ξεπεράσει». Για την συνεργασία με άλλους 

γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους, η μητέρα δήλωσε ότι ενώ έχουν πολλούς ομοεθνείς 

γνωστούς στην Ελλάδα καθώς και συγγενείς παρ΄όλα αυτά έχουν συμφωνήσει από 

κοινού «ότι θα μιλάμε μόνο στα ελληνικά όταν είναι τα παιδιά μπροστά μας και το 

εφαρμόζουμε».  

Αν βέβαια η οικογένεια επισκεφθεί την Αλβανία, χρησιμοποιούν τα αλβανικά 

κάτι που είναι  « λογικό, επειδή δεν ξέρουν ελληνικά». Τα παιδιά στο περιβάλλον της 

Αλβανίας δυσκολεύονται βέβαια να μιλήσουν αλβανικά επειδή δεν γνωρίζουν τη 

γλώσσα παρά ελάχιστα  και «συμμετέχουν όσο μπορούν,   τα στοιχειώδη στην ουσία». 

Τέλος, οι γονείς δήλωσαν ότι στο σχολείο τα παιδιά τους μιλούν μόνο τα ελληνικά με 

τους  ομοεθνείς/ομόγλωσσούς τους, ενώ αναγνώρισαν ότι η πλειοψηφία των 

ομοεθνών γονέων, δεν ακολουθεί πρακτικές διγλωσσίας: «Τα παιδιά μιλούν όλα στα 

ελληνικά. Πέρα από εμάς, που θελήσαμε να ψιλό εντάξουμε τις δύο γλώσσες στην 

οικογένεια, στο σχολείο όλοι μιλούν ελληνικά και τα παιδιά επίσης».  

Η τέταρτη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Τουρκάλα) βρήκε 

ικανοποιητική την   συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες  δηλώνοντας ότι 

βοηθούν το παιδί στο να μάθει τα Ελληνικά.  Για την συνεργασία με άλλους γονείς  

ομοεθνείς/ομόγλωσσους σε θέματα διγλωσσίας δήλωσαν ότι δεν υφίσταται τέτοιο 

ζήτημα καθώς «τα ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα επικοινωνίας και λογικό αφού 

βρισκόμαστε εδώ».  Ο γονείς τέλος, δήλωσαν ότι τα παιδιά τους στο σχολείο δεν 

συναναστρέφονται με άλλα άτομα τουρκικής καταγωγής, οπότε η επικοινωνία γίνεται 

μόνο στην ελληνική γλώσσα.  

Η πέμπτη οικογένεια τέλος, αναφορικά με το επίπεδο συνεργασίας  με τους 

δασκάλους/τις δασκάλες για τα ζητήματα διγλωσσίας και το αν βοηθούν το παιδί 

δήλωσαν ότι «στο σχολείο τα παιδιά δεν μιλάνε ποτέ πολωνικά. Μόνο ελληνικά μιλάνε. 

Ούτε και οι δάσκαλοι είπαν ποτέ κάτι». 

Καθώς στο σχολείο «δεν υπάρχουν άλλα παιδάκια από την Πολωνία» οι γονείς 

δήλωσαν ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασία τους με άλλους γονείς  

ομοεθνείς/ομογλώσσους. Αναγνώρισαν, πάντως, ότι θα πρέπει να αναπτύξουν 

περισσότερο τη διγλωσσία στα παιδιά τους: «Η κυρία που έρχεται και κάνει μάθημα 

στην Μυρτώ για τα πολωνικά μας λέει πώς να μιλάμε τη γλώσσα περισσότερο για να 
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εξασκείται». Τέλος, στην ερώτηση σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομογλώσσούς τους τα παιδιά στο σχολείο δήλωσαν «δεν υπάρχουν, 

Πολωνοί, στο σχολείο, οπότε ελληνικά ».  

 

1.5.Γλωσσική χρήση και εναλλαγή γλώσσας παιδιών και φιλικού/συγγενικού 
περιβάλλοντος 

 

Οι ερωτήσεις που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πεδίο και τέθηκαν στους 

συμμετέχοντες ήταν (α) Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο 

καλά; (β) Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους εκτός 

σχολείου; (ελληνικά/ γλώσσα γονέα;) (γ)  Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με 

τους παππούδες; (δ)   Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς; 

Η πρώτη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Γαλλίδα) απάντησαν ότι οι 

κόρες τους μιλούν άριστα και τις δυο γλώσσες, ενώ η  γλώσσα την οποία μιλούν με 

τους ομόγλωσσους φίλους τους εκτός σχολείου απάντησαν ότι στην Γαλλία 

επιλέγουν να μιλούν με τους φίλους τους γαλλικά και στην Ελλάδα, στα ελληνικά. Η 

ίδια τακτική ακολουθείται και στην περίπτωση των παππούδων όπου με τη μητέρα 

της γυναίκας, τα παιδιά μιλούν στα γαλλικά ενώ με την μητέρα του πατέρα, στα 

ελληνικά, ενώ με συγγενείς, χρησιμοποιούν επίσης τις δυο γλώσσες ανάλογα « σε 

ποιούς συγγενείς απευθύνονται. Καθώς τα κορίτσια ξέρουν να μιλούν και τις δύο 

γλώσσες , προσαρμόζονται».  

  

Η δεύτερη οικογένεια ( πατέρας Έλληνας, μητέρα Αλβανίδα) στην ερώτηση 

για το αν τα παιδιά μιλούν τη γλώσσα του/της συζύγου ο πατέρας απάντησε ότι δεν 

μιλούν τη γλώσσα της συζύγου, δηλαδή τα αλβανικά, ενώ η μητέρα απάντησε ότι τα 

παιδιά μιλούν άριστα τη γλώσσα του πατέρα, δηλαδή τα ελληνικά. Στους  

ομόγλωσσους φίλους τους, εκτός σχολείου, μιλούν μόνο ελληνικά καθώς οι φίλοι 

τους είναι όλοι Έλληνες. Ο πατέρας δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα αλβανικά σε πολύ 

σπάνιες περιπτώσεις «όταν βλέπουν κανέναν αλβανό συμμαθητή και πετάνε καμιά λέξη 

για αστείο , που τους μαθαίνει η μάνα τους».  
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Όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία τα παιδιά, μιλούν - επικοινωνούν με τους 

παππούδες, ο πατέρας δήλωσε ότι και με τους γονείς του και με τους γονείς της 

συζύγου του μόνο στα ελληνικά, καθώς οι γονείς της συζύγου του ζουν στην Ελλάδα 

και « αυτοί τα ξέρουν πλέον καλά».  Όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία τα παιδιά 

επικοινωνούν με τους υπόλοιπους συγγενείς, η μητέρα δήλωσε ότι τα παιδιά δεν 

έχουν επαφή με τους συγγενείς της ενώ επίσης δεν πάνε ποτέ στην Αλβανία 

οικογενειακώς. Ο άνδρας δήλωσε ότι με τους δικούς του συγγενείς « μόνο ελληνικά. 

Και να θέλανε κάτι άλλο δεν μπορούσαν» εννοώντας ότι καθώς δεν ανέπτυξαν 

πρακτικές διγλωσσίας στην οικογένεια, τα παιδιά μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα, 

όπως επίσης και οι συγγενείς του συζύγου.  

Οι γονείς της τρίτης οικογένειας που συμμετείχε στην έρευνα (πατέρας 

Αλβανός, μητέρα Ελληνίδα) δήλωσαν  ότι τα παιδιά μιλούν τη γλώσσα του πατέρα 

μέτρια, ενώ τη γλώσσα της μητέρας, δηλαδή τα ελληνικά, άριστα.  Καθώς λοιπόν τα 

παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα με τους   ομόγλωσσους Έλληνες 

φίλους τους εκτός σχολείου, μιλούν ελληνικά και μόνο αν «τύχει και ταξιδέψουμε 

Αλβανία σε καμιά γιορτή, τότε μπορεί να ψιλό συμμετέχουν λίγο στη συζήτηση με όσα 

ξέρουν». Με τους παππούδες τους δε, τα παιδιά επικοινωνούν και στις δυο γλώσσες 

έστω κι αν στοιχειωδώς γνωρίζουν τα αλβανικά και συγκεκριμένα «με τους 

παππούδες στην Αλβανία μόνο αλβανικά και με τους Έλληνες παππούδες του στα 

ελληνικά» ενώ η ίδια γλωσσική τακτική επιλέγεται από τα παιδιά και στην 

επικοινωνία τους και με τους υπόλοιπους συγγενείς.  

 Οι γονείς της τέταρτης οικογένειας (πατέρας Έλληνας, μητέρα Τουρκάλα) 

δήλωσαν ότι το παιδί τους μιλάει τη γλώσσα του πατέρα (ελληνικά) άριστα ενώ τη 

γλώσσα της μητέρας (τουρκικά) μέτρια. Με τους ομόγλωσσους φίλους του  εκτός 

σχολείου μιλάει μόνο ελληνικά διότι εξάλλου «δεν γνωρίζει άλλα παιδιά από την 

Τουρκία, οπότε οι μόνοι φίλοι του είναι Έλληνες». Η γλώσσα επικοινωνίας με τους 

παππούδες από την Τουρκία είναι τουρκικά καθώς οι παππούδες  «δεν ξέρουν 

ελληνικά». Με τους υπόλοιπους συγγενείς, από την πλευρά του άντρα, τα παιδιά 

μιλούν ελληνικά, ενώ από την πλευρά της μητέρας  μιλούν στα τουρκικά.  

Τέλος, η πέμπτη οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Πολωνή) οι γονείς 

απάντησαν ότι τα παιδιά μιλούν άριστα τα ελληνικά και μέτρια τα Πολωνικά.  Εκτός 

σχολείου, η γλώσσα που τα παιδιά μιλούν με τους   ομόγλωσσους φίλους τους είναι 
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κατά δήλωση των γονέων τα ελληνικά. Με τους  έλληνες παππούδες τα παιδιά μιλάνε 

μόνο στα ελληνικά ενώ με τους γονείς της μητέρας στην Πολωνία, τα παιδιά « μιλάνε 

μόνο πολωνικά γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν καθόλου τα ελληνικά. Ό,τι μπορούν λένε, 

η μικρή συνήθως κάνει τον διερμηνέα». Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους 

συγγενείς.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με τις 

πρακτικές και τις στάσεις των γονέων για τη ανάπτυξη οικογενειακών πολιτικών για 

την ανάπτυξη και τη διατήρηση της διγλωσσίας προκύπτουν δυο ομάδες γονέων. 

Στην πρώτη ομάδα η οποία αποτελείται από 4 οικογένειες (οικογένεια 2,3,4,5) οι 

γονείς δεν φάνηκε ότι έχουν επιδιώξει  συγκεκριμένες πρακτικές την καλλιέργεια της 

διγλωσσίας στο σπίτι με αποτέλεσμα τα παιδιά να μιλούν την ελληνική γλώσσα. Τα 

αποτελέσματα αυτά συγκλίνουν και με τα βιβλιογραφικά δεδομένα σύμφωνα με τα 

οποία,   οι   γλωσσικές πρακτικές σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από το ευρύτερο 

κοινωνικό συγκείμενο, περιλαμβάνοντας ένα φάσμα επιλογών, στις οποίες 

προβαίνουν οι ομιλητές, με βάση την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία τους σχετικά με 

την   αξία των γλωσσικών ποικιλιών.  

Μόνο στην   περίπτωση της πρώτης οικογένειας (πατέρας Έλληνας, μητέρα 

Γαλλίδα) εντοπίσθηκε ένα αξιοπρόσεκτο επίπεδο γλωσσικής διαχείρισης εκ μέρους 

των γονέων, δηλαδή μια προσπάθεια,  προκειμένου να τροποποιήσει τις γλωσσικές 

πρακτικές ή τις γλωσσικές αξίες των παιδιών τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάπτυξη της διγλωσσίας (Spolsky, 2012, σελ.63). Γι΄αυτό εξάλλου και τα   παιδιά 

της πρώτης οικογένειας, ανέπτυξαν  δίγλωσσες δεξιότητες συμμετέχοντας σε ένα 

πλαίσιο αλληλεπιδράσεων γονέων/παιδιού.    

 Μάλιστα όπως προέκυψε από την συνέντευξη της οικογένειας αυτής, όταν 

ένα μέλος της οικογένειας, και συγκεκριμένα η μια κόρη τους, έδειξε να μην θέλει  να 

χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ενός άλλου μέλους, δηλαδή την ελληνική, οι γονείς 

εφάρμοσαν τη λεγόμενο την οργανωμένη γλωσσική διαχείριση, ενθαρρύνοντας τη 

χρήση του εν λόγω συγκεκριμένου προτύπου γλώσσας, παρέχοντας μάλιστα σαφείς 

οδηγίες,  σχετικά με την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διγλωσσίας.  

  Μόνο σε μια από τις πέντε οικογένειες δηλαδή στην πρώτη (πατέρας 

Έλληνας, μητέρα Γαλλίδα) αναφέρθηκε ότι οι γονείς επιλέγουν σκόπιμα να μιλούν 

και την ελληνική και την γαλλική γλώσσα, ώστε να μην ξεχάσουν κάποια από αυτές 

τα παιδιά τους. Στις υπόλοιπες τέσσερις οικογένειες, η    ελληνική γλώσσα 

παρουσιάζεται ως κυρίαρχη έναντι των άλλων γλωσσών, γεγονός, μάλιστα, το οποίο 

οι γονείς αντιλαμβάνονται ως φυσιολογική εξέλιξη. Οι εν λόγω γονείς δεν φάνηκε να 
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δείχνουν επίσης κάποια πρόθεση να αναπτύξουν κάποιες πρωτοβουλίες για την 

εκμάθηση και καλλιέργεια της δεύτερης γλώσσας από τα παιδιά τους.  

 Σε αυτό δεν βοηθάνε και οι καταστάσεις, καθώς η πλειοψηφία των 

οικογενειών δήλωσε ότι δεν επισκέπτονται σε συχνή βάση την χώρα καταγωγής του 

γονέα που δεν είναι Έλληνας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην βοηθιούνται ούτε στον   

εμπλουτισμό του λεξιλογίου ούτε στην εν γένει διατήρηση επαφής με την δεύτερη 

γλώσσα.  Μόνο μια οικογένεια (πατέρας Έλληνας, μητέρα Πολωνή) έχει αναλάβει 

πρακτικές γραμματισμού εντός του σπιτιού για την δεύτερη γλώσσα ενώ στην 

περίπτωση της πρώτης οικογένειας που ζει στη Γαλλία, αυτό συμβαίνει επί μακρόν 

καθώς τα παιδιά τους παρακολουθούν και ελληνικό και γαλλικό σχολείο στη Γαλλία.  

Ιδιαίτερα εμφανές ήταν στην περίπτωση των οικογενειών που συμμετείχαν 

στο δείγμα, αυτό που έχει προκύψει και από διάφορες έρευνες, ότι δηλαδή    

κοινωνικοψυχολογικοί λόγοι, δηλαδή τα ατομικά κίνητρα για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένης γλωσσικής συμπεριφοράς (π.χ. μεγαλύτερη χρήση της κοινωνικής 

γλώσσας στο σχολείο), έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τους  ψυχολογικούς λόγους, 

όπως για παράδειγμα, τα  θετικά συναισθήματα για τη χώρα καταγωγής του ενός 

γονέα (Namei, 2012, σελ.47).  

Περαιτέρω, στη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών (τέσσερις από 

πέντε) η ελληνική γλώσσα έχει κυριαρχήσει στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Αυτή 

η εξέλιξη μπορεί να αποδοθεί  στις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών στις γλώσσες 

εκτός της ελληνικής, οι οποίες σταδιακά μειώνονται λόγω της κυριαρχίας της 

ελληνικής. Επίσης, οι οικογένειες αυτές, δεν ανέφεραν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν   

πρωτοβουλίες  ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν δεξιότητες γραμματισμού στην 

γλώσσα του άλλου γονέα, που δεν είναι Έλληνας.    

Τέλος, στην περίπτωση των τεσσάρων οικογενειών εκτός από την οικογένεια 

που ζει στη Γαλλία, φαίνεται ότι οι γονείς  τείνουν να αποδέχονται με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, την κυρίαρχη ιδεολογία στο σχολείο για την υπερίσχυση της ελληνικής 

γλώσσας. Ομοίως, οι αντιλήψεις τους για το κοινωνικό κύρος των γλωσσών, δίνουν 

ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική γλώσσα έναντι των άλλων 

γλωσσών, καθώς αντιλαμβάνονται  ως σημαντική την εκμάθηση της ελληνικής, η 

οποία θα εξασφαλίσει αφενός διευκόλυνση για την εκπαίδευσή των παιδιών και  

αφετέρου θα τους παρέχει τη δυνατότητα για κοινωνική εξέλιξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Συνέντευξη 1 

Ημερομηνία: 11/4/17 

Τόπος: Θεσσαλονίκη 

Χώρος: Καφετέρια της περιοχής 

Σχόλια: Το δείγμα είναι 5μελής οικογένεια. Ο άντρας (Σταύρος) είναι από την 

Ελλάδα και η γυναίκα του από την Γαλλία. Γνωρίστηκαν μέσω Κύπριας φίλης τους. 

Στην αρχή δεν έγινε αντιληπτό από τον σύζυγο η ξενική καταγωγή της συζύγου 

καθώς μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά. Ο σύζυγος πίστευε πως τα γαλλικά για την 

γυναίκα αποτελούσαν δεύτερη ξένη γλώσσα και όχι μητρική, και η παρανόηση έγινε 

αντιληπτή όταν η σύζυγος πρόφερε λάθος μια ελληνική λέξη. Καθώς ο σύζυγος 

μάθαινε γαλλικά από την ηλικία των 10 ετών και η γυναίκα μιλούσε πολύ καλά 

ελληνικά (από τα 12, ως κρυφό κώδικα συνομιλίας με την αδερφή της μπροστά στους 

γονείς), υπήρχε μεταξύ τους ένα άγραφο συμβόλαιο ότι θα συνομιλούν και στις δύο 

γλώσσες. Το πρώτο παιδί ,γεννήθηκε στην Γαλλία και ο σύζυγος δίσταζε να μιλήσει 

τα ελληνικά καθώς ο τόπος διαμονής τους ήταν η Γαλλία και η γαλλική των εξέφραζε 

περισσότερο. Με τον ερχομό και των υπολοίπων παιδιών, το φαινόμενο αυτό 

ξεπεράστηκε και ο πατέρας είχε αναλάβει να ομιλεί στα παιδιά τα ελληνικά και η 

μητέρα τα γαλλικά. Για τα παιδιά οι δύο γλώσσες αποτέλεσαν κρυφούς κώδικες 

συνεννόησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκονται, στην Ελλάδα -γαλλικά 

και στην Γαλλία-ελληνικά για την μεταξύ τους συνεννόηση χωρίς να γίνονται 

αντιληπτή από τους άλλους.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

Άνδρας:  Σταύρος 

Ηλικία άνδρα και γυναίκας 

Άνδρας:    18-30                                            30-50                                              50+ 

Γυναίκα:   18-30                                            30-50                                              50+ 
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Εκπαίδευση άνδρα: 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

 

Εκπαίδευση γυναίκας 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό  

 

Μητρική Γλώσσα άνδρα:  Ελληνικά 

Μητρική Γλώσσα γυναίκας:  Γαλλικά 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

Άνδρας: Από μικρός αφού η καταγωγή μου είναι ελληνική 

Γυναίκα: από την ηλικία των 12 

Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε πιο επίπεδο; 

Στοιχειωδώς                            Άνδρας                                             Γυναίκα 

Μέτρια                                     Άνδρας                                             Γυναίκα 

Καλά                                          Άνδρας                                             Γυναίκα 

΄Αριστα                                Άνδρας  (Γαλλικά)                          Γυναίκα (Ελληνικά) 
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Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

Παραμονή της οικογένειας στην Γαλλία, αλλά έρχονται συχνά στην Ελλάδα, αν και 

τα τελευταία χρόνια , λόγω υποχρεώσεων των παιδιών, έχουν ελαττώσει τις 

επισκέψεις τους στην χώρα του συζύγου. 

Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν  ευκολίες ή τις δυσκολίες 

που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

Άνδρας: Καθώς και οι δύο γνωρίζαμε από μικροί την άλλη γλώσσα, στην δική μου 

την περίπτωση τα γαλλικά, και στις γυναίκας μου τα ελληνικά, δεν αντιμετωπίσαμε 

ιδιαίτερη δυσκολία. 

Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι γονείς) 

Συνήθως στα γαλλικά, αλλά με τα παιδιά μιλάμε και στις δύο. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

Έχετε παιδιά; Ναι 

Πόσα; 3 κόρες. 

Hλικία; άνω των 18 και οι τρεις. 

Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά θέματα στην 

οικογένειά σας;  

Οι τρεις κόρες ίσως είναι και ένα διαφορετικό σχολείο. Η πρώτη, η Κατερίνα, έχει 

δύο μητρικές, που είναι σκηνοθέτρια ίσως γιατί την βοήθησε πολύ η μητέρα μου που 

ήταν παλιά δασκάλα και φρόντισε να θυμηθεί ξανά όλα τα παιχνιδοτράγουδα και 

τους τρόπους να αναπτύξει το παιδί την προφορική έκφραση το τραγούδι και τα 

λοιπά. Μπορεί να ακούγεται χαζό η ωραία πεταλούδα αλλά μπορούσε το παιδί να 

εκφραστεί να κάνει κινήσεις και τέτοια. Το ίδιο γινόταν και από τη μητέρα της 

γυναίκας μου στα γαλλικά, κάτι που θυμίζει ας πούμε « η βαρκούλα του ψαρά». 

Η δεύτερη , που ήταν το δύσκολο παιδί, το σέρτικο που θα έλεγε ένας θείος 

μου, ήθελε τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, κάποια στιγμή , ήμασταν σε ταξίδι 

και είπε στην μητέρα της και σε εμένα , φτάνουν πια τα ελληνικά, δεν θέλω να 

πηγαίνω σε ελληνικό σχολείο, γιατί είτε ήμασταν στην Γαλλία είτε εδώ , είχαμε 

διδασκαλία πάντοτε και της άλλης γλώσσας. Στην Γαλλία κάθε τετάρτη στο σχολείο 
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της ελληνικής κοινότητας , μάθαιναν γλώσσα και πολιτισμό, ώστε να υπάρχει επαφή 

και με την άλλη γλώσσα. Πάντως αυτό που αναγνωρίζω μέχρι τώρα στην γυναίκα 

μου, γιατί θα μπορούσε να πει είμαστε στην Γαλλία, όσα μάθουν από ελληνικά όλα 

τα άλλα γαλλικά, δεν το έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ενώ είπε ότι τα ελληνικά μου είναι 

αρκετά ώστε να συνεννοηθώ όταν πάω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μπορώ να 

αγοράσω και να παραγγείλω, μου φτάνουν, η γυναίκα μου την σταμάτησε απότομα 

και είπε ότι κάποια στιγμή θα σου φανούν χρήσιμα, πράγμα που έγινε και αργότερα 

αφού σπούδασε Ιστορία της Τέχνης, και ο καθηγητής της μιλάει και θαυμάσια 

ελληνικά. Από ξένη γλώσσα σιγά γίνεται δεύτερη. 

Η τρίτη κόρη, σε ηλικία 4 ετών, ενώ οι άλλες ήταν 7 και 10, φοβηθήκαμε ότι 

θα είχε πρόβλημα με τα ελληνικά, δεν είχε κανένα, απλώς είναι λιγομίλητη και στις 

δύο γλώσσες, ποτέ από το τηλέφωνο δεν μιλούμε πάνω από δύο λεπτά, παρόλο που 

έχει γίνει μια καθηγήτρια αγγλικών.  

Περνούμε λοιπόν από μία ισορροπημένη διγλωσσία της πρώτης, σε μία 

απώθηση αρχικά αλλά αποδοχή στη συνέχεια της δεύτερης και η τρίτη μπορώ να πω 

ότι είχε πάντοτε ένα καλό επίπεδο στα ελληνικά χωρίς να το δείχνει. Το όνειρό μου 

είναι να έρχονται όσο πιο συχνά στην Ελλάδα και το καταφέραμε ως ένα σημείο, 

αλλά με τις σπουδές κάπου ξεχάστηκαν. Η βάση μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι 

στη Γαλλία και ειδικά τα τελευταία 4-5 ήρθαν πολύ λίγο λόγω σπουδών και άλλων 

ενδιαφερόντων. Επίσης είχαμε και 3 γερμανίδες ερασμιακές του λυκείου σπίτι μας, 

οπότε ακουγόταν και πολύ συχνά η γερμανική στο σπίτι, η αγγλική, η ελληνική, 

μάθαν και οι γερμανίδες κάποιες ελληνικές φράσεις, και λίγο μάγκικες (γέλιο). Και 

σε μία περίπτωση η μία γερμανίδα είχε Τούρκο φίλο , μάθαμε και λίγα τουρκικά. 

Όταν οι γονείς είναι ανοιχτοί στις γλώσσες έτσι είναι και τα παιδιά. 

Και επίσης η μεγάλη έκανε μεσολάβηση, μετέφραζε , διερμήνευε στις δύο 

γιαγιάδες.  

Γενικά το θέμα της διγλωσσίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινή 

ζωή, στην πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών, βέβαια η κάθε μια το είδε 

διαφορετικά. Πιστεύω ότι ίσως λίγο βιαστήκαμε να φύγουμε στην Γαλλία, αλλά δεν 

υπήρχε χρόνος γιατί η γυναίκα μου πέρασε τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τη Γαλλία. 

Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όχι τόσο στα προφορικά όσο στα γραπτά. 
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Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το παιδί;   

Με τα παιδιά και στις δύο, γενικά ακούγονται και οι δύο γλώσσες. Είναι ένας 

δεύτερος καθημερινός κώδικας τα ελληνικά παρά ότι βρισκόμαστε στη Γαλλία. 

ΑΞΟΝΑΣ 3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες 

για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί; 

Καθώς τα παιδιά πήγαιναν και στο γαλλικό αλλά και στο ελληνικό σχολείο, υπήρχε η 

βοήθεια από τους εκάστοτε δασκάλους. Τα κορίτσια είχαν τις βάσεις εξάλλου και από 

νωρίς, αφού τους μιλούσαμε και οι δύο τις γλώσσες μας. 

Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 

Καθώς υπάρχει η ελληνική κοινότητα μιλάμε και τα ελληνικά πολύ με τους 

υπόλοιπους, κυρίως όμως τα γαλλικά, στη Γαλλία είμαστε. 

Ερώτηση 3: Στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 

Ανάλογα το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, κυρίως όμως τα γαλλικά. Τις 

Τετάρτες τα ελληνικά (ελληνικό σχολείο). Προσαρμόζονται ανάλογα την χώρα στην 

οποία είμαστε. Τα τελευταία χρόνια γαλλικά. 

ΑΞΟΝΑΣ 4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο καλά; 

Άνδρας:  Άριστα                         Μέτρια                Δεν μιλούν τη γλώσσα της 

συζύγου 

Γυναίκα:  Άριστα                        Μέτρια               Δεν μιλούν τη γλώσσα του 

συζύγου 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους 

εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;) 

Όταν είμαστε στη Γαλλία, γαλλικά, και όταν είμαστε Ελλάδα, ελληνικά. 

Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους παππούδες; 
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Με τη μητέρα της γυναίκας μου στα γαλλικά, και με την μητέρα μου στα ελληνικά. 

Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς; 

Και αυτό εξαρτάται από το σε ποιούς συγγενείς απευθύνονται. Καθώς τα κορίτσια 

ξέρουν να μιλούν και τις δύο γλώσσες , προσαρμόζονται. 

Mπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περιστατικό, σχετικό με το φαινόμενο της 

δίγλωσσης οικογένειας, από την εμπειρία σας;  

Τα κορίτσια όταν ερχόταν ένας επισκέπτης στο σπίτι, πάντοτε ερχόταν και 

κρυφάκουγαν από την πόρτα , να δουν σε ποια γλώσσα γίνεται η συζήτηση, και εάν 

αυτός ήταν έλληνας, ήταν γερμανός, ήταν ιταλός, είχαμε και πολύ συχνά Ιταλούς από 

τα Ιεροσόλυμα στο σπίτι, το ήξερε η καθολική εκκλησία ότι σε εμάς θα μπορούσε να 

βρει κάποιος ένα κρεβάτι ή ένα πιάτο φαγητό. Έτσι ερχόντουσαν να ακούσουν και να 

ψάξουν να βρουν τη χώρα προέλευσης του επισκέπτη. 
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Συνέντευξη 2 

Ημερομηνία :12/5/2017 

Τόπος : Θεσσαλονίκη, Χορτιάτης 

Χώρος: Στο σπίτι της οικογένειας 

Σχόλια: Το δείγμα είναι 4μελής οικογένεια. Ο άντρας ελληνικής καταγωγής και η 

γυναίκα αλβανικής. Είναι παντρεμένοι 16 χρόνια. Η γυναίκα ήρθε με την οικογένεια 

της στην Ελλάδα ως μετανάστρια , σε ηλικία 8 ετών για καλύτερες συνθήκες ζωής , 

καθώς οι γονείς της αναζητούσαν εργασία. Καθώς είχε πάει ήδη δύο χρόνια σε 

αλβανικό σχολείο δυσκολεύτηκε αρκετά να μάθει τα ελληνικά. Ακόμη και τώρα , 

παρά το γεγονός ότι μιλάει και γράφει πολύ καλά ελληνικά, από τη προφορά της 

γίνεται αντιληπτή η ξενική της καταγωγή. Με τον σύζυγο της Μιχάλη , γνωρίστηκαν 

σε ηλικία 19 χρονών (η Βικτώρια) και 27 (ο Μιχάλης), μέσω φίλων. Έχουν δύο 

παιδιά , τον Οδυσσέα και τον Γιώργο, ηλικίας 14 και 11 αντίστοιχα.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

΄Ανδρας: Μιχάλης 

Γυναίκα: Βικτώρια 

Ηλικία άνδρα και γυναίκας: 

Άνδρας:    18-30                                            30-50        (43)                                     50+ 

Γυναίκα:   18-30                                           30-50        (35)                                      50+ 

Εκπαίδευση άνδρα 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο: απόφοιτος Λυκείου και μέτριου επιπέδου μαθητής 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  
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Εκπαίδευση γυναίκας 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο: απόφοιτη Λυκείου και μέτριου επιπέδου μαθήτρια. 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό  

 

Μητρική Γλώσσα άνδρα:  αλβανικά 

Μητρική Γλώσσα άνδρα:  ελληνικά 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

Άνδρας: καθώς είμαι γεννημένος στην Ελλάδα, από μικρός ακούω και μιλάω τα 

ελληνικά. 

Γυναίκα: Εγώ όπως είπα γεννήθηκα στην Αλβανία και ήρθα στην Ελλάδα στα 8 μου. 

Οι γονείς δεν τα μιλούσαν καθόλου και όταν ήρθαμε εδώ δεν καταλάβαινα τίποτα. 

Έχασα και δυο χρονιές με το σχολείο γιατί δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα πάλι 

πρώτη δημοτικού. Πάλι καλά η γειτόνισσα με αγαπούσε πολύ και την είχε πει τη 

μάνα μου, “εγώ θα της τα μάθω τα ελληνικά” (γέλιο). Με βοήθησε πολύ γιατί όσο 

θυμάμαι με έπαιρνε και μου έλεγε τις λέξεις. Μιλούσαμε στα ελληνικά. Στην αρχή 

έκλαιγα και ήθελα να γυρίσω πίσω (στην Αλβανία) αλλά μετά έπαιζα και με τα παιδιά 

της και ήθελα να μείνω. Πολύ δύσκολα ήταν. Να σου μιλάν και να σου φαίνονται 

κινέζικα (γέλιο). Και τα ελληνικά ίδια με τα κινέζικα μου κάνανε.  

Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε ποιο επίπεδο; 

Στοιχειωδώς                            Άνδρας      (Αγγλικά)                      Γυναίκα 

Μέτρια                                     Άνδρας                                             Γυναίκα 

Καλά                                          Άνδρας                                             Γυναίκα 
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΄Αριστα                                      Άνδρας                                             Γυναίκα 

Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

Άνδρας: Γεννήθηκε στην Ελλάδα 

Γυναίκα: 27 Χρόνια 

 

Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν  ευκολίες ή τις δυσκολίες 

που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

Άνδρας: Εγώ όταν την γνώρισα τα μιλούσε τα ελληνικά, αλλά και να μην τα ήξερα 

θα μιλούσαμε με τα μάτια. Έτσι δεν λένε; (γέλιο).  

Γυναίκα: Όταν ήρθα όλα ήταν πολύ δύσκολα. Σκέψου τώρα εσένα να σε πετάξουν 

σε ένα δωμάτιο με ξένους και να μην καταλαβαίνεις, και να μην ξέρεις τι να πεις και 

τι να κάνεις. Ευτυχώς, αλήθεια σου λέω, να την έχει καλά ο Θεός, η αγαπημένη μου 

Σταυρούλα, δεύτερη μάνα την λέω εγώ, ήθελε να μου τα μάθει. Υπομονή και πείσμα 

να δεις εσύ. Τώρα τα μιλάω καλά και δεν έχω θέμα αλλά τότε πολύ δύσκολα μου 

ήταν. Φίλους δεν μπορούσα να κάνω, ήμουν η πιο μεγάλη μέσα στη τάξη, όλο χάλια 

τα πήγαινα και τα πιο μικρά τα έκαναν καλύτερα και ντρεπόμουν. Ξες όμως πως 

βοήθησε η Σταυρούλα και τα παιδιά της που έπαιζαν μαζί με εμένα; Πολύ , πάρα 

πολύ. Μου έλεγαν πως να τα μιλάω σωστά και πως να τα γράφω. Οι γονείς δεν τα 

ξέρανε , δεν τα μιλούσανε εγώ μετά πιο καλά τα μιλούσα από αυτούς. Μετά εγώ τους 

έκανα παρατηρήσεις (γέλιο). 

Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι γονείς) 

Μόνο στα ελληνικά. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

Έχετε παιδιά; Ναι 

Πόσα; Δύο, να ναι καλά. 

Ηλικία; Ο μικρός είναι 11 και ο μεγάλος 12. 
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Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά θέματα στην 

οικογένειά σας;  

Γυναίκα: Εμείς όταν τα κάναμε τα ξέραμε τα ελληνικά, εγώ δηλαδή. Ήμουν 

κάμποσα χρόνια στην Ελλάδα, είχα πάει και σχολείο , τα μιλούσα. Στα παιδιά μόνο 

ελληνικά μιλούσαμε. Δεν τα μίλησα ποτέ αλβανικά. Με τους παππούδες με άκουγαν 

που τα μιλούσα και με ρωτούσαν αλλά μέσα στο σπίτι εδώ ποτέ.  

Άντρας: Τώρα που μεγάλωσαν , την ρωτάνε λέξεις να τους τις λέει στα αλβανικά για 

να κοροϊδεύουν τους άλλους. Τώρα μαθαίνουν και τα αγγλικά στο φροντιστήριο δεν 

τους μπλέκουμε με τα αλβανικά. Αφού ούτε η Βικτώρια δεν τα μιλάει πλέον, και οι 

παππούδες έχουν μάθει. Με ποιον να τα μιλήσουν; 

Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το παιδί;   

Μόνο στα ελληνικά 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες 

για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί; 

Άνδρας: Κοίτα επειδή τα παιδιά τα αλβανικά δεν τα μίλησαν ποτέ , δεν είχαν ποτέ 

κάποιο θέμα. Δηλαδή τα λέγανε για πλάκα καμιά φορά τις αλβανικές βρισιές, ξέρεις 

αγόρια είναι και τι κάνουν, αλλά ούτε τα έγραφαν ούτε τα μιλούσαν οπότε και με το 

σχολείο δεν είχαμε θέμα. Όλα στα ελληνικά. Αφού η Βικτώρια όταν τα κάναμε και 

αυτή ήταν αρκετά χρόνια εδώ. 

Γυναίκα: Ναι αυτό, (συμφωνεί με τον άντρας της), δεν μιλούσαμε στα αλβανικά, 

μόνο στα ελληνικά, αφού και ο Μιχάλης δεν τα ήξερε (τα αλβανικά) και εγώ τα είχα 

μάθει καλά τα ελληνικά. Οπότε και στα παιδιά μόνο ελληνικά. 

Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 
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Γυναίκα: Όλοι οι φίλοι από εδώ του Μιχάλη είναι Έλληνες. Δηλαδή και εγώ με κάνα 

δύο φίλες που έχω από την Αλβανία μόνο ελληνικά μιλάμε. Άντε να τύχει , επειδή η 

Κατρίνα είναι λιγότερο καιρό εδώ να μας λέει μερικές λέξεις στα αλβανικά όταν δεν 

μπορεί να τις θυμηθεί στα ελληνικά ή όταν μιλάει γρήγορα και θέλει να πει πολλά. 

Άνδρας: Οπότε και οι άλλοι και τα παιδιά τους με τα παιδιά μας ελληνικά μιλάμε. Γι 

αυτό και τα παιδιά δεν έχουν κανένα θέμα με το σχολείο και τις εξετάσεις. Είναι 

καλοί μαθητές. 

Ερώτηση 3: Στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 

Στα ελληνικά .  

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο καλά; 

Άνδρας:  Άριστα                         Μέτρια              Δεν μιλούν τη γλώσσα της 

συζύγου 

Γυναίκα:  Άριστα                         Μέτρια               Δεν μιλούν τη γλώσσα του 

συζύγου 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους 

εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;) 

Άντρας: Έλληνες είναι όλοι. Μόνο ελληνικά. Μόνο καμιά φορά όταν βλέπουν 

κανέναν αλβανό συμμαθητή πετάνε καμιά λέξη για αστείο , που τους μαθαίνει η μάνα 

τους. (γέλιο) 

Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους παππούδες; 

Άντρας: Με τους γονείς μου μόνο ελληνικά. Με της Βικτώριας πάλι μόνο ελληνικά, 

αφού και αυτοί τα ξέρουν πλέον καλά. Αλλά εάν τους ακούσουν που μιλάνε μεταξύ 

τους αλβανικά καμιά φορά ρωτάνε την Βικτώρια τι σημαίνει και πετάνε και αυτά 

καμία λέξη. Αλλά όχι να τα μιλήσουν σε συζήτηση, ξες για πλάκα περισσότερο. 

Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς; 
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Γυναίκα: Εγώ δεν έχω πολλές επαφές με το σόι στην Αλβανία. Από όταν ήρθαμε εδώ 

χαθήκαμε, είχαν μαλώσει και τα αδέρφια μεταξύ τους , από τη μεριά του πατέρα και 

δεν είχαμε σχέσεις πολλές. Εγώ καμία φορά μιλώ με δυο θείες και μια ξαδέρφη αλλά 

δεν έχουν επαφή τα παιδιά. Μόνο μια φορά τους έχουν δει και εμείς δεν πάμε 

Αλβανία καθόλου.  

Άνδρας: Με τους δικούς μου εδώ μόνο ελληνικά, εντάξει. Και να θέλανε κάτι άλλο 

δεν μπορούσαν (γέλιο). 

Mπορείτε να μας διηγηθείτε  ένα περιστατικό, σχετικό με το φαινόμενο της 

δίγλωσσης οικογένειας, από την εμπειρία σας;  

Γυναίκα: Κοίτα, επειδή τα ξέραμε τα ελληνικά με τα παιδιά και τα μιλούσαμε δεν 

έχει γίνει και τίποτα τρομερό ώστε να δυσκολευτήκαμε. Μόνο μια φορά δεν θα 

ξεχάσω (γέλιο) μαλώναμε με τον Μιχάλη , για δικούς μας λόγους, και ο μεγάλος ήταν 

τότε 7-8 χρονών. Εγώ θύμωσα και άρχισα να τον βρίζω στα αλβανικά. Ε, μετά 

καθόμουν στο σαλόνι , μετά από κάνα δυο μέρες περίπου και ακούω τον Οδυσσέα 

που παίζει και βρίζει στα αλβανικά. Πάω τον ρωτάω τι είναι αυτά που λες και ποιος 

στα έμαθε. Και μου λέει εσύ τα λες και μ αρέσουν. Ντράπηκα τόσο πολύ γιατί δεν 

είχα καταλάβει τίποτα τότε. Εγώ επειδή τα έλεγα στα αλβανικά δεν σκέφτηκα ότι 

μπορεί να τα καταλάβει ο μικρός.  

Άντρας: βασικά όχι να τα καταλάβει, απλά να τα αφομοιώσει.  

Γυναίκα: ναι, και που λες, μετά του εξήγησα ότι είναι κακές αλβανικές λέξεις και δεν 

πρέπει να τις λέει. Από τότε κιόλας πρόσεχα και τι έλεγα και μιλούσαμε μόνο τα 

ελληνικά. 
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Συνέντευξη 3 

Ημερομηνία 15/05/2017 

Τόπος ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Χώρος Σπίτι της οικογένειας 

Σχόλια: Το δείγμα αποτελεί 4μελής οικογένεια. Η γυναίκα είναι ελληνικής 

καταγωγής και ο άντρας αλβανικής. Ήρθε στην Ελλάδα για καθαρά οικονομικούς 

λόγους. Έψαξε καλύτερες συνθήκες ζωής εδώ. Γνωρίστηκαν μέσω τρίτων σε κοινή 

παρέα. Στην αρχή αντιμετώπισαν προβλήματα επικοινωνίας αλλά λύθηκαν γρήγορα. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

΄Ανδρας: Δημήτρης 

Ηλικία άνδρα και γυναίκας 

Άνδρας:    18-30                                            30-50                                              50+ 

Γυναίκα:   18-30                                            30-50                                              50+ 

 

Εκπαίδευση άνδρα 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο  

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

 

Εκπαίδευση γυναίκας 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο :σχολή Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ 

Μεταπτυχιακό   
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Μητρική Γλώσσα άνδρα:  αλβανικά 

Μητρική Γλώσσα Γυναίκα: ελληνικά 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

Άνδρας: από τα 17 μου που πρωτοήρθα στην Ελλάδα με τους γονείς μου 

Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε πιο επίπεδο; 

Στοιχειωδώς                            Άνδρας                                             Γυναίκα 

Μέτρια                                        Άνδρας                                          Γυναίκα 

Καλά                                         Άνδρας                                           Γυναίκα (Αγγλικά) 

΄Αριστα                                         Άνδρας                                             Γυναίκα 

Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

Άνδρας:21 Χρόνια 

Γυναίκα: από μικρή καθώς η καταγωγή της είναι ελληνική. 

Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν  ευκολίες ή τις δυσκολίες 

που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

Άνδρας: τα ελληνικά μπορώ να τα μιλήσω αλλά έχουν δύσκολη γραφή, 

δυσκολεύτηκα αρκετά στο σχολείο και δεν μπορούσα να ακολουθήσω τα παιδιά της 

ηλικίας μου, αποφάσισα να το παρατήσω και έπιασα δουλειά σε μικρή ηλικία, η 

γυναικά μου προσπάθησε να μου μάθει για να τελειώσω το σχολείο αλλά δεν 

μπορούσα και πάλι να τα μάθω καλά. 

Γυναίκα: επειδή οι γονείς μου και ο περίγυρος μου ήταν πάντοτε ανοιχτοί με όλες τις 

γλώσσες, και ειδικά στον πατέρα μου άρεσε πολύ να διαβάζει και να ψάχνει για άλλες 

χώρες και πολιτισμούς, το είδα και σαν πρόκληση , πέρα από τον έρωτα. δεν ήθελα 

να τον φέρω σε δύσκολη θέση που ήμασταν στην Ελλάδα και δυσκολευόταν. γι αυτό 

μπήκα στη διαδικασία να μάθω και εγώ αλβανικά. βέβαια στην πλειοψηφία 

απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον στα ελληνικά, και πλέον και με τα παιδιά μιλάμε 

κυρίως ελληνικά, απλά θεώρησα πολύ σωστό να τους μιλάει ο άντρας μου κυρίως 
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αλβανικά, ώστε να έχουν ακουστικά ερεθίσματα και σε μια άλλη γλώσσα. οι καιροί 

σε υποχρεώνουν να ξέρεις και άλλες γλώσσες, ε τα δικά μας τα παιδιά ήταν λίγο πιο 

τυχερά από τα άλλα. τα ψιλό έμαθαν χωρίς φροντιστήρια (γέλιο).  

Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι γονείς)  

αλβανικά και ελληνικά 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

Έχετε παιδιά; ναι 

Πόσα; δύο αγόρια, τον Στέλιο και τον Ιωσήφ. 

Ηλικία; 12 ετών και 7 αντίστοιχα. 

Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά θέματα στην 

οικογένειά σας;  

Άντρας: όσον αφορά την προφορική έκφραση, τα παιδιά μας ακούν που μιλάμε 

αλβανικά καμιά φορά, ξέρουν και τις δυο γλώσσες . Τα αλβανικά κυρίως προφορικά. 

προτιμούν όμως να μιλούν στα ελληνικά. Τώρα για το πώς γράφουν, δεν έχουν μάθει 

να γράφουν καλά αλβανικά αλλά είναι πολύ καλοί στο γραπτό λόγο στα ελληνικά 

Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το παιδί; 

 Στα ελληνικά 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες 

για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί;  

Άντρας: καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είχαν κάποια προβλήματα στην αρχή, ειδικά ο 

μικρός όταν  πήγαινε πρώτη δημοτικού, κυρίως στο ότι μπέρδευε τις γλώσσες μεταξύ 

τους. όταν δεν θυμόταν μια λέξη στα ελληνικά την έγραφε αλβανικά, όμως 

ενδιαφέρθηκαν και το βοήθησαν να τα ξεπεράσει. 
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Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους; 

Γυναίκα: έχουμε πολλές σχέσεις με άτομα από την πατρίδα του άντρα μου και οι γιοι 

μας έχουν ξαδέλφια στην Αλβανία. με τους άλλους γονείς, εδώ στην Ελλάδα που 

τυχαίνει να είναι παρόμοιας κατάστασης έχουμε πει ότι θα μιλάμε μόνο στα ελληνικά 

όταν είναι τα παιδιά μπροστά μας και το εφαρμόζουμε. τώρα στην Αλβανία όταν 

πάμε, είναι λογικό πως επειδή δεν ξέρουν ελληνικά, μιλάμε στα αλβανικά και 

συμμετέχουν όσο μπορούν και τα παιδιά. τα στοιχειώδη στην ουσία. και εγώ μην 

νομίζεις πως είμαι σε θέση να αναλύσω πολλά θέματα μαζί τους. ο άντρας μου 

μεσολαβεί όταν είναι απαραίτητο. 

 

 

Ερώτηση 3: Στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομόγλωσσους;  

Γυναίκα: Τα παιδιά μιλούν όλα στα ελληνικά. Πέρα από εμάς, που θελήσαμε να ψιλό 

εντάξουμε τις δύο γλώσσες στην οικογένεια, στο σχολείο όλοι μιλούν ελληνικά και 

τα παιδιά επίσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο καλά; 

Άνδρας:  Άριστα                         Μέτρια                Δεν μιλούν τη γλώσσα της συζύγου 

Γυναίκα:  Άριστα                         Μέτρια               Δεν μιλούν τη γλώσσα του 

συζύγου 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους 

εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;)  

Στα ελληνικά.. Εάν τύχει και ταξιδέψουμε Αλβανία σε καμιά γιορτή, τότε μπορεί να 

ψιλό συμμετέχουν λίγο στη συζήτηση με όσα ξέρουν.  

Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους παππούδες;  

Με τους παππούδες στην Αλβανία μόνο αλβανικά και με τους Έλληνες παππούδες 

του στα ελληνικά.  
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Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς;  

Κυρίως ελληνικά με αυτούς που είναι Ελλάδα και αλβανικά με αυτούς που είναι στην 

Αλβανία 

Mπορείτε να μας διηγηθείτε  ένα περιστατικό, σχετικό με το φαινόμενο της 

δίγλωσσης οικογένειας, από την εμπειρία σας;  

Κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Τώρα διάφορα και μικρά συμβαίνουν πολλά. Είχαμε 

γελάσει όμως πολύ γι αυτό που είπαμε και πριν για το σχολείο. Όταν του έβαλε η 

δασκάλα να γράψει έκθεση , ξες 6-7 σειρές για το πως είχαν περάσει και έγραφε μισά 

ελληνικά μισά αλβανικά, και τα αλβανικά επειδή δεν τα ήξερε και να τα γράφει απλά 

έγραφε τη λέξη όπως την άκουγε με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν έβγαζες καμία 

άκρη. (γέλιο) 
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Συνέντευξη 4 

Ημερομηνία 15/05/2017 

Τόπος Εύοσμος, Θεσσαλονίκη 

Χώρος Σπίτι της οικογένειας 

Σχόλια: Το δείγμα είναι 4μελής οικογένεια. Ο άντρας ελληνικής καταγωγής και η 

γυναίκα τουρκικής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Τουρκία και η σύζυγος καθώς δεν 

γνώριζε καθόλου ελληνικά αποφάσισε να κάνει μαθήματα για 2 χρόνια ώστε να είναι 

έτοιμη να έρθει να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα με τον άντρα της. Οι γονείς της δεν 

ήταν και πολύ σύμφωνοι γι αυτό και οι σχέσεις τους είναι πιο αραιές με την 

οικογένεια της γυναίκας. Αρχικός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τους ήταν τα 

αγγλικά. Πλέον, έχουν δύο παιδιά, γεννημένα στην Ελλάδα , 8 και 2 ετών. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

΄Ανδρας: Στέλιος 

Γυναίκα: Ιρίνα 

 

Ηλικία άνδρα και γυναίκας 

Άνδρας:    18-30                                            30-50                                              50+ 

Γυναίκα:   18-30                                            30-50                                          50+ 

 

Εκπαίδευση άνδρα 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο  

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

 

Εκπαίδευση γυναίκας 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 



81 
 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό  

 

Μητρική Γλώσσα άντρα: ελληνικά 

Μητρική Γλώσσα γυναίκας: τουρκικά 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

Άνδρας: Από όταν γεννήθηκε 

 Γυναίκα: 23 ετών 

Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε πιο επίπεδο; 

Στοιχειωδώς                            Άνδρας                                             Γυναίκα 

Μέτρια                                   Άνδρας       (Αγγλικά)                      Γυναίκα (Αγγλικά) 

Καλά                                      Άνδρας                                             Γυναίκα 

΄Αριστα                                   Άνδρας                                             Γυναίκα 

Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

Άνδρας: 40 Χρόνια (από όταν γεννήθηκε) 

Γυναίκα: 8 Χρόνια 

Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν  ευκολίες ή τις δυσκολίες 

που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

Άνδρας: Στην αρχή μιλούσαμε στα αγγλικά. Κανένας μας δεν τα ήξερε τέλεια , οπότε 

είχαμε την γλώσσα του σώματος (γέλιο). Ήμασταν και οι δύο όμως πρόθυμοι να 

μάθουμε και κυρίως η Ιρίνα που το απέδειξε.  

Γυναίκα: μιλώ την ελληνική γλώσσα εδώ και 8 χρόνια. Στην αρχή μου φανήκαν 

δύσκολες οι κλίσεις και γενικότερα η γραμματική. Έμαθα από την Τουρκία ελληνικά 
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για να έρθω στην Ελλάδα γιατί γνώρισα τον άντρα μου και ήθελα να τον 

ακολουθήσω πίσω στην πατρίδα του.  

Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι γονείς)  

Μεταξύ μας μιλάμε ελληνικά. Όταν μαλώνουμε, της Ιρίνα της ξεφεύγουν και μερικά 

τούρκικα (γέλιο). 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

Έχετε παιδιά; ναι 

Πόσα; δυο 

Ηλικία; 8 και 2 ετών 

Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά θέματα στην 

οικογένειά σας;   

Τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν και τις δυο γλώσσες. ο άνδρας μου αναλαμβάνει 

κυρίως την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ενώ εγώ τους μαθαίνω τα τουρκικά. Η 

μεγάλη μου κόρη μπορεί να μιλήσει και τις δυο γλώσσες εξίσου καλά. Ίσως τα 

ελληνικά τα μιλάει καλύτερα διότι είναι στην καθημερινότητα της και πηγαίνει σε 

ελληνικό σχολείο. Τώρα, όσον αφορά το πώς τα γράφουν, δεν έχουμε ασχοληθεί 

ιδιαίτερα και ίσως να είναι λάθος. Είπαμε λίγο να μεγαλώσουν και να αρχίσουν , η 

μεγάλη πρώτα κάποια μαθήματα με δάσκαλο. Είναι ευκαιρία να μάθουν χωρίς πολύ 

κόπο και τις δύο γλώσσες και γι αυτό επιμένουμε και εμείς τόσο πολύ στο να τους 

μιλάμε και τα δύο. 

Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το παιδί;  

Μιλάμε και τουρκικά και ελληνικά. για τα παιδιά τα τούρκικα είναι πολύ πιο 

δύσκολα αλλά δεν θέλουμε να τα αποθαρρύνουμε, οπότε κυρίως με εμένα μιλάει στα 

τουρκικά, το άλλο μας είναι ακόμη μικρό αλλά την ίδια μέθοδο ακολουθούμε και 

εκεί. 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες 

για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί;  

Την βοηθούν, δεν έχω κανένα παράπονο. 

Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομόγλωσσους;  

Τα ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα επικοινωνίας και λογικό αφού βρισκόμαστε εδώ, 

αλλά δεν το κρύβω πως το ότι είμαι τουρκάλα καμιά φορά κάποιους τους ενοχλεί. 

Eρώτηση 3: στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομόγλωσσους;  

Το παιδί μας δεν συναναστρέφεται με άλλα παιδιά τουρκικής καταγωγής, οπότε η 

επικοινωνία τους γίνεται μόνο στα ελληνικά. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο καλά; 

Άνδρας:  Άριστα                         Μέτρια               Δεν μιλούν τη γλώσσα της συζύγου 

Γυναίκα:  Άριστα                       Μέτρια              Δεν μιλούν τη γλώσσα του συζύγου 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους 

εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;)  

Δεν γνωρίζει άλλα παιδιά από την Τουρκία, οπότε οι μόνοι φίλοι του είναι Έλληνες 

Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους παππούδες;  

Με τους γονείς μου, όταν έρχονται, μέλανε στα τουρκικά διότι δεν ξέρουν ελληνικά. 

κυρίως όμως στο τηλέφωνο η μεγάλη γιατί οι επισκέψεις μας δεν είναι συχνές. 

Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς; 

Με τους συγγενείς του άντρα μου μιλούν στα ελληνικά ενώ με τους συγγενείς μου 

μιλούν στα τουρκικά αν και είναι ελάχιστοι. 

Mπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περιστατικό, σχετικό με το φαινόμενο της 

δίγλωσσης οικογένειας, από την εμπειρία σας;  
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Δυστυχώς οι παππούδες του παιδιού από την Τουρκία δεν δέχονται το παιδί να τους 

μιλάει στα ελληνικά, δεν γνωρίζουν κιόλας παρά μόνο τα βασικά. Αυτό ήταν ο λόγος 

που κάθισα και έμαθα στο παιδί μου τουρκικά. Δεν ήταν ποτέ υπέρ της απόφασης 

μου να έρθω Ελλάδα μόνιμα αλλά δεν τους άκουσα. Τουλάχιστον έχουμε κρατήσει 

κάποιες σχέσεις έστω τυπικές αλλά με τα παιδιά μιλάνε συχνά έστω.  
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Συνέντευξη 5 

Ημερομηνία: 15/5/2017 

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Πολίχνη 

Χώρος: Στο σπίτι της οικογένειας 

Σχόλια: Το δείγμα είναι 5μελής οικογένεια. Ο άντρας ελληνικής καταγωγής και η 

γυναίκα πολωνικής. Είναι παντρεμένοι 11 χρόνια. Η γυναίκα ήρθε με τα δύο παιδιά 

της από προηγούμενο γάμο στην Ελλάδα ως οικονομική μετανάστρια, για καλύτερες 

συνθήκες ζωής, πριν 20 χρόνια. Δυσκολεύτηκε αρκετά να μάθει τα ελληνικά καθώς 

έχει δυσλεξία και της ήταν δύσκολο να μάθει το ελληνικό αλφάβητο. Με τον σύζυγό 

της, Τηλέμαχο γνωρίστηκαν πριν 15 χρόνια. Έχουν ένα παιδί μαζί, την Μυρτώ, 9 

χρονών και δύο από τον προηγούμενο γάμο της Λένας, την Καρολίνα και την Μάρθα 

(22 και 25 χρονών αντίστοιχα).  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

΄Ανδρας: Τηλέμαχος 

Γυναίκα: Λένα 

 

Ηλικία άνδρα και γυναίκας 

Άνδρας:    18-30                                           30-50        (50)                                      50+ 

Γυναίκα:   18-30                                           30-50        (50)                                      50+ 

 

Εκπαίδευση άνδρα 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο : απόφοιτος Λυκείου και χαμηλού επιπέδου μαθητής 

Πανεπιστήμιο 
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Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

 

Εκπαίδευση γυναίκας 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο:  

Πανεπιστήμιο: πτυχιούχος σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μεταπτυχιακό  

 

Μητρική Γλώσσα άνδρα:  ελληνικά 

Μητρική Γλώσσα γυναίκας:  πολωνικά 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Ερώτηση 1: Πότε ακούσατε για πρώτη φορά ελληνικά; 

Άνδρας: Από τότε που γεννήθηκα ελληνικά ακούω και μιλάω. 

Γυναίκα: Είχα έρθει για διακοπές στην Χαλκιδική μία φορά όταν ήμουν φοιτήτρια με 

μια φίλη μου. Τότε άκουσα πρώτη φορά ελληνικά και μου φάνηκαν πολύ παράξενα. 

Δεν μοιάζουν καθόλου με τα πολωνικά. Ούτε που φανταζόμουν τότε ότι θα μπορώ να 

τα μιλάω.  

Ερώτηση 2: ΄Αλλες γλώσσες που μιλάτε και σε ποιο επίπεδο; 

Στοιχειωδώς                          Άνδρας                                              Γυναίκα 

Μέτρια                                   Άνδρας       (Αγγλικά)                     Γυναίκα 

Καλά                                     Άνδρας                                             Γυναίκα    (Ρωσικά) 

΄Αριστα                                  Άνδρας                                             Γυναίκα 
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Ερώτηση 3: Παραμονή στην Ελλάδα (πόσα χρόνια;) 

Άνδρας: Ελληνικής καταγωγής. 

Γυναίκα: 20 Χρόνια 

Ερώτηση 4: Μπορείτε να μας περιγράψετε τις τυχόν ευκολίες ή τις δυσκολίες 

που συναντήσατε σε σχέση με την γλώσσα; 

Γυναίκα: Ήταν πολύ δύσκολα. Είμαι και δυσλεκτική και μου φαινόταν πολύ 

δύσκολο να μάθω και να συνηθίσω το αλφάβητο. Πήγα και σε φροντιστήριο για δύο 

χρόνια για να μάθω καλύτερα και εκεί κατάφερα να μάθω να μιλάω και να γράφω. 

Ακόμα προσπαθώ να μην έχω προφορά (γέλιο). Στην αρχή με βοήθησε πολύ το ότι 

έμενα εδώ και άκουγα τα ελληνικά όπου κι αν πήγαινα. 

Ερώτηση 5: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; (οι γονείς) 

Μόνο στα ελληνικά. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ 

Έχετε παιδιά; Ναι 

Πόσα; Τρία 

Hλικία; Η Μάρθα 25, η Καρολίνα 22 και η Μυρτούλα 9. 

Ερώτηση 1: Ποια στρατηγική ακολουθήσατε στα γλωσσικά θέματα στην 

οικογένειά σας;  

Γυναίκα: Η Καρολίνα και η Μάρθα ξέρουν κάποια πολωνικά από εμένα και από ότι 

θυμούνται. Δεν κάνανε ποτέ μαθήματα και δεν τα μιλάνε σχεδόν ποτέ. 

Αντρας: Ναι, οι μεγάλες δεν τα μιλάνε και δεν θέλουν. Η μικρή ήθελε να μάθει και 

γι’ αυτό της κάνουμε δύο χρόνια τώρα ιδιαίτερα στο σπίτι. Είναι και κρίμα να έχει 

μια γλώσσα και να μην την μαθαίνει. Μπορεί να της χρειαστεί κιόλας, ποιος ξέρει. 

Ερώτηση 2: Στο σπίτι σε ποια γλώσσα μιλάτε οι γονείς με το παιδί;   

Και στα ελληνικά και στα πολωνικά. Προσπαθούμε να διατηρούμε ισορροπίες.  
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ΑΞΟΝΑΣ 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1: Είναι ικανοποιητική η συνεργασία με τους δασκάλους/τις δασκάλες 

για τα ζητήματα διγλωσσίας; Βοηθούν το παιδί; 

Άνδρας: Στο σχολείο τα παιδιά δεν μιλάγανε ποτέ πολωνικά. Μόνο ελληνικά μιλάνε. 

Ούτε και οι δάσκαλοι είπαν ποτέ κάτι. 

Ερώτηση 2: Υπάρχει συνεργασία σας με άλλους γονείς  ομοεθνείς/ομογλώσσους; 

Γυναίκα: Δεν υπάρχουν στο σχολείο άλλα παιδάκια από την Πολωνία. Η κυρία που 

έρχεται και κάνει μάθημα στην Μυρτώ για τα πολωνικά μας λέει πώς να μιλάμε τη 

γλώσσα περισσότερο για να εξασκείται. 

Ερώτηση 3: Στο σχολείο τα παιδιά σας σε τι γλώσσα μιλούν με τους 

ομοεθνείς/ομογλώσσους; 

Άντρας: Στο σχολείο καθώς όλοι οι φίλοι τους είναι Έλληνες, μόνο ελληνικά. Δεν 

είναι και εύκολο να βρεις Πολωνό στην Ελλάδα. Μην κοιτάς που εγώ έκανα την τύχη 

μου !! (γέλιο). 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

Ερώτηση 1: Mιλούν τα παιδιά τη γλώσσα του/της συζύγου σας; Πόσο καλά; 

Άνδρας:  Άριστα                        Μέτρια                Δεν μιλούν τη γλώσσα της συζύγου 

Γυναίκα:  Άριστα                       Μέτρια               Δεν μιλούν τη γλώσσα του συζύγου 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά σε τι γλώσσα μιλούν με τους ομόγλωσσους φίλους τους 

εκτός σχολείου; (ελληνικά/γλώσσα γονέα;) 

Άντρας: Οι μεγάλες μόνο ελληνικά. Η μικρή μιλάει και πολωνικά, με κάτι φίλους 

που κρατάμε επαφές, εξαιτίας της ίδιας εθνικότητας με της γυναίκας μου. Της αρέσει. 

Το χουν για παιχνίδι. 

Ερώτηση 3: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με τους παππούδες; 

Άντρας: Με τους γονείς μου μόνο ελληνικά. Με της Λένας που μιλάνε στο τηλέφωνο 

μιλάνε μόνο πολωνικά γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν καθόλου τα ελληνικά. Ό,τι 

μπορούν λένε. 



89 
 

Ερώτηση 4: Σε ποια γλώσσα μιλούν - επικοινωνούν με άλλους συγγενείς; 

Γυναίκα: Με συγγενείς δικούς μου δεν έχουμε κρατήσει επαφές. Μόνο με την 

αδερφή μου που τηλεφωνιόμαστε Χριστούγεννα, Πάσχα και λέει ένα γεια και με τα 

παιδιά. Μ’ αυτήν μιλάνε πολωνικά, ό,τι ξέρουν. Με όλους τους άλλους ελληνικά. 

Mπορείτε να μας διηγηθείτε  ένα περιστατικό, σχετικό με το φαινόμενο της 

δίγλωσσης οικογένειας, από την εμπειρία σας;  

Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Η μικρή πολλές φορές επειδή ξέρει τα πολωνικά, 

πολλές φορές όταν θέλει να μου πει κάτι κρυφά σε κόσμο, ή καμία φορά και κρυφά 

από τις αδερφές της , μου τα λέει στα πολωνικά και γελάει. Και οι άλλες τσατίζονται 

που δεν καταλαβαίνουν ακριβώς και μετά ξέρεις… αδέρφια… ο χαμός (γέλιο) ! 
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