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ABSTRACT 

 

 

The present study investigates a recent development in the educational context 

of Western Thrace, Greece. More specifically, there is an increasing trend among 

parents who are members of the Muslim minority to choose the public primary 

education for their children, instead of enrolling them to the ‘minority’ primary 

schools reserved for them (Ασκούνη, 2006, Νοταράς, 2008). Our participants were 

parents from 11 Turkish-Pomak-speaking families currently living in the Prefecture of 

Xanthi and having at least one child registered in a public primary school. Our study 

was a qualitative one and was carried out through semi-structured interviews. 

The basic aim of the study was to clarify the reasons leading to the parental 

choice of public primary school over the minority one in conjunction with the 

investigation of language practices, ideologies and management adopted in every 

family. Towards that end we used the theoretical framework proposed by Bernard 

Spolsky (2004, 2012) about language policy in the family.  

Regarding the family language practices, we noted that all of the families in 

our study use the Greek language to different degrees. In particular, the Greek 

language is used quite often among the younger generation. The use of the other two 

languages in the family repertoire (Turkish and Pomak) depends on various factors 

such as the ethnic origin of parents, the place of residence, the type of education 

which their children attend, the social networks in which they participate e.t.c. Our 

findings suggest that there is a clear effect of the language of schooling and peer 

groups on the children’s language choice. Through the study of the family language 

practices, ideologies and management we infer that Greek and Turkish expand at the 

expense of pomak language.  

The development of Greek language becomes easier through family efforts to 

promote the language used at school, i.e. Greek. Moreover, by examining parental 
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ideologies and beliefs we clearly see that parents seem to put a lot of emphasis on 

their children’s acquisition of Greek language in order to improve their social 

standing and achieve equal participation in Greek society. This is not the case for 

Turkish and Pomak language. In most of our study’s families there is no strong 

interest in cultivating literacy in the Turkish language. Most of the parents seem to be 

satisfied when their child has reached a reasonably good command of the oral 

language. This is in accordance with parental ideologies and beliefs which attribute a 

great communicative value in Turkish. Interestingly, the children in six of our families 

seem to have developed literacy to Turkish in various degrees. This is very interesting 

given the fact that practically none of the families seems to engage with language 

maintenance in favor of Turkish language. This is true even for parents who strongly 

supported the idea of maintaining the turkish language. In this regard, we did not 

notice any differences between parents on the basis of their degree of preference for 

the Turkish language. We ascertained the pivotal role of Turkish cable television, the 

similarity of Turkish with the Latin alphabet and the effect of older siblings in 

counteracting the lack of organized Turkish teaching. Regarding the Pomak language 

we found out that most of the Pomak-speaking parents expressed their desire to 

maintain their family language. At the same time, many of those parents expressed 

their concern and disappointment for the weak status and the absence of any 

instrumental value of the Pomak language, in their opinion. 

Regarding the main scope of our study, we found that most of the parents 

selected consciously the public school and that they are generally satisfied with their 

choice. Their basic motive seems to be a desire for High-standard education. In their 

opinion, public education is able to promote Greek language learning in a better way 

than minority education does. Finally, parents seem to hold public school teachers to 

high esteem.   

The choice of public education wasn’t an easy one for all the parents. For 

some the choice of education is a highly ideological matter closely related with 

identity issues. The rejection of minority education seem to be justified by the firm 

parental belief in the superiority of public education in matters of quality. The parents 

by getting a grasp of socio-economic reality (and the hardships of the recent economic 

crisis) they pursue to provide to their children the necessary educational tools in order 
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to participate in Greek society in equal terms, regardless their personal feelings of 

ethnic identity. The ethnic dimension of their identity (if they feel Greek, Turkish, 

Pomak or a combination of them) doesn’t seem to preclude an affiliation with the 

status of the Greek citizen. In fact, they emphasized a lot in the importance of being a 

Greek citizen with equal rights and a full fledged participation in Greek society. In 

that manner we consider that the different facets of identity are not permanent and 

stable parts of parents’ consciousness but in a state of constant motion and reform. 

This constant change comes along with the experience parents accumulate through the 

developments of their socio-cultural reality. 
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Εισαγωγή 

 

Αντικείμενο της εργασίας μας είναι η διερεύνηση των οικογενειακών 

γλωσσικών πολιτικών (language family policies) που εφαρμόζουν οι μουσουλμανικές 

οικογένειες του Ν. Ξάνθης οι οποίες στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό 

σχολείο. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εργασίας θα γίνει η παράθεση της 

σχετικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και του θεωρητικού υπόβαθρου της έρευνάς 

μας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το αντικείμενο της έρευνας, οι σκοποί και οι 

στόχοι της. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται καταρχήν το φαινόμενο της 

διγλωσσίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και έπειτα τα φαινόμενα της 

γλωσσικής επιλογής, της γλωσσικής διατήρησης και της γλωσσικής μεταστροφής 

καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία μια γλώσσας. 

Επιπλέον, οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται σε σχέση με το κοινωνικό-πολιτισμικό 

πλαίσιο της Δυτικής Θράκης. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια θεωρητική 

ανασκόπηση σχετικά με το θέμα των γλωσσικών ιδεολογιών που παράγονται και 

αναπαράγονται στο κοινωνικό περιβάλλον από τους ανθρώπους αλλά και τη σχέση 

της γλώσσας και των ιδεολογιών που μέσω αυτής παράγονται, με την αίσθηση της 

προσωπικής ταυτότητας. Στο ίδιο κεφάλαιο τα θέματα αυτά συζητούνται έχοντας ως 

επίκεντρο τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο του Bernard Spolsky περί της 

οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής (family language policy), πάνω στο οποίο 

στηρίζεται θεωρητικά η παρούσα έρευνα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια παράθεση 

των κυριότερων συστημάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης στον παγκόσμιο χώρο αλλά και 

η υφιστάμενη κατάσταση στον ελληνικό. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται μια 

αναδρομή στην ιστορική πορεία της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης και αναλύεται από διάφορες πλευρές η εκπαίδευση της (Μειονοτική 

εκπαίδευση). Πιο συγκεκριμένα παρατίθεται η ιστορική της εξέλιξη, ο τρόπος 

λειτουργίας της  και τέλος η σχέση της με τις σύγχρονες διαπολιτισμικές οπτικές. 
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Τέλος αναφερόμαστε εν συντομία στο καινοφανές φαινόμενο της στροφής μέρους 

των μουσουλμάνων γονέων προς τη δημόσια εκπαίδευση. 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας μας αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της. Στο 

έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι μεθοδολογικές αρχές πάνω στις 

οποίες στηρίχθηκε η έρευνά μας. Παρατίθεται ο τρόπος συλλογής του υλικού και της 

διεξαγωγής της έρευνας, ο τρόπος ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων, 

κάποιες διευκρινήσεις για τον τρόπο επιλογής των συμμετεχόντων και οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίστηκαν στην πορεία της έρευνας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι 

θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η ανάλυση των δεδομένων. Στο όγδοο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδελεχώς η ανάλυση και η συζήτηση των δεδομένων. Η 

οργάνωση του κεφαλαίου γίνεται με βάση τους θεματικούς άξονες που επιλέχθηκαν 

έχοντας ως βάση δόμησής τους τη διερεύνηση του σκοπού και των στόχων μας και 

ως αρωγό το θεωρητικό πλαίσιο περί οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής του 

Spolsky. Καταρχήν παρουσιάζεται το προφίλ των οικογενειών της έρευνάς μας. 

Έπειτα αναλύονται οι γλωσσικές πρακτικές, οι γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες 

και η γλωσσική διαχείριση την οποία πιθανώς εφαρμόζουν οι οικογένειες αυτές. Στη 

συνέχεια αναλύεται και παρουσιάζεται ο θεματικός άξονας που σχετίζεται με τις 

οπτικές τον γονέων για τη δημόσια και τη μειονοτική εκπαίδευση. Επίσης 

αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές τους αποφάσεις υπό το πρίσμα των οπτικών αυτών. 

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο, γίνεται μια συνολική συζήτηση για τους θεματικούς 

άξονες της έρευνάς μας σε σχέση με το θεωρητικό μας υπόβαθρο, καταλήγουμε σε 

κάποια συμπεράσματα και παρατίθενται κάποιες προτάσεις που μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε μια μελλοντική έρευνα. Ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας 

πάνω στην οποία βασίστηκε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας.  

 Ολοκληρώνοντας τη μεταπτυχιακή μου εργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τις κυρίες Πέλλα Καλογιαννάκη και Διονυσία Κοντογιάννη, μέλη της 

τριμελούς επιτροπής για την πολύτιμη καθοδήγησή τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, Ασπασία Χατζηδάκη, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Χωρίς 

τις καίριες και εύστοχες υποδείξεις της η ολοκλήρωση αυτού του πονήματος θα ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη αν όχι ακατόρθωτη. Την εργασία αυτή την αφιερώνω ιδιαίτερα 

στην οικογένεια μου αλλά και σε όλα τα αγαπημένα μου άτομα που με στήριξαν 
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δίνοντάς μου κουράγιο και συμπαράσταση όταν οι δυσκολίες φαίνονταν 

αξεπέραστες. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους γονείς που μου 

αφιέρωσαν κομμάτι από τον πολύτιμο χρόνο και ενδιαφέρον τους ώστε να μπορέσει 

να γίνει εφικτή η πραγματοποίηση της εργασίας αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 Αντικείμενο και στοχοθεσία της έρευνας 

 

1.1. Αντικείμενο της έρευνας 

  

 Από την προηγούμενη δεκαετία μέχρι και σήμερα άρχισε να διαφαίνεται μια 

αύξηση του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στην 

ευρύτερη κοινωνία, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά και για τα φαινόμενα 

διγλωσσίας και εκπαίδευσης των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο (βλ. για παράδειγμα Σκούρτου 2000, Κυριαζής & Χατζηδάκη 2005, 

Χατζηδάκη 2005, Gogonas 2007, Τσοκαλίδου 2005,  Μαλιγκούδη 2010 κ.α) Τα 

θέματα της διδασκαλίας της «μητρικής γλώσσας»
1
 των παιδιών με σκοπό τη 

διατήρησή της αλλά και της διδασκαλίας της «κυρίαρχης» ελληνικής γλώσσας 

αποκτούν σιγά σιγά βαρύνουσα σημασία. Η υποδοχή μεγάλου αριθμού μεταναστών, 

ιδιαίτερα μετά το 1990, και οι σύγχρονες συνθήκες παγκοσμιοποίησης μετέτρεψαν 

σταδιακά την Ελλάδα από σχετικώς μονοπολιτισμική χώρα σε πολυπολιτισμική. Η 

πορεία προς ένα μέλλον ισότητας, προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης περνάει μέσα 

από μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση, πράγμα που καθιστά 

επιτακτική την προσπάθεια προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας 

σε μια ολοένα και περισσότερο πλουραλιστική πραγματικότητα. 

 Μέσα στα πλαίσια των νέων προοπτικών και των διεθνών εξελίξεων 

σημαντικό θέμα για την Ελλάδα παραμένει η εκπαίδευση της «ιστορικής» 

μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Κατά τη δεκαετία του ‘90 

                                                             
1
 Δες Romaine σς. 19-22 συζήτηση για ορισμό μητρικής γλώσσας. 
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σημειώθηκε μια αλλαγή πλεύσης της ελληνικής πολιτικής απέναντι στην 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που οδήγησε στη βελτίωση της εκπαίδευσής 

της
2
. Παρά τα θετικά μέτρα και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τα εκπαιδευτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η μειονότητα είναι ακόμα πολλά και υπαρκτά. Η 

μειονοτική εκπαίδευση, ως καθρέφτης της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των 

μουσουλμάνων της Δ.Θράκης, παραμένει υποδεέστερη της δημόσιας, 

αποτυγχάνοντας εν πολλοίς να παράσχει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά της μειονότητας 

αναφορικά με την κοινωνική ένταξη, κοινωνική ανοδικότητα και οικονομική πρόοδο 

της κοινότητας (Ασκούνη 2006). Οι συνθήκες οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 

αστάθειας, που χαρακτηρίζουν τον πλανήτη και ιδιαιτέρα την Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, κάνουν ακόμα πιο σημαντική την προσπάθεια βελτίωσης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, ειδικότερα των ασθενέστερων και δη μειονοτικών ομάδων. Σημαντικό 

ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει η συστηματική διερεύνηση της 

μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης, όχι μόνο στα πλαίσια του επίσημου φορέα 

μάθησης, της εκπαίδευσης, αλλά και στα πλαίσια της ανεπίσημης και καθημερινής 

μάθησης που κατακτάται στο επίπεδο της κοινοτικής της ζωής. 

 Η μουσουλμανική κοινότητα της Δ.Θράκης, σε αντίθεση με την κοινή 

πεποίθηση ότι είναι ομοιογενής και ενιαία, παρουσιάζει ετερογένεια και 

ποικιλομορφία (Βακαλιός 1997, Ασκούνη 2006). Η ετερογένεια αυτή, σε συνδυασμό 

με τις ιστορικά διαμορφωθείσες συνθήκες, οδήγησαν τη μειονότητα σε μια 

νευραλγική θέση ισορροπίας μεταξύ πολλαπλών πολιτισμικών, ιδεολογικών ακόμα 

και οικονομικών πόλων. Οι αντίρροπες αυτές δυνάμεις, που συχνά παίρνουν τη 

μορφή ακόμα και πιέσεων, δρουν πολυεπίπεδα όχι μόνο σε επίπεδο κοινότητας αλλά 

και στα μέρη που την απαρτίζουν, την οικογένεια και τα άτομα. Ελάχιστη είναι η 

κοινωνιογλωσσολογική έρευνα που έχει γίνει στη μειονότητα της Θράκης,  με στόχο 

την εμβάθυνση στο άτομο και στον βασικό φορέα κοινωνικοποίησης του, την 

οικογένεια. 

 Η οικογένεια, ως ένα μικρό τμήμα της ευρύτερης κοινωνίας, μπορεί να ιδωθεί 

ως ένα σημαντικό κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα ως μια 

‘κοινότητα πρακτικής’ (community of practice) (Lanza 2007:45). Στο σημείο αυτό 

                                                             
2
 Για μια διεξοδικότερη ανάλυση των μέτρων που πάρθηκαν στα πλαίσια αυτής της αλλαγής δες 

Κεφάλαιο 6 
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πρέπει να τονιστεί η κεντρική σημασία της γλώσσας ως παράγοντα 

κοινωνικοποίησης, οικογενειακής συνοχής και ως φορέα πολιτισμικής και εθνοτικής 

ταυτότητας (Σελλά-Μάζη 2001:49, 115-118). Το πώς η μειονοτική οικογένεια και τα 

μέλη της τοποθετούνται και δρουν απέναντι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

αλλά και οι γενικότερες στάσεις που έχουν απέναντι στην πλειοψηφούσα κοινωνική 

ομάδα, συνδέονται στενά με τον τρόπο που ερμηνεύεται και γίνεται αισθητή η 

προσωπική «ταυτότητα» σε σχέση πάντα με την ύπαρξη του «άλλου». Κεντρικό ρόλο 

στη διαδικασία αυτή διαδραματίζουν οι γλώσσες που αποτελούν το γλωσσικό 

ρεπερτόριο του ατόμου και της οικογένειας ευρύτερα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

«ταυτότητας» των μελών της. Η γλώσσα βρίσκεται σε στενή διαλεκτική σχέση με τις 

άλλες συνιστώσες αυτού που βιώνεται ως «ταυτότητα» και αποτελεί βασικό κομμάτι 

του ορισμού της σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο (Mackenzie 1978 στο Σελλά-

Μάζη 2001:115). Τις περισσότερες φορές αυτές οι αλληλεπιδράσεις διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στις επιλογές και στις πρακτικές του ατόμου και της οικογένειας, σε 

γλωσσικά, και όχι μόνο, θέματα. 

 Η μελέτη γλωσσικών  φαινομένων, όπως η γλωσσική διατήρηση, η γλωσσική 

μεταστροφή, οι γλωσσικές πρακτικές, οι ιδεολογίες, οι στάσεις και η γλωσσική 

διαχείριση στο επίπεδο της οικογένειας, μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες 

για τη γλωσσική και κατ’ επέκταση για τη γενικότερη πραγματικότητα της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης. 

 Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία νέα τάση που αφορά 

την επιλογή κάποιων γονέων της μειονότητας να στέλνουν τα παιδιά τους σε 

συμβατικά δημοτικά σχολεία αντί σε μειονοτικά. Ο αριθμός των γονέων αυτών 

αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων. Η μέχρι πρόσφατα δημοφιλέστερη επιλογή της 

μειονοτικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας σήμερα 

δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Για παράδειγμα, από το έτος 2006-2007 στον Ν. 

Ξάνθης οι μισοί σχεδόν μειονοτικοί μαθητές παρακολουθούν σχολεία της δημόσιας 

δημοτικής εκπαίδευσης (Νοταράς 2008). Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι το 

φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά σε επιλογή των οικογενειών αλλά και σε 

έλλειψη επαρκών υποδομών (δηλαδή μειονοτικών σχολείων) για να καλυφθούν οι 

ανάγκες των μειονοτικών μαθητών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πόλης 

της Ξάνθης, όπου υπάρχουν μόνο δύο μειονοτικά σχολεία για να ικανοποιήσουν τις 
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ανάγκες μεγάλου αριθμού μειονοτικών μαθητών. Γίνεται εμφανές ότι και εξαιτίας 

πρακτικών λόγων (απόσταση από την κατοικία των μειονοτικών μαθητών) η 

κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην αναγκαστική εγγραφή του μειονοτικού μαθητή 

σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο (Ασκούνη 2006:169). Γεγονός παραμένει, ωστόσο, 

ότι η φοίτηση στη συμβατική εκπαίδευση αποτελεί για αρκετές οικογένειες θέμα 

επιλογής.  

Συνοψίζοντας, αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των 

οικογενειακών γλωσσικών πολιτικών (language family policies) που εφαρμόζουν οι 

μουσουλμανικές οικογένειες του Ν. Ξάνθης οι οποίες στέλνουν τα παιδιά τους στο 

δημόσιο δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για οικογένειες δίγλωσσες ή και τρίγλωσσες  οι 

οποίες είτε έχουν επιλέξει είτε έχουν αναγκαστεί για πρακτικούς λόγους να 

εγγράψουν τα παιδιά τους σε δημόσια και όχι σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία του 

δήμου Ξάνθης. Η διερεύνηση του φαινομένου επιχειρείται μέσα από το πρίσμα της 

Κοινωνιογλωσσολογίας, και εκεί έγκειται και η επιστημονική συμβολή της.    

 

 

1.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

  

 Όπως προκύπτει από την προηγούμενη ενότητα ο βασικός σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι η διερεύνηση των γλωσσικών πολιτικών (language policies, Spolsky 

2004) που εφαρμόζουν οι μουσουλμανικές οικογένειες του Ν. Ξάνθης, που στέλνουν 

τα παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο.   

Με βάση αυτό τον κεντρικό σκοπό αναφύονται κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι και 

ερευνητικά ερωτήματα προς διερεύνηση. Καταρχήν επιδιώκεται να εντοπιστούν οι 

γλωσσικές πρακτικές (language practices) που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένες 

οικογένειες σε σχέση με τη δι/τριγλωσσία τους. Με άλλα λόγια, ερευνούμε ποιος 

είναι ο βαθμός επάρκειας και ο τρόπος χρήσης των γλωσσών του οικογενειακού 

γλωσσικού ρεπερτορίου (μοντέλα χρήσης της γλώσσας από τα μέλη της οικογένειας).  

Έπειτα μας ενδιαφέρει να διακρίνουμε ποια είναι η γλωσσική ιδεολογία και οι 
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πεποιθήσεις (language ideology and beliefs) των συγκεκριμένων γονέων και παιδιών 

σχετικά με τις γλώσσες που καλείται να διαχειριστεί η οικογένεια τους. Ειδικότερα 

επιχειρείται να μελετηθούν οι στάσεις των γονέων απέναντι στις γλώσσες του 

οικογενειακού γλωσσικού ρεπερτορίου, οι προσδοκίες των γονέων από τη δημόσια 

εκπαίδευση και το πώς μετουσιώνεται η γλωσσική ιδεολογία και οι γλωσσικές 

πεποιθήσεις σε γλωσσικές πρακτικές. Εν συνεχεία, γίνεται προσπάθεια να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο οι οικογένειες αυτές εμπλέκονται σε γλωσσική διαχείριση 

(language management) υπέρ μίας συγκεκριμένης γλώσσας ή περισσοτέρων και, αν 

ναι, ποια μορφή παίρνει αυτή. Τέλος, επιχειρείται να εντοπιστούν οι λόγοι που ωθούν 

κάποιους γονείς να επιλέξουν τη φοίτηση των παιδιών τους στο δημόσιο δημοτικό 

σχολείο και όχι στο μειονοτικό. 
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Κεφάλαιο 2. Το φαινόμενο της διγλωσσίας 

 

Ένα από τα φαινόμενα που θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά στην 

πολυγλωσσική κοινωνία της Δ. Θράκης είναι το φαινόμενο της γλωσσικής επαφής 

(language contact), όταν δηλαδή δύο η περισσότερες γλωσσικές ομάδες έρχονται σε 

επαφή. Απότοκο αυτής της πολύπλευρης διαδικασίας είναι το φαινόμενο της 

διγλωσσίας (bilingualism). Το γλωσσικό κεφάλαιο που κατέχουν οι μουσουλμανικές 

οικογένειες της Δ. Θράκης από τον χώρο του σπιτιού, η είσοδος των μαθητών στην 

εκπαίδευση, η επαφή με τον εγγραματισμό στην ελληνική γλώσσα αλλά και με τα 

μέλη της πλειονοτικής μερίδας του πληθυσμού, οι σχέσεις εξουσίας, οι αντιλήψεις 

των γονέων για τις γλώσσες που μιλούν, οι εκπαιδευτικές και γλωσσικές επιλογές 

τους κ.α. μπορούν να ερευνηθούν επαρκώς με την καλύτερη κατανόηση του 

φαινομένου της διγλωσσίας σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.   

Το περιεχόμενο του όρου ‘διγλωσσία’ ποικίλει από ερευνητή σε ερευνητή 

ανάλογα με το τι ερευνά (Σελλά-Μάζη 2001:1).  Γενικότερα, οι περισσότεροι ορισμοί 

που έχουν δοθεί διακρίνονται, αφενός με κριτήριο την επάρκεια ή αλλιώς ικανότητα 

στις δύο γλώσσες, και αφετέρου τη χρήση, δηλαδή ποια είναι η λειτουργία και ο 

σκοπός χρήσης των δύο ή παραπάνω γλωσσών από το άτομο (Baker 2001: 47). Στη 

διεθνή έρευνα βασικός είναι ο διαχωρισμός σε ‘ατομική διγλωσσία’ (bilingualism) και 

σε ‘κοινωνική διγλωσσία
3
’ (diglossia ή κατ΄άλλους societal bilingualism). Ο όρος 

‘ατομική διγλωσσία’ αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί δύο ή 

περισσότερους γλωσσικούς κώδικες. O όρος ‘κοινωνική διγλωσσία’ διατυπώθηκε για 

πρώτη φορά από τον Ferguson (1959:336). Σύμφωνα με τον ορισμό του, ο όρος 

δηλώνει μία σχετικά σταθερή γλωσσική κατάσταση κατά την οποία μια γλωσσική  

κοινότητα χρησιμοποιεί δύο ποικιλίες μίας γλώσσας (μία Υψηλή και μία Χαμηλή- 

High and Low variety), για διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες. Η διμορφική αυτή 

κατάσταση σχετίζεται στενά με τον συσχετισμό δύναμης και κύρους μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων. Τα κοινωνικά πεδία χρήσης των δύο ποικιλιών είναι απότοκα 

των κοινωνικών δυνάμεων που αναμετρώνται, δίνοντας διαφορετικό κύρος και 

                                                             
3 Ο όρος ‘diglossia’ αποδίδεται με πολλούς τρόπους στην ελληνική βιβλιογραφία. Κάποιοι απο αυτούς 

είναι: ‘διμορφία’ (Σκούρτου 2011), ‘κοινωνική διγλωσσία’ (Δαμανάκης 1997) ή ‘διπλογλωσσία’ 

(Δαμανάκης 1997), ‘κοινωνική διγλωσσία ή διφυία’ (Σέλλά-Μάζη 2000) κ.α. 
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σημασία στη κάθε επικοινωνιακή περίσταση. Για παράδειγμα η Υψηλή ποικιλία 

θεωρείται κατάλληλη σε περιστάσεις όπως π.χ. το κήρυγμα στην εκκλησία, σε έναν 

πολιτικό λόγο, μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο, στην ποίηση, στον γραπτό λόγο του 

Τύπου κ.α. Αντίθετα η Χαμηλή ποικιλία θεωρείται κατάλληλη για τον καθημερινό 

λόγο στο σπίτι, στη γειτονιά, τη λαϊκή λογοτεχνία κ.α (Ferguson 1959:325-340). 

Είναι γεγονός ότι η πρόσβαση των ισχυρότερων κοινωνικών ομάδων στους χώρους 

εκείνους όπου η Υψηλή ποικιλία θεωρείται η νόρμα είναι πολύ ευκολότερη απ’ ό,τι 

για μία κοινωνική ομάδα με χαμηλό κύρος και οικονομική δύναμη. Ένα από τα 

παραδείγματα που αναφέρεται από τον ίδιο είναι η ελληνική κοινωνία, μέχρι την 

καθιέρωση της Δημοτικής ως επίσημης γλωσσικής ποικιλίας του κράτους. Στην 

περίπτωση αυτή είχαμε παράλληλη χρήση της Δημοτικής με την Καθαρεύουσα εντός 

της κοινωνίας, με την καθεμία να επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικές 

περιστάσεις λεκτικής επικοινωνίας.   

    Η κοινωνική διγλωσσία, με τη διευρυμένη έννοια που της έδωσε ο Fishman 

(1967:47-48), αναφέρεται στη συνύπαρξη δύο ποικιλιών μιας γλώσσας αλλά επιπλέον 

και δύο (ή περισσότερων) διαφορετικών γενετικά γλωσσών και τη χρήση τους για 

διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες. Οι αξίες, συμπεριφορές και στάσεις που 

εκφράζονται μέσω μια γλώσσας διαχωρίζονται από αυτές μιας άλλης επιτελώντας 

διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες. Τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας έχουν μ’ 

αυτό τον τρόπο στη διάθεση τους διακριτούς ρόλους που τους ασκούν 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη γλώσσα (Fishman 1965:60). O Fishman 

συνδυάζοντας τις έννοιες ‘ατομική’ και ΄κοινωνική’ διγλωσσία μας περιγράφει 

τέσσερεις περιπτώσεις πιθανής εφαρμογής τους στο κοινωνικό πεδίο. 

 

 

 

Πίνακας 1.  Η σχέση μεταξύ κοινωνικής και ατομικής διγλωσσίας    

                                                +            Κοινωνική διγλωσσία (diglossia)         -                                                                            

1.και ατομική και 2.ατομική διγλωσσία 
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                  + 

Ατομική διγλωσσία 

   (bilingualism) 

                           - 

(Πηγη: (Fishman 1967/2007:48) 

 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν συμφωνούν όλοι οι ερευνητές με την επέκταση της 

κλασικής έννοιας της διγλωσσίας. Για παράδειγμα έχει προταθεί ως σωστότερος ο 

όρος ‘societal bilingualism’ για τις περιπτώσεις συνύπαρξης δύο διαφορετικών 

γλωσσών (Hudson 2002 στο Myers-Scotton 2006:86). Οι Hamers & Blanc (2003:32) 

αναλύοντας τις διαστάσεις της κοινωνικής διγλωσσίας (societal bilingualism) 

περιλαμβάνουν την έννοια της ‘diglossia’ ως μια πιθανή υποκατηγορία της 

κοινωνικής διγλωσσίας (ύπαρξη διγλωσσικών κοινωνιών- diglossic communities).  

Τέλος, σύμφωνα με τη Σκούρτου (2011:69), η διγλωσσία (bilingualism) και η 

διμορφία (diglossia) είναι δυο φαινόμενα που αλληλοσυμπληρώνονται αλλά δεν είναι 

ταυτόσημα. Κατά την ίδια η διγλωσσία (χρήση πολλών γλωσσών) και η διμορφία 

(χρήση διαφορετικών μορφών μέσα στην ίδια τη γλώσσα) διέπονται απο 

λειτουργικότητα, δηλαδή και οι διαφορετικές γλώσσες και οι διαφορετικές ποικιλίες 

μιας γλώσσας απολαμβάνουν διαφορετικού κοινωνικού κύρους με αποτέλεσμα να 

υπόκεινται σε διμορφικά φαινόμενα.  

Κατα την άποψη μας, η κοινωνία της Δ.Θράκης, όπως και οι περισσότερες 

κοινωνίες, δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε κάποια στατική  κατηγορία όπως αυτές που 

προτάθηκαν απο τον Fishman
4
 στην τυπολογία του. Απο τη μία, τα περισσότερα μέλη 

της μουσουλμανικής μειονότητας κατέχουν την ιδιότητα της ατομικής 

διγλωσσίας/πολυγλωσσίας (στα τουρκικά, τα πομακικά και τα ελληνικά ή σε 

συνδυασμό μεταξύ τους), ενώ τα μέλη της πλειονότητας είναι κατά κύριο λόγο 

μονόγλωσσα στα ελληνικά. Απο την άλλη πλευρά, φαίνεται να υπάρχει κάποιο 

                                                             
4 Κατά τη Σκούρτου (2011:70) η διάκριση που έκανε ο Fishman σε Χαμηλές και Υψηλές ποικιλίες 

γλωσσών και ποικιλιών της γλώσσας, όπως και η σχέση μεταξύ κοινωνικής και ατομικής διγλωσσίας, 

αποτελεί μια εκούσια απλούστευση. Η Σκούρτου τις θεωρεί ως μια αρχική υπόθεση εργασίας για τη 

διευκόλυνση κατανόησης του φαινομένου. 

κοινωνική διγλωσσία χωρίς κοινωνική 

3. κοινωνική 

διγλωσσία χωρίς 

ατομική 

4.ούτε ατομική, ούτε 

κοινωνική διγλωσσία 
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επίπεδο κοινωνικής ιεράρχησης στις γλώσσες της κοινωνίας της Δ.Θράκης και, 

συνεπώς, κάποιο επίπεδο κοινωνικής διγλωσσίας. Τα τουρκικά κατέχουν το στάτους 

της θεσμοθετημένης μειονοτικής γλώσσας. Έτσι, κατέχουν εκπαιδευτικό ρόλο στα 

μειονοτικά σχολεία αποκτώντας λειτουργίες και ρόλους σε ανώτερο απο την 

καθημερινή χρήση επίπεδο. Εκτεταμένη χρήση τους γίνεται και στα τουρκόφωνα 

Μ.Μ.Ε. και στον χώρο της θρησκείας. Βέβαια, η τουρκική γλώσσα απουσιάζει απο 

την ανώτατη εκπαίδευση και τη δημόσια σφαίρα (π.χ δικαστικό σύστημα, ανώτατη 

εκπαίδευση, διοικητικές δομές κ.α). Τα πομακικά, απο την άλλη πλευρά, ως γλώσσα 

προφορική, αποτελεί μια Χαμηλή ποικιλία, καθώς η λειτουργία τους συνήθως 

περιορίζεται σε θέματα της καθημερινής ζωής και φαίνεται να αποφεύγεται η χρήση 

τους στον χώρο της εκπαίδευσης όπως και στη δημόσια σφαίρα. Τέλος, τα ελληνικά 

αποτελούν την Υψηλή ποικιλία της εκπαίδευσης (ειδικά της ανώτερης), της δημόσιας 

διοίκησης και γενικότερα της δημόσιας σφαίρας.  

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1997:92-93), όσον αφορά τους μετανάστες στον 

ελληνικό χώρο συναντάμε ατομική διγλωσσία χωρίς κοινωνική διγλωσσία. Κατά τον 

ίδιο, η απουσία των γλωσσών των μεταναστών απο την εκπαίδευση και ο 

περιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας τους στον χώρο του σπιτιού μπορεί να 

οδηγήσει μελλοντικά και στην υποχώρηση της ατομικής διγλωσσίας. Αναφέρει δε ως 

εξαίρεση τη μουσουλμανική μειονότητα της Δ.Θράκης αλλά τονίζει ότι η παροχή 

εκπαίδευσης στα τουρκικά δεν αποτελεί απότοκο διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής αλλά του κύρους της μουσουλμανικής μειονότητας.   

 Εν κατακλείδι, φρονούμε ότι στη Δ.Θράκη συναντάμε την ατομική διγλωσσία, 

κυρίως στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά και κάποιο επίπεδο 

κοινωνικής διγλωσσίας δεδομένης της πολύ συχνής επιλογής συγκεκριμένων 

γλωσσών σε συγκεκριμένους κοινωνικούς χώρους και ρόλους. Αυτή η κατάσταση, 

βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απόλυτα στεγανή όσον αφορά τους 

κοινωνικούς ρόλους και λειτουργίες που εκφράζονται μέσα απο τις γλώσσες και 

αποτελεί ένα φαινόμενο αρκετά πολυπλοκότερο απο μια απλή κατανομή γλωσσικά 

ταιριαστών ρόλων και καταστάσεων. 
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2.1 Η γλωσσική επιλογή 

 

Στο εσωτερικό κάθε πολύγλωσσης κοινότητας υπάρχει ποικιλία γλωσσικών 

κωδίκων, και τα μέλη που τους χρησιμοποιούν δημιουργούν το δικό τους 

επικοινωνιακό ρεπερτόριο. Πέραν αυτού, τα μέλη μιας κοινότητας διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς το φύλο, την κοινωνική θέση, την ηλικία αλλά και σε σχέση με 

μεταβλητές που σχετίζονται με την ίδια την επικοινωνιακή περίσταση. Η χρήση των 

γλωσσικών κωδίκων που εν τέλει θα χρησιμοποιηθούν από ένα άτομο είναι προϊόν 

επιλογής. Η επιλογή της γλωσσικής ποικιλίας και των γλωσσικών κωδίκων που θα 

χρησιμοποιήσουν οι ομιλητές κατά την επικοινωνιακή περίσταση είναι κατά ένα 

μεγάλο μέρος προϊόν κοινωνικών κανόνων και προσδοκιών εντός των γλωσσικών 

κοινοτήτων (Κωστούλα-Μακράκη 2001: 55). Στο επίπεδο της γλωσσικής κοινότητας 

αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε κάποια κοινά πρότυπα χρήσης της γλώσσας και 

διάφορους κανόνες που μοιράζονται οι άνθρωποι εντός της κοινότητας. Μέσω αυτών 

των κανόνων νοείται και ερμηνεύεται η αλληλεπίδραση τους με εναλλακτικά 

γλωσσικά πρότυπα. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον εντός του οποίου βρίσκεται ο ομιλητής επηρεάζει 

σημαντικά τον τρόπο χρήσης των γλωσσών ενός ατόμου. Δεν μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τη γλώσσα από το περιβάλλον της (Baker 2001: 56). Η κατανόηση των 

χρήσεων των γλωσσών εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος σχετίζεται στενά με τα 

ερωτήματα που πρώτος έθεσε ο J.Fishman (1965:55). «Ποιος μιλάει, σε ποιον, πού, 

πότε και για ποιο θέμα» είναι τα ερωτήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν στην 

κατανόηση της επικοινωνιακής περίστασης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις γλωσσικές επιλογές στις διάφορες 

συνομιλιακές καταστάσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 1) οι συνομιλητές 

(participants), 2) το περιβάλλον ή το γενικό πλαίσιο συνομιλίας (setting or social 

context), 3) τo θέμα (topic), 4) η λειτουργία (function) (Κωστούλα-Μακράκη 2001: 

55-56). Ενώ δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς αυτούς τους 

παράγοντες, οι περισσότεροι συμφωνούν ως προς την έννοια των ‘χώρων γλωσσικής 
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χρήσης’ (domains)
5
. Η έννοια του ‘χώρου γλωσσικής χρήσης’ κατά τον Fishman, ο 

οποίος την πρότεινε, αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο να συνδεθεί η μελέτη των 

μακρο-κοινωνιογλωσσικών παραγόντων από τη μία και των μικρο-

κοινωνιογλωσσικών παραγόντων από την άλλη (Fishman 1972 στο Spolsky 2004:42). 

Η έννοια αυτή αναφέρεται σε κοινωνικούς χώρους, όπως π.χ. η οικογένεια, μια ομάδα 

ποδοσφαίρου, το σχολείο, το περιβάλλον εργασίας, η εκκλησία, η γειτονιά αλλά και 

δομές όπως οι κυβερνήσεις, οι υπερεθνικοί οργανισμοί κ.α. Σύμφωνα με τον Fishman 

(1965:63), ο χώρος όπου η μία ή και οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται, αποτελεί τον 

πιο σημαντικό παράγοντα γλωσσικής διατήρησης ή μεταστροφής. Οι Jaspaert & 

Kroon (1993:302) διακρίνουν δύο τρόπους για να μελετηθεί η γλωσσική χρήση κατά 

την επικοινωνία δυο ομάδων. Ο ένας τρόπος είναι να μελετηθεί η συχνότητα 

(frequency) με την οποία ομιλείται η γλώσσα. Ο άλλος τρόπος είναι να μελετηθεί 

στενότερα η λειτουργικότητά (functionality) της, με την έννοια της καταγραφής των 

κοινωνιογλωσσικών χώρων στους οποίους χρησιμοποιούνται οι γλώσσες και τον 

σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Η μελέτη των χώρων γλωσσικής χρήσης, όπου 

λαμβάνει χώρα η γλωσσική επαφή, αποτελεί ένα βασικό βοήθημα στην κατανόηση 

της χρήσης των γλωσσικών ποικιλιών που εμπλέκονται και, εν τέλει, της ίδιας της 

γλωσσικής συμπεριφοράς των ατόμων.  

Ο κάθε χώρος γλωσσικής χρήσης χαρακτηρίζεται με βάση το σύμπλεγμα  

τριών χαρακτηριστικών: των συμμετεχόντων (participants), της τοποθεσίας (location) 

και του θέματος (topic). Ο κοινωνικός τους ρόλος και οι μεταξύ τους σχέσεις  είναι 

αυτά που χαρακτηρίζουν τους συμμετέχοντες στα πλαίσια του κοινωνικού τους 

χώρου (Spolsky 2007:3). Ο κάθε χώρος έχει τους δικούς του ρόλους, και οι άνθρωποι 

που τους αναλαμβάνουν τροποποιούν τις γλωσσικές επιλογές, ακόμα και τις 

γλωσσικές στάσεις τους, ανάλογα με το τι θεωρούν κατάλληλο για τον προκείμενο 

χώρο. Γίνεται φανερό ότι οι ίδιοι άνθρωποι επιτελούν διαφορετικούς ρόλους ανάλογα 

με τον χώρο γλωσσικής χρήσης στον οποίο βρίσκονται, με αποτέλεσμα πολλές φορές 

οι επιλογές αυτές να συγκρούονται και να βρίσκονται σε αντίφαση Το συγκρουσιακό 

στοιχείο, στα πλαίσια της πολλαπλής αυτής συμμετοχής, είναι πάντα παρόν κατά τη 

διάρκεια της γλωσσικής επαφής (Nelde 1991 στο Σκούρτου 2011:33). Τέλος, η 

                                                             
5 Ο όρος «domain» έχει επίσης μεταφραστεί ως ‘κοινωνιογλωσσικός τομέας επικοινωνίας’ (Σελλά-

Μάζη 2001:45), ‘κοινωνικός χώρος χρήσης της γλώσσας’ (Κωστούλα-Μακράκη 2001:59) και ‘πεδίο 

χρήσης’ (Σκούρτου 2011:54). 
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τοποθεσία και το θέμα βρίσκονται σε συνάρτηση με τον ίδιο τον χώρο. Κάθε χώρος 

χαρακτηρίζεται από τις τυπικές του τοποθεσίες. Η επιλογή του θέματος από τους 

ομιλητές συναρτάται με το τι θεωρείται κατάλληλο για τον συγκεκριμένο χώρο.  

Κατά τον Spolsky (2004:9, 42), οι συνήθεις επιλογές που κάνει ένα άτομο 

καθορίζονται και από το κατά πόσο έχει κατανοήσει τις γλωσσικές επιλογές που είναι 

κατάλληλες για τον ορισμένο χώρο γλωσσικής χρήσης.                                       

 Επιπλέον, σε κάθε χώρο γλωσσικής χρήσης ασκούνται διάφορες πιέσεις, 

εσωτερικές ή εξωτερικές, οι οποίες επηρεάζουν το δίγλωσσο άτομο στο να επιλέξει 

τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει (Σελλά-

Μάζη 2001:46, Spolsky 2012:7). Οι πιέσεις αυτές μπορεί να είναι οικονομικής, 

πολιτισμικής, πολιτικής, θρησκευτικής και άλλης φύσεως. Οι γλωσσικές επιλογές των 

ατόμων, σύμφωνα με τη Romaine (1995:31) δεν είναι εύκολα προβλέψιμες, καθώς οι 

πιέσεις αυτές ασκούνται αντίρροπα στον κάθε χώρο γλωσσικής χρήσης. Τέλος, 

αναφορικά με τον καθορισμό των χώρων αυτών, μια εμπειρικής φύσεως διαδικασία 

απαιτείται για κάθε εξεταζόμενη κοινωνία, καθώς οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες 

και οι γλωσσικές συμπεριφορές που σχετίζονται στενά, διαφέρουν από κοινωνία σε 

κοινωνία (Κωστούλα-Μακράκη 2001:60, Spolsky 2012:8). 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της γλώσσας που θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ομιλητή στα πλαίσια μιας συνομιλίας είναι ο βαθμός 

γλωσσικής ικανότητας στην κάθε γλώσσα του ρεπερτορίου του. Είναι πολύ πιθανό να 

προτιμάται η γλώσσα στην οποία ο ομιλητής έχει μεγαλύτερη επάρκεια (Dodson 

1985, Hoffman 1991 στο Κωστούλα-Μακράκη 2001: 57). Μια γλώσσα μπορεί να 

προτιμηθεί επίσης επειδή ο ομιλητής μπορεί να επιθυμεί να ισχυροποιήσει τη θέση 

του σε μια συζήτηση ή να διευκολύνει τη συζήτηση συγκλίνοντας προς τη θέση των 

συνομιλητών του (Spolsky 2004:43). 
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2.2 Γλωσσική μεταστροφή/διατήρηση 

 

Το φαινόμενο της γλωσσικής επαφής δεν είναι μονοδιάστατο ούτε μπορεί να 

αναλυθεί με κριτήρια αυστηρώς γλωσσικά. Ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές, 

κοινωνικοπολιτισμικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων 

και των γλωσσικών ομάδων. Τρεις είναι οι πιθανές γλωσσικές εκβάσεις κατά τη 

μακροχρόνια επαφή εθνοτικών ομάδων: Η ‘γλωσσική διατήρηση’ (language 

maintenance), η ‘διγλωσσία’ και η ‘γλωσσική μεταστροφή’
6
 (language shift) 

(Κωστούλα-Μακράκη 2001:70, Myers & Scotton 2006:68). Η γλωσσική διατήρηση 

αναφέρεται συχνά στη σταθερότητα μιας γλώσσας ως προς τον αριθμό και την 

κατανομή των ομιλητών (Baker 2001:99), καθώς επίσης στις περιπτώσεις που οι 

ομιλητές προσπαθούν να διαφυλάξουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες που ανέκαθεν 

χρησιμοποιούσαν (Σελλά-Μάζη 2001:95). Η γλωσσική μεταστροφή αναφέρεται στη 

σταδιακή αντικατάσταση μιας γλώσσας από μία άλλη (Σκούρτου 2011:58). Όταν μια 

μειονοτική γλώσσα αρχίσει να εκτοπίζεται από την πλειονοτική στους περισσότερους 

κοινωνιογλωσσικούς χώρους μιας γλωσσικής μειονότητας, τότε ξεκινάει η διαδικασία 

γλωσσικής μεταστροφής (Pauwels 1986, Hamers & Blanc 2003:296). Μια διάκριση 

πρέπει να γίνει εδώ ανάμεσα στους όρους ‘γλωσσική μεταστροφή’ (language shift) 

και ‘γλωσσική φθορά’ (language attrition). O πρώτος όρος αναφέρεται στην απώλεια 

των γλωσσικών λειτουργιών, τύπων και δεξιοτήτων στο διαγενεακό επίπεδο, ενώ ο 

δεύτερος όρος αναφέρεται στο ατομικό επίπεδο. Στο ατομικό επίπεδο η γλωσσική 

φθορά χαρακτηρίζεται από την έντονη παρεμβολή της κυρίαρχης γλώσσας στην πιο 

αδύναμη και τη σύγκλιση της δεύτερης με την πρώτη (Hamers & Blanc 2003:301). Σε 

μια άλλη διάκριση οι Jaspaert & Kroon (1993) αναφέρουν την έννοια ‘γλωσσική 

απώλεια’ (language loss) ως σχετιζόμενη με αλλαγές στη γλωσσική επάρκεια, ενώ η 

‘γλωσσική μεταστροφή’ αναφέρεται σε αλλαγές στη γλωσσική χρήση. Αναφορικά με 

τη σχέση των όρων ‘γλωσσική φθορά’ (language attrition) και ‘γλωσσική απώλεια’ 

(language loss), o Clyne (1992) θεωρεί ότι η ολοκληρωτική γλωσσική φθορά 

ισοδυναμεί με τη γλωσσική απώλεια. Μελετώντας τη μεταναστευτική ομάδα των 

                                                             
6
 Η έννοια ‘γλωσσική μεταστροφή’ μπορεί να συναντηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και με άλλους 

όρους όπως ‘γλωσσική μετατόπιση’ (Σκούρτου 2011) , ή γλωσσική αλλαγή (Σελλά-Μάζη 2001:97) και 

΄γλωσσική υποχώρηση΄(Κωστούλα-Μακράκη 2001:71). 
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Ιταλών στην Ολλανδία, ο Cascio (1993) παρατηρεί ότι το φαινόμενο της εναλλαγής 

κωδίκων και η δημιουργία μικτών γλωσσικών τύπων οδηγεί την ιταλική γλώσσα στην 

απλοποίηση, με αποτέλεσμα παλιότερες και πολυπλοκότερες μορφές της ιταλικής 

γλώσσας να ξεχνιούνται ανοίγοντας το δρόμο προς τη γλωσσική φθορά και απώλεια. 

Τέλος, το άκρο της γλωσσικής μεταστροφής μπορεί να είναι ο γλωσσικός θάνατος 

(language death) που αναφέρεται στην περίπτωση μιας γλώσσας που πλέον έχει 

εγκαταλειφθεί και δε χρησιμοποιείται. 

Τα φαινόμενα της γλωσσικής διατήρησης και μεταστροφής έχουν 

απασχολήσει έντονα τους ερευνητές και ειδικότερα η αναζήτηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν προς τη μια κατεύθυνση ή την άλλη. Οι  Conklin & Lourie (1983) 

και Gaarder (1977:141) έχουν εντοπίσει τρεις μεγάλες κατηγορίες παραγόντων που 

οδηγούν στη γλωσσική μεταστροφή: α) πολιτικό-κοινωνικό-δημογραφικοί, β) 

πολιτιστικοί και γ) γλωσσικοί (στο Baker 2001:100-102, Σελλά-Μάζη 2001:96). H 

Myers-Scotton (2006:90) διακρίνει τους παράγοντες που στηρίζουν τη γλωσσική 

διατήρηση στις εξής κατηγορίες: α) δημογραφικοί παράγοντες στο κοινωνικό 

επίπεδο, β) επαγγελματικοί παράγοντες στο κοινωνικό επίπεδο, γ) εκπαιδευτικοί 

παράγοντες στο κοινωνικό επίπεδο, δ) ενδο-ομαδικοί (in-group) παράγοντες, ε) 

ατομικές βλέψεις και φιλοδοξίες ως παράγοντες γλωσσικής διατήρησης.  

Ιδιαίτερη μνεία εδώ πρέπει να γίνει σε ένα μοντέλο που προτάθηκε αρχικά  

από τους Giles, Bourhis & Taylor (1977) και αργότερα αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε 

από διάφορους άλλους ερευνητές.
7
 Αυτό το μοντέλο ονομάζεται ‘μοντέλο της 

εθνογλωσσικής βιωσιμότητας’ (ethnolinguistic vitality model) (Myers-Scotton 

2006:74). Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει κάποιες μεταβλητές σύμφωνα με τις οποίες 

ερευνάται η γλωσσική διατήρηση/μεταστροφή μιας εθνοτικής ομάδας. Οι μεταβλητές 

αυτές είναι οι εξής: α) οικονομικό κύρος, β) κοινωνικο-ιστορικοί παράγοντες, γ) 

γλωσσικό κύρος, δ) δημογραφικοί παράγοντες. Με μια μίξη κοινωνιολογικών και 

ψυχολογικών ερωτημάτων και απο αντικειμενικών και υποκειμενικών ερωτήσεων το 

μοντέλο αυτό επιδιώκει να εκτιμήσει την εθνογλωσσική βιωσιμότητα που επιδεικνύει 

μια εθνοτική ομάδα. Στο μοντέλο αυτό μεγαλύτερη βιωσιμότητα σημαίνει 

μεγαλύτερες πιθανότητες γλωσσικής διατήρησης και το αντίστροφο (Μyers-Scotton 

                                                             
7
 Δες έννοια της ‘υποκειμενικής εθνογλωσσικής βιωσιμότητας’  (subjective ethnolinguistic vitality) 

που αναπτύχθηκε από τους Allard & Landry 1992, (στο Myers-Scotton 2006:74). 
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2006:75). O Clyne (1991), παρόλο που θεωρεί το μοντέλο αρκετά χρήσιμο για κάποια 

περιβάλλοντα και εθνογλωσσικές ομάδες, τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνει 

πανομοιότυπη εφαρμογή του σε όλα τα πλαίσια (π.χ. στην περίπτωση της 

Αυστραλίας). 

Σε μία παρόμοια ομαδοποίηση η Κωστούλα-Μακράκη (2001) διαχωρίζει τους 

παράγοντες σε: α) δημογραφικούς, β) κύρους, γ) οικονομικο-πολιτικούς και δ) 

θεσμικούς. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα οι παράγοντες αυτοί 

δεν αποτελούν αυτόνομες κατηγορίες αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα των κοινωνιογλωσσολογικών φαινομένων 

(Baker 2001:102-3). Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι κάποιοι παράγοντες έχουν 

μεγαλύτερη ισχύ σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, ενώ κάποιοι άλλοι ισχύουν 

εξίσου και σε συνάρτηση με τα μέλη μιας εγχώριας μειονότητας (Myers-Scotton 

2006:89-90).  

Οι δημογραφικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την αριθμητική δύναμη της υπό 

μελέτης γλωσσικής μειονότητας, την ύπαρξη μεικτών γάμων μεταξύ ατόμων δύο 

γλωσσικών ομάδων (εξωγαμία), τον ρόλο του φύλου στη γλωσσική μεταστροφή, τη 

γεωγραφική κατανομή της γλωσσικής ομάδας, τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 

συμμετέχουν τα μέλη της γλωσσικής ομάδας, και τον ρόλο της γενιάς στη διατήρηση 

της μειονοτικής γλώσσας. Σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα συνήθως χρειάζεται 

τρεις γενιές για να επέλθει η γλωσσική μεταστροφή, με την πρώτη γενιά να έχει ως 

επικρατούσα την πρώτη γλώσσα (Γ1), τη δεύτερη γενιά να είναι δίγλωσση σε 

διάφορους βαθμούς και την τρίτη πλέον να έχει ως επικρατούσα τη δεύτερη γλώσσα 

(Γ2) (Μyers-Scotton 2006:102-103). Από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των μεταναστών, παράγοντες όπως ο αριθμός των μελών μιας 

γλωσσικής κοινότητας σε μια περιοχή καθώς και η πυκνότητα και το είδος των 

κοινωνικών δικτύων που δημιουργούν παίζουν σημαντικό ρόλο στη γλωσσική 

διατήρηση (Ηolmes et.al. 1993, Lanza 2007, Kirsch 2012). Όσον αφορά το είδος των 

γάμων που γίνονται στους κόλπους μιας μειονοτικής ομάδας, η ενδογαμία, δηλαδή ο 

γάμος μεταξύ ατόμων της ίδιας εθνοτικής ομάδας αποτελεί παράγοντα γλωσσικής 

διατήρησης (Clyne & Kipp 1997). Aπό διάφορες έρευνες προκύπτει ότι οι 

προσπάθειες των μελών μιας εθνοτικής κοινότητας για γλωσσική διατήρηση 

ενισχύονται μέσω των επισκέψεων είτε στη χώρα καταγωγής είτε στη χώρα με την 
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οποία διατηρούν εθνοτικούς δεσμούς (Gardner-Chloros, McEntee-Atalianis & Finnis 

2005). Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής πολλών γονέων για να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να διατηρήσουν τη μητρική τους γλώσσα (Pacini-

Ketchabaw, Bernhard & Freire 2001). Στην περίπτωση αυτή η εγγύτητα με αυτή τη 

χώρα αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα για τη γλωσσική διατήρηση (Gardner 1982 στο  

Κωστούλα-Μακράκη 2001:83).  

Διαφωνίες έχουν προκύψει σχετικά με το θέμα του φύλου των γονέων και την 

επίδραση που αυτό ασκεί στη γλωσσική διατήρηση ή μεταστροφή των παιδιών. 

Διάφορες έρευνες αναφέρουν ότι οι μητέρες, ειδικά σε δίγλωσσες οικογένειες, 

πρωτοστατούν στη γλωσσική μεταστροφή από τη μητρική γλώσσα προς την 

κυρίαρχη γλώσσα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Πρέπει να τονιστεί εδώ 

ότι, σύμφωνα με την πληθώρα ερευνών που έχουν γίνει με αντικείμενο τον ρόλο του 

φύλου στη γλωσσική διατήρηση ή μεταστροφή οι ερμηνείες των ευρημάτων 

διχάζονται και συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους (Bennet 1990, Clyne 1991, 

Pauwels 1995, Janik 1996). Οι έρευνες αυτές, έχοντας ως υπόβαθρο μια 

ουσιοκρατική προσέγγιση, εστίαζαν στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων με μια 

παγιωμένη οπτική για τους κοινωνικούς ρόλους που αυτά καταλαμβάνουν. Η ύπαρξη 

ερευνών με εναλλακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες επιβεβαιώνουν κάποια 

ευρήματα από παλιότερες έρευνες, αλλά παράλληλα υπογραμμίζουν την  

πολυπλοκότητα, τις αντιφάσεις και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν τις 

γλωσσικές επιλογές ενός δίγλωσσου ατόμου και κατ΄ επέκταση την έρευνα για τη 

γλωσσική διατήρηση και μεταστροφή (Pauwels 1997, Winter & Pauwels 2000, 2005). 

Έτσι, το φύλο ειδωμένο από μια αντι-ουσιοκρατική οπτική αποτελεί μέρος των 

πολλαπλών ταυτοτήτων του ατόμου, και αυτό, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες 

κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες, τις αξίες και τις ιδεολογίες, διαμεσολαβεί στις 

διεργασίες της γλωσσικής διατήρησης ή μεταστροφής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι μέσω των διαφόρων έμφυλων εθνογλωσσικών ταυτοτήτων (gendered 

ethnolinguistic identities) η γλωσσική διατήρηση ενεργοποιείται ή/και περιορίζεται 

(Winter & Pauwels 2005). Έτσι, ο ρόλος του φύλου στην κατασκευή των διαφόρων 

εθνογλωσσικών ταυτοτήτων και οι λόγοι (discources)  που παράγουν τα υποκείμενα 

δείχνουν την πολυπλοκότητα της έρευνας για τη γλωσσική διατήρηση ή μεταστροφή 

και τη δυσκολία στην εύρεση ‘καθαρών’ πορισμάτων. 
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Άλλοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη γλωσσική μεταστροφή 

είναι η αστικοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη (Gal 1979, Dorian 1981 στο Baker 

2001:104). Οι πολιτικο-οικονομικοί παράγοντες συνδέονται στενά με το κύρος 

(status) που απολαμβάνουν τα μέλη της γλωσσικής ομάδας αλλά και το κύρος της 

ίδιας της μειονοτικής γλώσσας. Η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση στην οποία 

βρίσκονται συνήθως οι μειονοτικές ομάδες δημιουργεί μια τάση για επιθυμία 

κοινωνικής ανοδικότητας στα μελή της. Όντως, πολλές έρευνες στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό έχουν δείξει ότι η επιθυμία αυτή συνοδεύεται από ιδιαίτερα θετικές 

αξιολογήσεις προς την κυρίαρχη γλώσσα και προς το κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο 

της χώρας όπου ζουν, με συνέπεια την παραμέληση της μητρικής τους γλώσσας και 

μακροπρόθεσμα την υποχώρηση της γλώσσας τους (Κυριαζής & Χατζηδάκη 2005, 

Gardner-Chloros, McEntee-Atalianis & Finnis 2005, Κing 2010, Χατζηδάκη & 

Μαλιγκούδη 2012). Σε αυτές τις περιπτώσεις η γλώσσα αντιμετωπίζεται από τους 

ομιλητές ως εργαλείο για την κοινωνική άνοδο και ενσωμάτωση. Μπορεί να εννοηθεί 

και ως γλωσσικό κεφάλαιο (Bourdieu 1982) που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εντός της 

γλωσσικής αγοράς (linguistic market) και συνδέεται στενά με το κοινωνικό και 

οικονομικό κεφάλαιο. Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή ενός μέλους μιας εθνοτικής 

ομάδας να αποφεύγει να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα μπορεί να είναι προϊόν των 

διακρίσεων και της απαξίωσης που γνωρίζει η γλώσσα του από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. Από έρευνες σε μειονοτικές ομάδες έχει φανεί ότι πολλές 

οικογένειες, ειδικότερα μεταναστών, χρησιμοποίησαν τη μεταστροφή στην κυρίαρχη 

γλώσσα ως μηχανισμό άμυνας ενάντια στον στιγματισμό και τις διακρίσεις με τις 

οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι (Suarez 2002, Gogonas 2009, ΜcCarty, Romero-

Little, Warhol & Zepeda 2009, Ruiz & Barajas 2012). 

Η γλώσσα όμως εκτός από εργαλειακή έχει και συμβολική λειτουργία. Έτσι, 

το κύρος μιας γλώσσας μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη συμβολική της ένωση με 

τον πολιτισμό και την ιστορία της εθνοτικής ομάδας με την οποία είτε φαντασιακά 

είτε πραγματικά συνδέεται. Η γλώσσα, πέρα από το ό,τι είναι φορέας 

κοινωνικοποίησης των παιδιών στην κοινότητα (Ochs & Schieffelin 2008, Schieffelin 

& Ochs 1986a, 1986b στο Guardado  2010), αποτελεί και ισχυρό φορέα ατομικής και 

συλλογικής ταυτότητας. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, η απόσταση, η πολιτισμική 

ειδικότερα αλλά και η γλωσσική, μεταξύ της μειονοτικής ομάδας και της 
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επικρατούσας κοινωνικής ομάδας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα γλωσσικής 

διατήρησης (Clyne 1991, Clyne & Kipp 1997). Όσο πιο απομακρυσμένη, γλωσσικά 

και πολιτισμικά, είναι μια ομάδα από την επικρατούσα, τόσo πιο πολλές πιθανότητες 

έχει να επιτύχει τη γλωσσική διατήρηση. 

Τέλος, ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία για τη γλωσσική διατήρηση ή 

μεταστροφή έχουν οι θεσμικοί παράγοντες, όπως τα Μ.Μ.Ε, οι πολιτικοί φορείς, οι 

θρησκευτικοί φορείς και ιδιαίτερα ο θεσμός της εκπαίδευσης. Η συμμετοχή της 

μειονοτικής γλώσσας σε αυτούς τους θεσμούς αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες γλωσσικής διατήρησης, ενώ η απουσία της ευνοεί την 

επικρατούσα γλώσσα και επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο Kloss (1966)  

αναφέρει την ύπαρξη ενοριακών, παροικιακών σχολείων στη διάθεση της μειονοτικής 

ομάδας ως σαφή παράγοντα που ευνοεί τη γλωσσική διατήρηση. Ωστόσο σύμφωνα 

με τον Clyne (1991:86), αυτό ισχύει μόνο αν περιλαμβάνεται σε αυτά η εκμάθηση της 

μητρικής σε δίγλωσσο μαθησιακό περιβάλλον. 

Η διεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

για τη γλωσσική διατήρηση ή μεταστροφή και μπορούν να νοηθούν ως εξωτερικές 

πιέσεις που ασκούνται στη βασική μονάδα μιας γλωσσικής κοινότητας, την 

οικογένεια. Ο κοινωνιογλωσσικός χώρος του σπιτιού είναι ο βασικός πυλώνας στην 

προσπάθεια της διατήρησης της μητρικής γλώσσας. Αν η μητρική γλώσσα χάνει 

έδαφος μεταξύ των μελών μίας οικογένειας και δεν επιτευχθεί η μεταβίβαση της 

μητρικής γλώσσας στην επόμενη γενιά, ακόμα και μια συμπληρωματική εκπαίδευση 

που παρέχεται στη μητρική γλώσσα, αδυνατεί να διασφαλίσει τη γλωσσική 

διατήρηση (Fishman 1991:369-370, 2001:14).  
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2.3 Η μελέτη των φαινομένων της γλωσσικής διατήρησης και 

μεταστροφής στον χώρο της Δ.Θράκης 

 

Έχοντας ασχοληθεί με τα φαινόμενα της γλωσσικής επαφής/χρήσης αλλά και 

τους παράγοντες που ευνοούν τη γλωσσική διατήρηση ή μεταστροφή ενδιαφέρουσα 

είναι η διερεύνηση των φαινομένων αυτών στο πλαίσιο της Δ.Θράκης. Οι τρεις 

ομάδες που αποτελούν τη μειονότητα της Δ.Θράκης (Πομάκοι, μειονοτικοί Τούρκοι 

και Αθίγγανοι
8
), παρόλο που συμμετέχουν κατά την πλειοψηφία τους στη μειονοτική 

εκπαίδευση, η οποία έχει ως γλώσσες διδασκαλίας τα τουρκικά και τα ελληνικά, δεν 

είναι αυτονόητο ότι έχουν ως μητρική στο σπίτι πάντα τα τουρκικά. Τα πομάκικα 

χρησιμοποιούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τα πομακόφωνα μέλη της 

μειονότητας, όπως και σε μικρό πλέον βαθμό η ρομανί από τους Αθίγγανους. Η 

γλωσσική επαφή μεταξύ αυτών των ομάδων αλλά και με τα μέλη της πλειονότητας 

της Δ.Θράκης, σε συνδυασμό με τη γλωσσική χρήση και τις κοινωνικο-πολιτισμικές, 

πολιτικο-οικονομικές και ιστορικές συνθήκες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

γλωσσική έκβαση της πολυγλωσσικής κατάστασης που υφίσταται στη Δ.Θράκη. Εδώ 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι προσπάθειες περιγραφής της κατάστασης αλλά και των 

χαρακτηριστικών των ομάδων αυτών δυσχεραίνονται από τις ιδεολογικές 

συνδηλώσεις που εντοπίζονται ήδη από την ονοματοθεσία (αυτοπροσδιορισμός και 

ετεροπροσδιορισμός) των ομάδων αυτών με βαθύτερο υπόβαθρο τις αντιπαραθέσεις 

στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο (Τρουμπέτα 2001:19-21, Ασκούνη 2006:32). 

Στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα για την κατάσταση των γλωσσών της 

μειονότητας της Δ.Θράκης και τις ομάδες που την αποτελούν είναι κοινός τόπος η 

διαπίστωση ότι η Τουρκική και σε μικρότερο βαθμό η Ελληνική επεκτείνονται εις 

βάρος της Πομακικής και της Ρομανί σε διαφορετικούς βαθμούς, ανάλογα με τη 

γεωγραφική περιοχή (π.χ. εντονότερη η μεταστροφή προς τα τουρκικά στον Ν. 

Ροδόπης). Στον Ν. Ξάνθης παρατηρείται επιπλέον μια γλωσσική μεταστροφή 

κάποιου αριθμού Πομάκων προς την ελληνική γλώσσα (Σέλλα-Μάζη 2001:197, 

Τρουμπέτα 2001:120, Ασημακοπούλου & Χρηστίδου-Λιοναράκη 2002:323, 

Γεροβασιλείου 2003:538, Ασκούνη 2006:35, Adamou 2012).  

                                                             
8  Περισσότερα για το θέμα αυτό βλ. στο Κεφ. 6. 
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Οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία τριάντα 

χρόνια με κυρίαρχες τις αλλαγές στις σχέσεις εργασίας, τις αυξημένες ευκαιρίες 

οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξης και τη μετακίνηση πομακικών πληθυσμών από 

τα ορεινά προς τα πεδινά και τις πόλεις σε συνδυασμό με την ιστορικά 

διαμορφούμενη πραγματικότητα στους κόλπους της μουσουλμανικής μειονότητας 

συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση (Adamou 2012). Όπως θα δούμε και 

παρακάτω (Κεφ.6.2) το γεγονός ότι η μειονοτική εκπαίδευση έχει ως ‘’όχημά΄’ της 

την τουρκική και την ελληνική γλώσσα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες απαξίωσης των μητρικών γλωσσών των Πομάκων και των Αθίγγανων 

(Βακαλιός 1997:31, Σέλλα-Μάζη 2001:195-196). Αναφορικά με τους 

κοινωνιογλωσσικούς χώρους χρήσης των γλωσσών των Πομάκων, η Σελλά-Μάζη 

(2001:196) αναφέρει ότι μεταξύ των τριών γλωσσών τους η Πομακική ως μητρική 

βιώνεται κυρίως ενδοοικογενειακά, ως γλώσσα της καθημερινότητας, η Τουρκική ως 

γλώσσα της εκπαίδευσης και επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της 

μειονότητας, και η Ελληνική  ως η γλώσσα του σχολείου, της ανώτερης εκπαίδευσης, 

της διοίκησης και, τέλος, των εξω-μειονοτικών συναλλαγών. Ο τομέας της 

θρησκείας, κεντρικότατης (ειδικά παλαιότερα) παραμέτρου στην ταυτοτική 

συγκρότηση των Πομάκων, είναι κατά μεγάλο βαθμό συνδεδεμένος με την τουρκική 

γλώσσα. Δύο βασικότατοι λοιπόν κοινωνιογλωσσικοί χώροι του πομακικού 

πληθυσμού, η εκπαίδευση και η θρησκεία, έχουν ως επικρατούσα γλώσσα τα 

τουρκικά (Σελλά-Μάζη 2001:197, Γεροβασιλείου 2003:537). Με μεγάλο αριθμό 

Πομάκων να έχουν μετοικήσει στον κάμπο και στις πόλεις είναι γεγονός ότι οι μέχρι 

πρότινος ‘’απομονωμένοι’’ πομακικοί πληθυσμοί μοιράζονται σε πολλές περιπτώσεις 

κοινό οικιστικό χώρο με τους μειονοτικούς Τούρκους, αυξάνοντας έτσι τις γλωσσικές 

τους επαφές με την τουρκική γλώσσα και αποκτώντας παρόμοια κοινωνικά βιώματα 

με αυτούς. Κατά την Τρουμπέτα (2001:111), η κοινή θρησκεία και οι κοινές 

κοινωνικές μειονοτικές εμπειρίες περιχαράκωσης τους από το πλειονοτικό σύνολο 

τείνουν να εξαφανίσουν τα συμπαγή όρια μεταξύ των διαφορετικών μειονοτικών 

ομάδων. Επιπλέον, κατά τον Βακαλιό (1997:27) τις τελευταίες δεκαετίες άρχισαν να 

αναπτύσσονται σχέσεις επιγαμίας μεταξύ των μειονοτικών Τούρκων και των 

Πομάκων, κάτι που ήταν μάλλον μια περιθωριακή πρακτική τα παλαιότερα χρόνια. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι για τους Πομάκους που διαβιούν στον ορεινό όγκο, 

ειδικά του Ν. Ξάνθης, η κατάσταση αυτή διαφέρει αρκετά. Σε έρευνα του 
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Γεροβασιλείου (2003:534) στο ορεινό χωριό του Κένταυρου υποστηρίζεται ότι στον 

χώρο της οικογένειας προβάδισμα έχουν τα πομακικά, έπειτα τα ελληνικά και τέλος 

ελάχιστα μιλιούνται τα τουρκικά (π.χ. επικοινωνία με τουρκόφωνα μέλη της 

μειονότητας στα πεδινά). Ειδικά για τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, τις γυναίκες και 

τα μικρά παιδιά αναφέρεται ότι μιλούν σχεδόν αποκλειστικά τα πομάκικα. Εδώ 

τονίζεται ότι η απουσία του πατέρα από το σπίτι λόγω εργασίας δημιουργεί ένα 

αμιγώς πομακόφωνο περιβάλλον που ευνοεί τη μετάδοση της πομακικής γλώσσας 

στα παιδιά, καθώς ο πατέρας έχει τις περισσότερες επαφές με την εκτός του χωριού 

κοινωνία και συνεπώς με την ελληνική και την τουρκική γλώσσα.  Σε μία έρευνα της, 

βασισμένη στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων (social networks)
9
, η Αdamou (2012) 

παρατήρησε ότι η γλωσσική μεταστροφή έχει λάβει χώρα σε μερικές ορεινές περιοχές 

κατά μεγάλο βαθμό ενώ σε άλλες όχι, παρόλο που σε όλες τις περιπτώσεις 

παρατηρείται μια μείωση των κοινωνιογλωσσικών χώρων χρήσης της πομακικής 

γλώσσας. Συμπεραίνει ότι δεν είναι τόσο η συχνότητα γλωσσικής επαφής με τις 

άλλες γλωσσικές ομάδες αλλά το είδος της επαφής (π.χ. η στενή επαφή μεταξύ μελών 

της οικογένειας, φίλων, συγγενών συγκριτικά με πιο την επίσημη/τυπική επαφή με 

τους συναδέλφους, γνωστούς κ.α) που επηρεάζει περισσότερο μια πιθανή γλωσσική 

μεταστροφή. Επίσης, τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της ιδεολογικής και ταυτοτικής 

παραμέτρου κατά τη γλωσσική επιλογή. Έτσι, η γλωσσική μεταστροφή, κατά την 

ίδια, ξεκινά κυρίως από ομιλητές του κοινωνικού δικτύου που καταλαμβάνουν 

κεντρική θέση στο πλέγμα των σχέσεων της κοινότητας. Όπως αναφέρει, στην 

περίπτωση του ορεινού όγκου, αυτοί είναι πρόσωπα με πολιτική επιρροή και οι 

πολιτικο-ιδεολογικές τους επιλογές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικότατα την 

επιλογή η μη της διατήρησης της Πομακικής.  

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το κύρος που απολαμβάνει μία 

γλώσσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται στα μέλη 

που τη μιλούν. Οι υποκειμενικές αξιολογήσεις που κάνουν για τις γλώσσες του 

ρεπερτορίου τους τα μέλη της κοινότητας αλλά και τα άτομα έξω από την κοινότητα 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα γλωσσικής διατήρησης ή μεταστροφής. Στο πλαίσιο 

της Δ.Θράκης είναι εμφανές, σε όλες τις έρευνες, ότι οι γλώσσες υψηλού κύρους 

είναι τα ελληνικά και τα τουρκικά. Τα πομακικά και η Ρομανί ως γλώσσες που 

                                                             
9 Για περισσότερα δες. Milroy & Margrain 1980, Milroy & Milroy 1992 στο Αρχάκης & Κονδύλη 

2002:76-79.  
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απουσιάζουν από τη μειονοτική εκπαίδευση βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση και 

μπορεί να τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός των γλωσσών ‘’χαμηλού κύρους’’ (low 

status). Η Σελλά-Μάζη (2001:200-201) αναφέρει για την πομακική γλώσσα ότι αυτή 

αποτελεί μια ιδιάζουσα κοινωνιογλωσσολογική περίπτωση. Ως γλώσσα μη 

κανονικοποιημένη (standardized)  και κωδικοποιημένη (χωρίς γραφή) καταλαμβάνει 

διπλή μειονοτική θέση στην κοινωνία της Δ.Θράκης. Μειονοτική όσον αφορά τη 

χριστιανική πλειοψηφία που μιλάει τα ελληνικά αλλά και μειονοτική εντός της 

μουσουλμανικής μειονότητας όπου ως γλώσσα υψηλού κύρους δεσπόζουν τα 

τουρκικά.  

Αναφορικά με τις στάσεις των ορεινών, συγκεκριμένα, Πομάκων απέναντι 

στις γλώσσες του ρεπερτορίου τους, ο Γεροβασιλείου (2003:535-538) παρατηρεί ότι 

η στάση τους για τη μητρική τους γλώσσα είναι σε μεγάλο βαθμό διφορούμενη. Ενώ 

ένα μέρος των Πομάκων θεωρεί τη μητρική του σημαντικό κομμάτι της παράδοσης, 

καταγωγής και καθημερινής επικοινωνίας τους, παράλληλα την αξιολογεί αρνητικά 

συνδέοντάς τη με την οπισθοδρόμηση, τη στασιμότητα και την έλλειψη χρησιμότητας 

στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο Γεροβασιλείου στην έρευνά του τονίζει τη συχνή 

άποψη περί της μικρής χρηστικότητάς τους, καθώς τα πομακικά, μη διαθέτοντας 

γραφή, δεν αποτελούν θεσμοθετημένη πραγματικότητα ούτε στην εκπαίδευση ούτε 

σε κάποια λειτουργία του κράτους. Κατά συνέπεια, όπως λέει ο ίδιος, η στροφή των 

γονέων προς τα τουρκικά και τα ελληνικά αποτελεί αναγνώριση του υψηλότερου 

κύρους τους. Συγκεκριμένα, η ελληνομάθεια αποτελεί για τους γονείς και μαθητές 

μια αναγκαιότητα, καθώς είναι στενά συνδεδεμένη με την επιθυμία κοινωνικής 

ανοδικότητας, ισότιμης συμμετοχής, εύρεσης εργασίας και επικοινωνιακής 

χρηστικότητας. Παρόμοια παρατήρηση κάνει και η Τρουμπέτα (2001:124,130) 

αναφέροντας επιπλέον ότι στον πομακόφωνο πληθυσμό βιώνεται έντονα η αντίθεση 

μεταξύ μιας ‘‘στατικής’’, ‘‘παραδοσιακής’’ και ‘’οπισθοδρομικής’’ πομακικής 

ταυτότητας και μιας ‘’δυναμικής’’, ‘’εθνικής’’ και ΄΄πολιτικής’’ τουρκικής 

ταυτότητας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση αναφέρεται ότι οι ερωτώμενοι στην έρευνα 

προκρίνουν την εκμάθηση της Ελληνικής και άλλων ξένων γλωσσών αντί της 

Πομακικής.  

Εδώ πρέπει φυσικά να αναφερθεί ότι για τους μειονοτικούς Τούρκους η 

κατάσταση διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, καθώς η μητρική τους γλώσσα είναι η μόνη 
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που έχει θεσμοθετημένη υπόσταση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον 

αποτελεί μια από τις δύο γλώσσες διδασκαλίας της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα τουρκικά αποτελούν επίσημη γλώσσα της γειτονικής 

Τουρκίας σε συνδυασμό με την ταύτιση με τις εθνοτικές, πολιτισμικές αλλά και 

θρησκευτικές ορίζουσες της τουρκικής γλώσσας, αποτελεί στοιχείο που αυξάνει το 

κύρος της Τουρκικής και λειτουργεί ως ενισχυτής της γλωσσικής διατήρησης της 

τουρκόφωνης ομάδας της μειονότητας. Τα τουρκικά αποτελούν συνεπώς μια γλώσσα 

υψηλής βιωσιμότητας στο κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον της Δ. Θράκης με ευοίωνο 

μέλλον (Σελλά-Μάζη 2001:214, 216). Αναφορικά με τα ελληνικά, η ίδια αναφέρει ότι 

οι μειονοτικοί Τούρκοι κρατούν μια στάση σχετικά ουδέτερη. Για πολλούς η καλή 

γνώση των ελληνικών αποτελεί πλεονέκτημα κοινωνικής κινητικότητας αλλά για 

μέρος της ομάδας δεν είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης, καθώς γι΄αυτούς τα 

τουρκικά προκρίνονται ως η ‘φυσική’ γλώσσα όλων των πτυχών της 

καθημερινότητάς τους.   
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Κεφάλαιο 3. Γλώσσα, γλωσσικές ιδεολογίες και ταυτότητα 

 

Η γλώσσα αποτελεί το βασικότερο κομμάτι μιας επικοινωνιακής κατάστασης. 

Με τη σειρά της η επικοινωνία αποτελεί μια βασική κοινωνική διαδικασία, η 

λειτουργία και ο σκοπός της οποίας αποτελούν αντικείμενα προς διερεύνηση για το 

σύνολο των κοινωνικών επιστημών. Η ομιλία, δεδομένης της επικοινωνιακής της 

ιδιότητας, δεν μπορεί να νοηθεί ως πράξη άνευ νοήματος για τα υποκείμενα που 

συμμετέχουν στη διαδικασία. Τα νοήματα που μεταδίδονται διαπλέκονται με τις ιδέες 

που τα υποκείμενα έχουν για τα ποικίλα θέματα που συζητιούνται αλλά ακόμα και 

για τη λειτουργία της ίδιας της γλώσσας ή των γλωσσών μέσω των οποίων 

επικοινωνούν.  Μέσω της γλώσσας λοιπόν οι άνθρωποι παράγουν και αναπαράγουν 

ιδεολογία. Μέσω αυτής βρίσκουν έκφραση και πραγματώνονται οι σχέσεις εξουσίας 

και οι συγκρούσεις που αυτές παράγουν (Fairclough 1989:31). 

Η Woolard (1998:3) με τον όρο ‘γλωσσική ιδεολογία’ εννοεί 

αναπαραστάσεις, είτε  άμεσες είτε έμμεσες, οι οποίες ερμηνεύουν τα σημεία 

αλληλεπίδρασης της γλώσσας με τους ανθρώπους εντός της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των γλωσσικών φαινομένων και 

τύπων συνεπάγεται και μια ποικιλία στις οπτικές των ανθρώπων πάνω σε αυτά. Έτσι, 

σύμφωνα με την ίδια, οι γλωσσικές ιδεολογίες δεν αφορούν μόνο τη γλώσσα αλλά 

μάλλον δημιουργούν δεσμούς με τις έννοιες της ταυτότητας, της ηθικής, και άλλων 

πτυχών της πραγματικότητας. Γίνεται εμφανές ότι η κατανόηση όλων αυτών δεν 

μπορεί να συνδέεται  μόνο με τη γλωσσική μορφολογία και χρήση αλλά και με τις 

κοινωνικές προεκτάσεις της, το άτομο και τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες αυτό 

ανήκει. 

Ένα σημείο με το οποίο συμφωνούν αρκετοί ερευνητές (λ.χ. Woolard 1998:7, 

Badequano-Lopez & Katan 2007:84) είναι η εννοιολόγηση της ιδεολογίας ως 

αντανάκλασης των εμπειριών και των συμφερόντων μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 

θέσης. Αυτή η προοπτική αντιβαίνει στη θέαση των γλωσσικών ιδεολογιών ως 

καθολικά ομοιόμορφων και κοινώς αποδεκτών από όλους. Στην ουσία οι γλωσσικές 

ιδεολογίες είναι πολλαπλές και επηρεάζονται από τα βιώματα και τον βαθμό 

κατανόησης των περιρρεουσών ιδεολογιών από τα μέλη της κοινωνίας (Kroskrity 
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2004:503-505 στο Baquedano-Lopez & Katan 2007:84). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 

δίνεται έμφαση στα εμπειρικά και κοινωνικά βιώματα των ανθρώπων ώστε η 

ιδεολογία δεν μπορεί να εξηγηθεί πλέον ανεξάρτητα από αυτά (Woolard 1998:6). Σε 

μια πιο ριζοσπαστική και κριτική θέαση της ιδεολογίας, το κεντρικό ζήτημα που 

εξετάζεται είναι η σχέση αυτής με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισχύ. Η 

ιδεολογία, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, είναι ιδέες, διάλογος, και σημαίνουσες 

πρακτικές που ως σκοπό έχουν τον αγώνα για τη διατήρηση ή την απόκτηση ισχύος 

(Woolard 1998:7). Οι ιδέες λ.χ. για τη διγλωσσία, την πολιτισμική ετερότητα κ.α. 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση ταυτοτήτων στα μέλη 

της κοινωνίας, ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο που αποτελεί ένα από τα πεδία όπου 

αναπαράγονται οι σχέσεις εξουσίας (Cummins 2005:60-62). 

Κεντρικότατο ιδεολόγημα με τεράστια επιρροή στα γλωσσικά ζητήματα, 

ειδικότερα στο πλαίσιο των εθνικών κρατών, αποτελεί η εξίσωση κάθε λαού με μία 

συγκεκριμένη γλώσσα (ιδεολογία της μονογλωσσίας). Βασισμένη στον γερμανικό 

ρομαντισμό του 18
ου

 αιώνα αυτή η οπτική εξακολουθεί να επηρεάζει τις κρατικές 

γλωσσικές πολιτικές, τις ιδεολογίες των καθημερινών ανθρώπων αλλά ακόμα και 

τους ίδιους τους επιστήμονες της σύγχρονης γλωσσολογικής θεωρίας. Στα πλαίσια 

αυτού του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης οι γλώσσες μπορούν και πρέπει να 

ταξινομηθούν, να απομονωθούν και να διαβαθμιστούν αξιακά. Οι πεποιθήσεις που 

πηγάζουν από αυτόν τον κεντρικό κορμό γλωσσικής ιδεολογίας αποτελούν ένα μέσο 

της κοινωνικής ελίτ, στα πλαίσια του αγώνα για κοινωνική κυριαρχία, 

συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να καθορίσει την πρόσβαση των γλωσσικών 

ποικιλιών στους κοινωνικούς χώρους ισχύος και εξουσίας, όπως π.χ. το σχολείο, οι 

δημόσιες υπηρεσίες, η ανώτατη εκπαίδευση κ.α) (Fairclough 1989:2). 

Από τον σχηματισμό των εθνών-κρατών μέχρι και τις σημερινές συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης, όπου στις περισσότερες χώρες ο κανόνας είναι η ύπαρξη 

πολύγλωσσων κοινοτήτων, τα γλωσσικά θέματα και η ιδεολογία που απορρέει από 

αυτά κατέλαβαν κεντρική θέση στην έρευνα (ειδικά του τομέα της 

Κοινωνιογλωσσολογίας). Κάποιες από τις διαστάσεις της γλωσσικής ιδεολογίας που 

μελετώνται είναι οι σχέσεις της γλώσσας με την εθνοτική ταυτότητα, την εθνική 

ταυτότητα και τον εθνικισμό, τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί μια 

ποικιλία ως γλώσσα, οι αξίες που σχετίζονται με μια γλωσσική ποικιλία και το πώς 
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εκλαμβάνονται από τα μέλη της  κοινότητας και, τέλος, όπως θα δούμε παρακάτω, η 

σχέση της γλωσσικής χρήσης με την αίσθηση της ταυτότητας και του ανήκειν σε μια 

ομάδα. Η μελέτη φαινομένων όπως η γλωσσική μεταστροφή ή διατήρηση, με το 

πέρασμα των χρόνων προχωράει από την ανάλυση των μακρο-κοινωνικών 

παραγόντων ως βασικών επιρροών στα φαινόμενα αυτά, στην εστίαση στους μικρο-

κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι, οι ανθρώπινες πεποιθήσεις θεωρήθηκε ότι αποτελούν 

ένα αναλυτικό φίλτρο μέσω του οποίου αναλύεται η σχέση της γλώσσας, της 

μάθησης και των κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών, με τη γλωσσική μεταστροφή ή 

διατήρηση (Mertz 1989:109  στο Woolard 1998:16). 

 

 

3.1 Γλωσσικές ιδεολογίες και διαπραγμάτευση ταυτοτήτων  

 

Η Δ.Θράκη ως μια περιοχή ιδιαίτερη με έντονο το στοιχείο της πολιτισμικής, 

εθνοτικής και θρησκευτικής ετερότητας αποτελεί ένα πλούσιο ‘εργαστήρι’ 

παραγωγής, διαπραγμάτευσης και αναδιαπραγμάτευσης ταυτοτήτων. Κατά την 

εξέλιξη της διεθνούς έρευνας αναφορικά με την έννοια της ταυτότητας και του 

ανήκειν, οι σύγχρονες τάσεις αναδεικνύουν μια απομάκρυνση από τις παλαιότερες 

θεωρήσεις. Έχοντας εισέλθει σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων (διαδίκτυο, δορυφορική τηλεόραση κ.α) και αυξανόμενης 

ροής ανθρώπων και πληροφοριών, οι παραδοσιακές/εθνοκεντρικές και, μέχρι 

πρότινος, κυρίαρχες θεάσεις της ταυτότητας δοκιμάζονται και εν πολλοίς 

αναθεωρούνται από τις εξελίξεις.  

Η παραδοσιακή ουσιοκρατική (essentialist) θέαση της ταυτότητας ως κάτι το 

στατικό, δεδομένο και αναλλοίωτο στο χρόνο βρίσκεται σε στενή σχέση με τη 

νοηματοδότηση του εαυτού και των χαρακτηριστικών του (π.χ. γλώσσα, πολιτισμός, 

θρησκεία κ.α)  ως κάτι το αυθεντικό (Cerulo 1997, Blackledge 2000, Dolby 2000 στο 

Resnik 2006) και στενά σχετιζόμενο με μια και μόνο εθνοτική ομάδα. Η γλώσσα 

ιδιαίτερα, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, αποτελεί ξεκάθαρο δείκτη μιας 



38 

 

διακριτής ιστορίας και του πολιτισμού μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας 

(Blommaert & Verschueren 1998:192).  

Σε αντίθεση με αυτή την ουσιοκρατική οπτική, πολλοί ερευνητές στα πλαίσια 

του μετα-δομισμού ή κοινωνικού εποικοδομισμού (post-structuralism or social 

constructionism) θεωρούν τη διαδικασία κατασκευής ταυτότητας ως μια διαδικασία 

δυναμική και πολύπλευρη. Το άτομο ως συμμετέχον στα κοινωνικά δρώμενα 

συνδιαλέγεται, συνδημιουργεί, παράγει, αναπαράγει και διαπραγματεύεται την 

ταυτότητα του ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας 

και τις πρακτικές που βιώνει και παράγει στον κοινωνικό χώρο (Baquedano-Lopez & 

Kattan 2007:87). Έτσι, λοιπόν, το άτομο τοποθετώντας και επανατοποθετώντας τον 

εαυτό του στον κοινωνικό χώρο, με στόχο τη συμμετοχή του σε μία ή και 

περισσότερες εθνοτικές/γλωσσικές/κοινωνικές κ.α. ομάδες, βιώνει αντιφάσεις και 

συνεχείς αναπροσαρμογές στην κατασκευή της ταυτότητάς του (Norton & Toohey 

2011). Κατά την κατασκευή της ταυτότητας του το υποκείμενο λαμβάνει κάποιες 

υποκειμενικές θέσεις (έθνος, φύλο, κοινωνική τάξη, κ.α) που αποκτούν διαφορετικές 

κάθε στιγμή αξίες οι οποίες αντανακλώνται στη δυνατότητα πρόσβασης των 

υποκειμένων στα κοινωνικά/γλωσσικά/οικονομικά κ.α. αγαθά (Pavlenko 2000).  

Ένα ακόμα πιο ριζοσπαστικό παρακλάδι του μετα-δομισμού είναι ο 

μεταμοντερνισμός (postmodernism). Οι ακόλουθοι αυτού του ρεύματος, ενώ εν 

πολλοίς συμφωνούν με την αντι-ουσιοκρατική θεώρηση του μετα-δομισμού, του 

προσάπτουν μια επιφανειακή και περιγραφική ανάλυση των κοινωνικών κατηγοριών 

που εμπλέκονται στη διαδικασία της κατασκευής της ταυτότητας (Cerullo 1997). 

Επίσης, καταλογίζεται στον μετα-δομισμό μια υποτίμηση των σχέσεων εξουσίας και 

των παραγόντων που τις καθορίζουν, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση ουσιοκρατικών 

οπτικών στις οποίες υποτίθεται αυτός εναντιώνεται. Κατά τους ακόλουθους του 

μεταμοντερνισμού οι διακυμάνσεις εντός των κατηγοριών ταυτότητας είναι το ίδιο 

σημαντικές με τις διακυμάνσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ταυτότητας. 

Εν κατακλείδι, επιχειρείται μια ολική αποδόμηση των κατηγοριών ταυτότητας και 

δίνεται ύψιστη έμφαση στον ‘λόγο’ (discourse) των υποκειμένων στα πλαίσια των 

σχέσεων εξουσίας και των κοινωνικών διευθετήσεων (Cerullo 1997).  
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Όπως είδαμε και παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η γλώσσα θεωρούμενη ως 

βασικό κομμάτι της ταυτότητας  του ανθρώπου και οι ιδεολογίες που παράγονται από 

αυτή και σχετίζονται με αυτή είναι άμεσα εξαρτώμενες από τις θεωρητικές 

παραδοχές περί ταυτότητας. Η έρευνα περί της ταυτότητας απλώνεται σε διάφορα 

επίπεδα και πλαίσια. Κεντρική σημασία για την έρευνα μας έχει η μελέτη της 

ταυτότητας σε σχέση με τις γλωσσικές ιδεολογίες και πεποιθήσεις, τις κοινωνικές 

σχέσεις εξουσίας και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πλήθος ερευνών ιδιαίτερα σε 

μεταναστευτικά περιβάλλοντα και σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες εστιάζουν στις 

διαδικασίες κατασκευής και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας των μελών τους. 

Σε μια έρευνα του αναφορικά με τη γλωσσική χρήση, την αίσθηση του 

ανήκειν και την κατασκευή κοινωνικής ταυτότητας μουσουλμάνων μαθητών σε 

ισλαμικά σχολεία στην Ολλανδία, ο Spotti (2005) καταδεικνύει τη διαρκώς 

εξελισσόμενη διαδικασία κατασκευής προτύπων γλώσσας και αίσθησης της 

εθνοτικής ταυτότητας. Οι μαθητές, ευρισκόμενοι μεταξύ των λόγων (discourses) της 

κυρίαρχης σχολικής αλλά και κρατικής ιδεολογίας που προωθεί την ομογενοποίηση 

και τη μονογλωσσία και των λόγων που εκπορεύονται από τον χώρο της οικογένειας, 

διαπραγματεύονται ενεργά τις ταυτότητες, την κουλτούρα και τις πρακτικές τους, 

μετασχηματίζοντας τες διαρκώς. Αντίθετα με την οπτική μιας σταθερής ταυτότητας 

που τείνει να τους αποδίδει ο κυρίαρχος σχολικός και κοινωνικός λόγος, οι μαθητές 

τοποθετούν τον εαυτό τους στην επιθυμητή ομάδα μέσω μιας πολύπλευρης και 

δυναμικής διαδικασίας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η ιδεολογική συγκρότηση των 

μαθητών διαμορφώνεται απο παράγοντες όπως η γλωσσική επάρκεια τους, η 

επιθυμία γλωσσικής νομιμοποίησης (legitimization) ή/και ανταγωνισμού εντός της 

σχολικής τάξης, η εικόνα που έχουν οι μαθητές για τις γλώσσες του ρεπερτορίου τους 

και τους πολιτισμούς στους οποίους συμμετέχουν και, τέλος, οι συμβολικοί δεσμοί με 

τη ‘φαντασιακή’ (imagined)
10

 χώρα καταγωγής ή και κοινότητα. Εν τέλει, 

διαπιστώνεται η διαρκής γένεση νέων ταυτοτήτων με φύση υβριδική (hybrid 

identities). 

H δημιουργία υβριδικών ταυτοτήτων και η συμβολή των φαντασιακών 

κοινοτήτων στη διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων αναλύεται στη μελέτη της Angouri 

(2014) στο διασπορικό περιβάλλον της ελληνικής κοινότητας της Ν.Ζηλανδίας. 

                                                             
10

 Για την έννοια ‘Imagined communities’ δες Anderson (1991:6) στο Auer & Wei 2007. 
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Διαπιστώνονται κι εδώ οι πολύπλοκες διεργασίες κατά την κατασκευή της έννοιας 

της ‘ελληνικότητας’ μέσα από τους ‘λόγους΄ των μελών της κοινότητας. Το πώς 

βιώνεται η ελληνικότητα και η συμμετοχή στην ελληνική μεταναστευτική κοινότητα 

αποτελεί μια πολύπλοκη και δυναμική διεργασία που σχετίζεται στενά με τη 

μεταναστευτική γενιά που ανήκει το μέλος, με τον βαθμό συμμετοχής στις ελληνικές 

διασπορικές οργανώσεις (εκκλησία, πολιτιστικοι σύλλογοι κ.α), αλλά επηρεάζεται 

και από τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διαλεκτική 

διαδικασία διαπραγμάτευσης των ταυτοτήτων τους.   

Στη μελέτη της ταυτότητας σημαντικό πεδίο έρευνας είναι περιοχές με 

συγκρουσιακές συνθήκες, όπου οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ της πλειονότητας και 

μειονότητας αλλά και μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων είναι πιο διακριτές. Ο 

χώρος του Ισραήλ αποτελεί μια από τις περιοχές αυτές (Bekerman & Shhadi 2003, 

Resnik 2006, Payes 2013).  Οι σχέσεις εξουσίας, η δυναμική φύση των ταυτοτήτων 

και η διαπραγμάτευση τους εντός του κατεξοχήν κανονιστικού χώρου του έθνους-

κράτους, του σχολείου, αποτελεί αντικείμενο της έρευνας της Resnik (2006). Σ’ 

αυτήν μελετώνται κάποιες περιπτώσεις εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης που ως 

στόχο έχουν την απομάκρυνση από το εθνοκεντρικό πρότυπο κοινωνικοποίησης και 

την αντιμετώπιση των ανισοβαρών κοινωνικών σχέσεων. Στηριζόμενες στις 

τρέχουσες απόψεις περί ταυτότητας, οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν στην 

‘επινόηση’ ταυτοτήτων που να ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη κοινωνική κατάσταση 

του Ισραήλ και να ανταγωνίζονται την κυρίαρχη μονοπολιτισμική οπτική του 

κράτους. Οι ταυτότητες που επιδιώκονται να ‘δομηθούν’ αναφέρονται ως 

‘απελευθερωτική’ (emancipatory) ταυτότητα, ‘μικτή’ ταυτότητα και, τέλος ‘υπερ-

εθνική’ ταυτότητα, και απευθύνονται σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού. Οι 

κυρίαρχες σχέσεις εξουσίας εντός του Ισραήλ, βέβαια, δεν επιτρέπουν σε τέτοια 

εγχειρήματα παρά να έχουν μικρή εμβέλεια.  

Σε μια έρευνα στην Κύπρο, πεδίο έντονου εθνοτικού ανταγωνισμού και ενίοτε 

σύγκρουσης, οι Charalambous & Rampton (2011) μελέτησαν την απόφαση της 

κυπριακής κυβέρνησης να εισαγάγει την τουρκική γλώσσα στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλογή με σαφές πολιτικό υπόβαθρο (ένταξη στην 

Ε.Ε, προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων των δυο κοινοτήτων). Η διαχρονική και 

έντονη ιδεολογική φόρτιση αναφορικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό του ‘άλλου΄, 
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η κατασκευή της ταυτότητα του ΄Τούρκου΄ ως ΄εχθρού’ (Bryant 2004 στο 

Charalambous & Rampton 2010) και τα σαφή όρια ανάμεσα στις δύο εθνοτικές 

ομάδες, φαίνεται να δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αναγκάζουν 

τους δασκάλους σε στρατηγικές ‘αποσιώπησης’ (π.χ. του πολιτισμού του ‘άλλου’) 

εντός του μαθήματος. Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως και αλλού, η ισχυρή 

συμβολική αξία της γλώσσας στην αίσθηση του εθνοπολιτισμικού ανήκειν, επηρεάζει 

έντονα τις γλωσσικές ιδεολογίες των μελών των δυο κοινοτήτων. Η έρευνα αυτή είναι 

ενδιαφέρουσα, καθώς σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με τα τεκταινόμενα στη Δ.Θράκη.  

Eδώ κρίνεται σημαντικό να τονιστεί ότι, παρά την αναμφισβήτητη 

χρησιμότητα των μοντέρνων θεωρήσεων περί της ταυτότητας στην ερευνητική 

διαδικασία, θα ήταν λάθος να θεωρηθούν αυτές ως οι μόνες έγκυρες στη μελέτη της 

ταυτότητας και των γλωσσικών ιδεολογιών. Κατά τον Cerullo (1997), υπάρχουν 

πολλοί κοινοί τόποι μεταξύ των μοντέρνων και των παραδοσιακών θεωρήσεων της 

ταυτότητας και μπορεί να υπάρξει μια σύνθεσή τους στην έρευνα με έναν προσεκτικό 

συνδυασμό τους. 

Στη σχετική βιβλιογραφία περί ταυτότητας, κατά τους Brubaker & Cooper 

(2000), υπάρχει ένα ‘συνεχές’ με θεάσεις και απόψεις που ξεκινούν από τη μία 

πλευρά (ουσιοκρατικές βάσεις) και φτάνουν στην άλλη άκρη του συνεχούς (απόψεις 

που ενστερνίζονται τη μεταμοντερνιστική θέαση της ταυτότητας, ως κάτι το μόνιμα 

ρευστό και ασταθές) (Edwards 2009:23). Έτσι, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν 

είναι αναγκαίο να υπάρξει μια αυστηρή τοποθέτηση ενός ερευνητή σε ένα 

επιστημολογικό παράδειγμα ούτε η αποκλειστική εφαρμογή μιάς και μόνο άποψης 

κατά την ερευνητική διαδικασία.  

Για παράδειγμα, παίρνοντας μια θέση αρκετά παραδοσιακή αναφορικά με τις 

επιταγές του μετα-δομισμού και ιδιαίτερα του μεταμοντερνισμού, ο Joshua Fishman, 

αναφερόμενος στους συγγραφείς που συμμετέχουν σε συλλογικό του τόμο περί της 

γλώσσας και εθνικής ταυτότητας (Fishman 1999), μας πληροφορεί ότι κανείς από 

αυτούς δεν ενστερνίζεται την ουσιοκρατική οπτική. Έτσι, κατ’ αυτή τη περισσότερο 

‘παραδοσιακη’ γραμμή σκέψης, η σχέση της εθνοτικότητας με την ταυτότητα σε 

γενικές γραμμές εδράζεται στις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Όπως 

όλες οι κοινωνικές ομαδοποιήσεις έτσι και οι εθνοτικές βασίζονται στην κοινωνική 
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πραγματικότητα και βάση αυτού δημιουργούνται οι διάφορες παραλλαγές της 

ταυτότητας (Lal 1995, Patterson 1997 στο Fishman 1999:447). Η προσωπική αίσθηση 

του ανήκειν σε μια ομάδα, οι αξίες και η συμβολική ταύτιση με αυτή διαμορφώνει 

την κοινωνική ταυτότητα (social identity) (Tajfel 1978 στο Fishman 1999:448). Η 

κοινωνική ταυτότητα που κατασκευάζει το άτομο όμως επιπλέον επηρεάζεται από 

πληθώρα πηγών όπως ή εθνικότητα, η εθνοτικότητα, το γένος, η κοινωνική τάξη, το 

θρήσκευμα κ.α. H πολλαπλότητα αυτή κατά τον Woodward (1997) προσδίδει στο 

άτομο πολλαπλές κοινωνικές ταυτότητες οι οποίες περιπλέκονται σε διάφορους 

βαθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δυνατοί όλοι οι συνδυασμοί σε κάθε 

δεδομένη στιγμή (Fishman 1999:448). Κατά τον Jenkins, επίσης, (1997:169) «η 

πλαστικότητα της εθνοτικής ταυτότητας έχει κάποια όρια και δεν μπορεί να είναι 

απεριόριστα διαπραγματεύσιμη» (στο Edwards 2009:159). Ο Fishman (1999:464) 

τονίζει την ύπαρξη και την κεντρικότητα της εθνοτικής ταυτότητας, τη στενή σχέση 

της με συγκεκριμένη γλώσσα/γλώσσες και τη νοηματοδότηση που δίνουν αυτές στην 

αίσθηση της ταυτότητας. Είναι εμφανής η απόσταση που χωρίζει την άποψη αυτή 

από τις θεωρητικές τοποθετήσεις της μετα-δομιστικής/μεταμοντερνιστικής σχολής 

και την αδιάλειπτη ρευστότητα και σχετικότητα που αποδίδουν στις διάφορες μορφές 

ταυτότητας.  

Παρόμοια είναι η οπτική του Edwards (2009:23) ο οποίος δέχεται ότι η 

παράλληλη κατοχή διαφόρων κοινωνικών ρόλων και ταυτοτήτων είναι 

αδιαμφισβήτητη, όπως και το ότι οι ταυτότητες είναι όντως σε διαρκή ροή και 

διακυμαίνονται στο πέρασμα του χρόνου. Ο ίδιος όμως ασκεί κριτική στους 

θεωρητικούς του μεταμοντερνισμού σχολιάζοντας αρνητικά την ιδιαίτερη επιμονή 

τους στη φαινομενική και ασταθή φύση της ταυτότητας αλλά και εννοιών όπως η 

γλώσσα και η κοινότητα. Oι υποκειμενικότητες της ταυτότητας αλλά και της 

εθνοτικότητας, συνεπώς, δεν είναι εντελώς αυθαίρετες αλλά βασίζονται σε κάποια 

κριτήρια. Εν’ κατακλείδι, η διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, σύμφωνα με τους 

παραπάνω ερευνητές, μάλλον έχει όρια και πυρήνες σχετικής σταθερότητας και με 

αυτή την οπτική τείνουμε να συμφωνήσουμε στην παρούσα εργασία. 
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3.1.2 Διαπραγμάτευση ταυτοτήτων και γλωσσικές ιδεολογίες στο χώρο της 

Δ.Θράκης  

 

Όπως είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου, έτσι και στην κοινωνία της 

Δ.Θράκης, το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η κατασκευή και διαπραγμάτευση των 

ταυτοτήτων είναι εθνοκεντρικό με έντονη την ιδεολογική φόρτιση της γλώσσας, του 

πολιτισμού και της θρησκείας και με φανερές και αφανείς, συχνά συγκρουσιακές, 

σχέσεις εξουσίας. Η μακροχρόνια διαμάχη της Ελλάδας με την Τουρκία, και σε 

μικρότερο βαθμό με τη Βουλγαρία, για τον πολιτικό και ιδεολογικό έλεγχο της 

μειονότητας μαζί με την εγγενή ποικιλομορφία της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Δ.Θράκης επιδρούν καταλυτικά στην ταυτότητα των κατοίκων της Δ.Θράκης και 

ιδιαίτερα όσων ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα (Τρουμπέτα 2001, 

Τσιμπιρίδου 2005, Ασκούνη 2006, Dragonas 2014).  Η υπαρκτή ανομοιογένεια εντός 

της μουσουλμανικής μειονότητας δε θα πρέπει να νοείται ως μια παγιωμένη και 

απόλυτα διακριτή κατάσταση. Αντίθετα μάλλον η σχέση μεταξύ γλώσσας, 

εθνοτικότητας και πολιτισμικού υπόβαθρου απέχει από το να μπορεί να θεωρηθεί 

μονοσήμαντα, καθώς αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική 

πραγματικότητα, τις κοινωνικο-πολιτικές διαμάχες και τις ορατές και αόρατες 

ηγεμονικές σχέσεις που αναπαράγονται (Τρουμπέτα 2001:19-21,Τσιμπιρίδου 2005 

Ασκούνη 2006:23). Σε μια κοινωνία που διακρίνεται από έντονες ιεραρχίες, 

ταξινομήσεις και προσπάθειες επιβολής στεγανών μεταξύ των κοινωνικών και 

εθνοτικών ομάδων, το πεδίο της ταυτότητας εξουσιάζεται από τις αμφίπλευρες 

(Ελλάδα-Τουρκία) διαδικασίες ετεροπροσδιορισμού του ‘σώματος’ της μειονότητας 

με ιδιαίτερο σημείο τριβής την πομακική συνιστώσα της. Καμιά από τις δύο πλευρές 

δε φαίνεται να δίνει σημασία στη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού των ίδιων των 

κοινωνικών υποκειμένων με αποτέλεσμα στο πεδίο αυτό τα πράγματα να είναι 

ιδιαίτερα συγκεχυμένα και αντιφατικά, οδηγώντας πολλές φορές τα ίδια τα 

υποκείμενα να επιλέξουν την σιωπή (Ασκούνη 2006:37-38, Τσιμπιρίδου 2005). Έτσι, 

λοιπόν, όπως συμπεραίνουμε, οι πολιτικο-ιστορικές παράμετροι, όπως αυτές 

καθρεφτίζονται στις κοινωνικές συγκυρίες, παίζουν τον βασικό ρόλο στις ταυτοτικές 
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κατασκευές και ανακατασκευές των μελών της μειονότητας. Ειδικότερα, όπως είδαμε 

και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πράξη του αυτοπροσδορισμού ή του 

ετεροπροσδιορισμού σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο αποτελεί κατά κύριο λόγο 

πράξη ιδεολογική και πολιτική και εκφράζεται λιγότερο με όρους πολιτισμικής, 

εθνοτικής και θρησκευτικής διαφοράς.  

Κεντρικό σημείο στην κατασκευή και διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων των 

μουσουλμάνων της Δ.Θράκης είναι η μειονοτική τους ιδιότητα, η οποία σχετίζεται 

στενά με την επιθυμία τους να συμμετέχουν ισότιμα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό 

γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των Πομάκων. Με την είσοδο τους στην 

εποχή της νεωτερικότητας οι Πομάκοι, ευρισκόμενοι πλέον στον ίδιο 

περιχαρακωμένο κοινωνικό χώρο με τα υπόλοιπα μέρη της μειονότητας, αποκτούν 

κοινή μειονοτική συνείδηση. Οι ‘εξαδιαιρέτου’ διακρίσεις εκ μέρους του ελληνικού 

κράτους απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα οδήγησαν τις εθνοτικά 

διαφορετικές ομάδες στο ίδιο περιθώριο (Τρουμπέτα 2001:121-122). 

Αντιλαμβανόμενοι πλέον τον κόσμο με εθνοτικούς όρους και μάλιστα υπο το πρίσμα 

της ελληνοτουρκικής διαμάχης, οι Πομάκοι βρέθηκαν στην ανάγκη κατασκευής και 

διεκδίκησης νέων ταυτοτήτων (Τσιμπιρίδου 2005). Έτσι, λοιπόν, ο 

αυτοπροσδιορισμός κάποιου ως Πομάκος ή ως Τούρκος (οι δύο βασικότερες τάσεις) 

κατά την Τρουμπέτα (2001:124) έχει ως κοινό σημείο του την επιθυμία των 

υποκειμένων για την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία με ισότιμους όρους και 

εκπορεύονται εν πολλοίς από την ανασφάλεια του νέου πλαισίου διαβίωσης. Η 

εθνοτική διάσταση της ταυτότητάς τους δε θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται παγιωμένο 

μέρος της συνείδησης τους αλλά μεταβλητό και πολυσήμαντο με τη δυνατότητα να 

περικλείει πολλαπλές ταυτότητες (π.χ. ιδιότητα Έλληνα, Ευρωπαίου πολίτη κ.α) 

(Michail 2003, Ασκούνη 2006:38-39).  

Διερευνώντας τις γλωσσικές πολιτικές των μουσουλμάνων γονέων που 

στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, κρίνεται σημαντικό για την 

έρευνά μας να κατανοηθεί το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο γεννιούνται και 

εξελίσσονται οι γλωσσικές ιδεολογίες σε σχέση και με τα θέματα ταυτότητας που 

προαναφέρθηκαν. Οι αποφάσεις των οικογενειών σχετικά με την εκπαίδευση και το 

μέλλον των παιδιών τους, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, έχουν στενή 

σχέση με την εικόνα και τις απόψεις τους για τις γλώσσες του ρεπερτορίου τους, για 
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τις εκπαιδευτικές επιλογές που έχουν στη διάθεση τους αλλά και τη γενικότερη 

εικόνα που έχουν αναφορικά με τα τεκταινόμενα στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι. 

Οι γλωσσικές ιδεολογίες, που παράγονται και συχνά αναπαράγονται σχετικά 

με τη Μειονοτική εκπαίδευση, οι γλώσσες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σ΄ αυτή 

αλλά και η σχέση της γλώσσας με ζητήματα ταυτότητας και ισότιμης συμμετοχής 

στην ελληνική κοινωνία, συνιστούν βασικά συστατικά για την κατανόηση των 

εκπαιδευτικών επιλογών των γονέων της μειονότητας.  

Εξετάζοντας τις γλωσσικές ιδεολογίες που αρθρώνονται από τον επίσημο 

‘λόγο’, ρητό ή άρρητο, αλλά και την οπτική του για τις γλωσσικές ιδεολογίες, ο 

Μοσχονάς (2003) υποστηρίζει ότι οι διάφορες γλωσσικές ιδεολογίες που οι διάφορες 

ομάδες συμφερόντων εκφράζουν υπόκεινται σε μια κοινή πρακτική και σε ένα κοινό 

πλαίσιο. Αναφερόμενος σε θέματα που σχετίζονται στενά με τη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία, αλλά και γενικότερα στις 

ομάδες που ασχολούνται με τη μειονοτική εκπαίδευση, τονίζει ότι οι σχεδιασμοί 

γίνονται υπό το πρίσμα μιας αφομοιωτικής ιδεολογίας. Σύμφωνα με την άποψή του η 

αφομοιωτική αυτή ιδεολογία σχετίζεται στενά με γλωσσικές ιδεολογίες που ευνοούν 

τη μονογλωσσία. Ο ίδιος σχολιάζοντας τις γλωσσικές ιδεολογίες που σχετίζονται με 

τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως αυτή νοείται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 

μειονοτικής εκπαίδευσης, τονίζει ότι αυτές βρίσκονται εντός ενός πλέγματος 

υπόρρητων αφομοιωτικών πολιτικών. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 

εφαρμογής ορθών διαπολιτισμικών πρακτικών προσκρούει στη μόνιμη θεσμική 

αδράνεια που ταλανίζει τη μειονοτική εκπαίδευση.  

Εντός αυτού του περιβάλλοντος οι μουσουλμάνοι γονείς αντιμετωπίζουν 

τεράστια διλήμματα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που πρέπει να 

ακολουθήσουν για τα παιδιά τους. Οι γλωσσικές τους ιδεολογίες και η αίσθηση της 

ταυτότητάς τους παίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία των διλημμάτων αυτών. Το 

κεντρικότερο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι γονείς αυτοί είναι το είδος της 

εκπαίδευσης την οποία θα ακολουθήσουν τα παιδιά τους. Η υπεράσπιση της 

ιδιαίτερης ταυτότητας της μειονότητας με την οποία συνδέεται το μειονοτικό σχολείο 

από τη μία και η φροντίδα για την πρόοδο του παιδιού και την κοινωνική του άνοδο 

με την οποία συνδέεται το δημόσιο σχολείο από την άλλη αποτελεί το κρισιμότερο 
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δίλημμα για πολλές οικογένειες. (Ασκούνη 2006:170-171, Νοταράς 2008). Όπως 

διαφαίνεται, για κάποιες οικογένειες η επιθυμία για ισότιμη συμμετοχή στην 

κοινωνία αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο από την υπεράσπιση της μειονοτικής 

ταυτότητας που συμβολίζει το μειονοτικό σχολείο (Ασκούνη 2006:170). Οι 

γλωσσικές ιδεολογίες που αναγνωρίζουν την ελληνομάθεια ως το μοναδικό μέσο 

κοινωνικής επιτυχίας και ανόδου είναι πολύ ισχυρές στις οικογένειες αυτές. 
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Κεφάλαιο 4. Το θεωρητικό πλαίσιο του Bernard Spolsky περί της 

οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής (family language policy) 

 

  

Βασικό σκοπό της ερευνητικής μας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των 

οικογενειακών γλωσσικών πολιτικών ενός αριθμού μουσουλμανικών οικογενειών του 

Ν.Ξάνθης που στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

συζητηθούν τα βασικά σημεία του θεωρητικού πλαισίου του Spolsky (2004) περί της 

οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής με την αρωγή του οποίου θα επιχειρηθεί η 

περιγραφή και ανάλυση του προς διερεύνηση θέματος.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της γλωσσικής πολιτικής στο 

θεωρητικό πλαίσιο του Spolsky είναι ότι αυτή ενυπάρχει και ασκείται ποικιλοτρόπως 

σε όλους τους χώρους γλωσσικής χρήσης (domains), κάθε μεγέθους. Θεωρητικά, 

μπορεί να αφορά τις γλωσσικές πολιτικές σε επίπεδο υπερεθνικών οργανισμών και να 

καταλήγει ακόμα και στο επίπεδο της γειτονιάς, της οικογένειας και τέλος του 

ατόμου (2004:40,  2012:3).  Βασική ιδέα του θεωρητικού μοντέλου του Spolsky είναι 

ο διαχωρισμός της κύριας έννοιας του, της γλωσσικής πολιτικής, σε τρείς 

συνιστώσες: 1) τις γλωσσικές πρακτικές (language practices), 2) τις γλωσσικές 

πεποιθήσεις και τη γλωσσική ιδεολογία (language beliefs and ideology) και, 3) τη 

γλωσσική διαχείριση (language management).  

Ο όρος «γλωσσικές πρακτικές» είναι οι παρατηρούμενες συμπεριφορές και 

επιλογές, το τι πραγματικά κάνουν οι άνθρωποι. Συμπεριλαμβάνουν τα γλωσσικά 

στοιχεία που επιλέγουν και η ποικιλία των γλωσσών που χρησιμοποιούν σε διάφορες 

επικοινωνιακές περιστάσεις. Μπορούμε να μιλάμε για μια ‘πολιτική’ μέχρι το σημείο 

που οι πρακτικές διέπονται από κανονικότητα και προβλεψιμότητα (Spolsky 2007).  

Οι γλωσσικές πεποιθήσεις και η γλωσσική ιδεολογία αποτελούν το δεύτερο 

σημαντικό μέρος της γλωσσικής πολιτικής. Οι γλωσσικές πεποιθήσεις αφορούν «τη 

γλώσσα και τη γλωσσική χρήση» (Spolsky 2004:5). Η γλωσσική ιδεολογία, ειδικότερα, 



48 

 

αναφέρεται στη συναίνεση (consensus) μίας κοινότητας σχετικά με την αξία που 

αποδίδεται σε κάθε μία από τις γλωσσικές ποικιλίες στο ρεπερτόριό της (2004:14). 

Για τον χώρο της οικογένειας αυτό περιλαμβάνει τις απόψεις των ομιλητών της 

οικογένειας για την αισθητική, συμβολική και οικονομική αξία των γλωσσών του 

ρεπερτορίου τους και την καταλληλότητα χρήσης τους σε διάφορους χώρους, για τη 

σημασία της διατήρησης της μητρικής τους γλώσσας κ.α (Spolsky 2004:5).   

Το τρίτο συστατικό της γλωσσικής πολιτικής είναι η γλωσσική διαχείριση 

(language management). Ο όρος ‘γλωσσική διαχείριση’ αναφέρεται στην κάθε ρητή 

και παρατηρήσιμη προσπάθεια που γίνεται, από ένα άτομο ή μια ομάδα, που έχει ή 

ισχυρίζεται ότι έχει εξουσία πάνω στους συμμετέχοντες στον χώρο, προκειμένου 

αυτοί να τροποποιήσουν τις γλωσσικές πρακτικές ή τις πεποιθήσεις τους (Spolsky 

2007:4). Σε μια μειονοτική οικογένεια, για παράδειγμα, γλωσσική διαχείριση θα 

μπορούσε να αποτελέσει η επιτακτική προτροπή του γονέα ή των γονιών να ομιλείται 

μόνο η μειονοτική γλώσσα κατά τα οικογενειακά γεύματα ή ακόμα και οι 

προσπάθειες διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της οικογένειας στον χώρο του 

σπιτιού. Σύμφωνα με έρευνες, ένας από τους αποδοτικότερους τρόπους γλωσσικής 

διαχείρισης είναι οι συστηματικές προσπάθειες από τους γονείς με στόχο την 

ανάπτυξη εγγραματισμού στη μειονοτική γλώσσα μέσω διάφορων στρατηγικών 

(Obied 2009, Stavans 2012, Χατζηδάκη και Μαλιγκούδη 2012).  

H σχέση μεταξύ των τριών αυτών δομικών στοιχείων της γλωσσικής 

πολιτικής είναι στενή αλλά όχι απόλυτη (Spolsky 2004:186). Οι γλωσσικές πρακτικές 

δεν μπορούν να νοηθούν έξω από το κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι, οι πεποιθήσεις των 

ατόμων της οικογένειας λ.χ. για την κατάλληλη γλώσσα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί στον χώρο του σπιτιού αποτελεί επιλογή που επηρεάζεται από 

ποικίλους γλωσσικούς, ενδοοικογενειακούς αλλά και μη γλωσσικούς εξωτερικούς 

παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις γλωσσικές ιδεολογίες και 

πεποιθήσεις των μελών της οικογένειας και πολλές φορές τις ίδιες τις γλωσσικές 

πρακτικές του σπιτιού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει κάποιες φορές σε 

συνειδητές προσπάθειες γλωσσικής διαχείρισης εντός της οικογένειας. Αυτό μπορεί 

να μεταφραστεί σε προσπάθειες εκ μέρους των γονέων να διατηρήσουν την 

κληρονομημένη γλώσσα του σπιτιού ή ακόμα και να πείσουν τα παιδιά τους να 

μάθουν την πλειονοτική γλώσσα παράλληλα ή μη με τη μειονοτική (Spolsky 2005).  
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4.1 Οι γλωσσικές πρακτικές 

 

 

Οι γλωσσικές πρακτικές αποτελούν το άμεσα παρατηρήσιμο κομμάτι της 

γλωσσικής πολιτικής της οικογένειας. Κατά τον Spolsky (2005), αποτελούν το πρώτο 

βήμα στη διερεύνηση της γλωσσικής συμπεριφοράς μιας γλωσσικής κοινότητας 

(speech community). Σε αντίθεση με έναν πιθανό γλωσσικό προγραμματισμό εκ 

μέρους των γονέων, που αν μείνει ανεφάρμοστος παραμένει μόνο μια πιθανότητα, οι 

γλωσσικές πρακτικές αποτελούν κάτι το απτό, μία γλωσσική πραγματικότητα. Όντως, 

με μια αναδρομή στη σχετική βιβλιογραφία παρατηρεί κανείς ότι σε πολλές 

περιπτώσεις οι θετικές στάσεις των γονέων απέναντι στη μητρική γλώσσα δεν 

καταλήγουν πάντα σε προσπάθειες για τη διατήρηση της (Fishman 1991:91, King 

2000, Baker 2001:112, Slavick 2001, Schwartz 2010, Yu 2010, 2014). Σε μια έρευνα 

της Schwartz σε ρωσικής καταγωγής Εβραίους δεύτερης γενιάς στο Ισραήλ, 

σημειώνεται ότι οι αναφορές των παιδιών των οικογενειών που πήραν μέρος φάνηκε 

να αντικατοπτρίζουν ορθότερα σε σχέση με τις δηλώσεις των γονέων τις γλωσσικές 

πρακτικές και τη γενικότερη γλωσσική πολιτική της οικογένειας (2008:415). Στην 

ίδια έρευνα η αντίφαση που συχνά παρατηρείται μεταξύ της δηλωμένης αφοσίωσης 

εκ μέρους των γονέων στη διατήρηση της μητρικής γλώσσας και των γλωσσικών 

πρακτικών που τελικά εφαρμόζουν, αποδίδεται στην υποχώρηση των γονέων υπό το 

βάρος των αντιμαχόμενων γλωσσών. Η συνύπαρξή τους εντός της οικογένειας 

φαίνεται η ευκολότερη λύση. Σε μία σύνοψη τριών ερευνών αναφορικά με τις 

αλβανικές οικογένειες στον ελληνικό χώρο (Chatzidaki & Maligkoudi 2012) 

αναφέρεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος των γονέων, ενώ διαφαίνεται η επιθυμία να  

διατηρηθεί η αλβανική γλώσσα, δε γίνονται προσπάθειες συστηματικής και σταθερής 

χρήσης στον χώρο του σπιτιού. Οι ερευνήτριες συμπεραίνουν ότι η γλώσσα για την 

οποία καταβάλονται μεγαλύτερες προσπάθειες για την καλή εκμάθησή της είναι τα 

ελληνικά και όχι τα αλβανικά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι καίριας σημασίας για 
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την εφαρμογή μιας επιτυχούς οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής με στόχο τη 

γλωσσική διατήρηση και τη διγλωσσία, πέρα από την αποδοτικότητα των 

στρατηγικών που θα επιλεχθούν, είναι η συνέπεια και η επιμονή με την οποία αυτές 

θα εφαρμοστούν (Κing et al. 2008). Η ρητή εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής και 

των γλωσσικών στρατηγικών που αυτή εμπεριέχει, αποτελεί ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό που θεωρείται ότι ενισχύει την επιλογή της μητρικής γλώσσας εκ 

μέρους των παιδιών της οικογένειας (Kasuya 1998 στο King et al. 2008, Yu 2014).  

Αναλύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική χρήση και τις 

γλωσσικές πρακτικές στο σπίτι διάφοροι ερευνητές έχουν τονίσει τη σημασία της 

ηλικίας στη γλωσσική συμπεριφορά. Ένα μοτίβο που συναντιέται στις περισσότερες 

έρευνες και σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα (ιδιαίτερα δε στα μεταναστευτικά) 

είναι μια εμφανής γλωσσική διαφοροποίηση στις διάφορες γενιές της οικογένειας. Με 

βάση το μοτίβο αυτό, στους μεγαλύτερους ηλικιακά εντός της οικογένειας 

(παππούδες, γιαγιάδες, κ.α) παρατηρείται η συχνότερη χρήση της εθνοτικής γλώσσας. 

Στην ενδιάμεση γενιά (γονείς) φαίνεται να παρεισφρύει, σε διάφορους βαθμούς, η 

χρήση της πλειονοτικής γλώσσας παράλληλα με τη χρήση της εθνοτικής γλώσσας και 

τέλος, στα νεότερα μέλη της οικογένειας (παιδιά της οικογένειας, ξαδέρφια, φίλοι) 

σημειώνεται η μεγαλύτερη διείσδυση της πλειονοτικής γλώσσας και υποχώρηση της 

Γ1 των γονέων (Νεράντζη 2003, Yagmur & Akinci 2003, Zhang 2004, Wright & 

Kurtoğlu-Hooton 2006, Namei 2008, Nesteruk 2010, Chatzidaki & Maligkoudi 2012, 

Doyle 2013, Ferguson 2013). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη γλωσσική χρήση 

των παιδιών, η εθνοτική γλώσσα χρησιμοποιείται συνήθως σε πολύ υψηλό βαθμό με 

τα μεγαλύτερα ηλικιακά μέλη της οικογένειας και σε διάφορους βαθμούς με τους 

γονείς. Η δε πλειονοτική γλώσσα χρησιμοποιείται (πολλές φορές σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τη Γ1) στην επικοινωνία τους με τα μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέρφια, τα 

ξαδέρφια και τους φίλους από το σχολείο αλλά και εκτός σχολείου (Clyne 1991, 

Janik 1996, Χατζηδάκη 2005, Gogonas 2009, Ξενικάκη 2010). Πολύ συχνό 

φαινόμενο επί αυτού είναι οι γονείς να επιλέγουν την εθνοτική γλώσσα στη 

συνομιλία τους με τα παιδιά και αυτά να απαντούν στην πλειονοτική (Τσοκαλίδου 

2005, Χατζηδάκη 2005, Γκαϊνταρτζή 2012). Eδώ πρέπει να τονιστεί ότι παρόλη τη 

διείσδυση της πλειονοτικής γλώσσας σε διάφορους βαθμούς, η συνηθέστερη 

περίπτωση είναι η εθνοτική γλώσσα να κυριαρχεί στην επικοινωνία μεταξύ των 
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μελών της οικογένειας, όπως και η επιθυμία διατήρησης αυτής (Wright & Kurtoğlu-

Hooton 2006, Namei 2008, Extra & Yagmur 2009, Yu 2010, Γκαϊνταρτζή 2012). Οι 

πρακτικές αυτές της νεότερης γενιάς της εθνοτικής ομάδας κάνουν πολλούς 

ερευνητές να θεωρήσουν τα παιδιά ως «εν δυνάμει μοχλούς της γλωσσικής 

μεταστροφής» (Spolsky 2004:45). Αντίστροφο ρόλο αναλαμβάνουν οι παππούδες και 

οι γιαγιάδες οι οποίοι θεωρούνται ως ενισχυτές της γλωσσικής διατήρησης, ειδικά 

όταν δεν γνωρίζουν την πλειονοτική γλώσσα και κάνουν χρήση αποκλειστικά της 

εθνοτικής (Clyne 1991, Wright & Kurtoğlu-Hooton 2006, Gogonas 2009).  

Ο παράγοντας ‘ηλικία’ αναφορικά με τη γλωσσική χρήση και τις γλωσσικές 

πρακτικές είναι στενά συνδεδεμένος με τον ρόλο του σχολείου και του εκτός του 

σπιτιού περιβάλλοντος στη γλωσσική κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η είσοδος του 

παιδιού στη σχολική ζωή αποτελεί σημαίνοντα παράγοντα αλλαγών στις γλωσσικές 

πρακτικές της οικογένειας αλλά και στους χώρους χρήσης της γλώσσας εντός του 

χώρου του σπιτιού. Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει τη σημαντική επίδραση των 

συνομηλίκων (φίλων και συμμαθητών) στην αύξηση της χρήσης της πλειονοτικής 

γλώσσας εκ μέρους των παιδιών, εκτός και εντός της οικογένειας (Li Wei 1994:150, 

Hogan-Brun & Ramoniene 2005, Χατζηδάκη 2005). Eπιπλέον, οι νόρμες και η 

πλειονοτική γλώσσα, που ευνοούνται από το κυρίαρχο (μονογλωσσικό συνήθως) 

δημόσιο σχολείο, πολύ συχνά δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των γονέων να 

επιβάλλουν μια γλωσσική πολιτική προς όφελος της εθνοτικής γλώσσας (Νamei 

2008, De Capua & Wintergest 2009, Νesteruk 2010, Ferguson 2013). Τα κοινωνικά 

δίκτυα των μελών της οικογένειας παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις γλωσσικές 

πρακτικές τους εκτός και εν τέλει εντός του σπιτιού. Ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές 

παρατηρείται ότι στον εξω-οικογενειακό χώρο και ιδιαίτερα στο σχολείο γίνεται 

μεγαλύτερη χρήση της πλειονοτικής γλώσσας, καθώς η μονογλωσσία αποτελεί μια 

άτυπη νόρμα, η οποία εσωτερικοποιημένη από τα παιδιά οδηγεί τη μητρική τους 

γλώσσα στον αποκλεισμό (Τσοκαλίδου 2005, Γκαϊνταρτζή 2012, Gkaintartzi, Kiliari 

& Tsokalidou 2014). Βέβαια, η επιλογή εκ μέρους των γονέων ενός σχολείου στο 

οποίο παρέχεται η εκμάθηση της εθνοτικής γλώσσας (αν υπάρχει αυτή η επιλογή) 

βοηθάει στη χρήση και στήριξη της εθνοτικής γλώσσας εκτός της οικογένειας.  

Η επιρροή του σχολείου γίνεται εμφανής στην επέκταση της πλειονοτικής 

γλώσσας στους χώρους γλωσσικής χρήσης της οικογένειας (Yu 2010, Γκαϊνταρτζή 
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2012, Yu 2014). Σε έρευνα της Γκαϊνταρτζή (2012:235-236) σε αλβανικές 

οικογένειες στην Ελλάδα διαφαίνεται ένας διαχωρισμός στις γλωσσικές πρακτικές 

των γονέων όσον αφορά τις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας της οικογένειας. 

Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα αλβανικά χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις 

καθημερινές οικογενειακές περιστάσεις, τα ελληνικά προτιμούνται αποκλειστικώς 

στην προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο και από την πλευρά των παιδιών και 

από την πλευρά των γονιών. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η προτίμηση της 

Ελληνικής αποτελεί μια ενσυνείδητη στρατηγική των γονέων ώστε να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της γλώσσας-στόχου του σχολείου (τα 

ελληνικά), δείχνοντας έτσι μία ‘συμμόρφωση΄ με τις κυρίαρχες σχολικές 

αντιλήψεις
11

. Η χρήση των αλβανικών στις υπόλοιπες καθημερινές δραστηριότητες 

αποτελεί, κατά την ίδια, μια αντίθετη στρατηγική που έχει ως στόχο τη γλωσσική 

διατήρηση της Αλβανικής. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική αιτία για την 

επιλογή της πλειονοτικής γλώσσας από τα παιδιά κατά την προετοιμασία των 

μαθημάτων του σχολείου, αλλά και σε άλλες γλωσσικές περιστάσεις, αποτελεί σε 

κάποιες περιπτώσεις η μειωμένη γλωσσική ικανότητα στην εθνοτική γλώσσα, ειδικά 

στις ενεργητικές δεξιότητες της γλώσσας (γραφή, ανάγνωση) (Zhang 2004, 

Γκαϊνταρτζή 2012, Yu 2014).  

 H επιρροή της γλωσσικής χρήσης των γονέων σε αυτή των παιδιών όπως και 

η συνεισφορά των ίδιων των παιδιών στις γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας 

αποτελούν κεντρικά θέματα στην κατανόηση της γλωσσικής πολιτικής της 

οικογένειας. Σε έρευνα της De Houwer (2007) σε μετανάστες στο Βέλγιο 

διερευνήθηκαν τα μοτίβα γλωσσικής χρήσης των γονέων και η σχετική επιτυχία τους 

στη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας. Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερο 

επιτυχημένα μοντέλα ήταν είτε αυτά στα οποία και οι δύο γονείς μιλούσαν την 

εθνοτική γλώσσα, είτε αυτά στα οποία ο ένας γονέας μιλούσε την εθνοτική γλώσσα 

και ο άλλος γονέας την εθνοτική παράλληλα με την πλειονοτική. Παρόλ’ αυτά, η 

ειδοποιός διαφορά για μια γλωσσική χρήση που ευνοεί την εθνοτική γλώσσα ήταν 

στο πώς συνδυάζονταν και χρησιμοποιούνταν οι γλώσσες της οικογένειας από τους 

γονείς. Η ερευνήτρια επιπλέον παρατηρεί ότι, παρόλο που πολλοί γονείς συχνά 

ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που υποτίθεται ότι οδηγούν σε κατάκτηση της 

                                                             
11

 Για περισσότερα περί των σχολικών αντιλήψεων των δασκάλων αναφορικά με τη γλωσσική χρήση 

στο σπίτι αλλά και τις πρακτικές των γονιών δες Σκούρτου 2004, Χατζηδάκη 2006, 2007. 
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διγλωσσίας από το παιδί (π.χ. τη στρατηγική «ένας γονέας-μια γλώσσα» –‘one 

parent-one language strategy’/OPOL), η χρήση της πλειονοτικής γλώσσας είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη στα παιδιά της οικογένειας. Η ίδια δίνει έμφαση στη σωστή 

χρήση συνομιλιακών στρατηγικών (discourse strategies) και μοτίβων γλωσσικής 

χρήσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της γλωσσικής διατήρησης. 

 Σε κάποιες έρευνες για τις οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές τα τελευταία 

χρόνια δίνεται έμφαση στη σημασία του ρόλου των παιδιών στη διαμόρφωση των 

γλωσσικών πρακτικών αλλά και ιδεολογιών της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

παιδιά θεωρούνται ως ‘μεσολαβητές’ και ‘παράγοντες΄ της οικογενειακής γλωσσικής 

πολιτικής (agents of family language policy) (Luykx 2005, Fogle & King 2012, King 

2013, Fogle 2013, Palviainen & Boyd 2013).  Κατά τη Luykx (2005), παρατηρείται 

μια απομάκρυνση από τις παραδοσιακές θεωρήσεις της γλωσσικής κοινωνικοποίησης 

κατά τις οποίες τα παιδιά αποτελούν τους παθητικούς ‘δέκτες’ της γλωσσικής 

κοινωνικοποίησης εκ μέρους των γονέων. Η ίδια αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις 

(π.χ. ιδιαίτερα σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα και σε συνθήκες ραγδαίου 

εκμοντερνισμού) τα παιδιά διαδραματίζουν έναν κοινωνικοποιητικό ρόλο στα 

δρώμενα εντός του οικογενειακού χώρου εξαιτίας της ευρύτερης πρόσβασης τους στα 

γλωσσικά αγαθά της πλειονοτικής κοινωνίας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία 

παίζει το σχολείο και οι κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες από τον εξω-οικογενειακό 

χώρο (Luykx 2005, ΜcCarty, Romero-Little, Warhol & Zepeda 2009, Fogle & King 

2012, King 2013, Fogle 2013). Οι οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές που 

σχετίζονται με τον εγγραματισμό και τον θεσμό του σχολείου αποτελούν ένα 

κεντρικό πεδίο στη διαπραγμάτευση της γλωσσικής πολιτικής της οικογένειας μεταξύ 

παιδιών και γονέων. Η έμμεση πίεση απo το σχολείο για τη γλωσσική χρήση της 

πλειονοτικής στο σπίτι, η επιθυμία των γονέων για την ακαδημαϊκή πρόοδο του 

παιδιού τους και οι προσπάθειες για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των 

παιδιών αποτελούν κίνητρα για αυξημένη χρήση της πλειονοτικής στο σπίτι και 

μετασχηματίζουν τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές (Luykx 2005). Πολύ συχνά 

τα παιδιά αντιστέκονται στις γλωσσικές πρακτικές των γονέων τους και 

διαπραγματεύονται την οικογενειακή γλωσσική πολιτική μέσω των καθημερινών 

οικογενειακών αλληλεπιδράσεων (Fogle & King 2012, Κing 2013). Η κατασκευή των 

γλωσσικών ιδεολογιών σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί μια συνεργατική διαδικασία 
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μεταξύ των γονέων και παιδιών και επηρεάζεται έντονα από τις προσωπικές εμπειρίες 

των μελών της οικογένειας αλλά και από τις γλωσσικές ιδεολογίες των συμμαθητών, 

του σχολείου και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (Κing 2013, Palviainen & 

Boyd 2013). Με τη σειρά της η διαδικασία αυτή μετασχηματίζει και αναδιαμορφώνει 

διαρκώς τις γλωσσικές πρακτικές και τη συνολικότερη γλωσσική πολιτική της 

οικογένειας. 

 

 

4.2 Γλωσσικές πεποιθήσεις και γλωσσική ιδεολογία 

 

 

Οι γλωσσικές πεποιθήσεις και γλωσσικές ιδεολογίες μας προσφέρουν 

σημαντικές ενδείξεις για να κατανοήσουμε τη γλωσσική πολιτική μιας οικογένειας. 

Σημαντικότατος παράγοντας που επηρεάζει τις γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες 

των μελών της οικογένειας, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι το εξω-

οικογενειακό περιβάλλον. Το κάθε άτομο της οικογένειας πέρα από τον οικογενειακό 

χώρο συμμετέχει παράλληλα και σε άλλους κοινωνιογλωσσικούς χώρους, όπως π.χ. 

το σχολείο, ο εργασιακός χώρος, ο χώρος της θρησκείας, κ.α. Οι γλωσσικές 

πρακτικές και ιδεολογίες που συναντούν σε αυτούς τους χώρους αλληλεπιδρούν και 

μετασχηματίζουν και τις δικές τους. Οι μετασχηματισμένες αυτές ιδέες μεταφέρονται 

στον χώρο του σπιτιού τροποποιώντας και τις γλωσσικές πρακτικές του (Spolsky 

2007:5).  Οι γλωσσικές ιδεολογίες που παράγονται και αναπαράγονται στο κοινωνικό 

περιβάλλον είναι πολλαπλές και οι μεταξύ τους αντιφάσεις αποτελούν γενεσιουργό 

τμήμα των γλωσσικών πολιτικών. Κατά τη Shohamy (2006:40,45) η γλώσσα και οι 

ιδεολογίες που παράγονται από και μέσω αυτής  αποτελούν ουσιώδες συστατικό στις 

διαμάχες για την πρόσβαση στην εξουσία και τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

πόρους που αυτή συνεπάγεται. Οι γλωσσικές πολιτικές και οι μηχανισμοί, αφανείς 

(covert) και εμφανείς, που εμπεριέχονται σε αυτές αποτελούν ένα χρηστικό εργαλείο 
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στη συνεχή διαμάχη μεταξύ των ιδεολογιών αυτών. Φυσικά, οι κοινωνικές ελίτ έχουν 

μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρήση αυτών των μέσων και μηχανισμών (Shohamy 

2006:54). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμά τέτοιου μηχανισμού είναι η κρατική 

εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τη γλώσσα.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρα για τις αποφάσεις των 

γονέων αναφορικά με τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας είναι οι πολιτικοί, οι 

κοινωνικο-οικονομικοί και οι πολιτισμικοί. Οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να 

νοηθούν ως αυτόνομοι και στατικοί αλλά μπορούν να ειδωθούν ως συγκοινωνούντα 

δοχεία με πολύπλευρες και δυναμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. 

 Ξεκινώντας από τους πολιτικούς παράγοντες, η ιστορική θέση μιας 

μειονότητας, οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχει συσσωρεύσει και οι 

σχέσεις εξουσίας εντός της κοινωνίας δρουν ως πρίσμα αναφορικά με την εικόνα που 

τα μέλη της αποκτούν για την εκπαίδευση και τις γλώσσες του κοινωνικού 

ρεπερτορίου που τους περιβάλλει. Κατά την Curdt-Christiansen, η εικόνα που 

αποκτούν τα μέλη μιας μειονότητας για τις ανισότητες στην κοινωνία και για το αν η 

μητρική τους γλώσσα αποτελεί πρόβλημα προς επίλυση ή κοινωνικό εφόδιο, δρα ως 

αόρατη δυνάμη στον σχεδιασμό της γλωσσικής πολιτικής τους (2009:361-362). Στην 

έρευνα των King & Fogle (2006:704), που εξέταζε την οπτική γωνία των δίγλωσσων 

γονέων πάνω στη γλωσσική πολιτική τους αναφέρεται ότι πέρα από το οικογενειακό 

και φιλικό περιβάλλον και τις δημόσιες συζητήσεις για τη διγλωσσία, οι προσωπικές 

εμπειρίες των γονέων έπαιζαν τον κυριότερο ρόλο στη διαμόρφωση της γλωσσικής 

πολιτικής της οικογένειας. Σε κάποιες περιπτώσεις (ειδικά σε πρώην αποικιοκρατικά 

περιβάλλοντα) οι συσσωρευμένες εμπειρίες κοινωνικής ανισότητας μπορούν να 

δημιουργήσουν στις οικογένειες, και ειδικότερα στα νεότερα μέλη τους αισθήματα 

ντροπής και ανασφάλειας για τη μητρική τους γλώσσα με αποτέλεσμα την 

απεμπόληση της εθνοτικής γλώσσας και την υιοθέτηση της πλειονοτικής (ΜcCarty, 

Romero-Little, Warhol & Zepeda 2009). 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα διαφόρων ερευνών, στον ελληνικό και διεθνή 

χώρο, οι κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες που διαχέονται μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος αλλά και των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε, επηρεάζουν τους γονείς και τους 

εκπαιδευτές στις απόψεις τους και πολύ συχνά και στις πρακτικές τους (ΜcCarty, 
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Romero-Little, Warhol & Zepeda 2009, Γκαϊνταρτζή 2012). Οι κυρίαρχοι λόγοι 

(discources) που επηρεάζουν τις γλωσσικές ιδεολογίες του οικογενειακού χώρου, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνοι που ασκούν επιρροή, διαπνέονται από την 

οπτική της μονογλωσσίας και της αδιαφορίας απέναντι στις μειονοτικές γλώσσες  

(Pacini-Ketchabaw & Armstrong De Almeida 2006, Γκαϊνταρτζή 2012).     

Στενά συνδεδεμένοι με τους πολιτικούς παράγοντες είναι οι κοινωνικο-

οικονομικοί. Για πολλούς ερευνητές, η επιθυμία των γονέων για την πρόοδο των 

παιδιών τους, για ένα καλύτερο αύριο και για οικονομική επιτυχία και κοινωνική 

ανέλιξη, αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο στη γλωσσική επιλογή και χρήση. Η 

εργαλειακή και πρακτική αξία μιας γλώσσας, συνήθως της επικρατούσας, σε μια 

κοινωνία μπορεί να φανεί ισχυρότερη από την αξία της μειονοτικής εθνοτικής 

γλώσσας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι μόνο συμβολική. Σε έρευνα της Bennett σε 

Ολλανδούς μετανάστες δεύτερης γενιάς της Αυστραλίας διαφαίνεται ότι η σχεδόν 

αποκλειστικά συμβολική χρήση στην οποία έχουν περιέλθει τα ολλανδικά κάνει 

δύσκολη, αν και όχι αδύνατη όπως τονίζεται, την επαναφορά τους ως κύριας 

γλώσσας του σπιτιού. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στην ίδια έρευνα η συγγραφέας 

αποφαίνεται ότι η συμβολική χρήση των ολλανδικών μπορεί να συνεχιστεί επ’ 

αόριστον, στον ρόλο του δείκτη μιας ιδιαίτερης εθνοτικής μεταναστευτικής 

ταυτότητας. Αυτή η συμβολική λειτουργία, στην περίπτωση αυτή, δεν έρχεται σε 

σύγκρουση με την επικρατούσα αγγλική γλώσσα, η οποία κατέχει την υψηλότερη 

αξία στην γλωσσική αγορά της Αυστραλίας (1997:66). Σε μια άλλη έρευνα σε 

Μαλτέζους μετανάστες στον Καναδά διαφαίνεται ότι η χαμηλή εκτίμηση με την 

οποία περιέβαλλαν τη μαλτέζικη γλώσσα οι συμμετέχοντες σχετίζεται στενά με τη 

χαμηλή οικονομική της αξία, ως γλώσσας περιορισμένης πληθυσμιακής εμβέλειας, 

και συνεκδοχικά με την αδυναμία της να λειτουργήσει ως ισχυρό πολιτισμικό και 

εθνοτικό σύμβολο. Πράγματι, η γλωσσική μεταστροφή στην κοινότητα αυτή είναι 

ραγδαία (Slavik 2001). 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση των γλωσσικών πεποιθήσεων και 

ιδεολογιών των μελών της οικογένειας είναι μια διαδικασία δυναμική και πολύπλοκη.  

Οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, καθώς αποτελούν βασικότατη επιρροή στη 

διαδικασία αυτή, έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τους πολιτισμικούς παράγοντες. Η 
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αλληλεπίδραση  όλων των παραγόντων που προαναφέρθηκαν αποτελεί τον καταλύτη 

για τον σχηματισμό των γλωσσικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών.  

Η αξία που δίνεται σε μια γλώσσα αντικατοπτρίζει εν μέρει και την κοινωνική 

και πολιτισμική υπόσταση αυτού που τη μιλά. Έτσι, η γλώσσα λειτουργεί πέρα από 

οικονομικό εργαλείο και ως φορέας ταυτότητας και συνοχής. Πολλές έρευνες έχουν 

διαπιστώσει τη θετική σχέση της συμβολικής χρήσης της γλώσσας με τη γλωσσική 

διατήρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Έλληνες μετανάστες της 

Αυστραλίας. Η κεντρική θέση που έχει η ελληνική γλώσσα, μαζί με τη θρησκεία και 

την οικογένεια, στην ταυτότητα των Ελληνο-αυστραλών και οι θετικές στάσεις που 

επιδεικνύουν για τη μεταβίβαση της στη νέα γενιά έχουν συμβάλει στο να θεωρείται 

αυτή η μεταναστευτική ομάδα ως ιδιαίτερα ανθεκτική στη γλωσσική μεταστροφή 

(Bradshaw 2006). Σε έρευνα των Extra & Yağmur (2009) σε Τούρκους και 

Μαροκινούς στην Ολλανδία φαίνεται ότι η στενή ταύτιση των Τούρκων με τη 

μητρική τους γλώσσα εξηγεί τη μεγαλύτερη χρήση της στην οικογένεια και τη 

μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της ομάδας στη γλωσσική διατήρηση, σε σχέση με τους 

Μαροκινούς, που φάνηκε να ταυτίζονται περισσότερο με την ισλαμική θρησκεία. 

Αντιθέτως, οι Έλληνες της Πόλης συνδέουν τη γλώσσα με τη θρησκεία. Σε έρευνα 

στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, διαφάνηκε ότι η προσήλωση των 

Ελλήνων στην εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα και η ισχυρή συμβολική υπόσταση 

της ελληνικής γλώσσας, αποτελεί μια από τις λίγες ελπίδες που έχουν για να 

διατηρήσουν τη γλώσσα τους, δεδομένης της έντονης δημογραφικής φθοράς που 

υφίσταται η κοινότητά τους (Komondouros & McEntee-Atalianis 2007). 

Όπως είδαμε προηγουμένως, η γλώσσα μπορεί να εκληφθεί ως οικονομικό 

κεφάλαιο, ως σύμβολο ταυτότητας, ακόμα και τα δύο μαζί. Σε αρκετές έρευνες μέρος 

των συμμετεχόντων τόνισαν τα πιθανά οφέλη της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας 

στο γνωστικό δυναμικό των παιδιών αλλά και στους νέους ορίζοντες που ανοίγουν 

στην αγορά εργασίας και στην ισότιμη συμμετοχή στην επικρατούσα κοινωνία, δίχως 

όμως να χαθεί η προσωπική εθνοτική ταυτότητα (Pacini-Ketchabaw, Bernhard & 

Freire 2001, Curdt-Christiansen 2009, Guardado 2010, Kirch 2011). Eδώ πρέπει να 

αναφερθεί και η συναισθηματική λειτουργία που επιτελεί η γλώσσα ως παράγοντας 

οικογενειακής συνοχής. Πράγματι η μητρική γλώσσα ως συνεκτικό στοιχείο στην 
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οικογένεια αποτελεί βασικό σημείο κατά τη διαμόρφωση της γονεϊκής ιδεολογίας και 

πεποιθήσεων (Pacini-Ketchabaw, Bernhard & Freire 2001).  

 

 

 

4.3 Γλωσσική διαχείριση 

 

Η αντιπαραβολή των διαφόρων όψεων που μπορεί να πάρει η γλωσσική 

ιδεολογία και οι γλωσσικές πεποιθήσεις στο πλαίσιο της οικογένειας, αποτελούν 

πρωτεύον συστατικό για την κατανόηση της οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής 

(Spolsky 2012:7) και, όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να καταλήξουν στην εφαρμογή 

γλωσσικής διαχείρισης εντός της οικογένειας. Κατά τον Fishman (1991:6), η 

μεταβίβαση της γλώσσας στις επόμενες γενιές αποτελεί τον ουσιωδέστερο παράγοντα 

για τη γλωσσική διατήρηση. Έτσι, ο έλεγχος του γλωσσικού περιβάλλοντος του 

σπιτιού είναι καίριας σημασίας στη μεταβίβαση της γλώσσας στα παιδιά και γίνεται 

ακόμα σημαντικότερος, καθώς εμπεριέχει τη διαδικασία της γλωσσικής 

κοινωνικοποίησης του παιδιού (Spolsky 2009:17). H γλωσσική διαχείριση στο 

πλαίσιο της οικογένειας εφαρμόζεται απo τους γονείς συχνά σε συμφωνία με τις 

γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες που έχουν αυτοί αναπτύξει αλλά και σε στενή 

σχέση με τον κύριο θεσμό κοινωνικοποίησης στο κοινωνικό πεδίο, το επίσημο 

σχολείο. Ως φορέας της επίσημης γλωσσικής ιδεολογίας και κουλτούρας, που 

συνήθως είναι αυτή της κυρίαρχης ομάδας, το σχολείο λειτουργεί ως 

ομογενοποιητικό στοιχείο σε μια κοινωνία. Έτσι, ο βαθμός κατά τον οποίο η γλώσσα 

και οι νόρμες του σχολείου συμφωνούν με αυτές μιας μειονοτικής οικογένειας μπορεί 

να διευκολύνει τη σύγκλιση αλλά και τη διεύρυνση ενός πιθανού χάσματος μεταξύ 

των δύο χώρων και των μελών τους. Στην περίπτωση των Αιθιόπων γονέων στο 

Ισραήλ, η διαφορά στις πολιτισμικές οπτικές τους αναφορικά με την κατάκτηση του 

εγγραματισμού και τον ρόλο του σχολείου συγκριτικά με τις εκπαιδευτικές νόρμες 

και πρακτικές της ισραηλινής πλειοψηφίας, αποδυναμώνει την κατάκτηση 

εγγραματισμού στη Γ1 της οικογένειας, δυσχεραίνοντας έτσι την κατά τα άλλα 
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επιθυμητή από τους γονείς γλωσσική διατήρησή της. Στην περίπτωση τους η έλλειψη 

άσκησης πρακτικών εγγραματισμού στην εθνοτική γλώσσα, ειδικά μετά την είσοδο 

του παιδιού στην επίσημη εκπαίδευση, αποτελεί βασικό απότοκο της πεποίθησής 

τους ότι το σχολείο αποτελεί τον μοναδικό αξιόπιστο φορέα παροχής γνώσης και 

κοινωνικοποίησης για το παιδί τους. Η στάση τους αυτή επηρεάζει τις γλωσσικές 

πρακτικές τους, οι οποίες διακρίνονται από την έλλειψη ενεργής ανάμιξης με την 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται πολύ συχνά στα 

μεγαλύτερα αδέρφια της οικογένειας (Stavans, Olshtain & Goldzweig 2009). 

Η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 

διατήρηση της μητρικής γλώσσας εντός της οικογένειας. Το κύρος μιας μειονοτικής 

γλώσσας όταν υπάγεται στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνεται. Ο 

εγγραματισμός που προωθεί το σχολείο και η μεθοδική εκμάθηση γραφής και 

ανάγνωσης αποτελούν γνωστικές δεξιότητες που δύσκολα κατακτούνται στον χώρο 

του σπιτιού. Στην έρευνα του Γογωνά (2009) για τη γλωσσική μεταστροφή των 

Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, βρέθηκε ότι τα παιδιά της 

έρευνας είχαν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα στην ανάγνωση και τη γραφή στα 

ελληνικά παρά στη μητρική τους γλώσσα, τα αλβανικά. Το γεγονός ότι δεν παρέχεται 

οργανωμένη και επίσημη εκπαίδευση στα αλβανικά και ότι, όπως φάνηκε από την 

έρευνα, δεν έγιναν προσπάθειες από τους γονείς στο σπίτι για οργανωμένη εκμάθηση 

της μητρικής γλώσσας, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Η έλλειψη 

κοινοτικής ή κρατικής στήριξης στη μειονοτική γλώσσα κάνει ακόμα πιο σημαντική 

την εφαρμογή γλωσσικής διαχείρισης στο σπίτι, με σκοπό την ανάπτυξη 

εγγραματισμού στη μητρική γλώσσα. Πράγματι, σε πολλές έρευνες οι γονείς, 

κατανοώντας τις δυσκολίες, αφιέρωσαν χρόνο στην ανάπτυξη του εγγραματισμού 

στη μητρική γλώσσα με συνειδητή και συστηματική εκμάθηση εντός του σπιτιού (De 

Capua & Wintergerst 2009, Οbied 2009, Hashimoto & Lee 2011, Stavans 2012). Εδώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι γονείς δεν αποτελούν τα μόνα μέλη που μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εγγραματισμού. Τα αδέλφια, ειδικά στις δίγλωσσες 

οικογένειες, μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική πολιτική του σπιτιού, 

υποστηρίζοντας το ένα το άλλο στις δραστηριότητες κατάκτησης του εγγραματισμού 

(Οbied 2009). Βέβαια, τα μεγαλύτερα συνήθως διευκολύνουν τα μικρότερα στην 

κατάκτηση της Γ2 (Stavans, Olshtain & Goldzweig 2009, Chatzidaki & Xenikaki 
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2012). Αναφορικά με την επίδραση της εθνοτικής κοινότητας στην ανάπτυξη του 

εγγραματισμού ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα της Οriyama (2012) στην Αυστραλία 

κατά την οποία διερευνήθηκε η ανάπτυξη του εγγραματισμού σε οικογένειες που 

διατηρούσαν στενή επαφή με την τοπική ιαπωνική κοινότητα και σε οικογένειες που 

δεν κρατούσαν επαφή με αυτή. Η έρευνα έδειξε ότι η επίδραση της κοινότητας στην 

ανάπτυξη του εγγραματισμού αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα, καθώς μέσω 

αυτής αυξάνονται οι ευκαιρίες για επαφή και κοινωνικοποίηση με τα ιαπωνόφωνα 

κοινωνικά δίκτυα και κατ’ επέκταση και η επιθυμία ενασχόλησης με τον 

εγγραματισμό στην εθνοτική γλώσσα. Στην ίδια έρευνα οι μόνοι παράγοντες που 

ξεπερνούν σε επίδραση την κοινότητα είναι η συχνή ενασχόληση  με δραστηριότητες 

που προάγουν τον εγγραματισμό (ανάγνωση ιαπωνικών βιβλίων, έκθεση σε ποικιλία 

ιαπωνικών προγραμμάτων τηλεόρασης κ.α). Οι ίδιες αυτές δραστηριότητες με τη 

σειρά τους φάνηκε να επηρεάζονται θετικά από τον παράγοντα ‘κοινότητα’. 

Η ανάπτυξη του εγγραματισμού μέσω της οργανωμένης διδασκαλίας είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία γλωσσικής διαχείρισης. Για να είναι εφικτή όμως, πρώτα 

πρέπει να ξεκαθαρίσει το βασικότερο θέμα που απασχολεί τους γλωσσικούς 

διαχειριστές της οικογένειας: ποια/ποιες γλώσσες θα ομιλούνται στο σπίτι (Spolsky 

2009:23). Οι γονείς στις δίγλωσσες οικογένειες ακολουθούν διάφορα μοτίβα 

γλωσσικής χρήσης, που πολλές φορές αποτελούν προϊόντα συνειδητής γλωσσικής 

διαχείρισης. Η επιλογή της γλώσσας/γλωσσών που θα χρησιμοποιούνται στο σπίτι 

συνοδεύεται συχνά από διάφορες ενσυνείδητες στρατηγικές που ως στόχο έχουν την 

ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών στη γλώσσα/γλώσσες της οικογένειας. Μια από 

τις βασικότερες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους γονείς για την ενίσχυση 

της χρήσης της εθνοτικής γλώσσας είναι η ρητή επιταγή από τους ίδιους να ομιλείται 

μόνο η εθνοτική γλώσσα στον χώρο του σπιτιού (Yamamoto 2002, Pacini-Ketchabaw 

& Bernhard 2001, Lanza 2007). Παρόλαυτα στις περισσότερες περιπτώσεις η 

αυστηρή αυτή στρατηγική δε φαίνεται να πετυχαίνει το σκοπό της. Έχει παρατηρηθεί 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις στις οικογένειες με πάνω από ένα παιδί, τα παιδιά 

μεταξύ τους μιλούν την επικρατούσα γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό από την οικογενειακή γλώσσα, παρά τις όποιες γονεϊκές 

προσπάθειες (Chumak-Horbatsch 1999). Εδώ είναι ενδιαφέρον να προστεθεί ότι στην 

έρευνα του Guardado (2002:354-355) παρατηρήθηκε ότι ο τύπος της γονεϊκής 
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παρακίνησης προς τα παιδιά ώστε να χρησιμοποιούν την εθνοτική γλώσσα μπορεί να 

έχει είτε υποβοηθητικό είτε επιζήμιο χαρακτήρα. Στις οικογένειες της έρευνας που 

εμφάνισαν σημάδια γλωσσικής μεταστροφής, η γλωσσική διαχείριση ήταν αυταρχική 

και καταναγκαστική. Αντίθετα, οι οικογένειες που φάνηκε να πετυχαίνουν στη 

γλωσσική διατήρηση χρησιμοποίησαν πιο δημιουργικές και θετικές μεθόδους 

παραινέσεων.  

Άλλη στρατηγική γλωσσική διαχείρισης που χρησιμοποιείται είναι η άμεση ή 

έμμεση εμπλοκή στην εκπαίδευση του παιδιού ενός μεγαλύτερου σε ηλικία ομιλητή, 

συνήθως παππού η γιαγιάς, αν αυτό είναι εφικτό. Σε έρευνες για τη γλωσσική χρήση 

στον οικογενειακό χώρο έχει διαφανεί ο ρόλος των ηλικιωμένων μελών, συνήθως 

μεταναστών πρώτης γενιάς, ως ενισχυτών της χρήσης της εθνοτικής γλώσσας (Clyne 

1991:114, Bradshaw 2006, Schwartz 2008). Η ύπαρξη ευρύτερης οικογένειας ή έστω 

επαφών με μέλη απο τη χώρα καταγωγής συχνά χρησιμοποιείται ως στρατηγική 

ενδυνάμωσης της χρήσης της εθνοτικής γλώσσας μέσω των ταξιδιών σε αυτή (Pacini-

Ketchabaw & Bernhard 2001, Kirsch 2012). Η χρήση της γλώσσας στο φυσικό της 

περιβάλλον φαίνεται να ενδυναμώνει τις γνώσεις των παιδιών στην εθνοτική τους 

γλώσσα. Ο εμπλουτισμός του σπιτιού, με έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό (εφημερίδες, 

λογοτεχνικά βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι μουσικής και ταινιών) στη μητρική γλώσσα, 

αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα στις προσπάθειες της οικογένειας για τη συνεχή 

επαφή των παιδιών με την οικογενειακή γλώσσα. Ειδικότερα στις μεταναστευτικές 

ομάδες όπου η επαφή με άτομα από την ίδια εθνοτική ομάδα είναι σπάνια, οι 

στρατηγικές αυτές είναι ιδιαίτερης σημασίας (De Capua & Wintergerst 2009, Kirsch 

2012). Στη μελέτη του Clyne για τις μεταναστευτικές ομάδες στην Αυστραλία γίνεται 

εκτενής αναφορά στα Μ.Μ.Ε. που υποστηρίζουν τις ομάδες αυτές με τη χρήση των 

εθνοτικών γλωσσών στα προγράμματά τους. Υποστηρίζεται ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις η ύπαρξη τους λειτουργεί ως ένα είδος ανάσχεσης στη ραγδαία 

γλωσσική μεταστροφή που παρατηρείται στις μεταναστευτικές ομάδες (Clyne 

1991:114). Αναφερόμενη στους Μαλτέζους μετανάστες της Αυστραλίας η Borland 

(2006) μας αναφέρει τη σημασία των τηλεοπτικών δικτύων, των τηλεπικοινωνιών και 

ειδικά του διαδικτύου ως διευκολυντικών παραγόντων στην επιτυχία της μεταβίβασης 

της εθνοτικής γλώσσας στην επόμενη γενιά. Όπως τονίζει όμως, τα εθνοτικά δίκτυα 

τοπικής εμβέλειας δε φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διευκόλυνση της 
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εθνοτικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη επιτυχία μέσω της 

αμεσότερης επαφής με την πατρίδα (π.χ. με το διαδίκτυο, τη δορυφορική τηλεόραση, 

τις τηλεφωνικές επαφές κ.α). 

Είναι όμως αρκετή η αφοσίωση των γονέων στην εθνοτική γλώσσα; Φτάνει 

μια ενδυναμωτική οικογενειακή γλωσσική διαχείριση ώστε να μπορέσει να 

διατηρηθεί η εθνοτική γλώσσα και να μεταδοθεί στην επόμενη γενιά; Η μήπως όταν 

παρέχεται επίσημη εκπαίδευση στην εθνοτική γλώσσα και αυτή υποστηρίζεται από 

φορείς, όπως τα Μ.Μ.Ε, τούτο σημαίνει ότι η γλωσσική διατήρηση είναι 

εξασφαλισμένη ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο σπίτι; 

 Στην έρευνα του Clyne (1991) που είδαμε παραπάνω συμπεραίνεται ότι, 

παρά τη στροφή του αυστραλιανού εκπαιδευτικού αλλά και πολιτικο-ιδεολογικού 

συστήματος προς την πολυπολιτισμικότητα και τις παροχές που δόθηκαν στην 

εκπαίδευση στην εθνοτική γλώσσα και στα Μ.Μ.Ε, οι μειονοτικές γλώσσες στην 

Αυστραλία συνέχισαν να φθίνουν ραγδαία. Με μια ανασκόπηση στη σχετική 

βιβλιογραφία συναντούμε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις. Σε διάφορες άλλες έρευνες 

έχει βρεθεί ότι παρά τις καλύτερες προθέσεις των γονέων και τις δυναμικές 

προσπάθειες γλωσσικής διαχείρισης εντός του σπιτιού, τα παιδιά τελικά χάνουν την 

εθνοτική τους γλώσσα και μεταστρέφονται προς τη χρήση της κυρίαρχης (Pacini-

Ketchabaw & Bernhard 2001, Bradshaw 2006). 

Εδώ τίθεται το ερώτημα για το αν το σπίτι ή το σχολείο αποτελούν τον 

κρισιμότερο χώρο για τη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας και πώς κυρίως το 

σχολείο επηρεάζει τον χώρο του σπιτιού.  Κατά τον Fishman (1991:369), η επίσημη 

εκπαίδευση στην εθνοτική γλώσσα δεν είναι ούτε καν αρκετή από μόνη της. Ο 

πυρήνας της επιτυχημένης μετάδοσης της γλώσσας στη νέα γενιά, κατά τον ίδιο, 

βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, τη γειτονία και την ευρύτερη κοινότητα της 

εθνοτικής ομάδας, καθώς εκεί είναι ο χώρος που επιτυγχάνεται η αίσθηση του 

ανήκειν, και η ενδυνάμωση της εθνοτικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Spolsky 

(2004:46), το σχολείο αποτελεί έναν από τους βασικότερους κοινωνιογλωσσικούς 

χώρους για τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας αλλά και του κράτους, καθώς πέρα 

από την ευθύνη του για τη γλωσσική εκμάθηση των παιδιών, παίρνει από το σπίτι 

μεγάλο μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης τους. Έτσι, οι νόρμες και οι 
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γλωσσικές επιλογές που εσωτερικεύουν στο σχολείο μεταφέρονται στον χώρο του 

σπιτιού, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εστία εξωτερικής πίεσης για την οικογένεια. 

Πράγματι, από την αναδρομή στη σχετική βιβλιογραφία, σχετικά με τα μοτίβα 

γλωσσικής χρήσης εντός της οικογένειας τονίζεται ο ρόλος των παιδιών στη 

γλωσσική μεταστροφη. Τα παιδιά πολύ συχνά φαίνεται ότι δρουν ως καταλύτες της 

γλωσσικής αλλαγής (Clyne 1991:114, Spolsky 2004:45).  Επιπλέον, τα αδέρφια σε 

μια οικογένεια επιταχύνουν τη γλωσσική μεταστροφή στην οικογένεια και 

επηρεάζουν τη γλωσσική πολιτική της. Η κατάσταση αυτή επιταχύνεται όταν τα 

μικρότερα αδέρφια μεγαλώνουν και κατακτούν τη γλώσσα, ενώ τα μεγαλύτερα 

αδέρφια έχουν ξεκινήσει το σχολείο (Guardado 2002, Spolsky 2012).   
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5. Συστήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης 

 

 

 Η άποψη ότι η διγλωσσία ως ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί 

προϊόν του δεύτερου μισού του 20
ου 

αιώνα έχει εσφαλμένα εντυπωθεί στη συνείδηση 

αρκετών ανθρώπων. Είναι γεγονός όμως ότι δίγλωσσα προγράμματα έχουν 

εφαρμοστεί ευρέως ήδη από την αρχαιότητα (π.χ. στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αρχαία 

Ρώμη), αλλά και σε νεότερες περιόδους (π.χ. στις Η.Π.Α πριν τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο) (Lewis 1976, Kloss 1977 στο Cummins 2005:126).  

 Στην εποχή μας οι περισσότερες δυτικές χώρες, ακόμα και χώρες, όπως η 

Ελλάδα, που θεωρούσαν τον εαυτό τους ως μονοπολιτισμικές και μονογλωσσικές 

μετατρέπονται ραγδαία σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ως απότοκο των σύγχρονων 

ρευμάτων μετανάστευσης και της αυξανόμενης παγκοσμιοποιητικής ώσης που 

δέχονται τα σύγχρονα κράτη. Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτέλεσε αφορμή για 

κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις. Σε όλες τις χώρες και σε διάφορους βαθμούς, 

έντονες είναι οι συζητήσεις για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου από το 

έθνος-κράτος. Οι οπτικές και οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι υπεύθυνοι του 

σχεδιασμού κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και οι απλοί πολίτες είναι 

ποικίλες αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, βασίζονται σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο 

βαθμό σε κάποιες συνειδητές και ασυνείδητες, βασικές παραδοχές και εν τέλει 

στόχους (Baker 2001:276).  

 Οι έντονες διαμάχες γύρω από τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν 

αποκτούν κεντρική βαρύτητα στον χώρο της εκπαίδευσης. Η λειτουργία της 

εκπαίδευσης ως κοινωνικοποιητικού θεσμού φέρνει στην επιφάνεια πολλαπλά 

ερωτήματα για το ποιες πρέπει να είναι οι παιδαγωγικές παραδοχές γύρω από την 

εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων και για το ποια θα είναι εν τέλει η μορφή της. 

Κεντρικότατο ερώτημα είναι το αν αυτή θα συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία των 

«μητρικών» γλωσσών των γλωσσικών μειονοτήτων και ποια μορφή θα πάρει αυτή. Η 

εκπαίδευση αυτή πρέπει να είναι κοινή για τα μέλη της πλειονότητας και των 
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γλωσσικών μειονοτήτων ή ξεχωριστή για την κάθε ομάδα; Ποιος θα πρέπει να είναι ο 

βασικός στόχος της; Η ανάπτυξη της κυρίαρχης πλειονοτικής γλώσσας ή η ισότιμη 

ανάπτυξη πλειονοτικής και μειονοτικής/ ‘μητρικής’ γλώσσας του μαθητή; Ποιες θα 

είναι οι μειονοτικές γλώσσες οι οποίες θα συμμετέχουν στην παρεχόμενη 

εκπαίδευση; Στην περίπτωση παροχής δίγλωσσης εκπαίδευσης ποιος θα είναι ο 

καταμερισμός και η αναλογία της κάθε γλώσσας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και με 

ποια κριτήρια θα γίνεται αυτός;  

 Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι πολλά και η μελέτη τους από 

τους υπεύθυνους πέρα από τις παιδαγωγικές παραμέτρους εμπεριέχει κοινωνικές, 

οικονομικές και εν τέλει πολιτικο-ιδεολογικές παραμέτρους (Κοιλιάρη 2005:93, 

Baker 2001:276). Οι διαφορετικές απόψεις και οπτικές που προέκυψαν ιστορικά και 

προκύπτουν συνεχώς για τη δίγλωσση εκπαίδευση έχουν παράγει πληθώρα 

διαφορετικών παραλλαγών προγραμμάτων κάνοντας αδύνατο τον ακριβή ορισμό και 

κατηγοριοποίηση τους σε απόλυτα διακριτές κατηγορίες (Milk 1993:89, Cummins 

2005:125). Έτσι, η κάθε δυνατή τυπολογία δίγλωσσων προγραμμάτων έχει την 

εγγενή αδυναμία ότι δεν μπορεί να κατατάξει όλα τα εφαρμοσμένα δίγλωσσα 

προγράμματα με απόλυτη ακρίβεια (Baker 2001:276).  

 Η ρευστή και πολυποίκιλη αυτή κατάσταση αντικατοπτρίζεται και κατά την 

προσπάθεια διασαφήνισης του όρου «Δίγλωσση Εκπαίδευση». Τα κοινωνικά και 

πολιτικά συμφραζόμενα, οι στόχοι, όπως αντικατοπτρίζονται στα εφαρμοσμένα 

δίγλωσσα προγράμματα, και οι διαφορετικές οπτικές μέσω των οποίων ορίζονται 

πολλές φορές τα ίδια προγράμματα, οδηγούν στην αδυναμία ενός γενικού ορισμού 

(Casanova & Arias 1993:17, Κοιλιάρη 2005:84).  

Η βασικότερη ίσως διάκριση στην ταξινόμηση των διαφορετικών ειδών 

δίγλωσσης εκπαίδευσης γίνεται ανάλογα με τον βαθμό χρήσης της μειονοτικής 

γλώσσας στα διάφορα προγράμματα (Ovando, Collier & Combs 2003:72). Σε μια 

οριοθέτηση του ο Baker διακρίνει μεταξύ της ‘ελαστικής’ χρήσης του όρου 

‘Δίγλωσση Εκπαίδευση’ η οποία αφορά προγράμματα που απλά απευθύνονται σε 

παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων αλλά δεν προωθούν τη διγλωσσία, και σε μια πιο 

αυστηρή που αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πραγματικά προωθείται η διγλωσσία 

(2001:274-275).   
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Μια άλλη διάκριση που σχετίζεται με την προηγούμενη είναι σε επίπεδο 

κοινωνιο-πολιτικής στοχοθεσίας των διαφόρων προγραμμάτων. Αυτό σχετίζεται με 

το τι είδους πολίτη επιδιώκει να κοινωνικοποιήσει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, με ποιες παραδοχές θα το κάνει αυτό, και καθορίζει και τη φιλοσοφία με 

την οποία θα αντιμετωπιστεί ο μαθητής, η διγλωσσία, το πολιτισμικό του υπόβαθρο, 

το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας κ.α. Σύμφωνα με τη Σκούρτου 

(2011:111-114) οι τρεις βασικές αντιλήψεις όσον αφορά τις γλώσσες των μαθητών 

είναι οι εξής: 1) η γλώσσα ως πρόβλημα, 2) η γλώσσα ως δικαίωμα, και 3) η γλώσσα 

ως κοινωνικός πόρος. Έτσι, αν η πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα ενός 

μαθητή αντιμετωπίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα ως πρόβλημα που πρέπει να 

θεραπευτεί, προκρίνεται μια αντισταθμιστικού τύπου και ‘ασθενούς μορφής’ 

δίγλωσση εκπαίδευση που έχει την τάση να διαχωρίζει τους μειονοτικούς μαθητές 

από την κύρια τάξη, χωρίς να δίνει την παραμικρή έμφαση στην ανάπτυξη της 

μητρικής γλώσσας των μαθητών (Ovando, Collier & Combs 2003:73). Κύριος στόχος 

μιας τέτοιας οπτικής είναι η ταχεία αύξηση της επίδοσης των μαθητών στην 

πλειονοτική γλώσσα και η γρήγορη μετάβαση τους στο κύριο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Βαθύτερος στόχος είναι η αφομοίωση των μειονοτικών μαθητών στην 

πλειονοτική κουλτούρα (Baker 2001:275, Cummins 2005:124).  

Απο την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αντιμετωπίζει τους 

μειονοτικούς μαθητές ως πηγή εμπλουτισμού της ευρύτερης κοινωνίας και να 

επιδιώκει τη διατήρηση των διακριτών πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η γλώσσα του μαθητή διδάσκεται, προωθείται και γίνεται 

αντικείμενο εκτίμησης μέσα στην τάξη. Θεωρείται ως εφόδιο για μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία ισότητας και πολιτισμικού πλούτου (Baker 2001:275). 

Εντός μιας τέτοιας «ισχυρής» μορφής δίγλωσσης εκπαίδευσης τα προγράμματα που 

σχεδιάζονται προκρίνουν την ουσιαστική προώθηση των διγλωσσικών δεξιοτήτων 

των μαθητών (bilingual skills) (Cummins 2005:124). Τέλος, σύμφωνα με τη 

Σκούρτου (2002, 2005, 2011:113), η πιο διαδεδομένη οπτική είναι αυτή της γλώσσας 

ως δικαιώματος.  Σύμφωνα με αυτήν, η χρήση της μητρικής γλώσσας είναι 

αναφαίρετο δικαίωμα του μειονοτικού μαθητή, παρόλ’αυτά η καλλιέργεια της δε 

θεωρείται αναγκαίο να αποτελεί μέριμνα του πλειονοτικού σχολείου αλλά της ίδιας 

της οικογένειας του μαθητή. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η οπτική αποτελεί μια 
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κατ΄επίφασιν δημοκρατική οπτική, καθώς απαλλάσσει το εκπαιδευτικό σύστημα και 

τους εκπαιδευτικούς από τις ευθύνες τους.  

Με βάση την παραπάνω διαίρεση σε «ισχυρές» και σε «ασθενείς» μορφές 

δίγλωσσης εκπαίδευσης ο Baker ταξινομεί τα δίγλωσσα προγράμματα σε δέκα  

βασικούς τύπους. Οι ασθενείς μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω: 1) 

Εμβύθισης (Δομημένη Εμβάπτιση). 2) Εμβύθισης (Μεταβατικές Αντισταθμιστικές 

τάξεις). 3) Απομονωτική. 4) Μεταβατική. 5) Κυρίαρχη με διδασκαλία μιας ξένης 

γλώσσας. 6) Διαχωριστική. Από την άλλη οι ισχυρές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης, 

που μεταξύ άλλων προωθούν τον δίγλωσσικό εγγραματισμό, όπως τονίζεται, είναι οι 

εξής: 1) Εμβάπτισης. 2) Γλωσσικής Διατήρησης/Κληρονομιάς. 3) Γλωσσικά 

Αμφίδρομης 4)  Δίγλωσσης Εκπαίδευσης σε Κυρίαρχες Γλώσσες (2001:278).  

Σχετικά με τις ασθενείς μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης αξίζει να τονιστεί ότι 

σε πολλές χώρες, όπως π.χ. στις Η.Π.Α, αλλά και στην Ελλάδα, αυτές αποτελούν τους 

συνηθέστερους τύπους της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μειονοτικούς μαθητές. 

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα εμβύθισης (submersion programs), με ή χωρίς 

αντισταθμιστικές τάξεις, αποτελούν ουσιαστικά την εισαγωγή του μειονοτικού 

μαθητή στην κύρια εκπαίδευση, χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για τη μητρική του 

γλώσσα. Σε μια κάπως πιο βελτιωμένη εκδοχή τους μπορεί να περιέχουν 

μεταβατικές-αντισταθμιστικές τάξεις, παράλληλες προς την κύρια τάξη, στις οποίες 

και πάλι η γλώσσα-στόχος είναι η πλειονοτική γλώσσα, η οποία όμως διδάσκεται με 

διαφορετικές μεθόδους και η μάθηση της αντιμετωπίζεται με κριτήρια δεύτερης 

γλώσσας (Baker  2001:280, Οvando, Collier & Combs 2003:73-76).  Όπως θα δούμε 

και παρακάτω, στα ελληνικά συμφραζόμενα αυτή είναι ουσιαστικά η μόνη πρόνοια 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. 

Το πιο συνηθισμένο δίγλωσσο πρόγραμμα που υπάγεται σε αυτή την 

κατηγορία είναι αυτό της Μεταβατικής Δίγλωσσης Εκπαίδευσης (Τransitional 

Bilingual Program). Παρόλο που προβλέπει τη διδασκαλία στη μητρική γλώσσα των 

μαθητών για σύντομο (πρώιμης εξόδου) η και για μεγαλύτερο (όψιμης εξόδου) 

χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να μεταπηδήσει ο μαθητής στη 

συμβατική τάξη έχοντας μάθει ικανοποιητικά τη Γ2, την κυρίαρχη δηλαδή 
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πλειονοτική (Baker 2001:282). Παρόλο που είναι πιο αποδοτικό στην κατεύθυνση της 

διγλωσσίας των μαθητών συγκρινόμενο με τα μοντέλα εμβύθισης, υστερεί σε σχέση 

με τις ‘ισχυρές’ μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης (Ramirez, Yuen, Ramey, & Pasta 

1991. Thomas & Collier 1997 στο  Ovando, Collier & Combs 2003:76-77). Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος δεν εστιάζουν απαραίτητα στην απόκτηση 

ικανότητας σε δύο γλώσσες αλλά στην προώθηση της επάρκειας των μαθητών στην 

πλειονοτική γλώσσα (Cummins 2005:124).  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα πορίσματα της έρευνας πάνω στη διγλωσσία 

και την πολυπολιτισμική εκπαίδευση έδωσαν πολύτιμες ενδείξεις και θεωρητικό 

υπόβαθρο για τη δημιουργία και εξέλιξη εναλλακτικών δίγλωσσων προγραμμάτων 

(Cummins 2005:123,129), που ως στόχο έχουν τη διατήρηση της μειονοτικής 

γλώσσας και την προσθετική διγλωσσία μέσω της αρχής του εμπλουτισμού (Baker 

2001:275,285, Οvando, Collier & Combs 2003:78). Ένας από τους πλέον 

πετυχημένους, προς αυτή την κατεύθυνση, τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι τα 

διαφόρων μορφών προγράμματα Εμβάπτισης (Immersion) τα οποία ξεκίνησαν από 

τον Καναδά τη δεκαετία του ΄60 και η πρακτική τους έχει επεκταθεί σε διάφορες 

χώρες. Το βασικότερο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι ότι 

απευθύνονται στους μαθητές της πλειονότητας, με στόχο την ισορροπημένη, 

προσθετική διγλωσσία στην πλειονοτική αλλά και στη μειονοτική γλώσσα, με 

επίτευξη υψηλών επιδόσεων και στις δυο. Σημαντικότατος μη γλωσσικός στόχος 

είναι η κατανόηση και ο σεβασμός της μειονοτικής κουλτούρας από τον πλειονοτικό 

μαθητή και η διπολιτισμική διαπαιδαγώγησή του (Baker 2001: 285).  

Μια άλλη μορφή δίγλωσσης εκπαίδευσης που απευθύνεται κυρίως στους 

μαθητές των μειονοτήτων και βρίσκεται αναμφίβολα στο πεδίο των ‘ισχυρών’ 

μορφών του όρου είναι η Εξελικτική Δίγλωσση Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση 

Γλωσσικής Διατήρησης και Κληρονομιάς. Σε αυτήν ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

μητρική γλώσσα και τον ιδιαίτερο πολιτισμό του μαθητή, και γι’ αυτό γίνεται  

εκτεταμένη χρήση της ως μέσου διδασκαλίας. Παράλληλα, επιδιώκεται και η 

ανάπτυξη της πλειονοτικής γλώσσας, η οποία είτε διδάσκεται μόνο ως αντικείμενο, 

είτε χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (Baker 

2001:290-291). 
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Τέλος, ένας τύπος προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρμόζεται 

κυρίως στις ΗΠΑ και μπορεί ίσως να διεκδικήσει τα πρωτεία ως προς την εγγύτητα 

του στις διαπολιτισμικές αρχές  είναι αυτός της Αμφίδρομης Δίγλωσσης Εκπαίδευσης 

(Two-Way Bilingual Program). Το βασικό χαρακτηριστικό των διαφόρων ποικιλιών 

του προγράμματος είναι ότι απευθύνονται προς την πλειονότητα αλλά και προς τις 

μειονότητες σε ίσες, κατά προτίμηση, αναλογίες. Έτσι, πέρα από τον στόχο της 

διγλωσσίας δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια θετικών στάσεων προς τις δυο 

κουλτούρες και γλώσσες και στη συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και 

γονέων για τη δημιουργία μιας ισότιμης, δημοκρατικής και πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας (Baker 2001:295-296, Ovando, Collier & Combs 2003:80). Για τους 

μαθητές της πλειονότητας το πρόγραμμα αυτό επιτελεί ουσιαστικά παρόμοια 

λειτουργία με τα  προγράμματα εμβάπτισης, ενώ για τους μειονοτικούς μαθητές με τα 

προγράμματα γλωσσικής διατήρησης και κληρονομιάς (Ovando, Collier & Combs 

2003:79). Τα μαθήματα γίνονται και στις δύο γλώσσες, με στόχο την αθροιστική 

διγλωσσία και τον διγλωσσικό αλφαβητισμό (Baker 2001:293). Για την επιτυχία 

αυτού του μοντέλου σημαντικότατη είναι η σωστή και ορθολογική οργάνωση της 

λειτουργίας των σχολείων με κύριο μέλημα τη γλωσσική ισορροπία πλειονοτικής-

μειονοτικής γλώσσας, μέσω της ορθής επιλογής της μεθόδου κατανομής των δύο 

γλωσσών στο πρόγραμμα (Baker 2001:294).  

Σε μια άλλου είδους ταξινόμηση, ο Cummins διακρίνει τα προγράμματα για 

τη δίγλωσση εκπαίδευση σε τέσσερεις τύπους ανάλογα με το είδος του πληθυσμού 

στον οποίο απευθύνεται (2005:125-126). Έτσι έχουμε: 

α) τα προγράμματα τύπου Ι, πού στοχεύουν στη διάδοση των αυτόχθονων-ιθαγενών 

γλωσσών 

β) Τα προγράμματα τύπου ΙΙ στα οποία περιλαμβάνεται η χρήση μιας εθνικής 

μειονοτικής γλώσσας, επίσημης ή μη  

γ) Τα προγράμματα τύπου ΙΙΙ, τα οποία απευθύνονται στους νεοαφιχθέντες, σε 

διάφορες χώρες υποδοχής, μετανάστες και σε αυτά περιλαμβάνεται η χρήση των 

γλωσσών που έχουν διεθνές και επίσημο στάτους  
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δ) Τα προγράμματα τύπου IV στα οποία στόχος είναι ο διγλωσσικός εγγραματισμός 

αλλά εστιάζουν σε μαθητές από την πλειονοτική ομάδα.  

 

 

 

5.1 Η κατάσταση στον ελληνικό χώρο 

 

Στην Ελλάδα η ολοένα αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία 

θέτει την κοινωνία και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά από ουσιαστικά 

διλήμματα και προκλήσεις. Το νέο παγκόσμιο σκηνικό που αναδύθηκε τις τελευταίες 

δυο δεκαετίες προκάλεσε αλλά και προκαλεί τριγμούς στα θεμέλια του παραδοσιακού 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παρότι η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα 

δεν ήταν άγνωστο φαινόμενο στον ελληνικό χώρο (βλ. σλαβόφωνοι Δ. Μακεδονίας, 

Βλάχοι, Αρβανίτες) αυτή αντιμετωπίστηκε με πολιτικά και εθνικά κριτήρια από το 

ελληνικό εθνικό κράτος. Έτσι, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα και στο 

πλαίσιο μιας ομογενοποιητικής διαδικασίας του τύπου ‘ένα έθνος-μια γλώσσα-μια 

θρησκεία’ το ελληνικό  εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στη μονογλωσσία 

αποθάρρυνε την όποια προσπάθεια διατήρησης των μειονοτικών γλωσσών ή 

διαλέκτων των ομάδων αυτών (Κοιλιάρη 2005:111, Δαμανάκης 2007:412). Σε αυτό 

συνετέλεσαν και οι κοινωνικές διεργασίες του προηγούμενου αιώνα όπως η 

αστικοποίηση και ο εκμοντερνισμός της κοινωνίας (Σελλά-Μάζη 2001:173). Επίσης, 

κατά την ίδια, η πρόδηλη ελληνική εθνική συνείδηση π.χ. των Αρβανιτών, των 

Βλάχων και των ελλήνων σλαβόφωνων στο μεγαλύτερο μέρος τους, οδήγησε πιο 

γρήγορα στη σύγκλιση τους με την πρότυπη ελληνική γλώσσα (Σελλά-Μάζη 

2001:178, 182, 187). 

Από τη δεκαετία του ΄90 και έπειτα στις ομάδες που προϋπήρχαν 

προστέθηκαν οι παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τη Βόρεια Ήπειρο και 

οι οικονομικοί μετανάστες. Το ελληνικό σχολείο φάνηκε απροετοίμαστο να 

αντιμετωπίσει τον νέο αυτό και ετερόκλητο πολιτισμικά μαθητικό πληθυσμό. Ο μέχρι 
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τότε εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τους δίγλωσσους μαθητές ήταν ελάχιστος και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει κάποιου είδους πρόνοια για την παροχή 

δίγλωσσης εκπαίδευσης. Τα μέτρα που πάρθηκαν τη δεκαετία του ΄80 είναι 

διορθωτικής-αντισταθμιστικής (remedial) φύσης. Τότε ιδρύονται οι  Τάξεις Υποδοχής 

(Τ.Υ) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ) (Δαμανάκης 1997:57, Κοιλιάρη 

2005:125). Ο σκοπός τους είναι η υποστήριξη των αλλόγλωσσων μαθητών στην 

εκμάθηση της ελληνικής και η ενίσχυση της ελληνομάθειας τους, με λίγα λόγια, η 

προσαρμογή τους στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση τα δίγλωσσα 

συστήματα που αναφέρθηκαν, προηγουμένως, δε θεωρούμε ότι τα μέτρα που πήρε το 

ελληνικό κράτος διαφέρουν από την εκπαίδευση εμβύθισης με 

μεταβατικές/αντισταθμιστικές τάξεις.  Τα μαθήματα στις Τ.Υ γίνονται παράλληλα με 

αυτά του κυρίου τμήματος, στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος. Τα μαθήματα 

στα Φ.Τ. γίνονται μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Η Ελληνική στις τάξεις 

αυτές υποτίθεται ότι διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα με δομημένο τρόπο (Mitakidou, 

Tressou & Daniilidou 2009). Ωστόσο, τα τμήματα αυτά, που λειτουργούν μέχρι και 

σήμερα, αδυνατούν να πετύχουν έστω και τον δηλωμένο σκοπό τους. Η διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας σε αυτά δε γίνεται με πραγματικούς όρους δεύτερης γλώσσας 

και δε χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές στρατηγικές προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ελλιπής, και δεν αξιοποιείται επαρκώς το 

πολιτισμικό και γλωσσικό δυναμικό του μαθητή. Επίσης, ο χρόνος φοίτησης των 

μαθητών σε αυτά περιορίζεται στο ελάχιστο εξαιτίας της σύγχυσης των δασκάλων 

αναφορικά με την επάρκεια τους στα ελληνικά αλλά και για οικονομικούς λόγους 

(Κοιλιάρη 2005:125, Mitakidou, Tressou & Daniilidou 2009). Το βασικότερο ίσως 

πρόβλημα με τα τμήματα αυτά είναι η αποκοπή τους από τη κύρια εκπαίδευση και η 

τοποθέτησή τους στην αφάνεια του περιθωρίου. Αυτή η πραγματικότητα  

αντανακλάται και στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και των 

ίδιων των μαθητών που απαξιώνουν τους θεσμούς με τους οποίους εμπλέκονται 

(Κοιλιάρη 2005:125, Mitakidou, Tressou & Daniilidou 2009).  

Το 1996 με τον νόμο 2413/96
12

 θεσμοθετούνται στην ελληνική εκπαίδευση 

σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό δημιουργήθηκαν 

26 τέτοια σχολεία, όλων των βαθμίδων, με την εξαγγελία εκ μέρους του κράτους να 

                                                             
12 Δες περισσότερα για τον νόμο 2413/96 στο Μ.Δαμανάκης. «Η εκπαίδευση Παλιννοστούντων και 
Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα, Διαπολιτισμική Προσέγγιση» Εκδ.Gutenberg, Αθήνα, 1997. 
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αυξηθούν, κάτι που όμως δεν πραγματοποιήθηκε (Mitakidou, Tressou & Daniilidou 

2009). Τα σχολεία αυτά έχουν μικτό μαθητικό πληθυσμό, με Έλληνες, 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Ωστόσο στα περισσότερα από αυτά 

υπερτερούν οι γηγενείς. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νομοσχεδίου ο σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση και η λειτουργία σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε 

νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» 

(Δαμανάκης 1997:80).   

Σε μια κριτική ανασκόπηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα οι 

Mitakidou, Tressou & Daniilidou (2009) τονίζουν ότι, παρά τους εξαγγελθέντες 

στόχους της  και το φαινομενικά συμβατό με τις διεθνείς πρακτικές περιεχόμενό της, 

στην πραγματικότητα αυτή είναι εναρμονισμένη με διεθνείς νεοφιλελεύθερες 

πρακτικές και δεν παρέχει εκπαίδευση που να αφυπνίζει τους μαθητές και να 

διαταράσσει τις ηγεμονικές σχέσεις στην κοινωνία. Μέσα από ένα ασαφές και 

«χαλαρό» νομικό πλαίσιο η Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα ελάχιστα 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλλει. Στην πραγματικότητα τα 

διαπολιτισμικά σχολεία δεν έχουν κάποιο ειδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα είτε ειδικές 

μεθόδους διδασκαλίας που να χρησιμοποιούν το πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο 

των μαθητών τους στη μαθησιακή διαδικασία, παρά μια ευκολότερη εκδοχή του 

υλικού του κύριου προγράμματος, που δημιουργεί και χαμηλές προσδοκίες. Φυσικά 

δεν εφαρμόζεται στην πράξη η ελάχιστη πρόνοια που προβλέπεται από τον νόμο για 

τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών δεδομένης της προαιρετικής της 

φύσης (Mitakidou, Tressou & Daniilidou 2009). Eν κατακλείδι, η παροχή 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έτσι όπως εφαρμόζεται δεν προωθεί την συνεργασία και 

την επικοινωνία μεταξύ των γηγενών και των αλλοδαπών μαθητών, ούτε επιδιώκει 

τον εμπλουτισμό και των δύο ομάδων μέσω της εκπαίδευσης. Αναπαράγει τον 

διαχωρισμό των αλλοδαπών στο όνομα των ιδιαιτεροτήτων τους (Δαμανάκης 

1997:82, 87). Δε δημιουργεί μελλοντικούς πολίτες ικανούς να κρίνουν και να 

διακρίνουν τις ηγεμονικές σχέσεις ανισότητας στην κοινωνία. Αντιθέτως, 

ακολουθώντας μια πολιτική σεβασμού σε έναν πολιτισμικό πλουραλισμό τύπου 

«φολκλόρ» και αντιμετωπίζοντας την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των μαθητών ως 

ανεπάρκεια (υπόθεση του ελλείμματος) παρά ως πηγή εμπλουτισμού στην 
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πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ακολουθεί μια εξευγενισμένη 

«αφομοιωτική» πολιτική (Κοιλιάρη 2005:132, Mitakidou, Tressou & Daniilidou 

2009). Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2000, 2007:415) ο νόμος 2413/96 αλλά και 

μεγάλο μέρος των κρατικών πολιτικών λειτουργεί στη λογική της a priori και 

διατηρήσιμης ετερότητας. Σύμφωνα με τη λογική αυτή η ιδιαιτερότητα των μαθητών 

δεν αναλύεται, ούτε προσδιορίζεται αλλά θεωρείται a priori διατηρήσιμη. Με αυτό 

τον τρόπο ανάγεται σε κοινωνική κατηγορία. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος η κυρίαρχη 

ομάδα να αντιμετωπίσει τους φορείς της ιδιαιτερότητας με κριτήριο 

κατηγοριοποίησης την ιδιαιτερότητα τους αυτή και όχι τον σεβασμό και την αποδοχή. 

Επίσης με αυτό τον τρόπο δε δίνεται στον φορέα της ιδιαιτερότητας το δικαίωμα να 

νοηματοδοτήσει ο ίδιος τη διαφορά του αλλά πάντα υπο το φίλτρο της κυρίαρχης 

ομάδας.  Ο Δαμανάκης  (2000, 2007:415) τονίζει ότι με αυτό τον τρόπο εντείνεται ο 

κίνδυνος της μειονοτικοποίησης και της ιδιαιτεροποίησης των μειονοτικών ομάδων 

και ότι έτσι δεν προάγεται ο πολιτισμικός εμπλουτισμός της εκπαίδευσης και της 

κοινωνίας. 
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Κεφάλαιο 6. Η μουσουλμανική μειονότητα της Δ.Θράκης και η 

εκπαίδευσή της 

 

6.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η απαρχή της θεσμικής υπόστασης της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Δ.Θράκης εντοπίζεται στη σύναψη της συνθήκη της Λωζάνης, που υπογράφτηκε στις 

30 Ιανουαρίου και στις 24 Ιουλίου του 1923 (Βακαλιός 1997:24-25). Μετά τον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 και την ήττα των Ελλήνων από τα κεμαλικά 

στρατεύματα, οι δύο χώρες, με έντονη την ανάμιξη του διεθνούς παράγοντα, 

αποφάσισαν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία με σκοπό να επιλύσουν 

οριστικά τις διαφορές τους. Η θεμελιωδέστερη απόφαση αυτής της συμφωνίας ήταν η 

αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των μουσουλμάνων της Ελλάδας και 

των Ελλήνων χριστιανών της Τουρκίας. Εξαιρούμενοι πληθυσμοί (établis) 

χαρακτηρίστηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου 

και οι μουσουλμάνοι της Δ.Θράκης (Παναγιωτίδης 1995:23). Έτσι, οι ομάδες που 

εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή απέκτησαν ένα ιδιότυπο διεθνές μειονοτικό στάτους, 

που προέβλεπε την προστασία τους και μάλιστα όχι μόνο από τις ενδιαφερόμενες 

χώρες (Διβάνη 1995:67). Πέρα από τον κεντρικό όρο της ανταλλαγής, πλήθος 

ρητρών και δευτερευουσών συμφωνιών καθόριζαν θέματα όπως την εκπαίδευση, τη 

μειονοτική περιουσία, τα θρησκευτικά ζητήματα, τα πολιτικά δικαιώματα κ.α. για 

αμφότερες τις  μειονότητες
13

. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το κριτήριο που επιλέχθηκε 

για την ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν το θρησκευτικό. Με αυτό τον τρόπο το ίδιο 

κριτήριο χαρακτήρισε, ειδικότερα στην περίπτωση των μουσουλμάνων της 

Δ.Θράκης, και τις μειονοτικές ομάδες που εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή αυτή. 

Στην περίπτωση των μουσουλμάνων της Δ.Θράκης μέχρι και σήμερα υπάρχει έντονη 

διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών για την ενιαία ή μη φύση της μειονότητας αυτής. Η 

μεν Τουρκία αναφέρεται σε μια ενιαία τουρκική μουσουλμανική μειονότητα, ενώ η 

                                                             
13 Για μια λεπτομερή παράθεση των ρητρών και των άρθρων της συνθήκης που αναφέρονται στις 

μειονότητες αυτές βλ. Βακαλιός (1997). 
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Ελλάδα υποστηρίζει την παρατηρούμενη πολυμορφία της μουσουλμανικής 

μειονότητας τονίζοντας τα μέρη που την απαρτίζουν, δηλαδή τους Πομάκους, τους 

Αθιγγάνους και τους Τουρκογενείς (Aσκούνη 2006:34). Φυσικά, πρέπει να 

επισημανθεί ότι, κατά τη διάρκεια της ιστορικής πορείας της μουσουλμανικής 

μειονότητας και ανάλογα με το εκάστοτε πολιτικό κλίμα, υπήρξαν διακυμάνσεις 

στους εκάστοτε αυτο- και ετεροπροσδιορισμούς των μελών της, σε επίσημο και 

ανεπίσημο επίπεδο. Ως απότοκο πάντως της συνθήκης της Λωζάνης γίνεται εμφανές 

ότι οι τρεις μειονοτικές ομάδες, τις οποίες μέχρι εκείνη την περίοδο τις ένωνε 

πρωτίστως η μουσουλμανική θρησκεία, απέκτησαν ένα εθνικό κέντρο αναφοράς στην 

Τουρκία, μέσω των θεσμικών διασυνδέσεων που η συνθήκη αυτή εκκίνησε 

(Τρουμπέτα 2001:33, Ασκούνη 2006:32). Όπως θα φανεί και παρακάτω, η ασταθής 

πολιτική της Ελλάδας σε συνδυασμό με τη σταθερή επιμονή της Τουρκίας συνέβαλαν 

προς τη σημερινή κατάσταση. Αμφότερες οι μειονότητες σε Ελλάδα και Τουρκία 

συνδέθηκαν στενά και χρησιμοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών ως 

μέσο πίεσης και άσκησης πολιτικής στις ταραχώδεις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

(Ασκούνη 2006:40-41). Η βαθμιαία ενίσχυση του τουρκικού χαρακτήρα της 

μειονότητας σε σχέση με τον αρχικά μουσουλμανικό έχει τις βάσεις της στην 

υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας (1930) από τον Ε.Βενιζέλο και τον Ι.Ινονού. Με τον 

παραγκωνισμό και την εξορία των αντικεμαλικών-παλαιομουσουλμάνων που 

δρούσαν και είχαν ισχυρά ερείσματα στη Δ.Θράκη και με σειρά μέτρων, όπως π.χ. 

την αποδοχή του λατινικού αλφαβήτου, οι νεωτεριστές-κεμαλικοί είχαν πλέον την 

ελευθερία των κινήσεων στους κόλπους της μειονότητας (Διβάνη 1995:188-190, 

Τρουμπέτα 2001:41-42). Όπως θα δούμε και παρακάτω, οι εξελίξεις αυτές είχαν 

ιδιαίτερες συνέπειες για την εκπαίδευση της μειονότητας.  

Κάποια χρόνια αργότερα, στα πλαίσια της πολιτικής κατευνασμού της Τουρκίας, 

με στόχο την ασφάλεια της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και με 

βάση τις νέες συνθήκες που προέκυψαν με την προσχώρηση των δύο χωρών στη 

Βορειοατλαντική συμμαχία,  το ελληνικό κράτος επαναβεβαίωσε τον τουρκικό εθνικό 

χαρακτήρα του συνόλου της μειονότητας. Με το νομοθετικό διάταγμα της 6
ης

 

Οκτωβρίου του 1954, τα μειονοτικά σχολεία αναφέρονται ως «Τουρκικά Σχολεία». 

Πάρθηκαν επιπλέον και άλλα μέτρα σχετικά με τη διευκόλυνση της μειονοτικής 

εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας. Σημαντικότατο μέτρο ήταν αυτό που 
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ρύθμιζε τη χρηματοδότηση των σχολείων, τονίζοντας τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα 

(Τρουμπέτα 2001:43). 

 Κατά την περίοδο της δικτατορίας (1968-1974) παρατηρείται στροφή στην 

πολιτική της Ελλάδας απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα. Οι διώξεις εναντίον 

της ελληνικής μειονότητας της Πόλης και τα αυξανόμενα προβλήματα με την 

Τουρκία (Κυπριακό) εκκίνησαν την εφαρμογή της πολιτικής της «αρχής της 

αμοιβαιότητας». Πρώτο δείγμα της πολιτικής αυτής ήταν η υπογραφή του διμερούς 

Μορφωτικού Πρωτοκόλλου στις 20 Δεκεμβρίου του 1968. Οι αποφάσεις του 

πρωτοκόλλου αυτού καταδεικνύουν μια στροφή της ελληνικής πολιτικής προς την 

προσπάθεια «αποτουρκοποίησης» της μειονοτικής εκπαίδευσης. Με αυτές 

ρυθμίστηκαν πολλά θέματα αναφορικά με τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης, τα βιβλία κ.α, εδραιώνοντας τον στενότερο 

έλεγχο της ελληνικής πολιτείας επ’ αυτών (Βακαλιός 1997:49, Τρουμπέτα 2001:49). 

Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) 

με σκοπό την εκπαίδευση των μελών της μειονότητας ώστε να διδάξουν στο 

τουρκόφωνο κομμάτι της μειονοτικής εκπαίδευσης (Τρουμπέτα 2001:49). Η κίνηση 

αυτή αποτέλεσε προσπάθεια της ελληνικής πλευράς ώστε να περιοριστεί η επιρροή 

των εκπαιδευτικών της μειονοτικής εκπαίδευσης που προέρχονταν από ή σπούδασαν 

στην Τουρκία (π.χ. οι μετακλητοί) και να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο επί της 

εκπαίδευσης αυτής. Όπως θα φανεί και παρακάτω, μεγάλη κριτική -και εν’ μέρει 

δίκαια- ασκήθηκε στην ενέργεια αυτή με αιχμή της κριτικής τη χαμηλή ποιότητα 

κατάρτισης που λάμβαναν οι απόφοιτοι της Ακαδημίας αυτής (Ασκούνη 2006:77). Το 

1972, με νομοθετικό διάταγμα, τα «Τουρκικά Σχολεία» απέκτησαν ξανά την 

ονομασία «Μειονοτικά» στα πλαίσια της προσπάθειας απογαλακτισμού της 

μειονότητας από την τουρκική επιρροή (Ασκούνη 2006:49). Η συνέχεια του 

Μορφωτικού Πρωτοκόλλου νομοθετείται το 1972 με το Ν.Δ. 1109/1972 και 

αναθεωρείται το 1977 με τον νόμο υπ’αριθ. 694 που αποτελεί το υφιστάμενο πλαίσιο 

λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων και των δύο βαθμίδων (Βακαλιός 1997:40, 

Τρουμπέτα 2001:52). Περί αυτού μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη εξέλιξη (2014) 

αποτελεί η μετά νόμου ρύθμιση αρκετών διοικητικών θεμάτων σε σχέση με τη 
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λειτουργία της μειονοτικής εκπαίδευσης
14

. Λίγο πριν (2011) είχε προηγηθεί η νομική 

ρύθμιση που καταργούσε την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

(ΕΠΑΘ)
15

. Η κατάσταση για τη διάδοχη κατάσταση όσον αφορά την εκπαίδευση των 

δασκάλων του τουρκόφωνου προγράμματος είναι ακόμα και σήμερα ιδιαίτερα 

ρευστή. 

Στα χρόνια από το 1974 και μετά, με την έναρξη της μεταπολίτευσης, η 

μετακίνηση του ενδιαφέροντος προς τα ανατολικά σύνορα με την Τουρκία ως 

απότοκο των διεθνών εξελίξεων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οδήγησαν τις 

κυβερνήσεις της Ελλάδας στη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας της Θράκης. 

Η ευρεία υποβάθμιση της περιοχής είχε αφήσει τα σημάδια της στην τοπική 

κοινωνία, με έντονη τη μετανάστευση (ιδιαίτερα μελών της πλειονότητας) και το 

χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Ο φόβος για πολιτική αποσταθεροποίηση 

οδήγησε έκτοτε την Αθήνα να επιδιώκει αναπτυξιακές και οικονομικές πολιτικές με 

σκοπό την αλλαγή της κατάστασης (Τρουμπέτα 2001:51-52). Κατά τη δεκαετία του 

΄90, το θέμα της Θράκης μπαίνει στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής της Ελλάδας 

μετά τις εκτεταμένες παγκόσμιες ανακατατάξεις που έφερε το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου. Κεντρική προσπάθεια της Ελλάδας είναι πλέον να μετατρέψει τη Θράκη σε 

μια «πύλη εισόδου» στην Ευρώπη. Σχέδια για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

συζητούνται ευρέως, και γίνονται ενέργειες ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των 

μουσουλμάνων, κυρίως Πομάκων, των ορεινών ζωνών. Κυριότερα μέτρα εκείνη την 

εποχή είναι το «ξήλωμα της μπάρας», το τέλος δηλαδή της επιτηρούμενης ζώνης η 

οποία είχε επιβληθεί στην ορεινή ζώνη της Θράκης κατά την περίοδο του 

ψυχροπολεμικού κλίματος έναντι της κομμουνιστικής Βουλγαρίας.  

Αναφορικά με την εκπαίδευση, σημαντικότατο μέτρο για την ενίσχυση της 

ενσωμάτωσης της μειονότητας στην ελληνική κοινωνία ήταν αυτό της «ποσόστωσης» 

που θεσπίστηκε το 1995. Θεωρούμενο ως ένα μέτρο «θετικής διάκρισης» διεύρυνε τις 

δυνατότητες των μελών της μειονότητας να συμμετάσχουν στην Τριτοβάθμια 

                                                             
14 Ν. 4310. Φεκ: 258 A'/ 08.12.2014. Συγκεκριμένα οι αλλαγές για τη Μειονοτική Εκπαίδευση γίνονται στην 

Τροπολογία 2031/287. Για περισσότερα δες: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-

Nomothetikou-Ergou?law_id=272da2fa-7945-4e88-a9a4-4a485852d004  

 
15 Ν. 3966/2011. Φεκ 118 Ά. Αρθρο 59. Παρ.10. Για περισσότερες λεπτομέρειες δες: 

http://www.iep.edu.gr/images/documents/n3966-Fek118a-11-IEP.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=272da2fa-7945-4e88-a9a4-4a485852d004
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=272da2fa-7945-4e88-a9a4-4a485852d004
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Εκπαίδευση και πέτυχε τον στόχο της ανάσχεσης του κύματος των μουσουλμάνων 

αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τα τουρκικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα. Ένα ποσοστό 0,5% επιπλέον των εισαχθέντων στις σχολές δόθηκε στα 

μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας (Ασκούνη 2006:79). Κατά την ίδια, το μέτρο 

αυτό συνέβαλε στην αύξηση της συμμετοχής των παιδιών της μειονότητας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μετέστρεψε τη στάση της κοινότητας απέναντι στην 

εκπαίδευση συνολικά (Ασκούνη 2006:79). Τέλος, πολύ σημαντική κίνηση στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης της εκπαίδευσης της μειονοτικής εκπαίδευσης και της 

ενίσχυσης της ελληνομάθειας των μαθητών ήταν το Π.Ε.Μ (Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων) το οποίο ξεκίνησε το 1997 και συνεχίζεται σε 

διαδοχικές φάσεις μέχρι και σήμερα
16

. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 

σημαντική κίνηση ήταν η δημιουργία ειδικών συγγραμμάτων για το ελληνόφωνο 

πρόγραμμα, που αντικατέστησαν τα κοινά με τη δημόσια εκπαίδευση συγγράμματα. 

Τα νέα βιβλία διακατέχονται από μια διαπολιτισμική λογική και μέσω της ύλης τους 

η ελληνική γλώσσα διδάσκεται πλέον ως δεύτερη γλώσσα και όχι ως μητρική όπως 

γινόταν μέχρι τότε με τη χρήση των ίδιων εγχειριδίων που χρησιμοποιούνταν σε όλη 

την επικράτεια. Παράλληλα, μέσω του Π.Ε.Μ.  έγιναν ενέργειες με σκοπό την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία και την παραγωγή ερευνητικού έργου 

(Ασκούνη 2006:16-18). Όπως θα δούμε, όμως, και παρακάτω, παρά τις ενισχυτικές 

αυτές κινήσεις πολλά προβλήματα και παθογένειες που ακόμα ταλανίζουν τη 

μειονοτική εκπαίδευση οδηγούν έναν αυξανόμενο αριθμό μουσουλμάνων γονέων να 

στρέφονται στη δημόσια εκπαίδευση. 

 

 

 

                                                             
16

 Tο Πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ ξεκίνησε το 1997 και υλοποιείται μέχρι και σήμερα αποτελούμενο 

από τέσσερεις φάσεις. Την πρώτη το διάστημα 1997-2000, τη δεύτερη το διάστημα 2002-2004, την 

τρίτη το διάστημα 2005-2008 και την τέταρτη το 2010-2014. Στις τρεις πρώτες φάσεις το όνομα του 

Προγράμματος ήταν «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» (Π.Ε.Μ). Στην τελευταία φάση ονομάστηκε 

«Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη 2010-13». Περισσότερες 

πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό και των δραστηριοτήτων του μπορούν να βρεθούν στον εξής 

διαδικτυακό τόπο: http://museduc.gr 

http://museduc.gr/
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6.2 H εκπαίδευση για τη μειονότητα της Δ. Θράκης (Μειονοτική 

Εκπαίδευση) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κανένα σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης ανά τον 

κόσμο, κατά την εφαρμογή του, δεν αποτελεί πιστή απομίμηση κάποιου άλλου. Οι 

ιδιαίτερες πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας αλλά και 

περιοχής δημιουργούν το ειδικό πλαίσιο πάνω στο οποίο χτίζονται οι εκπαιδευτικές 

δομές και σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές. Η εκπαίδευση των παιδιών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Δ.Θράκης δεν είναι εξαίρεση. Αποτελεί ένα 

δίγλωσσο σύστημα εκπαίδευσης με πολλές ιδιαιτερότητες για το ελληνικό αλλά και 

για το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Κάνοντας μια σύγκριση με το σύστημα που εφαρμόζεται για τα παιδιά των 

μεταναστών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η 

μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί τη μόνη θεσμοθετημένη δίγλωσση εκπαίδευση στην 

Ελλάδα και βρίσκει εφαρμογή μόνο στα σχολεία της Δ.Θράκης τα οποία 

απευθύνονται αποκλειστικά στους μουσουλμάνους μαθητές της μειονότητας. Τα 

τουρκικά δε, ως μία εκ των δύο θεσμοθετημένων γλωσσών του προγράμματος, 

λαμβάνουν συγκροτημένη νομική προστασία σε αντίθεση με τις γλώσσες που 

φέρνουν μαζί τους οι μετανάστες ως πολιτισμικό κεφάλαιο (Τσιτσελίκης 2002:450).  

Η συγκρότησή της έχει ως αφετηρία τη Συνθήκη της Λωζάνης, που 

συνάφθηκε το 1923. Το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που συναντούμε σήμερα είναι 

προϊόν πολλών παραγόντων όπως οι μετέπειτα μορφωτικές συμφωνίες μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας (1951, 1968, 2000), η συνεχώς μεταβαλλόμενη εσωτερική 

νομοθεσία της Ελλάδας αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η Ελλάδα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας 

(Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης 2008). Η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο 

μείγμα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, που επηρεάζει ευθέως τη δομή τους, το 

αναλυτικό πρόγραμμα και το προσωπικό που τα στελεχώνει (Ασκούνη 2006:64). Το 

κύριο μέρος της εκπαίδευσης αυτής υφίσταται στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με μια ελάχιστη και λιγότερο οργανωμένη θεσμικά παρουσία στη 
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δευτεροβάθμια: 2 μειονοτικά Γυμνάσια/Λύκεια και 2 ιεροσπουδαστήρια σε όλη τη 

Θράκη. Τα μειονοτικά Γυμνάσια/Λύκεια βρίσκονται στην πόλη της Ξάνθης και της 

Κομοτηνής αντίστοιχα και τα Ιεροσπουδαστήρια στον Εχίνο Ξάνθης και στην 

Κομοτηνή
17

. Σε επίπεδο προσχολικής αγωγής δεν υπάρχει καμία μέριμνα παροχής 

μειονοτικής εκπαίδευσης, καθώς δεν καθίστατο ως προαπαιτούμενο από τη Συνθήκη 

της Λωζάνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά της μειονότητας να μην 

παρακολουθούν καθόλου αυτή τη σημαντική για την παιδαγωγική εξέλιξη του 

παιδιού βαθμίδα. Τα τελευταία χρόνια ακούγονται έντονα φωνές από κομμάτι της 

μειονότητας και ιδιαίτερα της ηγεσίας της για την αναγκαιότητα επέκτασης της 

μειονοτικής εκπαίδευσης και σ’ αυτή τη βαθμίδα
18

 (Ασκούνη 2006:199-200) χωρίς 

όμως να υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου 

Παιδείας. Γεγονός πάντως είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή της 

μειονότητας προς την προσχολική εκπαίδευση με αύξηση των δημόσιων 

νηπιαγωγείων στις αμιγώς μειονοτικές περιοχές αλλά και αύξηση της συνολικής 

συμμετοχής σε όλα τα νηπιαγωγεία της Θράκης (Ασκούνη 2006:185). 

Το δίγλωσσο  σύστημα που εφαρμόζεται στη μειονοτική εκπαίδευση είναι το 

εξής: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι χωρισμένο ανάμεσα στις δύο γλώσσες 

διδασκαλίας, τα ελληνικά και τα τουρκικά, σε αναλογία 51% προς 49% υπέρ των 

τουρκικών. Πέρα από τα καθ’ αυτού γλωσσικά μαθήματα των ελληνικών και των 

τουρκικών τα υπόλοιπα μαθήματα έχουν ως εξής: Στην ελληνική γλώσσα 

διδάσκονται η  μελέτη περιβάλλοντος, η ιστορία, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, η 

γεωγραφία και η φυσική αγωγή. Στην τουρκική γλώσσα διδάσκονται τα θρησκευτικά 

τα μαθηματικά, η φυσική και η αισθητική αγωγή (Βακάλιος 1997, Σελλά-Μάζη 2001, 

Ασκούνη 2006). Τέλος, καλό είναι να τονιστεί η κεντρικότατη θέση που κατέχει το 

μάθημα της μουσουλμανικής θρησκείας στη μειονοτική εκπαίδευση όπως και ο 

ισλαμισμός στη μειονοτική κοινότητα γενικότερα (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης 

2008).   

                                                             
17 http://www.pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-13-41-40/meionotika-sxoleia-de-amth 
18 http://www.protothema.gr/politics/article/430029/ti-kruvei-i-anafora-ton-mousoulmanon-
vouleuton-tou-suriza-se-mitriki-glossa-tis-meionotitas/ 
    http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/351462/diglossa-meionotika-nipiagogeia-zitoyn-oi-
moysoylmanoi-thrakis 
   http://www.syriza.gr/article/id/57198/Erwthsh-boyleytwn-SYRIZA-pros-ton-k.-YPOYRGO-PAIDEIAS:-
Proscholikh-agwgh-mathhtwn-ths-meionothtas-ths-Thrakhs.html#.VTy7ttLtlBc 

http://www.protothema.gr/politics/article/430029/ti-kruvei-i-anafora-ton-mousoulmanon-vouleuton-tou-suriza-se-mitriki-glossa-tis-meionotitas/
http://www.protothema.gr/politics/article/430029/ti-kruvei-i-anafora-ton-mousoulmanon-vouleuton-tou-suriza-se-mitriki-glossa-tis-meionotitas/
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/351462/diglossa-meionotika-nipiagogeia-zitoyn-oi-moysoylmanoi-thrakis
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/351462/diglossa-meionotika-nipiagogeia-zitoyn-oi-moysoylmanoi-thrakis
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Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από δύο χωριστές κατηγορίες: Τους  

χριστιανούς δασκάλους και τους μουσουλμάνους δασκάλους. Το μερίδιο του λέοντος 

στο τουρκόφωνο κομμάτι της εκπαίδευσης κατέχουν οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ. Στο 

ελληνόφωνο κομμάτι οι εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

από τις Ακαδημίες και αργότερα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Ο εκ βάσης 

διαχωρισμός των δασκάλων με κριτήριο τα θρησκευτικά πιστεύω τους πρωτίστως και 

όχι τη γλώσσα είναι ένα στοιχείο που προδίδει πολλές από τις αναχρονιστικές τάσεις 

που ταλανίζουν τη μειονοτική εκπαίδευση (Τσιτσελίκης 2002, Γκότοβος 2007). 

 

 

6.2.1 Η μειονοτική εκπαίδευση μπροστά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

και κοινωνικές εξελίξεις 

 

Δεδομένης της εποχής που τέθηκε η βάση της μειονοτικής εκπαίδευσης (πριν 

από 90 και πλέον χρόνια), τίθενται ερωτήματα για το πόσο επίκαιρη και 

εναρμονισμένη με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μπορεί να είναι μια τέτοια 

εκπαίδευση. Αποτελεί ένα ασθενές ή ισχυρό σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης; 

Προάγει όντως την ισορροπημένη διγλωσσία; Οδηγεί στην πολιτισμική και γλωσσική 

διατήρηση; Βρίσκεται στο πνεύμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως αυτή 

εκφράζεται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες νομοθεσίες και 

εκπαιδευτικές πρακτικές;  

Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, διάφοροι ερευνητές του ελληνικού χώρου, 

ανάλογα με την ιδεολογική τους τοποθέτηση, πιστώνουν στο δίγλωσσο σύστημα της 

μειονοτικής εκπαίδευσης διάφορα επίπεδα επιτυχίας ή και αποτυχίας. Έτσι, έχουμε 

τους υπέρμαχους της διαπολιτισμικής οπτικής, του πολυπολιτισμού και του 

πολιτισμικού πλουραλισμού που θεωρούν τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και 

κουλτούρας των μειονοτικών μαθητών ως απόδειξη τοποθέτησής της στις ‘ισχυρές’ 

μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης. Έτσι, κατά τον Μαυρομμάτη (2005), η μειονοτική 

εκπαίδευση αποτελεί ένα αμφίδρομο γλωσσικό πρόγραμμα. Η τουρκική διδάσκεται 
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ως μητρική/πρώτη γλώσσα (εξελικτική διατήρηση) και η ελληνική ως δεύτερη, σε 

όλους τους μειονοτικούς μαθητές, ανεξαρτήτως της αρχικής τους ελληνομάθειας. 

Κατά τον Μοσχονά (2003) το μειονοτικό σύστημα μπορεί να λογιστεί στα ‘ισχυρά’ 

συστήματα. Διατηρεί μια θεσμική πολυσημία, που ανάλογα με  τους γλωσσικούς του 

στόχους και το κομμάτι του μειονοτικού μαθητικού πληθυσμού στο οποίο 

απευθύνεται, το κατατάσσει σε διαφορετικά είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης. Έτσι, θα 

μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα μεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης αν θεωρούμε 

στόχο τη μονογλωσσία στα ελληνικά και ένα μοντέλο εμβύθισης στην ελληνική 

γλώσσα για τις ομάδες της μειονότητας που δεν έχουν ως μητρική την τουρκική 

(Πομάκοι και Αθίγγανοι). Εδώ βέβαια, κατά την άποψη μας, δεν λαμβάνεται υπόψη 

ότι η εμβύθιση, για ένα μέρος των ομάδων που προαναφέρθηκαν, γίνεται και στην 

πλειονοτική ελληνική αλλά και στην επικρατούσα εντός της μειονότητας τουρκική. 

Κατά τον ίδιο συγγραφέα λειτουργεί μέχρι ένα σημείο και ως πρόγραμμα εμβάπτισης 

(structured immersion) και γλωσσικής διατήρησης με σκοπό την ανάπτυξη της 

αμφιγλωσσίας. Ο συγγραφέας εδώ δε συγκεκριμενοποιεί την μειονοτική ομάδα στην 

οποία έχει εφαρμογή η γλωσσική διατήρηση, δηλαδή τους τουρκόφωνους. 

Παίρνοντας υπόψη την τυπολογία συστημάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης που 

παρατέθηκαν παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις των δύο ερευνητών δε δίνουν 

αρκετά ξεκάθαρη και κατανοητή εικόνα για τη μειονοτική εκπαίδευση. Καταρχήν ο 

ορισμός της μειονοτικής εκπαίδευσης από τον Μαυρομμάτη ως αμφίδρομο γλωσσικό 

σύστημα δεν μπορεί να ευσταθεί καθώς δε συμμετέχουν σε αυτή μαθητές από την 

πλειονότητα με Γ1 τα ελληνικά και Γ2 τα τουρκικά. Επιπλέον δεν μπορεί παράλληλα 

να είναι ένα σύστημα και αμφίδρομης και εξελικτικής διατήρησης. Η κατάταξη της 

μειονοτικής εκπαίδευσης στα ισχυρά συστήματα από τον Μοσχονά ενώ παράλληλα 

τονίζεται ότι αυτή μπορεί να είναι εν μέρει σύστημα μεταβατικό και εμβύθισης 

κρίνεται ανεπαρκής καθώς αυτά λογίζονται στα ασθενή συστήματα. Κατά την άποψη 

μας η μειονοτική εκπαίδευση δεδομένης της ενισχυμένης παρουσίας (ποσοτικά και 

ποιοτικά) των τουρκικών θα μπορούσε να λογίζεται στα ισχυρά συστήματα 

δίγλωσσης εκπαίδευσης. Παρόλαυτά ο τρόπος εφαρμογής της και η ύπαρξη πολλών 

μαθητών με οικογενειακή γλώσσα διαφορετική από την τουρκική δεν μας επιτρέπει 

να κατατάξουμε τη μειονοτική εκπαίδευση ξεκάθαρα στα ισχυρά συστήματα. Ίσως 

για τα παιδιά που έχουν ως οικογενειακή γλώσσα την Τουρκική η μειονοτική 

εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως πρόγραμμα γλωσσικής διατήρησης και δυνητικά 
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ικανό να προάγει τη γλωσσικη διατήρηση των τουρκικών και εν τέλει μια 

ισορροπημένη διγλωσσία.  

Κατά την Κανακίδου (1994:80), το ιδιαίτερο αυτό διγλωσσικό σύστημα της 

μειονοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή η τουρκική ως μητρική και η ελληνική ως επίσημη 

δεύτερη γλώσσα, δεν ακολουθεί ούτε το προσθετικό, ούτε το υποκαταστατικό 

μοντέλο διγλωσσίας που ακολουθείται σε αρκετές διεθνείς περιπτώσεις. Ο Βακαλιός 

(1997:47) μας αναφέρει ότι η ύπαρξη πολλών κατηγοριών δασκάλων στη μειονοτική 

εκπαίδευση, τα διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης τους, η διαφορά ιδεολογίας και 

στάσης των δασκάλων αυτών απέναντι στα παιδαγωγικά και όχι μόνο θέματα οδηγεί 

στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους, προκαλώντας σύγχυση στους μαθητές. 

Ασκώντας κριτική στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του δίγλωσσου προγράμματος της 

μειονοτικής εκπαίδευσης η Κανακίδου (1994:92-93), αναφέρει ότι ο διαμοιρασμός 

των μαθημάτων στις δύο γλώσσες του προγράμματος (ελληνικά, τουρκικά) στις 

διάφορες τάξεις αποβαίνει σε βάρος των ελληνικών και της ελληνομάθειας 

γενικότερα, καθώς τα μαθήματα που δίνονται στην τουρκική (π.χ.  τα Μαθηματικά, 

τα Θρησκευτικά, η Αισθητική Αγωγή) συνδέονται με αισθητικές, συναισθηματικές 

και νοητικές διεργασίες με αποτέλεσμα τα μαθήματα που δίνονται στα ελληνικά (π.χ. 

η Ιστορία, η Μελέτη Περιβάλλοντος) να κατανοούνται ελάχιστα και να οδηγούν στη 

στείρα απομνημόνευση. Πράγματι, σύμφωνα με την ίδια, κατά τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης τους στην επόμενη βαθμίδα (η πλειοψηφία των μαθητών πλέον πηγαίνει 

σε δημόσιο γυμνάσιο/λύκειο) οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν τη χαμηλότερη επίδοση 

τους στα θετικά μαθήματα και έπειτα στην ελληνική γλώσσα (ο.π. σελ.96). Κατά την 

άποψη τους το φαινόμενο αυτό δυσκολεύει την ομαλή συνέχιση των σπουδών τους 

και την επιτυχή συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά και εργασιακά αγαθά στα οποία 

συμμετέχει η υπόλοιπη κοινωνία. 

Τέλος, εύλογο είναι το ερώτημα του τι σημαίνει γλωσσική διατήρηση για τα 

μέλη της μειονότητας που δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα διδασκαλίας της 

μητρικής τους γλώσσας εντός της μειονοτικής εκπαίδευσης (πομακόφωνοι, μια μικρή 

μερίδα από τους Ρομά που ομιλεί την Ρομανί). Το καθεστώς πολυγλωσσίας εντός της 

μουσουλμανικής μειονότητας και η ντε φάκτο επιλογή των τουρκικών ως γλώσσα της 

μειονοτικής εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα μεγάλο γλωσσικό φορτίο στις μη 

τουρκόγλωσσες ομάδες της μειονότητας δεδομένων των πολλών γλωσσών που 
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καλούνται να κατακτήσουν. Επιπλέον, οι ταυτοτικές συνδηλώσεις της μητρικής 

γλώσσας, η πολιτικοποίηση της εθνοτικής διαφοροποίησης της μειονότητας και η εν 

γένει ρευστή κατάσταση στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων, οδηγούν σε συγκρούσεις 

σε ενδοπροσωπικό αλλά και κοινωνικό διομαδικό επίπεδο, δυσχεραίνοντας την 

επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σελλά-Μάζη 2001:196, Γεροβασιλείου 

2003:535-540, Μπαλτσιώτης-Τσιτσελίκης 2008:72-74, Πλεξουσάκη 2008:98-100).  

Όντως, η μειονοτική εκπαίδευση από τη σύλληψή της μέχρι και σήμερα 

υπήρξε πεδίο αντεγκλήσεων και πολιτικο-ιδεολογικών συνδηλώσεων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Ασκούνη (2006:103), «πρόκειται μάλλον για ‘εθνικό’ 

ζήτημα, παρά για εκπαιδευτική υπόθεση». Ευρισκόμενη στο επίκεντρο του 

ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού με στόχο τον έλεγχο της και τον επηρεασμό των 

μελών της, δεν εκπλήσσει ότι αδυνατεί εμφανώς να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και κοινωνικές προκλήσεις. 

 

 

 

6.2.2 Η μειονοτική εκπαίδευση και η σχέση της με τις διαπολιτισμικές αρχές 

 

 

Στην έρευνα περί της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Δ.Θράκη κεντρικό 

ερώτημα αποτελεί το αν αυτή, παίρνοντας ως δεδομένο τη στοχοθεσία και τη 

λειτουργία της, είναι συμβατή και σε ποιο βαθμό με τις διαπολιτισμικές αρχές έτσι 

όπως τουλάχιστον εκφράζονται αυτές στη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα και 

πρακτική σε διεθνές επίπεδο. Κατά γενική ομολογία η μειονοτική εκπαίδευση απέχει 

παρασάγγας από τις γενικές παραδοχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον 

ότι αυτή διαμορφώθηκε σε μια εποχή όπου η Δ. Θράκη είχε ακόμα έντονες τις 

καταβολές του Οθωμανικού συστήματος των μιλλέτ (τουρκ. milliyet), με βασικό 

γνώμονα διαχωρισμού τη θρησκεία (μουσουλμάνοι-χριστιανοί). Αυτή η νοοτροπία 

κοινωνικού διαχωρισμού πέρασε και μέσα στη διαμόρφωση της νεότευκτης τότε 
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μειονοτικής εκπαίδευσης μέσω των επιμέρους άρθρων της Συνθήκης της Λωζάννης 

(Aarbakke 2000). Η μετέπειτα ιστορική πορεία με τη συνεχόμενη πολιτική 

σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τον έλεγχο της εκπαίδευσης της 

μειονότητας οδήγησε σε πολιτικές αδράνειας και σε μια εύθραυστη ισορροπία, που 

όμως δεν επέτρεψε σχεδόν καμιά καινοτομία σε εκπαιδευτικό επίπεδο (Ασκούνη 

2006). Η Τρουμπέτα (2001:44), αναφερόμενη στη μειονοτική εκπαίδευση, 

επισημαίνει ότι με τη μορφή που αυτή λειτούργησε οδήγησε στην αποκοπή της από 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ΄ επέκταση απομόνωσε τα μέλη της 

μειονότητας από την ελληνική κοινωνία. Την απομόνωση αυτή δε τη συνδέει στενά 

με το βιοτικό πλαίσιο των μελών της μειονότητας και όχι μόνο με το παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Κεντρικότατη παραδοχή της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι ότι η 

διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, πλειονότητα και 

μειονότητα/ες. Βασικό αξίωμά της, πέρα από τον πολιτισμικό πλουραλισμό και την 

ισοτιμία του πολιτισμικού κεφαλαίου, είναι η ειρηνική συμβίωση και η προαγωγή της 

αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Είναι 

μια αγωγή που στοχεύει όχι μόνο στα άτομα ξεχωριστά αλλά και στους συνολικούς 

κοινωνικούς θεσμούς και ομάδες. Είναι ουσιαστικά μια συνάντηση πολιτισμών και 

σκοπό έχει να αφυπνίσει την κριτική σκέψη των μαθητών μέσω του χειραφετικού 

χαρακτήρα που πρέπει να επιδιώκει (Δαμανάκης 1997:40, 99, 109).  

Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες απόψεις για τη μειονοτική εκπαίδευση, καλό 

είναι να αναρωτηθούμε αν οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται 

στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη 

(1997:82-83,87) παρόλο που η ψήφιση του νόμου περί διαπολιτισμικής αγωγής 

(νόμος 2413/96) είναι ένα θετικό γεγονός, εγκυμονεί δύο ειδών κίνδυνους που 

σχετίζονται με την ΄ιδιαιτεροποίηση΄ των μαθητών. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο 

κίνδυνος δημιουργίας μιας διαχωριστικής εκπαίδευσης στο όνομα της ιδιαιτερότητας 

των μαθητών. Από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η 

αφομοιωτική πολιτική που ισχύει διαχρονικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

κεκαλυμμένη πίσω από μια διαπολιτισμική ρητορία. Ο Δαμανάκης τονίζει τη 

σημασία της κοινής εκπαίδευσης μεταξύ πλειονότητας και μειονοτήτων ως τον μόνο 
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τρόπο καλλιέργειας της πολιτισμικής ετερότητας και εμπλουτισμού/εκσυγχρονισμού 

του μονοπολιτισμικού ελληνικού σχολείου (1997:88).     

Τι συμβαίνει όμως με τη μειονοτική εκπαίδευση; Ακολουθούνται οι 

διαπολιτισμικές αρχές που παραθέσαμε;  Κατά τον Μοσχονά (2003), στο πλαίσιο του 

λόγου για τη μειονοτική εκπαίδευση, μια πολιτική ενσωμάτωσης ή ένταξης, αλλιώς 

αφομοίωσης, καμουφλάρεται φορώντας τον μανδύα της διαπολιτισμικής ρητορικής. 

Ο ίδιος τονίζει ότι μια εκπαίδευση στην οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση γλωσσών 

και πολιτισμών, όπως π.χ. η μειονοτική, δεν έχει νόημα να ονομάζεται 

διαπολιτισμική. Παρά την ιδεολογική του απόσταση από τη διαπολιτισμική 

προσέγγιση ο Γκότοβος (2007) σχολιάζει ότι, παράλληλες εκπαιδευτικές δομές, εκτός 

του πνεύματος της παιδείας του κύριου εθνικού κορμού, επιτείνουν τον διαχωρισμό 

σε παράλληλες κοινωνίες και δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με τη 

διαπολιτισμική οπτική. Επιπλέον, επιδεινώνουν τις υπαρκτές κοινωνικές ανισότητες 

και τη σχολική επίδοση των μειονοτικών μαθητών. Κατά τον ίδιο, είναι ευθύνη του 

κράτους να δώσει στον μειονοτικό και στον πλειονοτικό πολίτη το ίδιο εκπαιδευτικό 

κεφάλαιο και τις ίδιες δεξιότητες χειρισμού των πλειονοτικών κωδίκων (ιδιαίτερα την 

ελληνική γλώσσα) έτσι ώστε να συμμετέχουν επι ίσοις όροις στα κοινωνικά αγαθά 

και στον δημοκρατικά δομημένο δημόσιο χώρο. Έτσι, προκειμένου να παραχθεί η 

ιδιότητα του «ενιαίου πολίτη», το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εστιάσει στην 

ελληνομάθεια και στην ενσωμάτωση του μαθητή. Η διατήρηση της γλωσσικής και 

πολιτισμικής ετερότητας κρίνεται από τον ίδιο, αν όχι επιβαρυντική, τουλάχιστον 

χαμηλής προτεραιότητας για τον εθνικό εκπαιδευτικό θεσμό. Η ευθύνη λοιπόν της 

διατήρησης των μειονοτικών κωδίκων είναι καθαρά θέμα της μειονότητας αλλά αφού 

υποβληθεί σε κρατικό έλεγχο συμβατότητας με τις πλειονοτικές νόρμες (Γκότοβος 

2002:179,201,205,207, Γκότοβος 2007). Εδώ, σύμφωνα με την άποψη μας, 

διαφαίνεται μία ιδεολογική τοποθέτηση που μπορεί να νοηθεί στο πλαίσιο ενός 

νεοφιλελεύθερου εθνοκεντρικού λόγου που τον συναντούμε συχνά στον ευρωπαϊκό 

αλλά και στον ευρύτερο χώρο. H διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας και του 

πολιτισμού νοείται ως ατομικό δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να γίνεται σεβαστό. Η 

ευθύνη όμως της διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισμού του μειονοτικού, 

αυτόχθονα ή μετανάστη, φαίνεται να είναι εξολοκλήρου δική του (Baker 2001:525, 

Σκούρτου 2011:113). 
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Συνεχίζοντας, καλό είναι να αναφερθεί ότι ενδεικτικό της κατάστασης 

πολιτισμικού διαχωρισμού είναι η ελάχιστη επαφή και συνεργασία μεταξύ των 

πλειονοτικών και μειονοτικών εκπαιδευτικών, παρότι βρίσκονται στο ίδιο σχολικό 

περιβάλλον και εν πολλοίς αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα (Δραγώνα & 

Φραγκουδάκη 2008:20, 40). Η έλλειψη επαφής μεγάλου μέρους των μειονοτικών 

μαθητών με την πλειονοτική γλώσσα και κουλτούρα κάνει ακόμα πιο σημαντική την 

ανάγκη παροχής εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον πραγματικά δίγλωσσο και 

διπολιτισμικό με αρχές που προάγουν τη συνεργασία, την ισότητα και τον  

αλληλοσεβασμό. Δίνοντας μας πληροφορίες για την ίδρυση και την πρακτική των 

ΚΕΣΠΕΜ
19

, οι Δραγώνα & Φραγκουδάκη (2008) μας αναφέρουν: «Δοκιμάστηκε 

έτσι ένας δρόμος παρακαμπτήριος του σχολείο, που αναιρώντας το μειονοτικό γκέτο 

θα δίδασκε και θα κοινωνικοποιούσε τα παιδιά σε περιβάλλον πραγματικά δίγλωσσο 

και διπολιτισμικό». Σε κάποιο άλλο σημείο μας λένε: «..η επιτυχία οφείλεται πριν απ’ 

όλα στο διαπολιτισμικό κλίμα των ΚΕΣΠΕΜ και στο μεικτό δίγλωσσο προσωπικό 

του που κατασκεύασε τη μοναδική και απούσα από όλη τη Θράκη συνθήκη 

στοχευμένης συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη των δύο ομάδων της τοπικής 

κοινωνίας.».  

Η τάση για στασιμότητα και η αδράνεια που χαρακτηρίζει τη μειονοτική 

εκπαίδευση είναι προϊόν πολλών παραγόντων, ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών 

αλλά κυρίως πολιτικών. Ευρισκόμενη εν μέσω δύο αντίρροπων δυνάμεων και μιας 

εύθραυστης ισορροπίας, καταδικάζεται στην ανυποληψία και ωθεί τους μειονοτικούς 

μαθητές σε χαμηλές επιδόσεις και στο περιθώριο (Μοσχονάς 2003, Γκότοβος 2007). 

Οι άμεσα ενδιαφερόμενες και εμπλεκόμενες πλευρές στη μειονοτική εκπαίδευση, το 

ελληνικό κράτος, η μειονότητα της Δ.Θράκης (με τους εκπροσώπους της σε κεντρικό 

ρόλο) και η Τουρκία, έχουν διαχρονικά αποφύγει  τον δημόσιο, γόνιμο διάλογο και 

έχουν επιδοθεί σε παράλληλους μονόλογους ελάχιστα δεκτικούς σε προσπάθειες 

σύγκλισης (Φραγκουδάκη 2008:485). Από τη μία πλευρά, το ελληνικό κράτος 

φαίνεται, είτε ηθελημένα είτε λόγω της θεσμικής αδράνειας του, να μην επιθυμεί να 

αλλάξει κάτι ουσιαστικά στη μειονοτική εκπαίδευση. Έτσι, με άρρητο τρόπο 

επιδιώκει να στρέψει μέρος των μαθητών προς τη δημόσια εκπαίδευση και φαίνεται 

να το πετυχαίνει σε κάποιες περιπτώσεις (Ασκούνη 2006:163, Φραγκουδάκη 

                                                             
19 ΚΕΣΜΕΠ (Κέντρα Στήριξης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων).  
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2008:485). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στροφή της μειονότητας προς τη δημόσια 

εκπαίδευση έχει ήδη συντελεστεί κατά μεγάλο βαθμό σε επίπεδο Β/θμιας και 

προσχολικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, μεγάλο μέρος των αντιπροσώπων 

της μειονότητας σε πολιτικό, επιστημονικό και πολιτισμικό επίπεδο, 

περιχαρακώνονται πίσω από την υπεράσπιση του τουρκικού χαρακτήρα της 

μειονότητας της Δ.Θράκης βλέποντας σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της 

μειονοτικής εκπαίδευσης τον κίνδυνο αφομοίωσης στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, σε 

κάποιες περιπτώσεις όχι μόνο δε γίνεται σεβαστή η άποψη και οι εκπαιδευτικές 

στρατηγικές μουσουλμανικών οικογενειών που επιλέγουν να παρεκκλίνουν από τις 

«επίσημες» μειονοτικές επιταγές, αλλά έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα άτυπων 

πιέσεων, προς συμμόρφωσή τους με τη ‘συλλογική’ γραμμή (Γκότοβος 2007, 

Φραγκουδάκη 2008).  

Σε κάθε περίπτωση, σε επίσημο επίπεδο, η μειονοτική εκπαίδευση δεν είναι 

υποχρεωτική και είναι απόφαση της οικογένειας, στις περιοχές που υπάρχουν 

δημόσια σχολεία, βέβαια, να διαλέξει το σχολείο στο οποίο θα εγγράψει τα παιδιά 

της. Σε περίπτωση όμως που επιλέξει τη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας ότι αυτή εξακολουθεί να διακρίνεται από μονοπολιτισμικές πρακτικές με 

αποτέλεσμα πολλοί μειονοτικοί μαθητές να διαπιστώνουν ότι το πολιτισμικό και 

γλωσσικό τους κεφάλαιο θα μένει εκτός τάξης. Δεδομένου και του επιφανειακού 

τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται και η Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ελλάδα, όπως 

είδαμε προηγουμένως, δεν πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι η Μειονοτική 

Εκπαίδευση στη Δ.Θράκη όπως και η εκπαίδευση των αλλόγλωσσων στην υπόλοιπη 

Ελλάδα φαίνεται να αποτελούν δύο όψεις της ίδιας αναποτελεσματικής εκπαίδευσης. 

Και στις δύο περιπτώσεις προωθείται μια υπόρρητη αφομοιωτική ατζέντα από το 

κράτος, ενώ ειδικά στη μειονοτική εκπαίδευση με τον τρόπο που εφαρμόζεται 

φαίνεται να επιτείνεται η γκετοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός (Τσιτσελίκης 

2002). Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί τα τελευταία 

χρόνια (ειδικά το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων) αποτελούν 

σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου της 

Μεινοτικής Εκπαίδευσης με ορατή πλέον τη θετική τους συμβολή. 

 



89 

 

 

 

 6.2.3  Η στροφή των μουσουλμάνων προς τη δημόσια εκπαίδευση  

 

Οι αναλύσεις που προηγήθηκαν για κάποια από τα προβλήματα και τους 

αναχρονισμούς που αντιμετωπίζει η μειονοτική εκπαίδευση αλλά και για τις 

κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στη Δ.Θράκη, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

εικοσαετία, ίσως μας δώσουν ενδείξεις για την παρατηρούμενη τάση διεύρυνσης της 

συμμετοχής των μειονοτικών μαθητών στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. 

Όπως προαναφέρθηκε, με το μέτρο της «ποσόστωσης» και την αλλαγή του πολιτικού 

κλίματος προς όφελος της βελτίωσης της εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της 

Δ.Θράκης ακόμα από την αρχή της δεκαετίας του ΄90, ο δρόμος προς την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μουσουλμάνους μαθητές είχε ανοίξει. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση της συμμετοχής των 

μουσουλμάνων μαθητών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη Δ.Θράκη 

με έντονο ακόμα το πρόβλημα της σχολικής διαρροής και αποτυχίας στο επίπεδο του 

γυμνασίου (Ασκούνη 2006:221-225). Παράλληλα, παρατηρείται μια διεύρυνση, αν 

και όχι γενίκευση, στη φοίτηση των μουσουλμάνων μαθητών στην προσχολική 

εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τους το δρόμο για τη συμμετοχή τους στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φυσικά, τα θετικά μέτρα που πάρθηκαν την περίοδο αυτή 

δεν είναι η μόνη αιτία των αλλαγών αυτών. Κοινωνικές διεργασίες που ξεκίνησαν πιο 

πριν, όπως η αστικοποίηση, η εσωτερική μετανάστευση των μουσουλμανικών 

πληθυσμών των βουνών προς τα αστικά κέντρα, οι αλλαγές στους παραδοσιακούς 

ρόλους των μελών της μουσουλμανικής οικογένειας, το αναβαθμισμένο δικαίωμα της 

γυναίκας στην εκπαίδευση κ.α. έπαιξαν το ρόλο τους σε αυτή τη στροφή της 

μειονότητας προς τη δημόσια εκπαίδευση. Οι διεργασίες αυτές παρακίνησαν πολλά 

μέλη της μειονότητας και ιδιαίτερα τα νεότερα να επιχειρήσουν το άνοιγμα προς την 

κοινωνία και την άρση της απομόνωσης τους. Κατά την Ασκούνη (2006:326), ένας 

από τους κυριότερους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι η επιδίωξη της 

ελληνομάθειας. Στη σκέψη πολλών μελών της μειονότητας αυτή συνεπάγεται 

επαγγελματικές ευκαιρίες και κοινωνική ένταξη. Το δημόσιο σχολείο θεωρείται από 
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μεγάλο μέρος της μειονότητας ως το όχημα με το οποίο θα τα επιτύχουν όλα αυτά, 

μέσω της ανώτερης εκπαίδευσης που θεωρούν ότι προσφέρει, και, το κυριότερο με 

την επικέντρωση του στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι δεδομένο, 

βέβαια, ότι για πολλά μέλη της μειονότητας η επιλογή του μειονοτικού σχολείου 

αποτελεί μια ιδεολογική τοποθέτηση δηλωτική συχνά ταυτότητας, είτε θρησκευτικής, 

είτε εθνοτικής, είτε και τα δύο μαζί, δεδομένου ότι η επιλογή της μειονοτικής 

εκπαίδευσης αποτελεί κίνηση προστασίας της γλωσσικής και θρησκευτικής 

ιδιαιτερότητας της μειονοτικής ταυτότητας (Ασκούνη 2006:125 ). 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η παρατηρούμενη διεύρυνση της φοίτησης της 

μειονότητας στη δημόσια εκπαίδευση διαφοροποιείται στους τρείς νομούς της 

Δ.Θράκης. Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη διείσδυση της δημόσιας εκπαίδευσης 

στους κόλπους της μειονότητας λαμβάνει χώρα στον Ν. Ξάνθης και η μικρότερη στον 

Ν. Ροδόπης. Η εθνοτική και πολιτισμική σύνθεση, που διαφέρει από νομό σε νομό, 

εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Στον Ν. Ξάνθης, η προεξάρχουσα 

μειονοτική ομάδα είναι οι σλαβόφωνοι Πομάκοι. Κρατώντας μια απόσταση από τις 

πάγιες τοποθετήσεις της μειονοτικής ηγεσίας περί τουρκικού χαρακτήρα της 

μειονότητας, η ομάδα αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα πολιτικής 

και ιδεολογικής αντίδρασης προς τη δημόσια εκπαίδευση και είναι σε κάποιες 

περιπτώσεις ιδιαίτερα δεκτική  προς αυτή.  

Συγκρίνοντας την κατανομή των μουσουλμάνων μαθητών στα σχολεία του 

Ν.Ξάνθης σε βάθος 16 ετών διαπιστώνουμε ένα φαινόμενο σε εξελικτική πορεία. 

Διαφαίνεται μια αυξητική τάση της συμμετοχής των μουσουλμάνων μαθητών στα 

δημόσια σχολεία και μια τάση μείωσης του μαθητικού πληθυσμού στα μειονοτικά 

(Πίνακας 2).   

 

 

Πίνακας 2.  Η εξέλιξη της αριθμητικής κατανομής των μειονοτικών μαθητών δημοσίων και 

μειονοτικών σχολείων του νομού Ξάνθης. 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

1996-1997 270 3.753 
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Πηγή: Ασκούνη 2006:165 και  Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ξάνθης 

 

Σε αντίθεση με την κατάσταση στον Ν. Ξάνθης, στον Ν. Ροδόπης, έδρα του 

τουρκικού προξενείου Κομοτηνής και του πυρήνα της μειονοτικής ηγεσίας, η 

προεξάρχουσα ομάδα είναι οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι. Εκεί συναντώνται και οι 

μεγαλύτερες αντιστάσεις προς την δημόσια εκπαίδευση, που πολλές φορές 

αντιμετωπίζεται ως φορέας γλωσσικής και εθνοτικής αφομοίωσης. Εκεί η εθνοτική 

συνείδηση συγκρούεται πιο έντονα με τα πιθανά οφέλη που η δημόσια εκπαίδευση 

μπορεί να προσφέρει στα μέλη της μειονότητας (Ασκούνη 2006:350-351). Παρά τις 

παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των δύο νομών, είναι γεγονός ότι και στους δύο 

παρατηρείται πλέον αυτή η τάση διεύρυνσης της φοίτησης των μουσουλμάνων 

μαθητών στο δημόσιο σχολείο, ιδιαίτερα στο επίπεδο του δημοτικού, κάτι που μέχρι 

πρόσφατα ήταν μια μη συνηθισμένη πρακτική.  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  

 

2002-2003 557 3.080 

2012-2013 741 2.735 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 

Κεφάλαιο 7. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός σκοπός της έρευνας μας είναι η διερεύνηση 

των γλωσσικών πολιτικών των μουσουλμανικών οικογενειών του Ν. Ξάνθης που 

στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο. Δεδομένης της 

πολυπλοκότητας του υπό εξέταση φαινομένου και του κεντρικού ρόλου της γλώσσας 

στην οικογενειακή λειτουργία, επιλέχθηκε η έρευνα να γίνει με ποιοτική προσέγγιση. 

Εγγένης περιορισμός της έρευνάς μας λόγω της μεθοδολογικής μας επιλογής 

αποτελεί η αδυναμία ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια η 

αδυναμία γενίκευσης των ευρημάτων σε κάποιο ευρύτερο πληθυσμό.  

Η προσπάθεια κατανόησης της γλωσσικής συμπεριφοράς των 

μουσουλμανικών οικογενειών και των διαδικασιών που αλληλεπιδρούν σ’ αυτή 

αποτελούν πάγιο στόχο της ερμηνευτικής προσέγγισης, που θα χρησιμοποιήσουμε 

(Holmes 1997 στο Κωστούλα-Μακράκη 2001:180). Η ερμηνευτική προσέγγιση, σε 

αντίθεση με τη θετικιστική, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα νοήματα που αποδίδουν τα 

υποκείμενα στη συμπεριφορά τους και στη συμπεριφορά των άλλων (Κυριαζή 

2003:31). Η δυνατότητα εμβάθυνσης στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, ως 

χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας, μας δίνει ερμηνευτικό βάθος το οποίο 

δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το ποσοτικό παράδειγμα.  
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7.1 Μέθοδος συλλογής του υλικού 

 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήσαμε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview).  Κατά 

τη διενέργεια της έρευνάς μας πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) συνεντεύξεις με 

γονείς (πατέρα ή μητέρα) μουσουλμάνων μαθητών που φοιτούν σε συμβατικό 

δημόσιο σχολείο. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν μέσω ανοιχτών ερωτήσεων σχετικών 

με τους θεματικούς άξονες που ανταποκρίνονται στη στοχοθεσία της έρευνάς μας.  

Δεδομένου του θέματος της έρευνας θεωρήθηκε κατάλληλη μια πιο ανοιχτή 

προσέγγιση που δίνει την ευελιξία στον ερωτώμενο να αποκλίνει από μια αυστηρή 

ακολουθία ερωτήσεων. Από την άλλη πλευρά, δίνει την άνεση στον ερευνητή να 

προσαρμόσει και να αναπροσαρμόσει κατά το δοκούν τις ερωτήσεις του ώστε να 

επιτύχει μια πολύπλευρη και βαθύτερη κατανόηση.  

Εδώ πρέπει να σημειωθούν και κάποια μειονεκτήματα που εντοπίζονται στις 

ποιοτικές έρευνες και ιδιαίτερα στις συνεντεύξεις. Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που προσάπτονται στην ποιοτική προσέγγιση της έρευνας είναι αυτό της 

μη εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Cohen & Manion 1994:387). Είναι χαρακτηριστική 

στην ποιοτική έρευνα η δυσκολία ποσοτικοποίησης των δεδομένων η οποία 

εκπορεύεται από τη φύση των νοημάτων που βγαίνουν από τη λεκτική 

αλληλεπίδραση και σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

πραγματοποιούνται. Αυτή η σχετικότητα της σημασίας τους δε συνάδει με τα 

στοιχεία της τυποποίησης και της αναπαραγωγισιμότητας των νοημάτων που 

υπονοούνται από τα εργαλεία μέτρησης (Κυριαζή 1999:94). Ένα άλλο πρόβλημα που 

έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα, ιδιαίτερα στις συνεντεύξεις, είναι αυτό της 

προκατάληψης. Με άλλα λόγια οι πηγές μεροληψίας που μπορούν να προκύψουν από 

την πλευρά του ερευνητή αλλά και από την πλευρά του ερωτώμενου (Bell 1997:148, 

Cohen & Manion 1994:388, Κωστούλα-Μακράκη 2001:181).  Σε μία έρευνα, η οποία 

λ.χ. αφορά ένα ευαίσθητου περιεχομένου θέμα, μπορεί ο ερωτώμενος να απαντάει 

αυτά που θεωρεί ότι θέλει να ακούσει ο ερευνητής. Οι προσωπικές πεποιθήσεις του 

ερευνητή είναι επίσης πιθανόν να επηρεάσουν την πορεία της συνέντευξης αλλά και 
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τη μετέπειτα ανάλυση των ευρημάτων. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές υπάρχουν 

τρόποι να μειωθεί η μεροληψία χωρίς όμως να μπορεί να απαλειφθεί εντελώς. 

Κάποιοι απ’ αυτούς τους τρόπους είναι η προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων από 

τον ερευνητή, η επίγνωση του προβλήματος εκ μέρους του, η σωστή εκπαίδευση και 

η συγκρότηση του δείγματος με επιστημονικό τρόπο κ.α (Cohen & Manion 1994:388, 

Gavron 1966:159 στο Bell 1997:149). 

 

 

7.2 Δυσκολίες της έρευνας 

 

 

Κατά τον σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας προβλεπόταν εκ μέρος του 

ερευνητή να γίνει μαγνητοφώνηση των συνομιλιών έπειτα από τη συναίνεση των 

γονέων. Κατά τη διάρκεια των διερευνητικών επαφών με τις οικογένειες αυτές όμως 

ο ερευνητής βρέθηκε αντιμέτωπος με την άρνηση του μεγαλύτερου μέρους των 

οικογενειών αυτών (εννιά στις έντεκα περιπτώσεις) να δεχθούν μαγνητοφώνηση των 

μεταξύ τους συνομιλιών. Οι περισσότεροι γονείς επέμεναν ότι θα προτιμούσαν να 

μην καταγραφεί η φωνή τους με ηλεκτρονικά μέσα δείχνοντας έτσι έμμεσα το πόσο 

‘ευαίσθητο’ είναι το ζήτημα της έκφρασης άποψης γύρω από θέματα εκπαίδευσης 

ανάμεσα στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να γίνει η καταγραφή της συνομιλίας με τη βοήθεια του οδηγού 

συνέντευξης και με γραπτές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Απομαγνητοφώνηση έγινε για τις δυο από τις έντεκα συνεντεύξεις στις οποίες οι 

γονείς συμφώνησαν να μαγνητοφωνηθεί η συνομιλία. 
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7.2  Συμμετέχοντες και χρονοδιάγραμμα της έρευνας  

 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ο Νομός Ξάνθης και ειδικότερα η 

πόλη της Ξάνθης για δύο κυρίως λόγους. Κατά πρώτο λόγο, η επιλογή στηρίχθηκε 

στο ότι εκεί ξεκίνησε η ολοένα αυξανόμενη τάση των μουσουλμάνων γονέων να 

στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο. Ο δεύτερος λόγος που 

ενίσχυσε αυτή την επιλογή ήταν πρακτικός. Προκειμένου να συγκεντρώσουμε 

πληροφορίες για την υποστήριξη του θέματος μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια που 

επιβάλει η εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας, έπρεπε να εστιάσουμε σε μια 

περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιλέχθηκαν 

ανάμεσα από τις μουσουλμανικές οικογένειες που κατ’ επιλογήν ή εξ ανάγκης 

στέλνουν τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους σε δημόσιο δημοτικό σχολείο της 

πόλης της Ξάνθης. Η πλειοψηφία των έντεκα οικογενειών που συμμετείχαν στην 

έρευνα είχαν ως τόπο κατοικίας τους την πόλη της Ξάνθης, είτε κάποιο χωριό του 

πεδινού κομματιού του Νομού. Αυτό συνέβη για δύο κυρίως λόγους. Κατά πρώτο και 

κυριότερο λόγο αυτό αποτελεί φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι στον ορεινό όγκο 

του νομού δεν λειτουργούν δημόσια σχολεία παράλληλα με τα μειονοτικά. Έτσι, όσες 

οικογένειες, με τόπο κατοικίας τον ορεινό όγκο έχουν παιδιά που φοιτούν σε δημόσια 

σχολεία της Ξάνθης, είτε νοικιάζουν κάποιο σπίτι στην πόλη γι’ αυτόν το σκοπό, είτε 

οι μαθητές μεταφέρονται στο σχολείο με πρόνοια του κράτους (συνήθως με ταξί) σε 

όσα χωριά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ένας δευτερεύων λόγος ήταν οι δυσκολίες 

που συνάντησε ο ερευνητής στην απόκτηση ευρείας πρόσβασης σε μέλη της 

μειονότητας με τόπο κατοικίας τον ορεινό όγκο αλλά και στην εξασφάλιση της 

συνεργασίας τους. Η προσέγγιση των οικογενειών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

ατόμων που γνώριζαν τόσο τον ερευνητή όσο και τους συμμετέχοντες 

επιτυγχάνοντας έτσι να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους. Με βάση αυτή την 

προσέγγιση, απαραίτητη σε μια τέτοια περίπτωση που θίγει ζητήματα ιδεολογικής και 

προσωπικής φύσης, το δείγμα μας χαρακτηρίζεται ως «δείγμα ευκολίας». Η συλλογή 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2013. 
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7.3 Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνάς μας είναι η ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Μολονότι οι 

καταβολές της μεθόδου αυτής βρίσκονται στην ποσοτική έρευνα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επίσης και στην ποιοτική έρευνα (Ιωσηφίδης 2003). Η διάκριση της 

μεθόδου αυτής σε αυστηρά ποσοτική χωλαίνει σε εγκυρότητα καθώς η ανάγνωση 

κειμένων, έστω και με τη μετέπειτα ποσοτικοποίηση τους, είναι μια ποιοτική 

διαδικασία (Krippendorff 2004:16). Επιπλέον, το ποιοτικό κομμάτι της μεθόδου 

υπάγεται στην παράδοση των ερμηνευτικών μεθόδων και έχει, ως ένα από τα 

χαρακτηριστικά της, την ενδελεχή ανάγνωση και μελέτη σχετικά μικρού σε έκταση 

γραπτού υλικού (ο.π, σελ.17). 

 Στην περίπτωση μας με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των 

δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους μουσουλμάνους γονείς. Η 

ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τη διάκριση μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα και τον 

σχηματισμό θεματικών πεδίων γύρω από τα οποία αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν τα 

δεδομένα αυτά. Η οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων μέσω της θεματικής 

ανάλυσης μας επιτρέπει να εισχωρήσουμε πέρα από το πρόδηλο περιεχόμενο που τα 

δεδομένα μας παρέχουν σε ένα πιο «υπολανθάνον», βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης 

(Boyatzis 1998:4). Η θεματική ανάλυση, κατά τον ίδιο συγγραφέα, αποτελεί μια 

γέφυρα που ενώνει διάφορες μεθοδολογίες και επιστημολογικά παραδείγματα (ο.π, 

6). Η θεματική ανάλυση και η κωδικοποίηση των θεμάτων μπορεί να γίνει με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους:  

1) με βάση το θεωρητικό μοντέλο που ακολουθεί ο ερευνητής,  

2) με βάση υφιστάμενα δεδομένα από προηγούμενες έρευνες και,  

3) με βάση τα πρωτογενή δεδομένα της ίδιας της έρευνας, με τη χρήση 

επαγωγικού τρόπου ανάλυσης τους (Boyatzis 1998:29).  
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Η θεματική ανάλυση στην έρευνά μας έγινε έχοντας ως βάση και στήριγμα το 

θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται το χτίσιμο της. Έτσι, οι θεματικοί 

κώδικες που αναπτύχθηκαν βρίσκονται σε συμβατότητα με τις θεωρητικές παραδοχές 

μας. Κατά τον Krippendorff (2004), στην περίπτωση είτε ανοιχτών είτε 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, η θεωρία που έχει σχηματίσει ο ερευνητής αποτελεί το 

γενικότερο πλαίσιο/συγκείμενο στο οποίο βασίζονται οι αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων στη συνέντευξη. Με τον ίδιο τρόπο οι κώδικες και οι θεματικές που 

αναπτύχθηκαν βασίζονται στο ίδιο αυτό θεωρητικό πλαίσιο. 

 

 

7.3.1 Θεματολογία των συνεντεύξεων (Άξονες ανάλυσης των δεδομένων) 

 

 

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τις μουσουλμανικές 

οικογένειες αλλά και η μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων της έρευνας βασίστηκε 

στους εξής πέντε άξονες: 

 

 Προφίλ οικογενειών: 

 

απασχόληση γονέων, αριθμός, τάξη/ηλικία και εκπαίδευση παιδιών, ηλικία γονέων, 

τόπος κατοικίας και καταγωγής, εκπαίδευση γονέων, επίπεδο ελληνομάθειας γονέων. 

 

 Γλωσσικές πρακτικές: 

 

γλωσσική χρήση εντός του χώρου του σπιτιού μεταξύ των μελών της οικογένειας, 

γλωσσική χρήση εκτός του χώρου του σπιτιού, γλωσσική επαφή με συγγενείς, παρέες 

των παιδιών, οι γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας κατά την αναψυχή (τηλεόραση, 

διαδίκτυο, βιβλία, μουσική), επίπεδο ελληνικών-τουρκικών-πομακικών των παιδιών 

σύμφωνα με τους γονείς, εναλλαγή κωδίκων.  

 

 

 Γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες: 
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αναφορικά με την ελληνική γλώσσα, αναφορικά με την τουρκική γλώσσα, αναφορικά 

με την πομακική γλώσσα, αναφορικά με την πολυγλωσσία, γνώμη παιδιών για τις 

γλώσσες τους (σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων). 

 

 

 Γλωσσική διαχείριση: 

 

γονεϊκή βοήθεια στην εκπαίδευση των παιδιών, γονεϊκή υποστήριξη για την 

κατάκτηση των γλωσσών του σπιτιού, παραινέσεις εκπαιδευτικών, πρακτικές 

εκμάθησης τουρκικών, πιθανές δυσκολίες εκμάθησης γλωσσών σπιτιού, (γλωσσική) 

χρήση μέσων για την εκμάθηση των γλωσσών στο σπίτι, παρέες-ταξίδια-συγγενικά 

πρόσωπα ως ενισχυτές της γλωσσικής διατήρησης. 

 

 Δημόσια Εκπαίδευση: 

 

λόγοι επιλογής του δημοσίου σχολείου, λόγοι μη επιλογής του μειονοτικού σχολείου, 

πιθανές αντιδράσεις για την επιλογή τους, εικόνα γονέων για τη δημόσια εκπαίδευση, 

εικόνα γονέων για τη γλωσσική πρόοδο των παιδιών από την έναρξη της σχολικής 

πορείας, πιθανά παράπονα για τη δημόσια εκπαίδευση, προτάσεις γονέων για μια 

καλύτερη εκπαίδευση. 
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Κεφάλαιο 8. Ανάλυση δεδομένων  

 

  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδομένων των έντεκα 

μουσουλμανικών οικογενειών. Τα δεδομένα αντλήθηκαν μέσα από τις ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σταδίου. Η 

ανάλυση αυτή θα γίνει με βάση τη θεματική κατηγοριοποίηση που επιλέχθηκε κατά 

τον σχεδιασμό της έρευνας μας. Οι θεματικοί άξονες και τα ερωτήματα εντός τους θα 

αναλυθούν χωριστά και έπειτα σε ένα δεύτερο επίπεδο συνδυαστικά επιτρέποντάς 

μας να βγάλουμε κάποιες γενικότερες τάσεις και χαρακτηριστικά παραδείγματα 

μεταξύ των οικογενειών. 

 

 

 

8.1 Προφίλ Οικογενειών 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση των θεματικών αξόνων της έρευνας θεωρείται σκόπιμο 

να παρουσιαστούν με συντομία τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

μουσουλμανικών οικογενειών που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας. Παρακάτω 

παρατίθεται ο πίνακας που απεικονίζει το προφίλ των οικογενειών αυτών με βάση τις 

εξής παραμέτρους:  

α) απασχόληση γονέων  

β) αριθμός, τάξη/ηλικία και εκπαίδευση των παιδιών των οικογενειών 

γ) ηλικία γονέων 

δ) τόπος κατοικίας και καταγωγής των οικογενειών  

ε) εκπαίδευση γονέων 

στ) επίπεδο ελληνομάθειας γονέων  

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ελλιπή πληροφόρηση από τις συζητήσεις μας με τις 

οικογένειες και έτσι τα αντίστοιχα σημεία του πίνακα παρέμειναν κενά.  
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Πίνακας 3.: Το  προφίλ των μουσουλμανικών οικογενειών της έρευνας 
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 Για την παρουσίαση των οικογενειών και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει χρησιμοποιήθηκαν 

ψευδώνυμα, με σκοπό τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των οικογενειών. 
21

 Κατάλογος Συντομογραφιών Πίνακα.  Π=πατέρας, Μ=μητέρα, Α=αγόρι, Κ=κορίτσι, Δ.Σ= Δημόσιο 

Σχολείο, Μ.Σ= Μειονοτικό Σχολείο, Δ.Υ= Δημόσιος Υπάλληλος, Ι.Υ= Ιδιωτικός Υπάλληλος, 

Ελλ.=‘ελληνικά’, Τουρκ.=‘τουρκικά’, Πομ=‘πομακικά’. 
22

 Ο αριθμός μέσα στην παρένθεση αφορά το σύνολο των παιδιών της κάθε οικογένειας. 
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 Για την παρουσίαση των οικογενειών και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει χρησιμοποιήθηκαν 

ψευδώνυμα, με σκοπό τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των οικογενειών 
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Με βάση τον πίνακα που παρατέθηκε μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες βασικές 

τάσεις για τις οικογένειες της έρευνας.  

Πρώτον, αναφορικά με την επαγγελματική απασχόληση των γονέων της 

έρευνας διαπιστώνεται ότι οι γονείς κατά το μεγαλύτερο μέρος τους απασχολούνται 

στον ιδιωτικό τομέα, είτε κατέχοντας μια μικροεπιχείρηση, είτε ως υπάλληλοι. 

Χαρακτηριστικό εδώ είναι το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι μητέρες της 

έρευνας δηλώσαν ως επάγγελμα τους τα ΄΄οικιακά΄΄. Κρίνεται λογικό να υποθέσουμε 

ότι στις περιπτώσεις αυτές η μητέρα βρίσκεται περισσότερη ώρα στο σπίτι με τα 

παιδιά, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης χαρακτηριστική είναι η έλλειψη 

επαγγελμάτων υψηλής ειδίκευσης και θεωρούμενου υψηλού γοήτρου. Αυτό φαίνεται 

να συνάδει με το επίπεδο εκπαίδευσης που δήλωσαν οι γονείς στη σχετική ερώτηση.  

 Οι ηλικίες των γονέων σε όλες τις περιπτώσεις είναι από 30 έως 45 αλλά πρέπει 

να σημειωθεί ότι ελάχιστοι γονείς έδωσαν ακριβή ηλικία οπότε οι παρατιθέμενες 

ηλικίες είναι κατά προσέγγιση (κατά την εκτίμηση του ερευνητή).  

Αναφορικά με τον τόπο κατοικίας και καταγωγής, όπως είδαμε και στο 

υποκεφάλαιο 7.2, το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειών κατοικεί στον χώρο της 

Ξάνθης και στις γύρω πεδινές περιοχές. Οι περισσότερες πομακόφωνες οικογένειες 

που δήλωσαν ως τόπο κατοικίας την πόλη και τα πεδινά έχουν ως καταγωγή τους 

κάποιο ορεινό χωριό, γεγονός που συμφωνεί με το γενικότερο φαινόμενο της 

μετανάστευσης των προηγούμενων γενιών πομακόφωνων προς τα πεδινά του νομού 

και ιδιαίτερα την πόλη της Ξάνθης. 

Ως προς τον αριθμό παιδιών στην οικογένεια, οι περισσότερες οικογένειες της 

έρευνας ανέφεραν ότι έχουν δύο παιδιά, με εξαίρεση μια οικογένεια που έχει τέσσερα 

παιδιά και μία που έχει ένα. Η πλειοψηφία των οικογενειών έχουν παιδιά ηλικίας 

δημοτικού και μικρότερα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις έχουν και μεγαλύτερα παιδιά 

ηλικίας γυμνασίου και λυκείου. Αναφορικά με τον τύπο σχολείου που φοίτησαν τα 

παιδιά πού έχουν περάσει την ηλικία του δημοτικού, σε τρεις οικογένειες (Χασάν:Ο1, 

Εμρέ:Ο3, Καντέρ:Ο8) αναφέρθηκε ότι αυτά φοίτησαν σε μειονοτικό δημοτικό, ενώ 

στην οικογένεια του Γιλμάζ (Ο5) το παιδί του φοίτησε σε δημόσιο. Εδώ καλό είναι να 

τονιστεί ότι στις περιπτώσεις των μεγαλύτερων παιδιών, όλες οι οικογένειες επέλεξαν 

η αναγκάστηκαν (λόγω της ύπαρξης ενός μόνο μειονοτικού γυμνασίου στην Ξάνθη) 

να ακολουθήσουν τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
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τρεις οικογένειες (Ο1,Ο3,Ο6) αρχικά επιλέχθηκε η μειονοτική εκπαίδευση για κάποια 

από τα παιδιά τους, αλλά στην πορεία άλλαξαν στρατηγική επιλέγοντας τη διακοπή 

της φοίτησης εκεί και τη συνέχιση της στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό αφορά τις 

οικογένειες του Εμρέ (Ο3) και της Γκιουλμπαχάρ (Ο6) τα παιδιά των οποίων 

εξακολουθούν να πηγαίνουν δημοτικό και την οικογένεια του Χασάν (Ο1), το παιδί 

του οποίου πηγαίνει πλέον στο Γυμνάσιο. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων (σε όσες 

περιπτώσεις δίνονται στοιχεία και για τον άλλο γονέα) παρατηρούμε ότι στο 

μεγαλύτερο τους μέρος οι γονείς, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι απόφοιτοι 

μειονοτικού δημοτικού χωρίς να έχουν ολοκληρώσει καν την εννεαετή υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Μόνο ο Φουρκάν (Ο2), ο Γιλμάζ (Ο5) και ο άντρας της Γκιουλμπαχάρ 

(Ο6) αναφέρθηκε ότι ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό 

άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό επιτείνεται στις μητέρες, για 

τις οποίες, όπου δόθηκαν στοιχεία, παρατηρούμε ότι κατά κύριο λόγο είναι απόφοιτες 

μειονοτικού δημοτικού. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρώσει 

ούτε καν αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Καμιά μητέρα δε δήλωσε  συμμετοχή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με το φαινόμενο της άνισης 

συμμετοχής των δύο φύλων στην εκπαίδευση όπως αυτό παρατηρείται στη Δ.Θράκη, 

ειδικότερα στις προηγούμενες γενιές μαθητών (Ασκούνη 2006:144). 

Τέλος, αναφορικά με την εικόνα των γονέων για τη γλωσσική ικανότητα τους  

στην ελληνική γλώσσα διαπιστώνεται ότι η παραγωγή και η κατανόηση προφορικού 

λόγου χαρακτηρίστηκε ως ‘καλή’ και ‘πολύ καλή’ από όλους τους γονείς. Η 

συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία της Δ.Θράκης, η οποία έχει 

ως επικρατούσα την ελληνική γλώσσα, καθιστά λογική την εξοικείωση τους με τον 

προφορικό λόγο. Η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική για την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Εδώ ενδιαφέρον έχει να τονιστεί ότι οι γονείς που δήλωσαν άνεση στον 

χειρισμό του γραπτού λόγου είναι οι γονείς που έχουν τελειώσει τουλάχιστον την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως άντρες. Κάποιοι γονείς δήλωσαν αυτοδίδακτοι 

στη χρήση του γραπτού λόγου κάτι που φαίνεται λογικό λόγω της πρόωρης 

εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσής. 
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8.2 Γλωσσικές πρακτικές 

 

 

Ό θεματικός άξονας των γλωσσικών πρακτικών των μουσουλμανικών 

οικογενειών αναλύθηκε στα εξής οκτώ υποθέματα:  

 

α) γλωσσική χρήση εντός του χώρου του σπιτιού μεταξύ των μελών της               

οικογένειας 

β)   γλωσσική χρήση εκτός του χώρου του σπιτιού 

γ)   γλωσσική χρήση με συγγενείς 

δ)   παρέες των παιδιών 

ε)  γλωσσική χρήση για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (τηλεόραση, διαδίκτυο, 

βιβλία, μουσική) 

στ) επίπεδο γνώσης ελληνικών-τουρκικών-πομακικών των παιδιών σύμφωνα με τους 

γονείς 

ζ)    εναλλαγή κωδίκων 

 

 

α) Γλωσσική χρήση στο χώρο του σπιτιού  

Πρέπει να επισημανθεί ότι στο γλωσσικό ρεπερτόριο των περισσότερων 

οικογενειών συναντάμε τρεις γλώσσες: τα ελληνικά, τα τουρκικά και τα πομακικά. 

Όσον αφορά το θέμα της οικογενειακής γλώσσας, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες 

οικογένειες που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν την πομακική ως γλώσσα της 

οικογένειας σε διάφορους βαθμούς (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, 

Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10, Ονούρ:Ο11). Δύο οικογένειες έχουν τα 

τουρκικά (Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9). Επιπλέον, συναντάμε μια οικογένεια 

(Γιλμάζ:Ο5) στην οποία, αν και μικτή, έχουν υπερισχύσει τα τουρκικά ως 

οικογενειακή γλώσσα, και μια οικογένεια (Καδριέ:Ο4) η οποία, αν και παλαιότερα 

ήταν αμιγώς πομακόφωνη, πλέον έχει μεταστραφεί πλήρως στα τουρκικά και στα 

ελληνικά. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, όπως θα δούμε, ασχέτως με τη γλώσσα 
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καταγωγής, τα τουρκικά και τα  ελληνικά τείνουν να θεωρούνται πλέον ως γλώσσες 

του σπιτιού,  σε συνδυασμό ή όχι με τα πομακικά και σε διάφορους βαθμούς (Ο1, Ο2, 

Ο3, Ο7, Ο8, Ο9, Ο11). Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι εκτιμήσεις μας αυτές γίνονται 

προσεγγιστικά και σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις συζητήσεις με τους γονείς, 

χωρίς να μπορούμε να διεισδύσουμε στις λεπτές αποχρώσεις της κάθε περίπτωσης.   

 

Πίνακας 4. Γλωσσική χρήση μελών της οικογένειας εντός του χώρου του σπιτιού 

α/α Οικογενειών Γονέας προς γονέα/Γονέας προς παιδιά Παιδί προς γονέα/ Παιδί προς παιδί 

1.Χασάν (Π) ΕΛΛ/ΠΟΜ24 ΕΛΛ/ΠΟΜ 

2.Φουρκάν (Π) ΠΟΜ/ΕΛΛ ΕΛΛ/ΠΟΜ 

3.Εμρέ (Π) Δε γίνεται καμία διάκριση Δε γίνεται καμία διάκριση 

4.Καδριέ (Μ) ΤΟΥΡΚ/ ΕΛΛ ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ 

5.Γιλμάζ (Π) ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ (Ο πατέρας μιλάει τα ελλ. προς 

τα παιδιά. Η μητέρα τα τουρκ.). 

ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ 

6.Γκιουλμπαχάρ (Μ) ΤΟΥΡΚ ΤΟΥΡΚ 

7.Μουζιφέρ (Μ) ΕΛΛ/ΠΟΜ ΕΛΛ 

8.Καντέρ (Μ) ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ/ΠΟΜ ΕΛΛ/ΤΟΥΡΚ 

9. Αΐσέν (Μ) ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ ανάμεικτα 

10.Μπαρίς (Π) ΠΟΜ/ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ ΠΟΜ/ΤΟΥΡΚ/ΕΛΛ 

11.Ονούρ (Π) ΕΛΛ/ΠΟΜ ΕΛΛ/ΠΟΜ 

 

Αναφορικά με τη γλωσσική χρήση των γονέων παρατηρούμε ότι η γλώσσα που 

επιλέγεται κατά τη συνομιλία μεταξύ τους αλλά και με τα παιδιά τους είναι κατά 

κύριο λόγο τα τουρκικά και τα πομακικά. Ωστόσο, στις πομακόφωνες οικογένειες η 

χρήση της Ελληνικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι οικογένειες του Χασάν (Ο1), της 

                                                             
24 Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι γλώσσες δείχνει το ποια γλώσσα χρησιμοποιείται συχνότερα 

στις οικογένειές αυτές. 
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Μουζιφέρ (Ο7) και του Ονούρ (Ο11) αναφέρουν τα ελληνικά ως τη βασική γλώσσα 

του σπιτιού. 

  Όσον αφορά τη γλωσσική χρήση των παιδιών προς τους γονείς αλλά και των 

αδελφών μεταξύ τους διαπιστώνεται ότι αυτή διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με 

αυτή των γονιών. Σε πέντε περιπτώσεις τα ελληνικά αναφέρονται ως η βασική 

γλώσσα συνομιλίας των παιδιών (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, 

Καντέρ:Ο8, Ονούρ:Ο11). Τα τουρκικά αναφέρονται σε τρεις περιπτώσεις: της Καδριέ 

(Ο4), του Γιλμάζ (Ο5) και της Γκιουλμπαχάρ (Ο6). Σε δυο περιπτώσεις αναφέρεται 

γενικότερα μια μικτή χρήση ελληνικών και τουρκικών (Αΐσέν:Ο9) και ελληνικών, 

τουρκικών και πομακικών (Μπαρίς:Ο10). Τέλος, σε μια περίπτωση ο γονέας δεν 

κάνει διάκριση στο βαθμό χρήσης των γλωσσών της οικογένειας (Εμρέ:Ο3). 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων, διαπιστώνουμε ότι ένα βασικό φαινόμενο που 

επιβεβαιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία συναντάται και στην έρευνα μας. Η 

γλωσσική χρήση διαφοροποιείται έντονα στις νεότερες ηλικίες (Τσοκαλίδου 2005,  

Χατζηδάκη 2005, Χατζηδάκη & Ξενικάκη 2011, Γκαϊνταρτζή 2012, Chatzidaki & 

Maligkoudi 2012, Chatzidaki & Xenikaki 2012). Παρατηρούμε ότι σε όλες τις 

οικογένειες αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση της ελληνικής γλώσσας όταν τα 

παιδιά μιλούν μεταξύ τους ή απαντούν στους γονείς. Σε γενικές γραμμές, όπως είναι 

και αναμενόμενο, η ελληνική γλώσσα, ως πλειονοτική και επικρατούσα γλώσσα της 

ευρύτερης κοινωνίας, ομιλείται από τις περισσότερες οικογένειες της έρευνάς μας σε 

διάφορους βαθμούς. Τα τουρκικά, αντίθετα, φαίνεται να χρησιμοποιούνται ελάχιστα 

από τέσσερεις οικογένειες (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, Ονούρ:Ο11). Οι 

οικογένειες αυτές είναι πομακόφωνες με κύριες γλώσσες του σπιτιού τα ελληνικά και 

τα πομακικά. Η περιορισμένη χρήση της Τουρκικής στον χώρο διαβίωσής τους εξηγεί 

σε μεγάλο βαθμό την ελάχιστη χρήση των τουρκικών μέσα στον οικογενειακό χώρο. 

Διαφοροποίηση στη γλωσσική χρήση παρατηρείται και στις διάφορες περιστάσεις 

επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια (Γκαϊνταρτζή 2012:235-236). Τα ελληνικά 

χρησιμοποιούνται σχεδόν εξολοκλήρου στα θέματα σχετικά με το σχολείο 

(προετοιμασία μαθημάτων επόμενης μέρας, συζήτηση με τους γονείς για το σχολείο, 

κ.α). Επίσης, αναφέρθηκε ότι τα ελληνικά χρησιμοποιούνται ευρέως στα θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία των γονέων και καμιά φορά η χρήση τους σχετίζεται με 

την παρακολούθηση τηλεόρασης (π.χ ειδήσεις και αθλητικά). Αναφερόμενοι στα 

πομακικά, δύο γονείς τόνισαν ότι η χρήση τους συνδέεται κυρίως με θέματα που 
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σχετίζονται με την παράδοση και το χωριό. Για τα τουρκικά, αν και δεν αναφέρεται 

κάτι διεξοδικά σχετικά με τους θεματικούς τομείς χρήσης τους, φαίνεται να 

χρησιμοποιούνται για τα θέματα της καθημερινότητας της οικογένειας. Σχετίζονται 

επίσης με την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη θρησκεία κ.α.  

Εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε μια χαρακτηριστική περίπτωση η οποία 

καταδεικνύει τις αντιφάσεις που σε κάποιες περιπτώσεις προέκυπταν από τα 

λεγόμενα των γονέων. Στο κλίμα μιας ενδιαφέρουσας, αλλά με ασαφή και αντιφατικά 

σημεία, συνέντευξης με την Καδριέ (Ο4) συζητήθηκε το θέμα της γλωσσικής χρήσης 

της οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από τη συζήτησή 

μας με τη μητέρα. 

 

Απόσπασμα Καδριέ.1.(Ο4) 

Ε:  Πότε μιλάτε πιο πολύ ελληνικά μέσα στο σπίτι; Σε ποιες περιπτώσεις; 

Καδριέ:  Συνήθως μιλάμε..μμμ. Πιο πολλές φορές μιλάμε ελληνικά, αλλά μιλάμε ελληνικά 

όταν θέλουμε να πούμε κάτι κρυφά από τα παιδιά, με νοήματα έτσι ξέρεις. 

Ε:  Η ας πούμε όταν μιλάτε για το σχολείο, για δουλειές, τότε μιλάτε πιο πολύ ελληνικά 

ή τουρκικά; 

Καδριέ: τουρκικά… όταν (τυχαίνει όταν είναι ο μικρός) (δεν ακούγεται καθαρά).  

 

Οι αντιφάσεις αυτές διαφάνηκαν έντονα στην ερώτηση μας για τη χρήση των 

ελληνικών στο σπίτι. Σύμφωνα με τη δήλωση της μητέρας τα ελληνικά είναι η 

κυρίαρχη γλώσσα του σπιτιού, την ίδια στιγμή όμως, διαφαίνεται από πολλά σημεία 

της συνέντευξης ότι τα τουρκικά κατέχουν την κεντρική θέση στις γλωσσικές 

πρακτικές του σπιτιού.    

 

    

β) γλωσσική χρήση των οικογενειών εκτός του χώρου του σπιτιού  

 

Για να γίνει πληρέστερη η κατανόηση της πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση της 

ελληνικής γλώσσας ως της επικρατούσας, πλειονοτικής γλώσσας και της Τουρκικής 

ως της ισχυρότερης και επικρατέστερης μειονοτικής γλώσσας εντός του κοινωνικού 

πλαισίου της Δ. Θράκης. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις των 

γονέων αναφορικά με τη γλωσσική χρήση τους εκτός του σπιτιού. 
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Καταρχήν, όλες ανεξαιρέτως οι οικογένειες χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα 

εκτός του σπιτιού σε διάφορους βαθμούς. Τρεις οικογένειες δήλωσαν ότι κάνουν 

μάλλον σπάνια χρήση της Ελληνικής (Καδριέ:Ο4, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Μπαρίς:Ο10).  

Φαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η τουρκόφωνη περιοχή διαμονής και η 

συμμετοχή των γονέων σε τουρκόφωνα κοινωνικά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη μειωμένη χρήση της Ελληνικής. Γενικότερα, αναλύοντας τις απαντήσεις των 

γονέων έγινε ορατή η σημασία των κοινωνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι 

γονείς και ειδικότερα σε αυτά τα οποία σχηματίζονται στον άμεσο χώρο διαβίωσης 

και εργασίας των οικογενειών. Το αν η οικογένεια μένει σε χωριό ή γειτονιά όπου 

επικρατούσα γλώσσα είναι η Πομακική, η Τουρκική ή και η Ελληνική, παίζει 

σημαντικό ρόλο στη γλωσσική χρήση της οικογένειας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 

ότι η επικοινωνία διεξάγεται πάντα μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Χαρακτηριστικές είναι 

οι περιπτώσεις δυο γονέων, οι οποίοι αναφέρουν τα εξής:  

«Μου μιλούν τουρκικά και εγώ απαντάω ελληνικά, μετά στρέφεται και ο άλλος στα 

ελληνικά αλλά όχι πάντα» (Ο1:Χασάν).  

«Μου μιλούν στα τουρκικά αλλά συχνά απαντάω στα ελληνικά» (Ο5:Γιλμάζ).  

Όπως φαίνεται από τα λεγόμενα τους, παρόλο που και οι δύο γονείς διαβιούν 

σε τουρκόφωνες περιοχές, πολύ συχνά φαίνεται να αμφισβητούν τις γλωσσικές 

νόρμες του περιβάλλοντος τους και επιλέγουν την Ελληνική για να εκφραστούν. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς ανέφεραν ότι η γλώσσα που θα επιλέξουν στη 

συνομιλία τους εξαρτάται από τον συνομιλητή και την περίσταση καθιστώντας μας 

εμφανή τη σημασία της επικοινωνιακής λειτουργίας της γλώσσας. Αναφορικά με τις 

κοινωνικές σχέσεις των γονέων της έρευνας αξιοσημείωτη είναι η αναφορά από πέντε 

γονείς (Γιλμάζ:Ο5, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10) ότι 

μιλούν ελληνικά συχνά με τους ‘χριστιανούς’ ‘έλληνες’ φίλους τους αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις και σε αμιγείς παρέες μουσουλμάνων. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι οι 

περισσότερες από τις οικογένειες της έρευνάς μας επιδιώκουν και κατορθώνουν μια 

ενταξιακή στρατηγική στο πλειονοτικό κοινωνικό σώμα που ξεπερνάει τα όρια των 

εργασιακών σχέσεων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις παρατηρήσεις ερευνητών για 

τις προηγούμενες δεκαετίες στις οποίες οι σχέσεις μεταξύ πλειονότητας και 

μειονότητας αναφέρονται ως επί το πλείστον ‘τυπικές’ ή κυρίως οικονομικού τύπου 

(Τσιμπιρίδου 2005). Βέβαια καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι οι προκείμενες 

οικογένειες φαίνεται να αποτελούν κομμάτι μιας τάσης (πιθανώς αυξανόμενης με τον 
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καιρό) εντός του μειονοτικού σώματος και δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

εκφράζουν απόλυτα το σύνολο της. Μια απάντηση γονέα επί του θέματος της 

γλωσσικής χρήσης στις παρέες μας τονίζει τις λεπτές πτυχές του θέματος:  

«Όταν βγαίνουμε έξω εξαρτάται από την παρέα. Όταν είμαι σε κοινωνία πιο 

πολύ με τους δικούς μας μιλάω πιο πολύ τουρκικά..για να μην ακούν ότι μιλάω 

ελληνικά. Μπορεί να το παρεξηγήσουν…παίζει ρόλο με το πόσο κλειστοί είναι οι 

άνθρωποι» (Ο9:Αΐσέν).  

      Στην απάντηση αυτή βλέπουμε τον πολυδιάστατο ρόλο που παίζει η ταυτότητα σε 

σχέση με τη γλωσσική χρήση. Η σημασία χρήσης και διατήρησης της Τουρκικής ως 

σύμβολο ταύτισης με τη μειονότητα μπορεί να οδηγήσει κάποιους ανθρώπους να 

‘παρεξηγήσουν’ τη χρήση της Ελληνικής μεταξύ μουσουλμάνων, ειδικά όταν δεν 

βρίσκεται αναμεταξύ τους μέλος από τη πλειονότητα.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί μια τάση ηλικιακής διαφοροποίησης της γλωσσικής 

χρήσης εκτός του χώρου του σπιτιού η οποία παρατηρήθηκε και στο εσωτερικό των 

οικογενειών και φαίνεται να λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στα πομακόφωνα 

κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα κάποιων οικογενειών (Χασάν:Ο1, 

Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10, Ονούρ:Ο11) οι μεγαλύτερες ηλικιακά γενιές μιλούν 

περισσότερο τα πομακικά, όσο μικραίνουν όμως οι ηλικίες (αδέρφια, φίλοι, νεότεροι 

συγγενείς) ενισχύεται η χρήση της Τουρκικής και ιδιαίτερα της Ελληνικής. Φαίνεται 

ότι η αποκλειστική χρήση της Πομακικής γίνεται πλέον από μέλη της μεγαλύτερης σε 

ηλικία γενιάς
25

. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μια μητέρα: 

 «Στο χωριό μιλούν πολύ τα πομακικά και τα τουρκικά. Οι νέοι πολύ τα ελληνικά. 

Μάλιστα πολλά παιδιά ξεχνούν τα τουρκικά και μιλούν ελληνικά» (Ο8: Καντέρ). 

Η γλωσσική διαφοροποίηση ανά γενιά, που προαναφέρθηκε, παρατηρείται και 

στη γλωσσική χρήση με τους στενούς συγγενείς των οικογενειών της έρευνας.  

Ειδικά στις πομακόφωνες οικογένειες οι παππούδες και οι γιαγιάδες φαίνεται να είναι 

οι γλωσσικές σταθερές στη χρήση της Πομακικής. Το γεγονός αυτό δε φαίνεται να 

επηρεάζει πάντα εξίσου τις γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις η επαφή με τους πιο ηλικιωμένους πομακόφωνους συγγενείς συνδέεται 

με τη συχνότητα επαφής των γονέων με το χωριό καταγωγής, δεδομένου ότι πολλά 

μέλη της παλιότερης γενιάς δε μετοίκησαν στην πόλη και τα πεδινά. Από τα λεγόμενα 

πολλών οικογενειών μπορούμε να συμπεράνουμε τη ραγδαία αύξηση της χρήσης της 

                                                             
25

Παρόμοια ευρήματα συναντάμε και σε έρευνα των Χατζηδάκη & Ξενικάκη (2011) 
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Ελληνικής και της Τουρκικής εις βάρος της Πομακικής στις νεότερες γενιές 

(Εμρέ:Ο3, Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ολικής γλωσσικής μεταστροφής αποτελεί η οικογένεια 

της Καδριέ. Στην περίπτωση της οικογένειας αυτής, τα πομακικά χάθηκαν από το 

γλωσσικό ρεπερτόριο της οικογένειας σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ η μειωμένη χρήση 

τους φαίνεται ότι ξεκίνησε ήδη από τη γενιά των ίδιων των παππούδων της 

οικογένειας. Στη συζήτηση με τη μητέρα αναφέρονται τα εξής:  

Απόσπασμα Καδριέ 02 (Ο4) 

Ε:              Η γιαγιά σας μιλούσε πομάκικα; 

Καδριέ:  Η γιαγιά μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, όλοι. Η αδελφή μου ξέρει λίγο, τα        

πιάνει, αλλά εγώ καθόλου, επειδή ήμουν η πιο μικρή, σχωρέθηκε η γιαγιά και εκεί 

σταματήσαμε να μιλάμε τα πομάκικα. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση του Γιλμάζ (Ο5). Πρόκειται για μία μικτή 

οικογένεια, στην οποία η μητέρα είναι τουρκόφωνη και ο πατέρας πομακόφωνος. Το 

γεγονός αυτό αφήνει τον πατέρα ως τη μοναδική πηγή χρήσης της Πομακικής στο 

σπίτι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, τα πομακικά δεν είναι διαδεδομένα στο σπίτι. Μόνο ο 

ίδιος τα μιλάει με τους γονείς του πότε πότε, ενώ τα παιδιά τα μιλούν πολύ λίγο. 

Όσον αφορά τον ευρύτερο οικογενειακό τους κύκλο, ο πατέρας αναφέρει ότι κοντά 

στο σπίτι τους μένουν ξαδέρφια αλλά και παππούς, γιαγιά. Μαζί τους χρησιμοποιούν 

και τις τρεις γλώσσες, αλλά οι νεότεροι βασικά μιλούν τα τουρκικά και λιγότερο τα 

ελληνικά. 

Μια αντιπροσωπευτική περίπτωση πομακόφωνων οικογενειών που έχουν 

μετοικήσει από ορεινό χωριό στην πεδιάδα αποτελεί η οικογένεια της Καντέρ (Ο8). 

Στην περίπτωση αυτή οι συγγενείς της οικογένειας βρίσκονται κοντά στον τόπο 

κατοικίας της οικογένειας. Σύμφωνα με την Καντέρ, η πεθερά και ο πεθερός της 

μιλούν τουρκικά αλλά οι γονείς της πομακικά. Οι νεότεροι συγγενείς μιλούν πολύ και 

τα ελληνικά. Γενικότερα, αναφορικά με τη χρήση της Ελληνικής παρατηρείται η 

αύξησή της στις νεότερες γενιές συγγενών. Τα γηραιότερα μέλη των οικογενειών της 

έρευνάς μας δε φαίνεται να τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, στις 

τουρκόφωνες οικογένειες φαίνεται ότι τα συγγενικά μέλη μιλούν σε μεγάλο βαθμό 

τουρκικά και σπανιότερα ελληνικά. 
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 Όπως είδαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, 

σημαντικότατος παράγοντας επιρροής στις γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας 

είναι οι παρέες των παιδιών της οικογένειας, πολλές από τις οποίες δημιουργούνται 

μέσα από τον χώρο του σχολείου. Έτσι, ο τύπος του σχολείου που παρακολουθεί το 

παιδί (δημόσιο ή μειονοτικό) παίζει σημαντικότατο ρόλο στις παρέες που θα 

προκύψουν δημιουργώντας κατ’ επέκταση ένα διαφορετικό σε κάθε περίπτωση εξω-

οικογενειακό περιβάλλον γλωσσικής κοινωνικοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της επιρροής του σχολείου στις παρέες των παιδιών αποτελεί η οικογένεια της 

Καντέρ (Ο8). Όπως είπε η μητέρα, τα μεγαλύτερα παιδιά της κάνουν περισσότερο 

παρέα με παιδιά από το χωριό, δηλαδή μιλούν περισσότερο τουρκικά με τις παρέες 

τους. Η μικρή κάνει πολλή παρέα με χριστιανόπουλα από το σχολείο και έτσι μιλάει 

συχνότερα τα ελληνικά. Κατά δεύτερον, σημαντικό ρόλο στην περίπτωση των 

ομάδων ομηλίκων που σχηματίζουν τα παιδιά αποτελεί και ο άμεσος χώρος διαμονής 

της οικογένειας, η γειτονιά, με τις κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούνται εκεί. Η 

επιρροή της γειτονιάς στη γλωσσική χρήση των παιδιών φαίνεται από τα λεγόμενα 

της Καδριέ:  

«Εδώ κάτω στη γειτονιά, που είναι όλοι Τούρκοι, μιλάνε τουρκικά, εμένα ο γιός μου 

τον ακούω εδώ που παίζει, μιλάει τουρκικά» (Ο4).  

Η επενέργεια των δυο αυτών παραγόντων φαίνεται ανάγλυφα στις απαντήσεις των 

οικογενειών της έρευνάς μας. Σε όλες τις οικογένειες παρατηρήθηκε ο ενισχυτικός 

ρόλος του σχολείου στη δημιουργία μικτών ομάδων ομηλίκων (πλειονοτικών και 

μειονοτικών μαθητών). Σε πολλές περιπτώσεις οι φιλικές αυτές σχέσεις που 

δημιούργησαν τα παιδιά αναφέρθηκε να επεκτείνονται και εκτός του σχολικού 

χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό, βέβαια, φαίνεται να βοηθάει και η γειτνίαση 

με τους πλειονοτικούς φίλους, καθώς ενισχύει τη συχνότητα επαφής τους και εκτός 

των ωρών λειτουργίας του σχολείου. Σύμφωνα με τους γονείς, η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά στις μικτές παρέες είναι κατά κύριο λόγο η Ελληνική, κάτι 

το αναμενόμενο εφόσον οι πλειονοτικοί μαθητές δε γνωρίζουν συνήθως τα 

τουρκικά
26

. Όπως είδαμε και προηγουμένως, οι γλωσσικές πρακτικές των παιδιών 

στον εξωοικογενειακό χώρο αλλά και οι παρέες που σχηματίζουν επηρεάζονται σε 

                                                             
26 Βέβαια παρατηρείται συχνά σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, οι ομάδες ομηλίκων να αναπτύσσουν 

υβριδικούς κώδικες επικοινωνίας με στοιχεία από τις μειονοτικές γλώσσες, οπότε δεν μπορεί να 

αποκλειστεί και μια σποραδική-συμβολική χρήση της Τουρκικής. 
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μεγάλο βαθμό και από τον χώρο του σχολείου. Τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα-

στόχος του σχολείου συμβάλλουν ιδιαίτερα στη γλωσσική κοινωνικοποίηση των 

παιδιών και επηρεάζουν τις γλωσσικές πρακτικές τους.  

«Στο σχολείο τα παιδιά βασικά μιλούν τα ελληνικά. Και τα μουσουλμανάκια μεταξύ 

τους ξεχνιούνται και μιλάν συχνά ελληνικά και όχι μόνο τούρκικα» (Ο3:Εμρέ).  

Στην οικογένεια του Μπαρίς (Ο10) η κόρη έλαβε μέρος στη συζήτηση 

αναφέροντας:  

«Στο σχολείο μιλάμε περισσότερο ελληνικά παρόλο που τα περισσότερα παιδιά στην 

τάξη είναι μουσουλμάνοι»  

Αναφορικά με τις παρέες της η ίδια είπε ότι έχει κυρίως για παρέα 

μουσουλμάνους αλλά και χριστιανούς, και μιλάνε περισσότερο τα ελληνικά, καθώς 

τα έχουν συνηθίσει από το σχολείο. Από προσωπική μας παρατήρηση κατά την 

πραγματοποίηση της συνέντευξης με την οικογένεια της Αΐσέν (Ο9) ο γιός της 

οικογένειας έπαιζε στη γειτονιά με έναν φίλο του ελληνόφωνο και έναν άλλο 

μειονοτικό. Η χρήση της Ελληνικής μεταξύ τους ήταν πηγαία και αυθόρμητη και η 

προφορικότητα του μικρού στα ελληνικά φάνηκε να προσιδιάζει αυτήν ενός φυσικού 

ομιλητή της γλώσσας. Ένας άλλος γονέας, τέλος, που κατοικεί σε ορεινό χωριό 

ανέφερε την πρόσκληση σε γενέθλια ως ευκαιρία συνάντησης του παιδιού του με 

τους πλειονοτικούς φίλους έξω από το σχολείο (Ο11:Ονούρ).  

 Ένα σημαντικό κομμάτι των γλωσσικών πρακτικών στον χώρο του σπιτιού 

αποτελούν οι πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση των μέσων ψυχαγωγίας: της 

τηλεόρασης, του έντυπου υλικού (βιβλία, εφημερίδες, κόμιξ κ.α), της μουσικής και του 

διαδικτύου. Η σημασία τους συνδέεται στενά με τις προσπάθειες γλωσσικής 

διατήρησης της εθνοτικής γλώσσας της οικογένειας καθώς και την πρόσληψη 

δεξιοτήτων εγγραματισμού (De Capua & Wintergerst 2009, Kirsch 2012). Το 

βασικότερο χαρακτηριστικό της χρήσης αυτών των μέσων στις οικογένειες της 

έρευνάς μας είναι η συντριπτική προτίμηση των παιδιών προς την τηλεόραση έναντι 

του βιβλίου (δες και έρευνα Χατζηδάκη & Ξενικάκη 2011). Σε όλες τις οικογένειες 

κεντρική θέση στη συζήτηση μας κατέλαβε η τηλεόραση. Σημαντικό εδώ είναι να 

αναφέρουμε ότι σε όλες τις οικογένειες της έρευνάς μας υπάρχει τουρκική 
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δορυφορική τηλεόραση εγκατεστημένη στα σπίτια τους, φαινόμενο που συναντάται 

στα περισσότερα σπίτια της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ.Θράκης. Η πρακτική 

αυτή φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τις προτιμήσεις των μουσουλμανικών 

οικογενειών σε σχέση με την ψυχαγωγία τους. Στις περισσότερες οικογένειες της 

έρευνας δηλώνεται η ξεκάθαρη προτίμηση των παιδιών για τα τουρκικά δορυφορικά 

κανάλια σε σχέση με αυτά της ελληνικής τηλεόρασης (Φουρκάν:Ο2, Καδριέ:Ο4, 

Γιλμάζ:Ο5, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10). Σε δύο περιπτώσεις 

(Χασάν:Ο1, Καντέρ:Ο8) αναφέρεται ότι τα παιδιά παρακολουθούν περισσότερο το 

ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σε δύο περιπτώσεις (Εμρέ:Ο3, Ονούρ:Ο11) 

αναφέρεται ότι βλέπουν και τα δυο προγράμματα χωρίς αναφορά στην προτίμηση 

των παιδιών. Σε μια περίπτωση, τέλος, (Μουζιφέρ:Ο7) δεν αναφέρεται τίποτα για το 

θέμα. Ο βασικότερος λόγος που παρατίθεται από τους γονείς για την προτίμηση προς 

τα τουρκικά κανάλια είναι η μικρή ποικιλία προγραμμάτων που διαθέτει  η ελληνική 

τηλεόραση σε σχέση με την τουρκική: 

 «Στην ελληνική τηλεόραση δεν έχει τίποτα, ενώ στη δορυφορική έχει πολλές εκπομπές, 

αθλητικά κ.α» (Ο9:Αΐσέν). 

 «Βλέπουμε γενικά πολλές τουρκικές σειρές και τα παιδιά, παιδικά που έχει στην 

δορυφορική. Έχει πολλά κανάλια με παιδικά ενώ τα ελληνικά, λίγα» (Ο10:Ρεφικά).  

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχόλιο τους για την ελληνική τηλεόραση 

δυο γονείς αναφέρουν με αρνητικό τρόπο την πρακτική των ελληνικών καναλιών να 

βάζουν συνέχεια τουρκικές σειρές στο πρόγραμμα τους. Ιδιαίτερα στη μια περίπτωση 

ο πατέρας (πομακόφωνος από ορεινό χωριό) γίνεται ιδιαίτερα επικριτικός:  

«Επειδή το κράτος μας παραμελεί, έχουμε δορυφορική, βλέπουμε ελληνικά αλλά 

αναγκαζόμαστε να βλέπουμε και τουρκικά. Ακόμα και στα ελληνικά κανάλια τουρκικά 

έχει» (Ο11:Ονούρ).   

Όπως θα δούμε και κατά την ανάλυση της γλωσσικής διαχείρισης των 

οικογενειών, η ύπαρξη και η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων στην 

τουρκική γλώσσα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προώθηση της εκμάθησης της 

τουρκικής γλώσσας στις οικογένειες. Όπως αναφέρει διαφωτιστικά η Καδριέ:  

Απόσπασμα Καδριέ 03 (Ο4) 
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Ε:              Τα τουρκικά τα ακούει από… 

Καδριέ:     Τα ακούει από την τηλεόραση. 

Ε:              Έχετε δορυφορική φαντάζομαι και.. 

Καδριέ:     Απ’ τα παιδικά. Εγώ να σου πω την αλήθεια άμα δεν είχαν αυτό το δορυφόρο με 

τα τουρκικά, νομίζω δε θα ήξερε καλά καλά τουρκικά. 

Αναφορικά με τη χρήση έντυπου υλικού στο σπίτι διαπιστώνεται η μικρή, σε 

σχέση ειδικά με τη χρήση της τηλεόραση, διείσδυση του στις οικογένειες της έρευνάς 

μας, δίνοντας την εικόνα ενός γενικότερου χαμηλού επιπέδου φιλαναγνωσίας. 

Παρόλο που στις περισσότερες οικογένειες αναφέρεται η ύπαρξη βιβλίων, τα βιβλία 

αυτά φαίνεται να είναι κυρίως σχολικά (π.χ βοηθήματα, λεξικά, βιβλία του σχολείου) 

και όχι ψυχαγωγικά (λογοτεχνικά κ.α). Μόνο σε τρεις περιπτώσεις (Καδριέ:Ο4, 

Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10) αναφέρθηκε ξεκάθαρα η χρήση εξωσχολικού βιβλίου στην 

οικογένεια. Από την άλλη πλευρά,  σε δυο οικογένειες αναφέρεται ρητά (Γιλμάζ:Ο5, 

Γκιουλμπαχάρ:Ο6) ότι τα παιδιά δε διαβάζουν πολύ και δεν είναι φίλοι του βιβλίου. 

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα βιβλία που αναφέρθηκαν 

(εξωσχολικά και σχολικά) είναι όλα στα ελληνικά και σε καμία περίπτωση στα 

τουρκικά, κάτι που δείχνει τη στενή σύνδεση του εγγραματισμού στα ελληνικά και 

του σχολείου με τις γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών. Μόνο σε μία περίπτωση 

αναφέρεται κάτι για τις μουσικές προτιμήσεις των οικογενειών (ξένη μουσική, στην 

περίπτωση). Τέλος, όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου φαίνεται ότι αυτή είναι 

χαμηλή ανάμεσα στις οικογένειες (Ο1, Ο5, Ο6, Ο11) και η γλώσσα που συνήθως 

χρησιμοποιείται φαίνεται να είναι η Ελληνική. 

Σημαντικό βοήθημα στην κατανόηση των γλωσσικών πρακτικών της 

οικογένειας και ειδικά των παιδιών αποτελεί η κατανόηση της εικόνας που έχουν οι 

γονείς για το επίπεδο και τις ικανότητες των παιδιών τους στις γλώσσες που 

χρησιμοποιεί η οικογένεια. Στις οικογένειες της έρευνάς μας η συζήτηση 

κατευθύνθηκε γύρω από τη γονεϊκή εικόνα για το επίπεδο των παιδιών τους στα 

ελληνικά, τα τουρκικά και τα πομακικά, όταν αυτά βρίσκονται στο γλωσσικό 

ρεπερτόριο της οικογένειας.       

Ξεκινώντας με τη γονεϊκή εικόνα για το επίπεδο των παιδιών στα ελληνικά 

υποστηρίζεται από τους γονείς ότι όλα τα παιδιά μιλούν, γράφουν και διαβάζουν τα 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ivfforums.gr%2Fkids-manual%2Fkids-health%2Fitem%2F158-i-goneiki-agapi&ei=kyRaVc3IGIbcywP6lIGYCQ&usg=AFQjCNGWHR3yb0B0cdJNoMvJUpyaZEHGIA&sig2=QTCj-KKF76hOlOIdmNXelw&bvm=bv.93564037,d.bGQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ivfforums.gr%2Fkids-manual%2Fkids-health%2Fitem%2F158-i-goneiki-agapi&ei=kyRaVc3IGIbcywP6lIGYCQ&usg=AFQjCNGWHR3yb0B0cdJNoMvJUpyaZEHGIA&sig2=QTCj-KKF76hOlOIdmNXelw&bvm=bv.93564037,d.bGQ
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ελληνικά σε διάφορους βαθμούς. Στις επτά από τις έντεκα περιπτώσεις (Ο1, Ο3, Ο6, 

Ο7, Ο9, Ο10, Ο11) οι γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοση των παιδιών 

τους στον προφορικό και ιδιαίτερα στον γραπτό λόγο. Σε δύο από τις επτά αυτές 

οικογένειες (Μουζιφέρ:Ο7, Μπαρίς:Ο10) αναφέρθηκαν κάποιες δυσκολίες στον 

προφορικό λόγο. Ειδικά σε μια οικογένεια η μητέρα (η μόνη ρητή αναφορά σε όλες 

τις συνεντεύξεις) μας παρέθεσε τις ανησυχίες της σε σχέση με τις πολλές γλώσσες 

που έχουν να διαχειριστούν τα παιδιά της οικογένειας:  

«Τα ελληνικά της μικρής είναι αρκετά καλά και γράφει πολύ καλά. Λίγο 

μπερδεύεται στο λεξιλόγιο και στην έκφραση. Αυτό λόγω των τριών γλωσσών που 

μιλούν. Μαθαίνει και αραβικά (στο μάθημα θρησκευτικών) και αγγλικά. Μετά θα μπει 

και δεύτερη γλώσσα στην Ε Δημοτικού» (Ο7:Μουζιφέρ). 

 Σε τρεις από τις έντεκα οικογένειες (Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5, Καντέρ:Ο8) 

φαίνεται να υπάρχουν παράπονα και ανησυχίες για το επίπεδο των παιδιών στα 

ελληνικά, όπως και η διάχυτη επιθυμία για τη βελτίωση των παιδιών τους. Η 

περίπτωση της Καδριέ (Ο4) μας δίνει κάποια στοιχεία για τις δυσκολίες και την 

αγωνία των γονέων για την ευημερία των παιδιών τους. Ενώ δεν αναφέρεται καθαρά 

το επίπεδο των παιδιών της οικογένειας, σε καμία γλώσσα, η συζήτηση περιστράφηκε 

γύρω από τις έντονες ανησυχίες για το μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο του γιού της 

στην ελληνική γλώσσα, όπως και τους αγώνες της μέσα και έξω από το σχολείο 

ύστερα από τη διάγνωση του γιού της με μαθησιακές δυσκολίες. Το επίπεδο του 

παιδιού στα τουρκικά, όπως θα φανεί και παρακάτω, δε φαίνεται να απασχολεί σε 

τόσο μεγάλο βαθμό τη μητέρα, κάτι που ερμηνεύεται μάλλον από το ότι η γλώσσα 

της εκπαίδευσης και του επιδιωκόμενου εγγραματισμού του παιδιού είναι τα 

ελληνικά. 

Όσον αφορά την εικόνα των γονέων για το επίπεδο των παιδιών στα 

τουρκικά, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες οικογένειες τα παιδιά κατέχουν 

τουλάχιστον τις προσληπτικές δεξιότητες στα τουρκικά (κατανόηση προφορικού-

γραπτού λόγου) και επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις την ικανότητα παραγωγής 

προφορικού λόγου. Σε έξι περιπτώσεις (Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, 

Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10) αναφέρεται ότι όλα ή κάποια από τα παιδιά της 

οικογένειας κατέχουν ικανότητες εγγραματισμού στα τουρκικά. Η δυνατότητα 
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παραγωγής γραπτού λόγου στα τουρκικά από αυτές τις οικογένειες αποτελεί ένα 

ενδιαφέρον φαινόμενο δεδομένης της μη παρακολούθησης από τα περισσότερα 

παιδιά κάποιας οργανωμένης εκπαίδευσης στην τουρκική γλώσσα
27

. Κατά την 

επεξήγηση των γνωστικών κατακτήσεων των παιδιών τους στα τουρκικά, οι γονείς 

δηλώνουν κατά βάση ότι τα παιδιά είναι αυτοδίδακτα. Ποιοι όμως είναι οι 

παράγοντες που διευκόλυναν κατά την εκτίμηση τους την απόκτηση δεξιοτήτων στα 

τουρκικά; Όσον αφορά τις προφορικές δεξιότητες, σημαντικό ρόλο φαίνεται να 

παίζουν οι παρέες αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται και η χρήση των 

τουρκικών στο σπίτι ως γλώσσα της καθημερινότητας (γλωσσική χρήση με γονείς και 

αδέρφια). Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι αιτιολογήσεις για την πρόσκτηση του 

γραπτού λόγου. Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που αναφέρονται είναι η 

παρακολούθηση δορυφορικής τηλεόρασης με τουρκικό πρόγραμμα, η ομοιότητα του 

τουρκικού αλφάβητου με το λατινικό, κάτι που διευκολύνει την εκμάθηση τους και, 

τέλος, η βοήθεια από τα μεγαλύτερα αδέρφια, που έχουν εξοικείωση με τον γραπτό 

λόγο στα τουρκικά. Όσον αφορά τους δύο πρώτους λόγους, χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις κάποιων γονέων στην ερώτηση μας αν είναι εφικτή η εκμάθηση των 

τουρκικών μέσω της τηλεόρασης.  

«Τα ακούν στην τηλεόραση και τα γράφουν όπως τα ακούνε, δεν έχουν κάποιο 

πρόβλημα δεν είναι δύσκολο. Δεν πήγαν κάπου για να τα μάθουν» (Ο5:Γιλμάζ). 

 «Δεν είναι δύσκολα τα τουρκικά. Έμαθε και να γράφει ο γιός μου. Ό,τι ακούς 

το γράφεις έτσι» (Ο6:Γκιούλμπαχάρ).  

Όπως αναφέρουν κάποιοι άλλοι γονείς, τα παιδιά τους μπορούν να διαβάσουν 

τα τουρκικά σε κάποιο βαθμό από τη στιγμή που έμαθαν το λατινικό αλφάβητο μέσω 

των αγγλικών του σχολείου (Μουζιφέρ:Ο7, Μπαρίς:Ο10). Η συνεισφορά των 

μεγαλύτερων αδερφών στον προφορικό και γραπτό λόγο των μικρών αναφέρεται, 

άμεσα ή έμμεσα σε πέντε περιπτώσεις (Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9, 

Μπαρίς:Ο10). Στις περιπτώσεις της Αΐσέν και του Μπαρίς, τα μικρά αδέρφια σε 

αντίθεση με τα μεγάλα δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τον γραπτό λόγο λόγω της 

μικρής τους ηλικίας, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό πιθανότατα θα 

                                                             
27  Εξαιρούνται σε κάποιο βαθμό οι περιπτώσεις, που όπως είδαμε, έστειλαν τα μεγαλύτερα παιδιά 

τους σε μειονοτικό σχολείο ή τα έστειλαν αρχικά σε μειονοτικό και έπειτα τα μετέγραψαν σε κάποιο 

δημόσιο. 
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πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Τέλος, στην οικογένεια της Καντέρ (Ο8) τα 

αποτελέσματα της πρότερης φοίτησης των μεγαλύτερων αδερφών στη μειονοτική 

εκπαίδευση είναι εμφανή στις δεξιότητες τους στην τουρκική γλώσσα καθώς 

ενισχύουν και τις γνώσεις της μικρής αδερφής στα τουρκικά. Από τις οικογένειες της 

έρευνάς μας σε τρεις με τέσσερεις περιπτώσεις (πομακόφωνων οικογενειών) δε 

φαίνεται τα παιδιά να έχουν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό δεξιότητες κατανόησης και 

παραγωγής στα τουρκικά (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, Ονούρ:Ο11). 

Όσον αφορά την οικογένεια της Καδριέ (Ο4) δε δίνονται επεξηγήσεις για το 

γνωστικό επίπεδο των παιδιών στα τουρκικά.      

 Τα πομάκικα αναφέρθηκαν λιγότερο από τις άλλες δύο γλώσσες κατά τη 

συζήτηση μας για το επίπεδο των παιδιών στις γλώσσες τους. Πέρα από τις 

τουρκόφωνες οικογένειες που δεν τα μιλούν εξαρχής, οι υπόλοιπες οικογένειες πέρα 

από τέσσερεις περιπτώσεις (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7) δεν 

αναφέρθηκαν στο θέμα. Ίσως η απουσία γραπτού λόγου στα πομακικά αλλά και οι 

γλωσσικές επιλογές κάποιων οικογενειών που πλέον ευνοούν την χρήση των 

ελληνικών και των τουρκικών οδήγησαν σε αυτή την έλλειψη αναφοράς. Αυτό που 

συμπεραίνουμε από τα λίγα που ειπώθηκαν είναι ότι σε κάποιες οικογένειες, όπου 

παλιότερα η Πομακική ήταν η βασική οικογενειακή γλώσσα, υπάρχει πλέον μόνο 

παθητική κατανόηση των πομακικών και μικρή της χρήση από τα παιδιά (Γιλμάζ:Ο5, 

Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8).  

 Το θέμα της εναλλαγής κωδίκων (code-switching) κατά τη συνομιλία μεταξύ 

των μελών της οικογένειας, ο τρόπος που γίνεται αυτή και η άποψη των μελών της 

οικογένειας περί αυτού, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας των γλωσσικών 

πρακτικών της οικογένειας (Ηamers & Blanc 2003:258). Κατά τις συζητήσεις μας με 

τους γονείς προέκυψε ότι όλες οι οικογένειες κατά τη γλωσσική τους χρήση 

εναλλάσσουν τις γλώσσες επικοινωνίας τους με διάφορους τρόπους. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων (εννέα στις έντεκα) αναφέρθηκε ότι  αναμειγνύουν τις 

γλώσσες τους συνήθως μέσα στην ίδια πρόταση αλλά και ανάλογα με το θέμα το 

οποίο συζητούν. Σε τρεις περιπτώσεις (Χασάν:Ο1, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Μπαρίς:Ο10) 

αναφέρεται ο ρόλος της επικοινωνιακής περίστασης, της γλωσσικής επιλογής και της 

επάρκειας των συνομιλητών στην επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί αλλά 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει για τις περισσότερες οικογένειες σε 
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συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση τριών γονέων 

που τόνισαν ότι, ενώ τα παιδιά αναμειγνύουν συχνά τις γλώσσες τους, αυτό 

συμβαίνει κυρίως στον χώρο του σπιτιού και ποτέ στο σχολείο ή όταν 

παρευρίσκονται στην παρέα άτομα από την πλειονότητα.  

«Το κάνει συχνά, ειδικά μέσα στο σπίτι όταν μας μιλάει. Στο σχολείο ή με παρέα δεν το 

κάνει σχεδόν καθόλου. Έτσι κι αλλιώς δε θα την καταλάβαιναν οι άλλοι». 

(Ο7:Μουζιφέρ).  

Οι οπτικές των γονέων απέναντι στην πρακτική αυτή είναι ανάμικτες. Κάποιες 

οικογένειες το θεωρούν κάτι καλό και φυσικό.  

«Το κάνω κι εγώ, είναι πολύ φυσικό» (Ο1:Χασάν),  

«Όλοι το κάνουν γύρω μας» (Ο5:Γιλμάζ).  

Στην περίπτωση της Καδριέ (Ο4) φαίνεται μια αβεβαιότητα προς αυτή την 

πρακτική.  

«Η φάση είναι ότι μπερδευόμαστε λίγο, μισά ελληνικά, μισά τουρκικά».  

Παρακάτω όμως μας λέει:  

«Ναι το κάνουν συχνά, μισά ελληνικά, μισά τουρκικά αλλά πιστεύω ότι είναι καλό για 

το παιδί».  

Τέλος, για κάποιους γονείς η πρακτική αυτή, αν και δεν κατονομάζεται ως 

αρνητική, χαρακτηρίζεται ως μπέρδεμα και ως απότοκο της μη καλής γνώσης της 

Ελληνικής. 

 «Καμιά φορά είναι σαν σαλάτα, ανακατεύονται και λέξεις από τις διάφορες γλώσσες 

που μιλάμε» (Ο8:Καντέρ).  

«Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουν μάθει ακόμα καλά την ελληνική» (Ο11:Ονούρ). 

  Η γενικότερη εικόνα που αποκομίσαμε επί του θέματος είναι ότι για τους 

περισσότερους γονείς η εναλλαγή κωδίκων είναι μια φυσική κατάσταση που 

συμβαίνει συχνά στους ίδιους και τα παιδιά τους. Η ασυνείδητη φύση του 

φαινομένου επιβεβαιώνεται και από τις αβέβαιες και πολλές φορές ασαφείς 
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απαντήσεις που πήραμε όσον αφορά τις πρακτικές εναλλαγής γλωσσών της 

οικογένειας. Μόνο δύο γονείς εξέφρασαν κάπως αρνητική στάση απέναντι στο 

φαινόμενο αυτό. 

 

 

8.2.1  Συμπεράσματα σχετικά με τις γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών 

 

  

Με βάση την ανάλυση των υποθεμάτων του θεματικού άξονα των γλωσσικών 

πρακτικών των οικογενειών καταλήξαμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα για τις 

γλωσσικές πρακτικές τους.  

 Κεντρικότατο εύρημα όσον αφορά τη γλωσσική χρήση των οικογενειών 

εντός, εκτός του σπιτιού (φιλοι, γνωστοί) και με τα συγγενικά πρόσωπα, αποτελεί η 

διαφοροποίηση της γλωσσικής χρήσης ανάλογα με τη γενιά των συνομιλητών. 

Παρόμοια ευρήματα συναντούμε και σε έρευνα σε παιδιά μεταναστών σε Γυμνάσια 

της Ιεράπετρας της Κρήτης (Χατζηδάκη & Ξενικάκη 2011) σύμφωνα με τα οποία η 

γλωσσική χρήση των οικογενειών διαφοροποιείται έντονα ανάλογα με την ηλικία των 

συνομιλητών αλλά και τον χώρο στον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα. Τα ελληνικά 

ομιλούνται περισσότερο απο τις νεότερες γενιές και σε μεγαλύτερο βαθμό εκτός του 

σπιτιού όπου υπάρχει συχνότερη επαφή με συνομίληκους, φίλους και γνωστούς.  

Όσον αφορά την έρευνά μας διαπιστώνουμε ότι ειδικά στις οικογένειες που έχουν 

την Πομακική στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, 

Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10, Ονούρ:Ο11) παρατηρείται σε 

πολλές περιπτώσεις η μείωση της χρήσης της στις νεότερες γενιές και η στροφή των 

ομιλητών στα ελληνικά και στα τουρκικά σε διάφορους βαθμούς. Το γεγονός αυτό 

καθιστά πιθανή μια μελλοντική γλωσσική μεταστροφή στις οικογένειες αυτές. Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με τη σχετική έρευνα στα θέματα γλωσσικής χρήσης 

δίγλωσσων οικογενειών, κατά την οποία τονίζεται η σημασία της ηλικίας στη 

γλωσσική συμπεριφορά (Νεράντζη 2003, Yağmur & Akinci 2003, Zhang 2004, 
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Wright & Kurtoğlu-Hooton 2006, Τamei 2008, Nesteruk 2010, Χατζηδάκη & 

Ξενικάκη 2011, Chatzidaki & Maligkoudi 2012, Doyle 2013, Ferguson 2013) όπως 

και το γεγονός ότι η γλωσσική χρήση των παιδιών ευνοεί την πλειονοτική γλώσσα 

(Clyne 1991, Janik 1996, Χατζηδάκη 2005, Gogonas 2009, Ξενικάκη 2010).  

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι τα ελληνικά σε αντίθεση με τα τουρκικά 

ομιλούνται στις περισσότερες οικογένειες της έρευνας. Όπως είδαμε η τουρκική 

γλώσσα μιλιέται ελάχιστα σε τέσσερεις πομακόφωνες οικογένειες και τα παιδιά των 

ίδιων οικογενειών δε φαίνεται να έχουν κατακτήσει τις παραγωγικές δεξιότητες αυτής 

της γλώσσας (ανάγνωση, γραφή) (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφερ:Ο7, 

Ονούρ:Ο11). Ο ρόλος του σχολείου, των ομάδων ομηλίκων και του περιβάλλοντος 

διαμονής των οικογενειών αυτών παίζει σημαντικότατο ρόλο στη μικρή τους επαφή 

με τα τουρκικά. Ανεξαρτήτως του μεγέθους της διείσδυσης των ελληνικών εντός του 

χώρου του σπιτιού, στις περισσότερες οικογένειες οι γονείς φαίνεται να επιλέγουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα τουρκικά και τα πομακικά στη συνομιλία τους με τα παιδιά. Η 

επιλογή τους αυτή φαίνεται να σχετίζεται με μια ασυνείδητη ή και ενσυνείδητη 

επιθυμία για τη διατήρηση της οικογενειακής γλώσσας.  

Όπως είδαμε, σε πολλές οικογένειες τα παιδιά τείνουν να απαντούν αρκετά συχνά 

στην ελληνική γλώσσα αλλά και να αναμειγνύουν τις γλώσσες στη συνομιλία με τους 

γονείς τους. Η εναλλαγή κωδίκων φαίνεται να είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο 

στις περισσότερες οικογένειες της έρευνάς μας, δείχνοντας ίσως την έλλειψη 

επιμονής και σταθερότητας εκ μέρους των γονέων στη χρήση της εθνοτικής γλώσσας. 

Δε διαφαίνεται κάποια οργανωμένη και σταθερή προσπάθεια εκ μέρους των γονέων 

με στόχο την επιρροή των γλωσσικών πρακτικών της οικογένειας εις όφελος της 

οικογενειακής γλώσσας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να δυσχεραίνει την επίτευξη 

επιτυχούς οικογενειακής πολιτικής με στόχο τη γλωσσική διατήρηση και τη 

διγλωσσία, για όσους γονείς το επιθυμούν (King et al. 2008, Yu 2014).   

Εδώ θα σταθούμε στη σημαντική επιρροή που φαίνεται να έχουν το σχολείο, 

οι παρέες των παιδιών και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν οι 

οικογένειες, στις γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών. Σημαντική ήταν η 

παρατήρηση ενός  διαχωρισμού στις γλωσσικές πρακτικές των μελών της οικογένειας 

όσον αφορά τις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας εντός του χώρου του σπιτιού. Στις 
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περισσότερες οικογένειες η χρήση της Ελληνικής σχετίζεται με τις σχολικές 

δραστηριότητες (διάβασμα, συνομιλίες σχετικά με το σχολείο), ενώ τα τουρκικά και 

τα πομακικά σχετίζονται περισσότερο με τα ζητήματα της καθημερινότητας. Το 

εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες στις οποίες τονίζεται η 

επίδραση του σχολείου και η επιθυμητή από τους γονείς γλωσσομάθεια της 

πλειονοτικής, στις γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας (Luykx 2005, Yu 2010, 

Γκαϊνταρτζή 2012, Yu 2014). Τα ελληνικά ως η γλώσσα-στόχος του μονογλωσσικού 

δημόσιου σχολείου φαίνεται να ενισχύουν τη θέση της Ελληνικής στις 

μουσουλμανικές οικογένειες. Η θετική εικόνα που επέδειξαν οι περισσότεροι γονείς 

για τη γλωσσική πρόοδο των παιδιών τους στα ελληνικά από την αρχή της 

εκπαιδευτικής πορείας τους στο δημόσιο, είναι πιθανό να ενισχύει την προσήλωση 

τους στους εκπαιδευτικούς και γλωσσικούς στόχους του σχολείου και κατ’ επέκταση 

στη συχνότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Ο ρόλος του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά (μειονοτικό ή δημόσιο) 

παίζει σημαντικό ρόλο στο είδος της γλωσσικής κοινωνικοποίησης στο οποίο αυτά θα 

εκτεθούν, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα που αυτά θα σχηματίσουν. Στις οικογένειες 

της έρευνάς μας οι γονείς ανέφεραν ότι κυριαρχούν οι μικτές παρέες (χριστιανών-

μουσουλμάνων) μεγάλο μέρος των οποίων φαίνεται να σχηματίστηκε με την αρωγή 

του σχολείου. Στις μικτές αυτές παρέες η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι τα 

ελληνικά, κατάσταση που κοινωνικοποιεί περαιτέρω τους μουσουλμάνους μαθητές 

στην ελληνική γλώσσα. Όπως είδαμε και στη σχετική βιβλιογραφία, ασκείται μια 

σημαντική επίδραση από τους συνομήλικους (φίλους και συμμαθητές) στην αύξηση 

της χρήσης της πλειονοτικής γλώσσας εκ μέρους των παιδιών, εκτός και εντός της 

οικογένειας (Li Wei 1994:150, Hogan-Brun & Ramoniene 2005, Χατζηδάκη 2005). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων τα κοινωνικά δίκτυα που σχηματίζει 

η οικογένεια στο άμεσο χώρο διαβίωσης και εργασίας της (γειτονιά, δουλειά) 

φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη γλωσσική χρήση και τις γλωσσικές 

πρακτικές των οικογενειών.   

Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από τη διερεύνηση των οικογενειακών  

γλωσσικών πρακτικών που σχετίζονται με τη χρήση μέσων ψυχαγωγίας όπως η 

τηλεόραση, το έντυπο υλικό, η μουσική, το διαδίκτυο κ.α. Όπως προαναφέρθηκε, η 

χρήση των μέσων αυτών μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη των γλωσσών του 
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ρεπερτορίου της οικογένειας, σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο. Στην έρευνά μας 

είναι εμφανής η συντριπτική προτίμηση και χρήση της τηλεόρασης έναντι του 

βιβλίου. Όλες οι οικογένειες δήλωσαν την κατοχή τουρκικής δορυφορικής 

τηλεόρασης και οι περισσότερες από αυτές έδειξαν την προτίμησή τους σε αυτήν 

έναντι της ελληνικής, με γνώμονα ποιοτικά κριτήρια που οι ίδιες έθεσαν. Σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των γονέων, η ικανότητα των παιδιών στην παραγωγή γραπτού λόγου 

στα τουρκικά σε έξι περιπτώσεις οικογενειών, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την 

επίδραση της τηλεόρασης στην εκμάθηση του τουρκικού αλφαβήτου και λεξιλογίου. 

Άλλοι παράγοντες διευκόλυνσης που αναφέρθηκαν επί του θέματος είναι η 

ομοιότητα του τουρκικού αλφάβητου με το λατινικό και η επίδραση των 

μεγαλύτερων αδερφών που έχουν ήδη κατακτήσει τον εγγραματισμό στα τουρκικά. 

Σε αντίθεση με την υψηλή χρήση της τηλεόρασης τα επίπεδα ενασχόλησης με 

το βιβλίο, μεταξύ των οικογενειών, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των γονέων τα βιβλία που κυρίως χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι τα 

σχολικά και η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα είναι σε όλες τις περιπτώσεις η 

Ελληνική. Αυτού του είδους η χρήση του έντυπου υλικού αποτελεί μέρος των 

σχολικών υποχρεώσεων και γλωσσικών προσδοκιών των γονέων και σχετίζεται στενά 

με τις σχολικές πρακτικές εγγραματισμού με στόχο την κατάκτηση των ελληνικών. 

Όπως θα δούμε και στη θεματική της γλωσσικής διαχείρισης η στοχευμένη και 

οργανωμένη χρήση έντυπου εξωσχολικού υλικού ψυχαγωγίας (π.χ. μυθιστορήματα, 

εφημερίδες, κόμιξ κ.α) γίνεται ελάχιστα μεταξύ των οικογενειών όσον αφορά την 

ελληνική γλώσσα και καθόλου για την εθνοτική γλώσσα της οικογένειας. 

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια συνολική εικόνα που 

αποκομίσαμε για τις οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές μέσα από τις συζητήσεις 

μας με τους γονείς. Σχετικά με τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες 

της έρευνάς μας φαίνεται να ισχύουν τα εξής: α) Τα πομακικά μοιάζει να υφίστανται 

μείωση στους χώρους γλωσσικής χρήσης τους όπως και στη συχνότητα με την οποία 

επιλέγονται στη συνομιλία προς όφελος των τουρκικών και των ελληνικών. Η 

παρατήρηση αυτή βέβαια φαίνεται να ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τις οικογένειες 

που ζουν στην πόλη, καθώς οι γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών που διαβιούν 

στον ορεινό όγκο είναι αρκετά διαφορετικές, με τη θέση των πομακικών να είναι 

αρκετά ισχυρότερη. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από την 
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ισχυρότερη θέση που κατέχουν τα ελληνικά και τα τουρκικά σε καίριους χώρους 

γλωσσικής χρήσης όπως το σχολείο, τα κανάλια της τηλεόρασης και τους δημόσιους 

χώρους. β) Η ελληνική γλώσσα περιβεβλημένη με το κύρος της πλειονοτικής 

γλώσσας, έχει ως κύριους χώρους χρήσης το σχολείο και τις παρέες που 

κοινωνικοποιούν τα παιδιά, κάτι που φαίνεται στην ελληνομάθεια την οποία φαίνεται 

να επιδιώκουν σταθερά οι γονείς με τις γλωσσικές πρακτικές τους. γ) Η τουρκική 

γλώσσα, από την άλλη, αποτελεί την ισχυρότερη μειονοτική γλώσσα και έχει ως 

κύριους χώρους χρήσης τα ισχυρά τουρκόφωνα κοινωνικά δίκτυα (παρέες κ.α), την 

τηλεόραση και τη θρησκεία. Η ισχύς δε των τουρκικών φαίνεται να ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο σε όσες οικογένειες επιλέξουν τη μειονοτική εκπαίδευση για τα παιδιά 

τους. 

 

 

 

 

 

8.3 Γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες 

 

 

 

Ό θεματικός άξονας των γλωσσικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών των 

μουσουλμανικών οικογενειών αναλύθηκε στα εξής πέντε υποθέματα:  

α) γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την ελληνική γλώσσα 

β) γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την τουρκική γλώσσα 

γ) γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την πομακική γλώσσα 

            δ) γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την πολυγλωσσία 

            ε) γνώμη παιδιών για τις γλώσσες τους. 

 

Ξεκινώντας με τις γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την ελληνική 

γλώσσα θα παραθέσουμε τα λεγόμενα των οικογενειών αναλυτικά για να υπάρξει μια 

πιο ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική εικόνα για τα κοινά σημεία και τις τάσεις που 

προκύπτουν. 
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Στην οικογένεια του Χασάν (Ο1) ο πατέρας εμφατικά τόνισε ότι η ελληνική 

γλώσσα είναι «το Α και το Ω». Είναι τρόπος επικοινωνίας, όπως είπε. Αναφέρθηκε 

στη σημασία της στην αγορά εργασίας, στην επικοινωνία και στη δουλειά. Σχετικά με 

τη στάση της μειονότητας απέναντι στα ελληνικά είπε ότι η κοινότητα είναι ‘’ακόμα 

μπερδεμένη’’ αλλά επεσήμανε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Όπως μας 

είπε «άρχισαν να καταλαβαίνουν σιγά σιγά».  

Στην οικογένεια του Φουρκάν (Ο2) ο πατέρας είπε ότι τα ελληνικά τα βλέπει 

σαν μητρική του, όπως τα πομακικά. Όπως δήλωσε εμφατικά: 

 «Μένω στην Ελλάδα. Είμαι Έλληνας, τελείωσε. Έλληνας πολίτης, θρησκεία 

μουσουλμανική» (Ο2:Φουρκάν).  

Για τον Εμρέ (Ο3) τα ελληνικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς είναι η 

γλώσσα του μέρους όπου ζουν. Όπως είπε, «είμαστε έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι, 

ζούμε εδώ».  

Από την Καδριέ (Ο4) ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρησιμότητα των 

ελληνικών για τη συμμετοχή και την ευημερία εντός της ελληνικής κοινωνίας. Όπως 

ανέφερε:  

«Εφόσον είναι να ζήσει εδώ πέρα, έχει συμφέρον να μάθει τα ελληνικά πιο πολύ. Τα 

βασικά που χρειάζεται, άμα είναι να μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ πιστεύω να μάθει 

περισσότερα ελληνικά παρά..(τουρκικά)» (Ο4:Καδριέ). 

Ο Γιλμάζ (Ο5) τόνισε τη χρησιμότητα των ελληνικών, την ιδιότητα των 

μουσουλμάνων ως έλληνες πολίτες και την αισθητική και πολιτισμική αξία των 

ελληνικών.  

«Από τη στιγμή που είμαστε στην Ελλάδα πρέπει να τα ξέρουμε πολύ». «Τα ελληνικά 

είναι μια πλούσια γλώσσα με πολιτισμό και πλούσιο λεξιλόγιο. Ιδιαίτερα χρήσιμα για το 

μέλλον» (Ο5:Γιλμάζ). 

Στην ερώτηση μας για τη σημασία των ελληνικών για τη μουσουλμανική μειονότητα 

είπε ότι η μειονότητα πρέπει να κατευθυνθεί προς αυτά. Όπως τόνισε, σε όποια χώρα 

κι αν πάει κανείς, πρέπει να κατέχει πρώτα τη γλώσσα της χώρας και ύστερα τις 

άλλες.  

Για την Γκιουλμπαχάρ παρομοίως (Ο6) τα ελληνικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά 

και χρήσιμα για κάθε έλληνα πολίτη, εφόσον είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν 

καθημερινά.  
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«Είναι ο τρόπος ζωής μας. Δεν μπορείς να μη μιλάς ελληνικά. Ζούμε εδώ. Άμα έχεις 

την ευκαιρία, να την βελτιώσεις. Σε όποια χώρα κι αν ζεις, πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα 

και πόσο μάλλον εμείς που γεννηθήκαμε εδώ» (Ο6:Γκιούλμπαχαρ). 

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία των ελληνικών για τη συνεννόηση και τη 

δουλειά.  

Για την ελληνική γλώσσα η Μουζιφέρ (Ο7) μας είπε: «Είσαι στην Ελλάδα, 

εδώ μεγάλωσες, εδώ γεννήθηκες. Είναι η χώρα μας». Τόνισε την αναγκαιότητα των 

ελληνικών για να λειτουργήσει κάποιος στην κοινωνία. Αναφορικά με τη στάση της 

μειονότητας είπε ότι με τον καιρό μιλιούνται όλο και πιο πολύ, ειδικά από τους νέους. 

 Ερωτώμενη για το τι νιώθει για τα ελληνικά και τη σημασία τους η Καντέρ 

(Ο8) μας είπε:  

«Είναι η γλώσσα του μέρους που ζεις. Πρέπει να τη μιλάς άπταιστα. Θα θελήσεις να 

πας να γράψεις μια δήλωση, να βρεις δουλειά, πρέπει να ξέρεις» (Ο8:Καντέρ). 

  Μάλιστα, έφερε το παράδειγμα μια κοπέλας που γεννούσε σε νοσοκομείο και 

μην ξέροντας ελληνικά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Η ίδια έκανε τον διερμηνέα 

εκεί. Στην ερώτηση για το μέλλον των ελληνικών και τη στάση της μειονότητας 

απέναντι τους η ίδια, διαχωρίζοντας τη στάση της από κάποια μέλη της μειονότητας, 

μας είπε:  

«Υπάρχουν μερικοί φανατικοί που δε θέλουν τα ελληνικά και είναι θετικοί μόνο στα 

τουρκικά. Τι θα κάνουν τα παιδιά τους;» (Ο8:Καντέρ).  

Κατέληξε όμως στο ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης προς όφελος των 

ελληνικών.  

Η Αΐσέν (Ο9) μας είπε ότι τα ελληνικά τα θεωρεί σαν μητρική. Όπως δήλωσε: 

 «Δεν λέω απλά ότι πρέπει να τη μάθω επειδή είμαι εδώ» όπως κάνουν άλλοι. Τη 

γλώσσα αυτή άκουγα από μικρή και τη νιώθω» (Ο9: Αΐσέν). 

Στην ερώτηση για το τι σημαίνουν τα ελληνικά για τους γονείς, ο Μπαρίς 

(Ο10), τονίζοντας τη μεγάλη χρησιμότητα τους για την ευημερία της οικογένειας 

στην ελληνική κοινωνία, είπε το εξής:  

«Απ΄ τη στιγμή που ζούμε εδώ πρέπει να τα ξέρουμε, είναι καλό για να επιβιώσεις, για 

να δουλέψεις, για να μπορείς να ζήσεις» (Ο10:Μπαρίς).  

Στην οικογένεια του δεν τα βλέπουν ως ξένη γλώσσα. Πρόσθεσε 

χαρακτηριστικά ότι την Ελληνική την έχουν όπως τα τούρκικα και τα πομακικά, μια 

γλώσσα της καθημερινής ζωής τους.  
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Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) στην απάντησή του έδωσε μεγάλη έμφαση στη 

σύνδεση της γλώσσα με την ταυτότητά της οικογένειας, ως Έλληνες. Όπως μας είπε:  

«Εμείς έχουμε μητρική τα πομακικά και τα ελληνικά. Τα παιδιά μου είναι ελληνόπουλα, 

πρέπει να ξέρουν τα ελληνικά. Είναι ντροπή να μη μιλάνε. Πρέπει να τα ξέρουν καλά» 

(Ο11:Ονούρ). 

Επιχειρώντας μια παράθεση των βασικών στοιχείων που προκύπτουν από τα 

λεγόμενα των γονέων για τις γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες τους αναφορικά 

με την ελληνική γλώσσα διαπιστώνουμε κάποιες κεντρικές τάσεις. Από τις 

περισσότερες οικογένειες, μέσα από τα λεγόμενά τους, τονίστηκε πρωτίστως η 

ιδιαίτερα υψηλή εργαλειακή αξία  των Ελληνικών στο πεδίο της επικοινωνίας 

αλλά και της ισότιμης συμμετοχής στην ελληνική κοινωνία (δουλειά-δημόσιες 

υπηρεσίες κ.α) (Ο1, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6, Ο7, Ο8, Ο10 ). Σε έξι περιπτώσεις τονίστηκε 

ιδιαίτερα η σημασία της γλώσσας για την ταυτότητα των συμμετεχόντων (Χασάν:Ο1, 

Φουρκάν:Ο2, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9, Ονούρ:Ο11). Κάποιοι 

γονείς, παράλληλα, τόνισαν με ξεκάθαρο τρόπο την ιδιότητα του έλληνα πολίτη ως 

σύνδεσμο με την ελληνική γλώσσα (Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, Μουζιφέρ:Ο7). 

Επιπλέον, κάποιοι αναφέρουν ρητά τα ελληνικά ως μια από τις μητρικές τους 

(Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Αΐσέν:Ο9, Ονούρ:Ο11). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι 

μέσα από τα λεγόμενα των γονέων γίνεται ορατό το σύνθετο ζήτημα της κατασκευής 

της ταυτότητας. Στους περισσότερους γονείς (Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6, Ο7, Ο8, Ο9, Ο10) 

συναντούμε μια τοποθέτηση που συνδέει τη σημασία της εντοπιότητας τους στον 

ελληνικό χώρο και της ιδιότητας τους ως Ελλήνες πολίτες, με τον κεντρικό ρόλο που 

αποδίδουν στην ελληνική γλώσσα για τη ζωή τους. Ίσως αυτό να αποτελεί ένα δείγμα 

ταύτισης με την ιδιότητα του έλληνα πολίτη ασχέτως από την αίσθηση της εθνοτικής 

ταυτότητας καταγωγής. Στις περιπτώσεις του Φουρκάν (Ο2) και του Εμρέ (Ο3), 

παράλληλα με την ιδιότητα του έλληνα πολίτη, αναφέρεται και το μουσουλμανικό 

θρήσκευμα. Στην περίπτωση του Γιλμάζ (Ο5) τονίζεται επιπλέον και η εσωτερική 

αξία των ελληνικών που θεωρούνται πλούσια γλώσσα και γλώσσα πολιτισμού. 

Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής γλώσσας και τη σχέση της με τη 

μειονότητα, κάποιοι γονείς που αναφέρθηκαν στο θέμα τόνισαν ότι η κατάσταση έχει 

αρχίσει να αλλάζει και ότι η μειονότητα άρχισε να κατανοεί τη χρησιμότητά της και 

να στρέφεται προς τα εκεί (ειδικά οι νεότερες γενιές). Οι συγκεκριμένοι γονείς 

φαίνεται να το θεωρούν μια θετική εξέλιξη για την ευημερία της μειονότητας. 
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Συνεχίζοντας με τις γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες για την τουρκική 

γλώσσα παραθέτουμε ξεχωριστά τα λεγόμενα των πομακόφωνων και των 

τουρκόφωνων γονέων, ώστε να γίνουν πιο ευδιάκριτες οι θέσεις τους. 

Ξεκινώντας με τους πομακόφωνους γονείς έχουμε τις παρακάτω απόψεις: 

 Για τον Χασάν (Ο1) τα τουρκικά είναι μια ξένη γλώσσα αλλά όπως λέει 

«Είναι όμως καλό να την ξέρεις για την επικοινωνία».  

 Ο Φουρκάν (Ο2) αναφέρεται αναλυτικότερα επί του θέματος και φαίνεται να 

έχει μια παρόμοια εικόνα:  

«Είναι μια ξένη γλώσσα και, εντάξει, ό,τι μάθεις καλό είναι. Την Τουρκία την ακούω, 

δεν έχω πάει εκεί. Βλέπω μόνο στην τηλεόραση. Θα ήθελα να πάω εκεί πέρα αλλά...την 

νιώθω σαν ξένη χώρα. Δεν με αγγίζει αυτό. Μόνο μια θρησκεία είναι» (Ο2:Φουρκάν).  

Ο  Εμρέ (Ο3) τονίζοντας τη χρηστική και επικοινωνιακή αξία της τουρκικής 

γλώσσας αναφέρει: «Καλό είναι να την ξέρεις. Μπορεί να χρησιμεύσει».  

Συνεχίζει με νόημα:  

«Όλοι το βλέπουν έτσι». 

 Για τη Μουζιφέρ (Ο7) τα τουρκικά αποτελούν μια ξένη γλώσσα και δεν είναι 

η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, αν και δεν αρνείται την εργαλειακή τους 

αξία:  

Προς το παρόν δε βλέπω να μας χρειάζονται. Αργότερα ίσως αν το επιθυμεί και 

η κόρη μου. Τα τουρκικά ξεκίνησαν από το μειονοτικό. Σαν μια ξένη γλώσσα. Χρήσιμα 

για τη συνεννόηση και αν θες να πας στην Τουρκία» (Ο7:Μουζιφέρ).  

Αντίθετα, για τον Μπαρίς (Ο10) τα τουρκικά είναι όπως και τα ελληνικά. 

Είναι γλώσσα που τη χρησιμοποιούν, για την καθημερινότητα.  

Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) αναφερόμενος στα τουρκικά τονίζει και πάλι την 

ελληνική αίσθηση της ταυτότητάς του αντιδιαστέλλοντας την με την τουρκική 

ταυτότητα και ασκώντας κριτική στις ελληνοτουρκικές πολιτικές απέναντι στη 

μειονότητα: 

 «Τα τουρκικά δεν τα ξέρουν πολλοί. Ξέρουμε ότι δε θα μας χρησιμεύσουν, γι’ αυτό δεν 

τα μαθαίνουμε. Είναι μεγάλο λάθος να τα επιβάλλουν στη μειονότητα. Αν θέλουν, να τα 

βάλουν ως ξένη γλώσσα σε ιδιωτικά σχολεία».  

Συνεχίζει με κάποια αγανάκτηση:  

«Αναγκάζουν τους Έλληνες να γίνουν Τούρκοι» (Ο11:Ονούρ). 
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Οι τουρκόφωνοι γονείς μας ανέφεραν τα παρακάτω: 

Για την Καδριέ (Ο4) τα τουρκικά έχουν μεγάλη εργαλειακή αξία αλλά 

σχετίζονται και με τη μουσουλμανική θρησκεία: 

 «Θα μ’ άρεσε να μάθει τα τουρκικά, να μην έχει πρόβλημα». «Είναι σημαντικό να 

μάθει γιατί είναι και μουσουλμάνος, γιατί μπορεί να χρειαστούν κάποια στιγμή, όπως 

χρειάζονται τα αγγλικά, τα γερμανικά» (Ο4:Καδριέ). 

Τονίζοντας την επικοινωνιακή αναγκαιότητα τους ο Γιλμάζ (Ο5) μας λέει:  

«Τα τουρκικά είναι για την επικοινωνία μεταξύ μας. Γενικά είναι έτσι. Υπάρχει και 

χρησιμότητα αν θες να πας για σπουδές αλλά κατά βάση είναι για την επικοινωνία» 

(Ο5:Γιλμάζ). 

Καθώς τη θεωρεί ως μητρική γλώσσα, η Γκιουλμπαχάρ (Ο6) τη βλέπει με 

διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους προηγούμενους γονείς:  

«Είναι η μητρική μου. Γεννήθηκα με αυτή τη γλώσσα και τη μιλάω». 

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που εκθέτει στη συνέχεια: 

 «Δεν είναι ότι με πονάει τόσο ώστε να μη μιλάω καμιά άλλη γλώσσα αν 

χρειαστεί».  

Εδώ διαφαίνεται η μη αποκλειστική σύνδεση της εθνοτικής της ταυτότητας με 

την τουρκική γλώσσα. Η αναγνώριση της εργαλειακής αξίας και άλλων γλωσσών 

(ειδικά των ελληνικών) φαίνεται να μην της επιτρέπει την αποκλειστική ταύτιση με 

μια γλώσσα.  

Για την οικογένεια της Καντέρ (Ο8) τα τουρκικά πλέον λογίζονται ως μητρική:  

«Τα τουρκικά είναι πλέον σαν μητρική μας. Βγαίνει αυθόρμητα. Έτσι μας έχουν 

μάθει, αλλά θα θέλαμε περισσότερα ελληνικά» (Ο8:Καντέρ). 

 Για την τουρκόφωνη οικογένεια της Αΐσέν (Ο9) τα τουρκικά είναι μεν η 

μητρική αλλά δεν είναι η μόνη γλώσσα για την οποία νιώθει έτσι. Στη συγκρότηση 

της γλωσσικής ταυτότητάς της σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ελληνικά. Όπως μας 

λέει:  

«Τα τουρκικά είναι η μητρική μου. Τα θέλω όμως και τα δύο (ελληνικά-

τουρκικά). Τα γερμανικά, παρότι ζούσα τόσα χρόνια εκεί, τα νιώθω περισσότερο σαν 

ξένη γλώσσα. Θα μπορούσα να τα ακυρώσω» (Ο9: Αΐσέν). 

Τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τις συζητήσεις με τους γονείς για 

την τουρκική γλώσσα συνοψίζονται στα εξής. Από όλες τις οικογένειες μόνο τρεις 

αναφέρουν τα τουρκικά ως μητρική τους γλώσσα (Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Καντέρ:Ο8, 
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Αΐσέν:Ο9). Από αυτές τις οικογένειες, επιπλέον, καμία δε φαίνεται  να διατηρεί για 

την τουρκική γλώσσα αποκλειστικό χώρο στις ταυτοτικές τις κατασκευές. Στις 

οικογένειες της Καντέρ (Ο8) και της Αΐσέν (Ο9) αναφέρεται επιπλέον ότι επιθυμούν 

και τα ελληνικά μέσα στο ρεπερτόριο τους και ότι θα τα ήθελαν περισσότερο από ό,τι 

τώρα. Αναφορικά με τις υπόλοιπες οικογένειες, σε κάποιες από αυτές, τα τουρκικά 

αντιμετωπίζονται ως ξένη γλώσσα και μη υψηλής προτεραιότητας για την 

καθημερινή τους επιβίωση (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, Ονούρ:Ο11). 

Βέβαια, ακόμα και σε κάποιες από αυτές τις οικογένειες δηλώνεται ότι δεν 

αποκλείεται να φανεί χρήσιμη στην επικοινωνία αλλά και για το μέλλον (π.χ εργασία, 

εκπαίδευση). Σε αρκετές οικογένειες η Τουρκική, αν και δεν αναφέρθηκε ως μητρική, 

φαίνεται να παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο σε εργαλειακό και ιδιαίτερα σε 

επικοινωνιακό επίπεδο (Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5, Μπαρίς:Ο10). Στις περιπτώσεις του 

Φουρκάν (Ο2) και της Καδριέ (Ο4) η τουρκική γλώσσα συνδέθηκε με τη 

μουσουλμανική θρησκεία. Στις περισσότερες οικογένειες πάντως που, είτε την 

ανέφεραν ως μητρική τους είτε όχι, η Τουρκική, ως γλώσσα επικοινωνίας και της 

καθημερινότητας, βρίσκονται στο ενεργό ρεπερτόριο τους  σε διάφορους βαθμούς και 

δεν τους είναι γλώσσα αδιάφορη. Μόνο στην οικογένεια του Ονούρ (Ο11) υπάρχει 

εντελώς αρνητικό κλίμα προς τα τουρκικά. Κάτι άλλο που συμπεραίνουμε είναι ότι 

σχεδόν σε καμιά περίπτωση δε συνδέεται ξεκάθαρα η τουρκική γλώσσα με την αγορά 

εργασίας και την οικονομική ανέλιξη στον ελληνικό χώρο. Η τουρκική γλώσσα 

αναφέρεται και επιδιώκεται πρωτίστως ως μέσο επικοινωνίας. Τέλος, ενδιαφέρουσα 

είναι μια συνειδητοποίηση εκ μέρους τριών πομακόφωνων οικογενειών 

(Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Ονούρ:Ο11) ότι τα τουρκικά είναι μια γλώσσα που 

μπήκε στη ζωή τους κυρίως μέσω της μειονοτικής εκπαίδευσης, χωρίς να ρωτηθούν 

αν το επιθυμούν. Έτσι, βλέπουμε τον καταγγελτικό λόγο του Ονούρ (Ο11):  

«Είναι μεγάλο λάθος να τα επιβάλλουν στην μειονότητα» 

 μέχρι και τις απλές παρατηρήσεις των άλλων δύο περιπτώσεων:  

«Τα τουρκικά ξεκίνησαν από το μειονοτικό. Σαν μια ξένη γλώσσα» (Ο7).  

«Τα τουρκικά είναι πλέον σαν μητρική μας. Βγαίνει αυθόρμητα. Έτσι μας έχουν μάθει» 

(Ο8). 

Αφού συζητήσαμε για τη τουρκική γλώσσα οι γονείς ερωτήθηκαν για τις 

γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες τους αναφορικά με την πομακική γλώσσα. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση είναι αυτοί 
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που έχουν την πομακική ως οικογενειακή γλώσσα, είτε ως μια από τις γλώσσες που 

χρησιμοποιείται σε κάποιο βαθμό εντός της οικογένειας.  

Ξεκινώντας με το Χασάν (Ο1) ο πατέρας τονίζει τη σημασία των πομακικών 

για την αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας και καταγωγής του.  

«Είναι η γλώσσα η μητρική και δε θα την αφήσω. Δεν είναι σε πολλή απόσταση 

από την Ελληνική. Είναι στο DNA» (Ο1:Χασάν).  

Κάνοντας μια αξιολόγηση των γλωσσών του αναφέρει: «Η σειρά για μένα 

πάει: ελληνικά, πομακικά, τουρκικά».  

Κατά παρόμοιο τρόπο ο Φουρκάν (Ο2) βλέπει τα πομακικά ως τη μητρική του 

γλώσσα, γλώσσα του συναισθήματος και με μια συνέχεια που ενώνει το σήμερα με 

τους προγόνους του.  

«Είναι η γλώσσα του συναισθήματος. Η μητρική γλώσσα, είναι από αρχαία 

χρόνια, παππούδες και αυτά, είναι συνέχεια» (Ο2:Φουρκάν).  

Δηλώνει έπειτα ότι σκοπεύει να τη συνεχίσει.  

Ο Εμρέ (Ο3) μας ανέφερε αρκετά πράγματα για τα πομακικά. Όπως μας είπε 

με εμφανή απογοήτευση: 

 «Η πομακική είναι καλή γλώσσα αλλά δεν έχει γράμματα. Δεν έχει κάτι να 

προχωρήσει στο μέλλον». «Τους ακούει όλους μιλάν μιλάν (τα πομακικά) αλλά εκεί 

μένει. Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο» (Ο3:Εμρέ). 

Σε μια αναφορά του στις προσπάθειες που καταβάλλονται από κάποιους για ενίσχυση 

της Πομακικής (συγγραφή πομακικού λεξικού, ύπαρξη τηλεοπτικού δελτίου στα 

πομακικά) ο πατέρας αυτός υποστήριξε ότι είναι προσπάθειες τεχνητές χωρίς να 

δίνουν τίποτα. Παρόλαυτά  στο τέλος ανέφερε ότι θέλει να τα διατηρήσει όπως μέχρι 

τώρα προφορικά.  

Για τον Γιλμάζ (Ο5) είναι εμφανής η φθίνουσα πορεία των πομακικών και 

αυτό μας δηλώνει (με κάποια δόση απογοήτευσης):  

«Μιλιέται κυρίως στα χωριά. Στις νέες γενιές φθίνει. Κακώς βέβαια. Τα 

τουρκικά εξοβελίζουν την Πομακική. Όσοι τα μιλούν αναγκάζονται να γυρίσουν στα 

τούρκικα, καθώς μιλιούνται περισσότερο» (Ο5:Γιλμάζ). 

Η Μουζιφέρ (Ο7) τονίζει ότι τα αισθάνεται σαν μητρική και επιθυμεί τη 

διατήρηση τους αλλά είναι γνώστης των δυσκολιών στο να επιτευχθεί αυτό λόγω της 

έλλειψης τυποποίησής τους (αλφάβητο). 
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 «Τα πομακικά είναι η μητρική μας γλώσσα. Θέλω να τη διατηρήσει η μικρή 

αλλά δε γράφεται και είναι δύσκολο» (Ο7:Μουζιφέρ).  

Για την Καντέρ (Ο8) οι δυσκολίες στο να μεταδοθεί η Πομακική στη νέα 

γενιά φαίνεται να δημιουργούν μια αίσθηση αποστασιοποίησης προς αυτή.  

«Καλό θα ήταν να τα ξέρουμε αλλά τα παιδιά μας δεν τα μιλάν και δεν τα 

καταλαβαίνουν. Κάποτε τους απαγόρευαν τους Πομάκους να τα μιλάνε» (Ο8:Καντέρ). 

Δεν ανέφερε κάποια προοπτική για το μέλλον τους και δε φάνηκε να υπάρχει 

κίνητρο για να επιχειρηθεί να περάσει στα παιδιά.  

Ο Μπαρίς (Ο10) αναφέρει χωρίς να επεκταθεί για τα πομακικά.  

«Αυτή είναι η μητρική μας γλώσσα. Είναι η γλώσσα του συναισθήματος».  

Δεν επεκτάθηκε στο αν επιθυμεί τη διατήρησή της.  

Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) αναφέρθηκε με θέρμη για τα πομακικά τονίζοντας την 

επιθυμία του να τα διατηρήσει.  

«Χαίρομαι που έχω τα πομακικά και θέλω τα παιδιά μου να την κρατήσουν. 

Είναι η μητρική μας. Μαθαίνοντας κάτι από τη μητέρα έχει συναίσθημα» (Ο11:Ονούρ). 

Εξάγοντας κάποια κεντρικές τάσεις από τη συζήτηση με τους γονείς αρχικά 

πρέπει να επισημανθεί ότι στην πομακική γλώσσα δεν αναφέρθηκαν καθόλου τρεις 

οικογένειες. Οι δύο από αυτές (Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9) είναι τουρκικής 

εθνοτικής καταγωγής και δε γνωρίζουν τα πομακικά, και στη μία οικογένεια 

(Καδριέ:Ο4), όπως φαίνεται και στη συζήτηση για τη γλωσσική χρήση, έχει επέλθει 

πλήρης γλωσσική μεταστροφή προς όφελος πρωτίστως των τουρκικών και έπειτα των 

ελληνικών. Από τις οικογένειες που η πομακική γλώσσα βρίσκεται σε διάφορους 

βαθμούς στο ρεπερτόριο της ξεχωρίζουμε δυο βασικές τάσεις. Από τη μία πλευρά 

βρίσκουμε πέντε οικογένειες (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, Μπαρίς:Ο10, 

Ονούρ:Ο11) στις οποίες τα πομακικά καταλαμβάνουν κεντρικό χώρο στο γλωσσικό 

ρεπερτόριο της οικογένειας και φαίνεται να αποτελούν κομμάτι της γλωσσικής και 

πολιτιστικής ταυτότητάς τους. Στις οικογένειες αυτές τα πομακικά δηλώνονται 

ευθαρσώς ως «μητρική», «γλώσσα του συναισθήματος», «γλώσσα από τους 

παππούδες» και «γλώσσα με παράδοση». Παράλληλα με τις θετικές στάσεις προς την 

πομακική γλώσσα, σε αυτές τις οικογένειες συναντιέται κυρίως η επιθυμία για τη 

συνέχιση και τη μετάδοση της πομακικής στην επόμενη γενιά. («Δε θα την αφήσω» 

«Θέλω τα παιδιά μου να την κρατήσουν»).   Η άλλη τάση που διακρίνεται σε κάποιες 

οικογένειες (Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Καντέρ:Ο8) εμπεριέχει συναισθήματα 
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απογοήτευσης και παραίτησης προς την πομακική γλώσσα. Τα πομακικά πιθανότατα 

αντιμετωπίζονται (αλλά και βιώνονται) ως γλώσσα χαμηλού κύρους με χαμηλή 

εργαλειακή αξία στην ελληνική γλωσσική αγορά (linguistic market). Τονίστηκε η 

έλλειψη τυποποιημένης γραφής και αλφάβητου, κατάσταση που δυσχεραίνει την 

προσπάθεια των γονέων να τη μεταβιβάσουν στην επόμενη γενιά. Δηλώνεται από 

κάποιους ότι η νέα γενιά αναγκάζεται να στραφεί στα τουρκικά και μάλιστα μια 

οικογένεια αναφέρει ότι κάποτε απαγόρευαν στους Πομάκους να τα μιλούν. Ενώ 

κάποιοι απο τους γονείς δηλώνουν ότι είναι καλή γλώσσα και είναι καλό να τη 

μιλούν, φαίνεται να μην κάνουν συστηματικές προσπάθειες για τη μεταβίβαση της 

στην επόμενη γενιά. Εξαίρεση αποτελεί μια οικογένεια (Εμρέ:Ο3) που, ενώ δηλώνει 

απαισιόδοξη και δεν την αναφέρει ως μητρική, εκφράζει την πρόθεσή της να την 

περάσει στα παιδιά, ακόμη και στην προφορική μορφή της.  

Στην ερώτηση μας για τις γλωσσικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες των γονέων 

για τη διγλωσσία/πολυγλωσσία οι γονείς μας είπαν τα εξής:  

Ο Χασάν (Ο1) ανέφερε ότι το θεωρεί σημαντικό, αρκεί να μπαίνουν 

προτεραιότητες σε κάποιες γλώσσες (φαίνεται να εννοεί κυρίως τα ελληνικά, 

πομακικά, αγγλικά).  

Ο Φουρκάν (Ο2) φάνηκε ιδιαίτερα θετικός με την πολυγλωσσία. 

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι ζουν στην πολυγλωσσική κοινωνία της Δ.Θράκης μας 

είπε: 

«Ας μάθει μια (γλώσσα) καλά, έτσι όπως είναι οι άλλες έρχονται». «Βοηθάει να τις 

μάθει, όπως και τα αγγλικά αργότερα».  

Ο Εμρέ (Ο3) αναφέρθηκε στην πολυγλωσσία ως μια θετική κατάσταση που 

βιώνει στην κοινωνία της Δ.Θράκης. Όπως μας λέει:  

«Το καλό είναι ότι ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε όλες (τις γλώσσες μας)».  

Η Καδριέ (Ο4) τονίζει την εργαλειακή αξία και τη χρησιμότητα της 

πολυγλωσσίας στην αγορά εργασίας και για το μέλλον.  

«Μα ό,τι γλώσσα αν ξέρει.. Θυμάμαι απ’ τη γιαγιά μου που μου έλεγε και γύφτικα να 

είναι, είναι καλό να τα ξέρεις. Η γνώση πολλών γλωσσών, σημαντικό…Αλλά όπως είπα 

μπορεί να θέλει να πάει στην Κωνσταντινούπολη» (Ο4:Καδριέ).  

Ο Γιλμάζ (Ο5) τονίζει τη χρησιμότητα της πολυγλωσσίας όχι μόνο στην 

αγορά εργασίας αλλά και στη διαδικασία της μάθησης:  
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«Πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Οι γλώσσες είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Για 

παράδειγμα υπάρχουν πολλές ελληνικές λέξεις σε πολλές ξένες γλώσσες. Οι πολλές 

γλώσσες βοηθάνε στη μάθηση» (Ο5:Γιλμάζ). 

Η Γκιουλμπαχάρ (Ο6) και η Μουζιφέρ (Ο7) δεν επεκτάθηκαν ιδιαίτερα επί 

του θέματος αλλά και οι δύο ανέφεραν ότι είναι σημαντικό η οικογένεια να ξέρει 

πολλές γλώσσες.  

Η Αΐσέν (Ο9) και ο Μπαρίς (Ο10) δήλωσαν επίσης ότι είναι σημαντικό να 

μιλάς πολλές γλώσσες γιατί διευκολύνει την εύρεση εργασίας μέσα και έξω από την 

Ελλάδα αλλά και την επικοινωνία με τους άλλους.  

Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) φαίνεται να έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες και όρια 

στις γλώσσες που επιθυμεί να μάθουν τα παιδιά του όπως και στον τρόπο εκμάθησης 

τους. Όπως δήλωσε: 

 «Καλό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν δυο γλώσσες. Τη γλώσσα της πατρίδας και τα 

διεθνή αγγλικά. Αφού μεγαλώσεις, θα μάθεις όσες θέλεις. Ας γίνεις και διπλωμάτης αν 

θες» (Ο11:Ονούρ). 

Διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για 

την προοπτική αλλά και την υπαρκτή δυνατότητα των οικογενειών αυτών να μιλούν 

πολλές γλώσσες. Αναφορικά με τα οφέλη τα οποία συνοδεύουν την πολυγλωσσία 

διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι γονείς αναφέρουν την εργαλειακή χρησιμότητα 

της πολυγλωσσίας η οποία ανοίγει προοπτικές εργασίας και κοινωνικής ανέλιξης. Σε 

δύο περιπτώσεις (Φουρκάν:Ο2, Γιλμάζ:Ο5) δηλώνονται και γνωστικά οφέλη: 

«βοηθάει στη μάθηση», «γλώσσες συγκοινωνούντα δοχεία». Έμμεσα και άμεσα 

τονίζεται η επικοινωνιακή διάσταση της πολυγλωσσίας και η αξία της, ειδικά σε μια 

πολυγλωσσική κοινωνία όπως αυτή της Δ.Θράκης. Γίνεται εμφανές ότι η 

πολυγλωσσία αποτελεί προτέρημα, ειδικά για οικογένειες όπως οι μουσουλμανικές, 

οι οποίες έχουν διευρυμένο γλωσσικό ρεπερτόριο. Το γεγονός αυτό γίνεται 

κατανοητό από πολλές οικογένειες οι οποίες το θεωρούν προσόν και εφόδιο και 

επιθυμούν να το αξιοποιήσουν. Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε σε δυο οικογένειες 

(Χασάν:Ο1, Ονούρ:Ο11) που έβαλαν κάποιες προϋποθέσεις και όρια στην οπτική 

τους για την πολυγλωσσία. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρθηκε ότι πρέπει να 

μπαίνουν προτεραιότητες σε κάποιες γλώσσες. Ειδικότερα, σε μια περίπτωση 

αναφέρεται η ‘γλώσσα της πατρίδας’ (ελληνικά) και τα ‘διεθνή’ αγγλικά. 
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Τελευταία διάσταση των γλωσσικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών που 

ερευνήσαμε είναι οι γνώμες των παιδιών των οικογενειών για τις γλώσσες του 

ρεπερτορίου τους.  

Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι οι γνώμες των παιδιών συζητήθηκαν 

από την οπτική των ερωτώμενων, δηλαδή των γονέων. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν οι γνώμες των ίδιων των παιδιών κάτι που θα μας επέτρεπε να 

διεισδύσουμε βαθύτερα στις γλωσσικές ιδεολογίες της οικογένειας. Κάτι τέτοιο όμως 

δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, η πλειοψηφία των παιδιών φαίνεται 

να νιώθει άνετα και ένα μέρος τους να νιώθει τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα τους σε 

συνδυασμό ή και στον ίδιο βαθμό με τα πομακικά ή/και τα τουρκικά.  

Στις οικογένειες της Καδριέ (Ο4) και της Γκιουλμπαχάρ (Ο6), αν και δε 

σχολιάζεται ρητά το θέμα, φαίνεται τα παιδιά να έχουν τα τουρκικά ως πρώτη τους 

γλώσσα, χωρίς να έχουμε εικόνα για τη στάση των παιδιών απέναντι στα ελληνικά. 

Στις υπόλοιπες οικογένειες διαπιστώνουμε ότι τα ελληνικά και οι υπόλοιπες γλώσσες 

αξιολογούνται και προτιμούνται από τα παιδιά σε διάφορους βαθμούς. 

Αναλυτικότερα, σε τρεις οικογένειες τα ελληνικά αναφέρονται ρητά ως μητρική, ως η 

γλώσσα των παιδιών (Χασάν:Ο1, Μουζιφέρ:Ο7, Ονούρ:Ο11). Σε μια περίπτωση τα 

ελληνικά αναφέρονται ότι βιώνονται από τα παιδιά σαν μητρική, μαζί με τα τουρκικά 

(Αΐσέν:Ο9). Σε κάποιες οικογένειες (Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, 

Μπαρίς:Ο10) τα ελληνικά, αν και δεν αναφέρονται ως μητρική, δηλώνεται ότι τα 

παιδιά τους τα βλέπουν ως φυσικά και εύκολα, άλλοτε ευκολότερα από τα τουρκικά, 

άλλοτε στο ίδιο επίπεδο. Τέλος, στην οικογένεια της Καντέρ (Ο8) επαναλαμβάνεται 

ότι τα παιδιά τα κάνουν ‘σαλάτα’ όταν μιλούν και ότι οι γλώσσες στο σπίτι είναι 

μοιρασμένες. Επίσης αναφέρεται ότι, ενώ τα παιδιά μιλούν περισσότερο τουρκικά, θα 

ήθελαν παραπάνω ελληνικά.  

Συνολικά φαίνεται ότι στις νεότερες ηλικίες είναι ιδιαίτερα έντονη η 

διείσδυση των ελληνικών και των τουρκικών εις βάρος των πομακικών, παίρνοντας 

ως δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των οικογενειών είναι πομακόφωνες. Τα πομακικά 

αναφέρονται ελάχιστα και μόνο σε μια περίπτωση αναφέρονται ξεκάθαρα ως μητρική 

για τα παιδιά (Μπαρίς:Ο10). Στην οικογένεια του Χασάν (Ο1) ο πατέρας μας 

αναφέρει:  
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«Τα παιδιά δεν έχουν δέσιμο με τα πομακικά. Τα θέλουν για επικοινωνία». 

Μέσα από τη συζήτηση σε κάποιες περιπτώσεις λάβαμε κάποιες διευκρινίσεις που 

μας υποβοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα κάποιες από τις στάσεις των παιδιών 

προς τις γλώσσες τους.  

Όπως μας λέει ο Εμρέ (Ο3): 

 «Τα ελληνικά τα νιώθουν φυσικά καθώς τα μιλούν. Τα τουρκικά επίσης τα 

νιώθουν φυσικά. Τα ίδια τώρα κυνηγούν και τα τούρκικά καθώς έχουν μέλλον» 

(Ο3:Εμρέ).  

Ο Γιλμάζ (Ο5) από την άλλη μας είπε:  

«Η μεγάλη κόρη καταλαβαίνει πλέον ότι πρέπει να μάθει τα ελληνικά, η μικρή 

τώρα άρχισε να το καταλαβαίνει και λόγω συναναστροφών στο σχολείο» (Ο5:Γιλμάζ). 

Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) μας αναφέρει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Σύμφωνα με 

αυτόν, ο τύπος του σχολείου που πηγαίνει το παιδί παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στις 

γλωσσικές του προτιμήσεις: 

 «Τα μικρά προτιμούν και εκφράζονται στη γλώσσα που μαθαίνουν. Το παιδί 

που πάει στο ελληνόγλωσσο προτιμά να μιλά τα ελληνικά, το παιδί που πάει στο 

μειονοτικό, τα τουρκικά» (Ο11:Ονούρ). 

 Από τα λεγόμενα των τριών αυτών γονέων βλέπουμε ότι παράγοντες όπως η 

επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον, οι ανάγκες επικοινωνίας εντός και εκτός του 

σχολείου, ο τύπος του σχολείου που παρακολουθούν (μειονοτικό-δημόσιο) κ.α. 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εικόνα των παιδιών για τις γλώσσες τους. 

 

 

 

 

8.3.1 Συμπεράσματα αναφορικά με τις γλωσσικές πεποιθήσεις και 

ιδεολογίες των γονέων 

 

 

Με βάση την ανάλυση των υποθεμάτων του θεματικού άξονα των γλωσσικών 

πεποιθήσεων και ιδεολογιών των μουσουλμανικών οικογενειών καταλήξαμε σε 

κάποια βασικά συμπεράσματα για τις πεποιθήσεις και τις ιδεολογίες τους απέναντι 

στην ελληνική, την τουρκική και την πομακική γλώσσα, όπως και τις στάσεις τους 
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απέναντι στην πολυγλωσσία και την εικόνα των παιδιών για τις γλώσσες του 

οικογενειακού γλωσσικού ρεπερτορίου.  

Ξεκινώντας με τις στάσεις των γονέων απέναντι στα ελληνικά και τα 

τουρκικά διαπιστώνουμε ότι αυτά αντιμετωπίζονται με αρκετά διαφορετικό τρόπο 

από τους γονείς. Τα ελληνικά αντιμετωπίστηκαν από τους περισσότερους γονείς, 

κατά κύριο λόγο, ως μια γλώσσα με υψηλή εργαλειακή αξία στο πλαίσιο της 

αρμονικής και επιτυχούς διαβίωσης τους στην ελληνική κοινωνία. Η στάση αυτή 

προς την ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζει τις γλωσσικές επιλογές 

και τη γλωσσική χρήση των γονέων προς όφελος των ελληνικών. Επιπλέον, αρκετοί 

γονείς συνέδεσαν τα ελληνικά με την αίσθηση της ταυτότητας τους. Η συμμετοχή 

τους στο ελληνικό έθνος μέσω της ιδιότητας του έλληνα πολίτη και το γεγονός ότι 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελούν σημαντικές παραμέτρους όσον 

αφορά τη σημασία που δίνουν στην ελληνική γλώσσα. Η αίσθηση της ιδιαίτερης 

εθνοτικής τους ταυτότητας (Τούρκοι, Πομάκοι, Έλληνες) δε φαίνεται να μειώνει σε 

αυτές τις περιπτώσεις την πεποίθηση τους ότι είναι έλληνες πολίτες με τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Η άποψη αρκετών 

γονέων ότι η μειονότητα άρχισε να βλέπει τη χρησιμότητα των ελληνικών και να 

στρέφεται προς τα εκεί αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους γονείς και φαίνεται να 

αντικατοπτρίζει την κατανόηση τους για την αναγκαιότητα της ισότιμης συμμετοχής 

τους στην ελληνική κοινωνία.  

Όσον αφορά τα τουρκικά, αυτά αναφέρονται ελάχιστα ως ‘μητρική’ γλώσσα 

(Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9) και για αρκετούς γονείς (ιδιαίτερα για 

όσες οικογένειες έχουν ως γλώσσα του σπιτιού την Πομακική) δε φαίνεται να 

αποτελούν κομμάτι της εθνοτικής ταυτότητάς τους. Παρόλαυτά, για αρκετές 

οικογένειες μοιάζει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή 

(Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10). Η 

σημασία της τουρκικής γλώσσας για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

μειονότητας και η εν δυνάμει χρησιμότητα της στην αγορά εργασίας (αν και δεν 

αναφέρεται ρητά ο ελληνικός χώρος) καθιστά τη γνώση της τουρκικής γλώσσας ως 

ιδιαίτερα χρήσιμη. Στις οικογένειες αυτές η τουρκική γλώσσα περιλαμβάνεται στο 

οικογενειακό γλωσσικό ρεπερτόριο σε διάφορους βαθμούς και φαίνεται να αποτελεί 

μια γλώσσα απαραίτητη για την καθημερινή τους επικοινωνία. Σε αντίθεση με την 

πολύ διαδεδομένη σύνδεση των τουρκικών με τη μουσουλμανική θρησκεία, στις 
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οικογένειες της έρευνάς μας αυτό αναφέρεται μόνο σε δύο περιπτώσεις 

(Φουρκάν:Ο2, Καδριέ:Ο4), πιθανώς γιατί τα αραβικά για αρκετές οικογένειες 

συνδέονται εξίσου με τη μουσουλμανική λατρεία. 

 Τέλος, σε μια μερίδα πομακόφωνων οικογενειών φαίνεται να υπάρχει η 

πεποίθηση ότι τα τουρκικά είναι μια γλώσσα αρχικά ξένη προς αυτούς που μπήκε στη 

ζωή τους από το μειονοτικό σχολείο και τη θρησκεία (Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, 

Ονούρ:Ο11). Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι παραμένει χρήσιμη για αρκετές 

οικογένειες. Όπως αναφέρει ο Εμρέ (Ο3) σε σχέση με την τουρκική γλώσσα:  

«Καλό είναι να την ξέρεις. Μπορεί να χρησιμεύσει. Όλοι το βλέπουν έτσι».   

 

Οι στάσεις των γονέων απέναντι στα πομακικά φαίνεται να είναι ανάμικτες. 

Μια μερίδα γονέων (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Μουζιφέρ:Ο7, Μπαρίς:Ο10, 

Ονούρ:Ο11) δηλώνει ότι τα νιώθει ως κομμάτι της γλωσσικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας και φαίνεται πιο αποφασισμένη να τα διατηρήσει στο μέλλον. Σε 

αντίθεση με αυτή την οπτική, κάποιοι γονείς (Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Καντέρ:Ο8) 

φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει μια εικόνα των πομακικών σε συνεχή υποχώρηση 

και με χαμηλή εργαλειακή αξία στη γλωσσική αγορά. Οι γονείς αυτοί φαίνεται να 

βιώνουν συναισθήματα απαισιοδοξίας και απογοήτευσης απέναντι στα πομακικά. 

Όπως είδαμε και στη σχετική βιβλιογραφία, τα συσσωρευμένα συναισθήματα 

ντροπής και ανασφάλειας για τη γλώσσα, ειδικά όταν προέρχονται από εμπειρίες 

κοινωνικής ανισότητας μπορεί να οδηγήσουν στην απεμπόληση της εθνοτικής 

γλώσσας και υιοθέτηση της πλειονοτικής (ΜcCarty, Romero-Little, Warhol & 

Zepeda 2009). Στην περίπτωση μας οι γλώσσες που κερδίζουν έδαφος εις βάρος των 

πομακικών φαίνεται να είναι τα ελληνικά και τα τουρκικά. Όπως είδαμε και 

παραπάνω, δηλώνεται από κάποιους γονείς ότι η νέα γενιά αναγκάζεται να γυρίσει 

στα τουρκικά (Γιλμάζ:Ο5) και μάλιστα μια οικογένεια αναφέρει ότι κάποτε 

απαγόρευαν στους Πομάκους να τα μιλάνε (Καντέρ:Ο8). Στις οικογένειες που 

βιώνουν τέτοια συναισθήματα απέναντι στη γλώσσα του σπιτιού τους φαίνεται να 

υπάρχουν λιγότερες φιλοδοξίες που συνοδεύονται από ελάχιστες προσπάθειες να 

μεταβιβαστεί η πομακική γλώσσα στα νεότερα μέλη της οικογένειας. Σε γενικές 

γραμμές, από τη στάση των οικογενειών παίρνουμε κάποιες ενδείξεις για τη 

γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πομακική γλώσσα. Αυτή μοιάζει να 

φθίνει σε μεγάλο βαθμό στις νεότερες γενιές, ιδιαίτερα σε οικογένειες που έχουν 
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μεταναστεύσει σε αστικό κέντρο καθώς η εκτεταμένη επαφή με την τουρκική και την 

ελληνική γλώσσα φαίνεται να λειτουργεί εις όφελος των γλωσσών αυτών.  

Η κοινωνία της Δ.Θράκης αποτελεί μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική 

κοινωνία και πολλοί από τους κατοίκους της φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με αυτή 

την πραγματικότητα. Από τις στάσεις των γονέων διαφαίνεται μια γενικότερη θετική 

στάση απέναντι στην πολυγλωσσία, καθώς για τους περισσότερους γονείς αυτό 

αποτελεί μια βιωμένη πραγματικότητα. Ειδικότερα για τις μουσουλμανικές 

οικογένειες η δυνατότητα να επικοινωνούν απρόσκοπτα με άτομα από την 

πλειονότητα και τη μειονότητα φαίνεται να θεωρείται πλεονέκτημα, ένα είδος 

‘γλωσσικού κεφαλαίου΄ στις επικοινωνιακές τους δυνατότητες. Οι γονείς της έρευνάς 

μας φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους. 

Τέλος, αναφορικά με τις στάσεις των παιδιών ως προς τις γλώσσες του 

ρεπερτορίου τους, διαπιστώνουμε ότι τα ελληνικά κυρίως και κατά δεύτερο λόγο τα 

τουρκικά αποτελούν τις γλώσσες με τις οποίες νιώθουν πιο άνετα τα παιδιά.  Κάποιοι 

γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους νιώθουν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα τους 

(Χασάν:Ο1, Μουζιφέρ:Ο7, Ονούρ:Ο11) και οι περισσότεροι απο τους γονείς ότι τα 

παιδιά νιώθουν άνετα με αυτά. Όπως είδαμε και σε άλλα σημεία της συζήτησής μας, 

τα πομακικά αναφέρονται ελάχιστα από τους γονείς και φαίνεται ότι στις 

πομακόφωνες οικογένειες τα ελληνικά και τα τουρκικά έχουν αρχίσει να εκτοπίζουν 

τα πομακικά στις γλωσσικές προτιμήσεις των παιδιών. Τέλος, από τα λεγόμενα τριών 

γονέων ανιχνεύσαμε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα των παιδιών 

για τις γλώσσες τους: η επιθυμία τους για ένα καλύτερο μέλλον, οι επικοινωνιακές 

τους ανάγκες όσον αφορά τη γλωσσική χρήση εντός και εκτός του σχολείου και ο 

τύπος του σχολείου που παρακολουθούν (μειονοτικό-δημόσιο). 
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8.4 Γλωσσική διαχείριση 

 

Ό θεματικός άξονας της γλωσσικής διαχείρισης των μουσουλμανικών 

οικογενειών αναλύθηκε στα εξής επτά υποθέματα:  

α) γονεϊκή βοήθεια στην εκπαίδευση των παιδιών 

            β) γονεϊκή ενθάρρυνση προς τις γλώσσες του σπιτιού 

            γ) παραινέσεις εκπαιδευτικών 

            δ) πρακτικές εκμάθησης τουρκικών  

            ε) πιθανές δυσκολίες εκμάθησης γλωσσών σπιτιού,  

            στ) γλωσσική χρήση μέσων για την εκμάθηση των γλωσσών στο σπίτι 

            ζ) παρέες-ταξίδια-συγγενικά πρόσωπα ως ενισχυτές της γλωσσικής     

διατήρησης. 

 

 

Στο ερώτημα για το αν οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους με τα μαθήματα 

και γενικότερα με την εκπαίδευση τους διαπιστώσαμε ότι όλοι οι γονείς έδειξαν τη 

θέληση να ασχοληθούν ενεργά με τη σχολική πρόοδο των παιδιών τους. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους 

δύο γονείς βοηθάει τα παιδιά με τα μαθήματα τους. Εδώ πρέπει να τονιστεί όμως ότι, 

παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, πολλοί γονείς δήλωσαν ξεκάθαρα την αδυναμία 

τους να ακολουθήσουν τη σχολική πορεία του παιδιού τους μέχρι τα υψηλότερα 

εκπαιδευτικά επίπεδα (Χασάν:Ο1, Καδριέ:Ο4, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10). Οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις των μαθημάτων και του επιπέδου των παιδιών με το 

πέρασμα των τάξεων καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την επαρκή γονική βοήθεια. 

Βέβαια, στο επίπεδο του δημοτικού οι περισσότεροι γονείς βοηθούν το παιδί τους 

όσο καλύτερα μπορούν. Στις περιπτώσεις της έρευνας μας φαίνεται ότι τη βοήθεια 

στο παιδί τη δίνει ο γονέας που έχει το υψηλότερο επίπεδο ελληνομάθειας (συνήθως 

ο πατέρας, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα) και ο γονέας που βρίσκεται την περισσότερη 

ώρα στο σπίτι (υποθέτουμε ότι συνήθως είναι η μητέρα), είτε σε κάποιες περιπτώσεις 

και οι δύο. Σε κάποιες οικογένειες επιπλέον δηλώνεται ότι, πέρα από τους γονείς, τα 
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παιδιά λαμβάνουν βοήθεια και από αλλού. Η επιπλέον βοήθεια παρέχεται με τους 

εξής τρόπους: βοήθεια απο τα μεγαλύτερα αδέρφια των μαθητών, παροχή κατ’ οίκον 

μαθημάτων στα ελληνικά (‘ιδιαίτερα’) (Καδριέ:Ο4), βοήθεια από μια ανιψιά που 

εργάζεται ως νηπιαγωγός (Μουζιφέρ:Ο7), και, τέλος, συμμετοχή στο Ολοήμερο 

πρόγραμμα του σχολείου (Ονούρ:Ο11). Σε δυο περιπτώσεις δηλώθηκε ότι τα παιδιά 

τα καταφέρνουν μια χαρά και μόνα τους, άρα δε χρειάζεται και πολύ η βοήθεια των 

γονέων (Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Καντέρ:Ο8). Η οικογένεια της Καντέρ (Ο8) εδώ είναι 

ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς είναι η μοναδική οικογένεια όπου τα μεγαλύτερα 

παιδιά πήγαν όλα στο μειονοτικό σχολείο. Η μητέρα δήλωσε ότι, λόγω των 

δυσκολιών που τα παιδιά της αντιμετωπίζουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αποφάσισε να πάει η ίδια στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για να μπορεί να βοηθήσει 

τα παιδιά. Η μικρή κόρη, από την άλλη, που είναι στο δημόσιο δημοτικό, δε 

χρειάζεται τόση βοήθεια, καθώς τα καταφέρνει μόνη της. 

Αναφορικά με το ερώτημα για το αν ενθαρρύνεται κάποια συγκεκριμένη 

γλώσσα/γλώσσες περισσότερο στον χώρο του σπιτιού, αυτό πολλες φορές ‘χάθηκε’ 

μέσα στη γενικότερη συζήτηση και σε λίγες περιπτώσεις ερωτήθηκε και απαντήθηκε 

ευθέως. Πολλοί γονείς δεν έδωσαν συγκεκριμένη απάντηση ίσως γιατί δεν 

ενθαρρύνουν συνειδητά κάποια συγκεκριμένη γλώσσα στο σπίτι. Μπορούμε ίσως να 

υποθέσουμε ότι κάποιες από τις οικογένειες αυτές, ενώ δεν ενθαρρύνουν εμφανώς 

κάποια γλώσσα στο σπίτι, με τις πρακτικές τους -ειδικά όσες σχετίζονται με το 

σχολείο και την επιθυμία τους για κοινωνική ανοδικότητα του παιδιού τους - 

ενισχύουν έμμεσα την ελληνομάθεια. Από όσους γονείς απάντησαν, κάποιοι 

(Γιλμάζ:Ο5, Ονούρ:Ο11) δήλωσαν ευθέως ότι ενθαρρύνουν την ελληνική γλώσσα 

και όχι τόσο την τουρκική. Στην οικογένεια του Γιλμάζ (Ο5) επιπλέον 

πληροφορούμαστε ότι η τουρκόφωνη μητέρα ενθαρρύνει και η ίδια τα παιδιά να 

μιλούν τα ελληνικά. Η Καντέρ (Ο8) τόνισε ότι τα τουρκικά είναι πλέον σαν μητρική 

τους, αλλά θα ήθελαν να μιλούν περισσότερο τα ελληνικά. Σε δύο περιπτώσεις 

(Εμρέ:Ο3, Μπαρίς:Ο10) οι γονείς δεν πιστεύουν ότι χρειάζεται η ενθάρρυνση των 

ελληνικών, καθώς τα παιδιά τα ξέρουν ήδη και είναι μια κατάσταση δρομολογημένη. 

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η θέση κάποιων οικογενειών (με μητρική την τουρκική). 

Στις οικογένειες αυτές, ενώ δε μειώνεται η σημασία των ελληνικών, υποστηρίζεται η 

χρήση της τουρκικής γλώσσας στον χώρο του σπιτιού για διαφορετικούς όμως 



141 

 

λόγους. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη μιας μητέρας για τις γλώσσες που θέλει να 

χρησιμοποιούνται στο σπίτι:  

«Δεν θέλω να τους μιλάω στο σπίτι τα ελληνικά. Το παιδί πρέπει να τα μάθει 

σωστά στο σχολείο καθώς εγώ δεν τα μιλάω πολύ καλά.» (Ο6:Γκιουλμπαχάρ).  

Εδώ η μητέρα μέσω αυτής της στρατηγικής φαίνεται να επιδιώκει τη σωστή 

εκμάθηση από τα παιδιά της της πρότυπης Ελληνικής του σχολείου, καθώς η ίδια δεν 

τα μιλάει πολύ καλά. Η άποψη αυτή συνεπώς δε φαίνεται να αποτελεί στρατηγική 

προώθησης των τουρκικών έναντι των ελληνικών. 

Μια άλλη μητέρα μας αιτιολόγησε την προτίμηση της στα τουρκικά όταν 

βρίσκονται στο χώρο του σπιτιού. Η μητέρα αυτή ζούσε εκτός Δ.Θράκης, όταν ήταν 

μικρή, και, όπως είπε, δεν άκουγε τόσο πολύ τα τουρκικά στο σπίτι και δεν τα έμαθε 

σωστά. Τα μιλούσε με βάση τα ελληνικά. Όπως μας είπε: 

 «Δεν θέλω να πάθουν τα παιδιά μου ότι έπαθα εγώ» (Ο9: Αΐσέν).  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι δε γίνεται καμία νύξη για τα πομακικά στις 

πομακόφωνες οικογένειες. Ως προφορική γλώσσα της καθημερινότητας φαίνεται ότι 

η χρήση της είναι τόσο φυσική, αλλά και η θέση της στη γλωσσική ιεραρχία τόσο 

δεδομένη, ώστε δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η μειωμένη χρήση της. Δε φαίνεται να 

γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης της απέναντι στις δύο ισχυρότερες γλώσσες του 

οικογενειακού ρεπερτορίου (ελληνικά και τουρκικά) κάτι που μειώνει την πιθανότητα 

διατήρησής της. 

Πολύ συχνά σε έρευνες αναφέρεται από οικογένειες με γλώσσα διαφορετική 

από την κυρίαρχη σχολική ότι οι εκπαιδευτικοί τους δίνουν συμβουλές για τη 

γλώσσα/ες του σπιτιού, προτρέποντας τους να μιλούν περισσότερο στο παιδί την 

πλειονοτική γλώσσα ώστε να επιταχυνθεί η εκμάθησή της. Αυτό έχει ως συνέπεια 

πολλές φορές οι γονείς να παραμερίζουν την εθνοτική γλώσσα του σπιτιού από φόβο 

μην παρεμποδιστεί η σχολική πρόοδος των παιδιών τους (Τσοκαλίδου 2005, 

Γκαϊνταρτζή 2012). 

Στη δική μας έρευνα το φαινόμενο αυτό δε φαίνεται να συναντάται τόσο 

έντονα. Η πλειοψηφία των γονέων ανέφερε ότι δε συνέβη κάτι τέτοιο προσωπικά 

στους ίδιους. Σε τρεις περιπτώσεις οι ερωτώμενοι μας πληροφόρησαν ότι άκουσαν 

ότι συνέβη σε άλλους γονείς. Μόνο σε δυο περιπτώσεις υπήρξε άμεση νύξη 

εκπαιδευτικού για τη γλώσσα του σπιτιού και τη διγλωσσία του παιδιού. Στη μια 

περίπτωση (Καντέρ:Ο8) η μητέρα εξέφρασε τη στεναχώρια και τον θυμό της, καθώς 
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ένας καθηγητής στο γυμνάσιο, όπως είπε, σχολίασε αρνητικά την προφορά του 

παιδιού της και παρότρυνε να μην μιλούν τουρκικά στο σπίτι. Σε μια άλλη 

οικογένεια, όταν δεν πήγαινε καλά στα μαθήματα ο γιός, ο δάσκαλος είπε στη μητέρα 

ότι ίσως φταίει ότι το παιδί είναι δίγλωσσο (Καδριέ:Ο4). Πέρα από αυτές τις δυο 

αρνητικές παρεμβάσεις των δασκάλων προς τους γονείς, σε δυο οικογένειες έγιναν 

έμμεσες νύξεις-συμβουλές του τύπου «να βοηθούν τα παιδιά, να βλέπουν ελληνικά 

στην τηλεόραση και να διαβάζουν βιβλία» και ερωτήσεις για το αν μιλούν ελληνικά 

στο σπίτι. Δύο γονείς τέλος δεν έδωσαν στοιχεία για αυτό το θέμα. 

Μια πολύ βασική ερώτηση για την κατανόηση της γλωσσικής διαχείρισης των 

οικογενειών της έρευνας είναι το αν ασκούνται πρακτικές που να στοχεύουν στην 

εκμάθηση των τουρκικών. Ενώ η Τουρκική είναι αδιαμφισβήτητα η ισχυρότερη 

γλώσσα εντός της μειονότητας, η απουσία επίσημης εκμάθησής της στις 

συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες δε στέλνουν τα παιδιά τους στο μειονοτικό 

σχολείο, προσδίδει ενδιαφέρον στην κατανόηση της γλωσσικής διαχείρισης τους 

όσον αφορά τα τουρκικά.  

Μέσα από τις συζητήσεις μας με τους γονείς γίνεται εμφανές ότι στις 

περισσότερες οικογένειες δε γίνεται καμιά οργανωμένη προσπάθεια εκμάθησης των 

τουρκικών (ακόμα και στις τουρκόφωνες οικογένειες). Ιδιαίτερα όσον αφορά τη 

σημαντικότατη για τη γλωσσική διατήρηση κατάκτηση δεξιοτήτων εγγραματισμού 

διαπιστώνουμε ότι καμία οικογένεια δεν εφαρμόζει ενεργά και οργανωμένα 

δραστηριότητες που να την προάγουν. Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων 

διαπιστώσαμε κάποιες τάσεις μέσα στις οικογένειες αναφορικά με την επιθυμία τους 

να προαχθεί η τουρκική γλώσσα. Καταρχάς, διακρίνουμε δυο οικογένειες  (κάτοικοι 

σε ορεινό χωριό με μητρική την Πομακική) οι οποίες ξεκάθαρα δηλώνουν την 

έλλειψη αναγκαιότητας και χρησιμότητας ως προς την εκμάθηση των τουρκικών και, 

ως εκ τούτου δεν κάνουν τίποτα για την εκμάθησή τους (Χασάν:Ο1, Ονούρ:Ο11). 

Όπως χαρακτηριστικά μας πληροφορεί ο ένας γονέας:  

«Τα τουρκικά δεν τα ξέρουμε γιατί πολλοί ξέρουν ότι δε θα τους χρησιμεύσουν 

και γι’ αυτό δεν τα μαθαίνουν» (Ο11:Ονούρ). 

 Η δεύτερη και μεγαλύτερη ομάδα γονέων φαίνεται να επιθυμεί (σε διάφορους 

βαθμούς) τα παιδιά τους να μάθουν τουρκικά αλλά μοιάζει να μην το έχει πάντα ως 

πρώτη προτεραιότητα (Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, 

Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10). Το βασικό χαρακτηριστικό στις οικογένειες αυτές (όλες 
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έχουν την Πομακική στο ρεπερτόριο τους σε διαφορους βαθμούς) είναι η πεποίθηση 

ότι δε χρειάζεται να γίνει κάτι ιδιαίτερο για την εκμάθηση των τουρκικών από τα 

παιδιά τους. Από αυτές τις οικογένειες, σε όσες τα τουρκικά βρίσκονται στο 

γλωσσικό ρεπερτόριο τους, δηλώθηκε συχνά ότι δεν ανησυχούν μήπως τα παιδιά δε 

μάθουν τα τουρκικά. Η επαφή των παιδιών με τις παρέες που μιλούν τουρκικά, η 

γειτονιά και η επίδραση της τηλεόρασης αναφέρθηκαν ως παράγοντες ενίσχυσης των 

τουρκικών των παιδιών τους. Ιδιαίτερα τονίστηκε η τηλεόραση ως άτυπη μέθοδος 

εκμάθησης της γλώσσας. Σε μια μικρότερη ομάδα γονέων (κατά βάση με μητρική ή 

επικρατούσα την τουρκική γλώσσα) διαφαίνεται μια πιο ξεκάθαρη επιθυμία εκ 

μέρους των γονέων να μάθουν και να διατηρήσουν τα παιδιά τους την τουρκική 

γλώσσα (Καδριέ:Ο4, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9). Εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 

το γεγονός ότι παρ’ όλες τις δηλώσεις τους και την έκδηλη επιθυμία τους για τη 

γλωσσική διατήρηση των τουρκικών δεν εφαρμόζονται ανάλογες πρακτικές 

γλωσσικής διαχείρισης προς αυτόν τον στόχο. Όπως και στη δεύτερη ομάδα γονέων,  

οι οικογένειες αυτές φαίνεται να επαναπαύονται θεωρώντας ότι η τουρκική γλώσσα 

θα κατακτηθεί από τις συναναστροφές ή και από την τηλεόραση. Συναντάται η  

πεποίθηση ότι είτε τα παιδιά τους έχουν ήδη μάθει τα τουρκικά, είτε ότι είναι εύκολα 

και θα τα μάθουν. Στις τουρκόφωνες οικογένειες το γεγονός ότι τα τουρκικά είναι η 

μητρική του παιδιού φαίνεται να επιτείνει την πεποίθηση ότι τα παιδιά μπορούν εν 

τέλει να μάθουν τα τουρκικά χωρίς συστηματική και ενεργή ενασχόληση με 

πρακτικές εγγραματισμού. Στην ερώτηση μας για το αν γίνονται προσπάθειες 

εκμάθησης τουρκικών στο σπίτι, μία μητέρα μας αναφέρει: 

«Δε χρειάζεται. Τα παιδιά μου την έχουν μητρική, την μιλούν, βλέπουν και τηλεόραση. 

Με τον καιρό θα μάθουν. Η μικρή ήδη έμαθε πολλά» (Ο9:Αΐσέν). 

  Φαίνεται ότι για τις περισσότερες από τις οικογένειες της έρευνάς μας, οι 

προφορικές ικανότητες στα τουρκικά είναι ο βασικός δείκτης στην εκμάθηση της 

γλώσσας αυτής και ο εγγραματισμός νοείται ως κάτι που θα έρθει φυσικά. Δε 

φαίνεται όμως να επιδιώκουν για τα παιδιά τους υψηλά επίπεδα ικανοτήτων στον 

εγγραματισμό στην τουρκική γλώσσα. Αυτό ίσως συνδέεται με τις επικοινωνιακές 

ανάγκες των οικογενειών, που ικανοποιούνται με την προφορική επάρκεια των 

παιδιών στα τουρκικά. Η μικρή (επί του παρόντος) εργαλειακή χρήση των τουρκικών 

στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ανώτερη εκπαίδευση  πιθανώς μειώνει τα 
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γονικά κίνητρα για την εις βάθος εκμάθησή τους, διαδικασία που συμπεριλαμβάνει 

απαραίτητα ικανότητες στον εγγραματισμό.  

Η μόνη περίπτωση από όλες τις οικογένειες που ανάφερε ότι έγιναν 

συγκεκριμένες και οργανωμένες προσπάθειες εκμάθησης τουρκικών είναι η 

οικογένεια της Καδριέ (Ο4). Και σε αυτή την περίπτωση όμως δεν κράτησε για πολύ. 

Η πρακτική σταμάτησε μόλις το παιδί έμαθε τα βασικά (κατάκτηση του 

αλφαβητισμού). Όπως μας λέει η μητέρα: 

 «Τον είχα στείλει παλιά (για να μάθει τουρκικά). Πιο πολύ για τα γράμματα. 

Τώρα δε με ενδιαφέρει πλέον. Έχει μάθει αυτά που είναι να μάθει» (Ο4:Καδριέ).  

Η αμφιταλάντευση της οικογένειας μεταξύ της εργαλειακής αξίας των 

ελληνικών και των τουρκικών γίνεται εμφανής και μέσα από αυτό το πλαίσιο. Όπως 

θα δούμε και παρακάτω, το δίλημμα μεταξύ της μειονοτικής και της δημόσιας 

εκπαίδευσης που προέκυψε σε αυτή την οικογένεια κατά τη συζήτηση σχετίζεται 

στενά με την επιθυμία τους το παιδί να μάθει καλά τα τουρκικά μαζί με τα ελληνικά. 

 

Στην ερώτηση μας για το αν έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες στα παιδιά κατά 

την εκμάθηση των ελληνικών πολύ λίγες οικογένειες ανάφεραν ότι υπάρχουν ή 

υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες (Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5, Καντέρ:Ο8). Επιπλέον, σε 

καμία οικογένεια δεν αναφέρθηκε ως αιτία η διαφορετική γλώσσα των οικογενειών 

σε σχέση με αυτή του σχολείου. Στις οικογένειες της Καδριέ και του Γιλμάζ όπου 

αναφέρθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αυτές εστιάζονται σε μαθησιακά προβλήματα 

και στο ότι δε διαβάζουν τα παιδιά. Στην οικογένεια της Καντέρ (Ο8) αναφέρθηκε εν 

συντομία το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας πήγαν σε μειονοτικό 

και ότι τους δυσκόλεψαν τα ελληνικά μετά στο γυμνάσιο. Τέλος, σε δυο περιπτώσεις 

τονίστηκε ότι τα παιδιά τους δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά της πλειονότητας 

στο σχολείο (Χασάν:Ο1, Μπαρίς:Ο10). Στις υπόλοιπες οικογένειες δεν αναφέρθηκαν 

τυχόν δυσκολίες. 

 Στην έρευνα για τις οικογενειακές πρακτικές και συνειδητές προσπάθειες 

εκμάθησης των γλωσσών-στόχων (ιδιαίτερα της εθνοτικής γλώσσας) που έχει θέσει η 

οικογένεια, αναφέρονται διάφορα μέσα που οδηγούν στην ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεχόμενων γλωσσικών ερεθισμάτων και συμβάλουν στην επίτευξη των 

οικογενειακών γλωσσικών στόχων (π.χ. χρήση υπολογιστή, έντυπου υλικού, 
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βοηθημάτων, οπτικοακουστικού υλικού κ.α) (De Capua & Wintergerst 2009, Kirsch 

2012).  

Σε συνάφεια με τα ευρήματά μας στο κομμάτι των γλωσσικών πρακτικών 

διαπιστώνεται ότι στις οικογένειες της έρευνάς μας γεγονός αποτελεί η μικρή παροχή 

εκ μέρους των γονέων εξωσχολικών βιβλίων στα παιδιά τους. Η συστηματική και 

οργανωμένη παροχή έντυπου υλικού στο παιδί αποτελεί μια συνειδητή πρακτική 

γλωσσικής διαχείρισης με στόχο την πληρέστερη εκμάθηση της γλώσσας/ων-στόχου. 

Αναλυτικότερα, βλέπουμε ότι σε καμία οικογένεια δεν αναφέρεται η παροχή βιβλίου, 

ανεξαρτήτως τύπου, στην τουρκική γλώσσα. Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, 

μόνο σε τέσσερεις περιπτώσεις (Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10) 

αναφέρεται ρητά η χρήση εξωσχολικών βιβλίων, χωρίς να γνωρίζουμε τον βαθμό 

συνέπειας με την πρακτική αυτή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ενασχόληση με το 

βιβλίο φαίνεται να περιορίζεται κυρίως σε βιβλία σχετικά με το σχολείο (βοηθήματα, 

λεξικά κ.α). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και σε κάποιες από τις οικογένειες 

(O5:Γιλμάζ, Ο8:Καντέρ) στις οποίες αναφέρθηκε η χρήση του εξωσχολικού βιβλίου 

ως μέσου για τη βελτίωση της ελληνομάθειας των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η λέξη 

‘παλιότερα΄, σαν μια προσπάθεια που τώρα έχει ατονήσει. Σε αντίθεση με ό,τι 

διαφαίνεται στις γλωσσικές πρακτικές τους (συχνή χρήση της τουρκικής δορυφορικής 

τηλεόρασης) ελάχιστοι αναφέρονται ρητά στη χρήση της τηλεόρασης ως μέσο 

εκμάθησης των τουρκικών (Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9). Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι γονείς δε συνδέουν στενά τη χρήση 

της τηλεόρασης ως ενσυνείδητη στρατηγική γλωσσικής διαχείρισης αλλά τη βλέπουν 

ως κάτι το φυσικό που προκύπτει στην καθημερινότητά τους. Κάποιοι άλλοι γονείς 

ίσως θεώρησαν ότι έχουν καλύψει το θέμα από άλλα σημεία της συζήτησης.  

Αναφορικά με τα τουρκικά, ενώ αυτά αναφέρονται σε τέσσερεις περιπτώσεις 

(Καδριέ:Ο4, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9) ως μία από τις γλώσσες 

που επιδιώκεται να προαχθεί με διάφορα μέσα, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται 

τα βιβλία ως μέσο ανάπτυξης εγγραματισμού. Όπως είδαμε και προηγουμένως, για 

αυτές τις οικογένειες, η χρήση της τηλεόρασης και η εστίαση στο να ομιλούνται τα 

τουρκικά φαίνεται να αρκούν ως μέσο για την ενίσχυση της τουρκομάθειας. Τέλος, 

αναφορικά με άλλα μέσα ενίσχυσης των γλωσσών των οικογενειών αναφέρθηκε η 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε δυο περιπτώσεις (Εμρέ:Ο3, Καδριέ:Ο4), η 
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ελληνική μουσική, οι παρέες και η επιμονή του γονέα να γίνονται οι συνομιλίες στα 

ελληνικά (Ονούρ:Ο11).  

Στο τελευταίο μας ερώτημα για το θέμα της γλωσσικής διαχείρισης, 

συζητήσαμε με τους γονείς για τα ταξίδια, τις παρέες και τα συγγενικά πρόσωπα 

των οικογενειών και με ποιον τρόπο επηρεάζουν οι παράγοντες αυτοί τις γλώσσες του 

σπιτιού.  

Ξεκινώντας με το θέμα των ομάδων ομηλίκων, όπως είδαμε προηγουμένως, οι 

παρέες κατά πλειοψηφία είναι μικτές. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των περισσότερων 

γονέων, οι ίδιοι δεν επεμβαίνουν στην παρέες των παιδιών τους και, ως εκ τούτου, 

αυτές προκύπτουν αβίαστα.  

Όσον αφορά τα ταξίδια που πραγματοποιούν οι οικογένειες, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά τους, αυτές δεν ταξιδεύουν ιδιαίτερα συχνά, είτε για οικονομικούς λόγους, 

είτε και λόγω περιορισμένου χρόνου. Όσες ανέφεραν ότι ταξιδεύουν, το κάνουν 

κυρίως εντός Ελλάδας, αν και αναφέρθηκε από κάποιους η επιθυμία τους να 

μπορούσαν να επισκεφτούν και την Τουρκία (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2). Όσοι πήγαν 

ή θέλουν να πάνε, δε φαίνεται να το κάνουν λόγω οικογενειακών δεσμών. Καμιά 

οικογένεια δεν αναφέρει την ύπαρξη στενών συγγενών στην Τουρκία, κάτι που 

μειώνει τα κίνητρα για ένα πιθανό ταξίδι εκεί. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε αυτά τα 

θέματα δόθηκαν από την Αΐσέν (Ο9). Αναφορικά με τις παρέες του γιού της ανάφερε 

ότι θα επιθυμούσε να κάνει περισσότερη παρέα και με τουρκόφωνα παιδιά. Για την 

πιθανότητα να μετοικήσει στην Τουρκία λόγω της οικονομικής κρίση μας τόνισε ότι 

δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει εκεί. Όπως είπε: 

 «Δε θέλω, ούτε μπορώ. Εμείς συνηθίσαμε αλλιώς» (Ο9: Αΐσέν).  

Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη συγγενικών πρόσωπων που παίζουν μεγάλο 

ρόλο στις γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας πρέπει να αναφερθεί ότι η ερώτηση 

απαντήθηκε ευθέως από τρεις οικογένειες (Ο5, Ο7, Ο8). Στην οικογένεια του Γιλμάζ 

(Ο5) αναφέρθηκε ότι, εκτός από τον ίδιο, ο παππούς μιλάει αρκετά ελληνικά στο 

παιδί. Η Μουζιφέρ (Ο7) μας είπε ότι η κόρη μιλάει ελληνικά κυρίως με τον παππού 

αλλά με τη γιαγιά μιλάει πομακικά και τουρκικά. Τέλος, η Καντέρ (Ο8) τόνισε ότι οι 

γονείς του συζύγου της συχνά μιλούν τα τουρκικά στα παιδιά αλλά αυτά αντιδρούν 

και θέλουν τα ελληνικά. Με βάση τα λεγόμενα των γονέων που απάντησαν ευθέως 

στην ερώτηση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή επιρροή των συγγενών αυτών 

στις γλωσσικές πρακτικές της οικογένειας. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
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έλλειψη συγκεκριμένης απάντησης από τις υπόλοιπες οικογένειες για μέλη-κλειδιά 

στις γλωσσικές πρακτικές και στη διαχείριση της οικογένειας δε σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν συγγενείς που να επηρεάζουν τη γλωσσική χρήση της οικογένειας και 

ειδικά αυτή των παιδιών. Η διερεύνηση των επιρροών αυτών ίσως απαιτεί μια πιο 

ενδελεχή και βαθύτερη διείσδυση στις σχέσεις αυτές, πράγμα που δεν κατέστη 

δυνατό στα πλαίσια της έρευνάς μας. 

 

 

 

8.4.1 Συμπεράσματα σχετικά με τη γλωσσική διαχείριση που εφαρμόζεται από 

τις οικογένειες 

 

  

Όπως είδαμε και στο Κεφ.4.3, οι προσπάθειες εκ μέρους των οικογενειών 

εφαρμογής γλωσσικής διαχείρισης, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι συνειδητές και 

οργανωμένες, αποτελούν ουσιώδη παράγοντα στη διατήρηση της γλώσσας του 

σπιτιού και στη μεταβίβασή της στις νεότερες γενιές (Spolsky 2009:17). 

Όσον αφορά τις οικογένειες της έρευνάς μας, βασική διαπίστωσή μας είναι ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις δε φαίνεται να εφαρμόζεται ρητή και συνειδητή 

προσπάθεια γλωσσικής διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση της γλώσσας του σπιτιού 

(είτε αυτή είναι τα τουρκικά, είτε τα πομακικά). Ειδικότερα τα πομακικά δεν 

αναφέρονται καθόλου από τις πομακόφωνες οικογένειες στη συζήτηση μας για τη 

γλωσσική διαχείριση στην οικογένεια. Όπως φαίνεται, δε γίνεται καμιά ευδιάκριτη 

προσπάθεια από τους γονείς να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τα πομακικά στα 

παιδιά τους. Το γεγονός ότι είναι μια γλώσσα προφορική φαίνεται να δυσχεραίνει 

κάθε απόπειρα οργανωμένης διδασκαλίας στα παιδιά πέρα από το επίπεδο της 

καθημερινής συνομιλίας. Υποθέτουμε ότι η καθημερινή χρήση της Πομακικής από τα 

μέλη της οικογένειας αποτελεί μια φυσική κατάσταση που κάνει όμως δυσδιάκριτο 

για τους γονείς τον κίνδυνο μιας μελλοντικής μεταστροφής τους υπέρ των ελληνικών 

και των τουρκικών.     

Οσον αφορά τις γονεϊκές ενέργειες γλωσσικής διαχείρισης για τις άλλες δύο 

γλώσσες του οικογενειακού ρεπερτορίου, τα ελληνικά και τα τουρκικά, πρέπει να 

τονίσουμε ότι σε όλες τις οικογένειες (αν και δε δηλώνεται πάντα ρητά) στόχο 
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γλωσσικής διαχείρισης αποτελούν τα ελληνικά, κάτι που όπως θα δούμε και 

παρακάτω δεν ισχύει για τα τουρκικά. Θεωρούμε το γεγονός αυτό αναμενόμενο 

καθώς τα ελληνικά αποτελούν τη γλώσσα-στόχο της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι 

οικογένειες της έρευνάς μας, έχοντας επιλέξει τον δρόμο της ελληνόφωνης δημόσιας 

εκπαίδευσης καλούνται να στηρίξουν με τις πρακτικές τους τον στόχο της 

ελληνομάθειας. Από τα λεγόμενα των γονέων γίνεται εμφανής η θέλησή τους για 

ενίσχυση της σχολικής πορείας των παιδιών παρέχοντάς τους βοήθεια με τα 

μαθήματα του σχολείου παρά τις δυσκολίες που δήλωσαν ότι συναντούν όσο 

μεγαλώνουν οι γνωστικές απαιτήσεις των μεγαλύτερων τάξεων. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός επιπλέον ότι στην έρευνά μας σε ελάχιστες περιπτώσεις αναφέρονται 

άμεσες συμβουλές από τους δασκάλους για τις γλώσσες του σπιτιού. Χωρίς να 

ξέρουμε τις ακριβείς στάσεις των δασκάλων μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι ως 

κομμάτι της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Ξάνθης οι δάσκαλοι είναι εξοικειωμένοι 

με την πολυγλωσσία ως ένα φυσικό γεγονός της κοινωνίας τους. 

Στενά συνδεδεμένη με τις σχολικές πρακτικές και συνειδητή είναι η παροχή 

έντυπου υλικού στα παιδιά με στόχο τη βελτίωση του παιδιού στη γλώσσα-στόχο. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η παροχή εξωσχολικών συγγραμάτων (μυθιστορήματα, 

παραμύθια κ.α) δεν είναι διαδεδομένη ανάμεσα στους γονείς της έρευνάς μας. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων τα περισσότερα βιβλία στο σπίτι είναι σχολικά 

και πάντα στα ελληνικά. Σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρθηκε η παροχή έντυπου 

υλικού στην τουρκική γλώσσα. Παρά την έλλειψη παροχής έντυπου υλικού τα 

ελληνικά στηρίζονται από τις πρακτικές που συνδέονται με το σχολείο. Η επιθυμητή 

από τους γονείς κατάκτηση της ελληνομάθειας για τα παιδιά τους φαίνεται ότι 

αποτελεί, έστω και άτυπα ή ασυνείδητα, τον κεντρικό στόχο της γλωσσικής 

διαχείρισης που ασκείται στο σπίτι. 

Ενώ τα ελληνικά φαίνεται να αποτελούν στόχο γλωσσικής διαχείρισης από 

όλες τις οικογένειες δε συμβαίνει το ίδιο με τα τουρκικά. Διακρίναμε τρεις ομάδες 

γονέων με βάση την επιθυμία τους να καλλιεργηθεί η Τουρκική στον χώρο του 

σπιτιού. Η μία ομάδα (η μικρότερη) (Χασάν:Ο1, Ονούρ:Ο11) δηλώνει ευθαρσώς ότι 

δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την τουρκική γλώσσα και συνεπώς δεν κάνει καμία 

ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη ομάδα γονέων (Φουρκάν:Ο2, 

Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, Καντέρ:Ο8, Μπαρίς:Ο10) δηλώνει την επιθυμία 

να μάθουν τα παιδιά τους τουρκικά αλλά δε φαίνεται να το βάζει ως πρώτη 
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προτεραιότητα. Οι γονείς αυτοί φαίνεται να θεωρούν ότι δε χρειάζεται να γίνει κάτι 

ιδιαίτερο με τα τουρκικά, καθώς τα παιδιά θα τα μάθουν από τις παρέες, την 

τηλεόραση και την καθημερινή τριβή με την προφορική τουρκική γλώσσα. Είναι 

πιθανό ότι για αυτούς τους γονείς το βασικό ζητούμενο για τα παιδιά τους είναι η 

απόκτηση προφορικών δεξιοτήτων στα τουρκικά και ότι οι γραπτές δεξιότητες θα 

έρθουν με τον καιρό χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάτι. Εδώ θεωρούμε σκόπιμο να 

εστιάσουμε στην τρίτη ομάδα γονέων (Καδριέ:Ο4, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9). Τα 

τουρκικά είναι η οικογενειακή τους γλώσσα η οποία όμως δεν έχει κάποια στήριξη 

από την επίσημη εκπαίδευση, δεδομένης της επιλογής τους να στείλουν τα παιδιά 

τους σε δημόσιο σχολείο. Ενώ σε αυτούς τους γονείς διαφαίνεται εντονότερα η 

επιθυμία για την προώθηση και την καλλιέργεια της Τουρκικής, οι πρακτικές τους 

είναι περίπου ίδιες με αυτές της δεύτερης ομάδας. Δε φαίνεται να εφαρμόζεται 

κάποια συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης του εγγραματισμού στα 

τουρκικά, καθώς φαίνεται να μοιράζονται την πεποίθηση της δεύτερης ομάδας ότι η 

γλώσσα θα έρθει με φυσικό τρόπο. Το γεγονός ότι οι οικογένειες αυτές είναι 

τουρκόφωνες μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο αυτή τη βεβαιότητα με αποτέλεσμα 

να υπάρχει αυξημένος εφησυχασμός για το μέλλον των τουρκικών. Χωρίς να 

υποτιμούμε τη μεγάλη σημασία της προφορικής χρήσης της εθνοτικής γλώσσας για 

τη γλωσσική διατήρηση της, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η έρευνα έχει δείξει τη 

σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων εγγραματισμού στην κατάκτηση του 

ακαδημαϊκού επιπέδου της γλώσσας και κατ επέκταση στην ενίσχυση των χώρων 

όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί (De Capua & Wintergerst 2009, Οbied 2009, 

Hashimoto & Lee 2011, Stavans 2012).  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι παράγοντες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

βοηθούν την οικογένεια να ενισχύσει μια μειονοτική γλώσσα, όπως π.χ. ταξίδια στη 

χώρα καταγωγής, γονικός έλεγχος στις παρέες του παιδιού και συμμετοχή 

συγγενικών προσώπων στη γλωσσική διαχείριση της οικογένειας ελάχιστα 

αναφέρονται στις δικές μας περίπτωσεις. Οι γονείς δε φαίνεται να ταξιδεύουν 

ιδιαίτερα στην Τουρκία. Οι παρέες των παιδιών φαίνεται να γίνονται αβίαστα και 

φυσικά χωρίς την ανάμιξη των γονέων. Τέλος, ελάχιστα αναφέρεται η ύπαρξη 

συγγενών που επηρεάζουν τη γλωσσική διαχείριση και τις γλωσσικές πρακτικές του 

σπιτιού. Το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι τέτοιοι συγγενείς απουσιάζουν από τις 

οικογένειες της έρευνάς μας. Η διερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων σε ένα 
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βαθύτερο επίπεδο θα μπορούσε να μας αναδείξει την ύπαρξη τέτοιων επιδραστικών 

προσώπων. 

  

 

 

 

8.5  Η εικόνα των γονέων για τη δημόσια εκπαίδευση 

 

 

Ό θεματικός άξονας των απόψεων  των μουσουλμανικών οικογενειών σχετικά 

με την εκπαιδευτική επιλογή της δημόσιας εκπαίδευσης αναλύθηκε στα εξής πέντε 

υποθέματα:  

α) λόγοι επιλογής του δημοσίου σχολείου 

            β) λόγοι απόρριψης του μειονοτικού σχολείου 

            γ) πιθανές αντιδράσεις των γύρω τους για την επιλογή τους 

            δ) εικόνα-πιθανά παράπονα γονέων για τη δημόσια εκπαίδευση 

 ε) εικόνα γονέων για τη γλωσσική πρόοδο των παιδιών από την έναρξη της    

σχολικής πορείας 

            στ) προτάσεις γονέων για μια καλύτερη εκπαίδευση. 

 

Η ανάλυση της θεματικής αυτής ξεκινάει με το βασικότερο ερώτημα 

αναφορικά με την κατανόηση των εκπαιδευτικών επιλογών της οικογένειας και κατ’ 

επέκταση της γλωσσικής πολιτικής της, τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τη 

δημόσια εκπαίδευση για το μέλλον των παιδιών τους. Για την καλύτερη κατανόηση 

των οικογενειακών λογικών που υπαγόρευσαν αυτή την πρακτική θα παρατεθούν 

συνοπτικά οι συζητήσεις με όλες τις οικογένειες. 

Ξεκινώντας με τον Χασάν (Ο1) δηλώνεται ξεκάθαρα ότι η επιλογή της 

δημόσιας εκπαίδευσης ήταν μια απολύτως συνειδητή επιλογή. Εκτός από τα κριτήρια 

υψηλότερης εκπαιδευτικής ποιότητας που θα αναλυθούν στη συνέχεια, ο λόγος που 

παρατίθεται από τον γονέα εμπεριέχει και στοιχεία ταυτοτικής επιλογής. Όπως λέει 

με κατηγορηματικό τόνο: 

 «Στα σχολεία αυτά διδάσκεται η πρώτη γλώσσα των παιδιών μας».  
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Κατά τη συζήτηση μας με τον Φουρκάν (Ο2) διαπιστώσαμε ότι το δημόσιο 

ήταν μια συνειδητή επιλογή η οποία υπαγορεύτηκε κυρίως με ποιοτικά κριτήρια:  

«Αν το παιδί μου εγώ το έστελνα στο χωριό δε θα πρόκοβε και με τα τούρκικα 

και με καμία γλώσσα» (Ο2:Φουρκάν).  

Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά, δεν αποκλείεται να είναι και μια επιλογή 

με ταυτοτικές συνδηλώσεις, μια επιλογή απομάκρυνσης από το μειονοτικό σχολείο 

και ενσωμάτωσης στην ευρύτερη κοινωνία. Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε 

μια ενδιαφέρουσα δήλωση του πατέρα που δείχνει ότι οι επιλογές των γονέων πολύ 

συχνά υπαγορεύονται κι από τις κρατικές πολιτικές και διευκολύνσεις και δεν είναι 

μονοσήμαντες. Ο πατέρας αναφέρει ότι σε περίπτωση που το κράτος δε διευκόλυνε 

τις μετακινήσεις των μαθητών από το χωριό προς την πόλη με μισθωμένα ταξί θα 

αναγκαζόταν να το στείλει στο χωριό, στο μειονοτικό σχολείο. 

«Δεν έχω πρόβλημα. Αν δε μου βάζανε ταξί, εγώ θα το έστελνα στο σχολείο στο 

χωριό. Αναγκαστικά θα το έστελνα στο μειονοτικό» (Ο2:Φουρκάν).  

Στην περίπτωση του Εμρέ (Ο3) η διαβίωση του στην Αθήνα ήταν κάτι που, 

όπως είπε, τον επηρέασε στην επιλογή του.  

«Ξέρω τη ζωή, έγινα ανοιχτόμυαλος» «Όσο το δυνατόν πιο πολλά εφόδια για τα 

παιδιά μου. Αυτή είναι η προσπάθειά μας» (Ο3:Εμρέ). 

 Επιπλέον, το ότι έστειλε αρχικά τη μεγαλύτερη του κόρη στο μειονοτικό 

έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόρριψη του μειονοτικού.  

«Ήταν αυτονόητη επιλογή για τη μικρή. Είχα στείλει τη μεγάλη για ένα χρόνο 

στα μειονοτικά. Απογοήτευση» (Ο3:Εμρέ).  

Η περίπτωση της Καδριέ (Ο4) αποτελεί ίσως τη χαρακτηριστικότερη 

περίπτωση των οικογενειών μας αναφορικά με τα διλήμματα που πολύ πιθανώς οι 

γονείς αντιμετώπισαν κατά τις εκπαιδευτικές επιλογές τους. Η επιθυμία της Καδριέ 

να εφοδιάσει τα παιδιά της με τα απαραίτητα προσόντα για να λειτουργήσουν στην 

κοινωνία φαίνεται να δημιούργησε ισχυρά διλήμματα κατά την επιλογή μεταξύ 

δημόσιας-μειονοτικής εκπαίδευσης. Τελικά, επιλέχθηκε η δημόσια εκπαίδευση ως 

ποιοτικότερη, όχι όμως χωρίς αμφιβολίες περί της ορθότητας της επιλογής της. Όπως 

μας είπε:  

«Γιατί όπως είπα πριν, εδώ θα μεγαλώσει, εδώ θα μείνει, θα με ενδιέφερε να 

μάθει καλά (τα ελληνικά). Ο άντρας μου ήθελε να πάει σε μειονοτικό εκεί πέρα..στο 

παζάρι. Εγώ ήμουν, να μην πάει εκεί, να πάει εκεί, ώστε να μάθει και τα ελληνικά και 
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τα τουρκικά, αλλά πιστεύω ότι θα μπερδευτεί, μπορεί να μη βγει καλό το…(το 

μειονοτικό)» (Ο4:Καδριέ). 

Η επιθυμία της μητέρας να μάθει το παιδί της και τα τουρκικά και το δίλημμα 

της αποσκίρτησης από την ταυτοτική επιλογή του μειονοτικού σχολείου 

λειτούργησαν ως αντικίνητρα για την επιλογή του δημοσίου. Επιπλέον, η περίπτωση 

μιας ξαδέρφης της που έστειλε το παιδί της στο δημόσιο με αποτέλεσμα, όπως 

ισχυρίζεται η ίδια η ξαδέρφη, να μη μάθει τα τουρκικά, φαίνεται να βάζει την Καδριέ 

σε αμφιβολίες για την ορθότητα της επιλογής της ακόμα και σήμερα. 

Για τον Γιλμάζ (Ο5) η ελληνομάθεια αποτέλεσε το κυριότερο κριτήριο 

επιλογής του δημόσιου σχολείου. Ήταν μια μελετημένη επιλογή, όπως μας δήλωσε.  

Για την Γκιουλμπαχάρ (Ο6) η χαμηλή ποιότητα του μειονοτικού και η 

πρότερη εμπειρία του γιού της σε αυτό ήταν ο λόγος που επέλεξε να μετεγγράψει το 

παιδί της στο δημόσιο. Όπως μας λέει:  

«Το παιδί μας το ξεκινήσαμε στο μειονοτικό με τη σκέψη να μάθει τη γλώσσα 

και επίσης να είναι μαζί με τους φίλους τους. Μετά στην τρίτη τάξη αποφασίσαμε να το 

γράψουμε σε δημόσιο. Οι λόγοι ήταν ότι ούτε τα ελληνικά, ούτε τα τουρκικά τα 

μαθαίνουν καλά εκεί» (Ο6: Γκιουλμπαχάρ). 

Σύμφωνα με τη Μουζιφέρ (Ο7), η απόφαση να στείλουν τα παιδιά τους στο 

δημόσιο είχε ήδη παρθεί πριν γεννηθεί η κόρη τους. Ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε 

ήταν η χαμηλή ποιότητα του μειονοτικού σχολείου.  

Η Καντέρ (Ο8) αρχικά είχε αρκετούς ενδοιασμούς να στείλει το παιδί της στο 

δημόσιο σχολείο καθώς είχε δει τα παιδιά μιας φίλης της που ήταν αρκετά 

απομονωμένα στο σχολείο. Τελικά τους ξεπέρασε. Όπως είπε:  

«Πολλά παιδιά από τη μειονότητα είναι δύσκολο πάνε εκεί» (Ο8:Καντέρ).  

Σχετικά με τη μικρή κορούλα της (2 ετών) μας είπε:  

«Η μεγάλη μου κόρη σε κάποια συζήτηση με παρότρυνε να τη στείλω σίγουρα σε 

δημόσιο σχολείο» (Ο8: Καντέρ).  

Για την Αΐσέν (Ο9) οι προηγούμενες γονικές εμπειρίες με τη μειονοτική 

εκπαίδευση έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επιλογή της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τη μητέρα: 

 «Εγώ πήγα σε δημόσιο και ο άντρας μου σε μειονοτικό. Ο άντρας μου δεν 

έμαθε τα ελληνικά και αυτό μας επηρέασε (Ο9: Αΐσέν). 

Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά: 
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 «Όταν λες ότι θα στείλεις το παιδί σε μειονοτικό, θα πάει να σπουδάσει στην 

Τουρκία. Βλέπω και από άλλα παιδιά στα μειονοτικά, ότι δε μαθαίνουν σωστά, ούτε τα 

ελληνικά, ούτε τα τουρκικά» (Ο9: Αΐσέν). 

Η επιθυμία για ποιοτικότερη εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές εμπειρίες 

συγγενικών προσώπων λειτούργησαν ως κίνητρα για τον Μπαρίς (010) στην επιλογή 

της δημόσιας εκπαίδευσης. Όπως μας είπε ο πατέρας:  

«Θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε δημόσιο γυμνάσιο και μετά στο 

πανεπιστήμιο. Αυτός είναι ο δρόμος» (Ο10:Μπαρίς). 

 Επιπλέον ο πατέρας αυτός έλαβε υπόψη του και το αποτρεπτικό παράδειγμα του 

αδερφού του που ήταν σε μειονοτικό και μετά συνέχισε στο γυμνάσιο. Τους έλεγε για 

τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.  

Τέλος, για τον Ονούρ (Ο11) η επιλογή της δημόσιας εκπαίδευσης είναι 

αυτονόητη για έναν έλληνα πολίτη. Όπως μας λέει:  

«Ιδανική είναι η δημόσια εκπαίδευση και όχι η μειονοτική. Όποιος θέλει τουρκικά 

μπορεί να πάει στην Τουρκία ή σε ιδιωτικό» (Ο11:Ονούρ).  

Επιπλέον, τονίζει τη χαμηλή ποιότητα της μειονοτικής εκπαίδευσης, ακόμα και για 

όσους θέλουν να μάθουν τουρκικά. 

 «Αλλά και να θέλει να μείνει στην Ελλάδα και να μάθει τουρκικά δεν μπορεί στα 

μειονοτικά» (Ο11:Ονούρ). 

Τα βασικά σημεία που αναδύονται από τη συζήτηση με τους γονείς είναι τα 

εξής: Στο σύνολο των οικογενειών της έρευνας, η επιλογή του δημόσιου σχολείου 

έγινε συνειδητά, μετά από σκέψη και όχι από αναγκαιότητα ή έλλειψη εναλλακτικής 

(π.χ έλλειψη μειονοτικού πλησίον της οικίας). Η επιλογή αυτή σύμφωνα με τα 

λεγόμενα κάποιων γονέων, φάνηκε αυτονόητη και μελετημένη με ελάχιστες 

αμφιταλαντεύσεις (Χασάν:Ο1, Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9, 

Ονούρ:Ο11). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρχαν αμφιταλαντεύσεις σε διάφορους 

βαθμούς. Ειδικότερα σε τέσσερεις περιπτώσεις υπήρξαν ενδοοικογενειακές διαφωνίες 

(Καδριέ:Ο4), αρχικοί δισταγμοί (Καντέρ:Ο8) και παρατηρήθηκε έναρξη της 

εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία και συνέχιση σε δημόσιο (Εμρέ:Ο3, 

Γκιουλμπαχάρ:Ο6). Ο βασικός λόγος επιλογής του δημοσίου σχολείου που 

αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση ήταν η επιθυμία για μια ποιοτικότερη εκπαίδευση σε 

σχέση με την παρεχόμενη στα μειονοτικά σχολεία. Κεντρικός στόχος που 

αναφέρθηκε είναι η ελληνομάθεια των παιδιών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι 
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προσωπικές εμπειρίες των οικογενειών αλλά και βιώματα άλλων φαίνεται να 

επηρέασαν τις στάσεις τους προς το δημόσιο και το μειονοτικό σχολείο (Εμρέ:Ο3, 

Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Καντέρ:Ο8, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10). Οι δυσκολίες που 

αναφέρθηκαν όσον αφορά την ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας μετά την 

αποφοίτηση των παιδιών από το μειονοτικό φάνηκαν να παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στον σχηματισμό των στάσεων των γονέων. Σε όλες τις οικογένειες φαίνεται να 

υπάρχει μια παγιωμένη άποψη ότι η μειονοτική εκπαίδευση είναι κατώτερης 

ποιότητας σε σχέση με τη δημόσια. Εδώ πρέπει να σταθούμε σε δυο ενδιαφέρουσες 

περιπτώσεις οικογενειών (Εμρέ:Ο3, Γκιουλμπαχάρ:Ο6) που ξεκίνησαν τα παιδιά τους 

στο μειονοτικό σχολείο και μετά τα μετέγγραψαν στο δημόσιο, δηλώνοντας την 

απογοήτευση τους από αυτό. Αυτό αποτελεί μια εκπαιδευτική στρατηγική που 

φέρεται να συμβαίνει σε κάποιο βαθμό ανάμεσα στους γονείς της μειονότητας της 

Δ.Θράκης (Ασκούνη 2006:148). 

Η ερώτησή μας σχετικά με τους λόγους που οι γονείς δεν επέλεξαν το 

μειονοτικό σχολείο, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι στενά συνδεδεμένη με τους 

λόγους που επέλεξαν το δημόσιο. Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, θα 

παρατεθούν αποσπάσματα από τις συζητήσεις με τους γονείς ανά περίπτωση για την 

καλύτερη κατανόηση της οπτικής τους για τη μειονοτική εκπαίδευση. 

Στην περίπτωση του Χασάν (Ο1) η χαμηλή ποιότητα των μειονοτικών, η 

διαφορετική ύλη σε σχέση με τα δημόσια σχολεία και η χρήση των τουρκικών ως 

μέσου διδασκαλίας αποτέλεσαν τους αποτρεπτικούς παράγοντες για να στείλει εκεί 

τα παιδιά του.  

Αναλύοντάς το περισσότερο ο Φουρκάν (Ο2) αναφέρει παρόμοιους λόγους.  

«Αν το παιδί μου εγώ το έστελνα στο χωριό δε θα πρόκοβε και με τα τουρκικά 

και με καμία γλώσσα. Εκεί έχει περιορισμένη ύλη γιατί μοιράζονται (σε δυο γλώσσες)» 

(Ο2:Φουρκάν).  

Έμφαση δόθηκε στη διδασκαλία των Μαθηματικών η οποία εσφαλμένα, κατά την 

άποψη του, γίνεται στα τουρκικά, καθώς μετά στο Γυμνάσιο τα μαθηματικά γίνονται 

στα ελληνικά.  

«Γιατί θα το χει μάθει στα τούρκικα και δε θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση. Θα 

΄χει πρόβλημα, θα κολλάει» (Ο2:Φουρκάν). 

Τέλος, οι δάσκαλοι των μειονοτικών αποτέλεσαν έναν ακόμα αποτρεπτικό 

παράγοντα. Σχολιάζοντας την εκπαίδευση που έλαβαν στην ΕΠΑΘ μας είπε: 
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  «Ενώ παλιά πήγαινες με ένα χαρτί Λυκείου και μια εκπαίδευση πολύ 

υποβαθμισμένη. Γιατί όντως το είδα με τα μάτια μου την ύλη, τα βιβλία τους και γω 

λέω τώρα αυτός θα διδάξει το παιδί μου; Μέναμε εκεί πέρα (Θεσσαλονίκη) και τα 

παιδιά τα βιβλία τους ήταν χειρότερα από του Λυκείου» (Ο2:Φουρκάν) 

  Ο Εμρέ (Ο3) έστειλε για ένα χρόνο τη μεγάλη του κόρη σε μειονοτικό 

σχολείο και το μετάνιωσε: 

  «Το παιδί φοβήθηκα ότι θα μείνει στάσιμο. Μετά το πήγα στο δημόσιο και 

απογειώθηκε» (Ο3:Εμρέ).  

Η επιλογή του δημόσιου για τη μικρή ήταν αυτονόητη πλέον. Συνεχίζοντας για τα 

μειονοτικά τόνισε με έμφαση ότι το χειρότερο είναι η εκπαίδευση των δασκάλων του 

τουρκόφωνου προγράμματος που, όπως είπε:  

«Ξέρουν για το μάθημα όσο κι εγώ. Τα παιδιά δε μαθαίνουν ούτε τουρκικά ούτε 

ελληνικά καλά» (Ο3:Εμρέ). 

 Επίσης, τονίστηκε ότι το μάθημα γινόταν με 30-40 άτομα ανά τάξη και δεν 

μπορούσε να γίνει δουλειά.   

Η Καδριέ (Ο4), παρά τα διλήμματα που είχε, αποφάσισε τελικά να στείλει το  

παιδί της στο δημόσιο σχολείο. Η ίδια μας αναφέρει:  

«Μπορεί να μην του βγει σε καλό το μειονοτικό. Ε, δεν έχουμε και πολλούς καλούς 

δασκάλους τώρα πλέον, με την έννοια ότι αυτοί δεν ξέρουν τούρκικα να μιλάν» 

(Ο4:Καδριέ).  

Επίσης αναφέρθηκε η χαμηλότερη ποιότητα των βιβλίων και της ύλης σε σχέση με το 

δημόσιο σχολείο.  

Ο Γιλμάζ (Ο5) δεν προτίμησε το μειονοτικό καθώς όπως μας είπε:  

«Τα παιδιά σε αυτό έπρεπε να κάνουν μόνο τα τουρκικά σαν γλώσσα και όλα τα 

άλλα μαθήματα στα ελληνικά» (Ο5:Γιλμάζ). 

Έφερε το παράδειγμα των Μαθηματικών που, όπως τόνισε, δεν μπορούν να το 

μάθουν καλά στα τουρκικά και μετά μπερδεύονται. Τέλος, τόνισε το χαμηλό επίπεδο 

των δασκάλων από την ΕΠΑΘ. 

 Για την Γκιουλμπαχάρ (Ο6), το σφάλμα της ήταν ότι έστειλε το παιδί της  

αρχικά σε μειονοτικό σχολείο:  

«Το παιδί έτσι ’έχασε’ τα τουρκικά. Τα έμαθε λάθος καθώς το επίπεδο των δασκάλων 

του τουρκόφωνου είναι χαμηλό». 

 Όπως μας είπε: 
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 «Τα τουρκικά του σχολείου είναι ‘χρωματισμένα’ με διαλέκτους (π.χ με πομακική 

προφορά ή λέξεις). Ούτε τα ελληνικά, ούτε τα τουρκικά δε μαθαίνουν καλά εκεί» 

(Ο6:Γκιουλμπαχάρ). 

 Επίσης αναφέρθηκαν τα διαφορετικά βιβλία από το δημόσιο και το χαμηλό επίπεδο 

δασκάλων. Καταλήγει  στο εξής: 

 «Είναι μια εκπαίδευση δεύτερης διαλογής».  

Για τη Μουζιφέρ (Ο7) η χαμηλή ποιότητα των μειονοτικών έπαιξε επίσης 

αποτρεπτικό ρόλο.  

«Αν πήγαινε εκεί μετά θα ήταν πιο δύσκολο για το παιδί. Να πάει γυμνάσιο, να 

πετύχει. Στο μειονοτικό δε θα μάθει τίποτα». 

 «Αν π.χ. θέλαμε το παιδί μας να πάει για σπουδές στην Τουρκία τότε θα το 

στέλναμε στα μειονοτικά» (Ο7:Μουζιφέρ). 

Για την Καντέρ (Ο8) τα ελλιπή εφόδια που πιστεύει ότι δίνει η μειονοτική 

εκπαίδευση στα παιδιά και οι δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την 

εκπαιδευτική τους πορεία αργότερα έπαιξαν τον βασικότερο ρόλο για να προτιμήσει 

τη δημόσια εκπαίδευση. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η επιθυμητή ελληνομάθεια για 

τα παιδιά της.  

«Είναι καλύτερα στο ελληνόφωνο δημοτικό. Όλη η εκπαίδευση είναι στα 

ελληνικά. Στα μειονοτικά αν δε μάθουν καλά τα ελληνικά τι θα κάνουν;» (Ο8:Καντέρ). 

Το ότι κάνουν κάποια μαθήματα, ειδικά τα Μαθηματικά, στα τουρκικά δυσκολεύει 

πολύ τα παιδιά έπειτα. Ενδιαφέρουσα αποτελεί η οπτική της ως πομακόφωνης 

ομιλήτριας για τα πρότυπα τουρκικά και τη δυσκολία τους:  

«Γίνεται ακόμα δυσκολότερο καθώς τα τουρκικά στα μειονοτικά είναι 

καθαρεύουσα για τους Πομάκους» (Ο8:Καντέρ).  

Στην οικογένεια της Αΐσέν (Ο9) συμμετείχε και ο πατέρας στη συζήτηση 

παραθέτοντας μας τις εμπειρίες του για το πόσα λίγα ελληνικά έμαθε μικρός και ότι 

μετανιώνει που πήγε σε μειονοτικό. Ξύλο από τους δασκάλους, λιγότερα ελληνικά 

από όσα έπρεπε, τα μαθηματικά στα τουρκικά κ.α. ήταν κάποια από τα παράπονά 

του. Ανάφερε επίσης κάποιο παράδειγμα φίλων του που πήγαν σε ελληνόφωνα 

σχολεία, έμαθαν αρκετά ελληνικά και μετά σπούδασαν σε πανεπιστήμιο. Οι 

προσωπικές εμπειρίες των γονέων σε αυτή την οικογένεια φαίνεται να έπαιξαν 

σημαντικότατο ρόλο στην απόρριψη του μειονοτικού σχολείου.  

Ο Μπαρίς (Ο10) ανάφερε παρόμοια πράγματα με τους προηγούμενους γονείς: 
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  «Στο μειονοτικό έχουν λίγες ώρες τα ελληνικά και δεν τα μαθαίνουν τόσο. Τα 

μαθηματικά είναι στα τουρκικά και μετά στο Γυμνάσιο δυσκολεύονται» (Ο10:Μπαρίς).  

Τέλος, ο Ονούρ (Ο11) μας είπε: 

  «Παρόλο που τα μειονοτικά έχουν τα τουρκικά δεν τα έμαθαν. Δεν μαθαίνεις 

εκεί καθώς δεν έχει δασκάλους που να τα ξέρουν. Δε μαθαίνουν ούτε Μαθηματικά 

καθώς τα κάνουν στα τουρκικά που δεν τα καταλαβαίνουν και μετά στα ελληνικά δεν 

ξέρουν τίποτα» (Ο11:Ονούρ). 

Καταλήγει τονίζοντας την σημασία της ενσωμάτωσης στην πλειονοτική κοινωνία, 

κάτι που όπως πιστεύει δεν μπορεί να παράσχει το μειονοτικό σχολείο: 

 «Είναι σημαντικό πως τα παιδιά μου στο σχολείο μαθαίνουν και κάνουν παρέα με 

παιδιά που έχουν μητρική την ελληνική» (Ο11:Ονούρ). 

Μέσα από τα λεγόμενα των οικογενειών διακρίνουμε τους παρακάτω λόγους 

απόρριψης της μειονοτικής για την εκπαίδευση των παιδιών τους: 

 

 Χαμηλή ποιότητα της μειονοτικής εκπαίδευσης σε ένα γενικό επίπεδο  

 Ανεπαρκής εκμάθηση και των ελληνικών και των τουρκικών 

 Διαφορετική και περιορισμένη ύλη σε σχέση με το δημόσιο σχολείο  

 Χαμηλής ποιότητας βιβλία σε σχέση με το δημόσιο σχολείο 

 Αρνητική θέση γονέων για τα τουρκικά ως μέσο διδασκαλίας των 

υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος  

 Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα τουρκικά δυσχεραίνει τη σύνδεση 

των μαθηματικών εννοιών με τα ελληνικά με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

δυσκολεύονται αργότερα στο Γυμνάσιο 

 Διαφωνία γονέων με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Λίγες ώρες ελληνικά σε 

σχέση με τα τουρκικά) 

 Χαμηλό επίπεδο παιδαγωγικής επάρκειας των δασκάλων του 

τουρκόφωνου προγράμματος (κατηγορία δασκάλων ΕΠΑΘ) 

 

Σχεδόν όλες οι οικογένειες ανέφεραν ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα 

επιλογής του μειονοτικού σχολείου το χαμηλό επίπεδο των δασκάλων του 

τουρκόφωνου προγράμματος (δασκάλων από ΕΠΑΘ). Ιδιαίτερα αναφέρεται η 

ανεπαρκής γνώση της Τουρκικής και η ελλιπής παιδαγωγική τους επάρκεια. Εδώ 
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πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί από τους δασκάλους της μειονότητας δεν έχουν ως 

μητρική τους γλώσσα τα τουρκικά αλλά τα πομακικά, κάτι που δυσκολεύει πολλές 

φορές την προσπάθεια απόκτησης υψηλού επιπέδου ικανοτήτων στα τουρκικά 

(Ασκούνη 2006:77).  

Το θέμα της τουρκικής πρότυπης γλώσσας που διδάσκεται στα μειονοτικά 

σχολεία αναφέρεται σε δυο περιπτώσεις ως παράγοντας δυσκολιών από δύο 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μια οικογένεια (τουρκόφωνη) θεωρεί ότι το σχολείο 

‘χρωματίζεται’ από την τοπική διάλεκτο και με στοιχεία πομακικά, θεωρώντας το 

κάτι το αρνητικό (Γκιουλμπαχάρ:Ο6). Από την άλλη μια πομακόφωνη οικογένεια 

θεώρει ιδιαίτερα δύσκολα τα πρότυπα τουρκικά λέγοντας ότι είναι κάτι σαν 

καθαρεύουσα για τους Πομάκους (Καντέρ:Ο8). Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη μιας 

οικογένειας ότι τα μειονοτικά αξίζουν μόνο αν θέλεις να πας για σπουδές στην 

Τουρκία (Μουζιφέρ:Ο7). Φαίνεται ότι η μητέρα πιστεύει ότι τότε μόνο αξίζει να 

μάθεις καλά τουρκικά και όχι τόσο καλά ελληνικα. Τέλος, σε μια περίπτωση, στην 

απόρριψη του μειονοτικού σχολείου προστέθηκε η άποψη για τη σημασία της 

συμμετοχής στην πλειονοτική εκπαίδευση στην καλύτερη εκμάθηση των ελληνικών 

αλλά και την ενσωμάτωση στην πλειονοτική κοινωνία (Ονούρ:Ο11). 

 Όπως είδαμε και στη σχετική βιβλιογραφία, η εκπαίδευση της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Δ.Θράκης αποτελεί ένα έντονα πολιτικοποιημένο 

και ιδεολογικά φορτισμένο ζήτημα, ειδικά όταν η συζήτηση έρχεται στη σύνδεση της 

γλώσσας με την ταυτότητα. Η επιλογή κάποιων γονέων να ακολουθήσουν τη δημόσια 

εκπαίδευση σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με κομμάτι 

της μειονότητας που υπερασπίζονται τον τουρκικό χαρακτήρα του μειονοτικού 

σχολείου (Γκότοβος 2007. Φραγκουδάκη 2008).  

Στην ερώτησή μας στους γονείς για το αν αντιμετώπισαν αντιδράσεις από 

τους γύρω τους σχετικά με την απόφαση τους να στείλουν τα παιδιά τους στο 

δημόσιο σχολείο διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι δεν αντιμετώπισαν τέτοιο 

πρόβλημα, τουλάχιστον όσοι διαμένουν στην πόλη. Σε έξι περιπτώσεις οικογενειών 

(Ο3, Ο5, Ο6, Ο7, Ο8, Ο10) δε φάνηκε να υπάρχουν αντιδράσεις για την επιλογή των 

οικογενειών να στείλουν το παιδί τους στο δημόσιο σχολείο. Σε δυο περιπτώσεις 

(Φουρκάν:Ο2, Ονούρ:Ο11) φάνηκε να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους ίδιους 
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κύκλους, καθώς αυτές βρίσκονται στην ίδια περιοχή και πρέπει να ήταν ένα 

γενικότερο φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα 

τους, στις αντιδράσεις πρωτοστατούσαν δάσκαλοι του μειονοτικού σχολείου του 

χωριού. Στην περίπτωση της Καδριέ (Ο4) επίσης φαίνεται να υπήρξαν αρκετές 

αντιδράσεις από το περιβάλλον τους αλλά τελικά ξεπεράστηκαν. Ο Χασάν (Ο1) μας 

είπε ότι στην αρχή κάποιοι θα το σκέφτηκαν αρνητικά αλλά με τον καιρό άλλαξαν 

άποψη φτάνοντας στο σημείο να στείλουν και οι ίδιοι το παιδί τους στο δημόσιο. Ο 

ίδιος λέει για όσους αντιδρούν: 

 «Αν δεν βρίσκει το παιδί τους δουλειά, μη φωνάζουν μετά» (Ο1:Χασάν). 

  Τέλος, ενδιαφέρον είναι το σχόλιο της Αΐσέν (Ο9) ότι τις περισσότερες 

αντιδράσεις τις συνάντησαν από Πομάκους. Μας ανέφερε ότι οι Πομάκοι είναι 

χωρισμένοι σε αυτούς που είναι υπέρ της Ελλάδας και αυτούς που είναι με την 

Τουρκία και υπάρχει διχόνοια μεταξύ τους
28

. Οι περισσότεροι τουρκογενείς στην 

Ξάνθη, όπως είπε, δεν τα βλέπουν αυτά, δεν μπλέκονται. Σε αυτή την απάντηση 

διαφαίνεται έντονα το πολιτικό παιχνίδι και η έντονη ιδεολογική φόρτιση που διχάζει 

τη μουσουλμανική μειονότητα της Δ.Θράκης ειδικά στο ευαίσθητο για το μέλλον 

θέμα της εκπαίδευσης. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στα πλαίσια των σύγχρονων 

κοινωνικών μετασχηματισμών και σε πείσμα του ιδεολογικού βάρους και των 

κοινωνικοπολιτικών εμπειριών του παρελθόντος φαίνεται ότι οι ιδεολογίες των 

γονέων αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους έχουν αρχίσει να αλλάζουν. 

Ο Φουρκάν με τα λεγόμενα του υπερασπίζεται την πρωτοκαθεδρία των γονέων για 

τις αποφάσεις  που αφορούν το μέλλον των παιδιών τους: 

Απόσπασμα Φουρκάν.1. (Ο2) 

Ε:              Βλέπεις ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά; 

Φουρκάν:  Βέβαια, γιατί είναι στο χέρι μας. 

Ε:             Προφανώς ο πρώτος λόγος είναι στον γονέα ε; 

Φουρκάν: Ο γονέας ναι, ο γονέας ξέρει τι θέλει το παιδί του, έχει άποψη γι’ αυτό. 

Πάνω στο θέμα η Γκιουλμπαχάρ (Ο6) μας σχολιάζει τις αλλαγές που έχει 

διαπιστώσει με τα χρόνια:  

                                                             
28

 Για περισσότερα επί του θέματος δες Τσιμπιρίδου (1999). 
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«Γενικότερα δεν υπάρχουν πλέον τόσες αντιδράσεις, όπως παλιά. Έχουν 

αλλάξει τα πράγματα. Κάποιοι παλιοί ίσως πουν κάποια λόγια αλλά αυτοί θυμούνται τις 

δυσκολίες του παρελθόντος και τα λένε. Οι νέοι είναι αλλιώς» (Ο6:Γκιουλμπαχάρ). 

Σε γενικές γραμμές από τις απαντήσεις των γονέων διαφαίνεται ότι, σε 

αντίθεση με τα παλιότερα χρόνια, τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι αντιδράσεις 

προς το δημόσιο σχολείο είναι λιγότερες ποιοτικά και ποσοτικά. Φαίνεται πλέον ότι 

πολλοί γονείς (ειδικά στην πόλη), έχοντας ως οδηγό τις εμπειρίες του παρελθόντος 

αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη εκπαίδευση παίρνουν το παράδειγμα άλλων 

γονέων μειώνοντας τις αντιστάσεις τους απέναντι στην επιλογή του δημόσιου 

σχολείου. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να έχει μικρότερη ισχύ στα χωριά του ορεινού 

όγκου όπου σε κάποιους κύκλους υπάρχουν ακόμα πυρήνες αντιδράσεων που 

υποστηρίζουν σθεναρά τον μειονοτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε πληρέστερα τις γλωσσικές ιδεολογίες, 

πρακτικές αλλά και τις εκπαιδευτικές επιλογές της οικογένειας καλό είναι να λάβουμε 

υπόψη μας την εικόνα των γονέων για τη γλωσσική πρόοδο των παιδιών τους από 

την έναρξη της σχολικής τους πορείας και έπειτα. Σε ποιο βαθμό πιστεύουν δηλαδή 

ότι έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά των παιδιών τους στον προφορικό και τον γραπτό 

λόγο και ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου στην πορεία αυτή. 

 Όλοι οι ερωτώμενοι μας ανέφεραν ότι έχουν παρατηρήσει βελτίωση στα 

ελληνικά των παιδιών τους. Τα κυριότερα σημεία αναφοράς ήταν η βελτίωση στον 

προφορικό λόγο και ιδιαίτερα στη συχνότητα χρήσης των ελληνικών στο σπίτι. Ο 

εγγραματισμός στα ελληνικά, αν και δεν αναφέρεται ευθέως στις περισσότερες 

περιπτώσεις, αποτελεί βασικό στόχο της δημόσιας εκπαίδευσης και δεδομένων των 

απαντήσεων των γονέων σε άλλα σημεία της συζήτησης, φαίνεται να αποτελεί 

κατάκτηση όλων των μαθητών της έρευνας. Σε δύο οικογένειες διαφάνηκε ένας 

δισταγμός στις απαντήσεις τους που μπορεί να σχετίζεται με μια πιθανή χαμηλή 

σχολική απόδοση των παιδιών τους (Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5). Στις περιπτώσεις τους, 

αν και παρατηρήθηκε βελτίωση στα ελληνικά των παιδιών, εκφράστηκε η επιθυμία 

για περισσότερη χρήση των ελληνικών και βελτίωση των επιδόσεων στο σχολείο. 

Πολλοί γονείς που δήλωσαν ευχαριστημένοι με τη πορεία του παιδιού τους τόνισαν 

ιδιαίτερα τις βάσεις που απέκτησαν τα παιδιά που ακολούθησαν τον δρόμο της 
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ελληνόγλωσσης προσχολικής εκπαίδευσης. Οι βάσεις αυτές άνοιξαν τον δρόμο της 

ταχύτερης προόδου στο δημόσιο σχολείο. Όπως μας ενημερώνουν δύο γονείς:  

«Όταν πήγε το παιδί αρχικά στο μειονοτικό (έπειτα σε δημόσιο) είδα ότι μιλούσε 

καλύτερα τα ελληνικά απ’ τα παιδιά των φίλων μου που δεν είχαν πάει νήπια» (Ο6: 

Γκιούλμπαχαρ).  

«Ειδικά η μικρή που πήγε και στο ελληνικό νηπιαγωγείο και μετά στο δημόσιο 

προόδευσε γρήγορα και άρχισε να μιλάει με τον καιρό όλο περισσότερο. Τα μεγαλύτερα 

αδέρφια δυσκολεύτηκαν αρκετά (πήγαν σε μειονοτικό)» (Ο8: Καντέρ).  

Τέλος, δύο γονείς δεν τοποθετήθηκαν επαρκώς επί του θέματος κατά τη ροή 

της συζήτησης. Μπορούμε να συμπεράνουμε τον βασικό ρόλο που αποδίδουν οι 

γονείς στην επίσημη εκπαίδευση όσον αφορά την πρόοδο και την ορατή βελτίωση 

των παιδιών τους. Η εικόνα της προόδου των παιδιών τους (μένουν ικανοποιημένοι ή 

όχι;) και οι ελπίδες που εναποθέτουν οι γονείς στην εκπαίδευση για την ευημερία των 

παιδιών τους, αποτελούν συνθήκες που επηρεάζουν με τη σειρά τους τις γλωσσικές 

πρακτικές, γλωσσικές ιδεολογίες και τελικά τις εκπαιδευτικές επιλογές της 

οικογένειας.  

Η επόμενη ερώτησή μας επικεντρώθηκε στην εικόνα που έχουν οι γονείς για 

τη δημόσια εκπαίδευση όπως και πιθανά παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας 

της. Οι εμπειρίες που έχουν συσσωρεύσει οι γονείς και τα παιδιά και ο τρόπος που 

βιώνουν τη συμμετοχή τους στη δημόσια εκπαίδευση μας δίνει χρήσιμα στοιχεία για 

τον βαθμό ικανοποίησης τους από τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τις υφιστάμενες 

γλωσσικές πρακτικές τους αλλά και ενδείξεις για την πιθανή πορεία της 

οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής στο μέλλον.  

Από τις απαντήσεις των γονέων διαπιστώνουμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, ότι η 

πλειονότητα των γονέων είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένη από τη δημόσια 

εκπαίδευση. Χαρακτηριστική είναι η πολύ θετική μνεία στους δασκάλους από μεγάλο 

μέρος των γονέων (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, 

Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10). Σύμφωνα με αυτούς τους γονείς, οι δάσκαλοι 

δείχνουν κατανόηση και προσπαθούν για τα παιδιά. Αναφέρθηκε ότι πολλοί από 

αυτούς είναι νέοι με ενδιαφέρον για τους μαθητές και διάθεση συνεργασίας με τους 
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γονείς. Κάποιοι γονείς έχουν ανάμεικτες εντυπώσεις (Καδριέ:Ο4, Γιλμάζ:Ο5) για 

τους δασκάλους ή δεν αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο (Καντέρ:Ο8, Ονούρ:Ο11). Οι 

δυο περιπτώσεις που οι γονείς έχουν κάποια παράπονα, αυτά φαίνεται να σχετίζονται 

με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο γνωστικό επίπεδο. Στην 

οικογένεια της Καδριέ (Ο4) υπήρξαν παράπονα για τον δάσκαλο, όπως και από την 

ελλιπή και καθυστερημένη, κατά τη μητέρα, διάγνωση για τις μαθησιακές δυσκολίες 

του γιού της. Για τον Γιλμάζ (Ο5) καλό θα ήταν οι δάσκαλοι να έδιναν μεγαλύτερη 

προσοχή στα δίγλωσσα παιδιά.  

Όπως μας είπε: 

 «Ανάλογα με τον δάσκαλο η επιτυχία. Κάποιοι μπορεί να αφήνουν τους 

αδύναμους πίσω» (Ο5:Γιλμάζ). 

Τόνισε όμως ως θετικό την ενισχυτική διδασκαλία που γίνεται στα αδύναμα 

παιδιά. Ένα από τα κεντρικότερα θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση με τους 

γονείς ήταν ο φόβος πολλών γονέων (Φουρκάν:Ο2, Εμρέ:Ο3, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, 

Αΐσέν:Ο9, Μπαρίς:Ο10), προτού στείλουν τα παιδιά του στο δημόσιο, μήπως αυτά 

αντιμετωπίσουν φαινόμενα αποκλεισμού και διακρίσεων από τους δασκάλους και 

τους συμμαθητές τους. Χαρακτηριστικά μας είπε ο Φουρκάν (Ο2):  

«Δηλαδή μου λέγαν επειδή είναι χριστιανόπουλα και εμείς είμαστε 

μουσουλμάνοι, τώρα οι άλλοι οι χριστιανοί δε θα τους…δεν θα αγγίζει το δικό σου το 

παιδί. Θα  ασχοληθούν πιο πολύ με τα χριστιανόπουλα» (Ο2:Φουρκάν). 

 Όπως μας ενημέρωσε ο πατέρας, δηλώνοντας ιδιαίτερα ευχαριστημένος, τελικά 

γίνεται ακριβώς το ανάποδο για να είναι όλα στο ίδιο επίπεδο: 

 «Σπρώχναν πιο πολύ τα δικά μας παιδιά» (Ο2:Φουρκάν).  

Σε μια άλλη περίπτωση η Γκιουλμπαχάρ (Ο6) δήλωσε ότι ανησυχούσε, γιατί 

άκουσε ότι χώριζαν τα παιδιά στο Γυμνάσιο ανά μαθησιακό επίπεδο, κάτι που δεν της 

αρέσει. Θα διαμαρτυρηθεί αν συμβεί, όπως μας είπε. Εδώ τόνισε τη σημασία κοινής 

εκπαίδευσης.  

Τελικά, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, καθώς δε 

διαπίστωσαν να συμβαίνουν διακρίσεις εναντίον των μουσουλμάνων μαθητών. 
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Κάποιες δυσκολίες αναφέρθηκαν από γονείς όσον αφορά τα βιβλία, ειδικά των 

Μαθηματικών, αλλά και η ανάγκη για περισσότερη ενισχυτική διδασκαλία, μέτρο 

που φάνηκε να θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.  

Τέλος, στην περίπτωση της  Αΐσέν (Ο9), μιας μητέρας η οποία έζησε χρόνια 

στη Γερμανία, αναφέρθηκε ότι η δική μας εκπαίδευση υστερεί αρκετά σε σχέση με τη 

γερμανική αλλά έχει και θετικά στοιχεία (ενισχυτική διδασκαλία, καλοί δάσκαλοι). 

Παρόμοια παρατήρηση κάνει και η Καδριέ (Ο4) συγκρίνοντας το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με ανάλογα του εξωτερικού. Εδώ καλό είναι να παραθέσουμε 

και τις απόψεις που προέκυψαν από δύο γονείς για το μέτρο της ποσόστωσης
29

. Η 

Γκιουλμπαχάρ (Ο6) κρατάει επικριτική στάση απέναντι στο μέτρο αυτό:  

«Πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά απ’ την αρχή και όχι σπρώξιμο. 

Πρέπει να δίνεται σωστή εκπαίδευση και όχι μπόνους. Είναι άδικο και για τις δύο 

πλευρές» (Ο6:Γκιουλμπαχάρ). 

   Ο Ονούρ (Ο11) από την άλλη το βλέπει ως ένα εν μέρει θετικό μέτρο. Κατά 

τη συζήτησή μας και οι δυο γονείς όμως συμφώνησαν ότι, πέρα από τα μέτρα αυτά, η 

μεγαλύτερη σημασία βρίσκεται στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στα 

παιδιά και στην επιδίωξη της αξιοκρατίας. 

Τελευταίο θέμα συζήτησης όσον αφορά το θεματικό άξονα της δημόσιας 

εκπαίδευσης ήταν οι οπτικές των γονέων για το ποια θα θεωρούσαν μια ιδανική 

εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Εδώ τους δόθηκε η δυνατότητα να μας παραθέσουν 

κάποιες δικές τους προτάσεις για το θέμα. Δεδομένων των διλημμάτων κάποιων 

γονέων για τις εκπαιδευτικές αποφάσεις τους αλλά και την έλλειψη της διδασκαλίας 

της Τουρκικής στα δημόσια σχολεία επιχειρήσαμε με αυτή την ερώτηση να 

βολιδοσκοπήσουμε περαιτέρω το τι πραγματικά επιθυμούν οι γονείς από την 

εκπαίδευση των παιδιών τους και κατά πόσο η υφιστάμενη εκπαίδευση ικανοποιεί τις 

προσδοκίες τους. 

 Κατά τον Χασάν (Ο1) είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί το κανονικό 

πρόγραμμα του σχολείου (του δημοσίου). Τονίστηκε η σημασία της κοινής 

                                                             
29

 Για το μέτρο της ποσόστωσης δες Κεφ.6.1. 
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εκπαίδευσης για όλους. Για όποιον θέλει πρότεινε απογευματινά τμήματα για 

μαθήματα μητρικής, δημοσία δαπάνη.  

Ο Φουρκάν (Ο2), όπως μας πληροφόρησε, δε θα είχε πρόβλημα να είναι όλα 

τα παιδιά στα δημόσια, να διδάσκονται δηλαδή και τα τουρκικά στο σχολείο. Όπως 

τόνισε:  

«Τι να σου πω, έτσι όπως γίνεται μαθαίνουν και τα τουρκικά στο σχολείο 

(αναφερόμενος στους πολλούς συμμαθητές των παιδιών του που μιλούν τουρκικά)» 

(Ο2:Φουρκάν). 

Κατά τη συζήτησή μας ο Εμρέ (Ο3) μας είπε ότι η επιλογή του δημοσίου δεν 

ήταν αδιαπραγμάτευτη και φαίνεται ότι είχε την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης 

ως βασικό του κριτήριο. Όπως ανέφερε, θα ήταν καλό να υπήρχαν περισσότερα 

μειονοτικά στην πόλη της Ξάνθης, αλλά με δασκάλους εκπαιδευμένους και με σωστή 

ποιότητα. Να μαθαίνουν καλά τις γλώσσες. Τότε δε θα είχε πρόβλημα να το στείλει 

εκεί.  

Παρόμοια και για την Καδριέ (Ο4) η εξασφάλιση της ποιοτικότερης 

εκπαίδευσης για το παιδί της αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Μιλώντας μας για 

τα διλήμματά της, όπως ότι θα ήθελε το παιδί να μάθει και τα τουρκικά (κάτι που δε 

συμβαίνει στο δημόσιο) αλλά παράλληλα επιθυμώντας και ένα υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, μας αναφέρει:  

«Κοίτα, αν υπήρχε ένα τέτοιο καλό σχολείο..αν μάθαιναν τα παιδιά σωστά..και καλοί 

δάσκαλοι, θα το έστελνα εκεί» (Ο4:Καδριέ). 

 Ο Γιλμάζ (Ο5) με τα λεγόμενα του υπερασπίστηκε το δημόσιο σχολείο. Όπως 

μας είπε, θα μπορούσαν όλα να είναι δημόσια σχολεία με ώρες ενισχυτικής 

διδασκαλίας τουρκικών. Ακόμα και αν τα μειονοτικά πληρούσαν τα κριτήρια που 

θέτει, αυτός και πάλι θα έστελνε τα παιδιά του στο δημόσιο.  

Η Γκιουλμπαχάρ (Ο6) έδωσε ιδιαίτερα έμφαση σε μια εκπαίδευση κοινή για 

όλους, με τα ίδια βιβλία. Αναφορικά με το θέμα της διδασκαλίας της μητρικής, 

απάντησε ότι μπορούν όσοι θέλουν να πάνε σε ένα φροντιστήριο ιδιωτικό για να 

πάρουν καλή εκπαίδευση.  
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Η Μουζιφέρ (Ο7) τόνισε ότι, και να υπήρχε η εναλλακτική επιλογή μιας 

ποιοτικότερης μειονοτικής εκπαίδευσης, και πάλι η δημόσια εκπαίδευση θα ήταν η 

πρώτη της επιλογή. Δε θα επιθυμούσε κάτι διαφορετικό, όπως μας είπε.  

Η Καντέρ (Ο8), όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα ίδρυσης μειονοτικών 

νηπιαγωγείων (αίτημα που φαίνεται να ενστερνίζονται αρκετά μέλη της μειονότητας), 

μας πληροφόρησε ότι, ακόμα και να ιδρυθούν, δε θέλει με τίποτα το παιδί της να πάει 

σε τέτοιο αλλά σε δημόσιο. Θα προτιμούσε μια ενιαία εκπαίδευση με τα τουρκικά 

προαιρετικά για όσους τα θέλουν. Καταλήγοντας όμως μετρίασε την ισχύ της θέσης 

της για κοινή εκπαίδευση:  

«Τώρα που τα ελληνικά γίνονται πιο καλά στη μειονοτική εκπαίδευση δε θα είχα 

πρόβλημα…(να τα στείλω εκεί)» (Ο8:Καντέρ). 

Η σημασία της κοινής εκπαίδευσης μεταξύ μειονότητας και πλειονότητας 

τονίστηκε και από την Αΐσέν (Ο9). Προτάθηκε επιπλέον να υπάρχει μάθημα επιλογής  

τουρκικών για όσους θέλουν, να μπορούν να παρακολουθούν και οι χριστιανοί.  

Το θέμα αυτό δε φάνηκε να έχει απασχολήσει τον Μπαρίς (Ο10) στο 

παρελθόν και η ερώτηση μας φάνηκε να τον αιφνιδιάζει. Όπως μας είπε τελικά, δεν 

έχει στο μυαλό του κάτι καλύτερο από τις σημερινές επιλογές.  

Τέλος, για τον Ονούρ (Ο11) η σημασία της ελληνομάθειας και της κοινής 

εκπαίδευσης για κάθε έλληνα πολίτη παίζει το βασικό ρόλο. Υποστηρίζοντας το 

δημόσιο σχολείο μας είπε τα παρακάτω:  

«Δε χρειάζεται σε μια δημοκρατική χώρα να χωρίζουμε την εκπαίδευση. Αφού 

κάποιος ζει στην Ελλάδα πρέπει να μάθει ελληνικά» (Ο11:Ονούρ). 

 Ανιχνεύοντας τις κοινές τάσεις στα λεγόμενα των γονέων διαπιστώνουμε 

πρώτον, ότι πολλοί γονείς δήλωσαν ξεκάθαρα την προτίμηση τους για μια ενιαία 

εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα και κοινά βιβλία για όλα τα 

παιδιά (Χασάν:Ο1, Φουρκάν:Ο2, Γιλμάζ:Ο5, Γκιουλμπαχάρ:Ο6, Αΐσέν:Ο9, 

Ονούρ:Ο11). Στην περίπτωση της Μουζιφέρ (Ο7) φάνηκε να υποστηρίζεται το 

δημόσιο σχολείο χωρίς όμως να δίνεται έμφαση στη σημασίας της κοινής 

εκπαίδευσης. Δεύτερον, σε τρεις οικογένειες (Εμρέ:Ο3, Καδριέ:Ο4, Καντέρ:Ο8) 
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φαίνεται ότι η επιλογή του μειονοτικού σχολείου θα ήταν πολύ πιθανή και ίσως 

προτιμητέα αρκεί να πληρούσε τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν θέσει με έμφαση στο 

υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Στις οικογένειες αυτές φαίνεται ότι η επιδίωξη 

της ελληνομάθειας και ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι ο βασικός λόγος 

απόρριψης του μειονοτικού σχολείου. Μια πιθανή βελτίωση του επιπέδου της 

μειονοτικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι θα  ‘έλυνε τα χέρια’ σε όσους γονείς επιθυμούν 

μια ποιοτικότερη εκπαίδευση η οποία όμως να συμπεριλαμβάνει και την τουρκική 

γλώσσα εντός του προγράμματός της. Αυτό θα επέλυε ίσως κάποια από τα γονικά 

διλήμματα που προαναφέρθηκαν.  

Αναφορικά με το θέμα της απουσίας της διδασκαλίας των τουρκικών από τα 

δημόσια σχολεία, κάποιοι γονείς αναφέρθηκαν στο θέμα δίνοντάς μας κάποιες 

προτάσεις για την επίλυσή του. Σύμφωνα με κάποιους θα μπορούσε να γίνεται 

διδασκαλία τουρκικών εντός του δημοσίου σχολείου ως προαιρετικό μάθημα και 

μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας. Μάλιστα προτάθηκε και η προαιρετική διδασκαλία 

του σε όλα τα παιδιά (μειονοτικούς και πλειονοτικούς). Σε άλλες περιπτώσεις 

αναφέρθηκε η διδασκαλία των τουρκικών εκτός του σχολείου, σε ιδιωτικό 

φροντιστήριο ή σε απογευματινά μαθήματα για όποιον το θέλει. Σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε καθόλου το θέμα αυτό. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το 

γεγονός ότι η Τουρκική δεν είναι η μητρική όλων των οικογενειών της έρευνάς μας, 

παρατηρούμε ότι σε γενικότερο βαθμό οι γονείς δε φάνηκε να διεκδικούν με 

συστηματικό και συνειδητοποιημένο τρόπο την εισαγωγή του μαθήματος των 

τουρκικών στο δημόσιο σχολείο, παρόλο που κάποιοι από αυτούς φαίνεται να 

επιθυμούν τα παιδιά τους να μάθουν και τα τουρκικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί η Γκιουλμπαχάρ (Ο6), η μητέρα μιας τουρκόφωνης οικογένειας με μια 

γλωσσική πολιτική που φαίνεται να προωθεί την τουρκική γλώσσα στο χώρο του 

σπιτιού. Παρόλαυτά όμως, μοιάζει να μην ακολουθεί συνειδητοποιημένη πολιτική 

γλωσσικής διαχείρισης, καθώς δε γίνονται από την οικογένεια οργανωμένες 

προσπάθειες διδασκαλίας της Τουρκικής. Η απουσία αναφοράς της εισαγωγής της 

Τουρκικής στο δημόσιο σχολείο και η μετάθεση ευθύνης στον εξωσχολικό χώρο 

(φροντιστήριο) αποτελεί ένα παράδειγμα της απουσίας οργανωμένης και συνειδητής 

διεκδίκησης ενός σημαντικού για τη γλωσσική διατήρηση της μητρικής γλώσσας 

δικαιώματος. 
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8.5.1 Συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα των γονέων για τη δημόσια 

εκπαίδευση 

 

Το γεγονός ότι οι γονείς της έρευνάς μας επέλεξαν τη δημόσια εκπαίδευση 

έναντι της μειονοτικής αποτελεί μια επιλογή βαρύνουσας σημασίας για το 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους. Η απόφαση αυτή 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τις γλωσσικές πολιτικές που εφαρμόζονται 

διαχρονικά στις οικογένειες καθορίζοντας εν πολλοίς και το μέλλον των γλωσσών 

που χρησιμοποιούνται από αυτές. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι οι εκπαιδευτικές αυτές αποφάσεις δεν πάρθηκαν αβίαστα και 

αποτέλεσαν προϊόν συνειδητής και μελετημένης επιλογής. Σε καμία από τις 

περιπτώσεις μας η επιλογή αυτή δε συνδέθηκε με λόγους αναγκαιότητας όπως π.χ. η 

απουσία μειονοτικού σχολείου πλησίον της οικίας
30

. Σε κάποιες οικογένειες 

(Χασάν:Ο1, Εμρέ:Ο3, Γιλμάζ:Ο5, Μουζιφέρ:Ο7, Αΐσέν:Ο9, Ονούρ:Ο11) η επιλογή 

αυτή δηλώθηκε ως αυτονόητη και δε φάνηκε να υπήρξαν μεγαλές αμφιταλαντεύσεις. 

Στις υπόλοιπες οικογένειες φάνηκε να υπήρξαν διλήμματα και δισταγμοί για την 

επιλογή της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Χαρακτηριστική είναι η πρακτική δύο 

οικογενειών που έγραψαν τα παιδιά τους αρχικά στο μειονοτικό και κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους τα μετέγγραψαν στο δημόσιο (Εμρέ:Ο3, Γκιουλμπαχάρ:Ο6). 

Οι γονείς έχοντας στην διάθεση τους δύο επιλογές φαίνεται να ζύγισαν τα 

θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης και να επέλεξαν (άλλοι ευκολότερα και 

άλλοι δυσκολότερα) ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 

στόχους που έχουν θέσει για την οικογένειά τους. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι λόγοι 

επιλογής του δημόσιου σχολείου και της μη επιλογής του μειονοτικού αποτελούν 

συγκοινωνούντα δοχεία. Οι λόγοι απόρριψης του μειονοτικού αποτέλεσαν τους 

βασικούς λόγους επιλογής του δημοσίου. 

                                                             
30

 Τα μέλη της μειονότητας στην πόλη της Ξάνθης σε περίπτωση που επιλέξουν την μειονοτική 

εκπαίδευση έχουν στη διάθεση τους μόνο δύο μειονοτικά σχολεία. Εχουν παρατηρηθεί προσωπικά από 

τον ίδιο τον ερευνητή περιπτώσεις όπου γονείς επιθυμούσαν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία 

αυτά και δεν μπορούσαν λόγω πληρότητας. 
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 Όλοι οι γονείς έθεσαν ως κεντρικό γλωσσικό στόχο για τα παιδιά τους την 

ελληνομάθεια. Έχοντας στο μυαλό τους ως βασικό κριτήριο την καλή γνώση των 

ελληνικών επιλέγουν συνειδητά να μη στείλουν τα παιδιά τους στο μειονοτικό 

σχολείο. Όπως είδαμε, ένας από τους βασικότερους λόγους απόρριψης του 

μειονοτικού σχολείου είναι η πεποίθηση ότι τα παιδιά εκεί δε μαθαίνουν καλά καμία 

γλώσσα και ότι αποτελεί μια εκπαίδευση κατώτερης ποιότητας από τη δημόσια. Η 

μικρή έμφαση που κατά την άποψη τους δίνεται στην ελληνική γλώσσα αλλά και το 

χαμηλό επίπεδο των δασκάλων του τουρκόφωνου προγράμματος αποτέλεσαν τους 

βασικότερους λόγους που αναφέρθηκαν. Οι προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες 

των γονέων από τα μειονοτικά και τα δημόσια σχολεία (ως μαθητές αλλά και ως 

γονείς μαθητών που φοίτησαν σε αυτά) αλλά και οι εμπειρίες άλλων οικογενειών 

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων τους. 

 Η επιλογή αυτή, όπως είδαμε, δεν είναι πάντα εύκολη για όλους τους γονείς. 

Η θέαση του μειονοτικού σχολείου ως την αυτονόητη επιλογή για ένα μέλος της 

μειονότητας και οι ταυτοτικές συνδηλώσεις της κάθε εκπαιδευτικής επιλογής σε 

συνδυασμό με την επιθυμία αρκετών γονέων να μάθουν τα παιδιά τους την τουρκική 

γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει σε αρκετούς γονείς αισθήματα σύγχυσης, 

αβεβαιότητας και εσωτερικών συγκρούσεων. Η επιθυμία της καλής γνώσης των 

ελληνικών είναι πιθανό να συγκρούεται με την επιθυμία της μη απόκλισης από τη 

μειονοτική ταυτότητα και συνεπώς της επαρκούς γνώσης των τουρκικών. Σε όσες 

οικογένειες της έρευνάς μας υπηρξαν τέτοια διλήμματα φαίνεται ότι η επιθυμία για 

μια ποιοτικότερη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση η επένδυση στην ελληνική γλώσσα 

έγειραν την πλάστιγγα προς τη μεριά της δημόσιας εκπαίδευσης. Επιπλέον ελάχιστοι 

γονείς ανέφεραν ότι συνάντησαν αντιδράσεις για την επιλογή της δημόσιας 

εκπαίδευσης, ειδικά όσοι διαβιούν στην πόλη της Ξάνθης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

αρκετών γονέων οι αντιστάσεις απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση έχουν αρχίσει να 

χαλαρώνουν, καθώς οι γονείς με βάση τις εμπειρίες τους αλλά και αυτές άλλων 

γονέων έχουν αρχίσει να αλλάζουν τις στάσεις τους και συνεπώς τις εκπαιδευτικές 

επιλογές τους. Φαίνεται ότι τα θετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά μέτρα που 

πάρθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και έπειτα ανοίγοντας το μεχρι τότε 

‘κλειστό’ για τα μέλη της μειονότητας δρόμο της ανώτερης και ανώτατης 

ελληνόγλωσης εκπαίδευσης συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Η εικόνα που έχουν οι γονείς για την πορεία του παιδιού τους στη δημόσια 

εκπαίδευση και για το αν αυτή είναι επιτυχημένη παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαχρονική διαμόρφωση των πεποιθήσεων και γλωσσικών πρακτικών τους. Οι 

περισσότεροι γονείς φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι με την πρόοδο των παιδιών 

τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, απο την έναρξη της σχολικής τους ζωής όλα τα 

παιδιά βελτίωσαν τις προφορικές ικανότητες και τη συχνότητα χρήσης των 

ελληνικών τους. Επιπλέον, παρά τα προβλήματα που δηλώθηκαν απο δύο γονείς 

(Καδριε:Ο4, Γιλμάζ:Ο5) όλα τα παιδιά φαίνεται να έχουν κατακτήσει ικανότητες 

εγγραματισμού στην Ελληνική, κάτι το λογικό καθώς έχουν την υποστήριξη της 

οργανωμένης εκπαίδευσης του δημόσιου σχολείου. Στην ερώτησή μας για τη 

γενικότερη εικόνα των γονέων για το δημόσιο σχολείο διαπιστώσαμε ότι  αυτοί είναι 

ευχαριστημένοι. Ειδική μνεία έγινε απο αρκετούς γονείς για την ποιότητα και το 

ενδιαφέρον των δασκάλων για τα παιδιά τους. Ως ιδιαίτερα θετικό αναφέρεται το 

γεγονός ότι, παρά τις ανησυχίες κάποιων γονέων ότι μπορεί τα παιδιά τους να 

αντιμετωπίσουν φαινόμενα διακρίσεων, αυτό δε συνέβη. Σε γενικές γραμμές φαίνεται 

ότι η θετική εικόνα και η καλή συνεργασία με τους δασκάλους υπερισχύει των 

προβλημάτων που είναι πολύ πιθανόν να συναντούν κατά της διάρκεια της σχολικής 

πορείας των παιδιών τους.  

Αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα 

τις γλωσσικές ιδεολογίες των γονέων αντλήθηκαν στη συζήτησή μας για το ποια θα 

ήταν η ιδανική εκπαίδευση πέρα απο τις σημερινές επιλογές. Το ερώτημα αυτό είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεδομένης της ολιγωρίας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος να παρέχει εκπαιδευτική στήριξη στις μειονοτικές γλώσσες (στην 

περίπτωση μας την τουρκική) και του γεγονότος ότι αρκετοί γονείς της έρευνάς μας 

δήλωσαν ότι επιθυμούν τα παιδιά τους να μάθουν και την τουρκική γλώσσα. 

Διαπιστώνουμε ότι παρά τη δηλωμένη αυτή επιθυμία, οι γονείς δε φαίνεται να 

διεκδικούν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο τη διδασκαλία των τουρκικών στο 

δημόσιο σχολείο. Όσοι απο τους γονείς ανέφεραν την εισαγωγή τους στο δημόσιο 

σχολείο το πρότειναν ως προαιρετικό μάθημα. Άλλοι γονείς, ακόμα και τουρκόφωνοι, 

μετατόπισαν την ευθύνη διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας στον εξωσχολικό χώρο 

και εκτός του βασικού σχολικού προγράμματος (ιδιωτικά φροντιστήρια, τμήματα 

μετά το σχολείο). Διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους γονείς δε φαίνεται να 
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υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι το σχολείο έχει υποχρέωση να παρέχει δίγλωσση 

εκπαίδευση, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του και τις οικογενειακές γλώσσες των 

μαθητών του. Όπως είδαμε και απο τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η παροχή 

εκπαίδευσης στην εθνοτική γλώσσα (αν και δε φαίνεται να επαρκεί από μόνη της) 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μεταβίβαση της στις επόμενες γενιές (Fishman 

1991:369). Αυτό είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει την επίσημη 

ελληνική εκπαίδευση αλλά και όσους γονείς επιθυμούν να διατηρήσουν την 

οικογενειακή γλώσσα παράλληλα με την άριστη κατάκτηση της ελληνικής. 

Στις προτάσεις τους για το ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα οι περισσότεροι 

γονείς τόνισαν τη σημασία που δίνουν σε μια ενιαία εκπαίδευση για όλους τους 

έλληνες πολίτες (ανεξαρτήτως θρησκείας) με κοινά βιβλία και πρόγραμμα. Κάποιοι 

γονείς υπερασπίστηκαν το δημόσιο σχολείο όπως αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή. 

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η θέση τριών γονέων (Εμρέ:Ο3, Καδριέ:Ο4, Καντέρ:Ο8) 

σύμφωνα με την οποία το μειονοτικό σχολείο θα ήταν μια πολύ πιθανή επιλογή αν 

βελτίωνε αυτό που θεωρούν παθογένεια του, την καλύτερη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας. Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι η αυξανόμενη τάση επιλογής του δημοσίου 

σχολείου και οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή δεν μπορεί να ειδωθεί μονοσήμαντα. Για 

πολλούς γονείς η επιλογή του δημόσιου σχολείου δεν είναι αυτονόητη και 

επηρεάζεται απο τις γενικότερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις.  
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Κεφάλαιο 9. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 

Στην παρούσα εργασία επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τις γλωσσικές πολιτικές 

που εφαρμόζουν οι μουσουλμανικές οικογένειες του νομού Ξάνθης που στέλνουν τα 

παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο. Για να γίνουν κατανοητές οι πολιτικές 

αυτές διερευνήσαμε τις γλωσσικές πρακτικές, τη γλωσσική ιδεολογία και πεποιθήσεις 

και τη γλωσσική διαχείριση που πιθανώς εφαρμόζεται στις οικογένειες αυτές. Τέλος, 

επιδιώξαμε να εντοπίσουμε τους λόγους που προτίμησαν το δημόσιο έναντι του 

μειονοτικού σχολείου αλλά και τη γενικότερη οπτική και επιθυμίες τους για την 

εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Η τάση διεύρυνσης της φοίτησης μουσουλμάνων μαθητών στα δημόσια 

δημοτικά σχολεία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 

φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις σε κοινωνικό, ιστορικό, γλωσσικό, 

κοινωνιογλωσσολογικό και πολιτικό επίπεδο. Διερευνώντας τις γλωσσικές πολιτικές 

των οικογενειών της έρευνάς μας διαπιστώνουμε ότι πίσω από τις γλωσσικές 

πρακτικές, ιδεολογία και πεποιθήσεις, οικογενειακές προσπάθειες γλωσσικής 

διαχείρισης αλλά και εκπαιδευτικές επιλογές της κάθε οικογένειας κρύβονται 

συνεχείς μετασχηματισμοί που έρχονται ως φυσικό επακόλουθο μιας εξελισσόμενης 

κοινωνικής πραγματικότητας.  

Μέσω της έρευνας μας δεν καθίσταται εφικτό να αναλυθούν εις βάθος 

φαινόμενα γλωσσικής διατήρησης/μεταστροφής των οικογενειών αυτών αλλά 

βασιζόμενοι στο γενικότερο πολιτικο-ιστορικό και κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 

της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ.Θρακης, σε συνδυασμό με τη θεωρητική 

επισκόπηση που προηγήθηκε θεωρούμε εφικτή την άντληση κάποιων χρήσιμων 

στοιχείων-ενδείξεων για το θέμα αυτό. 

Εξετάζοντας τις γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών της έρευνάς μας σε 

σχέση με τη γλωσσική ιδεολογία και πεποιθήσεις και τη γλωσσική διαχείριση 
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διαπιστώνουμε ότι η ελληνική και η τουρκική γλώσσα επεκτείνονται εις βάρος της 

Πομακικής. Η γλωσσική χρήση των νεότερων γενιών, ιδιαίτερα των πομακόφωνων 

οικογενειών, φαίνεται να ευνοεί την πλειονοτική ελληνική γλώσσα κατά κύριο λόγο 

και δευτερευόντως την ισχυρότερη μειονοτική γλώσσα, την τουρκική. Παρόλο που οι 

περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι επιλέγουν την οικογενειακή γλώσσα όταν 

απευθύνονται ο ένας στον άλλον ή προς τα παιδιά, φαίνεται ότι στις νεότερες γενιές η 

χρήση της Ελληνικής (ιδιαίτερα στις πομακόφωνες οικογένειες) και της Τουρκικής 

αυξάνεται ραγδαία. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η σημαντικότατη επιρροή που 

φαίνεται να ασκούν τα κοινωνικά δίκτυα, οι παρέες και ειδικά το σχολείο στις 

γλωσσικές πρακτικές των οικογενειών. Η διευρυνόμενη συμμετοχή των παιδιών των 

οικογενειών σε ελληνόφωνα δίκτυα αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 

κοινωνικοποίησης στην ελληνική γλώσσα. Το δημόσιο σχολείο, με τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται εντός του φαίνεται να ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία 

μικτών ομάδων ομηλίκων. Η επιρροή του σχολείου γίνεται εμφανής και στις 

γλωσσικές πρακτικές εντός του σπιτιού. Ο συσχετισμός τους με τα θέματα του 

σχολείου και τις σχολικές πρακτικές σε συνδυασμό με τη σταθερή επιδίωξη της 

ελληνομάθειας ενισχύει τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στις οικογένειες αυτές. Το 

γεγονός αυτό γίνεται εμφανές και μέσα από τις οικογενειακές πρακτικές (ως προϊόν 

συνειδητής γλωσσικής διαχείρισης ή μη) που σχετίζονται με τη χρήση μέσων 

ψυχαγωγίας. Παρόλο που σε λίγες οικογένειες αναφέρθηκε η ενίσχυση των γλωσσών 

της οικογένειας με εξωσχολικό έντυπο υλικό (αναφέρθηκε μόνο η ελληνική γλώσσα) 

εντούτοις σε όλες τις οικογένειες ασκείται η προβλεπόμενη ενασχόληση με το έντυπο 

υλικό του σχολείου που ως στόχο έχει την προώθηση του εγγραματισμού στα 

ελληνικά. Γίνεται εμφανές ότι με αυτό τον τρόπο ο εγγραματισμός στην ελληνική 

γλώσσα αποκτά ένα σταθερό προβάδισμά έναντι του εγγραματισμού στην Τουρκική, 

δεδομένου ότι ο δεύτερος δεν έχει τη στήριξη της οργανωμένης εκπαίδευσης, ούτε 

φαίνονται να γίνονται ενέργειες με σκοπό την υποστήριξη του.  

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, παρ’όλες τις συνθήκες που 

περιγράψαμε παραπάνω όσον αφορά τον εγγραματισμό στην τουρκική γλώσσα, 

αυτός φαίνεται να έχει επιτευχθεί σε έξι περιπτώσεις από τις οικογένειες της έρευνάς 

μας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που σύμφωνα με 

τους γονείς κατέχει η τηλεόραση στην προώθηση του εγγραματισμού στην τουρκική 



173 

 

γλώσσα. Επιβέβαιώνοντας ένα γνωστό φαινόμενο που παρατηρείται στη 

μουσουλμανική μειονότητα της Δ.Θράκης, στις περισσότερες οικογένειες της 

έρευνάς μας αναφέρθηκε η κατοχή τουρκικής δορυφορικής κεραίας. Η δυνατότητα 

των οικογενειών αυτών να παρέχουν στα παιδιά τους γλωσσικά ερεθίσματα στην 

επίσημη τουρκική γλώσσα και η προτίμηση που φαίνεται να δείχνουν στην τουρκική 

τηλεόραση έναντι της ελληνικής φαίνεται να λειτουργεί ως μια, εν πολλοίς, 

ασυνείδητη πρακτική γλωσσικής διαχείρισης. Το γεγονός αυτό φαίνεται να 

λειτουργεί ως αντίβαρο στην έλλειψη οργανωμένης προσπάθειας κατάκτησης του 

εγγραματισμού στα τουρκικά. Επιπλέον, η ομοιότητα του τουρκικού αλφαβήτου προς 

το λατινικό (π.χ αγγλική γλώσσα) και η επίδραση των μεγάλων αδερφών στα μικρά 

φαίνεται να ενισχύουν τον εγγραματισμό στα τουρκικά. 

Όσον αφορά τις προσπάθειες γλωσσικής διαχείρισης των γλωσσών του 

ρεπερτορίου τους, διαπιστώνουμε ότι στις οικογένειες της έρευνάς μας δεν 

εφαρμόζεται κάποια ρητή και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των 

οικογενειακών γλωσσών (πομακικά και τουρκικά). Ειδικά στην περίπτωση της 

Πομακικής φαίνεται ότι για μερικές οικογένειες το γεγονός ότι η Πομακική είναι 

γλώσσα προφορική και χωρίς μεγάλη, κατά τη γνώμη τους, εργαλειακή αξία, 

λειτουργεί ως αποθαρρυντικός παράγοντας για να επιδιωχθεί η προώθηση της και 

εκφράζονται συναισθήματα απογοήτευσης και παραίτησης προς αυτή. Ακόμα και 

στις οικογένειες όπου η Πομακική αναφέρθηκε ως γλώσσα σημαντική για την 

ταυτότητα τους και φαίνεται να κατέχει ισχυρή θέση στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο, 

φαίνεται να υπάρχει μια επαναύπαση όσον αφορά το μέλλον της. Παρόλο που απ’ 

ό,τι φαίνεται στις νεότερες γενιές η τουρκική και ελληνική γλώσσα άρχισαν να 

επεκτείνονται εις βάρος της Πομακικής αυτό δε φάνηκε να συνειδητοποιείται άμεσα 

από τους γονείς.  

Η τουρκική γλώσσα από την άλλη πλευρά βρίσκεται σε καλύτερη θέση και 

έχει μεγαλύτερο κύρος από τα πομακικά. Στηρίζεται από τα ισχυρά τουρκόφωνα 

κοινωνικά δίκτυα και όπως φαίνεται από τις οικογένειες της έρευνάς μας στις 

περισσότερες περιπτώσεις τονίζεται η χρησιμότητά της πρωτίστως για την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της μειονότητας. Επιπλέον, η Τουρκική αποκτά 

ιδιαίτερη ισχύ μέσω της τηλεόρασης και της θρησκείας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

αυτή εκπροσωπείται στην επίσημη μειονοτική εκπαίδευση, στην οποία η πλειονότητα 
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της μουσουλμανικής μειονότητας εξακολουθεί να στέλνει τα παιδιά της. Παρόλαυτά 

από τις συζητήσεις μας με τους γονείς διαπιστώνουμε ότι ο κεντρικός στόχος 

γλωσσικής διαχείρισης στο σπίτι (αν και δε δηλώνεται πάντα ρητά) φαίνεται να είναι 

η κατάκτηση της ελληνομάθειας και όχι η καλλιέργεια της Τουρκικής.  

Ξεχωρίσαμε τρείς ομάδες γονέων με βάση την επιθυμία τους να καλλιεργηθεί 

η τουρκική γλώσσα στο χώρο του σπιτιού. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η 

τρίτη ομάδα γονέων η οποία είναι τουρκόφωνη και επέδειξε τη μεγαλύτερη επιθυμία 

να διατηρηθεί η οικογενειακή τους γλώσσα συμπλέει στην πράξη με τη δεύτερη 

ομάδα γονέων η οποία επιθυμεί μεν να μάθουν τα παιδιά τους τουρκικά αλλά αυτό δε 

φαίνεται να είναι το βασικό τους μέλημα. Η προφορική καλλιέργειά της μοιάζει να 

είναι αρκετή για κάποιες από τις οικογένειες αυτές. Και στις δύο ομάδες δε φαίνεται 

να γίνονται οργανωμένες προσπάθειες να καλλιεργηθεί ο εγγραματισμός στα 

τουρκικά καθώς υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι τα τουρκικά θα έρθουν φυσικά μέσω 

της τηλεόρασης, των ομάδων ομηλίκων και της καθημερινής προφορικής τριβής με 

αυτή.  Όπως και στη περίπτωση των πομακόφωνων γονέων με τα πομακικά έτσι κι 

εδώ ίσως οι γονείς θεωρώντας ως δεδομένη την ισχυρή θέση των τουρκικών δε 

φαίνεται να ανησυχούν για το μέλλον τους. Η απουσία διεκδίκησης εκ μέρους των 

γονέων της εισαγωγής του μαθήματος των τουρκικών στη δημόσια εκπαίδευση 

αποτελεί μια όψη αυτής της στάσης.   

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλη τη δηλωμένη επιθυμία αρκετών γονέων 

για τη διατήρηση των οικογενειακών γλώσσων η μόνη οργανωμένη και συστηματική 

υποστήριξη που παρέχεται εντός του σπιτιού φαίνεται να είναι προς την ελληνική 

γλώσσα. Η μεγάλη εργαλείακή αξία που αποδίδεται από τους γονείς στην Ελληνική 

και η σημασία της για το μέλλον και την ισότιμη συμμετοχή του μουσουλμάνου 

πολίτη στην ελληνική κοινωνία φαίνεται να αποτελούν σημαντικά κριτήριά 

γλωσσικής επιλογής για τις περισσότερες από τις οικογένειες της έρευνάς μας. Η 

συνειδητή και μελετημένη απόφαση όλων των γονέων να στέιλουν τα παιδιά τους στο 

δημόσιο σχολείο αποτελεί τη μεγαλύτερη ένδειξη αυτού του γεγονότος, καθώς 

δηλωμένος στόχος όλων υπήρξε η ελληνομάθεια. Σε καμία περίπτωση δε φαίνεται να 

επιλέχθηκε η δημόσια εκπαίδευση για λόγους αναγκαιότητας. Φαίνεται όμως, ότι η 

επιλογή της δημόσιας εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε μια αυτονόητη ενέργεια για όλους 

τους γονείς. Η γενικότερη πεποίθηση ότι η δημόσια εκπαίδευση ξεπερνάει τη 
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μειονοτική σε ποιοτικούς όρους και ότι οδηγεί στην καλύτερη γνώση των ελληνικών 

και εν επεκτάσει στην κατάκτηση περισσότερων εφοδίων για την επιτυχία των 

παιδιών τους, μοιάζει να υπερίσχυσε των ταλάντεύσεων και πιθανώς ταυτοτικών 

αναστολών πολλών γονέων για την ορθότητα της απόφασής τους
31

. Το γεγονός αυτό 

σε σχέση με τις στάσεις και τις ιδεολογίες των γονέων της ερευνάς μας αναφορικά με 

τις γλώσσες του ρεπερτορίου τους αλλά και την αίσθηση της προσωπικής τους 

ταυτότητας επιβεβαιώνει κάποια από τα σημεία της σχετικής συζήτησης που 

παραθέσαμε στο υποκεφάλαιο 3.1.2. Φαίνεται ότι οι γονείς κατανοώντας τις εξελίξεις 

της κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας (και τις δυσκολίες και ανασφάλειες που 

φαίνεται να γεννά η πρόσφατη οικονομική κρίση) επιδιώκουν την ισότιμη ένταξή των 

παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία και την παροχή των περισσότερων δυνατών 

εκπαιδευτικών εφοδίων για την επίτευξη αυτού, ασχέτως της αίσθησης της εθνοτικής 

τους ταυτότητας
32

. Έτσι η εθνοτική διάσταση της ταυτότητάς τους (το αν νιώθουν 

Πομάκοι, Τούρκοι ή Ελληνες ή συνδυασμό κάποιων από αυτά) δεν αποκλείει το να 

νιώθουν όλοι έλληνες πολίτες. Πράγματι οι περισσότεροι γονείς της έρευνάς μας 

τόνισαν τη σημασία της ιδιότητας του έλληνα πολίτη. Έτσι λοιπόν καμιά από τις 

ταυτοτικές συνισταμένες δεν πρέπει να θεωρείται ως σταθερό και αμετάβλητο 

κομμάτι της συνείδησής τους αλλά μεταβλητό και πολυσήμαντο
33

. Οι εμπειρίες που 

αποκομίζουν οι γονείς εντός της εξελισσόμενης κοινωνικοπολιτισμικής 

πραγματικότητας και ο τρόπος που αυτή βιώνεται οδηγούν σε συνεχή εξέλιξη τις 

γλωσσικές ιδεολογίες τους αλλά και την αίσθηση της προσωπικής τους ταυτότητας.     

Όπως είδαμε, (Υποκ. 6.2.2) η θεσμική αδράνεια που χαρακτηρίζει σε μεγάλο 

βαθμό τη μειονοτική εκπαίδευση και η έντονη πολιτικοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

ζητήματος που εμπλέκει πολλές φορές σε άγονο διάλογο την Ελλάδα, την Τουρκία 

και τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης (με τους εκπροσώπους της σε 

κεντρικό ρόλο) φέρνει τους γονείς μπροστά σε διλήμματα που απαιτούν ‘δύσκολες’ 

αποφάσεις. Οι άρρητες προσπάθειες του ελληνικού κράτους να στρέψουν τη 

μειονότητα προς τη δημόσια εκπαίδευση
34

 χωρίς όμως να παρέχουν μια εναλλακτική 

δημόσια εκπαίδευση όπου το πολιτισμικό, γλωσσικό και κοινωνικό κεφάλαιο των 

μειονοτικών μαθητών να είναι πηγή εμπλουτισμού της τάξης δε δίνει πολλές 
                                                             
31

 Δες Ασκούνη 2006:170 
32

 Δες Τρουμπέτα 2001:124 
33

 Δες Michail 2003, Ασκούνη 2006:38-39 
34
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εναλλακτικές επιλογές στους μουσουλμάνους γονείς. Από την άλλη πλευρά, η 

περιχαράκωση πολλών εκπροσώπων και μελών της μειονότητα πίσω από τον 

μουσουλμανικό χαρακτήρα της μειονοτικής εκπαίδευσης πέρα από τις δυσκολίες που 

δημιουργεί στις όποιες προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης της μειονοτικής 

εκπαίδευσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και την άσκηση άτυπων πιέσεων προς γονείς με 

διαφορετικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικές στρατηγικές
35

. Στην δική μας έρευνα πέρα 

από ελάχιστες εξαιρέσεις δε φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι η 

εκπαιδευτικές αυτές στρατηγικές έχουν αρχίσει να γίνονται δεκτές από μεγάλο μέρων 

των γονέων και με το πέρασμα των χρόνων οι αντιδράσεις γίνονται λιγότερες 

ποιοτικά και ποσοτικά. 

 Κατά την άποψη μας θα ήταν θεμιτό να υπάρξει η πρόνοια εκ μέρους του 

κράτους της παροχής μιας εκπαίδευσης που να ενσωματώνει το πολιτισμικό, 

γλωσσικό και κοινωνικό κεφάλαιο όλων των μαθητών που υπάγονται σε αυτήν. Μιας 

εκπαίδευσης κοινής για τα μέλη της μειονότητας και της πλειονότητας η οποία να 

διακρίνεται από την εφαρμογή των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με 

απώτερο στόχο την προώθηση της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της 

ισότητας όλων των μελών της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως γλώσσας, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων κ.α. 

Η οικονομική αβεβαιότητα που παρατηρείται από την έναρξη της κρίσης στην 

Ελλάδα και τα αυξανόμενα προβλήματα στην εκπαίδευση αλλά και στον κοινωνικό 

ιστό δεν μας επιτρέπουν να προδικάζουμε ότι αυτή η στροφή των μουσουλμάνων 

γονέων προς την δημόσια εκπαίδευση πρόκειται να γενικευτεί ή να συνεχίσει να 

ενισχύεται. Οι αποφάσεις των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους και για τις 

γλώσσες του σπιτιού, οι ιδεολογίες και πεποιθήσεις τους, οι πρακτικές τους και 

γενικότερα οι γλωσσικές πολιτικές τους βρίσκονται σε μια συνεχώς μεταβαλλούμενη 

κατάσταση η οποία βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με τις γενικότερες κοινωνικο-

πολιτικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις. Χαρακτηριστική 

είναι η θέση τριών γονέων της έρευνάς μας οι οποίοι φαίνεται ότι θα έστελναν το 

παιδί τους στο μειονοτικό σχολείο σε περίπτωση που αυτό πληρούσε τα γλωσσικά 

και ποιοτικά κριτήρια που έχουν θέσει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε με σαφήνεια πώς θα εξελιχθεί μελλοντικά η κατάσταση αλλα μπορούμε 

                                                             
35
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να υποθέσουμε ότι όσο οι γονείς θεωρούν προς όφελος των παιδιών τους την 

κατάκτηση της ελληνομάθειας και επιθυμούν την ισότιμη ένταξη τους στα 

οικονομικά και κοινωνικά αγαθά της ελληνικής κοινωνίας, το φαινόμενο αυτό πολύ 

πιθανόν θα συνεχιστεί. 

Δεδομένης της μεταβλητότητας των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και της 

αβεβαιότητας που δημιουργεί η οικονομική κρίση θα αποτελούσε ενδιαφέρουσα η 

διερεύνηση της εξέλιξης του φαινομένου σε βάθος χρόνου. Όπως είδαμε οι 

οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτικές επιλογές της 

οικογένειεας επηρεάζονται από πλήθος ενδοοικογενεικούς αλλά και 

εξωοικογενειακούς μη γλωσσικούς παράγοντες. Έρευνες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο μέλλον με σκοπό τη διαχρονική διερεύνηση των πολιτικών 

αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν σε μια μελλοντική έρευνα να διερευνηθούν 

επιπλέον οι απόψεις των παιδιών για τα θέματα αυτά ώστε να επιτευχθεί μια 

πληρέστερη και βαθύτερη διερεύνηση των οικογενειακών γλωσσικών πολιτικών των 

μουσουλμάνικών οικογενειών του Ν. Ξάνθης. Επιπλέον, στη διερεύνηση των 

φαινομένων αυτών μπορεί να γίνει χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ ανάλυση λόγου (discource 

analysis)) δίνοντάς μας μια διαφορετική οπτική σε σχέση με αυτή την παρούσας 

έρευνας και ενισχύοντας το βάθος της διερεύνησης του φαινομένου. Τέλος, ανάλογες 

έρευνες για τις γλωσσικές πολιτικές των μουσουλμάνων γονέων που στέλνουν τα 

παιδιά τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και 

στους Ν. Ροδόπης και Ν. Έβρου ώστε να υπάρξει μια πληρέστερη και συγκριτική 

εικόνα του φαινομένου αυτού. Παίρνοντας υπόψη τις διαφορετικές 

πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μεταξύ των τριών νομών και 

διερευνώντας τις διαφορετικές οικογενειακές πολιτικές μπορούμε να αποκτήσουμε 

μια βαθύτερη και πολυδιάστατη εικόνα του φαινομένου αυτού.   
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