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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µαζική παλιννόστηση ελλήνων µεταναστών και οµογενών κυρίως κατά το
δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1970 και κατά τη δεκαετία του 1980, από τη µια,
και στη συνέχεια η µαζική είσοδος στην Ελλάδα οικονοµικών µεταναστών, από την
άλλη, είχαν σοβαρές επιπτώσεις και στην εκπαίδευση.
Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, αλλά ιδιαίτερα µετά το 1990,
βρίσκονται πολλοί εκπαιδευτικοί µπροστά στο φαινόµενο να µην µπορούν να
επικοινωνήσουν στοιχειωδώς µε τους µαθητές τους, οι οποίοι είτε είναι
παλιννοστούντες είτε, κυρίως, αλλοδαποί. Κι αυτό, όχι µόνο επειδή οι µαθητές δεν
κατέχουν την Ελληνική, αλλά και επειδή είναι φορείς άλλων, διαφορετικών
εθνοτικών, γλωσσικών, θρησκευτικών στοιχείων· µε λίγα λόγια είναι φορείς
διαφορετικού «πολιτισµικού κεφαλαίου».
Με τη συγκεκριµένη εργασία επιχειρούµε να διερευνήσουµε αν στα πλαίσια
της παρεχόµενης δηµόσιας εκπαίδευσης δίνεται ευκαιρία στους παλιννοστούντες και
αλλοδαπούς µαθητές να αξιοποιήσουν αυτό το πολιτισµικό τους κεφάλαιο.
Με παράδειγµα τα (πρώην) «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής» και
σηµερινά «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης», τα οποία θεσπίστηκαν για να
φοιτούν σε αυτά παλιννοστούντες µαθητές κυρίως από αγγλόφωνες χώρες,
επιδιώκεται, µέσα από την παρουσίαση του θεσµικού τους πλαισίου και την ανάλυση
της εκπαιδευτικής τους πράξης, να περιγραφεί αφενός µια υπάρχουσα κατάσταση και
αφετέρου να διερευνηθεί η ανταπόκρισή της στις γλωσσικές, πολιτισµικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών στους οποίους απευθύνεται.
Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, το οποίο
περιλαµβάνει τα πρώτα επτά κεφάλαια, γίνεται µια προσπάθεια να θεµατοποιηθούν οι
«θεωρητικές αφετηρίες» της εργασίας και να τεθούν έτσι οι θεωρητικές της βάσεις.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο συζητώνται οι βασικές έννοιες οι οποίες
αποτελούν βασικά εργαλεία της εργασίας και παράλληλα µέσα από την αποσαφήνισή
τους προσδιορίζεται η εννοιολογική οπτική από την οποία προσεγγίζεται το θέµα.
Παράλληλα επιχειρείται µια οριοθέτηση του αντικειµένου, θέτοντας µε αυτό τον
τρόπο τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η εργασία.
Στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια διεξοδική
θεωρητική συζήτηση των εννοιολογικών παραµέτρων του θέµατός µας, όπως
προκύπτουν και από τον τίτλο της εργασίας.
Ειδικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαµόρφωση της
πολιτιτισµικής ταυτότητας ενός ατόµου που βιώνει διπολιτισµικές και διγλωσσικές
συνθήκες διαβίωσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το φαινόµενο της διγλωσσίας, τα διάφορα είδη
διγλωσσίας και η επίδρασή της στη γνωστική ανάπτυξη του άτοµου, καθώς και οι
διάφορες γνωστικές θεωρίες της διγλωσσίας που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και
πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν, αλλά και εξακολουθούν να στηρίζονται εκπαιδευτικές
πολιτικές.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση της γλώσσας µε τον
πολιτισµό.
Τα ισχυρά και ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης παρατίθενται στο
πέµπτο κεφάλαιο στο οποίο θεµατοποιείται, επίσης, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και
αναπτύσσεται η σχέση της µε τα διάφορα δίγλωσσα µοντέλα.
Σε µια προσπάθεια κατανόησης του ερευνητικού µας πεδίου, στο έκτο
κεφάλαιο, αναλύεται διεξοδικά το φαινόµενο της µετανάστευσης και της
παλιννόστησης στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται και η εκπαίδευση των
145

παλιννοστούντων µαθητών. Επίσης, παρατίθενται µέσα από τη βιβλιογραφία τόσο οι
λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες της διασποράς να παλιννοστήσουν και τους
αλλοδαπούς να µεταναστεύσουν προς την Ελλάδα, όσο και οι επιπτώσεις της
παρουσίας αυτών των οµάδων στον ελλαδικό χώρο.
Το πρώτο µέρος κλείνει µε το έβδοµο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται η
εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα µας σχετικά µε την εκπαίδευση των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών και συζητώνται ενδεικτικά εργασίες της
γενικότερης ελληνικής βιβλιογραφίας που διερευνούν θέµατα συναφή µε το
αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας.
Το δεύτερο µέρος της εργασία περιλαµβάνει τα υπόλοιπα εννέα κεφάλαια και
αναφέρεται στην εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα «Σχολεία
Παλιννοστούντων Αττικής».
Στο όγδοο κεφάλαιο αναπτύσσεται η µεθοδολογία της έρευνας.
Παρουσιάζονται ο σκοπός και το αντικείµενο της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις,
συγκεκριµενοποιείται ο πληθυσµός και το δείγµα, γίνεται αναφορά στα ερευνητικά
εργαλεία βάσει των οποίων διεξήχθη η έρευνα και γίνεται αναφορά στη διαδικασία
διεξαγωγής της.
Στα επόµενα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται και αναλύονται τα
εµπειρικά δεδοµένα. Ωστόσο, τα ίδια τα δεδοµένα υποδεικνύουν τη διάκριση της
ανάλυσης αυτής σε δύο ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα, και συγκεκριµένα στο ένατο κεφάλαιο επιχειρείται η
επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν αφενός από τα ντοκουµέντα,
όπως Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, αλλά και αλληλογραφία, πρακτικά, εκθέσεις,
που µας παραχώρησαν οι διευθυντές των σχολείων και αφετέρου από τις
συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των µαθητών. Με βάση αυτά τα
στοιχεία επιδιώκεται να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πράξη των «Σχολείων
Παλιννοστούντων Αττικής», το πώς ερµηνεύουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων το
υπάρχον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως επίσης και να δοθεί µια πρώτη
απάντηση στο ερώτηµα, αν τα σχολεία αυτά µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο
µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης και ποιο είναι αυτό.
Στη δεύτερη ενότητα η οποία περιλαµβάνει τα υπόλοιπα έξι κεφάλαια
αναλύονται τα εµπειρικά στοιχεία που συλλέχτηκαν µε τη βοήθεια των
ερωτηµατολογίων.
∆ηµογραφικές πληροφορίες των µελών του δείγµατος, των µαθητών, των
γονιών τους και των εκπαιδευτικών παρατίθενται στο δέκατο κεφάλαιο, ενώ έµµεσα
διαφαίνονται οι κύριες µεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν τα δεδοµένα µας που
αναλύονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.
Το ενδέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρήση των γλωσσικών κωδίκων από
τους µαθητές µε διάφορους συνοµιλητές και σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις
στο σχολικό, οικογενειακό περιβάλλον καθώς και σε συνθήκες που άπτονται της
ιδιωτικής σφαίρας.
Στο δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση των παλιννοστούντων
µαθητών µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό τόσο των χωρών προέλευσης όσο και της
χώρας υποδοχής, καθώς και η αυτοεκτίµηση των µαθητών για τις γλωσσικές τους
ικανότητες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Το δέκατο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικογένεια και στον
κοινωνικοποιητικό ρόλο που ασκεί σε σχέση µε το διπολιτισµικό και διγλωσσικό
κεφάλαιο που φέρουν οι παλιννοστούντες µαθητές.
Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η στάση του σχολείου ως φορέα
καλλιέργειας της γλώσσας και του πολιτισµού των παλιννοστούντων µαθητών.
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Το δέκατο πέµπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στους αλλοδαπούς µαθητές. Αυτοί
οι µαθητές κάνουν την εµφάνισή τους στα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής» στα
µέσα της δεκαετίας του 1990. Εδώ, επιχειρείται µια πρώτη συγκριτική τοποθέτηση
της στάσης των αλλοδαπών µαθητών σε σχέση µε τους παλιννοστούντες µε γνώµονα
τα κύρια ερευνητικά ζητήµατα της εργασίας µας.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε το δέκατο έκτο κεφάλαιο, στο οποίο επιχειρείται
µια συνολική ερµηνεία των ευρηµάτων και διατύπωση κάποιων γενικότερων
συµπερασµάτων.
Για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις
θερµές µου ευχαριστίες στα µέλη της τριµελούς επιτροπής. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον
επιβλέποντα καθηγητή Μιχάλη ∆αµανάκη για την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και
ηθική συµπαράσταση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, την προτροπή του να
ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα και τη συνεχή εποπτεία του σε όλα τα στάδια της
παρούσας εργασίας. Θερµές ευχαριστίες, επίσης, στον καθηγητή Γεώργιο Μάρκου
για τις χρήσιµες υποδείξεις στην οριοθέτηση του ερευνητικού ζητήµατος και τη
γενικότερη διαµόρφωση της εργασίας καθώς και στον καθηγητή Νικόλαο
Παπαδογιαννάκη για το συνεχές ενδιαφέρον και την υποστήριξή του. Ευχαριστώ,
ακόµη, την επίκουρη καθηγήτρια Ασπασία Χατζηδάκη για τις ωφέλιµες
παρατηρήσεις της στα θέµατα της διγλωσσίας.
Τέλος, ευχαριστίες οφείλω στους ∆ιευθυντές των «Σχολείων
Παλιννοστούντων Αττικής», Α. Παπαγιάννη, Γ. Κουγιούφα, Μ. Βελτσίστα, Θ.
Γκιζέλη, Α. Μπούρα, Ι. Κακούρη, στην εκπαιδευτικό Β. Σιούτη, αλλά και σε όλα τα
µέλη των Συλλόγων ∆ιδασκόντων των παραπάνω σχολείων, στους µαθητές και στους
γονείς τους, χωρίς την συµβολή των οποίων δε θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η
έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ
1. Συζήτηση βασικών εννοιών και οριοθέτηση του αντικειµένου
1.1. Συζήτηση βασικών εννοιών
Η µεταναστευτική κίνηση που παρατηρείται στην Ελλάδα κατά το δεύτερο
ήµισυ του 20ου αιώνα δικαιώνει το χαρακτηρισµό που κατά καιρούς τής έχουν δώσει
οι διάφοροι ερευνητές, "χώρα µεταναστευτική"1. Ο χαρακτηρισµός όµως αυτός, στην
περίοδο που εξετάζουµε, έχει αλλάξει εννοιολογικό περιεχόµενο. ∆εν αναφέρεται
στην αποδηµία (emigration) Ελλήνων προς το εξωτερικό, αλλά στην είσοδο στην
Ελλάδα ατόµων και οµάδων που είτε παλιννοστούν (repatriate) είτε µεταναστεύουν
(immigrate) για πρώτη φορά στη χώρα µας.
Οι οµάδες αυτές, που από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχουν αρχίσει να
εισέρχονται στη χώρα, µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω τέσσερις
κατηγορίες:
1. Έλληνες µετανάστες που µετά από µακροχρόνια παραµονή σε ευρωπαϊκές
και υπερπόντιες χώρες επιστρέφουν µαζί µε τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους.
2. Έλληνες της διασποράς2 που εγκαταλείπουν τα διάφορα παροικιακά κέντρα
του Ελληνισµού, για να εγκατασταθούν για πρώτη φορά στη µητρόπολή τους, όπως
οι οµογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία που
εισέρχονται κατά µεγάλα κύµατα στην Ελλάδα από το 1988 και το 1990, αντίστοιχα.
3. Πολιτικοί πρόσφυγες που µετά τον εµφύλιο πόλεµο είχαν καταφύγει στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και επαναπατρίζονται στην χώρα τους
(Γ.Γ.Α.Ε.,1992:40, H. Εµκε-Πουλοπούλου, 1986:45-47).
4. Ξένοι µετανάστες που ζητούν εργασία στη χώρα µας από την Ευρώπη στα
πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων, αλλά και από τα Βαλκάνια, της
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την Ασία και την Αφρική, λόγω της πολιτικής
αποσταθεροποίησης και της οικονοµικής ανέχειας (Η. Έµκε-Πουλοπούλου, 1986:5557).
Αναλύοντας καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές µπορούµε εύκολα να
διαπιστώσουµε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό εκείνων που έρχονται στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια (βλέπε τις τρεις πρώτες κατηγορίες) είναι άτοµα ελληνικής

1

Ο όρος «µετανάστευση» έχει διττή σηµασία. Στην ευρεία του έννοια (migration) σηµαίνει την
αποδηµία από µία χώρα ή τόπο (emigration) και την είσοδο (immigration) των µετακινούµενων
ατόµων στη νέα χώρα ή τόπο, αλλά και αντιστρόφως. Μέρος της µετανάστευσης µε αυτή την έννοια
είναι εποµένως και η παλιννόστηση (remigration). Στη στενή έννοια ο όρος «µετανάστευση»
υποδηλώνει την αποδηµία (emigration), τη µετακίνηση ατόµων ή οµάδων από µία χώρα σε µία άλλη
(εξωτερική µετανάστευση) ή από ένα τόπο σε ένα άλλο τόπο της ίδιας χώρας (εσωτερική
µετανάστευση).
2
Με τον όρο «Έλληνες της διασποράς» εννοούµε τους απανταχού Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας
και Κύπρου (Μ. ∆αµανάκης, 1993:20-21). Στην έννοια αυτή εµπεριέχονται και άλλοι όροι, όπως
µετανάστης, απόδηµος, οµογενής και οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν ειδικότερα
τους εκτός Ελλάδας Έλληνες βάσει κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Έτσι ο όρος
«µετανάστης» υπονοεί το άτοµο που αποχώρησε πρόσφατα από την Ελλάδα και έχει µεγάλες
πιθανότητες επιστροφής. «Απόδηµος» είναι εκείνο το άτοµο που έχει µεταναστεύσει και εγκατασταθεί
µαζί µε τους απογόνους του για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό και έχει περιορισµένες
προοπτικές επιστροφής. Τέλος, ο όρος «οµογενής»υποδηλώνει το άτοµο ελληνικής καταγωγής που
είναι µέλος της δεύτερης και πέρα γενιάς εγκατεστηµένο στο εξωτερικό (Λ.Μ. Μουσούρου,
1991:182).

148

καταγωγής, τα περισσότερα από τα οποία έρχονται να ενταχθούν για πρώτη φορά
στην ελληνική επικράτεια.
Εκείνο, όµως, που οφείλουµε να συζητήσουµε πριν προχωρήσουµε παρακάτω
είναι το πρόβληµα ορολογίας που έχει προκύψει µεταξύ των ερευνητών για το πώς θα
αποκαλούµε την ένταξη αυτών των ατόµων.
Οι όροι που απαντώνται στη βιβλιογραφία είναι οι όροι «παλιννόστηση» και
«επαναπατρισµός» (resettlement, repatriation). Θεωρούµε ότι από κοινωνιολογική
άποψη οι όροι αυτοί, εφόσον χρησιµοποιούνται στην κυριολεκτική τους σηµασία, δεν
ορίζουν την κατάσταση των ατόµων που θα µελετήσουµε.
Καταρχάς, ο όρος «παλιννόστηση» που σηµαίνει την εκούσια επιστροφή των
µεταναστών στη χώρα προέλευσης τους (Ή. Έµκε - Πουλοπούλου, 1986:22),
ερµηνεύει τη µετακίνηση ενός µέρους της οµάδας των µεταναστών και όχι του
συνόλου της, καθώς η πλειοψηφία των παιδιών των µεταναστών που γεννήθηκε σε
χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσης των γονιών τους δεν επιστρέφει, δεν
παλιννοστεί, αλλά «µεταναστεύει» σε αυτή.
Συγχρόνως, ο όρος αυτός δεν ανταποκρίνεται στη βιογραφία και των
υπόλοιπων Ελλήνων της διασποράς, καθώς και αυτοί δεν επιστρέφουν στη χώρα
προέλευσης τους, αλλά εγκαταλείπουν τους τόπους καταγωγής τους ή µακρόχρονης
παραµονής της οµάδας τους, για να «µεταναστεύσουν» στο εθνικό κέντρο.
Όσον αφορά στο δεύτερο όρο, τον «επαναπατρισµό», τον θεωρούµε σχεδόν
συνώνυµο µε τον όρο «παλιννόστηση» ασπαζόµενοι την άποψη του ∆. Μ. Φράγκου,
όπως τον παραθέτει ο A. H. Richmond (1972:556), που υποστηρίζει ότι ο όρος αυτός
τείνει να αποκτήσει την έννοια µιας µετακίνησης που την πραγµατοποιεί η δηµόσια
εξουσία.
Έτσι, ο όρος «επαναπατρισµός» µπορεί να χαρακτηρίσει την επιστροφή των
πολιτικών προσφύγων στην πατρίδα τους, όχι όµως και των παιδιών τους που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό και τα οποία «µεταναστεύουν» στην Ελλάδα. Παράλληλα,
ο όρος αυτός δεν έχει να κάνει µε τη µετακίνηση των οµογενών από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία, που είναι απόρροια εκούσιας
προσωπικής απόφασης και όχι απόφαση κάποιας δηµόσιας αρχής.
Παρόλα αυτά δεν θεωρούµε και ως πιο κατάλληλο τον όρο «µετανάστευση»
για να χαρακτηρίσουµε την είσοδο στην Ελλάδα των Ελλήνων της διασποράς (βλέπε
σηµείωση 1), αφού ο όρος αυτός εξ ορισµού ερµηνεύει επαρκώς την παρουσία στην
Ελλάδα ξένων µεταναστών. Οι µετανάστες αυτοί, βέβαια, δεν έχουν κοινά στοιχεία
µε τους οµογενείς που εισέρχονται στη µητρόπολή τους, πέραν του ότι και στις δύο
περιπτώσεις τα κίνητρα της µετακίνησής τους προς την Ελλάδα είναι, κυρίως,
οικονοµικά.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι µε βάση κοινωνιολογικά κριτήρια και
χρησιµοποιώντας τους όρους του κύκλου της µετανάστευσης στη κυριολεκτική τους
σηµασία, το πρόβληµα του ορισµού της µετακίνησης των Ελλήνων της διασποράς
προς το εθνικό κέντρο εξακολουθεί να υπάρχει.
Μια λύση, σύµφωνα µε το Μ. ∆αµανάκη (1997α:31) αλλά και άλλους
ερευνητές – και την οποία τη θεωρούµε ως τη µέχρι στιγµής επικρατέστερη
επιστηµονικά – είναι η χρήση των όρων «παλιννόστηση» και «παλιννοστούντες»
στην ευρύτερη σηµασία τους, στην οποία εµπεριέχεται η έννοια της «ψυχολογικής
επιστροφής» που για τους Έλληνες της διασποράς είναι εξίσου σηµαντική µε την
πραγµατική επιστροφή ενός ατόµου. Άλλωστε, αν ανατρέξουµε στην ιστορία κάθε
επιµέρους οµάδας Ελλήνων της διασποράς που βρέθηκε στα διάφορα γεωγραφικά
µήκη και πλάτη, θα διαπιστώσουµε τις µεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν όλες
αυτές οι οµάδες, για να διατηρήσουν άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο τη
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γλώσσα και τον πολιτισµό των προπατόρων τους. Γι' αυτό και µόνο το λόγο τους
αρµόζει ο όρος "παλιννοστούντες"3 .
Τον όρο αυτό θα χρησιµοποιούµε και εµείς στα πλαίσια της παρούσας
µελέτης για να ορίσουµε τις οµάδες που θα µελετήσουµε, ενώ η διάκριση µεταξύ τους
θα γίνεται µε αναφορά στη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχονται.
Έτσι, µε τον όρο «παλιννοστούντες από αγγλόφωνες χώρες» θα ορίζουµε τους
απόδηµους και τα παιδιά τους που είχαν µεταναστεύσει σε αγγλόφωνες χώρες, όπως
Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά, και που τώρα βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξης
στην Ελλάδα.
Ο όρος «παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» θα
χαρακτηρίζει εκείνη την οµάδα που την στην καθοµιλουµένη αποκαλείται µε τους
όρους «Πόντιοι» ή «Ελληνοπόντιοι».
Ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο «Πόντιοι»
και τα συνθετικά του, παρόλο που πρόκειται για ένα καθαρά εθνολογικό όρο και
συνεπώς επίσηµα αποδεκτό, είναι επειδή από τότε που άρχισε η µαζική είσοδος στην
Ελλάδα αυτής της οµάδας, ο όρος φορτίστηκε µε στιγµατισµό και απόρριψη.
Ένας επιπλέον λόγος που καθιστά τον όρο «Ελληνοπόντιοι» αδόκιµο είναι ότι
σηµασιολογικά πρόκειται για ένα πλεονασµό. Συγκεκριµένα, ο όρος
«Ελληνοπόντιοι» είναι ένας νέος όρος που δηµιουργήθηκε σε αντιδιαστολή προς τον
όρο «Ρωσοπόντιοι» µε τον οποίο οι ελλαδίτες αποκαλούν στην καθοµιλουµένη τις
οµάδες των «Ποντίων» που εισέρχονται στη χώρα µας από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης. Ο όρος, λοιπόν, «Ελληνοπόντιος» χρησιµοποιείται για να
τονιστεί η ελληνικότητα µιας οµάδας που ιστορικά είναι τουλάχιστον αποδεδειγµένο
ότι πρόκειται για τους ελληνικής καταγωγής κατοίκους του «Βασιλείου του Πόντου»
(Χρ. Σαµουηλίδης, 1992:53) που ως το 1461 - που αλώθηκε από τους Τούρκους αποτελούσε ένα ισχυρό προπύργιο του ελληνισµού. Με την άλωση, όµως, και τις
αλλεπάλληλες διώξεις που δέχτηκαν από τα τουρκικά καθεστώτα, οι κάτοικοι του
ιστορικού Πόντου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους τόπους καταγωγής τους και
να µετοικήσουν είτε στην Ελλάδα είτε σε διάφορες περιοχές της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης στις οποίες και δηµιούργησαν ελληνικές παροικίες. Οι απόγονοι αυτών των
Ελλήνων είναι οι σύγχρονοι Πόντιοι που µετοικούν στις µέρες µας στη µητρόπολή
τους. Συνεπώς, η χρήση του όρου «Ελληνοπόντιος» είναι περιττή, καθώς αφενός ο
όρος «Πόντιος» αρκεί για να χαρακτηρίσει επαρκώς την οµάδα αυτή, αφετέρου έχει
στην ουσία την έννοια του «Ελληνοέλληνας» που είναι καθαρά ένας πλεονασµός.
Συγχρόνως πιστεύουµε ότι η ύπαρξη του όρου αυτού δεν δηλώνει τίποτε άλλο παρά
εθνικισµό και ενοχή για τους απανταχού «ξεχασµένους» Έλληνες.
Από την άλλη µεριά, δεν πρέπει άκριτα να απορρίπτουµε τον όρο
"Ρωσοπόντιος" (όπως δεν απορρίπτουµε για παράδειγµα τον όρο Ελληνοαµερικάνος),
γιατί ο όρος αυτός εκφράζει την πραγµατική διπολιτισµική - διγλωσσική ταυτότητα
αυτής της οµάδας που είναι η σύνθεση ρωσικών και ποντιακών γλωσσικών και
πολιτισµικών στοιχείων.
Τέλος, µε τον όρο «παλιννοστούντες από την Αλβανία»
3

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος «παλιννοστούντες» ο οποίος αναφέρεται την οµάδα εκείνη των
Ελλήνων της διασποράς που βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής, αντιδιαστέλλεται από τον όρο
«παλιννόστες» (Γ.Γ.Α.Ε., 1992:51-52) που σηµαίνει την οµάδα των αποδήµων που έχει ήδη επιστρέψει
και ενταχθεί στη χώρα καταγωγής της. Η διάκριση, όµως, αυτή δεν κρίνεται εύχρηστη για δύο λόγους:
α) Ο όρος «παλιννόστης» γλωσσολογικά δεν θεωρείται, ακόµη τουλάχιστον, δόκιµος.
β) Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα προσδιορισµού της µετάβασης του «παλιννοστούντα» σε
«παλιννόστη» όταν η κοινωνική, οικονοµική και εκπαιδευτική συµπαράσταση στον παλιννοστούντα
είναι τέτοια που µετά το πέρας των τριών χρόνων – που το κράτος θεωρεί ως ένα µέσο χρονικό
διάστηµα ένταξης του παλιννοστούντα στην ελληνική κοινωνία – τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε
στην αρχή παραµένουν.
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θα αποκαλούµε την οµάδα των «Βορειοηπειρωτών», τους ελληνικής δηλαδή
καταγωγής κατοίκους της νότιας Αλβανίας ή κατά το ελληνικότερο «Βορείου
Ηπείρου». Ο όρος «Βόρειος Ήπειρος» και κατ' επέκταση ο όρος «Βορειοηπειρώτες»
επίσηµα δεν είναι αποδεκτός, καθώς δεν αντιπροσωπεύει ούτε αντιπροσώπευε ποτέ
κανένα κράτος ή έθνος. Η αξία των όρων αυτών έγκειται στην γεωγραφική και
ιστορική σηµασία τους για τους Έλληνες ως έθνος, καθώς υποδηλώνουν το τµήµα
εκείνο της Ηπείρου που, παρόλο που κατοικούνταν από καθαρά ελληνικό στοιχείο,
παραχωρήθηκε µε διεθνείς συµφωνίες (πρωτόκολλο Φλωρεντίας 17/2/1913) στην
αλβανική επικράτεια.
Ωστόσο, θεωρούµε σκόπιµο την οµάδα των Βορειοηπειρωτών, όπως και στην
περίπτωση των Ποντίων, να µην την αποκαλούµε µε τον παραπάνω όρο για το λόγο
ότι ο όρος αυτός έχει φορτιστεί µε προκατάληψη, η οποία εκφράζεται συχνά και από
τα ίδια τα µέλη της οµάδας των Βορειοηπειρωτών για τους συµπατριώτες τους (βλ. ∆.
Κοντογιάννη, 1997α:165-178).
Εκτός από τις έννοιες «παλιννόστηση» και «παλιννοστούντες», το θέµα της
παρούσας εργασίας συνδέεται άµεσα µε την έννοια του όρου «πολιτισµός» και των
παραγώγων του. Γι' αυτό θεωρούµε σκόπιµο από την αρχή αυτής της εργασίας να
προσδιορίσουµε το εννοιολογικό περιεχόµενο που αποδίδουµε στον όρο.
Κατά καιρούς διάφοροι ορισµοί έχουν διατυπωθεί σε µια προσπάθεια να
αποτυπώσουν την πολύπλευρη χρήση του όρου «πολιτισµός» (civilization). Κάθε
ερευνητής δίνοντας έµφαση στη µία ή την άλλη διάσταση του όρου περιγράφει κάθε
φορά µε διαφορετικό περιεχόµενο τον όρο. Ακόµη και στις κοινωνικές επιστήµες δεν
υπάρχει µία δεσπόζουσα χρήση του όρου. Άλλοι ερευνητές (η πλειοψηφία) ταυτίζουν
την έννοια του όρου «πολιτισµός» (civilization) µε την έννοια του όρου «κουλτούρα»
(culture) και άλλοι (η µειοψηφία) αντιδιαστέλλουν τις δύο έννοιες.
Την πρώτη εκδοχή, δηλαδή, την ταύτιση της σηµασίας του πολιτισµού µε την
κουλτούρα, υποστήριξε ο E.B. Tylor ο οποίος έγραψε - σύµφωνα µε τον Α. King
(1972:744) - ότι «κουλτούρα ή πολιτισµός, αν εκληφθούν στην ευρεία εθνογραφική
τους έννοια, είναι αυτό το σύνθετο σύνολο το οποίο περιλαµβάνει τις γνώσεις, τις
πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το δίκαιο, τα έθιµα και κάθε άλλη ικανότητα ή
συνήθεια που απέκτησε ο άνθρωπος σαν µέλος της κοινωνίας».
Η δεύτερη εκδοχή, η οποία λειτουργεί ως αντίποδας της πρώτης,
αντιδιαστέλλοντας τη σηµασία του πολιτισµού από την κουλτούρα, υποστηρίχτηκε
από τον Alfred Weber. Οι ∆.Γ. Τσαούσης (1983:221) και Ν.Υ. Τάτσης (1991:51κ.ε)
γράφουν ότι ο Α. Weber δήλωσε ότι ο όρος «πολιτισµός» (civilization) εκφράζει τα
στοιχεία της κοινωνικής κληρονοµιάς που αναφέρονται στις επιστηµονικές
τεχνολογικές γνώσεις, τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, τα έθιµα, τον τρόπο ζωής, τον
τύπο κατοικίας, το είδος των νοµικών κυρώσεων και τη µέθοδο προπαρασκευής του
φαγητού. Αντίθετα, ο όρος «κουλτούρα» (culture) εκφράζει τα διανοητικά πνευµατικά, ηθικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατα. Ο ∆.Γ. Τσαούσης συµπληρώνει ότι
η διάκριση αυτή αποδόθηκε στα Ελληνικά µε τους όρους «υλικός» και
«πνευµατικός» πολιτισµός. Η πρακτική σηµασία της διάκρισης έγκειται στο γεγονός
ότι, κατά τον Α. Weber, ο υλικός πολιτισµός είναι µεταβιβάσιµος από κοινωνία σε
κοινωνία, όχι όµως και ο πνευµατικός. Ωστόσο, αυτή η αυστηρή αντιδιαστολή, που
διατύπωσε ο Α. Weber, ανάµεσα στον πολιτισµό και στην κουλτούρα δεν γίνεται
ευρύτερα αποδεκτή. Ο πολιτισµός, καταλήγει ο ∆.Γ. Τσαούσης, όπως και η
κουλτούρα αναφέρονται τόσο στα τεχνολογικά, όσο και στα ηθικά, πνευµατικά και
κοινωνικά επιτεύγµατα του ανθρώπου.
∆ιάφοροι άλλοι ερευνητές, όπως παρατηρεί ο A. King (1972:745),
εκλαµβάνουν την έννοια του πολιτισµού µε το νόηµα της έννοιας του «εκπολιτισµού»
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(civilizing) ή της αποδίδουν ένα ποσοτικό ορισµό µε βάση την «ύπαρξη της
πολυπλοκότητας» σε µια προσπάθεια να εκτιµηθούν συγκριτικά οι κουλτούρες και να
χαρακτηριστούν ως «πολιτισµένες» ή «απολίτιστες». Αυτές οι ερµηνείες του όρου
«πολιτισµός» οδηγούν σε αδιέξοδο, γιατί εµπεριέχουν κριτήρια αξιολόγησης και
ιεράρχησης. Κανείς, όµως, δεν είναι αρµόδιος να κρίνει ποιος πολιτισµός είναι
«ανώτερος» ή «κατώτερος», ποιος λαός είναι «πολιτισµένος» ή «απολίτιστος», λόγω
της έντονης υποκειµενικότητας που διέπει τα αξιολογικά αυτά κριτήρια.
Παράλληλα, µε τις παραπάνω πολιτισµικές διχοτοµήσεις και ερµηνείες ο όρος
«πολιτισµός» χρησιµοποιείται, όπως σηµειώνει ο Μ. ∆αµανάκης (1989:76), και µε
µια άλλη έννοια µε διττή σηµασία. Στη στενή του έννοια ο όρος αναφέρεται στις
υψηλές επιδόσεις µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων και αποκλείει έτσι από το
περιεχόµενό του το λεγόµενο «λαϊκό πολιτισµό», τον πολιτισµό δηλαδή των
«κατώτερων» κοινωνικών στρωµάτων και των µειονοτήτων. Αντίθετα, στην ευρεία
του έννοια (την οποία και υιοθετεί στις αναλύσεις του ο Μ. ∆αµανάκης) ο όρος
«πολιτισµός» περιλαµβάνει όλους τους κανόνες, τις αξίες και τα ερµηνευτικά
σχήµατα της καθηµερινής ζωής των ατόµων που προέρχονται από διάφορες
εθνολογικές οµάδες και τα οποία απαρτίζουν τις πολυπολιτισµικές κοινωνίες.
Με αυτό το ευρύ εννοιολογικό περιεχόµενο σύµφωνα µε το οποίο ο
πολιτισµός ταυτίζεται µε την κουλτούρα (E.B. Tylor) και αναφέρεται στον ευρύτερα
«κοινό τρόπο του βίου» του κάθε ανθρώπου, θα ορίζουµε σε αυτή τη µελέτη τον όρο
«πολιτισµός».
Παράγωγα του παραπάνω όρου είναι και οι όροι «πολυπολιτισµικότητα»,
«διαπολιτισµικότητα», «διπολιτισµικότητα», όροι - κλειδιά που αποτελούν βασικά
στοιχεία της ανάλυσής µας.
Καταρχήν, ο όρος «πολυπολιτισµικότητα» (multiculturalism) περιγράφει την
υπάρχουσα κατάσταση των διαφόρων κοινωνιών, στις οποίες συµβιώνουν άτοµα
διαφορετικής εθνικής και πολιτισµικής προέλευσης, µε διαφορετική γλώσσα και οι
πολιτισµοί συνυπάρχουν (Γ. Μάρκου, 1989: 1405).
Αυτή η πολυπολιτισµική κατάσταση αποτελεί την προϋπόθεση για την
εφαρµογή διαφόρων ιδεολογικών µοντέλων, όπως της αφοµοίωσης, της ένταξης, του
πολιτισµικού πλουραλισµού και της διαπολιτισµικότητας, όπου άλλα είναι ικανά να
επιφέρουν θετικά και άλλα αρνητικά αποτελέσµατα.
Στη δεκαετία του '60 το µοντέλο το οποίο υιοθετούν οι πολυπολιτισµικές
κοινωνίες της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ για να εντάξουν στις κοινωνίες τους τις
µειονότητες, είναι η αφοµοίωση (assimilation). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας
δίνονται στο άτοµο µορφωτικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες µε τίµηµα, όµως, την
απώλεια της πολιτισµικής του ταυτότητας, που ήδη έχει αποκτήσει κατά την
παραµονή του στη χώρα προέλευσής του ή τη διακοπή της συναναστροφής του µε
µέλη της µειονότητάς του. Η αφοµοιωτική πολιτική δίνει µεγάλη σηµασία στη
γρήγορη εκµάθηση της «κυρίαρχης» γλώσσας στις µειονότητες ως µέσου
πρόσκτησης του «κυρίαρχου» πολιτισµού (L. Cohen, L. Manion, 1981: 247).
Στις αρχές της δεκαετίας του '70 παρατηρείται µια µετάβαση από την πολιτική
της αφοµοίωσης στην πολιτική της ένταξης (integration). Πρόκειται για µια πιο
εξελιγµένη µορφή αφοµοίωσης, καθώς εξακολουθεί να στοχεύει στην πρόσκτηση από
τις µειονότητες του «κυρίαρχου» πολιτισµού µε στόχο τη δηµιουργία µιας
πολιτισµικά οµοιογενούς κοινωνίας, σύµφωνα µε τον Bolton, όπως αναφέρουν στο
έργο τους οι L. Cohen και L. Manion (1981: 247). Η ένταξη, µάλιστα, θεωρείται πιο
αποτελεσµατική όταν η «κυρίαρχη» οµάδα είναι ενηµερωµένη για τον πολιτισµό και
την ιστορία των µειονοτικών οµάδων. Στα πλαίσια µιας τέτοιας εκπαιδευτικής
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πολιτικής δίνεται µεγάλη σηµασία στην ενηµέρωση των δασκάλων για τον πολιτισµό
των µειονοτήτων (L. Cohen,L. Manion, 1981: 247).
Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του '70 φάνηκε ότι ούτε τα µοντέλα της
αφοµοίωσης ούτε της ένταξης πέτυχαν τους στόχους τους, καθώς οι µειονότητες σ'
όλο τον κόσµο αρχίζουν να διεκδικούν τη διατήρηση της πολιτισµικής τους συνέχειας
και την προστασία των θρησκευτικών, γλωσσικών και πολιτισµικών τους διαφορών.
Έτσι οι κυβερνήσεις στρέφουν την πολιτική τους προς την ιδέα του πολιτισµικού
πλουραλισµού.
Με τον όρο «πολιτισµικός πλουραλισµός» (cultural pluralism) εννοούµε την
κίνηση προς µια µεγαλύτερη - σε σχέση µε το µοντέλο της ένταξης - κατανόηση,
αναγνώριση και σεβασµό της διαφορετικότητας των εθνοτικών µειονοτικών οµάδων
(J. A. Banks, J. Lynch, 1986:81-83). Στην πράξη, όµως, αυτό το µοντέλο δε σηµαίνει
τίποτε άλλο παρά την απλή συνύπαρξη των διαφόρων πολιτισµών και την ανοχή του
«κυρίαρχου» πολιτισµού απέναντι στους άλλους πολιτισµούς.
Τα διάφορα, όµως, µοντέλα της αφοµοίωσης, της ένταξης, του πολιτισµικού
πλουραλισµού δε φαίνεται να έχουν ως στόχο την αξιοποίηση της δεδοµένης
κατάστασης της πολιτισµικής και γλωσσικής ετερογένειας των πολυπολιτισµικών
κοινωνιών προς όφελος του ατόµου και της κοινωνίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το θεωρητικό µοντέλο της
διαπολιτισµικότητας, το οποίο ως βάση έχει τις πολυπολιτισµικές κοινωνίες (Ε. Reid,
Η.Η. Reich, 1991:10). Οι διάφοροι ερευνητές (L. Porscher, 1981, Μ. ∆αµανάκης,
1989, Η.Η. Reich, 1991, Γ. Μάρκου, 1995 κ.α.) µε τον όρο «διαπολιτισµικότητας»
(interculturalism) εννοούν τη διαδικασία µιας δυναµικής και γόνιµης αλληλεπίδρασης
µεταξύ των διαφόρων πολιτισµικών και κοινωνικών οµάδων. Οι στόχοι αυτής της
διαδικασίας, οι οποίοι στηρίζονται στην ισότιµη αντιµετώπιση των πολιτισµών, είναι
η παραπέρα ανάπτυξη των διαφόρων οµάδων µε την υποστήριξη, βέβαια, του
κράτους, η αποδοχή και αναγνώριση του δικαιώµατος της κάθε οµάδας να είναι
διαφορετική και η παροχή στα άτοµα ίσων ευκαιριών τόσο στην εκπαίδευση όσο και
στη ζωή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν στα πλαίσια της κοινωνίας
τους την ατοµική και κοινωνική τους ταυτότητα.
Πρόκειται ουσιαστικά για µια παιδαγωγική συζήτηση και δράση που δεν έχει
φτάσει ακόµη στο τέλος της ( Η.Η. Reich,1997:69).
Ωστόσο, ο όρος «διαπολιτισµικότητα» συναντάται στη βιβλιογραφία, όπως
παρατηρεί ο Μ. ∆αµανάκης (1997α:39), τόσο µε την έννοια της διατύπωσης των
στόχων της διαπολιτισµικότητας ως παιδαγωγική αρχή (κανονιστική διάσταση) όσο
και µε την έννοια της περιγραφής µιας πολυπολιτισµικής κατάστασης (αναλυτική
διάσταση). Μάλιστα στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία (βλ. J.A. Banks, J. Lynch
κλπ.) οι όροι «διαπολιτισµικότητα» (interculturalism) ή «διαπολιτισµική αγωγή»
(intercultural education) δε συνηθίζονται και στη θέση τους χρησιµοποιούνται
περισσότερο οι όροι «πολυπολιτισµικότητα» (multiculturalism) και «πολυπολιτισµική
αγωγή» (multicultural education), αντίστοιχα.
Παράλληλα µέσα από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια γύρω από τη διαπολιτισµικότητα τρεις είναι κυρίως οι έννοιες οι
οποίες συναντώνται περισσότερο και παραπέµπουν στη συγκεκριµένη θεµατική
περιοχή (Α. Γκότοβος, 1997:23-27). Ο όρος της «διαπολιτισµικής παιδαγωγικής» ο
οποίος αναφέρεται «σ’ ένα νέο κλάδο των Επιστηµών της Αγωγής αντικείµενο του
οποίου είναι η συνάντηση και η αλληλεπίδραση διαφόρων πολιτισµικών µορφών και
οι επιπτώσεις του φαινοµένου αυτού στη διαδικασία και τα παιδαγωγικά προϊόντα.
Είναι δηλαδή ο επιστηµονικός λόγος περί διαπολιτισµικής αγωγής και
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» (Α. Γκότοβος, 1997:23-24). Ο όρος της
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«διαπολιτισµικής αγωγής» ο οποίος «παραπέµπει σ’ ένα συγκεκριµένο τύπο αγωγής
– υπαρκτής ή προταγµατικής – χαρακτηριστικό γνώρισµα της οποίας είναι η
διαπολιτισµικότητα. Αναφέρεται δηλαδή σε στόχους, µεθοδολογία για την επίτευξή
τους και σε προϊόντα ή αποτελέσµατα» (ό.π.:24). Και τέλος, ο όρος της
«διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» ο οποίος «παραπέµπει σε δύο διακριτά πεδία.
Πρώτον στο εκπαιδευτικό σύστηµα και δεύτερο στη διαδικασία και το αποτέλεσµα
της άσκησης αγωγής µέσα στο σχολείο. Με τη δεύτερη έννοια το περιεχόµενο του
όρου διαπολιτισµική εκπαίδευση συµπίπτει µε εκείνο της διαπολιτισµικής αγωγής»
(ό.π.:24) (βλ. επίσης Μ. ∆αµανάκης, 1997, Γ. Μάρκου, 1997, Α. Γκότοβος, 2002).
Στην παρούσα, όµως, εργασία οι όροι «πολυπολιτισµικότητα» και
«διαπολιτισµικότητα» θα χρησιµοποιούνται µε τις ερµηνείες που τους έχουµε ήδη
αποδώσει. Ο όρος, δηλαδή, «πολυπολιτισµικότητα» θα αναφέρεται στην υπάρχουσα
κατάσταση µιας κοινωνίας και ο όρος «διαπολιτισµικότητα» θα µας περιγράφει πώς
αυτή η κοινωνία θα πρέπει να γίνει, ποια µεθοδολογία θα πρέπει να ακολουθηθεί για
να έχουµε µόνο θετικά αποτελέσµατα για το σύνολο της κοινωνίας. Με άλλα λόγια,
όπως υπογραµµίζει ο Μ. ∆αµανάκης (1992:49) η πολυπολιτισµικότητα είναι το
δεδοµένο και η διαπολιτισµικότητα το ζητούµενο.
Στα πλαίσια µάλιστα µιας διαπολιτισµικής αγωγής η οποία απευθύνεται τόσο
σε «ντόπιους» όσο και σε «ξένους» θα πρέπει να συµπεριληφθούν οι ζωντανοί
πολιτισµοί των εµπλεκόµενων οµάδων (Ur. Boos – Nunning, 1997:57). Έτσι τόσο
στην περίπτωση των παλιννοστούντων όσο και των µεταναστών οι ζωντανοί αυτοί
πολιτισµοί δεν είναι ούτε οι πολιτισµοί των χωρών προέλευσης ούτε οι πολιτισµοί
των χωρών υποδοχής, αλλά «ο ενδιάµεσος πολιτισµός», όπως τον ορίζει ο Μ.
∆αµανάκης (1989:81), ο οποίος προκύπτει µέσα από την αλληλεπίδραση των δύο
κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων κατά τη διαδικασία της επιπολιτισµοποίησης
των εµπλεκόµενων οµάδων.
Με τον όρο «επιπολιτισµοποίηση»4 (acculturation) εννοούµε τη διαδικασία της
πολιτισµικής αλλαγής που εµφανίζεται µετά τη συνάντηση δύο ή περισσότερων
αυτόνοµων πολιτιστικών οµάδων, µε συνέπεια τη µεταβολή των προτύπων της µιας ή
και των δύο (∆. Γεώργας, Α. Παπαστυλιανού, 1993:19). Εκείνο που πρέπει, όµως, να
τονιστεί είναι ότι κατά τη διαδικασία της επιπολιτισµοποίησης µπορεί να δέχονται και
οι δύο οµάδες αλληλεπιδράσεις, όµως, η µια οµάδα, η κυρίαρχη, συνήθως επιδρά
εντονότερα και επιφέρει σηµαντικότερες µεταβολές στη φυσιογνωµία της
µειονοτικής οµάδας.
Ένα άλλο στοιχείο της διαπολιτισµικής αγωγής που πρέπει, επίσης, να
τονιστεί είναι ότι απευθύνεται σε θεσµούς, κοινωνικές οµάδες και λιγότερο στο
µεµονωµένο άτοµο. Στο βαθµό που απευθύνεται στο άτοµο, δεν περιορίζεται στα
µέλη της µειονότητας, αλλά απευθύνεται σε κάθε άτοµο - µέλος της
πολυπολιτισµικής κοινωνίας και τα µέλη, δηλαδή, της κυρίαρχης οµάδας και στοχεύει
στην αλλαγή των πολιτισµικών στάσεων των ατόµων, ώστε αυτές να
ανταποκρίνονται στα δεδοµένα και στις ανάγκες της πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
Έτσι µε το άτοµο, και κυρίως το µέλος µιας µειονοτικής οµάδας, έχει να κάνει η
"διπολιτισµική - διγλωσσική αγωγή". Αυτό ακριβώς είναι και το σηµείο διάκρισης
µεταξύ της διαπολιτισµικότητας και της διπολιτισµικότητας. Η διαπολιτισµικότητα,
δηλαδή, κινείται στο µακροεπίπεδο και η διπολιτισµικότητα στο µικροεπίπεδο (Μ.
∆αµανάκης, 1989: 78).
4

Ο αγγλικός όρος “acculturation” έχει αποδοθεί στα ελληνικά µε διάφορους όρους, όπως πολιτισµική
επαγωγή, προσπολιτισµός, πολιτισµική διείσδυση, πολιτισµική πρόσµειξη, επιπολιτισµός καθώς και µε
τον όρος «επιπολιτισµοποίηση».
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Ο όρος «διπολιτισµικότητα» (biculturalism) υπονοεί την πολιτισµική εκείνη
ταυτότητα που το άτοµο συνθέτει κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του σε δύο
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά συστήµατα µε στοιχεία και από τα δύο συστήµατα
(Μ. ∆αµανάκης, 1989: 96-97).
Συνήθως, το άτοµο που βιώνει µια διπολιτισµική κατάσταση είναι και
δίγλωσσο. Ως «διγλωσσία» σε µια ευρεία έννοια ορίζεται «η πρακτική της
εναλλακτικής χρήσης δύο γλωσσών και δίγλωσσο το άτοµο που κάνει τέτοια χρήση»
σύµφωνα µε το γενικό ορισµό που έδωσε ο Ur. Weinreich, όπως τον παραθέτει η Ch.
Hoffmann (1991:15).
Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο αυτές γλώσσες χρησιµοποιούνται άµεσα από το
άτοµο. Ωστόσο, η χρήση µιας γλώσσας είναι συνάρτηση ενός χώρου, αυτών που
επικοινωνούν σε αυτόν το χώρο, του θέµατος για το οποίο επικοινωνούν και της
συγκεκριµένης γλώσσας µέσω της οποίας επικοινωνούν. Ο χώρος χρήσης µιας
γλώσσας είναι κριτήριο για να ορίσουµε τη γλώσσα αυτή ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη
γλώσσα (Ε. Σκούρτου, 1997α:132).
Το σηµείο αντιδιαστολής της ξένης γλώσσας από την πρώτη και τη δεύτερη
γλώσσα είναι ότι η ξένη γλώσσα στερείται άµεσου ζωτικού χώρου χρήσης, καθώς η
εκµάθησή της στοχεύει σε µια µελλοντική ύπαρξη χώρου χρήσης (Ε. Σκούρτου,
1997α:132-133).
Η διαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης γλώσσας στις κλασσικές περιπτώσεις
διγλωσσίας έγκειται στη χρονική σειρά εµφάνισης των γλωσσών στη ζωή του
ατόµου. Έτσι, ως «πρώτη γλώσσα» ορίζουµε εκείνη τη γλώσσα που το άτοµο
µαθαίνει στους κόλπους της οικογένειας, ενώ ως «δεύτερη γλώσσα» ορίζουµε τη
γλώσσα που το άτοµο µαθαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον και διδάσκεται στο σχολείο.
Βέβαια, αυτή η «ιεράρχηση» των γλωσσών δεν µπορεί να είναι παγιωµένη,
καθώς πρόκειται για ζωντανές γλώσσες που συνδέονται άµεσα µε τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης του ατόµου. Πράγµα που σηµαίνει ότι η πρώτη γλώσσα από
πλευράς χρόνου πρόσκτησης µπορεί να µην είναι πρώτη γλώσσα από άποψη
ικανότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου.
Αυτό σηµαίνει πως σε µια διαδικασία δυναµικής διπολιτισµικής διγλωσσικής κοινωνικοποίησης κάθεµια από τις δύο γλώσσες µπορεί ανάλογα µε τις
επικοινωνιακές περιστάσεις άλλοτε να λειτουργεί ως πρώτη και άλλοτε ως δεύτερη
γλώσσα, καθώς επίσης και να διατηρεί ή να αλλάζει τη θέση της στην ιεραρχική
κλίµακα σε σχέση κυρίως µε την οικογενειακή και ατοµική κατάσταση του κάθε
ατόµου (Μ. ∆αµανάκης, 1997β:77).
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουµε κάθε
γλώσσα, για να την χαρακτηρίσουµε ως πρώτη ή δεύτερη, θα πρέπει να τις
θεωρήσουµε ως αναπόσπαστο µέρος των γλωσσικών και πολιτισµικών εµπειριών και
ικανοτήτων των δίγλωσσων παιδιών και θα πρέπει να φροντίσουµε στα πλαίσια µιας
«δίγλωσσης εκπαίδευσης» να αναπτυχθούν επαρκώς.
Και αυτό, διότι η «δίγλωσση εκπαίδευση» η οποία προϋποθέτει τη χρήση
τουλάχιστον δύο γλωσσών ως µέσου διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειµένων (T.
Skutnabb – Kangas, 1981:121) δεν οδηγεί πάντα σε διγλωσσία. Ανάλογα µε τους
στόχους που το σχολείο θέτει για τη γλωσσική συµπεριφορά και επάρκεια των
αποφοίτων του, υλοποιώντας συγκεκριµένες εκπαιδευτικές πολιτικές, υιοθετούνται
δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράµµατα που µπορεί να οδηγήσουν σε πολυγλωσσία,
διγλωσσία αλλά και µονογλωσσία (Ε. Σκούρτου, 1997β:149) (βλ κεφ. 5). Έτσι ο όρος
«δίγλωσση εκπαίδευση» στην ευρεία του έννοια αναφέρεται σε εκείνα τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται µεν σε δίγλωσσα παιδιά, αλλά δεν
έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν τη διγλωσσία, µε αποτέλεσµα να οδηγούν
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σταδιακά σε κατάργηση της µιας γλώσσας, συνήθως της πρώτης, ενώ στην στενή του
έννοια ορίζει εκείνα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που συµβάλλουν στην εδραίωση
και ανάπτυξη δύο γλωσσών.
1.2. Οριοθέτηση του αντικειµένου
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούµε µε τις επιπτώσεις που
έχει η παλιννόστηση, και γενικότερα η µετακίνηση των πληθυσµών, στον τοµέα της
εκπαίδευσης, παίρνοντας ως παράδειγµα τα (πρώην) «Σχολεία Παλιννοστούντων
Ελληνοπαίδων».
Η είσοδος και η εγκατάσταση στην Ελλάδα, από τα µέσα της δεκαετίας του
1970 και εξής, παλιννοστούντων από ευρωπαϊκές και υπερπόντιες χώρες, από τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία ώθησαν την επίσηµη πολιτεία
να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν και να ιδρύσει υπηρεσίες,
όπως για παράδειγµα το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε., το Ι.Π.Ο.∆.Ε., που θα ασχολούνται
αποκλειστικά µε αυτές τις οµάδες αλλά και να θεσπίσει νόµους (π.χ. Ν.1893/1990,
Ν. 2314/1996, Ν. 2790/2000) που θα διευκολύνουν την ένταξή τόσο των
παλιννοστούντων όσο και των αλλοδαπών µαθητών στην ελληνική εκπαίδευση και
κοινωνία.
Στην συγκεκριµένη εργασία επιχειρούµε να διερευνήσουµε το γλωσσικό και
πολιτισµικό κεφάλαιο που φέρουν οι παλιννοστούντες µαθητές και τις προσδοκίες
που έχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους για τη διατήρηση αυτού του κεφαλαίου
στα πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν,
τελικά, το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις που
είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια και την αξιοποίηση αυτού του κεφαλαίου (βλ.
κεφ. 8).
Γιατί, µπορεί οι παλιννοστούντες µαθητές να είναι άτοµα ελληνικής
καταγωγής, διαφέρουν, όµως, από τους Ελλαδίτες µαθητές στο ότι είναι
κοινωνικοποιηµένοι διπολιτισµικά – διγλωσσικά και κατά συνέπεια η αποδοχή και
αξιοποίηση αυτής της διαφορετικότητας είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους σε
ολοκληρωµένες προσωπικότητες. Συνεπώς εκτιµούµε ότι οι παλιννοστούντες µαθητές
έχουν ανάγκη από µια διπολιτισµική – διγλωσσική εκπαίδευση.
Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπάρχουν διάφορες
µορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης, κυρίως στην ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία όµως
απευθύνεται συνήθως στον οικονοµικά εύρωστο πληθυσµό. Έτσι αποκλείονται
αυτόµατα όχι µόνο οι περισσότεροι παλιννοστούντες µαθητές, αλλά και οι Ελλαδίτες
που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.
Στη δηµόσια εκπαίδευση τα µόνα εκπαιδευτήρια στα οποία θεσµικά
προβλέπεται η εφαρµογή δίγλωσσων προγραµµάτων είναι αφενός τα «Σχολεία
Αποδήµων Ελληνοπαίδων» τα οποία ιδρύθηκαν αποκλειστικά για παλιννοστούντες
µαθητές στην Αττική το 1984 και στην Θεσσαλονίκη το 1985 και αφετέρου τα
µειονοτικά σχολεία της ∆υτικής Θράκης που απευθύνονται στη µουσουλµανική
µειονότητα (βλ. Θ. Βακαλιός,1997β).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε τα
«Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» για δύο λόγους. Ο πρώτος συνίσταται στο ότι
τα σχολεία αυτά αποτελούν ένα εκπαιδευτικό θεσµό, ο οποίος απευθύνεται σε
συγκεκριµένες οµάδες µαθητών και λειτουργεί «παράλληλα» προς την υπόλοιπη
κοινή δηµόσια ελληνική εκπαίδευση. Ο δεύτερος λόγος συνδέεται µε τη θεσµική
δυνατότητα αυτών των σχολείων να εφαρµόσουν δίγλωσσα προγράµµατα σπουδών,
πράγµα αδύνατον για τα λοιπά δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και της
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις τα «Σχολεία
Αποδήµων Ελληνοπαίδων» αποτελούν µια ξεχωριστή περίπτωση στην ελληνική
δηµόσια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα θεσµό που επιτρέπεται να αποκλίνει, σ’ ένα
βαθµό, από την κανονικότητα της δηµόσιας εκπαίδευσης και ενδεχοµένως να δείξει
εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής πράξης.
Για όλους αυτούς τους λόγους η έρευνά µας επικεντρώνεται στα «Σχολεία
Αποδήµων Ελληνοπαίδων», προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή η
θεσµοθετηµένη µορφή δίγλωσσης εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στις διπολιτισµικές –
διγλωσσικές ανάγκες των παλιννοστούντων µαθητών. Το ερευνητικό µας ζητούµενο,
δηλαδή, είναι η ανταπόκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στις
εκπαιδευτικές ανάγκες των παλιννοστούντων µαθητών. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο
διαφοροποιείται η συγκεκριµένη εργασία, από όσες εργασίες έχουν γίνει µέχρι
σήµερα, διότι εκείνες διερευνούν την προσαρµογή των µαθητών στο υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστηµα (βλ. κεφ .7.2).
Τα προς διερεύνηση «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» µετονοµάστηκαν
το 1989 σε «Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων» και το 1996 σε «Σχολεία
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης». Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα
χρησιµοποιούµε τον όρο «Σχολεία Παλιννοστούντων» επειδή τον θεωρούµε ως τον
πιο εύστοχο για να ορίσουµε τα σχολεία αυτά και επειδή στην καθοµιλουµένη
συνεχίζει ο συγκεκριµένος όρος να χρησιµοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους (βλ.
κεφ. 7.1.2.).
Στην έρευνά µας περιοριστήκαµε στα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής»
(Σ.Π.Α.) τα οποία κατά το ιδρυτικό τους διάταγµα απευθύνονται σε παλιννοστούντες
µαθητές από αγγλόφωνες χώρες και αποκλείσαµε τα «Σχολεία Παλιννοστούντων
Θεσσαλονίκης» (Σ.Π.Θ.), τα οποία σύµφωνα µε τις ιδρυτικές τους διατάξεις
απευθύνονταν σε παλιννοστούντες µαθητές από γερµανόφωνες χώρες. Και αυτό,
επειδή σύµφωνα µε µια µικροέρευνα (βλ. ∆. Κοντογιάννη, 1997β:213-223) που
είχαµε πραγµατοποιήσει στα Σ.Π.Θ. (1 δηµοτικό, 1 γυµνάσιο και 1 λύκειο) κατά τη
σχολική χρονιά 1995-96, διαπιστώσαµε ότι τα σχολεία αυτά έχουν πάψει να
λειτουργούν σύµφωνα µε τις ιδρυτικές τους διατάξεις από τις αρχές της δεκαετίας του
'90. Αυτό σηµαίνει ότι στην εκπαιδευτική πράξη δεν τηρούνται πλέον οι διατάξεις
που παραπέµπουν σε κάποια µορφή δίγλωσσης εκπαίδευσης, έστω και για µία
µεταβατική περίοδο, µέχρι δηλαδή οι µαθητές να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα.
Αιτία αυτής της µη εφαρµογής κάποιων διατάξεων είναι η αλλαγή των χωρών
προέλευσης του µαθητικού δυναµικού
των σχολείων, όπως θα δείξουµε
αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8.1.
Προς το παρόν θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι η έρευνά µας µελετά τα
«Σχολεία Παλιννοστούντων» που εφαρµόζουν και στην πράξη τη θεσµικά
προβλεπόµενη δίγλωσση εκπαίδευση. Πρόκειται για τα έξι πρώην «Σχολεία
Παλιννοστούντων Αττικής» (Σ.Π.Α.) και σηµερινά «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης» τα οποία κατανέµονται ως εξής: ∆ύο «∆ηµοτικά Σχολεία
Παλιννοστούντων» Αλσούπολης και Αµφιθέας, δύο «Γυµνάσια Παλιννοστούντων»
Βαρυµπόµπης και Ελληνικού και δύο «Λύκεια Παλιννοστούντων» Βαρυµπόµπης και
Ελληνικού. Στα σχολεία αυτά φοιτούν κυρίως παλιννοστούντες µαθητές από
αγγλόφωνες χώρες, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, αλλά και, όπως προέκυψε κατά
την πορεία της έρευνας, αλλοδαποί µαθητές από αγγλόφωνες χώρες καθώς και
κάποιοι παλιννοστούντες ή αλλοδαποί µαθητές από την Αλβανία και τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Για λόγους καθαρά µεθοδολογικούς περιοριζόµαστε στη µελέτη της οµάδας των
παλιννοστούντων µαθητών από αγγλόφωνες χώρες για την οποία και
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θεσµοθετήθηκαν τα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής». Στις άλλες οµάδες, οι
οποίες άρχισαν να εµφανίζονται στα Σ.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από
την «αυθαίρετη», ίσως, ερµηνεία του θεσµικού πλαισίου από το Σύλλογο των
∆ιδασκόντων κάποιων σχολείων, και που αυξάνονται συνεχώς από τα µέσα της ίδιας
δεκαετίας (βλ. πίνακα 9.1.β), αναφερόµαστε περιληπτικά δίνοντας ερεθίσµατα για
µεταγενέστερες µελέτες (βλ. κεφ. 15).
Οι θεµατικές ενότητες στις οποίες επικεντρώνεται η έρευνά µας είναι δύο. Από τη µια
µεριά επιχειρούµε µέσα από τις αναλύσεις των ντοκουµέντων (Νόµων, Π.∆.,
πρακτικών, αλληλογραφίας κ.λπ.) και των συνεντεύξεων µε τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς των µαθητών των Σ.Π.Α. να αναλύσουµε το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας των σχολείων, το ιστορικό τους, καθώς και να παρουσιάσουµε τον τρόπο
µε τον οποίο έχει µεταφραστεί στην εκπαιδευτική πράξη αυτό το θεσµικό πλαίσιο και
το κατά πόσο η µετάφραση αυτή είναι εναρµονισµένη µε τις διπολιτισµικές και
διγλωσσικές προϋποθέσεις των µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούµε να
δώσουµε µία πρώτη απάντηση στο βασικό ερώτηµα αν και σε ποιο µοντέλο δίγλωσσης
εκπαίδευσης µπορούν να ενταχθούν τα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής».
Στη δεύτερη ενότητα µε άξονες τη σχολική ζωή, την οικογενειακή ζωή και τις
ατοµικές συνήθειες των µαθητών διερευνούµε αφενός το βαθµό χρήσης της γλώσσα
της χώρας προέλευσης και της γλώσσας της χώρας υποδοχής και αφετέρου τη στάση
απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης και της χώρας
υποδοχής και προσπαθούµε να αναδείξουµε τη διπολιτισµικές – διγλωσσικές ανάγκες
και προσδοκίες των µαθητών, καθώς και τη διαχείρισή τους από το οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον, προκειµένου να απαντηθεί το κύριο ερευνητικό ζητούµενο.
∆ηλαδή, ο βαθµός ανταπόκρισης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος στις
διπολιτισµικές – διγλωσσικές ανάγκες και προσδοκίες των παλιννοστούντων µαθητών
µέσα από την ίδρυση και λειτουργία των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής».
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό τονίζουµε ότι για να απαντηθούν τα παραπάνω
δύο βασικά ερευνητικά ζητούµενα είναι αναγκαία η ανάλυση του θεσµικού πλαισίου
και της εκπαιδευτικής πράξης των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής». Και αυτό
ακριβώς είναι το αντικείµενο της έρευνάς µας, δηλαδή η καταγραφή και ανάλυση του
θεσµικού πλαισίου και της εκπαιδευτικής πράξης των εν λόγω σχολείων.
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2. ∆ιπολιτισµική - διγλωσσική κοινωνικοποίηση του ατόµου
Η πολυπολιτισµικότητα και η πολυγλωσσία δεν είναι σύγχρονα φαινόµενα,
αλλά χαρακτήριζαν τις ανθρώπινες κοινωνίες πριν από χιλιάδες χρόνια. Αντίθετα, η
µονοπολιτισµικότητα και η µονογλωσσία είναι εκείνα τα φαινόµενα που
εµφανίζονται σχετικά πρόσφατα και που οφείλονται, κυρίως, στη δηµιουργία των
εθνικών κρατών. Αυτό µαρτυρεί και το γεγονός ότι στα 200 περίπου κράτη που
υπάρχουν πάνω στη γη και στα οποία µιλιέται επίσηµα µόνο µία γλώσσα, ανεπίσηµα
µιλιούνται γύρω στις 4.000-5.000 γλώσσες (T. Skutnabb - Kangas, J. Cummins,
1988:9-11).
Προκύπτει, λοιπόν, ότι ενώ ο κανόνας και το φυσιολογικό για τα περισσότερα
κράτη είναι η πολυγλωσσία, και παρόλο που από τη σκοπιά της γλωσσολογίας όλες οι
γλώσσες είναι ίσες, στην πράξη πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί λόγοι
αναγκάζουν τη µεγάλη πλειοψηφία των δίγλωσσων ατόµων να αποδεχτεί τη γλώσσα
της εκάστοτε κυρίαρχης οµάδας, ως µοναδική γλώσσα επίσηµης επικοινωνίας. Έτσι,
καταπατούνται τα γλωσσικά δικαιώµατα διαφόρων εθνοτικών οµάδων και
µειονοτικές γλώσσες χάνονται µπροστά στο κύρος µερικών κυρίαρχων γλωσσών.
Ανεξάρτητα, όµως, από τη δυναµική που δηµιουργείται ανάµεσα στις
κυρίαρχες και τις µειονοτικές γλώσσες, το άτοµο, ως αυθύπαρκτη οντότητα, για να
υπάρξει σωστά και να αναπτύξει µια ισορροπηµένη προσωπικότητα, έχει ανάγκη να
νοιώσει ότι η µητρική του γλώσσα και η πολιτισµική του ταυτότητα είναι αποδεκτά
από την ευρύτερη κοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι οι κοινωνίες που σέβονται αυτή την
ανάγκη των ανθρώπων και έχουν στους κόλπους τους οµάδες µε διαφορετικό
πολιτισµό ή γλώσσα, θα πρέπει να αναπτύξουν µια τέτοια διπολιτισµική και
διγλωσσική εκπαιδευτική πολιτική που θα συµβάλλει στη σωστή κοινωνικοποίησή
τους. Θα προσφέρει, δηλαδή, τη δυνατότητα σε κάθε άτοµο να καλλιεργήσει τα
ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισµικά στοιχεία της οµάδας του και, συγχρόνως, να
συµβάλλει ενεργά στην κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας στην
οποία ζει.
Μια τέτοια διπολιτισµική και διγλωσσική κοινωνικοποίηση θα πρέπει να
λάβουν και τα παιδιά που θα µελετήσουµε, όπως τα παιδιά των παλιννοστούντων από
αγγλόφωνες χώρες, από τις χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από την
Αλβανία. Επειδή µπορεί να είναι άτοµα ελληνικής καταγωγής, όµως έχουν ζήσει
αρκετό διάστηµα, αν όχι όλη την µέχρι τώρα ζωή τους, στη χώρα προέλευσής τους,
µε αποτέλεσµα να έχουν βιώσει τον «ενδιάµεσο πολιτισµό»5 (Μ. ∆αµανάκης,
1989:81), τον οποίο ο ελληνισµός της διασποράς διαµορφώνει στις ευρωπαϊκές ή
υπερπόντιες χώρες που µεταναστεύει ή στις βαλκανικές και ασιατικές χώρες που οι
ιστορικές συγκυρίες τον ανάγκασαν να ζει.
Εκείνο, ωστόσο, που πρέπει να τονιστεί από την αρχή είναι ότι ο πολιτισµός
που ανέπτυξαν π.χ. οι Έλληνες της Αµερικής είναι διαφορετικός τόσο από τον
πολιτισµό των Ελλήνων της Αλβανίας όσο και από τον πολιτισµό των Ελλήνων της
Αυστραλίας. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ελληνικός πολιτισµός που µετέφεραν οι
Έλληνες της διασποράς στις χώρες υποδοχής τους, δέχτηκε επιδράσεις από τον εκεί
πολιτισµό, µε αποτέλεσµα να έχει στοιχεία του, αλλά και να διαφέρει απ' αυτόν.
Κατά τη διαδικασία, λοιπόν, της κοινωνικοποίησης αυτών των οµάδων θα
πρέπει να αποδεχτούµε τον «ενδιάµεσο» πολιτισµό τους ως ισότιµο µε τους
5

Με τον όρο «ενδιάµεσος πολιτισµός» (Μ. ∆αµανάκης 1989:81) εννοούµε τον πολιτισµό που
αναπτύσσουν οι µειονοτικές οµάδες στις χώρες υποδοχής. Ο νέος αυτός πολιτισµός είναι η δυναµική
µεταβολή του πολιτισµού της χώρας προέλευσης των µειονοτήτων κάτω από την επίδραση του
πολιτισµού της χώρας υποδοχής.
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πολιτισµούς της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής και να βοηθήσουµε τους
φορείς του να αναπτύξουν την ταυτότητα και τη γλώσσα τους µέσα σε ένα
διπολιτισµικό και διγλωσσικό περιβάλλον.
Πριν όµως προχωρήσει κανείς στην υλοποίηση του αιτήµατος για
διπολιτισµική – διγλωσσική κοινωνικοποίηση του ατόµου, θα πρέπει να απαντήσει σε
µια σειρά από ερωτήµατα, όπως: Ποιοι παράγοντες επιδρούν στη διαµόρφωση της
ταυτότητας του ατόµου; Το άτοµο που ζει σε µια πλουραλιστική κοινωνία µπορεί να
αναπτύξει τη διπολιτισµική του ταυτότητα; Άραγε σε ποιες περιπτώσεις η διγλωσσία
ασκεί θετική ή αρνητική επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου; Η
διδασκαλία µέσω της πρώτης γλώσσας του µειονοτικού παιδιού συµβάλλει στην
κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας; κ.λπ. Αυτά τα ερωτήµατα θα προσπαθήσουµε να
τα απαντήσουµε στα κεφάλαια που ακολουθούν.
2.1. ∆ιαµόρφωση της ταυτότητας του ατόµου
Για να συζητήσουµε, καταρχήν, τον τρόπο µε τον οποίο το παιδί διαµορφώνει
την ταυτότητά του σ' ένα διπολιτισµικό και διγλωσσικό περιβάλλον, θεωρούµε ως πιο
κατάλληλο το θεωρητικό πλαίσιο του Ε.Ε. Erikson, που αναφέρεται στην ανάπτυξη
της ταυτότητας. Ο Erikson, αφενός βίωσε ο ίδιος τη µετανάστευση, αφετέρου
µελέτησε τις κυριότερες πλευρές της ταυτότητας νεαρών Ινδιάνων στη νέα του
πατρίδα, την Αµερική.
Για τον Erikson, όπως τον παραθέτει ο K.R. Mühlbauer (1985:43), η
ταυτότητα είναι η απόρροια της οµαλής συνύπαρξης του ατόµου µε την κοινωνία.
Είναι το εννοιολογικό εκείνο όργανο που συνδέει «την προσωπική ανάπτυξη µε την
κοινωνική πραγµατικότητα, έτσι ώστε η εξέλιξη της προσωπικότητας να µπορεί να
εξηγηθεί ως ατοµική διαδικασία ωρίµανσης και κοινωνική διαδικασία αγωγής».
«Η ταυτότητα του Εγώ αρχίζει να σχηµατίζεται, όταν η χρησιµότητα των
πολλαπλών ταυτίσεων τελειώνει. Αυτό προκύπτει από την επιλεκτική αποκήρυξη και
αµοιβαία αφοµοίωση των ταυτίσεων της παιδικής ηλικίας και την απορρόφησή τους
σε µια νέα διαµόρφωση, η οποία εκ περιτροπής, εξαρτάται από τη διαδικασία από την
οποία µια κοινωνία (συχνά διαµέσου των υποκοινωνιών της) προσδιορίζει την
ταυτότητα του νέου ατόµου, αναγνωρίζοντάς το ως κάποιον ο οποίος πρέπει να γίνει
(να εξελιχθεί) ο εαυτός του και ο οποίος µε το να είναι ο εαυτός του, θεωρείται
δεδοµένος» (E. Εrikson, 1975:122).
Συνεπώς, η ολοκλήρωση της µορφής της ταυτότητας του Εγώ δεν είναι µόνο
το άθροισµα των ταυτίσεων της παιδικής ηλικίας του ατόµου. «Είναι η αυξηµένη
εµπειρία της ικανότητας του Εγώ να ολοκληρώνει όλες τις ταυτίσεις µε τις
περιπέτειες της λίµπιντο, µε τις ικανότητες που αναπτύχθηκαν χάρη σε κάποιο
ταλέντο και µε τις ευκαιρίες που προσφέρθηκαν στους κοινωνικούς ρόλους. Η
αίσθηση της ταυτότητας του Εγώ, εποµένως, είναι η προκύπτουσα πεποίθηση στην
εσωτερική οµοιότητα και συνέχεια της σηµασίας του ατόµου για τους άλλους» (E.
Erikson, 1975:274).
Ο Erikson χωρίζει την ανάπτυξη του ανθρώπου από τη γέννηση µέχρι το
θάνατο σε οκτώ φάσεις. Μέσα σ'αυτόν τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής η ταυτότητα
αποκτά ανάλογα θετικές ή αρνητικές ιδιότητες και διαµορφώνεται αντίστοιχα µε
επιτυχία ή µη.
Επιτυχηµένη διαµόρφωση της ταυτότητας θεωρείται ότι έχουµε όταν το άτοµο
αναπτύξει κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του αισθήµατα εµπιστοσύνης, αυτονοµίας,
πρωτοβουλίας, εργατικότητας, οικειότητας και ακεραιότητας, αισθήµατα, δηλαδή,
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που θα τον βοηθήσουν να αισθάνεται τον εαυτό του ως κάτι ενιαίο και συνεχές (E.
Erikson, 1975: 259-287).
Τη διαδικασία αυτή την ονοµάζει ο Erikson - σύµφωνα µε τον Μ. ∆αµανάκη
(1987:91-92) – «Σύνθεση του Εγώ» ή «Εγωσύνθεση» και είναι η προσπάθεια του
Εγώ να επεξεργαστεί όλα τα ερεθίσµατα, τις εµπειρίες και τα βιώµατά του, να
ξεπεράσει τις αντιφάσεις του και να συνθέσει τα στοιχεία αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο,
προκειµένου να µπορέσει να επιβιώσει ψυχολογικά. Μέσω αυτής της διαδικασίας το
άτοµο εκφράζει την ατοµικότητά του, το δικαίωµα της διαφορετικότητάς του, καθώς
είναι µια καθαρά προσωπική διαδικασία, προβάλλοντας προς τα έξω µια ενιαία και
µοναδική οντότητα.
Ο σχηµατισµός της ταυτότητας ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει µε το πέρας της
παιδικής ή ακόµη της εφηβικής ηλικίας. Είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται
σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και που στο µεγαλύτερο µέρος της γίνεται
ασυναίσθητα τόσο από το άτοµο όσο και από την κοινωνία (Ε.Εrikson,1975:122).
Η ταυτότητα αποκτάται κατά την πορεία της κοινωνικοποίησης και έχει διπλή
υπόσταση: µια προσωπική και µια κοινωνική. Με τον όρο «προσωπική ταυτότητα»
εννοούµε την προσωπική ιστορία του ατόµου, τις προσωπικές του εµπειρίες, τα
βιώµατά του, όλα αυτά που το κάνουν µοναδικό και το ξεχωρίζουν από τα άλλα
άτοµα.
Με τον όρο «κοινωνική ταυτότητα» εννοούµε αυτό που ενώνει το άτοµο µε τα
άλλα άτοµα, το κάνει να είναι όµοιο µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας και
εναρµονισµένο µε το περιβάλλον του.
Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας είναι µια σύνθετη έννοια και
περιλαµβάνει άλλες «επιµέρους» ταυτότητες όπως: ταυτότητα φύλου, εθνική
ταυτότητα, πολιτισµική ταυτότητα, κ.λπ. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να προσέξουµε
είναι ότι η προσωπική αλλά και η κοινωνική ταυτότητα είναι δυνατόν κατά τη
διάρκεια της κοινωνικοποίησης να διαφοροποιηθούν και να διαταραχθούν, µε
αποτέλεσµα να υπάρξουν παθολογικές καταστάσεις.
Ιδιαίτερος κίνδυνος για µια τέτοια προοπτική υπάρχει στην περίπτωση των
οµάδων που θα µελετήσουµε και γενικότερα, των µειονοτήτων. Και αυτό διότι η
διαµόρφωση της ταυτότητας είναι πιο σύνθετη στα άτοµα που ανήκουν σε
µειονοτικές οµάδες απ' ό,τι σ'εκείνα που ανήκουν στην πλειοψηφία µιας κοινωνίας.
Αυτό συµβαίνει, επειδή επιτυχηµένη και ισορροπηµένη ταυτότητα στο µειονοτικό
άτοµο σηµαίνει σύνθεση των διπολιτισµικών και διγλωσσικών του εµπειριών,
βιωµάτων, αλλά και αντιφάσεων σ' ένα ενιαίο σύνολο.
Στην προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί της µειονότητας, ώστε η «ζωή του
που κινείται ανάµεσα σε δύο πολιτισµούς να βρει πλήρωση σε µια ζωή µέσα σε δύο ή
και περισσότερους πολιτισµούς» (R. Boteran, 1989:40), σηµαντικό ρόλο παίζει το
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει το άτοµο.
Ο Erikson θεωρεί τη διαµόρφωση µιας ισορροπηµένης ταυτότητας ως
απόρροια της αµοιβαίας ισορροπίας ανάµεσα στο παιδί και στο περιβάλλον του ( Γ.Ι.
Χασάπης, 1980:78 τ.2).
Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού οι γονείς του αποτελούν το
περιβάλλον του. Μια ισορροπηµένη ταυτότητα του Εγώ των γονέων αποτελεί στις
περισσότερες περιπτώσεις πρότυπο για το σχηµατισµό της ταυτότητας των παιδιών,
ώστε να λειτουργούν µε επιτυχία σε αντιφατικές ή και αντίθετες συνθήκες µέσα σ'ένα
ξένο πολιτιστικό περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει απειλή διατάραξης του Εγώ τους (Ν.
Boteran, 1989:46). Στην αντίθετη περίπτωση, οι γονείς προσπαθούν να
ορθοποδήσουν στο νέο περιβάλλον έχοντας υψηλές απαιτήσεις από τα παιδιά τους,
ενώ συγχρόνως αδυνατούν να τους προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Ως αντίδραση
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σ'αυτή την κατάσταση, τα παιδιά εκδηλώνουν προς τα έξω µορφές επιθετικότητας και
απογοήτευσης.
Εκτός από την οικογένεια αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της
ταυτότητας του ατόµου παίζει και το σχολείο. Στην περίπτωση των µειονοτικών
µαθητών, απαιτείται - όπως θα δούµε παρακάτω - ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα
λαµβάνει υπόψη του τη βιογραφία τους και θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν
αισθήµατα αυτοεκτίµησης, εµπιστοσύνης στον εαυτό τους και στον κοινωνικό τους
περίγυρο, ώστε να δηµιουργήσουν ένα ισορροπηµένο Εγώ.
Ωστόσο, η πραγµατικότητα µας δείχνει ότι οι µειονοτικοί µαθητές, στην
πορεία τους για ένταξη στη νέα κοινωνία, δοκιµάζουν συνεχείς αποτυχίες και
αρνητικές εµπειρίες τόσο από τη σχολική τους ζωή όσο και από τον κοινωνικό τους
περίγυρο. Με αποτέλεσµα, συχνά να οδηγούνται στη διαµόρφωση µιας αρνητικής
ταυτότητας, σύµφωνα µε την οποία αισθήµατα µειωµένης αυτοεκτίµησης,
µειονεκτικότητας και ντροπής κυριαρχούν.
Τέλος, η ταυτότητα βρίσκεται σε δυναµική αλληλεξάρτηση µε τις
διαπροσωπικές σχέσεις. Το άτοµο καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες, για να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες ποικίλων κοινωνικών ρόλων και να εµφανιστεί στους
άλλους ως άτοµο κανονικό, µοναδικό, που θα διεκδικήσει το σεβασµό και τη
εκτίµηση τους για την προσωπική του βιογραφία. Ισορροπία στις διαπροσωπικές
σχέσεις επιτυγχάνεται όταν οι έτεροι αποδέχονται την ανάγκη του άλλου για
εσωτερική ισορροπία.
Αντίθετα, η πίεση για µονόπλευρη προσαρµογή σε προσδοκίες και κανόνες
της µιας ή της άλλης κουλτούρας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση του
ατόµου µε τον εαυτό του ή µε τον κοινωνικό του περίγυρο (Ν. Boteran, 1989:46-48).

2.1.1. ∆ιαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας του ατόµου
Ο όρος «ταυτότητα»6 είναι ένας όρος - κλειδί για τις σύγχρονες
πολυπολιτισµικές κοινωνίες, γιατί µέσα από διάφορα µονοπολιτισµικά ή
πολυπολιτισµικά προγράµµατα, οι κοινωνίες αυτές στοχεύουν στη διαµόρφωση της
γλωσσικής ικανότητας και της πολιτισµικής ταυτότητας είτε µόνο των µειονοτικών
παιδιών είτε τόσο των παιδιών των µειονοτικών οµάδων όσο και της κυρίαρχης
6

Στις αγγλόφωνες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν κυρίως στη Β. Αµερική ο όρος «ταυτότητα» (identity)
αντικαθίσταται από τον όρο «εθνότητα» (ethnicity). Η χρήση του όρου «εθνότητα» περιγράφει ό,τι
ήταν προηγούµενα γνωστό σαν «πολιτισµική ταυτότητα» (cultural identity) δείχνοντας ότι ο όρος
«ταυτότητα» δε χρησιµοποιείται κανονικά πια. Παράλληλα ο όρος «εθνότητα» είναι µια πρόσφατη
έννοια. Πρώτα χρησιµοποιήθηκε στις ΗΠΑ στα 1950, για να περιγράψει την επαναδιεκδίκηση της
εθνοτικής ταυτότητας (ethnic identity) και τις απαιτήσεις για ίσα δικαιώµατα από τις µειονότητες στην
εργασία και στην εκπαίδευση. Στο πέρασµα από την πολιτική στην επιστήµη η έννοια της εθνότητας
αλλάζει, για να γίνει ένα εργαλείο για την ακριβή περιγραφή των µειονοτήτων, την κατηγοριοποίηση
των εθνικών οµάδων και την καταµέτρηση της διάστασης ανάµεσα στην άποψη που έχει η κοινότητα
για την εαυτό της και στο πώς τη βλέπει η κυρίαρχη οµάδα «απ’ έξω» (CERI, 1989:16-17).
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οµάδας. Συνεπώς, η πολιτισµική ταυτότητα που υιοθετεί ένα παιδί, καθρεπτίζει και
την πολιτική που ακολουθεί η κοινωνία στην οποία ζει σε σχέση µε τις µειονότητες.
Συγκεκριµένα, η «πολιτισµική ταυτότητα» (cultural identity) αποκτάται κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, είναι µέρος της κοινωνικής
ταυτότητας και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας του
Εγώ.
Ωστόσο, ενώ η κοινωνική ταυτότητα δηµιουργείται στα πλαίσια της ίδιας της
κοινωνίας και βοηθάει το άτοµο να ορίσει τον εαυτό του σε σχέση µε τους διάφορους
ρόλους και µε τις άλλες κοινωνικές οµάδες αυτής της κοινωνίας, η πολιτισµική
ταυτότητα γίνεται συνειδητή, ιδιαίτερα όταν το άτοµο γίνει γνώστης της ύπαρξης
άλλων πολιτισµών µέσα ή έξω από την κοινωνία του (J.F. Hamers, M.H.A.
Blanc,1993:117). Το άτοµο αποκτά θετική πολιτισµική ταύτιση µε µια οµάδα µέσα
από τη θετική αντιπαράθεση αυτής της οµάδας µε άλλες οµάδες.
Επιπλέον, η πολιτισµική ταυτότητα των ατόµων προσδιορίζεται συχνά σε
σχέση µε την εθνική τους ταυτότητα. Συγκεκριµένα, σε ορισµένες χρονικές περιόδους
της ιστορίας του ελληνικού έθνους (όπως στην περίοδο της προπαρασκευής της
Επανάστασης, της Μικρασιατικής καταστροφής κ.λπ.) η πολιτισµική ταυτότητα
θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την εθνική ταυτότητα (∆.Γ. Τσαούσης,1983:24). Σε άλλες
πάλι χρονικές περιόδους χωρίς κρίσεις και εθνικιστικές εντάσεις (όπως είναι η
σύγχρονη εποχή) η πολιτισµική ταυτότητα δεν εξαντλείται στα εθνικά
χαρακτηριστικά ενός λαού (Χρ. Γιανναράς,1996:11), αλλά περιλαµβάνει και άλλα
στοιχεία που αναδύονται µέσα από την πράξη της καθηµερινής ζωής. Έτσι, τόσο η
πολιτισµική όσο και η εθνική ταυτότητα αναπροσαρµόζονται συνεχώς στο πέρασµα
της ιστορίας (∆.Γ. Τσαούσης,1983:17). Η µόνη διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της
εθνικής ταυτότητας η αναπροσαρµογή αυτή κινείται στο µακροεπίπεδο, καθώς
γίνεται εµφανής µόνο εφόσον µελετήσουµε τη διαχρονική πορεία του ελληνικού
έθνους. Αντίθετα, η αναπροσαρµογή της πολιτισµικής ταυτότητας παρατηρείται και
στο µικροεπίπεδο, κατά τη διάρκεια δηλαδή της ζωής του ατόµου. Σε αυτή την
περίπτωση συνήθως η εθνική ταυτότητα είναι στατική.
Αντιδιαστέλλοντας, λοιπόν, την εθνική από την πολιτισµική ταυτότητα θα
λέγαµε ότι η πολιτισµική είναι ένας πολύ δυναµικός µηχανισµός, ο οποίος
τροποποιείται συνεχώς από την επίδραση που του ασκούν διάφορα κοινωνικά και
ψυχολογικά γεγονότα καθ' όλη τη διαχρονική πορεία του ατόµου (J.F. Hamers,
M.H.A. Blanc,1993:121).
Επίσης, µια άλλη διαφοροποίηση µεταξύ της εθνικής και της πολιτισµικής
ταυτότητας που ενισχύει την άποψη της µη ταύτισης των δύο εννοιών είναι ότι η
πρώτη κινείται, ως επί το πλείστον, στη σφαίρα του µύθου, ενώ η δεύτερη στη
σφαίρα της πραγµατικότητας.
Συγκεκριµένα, η εθνική ταυτότητα διαµορφώνεται µέσα από την
υποκειµενική παρουσίαση του παρελθόντος από τους σύγχρονους. Έτσι η χρονική
απόσταση από τα γεγονότα δικαιολογεί στοιχεία αφαίρεσης και εξιδανίκευσης. Στην
εξιδανικευµένη αυτή εικόνα για το παρελθόν που έχουν όλοι οι Έλληνες, προστίθεται
συχνά και η εξιδανίκευση του παρόντος για ο,τιδήποτε το ελληνικό, όσον αφορά
στους Έλληνες της διασποράς, λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από την
«µητέρα – πατρίδα» και από τα τεκταινόµενα στον ελλαδικό χώρο, αλλά και της
εχθρικότητας του περιβάλλοντος όπου ζουν (Α. Βακαλιός,1997α:145-146).
Άρα, η εθνική ταυτότητα που διαµορφώνουν οι Έλληνες της διασποράς είναι
συνήθως "εικονική" - όπως την αποκαλεί ο Μ. ∆αµανάκης (1997α:34) - και διαφέρει
κατά πολύ από την πολιτισµική τους ταυτότητα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι η
πολιτισµική ταυτότητα είναι η εικόνα που τα άτοµα αυτά έχουν σχηµατίσει µέσα από
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τις προσωπικές τους εµπειρίες της καθηµερινής ζωής για τον εαυτό τους και,
γενικότερα, για την πολιτιστική τους οµάδα. Όπως επίσης, και η προσωπική τους
εκτίµηση για την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους σε αντιπαράθεση µε την
εικόνα που έχουν άλλα άτοµα ή οµάδες ατόµων.
Έτσι, παρόλο που δεχόµαστε την άποψη ότι είναι άλλο πράγµα η εθνική
ταυτότητα ενός λαού και άλλο η πολιτισµική του, δεν θα πρέπει να αµφισβητούµε τη
µικρή ή µεγάλη επίδραση της «εικονικής εθνικής ταυτότητας» στη διαµόρφωση της
πολιτισµικής ταυτότητας και των συµπεριφορών προσαρµογής που αναπτύσσει το
µέλος µιας µειονοτικής οµάδας σε µια προσπάθεια σύνθεσης του πολιτισµού της
χώρας προέλευσης (που συχνά περιορίζεται σε µια εξιδανικευµένη εικόνα) και του
πολιτισµού της χώρας υποδοχής, όπως θα δούµε παρακάτω. Αυτή η επίδραση
µάλιστα γίνεται καθοριστική στην περίπτωση της εισόδου των Ελλήνων της
διασποράς στη µητρόπολή τους, όπου όλες οι εξιδανικευµένες εικόνες που είχαν
σχηµατίσει για την Ελλάδα καταρρέουν και µαζί καταρρέει και ένα µεγάλο µέρος της
ήδη διαµορφωµένης εικόνας που έχει το άτοµο για τον εαυτό του.
Παράλληλα, η διαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας των ατόµων δεν
περιορίζεται µόνο στο σχηµατισµό εικόνων για τον εαυτό τους. Περιλαµβάνει ακόµη,
σύµφωνα µε τον Coopersmith - όπως αναφέρει σχετικά στο βιβλίο της η M.J. Taylor
(1981:162) - και την ανάπτυξη συναισθηµάτων και συµπεριφορών σχετικά µε το
περιεχόµενο και την ποιότητα των εικόνων αυτών. Έτσι, ενδέχεται αυτές οι εικόνες
που βλέπουν µε τα µάτια του µυαλού τους να τους αρέσουν και να τις θαυµάζουν.
Ωστόσο, µπορεί να τους δηµιουργούν αισθήµατα δυσαρέσκειας ή ακόµα και
εχθρικότητας, σχετικά µε τον «εαυτό» που έχουν διαµορφώσει.
Αυτό εξαρτάται αφενός από το κατά πόσο τα άτοµα αυτά εκτίθενται σε
ρατσιστικά περιβάλλοντα και αφετέρου από το πώς εσωτερικεύουν τη διαµάχη
ανάµεσα στην επιθυµητή εικόνα του εαυτού τους και σε αυτό που πραγµατικά είναι,
µαζί µε τα µηνύµατα που λαµβάνουν για τον εαυτό τους από την κοινωνία γενικά.
Ωστόσο, είναι δυνατόν παιδιά µειονοτικών οµάδων να αποδέχονται για την οµάδα
τους την άποψη που η κοινωνία τούς έχει µεταβιβάσει και ακόµη, να διατηρούν ένα
υψηλό αίσθηµα αυτοεκτίµησης, επιλέγοντας και ερµηνεύοντας µε το δικό τους τρόπο
τις πληροφορίες που λαµβάνουν σχετικά µε τον εαυτό τους και την οµάδα στην οποία
ανήκουν (Taylor, M.J.,1981:172-173).
Η ανάπτυξη, λοιπόν, θετικής ή αρνητικής στάσης του παιδιού απέναντι στην
ταυτότητά του και γενικότερα στην πολιτισµική του οµάδα υπαγορεύεται από τη
στάση που υιοθετεί για την οµάδα του η κοινωνία που το περιβάλλει, αλλά και από το
πώς το ίδιο το άτοµο βιώνει τη στάση αυτή.
Η διαµόρφωση, όµως, της πολιτισµικής ταυτότητας του ατόµου συντελείται
µέσα από τις διαδικασίες της πολιτισµοποίησης και της επιπολιτισµοποίησης που
αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο πλέον εσωτερικεύει κάποιο
νέο πολιτισµό.
Η λειτουργία της «πολιτισµοποίησης» (enculturation) εξελίσσεται παράλληλα
µε την πρωταρχική κοινωνικοποίηση (primary socialization) και είναι η διαδικασία
κατά την οποία µεταβιβάζονται στο άτοµο η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιµα και γενικά
στάσεις και συµπεριφορές που απαρτίζουν τον πρωταρχικό του πολιτισµό και που το
καθιστούν ικανό να κατανοεί και να επικοινωνεί µε τα άλλα µέλη της κοινωνίας του
(J. F. Hamers, M.H.A. Blanc, 1993:123).
H πολιτισµοποίηση, δηλαδή, αναφέρεται στην εσωτερίκευση του πολιτισµού
της κοινωνίας στην οποία γεννιέται και µεγαλώνει το άτοµο. Ωστόσο, όταν το άτοµο
από την αρχή της ύπαρξής του αλληλεπιδρά µε ένα καθαρά διπολιτισµικό
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περιβάλλον, τότε η πολιτισµοποίηση αναφέρεται στην εσωτερίκευση και των δύο
πολιτισµών, όπως, βέβαια, το ίδιο το άτοµο τους έχει συνθέσει.
∆ιαφορετική προς τη διαδικασία της πολιτισµοποίησης είναι η διαδικασία της
επιπολιτισµοποίησης (acculturation), κατά την οποία το άτοµο, αφού έχει φτάσει σε
ένα συγκεκριµένο επίπεδο πολιτισµοποίησης µε τον πολιτισµό ή τους πολιτισµούς
της κοινωνίας του, έρχεται σε επαφή µε έναν άλλο πολιτισµό, στον οποίο πρέπει να
προσαρµοστεί.
Η επιπολιτισµοποίηση, δηλαδή, είναι µια νέα πολιτισµοποίηση, αφού το
άτοµο θα πρέπει να µάθει τη γλώσσα και γενικά όλα τα πολιτισµικά στοιχεία αυτού
του νέου πολιτισµού µε τον οποίο έρχεται σε επαφή και να προσαρµόσει εκ νέου τη
συµπεριφορά του σε αυτά (βλ. και κεφ. 1.1.).
Πρόκειται, ουσιαστικά, - σύµφωνα µε τον J.W. Βerry (1988:207) που υιοθετεί
την άποψη των Redfield, Lincton και Herkovits - για µια πολιτισµική αλλαγή, η οποία
είναι αποτέλεσµα µιας συνεχούς και άµεσης επαφής µεταξύ δύο διαφορετικών
οµάδων. Και οι δύο διαδικασίες (πολιτισµοποίηση, επιπολιτισµοποίηση), ωστόσο,
οδηγούν στη διαµόρφωση πολιτισµικής ταυτότητας.
Ο J. W. Berry (1988:210), ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη διαδικασία
της επιπολιτισµοποίησης, την αναλύει σε πέντε φάσεις. Στη φάση πριν από την επαφή
(pre-contact), όπου υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πολιτισµικές οµάδες µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους η καθεµιά. Στη φάση της επαφής (contact) κατά την οποία οι
οµάδες συναντώνται, αλληλεπιδρούν και εµφανίζονται νέες αιτίες άγχους
(επιπολιτισµικό άγχος7). Σε αυτή τη φάση η ανταλλαγή πολιτισµών και
συµπεριφορών, καθώς επίσης και η αλλαγή των οµάδων έχει αρχίσει. Συνήθως, αλλά
όχι πάντα, τη φάση της επαφής ακολουθεί η φάση της σύγκρουσης ή διαµάχης
(conflict) κατά την οποία ασκείται πίεση στην πιο αδύναµη οµάδα, για να αλλάξει τον
τρόπο ζωής της. Κατά τη φάση αυτή το άτοµο διακατέχεται από πολύ άγχος,
ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει από µέρους του προθυµία για αλλαγή. Τη φάση της
διαµάχης διαδέχεται η φάση της κρίσης (crisis), όπου γίνονται προσπάθειες για λύση
της σύγκρουσης. Τελικά, στη φάση της προσαρµογής (adaptation) οι σχέσεις των
οµάδων σταθεροποιούνται παίρνοντας τη µορφή ενός από τους τέσσερις τύπους της
επιπολιτισµοποίησης που προτείνει ο J.W. Berry και οι οποίοι είναι: α) διαχωρισµός
(separation), β) αφοµοίωση (assimilation), γ) περιθωριοποίηση (marginalization), δ)
ένταξη (integration).
Σε αυτή την τυπολογία του Berry θεωρούµε σκόπιµο να αντιπαραθέσουµε την
τυπολογία του ∆αµανάκη (1987:92-93) ο οποίος υποστηρίζει ότι κατά τη διαδικασία
της "Εγωσύνθεσης" τα άτοµα που δέχονται επιδράσεις από δύο διαφορετικούς
κοινωνικοπολιτισµικούς κόσµους είναι δυνατόν να υιοθετήσουν τους εξής τύπους
συµπεριφοράς: α) εθνοκεντρικός τύπος, β) υπερπροσαρµοσµένος τύπος, γ)
αµφιταλαντευόµενος (περιθωριακός) τύπος δ) διπολιτισµικός τύπος.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουµε από την αρχή είναι ότι και οι δύο τυπολογίες
δεν είναι µοναδικές στο χώρο. Εµείς, ωστόσο, τις παίρνουµε για να συζητήσουµε
ενδεικτικά και να περιγράψουµε τις διάφορες συµπεριφορές προσαρµογής που
εκδηλώνουν τα άτοµα τα οποία σε κάποια δεδοµένη στιγµή της ζωής τους βρίσκονται

7

Το επιπολιτισµικό άγχος συνδέεται θεωρητικά και εµπειρικά µε τη διαδικασία της
επιπολιτισµοποίησης. Όταν δύο πολιτισµοί έρχονται σε επαφή, τότε είναι δυνατόν να εφαρµοστούν
διάφορες πηγές άγχους, για να ασκήσουν πίεση και να προκαλέσουν ένταση στο άτοµο και στην
οµάδα. Είναι, όµως, σηµαντικό να τονίσουµε ότι το άγχος δεν είναι πάντα µια αρνητική συνέπεια.
Συχνά µπορεί να ασκεί στο άτοµο µια θετική και δηµιουργική πίεση, ερεθίζοντας, κινητοποιώντας ή
ακόµη και αυξάνοντας τη ψυχική λειτουργία του ατόµου (J. W. Berry,1988:209).
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αντιµέτωποι µε µια γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα (linguistic and
cultural diversity) στα πλαίσια της κοινωνίας τους.
Ωστόσο, παρόλο που µεταξύ των δύο ερευνητών υπάρχει µια τάση για κοινή
ερµηνεία αυτών των συµπεριφορών (όπως θα δούµε παρακάτω), παρουσιάζεται µια
ποικιλία στον ορισµό κάθε συµπεριφοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κάθε ερευνητής
προσεγγίζει το θέµα από διαφορετική οπτική γωνία. Ο Berry επικεντρώνει το
ενδιαφέρον του σε τρόπους συµπεριφοράς και τακτικές που αναπτύσσει η οµάδα, για
να προσαρµοστεί στις νέες διπολιτισµικές συνθήκες του περιβάλλοντος και στις
προσδοκίες της κυρίαρχης οµάδας. Κινείται, δηλαδή, στο µακροεπίπεδο, ενώ ο
∆αµανάκης αναφέρεται σε τύπους συµπεριφοράς που εκδηλώνει το άτοµο,
προκειµένου να προσαρµοστεί σε αυτές τις διπολιτισµικές συνθήκες του
περιβάλλοντος, µελετά δηλαδή το µικροεπίπεδο.
Συνεπώς, εφόσον επιδιώκουµε να έχουµε µια σφαιρική παρουσίαση καθενός
από τους τέσσερις δυνατούς τύπους προσαρµογής του άτοµου ή της οµάδας σε δύο
διαφορετικούς κοινωνικοπολιτισµικούς κόσµους θα πρέπει να συνδυάσουµε την
τυπολογία του Berry µε την τυπολογία του ∆αµανάκη.
Τυπολογία Berry
α) διαχωρισµός
β) αφοµοίωση
γ) περιθωριοποίηση
δ) ένταξη

Τυπολογία ∆αµανάκη
α) εθνοκεντρικός τύπος
β) υπερπροσαρµοσµένος τύπος
γ) αµφιταλαντευόµενος (περιθωριακός) τύπος
δ) διπολιτισµικός τύπος

Αναφορικά µε τους τύπους α:
Αν συνδυάσουµε τον τύπο α. του Berry µε εκείνο του ∆αµανάκη θα δούµε ότι
ο εθνοκεντρικό τύπος αποτελεί τη µια όψη του τύπου του διαχωρισµού.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Berry (1988:212) ο τύπος του διαχωρισµού
(separation) είναι δυνατόν να έχει τη µορφή της ηθεληµένης αποχώρησης της
µειονοτικής οµάδας από την ευρύτερη κοινωνία, αλλά µπορεί να πάρει και τη µορφή
της επιβεβληµένης αποχώρησης της µειονοτικής οµάδας από την ευρύτερη κοινωνία.
Στην πρώτη περίπτωση έχει την έννοια του εθνοκεντρισµού (βλ. Μ.
∆αµανάκης, 1987:94), όπου η ίδια η µειονοτική οµάδα επιδιώκει την ανεξάρτητη,
αυτόνοµη ύπαρξή της σε σχέση µε την κυρίαρχη οµάδα και την ευρύτερη κοινωνία.
Εδώ εκφράζεται η επιθυµία της ίδιας της µειονοτικής οµάδας (χωρίς να πρόκειται
πάντοτε για µια συνειδητή διαδικασία) να διατηρήσει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής
της και να υπάρξει µακριά από τον τρόπο ζωής της κυρίαρχης οµάδας (βλ. κεφ. 5.1.
«διαχωριστική εκπαίδευση»).
Στη δεύτερη περίπτωση η κυρίαρχη οµάδα, ασκώντας το κύρος και την ισχύ
της, που απορρέουν από τη θέση της, επιβάλλει στη µειονοτική οµάδα τη µη
συµµετοχή της στα δρώµενα της ευρύτερης κοινωνίας (apartheid) (βλ. κεφ. 5.1.
«αποµονωτική εκπαίδευση»). Πρόκειται για µια de facto κατάσταση, όπου κάθε
αυτενέργεια του µειονοτικού ατόµου για αλλαγή της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων
είναι καταδικασµένη.
'Έτσι, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση του τύπου του διαχωρισµού ή του
εθνοκεντρισµού, κάθε άτοµο - µέλος της µειονοτικής οµάδας εξιδανικεύει τα
γλωσσικά και πολιτισµικά στοιχεία της µειονότητάς του, συσπειρώνεται στην
πολιτισµική ταυτότητα της οικογένειας και της οµάδας του και διαχωρίζεται από τις
πολιτισµικές αξίες της ευρύτερης κοινωνίας, που συνήθως είναι η κοινωνία της χώρας
υποδοχής.
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Παράγοντες όπως ο προσανατολισµός της οικογένειας, η συµπεριφορά των
συνοµηλίκων του, η στάση της ευρύτερης κοινωνίας κ.λπ., συµβάλλουν, ώστε να
οδηγηθεί το άτοµο σ' ένα τέτοιο εθνοκεντρικό προσανατολισµό (Μ. ∆αµανάκης,
1987:94). Ανεξάρτητα, όµως, από το ποιος από τους παραπάνω παράγοντες επιδρά
περισσότερο, εκείνο που σε κάθε περίπτωση ωθεί το άτοµο σε µια τέτοια
συµπεριφορά είναι, σύµφωνα µε τον D.M. Taylor (1987:187), ο φόβος ότι η επαφή µε
άλλους κυρίαρχους πολιτισµούς θα συντελέσει στην απώλεια της εθνικής του
γλώσσας και ταυτότητας .
Αυτή η πολιτισµική ανασφάλεια για ορισµένες εθνοτικές µειονοτικές οµάδες
είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Για να αποφύγει, λοιπόν, το άτοµο µια τέτοια
ανεπιθύµητη κατάσταση, κλείνεται στο κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα της
µειονοτικής του οµάδας και αρνείται να συµµετάσχει σε κάθε δραστηριότητα, όπως
δίγλωσσα προγράµµατα εκπαίδευσης, τα οποία θεωρεί απειλή για τη διατήρηση του
εθνικού του πολιτισµού.
Αναφορικά µε τους τύπους β:
Τόσο το αφοµοιωτικό µοντέλο του Berry όσο και ο υπερπροσαρµοσµένος
τύπος του ∆αµανάκη έχουν στόχο την πολιτισµική οµοιοµορφία και συµµόρφωση
των µειονοτικών οµάδων στην κυρίαρχη οµάδα. Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο
ερευνητών είναι ότι ο Berry µελετά αυτή την πολιτισµική οµοιογένεια, όπως αυτή
επιτυγχάνεται, από τη σκοπιά κυρίως της κυρίαρχης κοινωνίας, ενώ ο ∆αµανάκης
από τη σκοπιά του µειονοτικού ατόµου.
Σε επίπεδο, λοιπόν, οµάδων - σύµφωνα µε τον Berry (1988:212) - η
αφοµοίωση εκφράζεται µε τη µορφή της απορρόφησης (absorption) µιας όχι
κυρίαρχης οµάδας από την εγκαθιδρυµένη κυρίαρχη τάξη πραγµάτων ή µε τη µορφή
της συγχώνευσης (merging) οµάδων µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά, για
να σχηµατίσουν µια νέα κοινωνία («melting pot»).
Αντίθετα, σε επίπεδο ατόµων - σύµφωνα µε το ∆αµανάκη (1987:95) - η
υπερπροσαρµογή στην κυρίαρχη οµάδα είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος, µε τον
οποίο τα µειονοτικά παιδιά προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στη σύγκρουση ανάµεσα
στη γλώσσα και στον πολιτισµό της οµάδας τους και της ευρύτερης κοινωνίας και να
ξεπεράσουν αισθήµατα µειονεκτικότητας για τη γλωσσική και πολιτισµική τους
βιογραφία.
Σε µία σειρά από έρευνες που έγιναν στις δεκαετίες του 1970 και του 1980
στη Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ έχοντας ως δείγµα παιδιά από ασιατικές, αφρικανικές
χώρες και από γηγενείς οµάδες της Αµερικής - που λόγω κάποιων φυλετικών
διαφορών φέρουν την ονοµασία «µειονοτικά παιδιά» - προέκυψε, σύµφωνα µε τον
Milner, όπως αναφέρει σχετικά στο βιβλίο της η M. J. Taylor (1981:163), ότι «τα
περισσότερα απ' αυτά τα µαύρα παιδιά βρίσκονται σε σύγκρουση µε την ταυτότητά
τους». H σύγκρουση αυτή στην ουσία αντανακλά τη σύγκρουση της εθνοτικής
µειονοτικής οµάδας του κάθε παιδιού µε την κοινωνική πραγµατικότητα, όπου
υποβιβάζονται, αν δεν απορρίπτονται, η γλώσσα, ο πολιτισµός, οι αξίες, τα πρότυπα
κ.λπ. της µειονοτικής του οµάδας, ενώ εξιδανικεύονται τα αντίστοιχα στοιχεία της
κυρίαρχης οµάδας.
Έτσι, το παιδί αυτό εξωτερικεύει αυτή τη διαµάχη, όπως έχουν παρατηρήσει
διάφοροι ερευνητές, µε απόρριψη, άρνηση της εθνικής του ταυτότητας και των
διακριτικών εξωτερικών γνωρισµάτων της φυλής του, ενώ εκφράζει προτίµηση για τα
εξωτερικά γνωρίσµατα της κυρίαρχης (λευκής) φυλής (Taylor, M. J., 1981:163-167).
Αυτή, γενικότερα, η αδυναµία κάθε ατόµου να συµβιβαστεί µε την εθνική
του ταυτότητα και η σύγχρονη ολοκληρωτική του ταύτιση µε το
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κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα της χώρας υποδοχής έχει λιγότερο θετικά και
περισσότερο αρνητικά αποτελέσµατα. Ένα από τα λίγα θετικά είναι η γρήγορη
εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (J. Cummins, 1981:15), ενώ στα
αρνητικά συγκαταλέγονται η ανωνυµία, η απώλεια της ατοµικότητας, η στέρηση της
πρωταρχικής κοινωνικής ταυτότητας, που είναι στοιχεία σηµαντικά για την
ψυχολογική ισορροπία του ατόµου.
Επιπρόσθετα, ο ∆αµανάκης (1987:95) υποστηρίζει ότι τα άτοµα που
αποκόβονται από την κοινωνικοπολιτισµική τους ιστορία και, συγχρόνως,
ταυτίζονται απόλυτα µε το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της νέας κοινωνίας, είναι
πιο προβληµατικές περιπτώσεις από τα άτοµα που εκδηλώνουν εθνοκεντρικό
προσανατολισµό. Γιατί τα άτοµα αυτά έχουν να αντιµετωπίσουν την εχθρικότητα της
νέας κοινωνίας χωρίς την υποστήριξη της µειονότητάς τους, αφού έχουν αποξενωθεί
από αυτήν.
Στις περισσότερες, όµως, φορές, το άτοµο οδηγείται στην εκδήλωση ενός
υπερπροσαρµοσµένου τύπου συµπεριφοράς από την ίδια την κοινωνία. Γιατί, συχνά,
η βασική άποψη διαφόρων κυβερνήσεων είναι ότι η επικοινωνία µεταξύ των ατόµων
µιας πλουραλιστικής κοινωνίας θα είναι πιο εύκολη, όταν όλοι χρησιµοποιούν το ίδιο
γλωσσικό σύστηµα. Έτσι, παραµελείται η διδασκαλία των µητρικών γλωσσών των
µειονοτήτων και ξεριζώνονται οι πολιτισµικές τους διαφορές, για να επιτευχθεί η
γλωσσική και πολιτισµική οµοιογένεια των ατόµων, που θα επιφέρει τη γενικότερη
κοινωνική οµοιογένεια.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αντίθετοι µε τη
διατήρηση των µειονοτικών πολιτισµών δεν είναι µόνο όσοι επιθυµούν να
υποδουλώσουν τις µειονοτικές οµάδες, εξαιτίας των προκαταλήψεών τους, αλλά και
όλοι εκείνοι που πιστεύουν ότι µόνο µια ισχυρή αφοµοιωτική πολιτική µπορεί να
δώσει στις εθνογλωσσικές µειονότητες µια καλή ευκαιρία για πλήρη συµµετοχή στην
κοινωνία (D. M. Taylor, 1987:191-192). Το κόστος, όµως, µιας τέτοιας
απλουστευτικής και ισοπεδωτικής λογικής η οποία παραπέµπει σε αφοµοιωτική
ιδεολογία είναι η απώλεια της πρωταρχικής ανάγκης του άτοµου για ατοµική
ταυτότητα.
Αναφορικά µε τους τύπους γ:
Ο όρος που και οι δύο ερευνητές (Berry, ∆αµανάκης) χρησιµοποιούν, για να
χαρακτηρίσουν την κατάσταση εκείνη, στην οποία τόσο το άτοµο όσο και η οµάδα
έχουν χάσει κάθε σηµείο επαφής µε τον παραδοσιακό τους πολιτισµό, χωρίς όµως να
αναπληρώνουν το κενό αυτό µε τον πολιτισµό της κυρίαρχης οµάδας, είναι η
«περιθωριοποίηση».
Παράλληλα, ο ∆αµανάκης (1987:95), προσπαθώντας να περιγράψει µε
ακρίβεια το συγκεκριµένο τύπο συµπεριφοράς, χρησιµοποιεί και ένα δεύτερο όρο:
τον όρο «αµφιταλαντευόµενος», ο οποίος δηλώνει τη ψυχική αδυναµία του ατόµου να
αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη πολιτισµική σχέση, διαµάχη ή σύνθεση, µε έναν από τους
δύο πολιτισµούς είτε της οµάδας προέλευσης είτε της κυρίαρχης οµάδας. Έτσι,
ουσιαστικά, χωρίς καµιά πρωτοβουλία το άτοµο κινείται, ταλαντεύεται µεταξύ του
περιθωρίου και των δύο κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων.
Η στάση αυτή δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι το άτοµο δεν προσαρµόζεται στις
εκάστοτε συνθήκες και δεν ταυτίζει τον εαυτό του µε πρότυπα και από τα δύο
συστήµατα, αλλά ότι αδιαφορεί να εσωτερικεύσει και να συνθέσει αυτές τις ταυτίσεις
σ' ένα ενιαίο σύνολο (Μ. ∆αµανάκης,1987:96).
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Έτσι κάτω από τέτοιες συνθήκες παθητικότητας και ασάφειας ορισµού της
ταυτότητας του, είναι πολύ πιθανόν το άτοµο να οδηγηθεί σε διάφορες παθολογικές
καταστάσεις, όπως σύγχυση ταυτότητας κλπ. (Μ. ∆αµανάκης,1987:96).

Αναφορικά µε τους τύπους δ:
Η διατήρηση από µέρους του ατόµου της εθνικής του γλώσσας και
ταυτότητας και οι παράλληλες προσπάθειες να αποτελέσει αναπόσπαστο µέλος της
ευρύτερης κοινωνίας στοιχειοθετούν εκείνο τον τύπο συµπεριφοράς που ο Berry
ονόµασε «ένταξη», ενώ ο ∆αµανάκης «διπολιτισµική κοινωνικοποίηση».
Οι όροι ένταξη και διπολιτισµική κοινωνικοποίηση δεν είναι ταυτόσηµοι,
αλλά βρίσκονται σε µια σχέση αλληλεξάρτησης. Συγκεκριµένα, ο όρος ένταξη8
υποδηλώνει την παροχή στη µειονοτική από την κυρίαρχη οµάδα µορφωτικών και
επαγγελµατικών ευκαιριών, τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µαζί
της και παράλληλα την καλλιέργεια της γλώσσας και του πολιτισµού της µειονοτικής
οµάδας. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας συµπεριφοράς της κυρίαρχης οµάδας προς τη
µειονοτική είναι το άτοµο–µέλος µιας µειονότητας να κοινωνικοποιηθεί
διπολιτισµικά – διγλωσσικά και να αναπτύξει µια διπολιτισµική ταυτότητα που είναι
η πιο υγιής µορφή συνύπαρξης µε την κυρίαρχη κοινωνία.
Υπάρχει, ωστόσο, συχνά ο κίνδυνος στα πλαίσια µιας πλουραλιστικής
κοινωνίας να µη δοθεί η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει σε όλο της το εύρος τη
διπολιτισµική του συµπεριφορά, αλλά µόνο µέχρι εκείνο το σηµείο που δεν
ενοχλείται η κυρίαρχη κουλτούρα. Αυτό σηµαίνει µια περιορισµένη αποδοχή των
πολιτισµικών και γλωσσικών διαφορών των µειονοτήτων σε επίπεδο folklore και
ενσωµάτωση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των σχολείων κάποιων εθνικών εορτών των
µειονοτήτων, αναφορά στα ήθη και έθιµά τους, στα φαγητά τους, τις τοπικές
ενδυµασίες τους κ.λπ., ενώ οι βαθύτεροι στόχοι δεν θα απέχουν και πολύ από
εκείνους της αφοµοίωσης, που είναι, δηλαδή, η προσαρµογή των µειονοτικών
παιδιών στην κυρίαρχη κουλτούρα. Με αυτήν την έννοια ο όρος «ένταξη» µπορεί να
υποκρύπτει τον όρο «αφοµοίωση», πράγµα που δεν ισχύει στην περίπτωση του όρου
«διπολιτισµικός τύπος», «διπολιτισµική κοινωνικοποίηση».
Ωστόσο, ένα πραγµατικό µοντέλο διπολιτισµικής αγωγής θα πρέπει πρώτ' απ'
όλα να ενδιαφέρεται για τη ψυχική ισορροπία του παιδιού, που είναι δυνατόν να την
εξασφαλίσει η ολοκληρωτική αποδοχή της βιογραφίας του και στη συνέχεια να το
βοηθήσει να αναπτύξει µια διπολιτισµική ταυτότητα. Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι
δύσκολο, όµως δεν είναι ακατόρθωτο.
Έτσι, παρόλο που διάφοροι ερευνητές, όπως παρατηρεί ο ∆αµανάκης
(1987:97), αµφισβήτησαν είτε άµεσα είτε έµµεσα τη δυνατότητα για µια
διπολιτισµική-διγλωσσική κοινωνικοποίηση των παιδιών σε πλουραλιστικές
κοινωνίες, άλλοι ερευνητές, όπως ο Spencer και o Cross που τους αναφέρει στο
8

Η έννοια που δίνει ο Berry στον όρο «ένταξη» είναι τελείως διαφορετική από την έννοια που έχουµε
ήδη δώσει (βλ. κεφ. 1.1) υιοθετώντας την άποψη αρκετών ερευνητών που θεωρούν το µοντέλο της
ένταξης ως µέσο της κυρίαρχης οµάδας, για να επιτύχει µια πολιτισµικά οµοιογενή κοινωνία. Η διττή
σηµασία του όρου «ένταξη» τον κάνει ευάλωτο, µε αποτέλεσµα ο όρος «διπολιτισµικότητα» να
θεωρείται πιο κατάλληλος, για να περιγράψει εκείνη τη συµπεριφορά που είναι απόρροια της
δηµιουργικής σύνθεσης των δύο κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων.
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βιβλίο του ο J.A. Banks (1994:41), απέδειξαν ότι αρχίζει να εµφανίζεται, καταρχήν
µεταξύ των µειονοτήτων, ένας διπολιτισµικός τρόπος σκέψης και διαβίωσης.
Συγκεκριµένα, οι Spencer και Cross υποστήριξαν - σύµφωνα πάντα µε τον J.A. Banks
(1994:41) - ότι "τα νέα Αφρικανο-αµερικανάκια είναι ικανά να διακρίνουν την
προσωπική από την οµαδική τους ταυτότητα, να έχουν υψηλή αυτοεκτίµηση και
συγχρόνως, να εκφράζουν µια προκατάληψη απέναντι στους λευκούς. Αυτή η
έκφραση της προκατάληψης απέναντι στους λευκούς είναι αποτέλεσµα της
διανοητικής διαδικασίας, η οποία καθιστά ικανά τα νέα παιδιά να αντιλαµβάνονται
ακριβώς τους νόµους και τις συµπεριφορές προς τους λευκούς και τους µαύρους µέσα
στην αµερικάνικη κοινωνία".
Επιπλέον, ο J.A. Banks (1994:42) υποστηρίζει ότι οι J.A. Banks & C.A.M.
Banks µελετώντας τις ρατσιστικές συµπεριφορές, προτιµήσεις και την αυτοεκτίµηση
της ταυτότητας σε Αφρικανο-αµερικανάκια που ζουν σε κατεξοχήν λευκές
κοινότητες, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά είχαν - όπως οι ίδιοι οι ερευνητές τις ονόµασαν
- "δι-φυλετικές" ή "δι-πολιτισµικές" προτιµήσεις (biracial or bicultural preferences).
Αυτό σηµαίνει ότι οι "έγχρωµοι" γονείς τείνουν να κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους,
µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να λειτουργούν τόσο µέσα στη δική τους εθνοτική
κοινότητα όσο και µέσα στην κυρίαρχη κοινωνία.
Από τα πορίσµατα των παραπάνω ερευνών προκύπτει ότι αρχίζει σιγά σιγά να
γίνεται συνείδηση στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες ότι όλες οι οµάδες και όλοι οι
πολιτισµοί πρέπει να είναι αποδεκτοί, κάθε άτοµο να αισθάνεται αυτοπεποίθηση για
την οµάδα προέλευσής του και να µη διστάζει να ασκήσει κριτική ακόµη και στην
κυρίαρχη κουλτούρα. Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι υγιές και επιθυµητό τα παιδιά να
επιλέγουν πρότυπα, αξίες, κανόνες, συµπεριφορές τόσο από τη δική τους οµάδα όσο
και από τις άλλες πολιτισµικές οµάδες και να τα συνθέτουν σε µια ενιαία
διπολιτισµική ταυτότητα µε το δικό τους προσωπικό τρόπο.
2.1.2. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι τόσο η τυπολογία του Berry όσο και
η τυπολογία του ∆αµανάκη, αλλά και αρκετών άλλων ερευνητών που ασχολήθηκαν
µε το θέµα της διαµόρφωσης της πολιτισµικής ταυτότητας στοχεύουν στο να
περιγράψουν, φυσικά από τη δική τους θεωρητική σκοπιά, τον τρόπο µε τον οποίο το
πολιτισµικά διαµορφωµένο άτοµο αλληλεπιδρά µε τα στοιχεία ενός άλλου
πολιτισµού.
Συγκεκριµένα, µέσα από την αντιπαράθεση των τυπολογιών του Berry και του
∆αµανάκη σε κάθε τύπο ξεχωριστά, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Berry προσεγγίζει το
θέµα από την οπτική γωνία της οµάδας και, κυρίως, ορίζει τη στάση της κυρίαρχης
οµάδας απέναντι στη µειονοτική οµάδα, ενώ ο ∆αµανάκης επικεντρώνει το
ενδιαφέρον του στο µειονοτικό άτοµο και περιγράφει τη συµπεριφορά του απέναντι
στην κυρίαρχη κοινωνία, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη του τις προϋποθέσεις, τις
επιθυµίες και τους προσανατολισµούς του µειονοτικού ατόµου.
Πέραν, όµως, απ' αυτές τις επιφανειακές διαφορές οι οποίες δίνουν και µια
σφαιρικότητα στη µελέτη του θέµατος, οφείλουµε να τονίσουµε ότι µεταξύ των δύο
ερευνητών υπάρχει τάση για κοινή ερµηνεία και όµοια περιγραφή των ορίων του
κάθε τύπου. Περιληπτικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι:
α) µε τους όρους «διαχωρισµό» και «εθνοκεντρισµό» αποδίδουν την ηθεληµένη ή
επιβεβληµένη απόσυρση του ατόµου στη µειονότητά του,
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β) µε τους όρους «αφοµοίωση» και «υπερπροσαρµογή» εννοούν τον προσανατολισµό
του ατόµου προς την κυρίαρχη οµάδα, στάση η οποία υπαγορεύεται είτε από την
πολιτική της κυρίαρχης οµάδας είτε από το ίδιο το µειονοτικό άτοµο, προκειµένου να
ξεπεράσει αισθήµατα µειονεκτικότητας,
γ) µε τον όρο «περιθωριοποίηση» και οι δύο ερευνητές περιγράφουν την κατάσταση
εκείνη στην οποία οµάδες και άτοµα δεν έχουν πολιτισµική και ψυχολογική επαφή
ούτε µε τον παραδοσιακό τους πολιτισµό ούτε και µε την ευρύτερη κοινωνία,
δ) µε τους όρους «ένταξη» και «διπολιτισµικότητα» ορίζουν τη διατήρηση της
πολιτισµικής ταυτότητας του µειονοτικού ατόµου και τη σύγχρονη αλληλεπίδρασή
του µε τα άλλα µέλη της ευρύτερης κοινωνίας.
Παράλληλα θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο ιδανικότερος από τους παραπάνω
τέσσερις τύπους είναι ο τέταρτος τύπος. Στα πλαίσια αυτού του τύπου το άτοµο µε τη
βοήθεια τόσο της κυρίαρχης όσο και της µειονοτικής οµάδας προχωρά στη
διαµόρφωση µιας «διπολιτισµικής ταυτότητας»9 που είναι µια καθαρά ατοµική
ψυχοπνευµατική διαδικασία «σύνθεσης», σε ένα ενιαίο σύνολο, του πολιτισµού της
οικογένειας και της µειονότητας από τη µια µεριά, και του «κυρίαρχου» πολιτισµού
της χώρας υποδοχής από την άλλη. Πρόκειται για µια διαδικασία στην οποία το παιδί
αναγκάζεται, εκ των πραγµάτων, να προβεί για να εξασφαλίσει την οµαλή ψυχική
του εξέλιξη. Σε ένα ιδεατό µάλιστα επίπεδο το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να
αναγνωρίζει τα «υπέρ» και τα «κατά» κάθε πολιτισµικού συστήµατος και να
χρησιµοποιήσει τα θετικά στοιχεία και από τους δύο πολιτισµούς για να θεµελιώσει
τη δική του ατοµική και κοινωνική ταυτότητα.
Ωστόσο, η επιτυχία και το «µεγαλείο» του τύπου αυτού εκδηλώνεται όταν
κοινωνικοποιηθούν διπολιτισµικά-διγλωσσικά όλα τα παιδιά, δηλαδή όχι µόνο τα
µειονοτικά παιδιά µιας κοινωνίας αλλά και αυτά που εκπροσωπούν την κυρίαρχη
τάξη πραγµάτων. Η ενσωµάτωση και των παιδιών από την κυρίαρχη οµάδα στα
διπολιτισµικά προγράµµατα εκπαίδευσης θα τα βοηθήσει - σύµφωνα µε τον J.A.
Banks (1994:18) που ασπάζεται την άποψη των Slavin και Shade – «να βελτιώσουν
την ακαδηµαϊκή τους επίδοση και να αναπτύξουν θετικές συµπεριφορές και αξίες,
καταρχήν, µέσα στην οµάδα τους»· διαφορετικά η προσπάθεια είναι µονόπλευρη και
οδηγεί σε ηµίµετρα, πράγµα που από τη µια µεριά σηµαίνει αφοµοίωση και
ισοπέδωση της προσωπικότητας του ατόµου και από την άλλη, εξαφάνιση των
µικρών µειονοτικών οµάδων και, γενικότερα, πολιτισµικό µαρασµό.
Κλείνοντας, διευκρινίζουµε ότι στις ανάγκες της συγκεκριµένης µελέτης
ανταποκρίνεται περισσότερο η τυπολογία του ∆αµανάκη, χωρίς βέβαια να
απορρίπτουµε την τυπολογία του Berry. Η υιοθέτηση της µιας ή της άλλης
τυπολογίας έχει να κάνει µε αυτό που είπαµε και πιο πάνω, µε την οπτική δηλαδή
γωνία από την οποία ο κάθε ερευνητής εξετάζει τα πράγµατα. Έτσι, καθώς το
αντικείµενο της δικής µας έρευνας είναι το παιδί ως µέλος µειονοτικής οµάδας,
θεωρούµε σκόπιµο να υιοθετήσουµε την οπτική του ∆αµανάκη· δηλαδή να
θεωρήσουµε το αντικείµενο της εργασίας µας περισσότερο από την οπτική των
παιδιών των µειονοτικών οµάδων και λιγότερο από τις προσδοκίες του συστήµατος10.

9

Τα άτοµα αναπτύσσουν κυρίως «διπολιτισµική ταυτότητα» και όχι «πολυπολιτισµική», καθώς οι
επιδράσεις που δέχονται από τους πολιτισµούς των διαφόρων µειονοτήτων µε τους οποίους
συνυπάρχουν στα πλαίσια της ίδιας κοινωνίας είναι πολύ περιορισµένες και συµπτωµατικές (Μ.
∆αµανάκης, 1989:82).
10
Μια προσέγγιση από την οπτική γωνία του συστήµατος και πώς το άτοµο ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες του συστήµατος υιοθετείται, όπως θα δούµε παρακάτω από την Α. Παπαστυλιανού –
Ακάλεστου (1992).
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Αυτό σηµαίνει, ωστόσο, ότι δε θα αρκεστούµε στην ανάλυση των προσδοκιών
των παιδιών και των γονιών τους, καθώς και στις προσπάθειές τους να ενταχθούν και
να προσαρµοστούν σε ένα υπάρχον σύστηµα, αλλά θα επεκτείνουµε τις αναλύσεις
µας στο πολιτισµικό και γλωσσικό κεφάλαιο των παλιννοστούντων µαθητών, όπως
επίσης και στις ευκαιρίες που τους δίνονται να το αξιοποιήσουν στη σχολική και
κοινωνικοπολιτισµική εξέλιξή τους.
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3. ∆ιγλωσσία
3.1. Ορισµοί διγλωσσίας
Η διγλωσσία και η διπολιτισµικότητα - όπως παρατηρήσαµε και στο
προηγούµενο κεφάλαιο - είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των οµάδων που θα
µελετήσουµε, δηλαδή, των παιδιών των παλιννοστούντων από αγγλόφωνες χώρες
κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως των παιδιών των οµογενών από την Αλβανία και
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπως επίσης και των αλλοδαπών. Ωστόσο,
καθώς ο όρος «διπολιτισµικότητα» έχει ήδη αναπτυχθεί σε βάθος, µας µένει ο όρος
"διγλωσσία" τον οποίο θα συζητήσουµε στο παρόν κεφάλαιο.
Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόµενο της «διγλωσσίας» συναντάται µε µια
διπλή υπόσταση. Γίνεται, δηλαδή, λόγος για κοινωνική και ατοµική διγλωσσία. Η
«κοινωνική διγλωσσία» στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία περιγράφεται µε τους όρους
«diglossia» (Ch. Ferguson, 1959, J. Fishman, 1972, C. Baker, 1996), «bilingualism»
(J.F. Hamers, M.H.A. Blanc,1993), «social bilingualism» (Ch. Hoffman,1991) και
σηµαίνει τη συνύπαρξη δύο µορφών της ίδιας γλώσσας (διαλέκτων), σύµφωνα µε τον
Ferguson (1959), ο οποίος την περιέγραψε για πρώτη φορά (C. Baker,2001:89). Ο Μ.
Κακριδής, σύµφωνα µε την Ε. Σκούρτου (1997γ:57) αποδίδει τον όρο «diglossia» στα
Ελληνικά µε τον όρο της «διµορφίας». Στην Ελλάδα η ιεραρχική σχέση που
αναπτύχθηκε βάσει κοινωνικών κριτηρίων ανάµεσα στην Καθαρεύουσα και στη
∆ηµοτική είναι κλασσικό παράδειγµα «κοινωνικής διγλωσσίας» ή «διµορφίας».
Με την «ατοµική διγλωσσία» που ερµηνεύεται µε τους όρους «bilingualism»
(C. Baker, 1988, 1996) ή «bilinguality» (J.F. Hamers, M.H.A. Blanc, 1993) ή
«individual bilingualism» (Ch. Hoffman,1991) περιγράφεται η χρήση δύο ή
περισσότερων διαφορετικών γλωσσών από το ίδιο άτοµο (Ε. Σκούρτου, 1997γ:52).
Η διαφορά µεταξύ ατοµικής και κοινωνικής διγλωσσίας είναι ότι η ατοµική
αναφέρεται στο άτοµο και στην ικανότητά του να χρησιµοποιεί δύο γλώσσες, ενώ η
κοινωνική αναφέρεται στην κοινωνία στα πλαίσια της οποίας δύο γλώσσες έχουν το
ίδιο κύρος (C. Baker,2001:90-91).
Ο Fishman (1972) επεκτείνει την ιδέα της κοινωνικής διγλωσσίας στην
συνύπαρξη δύο διαφορετικών γλωσσών µέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή (C.
Baker, 2001:89) και συνδυάζοντας την ατοµική µε την κοινωνική διγλωσσία
περιγράφει τέσσερις γλωσσικές καταστάσεις, όπου η ατοµική και η κοινωνική
διγλωσσία µπορούν να υπάρχουν µε ή χωρίς τη µια ή την άλλη κάθε φορά (C. Baker,
2001:90-91).
Από τις τέσσερις αυτές δυνατές γλωσσικές καταστάσεις η µειονοτική γλώσσα
έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει, όταν σε µια κοινωνία συνυπάρχουν η
ατοµική µε την κοινωνική διγλωσσία. Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν όλα τα µέλη της
κοινωνίας είναι δίγλωσσα και οι δύο γλώσσες έχουν θεωρητικά το ίδιο κοινωνικό
κύρος.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις, στις οποίες είτε η ατοµική είτε η κοινωνική
διγλωσσία απουσιάζει, είναι προβληµατικές. Ο J. Fishman, ωστόσο, όπως παρατηρεί
ο C. Baker (2001:92), τονίζει την ανάγκη ύπαρξης της κοινωνικής διγλωσσίας µε ή
χωρίς την ατοµική, καθώς τείνει να εξασφαλίσει µια σταθερή και διαρκή γλωσσική
τακτοποίηση µέσα στην κοινωνία, αφού έχουµε να κάνουµε στην ουσία µε µια
θεσµοθετηµένη διγλωσσία. Αυτή η µορφή διγλωσσίας σηµαίνει τη δηµιουργία των
κατάλληλων συνθηκών που θα λειτουργούν κυρίως υπέρ της µειονοτικής γλώσσας,
καθώς θα της δίνουν το ανάλογο κύρος και τον απαραίτητο «χώρο», σε νοµοθετηµένο
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επίπεδο πλέον, για να υπάρξει και να αναπτυχθεί µέσα σε ένα πλαίσιο ισοτιµίας µε
την κυρίαρχη γλώσσα.
Βέβαια, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα επικεντρώσουµε το
ενδιαφέρον µας στην ατοµική διγλωσσία, καθώς η κοινωνική διγλωσσία είναι
ανύπαρκτη στην ελληνική πραγµατικότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κύριος στόχος
της ελληνικής πολιτείας ήταν - και όπως προκύπτει από τα πολιτικά συµφραζόµενα
είναι - η γλωσσική και πολιτισµική οµοιοµορφία.
Η «ατοµική διγλωσσία» ή απλά «διγλωσσία»11 είναι ένα πολυδιάστατο
φαινόµενο και δεν είναι εφικτή η έκφραση ενός γενικά αποδεkτού ορισµού που να
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις του φαινοµένου.
Αυτή η αδυναµία διατύπωσης ενός γενικού ορισµού για τη διγλωσσία
οφείλεται, σύµφωνα µε τους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα, στο ότι
είναι δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να οριστεί ποιος είναι ή δεν είναι δίγλωσσος. Η
δυσκολία έγκειται στο ότι µεταξύ της έννοιας του ολοκληρωτικά δίγλωσσου
(complete bilingual) και εκείνης του ολοκληρωτικά µονόγλωσσου (complete
monolingual) περιλαµβάνονται πολλές άλλες έννοιες, που ποικίλουν όσον αφορά στο
βαθµό κατοχής µιας δεύτερης γλώσσας. ∆εν υπάρχουν, δηλαδή, συγκεκριµένα σηµεία
διάκρισης του µονόγλωσσου από το δίγλωσσο και, όπως αναφέρει ο C. Baker
(1988:2) µε πολύ παραστατικότητα, µεταξύ των δύο εννοιών δεν εµφανίζονται µόνο
διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι, αλλά διάφορες αποχρώσεις µιας µεγάλης γκάµας
διαφόρων χρωµάτων.
Πάνω σε αυτό η Τ. Skutnabb-Kangas (1981:89) παρατηρεί ότι κάθε
προσπάθεια διατύπωσης ενός ορισµού αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα την
οποία ο ερευνητής έχει στο µυαλό του και βάσει των χαρακτηριστικών της
διατυπώνει και τον ορισµό.
Κατά συνέπεια, οι διάφοροι ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε το θέµα, έχουν
διατυπώσει πάρα πολλούς ορισµούς, ανάλογα µε την οµάδα που ερευνούν και τους
ερευνητικούς στόχους που θέτουν. Την πληθώρα αυτή των ορισµών η Τ. SkutnabbKangas (1981:81-93) την κατανέµει σε τρεις κατηγορίες: α) ορισµοί που βασίζονται
στην ικανότητα (competence), β) ορισµοί που βασίζονται στη λειτουργία (function),
γ) ορισµοί που βασίζονται στις στάσεις (attitudes).
Η πρώτη κατηγορία ορισµών της ικανότητας αναφέρονται στο βαθµό (degree)
κατοχής των δύο γλωσσών από το άτοµο. Η κατηγορία αυτή καλύπτει ένα πολύ
µεγάλο φάσµα ορισµών ξεκινώντας «από τη στιγµή που το άτοµο έρχεται σε πρώτη
επαφή µε µια ξένη γλώσσα µέχρι το στάδιο της πλήρους (αµφιδύναµης) διγλωσσίας,
αν αυτό είναι εφικτό» (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:82). Σύµφωνα µε την Τ. SkutnabbKangas, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται από τη µια µεριά αρκετά αυστηροί
ορισµοί που µιλούν για πλήρη, φυσική κατοχή (native - like control) δύο ή
περισσότερων γλωσσών, την αµφιδύναµη δηλαδή διγλωσσία, όπως οι ορισµοί του
Bloomfield (1933) του Braun (1937) και του Oestreicher (1974). Από την άλλη µεριά
περιλαµβάνονται ορισµοί µε λιγότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σε ένα αρχικό
επίπεδο διγλωσσίας και σε µια σχετική κατοχή των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
και στις δύο γλώσσες, όπως οι ορισµοί του Macnamara (1969) και του Baker (1993,
1996).
Οι βασικές αυτές γλωσσικές δεξιότητες, σύµφωνα µε τον C. Baker (1996:6-7),
είναι η ακρόαση (listening), η οµιλία (speaking), η γραφή (writing) και η ανάγνωση
(reading), οι οποίες υποδιαιρούνται στις επιµέρους δεξιότητες της προφοράς, του
λεξιλογίου, της γραµµατικής, της σηµασίας και της µορφής. Στην περίπτωση, όµως,
11

Για καθαρά πρακτικούς λόγους µε τον όρο «διγλωσσία» θα εννοούµε την «ατοµική διγλωσσία».
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αυτής της οµάδας των ορισµών αρκεί κάποιος να κατέχει τουλάχιστον µια από τις
γλωσσικές δεξιότητες, για να θεωρηθεί δίγλωσσος.
Παρόλα αυτά οι ορισµοί για τη διγλωσσία που έχουν ως κριτήριο την
ικανότητα του ατόµου στις δύο γλώσσες, δέχτηκαν αρκετή κριτική. Καταρχάς
πρόκειται για ορισµούς άλλοι από τους οποίους περιορίζονται σε µια συγκεκριµένη
κατηγορία δίγλωσσων, τους αµφιδύναµους και άλλοι επεκτείνονται σε όλες τις
οµάδες των δίγλωσσων ατόµων. Έπειτα, δεν έχει οριστεί ένας συγκεκριµένος δείκτης
σύγκρισης της γλωσσικής ικανότητας, µε αποτέλεσµα άλλοι ορισµοί να παίρνουν ως
βάση την ικανότητα του µονόγλωσσου οµιλητή και άλλοι αυτή του δίγλωσσου.
Τέλος, οι ορισµοί αυτοί θεωρούν ως δεδοµένη την πλήρη κατοχή της πρώτης
γλώσσας (Γ1) από το άτοµο και θέτουν ως ζητούµενο την κατάκτηση της δεύτερης
γλώσσας (Γ2) (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:85).
Η δεύτερη κατηγορία ορισµών βασίζεται στις λειτουργίες που εκτελούν οι δύο
γλώσσες του ατόµου και καλύπτει ένα πολύ µικρό φάσµα σε αντίθεση µε τους
ορισµούς βάσει της ικανότητας. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην εναλλακτική
χρήση των δύο γλωσσών τόσο από το δίγλωσσο άτοµο όσο και από τα µέλη µιας
δίγλωσσης κοινότητας, όπως προκύπτει από τους ορισµούς των Uriel Weinreich
(1967), Els Oksaar (1971), William F. Mackey (1970) (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:8586). Οι ορισµοί αυτοί δεν αναφέρονται µόνο στη σωστή χρήση της δοµής της
γλώσσας, αλλά κυρίως στις επικοινωνιακές περιστάσεις και στο κοινωνικό
περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου οι δύο γλώσσες χρησιµοποιούνται από το
δίγλωσσο άτοµο (C. Baker, 1996: 11-12).
Η τρίτη κατηγορία, οι ορισµοί βάσει των στάσεων, περιλαµβάνει ορισµούς
που αναφέρονται στην αυτοαντίληψη του ατόµου για το πόσο καλά χειρίζεται τις δύο
γλώσσες και στα αισθήµατα που δηµιουργεί στο άτοµο η χρήση αυτών των δύο
γλωσσών (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:88). Πρόκειται, δηλαδή, για ορισµούς που
αναφέρονται στην ταύτιση του ατόµου µε τις δύο γλώσσες και κατ' επέκταση µε τους
δύο πολιτισµούς.
Ωστόσο, και σε αυτούς τους ορισµούς εµπεριέχεται η έννοια της µέτρησης, µε
αποτέλεσµα να έχουν οι ορισµοί βάσει των στάσεων τα ίδια µειονεκτήµατα µε τους
ορισµούς βάσει της ικανότητας. Έτσι, είναι δυνατόν το ίδιο το άτοµο σε ορισµένες
περιπτώσεις να ταξινοµεί τον εαυτό του στην οµάδα των δίγλωσσων και σε άλλες
στην οµάδα των µονόγλωσσων (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:89).
Εν τούτοις, από τη µέχρι τώρα περιγραφή των τριών κατηγοριών ορισµών της
διγλωσσίας προκύπτει ότι κανένας από τους παραπάνω ορισµούς δεν ανταποκρίνεται
πλήρως στη συνολική έννοια της διγλωσσίας. Αναπόφευκτη είναι, λοιπόν, από
µέρους των ερευνητών η διατύπωση εξειδικευµένων ορισµών, που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων που µελετούν και όχι
όλων των δίγλωσσων οµάδων.
Συγκεκριµένα, η Τ. Skutnabb-Kangas (1981:90) έχοντας υπόψη τις οµάδες
των παιδιών των µεταναστών και των µειονοτήτων διατύπωσε τον παρακάτω ορισµό:
«∆ίγλωσσος είναι κάποιος που µπορεί να λειτουργεί σε δύο (ή περισσότερες)
γλώσσες, είτε σε µονόγλωσσες είτε σε δίγλωσσες κοινότητες, ανάλογα µε τις
κοινωνικοπολιτισµικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από αυτές τις κοινότητες ή από
το ίδιο το άτοµο όσον αφορά στην επικοινωνιακή και γνωστική ικανότητά του, σε
επίπεδο ίδιο µε εκείνο των φυσικών οµιλητών, και ο οποίος µπορεί να ταυτιστεί
θετικά και µε τις δύο (ή όλες τις) γλωσσικές οµάδες (και πολιτισµούς), ή µέρος
αυτών».
Πρόκειται για ένα ορισµό τον οποίο αποδεχόµαστε στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας,καθώς θεωρούµε ότι ανταποκρίνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο

175

στις ανάγκες της εργασίας µας, λόγω του ότι αναφέρεται σε παρόµοιες µε τις υπό
εξέταση οµάδες.
Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να κάνουµε µια διευκρινιστική
παρέµβαση. Βάσει αυτού του ορισµού, δίγλωσσο δεν θεωρείται µόνο το άτοµο που
κατέχει πλήρως και τις δύο γλώσσες, αλλά και το άτοµο που κατέχει µερικώς αυτές
τις γλώσσες, ώστε να επικοινωνεί σε συγκεκριµένες συνθήκες. Αυτή η διευκρίνιση
δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τον παραπάνω ορισµό, καθώς η έννοια του «φυσικού
οµιλητή» εµπεριέχει όλες τις διαβαθµίσεις κατοχής µιας γλώσσας: από τις βασικές
επικοινωνιακές δεξιότητες, που περιορίζονται στην καθηµερινή επικοινωνία (BICS),
µέχρι τη βαθύτερη ακαδηµαϊκή γλωσσική επάρκεια (CALP), η οποία απαιτείται
προκειµένου το άτοµο να µπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε όλες τις επικοινωνιακές
περιστάσεις (βλ. κεφ. 3.3.4).
Μάλιστα, µια τέτοια ερµηνεία της διγλωσσίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη
συγκεκριµένη οµάδα που µελετάµε, γιατί η απόδοση του χαρακτηρισµού
«δίγλωσσος» σε παιδιά που δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της αµφιδύναµης
διγλωσσίας είναι πολύ θετική τόσο από ψυχολογική όσο και από παιδαγωγική άποψη.
Από ψυχολογική άποψη αυτό σηµαίνει ότι το περιβάλλον αποδέχεται το
συγκεκριµένο παιδί και ότι το παιδί τοποθετείται θετικά απέναντι στη γλώσσα και
στην κοινωνία υποδοχής, µε αποτέλεσµα να δοµηθούν οι απαραίτητες βάσεις πάνω
στις οποίες θα αναπτύξει και θα στηρίξει µια ισορροπηµένη διπολιτισµική ταυτότητα.
Από παιδαγωγική άποψη θεωρούµε ότι το παιδί θα προχωρήσει µε
περισσότερη άνεση, ευκολία και µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην κατάκτηση της
αµφιδύναµης διγλωσσίας, καθώς θα επιτευχθεί η βασική γι’ αυτό ανάγκη να γίνει
αποδεκτό από το περιβάλλον.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι αξίζει κατά τη διατύπωση ενός
ορισµού εργασίας για τη διγλωσσία να λαµβάνουµε υπόψη τα οφέλη που θα
προκύψουν από τη συµπερίληψη στην οµάδα των δίγλωσσων κάποιων ενδιάµεσων
καταστάσεων. Τα οφέλη αυτά, σε τελική ανάλυση, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερο
πλούτο για την κοινωνία υποδοχής.
3.1.1. Είδη διγλωσσίας
Η διγλωσσία, όπως έχει προαναφερθεί, είναι µια πολυδιάστατη έννοια και
προκειµένου να καλυφθούν όλες οι παραλλαγές µε τις οποίες εµφανίζεται, οι
ερευνητές προτείνουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις µε βάση ποικίλα κριτήρια, όπως
το βαθµό κατοχής των γλωσσών, το χρόνο εκµάθησης, τον τρόπο εκµάθησης κ.λπ.
Μια πρώτη παράµετρος, πολύ σηµαντική για την καταχώρηση κάποιου
ατόµου στους δίγλωσσους, είναι η γλωσσική ικανότητα (competence) του ατόµου
στις δύο γλώσσες. Σε αυτή την παράµετρο περιλαµβάνονται διάφορες έννοιες που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, από την «ελάχιστη διγλωσσία» (minimal bilingualism)
µέχρι τη «µέγιστη διγλωσσία» (maximal bilingualism). Στη διάσταση της ελάχιστης
διγλωσσίας περιλαµβάνεται ή έννοια της «αρχικής διγλωσσίας» (incipient
bilingualism). Αυτή η διγλωσσία χαρακτηρίζει περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα
άτοµο µε γνώση µόνο λίγων φράσεων σε µια δεύτερη γλώσσα θεωρείται παρόλα αυτά
δίγλωσσο (π.χ. τουρίστες ή επιχειρηµατίες µε γνώση λίγων φράσεων σε µια δεύτερη
γλώσσα). Στο αντίθετο άκρο, στη διάσταση δηλαδή της µέγιστης διγλωσσίας,
βρίσκεται η έννοια της «αµφιδύναµης» ή «ισορροπηµένης διγλωσσίας» (balanced
bilingualism) που χαρακτηρίζει τα άτοµα τα οποία κατέχουν στον ίδιο βαθµό δύο
γλώσσες (C. Baker, 1996:7-8).
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Ωστόσο, ο ορισµός της αµφιδύναµης διγλωσσίας είναι λίγο προβληµατικός.
∆ιότι, από τη µια µεριά, µπορεί σε µια ιδανική µορφή να αναφέρεται στην
ισορροπηµένη κατοχή από το άτοµο και των δύο γλωσσών σε ένα υψηλό επίπεδο,
από την άλλη, όµως, είναι δυνατόν να µιλάµε για ίση κατοχή και των δύο γλωσσών
από το άτοµο, αλλά σε ένα χαµηλό επίπεδο. Βέβαια, η επικρατέστερη έννοια της
αµφιδύναµης διγλωσσίας είναι η πρώτη. Η κατάσταση, δηλαδή, εκείνη κατά την
οποία το άτοµο είναι ικανό να χειρίζεται και τις δύο γλώσσες σε όλες τις
επικοινωνιακές περιστάσεις. Τη δεύτερη περίπτωση, εκείνη δηλαδή κατά την οποία
το άτοµο παρουσιάζει µειωµένη ικανότητα µε ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις και
στις δύο γλώσσες, την ονοµάζουµε συνήθως «ηµιγλωσσία» ή καλύτερα «διπλή
ηµιγλωσσία» (double semilingualism) (C. Baker, 1996:9).
H έννοια της «κυρίαρχης» ή «µονόπλευρης διγλωσσίας» (dominant
bilingualism) θα λέγαµε ότι βρίσκεται µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης
διγλωσσίας, καθώς πρόκειται για την περίπτωση που η γλωσσική ικανότητα σε µια
γλώσσα, συνήθως στην πρώτη, είναι ανώτερη από τη γλωσσική ικανότητα στη άλλη
γλώσσα, τη δεύτερη (J.F. Hamers, M.H.A. Blanc, 1993:8).
Η ηλικία στην οποία βρίσκεται το άτοµο που αποχτά µια δεύτερη γλώσσα
είναι µια άλλη παράµετρος, η οποία παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην όλη ανάπτυξη
του και ιδιαίτερα στην γλωσσολογική, νευροψυχολογική, γνωστική και
κοινωνικοπολιτισµική του ανάπτυξη. Τα είδη διγλωσσίας τα οποία διακρινονται µε
βάσει αυτήν την παράµετρο είναι η «παιδική διγλωσσία» (childhood bilingualism) ή
αλλιώς «πρώιµη διγλωσσία» (early bilingualism) που συντελείται όταν το παιδί
αποκτά τις δύο γλώσσες µέχρι την εφηβεία περίπου και η «διγλωσσία των ενηλίκων»
(adult bilingualism) ή αλλιώς «όψιµη διγλωσσία» (late bilingualism) που σηµαίνει
την απόκτηση µιας δεύτερης γλώσσας κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου ως
ενήλικα.
Η πιο συνηθισµένη µορφή διγλωσσίας µε βάση αυτή την παράµετρο είναι
εκείνη της παιδικής διγλωσσίας κατά την οποία το παιδί αποκτά δίγλωσση εµπειρία,
ενώ συντελείται και η γενικότερη ανάπτυξή του. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη
µορφή διγλωσσίας διακρίνεται σε δύο επιπλέον είδη, τη «βρεφική διγλωσσία» (infant
bilingualism) και τη «επάλληλη παιδική διγλωσσία» (consecutive childhood
bilingualism). Στη βρεφική διγλωσσία το παιδί µαθαίνει συγχρόνως και τις δύο
γλώσσες αναπτύσσει, δηλαδή, δύο µητρικές γλώσσες. Η µορφή αυτή διγλωσσίας
είναι µια ανεπίσηµη και χωρίς πρόθεση µάθηση, που συνήθως συµβαίνει σε παιδιά
που προέρχονται από µεικτούς γάµους. Αντίθετα, η επάλληλη παιδική διγλωσσία
συντελείται µετά την επίτευξη της βασικής γλωσσικής απόκτησης της µητρικής
(πρώτης) γλώσσας του παιδιού. Πρόκειται για µια οργανωµένη και σκόπιµη
διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και στηρίζεται σε συγκεκριµένα δίγλωσσα
εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία απευθύνεται συνήθως σε µειονοτικά παιδιά που
ζουν στις χώρες υποδοχής τους (J.F. Hamers, M.H.A. Blanc, 1993:10).
Η παράµετρος της ηλικίας συνήθως συµβαδίζει µε την παράµετρο του
γενικού πλαισίου στο οποίο συντελείται η πρόσκτηση από το άτοµο των δύο
γλωσσών.
Σε αυτή την παράµετρο περιλαµβάνεται η έννοια της «φυσικής διγλωσσίας»
(natural bilingualism) (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:95) που συντελείται συνήθως κατά
την παιδική ηλικία (συµπορεύεται δηλαδή µε την πρώιµη διγλωσσία) και αναφέρεται
στο άτοµο που µαθαίνει δύο γλώσσες κατά τη διάρκεια της καθηµερινής του ζωής µε
φυσικά µέσα επικοινωνίας και πέρα από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το
οικογενειακό περιβάλλον (γλωσσικά µικτή οικογένεια) ή το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον (γλωσσική διαφοροποίηση µεταξύ οικογένειας και κοινότητας) είναι οι
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λόγοι που επιβάλλουν τη λειτουργία της φυσικής διγλωσσίας, για να µπορέσει το
άτοµο να υπάρξει σωστά µέσα στο κοινωνικό του πλαίσιο.
Μια άλλη έννοια είναι η «σχολική διγλωσσία» (school bilingualism) (Τ.
Skutnabb-Kangas, 1981:95) που αναφέρεται στο αποτέλεσµα της µάθησης µιας ξένης
γλώσσας στο σχολείο µέσω της επίσηµης διδασκαλίας. Αυτός ο όρος υπονοεί ότι ο
µαθητευόµενος δεν έχει και πολλές ευκαιρίες για να χρησιµοποιήσει τη γλώσσα ως
φυσικό µέσο επικοινωνίας.
Με τη σχολική διγλωσσία συµπίπτει και η «πολιτιστική διγλωσσία» (cultural
bilingualism) (Τ. Skutnabb-Kangas, 1981:96) η οποία αναφέρεται κυρίως στην
εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, αλλά από ενήλικες. Οι λόγοι που ωθούν τα άτοµα
στην πολιτιστική διγλωσσία είναι είτε οι ανάγκες της δουλειάς είτε ο τουρισµός είτε
το γενικότερο ενδιαφέρον ενός ατόµου για µία γλώσσα.
Μια άλλη παράµετρος είναι η σχέση µεταξύ συµβόλου (sign) και σηµασίας
(meaning), σηµαίνοντος (signifier) και σηµαινόµενου (signified), η οποία καθορίζει
και τη γνωστική οργάνωση που έχει ο λόγος του δίγλωσσου ατόµου. Σύµφωνα µε την
Τ. Skutnabb-Kangas, (1981:98-100) ο Uriel Weinreich (1967) ήταν ο πρώτος ο
οποίος µίλησε για διάφορους τύπους διγλωσσίας ανάλογα µε τη σχέση που
αναπτύσσεται µεταξύ του γλωσσικού συµβόλου και του σηµασιολογικού του
περιεχοµένου στο µυαλό του δίγλωσσου ατόµου.
Ο πρώτος τύπος είναι η «συντονισµένη διγλωσσία» (co-ordinate bilingualism)
που το άτοµο αντιστοιχίζει για κάθε γλώσσα ξεχωριστά ένα σηµαίνον µε ένα
σηµαινόµενο.
O δεύτερος τύπος είναι η «σύνθετη διγλωσσία» (compound bilingualism)
σύµφωνα µε την οποία τα δύο διαφορετικά γλωσσικά σύµβολα των δύο γλωσσών
συνδέονται µε µία κοινή σηµασιολογική έννοια (Τριάρχη-Herrmann, B. 2000:62).
Ο τρίτος τύπος η «εξαρτηµένη διγλωσσία» (subordinate bilingualism) είναι
συνήθως το αποτέλεσµα της εκµάθησης της δεύτερης γλώσσας µε τη βοήθεια µιας
ήδη κατακτηµένης γλώσσας, συνήθως της πρώτης. Η γλωσσική αυτή εκµάθηση
πραγµατοποιείται τις περισσότερες φορές στα πλαίσια ενός σχολικού ή
φροντιστηριακού µαθήµατος (Τριάρχη-Herrmann, B. 2000:62).
Επιπλέον, η κοινωνική θέση που κατέχει κάθε γλώσσα στο περιβάλλον του
δίγλωσσου παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της «προσθετικής»
(additive) ή «αφαιρετικής» (subtractive) διγλωσσίας (Ε. Αφέντρας, 1994:70).
Με τον όρο «προσθετική ή αθροιστική διγλωσσία» εννοούµε την περίπτωση
εκείνη κατά την οποία το άτοµο µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα διατηρώντας και
αναπτύσσοντας την πρώτη του γλώσσα. Αντίθετα, στην περίπτωση της αφαιρετικής
διγλωσσίας το άτοµο µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα σε βάρος της πρώτης γλώσσας.
Το παιδί προβαίνει στην ανάπτυξη προσθετικής ή αφαιρετικής διγλωσσίας,
στην εκµάθηση ή απόρριψη δηλαδή της πρώτης του γλώσσας, ανάλογα µε το πόσο
προσφιλής και αποδεκτή είναι αυτή η γλώσσα στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.
Όταν η πρώτη γλώσσα του παιδιού είναι µια «κοινωνικά αποδεκτή» γλώσσα, όπως
π.χ. τα Αγγλικά, τότε είναι σίγουρο ότι το παιδί αυτό θα αναπτύξει προσθετική
διγλωσσία. Στην περίπτωση, όµως, που η πρώτη γλώσσα του παιδιού είναι µία
γλώσσα µε χαµηλό κύρος και γόητρο, για παράδειγµα τα Αλβανικά, τότε είναι πιο
συχνό το φαινόµενο της αφαιρετικής διγλωσσίας, καθώς η ευρύτερη κοινωνία
αντιµετωπίζει µε κάποια προκατάληψη αυτή τη γλώσσα.
Τέλος, ο βαθµός κατοχής και των δύο γλωσσών αποτελεί µια άλλη παράµετρο
ταξινόµησης των δίγλωσσων σε παθητικούς και ενεργητικούς. Συγκεκριµένα, οι όροι
«παθητική» (passive) ή «δεκτική διγλωσσία» (receptive bilingualism) (Ch. Hoffman,
1991:24) αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που το άτοµο, ενώ είναι σε θέση να
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κατανοεί µια δεύτερη γλώσσα είτε στην προφορική είτε στη γραπτή της µορφή, δεν
είναι απαραίτητα σε θέση να παράγει οµιλία ή γραπτό λόγο.
Από την άλλη µεριά µε τους όρους «ενεργητική» (active) ή «παραγωγική
διγλωσσία» (productive bilingualism) (Ch. Hoffman, 1991:24) περιγράφουµε την
ικανότητα του ατόµου να µιλάει και τις δύο γλώσσες όσο καλά τις καταλαβαίνει και
να τις γράφει όσο καλά τις διαβάζει. Ο χαρακτηρισµός ενός ατόµου ως «παραγωγικού
δίγλωσσου» δεν αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο κατέχει τις παραγωγικές
ικανότητές του στις δύο γλώσσες, αφού δεν είναι αξιολογικός όρος.
Βέβαια, µεταξύ της ενεργητικής και της παθητικής διγλωσσίας υπάρχουν
πολλά ενδιάµεσα στάδια που καθιστούν συχνά δύσκολη την ευκρινή διάκρισή τους,
καθώς επίσης και αρκετές διαβαθµίσεις στην κατοχή των διαφόρων δεξιοτήτων σε
κάθε γλώσσα από το δίγλωσσο άτοµο.
3.2. ∆ιγλωσσία και σκέψη
Κάθε παιδί που θα βρεθεί σ' ένα νέο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον, για να
το κατανοήσει και να ενταχθεί σε αυτό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να µάθει τη γλώσσα
του. Μέσω της γλώσσας θα εκφράσει τις σκέψεις τους, αλλά και θα του
µεταβιβαστούν πολιτισµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή
του στο κοινωνικό περιβάλλον. Η πρόσκτηση της πρώτης ή και µιας δεύτερης
γλώσσας είναι, εποµένως, ένα σηµαντικό θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν και
εξακολουθούν να ασχολούνται πολλοί ερευνητές.
Βασικό πρόβληµα, όµως, όλων των ερευνητών που ασχολούνται µε την
πρόσκτηση της δεύτερης γλώσσας ήταν και είναι ποιες οµάδες δίγλωσσων θα
χρησιµοποιηθούν ως αντικείµενο µελέτης στις έρευνές τους. Μεταξύ των ερευνητών
υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για το κατά πόσο είναι δυνατόν οι ισορροπηµένοι ή
αµφιδύναµοι δίγλωσσοι (balanced bilinguals) (βλ. κεφ. 3.1.1.) να αποτελέσουν
αντιπροσωπευτικό δείγµα του δίγλωσσου πληθυσµού. Σχετικά µε αυτό το θέµα οι
απόψεις των ερευνητών διίστανται. Από τη µια µεριά, σύµφωνα µε τον C. Baker
(1988:3), ερευνητές, όπως ο Mac Nab, υποστηρίζουν ότι η χρήση αµφιδύναµων
δίγλωσσων περιορίζει τους ερευνητές στο να επιλέξουν µια συγκεκριµένη και όχι
αντιπροσωπευτική οµάδα. Από την άλλη ο J. Cummins αµφισβητεί αυτή την άποψη
λέγοντας ότι η χρήση αυτών των ατόµων είναι υπεύθυνη µόνο για ένα ελάχιστο
ποσοστό προκατάληψης στην έρευνα. Παράλληλα, ο J. Cummins σηµειώνει (όπως
αναφέρει ο C. Baker: 1988:3) ότι αρκετοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές
τους στο δείγµα των αµφιδύναµων δίγλωσσων, γιατί έτσι ξεπερνούν τη δυσκολία τού
να ορίσουν ποιος είναι ή δεν είναι δίγλωσσος (βλ. κεφ. 3.1.1.).
Από τον προηγούµενο αιώνα οι ερευνητές άρχισαν να µελετούν τη σχέση της
διγλωσσίας µε τη γνωστική λειτουργία του ατόµου. Οι πρώτες σχετικές έρευνες
παρουσιάζουν µια αρνητική εικόνα της διγλωσσίας, η οποία, βέβαια, µε το πέρασµα
του χρόνου, τον περιορισµό της προκατάληψης και τη µεγαλύτερη συνέπεια και
επιστηµονικότητα των σύγχρονων µελετών µεταβάλλεται.
Οι έρευνες που µελετούν τη σχέση της διγλωσσίας µε τη σκέψη,
οµαδοποιούνται σε τρεις αλληλοεπικαλυπτόµενες περιόδους τις οποίες ο Baker
(1988) ονοµάζει:
α) περίοδο των επιβλαβών αποτελεσµάτων
β) περίοδο των ουδέτερων αποτελεσµάτων
γ) περίοδο των προσθετικών αποτελεσµάτων

179

3.2.1. Περίοδος των επιβλαβών αποτελεσµάτων
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα (ως τη
δεκαετία του 1960) διάφοροι ερευνητές, ακαδηµαϊκοί, φιλόσοφοι, υποστήριζαν την
πεποίθηση ότι η διγλωσσία έχει αρνητικά αποτελέσµατα στη γνωστική ανάπτυξη του
παιδιού.
Η κυρίαρχη άποψη εκείνης της εποχής ήταν ότι η κατοχή δύο γλωσσών από
το άτοµο δεν οδηγεί στο διπλασιασµό της διανοητικής και πνευµατικής ανάπτυξης
του ατόµου αλλά στη διάσπασή της. Πίστευαν ότι η πρόσκτηση µιας δεύτερης
γλώσσας λειτουργεί σε βάρος της πρώτης και το αναπαριστούσαν εικονικά µε τη
µεταφορά της ζυγαριάς (θεωρία της ζυγαριάς) (βλ. κεφ.3.3.1), όπου καθώς
αυξάνονται οι γλωσσικές ικανότητες στη δεύτερη γλώσσα, µειώνονται στην πρώτη.
Επιπλέον, πίστευαν ότι η διγλωσσία µειώνει τη αποδοτικότητα της σκέψης, καθώς η
καταχώρηση δύο γλωσσών µέσα στο µυαλό του ατόµου σηµαίνει µείωση του χώρου
αποθήκευσης άλλων περιοχών µάθησης (C. Baker,1996:117).
Τις απόψεις αυτές ενίσχυαν τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών, οι οποίες
έβρισκαν ότι οι µονόγλωσσοι είναι ανώτεροι από τους δίγλωσσους στα τεστ
νοηµοσύνης και ιδιαίτερα, στα λεκτικά τεστ νοηµοσύνης (C. Baker,1996:118).
Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας του Saer, όπως τα παραθέτει στη
µελέτη του ο C. Baker (1988:11), σύµφωνα µε τα οποία οι δίγλωσσοι έχουν
διανοητική σύγχυση που οφείλεται αποκλειστικά στη διγλωσσία και η οποία είναι
πιθανόν να διατηρηθεί για όλη τους τη ζωή.
Μέχρι, λοιπόν, το 1960 οι σχετικές µε τη διγλωσσία έρευνες καταλήγουν σε
αρνητικά γι' αυτήν αποτελέσµατα. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι οι διάφοροι
ερευνητές της εποχής παρερµήνευαν τα συµπεράσµατά τους υπηρετώντας την
αφοµοιωτική πολιτική των κυβερνήσεων της εποχής, που δεν επιθυµούσε τη
διγλωσσία των µειονοτικών οµάδων. Την άποψη αυτή επαληθεύει, σύµφωνα µε τον
C. Baker (1988:13), η έρευνα του W.R. Jones ο οποίος επανεξετάζοντας την έρευνα
του Saer βρήκε ότι δεν υπήρχε διαφορά στατιστικά σηµαντική µεταξύ των δίγλωσσων
και των µονόγλωσσων.
Παράλληλα, οι έρευνες της περιόδου αυτής παρουσιάζουν και άλλες
µεθοδολογικές αδυναµίες. Καταρχήν, δεν λαµβάνουν υπόψη τους την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των µειονοτικών οµάδων και των µεταναστών, οι οποίοι είναι
το αντικείµενο των ερευνών. Έτσι καταλήγουν σε αυθαίρετα συµπεράσµατα και,
σύµφωνα µε τη Ch. Hoffman (1991:120-121) που υιοθετεί τα λόγια του De Avila
(1987), συγχέουν τη φτώχεια και την ένταξη σε µια οµάδα µε τη γλωσσική
ανεπάρκεια ή επάρκεια.
Επιπλέον, προκειµένου να µελετηθεί η σχέση της ευφυΐας µε τη διγλωσσία
χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τεστ νοηµοσύνης. Η χρήση, ωστόσο, αυτών των τεστ
ενέχει πολλά µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, µετρούν ένα αµελητέο δείγµα της
καθηµερινής ευφυΐας του ατόµου και αναφέρονται αποκλειστικά στην «γραπτή»
(pencil and paper) ευφυΐα και δεν µελετούν καθόλου τη σχέση της διπλής γλωσσικής
κατοχής και όλων των άλλων συστατικών, τα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνονται
στην κατηγορία των ικανοτήτων µε τον τίτλο «ευφυΐα». Επίσης, τα τεστ νοηµοσύνης
ήταν συνταγµένα στη γλώσσα της κυρίαρχης οµάδας και σχεδιάστηκαν µε βάση την
ευφυΐα της λευκής αστικής τάξης του δυτικού κόσµου (C. Baker, 1996:119).
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Μια άλλη αδυναµία των ερευνών της περιόδου αυτής ήταν ότι η ταξινόµηση
των ατόµων σε µονόγλωσσους και δίγλωσσους γινόταν µε ανακριβή τρόπο και τα
αποτελέσµατα ήταν απλουστευτικά και ασαφή (C. Baker, 1996:120).
Επίσης, γίνονταν αυθαίρετες γενικεύσεις των αποτελεσµάτων και τα
αποτελέσµατα δεν περιορίζονταν στον πληθυσµό τον οποίο αντιπροσώπευε το
εκάστοτε δείγµα (C. Baker, 1996:120).
Τέλος, οι ερευνητές δεν φρόντιζαν να εξαλείψουν κάθε άλλη διαφορά µεταξύ
των συγκρινόµενων οµάδων εκτός από τον εξεταζόµενο παράγοντα της διγλωσσίας.
Έτσι, ήταν πιθανόν τα αποτελέσµατα να µην οφείλονται στην αρνητική επίδραση της
διγλωσσίας, αλλά στην αποτυχία του ερευνητή να περιορίσει την επίδραση άλλων
παραγόντων στα συµπεράσµατά του (C. Baker,1996:120-121). Καθώς, λοιπόν, οι
ερευνητές ήταν προκατειληµµένοι σε σχέση µε τη διγλωσσία, έκαναν αυθαίρετη
ερµηνεία των αποτελεσµάτων σε βάρος πάντα της διγλωσσίας.
3.2.2. Περίοδος των ουδέτερων αποτελεσµάτων
Η περίοδος των ουδέτερων αποτελεσµάτων είναι µια µικρή περίοδος που τα
όρια της δεν είναι ευκρινή, γιατί επικαλύπτεται από τις περιόδους των επιβλαβών και
των προσθετικών αποτελεσµάτων. Η αξία αυτής της περιόδου είναι ότι µια σειρά
ερευνών δηλώνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ των δίγλωσσων και των
µονόγλωσσων οµάδων, και έτσι αντικρούουν τις προηγούµενες έρευνες, που
µιλούσαν για τα επιβλαβή αποτελέσµατα της διγλωσσίας, υπογραµµίζοντας την
ανεπάρκειά τους, την έλλειψη επιστηµονικότητας και τη µεθοδολογική τους
αδυναµία.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, σύµφωνα µε τον C. Baker (1996:121), είναι η
έρευνα του W.R. Jones στην Ουαλία. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 2.500 παιδιών
ηλικίας 10 και 11 χρονών, βρήκε ότι η νοηµοσύνη των δίγλωσσων ήταν κατώτερη
από εκείνη των µονόγλωσσων. Η επανεξέταση της έρευνας από τον ίδιο έδειξε ότι το
αποτέλεσµα αυτό ήταν άκυρο. Η Ch. Hoffman (1991:122-123) αναφέρει ότι ο W.R.
Jones στην επανεξέταση των αποτελεσµάτων της έρευνάς του έλαβε υπόψη του τη
διαφορετική κοινωνικο-οικονοµική τάξη των δίγλωσσων και των µονόγλωσσων και
οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η διγλωσσία δεν είναι απαραίτητα πηγή νοητικής
µειονεξίας (intellectual disadvantage) και ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική
διαφορά µεταξύ των δίγλωσσων και των µονόγλωσσων στα τέστ νοηµοσύνης, αρκεί
να ληφθεί υπόψη η επαγγελµατική απασχόληση των γονέων. Ο παράγοντας αυτός
δηλώνει την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση των παιδιών, στην οποία ο ερευνητής
αποδίδει την κατωτερότητα των δίγλωσσων στα τεστ νοηµοσύνης και εξηγεί έτσι σε
µεγάλο βαθµό και τα αρνητικά για τη διγλωσσία αποτελέσµατα προηγούµενων
ερευνών.
Η περίοδος, λοιπόν, των ουδέτερων αποτελεσµάτων συνέβαλε στο να
αφαιρεθεί η προκατάληψη από τη διγλωσσία και άνοιξε το δρόµο για τις έρευνες
εκείνες που θα µιλούσαν για τα θετικά αποτελέσµατά της.
3.2.3. Περίοδος των προσθετικών αποτελεσµάτων
Από το 1960 και έπειτα αρχίζουν να εµφανίζονται έρευνες που τα
αποτελέσµατά τους µιλούν για καλύτερη απόδοση των δίγλωσσων σε σύγκριση µε
τους µονόγλωσσους πάνω σε διάφορα θέµατα της γνωστικής και γλωσσικής
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ανάπτυξης, καθώς επίσης και σε διάφορα είδη της προφορικής επικοινωνίας. Αυτή η
καλύτερη απόδοση είναι ιδιαίτερα εµφανής στις περιοχές της γνωστικής λειτουργίας
(cognitive functioning), της αποκλίνουσας σκέψης (divergent thinking), της
µεταγλωσσικής αντίληψης (metalinguistic awareness) και της επικοινωνιακής
ευαισθησίας (στην προφορική επικοινωνία) (communicative sensitivity).
3.2.3.1. Γvωστική λειτουργία
Πρώτοι οι Elizabeth Peal και Wallace Lambert, σύµφωνα µε τον C. Baker,
(1996:122) απέδειξαν το 1962 τη θετική σύνδεση της διγλωσσίας µε τη γνωστική
λειτουργία (cognitive functioning) του ατόµου. Η έρευνά τους αυτή αποτελεί σταθµό
για τη σχέση της διγλωσσίας µε τη νοηµοσύνη, καθώς ξεπερνά πολλές µεθοδολογικές
αδυναµίες της περιόδου των επιβλαβών αποτελεσµάτων και τεκµηριώνει την άποψη
ότι µπορεί η διγλωσσία να επιφέρει ακόµη και νοητική υπεροχή έναντι της
µονογλωσσίας. Η πολιτική σηµασία αυτής της έρευνας, σύµφωνα µε τον C. Baker
(1996:122) που υιοθετεί τα λόγια του Reynolds, είναι ότι η διγλωσσία µέσα σε ένα
κράτος δεν αποτελεί πηγή εθνικής νοητικής κατωτερότητας .
H παραπάνω έρευνα των Peal & Lambert ξεκίνησε µε δείγµα 364 παιδιών
ηλικίας 10 χρονών από έξι γαλλικά σχολεία αστικής τάξης στο Μόντρεαλ του
Καναδά. Το αρχικό δείγµα των 364 παιδιών µειώθηκε σε 110 παιδιά, προκειµένου,
αφενός να δηµιουργηθεί µια οµάδα αµφιδύναµων δίγλωσσων και αφετέρου να
εξασφαλιστεί το ταίριασµα µεταξύ της δίγλωσσης και της µονόγλωσσης οµάδας όσον
αφορά στην παράµετρο της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης. Τα αποτελέσµατα
της συγκεκριµένης έρευνας ήταν ότι η διγλωσσία εξασφαλίζει στα άτοµα µεγαλύτερη
διανοητική ευελιξία (mental flexibility), την ικανότητα του να σκέφτονται
περισσότερο αφαιρετικά, περισσότερο ανεξάρτητα από τις λέξεις, µε αποτέλεσµα την
ανωτερότητα στη λειτουργία της αντίληψης. Επιπλέον, είναι δυνατόν ένα
περισσότερο εµπλουτισµένο διπολιτισµικό και διγλωσσικό περιβάλλον να ωφελήσει
την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, καθώς, όταν υπάρχει θετική µετάβαση από τη µια
γλώσσα στην άλλη, διευκολύνεται και η ανάπτυξη της γλωσσικής νοηµοσύνης
(verbal IQ) των δίγλωσσων.
Ωστόσο, η έρευνα αυτή έχει πιο πολύ ιστορική αξία - ως βασική έρευνα της
περιόδου των θετικών αποτελεσµάτων - παρά ερευνητική, για το λόγο ότι έχει
ορισµένες ουσιώδεις µεθοδολογικές αδυναµίες.
Καταρχήν, όπως παρατηρεί ο C. Baker (1988:18-19) το δείγµα της έρευνας
είναι µικρό (110 παιδιά) και δεν επιτρέπει γενίκευση των αποτελεσµάτων σε όλο το
δίγλωσσο µαθητικό πληθυσµό.
Έπειτα, τα συµπεράσµατα αφορούν αποκλειστικά την οµάδα των
ισορροπηµένων δίγλωσσων. Συνεπώς, δεν µπορεί να έχουν εφαρµογή σε οµάδες
δίγλωσσων που είναι λιγότερο ισορροπηµένοι.
Τρίτο πρόβληµα είναι η σχέση της διγλωσσίας µε τη νοηµοσύνη. Όταν τα
αποτελέσµατα της έρευνας δηλώνουν ότι η νοηµοσύνη και η διγλωσσία είναι θετικά
συνδεδεµένες, δεν είναι εύκολο να συµπεράνει κανείς ποια είναι η αιτία και ποιο το
αποτέλεσµα, αν δηλαδή η διγλωσσία αυξάνει τη νοηµοσύνη ή αν η υψηλή νοηµοσύνη
οδηγεί σε διγλωσσία. Πάνω σ' αυτό το θέµα ο C. Baker (1996:123) ασπάζεται την
άποψη του Diaz, ο οποίος προτείνει σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς του
ότι, αν υπάρχει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση σ' αυτή τη σχέση, είναι περισσότερο
πιθανόν η διγλωσσία να επηρεάζει θετικά τη νοηµοσύνη παρά το αντίθετο.
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Το τέταρτο πρόβληµα αφορά στην κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση. Οι
ερευνητές µε το να εξισώσουν κοινωνικο-οικονοµικά τις οµάδες των δίγλωσσων και
των µονόγλωσσων παιδιών που µελέτησαν, δε σηµαίνει ότι κατάφεραν να ελέγξουν
και τις διαφορές του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, αφού δεν εξέτασαν
καθόλου τους κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται
σηµαντικοί, γιατί είναι η αιτία της διαφοροποίησης, ιδιαίτερα, µεταξύ των δίγλωσσων
παιδιών (C. Baker, 1996:121-124).
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι η έρευνα των Peal και Lambert
(1962) παρά τις µεθοδολογικές της αδυναµίες έχει µεγάλη αξία, γιατί είναι µια έρευνα
που σηµατοδοτεί το τέλος της περιόδου των ερευνών µε αρνητικά αποτελέσµατα για
τη διγλωσσία και την έναρξη µιας άλλης, διαφορετικής περιόδου κατά τη διάρκεια
της οποίας οι έρευνες (µερικές από τις οποίες θα αναφέρουµε παρακάτω) θα
εξετάζουν µε περισσότερη ακρίβεια τη θετική σχέση της διγλωσσίας µε τη γνωστική
λειτουργία.
3.2.3.2. Αποκλίνουσα ή δηµιουργική σκέψη
Οι έρευνες της περιόδου των προσθετικών αποτελεσµάτων αποδεικνύουν,
επίσης, ότι οι δίγλωσσοι αποδίδουν καλύτερα από τους µονόγλωσσους σε τεστ που
αναφέρονται στην αποκλίνουσα ή δηµιουργική σκέψη. Με τον όρο "αποκλίνουσα
σκέψη" (divergent thinking)12 εννοούµε την ικανότητα του ατόµου να βρίσκει
περισσότερες από µια έγκυρες απαντήσεις σε µια ερώτηση, πρόκειται δηλαδή για µια
διαφοροποιηµένη σκέψη. Μια τέτοια ικανότητα προϋποθέτει φαντασία, ευελιξία,
δηµιουργικότητα, ανοικτό µυαλό και ελευθερία σκέψης. Τα στοιχεία αυτά διακρίνουν
το δίγλωσσο περισσότερο από το µονόγλωσσο, καθώς η προσπάθεια κατάκτησης δύο
ή περισσότερων γλωσσών συµβάλλει, ώστε το άτοµο να αναπτύξει αυτές ακριβώς τις
δεξιότητες.
Οι παράµετροι, στις οποίες αναλύεται η αποκλίνουσα σκέψη, σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία, είναι ευχέρεια (fluency), ευελιξία (flexibility), πρωτοτυπία
(originality), πολυπλοκότητα (elaboration) της σκέψης (C. Baker, 2001:217).
Η Τ. Skutnabb - Kangas (1981:229) αναφέρει ότι ερευνητές, όπως ο Cummins
και ο Culutsan, σύγκριναν µονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά και διαπίστωσαν
καλύτερη απόδοση των δίγλωσσων στα τεστ γλωσσικής πρωτοτυπίας, αλλά καµιά
διαφορά στους τοµείς της ευχέρειας και της ευελιξίας.
Αργότερα, σύµφωνα µε τον C. Baker (1988:25), ο Cummins επανεξέτασε τα
δεδοµένα και διαπίστωσε ότι οι αµφιδύναµα δίγλωσσοι είναι ανώτεροι από τους µη
αµφιδύναµα δίγλωσσους στην ευχέρεια και στην ευελιξία και έχουν οριακή διαφορά
στην πρωτοτυπία. Παράλληλα, οι µονόγλωσσοι κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα µε τους
αµφιδύναµους δίγλωσσους στην ευελιξία και ευχέρεια, δηλαδή αποδίδουν καλύτερα
από τους µη αµφιδύναµους δίγλωσσους, ενώ είναι κατώτεροι στην πρωτοτυπία απ'
όλους τους δίγλωσσους, αµφιδύναµους και µη .
Η ύπαρξη διαφοράς µεταξύ των αµφιδύναµα και µη αµφιδύναµα δίγλωσσων
φανερώνει ότι η διγλωσσία δεν συνδέεται απλά µε τις ιδιότητες της αποκλίνουσας
σκέψης. Ο C. Baker (1996: 131) υποστηρίζει αυτό που προτείνει ο Cummins ότι,
δηλαδή, το παιδί πρέπει να κατακτήσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας (θεωρία των κατωφλιών) (βλ. κεφ. 3.3.3.), προκειµένου να καρπωθεί όλες
12

Στη βρετανική βιβλιογραφία αναφέρεται ο όρος «αποκλίνουσα σκέψη» (divergent thinking), ενώ
στην αµερικάνική γίνεται λόγος για «δηµιουργική σκέψη» (creating thinking) (C. Baker, 1996:129).
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εκείνες τις ωφέλιµες πλευρές της διγλωσσίας οι οποίες θα επιδράσουν θετικά στη
γνωστική του ανάπτυξη.

3.2.3.3. Μεταγλωσσική συνείδηση
Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών έχει µελετήσει διάφορες πλευρές του τρόπου
µε τον οποίο οι µονόγλωσσοι και οι δίγλωσσοι αναλύουν τη γλώσσα και ιδιαίτερα, το
πώς την αντιλαµβάνονται ως ένα αυτόνοµο σύστηµα.
Ο Werner Leopold (1939-1950), σύµφωνα µε την T. Skutnabb - Kangas
(1981:230), έγραψε µια πολύ σπουδαία µελέτη για τη γλωσσική ανάπτυξη ενός
δίγλωσσου παιδιού, παρατηρώντας, κυρίως, τη γερµανό-αγγλική γλωσσική ανάπτυξη
της κόρης του για κάποια χρόνια. Συµπέρανε, λοιπόν, ότι τα δίγλωσσα παιδιά είναι
ικανότερα από τα µονόγλωσσα στο να διακρίνουν το σηµαίνον από το σηµαινόµενο,
τη λέξη ως έννοια, από τη λέξη ως ήχο να διαχωρίζουν το «όνοµα» ενός αντικειµένου
αναφοράς από το ίδιο το αντικείµενο αναφοράς. Μία ένδειξη αυτής της ικανότητας
είναι για παράδειγµα ότι τα δίγλωσσα παιδιά µπορούν να επαναλαµβάνουν µια
ιστορία χρησιµοποιώντας διαφορετικές (αλλά εννοιολογικά κατάλληλες) λέξεις.
Επιπλέον, όπως αναφέρει ο C. Baker (1996:132-133), η Αnita Ianco - Worrall
στη Νότια Αφρική µελέτησε 30 δίγλωσσα παιδιά ηλικίας 4-9 χρονών που µιλούσαν
τα Αφρικάνικα και τα Αγγλικά. Κάθε δίγλωσσο παιδί απ' αυτή την οµάδα το ταίριαξε
σε νοηµοσύνη, ηλικία, φύλο, σχολική και κοινωνική τάξη µε δύο άλλα µονόγλωσσα
στις δύο αυτές γλώσσες παιδιά. ∆ιαπίστωσε ότι τα νεαρότερα (4-6 ετών) δίγλωσσα
παιδιά συνταίριαζαν λέξεις µε βάση το νόηµά τους και όχι τον ήχο τους, κάτι που τα
µονόγλωσσα παιδιά έκαναν συστηµατικά σε µεγαλύτερη ηλικία (7-9 ετών).
Παράλληλα, κάποιοι άλλοι ερευνητές, όπως η Sandra Ben - Zeev την οποία
αναφέρει στη µελέτη του ο C. Baker (1996:134), συµπεραίνουν ότι η αυξηµένη
µεταγλωσσική συναίσθηση των δίγλωσσων σε σχέση µε τους µονόγλωσσους
οφείλεται στην οργάνωση, στη διαδικασία διαχωρισµού των διαφορετικών
γλωσσικών συστηµάτων που βιώνουν.
Επιπλέον, ο C. Baker υποστηρίζει την άποψη της Bialystok (1987), η οποία
βρήκε ότι οι δίγλωσσοι είναι ανώτεροι από τους µονόγλωσσους στις µετρήσεις του
γνωστικού ελέγχου των γλωσσικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, διαπίστωσε ότι οι
δίγλωσσοι ξεφεύγουν πιο εύκολα από τη σηµασία µιας πρότασης και εξετάζουν µε
περισσότερη ακρίβεια τη δοµή της. Αναπτύσσουν δηλαδή νωρίτερα τη µεταγλωσσική
συνείδηση.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι δίγλωσσοι στην
προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύγχυση των δύο συστηµάτων κατά την
κατάκτηση δύο γλωσσών δίνουν µεγάλη σηµασία στη γλώσσα αυτή καθ' αυτή. Έτσι,
αποχτούν δύο σηµαντικές ικανότητες, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Bialystok (
C. Baker, 2001:224-225), εκείνη της ανάλυσης της γλώσσας και εκείνη του ελέγχου
της εσωτερικής επεξεργασίας, στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα
ακαδηµαϊκής επίδοσης.
Ωστόσο, όπως συµπεραίνουν και οι Galambos & Hakuta σύµφωνα πάντα µε
τον C. Baker (1996:135), η µεταγλωσσική συνείδηση είναι περισσότερο αναπτυγµένη
όταν το παιδί κατέχει τις δύο γλώσσες σε υψηλό βαθµό.
Έτσι, οι Galambos & Hakuta συµφωνούν µε τον Cummins ότι πρέπει να
επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας και στις δύο γλώσσες, προκειµένου

184

το δίγλωσσο άτοµο να οφεληθεί από τα θετικά αποτελέσµατα της µεταγλωσσικής
συνείδησης.

3.2.3.4. Επικοινωνιακή ευαισθησία
Με τον όρο "επικοινωνιακή ευαισθησία" (communicative sensitivity)
εννοούµε την ικανότητα να αντιλαµβάνεται ο οµιλητής ποια γλώσσα πρέπει να
χρησιµοποιήσει σε ποια περίσταση, προκειµένου να είναι η κατάλληλη, ώστε να έχει
επιτυχία η επικοινωνία (C. Baker,1996:136).
Οι δίγλωσσοι περισσότερο από τους µονόγλωσσους χρειάζεται να
παρακολουθούν συνεχώς την επικοινωνία, για να κατανοούν σε ποια γλώσσα πρέπει
να απαντήσουν ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση, αποφεύγοντας την
παρεµβολή του ενός γλωσσικού κώδικα στον άλλο και την πρόσµειξη των γλωσσών.
Ένα ενδιαφέρον πείραµα σχετικά µε την επικοινωνιακή ευαισθησία έγινε από
τους Genesee, Tucker & Lambert το 1975, όπως παρατηρεί ο C. Baker (1996:136137). Οι ερευνητές αυτοί ζήτησαν από δίγλωσσα και µονόγλωσσα παιδιά να
εξηγήσουν σε δύο ακροατές τούς κανόνες ενός παιχνιδιού. Ο ένας ακροατής είχε
δεµένα τα µάτια και ο άλλος τα είχε ανοιχτά. Βρήκαν, λοιπόν, ότι τα παιδιά που
παρακολουθούσαν δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράµµατα συναισθάνονταν
περισσότερο τις ανάγκες των ακροατών και τροποποιούσαν τις οδηγίες που έδιναν
ανάλογα µε το αν οι ακροατές τους έβλεπαν το παιχνίδι ή είχαν δεµένα τα µάτια.
Το συµπέρασµα που προέκυψε από την παραπάνω έρευνα ήταν ότι ίσως ένα
δίγλωσσο παιδί να είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένο από ένα µονόγλωσσο στις
επικοινωνιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο επικοινωνιακός του απέναντι, να
αντιλαµβάνεται τις ανάγκες του και κατά συνέπεια να είναι περισσότερο σε θέση να
δώσει την ανάλογη προσοχή που απαιτεί κάθε επικοινωνιακή περίσταση.
Παρόλο που χρειάζονται και άλλες έρευνες για να προσδιοριστούν µε
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά και το µέγεθος της ευαισθησίας στην επικοινωνία των
δίγλωσσων, οι έρευνες αυτές είναι σηµαντικές επειδή συνδέουν την διγλωσσία µε τις
διαπροσωπικές σχέσεις (C. Baker, 2001:226-227).
3.2.3.5. Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε πως είναι διαπιστωµένο ότι το διπολιτισµικό και
διγλωσσικό κεφάλαιο που φέρουν συνήθως τα µειονοτικά παιδιά, όπως τα παιδιά που
θα µελετήσουµε, µπορεί να επιφέρει πολλά πλεονεκτήµατα τόσο στα ίδια τα παιδιά
όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
Οι έρευνες που µιλούσαν για τα αρνητικά αποτελέσµατα της διγλωσσίας στη
γνωστική ανάπτυξη του άτοµου αποδείχτηκαν άκυρες για διάφορους λόγους
(µεθοδολογικές αδυναµίες, στρατευµένοι ερευνητές, κ.λπ.).
Σήµερα υπάρχουν πια πολλές έρευνες που τεκµηριώνουν την άποψη ότι τα
δίγλωσσα παιδιά σε σχέση µε τα µονόγλωσσα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση. Η
ύπαρξη στο ίδιο άτοµο στοιχείων από δύο γλώσσες, σε όποιο βαθµό και αν είναι
αυτά, προσδίδει σε αυτό το άτοµο ικανότητες οι οποίες είναι δυνατόν, εφόσον
καλλιεργηθούν σωστά, να οδηγήσουν τη νοητική του λειτουργία σε υψηλά επίπεδα.
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Ωστόσο, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν αρκεί να έχει κάποιος βιώµατα από
διπολιτισµικό και διγλωσσικό περιβάλλον, για να καρπωθεί αυτόµατα και όλα τα
πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας. Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες κοινωνικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές συνθήκες
και να δοθούν στο άτοµο οι ανάλογες ευκαιρίες, για να αναπτύξει όλες τις
δυνατότητες που του εξασφαλίζει η διπολιτισµική και διγλωσσική του βιογραφία και
να ωφεληθεί από τα πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας.
3.3. Γνωστικές θεωρίες της διγλωσσίας
Στη συνέχεια, θα εµβαθύνουµε στη σχέση της διγλωσσίας µε τη σκέψη και θα
συζητήσουµε τις διάφορες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για το πώς
λειτουργεί το µυαλό ενός δίγλωσσου ατόµου. Άλλες από αυτές είναι σοβαρές και
άλλες αρκετά αφελείς. Ωστόσο, καθεµία από τις θεωρίες αυτές έχει την αξία της,
γιατί ακόµη και εκείνες οι αφελείς θεωρίες ήταν αποδεκτές για χρόνια και καθόριζαν
το είδος της εκπαίδευσης που παρεχόταν στα δίγλωσσα παιδιά.
3.3.1. Η θεωρία της ζυγαριάς
Η βασική θέση της θεωρίας της ζυγαριάς (the balance theory) είναι ότι
ενισχύοντας τη µια από τις δύο γλώσσες του δίγλωσσου µειώνεται ταυτόχρονα η
γλωσσική του επάρκεια στην άλλη γλώσσα. Η σχέση, δηλαδή, που αναπτύσσεται
µεταξύ των δύο γλωσσών, είναι σχέση βάρους - αντίβαρου, όπως συµβαίνει σε µια
ζυγαριά.
Η σχηµατική παρουσίαση αυτής της θεωρίας διατυπώνεται µε δύο υποθέσεις.
Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζει ότι στο µυαλό του ατόµου υπάρχει συγκεκριµένος
διαθέσιµος χώρος για τη γλωσσική ικανότητα, ο οποίος στην περίπτωση του
δίγλωσσου µοιράζεται ανάµεσα σε δύο γλώσσες, ενώ στην περίπτωση του
µονόγλωσσου διατίθεται για την καταχώρηση µιας γλώσσας. Συνεπώς, βάσει αυτής
της θεωρίας, ο δίγλωσσος οδηγείται σε κατώτερο επίπεδο επάρκειας σε καθεµία από
τις δύο γλώσσες, συγκριτικά µε τον µονόγλωσσο που µαθαίνει επαρκώς µόνο µία
γλώσσα.
Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι στο µυαλό του δίγλωσσου οι δύο
γλώσσες αποθηκεύονται ξεχωριστά σε δύο διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους,
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο γλωσσών. Πράγµα
που σηµαίνει ότι γνώσεις που έχουν κατακτηθεί µε µέσο επικοινωνίας τη µια γλώσσα
θα πρέπει να επαναληφθούν, για να θεωρούνται κεκτηµένες και για την άλλη γλώσσα.
Ο J. Cummins, σύµφωνα µε τον C. Baker (1996:145-146) όταν αναφέρεται σε αυτή
την πεποίθηση κάνει λόγο για το «Μοντέλο της Χωριστής Υποκειµενικής Ικανότητας
στη ∆ιγλωσσία».
Η πρακτική εφαρµογή αυτής της θεωρίας είναι ότι η διδασκαλία παιδιών από
γλωσσικές µειονότητες µέσω της πρώτης τους γλώσσας (Γ1) τα οδηγεί σε ανεπάρκεια
στη δεύτερη γλώσσα (Γ2), πράγµα που βάσει της θεωρίας της ζυγαριάς δεν θα
συνέβαινε αν µέσο διδασκαλίας αυτών των παιδιών ήταν µόνο η δεύτερη γλώσσα
(Γ2) ( J. Cummins, 1981:27-28).
Παρόλο που η θεωρία της ζυγαριάς θεωρείται σήµερα ανυπόστατη, για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, γονείς, πίστευαν σ' αυτή και
πολλοί ερευνητές τη χρησιµοποιούσαν, για να στηρίξουν θεωρητικά τα
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συµπεράσµατα των ερευνών τους, που δήλωναν ότι η διγλωσσία επιφέρει αρνητικά
αποτελέσµατα στη γνωστική λειτουργία. Έτσι δικαιολογούνταν (όπως ήδη έχουµε
αναφέρει στο κεφ. 2.2.1.) η υιοθέτηση αφοµοιωτικών µοντέλων εκπαίδευσης.
Ωστόσο, όπως φάνηκε αργότερα, η θεωρία της ζυγαριάς δεν είχε να κάνει µε
τη σχέση των δύο γλωσσών µέσα στο µυαλό ενός δίγλωσσου, αλλά µε τις κοινωνικές,
πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες µιας συγκεκριµένης εποχής. Όταν αυτές οι
συνθήκες άλλαξαν, µια σειρά από έρευνες και εφαρµογές δίγλωσσων εκπαιδευτικών
µοντέλων απέδειξαν τα πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας.
Μια άλλη πλάνη που δηµιούργησε η θεωρία της ζυγαριάς είναι ότι υπάρχει
περιορισµένος χώρος στο µυαλό του ανθρώπου για την πρόσκτηση των γλωσσικών
ικανοτήτων. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει και αποδεδειγµένα υποστηρίζεται ότι στο
εγκέφαλο υπάρχουν αρκετές ενεργές περιοχές όχι µόνο για δύο γλώσσες, αλλά για
πολλές ακόµη γλώσσες (C. Baker, 1996:146).
Τέλος, η υπόθεση ότι οι γλώσσες αποθηκεύονται στο µυαλό του ατόµου
ξεχωριστά (σε χωριστά µπαλόνια), σε ένα αυστηρά περιορισµένο χώρο, µε
διαφορετικές εισόδους και εξόδους, χωρίς δυνατότητα αλληλεπίδρασης, µοντέλο που
ο J.Cummins (1984:144) ονοµάζει "Χωριστή Υποκειµενική Ικανότητα" (Separate
Underlying Proficiency), είναι ανακριβής. Πάνω σε αυτό ο J. Cummins, υιοθετώντας
τις απόψεις του John Macnamara, υποστηρίζει ότι αν οι ικανότητες στην Γ1 και Γ2
ήταν ξεχωριστές, τότε ο δίγλωσσος θα είχε µεγάλη δυσκολία στο να "επικοινωνήσει"
ακόµη και µε τον εαυτό του. Γιατί κάθε φορά που θα άλλαζε γλώσσα θα είχε
δυσκολία στο να εξηγήσει στην Γ2 αυτό που θα είχε ακούσει ή θα είχε µάθει στην Γ1
(J. Cummins, 1999:159-160).
Για το λόγο αυτό το µοντέλο που ισχύει, σύµφωνα µε τον J. Cummins, είναι
εκείνο της "Κοινής Υποκειµενικής Ικανότητας" (Common Underlying Proficiency),
σύµφωνα µε το οποίο µεταξύ των δύο γλωσσών ενός δίγλωσσου υπάρχει
αλληλεπίδραση και η µετάβαση από τη µια γλώσσα στην άλλη γίνεται γρήγορα και
άµεσα (J. Cummins, 1999:160-162). Έτσι, γνώσεις και πληροφορίες που έχουν
προσκτηθεί µε µέσο επικοινωνίας τη µια γλώσσα, θεωρούνται κατακτηµένες και για
την άλλη γλώσσα και η επανάληψή τους είναι άσκοπη.
3.3.2. Το µοντέλο της δεξαµενής σκέψης ή η αναλογία των παγόβουνων
Το µοντέλο της δεξαµενής σκέψης (the think tank model) αποτελεί µια
εικονογραφηµένη ερµηνεία του µοντέλου της "Κοινής Υποκειµενικής Ικανότητας"
(Common Underlying Proficiency) του J. Cummins 1981:29-30 . Παροµοιάζει το
µυαλό του δίγλωσσου µε µία τεράστια δεξαµενή, στο οποίο αποθηκεύονται οι
γνώσεις και από τις δύο γλώσσες. Έτσι, ενώ υπάρχει µια ενσωµατωµένη βαθύτερη
πηγή σκέψης και για τις δύο γλώσσες, η ορατή τους πλευρά είναι διαφορετική σαν
δύο παγόβουνα, τα οποία δεν αποτελούν παρά κορυφές του ίδιου παγόβουνου. Μια
άλλη, λοιπόν, εικονογραφηµένη παρουσίαση του µοντέλου της "Κοινής
Υποκειµενικής Ικανότητας", είναι η αναλογία των παγόβουνων (the iceberg analogy)
(C. Baker, 1996:147).
O J. Cummins (1981:29-30) σκιαγραφεί τρεις βασικές προϋποθέσεις,
προκειµένου να περιγράψει περισσότερο το µοντέλο της δεξαµενής σκέψης. H πρώτη
προϋπόθεση είναι ότι υπάρχει µία κοινή κεντρική πηγή σκέψης από την οποία
προέρχονται όλες οι σκέψεις που εκφράζει το άτοµο και στις δύο γλώσσες και στην
οποία καταχωρούνται οι σκέψεις των άλλων ανθρώπων που είναι εκφρασµένες σ'
αυτές τις δύο γλώσσες.
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Παρόλο, όµως, που οι δύο γλώσσες έχουν µια κοινή βάση, υπάρχουν,
σύµφωνα µε τη δεύτερη προϋπόθεση, ορισµένα χαρακτηριστικά στην κάθε γλώσσα
που την κάνουν να ξεχωρίζει από την άλλη και δηµιουργούν µια γλωσσική ποικιλία.
Παράδειγµα αυτής της ετερογένειας µεταξύ των γλωσσών είναι ότι κάθε γλώσσα έχει
το δικό της φωνολογικό, µορφολογικό και συντακτικό σύστηµα.
Η τρίτη προϋπόθεση αυτού του µοντέλου είναι ότι η ποιότητα και η ποσότητα
των γλωσσικών εισερχόµενων δεδοµένων και της λαµβανόµενης ανατροφοδότησης
από τη γλωσσική εξαγωγή και στις δύο γλώσσες επηρεάζεται σηµαντικά από την όλη
ανάπτυξη της ενιαίας δεξαµενής σκέψης. Η χαµηλή επίδοση σε µια από τις δύο
γλώσσες επιδρά και στην άλλη γλώσσα, επειδή είναι συνολικά χαµηλό το σύνολο
των αποθηκευµένων γνώσεων και πληροφοριών, το οποίο χρησιµοποιείται και από
τις δύο γλώσσες.
Το µοντέλο της δεξαµενής σκέψης έρχεται να υποστηρίξει την εκπαιδευτική
θέση ότι η διδασκαλία διαµέσου της πρώτης γλώσσας των µειονοτικών παιδιών είναι
το ίδιο ή και περισσότερο αποτελεσµατική από τη διδασκαλία διαµέσου της δεύτερης
γλώσσας για τη προώθηση των ικανοτήτων στη δεύτερη γλώσσα.
Αυτό οφείλεται στο ότι όταν το µέσο διδασκαλίας είναι η πρώτη γλώσσα, τότε
υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και µεγαλύτερη συµµετοχή στη διδασκαλία από
την πλευρά του µαθητή. Έτσι, αφενός αναπτύσσει την πρώτη γλώσσα, αφετέρου
καλλιεργεί τις βαθύτερες διανοητικές και ακαδηµαϊκές ικανότητες, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την ανάπτυξη και της δεύτερης γλώσσας. Εποµένως, µε την ανάλογη
έκθεση του µαθητή στη δεύτερη γλώσσα, το παιδί αυτό γίνεται ευκολότερα
δίγλωσσο, καθώς µετατρέπει στη δεύτερη γλώσσα τη γνώση που κατακτά διαµέσου
της πρώτης γλώσσας και αντιστρόφως (J. Cummins,1981:30 κ.ε.).
Το µοντέλο αυτό παρόλο που από πολλούς θεωρήθηκε ένα έγκυρο και ισχυρό
µοντέλο που θα άλλαζε την προκατάληψη της θεωρίας της ζυγαριάς, δεν εκφράζει
πλήρως τη σύγχρονη θεωρητική σκέψη για τη γνωστική λειτουργία, τη διγλωσσία και
τη δίγλωσση εκπαίδευση.
3.3.3. Η θεωρία των οριακών επιπέδων ( κατωφλιών)
Η θεωρία των οριακών επιπέδων (ή θεωρία των κατωφλιών – the thresholds
theory) αναφέρεται στη σχέση ανάµεσα στη γνωστική λειτουργία και το βαθµό της
διγλωσσίας.
Πρώτος ο J. Cummins (1976), σύµφωνα µε την Τ. Skutnabb - Kangas
(1981:223), υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριµένο, οριακό επίπεδο
ικανότητας στη δεύτερη γλώσσα (και στην πρώτη γλώσσα, η οποία εδώ θεωρείται ότι
βρίσκεται πιο ψηλά) το οποίο πρέπει να επιτευχθεί, για να επιτραπεί στις εν δυνάµει
ωφέλιµες πλευρές της διγλωσσίας να επιδράσουν στη γνωστική ανάπτυξη του
ατόµου. Ο Cummins ονόµασε αυτό το οριακό επίπεδο κατώφλι. Επίσης, υποστήριξε
ότι πρέπει να υπάρχουν δύο κατώφλια. Η επίτευξη του κατώτερου είναι αρκετή, για
να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας, ενώ η επίτευξη του
δεύτερου, του υψηλότερου επιπέδου της δίγλωσσης ικανότητας, µπορεί να οδηγήσει
στα θετικά οφέλη της διγλωσσίας.
Η αναπαράσταση της θεωρίας των κατωφλιών έχει τη µορφή ενός σπιτιού µε
τρεις ορόφους. Παράλληλα µε τους τοίχους υψώνονται δύο σκάλες που
αναπαριστάνουν την ανοδική εξέλιξη της ικανότητας του δίγλωσσου παιδιού στις δύο
γλώσσες. Στον χαµηλότερο όροφο του σπιτιού βρίσκονται εκείνοι που η ικανότητα
τους και στις δύο γλώσσες είναι ανεπαρκής, συγκρινόµενοι, βέβαια, µε άτοµα της
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ηλικίας τους. Σε αυτό το επίπεδο µιλάµε για ηµιγλωσσία η οποία έχει αρνητικά και
επιβλαβή αποτελέσµατα όσον αφορά στη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου.
Στο µεσαίο επίπεδο, στον δεύτερο όροφο του σπιτιού βρίσκονται εκείνοι που
εκδηλώνουν ανάλογη µε την ηλικία τους επάρκεια σε µια από τις δύο γλώσσες. Σε
αυτό το επίπεδο, ένα µονόπλευρα δίγλωσσο παιδί είναι πιθανόν να µην έχει καθόλου
γνωστικές διαφορές στην κυρίαρχη γλώσσα του συγκρινόµενο µε ένα µονόγλωσσο.
Στην κορυφή του σπιτιού, στον τρίτο όροφο βρίσκονται τα άτοµα που έχουν
ανάλογη µε την ηλικία τους επάρκεια και στις δύο γλώσσες, προσεγγίζουν δηλαδή
τους ισορροπηµένους δίγλωσσους και εµφανίζουν όλα τα γνωστικά πλεονεκτήµατα
της αµφιδύναµης διγλωσσίας (C. Baker, 1996:150).
H θεωρία των οριακών επιπέδων συνδέεται όχι µόνο µε τη γνωστική
ανάπτυξη του ατόµου, αλλά και µε την εκπαίδευση. Χρησιµοποιείται στα δίγλωσσα
εκπαιδευτικά µοντέλα «γλωσσικής εµβάπτισης» (immersion), για να ερµηνεύσει την
προσωρινή καθυστέρηση στην επίδοση των παιδιών όταν µέσο διδασκαλίας είναι η
δεύτερη γλώσσα. Σύµφωνα µε τη θεωρία, αυτή η καθυστέρηση είναι φυσιολογική και
αναµενόµενη, µέχρι το παιδί να φτάσει σ'ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας στη
δεύτερη γλώσσα, ώστε να χειρίζεται µε άνεση το διδακτικό υλικό και να µπορεί να
ωφεληθεί από τα θετικά αποτελέσµατα της διγλωσσίας.
Επιπλέον, η θεωρία αυτή µας βοηθάει να ερµηνεύσουµε για ποιο λόγο τα
παιδιά από γλωσσικές µειονότητες, που ως µέσο διδασκαλίας έχουν τη δεύτερη
γλώσσα, αποτυγχάνουν να αναπτύξουν επαρκώς αυτή τη γλώσσα στα πλαίσια των
ασθενών µοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτό συµβαίνει, γιατί η ικανότητα στη
δεύτερη γλώσσα είναι χαµηλή (κάτω από το πρώτο κατώφλι) και, καθώς η
διδασκαλία γίνεται µόνο µέσω αυτής της γλώσσας, είναι επόµενο οι µαθητές να µην
µπορούν να ανταπεξέλθουν στις γενικότερες γνωστικές απαιτήσεις του Αναλυτικού
Προγράµµατος. Αυτό το πρόβληµα θα ξεπερνιόταν αν επιτρεπόνταν στα παιδιά να
λειτουργήσουν στην πρώτη τους γλώσσα που είναι πιο ανεπτυγµένη (C. Baker,
1996:150).
Η θεωρία των κατωφλιών τείνει να ανταποκριθεί περισσότερο στα διαθέσιµα
δεδοµένα και να προάγει σε ικανοποιητικό βαθµό τα ουσιαστικά συστατικά της
διγλωσσίας και της γνωστικής λειτουργίας. Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι δεν ορίζεται
ακριβώς το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας που πρέπει να κατακτήσει ένα παιδί,
προκειµένου να περάσει το κατώφλι και έτσι, αφενός να αποφύγει τα αρνητικά
αποτελέσµατα και αφετέρου να ωφεληθεί από τα θετικά αποτελέσµατα της
διγλωσσίας.
3.3.4. Η ανάπτυξη µιας θεωρίας
Ο Cummins σύµφωνα µε τον C. Baker (1996:151), ξεκινώντας από τη
θεωρία των κατωφλιών ανέπτυξε µια περισσότερο βελτιωµένη θεωρία σχετικά µε τη
διγλωσσία. Η πρώτη εξέλιξη αυτής της θεωρίας µελετούσε τη σχέση ανάµεσα στις
δύο γλώσσες του δίγλωσσου, ενώ, στο τέλος, σκιαγράφησε την αρχή της
«Αναπτυγµένης Αλληλεξάρτησης».
Η αρχή της αλληλεξάρτησης υποστηρίζει ότι η ικανότητα ενός παιδιού στη
δεύτερη γλώσσα είναι µερικώς εξαρτηµένη από την ήδη αποκτηµένη ικανότητα στην
πρώτη γλώσσα. Έτσι, όταν το επίπεδο εξέλιξης της πρώτης γλώσσας είναι χαµηλό,
τότε είναι περισσότερο δύσκολη η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας και κατ'
επέκταση η επίτευξη της διγλωσσίας Αντίθετα, όσο πιο ανεπτυγµένη είναι η πρώτη
γλώσσα τόσο πιο εύκολη θα είναι και η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας.
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών
υποστηρίζεται ότι η προώθηση των δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα είναι πιο
αποτελεσµατική όταν αυτή γίνεται µέσω της διδασκαλίας στην πρώτη γλώσσα παρά
µέσω της διδασκαλίας στη δεύτερη γλώσσα (J. Cummins, 1999:159).
Η αρχή της αλληλεξάρτησης και η αρχή της κοινής υποκειµενικής ικανότητας
οδήγησαν τον Cummins στη διάκριση ανάµεσα στις βασικές διαπροσωπικές
επικοινωνιακές δεξιότητες (basic interpersonal communication skills) (BICS), την
επιφανειακή δηλαδή επικοινωνιακή ευχέρεια σε µια γλώσσα, από την γνωστική /
ακαδηµαϊκή γλωσσική επάρκεια (cognitive / academic language proficiency) (CALP),
τη βαθύτερη δηλαδή γνώση µιας γλώσσας (C. Baker, 1996:151).
Η διάκριση αυτή βοηθάει να εξηγήσουµε την αποτυχία στο σχολείο αρκετών
µαθητών γλωσσικών µειονοτήτων. Ο λόγος είναι ότι το σχολείο µέσω των
εκπαιδευτικών εκλαµβάνει ως ταυτόσηµες την επιφανειακή ευχέρεια ενός δίγλωσσου
µαθητή στη δεύτερη γλώσσα µε τη βαθύτερη γλωσσική τους ικανότητα και εντάσσει
το µαθητή σε προγράµµατα τα οποία έχουν γλωσσικές απαιτήσεις περισσότερες από
τις ικανότητές του (Ε. Σκούρτου, υπό έκδοση).
Ωστόσο, ο Cummins ανέπτυξε περισσότερο αυτή τη θεωρία και προτείνει δύο
διαστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην επικοινωνιακή επάρκεια (C. Baker 1996:153154).
Η πρώτη διάσταση σχετίζεται µε την υποστήριξη ή µη της γλωσσικής
επικοινωνίας από το συγκείµενο, το περιβάλλον. Έτσι, από τη µια πλευρά έχουµε την
επικοινωνία η οποία υποστηρίζεται µη λεκτικά µέσω της γλώσσας του σώµατος
(νοήµατα, χειρονοµίες, νεύµατα κλπ.) και από την άλλη την αποσπασµένη από το
συγκείµενο επικοινωνία, όπου οι λέξεις υπάρχουν σχεδόν µόνες τους στην απόδοση
του νοήµατος.
Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στο επίπεδο των γνωστικών απαιτήσεων
στην επικοινωνία. Επικοινωνία µε γνωστικές απαιτήσεις έχουµε για παράδειγµα σ'
ένα περιβάλλον σχολικής τάξης, όπου µεταβιβάζονται πολλές και σύνθετες
πληροφορίες γνωστικού περιεχοµένου. Ενώ, επικοινωνία χωρίς γνωστικές απαιτήσεις
έχουµε για παράδειγµα σε µια συζήτηση στο δρόµο, όπου η µετάδοση των
πληροφοριών είναι απλή.
Έτσι, η επιφανειακή ευχέρεια σε µια γλώσσα (BICS) υποστηρίζεται από το
περιβάλλον και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη της, ενώ η βαθύτερη
κατοχή της γλώσσας (CALP) απαιτεί γνώσεις και λόγο που είναι λιτός από νοήµατα.
Αυτό σηµαίνει ότι η επιφανειακή άνεση στη δεύτερη γλώσσα, δηλαδή τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά, αναπτύσσονται ανεξάρτητα από την πρώτη γλώσσα. Αντίθετα, µια
αποσπασµένη από το περιβάλλον και µε γνωστικές απαιτήσεις επικοινωνία στη
δεύτερη γλώσσα αναπτύσσεται σε αλληλεξάρτηση µε την πρώτη (C. Baker,
1996:154).
Η εφαρµογή της θεωρίας13 αυτής στην εκπαίδευση είναι ότι η µάθηση της
δεύτερης γλώσσας δοµείται πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση της πρώτης. Έτσι είναι
πιο αποτελεσµατική η πρόσκτηση της δεύτερης γλώσσας όταν υποστηρίζεται από τη
χρήση της πρώτης.
Επίσης, δεν πρέπει να θεωρούµε την επικοινωνιακή ευχέρεια του δίγλωσσου
παιδιού σε µια δεύτερη γλώσσα, που αποκτάται σε 1-2 χρόνια, ως επαρκή γνώση
13

Η θεωρία των BICS και CALP έχει εφαρµογή και στην κατάκτηση της µιας γλώσσας από τα
µονόγλωσσα άτοµα. Η επιφανειακή γνώση µίας γλώσσας αναπτύσσεται ανεξάρτητα και από τη
βαθύτερη γλωσσική επάρκεια αυτής της γλώσσας. Έτσι είναι δυνατόν κάποιο µονόγλωσσο άτοµο
επιφανειακά να επικοινωνεί µε άνεση στη γλώσσα του και συγχρόνως να στερείται ακαδηµαϊκής
γλωσσικής επάρκειας σε αυτή. Να χαρακτηρίζεται δηλαδή από ηµιγλωσσία.
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αυτής της γλώσσας και να µεταφέρεται το παιδί αυτό από δίγλωσσα µοντέλα
εκπαίδευσης σε µονόγλωσσα. Αντίθετα, το παιδί αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί για
περισσότερο χρονικό διάστηµα από τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς χρειάζεται 5-7
χρόνια ή και περισσότερα, για να µπορεί να αποκτήσει πλήρη επάρκεια σε µια
δεύτερη γλώσσα, (J. Cummins, 1999:104).
Αλλά και αυτή η θεωρία του Cummins δέχτηκε αρκετή κριτική, όπως ότι οι
όροι BICS και CALP δεν έχουν οριστεί επαρκώς και κινδυνεύουν από
υπεραπλούστευση ή ότι ασχολείται µε την µετάδοση µόνο των γλωσσικών
ικανοτήτων και όχι µε τη συνολική διαπαιδαγώγηση του παιδιού, καθώς επίσης, ότι
δε λαµβάνει υπόψη του σηµαντικούς πολιτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς
παράγοντες, που επιδρούν στη σχέση διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης (C.
Baker,1996:158-160).
3.3.5. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι καµιά από τις παραπάνω θεωρίες δεν είναι
τέλεια και δεν κατορθώνει από µόνη της να ερµηνεύσει πλήρως την επίδραση που
µπορεί να έχει η διγλωσσία και τα δίγλωσσα προγράµµατα εκπαίδευσης στη
γνωστική ανάπτυξη του ατόµου.
Έτσι, αν παρακάµψουµε τις ανυπόστατες θεωρίες της ζυγαριάς και των
µπαλονιών, οι οποίες υιοθετήθηκαν, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένα
συµφέροντα και ιδεολογίες, θα πρέπει να προβούµε σε µια σύνθεση των
συµπερασµάτων των υπόλοιπων θεωριών, προκειµένου να σχηµατίσουµε µια
δοµηµένη άποψη για τη σχέση της διγλωσσίας µε τη γνωστική λειτουργία. Αυτή θα
αποτελεί και θέση για την εργασία µας.
Ένα βασικό συµπέρασµα είναι ότι ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα είναι το
µέσο διδασκαλίας οι γνώσεις που µαθαίνονται διαµέσου της µιας γλώσσας
θεωρούνται κεκτηµένες και για την άλλη γλώσσα, σύµφωνα µε την αρχή της
«γλωσσικής αλληλεξάρτησης» (J. Cummins, 1999:159).
Ωστόσο, προκύπτει από την όλη ανάλυση των θεωριών ότι για ένα παιδίµέλος µια γλωσσικής µειονότητας η διδασκαλία µέσω της Γ1 µπορεί να είναι πιο
αποτελεσµατική από µια µονόγλωσση µέθοδο διδασκαλίας στην Γ2 τόσο για τη
γενική σχολική επίδοση του παιδιού όσο και για την εκµάθηση αυτής καθ' αυτής της
Γ2.
Σε µια τέτοια αποδοχή οδηγούν διάφοροι ψυχολογικοί, κοινωνικοί και
γνωστικοί λόγοι. Καταρχήν, τα µειονοτικά παιδιά που αναγκάζονται να συµµετέχουν
στη σχολική ζωή, έχοντας ως µοναδικό µέσο διδασκαλίας τη Γ2, εκδηλώνουν
υψηλότερα επίπεδα στρες από τα παιδιά που έχουν ως µέσο διδασκαλίας τη Γ1.
Ακόµη, τα παιδιά αυτά, λόγω έλλειψης της βαθύτερης γλωσσικής επάρκειας στη Γ2
προσλαµβάνουν λιγότερες πληροφορίες από τους συµµαθητές τους, που είναι φυσικοί
οµιλητές της γλώσσας διδασκαλίας. Επιπλέον, κουράζονται ευκολότερα, έχουν
ανάγκη από περισσότερες παύσεις και συχνά αφαιρούνται, σε µια προσπάθεια να
διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την αυτοεκτίµησή τους, θεωρώντας ορισµένα θέµατα
άνευ σηµασίας (T. Skutnabb - Kangas, 1981:118-119). Συνεπώς, όταν η Γ1 είναι το
µέσο διδασκαλίας για τα παιδιά των γλωσσικών µειονοτήτων, τότε τα παιδιά αυτά
έχουν περισσότερα κίνητρα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για ενεργή συµµετοχή στη
σχολική ζωή, καθώς την κατανοούν καλύτερα.
Βέβαια εκείνο που είναι πιο σωστό για τη γενικότερη εκπαίδευση ενός
δίγλωσσου παιδιού είναι η παράλληλη διδασκαλία και στις δύο γλώσσες. Με τον
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τρόπο αυτό το παιδί συµπληρώνει τα κενά γνώσης και πληροφόρησης, που τυχόν
έχει, στην Γ2 µέσω της Γ1, διατηρεί υψηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης και συγχρόνως
είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή να κρίνει και να συγκρίνει. Αυτό σηµαίνει ότι σε
περίπτωση που παρουσιάζει χαµηλή επίδοση στη δεύτερη γλώσσα κατανοεί ότι
πρέπει να κατηγορήσει αυτή καθ' αυτή τη γλώσσα και όχι τον εαυτό του.
Σ' ένα άλλο, λοιπόν, συµπέρασµα που καταλήγουµε είναι ότι η παράλληλη
εκµάθηση και των δύο γλωσσών από το παιδί µιας γλωσσικής µειονότητας είναι
προς όφελος του ίδιου του παιδιού, αφού, σύµφωνα και µε το ∆αµανάκη (1987:104),
µια τέτοια κατάσταση είναι φυσιολογική και εναρµονισµένη µε το φυσικό
περιβάλλον του παιδιού. Γιατί τα µειονοτικά παιδιά, από τη στιγµή που θα βρεθούν
στη νέα κοινωνία υποδοχής, δέχονται συνεχώς γλωσσικά και πολιτισµικά ερεθίσµατα
και από τα δύο κοινωνικοπολιτισµικά συστήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η
κοινωνικοποίησή τους συντελείται κάτω από διπολιτισµικές - διγλωσσικές συνθήκες.
Συνεπώς, η διγλωσσία είναι το φυσιολογικό για τα παιδιά αυτά και η µονογλωσσία το
αφύσικο.
Ωστόσο, για να καρπωθεί ένα άτοµο τα θετικά αποτελέσµατα της διγλωσσίας
δεν αρκεί µόνο να έρχεται σε επαφή µε ένα δίγλωσσο περιβάλλον. Θα πρέπει το
άτοµο να ενταχθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αν όχι για όλη τη σχολική ζωή του,
σε δίγλωσσα προγράµµατα αγωγής και εκπαίδευσης, προκειµένου να φτάσει σε
κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας και στις δύο γλώσσες, ώστε να χαίρεται τα
οφέλη µιας "αθροιστικής" διγλωσσίας.
Άλλωστε η επιφανειακή ευχέρεια ενός δίγλωσσου ατόµου αλλά και ενός
µονογλώσσου σε µια γλώσσα, είτε αυτή είναι δεύτερη είτε είναι πρώτη, παρόλο που
κατακτάται εύκολα δεν είναι ενδεικτική της συνολικής επάρκειας του στη
συγκεκριµένη γλώσσα, καθώς χρειάζεται κάποιο µεγάλο χρονικό διάστηµα
εκπαίδευσης (5-7 χρόνια) και παράλληλη νοητική ανάπτυξη, για να κατακτήσει τη
βαθύτερη ακαδηµαϊκή ικανότητα (CALP) στην πρώτη ή και στη δεύτερη γλώσσα
του.
Αυτό σηµαίνει ότι ένα δίγλωσσο πρόγραµµα διδασκαλίας θα πρέπει να
ασχολείται τόσο µε την πρώτη γλώσσα του δίγλωσσου παιδιού όσο και µε τη
δεύτερη. Συχνά, µάλιστα, απαιτείται µεγαλύτερη ενίσχυση της πρώτης γλώσσας στο
σχολείο, για να έχουµε ως αποτέλεσµα την ισότιµη έκθεση του παιδιού και στις δύο
γλώσσες. Γιατί, συνήθως, ένα µειονοτικό παιδί εκτίθεται περισσότερο στη Γ2, τη
γλώσσα δηλαδή της κυρίαρχης κοινωνίας απ' ό,τι στη Γ1, λόγω διαφόρων
εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς πιο επισφαλής είναι η θέση της Γ1, την
οποία η κοινωνία πρέπει και να προστατεύσει, εφόσον επιθυµεί να τη διατηρήσει.
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4. Γλώσσα και Πολιτισµός
Η γλώσσα, σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές, αποτελεί "την ενσάρκωση του
πολιτισµού" (M. Byram, J. Leman, 1990:127) και συγχρόνως το προϊόν του.
Σε επίπεδο, λοιπόν, ορισµού, ο πολιτισµός, σύµφωνα µε τον Ε.Β. Taylor (βλ.
κεφ. 1.1), είναι µια περίπλοκη οντότητα η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο από
συµβολικά συστήµατα, όπως γνώσεις, κανόνες, αξίες, πεποιθήσεις, ήθη και έθιµα,
ικανότητες, συνήθειες κ.λπ. µεταξύ των οποίων είναι και η γλώσσα (J.F. Hamers,
M.H.Α. Blanc,1993:115).
Όλα αυτά τα συµβολικά συστήµατα ενός πολιτισµού µεταβιβάζονται από το
ένα άτοµο στο άλλο µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης και είναι κατά
προσέγγιση µοιρασµένα ισότιµα µεταξύ των µελών µιας κοινωνικής οµάδας.
Ωστόσο, η γλώσσα, αντίθετα από τα άλλα συστατικά του πολιτισµού,
διαπλάθει πολιτισµό, καθώς κατά κανόνα οι πολιτισµικές µας εκφράσεις είναι
διαµορφωµένες και διατυπωµένες µε τη γλώσσα. Η γλώσσα, δηλαδή, αλληλεπιδρά µε
τον πολιτισµό µε δύο διαφορετικούς τρόπους: α) είναι ένας µεταδότης του
πολιτισµού, β) είναι το κύριο εργαλείο για την εσωτερίκευση του πολιτισµού από το
άτοµο (J.F. Hamers, M.H.Α. Blanc,1993:116).
Συνεπώς, η γλώσσα µε την ευρεία της έννοια είναι ένα από τα βασικά
στοιχεία, για να ορίσει το άτοµο τον εαυτό του, την κοινότητα στην οποία ανήκει και
συγχρόνως, να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από άλλα κοινωνικά σύνολα (D.
Coulby, C. Jones, 1995:92).
Όλα αυτά δηλώνουν και την αξία που έχει για τα µειονοτικά παιδιά η
διατήρηση της πρώτης ή της µητρικής τους γλώσσας, προκειµένου να κατανοήσουν
τον εαυτό τους, τον εθνικό τους πολιτισµό και την ιστορία τους. Συγχρόνως,
θεωρείται όλο και πιο απλουστευτική η άποψη της αποδυνάµωσης των µειονοτικών
γλωσσών και της διατήρησης της µονογλωσσίας, προκειµένου να µειωθούν οι
διαµάχες και οι εντάσεις. Γιατί αποτελεί πια πραγµατικότητα ότι οι συγκρούσεις
εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως επίσης, και η γλωσσική και πολιτισµική
πολυµορφία µέσα στα σύνορα των σύγχρονων κοινωνιών (D. Coulby, C. Jones,
1995:93).
Ωστόσο, όταν µεταξύ των κυρίαρχων και δευτερευόντων κοινωνικών οµάδων,
οι οποίες απαρτίζουν µια ευρύτερη κοινωνία υπάρχει κλίµα οµοφωνίας και όχι
καταπίεσης και εξαναγκασµού, τότε αναπτύσσουν µια ποικιλία από δυναµικές
σχέσεις από τις οποίες προκύπτει ένα συγκεκριµένο πλέγµα αξιών (J.F. Hamers,
M.H.Α. Blanc,1993:117). Το πλέγµα αυτό, σύµφωνα µε τους J.F. Hamers & M.H.Α.
Blanc, αποτελεί για τον Smolicz «τις θεµελιώδεις αξίες» µιας κοινωνίας.
Οι αξίες αυτές υπάρχουν παράλληλα µε τις επιµέρους γλώσσες και
πολιτισµούς των διαφόρων οµάδων και είναι ουσιώδεις αφενός για τη µετάδοση και
διατήρηση του πολιτισµού και αφετέρου για να ορίσει το άτοµο τον εαυτό του ως
µέλος της κοινωνίας. Έτσι, ένα άτοµο µπορεί να κατέχει µερικές συγκεκριµένες αξίες
από τη δική του πολιτισµική κοινότητα και την ίδια στιγµή, να προσχωρεί σε
ευρύτερες κοινωνικές αξίες, να αναπτύσσει δηλαδή διπολιτισµική ταυτότητα.
Σε αυτές τις θεµελιώδεις αξίες υπάρχει περίπτωση να µη συγκαταλέγεται η
γλώσσα, να αποτελεί δηλαδή δευτερεύον πολιτιστικό στοιχείο. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι κάποιοι Έλληνες της διασποράς, που µπορεί να µη γνωρίζουν
καθόλου Ελληνικά ή να τα γνωρίζουν στοιχειωδώς, όµως, να είναι φορείς των αξιών
του ευρύτερου ελληνικού πολιτισµού.
Έρευνες των Cziko, Lambert & Gutter (1979) σύµφωνα µε τους J.F. Hamers,
M.H.Α. Blanc (1993:125), βρήκαν ότι παιδιά που παρακολουθούν δίγλωσσα ισχυρά
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µοντέλα εκπαίδευσης (όπως προγράµµατα γλωσσικής εµβάπτισης) δίνουν λιγότερη
σηµασία στη γλώσσα ως πολιτισµικό δείκτη απ' ό,τι οι µονόγλωσσοι συνοµήλικοί
τους.
Έτσι θα λέγαµε ότι τα µονόγλωσσα άτοµα µιας οµάδας διαµορφώνουν µια
διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα από τα δίγλωσσα µέλη της ίδιας οµάδας. Τα
µονόγλωσσα άτοµα ορίζουν την πολιτισµική τους ταυτότητα µέσα από την
πολιτισµική διάσταση της οµάδας τους, η οποία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη
µια γλώσσα. Αντίθετα τα δίγλωσσα άτοµα, καθώς έρχονται σε επαφή και µε άλλα
άτοµα - φορείς διαφορετικών γλωσσών και πολιτισµών, ορίζουν την πολιτισµική τους
ταυτότητα µέσα από τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία που έχουν τόσο µε τα µέλη της
δικής τους οµάδας όσο και µε µέλη άλλων οµάδων. Αποτέλεσµα ενός τέτοιου
ορισµού είναι η γλώσσα να µη συγκαταλέγεται οπωσδήποτε σε αυτά τα στοιχεία, και
να µην θεωρείται αναγκαία για τη διαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας ενός
διπολιτισµικού ατόµου.
Μια τέτοια παραδοχή έρχεται σε αντίθεση µε τη συνήθη θέση ότι το
διπολιτισµικό άτοµο είναι συνήθως δίγλωσσο και το αντίστροφο. Οφείλουµε να
παρατηρήσουµε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες η διγλωσσία και η
διπολιτισµικότητα δεν συνυπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιµοποιούν δύο ή
τρεις γλώσσες και είναι µονοπολιτισµικοί (όπως σε διάφορες αφρικανικές χώρες π.χ.
την Κένυα ή σε χώρες της Ευρώπης π.χ. το Λουξεµβούργο). Παράλληλα δεν λείπουν
και οι περιπτώσεις των µονόγλωσσων ατόµων που είναι συγχρόνως διπολιτισµικοί
(π.χ. οι αγγλόφωνοι Σκωτσέζοι κλπ.) (F. Geosjean, 1982:157).
Βέβαια, στην παρούσα εργασία αυτές οι περιπτώσεις δε θα µας
απασχολήσουν. Το ενδιαφέρον µας εστιάζεται σε παιδιά που µετακινούνται από µια
χώρα σε µια άλλη και τα οποία ή θα αναπτύξουν διπολιτισµική και διγλωσσική
συµπεριφορά στη νέα χώρα ή δε θα αναπτύξουν, καταφεύγοντας σε συµπεριφορές
εθνοκεντρισµού, υπερπροσαρµογής ή ακόµη και περιθωριοποίησης. Το ζητούµενο
στην περίπτωσή µας είναι βέβαια, όπως θα δείξουµε και παρακάτω, πώς θα
βοηθήσουµε αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν διπολιτισµικότητα και διγλωσσία.
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5. ∆ιγλωσσική – διπολιτισµική και διαπολιτισµική εκπαίδευση
Τα Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής, στα οποία θα επικεντρώσουµε την
έρευνά µας, εφαρµόζουν, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσής τους το οποίο
παραθέτουµε στο κεφ. 7.2. και παρουσιάζουµε διεξοδικά στο κεφ. 9, δίγλωσσα
προγράµµατα. Για το λόγο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε στο
συγκεκριµένο κεφάλαιο διάφορα µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς ένα από τα
ζητήµατα που θα µας απασχολήσει στην πορεία της εργασίας µας είναι, αν τα Σ.Π.Α.
εντάσσονται σε κάποιο απ’ αυτά τα µοντέλα.
Κατά καιρούς διάφοροι µελετητές έχουν διατυπώσει ποικίλες τυπολογίες
δίγλωσσης εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη τους κάθε φορά διαφορετικές
µεταβλητές, όπως τους γλωσσικούς ή κοινωνικούς στόχους των µοντέλων, την κύρια
γλώσσα διδασκαλίας, την οµάδα στην οποία απευθύνονται ή την κοινωνική της θέση,
το ποσοστό διδακτικού χρόνου σε κάθε γλώσσα ή την κοινωνιογλωσσική και
κοινωνικοπολιτική κατάσταση στο άµεσο περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινωνία (J.
Cummins, 1999:149).
Ειδικότερα, ο W.F. Mackey (1972) διατύπωσε, σύµφωνα µε την Τ. SkutnabbKangas (1981:121-123), µία από τις πιο λεπτοµερής τυπολογίες λαµβάνοντας υπόψη
τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις (τις γλώσσες του σπιτιού, του αναλυτικού
προγράµµατος, του περιβάλλοντος και το κύρος των γλωσσών) και διασταυρώνοντας
τις τρεις πρώτες διαστάσεις µε διάφορους παράγοντες διατύπωσε 90 διαφορετικούς
τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης. Ο J. Fishman, σύµφωνα πάντα µε την Τ.SkutnabbKangas (1981:123-125), διακρίνει τέσσερις τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης ανάλογα
µε τους γλωσσικούς σκοπούς, όπως και ο J. M. Gonzales µε τη µόνη διαφορά ότι ο
δεύτερος καλύπτει µια πιο ευρύτερη περιοχή. Η ίδια η Τ. Skutnabb- Kangas
(1981:125-135) στην τυπολογία της διακρίνει 7 τύπους ανάλογα µε τη γλώσσα
διδασκαλίας και τους γλωσσικούς σκοπούς που υπηρετεί σε σχέση µε τους
κοινωνικούς στόχους κάθε τύπου, ενώ ο J. Cummins (1999:149) µε βάση τις
πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες απευθύνονται τα µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
διατύπωσε µια τυπολογία που αποτελείται από τέσσερις ευρύτερους τύπους. Οι τρεις
από αυτούς απευθύνονται κυρίως σε µαθητές µειονοτικών οµάδων και ο τέταρτος σε
µαθητές της πλειοψηφίας ή κυρίαρχων οµάδων.
Ωστόσο, εµείς θα εστιάσουµε στην τυπολογία του C. Baker, επειδή θεωρούµε
ότι είναι πιο κοντά στις ανάγκες τις δικής µας εργασίας. Ο C. Baker (2001:274-309)
διακρίνει δέκα τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης σε σχέση µε τους γλωσσικούς τους
στόχους και το κατά πόσο έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν τις διγλωσσικές
δεξιότητες µεταξύ των µαθητών. Με γνώµονα, λοιπόν, την επίτευξη ή µη της
διγλωσσίας ο C. Baker διακρίνει τα δίγλωσσα προγράµµατα εκπαίδευσης σε
«ασθενή» και «ισχυρά», όπου τα δεύτερα µόνο αποσκοπούν στη διγλωσσία και τα
πρώτα στη µονογλωσσία µε κυρίαρχη γλώσσα τη γλώσσα της πλειονότητας.

5.1. Ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
Στα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης ο C. Baker περιλαµβάνει την
«Εκπαίδευση Εµβύθισης» (Submersion Education) σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές
των γλωσσικών µειονοτήτων εντάσσονται απευθείας στις τάξεις της κύριας
εκπαίδευσης και µαζί µε τους φυσικούς οµιλητές της κυρίαρχης γλώσσας πρέπει να
προσπαθήσουν ξεχνώντας τη γλώσσα του σπιτιού τους να επικοινωνήσουν στην
γλώσσα της πλειονότητας, αφού σε όλο το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου
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κυριαρχεί αυτή η γλώσσα. Το αν ο µαθητής θα κατορθώσει τελικά να µάθει τη
κυρίαρχη γλώσσα αλλά και ο τρόπος που θα χρησιµοποιήσει, επαφίενται στις
ικανότητες του ίδιου του µαθητή και δε θεωρούνται προβλήµατα του συγκεκριµένου
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο βασικός στόχος αυτού του µοντέλου είναι η αφοµοίωση των µειονοτικών
οµάδων από την κυρίαρχη, µε το επιχείρηµα ότι «µια κοινή γλώσσα και κουλτούρα
θα εξασφάλιζε τη µεγαλύτερη συνοχή της κοινωνίας» (C. Baker, 2001:279).
Η εκπαίδευση εµβύθισης συχνά υλοποιείται µέσα από «Μεταβατικές Αντισταθµιστικές τάξεις» (Pull – out classes) (C. Baker, 2001:280-281). Στις τάξεις
αυτές τα παιδιά των γλωσσικών µειονοτήτων που φοιτούν στα σχολεία της κύριας
εκπαίδευσης αποσπώνται για αντισταθµιστικά µαθήµατα διδασκαλίας κυρίως της
πλειονοτικής γλώσσας (ό.π.:280), αλλά και άλλων γνωστικών αντικειµένων. Εδώ ο
δάσκαλος χρησιµοποιεί συνήθως µια απλουστευµένη µορφή της κυρίαρχης γλώσσας
και το πρώτο διάστηµα δέχεται από τα παιδιά τη χρήση της πρώτης τους γλώσσας.
∆ιδασκαλία αποκλειστικά στη µειονοτική γλώσσα επιβάλλει η κυρίαρχη
οµάδα στη µειονοτική µέσω της «αποµονωτικής εκπαίδευσης»14 (segregationist
education) (C. Baker, 2001:281), για να τη διατηρήσει σε υποτέλεια και αποµόνωση.
Στον αντίποδα αυτού του µοντέλου βρίσκεται η «διαχωριστική εκπαίδευση»
(separatist education) (C. Baker, 2001:284-285) σύµφωνα µε την οποία η ίδια η
µειονότητα επιλέγει τη µονόγλωσσία στη µειονοτική της γλώσσα και τη
µονοπολιτισµικότητα της ως ένα τρόπο, για να µην αφοµοιωθεί από τη γλωσσική
πλειονότητα υποκινούµενη από πολιτικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς λόγους.
Η «µεταβατική δίγλωσση εκπαίδευση» (Μ.∆.Ε.) (transitional bilingual
education) (C. Baker, 2001:283-283) είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος δίγλωσσης
εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. αλλά και σε άλλες χώρες και στοχεύει στη µετάβαση του
παιδιού από τη χρήση της µειονοτικής γλώσσα της οικογένειας στη χρήση της
κυρίαρχης γλώσσας της πλειονότητας. Η πρώτη γλώσσα του παιδιού χρησιµοποιείται
στη διδασκαλία ως ένα ενδιάµεσο µέσο, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που
είναι η επάρκεια του παιδιού στην πλειονοτική γλώσσα. Έτσι, επιδιώκεται στην τάξη
«η αύξηση της χρήσης της πλειονοτικής γλώσσας µε παράλληλη ποσοστιαία µείωση
της χρήσης της γλώσσας της οικογένειας» (C. Baker, 2001:282).
Το µοντέλο αυτό βασίζεται, σύµφωνα µε τον C. Baker, στο σκεπτικό ότι µέσα
στην κοινωνία τα παιδιά πρέπει να λειτουργούν στη γλώσσα της πλειονότητας. Έτσι
η Μ.∆.Ε. «θεραπεύει» το γλωσσικό «έλλειµµα» των µειονοτικών µαθητών µε την
εκµάθηση της κυρίαρχης γλώσσας, οπότε εκείνα µπορούν πλέον χωρίς εµπόδια και µε
«ίσες ευκαιρίες» να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
Η Μ.∆.Ε. διαφέρει από την εκπαίδευση εµβύθισης στο ότι αφενός επιτρέπει
στον γλωσσικά µειονοτικό µαθητή να χρησιµοποιεί προσωρινά τη γλώσσα του και
αφετέρου η µειονοτική γλώσσα χρησιµοποιείται ως µέσο διδασκαλίας, µέχρι οι
µειονοτικοί µαθητές να µάθουν επαρκώς την κυρίαρχη γλώσσα, ώστε να µπορούν να
αντεπεξέλθουν στις γνωστικές απαιτήσεις της κύριας εκπαίδευσης.
Το µοντέλο της Μ.∆.Ε., όπως υποστηρίζουν τόσο ο C. Baker όσο και ο
Fishman (Skunabb – Kangas, T., 1981:124), εφαρµόζεται κυρίως στο δηµοτικό και οι
δάσκαλοι είναι «δίγλωσσοι και µέσω της διγλωσσίας προωθούν τη µετάβαση των
µαθητών από τη γλώσσα του σπιτιού στη γλώσσα του σχολείου και την αφοµοίωσή
τους από την κυρίαρχη κουλτούρα» (C. Baker, 2001: 282-283).
14

Στην Ελλάδα βρίσκουµε περιπτώσεις «αποµονωτικής εκπαίδευσης» µε µέσο διδασκαλίας όχι τη
µειονοτική γλώσσα αλλά την κυρίαρχη γλώσσα δηλαδή την Ελληνική, όπως το ∆ηµοτικό Σχολείο
Πελαγίας στο οποίο, παρόλο που φοιτούν µόνο µαθητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η
διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στην Ελληνική (βλ. Μπεζέ Λ. – Ευρώπας, Χρ., 1997:224-230).
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Συνεχίζοντας ο C. Baker υποστηρίζει ότι στα εκτεταµένα µεταβατικά
δίγλωσσα προγράµµατα υπάρχει µερικές φορές ένα κρυµµένο µήνυµα στη στελέχωσή
των σχολείων. Τα άτοµα µε εξουσία είναι µονόγλωσσοι οµιλητές της κυρίαρχης
γλώσσας και το βοηθητικό προσωπικό µονόγλωσσοι οµιλητές της µειονοτικής
γλώσσας. Έτσι στα παιδιά περνάει το µήνυµα ότι στην τάξη θα πρέπει να µάθουν τη
γλώσσα του γοήτρου, της ανώτερης κοινωνικής τάξης και να ξεχάσουν τη γλώσσα
της κατώτερης κοινωνικής τάξης. Ο κύριος λοιπόν γλωσσικός στόχος της Μ.∆.Ε.
είναι η µονογλωσσία των µειονοτικών µαθητών στη γλώσσα της πλειονότητας.
5.1.1. Εκπαιδευτικός στόχος των ασθενών µοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης
Τα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης που περιγράψαµε µέχρι τώρα
απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά των γλωσσικών µειονοτήτων και έχουν ως
γλωσσικό στόχο τη µονογλωσσία στην κυρίαρχη γλώσσα µε εξαίρεση το
διαχωριστικό και το αποµονωτικό µοντέλο. Έτσι αφενός το διαχωριστικό µοντέλο
από επιλογή της ίδιας της µειονότητας και αφετέρου το αποµονωτικό από επιβολή
της κυρίαρχης οµάδας στην µειονοτική στοχεύουν στη µονογλωσσία αλλά στη
µειονοτική γλώσσα. Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό
στόχο των ασθενών µοντέλων, αυτός είναι η αφοµοίωση µε εξαίρεση, όµως, το
διαχωριστικό µοντέλο, που η ίδια η µειονότητα επιλέγει το διαχωρισµό της και την
αυτονοµία της από την πλειονότητα.
Το γεγονός ότι τα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης υιοθετούνται από
πολλές χώρες ως επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική για τις εθνοτικές µειονότητες
µαρτυρά ότι παρόλη τη θεωρητική συζήτηση που υπάρχει στο διεθνές προσκήνιο για
σεβασµό και αποδοχή της διαφοράς, στην πράξη αυτή η διαφορά φαίνεται να
προκαλεί αισθήµατα ξενοφοβίας, ανασφάλειας και γενικότερου προβληµατισµού της
κυρίαρχης κοινωνίας για το κατά πόσο η ύπαρξη διαφορετικών φυλετικών και
πολιτισµικών οµάδων µπορεί να εγγυηθεί την οµαλή λειτουργία της κοινωνίας τους.
Γι’αυτό επιδιώκουν µέσα από αφοµοιωτικές προσεγγίσεις την εξάλειψη της διαφοράς
υποστηρίζοντας ότι η οµοιοµορφία θα εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη συνοχή της
κοινωνίας.
Μάλιστα οι περισσότερες κυρίαρχες οµάδες επιδιώκουν την πολιτισµική
αφοµοίωση των εθνοτικών οµάδων που σηµαίνει την ολοκληρωτική απώλεια των
πολιτισµικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών τους και την υιοθέτηση της γλώσσας
και της κουλτούρας της κυρίαρχης εθνοτικής οµάδας (J.A. Banks, J. Lynch, 1986:
197). Έτσι πολλά άτοµα που αφοµοιώνονται πολιτισµικά ζουν αποµονωµένα και
περιθωριοποιηµένα, γιατί ενώ έχουν απαρνηθεί την εθνική τους οµάδα, δεν είναι
τελικά αποδεχτοί από την κυρίαρχη οµάδα, όπως άλλωστε προκύπτει και από την
αναλυτική παρουσίαση της διαµόρφωσης της πολιτισµικής ταυτότητας και
ειδικότερα, του υπερπροσαρµοσµένου τύπου συµπεριφοράς στο κεφάλαιο 2.1.1.
Αυτό συµβαίνει επειδή η πολιτισµική αφοµοίωση που επιβάλλεται συνήθως
στις µειονοτικές οµάδες δεν σηµαίνει ούτε και συµβαδίζει πάντα µε τη δοµική
αφοµοίωση, δηλαδή την αφοµοίωση στους θεσµούς, στη διοικητική και οικονοµική
δοµή της κοινωνίας υποδοχής. Θα λέγαµε µάλιστα ότι όταν συντελείται δοµική
αφοµοίωση είναι στην ουσία µια κατάκτηση της ίδιας της µειονότητας και στο βάθος
δείχνει την επιβολή και την επικυριαρχία της πάνω στην κυρίαρχη οµάδα (J.A. Banks,
J. Lynch, 1986:202). Γεγονός το οποίο η κυρίαρχη οµάδα θέλει να αποφύγει γι’ αυτό
και επιδιώκει µόνο τη συµµόρφωση των µειονοτικών οµάδων στον κυρίαρχο εθνικό
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πολιτισµό (πολιτισµική αφοµοίωση) και τις αποκλείει από τη διοίκηση της κοινωνίας
της (δοµική αφοµοίωση).
Όλα τα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης απευθύνονται αποκλειστικά
στους µαθητές των γλωσσικών µειονοτήτων, γιατί θεωρούν ότι σε σχέση µε τους
µαθητές της κυρίαρχης οµάδας αυτοί έχουν «ελλειµµατικό» γλωσσικό και
πολιτισµικό κεφάλαιο, το οποίο επιχειρείται να ξεπεραστεί µε την ένταξη των
µειονοτικών µαθητών σε αντισταθµιστικά προγράµµατα εκµάθησης της κυρίαρχης
γλώσσας και των βασικών πολιτισµικών συµπεριφορών και αξιών, διαδικασία που
τους οδηγεί τελικά στην αφοµοίωση.
Το νοµιµοποιητικό σκεπτικό που κρύβεται πίσω από τη λογική της
αφοµοίωσης είναι ότι το µειονοτικό παιδί απελευθερωµένο από τις εθνικές του
προσκολλήσεις, θα µπορέσει να κοινωνικοποιηθεί πλήρως στην κοινωνία υποδοχής
αποκτώντας κοινή γλώσσα και κουλτούρα, ώστε σε ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και ίσων
ευκαιριών να µπορεί να διεκδικήσει κοινωνική και οικονοµική ευηµερία µε ατοµική
αποκλειστικά προσπάθεια (J.A. Banks, 1994:124-125).
Η άποψη αυτή ενισχύθηκε και από παλαιότερα αποτελέσµατα ερευνών που
έδειξαν ότι οι δίγλωσσοι µαθητές συναντούν περισσότερες δυσκολίες στο σχολείο και
έχουν χαµηλότερες επιδόσεις από τους µονόγλωσσους, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί
ότι η µητρική γλώσσα των δίγλωσσων παιδιών είναι η πηγή των δυσκολιών στο
σχολείο (βλ. σχετικά κεφ. 3). Έτσι όλα τα ασθενή προγράµµατα λειτουργούν στη
βάση της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης εξάλειψης της µητρικής γλώσσας (J.
Cummins, 1999:153-154), καθώς θεωρούν ότι η διατήρησή της λειτουργεί σε βάρος
της επαφής των παιδιών µε «τη γλώσσα των ίσων ευκαιριών» (J. Cummins,
1999:241).
Γι’ αυτόν το λόγο και ο πρωταρχικός στόχος του σχολείου στα πλαίσια µιας
αφοµοιωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η κοινωνικοποίηση όλων των νέων
ανεξάρτητα από την εθνοτική και κοινωνικο-οικονοµική τους προέλευση στον εθνικό
κυρίαρχο πολιτισµό. Όσον αφορά στο αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να έχει
µονοπολιτισµικό και µονογλωσσικό προσανατολισµό και να φροντίζει όλοι οι
µαθητές να αποκτήσουν επάρκεια στην εθνική γλώσσα και τον πολιτισµό (J.A.
Banks, 1994:126,128).
Τα σύγχρονα, ωστόσο, αφοµοιωτικά µοντέλα δεν αρνιούνται στις µειονοτικές
οµάδες την παράλληλη, µε την πρόσκτηση της επίσηµης γλώσσας και του εθνικού
πολιτισµού, διατήρηση της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού καταγωγής τους,
αρκεί βέβαια αυτό να γίνεται µε την ευθύνη της ίδιας της µειονότητας. Άλλωστε,
είναι χρέος της δηµόσιας εκπαίδευσης να βοηθήσει όλα τα παιδιά να γίνουν
ανταγωνιστικά στην επίσηµη γλώσσα και τον πολιτισµό (Γ. Μάρκου, 1995β:253).
Έτσι, σύµφωνα µε αυτό το χρέος, τα ασθενή δίγλωσσα προγράµµατα δεν
επιτρέπουν στους µαθητές – ανεξάρτητα από το τι γίνεται στα πλαίσια της κοινότητας
– να χρησιµοποιούν στο σχολείο τη µητρική τους γλώσσα ή τους επιτρέπεται η
χρήση της για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µόνο επικουρικά, ως µέσο,
προκειµένου να αποκτήσουν επάρκεια στην κυρίαρχη γλώσσα, καθώς αυτός είναι ο
στόχος. Μόλις αυτός ο στόχος επιτευχθεί, τα αφοµοιωτικά εκπαιδευτικά µοντέλα
πρεσβεύουν ότι οι µειονοτικοί µαθητές έχουν όλα τα εφόδια για να έχουν ίσες
ευκαιρίες στο εκπαιδευτικό και οικονοµικό σύστηµα της κοινωνίας όπου ζουν.
Μάλιστα σε περιπτώσεις αποτυχίας των µαθητών αυτή αποδίδεται στους ίδιους τους
µειονοτικούς µαθητές που δεν φρόντισαν για την βελτίωση της προόδου τους µέσω
της µεγαλύτερης επάρκειάς τους στην κυρίαρχη γλώσσα (C. Baker, 2001:541).
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η αφοµοιωτική ιδεολογία ανθίσταται στη
διατήρηση και προώθηση των εθνικών γλωσσών και πολιτισµών, καθώς θεωρεί ότι
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γίνεται σε βάρος της επίσηµης γλώσσας και του πολιτισµού, ότι έχει αρνητική
συνέπεια στη σχολική επίδοση και την επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών,
αλλά και ότι ευθύνεται για τη δηµιουργία εθνικών πολώσεων οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο τη συνοχή του εθνικού κράτους (Γ. Μάρκου, 1995β:253).
Ωστόσο η αφοµοιωτική ιδεολογία, η οποία κυριάρχησε στο προσκήνιο των
δυτικών κοινωνιών το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από κάθε άλλη προσέγγιση και
που σε αρκετές κοινωνίες εξακολουθεί να επικρατεί, κατακρίθηκε πολύ, καθώς
θεωρήθηκε ως ένα κατασκευασµένο «όπλο» της κυρίαρχης οµάδας µε σκοπό να
καταστρέψει τους πολιτισµούς των εθνοτικών οµάδων και να χειραγωγήσει τα µέλη
αυτών των οµάδων (J.A. Banks, 1994:126-127). Επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν µια
καθαρά ρατσιστική ιδεολογία µε θύµατα τους έγχρωµους πολίτες (J.A. Banks,
1994:126-127).
Τέλος, σε επίπεδο σχολείου αποδείχτηκε ότι ήταν προβληµατική η µονοµέρεια
στην εκπαιδευτική πράξη και ότι όλοι οι µαθητές µπορούσαν να µάθουν το ίδιο καλά
και από διδακτικά υλικά που αντιπροσωπεύουν τις πολιτισµικές εµπειρίες των
µειονοτικών οµάδων (J.A. Banks, 1994:128).
Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι στη βασική αρχή της συγκεκριµένης ιδεολογίας
«όλοι αντιµετωπίζονται το ίδιο» (Γ. Μάρκου, 1995β:252) επικεντρώνεται και η αιτία
της διαιώνισης της χαµηλής κοινωνικο-οικονοµικής θέσης των µειονοτήτων, καθώς η
κυρίαρχη οµάδα δεν καταβάλλει ουσιαστικά καµία προσπάθεια στο να ελαττώσει
την απόσταση που τη χωρίζει από τις µειονοτικές οµάδες.
5.2. Κύρια εκπαίδευση µε διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας
Στα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης ο C. Baker συγκαταλέγει και το
µοντέλο της «Κύριας Εκπαίδευσης µε διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας» (Mainstream
Education with Foreign Language Teaching) το οποίο απευθύνεται στα µονόγλωσσα
παιδιά των κυρίαρχων οµάδων και για καθαρά εκπαιδευτικούς και µορφωτικούς
λόγους έχει ως στόχο την εκµάθηση σε αυτά µιας ξένης γλώσσας µε κοινωνικό
συνήθως κύρος για τη συγκεκριµένη οµάδα. Εδώ η διδασκαλία της ξένης γλώσσας
αποτελεί ένα σχολικό αντικείµενο, όπως η Ιστορία και τα Μαθηµατικά, «και διαφέρει
από τη διδασκαλία µέσω της δεύτερης γλώσσας όπου το κύριο βάρος πέφτει στο
περιεχόµενο των σχολικών µαθηµάτων και όχι στην εκµάθηση µιας γλώσσας» (C.
Baker, 2001:283-4).
Επειδή θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο µοντέλο δεν έχει καµία ιδεολογική
σχέση µε τα άλλα ασθενή µοντέλα, εµείς το διαχωρίζουµε από τα υπόλοιπα ασθενή
µοντέλα και το παρουσιάζουµε ξεχωριστά. Ο C. Baker, ωστόσο, το συγκαταλέγει σε
αυτή την οµάδα, γιατί δεν οδηγεί σε διγλωσσία, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί
διεθνώς (στον Καναδά, στη Βρετανία κ.λπ.) ελάχιστα είναι εκείνα τα παιδιά που
τελικά αποχτούν επικοινωνιακή ευχέρεια στην ξένη γλώσσα που τους διδάσκεται στα
πλαίσια ενός καθηµερινού ηµίωρου µαθήµατος για πάνω από οκτώ χρόνια.
5.3. Ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
Αυτό που τα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης δεν κάνουν, δηλαδή, να
δηµιουργούν δίγλωσσους µαθητές είτε γιατί δεν θέλουν είτε γιατί δεν µπορούν, το
επιχειρούν τα ισχυρά µοντέλα.
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Ένα από τα πιο γνωστά ισχυρά µοντέλα της δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι
εκείνο της «Εµβάπτισης» (Immersion Education) που έχει τις ρίζες του σε
εκπαιδευτικά πειράµατα που έγιναν στο Μόντρεαλ του Καναδά, µε στόχο οι
αγγλόφωνοι µαθητές να γίνουν δίγλωσσοι και διπολιτισµικοί σε δύο πλειονοτικές
γλώσσες, Αγγλικά – Γαλλικά. (C. Baker,2001:285-289).
Υπάρχουν τρεις ευρύτεροι τύποι προγραµµάτων εµβάπτισης ανάλογα µε την
ηλικία στην οποία αρχίζει το παιδί αυτή την εµπειρία:
α) Η πρώιµη πλήρης εµβάπτιση που αρχίζει από το νηπιαγωγείο µε 100% την
εβδοµάδα εµβάπτιση στη δεύτερη γλώσσα (Γ2), η οποία µετά από 2 ή 3 χρόνια
µειώνεται στο 80% την εβδοµάδα για τα επόµενα 3 µε 4 χρόνια και παράλληλα
έχουµε εισαγωγή της πρώτης γλώσσας (Γ1), ενώ στις πρώτες γυµνασιακές τάξεις
αφιερώνεται σε κάθε γλώσσα το µισό περίπου του χρόνου. Στην πρώιµη εµβάπτιση
συναντάµε και την περίπτωση της µερικής εµβάπτισης κατά την οποία και οι δύο
γλώσσες χρησιµοποιούνται σε ίδιο ποσοστό από το νηπιαγωγείο ως και τις τάξεις του
Γυµνασίου.
β) Η µέση εµβάπτιση ξεκινά από την ∆΄ ή την Ε΄ τάξη του δηµοτικού µε
αρχικό ποσοστό διδασκαλίας στη Γ2 από 50%-100%.
γ) Η όψιµη εµβάπτιση ξεκινά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό
µεταξύ 50%-100% στη Γ2 γλώσσα.
Τα προγράµµατα της εµβάπτισης γνώρισαν επιτυχία στον Καναδά λόγω του
ότι στοχεύουν στη διγλωσσία σε δύο πλειονοτικές γλώσσες γοήτρου, η φοίτηση των
παιδιών ήταν προαιρετική, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τη
µητρική τους γλώσσα για τα πρώτα χρόνια της φοίτησης τους στο σχολείο, οι
δάσκαλοι ήταν επαρκώς δίγλωσσοι και τέλος επειδή όλοι οι µαθητές βρίσκονται στο
ίδιο γνωστικό επίπεδο σε σχέση µε τη Γ2. Έτσι, παρόλο που στα προγράµµατα αυτά
προβλέπονταν σηµαντική µείωση του χρόνου διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, οι
µαθητές αποκτούσαν ευχέρεια τόσο στην γαλλική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Πρόκειται για την περίπτωση της αθροιστικής διγλωσσίας.
Η «Εξελικτική ∆ίγλωσση Εκπαίδευση Γλωσσικής ∆ιατήρησης και
Κληρονοµιάς» (Developmental Maintenance and Heritage Language Bilingual
Education) απευθύνεται σε παιδιά γλωσσικών µειονοτήτων, τα οποία εκπαιδεύονται
χρησιµοποιώντας παράλληλα µε την µητρική τους και τη γλώσσα της πλειονότητας.
Έτσι στα πλαίσια αυτού του µοντέλου η µειονοτική γλώσσα χρησιµοποιείται ως µέσο
διδασκαλίας τόσο όσο και η πλειονοτική γλώσσα, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να
οδηγούνται σε αθροιστική διγλωσσία. Παράλληλα ενισχύεται µέσα τους η αίσθηση
της πολιτισµικής τους ταυτότητας «επιβεβαιώνοντας τα δικαιώµατα µιας εθνοτικής
µειονότητας µέσα σ’ένα άλλο έθνος» (C. Baker, 2001: 275).
Στην εκπαίδευση µέσω προγραµµάτων γλωσσικής κληρονοµιάς το
µεγαλύτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία και τη χρήση της µητρικής γλώσσας µε το
επιχείρηµα ότι σε µία κοινωνία στην οποία η γλώσσα της πλειονότητας κυριαρχεί η
µειονοτική γλώσσα χάνεται εύκολα, µε αποτέλεσµα το σχολείο να πρέπει να
ενισχύσει τη µειονοτική γλώσσα για να επιτύχει τη διγλωσσία. Άλλωστε όταν αυτές
οι δύο γλώσσες που εκπαιδεύεται ο µαθητής είναι αρκετά αναπτυγµένες, είναι εύκολη
η µεταφορά της γνώσης από τη µια στην άλλη γλώσσα15 (C. Baker, 2001:292-3).
Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα Εξελικτικής ∆ιατήρησης τα οποία
ποικίλουν ως προς τη δοµή και το περιεχόµενο. Τα κύρια χαρακτηριστικά, όµως,
όλων των προγραµµάτων είναι ότι απευθύνονται κυρίως σε παιδιά γλωσσικών
15

Ο Jim Cummins (Jim Cummins,1999:159 κ.ε.) ονόµασε αυτή τη διαδικασία αρχή της γλωσσικής
αλληλεξάρτησης.
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µειονοτήτων πρωτοβάθµιας συνήθως εκπαίδευσης, οι γονείς µπορούν να επιλέξουν
αν θα στείλουν τα παιδιά τους σε σχολεία της κύριας εκπαίδευσης ή σε σχολεία
γλωσσικής κληρονοµιάς, ενώ η διδασκαλία στη µητρική γλώσσα καταλαµβάνει το
µισό ή και περισσότερο του σχολικού χρόνου.
Βάσει αυτού του µοντέλου λειτουργούν και τα διάφορα «σχολεία µητρικής
γλώσσας εθνοτικών κοινοτήτων» που χρηµατοδοτούνται από τις κοινότητες και
διδάσκουν αλλά και χρησιµοποιούν ως µέσο διδασκαλίας τη µητρική γλώσσα της
µειονότητας (C. Baker, 2001:290), για τη διατήρηση της οποίας η κύρια εκπαίδευση
της κυρίαρχης οµάδας δεν φροντίζει.
H «Αµφίδροµη ∆ίγλωσση Εκπαίδευση» (Two Way or Dual Bilingual
Education) απευθύνεται τόσο σε µαθητές των γλωσσικών µειονοτήτων όσο και σε
µαθητές από τη γλωσσική πλειονότητα, οι οποίοι φοιτούν στις ίδιες τάξεις σε ίσο
αριθµό (C. Baker, 2001:293). Θεωρητικά, δηλαδή, επιχειρείται µια γλωσσική
ισορροπία, καθώς από τη υπερίσχυση της µιας γλωσσικής οµάδας µπορεί να τεθεί σε
κίνδυνο ο στόχος της διγλωσσίας (ό.π.:293). Όταν, όµως, η έλλειψη της ισορροπίας
είναι γεγονός, είναι προτιµότερο να υπερισχύουν τα παιδιά της γλωσσικής
µειονότητας, έτσι ώστε η έµφαση που δίνεται στη µειονοτική γλώσσα µέσα στο
σχολείο να αντισταθµίζει την ισχυρή αντιπροσώπευση της πλειονοτικής γλώσσας έξω
από αυτό (ο.π.:295). Ωστόσο τα Αµφίδροµα ∆ίγλωσσα Σχολεία δε στοχεύουν µόνο
στο να καταστήσουν τα παιδιά δίγλωσσα και πολυπολιτισµικά, αλλά και στο να
έχουν επιτυχίες σε όλα τα σχολικά µαθήµατα (ό.π.:296).
Το µοντέλο αυτό διαφέρει από τα άλλα ισχυρά δίγλωσσα µοντέλα ως προς τα
άτοµα στα οποία απευθύνεται και ως προς το χρόνο χρήσης των δύο γλωσσών. Αυτό
σηµαίνει ότι τα Αµφίδροµα ∆ίγλωσσα Προγράµµατα απευθύνονται σ’ ένα ισόρροπο
δείγµα µαθητών που προέρχονται από δύο γλωσσικές κοινότητες και επιχειρούν µια
ισόρροπη κατανοµή του χρόνου στη χρήση των δύο γλωσσών, σε αντίθεση µε τη
∆ίγλωσση Εκπαίδευση Εµβάπτισης η οποία απευθύνεται συνήθως µόνο σε παιδιά της
γλωσσικής πλειονότητας και κατά τη διδασκαλία χρησιµοποιεί περισσότερο τη
δεύτερη γλώσσα και µε το µοντέλο της Εξελικτικής ∆ιατήρησης που απευθύνεται
περισσότερο σε παιδιά της µειονότητας και δίνει έµφαση στη διατήρηση της
εθνοτικής γλώσσας (ό.π.:300).
Τέλος, στα ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης ο C. Baker συγκαταλέγει
το µοντέλο της «∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης σε Κυρίαρχες Γλώσσες» (Bilingual
Education in Majority Languages) το οποίο συνίσταται στην παράλληλη χρήση δύο
(ή περισσότερων) κυρίαρχων γλωσσών στο σχολείο, απευθύνεται σε παιδιά από τη
γλωσσική πλειονότητα και έχει ως στόχο τη διγλωσσία ή την πολυγλωσσία και τον
πολιτισµικό πλουραλισµό (C. Baker, 2001:302-303).
«Τέτοια σχολεία τα βρίσκουµε σε κοινωνίες όπου µεγάλο µέρος του
πληθυσµού είναι ήδη δίγλωσσο ή πολύγλωσσο ή όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός
ιθαγενών ντόπιων ή εκπατρισµένων που θέλουν να γίνουν δίγλωσσοι» (C. Baker,
2001:302-3) και παράλληλα µε την ιθαγενή γλώσσα επιθυµούν να µάθουν και µια
διεθνή γλώσσα.
Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο λειτουργούν τόσο τα ∆ιεθνή όσο και τα
Ευρωπαϊκά Σχολεία. Συγκεκριµένα, τα ∆ιεθνή Σχολεία συµπεριλαµβάνονται σε αυτό
το µοντέλο, εφόσον ενσωµατώσουν στο Αναλυτικό τους Πρόγραµµα µια εθνική ή
διεθνή γλώσσα παράλληλα µε την Αγγλική η οποία σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί
το µοναδικό µέσο διδασκαλίας (ό.π.: 303-305). Όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά Σχολεία,
αυτά απευθύνονται κυρίως στην ελίτ όσων εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ένα µέρος της εκπαίδευσής τους γίνεται στη µητρική γλώσσα των παιδιών, ενώ το
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άλλο µέρος στη «γλώσσα φορέα», που τα παιδιά επιλέγουν µεταξύ της Αγγλικής, της
Γαλλικής και της Γερµανικής (ό.π.:305-307).
5.3.1. Εκπαιδευτικός στόχος των ισχυρών µοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης και
η σχέση τους µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση
Τα τέσσερα ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης που περιγράψαµε
απευθύνονται ανάλογα µε την φιλοσοφία του κάθε µοντέλου είτε περισσότερο σε
παιδιά της γλωσσικής πλειονότητας είτε περισσότερο σε παιδιά της γλωσσικής
µειονότητας είτε παράλληλα και στις δύο οµάδες και έχουν ως γλωσσικό στόχο τη
διγλωσσία και το δίγλωσσο αλφαβητισµό και ως εκπαιδευτικό και απώτερο
κοινωνικό στόχο τη διατήρηση από τις εθνοτικές οµάδες της πολιτισµικής τους
κληρονοµιάς, τον εµπλουτισµό τους µε συµπεριφορές και αξίες από άλλους
πολιτισµούς και την αποδοχή και εξοικείωσή τους µε τον πλουραλισµό.
Η εφαρµογή των ισχυρών προγραµµάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης βοηθάει τις
µειονοτικές οµάδες να διεκδικήσουν την αναγνώριση των γλωσσικών και
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων τους, να αυξήσουν το κύρος τους στην κοινωνία και µε
κεφάλαιο τη γλώσσα και τον πολιτισµό τους να αποκτήσουν οικονοµική ευρωστία,
αλλά και να µειώσουν τις πιέσεις της κυρίαρχης οµάδας για αφοµοίωση. Μέσω,
λοιπόν, των ισχυρών προγραµµάτων είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί η κοινωνική,
οικονοµική και εκπαιδευτική αλλαγή, όπως αναφέρει ο Rippberger (στο C. Baker,
2001:542), και οι κοινωνίες να προχωρήσουν πιο πέρα από την απλή συνύπαρξη των
διαφόρων πολιτισµών στα πλαίσια της πολυπολιτισµικότητας.
Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι τα ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι
περισσότερο συµβατά µε τη διαπολιτισµικότητα, η οποία, όπως υποστηρίξαµε και
στο κεφ. 1.1., έχει ως αφετηρία συστατικά στοιχεία αυτών των µοντέλων. Στο
µακροεπίπεδο δηλαδή έχει ως αφετηρία την πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική
κοινωνία, στην οποία διάφορες εθνοτικές οµάδες συνυπάρχουν αρµονικά και
αναπτύσσουν µηχανισµούς αµοιβαίας ανοχής των γλωσσικών και πολιτισµικών
χαρακτηριστικών που διακρίνουν την κάθε οµάδα. Όσον αφορά στο µικροεπίπεδο
έχει ως αφετηρία το διπολιτισµικό και διγλωσσικό άτοµο, τον παλιννοστούντα ή τον
µετανάστη, που επιζητά στα πλαίσια της νέας κοινωνίας στην οποία θα ζήσει «να του
δοθεί η ευκαιρία να χρησιµοποιήσει και τα δύο σκέλη του διπολιτισµικού –
διγλωσσικού κεφαλαίου του για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
και την επαγγελµατική και κοινωνική του ανέλιξη» (Μ. ∆αµανάκης, 1997:98). Με
λίγα λόγια το άτοµο επιθυµεί να γίνει δεκτή η διαφορετικότητά του µέσα στα πλαίσια
της πολυπολιτισµικής κοινωνίας στην οποία ζει.
Αυτή η επιθυµία των παιδιών-µελών µειονοτικών οµάδων βρίσκεται στο
κέντρο της διαπολιτιµικής προσέγγισης η οποία στοχεύει στο να «ενεργοποιήσει
(όλους) τους µαθητές σε µια ειλικρινή διάθεση για πλησίασµα του πολιτισµικά
διαφορετικού άλλου µέσα από την υιοθέτηση µιας κριτικής στάσης µαθητών και
εκπαιδευτικών απέναντι στον εθνικισµό και στον εθνοκεντρισµό» (Α. Γκότοβος,
1997:24-25).
Για να συµβεί αυτό η διαπολιτισµική παιδαγωγική προσέγγιση δεν µένει µόνο
στην ανοχή των κοινωνικοπολιτισµικών προϋποθέσεων των εθνοτικών οµάδων ούτε
απευθύνεται µόνο στις µειονότητες, αλλά προχωράει παραπέρα µε γνώµονα τρία
θεµελιακά αξιώµατα, σύµφωνα πάντα µε τον Μ. ∆αµανάκη (1997:99-104).
Το πρώτο αξίωµα είναι «η ισοτιµία των πολιτισµών» σύµφωνα µε το οποίο
στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας όλοι οι πολιτισµοί θεωρούνται ισότιµοι
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µεταξύ τους «καθώς εκείνο που ενδιαφέρει είναι η ‘λειτουργικότητα’ του κάθε
πολιτισµού και η σηµασία του για την πολιτισµοποίηση του ατόµου και όχι η
ανωτερότητα ή η κατωτερότητα του σε σύγκριση µε κάποιους άλλους πολιτισµούς»
(Μ. ∆αµανάκης, 1997:99). Το δεύτερο θεµελιακό αξίωµα της διαπολιτισµικής
προσέγγισης είναι «η ισοτιµία των µορφωτικών κεφαλαίων που φέρουν τα παιδιά
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης» το οποίο προϋποθέτει το πρώτο αξίωµα την
«ισοτιµία των πολιτισµών» αλλά και αποτελεί προϋπόθεση για το τρίτο αξίωµα της
«παροχής ίσων ευκαιριών», µε την έννοια της εξίσωσης των ευκαιριών των
µειονοτικών µαθητών µε τους µαθητές της κυρίαρχης οµάδας (Μ. ∆αµανάκης,
1997:103-104).
Έτσι στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να
δοθεί η ευκαιρία σε κάθε διπολιτισµικό και διγλωσσικό άτοµο να αναπτύξει τις
γλώσσες, τα βιώµατα και τις εµπειρίες που φέρει, χωρίς αυτά τα στοιχεία να
υποβάλλονται σε αξιολογική σύγκριση µε χαρακτηριστικά από άλλους πολιτισµούς,
καθώς για το συγκεκριµένο άτοµο τα δικά του πολιτισµικά και γλωσσικά
χαρακτηριστικά έχουν κοινωνικοποιητική αξία. «Το σχολείο συνεπώς οφείλει να
δεχτεί το παιδί όπως είναι και να του δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει τις
δυνατότητές του και την προσωπικότητά του µε βάσει τις δικές του
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις και το δικό του µορφωτικό κεφάλαιο» (Μ.
∆αµανάκης, 1997:104).
Για να χαρακτηρίσουµε ένα εκπαιδευτικό µοντέλο διαπολιτισµικό θα πρέπει
καταρχήν να απευθύνεται µε τον ίδιο τρόπο τόσο στους «αυτόχθονες» όσο και στους
«ετερόχθονες», τόσο στους «ντόπιους» όσο και στους «ξένους» µιας κοινωνίας. Η
παρουσία παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στις χώρες υποδοχής θα πρέπει
να θεωρείται ως εµπλουτισµός και όχι ως πρόβληµα. Το πολιτισµικό και γλωσσικό
κεφάλαιο που φέρουν τα άτοµα αυτά θα πρέπει να θεωρείται ως διαφορετικό και όχι
ως ελλειµµατικό (Ur. Boos-Nunning, 1997:56). Η κοινωνία υποδοχής και κατ’
επέκταση το σχολείο δεν θα πρέπει να απαιτήσει από τις διαφορετικές κοινωνικές
οµάδες να προσαρµοστούν, αλλά θα πρέπει να αλληλεπιδράσει µαζί τους και µέσω
µιας ελεύθερης και ισότιµης αλληλεπίδρασής θα προκύψουν πολιτισµικές συνθέσεις,
πρακτικές και τελικά νέα µοντέλα συµβίωσης που θα ανταποκρίνονται στον
πολιτισµικό πλουραλισµό της κοινωνίας (Μ. ∆αµανάκης, 1997:110-112). Σε αυτή τη
διαδικασία της αλληλεπίδρασης των «ντόπιων» µε τους «ξένους» θα πρέπει να
συµπεριληφθούν οι ζωντανοί πολιτισµοί της καθηµερινής ζωής της κάθε εθνοτικής
οµάδας (H. H. Reich, 1997:71)
Οι µαθητές είτε από τις µειονότητες είτε από τις πλειονότητες που
παρακολουθούν ισχυρά προγράµµατα δίγλωσσης εκπαίδευσης συµµετέχουν σε µια
προσθετική διαδικασία. Σε επίπεδο γλωσσικό, από τη µια µεριά, προσθέτουν στο
ρεπερτόριό τους δεξιότητες µια δεύτερη γλώσσα χωρίς επιβάρυνση στην ανάπτυξη
της πρώτης τους γλώσσας (Jim Cummins,1999:173-175) και µε θετικά, όπως
παρουσιάστηκε διεξοδικά στο κεφ. 3, αποτελέσµατα στη γνωστική τους λειτουργία.
Σε επίπεδο πολιτισµικό, από την άλλη, προσθέτουν στα πολιτισµικά στοιχεία που
διακρίνουν ήδη την υπόστασή τους νέα και συνθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία σ’ ένα
ενιαίο σύνολο, όπου τα δύο µέρη γίνονται πλέον ένα καινούργιο όλο. Αυτό ο Μ.
∆αµανάκης το ονοµάζει, όπως αναφέραµε και στον κεφ. 2., «ενδιάµεσο πολιτισµό» ο
οποίος στα πλαίσια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως
ισότιµος µε τους πολιτισµούς τόσο της χώρας προέλευσης όσο και της χώρας
υποδοχής.
Ωστόσο η διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν περιορίζεται µόνο στην υιοθέτηση
κάποιων εκπαιδευτικών µέτρων, όπως διδασκαλία πολιτισµικών µαθηµάτων,
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αναφορά στις πολιτισµικές διαφορές των εθνοτικών οµάδων σε επίπεδο folklore,
επιφανειακή χρήση των µειονοτικών γλωσσών κ.λπ., αλλά προϋποθέτει την αλλαγή
ολόκληρου του αναλυτικού προγράµµατος ώστε η αρχή της διαπολιτισµικότητας να
διέπει την όλη σχολική ζωή και όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα.
Μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα των «∆ιαπολιτισµικών Σχολείων» θα
πρέπει να καλλιεργείται η εθνοτική ταυτότητα και η πολιτισµική διαφορετικότητα και
να µεταδίδεται έµµεσα µια εικόνα της πολιτισµικής ετερότητας, ώστε να αφυπνιστούν
οι συνειδήσεις και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στην πολιτισµική πολυµορφία.
Το περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος και η διδασκαλία θα πρέπει να
διέπονται από τη άποψη ότι η λογική δεν αποτελεί προνόµιο µιας και µόνης
κουλτούρας και ότι η κατανόηση προϋποθέτει την αλληλεξάρτηση των λαών (C.
Baker, 2001:560).
Ωστόσο, κανείς δεν είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι τα ισχυρά µοντέλα
δίγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρµόζονται σε διάφορες χώρες και που παρουσιάσαµε
ήδη διέπονται από τη διαπολιτισµική προσέγγιση, επειδή είναι δυνατόν κατά την
εφαρµογή τους να µη λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της διαπολιτισµικότητας
εξαιτίας κοινωνικών και οικονοµικών αιτιών, παρόλο που θεωρητικά και ιδεολογικά
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό σηµαίνει ότι αν οι κυρίαρχες οµάδες που
καθορίζουν ακόµη το είδος της εκπαίδευσης που θα παρέχεται στις µειονότητες
επιθυµούν να τις κρατήσουν µακριά από την εξουσία, την απόχτηση προνοµίων, την
πολιτική ισχύ και την κοινωνική και οικονοµική άνοδο, µπορούν να το κάνουν µέσω
του σχολείου που είναι ένας καλός φορέας αναπαραγωγής της υπάρχουσας τάξης
πραγµάτων και κατ’ επέκταση του θεσµικού ρατσισµού.
Αυτόν το θεσµικό ρατσισµό αλλά και τις γενικότερες κοινωνικές και
οικονοµικές διακρίσεις που γίνονται στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας σε
βάρος των γλωσσικών µειονοτήτων η αντιρατσιστική προσέγγιση, σε αντίθεση µε την
διαπολιτισµική, επιδιώκει να τον ξεπεράσει µε ένα ριζικό µετασχηµατισµό των
θεσµών και των δοµών της κοινωνίας και µε δράση σε διάφορα επίπεδα, καθώς
θεωρεί ότι είναι περισσότερο πολιτική υπόθεση (Γ. Μάρκου, 1995:266-269).
Σαν κύρια πηγή θεσµικού ελέγχου στα πλαίσια µια αντιρατσιστικής
προσέγγισης προβάλλεται το κράτος. «Το κράτος µπορεί να ασκεί νοµικό,
δηµογραφικό, οικονοµικό κλπ. έλεγχο, διαµορφώνοντας και ελέγχοντας τους θεσµούς
στους οποίους υλοποιείται ο ρατσισµός. Η ρατσιστική συµπεριφορά ορίζεται πλέον
µ’ ένα ευρύτερο τρόπο µέσα από «κρυµµένες» και «έµµεσες» µορφές ρατσισµού,
όπως για παράδειγµα ο τόνος της φωνής των εκπαιδευτικών όταν απευθύνονται σε
µαθητές µειονοτικών οµάδων. Επιπλέον αναγνωρίζεται ότι η µειονοτική θέση των
µαθητών που προέρχονται από µειονοτικές και µεταναστευτικές οµάδες στο σχολείο
αλληλεπιδρά µε το ρατσισµό και τις αδικίες που αντιµετωπίζουν έξω από το σχολείο»
(Χ. Κάτσικας- Ε. Πολίτου, 1999:44).
Ωστόσο, στην εκπαιδευτική πράξη η αντιρατσιστική εκπαίδευση συνυπάρχει
µε τον πολιτισµικό πλουραλισµό και υποτάσσεται σε αυτή την συνύπαρξή της. Από
τη µια µεριά, καθώς το κράτος δεν εκχωρεί στο σχολείο µέρος του ελέγχου που
ασκεί, αφού επιδιώκει να περιορίσει το ρατσισµό κεντρικά µέσα από µία
«αντικειµενική εκπαιδευτική πολιτική». Από την άλλη, η ίδια η έννοια του ρατσισµού
έχει υπεραπλουστευτεί και γενικευτεί σε βαθµό που έχει χάσει την αξία της (Χ.
Κάτσικας- Ε. Πολίτου, 1999:44-45).
Οι υπέρµαχοι της αντιρατστιστικής προσέγγισης µιλούν για ανασυγκρότηση
και αναδιοργάνωση της συγκεκριµένης ιδεολογίας. Οι επικριτές της επικεντρώνουν
τις επικρίσεις τους στο ότι η αντιρατσιστική προσέγγιση δίνει µονοµερή έµφαση στη
«φυλή» ως παράγοντα αποκλεισµού, αγνοεί τον παράγοντα της κοινωνικής τάξης
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αποδίδοντας τη διάκριση στο ρατσισµό ακόµη και όταν είναι εµφανής η ευθύνη της
τάξης και αδυνατεί να αναλύσει τις δυναµικές της κρατικής δράσης σε περιόδους,
πεδία και λειτουργίες, καθώς αντιλαµβάνεται το κράτος ως µια ολότητα (Χ.
Κάτσικας- Ε. Πολίτου, 1999:45-46).
Η αντιρατσιστική προσέγγιση, λοιπόν, επιδιώκει να ξεπεράσει το ρατσισµό
και την ανισότητα έχοντας ως αντικείµενο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρουν τα
άτοµα, ενώ η διαπολιτισµική προσέγγιση τα ίδια τα άτοµα (βλ. Μ. ∆αµανάκης,
2000:11). Ακόµη, οι αναλύσεις της διαπολιτισµικής προσέγγισης δεν περιορίζονται
µόνο στις µειονοτικές οµάδες που λόγω φυλής δέχονται τη διάκριση της κυρίαρχης
οµάδας, αλλά απευθύνεται και στην κυρίαρχη οµάδα και επιδιώκει την αλλαγή των
στάσεων και συµπεριφορών της. Επίσης, επιδιώκουν την ευρύτερη αλλαγή των
κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που θα επιτρέψουν την πλήρη συµµετοχή όλων των
πολιτών στους θεσµούς µέσω µιας πολιτικής ενίσχυσης της γλωσσικής και
πολιτισµικής ετερότητας (Γ. Μάρκου, 1997:29).
Αλλά και η εφαρµογή της «διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» προκαλεί κάποιες
επιφυλάξεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να νοµιµοποιήσει κοινωνικές διακρίσεις, να
αποκρύψει την κακή λειτουργία του σχολείου και να νοµιµοποιήσει καταπιεστικές
πολιτικές πρακτικές (Χ. Κάτσικας- Ε. Πολίτου, 1999:63).
Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι η επιλογή µοντέλου δίγλωσσης εκπαίδευσης για
τους µειονοτικούς µαθητές που θα βρεθούν σε µια κοινωνία είναι πολιτική απόφαση
και αντικατοπτρίζει τους στόχους που έχει η κυρίαρχη κοινωνία γι’ αυτούς. Έτσι
αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική µπορούν να γνωρίζουν εκ των
προτέρων µε αρκετή αξιοπιστία τα αποτελέσµατα που θα έχει η εφαρµογή του
µοντέλου δίγλωσσης εκπαίδευσης που θα υιοθετήσουν για τους δίγλωσσους συνήθως
µαθητές.
Αν, λοιπόν, ο στόχος είναι η αφοµοίωση και η δηµιουργία µιας γλωσσικά και
πολιτισµικά οµοιογενούς κοινωνίας, τότε θα διαλέξουν ένα ασθενές µοντέλο
δίγλωσσης εκπαίδευσης, ενώ αν ο στόχος είναι η διατήρηση της γλωσσικής και
πολιτισµικής διαφορετικότητας των οµάδων και η γλωσσική και πολιτισµική
αλληλεπίδρασή τους µέσα στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, τότε θα
διαλέξουν ένα ισχυρό µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Ωστόσο, µπορεί το είδος της εκπαίδευσης το οποίο καθορίζει το µοντέλο που
θα εφαρµοστεί να ορίζεται από την κεντρική πολιτική εξουσία, τα σχολεία, όµως, και
οι εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν στην πράξη τις αποφάσεις της πολιτείας έχουν
τεράστια δύναµη στα χέρια τους ακόµη και όταν εργάζονται κάτω από τις πιο
καταπιεστικές συνθήκες. Έτσι «αν και σπάνια έχουν απόλυτη ελευθερία οι
εκπαιδευτικοί έχουν πράγµατι δυνατότητα επιλογών στον τρόπο µε τον οποίο δοµούν
τις µικρο-αλληλεπιδράσεις µέσα στην τάξη. Μπορούν πράγµατι να καθορίζουν από
µόνοι τους τούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που θέλουν να επιτύχουν µε
τους µαθητές τους. Είναι υπεύθυνοι για τους προσδιορισµούς ρόλου που υιοθετούν σε
σχέση µε τους πολιτισµικά διαφέροντες µαθητές και τις κοινότητες. Ακόµη και στα
πλαίσια µιας διδασκαλίας µε µόνη γλώσσα την Αγγλική, οι εκπαιδευτικοί έχουν
δυνατότητα επιλογής στον προσανατολισµό τους απέναντι στη γλώσσα και τον
πολιτισµό των µαθητών» (Jim Cummins, 1999:279-280).
Αυτή η τελευταία διαπίστωση µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι οι
εκπαιδευτικοί των Σχολείων Παλιννοστούντων έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν
δικές τους πρωτοβουλίες ως προς την αντιµετώπιση του διπολιτισµικού –
διγλωσσικού κεφαλαίου των µαθητών τους, χωρίς να δεσµεύονται απόλυτα από το
θεσµικό πλαίσιο των Σ.Π.Α.
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Εκείνο, ωστόσο, το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί µέσω της έρευνάς µας
είναι αν και σε ποιο µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης µπορούν να ενταχθούν τα
Σ.Π.Α. και ποιος είναι ο απώτερος εκπαιδευτικός τους στόχος. Καθώς, όπως
διαπιστώσαµε από την παρουσίαση του συγκεκριµένου κεφαλαίου, ο όρος «δίγλωσση
εκπαίδευση» είναι ένας ευρύς όρος και περιγράφει όχι µόνο τα δίγλωσσα
προγράµµατα που απευθύνονται στους δίγλωσσους πληθυσµούς και έχουν ως στόχο
τη διγλωσσία (ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης) αλλά και τα µονόγλωσσα ή
δίγλωσσα προγράµµατα µε προϋποθέσεις που απευθύνονται σε δίγλωσσους
πληθυσµούς και έχουν ως στόχο τη µονογλωσσία.
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6. Ελληνικός µεταναστευτικός κύκλος
Επειδή η εργασία µας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των παλιννοστούντων
µαθητών, ασχολείται δηλαδή γενικότερα µε τις επιπτώσεις της παλιννόστησης,
θεωρήσαµε σκόπιµο στο παρόν κεφάλαιο να παρουσιάσουµε εν συντοµία αφενός τον
ελληνικό µεταναστευτικό κύκλο και αφετέρου τις οµάδες από τις οποίες προέρχεται
το δείγµα των µαθητών που θα µελετήσουµε, προκειµένου να δείξουµε το θεµατικό
συγκείµενο της εργασίας µας.
6.1. Ιστορική αναδροµή του ελληνικού µεταναστευτικού κύκλου
Η ελληνική µεταναστευτική κίνηση στη διαχρονική της διάσταση παρουσιάζει
ποικιλοµορφία ως προς τη φορά της [µετανάστευση µε τη µορφή αποστολής
(emigration) και υποδοχής µεταναστών (immigration), παλιννόστηση οµογενών
(repatriation)], ως προς τα αίτια που την προκάλεσαν (οικονοµικά, κοινωνικά,
πολιτικά, δηµογραφικά κλπ.) και ως προς την επίδραση που άσκησαν οι
µετακινούµενοι πληθυσµοί στις περιοχές στις οποίες βρέθηκαν (αλλού επικράτησαν
και διατήρησαν τη γλώσσα και τον πολιτισµό τους και αλλού αφοµοιώθηκαν).
Αυτή η ποικιλοµορφία θα φανεί εκτενέστερα µέσα από την παρουσίαση των
επιµέρους περιόδων και υποπεριόδων του ελληνικού µεταναστευτικού κύκλου, όπως
προκύπτουν από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
Συγκεκριµένα, στην ανάλυση που ακολουθεί ασπαζόµαστε, καταρχήν, την
κατηγοριοποίηση του Ι.Κ. Χασιώτη (1993:35-40) σύµφωνα µε την οποία χωρίζει την
ελληνική µεταναστευτική κίνηση σε τέσσερις περιόδους: πρώτη περίοδος 14ος αιώνας
ως το 1830, δεύτερη περίοδος 1830 ως το 1940, τρίτη περίοδος 1940 ως τα µέσα της
δεκαετίας του 1980. Από εκείνη τη χρονική στιγµή ο Χασιώτης µαζί µε άλλους
ερευνητές της εποχής διαπιστώνει ότι διαµορφώνονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που σηµατοδοτούν την έναρξη µιας νέας περιόδου.
Α’ Περίοδος 14ος αιώνας - 1830
Ειδικότερα, η πρώτη περίοδος στην ιστορία της ελληνικής διασποράς
καλύπτει ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα, τεσσάρων αιώνων, από τον 14ο αιώνα ως τη
δηµιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830).
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η αποδηµία Ελλήνων από
όλη την επικράτεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας προς διάφορες χώρες του
εξωτερικού. Μάλιστα η µετακίνηση αυτή τις περισσότερες φορές είναι βίαιη και έχει
τη µορφή της δίωξης ή της φυγής. Η αιτία είναι η εξάπλωση της οθωµανικής
αυτοκρατορίας, η οποία συµπίεσε το χριστιανικό στοιχείο και προκάλεσε την
ακούσια µετοικεσία και τον εκπατρισµό των αγροτικών κυρίως πληθυσµών είτε προς
τα ορεινά είτε προς τις ιταλικές κτήσεις και τη δυτική Ευρώπη είτε προς τις βόρειες
βαλκανικές χώρες, ιδιαίτερα τις παραδουνάβιες ηγεµονίες και τον Καύκασο (Ι.Κ.
Χασιώτης,1993:41).
Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα οι περιπτώσεις φυγής προς
το εξωτερικό ήταν µεµονωµένες, ενώ έγιναν πιο µαζικές κατά τον 15ο αιώνα, όταν οι
συγκρούσεις των οθωµανών µε τις δυτικές δυνάµεις ανάγκασαν τους Έλληνες να
µετακινηθούν προς την ιταλική κυρίως χερσόνησο.
Η φυγή συνεχίστηκε και στους επόµενους αιώνες, αλλά δεν είχε µαζικό
χαρακτήρα.
Προς τα τέλη, όµως, του 17ου αιώνα οι κάτοικοι της Πελοποννήσου και των
Κυκλάδων που είχαν συµπράξει µε τους Ρώσους κατά τη διάρκεια των
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Ρωσοτουρκικών πολέµων (1768-1774 και 1787-1792), αναγκάστηκαν να
εκπατριστούν µε κατεύθυνση την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη µεσηµβρινή Ρωσία
αλλά και τις νέες ρωσικές κτήσεις της Ουκρανίας και της Κριµαίας (Ι.Κ.
Χασιώτης,1993:42-47).
Επίσης, µαζικές µετοικεσίες παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της
επανάστασης του 1821, όπου οι σφαγές και οι διώξεις ώθησαν µεγάλο κύµα
προσφύγων προς τη ∆υτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:48).
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, σύµφωνα πάντα µε τον Χασιώτη (1993:5056), οι Έλληνες παρουσίασαν εντυπωσιακές ναυτιλιακές και εµπορικές επιδόσεις,
γεγονός που ευνόησε την επαναδραστηριοποίηση παλιών ελληνικών παροικιών και
τη δηµιουργία νέων τόσο σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Βαλκανικής, κυρίως στις
παραδουνάβιες περιοχές, όσο και στην Κεντρική, ∆υτική και Ανατολική Ευρώπη.
Παράλληλα, οι Ρώσοι ενθάρρυναν εποικισµούς χριστιανικών πληθυσµών στις
«ευαίσθητες» συνοριακές περιοχές της αυτοκρατορίας τους για διάφορους
οικονοµικούς, δηµογραφικούς εθνογραφικούς και στρατηγικούς λόγους. Έτσι,
αρκετοί Έλληνες από διάφορες περιοχές του ελληνικού κόσµου εγκαταστάθηκαν στη
Νότια Ρωσία και ιδιαίτερα στη χερσόνησο της Κριµαίας, στην περιοχή της
Υπερκαυκασίας και σε αρκετές περιοχές της Αρµενίας, της Γεωργίας και της
Αµπχαζίας δηµιουργώντας µερικές καθαρά ελληνικές εστίες από τις οποίες σήµερα
δεχόµαστε οµογενείς (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:56-58).
Τέλος, ένα µικρό αλλά σηµαντικό µέρος της ελληνικής διασποράς κατά τη
διάρκεια της τουρκοκρατίας αποτελούσαν οι Έλληνες σπουδαστές οι οποίοι
µετοικούσαν για σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ιταλία και τη
Γερµανία και συχνά παρέµεναν σε αυτές τις χώρες.
Συµπερασµατικά, εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε αυτή την
περίοδο οι ελληνικές αποδηµίες δεν παρουσίαζαν σε καµιά περίπτωση τα µεγέθη των
µεταγενέστερων µεταναστεύσεων, ήταν συνήθως ακούσιες και οι λόγοι που ώθησαν
τους Έλληνες στη µετακίνηση ήταν, κυρίως, λόγοι επιβίωσης και, δευτερευόντως,
λόγοι δηµογραφικοί και οικονοµικοί.

Β’ Περίοδος 1830-1940
Η δεύτερη περίοδος της ελληνικής µετανάστευσης κατά τον Χασιώτη
καλύπτει περίπου έναν αιώνα από το 1830 ως το 1940, την έκρηξη δηλαδή του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου. Η περίοδος, όµως, αυτή διαφέρει από την προηγούµενη και
ποσοτικά και ποιοτικά. Συγκεκριµένα, η εκροή και η εισροή από και προς την
Ελλάδα έχει µαζικότερο χαρακτήρα. Οι πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στο
παγκόσµιο προσκήνιο είναι πιο γρήγορες, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν ανάλογα και
τα ρεύµατα της µετανάστευσης και της παλιννόστησης. Σηµαντικά γεγονότα που
αποτελούν τοµές για την ιστορία της ελληνικής µετανάστευσης χωρίζουν την περίοδο
αυτή σε τρεις υποπεριόδους:1830-1880, 1880-1922 και 1922-1940.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη υποπερίοδο κατά το χρονικό διάστηµα 18301880 παρατηρήθηκε έντονη µεταναστευτική κίνηση τόσο στα πλαίσια της
οθωµανικής αυτοκρατορίας όσο και στα πλαίσια του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους.
Αρκετοί Έλληνες από την ελεύθερη πια Ελλάδα αποδήµησαν για
οικονοµικούς λόγους προς τα µεγάλα αστικά κέντρα της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη και τις πόλεις της Μικράς Ασίας.
Υπολογίζεται ότι από το 1834 ως το 1846 είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα το 10% του
πληθυσµού, για να εγκατασταθεί στην Μικρά Ασία και ότι κατά το διάστηµα 18951910 ο ελληνικός πληθυσµός της Μικράς Ασίας είχε αυξηθεί κατά 50% (Η. Έµκε Πουλοπούλου, 1986:37).
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Παρόλη, όµως, την «ανθρώπινη αφαίµαξη» του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, ο ελληνικός πληθυσµός αυξανόταν µε εντυπωσιακούς ρυθµούς λόγω της
εισροής στη χώρα Ελλήνων οµογενών από τις τουρκοκρατούµενες περιοχές και από
διάφορες παροικίες του εξωτερικού, οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν στην ελεύθερη
Ελλάδα. Έτσι, σύµφωνα µε τις απογραφές, ο ελληνικός πληθυσµός µέσα σε περίπου
30 χρόνια (από το 1834 ως το 1861) διπλασιάστηκε και από 651.233 ξεπέρασε το
1.000.000 (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:78).
Στην περίοδο αυτή παρουσιάστηκε µια κάµψη στα παραδοσιακά κέντρα των
Ελλήνων της διασποράς, καθώς άλλαξαν οι πόλοι που προσέλκυαν τους απόδηµους
Έλληνες, λόγω των εµπορικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν
στα λιµάνια της Νότιας Ρωσίας, της Ρουµανίας και της ∆υτικής Ευρώπης αλλά και
της ανάπτυξης της ποταµοπλοΐας στον Κάτω ∆ούναβη. Κατά το διάστηµα αυτό
δηµιουργήθηκαν µεγάλες ναυτιλιακές, εµπορικές, µεσιτικές, τραπεζιτικές,
βιοµηχανικές και αγροτικές επιχειρήσεις µερικές από τις οποίες ακµάζουν µέχρι
σήµερα (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:82-85).
Παράλληλα, παρατηρήθηκαν µαζικές µετοικεσίες Ελλήνων από τον Πόντο
προς τη νότια ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια και, κυρίως, µετά το τέλος του
Κριµαϊκού πολέµου (1853-1856) και του Ρωσοτουρκικού πολέµου (1877-1878). Οι
µετοικεσίες αυτές δεν οφείλονταν τόσο στις διώξεις των Οθωµανών όσο στην
ενθάρρυνση των Ρώσων για χριστιανικούς εποικισµούς στις νέες τους κτήσεις. Το
γεγονός αυτό προκάλεσε από τη µια µεριά την εξασθένηση του ελληνικού στοιχείου
της Ανατολικής Μικράς Ασίας, από την άλλη την αναζωογόνηση των ελληνικών
παροικιών στα ανατολικά και βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου. Η δηµογραφική
ενδυνάµωση των ελληνικών παροικιών της Νότιας Ρωσίας ήταν τέτοια που
κατόρθωσαν να επιβάλλουν στους Ρώσους την ίδρυση ελληνικών σχολείων µε
Έλληνες δασκάλους και δικούς τους ναούς µε Έλληνες εφηµέριους (Ι.Κ.
Χασιώτης,1993:86-88).
Επίσης, κατά την ίδια περίοδο η Αίγυπτος γίνεται χώρα υποδοχής µεταναστών
από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των θέσεων εργασίας που
δηµιουργήθηκαν µε τα έργα στη διώρυγα του Σουέζ και τη ζήτηση του αιγυπτιακού
βαµβακιού από τη δυτική βιοµηχανία (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:89-90).
Από τη µέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι κατά το διάστηµα 1830-1880 η
µετακίνηση των Ελλήνων ήταν κυρίως προς τις ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες της
Βαλκανικής χερσονήσου, της Μεσογείου και τη Ρωσία, ενώ σποραδική ήταν η
µετακίνηση προς τις υπερπόντιες χώρες.
Τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις µετακινήσεις ήταν από τη µια µεριά οι
διωγµοί των Οθωµανών και από την άλλη οικονοµικά, παρόµοια δηλαδή µε τα αίτια
της προηγούµενης περιόδου. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ένα υψηλό ποσοστό
παλιννόστησης στα πλαίσια του ελεύθερου ελληνικού κράτους, χωρίς όµως να σταθεί
ικανό να υπερκεράσει την αποδηµία των Ελλήνων. Έτσι θα λέγαµε ότι η πρώτη
υποπερίοδος της δεύτερης περιόδου χαρακτηρίζεται από καθαρή µετανάστευση, έχει
πολλά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου και λειτουργεί σαν ένα µεταβατικό,
συνδετικό στάδιο των δύο περιόδων (πρώτης και δεύτερης) προετοιµάζοντας το
έδαφος για τις γρήγορες εναλλαγές που θα ακολουθήσουν στα µετέπειτα χρόνια.
Στη συνέχεια, κατά την περίοδο δηλαδή 1880-1922, το ρεύµα της
µετανάστευσης αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς τις ΗΠΑ. Η υπερπόντια αυτή
µετανάστευση υπήρξε η πιο εντυπωσιακή σε σχέση µε τα άλλα µεγάλα
µεταναστευτικά ρεύµατα της σύγχρονης εποχής. Υπολογίζεται ότι το 1/4 του
ελληνικού εργατικού δυναµικού και το 1/10 του ελληνικού πληθυσµού κατευθύνθηκε
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προς την Αµερική, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 95% των µεταναστών αυτής της
περιόδου (Η. Έµκε - Πουλοπούλου, 1986:39).
Τα αίτια που οδήγησαν σε µια τέτοια «ανθρώπινη αιµορραγία» είναι η κακή
οικονοµική κατάσταση του γεωργικού τοµέα και συγκεκριµένα η κρίση της σταφίδας
στην Πελοπόννησο, η κρίση των δηµητριακών στη Μακεδονία, οι συχνές σιτοδείες,
και οι έκτακτες αγροτικές καταστροφές, αλλά και η ανεξέλεγκτη τοκογλυφία, ο
θεσµός της προίκας και η ανασφάλεια από τις συχνές αντιπαραθέσεις των ελληνικών
και βουλγαρικών αντάρτικων οµάδων (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:98).
Παράλληλα µε το µεγάλο εκπατρισµό των Ελλήνων προς τις υπερπόντιες
χώρες, από το 1913 αρχίζει η είσοδος στη χώρα µας προσφύγων από την Ανατολική
Θράκη, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις περιοχές της Μακεδονίας που είχαν
παραχωρηθεί στη Σερβία και τη Βουλγαρία, για να κορυφωθεί η είσοδος αυτή µε τις
συνθήκες του Νεϊγύ (1919) και της Λωζάνης (1923) κατά την οποία 1.250.000
πρόσφυγες εισήλθαν στη χώρα µας (Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:26-27). Βέβαια, παρόλο
που κάποιος αριθµός από τους πρόσφυγες αυτούς ενίσχυσε το ρεύµα της
ενδοηπειρωτικής και υπερπόντιας µετανάστευσης, το ποσοστό που παρέµεινε στην
Ελλάδα ήταν αρκετά σηµαντικό, έτσι ώστε να κρατήσει τους δείκτες της
µετανάστευσης σε χαµηλότερα επίπεδα.
Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η «έκθεση µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων
που δηµοσιεύτηκε το 1947 και που αναφέρει ότι η παλιννόστηση της εποχής ήταν
πολύ µικρότερη από την αποδηµία, αλλά έφτασε κατά την περίοδο 1900-1924 στο
µισό περίπου των αναχωρήσεων» (Η. Έµκε - Πουλοπούλου, 1986:40) λόγω της
εισόδου των προσφύγων.
Έτσι από το στάδιο αυτό θα λέγαµε ότι µπαίνουµε στη σύγχρονη
µεταναστευτική κίνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την έντονη κινητικότητα των
πληθυσµών.
Το 1922 αρχίζει η τρίτη και τελευταία υποπερίοδος της δεύτερης περιόδου η
οποία θα διαρκέσει µέχρι την έκρηξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Στη διάρκεια
λοιπόν αυτής της υποπεριόδου παρατηρείται µείωση αλλά και αλλαγή στην
κατεύθυνση της ελληνικής µετανάστευσης από τις ΗΠΑ προς τον Καναδά, την
Αυστραλία και τις Αφρικανικές χώρες. Αιτία αυτής της στροφής είναι η οικονοµική
κρίση των ΗΠΑ και η εφαρµογή του συστήµατος ποσοστώσεων, δηλαδή ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος των εισερχοµένων (Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:32-33).
Ωστόσο, µετά την οικονοµική κρίση της περιόδου 1929-1932 ο κύριος όγκος
των Ελλήνων µεταναστών εγκαταλείπει τις υπερπόντιες χώρες και κατευθύνεται προς
τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, κατά το διάστηµα 1932-1939 περίπου οι µισοί εκείνων
που µετανάστευσαν είχαν προορισµό χώρα της Ευρώπης (46%), µια σηµαντική
επίσης αλλά κάπως µικρότερη οµάδα είχε προορισµό χώρα της Μεσογείου (40%) και
µια ακόµη µικρότερη οµάδα τις ΗΠΑ (14%). Ανάλογα είναι τα ποσοστά και στην
παλιννόστηση. ∆ηλαδή, περισσότεροι από τους µισούς παλιννοστούντες είχαν
προέλευση χώρα της Ευρώπης (56%) και πολύ λιγότεροι χώρα της Μεσογείου (31%)
και τις ΗΠΑ (12%) (Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:27).
Το πιο σηµαντικό στοιχείο αυτής της περιόδου είναι ότι για πρώτη φορά στην
ιστορία της ελληνικής µετανάστευσης η «καθαρή µετανάστευση» είναι µηδενική
λόγω της εξισορρόπησης µετανάστευσης και παλιννόστησης. Το φαινόµενο αυτό
παρατηρείται από το 1922 ως το 1940 καταρχάς λόγω της εισόδου των προσφύγων
από την οθωµανική αυτοκρατορία, αλλά και της παλιννόστησης λόγω της
οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ παραµονές του Β’ παγκοσµίου
πολέµου (Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:33).
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Γ’ Περίοδος 1940-1988
Η τρίτη περίοδος ξεκινάει µε την έκρηξη του Β’ παγκοσµίου πολέµου κατά τη
διάρκεια του οποίου δεν έχουµε ούτε µετανάστευση ούτε παλιννόστηση µόνο µείωση
του πληθυσµού που προκάλεσε η αύξηση των θανάτων, καθώς και εσωτερική
µετανάστευση από την ύπαιθρο προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, µε συνέπεια τη
διόγκωση του πληθυσµού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Η. Έµκε Πουλοπούλου, 1986:44).
Η µεταπολεµική µετανάστευση των Ελλήνων ξεκινά από το 1946 µε κύριο
προορισµό µέχρι το 1959 τις υπερπόντιες χώρες, την Αυστραλία και τον Καναδά σε
ποσοστό 61% και λιγότερο τις ΗΠΑ (39%).
Ωστόσο στο διάστηµα αυτό και συγκεκριµένα από το 1946-1954 µια
πραγµατική πληγή για τη χώρα είναι ο εκπατρισµός των πολιτικών προσφύγων µετά
την ήττα της Αριστεράς στον εµφύλιο πόλεµο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Κ. Λαφίτης (όπως αναφέρεται στο Η. Έµκε Πουλοπούλου, 1986:44) υπολογίζει ότι το πλήθος των πολιτικών προσφύγων που
εγκατέλειψαν τη χώρα υπερβαίνει τα 100.000 άτοµα.
Συνεπώς, σε αυτή την περίοδο η οικονοµική µετανάστευση σε συνδυασµό µε
τον εκπατρισµό Ελλήνων για πολιτικούς λόγους οδήγησε σε καθαρή µετανάστευση,
ενώ η παράλληλη παλιννόστηση των Ελλήνων της Αιγύπτου η οποία ξεκίνησε από το
1949 λόγω της δυσµενούς για τους Έλληνες πολιτικής του καθεστώτος του Νάσερ
(Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:36), δεν στάθηκε ικανή να εξισορροπήσει το
µεταναστευτικό κύµα της εποχής. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 η
µεταναστευτική κίνηση ακολουθεί τις προπολεµικές µεταναστευτικές κινήσεις του
πληθυσµού µας χωρίς ιδιαίτερες ποσοτικές ή µορφολογικές αλλαγές.
Από το 1960, όµως, το µεταναστευτικό ρεύµα αλλάζει κατεύθυνση και µορφή.
Ως προς την κατεύθυνση αυτή τη φορά στρέφεται προς τη ∆υτική Ευρώπη και
συγκεκριµένα, το 84% των µεταναστών µεταναστεύει προς την Οµοσπονδιακή
Γερµανία. Ως προς τη µορφή χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και µεγάλη
κινητικότητα των µεταναστών, οι οποίοι έχουν τη τάση να µεταναστεύουν, να
παλιννοστούν και να µεταναστεύουν εκ νέου (Λ.Μ. Μουσούρου, 1991:48). Αιτία
αυτής της κινητικότητας είναι η γρήγορη αλλαγή των πολιτικό-οικονοµικών
συνθηκών τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και τις χώρες προέλευσης (βλ. επίσης Μ.
∆αµανάκης, 1987:37).
Συγκεκριµένα από το 1960 ως το 1966 έχουµε το µεγάλο άνοιγµα προς τις
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης λόγω της ανάγκης για ταχύρυθµη ανασυγκρότηση των
κατεστραµµένων οικονοµιών τους, µε κορύφωση την τριετία 1962-1965, κατά την
οποία η δηµογραφική αυτή αιµορραγία υπερκέρασε τη φυσική αύξηση του
πληθυσµού, παρά τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου το 19631964 και ενθάρρυνε το επαναπατρισµό λίγων εκατοντάδων πολιτικών προσφύγων (Η.
Έµκε - Πουλοπούλου, 1986:50).
Την ορµή αυτής της µετανάστευσης κατόρθωσε να ανακόψει µόνο η
οικονοµική ύφεση της ∆. Γερµανίας το 1966, µε αποτέλεσµα να έχουµε µείωση της
µετανάστευσης κατά τα έτη 1967-1968 και κάποια µικρή αύξηση της παλιννόστησης.
Σύντοµα όµως η ελληνική αποδηµία αναθερµαίνεται ύστερα από την άνοδο των
οικονοµικών δραστηριοτήτων των χωρών υποδοχής της ∆υτικής Ευρώπης κατά τα
έτη 1969-1970 ( Μ. Παπαδάκης - Κ. Τσίµπος, 1990:65).
Παράλληλα από το 1966 αρχίζει νέο κύµα µετανάστευσης προς τις ΗΠΑ που
θα διαρκέσει µέχρι το 1980 λόγω της παραχώρησης από τις αµερικάνικες
κυβερνήσεις άδειας εισόδου στους συγγενείς των αµερικανών πολιτών (Ι.Κ.
Χασιώτης,1993:134).
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Ωστόσο από το 1971 ο αριθµός των µεταναστών µειώνεται συνεχώς και το
1974 φτάνει στο σηµείο κατά το οποίο η µετανάστευση εξισορροπείται µε την
παλιννόστηση. Έτσι στα επόµενα χρόνια έχουµε υπεροχή της παλιννόστησης, δηλαδή
«καθαρή παλιννόστηση».
Συγκεκριµένα, κορύφωση της παλιννόστησης παρατηρείται κατά τη χρονική
περίοδο 1973-1977 στην οποία εντάσσεται και ο επαναπατρισµός µεγάλου αριθµού
πολιτικών προσφύγων µετά τη µεταπολίτευση του 1974.
Τα αίτια που προκάλεσαν τον επαναπατρισµό διαφόρων οµάδων των
Ελλήνων της διασποράς, όπως άλλωστε και τα αίτια που προκάλεσαν τη
µετανάστευση, σχετίζονται περισσότερο µε την κατάσταση που επικρατούσε στις
χώρες υποδοχής και λιγότερο στην Ελλάδα.
Αυτό σηµαίνει ότι γενικότερα οι Έλληνες της διασποράς οδηγήθηκαν στην
παλιννόστηση λόγω της οικονοµικής ύφεσης, η οποία προκλήθηκε από το πέρας της
βιοµηχανικής ανασυγκρότησης των χωρών υποδοχής και την παγκόσµια ενεργειακή
κρίση. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η διόγκωση της ανεργίας η οποία έπληξε
πρώτα τους µετανάστες και τους ανάγκασε να στραφούν προς το εθνικό τους κέντρο.
Από την άλλη µεριά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Ελλάδα
διευκολύνει έµµεσα την παλιννόστηση µε στόχο την εισαγωγή κεφαλαίων και την
αντιµετώπιση της δηµογραφικής της στασιµότητας. Τα µέτρα, τα οποία παίρνουν οι
ελληνικές κυβερνήσεις, για να ενθαρρύνουν τον επαναπατρισµό των Ελλήνων της
διασποράς, είναι οικονοµικά κίνητρα, εργασιακές και στρατιωτικές διευκολύνσεις,
διασφάλιση ασφαλιστικών δικαιωµάτων, διάφορες διευκολύνσεις στη φοίτηση των
παιδιών στα ελληνικά σχολεία ή την ίδρυση σχολείων αποκλειστικά για τα παιδιά των
παλιννοστούντων κλπ.
Βέβαια, η παλιννόστηση των Ελλήνων µεταναστών τόσο από τις υπερπόντιες
χώρες όσο και από τη ∆υτική Ευρώπη, ενώ σε όλη τη δεκαετία του 1970 διατηρείται
σε υψηλά επίπεδα και υπεραναπληρώνει τη µείωση της φυσικής αύξησης του
πληθυσµού (Μ. ∆ρεττάκης,1996:13-14), στη δεκαετία του 1980 εξακολουθεί να
διατηρείται, αλλά µε µια πτωτική τάση (βλ. πίνακα 1), µε αποτέλεσµα η συµβολή της
στη φυσική αύξηση του πληθυσµού να είναι ίση µε τη (µειωµένη) φυσική αύξηση του
πληθυσµού (Μ. ∆ρεττάκης,1996:14).
Πίνακας 6.1: Καθαρή µετανάστευση (-) ή καθαρή παλιννόστηση (+), 1974-1993.
Έτη
1974
1975
1976
1977
1978

Πλήθος
-19.300
58.500
55.900
62.100
65.800

Έτη
1979
1980
1981
1982
1983

Πλήθος
41.500
50.100
7.000
10.000
9.000

Έτη
1984
1985
1986
1987
1988

Πλήθος
10.100
6.000
8.000
100
16.000

Έτη
1989
1990
1991
1992
1993

Πλήθος
18.100
55.000
87.250
60.117
56.127

Πηγή: Eurostat «Migration Statistics 1995»
Αιτία αυτής της µειωµένης παλιννόστησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1980, σύµφωνα µε την Ξ. Πετρινιώτη (1993:49), είναι το γεγονός ότι ο αριθµός
των Ελλήνων που διαµένουν ακόµη στη ∆υτική Ευρώπη έχει µειωθεί κατά πολύ από
τον αντίστοιχο των αρχών της δεκαετίας του 1970 και εποµένως και ο αριθµός
εκείνων που δυνητικά θα µπορούσαν να παλιννοστήσουν. Από την άλλη µεριά, η
παρατεταµένη στασιµότητα της ελληνικής οικονοµίας αλλά και η ελευθερία
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κυκλοφορίας των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά τον Ιανουάριο του
1988 µειώνουν τις προοπτικές παλιννόστησης για το άµεσο µέλλον.
Ωστόσο, κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 παρατηρείται αύξηση στους δείκτες της καθαρής παλιννόστησης (βλ.
πίνακα 6.1). Το φαινόµενο αυτό δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να συσχετιστεί µε
την παλιννόστηση των Ελλήνων µεταναστών, γιατί σύµφωνα µε τη Στατιστική
Επετηρίδα της Ελλάδας του 1996 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) η παλιννόστηση
µειώνεται συνεχώς - στην πενταετία 1977-1981 επέστρεψαν 238.680 άτοµα, ενώ στην
πενταετία 1985-1991 επέστρεψαν 161.188 άτοµα.
Έτσι η αύξηση αυτή στους δείκτες της «καθαρής παλιννόστηση» οφείλεται
στην είσοδο στη χώρα µας από το 1988, κυρίως, µεγάλου αριθµού Ελλήνων
οµογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία, αλλά και
αλλοδαπών τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και από τις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης, την Ασία και την Αφρική. Με αποτέλεσµα η
χρονιά αυτή, κατά τη γνώµη µας, να αποτελεί απαρχή µιας νέας περιόδου16, καθώς η
Ελλάδα αλλάζει πια χαρακτήρα και από χώρα αποστολής µεταναστών γίνεται χώρα
υποδοχής µεταναστών.

∆’ Περίοδος 1988 µέχρι σήµερα
Συγκεκριµένα, από το 1989 αρχίζει η αθρόα εισροή οµογενών Ελλήνων
(Ποντίων) από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για τους Έλληνες
που ζούσαν καταρχήν στα πλαίσια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και µετέπειτα της
Τουρκίας και που µε έµµεσο (φορολογικά µέτρα, εκτοπισµοί) ή µε άµεσο τρόπο
(αιµατηρούς διωγµούς, µαζικές απελάσεις) σε διάφορες χρονικές στιγµές της πρώτης
και της δεύτερης περιόδου του ελληνικού µεταναστευτικού κύκλου αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους και να καταφύγουν στη Σοβιετική Ένωση.
Βέβαια και εκεί κατά το τέλος της δεκαετίας του 1940 γνώρισαν τη σκληρότητα του
σταλινικού καθεστώτος, καθώς υποχρεώθηκαν σε νέα µετοικεσία προς τις
κεντροασιατικές δηµοκρατίες, κυρίως, το Ουζµπεκιστάν και το Καζαχστάν. Από τότε
οι Έλληνες των περιοχών αυτών δοκιµάστηκαν ξανά µετά την «περεστρόικα». Έτσι,
ενώ από τη µια µεριά διασφάλισαν σε εκείνους τους τόπους την εθνικό-πολιτιστική
τους αυτονοµία, από την άλλη τα οικονοµικά προβλήµατα και η διατάραξη της
ειρηνικής συµβίωσης µεταξύ των διαφόρων εθνικών οµάδων ώθησε αρκετούς απ’
αυτούς να αναζητήσουν καλύτερη ζωή στο εθνικό τους κέντρο αυτή τη φορά και να
µεταναστεύσουν προς αυτό (Ι.Κ. Χασιώτης,1993:129-132).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας από το Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης, το Τµήµα Εθνικής Ασφάλειας οι αφίξεις στη χώρα µας των
Ελλήνων οµογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από το 1990 ως το
1998 διαµορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 6.2.: Αφίξεις Ελλήνων οµογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης.
Έτη
Πλήθο
ς

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Σύνολ
ο
14.58 11.00 8.916 10.34 6.027 6.721 5.604 4.083 4.336 71.61
0
6
5
5

16

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι οι πληροφορίες µας γι’ αυτή την περίοδο είναι περιορισµένες, καθώς
πρόκειται για σύγχρονα γεγονότα για τα οποία δεν υπάρχει ακόµη αρκετή βιβλιογραφία. Οι
στατιστικές µας πηγές περιορίζονται στην απογραφή του 1991 και στα στοιχεία της Euro stat που είναι
µέχρι το 1993. Για τα υπόλοιπα χρόνια έχουµε αντλήσει τις πληροφορίες µας από την επικαιρότητα.
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Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
Από τον πίνακα 6.2. προκύπτει ότι από το 1990 ως τα τέλη του 1998 έχει
καταγραφεί η είσοδος 72.000 Ελλήνων οµογενών στη χώρα µας από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας της Γενικής
Γραµµατείας Παλιννοστούντων Οµογενών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης,
στο τέλος του 2000 περίπου 163.000 οµογενείς έχουν έρθει και εγκατασταθεί στη
χώρα µας (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, 2000:26).
Παράλληλα, από τα τέλη του 1990 µια άλλη οµάδα Ελλήνων οµογενών από
την Αλβανία εισρέει στη χώρα µας σε µεγάλα κύµατα λόγω των οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτικών προβληµάτων που προκάλεσε η απότοµη κατάρρευση του
παλαιού καθεστώτος.
Πρόκειται για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, µια περιοχή που κατά τη
διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός και που
βάσει εθνογραφικών κριτηρίων - γλώσσα, πολιτισµό, εθνική συνείδηση - άνηκε
δικαιωµατικά στην Ελλάδα. Ωστόσο, γενικότερες πολιτικές σκοπιµότητες των
µεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, επιδίκασαν την περιοχή αυτή στην Αλβανία καταρχήν
µε το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (4/17 ∆εκεµβρίου 1913) (το οποίο λόγο της
έκρηξης του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ποτέ δεν εφαρµόστηκε) και ουσιαστικά µε τη
∆ιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των Μεγάλων ∆υνάµεων στο Παρίσι
(9/11/1921). (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τοµ. ΙΕ’, 1978:8-15,86-89).
Παρά τη διαπιστωµένη ελληνικότητα των κατοίκων της Βορείου Ηπείρου, οι
ελληνικές κυβερνήσεις δεν ακολουθούν γι’ αυτούς την ίδια πολιτική µε τους Έλληνες
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.
Αυτό αποδεικνύει και η πληθώρα της βιβλιογραφίας που υπάρχει για τους Έλληνες
του Πόντου και οι έρευνες και τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται, για να
διευκολύνουν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, ενώ για τους Έλληνες
οµογενείς της Αλβανίας όλα αυτά είναι πενιχρά (βλ. Υπουργείο Μακεδονίας –
Θράκης, 2000, Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. Έκθεση Πεπραγµένων 1991-1995 και 1991-2001) .
Αυτό συµβαίνει, επειδή η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων είναι να
παραµείνουν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου στις εστίες τους για πολιτικούς και
οικονοµικούς λόγους. Έτσι οι ελληνικές κυβερνήσεις αποθαρρύνουν την είσοδό τους
στη χώρα και επιδιώκουν την επιστροφή τους στην Αλβανία. Μάλιστα δεν θα ήταν
υπερβολικό αν λέγαµε ότι ο όρος «λαθροµετανάστες», δηλαδή παράνοµοι
µετανάστες, λέγεται πιο εύκολα για τους Έλληνες οµογενείς από την Αλβανία παρά
για τους Έλληνες οµογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Συνεπώς, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθµός των Ελλήνων
οµογενών από την Αλβανία που αυτή τη στιγµή διαµένουν στην Ελλάδα, επειδή
αφενός στις περισσότερες περιπτώσεις η παραµονή τους είναι παράνοµη, αφετέρου
είναι δύσκολος ο διαχωρισµός τους από τους Αλβανούς17 που εισέρχονται στη χώρα.
Έτσι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Ανάπτυξης και Απασχόλησης
Ανθρώπινου ∆υναµικού που τα επεξεργάστηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο (ΕΠΑ
1999) οι Έλληνες οµογενείς και οι αλλοδαποί που αιτήθηκαν κάρτα παραµονής στην

17

Από το 1940 και έπειτα δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία για τους Έλληνες της Αλβανίας.
Υπολογίζεται ότι σε όλη την Αλβανία ζουν γύρω στους 300.000 Έλληνες και µόνο οι κάτοικοι των
περιοχών του Αργυροκάστρου, των Αγίων Σαράντα και του ∆έλβινου αναγνωρίζονται ως µειονοτικοί
(Κ. ∆ηµητριάδου - Χρηστίδου στο ΣΤ’ ∆ιεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδας,
1993:184).
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Ελλάδα το έτος 1997-98 ανέρχονται στους 228.858, δηλαδή το 64,91% των
αιτήσεων.
Έκτός, όµως, από την είσοδο στη χώρα Ελλήνων οµογενών από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία έντονη είναι και η παρουσία αλλοδαπών
από αυτές τις χώρες, αλλά και από άλλες χώρες της Ανατολικής και ∆υτικής
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
Το γενικότερο σύνολο των αλλοδαπών που ζουν σήµερα στη χώρα µας,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής της 18-3-2001 όπως επεξεργάστηκαν
από τον Μ. ∆ρεττάκη, ανέρχεται στους 800.000. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 376,5%
από το πλήθος των αλλοδαπών που είχαν καταγραφεί στην απογραφή του 1991 (Μ.
∆ρεττάκης, «Ρεθυµνιώτικα Νέα» 24-5-2002).
Μεταξύ των αλλοδαπών που ζουν νόµιµα στη χώρα µας είναι οι υπήκοοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι απολαµβάνοντας τη συνθήκη της ΕΟΚ, οι
αυτοαπασχολούµενοι από την 1/1/1981 και οι µισθωτοί από την 1/1/1988, µπορούν
ελεύθερα να κινούνται, να εργάζονται και να δουλεύουν σε οποιαδήποτε χώρα της
Κοινότητας εξασφαλίζοντας άδεια παραµονής και εργασίας για απεριόριστο χρονικό
διάστηµα. Η παρουσία µάλιστα στον ελλαδικό χώρο αυτής της κατηγορίας των
µεταναστών παρουσιάζει σταθερή αύξηση (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:25).
Ωστόσο εκείνη η κατηγορία που κάνει έντονο το πρόβληµα της
µετανάστευσης στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, είναι των
αλλοδαπών µεταναστών και προσφύγων που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα µας και
που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ανέρχονται σε
380.000 άτοµα18, ενώ άλλες αξιόπιστες πηγές τους υπολογίζουν γύρω στους 400.000
µε 450.000 άτοµα. Πρόκειται δηλαδή για µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων που δεν
µπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί από την ελληνική κοινωνία.
Οι αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας µε βάση την ανάλυση
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΕΠΑ, 1999), τα οποία προέκυψαν από
τις 352.632 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για χορήγηση άδειας παραµονής στην
Ελλάδα, είναι στο 64,91% αλβανικής προέλευσης, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ενώ
ακολουθούν µε µεγάλη απόσταση οι Βούγλαροι µε 6,53%, οι Ρουµάνοι µε 4,5%, οι
Πακιστανοί µε 3,17%, οι Ουκρανοί µε 2,64%, οι Πολωνοί µε 2,24%, οι Γεωργιανοί
µε 2,01% και οι Ινδοί 1,77%, οι Αιγύπτιοι µε 1,67%, οι Φιλιππινέζοι µε1,50%, οι
Μολδαβοί µε 1,16%, οι Σύριοι µε 0,92% και ένα ποσοστό 6,94% κατανέµεται µεταξύ
άλλων υπηκοοτήτων.
Μια τελευταία κατηγορία που η παρουσία της στον ελλαδικό και στον
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια
είναι αυτή των προσφύγων. Συγκεκριµένα, ενώ το 1980 οι ετήσιες αιτήσεις σε όλη
την Ευρώπη δεν ξεπερνούσαν τις 20.000, το 1992 έχουν φτάσει τις 560.000. Μάλιστα
οι χώρες υποδοχής των προσφύγων πιστεύουν ότι έχει µπερδευτεί η έννοια του
«πρόσφυγα» µε την έννοια του «οικονοµικού µετανάστη» που αναγκάζεται να
εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω φτώχειας (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:29).
Έτσι, σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές από τα 15.668 άτοµα (πηγή: Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης) που ζήτησαν άσυλο κατά την ενδεκαετία 1980-1991 µόνο στο 1/4
αναγνωρίστηκε η προσφυγική ιδιότητα και αυτοί ήταν στο 61% Τούρκοι, στο 24%
Πολωνοί, στο 5% Ρουµάνοι και το υπόλοιπο 10% άλλες εθνικότητες (Ξ. Πετρινιώτη,
1993:31), ενώ κατά την περίοδο 1991-98 οι αιτήσεις ασύλου ανέρχονται στις 17.004
(Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης).
18

Οι εθνικότητες και το πλήθος των αλλοδαπών που βρίσκονταν την 1/1/1999 στη χώρα µας νόµιµα ή
παράνοµα, σύµφωνα µε τα ανεπίσηµα στοιχεία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, παρουσιάζονται
στον Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος.
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Από την όλη παρουσίαση του ελληνικού µεταναστευτικού κύκλου προκύπτει
ότι η µετανάστευση σε όλες τις µορφές της συνδέεται άρρηκτα µε την εθνική ιστορία
της Ελλάδας. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η χάραξη µιας σοβαρής µεταναστευτικής
πολιτικής, γιατί ούτε µπορεί πια να αγνοηθεί η πληθώρα των µεταναστών που έχουν
εισρεύσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ούτε να ξεχαστεί το 1/3 των Ελλήνων
που ζουν στο εξωτερικό και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναγκαστούν οι πολίτες
του ελληνικού κράτους σε νέα αποδηµία.
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Πίνακας 6.3.: Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής µεταναστευτικής κίνησης.
Περίοδοι

Χρονολογίες
14ος αι.
15ος
16ος

Α’
ΠΕΡΙΟ
∆ΟΣ

17ος

Χώρα
Προέλευσης
Οθωµανική
Αυτοκρατορί
α
-//-

18

-//-//-

-//-//-

14ος - 1830

Ελλάδα
Β’
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1830-1940

1834-1846
1834-1861

1η Υποπερίοδος

1880-1920

3η Υποπερίοδος
1922-1940

Μετανάστες

Μετανάστευση (-) /
Παλιννόστηση (+)
_

Πρόσφυγες

_

Ιταλία
Αυστρία, Ρωσία,
Κριµαία,
Ουγγαρία
∆υτική Ευρώπη,
ΗΠΑ
Νότια Ρωσία,
Γεωργία, Αρµενία
∆υτική Ευρώπη

Πρόσφυγες

_
_

Πρόσφυγες
Πρόσφυγες

_

Μετανάστες

_

Μετανάστες

_

Κων/πολη,
Μικρά Ασία

Μετανάστες

_

Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

1913-1922

Μετανάστες

_

Μετανάστες

_

Αίγυπτος
Ν. Ρωσία,
Παράλια Ευξ.
Πόντου

Ελλάδα

Μετανάστες

Αν. Θράκη,
Μικρά Ασία,
Σερβία,
Βουλγαρία

Ελλάδα
Καναδά, Αυστραλία, Αφρική

1922-1929

Ελλάδα

1929-1932

ΗΠΑ

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευρώπη,
χώρες Μεσόγειου

1932-1939

Πρόσφυγες

1940-1988
1η Υποπερίοδος

Καθαρή
Μετανάστευση

Μετανάστευση

_
+

Μετανάστευση

_
Μετανάστες
Παλιν/ντες

Εξισορρόπηση
+
_

Μετανάστες

Μετανάστευσης
Παλιννόστησης

0
_

Ελλάδα
Ελλάδα

Αυστραλία,
Καναδά, ΗΠΑ
Αν. Ευρώπη

Μετανάστες

1946-1959
1946-1954

Πρόσφυγες

_

1949

Αίγυπτος

Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

1960-1966

Ελλάδα

Μετανάστες

_

1963-1964

Αν. Ευρώπη

∆υτ. Ευρώπη
(Γερµανία)
Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

1966-1967

∆υτ. Ευρώπη
(Γερµανία)

Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

1969-1970

Ελλάδα

Ελλάδα

Μετανάστες

_

1940-1970

Σχόλια
Μεµονωµένες
περιπτώσεις

Καθαρή

1940-1946

Γ’
ΠΕΡΙΟ
∆ΟΣ

Συνολική
Μεταναστευτική
Κίνηση

Καθαρή

ΗΠΑ

2η Υποπερίοδος
1880-1922

Οθωµ. Αυτόκρατορία, Ελ.
Παροικίες
Ελλάδα
Οθωµ. Αυτοκρατορία,

1830-1880

Ιταλία, Γαλλία,
Βρετανικά νησιά

Ιδιότητα
Μετακινούµενων

Ιταλία

-//ος

Χώρα
Υποδοχής

Αναγκαστική
φυγή
Σποραδική
φυγή
Αναγκαστική
φυγή
Αναγκαστική
φυγή
Ενθάρρυνση
για εποικισµό
Εκπαιδευτική
µεταν/ση
Οικονοµική
µεταν/ση
Μικρή παλιννόστηση
Οικονοµική
µεταν/ση
Ενθάρρυνση
για εποικισµό
Μαζική
µεταν/ση
∆ηµογραφική τόνωση
για την
Ελλάδα
Οικονοµική
µεταν/ση
Οικονοµική
ύφεση στην
Ευρώπη
Οικονοµική
ανάκαµψη
στην Ευρώπη
Μηδενική
µεταν/ση

Καθαρή
Μετανάστευση

Εµφύλιος
πόλεµος
Έµµεση
δίωξη
∆ηµογραφική αφαίµαξη
Επιστροφή
προσφύγων
Οικονοµική
κρίση στην
Ευρώπη
Οικονοµική
ανάκαµψη
στην Ευρώπη
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Περίοδοι

Χρονολογίες

2η Υποπερίοδος

1970-1980

1970-1988
1980-1988

1988
∆’
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1988 ως
σήµερα

1988
1988
1990

Χώρα
Προέλευσης
∆υτ.
Ευρώπη
Υπερπόντιες
χώρες
∆υτ.
Ευρώπη
Υπερπόντιες
χώρες
Πρώην
Σοβιετική
Ένωση
Ε.Ο.Κ.
Αν. Ευρώπη,
Ασία,
Αφρική
Αλβανία

Χώρα
Υποδοχής

Ιδιοτητα
Μετακινούµενων

Μεταναστευση (-) /
Παλιννόστηση (+)19

Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

Συνολική
Μεταναστευτική
Κίνηση

Έντονη
παλιννόστηση
Καθαρή
Παλιννόστηση

Ελλάδα

Παλιν/ντες

+

Ελλάδα

Οµογενείς

+
Καθαρή

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Μετανάστες
Παράνοµοι
Μετανάστες

+

Οµογενείς

+

+

Σχόλια

Παλιννόστηση

Άτονη
παλιννόστηση

Ελλάδα
χώρα
υποδοχής
µεταναστών

Πηγή: Ο πίνακας είναι απόρροια του κεφαλαίου 6.1. και συντάχθηκε από εµάς µε βάση
τη βιβλιογραφία αυτού του κεφαλαίου.

19

Αριθµητική απεικόνιση της στήλης αυτής από το 1974 -1993 αποδίδεται µε τον Πίνακα 6.1.
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6.2. Μετανάστευση προς την Ελλάδα
Η Ελλάδα, όπως φάνηκε και στην παρουσίαση του προηγούµενου κεφαλαίου,
υπήρξε χώρα εξαγωγής εργατικού δυναµικού προς τις παραδοσιακές µεταναστευτικές
χώρες, κυρίως Αµερική, Καναδά, Αυστραλία και κατά τη δεκαετία του 1960 προς τη
Γερµανία.
Τα τελευταία, όµως, χρόνια διάφορες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές
αλλαγές σε διεθνές επίπεδο προκάλεσαν την αλλαγή της φοράς του µεταναστευτικού
ρεύµατος και µετέβαλλαν την Ελλάδα σε χώρα υποδοχής µεταναστών.
Συγκεκριµένα, οι οµάδες που από την αρχή της δεκαετίας του 1970
εισέρχονται στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες µετανάστες µε τις οικογένειές τους που
παλιννοστούν, Έλληνες οµογενείς της ελληνικής διασποράς που εγκαταλείπουν τα
πατρογονικά τους, αλλά και αλλοδαποί από διάφορα µέρη της γης, οικονοµικοί
µετανάστες και πρόσφυγες, άλλοι µε άδειες παραµονής και εργασίας και άλλοι χωρίς,
που καλύπτουν σε κάποιο βαθµό της ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Πρόκειται στην ουσία για µια πληθώρα οµάδων που έχει κατακλύσει την
ελληνική κοινωνία µε ποικιλία στο πολιτισµικό, κοινωνικό και οικονοµικό τους
υπόβαθρο, προερχόµενοι από διάφορα µορφωτικά και εκπαιδευτικά επίπεδα, µε
πολλές διαβαθµίσεις στο βαθµό κατοχής της ελληνικής γλώσσας και βίωσης του
ελληνικού πολιτισµού και φυσικά µε διαφορετικές προσδοκίες για τη ζωή τους στην
Ελλάδα.
Όλες αυτές τις οµάδες θα προσπαθήσουµε να τις κατηγοριοποιήσουµε και να
τις παρουσιάσουµε στα υποκεφάλαια που ακολουθούν.
6.2.1. Παλιννοστούντες από αγγλόφωνες και γερµανόφωνες χώρες
6.2.1.1.
Αίτια της παλιννόστησης
Η µετανάστευση προς την Ελλάδα ξεκινά µε την παλιννόστηση των Ελλήνων
µεταναστών από τις ευρωπαϊκές και υπερπόντιες χώρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1970 και του 1980 αρχικά σε έντονους ρυθµούς και αργότερα σε
χαµηλότερους τόνους Έλληνες µετανάστες επιστρέφουν στην πατρίδα τους.
Υπολογίζεται ότι το 40% των Ελλήνων µεταναστών παλιννόστησε (Νικ. Πατινιώτης,
1990:223). Μάλιστα µέσα από τους αριθµούς προκύπτει ότι µεγαλύτερη είναι η
παλιννόστηση από τον ευρωπαϊκό χώρο παρά από τις υπερπόντιες χώρες (Νικ.
Πατινιώτης, 1990:222), καθώς η µετανάστευση προς τις υπερπόντιες χώρες είναι
µονιµότερη και µε οικογενειακό χαρακτήρα (Γ.Γ.Α.Ε., 1992:25-26).
Οι διάφοροι ερευνητές στην προσπάθειά τους να µελετήσουν τα αίτια τόσο
της µετανάστευσης όσο και της παλιννόστησης δεν χρησιµοποίησαν µια
συγκεκριµένη θεωρία και µεθοδολογία, αλλά ανάλογα µε την ειδικότητά τους
µελέτησαν το θέµα από διαφορετική προσέγγιση. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Η. Έµκε Πουλοπούλου (1986:111-122) οι οικονοµολόγοι χρησιµοποίησαν δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις, την νεοκλασική µακροοικονοµική και µικροοικονοµική και την
µαρξιστική - λενινιστική προσέγγιση που πηγάζουν από τους αντίστοιχους τρόπους
σκέψης.
Η πρώτη θεωρία στηρίζεται στη θεωρία της προσφοράς και ζήτησης
εργατικής δύναµης. Πιο συγκεκριµένα, «η έλλειψη εργατικής δύναµης σε µια περιοχή
µπορεί να καλυφθεί από εργατικά χέρια που προέρχονται από άλλη περιοχή» (Η.
Έµκε - Πουλοπούλου ,1986:112).
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Έλληνες οικονοµολόγοι (όπως ο Ζολώτας, ο Lianos κλπ.) οι απόψεις των
οποίων εντάσσονται στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης θεωρούν, σύµφωνα µε τη
συγγραφέα, ότι η ανεργία, η υποαπασχόληση και το χαµηλό εισόδηµα της Ελλάδας
είναι συνάρτηση της αποδηµίας, ενώ η παλιννόστηση αποτελεί συνάρτηση των
οικονοµικών συνθηκών της χώρας υποδοχής, όπως η αύξηση της ανεργίας, οι
αλλαγές της τεχνολογίας και η ανάγκη διατήρησης µιας ισορροπίας ανάµεσα στον
ντόπιο πληθυσµό και τους µετανάστες.
Η µαρξιστική - λενινιστική προσέγγιση βασίζεται στην άποψη του Μαρξ,
σύµφωνα µε την οποία κάθε τρόπος παραγωγής έχει το δικό του νόµο κίνησης του
πληθυσµού και στο νόµο που υποστήριζε ο Λένιν για την ανισοµερή οικονοµική και
πολιτική ανάπτυξη.
Τις θεωρίες αυτές, όπως υποστηρίζει η Η. Έµκε - Πουλοπούλου (1986:120122), χρησιµοποίησαν Έλληνες επιστήµονες, για να εξηγήσουν τα αίτια και τις
επιπτώσεις της µετανάστευσης εργατών από τις µεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα την
Ελλάδα προς τις αναπτυγµένες οικονοµίες της ∆υτικής Ευρώπης, εντάσσοντας αυτή
τη µορφή της µετανάστευσης στο ευρύτερο σύστηµα εξάρτησης της περιφέρειας από
το κέντρο.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, η νεοκλασική και η µαρξιστική
προσέγγιση δεν καταφέρνουν στο βαθµό που τα καταφέρνει η κοινωνιολογική θεωρία
της προσέλκυσης (ή έλξης) - απώθησης να κατανοήσουν τη µετανάστευση και την
παλιννόστηση και να ερµηνεύσουν τους οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς,
δηµογραφικούς, πολιτισµικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη
διαδικασία του µεταναστευτικού κύκλου.
Στα πλαίσια της προσέγγισης της προσέλκυσης (ή έλξης) - απώθησης
διάφοροι δηµογράφοι και κοινωνιολόγοι διακρίνουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση για µετανάστευση και παλιννόστηση σε παράγοντες που
συνδέονται µε τη χώρα υποδοχής (Χ.Υ.), σε παράγοντες που συνδέονται µε τη χώρα
προέλευσης (Χ.Π.) και σε προσωπικούς παράγοντες.
Σε µακροοικονοµικό και µακροκοινωνικό επίπεδο πρωταρχικός παράγοντας
απώθησης από τη Χ.Υ. και βασική αιτία παλιννόστησης ήταν η αύξηση της ανεργίας
και της υποαπασχόλησης που προκάλεσε η οικονοµική κρίση των βιοµηχανικών
χωρών της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης20, η οποία άρχισε το 1973 και οδήγησε στο
κλείσιµο των συνόρων στους ξένους εργάτες και την αλλαγή πολιτικής απέναντι
στους µετανάστες (Η. Έµκε - Πουλοπούλου ,1986:191).
Ένας άλλος παράγοντας απώθησης ήταν η γενικότερη µεταναστευτική
πολιτική για τους µετανάστες στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, και κυρίως στη
Γερµανία, η οποία δεν επέτρεψε στους φιλοξενούµενους εργάτες να αισθανθούν
πολίτες των χωρών αυτών, καθώς η πολιτογράφηση21 αλλοδαπών ήταν η εξαίρεση
µάλλον παρά ο κανόνας (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:47).
Παράλληλα, στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται
µια ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη η οποία συµβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών
ζωής ολόκληρου του πληθυσµού και ιδιαίτερα του αγροτικού. Έτσι, η οικονοµική

20

Αναφερόµαστε κυρίως στην περίπτωση των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης επειδή αφενός στις
υπερπόντιες χώρες δεν αναπτύχθηκαν ανάλογοι παράγοντες απώθησης µεταναστών, οπότε και τα αίτια
της παλιννόστησης αναζητούνται σε άλλους παράγοντες, κυρίως οικογενειακούς (Γ.Γ.Α.Ε., 1992:39)
και αφετέρου οι περισσότεροι παλιννοστούντες ήταν µετανάστες στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης
(Βλ. Νικ. Πατινιώτης, 1990:222).
21
Το θέµα της πολιτογράφησης αλλοδαπών απασχολεί ακόµη τους Γερµανούς (Βλ. «Το Βήµα»,
17/1/1999:Α38).
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ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας µετά το 1974
ενθαρρύνουν την απόφαση για παλιννόστηση (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:46).
Επιπλέον, παράγοντες έλξης των παλιννοστούντων αποτελούν και τα µέτρα
που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπως
δασµολογικές διευκολύνσεις, πιστωτικές και φορολογικές διευκολύνσεις, µεταφορά
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, αλλαγή της νοµοθεσίας για τη
στρατολογία, προώθηση της επαγγελµατικής επανένταξης των παλιννοστούντων και
µέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Παρ’
όλα όµως αυτά τα µέτρα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν υιοθέτησαν µια συγκεκριµένη
πολιτική προσέλκυσης (Η. Έµκε - Πουλοπούλου ,1986:200-207).
Ωστόσο, ενώ οι διάφοροι ερευνητές συµφωνούν ως προς τους παράγοντες που
ώθησαν τον κόσµο να µεταναστεύσει (οικονοµικοί παράγοντες απώθησης από τη
χώρα προέλευσης πρωτίστως και δευτερευόντως ανάλογοι παράγοντες προσέλκυσης
από τις χώρας υποδοχής), δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών αν η
µεταπολεµική παλιννόστηση είναι αποτέλεσµα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
ή της ύφεσης ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Η Η. Έµκε - Πουλοπούλου (1986:200) αναφέρει ότι ο Μ. Νικολινάκος (1974)
δεν µπορεί να πάρει θέση πάνω στο δίληµµα, ενώ η µελέτη του ΚΕΠΕ υποστηρίζει
ότι οι καλές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας ενισχύουν την
παλιννόστηση.
Πάνω σε αυτό το θέµα εµείς υποστηρίζουµε ότι τα αίτια της παλιννόστησης
ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση της. Σε περιόδους δηλαδή εντάσεων και κρίσης στις
χώρες υποδοχής (Χ.Υ.) κατά τις οποίες η παλιννόστηση είναι συχνά αναγκαστική και
επιβεβληµένη, τα άτοµα φτάνουν στην απόφαση να παλιννοστήσουν, αφού
συνεκτιµήσουν τις ευρύτερες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες των χωρών
υπδοχής µε τις ατοµικές και οικογενειακές τους συνθήκες διαβίωσης στις χώρες
υποδοχής Πιο συγκεκριµένα, στη µεταπολεµική παλιννόστηση βασική αιτία ήταν η
οικονοµική ύφεση και η µεταναστευτική πολιτική των χώρών υποδοχής της ∆υτικής
Ευρώπης, ενώ η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας διευκόλυνε απλώς αυτούς που
ήδη είχαν αποφασίσει να παλιννοστήσουν. Γιατί παρά την οικονοµική κρίση στην
Ευρώπη αρκετοί, οι οποίοι είχαν ήδη εξασφαλισµένη δουλειά ή δεν είχαν αποφασίσει
να παλιννοστήσουν για διάφορους υποκειµενικούς λόγους, δεν παλιννόστησαν. Σε
περιόδους, όµως, φυσιολογικών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών στις Χ.Υ., όπου η
παλιννόστηση είναι θεληµατική, τότε η απόφαση εξαρτάται κυρίως από τους
προσωπικούς (µικροκοινωνιολογικούς) παράγοντες του καθενός (βλ. Μ. ∆αµανάκης,
1987:161-162) και τα αίτια είναι λιγότερο οικονοµικά, καθώς οι παλιννοστούντες
προέρχονται συνήθως από οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες (Γ.Γ.Α.Ε., 1992:39).
Οι µικροκοινωνιολογικοί παράγοντες που σε περιόδους ύφεσης λειτουργούν
ως βασικοί παράγοντες έλξης για την παλιννόστηση είναι οικογενειακοί λόγοι, λόγοι
υγείας, οι σπουδές των παιδιών αλλά και η νοσταλγία για την πατρίδα.
Καταρχάς, οι οικογενειακοί λόγοι αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα κίνητρα
παλιννόστησης. Πιο συγκεκριµένα, δυσκολίες πρόσκλησης και εγκατάστασης της
οικογένειας στο εξωτερικό, ή δυσκολία δηµιουργίας οικογένειας στο εξωτερικό,
προβλήµατα ενότητας ή αρµονικής διατήρησης της οικογένειας, η εκπαίδευση των
παιδιών είναι µερικοί από τους λόγους επιστροφής για αρκετούς µετανάστες (Η.
Έµκε - Πουλοπούλου, 1986:224).
Επίσης, στις έρευνες που έχουν γίνει για την παλιννόστηση ένας σηµαντικός
αριθµός ατόµων αναφέρει ως βασικό λόγο επιστροφής λόγους υγείας, εξοντωτικές
συνθήκες εργασίας και ψυχική κούραση ως απόρροια της µη ικανοποιητικής ένταξης
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στην κοινωνική κυρίως ζωή της χώρας υποδοχής (Η. Έµκε - Πουλοπούλου,
1986:225).
Ακόµη, οι σπουδές, η ανατροφή των παιδιών και η απόκτηση ελληνικής
ταυτότητας για πολλούς γονείς είναι λόγος επιστροφής.
Τέλος, σηµαντικός παράγοντας έλξης είναι η νοσταλγία και η αγάπη για την
πατρίδα που είτε µέσα από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού είτε από την
επιδίωξη των µεταναστών για συχνές επισκέψεις και επικοινωνία µε την πατρίδα
τους, αλλά και λόγω του βάρους που φέρει η ταυτότητα του ξένου, οι
συναισθηµατικοί δεσµοί µε την πατρίδα διατηρούνται ισχυροί και ωθούν πολλούς
µετανάστες στον επαναπατρισµό. Η επιθυµία, βέβαια, της επιστροφής είναι τέτοια
που οι παλιννοστούντες συνήθως παραβλέπουν το ασθενές κράτος πρόνοιας και την
ελλιπή υγειονοµική περίθαλψη (Η. Έµκε - Πουλοπούλου ,1986:228-331 και Ξ.
Πετρινιώτη, 1993:46-47).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαµε ότι η παλιννόστηση είναι µέρος του κύκλου
της µετανάστευσης, δεδοµένου ότι κάθε µεταναστευτικό ρεύµα προκαλεί ένα
αντίστροφο ρεύµα παλιννόστησης, ενώ σε ατοµικό επίπεδο η ιδέα της επιστροφής
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προϋπόθεση της αναχώρησης. Οι λόγοι που ωθούν στην
πραγµατοποίηση αυτής της πρωταρχικής ιδέας άλλοτε οφείλονται κυρίως στις
οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες των χωρών υποδοχής, όπως συνέβη στη δεκαετία
του 1970 µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, και άλλοτε οφείλονται στις ατοµικές και
οικογενειακές συνθήκες διαβίωσης του µετανάστη, όταν η µετανάστευση έχει
µονιµότερο χαρακτήρα, όπως στις υπερπόντιες χώρες.
6.2.1.2.

Επιπτώσεις της παλιννόστησης

Η παρουσία στον ελλαδικό χώρο των παλιννοστούντων από τις ευρωπαϊκές
και υπερπόντιες χώρες προκάλεσε µάλλον ευνοϊκές επιπτώσεις, παρόλο που η χώρα
δεν είχε αναπτύξει µια συγκεκριµένη πολιτική προς την κατεύθυνση µιας
επιτυχηµένης επανένταξης των παλιννοστούντων στη χώρα προέλευσής τους.
Από δηµογραφική άποψη η συντριπτική πλειοψηφία των παλιννοστούντων
προέρχεται από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (61%), µόνο το 44% είχε σαν χώρα
προέλευσης τη Γερµανία, ενώ το 24% προέρχεται από τις υπερπόντιες χώρες (Ν.
Πετρόπουλος, 1990:90).
Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή των παλιννοστούντων οι έρευνες
δείχνουν (Ν. Πετρόπουλος, 1990:91) ότι εγκαθίστανται κυρίως στις αστικές περιοχές.
Συγκεκριµένα, η περιοχή της πρωτεύουσας και η Μακεδονία απορρόφησαν το 68%
των παλιννοστούντων. Μάλιστα ένα µεγάλο µέρος (50%) από τη Γερµανία
εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία - γι’αυτό και τα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
που λειτούργησαν στη Θεσσαλονίκη ήταν γερµανόφωνα - ενώ οι παλιννοστούντες
από τις υπερπόντιες χώρες εγκαταστάθηκαν κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας
(όπου λειτουργούν τα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» για παλιννοστούντες
µαθητές από αγγλόφωνες χώρες), στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου.
Σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα των παλιννοστούντων η
συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες. Μάλιστα περισσότεροι
παλιννοστούντες από τις ευρωπαϊκές χώρες εντάσσονται στον ενεργό πληθυσµό, ενώ
συνήθως οι παλιννοστούντες από τις υπερπόντιες χώρες έρχονται µετά τη
συνταξιοδότησή τους καθώς έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να µεταφέρουν τις
συντάξεις τους (Γ.Γ.Α.Ε., 1992:42).
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Μεταξύ των παλιννοστούντων υπάρχουν υψηλά επίπεδα µόρφωσης και
εξειδίκευσης. Αυτό οφείλεται στο µεγάλο βαθµό των φοιτητών που αποδήµησαν,
καθώς και στο γεγονός ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στις Χ.Υ. φρόντισαν να
σπουδάσουν (Ν. Πετρόπουλος, 1990:93).
Όσο για τα επαγγέλµατα που επιλέγουν να ασκήσουν µε τον ερχοµό τους
στην Ελλάδα είναι σε µεγάλο βαθµό η δηµιουργία δικής τους επιχείρησης (Κ.
Κασιµάτη, 1984:56). Μάλιστα ο Ν. Πετρόπουλος, (1990:98-100) στην έρευνά του
παρατηρεί ότι αυτοί που ασχολήθηκαν στο εξωτερικό µε τον πρωτογενή και τον
τριτογενή τοµέα διατηρούν το επάγγελµά τους και στη χώρα προέλευσης (Χ.Π.), ενώ
αυτοί που ασχολήθηκαν µε το δευτερογενή τοµέα, δηλαδή, εργάτες σε βιοµηχανίες
και βιοτεχνίες, ερχόµενοι στην Ελλάδα αλλάζουν επαγγελµατικό τοµέα.
Η αλλαγή αυτή, σύµφωνα µε την Κ. Κασιµάτη (1984:57), οφείλεται αφενός
στη δυσαρέσκεια των ανθρώπων για τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο,
αφετέρου στο κοινωνικό προφίλ που έχει σχηµατίσει η κοινωνία της Χ.Π. για τον
επιτυχηµένο παλιννοστούντα, ο οποίος δεν µπορεί ερχόµενος στην Ελλάδα να είναι
εργάτης και πολύ περισσότερο να ασχολείται µε χειρωνακτικές εργασίες. Κοινωνικοί,
λοιπόν, είναι οι λόγοι για τους οποίους στις περισσότερες περιπτώσεις οι
παλιννοστούντες ανοίγουν δικές τους δουλειές.
Όσον αφορά, τέλος, στο κατά πόσο είναι επιτυχηµένη η επαναπροσαρµογή
των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία αυτό εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες - σύµφωνα µε την έρευνα των Κολλάρου - Μουσούρου (1980), η οποία
παραθέτεται στο βιβλίο της Κασιµάτη (1984:63-64) - όπως η εργασία (άµεση
εύρεση της εργασίας που επιθυµούν), ο τόπος διαµονής τους (καλύτερες συνθήκες
στα αστικά κέντρα), το φύλο των παλιννοστούντων (οι γυναίκες βλέπουν πιο θετικές
επιπτώσεις στη παλιννόστηση), η διάρκεια παραµονής τους στο εξωτερικό και την
εικόνα που έχουν σχηµατίσει για τη ζωή τους στη Χ.Υ. Παρόλ’ αυτά, όπως αναφέρει
η Κ. Κασιµάτη (1984:63-64), ο Unger (1981) στην ερευνά του διαπιστώνει ότι ένα
µεγάλο ποσοστό των παλιννοστούντων καταφέρνει µε την επιστροφή του στην
Ελλάδα να βελτιώσει την επαγγελµατική και κοινωνική του θέση και να ξεπεράσει
όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τα τυχόν ψυχολογικά προβλήµατα και τα προβλήµατα
προσαρµογής που του δηµιούργησε αυτή του η µετακίνηση.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαµε ότι η είσοδος στη χώρα Ελλήνων
παλιννοστούντων συνέβαλε καταρχήν στο να ξεπεραστεί κάπως η πληθυσµιακή
στασιµότητα και να ενισχυθεί η αγορά εργασίας µε µορφωµένα και εξειδικευµένα
άτοµα σε νέες, πιθανότατα, για την Ελλάδα ειδικότητες. Από οικονοµική άποψη
περισσότερο οι παλιννοστούντες από τις υπερπόντιες χώρες και λιγότερο οι
παλιννοστούντες από τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης έφεραν µαζί τους τα χρήµατα
που είχαν αποταµιεύσει και έκαναν επενδύσεις είτε σε κατοικίες είτε σε επιχειρήσεις
και συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας22 (Α.
Πετρινιώτη,1993:90). Τέλος, η επιτυχής ή µη προσαρµογή τους στην ελληνική
κοινωνία ήταν κατόρθωµα αποκλειστικά δικό τους, αφού η πολιτεία στην αρχή
βρέθηκε απροετοίµαστη αλλά και στη συνέχεια η βοήθειά της δεν ήταν ουσιαστική.
6.2.2. Οµογενείς Έλληνες «παλιννοστούντες» στην Ελλάδα
22

Η Κ.Κασιµάτη (1981:59-61) υποστηρίζει ότι η συµβολή των παλιννοστούντων στην οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας είναι µηδενική γιατί α)οι µετανάστες αποταµίευσαν τα χρήµατά τους στις Χ.Υ.
που ζούσαν, β) ερχόµενοι στην Ελλάδα επένδυσαν µεγάλα ποσά στις χώρες που είχαν µεταναστεύσει,
για να αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά και γ) δεν απέκτησαν ουσιαστική τεχνολογική εξειδίκευση,
καθώς µετανάστευσαν για να κερδίσουν χρήµατα και όχι για να µάθουν.
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6.2.2.1. Αίτια της παλιννόστησης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι,
µόλις ένιωσαν να κλονίζονται είτε οι οικονοµικές είτε οι κοινωνικές είτε οι πολιτικές
συνθήκες διαβίωσής τους στις χώρες στις οποίες διέµεναν είτε ως χώρες καταγωγής
τους είτε ως χώρες υποδοχής τους για πολλές γενιές, αναζήτησαν οικονοµική,
πολιτική και κοινωνική ασφάλεια στη µητρόπολή τους, την Ελλάδα.
Οι Κύπριοι, οι Έλληνες οµογενείς από την Τουρκία, την Αίγυπτο, την
Κεντρική και Νότια Αφρική, την Ασία, τις χώρες της πρώην Σ.Ε. και την Αλβανία
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία «παλιννοστούντων».
Οι Κύπριοι βρέθηκαν στην Ελλάδα όχι για οικονοµικούς λόγους, αλλά λόγω
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και την κατοχή του βορείου τµήµατος
του νησιού. Από τότε είναι πρόσφυγες στην Ελλάδα και ζουν γνωρίζοντας οι
περισσότεροι επιτυχία στη ζωή τους, ενώ ειδικές ρυθµίσεις τέθηκαν σε ισχύ για την
υποδοχή και εγκατάστασή τους στη χώρα (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:43-44).
Αλλά και οι Έλληνες της Αιγύπτου αναγκάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας
του 1950 να εγκαταλείψουν την πανάρχαια παροικία της Αλεξάνδρειας λόγω
πολιτικών ανακατατάξεων στη χώρα και των διώξεων που δέχτηκαν από την
κυβέρνηση του Νάσερ, η οποία απαγόρευσε στους αλλοδαπούς να κατέχουν
περιουσίες και για το λόγο αυτό εθνικοποίησε τις εταιρείες που ανήκαν σε αυτούς (Γ.
Μάρκου, 1995:41).
Παρόµοιοι λόγοι απώθησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, όπως
πυρπολήσεις, λεηλασίες και γενικότερα κλίµα φόβου και ανασφάλειας οδήγησαν
πολλούς Έλληνες οµογενείς που ζούσαν για αιώνες στην Τουρκία να εγκαταλείψουν
τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1960 και του 1970 πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις
λειτούργησαν ως παράγοντες απώθησης των ελλήνων οµογενών από χώρες της
Κεντρικής και Νότιας Αφρικής, καθώς και της Ασίας (Γ. Μάρκου, 199β:42).
Αλλά και για τους οµογενείς της πρώην Σοβιετική Ένωσης και της Αλβανίας
πολιτικοί ήταν στην ουσία οι λόγοι που τους ανάγκασαν στο τέλος της δεκαετίας του
1980 να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους και να αναζητήσουν καλύτερη ζωή στην
Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η πολιτική κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων της
Ανατολικής Ευρώπης επέφερε οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση, εθνικές και
πολιτικές συγκρούσεις που αποτέλεσαν τους βασικότερους λόγους απώθησης των
πολιτών που διέµεναν στα κράτη αυτά.
Ειδικότερα, όµως, αυτό που κυρίως ώθησε τους Έλληνες οµογενείς να
µεταναστεύσουν προς την Ελλάδα ήταν η επιθυµία που είχαν να ζήσουν στην πατρίδα
τους, επιθυµία που είχαν πάντοτε, αλλά που µόλις τα τελευταία χρόνια, µε την
πολιτική της «περεστρόικα» στη Σοβιετική Ένωση, το άνοιγµα των ελληνοαλβανικών
συνόρων, και τις πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις στις άλλες χώρες, µπόρεσε
να γίνει πραγµατικότητα (Κ. Κασιµάτη 1992:93).
Το πόσο έντονη ήταν η νοσταλγία για την πατρίδα τους φαίνεται από τους
αγώνες που κατέβαλαν για να διατηρήσουν - στο βαθµό που το κατάφεραν - τη
µειονοτική τους γλώσσα και τον πολιτισµό τους. Μάλιστα, η νοσταλγία της
επιστροφής στη «µητέρα - πατρίδα» είναι µεγάλη όταν το κοινωνικό περιβάλλον του
άτοµου είναι απωθητικό και εχθρικό (Α. Βακαλιός, 1997:146) και σε αυτή την
απειλητική κατάσταση (οικονοµικές δυσχέρειες, έξαρση του εθνικισµού) βρέθηκαν οι
ελληνικές µειονότητες τα τελευταία χρόνια, µε συνέπεια η εξιδανικευµένη εικόνα που
είχαν για την πατρίδα να φαντάζει σαν σανίδα-σωτηρίας.
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Άλλοι λόγοι που παρακίνησαν αρκετούς Έλληνες οµογενείς να µετοικήσουν
στην Ελλάδα ήταν η ανάγκη είτε να ακολουθήσουν γονείς, αδέλφια, παιδιά ή
υποκινούµενοι από το σύνδροµο της µειονότητας να µιµηθούν τους συγχωριανούς και
τους συµπατριώτες τους που είχαν αρχίσει να φεύγουν µη αντέχοντας να µένουν
µόνοι πίσω (Κ. Κασιµάτη 1992:93).
Άλλοι, τέλος, οµογενείς εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους,
προκειµένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ή για
να ενδυναµώσουν την εθνική ταυτότητα των παιδιών τους ή για να ζήσουν τα παιδιά
τους σε ασφαλέστερο κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό και θρησκευτικό περιβάλλον (Κ.
Κασιµάτη 1992:93).
6.2.2.2. Επιπτώσεις της παλιννόστησης
Η παρουσία στον ελλαδικό χώρο των Κυπρίων, των οµογενών από την
Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ασία, την Αφρική δεν δηµιούργησε ιδιαίτερα προβλήµατα
ούτε στην κοινωνική ζωή της χώρας ούτε στην οικονοµική ζωή.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι αυτοί οι παλιννοστούντες ήρθαν στην
Ελλάδα σε διάφορες χρονικές στιγµές και σε αριθµούς σχετικά ελεγχόµενους, ήταν
άτοµα µορφωµένα µε συνήθως οικονοµική και κοινωνική επιφάνεια στη χώρα στην
οποία ζούσαν και έφεραν µαζί τους κάποιες οικονοµίες, µε αποτέλεσµα η ένταξή τους
στην ελληνική κοινωνία να είναι ανώδυνη τόσο για τους ίδιους όσο και για την
ευρύτερη κοινωνία.
∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο µε τους οµογενείς από τις χώρες της πρώην
Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία, όπου οι αριθµοί είναι πλέον ανεξέλεγκτοι και
«κουβαλούν» πολλά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στους Έλληνες οµογενείς από την πρώην
Σοβιετική Ένωση είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα και εισέρχονται µε κατάλληλα
ταξιδιωτικά έγγραφα που τους έχει χορηγήσει το Ελληνικό Προξενείο. Για το λόγο
αυτό είναι και εύκολη η καταγραφή τους (Α. Πετρινιώτη, 1993:17) (Βλ. κεφάλαιο
6.1. Πίνακα 6.2).
Με τον ερχοµό τους στην Ελλάδα οι περισσότεροι εγκαθίστανται στα µεγάλα
αστικά κέντρα Αθήνας (60%) και Θεσσαλονίκης (15%) και λιγότερο στις περιοχές
της Βορείου Ελλάδας, όπως Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, ∆ράµα και
Κατερίνη (Κ. Κασιµάτη 1992:94), παρά την πρόθεση της ελληνικής πολιτείας να
εγκατασταθεί αυτή η οµάδα στην Ανατολική Θράκη, προκειµένου να ενισχύσει το
εκεί ελληνικό στοιχείο (Σχετικά µε τα µέτρα για την ένταξή τους βλ.
Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. Έκθεση Πεπραγµένων 1991-1995, M. Damanakis, 1992:30-49).
Η οµάδα αυτή από µορφωτική άποψη εµφανίζει υψηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο στην τριτοβάθµια και στη µέση γενική εκπαίδευση σε σχέση µε τον ελλαδικό
πολιτισµό (Κ.Κασιµάτη 1992:183). Οι µισοί είναι τεχνίτες και ηµι-ειδικευµένοι
εργάτες, σχεδόν το 1/3 απασχολείται στον τοµέα των υπηρεσιών και περίπου το 1/10
σε ελευθέρια επιστηµονικά επαγγέλµατα (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:92). Λόγω λοιπόν του
επαγγέλµατός τους οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν σε αστικές και όχι σε αγροτικές
περιοχές.
Ωστόσο, από οικονοµική άποψη η κατάστασή τους δεν είναι ιδιαίτερα καλή,
καθώς ερχόµενοι στην Ελλάδα οι κανονισµοί της χώρας προέλευσής τους δεν τους
επιτρέπουν να φέρουν µαζί τους παρά µόνο ένα µικρό χρηµατικό ποσό. Όµως,
µπορούν να πάρουν µαζί τους έπιπλα, ρούχα και άλλα αντικείµενα τα οποία µε την
είσοδο τους στην Ελλάδα τα πουλούν (είναι πια έντονη η παρουσία τους στις λαϊκές
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αγορές), για να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους, προκειµένου να αρχίσουν τη νέα
τους ζωή (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:91).
Έτσι η κακή οικονοµική τους κατάσταση από τη µια µεριά και η αδυναµία
επικοινωνίας τους στην ελληνική γλώσσα από την άλλη, οδηγεί τους οµογενείς από
τις χώρες της πρώην Σ.Ε. που διακρίνονται για το µορφωτικό τους και επαγγελµατικό
τους επίπεδο σε κοινωνική και επαγγελµατική περιθωριοποίηση και σε ένα υψηλό
βαθµό ετεροαπασχόλησης (Κ. Κασιµάτη, 1992:360).
Παρόλα, όµως, τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτή η οµάδα των
οµογενών υπάρχουν ελπίδες κοινωνικής και οικονοµικής τους ένταξης, καθώς
συµπεριλαµβάνονται σε εκείνους τους οµογενείς που η ελληνική πολιτεία τους
καλοδέχεται, στηρίζει τις προσπάθειες προσαρµογής τους, εντάσσοντάς τους σε
διάφορα προγράµµατα γλωσσικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ψυχολογικής
υποστήριξης κλπ.
Αντίθετα, οι Έλληνες οµογενείς από την Αλβανία δεν είναι ιδιαίτερα
ευπρόσδεχτοι στη χώρα µας, καθώς η επίσηµη ελληνική πολιτική είναι να
παραµείνουν στους τόπους καταγωγής τους. Προς αυτό το πνεύµα κινείται τόσο ο
δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας της Ελλάδας και δηµιουργεί έργα υποδοµής στις
µειονοτικές κυρίως περιοχές της Αλβανίας, αλλά και σε ολόκληρη την Αλβανία, έτσι
ώστε η ελληνική µειονότητα να επιστρέψει στις περιοχές της, να επενδύσει και να
πλουτίσει, συµπαρασύροντας σε ανάλογη ανάπτυξη ολόκληρη την Αλβανία (βλ.
«Οικονοµικός Ταχυδρόµος»,13/2/97).
Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι Έλληνες οµογενείς αλλά και
Aλβανοί βρίσκονται στη χώρα µας παράνοµα ή δεν έχουν άδεια παραµονής και
εργασίας πάνω από ένα µήνα (Ι. Ψηµµένος, 1995:87). Έτσι, στη δεκαετία του ’90
ήταν συνηθισµένο το φαινόµενο της σύλληψης και απέλασης από την Ελληνική
Αστυνοµία µεγάλου αριθµού Αλβανών πολιτών (ελληνικής ή αλβανικής καταγωγής)
οι οποίοι βέβαια λόγω της ανέχειας και της κακοµεταχείρισης στην Αλβανία
οδηγούνται και πάλι στην παράνοµη είσοδο στη χώρα µας (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:16).
Αυτή είναι και η αιτία που οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εγγεγραµµένοι στους
καταλόγους της Αστυνοµίας και των συνοριακών υπηρεσιών, όπως συµβαίνει µε τους
άλλους οµογενείς και µετανάστες που εισέρχονται στη χώρα µας, πράγµα που
καθιστά αδύνατη και την ακριβή καταµέτρησή τους.
Με τον ερχοµό τους στην Ελλάδα οι Έλληνες οµογενείς από την Αλβανία
αλλά και οι άλλοι Αλβανοί υπήκοοι εγκαθίστανται, κυρίως, στην περιοχή των
Ιωαννίνων, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα Μεσόγεια Αττικής. Μάλιστα µε
τους κατοίκους των Μεσογείων Αττικής, τον ντόπιο δηλαδή αρβανίτικο πληθυσµό,
έχουν πολλά κοινά εθνολογικά και γλωσσολογικά στοιχεία (Ι. Ψηµµένος, 1995:89).
Το γενικότερο εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν είναι υψηλό και µάλιστα θα
λέγαµε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναλφάβητοι ή ηµι-αναλφάβητοι.
Μάλιστα γλωσσικά λίγοι είναι εκείνοι από τους οµογενείς που γνωρίζουν σε
ικανοποιητικό βαθµό την ελληνική γλώσσα (Ι. Ψηµµένος, 1995:89).
Για το λόγο ότι µορφολογικά ανήκουν σε ένα πληθυσµό που ασχολείται
κυρίως µε τη γεωργία ερχόµενοι στην Ελλάδα όσοι εγκαθίστανται στην επαρχία
ασχολούνται µε αγροτικές εργασίες. Όσοι, όµως, εγκαθίστανται στα αστικά κέντρα
λόγω έλλειψης επαγγελµατικής εξειδίκευσης κινούνται σε ένα περιορισµένο φάσµα
δραστηριοτήτων, όπως καθαρισµοί κατοικιών ή κτιρίων, µεταφορές, οικοδοµές και
άλλες δραστηριότητες, που συνήθως πριν από την αύξηση του µεταναστευτικού
πληθυσµού γίνονταν από τους ίδιους τους πολίτες που σήµερα απασχολούν τους
µετανάστες είτε είναι οµογενείς είτε είναι αλλοδαποί και φυσικά µε αρκετά
µικρότερη αµοιβή (Ι. Ψηµµένος, 1995:175).
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Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή την οµάδα και δείχνει ότι πρόθεσή
της είναι η προσωρινή παραµονή στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι τα άτοµα που
εισέρχονται είναι κυρίως κάτω των 35 ετών και ως επί το πλείστον χωρίς τις
οικογένειές τους (Ι. Ψηµµένος, 1995:88). Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει τη µετεξέλιξη
της προσωρινότητας σε µονιµότητα.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι µεταξύ των οµογενών Ελλήνων που έχουν
εισέλθει στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη
δυσχερέστερη θέση τόσο από οικονοµική όσο και από κοινωνική, αλλά και
ψυχολογική θέση φαίνεται να είναι οι οµογενείς από την Αλβανία.
Αυτό οφείλεται στο ότι στην πλειοψηφία τους είναι άτοµα χαµηλού
µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου. Παράλληλα το ελληνικό κράτος τους
αντιµετωπίζει µε µια αρνητική διάθεση, αφού τους αποκλείει από τα διάφορα
προγράµµατα βελτίωσης των ορών διαβίωσης και εργασίας τους τα οποία
απευθύνονται κυρίως στους οµογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
καθώς η θέση της ελληνικής πολιτείας είναι να επιστρέψουν στην Αλβανία. Ωστόσο,
στη χώρα αυτή οι οικονοµικές και πολιτικές δυσχέρειες δεν έχουν ακόµη ξεπεραστεί.
Τέλος, η ελληνική κοινωνία µπορεί να αντιµετωπίζει µε περισσότερη
συµπάθεια τους οµογενείς από τους αλλοδαπούς, όµως ουσιαστικά η κοινωνική και
εργατική της στάση χαρακτηρίζεται από ξενοφοβία και υπερεκµετάλλευση απέναντι
σε κάθε ξένο στοιχείο είτε είναι οµογενής είτε είναι αλλοδαπός. Όλη αυτή η
κατάσταση δεν µπορεί παρά να δηµιουργεί σ’ αυτούς τους πληθυσµούς την αίσθηση
της εγκατάλειψης, της αποξένωσης, της αποµόνωσης και της απόγνωσης για το
αβέβαιο µέλλον, αλλά και ένα αίσθηµα πικρίας για το κοινωνικό και εργασιακό
περιβάλλον που δεν είναι φιλικό και δίκαιο απέναντί τους (Α.Κοιλιάρη, 1997:68-75).
6.2.3. Αλλοδαποί µετανάστες
6.2.3.1. Αίτια µετανάστευσης
Οι αλλοδαποί που τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα µπορούν να
διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
1. τους υπηκόους χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που εγκαθίστανται
και εργάζονται στη χώρα µας καλυπτόµενοι από την κοινοτική νοµοθεσία,
2. τους υπηκόους χωρών µη µελών της Ε.Ε. οι οποίοι µπορούν να εγκατασταθούν και
να εργαστούν νόµιµα στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις,
3. τους υπηκόους χωρών µη µελών της Ε.Ε. οι οποίοι εισέρχονται λαθραία ή / και
διαµένουν και εργάζονται παράνοµα στη χώρα µας και
4. τους πρόσφυγες οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα είτε µε την ιδιότητα αυτή είτε
λαθραία (Α. Κοιλιάρη, 1997:37).
Η παρουσία αυτών των αλλοδαπών στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια
είτε πρόκειται για νόµιµους είτε για παράνοµους είτε για κοινοτικούς είτε για µη
κοινοτικούς υπηκόους παρουσιάζει µια σταθερή ανοδική πορεία (Βλ. κεφάλαιο 6.1
και Παράρτηµα Πίνακα Π.1).
Οι λόγοι που ώθησαν καταρχήν πολλούς Ευρωπαίους, αλλά και άλλους
υπηκόους αναπτυγµένων κρατών µε προσόντα να ζήσουν στην Ελλάδα είναι κυρίως
οικονοµικοί. Ως παράγοντες έλξης λειτούργησαν κάποιες ελλείψεις στην προσφορά
για ορισµένες ειδικευµένες δουλειές υψηλού «διευθυντικού» ή τεχνικού
περιεχοµένου ή ακόµη περιεχοµένου «δηµοσίων σχέσεων» σε δουλειές του τοµέα
των υπηρεσιών που σχετίζονται µε αλλοδαπούς επισκέπτες (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:73).
Και βέβαια πρόκειται για καλά αµειβόµενες θέσεις.
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Άλλοι παράγοντες που έλκουν αυτή την οµάδα των αλλοδαπών είναι το ήπιο
κλίµα της Ελλάδας όπως επίσης οι ρυθµοί και οι συνθήκες ζωής.
Όσον αφορά στους υπόλοιπους µετανάστες που εισήλθαν νόµιµα στη χώρα
µας ως παράγοντες έλξης λειτούργησαν οι υψηλές απαιτήσεις σε χειρώνακτες
εργαζόµενους, οι πολλές ευκαιρίες απασχόλησης για ανειδίκευτους εργάτες, η µη
κάλυψη από τον ντόπιο πληθυσµό της προσφοράς για χαµηλόµισθη και χαµηλής
ειδίκευσης εργασία, καθώς και η έλλειψη νέων εργαζόµενων λόγω της χαµηλής
γονιµότητας και της προσπάθειας απόκτησης προσόντων από τους ντόπιους νέους,
για να βρουν δουλειά µε σταδιοδροµία (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:72-73).
Εκτός όµως από τους νόµιµα εργαζόµενους αλλοδαπούς, παρατηρείται το
φαινόµενο της εισόδου στη χώρα αλλοδαπών χωρίς άδεια παραµονής και εργασίας.
Πρόκειται για τους λεγόµενους «λαθροµετανάστες», εκ των οποίων οι περισσότεροι
προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Τρίτου Κόσµου.
Παράγοντες απώθησης των οµάδων αυτών από τις χώρες καταγωγής τους
είναι συνήθως η κακή πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί
σε αυτές, η οποία τους αναγκάζει σε µετανάστευση. Συγκεκριµένα, οι ανώµαλες
πολιτικές καταστάσεις, όπως δικτατορίες, πραξικοπήµατα κλπ. σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής ή διεθνείς και εµφύλιες συρράξεις, όπως στις
χώρες της πρώην Σ.Ε., το Λίβανο, το Ιράκ- Ιράν ώθησαν ένα µέρος του πληθυσµού
να επιλέξει τη λύση της µετανάστευσης, προκειµένου να εξασφαλίσουν σε αυτούς και
τα παιδιά τους ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης (Η. Έµκε - Πουλοπούλου, 1990).
Επίσης, η φτώχεια, η πείνα, το µικρό εισόδηµα, η ανεργία, η υποαπασχόληση,
οι χαµηλοί δείκτες ανάπτυξης είναι οι βασικές αιτίες µετανάστευσης από τις χώρες
του Τρίτου Κόσµου. Συχνά και οι ίδιες οι κυβερνήσεις ενθάρρυναν τη µετανάστευση
για να υπάρχει στη χώρα τους εισροή συναλλάγµατος (Η. Έµκε - Πουλοπούλου,
1990).
Άλλες αιτίες της αύξησης της οικονοµικής µετανάστευσης προς τις χώρες της
Κοινότητας είναι οι εξελίξεις στο πρώην ανατολικό µπλοκ και η φιλελευθεροποίηση
των οικονοµικών και πολιτικών συστηµάτων που δηµιούργησαν νέα µεταναστευτικά
ρεύµατα τα οποία πλήττουν κυρίως τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (∆. Καστορίδας,
1994:48).
Συγκεκριµένα, για την Ελλάδα, παράγοντας έλξης των παράνοµων
µεταναστών θεωρείται καταρχήν η γεωγραφική της θέση. Οι περισσότεροι
εισέρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό να µεταβούν στις παραδοσιακές χώρες υποδοχής
µεταναστών και συχνά βέβαια παραµένουν.
Ένας άλλος παράγοντας που προσελκύει κυρίως τους λαθραίους µετανάστες πέραν των όσων έχουµε αναφέρει για τους κανονικούς µετανάστες τα οποία ισχύουν
και για τους παράνοµους - είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο
ποσοστό προσωρινής εργασίας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, µετά την Ισπανία και
την Πορτογαλία (Ξ. Πετρινιώτη, 1993:74).
Τέλος, οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, όπως η τάση της
µείωσης του κόστους εργασίας, σε συνδυασµό µε τη µείωση των µισθών και η
λειτουργία της παραοικονοµίας βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης µε την µη
κανονική µεταναστευτική εργασία.
6.2.3.2. Επιπτώσεις της µετανάστευσης
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Όλοι οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη χώρα µας δεν αντιµετωπίζουν τα ίδια
προβλήµατα και δεν αντιµετωπίζονται το ίδιο από την πολιτεία και από τον ντόπιο
πληθυσµό.
Έτσι οι αλλοδαποί που προέρχονται από τις αναπτυγµένες χώρες και ιδιαίτερα
τις χώρες - µέλη της Κοινότητας έχουν συνήθως καλές ευκαιρίες απασχόλησης (οι
περισσότεροι ασκούν επιστηµονικά, διευθυντικά και ελεύθερα επαγγέλµατα), έχουν
πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς θεσµούς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, δεν
αντιµετωπίζουν στεγαστικό πρόβληµα, τα ατοµικά τους δικαιώµατα είναι
διασφαλισµένα και γενικά είναι αποδεκτοί από τον ντόπιο πληθυσµό (Γ. Μάρκου,
1995β:49).
Σε άσχηµη, όµως, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση βρίσκονται οι αλλοδαποί
που εισήλθαν στη χώρα παράνοµα, δεν έχουν κανονική δουλειά και απασχολούνται
περιστασιακά σε δουλειές που ο ντόπιος εργατικός πληθυσµός αρνείται να ασχοληθεί
(Α. Κοιλιάρη, 1997:39). Έτσι, ασχολούνται κυρίως µε χειρωνακτικές δουλειές, όπως
γεωργία, αλιεία, οικοδοµές, ορυχεία, κτηνοτροφία ή ως οικιακοί βοηθοί, νοσοκόµες,
καθαριστές κ.λπ. (Α. Καστορίδας, 1994:57). Σε γενικές γραµµές, δηλαδή,
ασχολούνται µε τα επαγγέλµατα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων, είναι κακοπληρωµένα και καθώς βρίσκονται παράνοµα
στη χώρα δεν έχουν και δεν ζητούν να έχουν κανένα είδος κοινωνικής ασφάλισης.
Ελάχιστοι µόνο έχουν καταφέρει να ξεφύγουν και ασχολούνται σε δουλειές
ανάλογες µε την επαγγελµατική και επιστηµονική τους κατάρτιση (Α. Κοιλιάρη,
1997:39), µε αποτέλεσµα ένα σηµαντικό µορφωτικό και επαγγελµατικό κεφάλαιο να
µένει εντελώς ανεκµετάλλευτο. Σε αυτό βέβαια συµβάλλει και η ελλιπής γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Στην ουσία, όµως, η πλειοψηφία των αλλοδαπών ιδιαίτερα των
παρανόµων αποτελεί ένα πειθήνιο εργατικό δυναµικό, το οποίο χωρίς να κοστίζει
τίποτα, αποφέρει τεράστια κέρδη στην ελληνική οικονοµία.
Ωστόσο, αυτή η ταξινόµησή τους στα κατώτερα µισθολογικά επαγγέλµατα µε
το χαµηλότερο κοινωνικό κύρος συνεπάγεται και την ένταξή τους στις κατώτερες και
ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις και τη συγκέντρωσή τους στις πιο υποβαθµισµένες
περιοχές. Ερχόµενοι, δηλαδή, στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν συνθήκες διαµονής και
διαβίωσής που δεν είναι για αυτούς οι αναµενόµενες. Με συνέπεια όλη αυτή η
κατάσταση εκµετάλλευσης και εξαθλίωσης που έχει επιβληθεί στο ξένο εργατικό
δυναµικό να το έχει εξαναγκάσει να ζει στο περιθώριο. Έτσι οι µετανάστες
γκετοποιούνται και αποµονώνονται από τα ζωτικά και δηµιουργικά ρεύµατα της
ελληνικής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ως κοινωνική οµάδα µε
αυξηµένη εγκληµατικότητα η οποία δεν είναι αναλογικά µεγαλύτερη από των
Ελλήνων συναδέλφων τους (Α. Καστορίδας, 1994:53).
Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, θα λέγαµε ότι οι µετανάστες στην Ελλάδα είτε
είναι οµογενείς είτε είναι αλλοδαποί δεν είναι ευπρόσδεκτοι από το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, το οποίο απλά τους ανέχεται γιατί πουλούν φτηνή εργατική
δύναµη. Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν µε το φόβο της απόλυσης ή της απέλασης
και αποτελούν πειθήνιο και υπερεκµεταλλευόµενο εργατικό δυναµικό.
Από την άλλη µεριά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στέλνουν µηνύµατα
κοινωνικού αποκλεισµού, προβάλλουν αρνητικά στερεότυπα και καλλιεργούν
ξενοφοβικές και ρατσιστικές συµπεριφορές ως συµπεριφορές άµυνας του ντόπιου
πληθυσµού απέναντι στις οµάδες των ξένων. Συνεπώς, η σχέση των Ελλαδιτών µε
όλες τις άλλες εθνοτικές οµάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα φαίνεται να οδεύουν σε
αδιέξοδο, κάτι που είναι επιζήµιο για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία.
Το ζητούµενο βέβαια σε µια τέτοια περίπτωση δεν είναι η άνευ όρων
αφοµοίωση του αλλοδαπού, αλλά η νοµιµοποίηση καταρχήν των αλλοδαπών που θα
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σήµαινε έλεγχο της µετανάστευσης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας του που θα σήµαινε εµπιστοσύνη προς τη χώρα υποδοχής και η
αντιµετώπισή του, τέλος, ως ισότιµου µέλους µε τους άλλους Έλληνες πολίτες, µε
δικαιώµατα δηλαδή και υποχρεώσεις, που θα σήµαινε και αναγνώριση της
πολυπολιτισµικής ελληνικής πραγµατικότητας και ωφέλεια του ευρύτερου συνόλου
από αυτή την κατάσταση (Α. Κοιλιάρη, 1997:68-75).
Η καθιέρωση αρχικά της «λευκής» και «πράσινης κάρτας» και η σχετική
διαδικασία νοµιµοποίησης των «λαθροµεταναστών», η οποία βρίσκεται τα τελευταία
χρόνια σε εξέλιξη, ίσως αποτελέσουν την απαρχή για τη δροµολόγηση των παραπάνω
µέτρων (σχετικά µε τη λευκή και την πράσινη κάρτα βλ. Ν 2434/1996, Π.∆.
358/1997, Π.∆. 359/1997 και την είσοδο και παραµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα βλ.
Ν. 2910/2002 και Ν. 3013/2002).
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7. Εκπαίδευση των παλιννοστούντων στην Ελλάδα
7.1. Θεσµικό πλαίσιο
7.1.0. Εισαγωγή
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 η πολιτεία θεσµοθετεί τα πρώτα εκπαιδευτικά
µέτρα, για να διευκολύνει την ένταξη των παιδιών των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών στα κανονικά σχολεία της χώρας ανταποκρινόµενη στην ανάγκη που
δηµιουργείται λόγω της παλιννόστησης.
Από τότε µέχρι σήµερα η ελληνική πολιτεία υιοθετεί διάφορες θεσµικές
ρυθµίσεις για τα παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα και που διαφέρουν πολιτισµικά
ή/και γλωσσικά από τα ντόπια παιδιά. Σε γενικές γραµµές, όµως, όπως θα δούµε από
την παρακάτω παρουσίαση, το πνεύµα στο οποίο κινούνται όλες οι ρυθµίσεις είναι η
αφοµοίωση των παιδιών µέσω κυρίως της µονογλωσσίας. Αυτή η εκπαιδευτική
στάση έρχεται σε αντίθεση µε το διεθνές προσκήνιο, όπως αναφέρει ο Jim Cummins
(1999:185), σύµφωνα µε το οποίο από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 υιοθετούνται
διάφορες µορφές προγραµµάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης, µε στόχο να ανατρέψουν
την εικόνα της σχολικής αποτυχίας αυτών των παιδιών.
Συγκεκριµένα, µελετώντας κανείς τα εκπαιδευτικά µέτρα που θεσπίζει η
ελληνική πολιτεία για τα παιδιά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών θα µπορούσε
να τα χωρίσει σε δύο µεγάλες κατηγορίες:
α) Θεσµούς που αναφέρονται στην άµεση ή έµµεση ένταξη των παιδιών στα σχολεία
της ελληνικής επικράτειας και
β) Θεσµούς που αναφέρονται στη δηµιουργία ξεχωριστών µορφών εκπαίδευσης.
Και στις δύο περιπτώσεις ο τελικός στόχος είναι η ένταξη των παιδιών αυτών
στην ελληνική κοινωνία, αλλά η προσπάθεια υλοποίησής του γίνεται µέσα από
διαφορετικές οδούς.
7.1.1. Άµεση ή έµµεση ένταξη των παιδιών στα
επικράτειας

σχολεία της ελληνικής

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Β.∆. 664/69) εµφανίζονται για πρώτη φορά
διατάξεις για την εκπαίδευση των παιδιών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών, οι
οποίες συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 σε µορφή Νόµων,
Προεδρικών, Νοµοθετικών ή Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, εγκυκλίων κ.λπ., µε στόχο να
διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών αυτών στα κανονικά σχολεία της χώρας.
Η πληθώρα των διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1970 (Β.∆. 664/69, Ν.∆. 695/70, Β.∆. 585/72, Π.∆. 417/77, Π.∆. 578/77, Π.∆.
117/78, Π.∆. 264/76) και η αναίρεση προγενέστερων από τη θεσµοθέτηση
µεταγενέστερων οδήγησε στην κωδικοποίησή τους σε ένα ενιαίο κείµενο στο Π.∆.
155/78 ( ΦΕΚ 33/ Α΄/21-2-78) το οποίο ισχύει µέχρι σήµερα.
Τα σηµαντικότερα σηµεία αυτού του Π.∆.23 είναι τα εξής:
Άρθρο 1 (Β.∆. 664/69)
Οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου που κατέχουν κάποιο αποδεικτικό
στοιχείο της σχολικής τους κατάστασης εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις
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Θεωρούµε σηµαντική την αναφορά στο συγκεκριµένο Π.∆. γιατί βάσει αυτού του Π.∆. λειτουργούν
και τα “Σχολεία Παλιννοστούντων” που εξετάζουµε.
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σε τάξη αντίστοιχη του αποδεικτικού τους τίτλου και κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους της φοίτησής τους δεν βαθµολογούνται στο µάθηµα των Ελληνικών.
Άρθρο 224 (Β.∆. 664/69 και Π.∆. 264/76)
Μαθητές που κατέχουν τίτλους σπουδών αντίστοιχων των σχολείων της
Μέσης Εκπαίδευσης για το πρώτο σχολικό έτος της φοίτησης τους δεν
βαθµολογούνται στα µαθήµατα των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών και στα
υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται µόνο προφορικώς και προάγονται, εφόσον
συγκεντρώσουν γενικό µέσο όρο τουλάχιστον 8. Κατά το δεύτερο σχολικό έτος
εξετάζονται προφορικά στα Νέα και στα Αρχαία Ελληνικά στα οποία
βαθµολογούνται µε βάση το 8 και στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται γραπτώς και
βαθµολογούνται µε βάση το 10.
Άρθρο 3 (άρθρο 3 του Β.∆. 664/69 και άρθρο 1 του Β.∆. 585/72)
Μαθητές που κατέχουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό ή απολυτήριο ξένου
σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης αντίστοιχο προς τα ελληνικά σχολεία µπορούν να
δώσουν κατατακτήριες, προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογικές
ελαφρύνσεις, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας να κατατάσσονται σε τάξη ανάλογη της
βαθµολογίας τους.
Άρθρο 4 (άρθρο 4 του Β.∆. 664/69)
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου
βάσει της διδασκαλίας µαθηµάτων και εξετάσεων στο στρατόπεδο των ελληνικών
δυνάµεων στη Λευκωσία της Κύπρου είναι δυνατόν να δώσουν προαγωγικές ή
απολυτήριες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή του
Σεπτεµβρίου στο πλησιέστερο σχολείο της κατοικίας τους, προκειµένου να τους
αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών τους.
Άρθρο 5 (άρθρο 2 του Β.∆. 585/72)
Μαθητές που κατέχουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό ή απολυτήριο σχολείου
Γενικής Εκπαίδευσης ∆ηµοτικής ή Μέσης, µετεγγράφονται χωρίς εξετάσεις µέχρι το
τρίτο δίµηνο σε αντίστοιχη, µε τους τίτλους τους, τάξη.
Άρθρο 6 (άρθρο 3 του Β.∆. 585/72)
Μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί το µάθηµα των Λατινικών απαλλάσσονται
από αυτό.
Άρθρο 7 (άρθρο 4 του Β.∆. 585/72)
Οι µετεγγραφόµενοι µαθητές λαµβάνουν ως ετήσια τελική βαθµολογία αυτή
που απέκτησαν κατά το διάστηµα φοίτησής τους στα ελληνικά σχολεία.
Άρθρο 8 (άρθρο 7 του Β.∆. 585/72)
Ο Υπουργός Παιδείας µπορεί µε απόφασή του να εγκρίνει την εµπρόθεσµη
εγγραφή µαθητών προερχόµενων από αναγνωρισµένο ελληνικό σχολείο του
εξωτερικού.
Άρθρο 9 (άρθρο του Π.∆. 417/77)
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Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Π. ∆. 128/1984 (ΦΕΚ 60/A/1984) το οποίο
συµπληρώθηκε µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την προαγωγή ή απόλυση των µαθητών.
Συγκεκριµένα, µαθητές που έχουν φοιτήσει σε σχολεία του εξωτερικού για πάνω από δύο χρόνια για
το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο όταν υστερούν σε ένα µέχρι τέσσερα
µαθήµατα και έχουν µέσο όρο όλων των µαθηµάτων 8, προάγονται, διαφορετικά παραπέµπονται σε
συµπληρωµατική εξέταση το Σεπτέµβριο στα µαθήµατα που υστερούν και σε περίπτωση που
αποτύχουν και πάλι επαναλαµβάνουν την ίδια τάξη. Ανάλογες διατάξεις θεσµοθετήθηκαν και για τους
µαθητές που φοίτησαν για λιγότερο από δύο χρόνια σε ξένα σχολεία του εξωτερικού ανεβάζοντας τη
βάση του µέσου όρου όλων των µαθηµάτων στο 10.
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Μαθητές που, λόγω της έκρυθµης κατάστασης που επικρατεί στις χώρες από
τις οποίες προέρχονται, αδυνατούν να προσκοµίσουν τίτλους της µαθητικής τους
κατάστασης µπορούν µε αίτησή τους να υποβληθούν σε κατατακτήριες εξετάσεις.
Άρθρο 10 (άρθρο 3 του Π.∆. 578/77)
Απόφοιτοι µαθητές από τα ελληνικά γυµνάσια του εξωτερικού εγγράφονται
στα ελληνικά λύκεια του εξωτερικού ύστερα από εισιτήριες εξετάσεις.
Άρθρο 11 (άρθρο 2 του Π.∆. 578/77)
Οµογενείς ή Έλληνες υπήκοοι ξένων σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης στα
οποία η διάρκεια φοίτησης είναι κατώτερη των 12 χρόνων, αλλά ο κατεχόµενος
τίτλος παρέχει το δικαίωµα εγγραφής στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
στην οποία ζουν, µπορούν µε αίτησή τους να λάβουν µέρος σε κατατακτήριες
εξετάσεις, προκειµένου να αναγνωριστεί ο τίτλος τους ως αντίστοιχος του
απολυτηρίου του ελληνικού λυκείου. Όσοι δεν επιθυµούν να δώσουν εξετάσεις
µπορούν να εγγραφούν σε τάξη αντίστοιχη των ετών φοίτησής τους σε ξένα σχολεία.
Άρθρο 12 (άρθρο 1 του Ν.∆. 695/70)
Μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία του εξωτερικού και επιθυµούν την
εγγραφή ή µετεγγραφή τους σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού
της χώρας θα πρέπει να υποβληθούν σε κατατακτήριες εξετάσεις.
Άρθρο 13 (άρθρο 59 του από 6-8/7/1955 Β.∆.)
Πτυχιούχοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών ξένων Πανεπιστηµίων µπορούν να
αποκτήσουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου εφόσον επιτύχουν στις απολυτήριες
εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωση
που αποτύχουν µπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα.
Από τη µελέτη των παραπάνω άρθρων βγαίνουν αβίαστα τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
1. Τα εκπαιδευτικά µέτρα που θεσπίζονται κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης
δεκαετίας, όταν η παλιννόστηση είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα, - βλέπε
πίνακα 6.1. κεφ. 6 - αναφέρονται κατά κόρον σε θέµατα εγγραφής,
βαθµολόγησης, απαλλαγής από κάποια µαθήµατα, κατάταξης σε τάξεις,
αναγνώρισης τίτλων σπουδών κλπ. Πρόκειται, δηλαδή, για θέµατα τυπικά,
οργανωτικής φύσης που σχετίζονται µε τις γενικότερες συνθήκες φοίτησης
των παιδιών και καθόλου για θέµατα εκπαιδευτικής φύσης που αφορούν
στο περιεχόµενο εκπαίδευσης αυτής της οµάδας µαθητών µε τις γλωσσικές
και πολιτισµικές ιδιαιτερότητές της.
2. Οι ρυθµίσεις που θα µπορούσαµε να πούµε ότι αναφέρονται σε
εκπαιδευτικά θέµατα διευρύνοντας κατά πολύ την έννοια του όρου είναι οι
βαθµολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τα παιδιά αυτά,
αναδύοντας ένα πνεύµα περισσότερο «φιλανθρωπίας» (βλ. Μ. ∆αµανάκης,
1997:57) παρά εκπαιδευτικής θωράκισης των παιδιών, ώστε να νιώσουν
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και κατ’ επέκταση στο νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
3. Η σταδιακή θέσπιση διαφόρων ρυθµίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας του ’70 δείχνει ότι η αθρόα είσοδος στη χώρα παλιννοστούντων
και αλλοδαπών θα πρέπει να αιφνιδίασε την ελληνική πολιτεία.
Αποτέλεσµα ήταν, λοιπόν, να µην υπάρχει εκπαιδευτικός σχεδιασµός για
τα παιδιά αυτών των οµάδων και ανάλογα µε τα προβλήµατα ή τις ανάγκες
που προέκυπταν από την παρουσία τους στα σχολεία να θεσπίζονται και τα
αντίστοιχα µέτρα.
4. Η συζήτηση σε επίπεδο θεσµών, σε όλη αυτή τη δεκαετία αλλά και στην
επόµενη, για την εκπαίδευση των παιδιών των παλιννοστούντων από
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µέρους της ελληνικής πολιτείας λειτουργεί και ως παρότρυνση για την
παλιννόστηση Ελλήνων της διασποράς, ώστε να ενδυναµώσουν την
ελληνική οικονοµία.
5. Η ένταξη των παλιννοστούντων µαθητών στις κανονικές τάξεις των
σχολείων έχει αρνητικές εκπαιδευτικές συνέπειες αφενός για τους
παλιννοστούντες µαθητές και αφετέρου για τους ντόπιους. Όσον αφορά
στους παλιννοστούντες µαθητές η “εµβύθιση” σε µια µονόγλωσση τάξη µε
µόνη γλώσσα διδασκαλίας µια γλώσσα άγνωστη σε αυτούς και χωρίς καµία
παροχή εξειδικευµένης βοήθειας τούς υποχρεώνει σε σχολική αποτυχία.
Από την άλλη µεριά η παρουσία τέτοιων µαθητών µέσα στην τάξη παρ’
όλες τις καλές προσπάθειες του δασκάλου της τάξης αποτελεί τροχοπέδη
για τους ρυθµούς και την ποιότητα εκµάθησης των άλλων, ντόπιων
µαθητών.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα εκπαιδευτικά µέτρα που ελήφθησαν στη
διάρκεια της δεκαετίας του 1970 για τα παιδιά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών
ήταν πολύ επιφανειακά, καθώς η πολιτεία αφενός “αγνοούσε” τα προβλήµατα της
σχολικής καθηµερινότητας αυτών των µαθητών και αφετέρου θεωρούσε ότι η ένταξη
και η προσαρµογή τους στα σχολεία της χώρας ήταν υπόθεση δική τους και των
οικογενειών τους (Γ. Μάρκου, 1996:32-33). Έτσι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
υιοθετώντας «τη λογική της πίστωσης του χρόνου και της µείωσης των απαιτήσεων
στόχευε στην αφοµοίωση» (Μ. ∆αµανάκης 1997:57).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 θεσµοθετούνται αντισταθµιστικά
µέτρα, όπως είναι η ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Φροντιστηριακών
Τµηµάτων (Φ.Τ.) που θα λέγαµε ότι ασχολούνται πιο ουσιαστικά µε την εκπαίδευση
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών σε σχέση µε τις ρυθµίσεις της
δεκαετίας του ’70.
Το 1980 µε υπουργική απόφαση δίνεται άδεια στα σχολεία να δηµιουργήσουν
Τ.Υ., ενώ το 1983 µε το άρθρο 45 του Ν. 1404 (ΦΕΚ 173/Α’) νοµοθετούνται τόσο οι
Τ.Υ. όσο και τα Φ.Τ. Το άρθρο αυτό το 1990 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
N.1894 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-90) και βάσει αυτού του άρθρου το 1994 εκδίδεται µια
υπουργική απόφαση (Φ2/378/Γ1/1124) όπου δίνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε
την ίδρυση και τη λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ.
Συνοπτικά οι ρυθµίσεις που ορίζονται στην παραπάνω Υ.Α. είναι οι εξής:
1. «Στις Τ.Υ. ή στα Φ.Τ. που ιδρύονται για τους παλιννοστούντες µπορούν να
εντάσσονται και αλλοδαποί µαθητές που φοιτούν σε σχολεία της Α’/θµιας και
Β’/θµιας εκπαίδευσης.
2. Για να ενταχθεί ένας µαθητής σε Τ.Υ. ή Φ.Τ. απαιτούνται:
∆ήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει το παιδί του Τ.Υ. ή Φ.Τ.
Το επίπεδο της Νεοελληνικής Γλώσσας να µην επιτρέπει στο παιδί να
παρακολουθήσει το πρόγραµµα της τάξης στην οποία έχει γραφτεί.
3. ∆ιδακτικό Προσωπικό
Στις Τ.Υ. διδάσκουν είτε µόνιµοι εκπαιδευτικοί είτε αναπληρωτές είτε ωροµίσθιοι.
Στην Α’/θµια εκπαίδευση µε πλήρες ωράριο και στη Β’/θµια µε πλήρες ωράριο ή για
τη συµπλήρωση του κανονικού τους ωραρίου. Όσον αφορά τους ωροµίσθιους
διδάσκουν µε ωράριο που καθορίζεται από τη σύµβασή τους.
Στα Φ.Τ. διδάσκουν µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και αν αυτό δεν είναι
δυνατόν προσλαµβάνονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή ιδιώτες που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα, ως ωροµίσθιοι.
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Η γνώση της γλώσσας της χώρας προέλευσης, η παρακολούθηση σχετικών
σεµιναρίων, η προηγούµενη διδακτική εµπειρία σε Τ.Υ. ή Φ.Τ. και η διδακτική
εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού λογίζονται ως προσόντα επιλογής.
Για την κάλυψη ειδικών αναγκών, όπως η διδασκαλία της γλώσσας και του
πολιτισµού της χώρας προέλευσης, η διδακτική, παιδαγωγική, ψυχολογική και
κοινωνική υποστήριξη των παιδιών, µπορούν να προσλαµβάνονται µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή ιδιώτες που
διαθέτουν τα προσόντα. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη.
Με ευθύνη του Σχολικού Συµβούλου οργανώνονται επιµορφωτικά σεµινάρια για
όσους εργάζονται σε Τ.Υ. ή Φ.Τ. και στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνονται
συναντήσεις για τον απολογισµό και την αξιολόγηση.
4. Λειτουργία Τ.Υ.
Για να δηµιουργηθεί Τ.Υ. ο µικρότερος αριθµός µαθητών είναι 9 και ο
µεγαλύτερος 17.
Η Τ.Υ. λειτουργεί ως παράλληλη τάξη και διδάσκονται τα µαθήµατα του επίσηµου
αναλυτικού προγράµµατος προσαρµοσµένου στις διδακτικές ανάγκες και
δυνατότητες των συγκεκριµένων µαθητών.
Εφόσον εξασφαλιστεί εκπαιδευτικός µε τα κατάλληλα προσόντα µπορεί να
διδάσκεται η γλώσσα και ο πολιτισµός της χώρας προέλευσης πέραν του αναλυτικού
προγράµµατος για 2 ή 3 ώρες την εβδοµάδα.
5. Λειτουργία Φ.Τ.
Ο µικρότερος αριθµός µαθητών που χρειάζεται για να δηµιουργηθεί Φ.Τ. είναι 3
και ο ανώτερος 8.
Στα Φ.Τ. παρέχεται πρόσθετη βοήθεια και λειτουργούν εκτός κανονικού ωραρίου
ως 8 ώρες την εβδοµάδα.
Η κατανοµή των ωρών διδασκαλίας κατά µάθηµα, οι ώρες λειτουργίας, καθώς και
η χρήση διδακτικού υλικού καθορίζεται από το σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε
το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων.
6. Εποπτεία - Παιδαγωγική καθοδήγηση.
Την ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. έχει ο
διευθυντής και ο οικείος προϊστάµενος.
Την ευθύνη για την κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την
έκδοση σχολικών βιβλίων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των µαθητών, καθώς και
την παραγωγή κατάλληλου εποπτικού υλικού την έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Την ευθύνη για την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
καθώς και της σύνταξης και εφαρµογής προγραµµάτων διδασκαλίας και χρήσης
υλικού σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό την έχει ο σχολικός σύµβουλος».
Η ίδρυση των Τ.Υ. και των Φ.Τ. κινείται στο πλαίσιο της “αφοµοιωτικής αντισταθµιστικής” εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ανάγκη για δηµιουργία Τ.Υ. και Φ.Τ.
προέκυψε από τη στιγµή που οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών υποβάθµισαν τα προβλήµατα αυτών των
παιδιών, τα οποία επιφέρει η ένταξή τους σ’ ένα νέο κοινωνικο-πολιτισµικό
περιβάλλον, στο επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης (Γ. Μάρκου, 1996:33). Ως άµεση
λοιπόν λύση προέκυψε η ταχύρρυθµη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είτε κατά
τη διάρκεια του κανονικού προγράµµατος διδασκαλίας (Τ.Υ.) είτε µετά το πέρας των
µαθητών υπό τη µορφή ενισχυτικής διδασκαλίας (Φ.Τ.).
Επίσης, από την παραπάνω Υ.Α. δεν φαίνεται να προβλέπεται δηµιουργία
ειδικών διδακτικών βιβλίων ή υιοθέτηση διδακτικών µεθόδων διδασκαλίας της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, πράγµα που θα βοηθούσε πολύ τους εκπαιδευτικούς
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στο έργο τους και θα έκανε και πιο αποτελεσµατικό το θεσµό ίδρυσης αυτών των
τάξεων.
Όσον αφορά στη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας
προέλευσης των µαθητών, παρόλο που θεσµικά δίνεται αυτή η δυνατότητα (βλ. παρ.3
και 4 της Υ.Α.), στην πράξη από όσο γνωρίζουµε, σύµφωνα και µε το Μ. ∆αµανάκη
(1997:60-61), αυτή η διάταξη είναι ανενεργής. Αλλά κι αν ακόµα διδάσκονταν, η
διδασκαλία τους δεν θα ήταν αποδοτική, καθώς η παραµονή των παιδιών σε αυτές τις
τάξεις είναι από λίγους µήνες µέχρι 2 χρόνια και ένα τέτοιο µέτρο δεν προβλέπεται
για τις κανονικές τάξεις των ελλαδικών σχολείων, όπου εντάσσονται στη συνέχεια οι
µαθητές των Τ.Υ και των Φ.Τ.25.
Συνεπώς θα λέγαµε ότι αυτή η ρύθµιση, όπως και η όλη λειτουργία των Τ.Υ.
και των Φ.Τ., αποτελούν µέσο για την όσο πιο γρήγορη προσαρµογή των παιδιών στις
«κανονικές τάξεις» του ελληνικού σχολείου και την αφοµοίωσή τους από αυτές.
Το 1999 θεσπίζεται νέα Υ.Α. (Φ10/20/Γ1/708/7-9-99) για την ίδρυση και
λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων. Ωστόσο, δεν
αναφερόµαστε διεξοδικά σε αυτή για το λόγο ότι την περίοδο που πραγµατοποιήθηκε
η έρευνά µας στα Σ.Π.Α., οι Τ.Υ. οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενό της
λειτουργούσαν βάσει της προηγούµενης Υ.Α. του 1994.
Παρόλα αυτά πιστεύουµε ότι η φιλοσοφία της νέας Υ. Α. του 1999 δεν
διαφέρει πολύ από την παλαιότερη, εκείνη δηλαδή του 1994. Και αυτό επειδή, ενώ
επικαλείται τη διαπολιτισµική αγωγή, δεν φροντίζει για τη διατήρηση της πρώτης
γλώσσας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στους οποίους απευθύνεται.
Όσον αφορά στο λεγόµενο «µάθηµα της γλώσσας και της κουλτούρας των χωρών
προέλευσης» το αναιρεί από τη θέσπισή του, καθώς το καθιστά προαιρετικό και εκτός
του Ωρολογίου Προγράµµατος.
7.1.2. ∆ηµιουργία ξεχωριστών µορφών εκπαίδευσης: «Σχολεία Αποδήµων
Ελληνοπαίδων»
Το 1931 συστήνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεχωριστά σχολεία στα
οποία θα φοιτούν συγκεκριµένες οµάδες του µαθητικού πληθυσµού. Έτσι µε το Ν.
4862 (ΦΕΚ 2/Α/7-1-31) ορίζονται ως “Ξένα Σχολεία” τα ιδιωτικά σχολεία, όπου
έχουν δικαίωµα να φοιτούν µαθητές ξένης υπηκοότητας που ζουν στη χώρα µας. Η
φοίτηση παιδιών ελληνικής ιθαγένειας απαγορεύεται ρητώς σε αυτά τα σχολεία.
Στη συνέχεια το 1974 ψηφίζεται το Ν.∆. 339 (ΦΕΚ 61/Α/11-3-74) σύµφωνα
µε το οποίο ιδρύεται Γυµνάσιο αποκλειστικά για τους Απόδηµους Ελληνόπαιδες µε
Μαθητική Εστία.
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό Ν.∆. ιδρύεται στην Αθήνα ηµερήσιο εξατάξιο
Γυµνάσιο Αρρένων µε την ονοµασία “Γυµνάσιο Αρρένων Αποδήµων Ελληνοπαίδων”
µε σκοπό “την επί τη βάσει των αξιών του Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισµού
διαπαιδαγώγησιν και µόρφωσιν των Ελληνοπαίδων εξωτερικού”. Ο σκοπός ίδρυσης
αυτού του σχολείου είναι η διαπαιδαγώγηση των οµογενών Ελληνοπαίδων µε τα
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης των συνταγµαταρχών
να καλλιεργήσουν την εθνική ταυτότητα στους Έλληνες της διασποράς.
Στο Γυµνάσιο αυτό θα εγγράφονται χωρίς εξετάσεις και ύστερα από απόφαση
του ΥΠΕΠΘ Ελληνόπαιδες εξωτερικού απόφοιτοι αναγνωρισµένων ελληνικών ή
25

Αναλυτικότερη παρουσίαση του θεσµού των Τ.Υ. και των Φ.Τ. παραθέτει στο βιβλίο του ο
Μ.∆αµανάκης (1997) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση. Αθήνα:Gutenberg.
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ξένων δηµοτικών σχολείων του εξωτερικού - και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις του
εσωτερικού - ισότιµων των ελλαδικών δηµοτικών σχολείων, οι οποίοι διακρίθηκαν
για το ήθος και την αφοσίωσή τους στην αξία του ελληνικού και χριστιανικού
πολιτισµού. Όσον αφορά στο Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραµµα, τη σύνθεση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, αναφέρει το
συγκεκριµένο Ν.∆. ότι θα οριστούν αργότερα µε ανάλογες Υ.Α. και Π.∆. τα οποία ως
το 1979 δεν διατυπώθηκαν.
Έτσι, το συγκεκριµένο σχολείο µε τη µορφή που οριζόταν στο Ν.∆., δηλαδή
Γυµνάσιο Αρρένων Αποδήµων Ελληνοπαίδων µε Μαθητική Εστία, ποτέ δεν
λειτούργησε.
Ωστόσο το 1979 σε µια προσπάθεια να καταστεί ενεργό το Ν.∆. 339/74
ψηφίζεται το Π.∆. 870 (ΦΕΚ 250 /Α/ 9-11-79) µε το οποίο συστήνονται θέσεις
διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών στο Γυµνάσιο και το Λύκειο
Αποδήµων Ελληνοπαίδων, όπου πλέον δεν γίνεται λόγος για Μαθητική Εστία.
Ούτε όµως και αυτό το Π.∆. στάθηκε ικανό για να προχωρήσει η τότε
κυβέρνηση στην ίδρυση και λειτουργία Γυµνασίου και Λυκείου Αποδήµων
Ελληνοπαίδων. Έτσι το συγκεκριµένο Π.∆. παρέµεινε εν ισχύ, αλλά ανενεργό µέχρι
το 1984 όπου το άρθρο 7 του Π.∆. 435 το καταργεί, ενώ στην ουσία θα λέγαµε ότι το
αντικατέστησε .
Έτσι τελικά µε το Π.∆. 435/84 (ΦΕΚ 154/ Α /10-10-84) ιδρύονται και
λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» στην
Αττική για τα παιδιά των απόδηµων Ελλήνων από αγγλόφωνες χώρες και µε το Π.∆.
369/85 (ΦΕΚ 131 /Α/ 27-7-85) στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά των απόδηµων
Ελλήνων από γερµανόφωνες χώρες.
Μάλιστα η θέσπιση και των δύο Π.∆. όχι µόνο έγινε βάσει του Ν.∆. 339/74,
αλλά θα λέγαµε ότι πρόκειται για τα Π.∆., τα οποία είχαν προαναγγελθεί στα άρθρα 4
και 10 του Ν.∆. ότι θα εκδοθούν, προκειµένου να ρυθµίσουν «τα της συνθέσεως του
εκπαιδευτικού προσωπικού του Γυµνασίου Αποδήµων Ελληνοπαίδων», τη
δυνατότητα «να ιδρυθεί Γυµνάσιο Θηλέων Αποδήµων Ελληνοπαίδων ... και
∆ηµοτικά Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων...».
Την άποψη αυτή την ισχυροποιεί και το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.∆. 435/84 κατά
το οποίο δεν ιδρύει αλλά µετονοµάζει το εξατάξιο Γυµνάσιο Αρρένων Αποδήµων
Ελληνοπαίδων που είχε ήδη ιδρυθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 339/74,
σε 1ο µικτό Γυµνάσιο και 1ο µικτό Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων. Σχετικά όµως
µε αυτή την κίνηση πιστεύουµε ότι τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που ψηφίζονται από
δηµοκρατικές κυβερνήσεις και στηρίζονται σε χουντικά νοµοθετικά διατάγµατα
δείχνουν έλλειψη πολιτικής ευθιξίας των αρµοδίων νοµοθετών.
Ωστόσο, επειδή τα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» και συγκεκριµένα τα
Σχολεία της Αττικής είναι το αντικείµενο της έρευνάς µας, θεωρούµε σκόπιµο να
παραθέσουµε επακριβώς το ιδρυτικό Π.∆. των «Σχολείων Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
βάσει του οποίου λειτούργησαν στην Αττική26.

Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 435, ΦΕΚ 154, τ. Α’, 10-10-84
Άρθρο 1: Ίδρυση και συγκρότηση σχολείων αποδήµων Ελληνοπαίδων.
26

Το περιεχόµενο του Π.∆. 435/84 που αναφέρεται στην ίδρυση των σχολείων στην Αττική είναι το
ίδιο µε το περιεχόµενο του Π.∆. 369/85 που αναφέρεται στα σχολεία της Θεσσαλονίκης µε µόνη
διαφορά ότι στα σχολεία της Αττικής προβλέπεται ως µέσο και ως αντικείµενο διδασκαλίας η αγγλική
γλώσσα, ενώ στα σχολεία της Θεσσαλονίκης η γερµανική.
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1. Ιδρύονται στην Αττική τα εξής δηµόσια σχολεία αποδήµων Ελληνοπαίδων που
προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες ή αγγλόφωνα σχολεία:
α) ∆ωδεκαθέσιο δηµοτικό σχολείο αποδήµων Ελληνοπαίδων
β) ∆εύτερο µικτό γυµνάσιο αποδήµων Ελληνοπαίδων
γ) ∆εύτερο µικτό λύκειο αποδήµων Ελληνοπαίδων γενικής κατεύθυνσης
2. Το εξατάξιο γυµνάσιο αρρένων αποδήµων Ελληνοπαίδων που ιδρύθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 339/1074 (ΦΕΚ 61 τ.Α’) συγκροτεί ένα τριτάξιο
γυµνάσιο και ένα τριτάξιο λύκειο γενικής κατεύθυνσης, τα οποία οργανώνονται
και µετονοµάζονται σε 1ο µικτό γυµνάσιο αποδήµων Ελληνοπαίδων και 1ο µικτό
λύκειο αποδήµων Ελληνοπαίδων αντίστοιχα.
3. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται αριθµός δέκα πέντε (15) τουλάχιστον για
κάθε τµήµα µαθητών, οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες, είναι δυνατή η
λειτουργία ιδιαίτερων τµηµάτων γι’ αυτούς στα σχολεία αυτού του άρθρου.
Άρθρο 2: Οργάνωση δηµοτικού σχολείου
1. Το δηµοτικό σχολείο αποδήµων Ελληνοπαίδων έχει δύο τµήµατα σε κάθε τάξη
του, που µπορεί να αναπτύσσονται σε περισσότερα ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης
των µαθητών. Ο ανώτερος αριθµός µαθητών σε κάθε τµήµα τάξης ορίζεται σε 30.
2. Στα µαθήµατα που διδάσκονται στο δηµοτικό σχολείο περιλαµβάνεται και η
αγγλική γλώσσα εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος,
οπότε διδάσκεται η γλώσσα της χώρας ή του σχολείου προέλευσης των µαθητών.
3. Βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Οι µαθητές που δεν κατέχουν την
Ελληνική σε βαθµό που να τους επιτρέπει την απρόσκοπτη µάθηση, διδάσκονται
την ελληνική γλώσσα εντατικά. Τα µαθήµατα των τεχνικών, της µουσικής και της
φυσικής αγωγής διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ενώ τα υπόλοιπα µαθήµατα
στην αγγλική. Προοδευτικά όταν οι µαθητές αυτοί κατακτούν την Ελληνική,
διδάσκονται σ’ αυτήν και τα λοιπά µαθήµατα. Η διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας συνεχίζεται κανονικά. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διδασκαλία των
διαφόρων µαθηµάτων, οι βασικοί όροι διδάσκονται και στις δύο γλώσσες. Η
διδασκαλία του ορθόδοξου θρησκευτικού δόγµατος σε ετερόδοξους µαθητές
καθώς και ο εκκλησιασµός αυτών σ’ ορθόδοξη εκκλησία δεν είναι υποχρεωτικά.
4. Στο δηµοτικό σχολείο λειτουργούν βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο µε κατάλληλα
ελληνικά και ξένα βιβλία, που είναι στη διάθεση των µαθητών και του διδακτικού
προσωπικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Η βιβλιοθήκη και το
αναγνωστήριο χρησιµοποιούνται και από τους µαθητές και το διδακτικό
προσωπικό των γυµνασίων και λυκείων.
5. Η διδασκαλία µαθηµάτων: τεχνικά, µουσική, φυσική αγωγή και ξένη γλώσσα
γίνεται και από το διδακτικό προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας που ανήκει
οργανικά στα γυµνάσια και λύκεια αποδήµων Ελληνοπαίδων.
6. Το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας µπορεί µε απόφαση του συλλόγου των
διδασκόντων να διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες των µαθητών.
7. Το πρόγραµµα διδασκαλίας περιλαµβάνει 27-30 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα.
8. Η ηµερήσια εργασία είναι συνεχής και µπορεί να διακόπτεται για µία ώρα το
µεσηµέρι.
Άρθρο 3: Εγγραφή µαθητών στο δηµοτικό σχολείο.
1. Στο δηµοτικό σχολείο αποδήµων Ελληνοπαίδων εγγράφονται :
α) αγόρια ή κορίτσια ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικής καταγωγής από τον ένα ή
τους δύο γονείς που διέµεναν τρία τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και έχουν
γλωσσική δυσκολία που δεν επιτρέπει τη φοίτησή τους σε άλλο δηµοτικό σχολείο.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις µεταγράφονται και µαθητές των αγγλόφωνων σχολείων
που λειτουργούν στην Ελλάδα.
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β) παιδιά διπλωµατικών υπαλλήλων ή άλλων υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα ή
στρατιωτικών που τοποθετήθηκαν ή µετατέθηκαν στην αλλοδαπή, εφόσον τα
παιδιά αυτά παρέµειναν τρία τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και φοίτησαν σε
ξένα σχολεία, επειδή δεν υπήρχαν ελληνικά.
γ) παιδιά αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα.
2. Οι ενδιαφερόµενοι γονείς υποβάλλουν στο σχολείο σχετική αίτηση ως το τέλος
Μαΐου κάθε έτους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τον
αριθµό των µαθητών που µπορούν να εγγραφούν σε κάθε τµήµα τάξης γίνεται
κλήρωση εντός του πρώτου 15νθήµερου του µηνός Ιουνίου από επιτροπή που
συνεδριάζει δηµόσια και αποτελείται από το διευθυντή του δηµοτικού σχολείου ως
πρόεδρο, δύο δασκάλους και δύο γονείς υποψηφίων για εγγραφή µαθητών. Όσοι
προσέρχονται από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και έχουν
τις σχετικές προϋποθέσεις, γράφονται µε ευθύνη του διευθυντή του σχολείου στην
οικεία τάξη, εφόσον υπάρχει κενή θέση.
Άρθρο 4: ∆ιδακτικά βιβλία.
1. Για τα µαθήµατα του δηµοτικού σχολείου που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα
χρησιµοποιούνται τα βιβλία των αντίστοιχων τάξεων των δηµοτικών σχολείων της
δηµόσιας εκπαίδευσης.
2. Για τα µαθήµατα που διδάσκονται στη γλώσσα προέλευσης των µαθητών
χρησιµοποιούνται βιβλία που επιλέγονται από το σύλλογο του διδακτικού
προσωπικού.
Άρθρο 5: Τίτλοι Σπουδών.
Οι τίτλοι σπουδών των µαθητών του δηµοτικού σχολείου αποδήµων
Ελληνοπαίδων είναι ισότιµοι και ισοδύναµοι µε τους αντίστοιχους τίτλους των
δηµοτικών σχολείων της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 6: Σύσταση θέσεων προσωπικού στο δηµοτικό σχολείο.
Στο δηµοτικό σχολείο αποδήµων Ελληνοπαίδων συνιστώνται οι εξής θέσεις
προσωπικού:
α) ∆ώδεκα (12) θέσεις δάσκάλων οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις δασκάλων τα
του άρθρου 16 του Ν. 309/1976 (ΦΕΚ 100). Από τις θέσεις αυτές τέσσερις
ορίζονται µε βαθµό δασκάλου, έξι µε βαθµό δασκάλου Α’, µία µε βαθµό διευθυντή
Β’ και µία µε βαθµό διευθυντή Α’.
β) Επτά (7) θέσεις εκπαιδευτικών µε διετή θητεία που µπορούν µα ανανεώνονται,
από τις οποίες µία (1) τεχνικών µαθηµάτων, µία (1) φυσικής αγωγής, µία (1)
µουσικής, τρεις (3) αγγλικής γλώσσας και µία (1) ψυχολόγου. Προσόντα για τις
θέσεις αυτές, πλην του ψυχολόγου, είναι τα αντίστοιχα επιστηµονικά που
απαιτούνται για τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων της γενικής
εκπαίδευσης. Για τον ψυχολόγο απαιτείται πτυχίο παιδαγωγού ψυχολόγου
αναγνωρισµένου πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. Ο Ψυχολόγος διδάσκει και στο
γυµνάσιο και στο λύκειο το µάθηµα της Ψυχολογίας.
γ) Μία θέση βιβλιοθηκονόµου µε διετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Απαιτούµενα προσόντα είναι µεταλυκειακός τίτλος βιβλιοθηκονόµου ηµεδαπής ή
αλλοδαπής σχολής.
δ) Μία θέση διοικητικού υπαλλήλου που προστίθεται µε εισαγωγικό βαθµό στις
θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 6 του Ν. 817/1978.
ε) Μία θέση δακτυλογράφου που προστίθεται µε εισαγωγικό βαθµό στις θέσεις
δακτυλογράφων του άρθρου 69 του Ν. 309/1976.
σ) Μία θέση επιστάτη που προστίθεται µε εισαγωγικό βαθµό στις θέσεις επιστατών
του άρθρου 70 παρ. 3 του Ν. 309/1976.
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Άρθρο 7: Σύσταση θέσεων προσωπικού στα γυµνάσια και λύκεια αποδήµων
Ελληνοπαίδων.
1. Στα γυµνάσια και λύκεια αποδήµων Ελληνοπαίδων συνιστώνται οι εξής θέσεις
προσωπικού:
α) ∆ύο (2) θέσεις λυκειαρχών, ανά µία των κλάδων Α2 και Α6 που προστίθενται
στις θέσεις λυκειαρχών του άρθρου 34 του Ν. 309/1976. Αυτοί ασκούν καθήκοντα
∆ιευθυντών των λυκείων και ο αρχαιότερος ασκεί και καθήκοντα συντονιστή της
λειτουργίας των λυκείων, γυµνασίων και του δηµοτικού σχολείου αποδήµων
Ελληνοπαίδων.
β) ∆ύο (2) θέσεις γυµνασιαρχών, ανά µία των κλάδων Α3 και Α6 που προστίθενται
στις θέσεις γυµνασιαρχών του άρθρου 34 του Ν. 309/1976. Αυτοί ασκούν
καθήκοντα διευθυντών των γυµνασίων.
γ) Εβδοµήντα οκτώ (78) θέσεις καθηγητών και πρωτοβάθµιων καθηγητών που
προστίθενται στις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του άρθρου 34 του Ν. 309/1976
από τις οποίες :
Τέσσερις (4) του κλάδου Α1 θεολόγων
Τριάντα (30) του κλάδου Α2 φιλολόγων
Εννέα (9) του κλάδου Α3 µαθηµατικών
Οκτώ (8) του κλάδου Α4 φυσικών
Τρεις (3) του κλάδου Α5 γαλλικής γλώσσας
Εννέα (9) του κλάδου Α6 αγγλικής γλώσσας
Τρεις (3) του κλάδου Α8 τεχνικών
Επτά (7) του κλάδου Α9 φυσικής αγωγής
∆ύο (2) του κλάδου Α10 οικιακής οικονοµίας
Τρεις (3) του κλάδου Α11 µουσικής
δ) ∆ύο (2) θέσεις καθηγητών γερµανικής γλώσσας που προστίθενται στις θέσεις τα
του κλάδου 4 του άρθρου 14 του Ν. 576/1977.
ε) Πέντε (5) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που προστίθενται µε εισαγωγικό βαθµό
στις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 6 του Ν. 817/1978.
στ) Τρεις (3) θέσεις δακτυλογράφων που προστίθενται µε εισαγωγικό βαθµό στις
θέσεις δακτυλογράφων του άρθρου 69 του Ν. 309/1976.
ζ) Πέντε (5) θέσεις επιστατών που προστίθενται µε εισαγωγικό βαθµό στις θέσεις
επιστατών του άρθρου 70 του Ν. 309/1976.
2. Καταργούνται οι θέσεις διδακτικού προσωπικού που συστήθηκαν για το γυµνάσιο
και λύκειο αρρένων αποδήµων Ελληνοπαίδων µε το Π.∆. 870/1979 (ΦΕΚ
250/Α/1979).
3. Το διδακτικό προσωπικό της παραγράφου 1 τοποθετείται οργανικά σε ένα από τα
γυµνάσια ή λύκεια αποδήµων Ελληνοπαίδων και διδάσκει για συµπλήρωση του
υποχρεωτικού του ωραρίου και στα λοιπά σχολεία µε απόφαση του συντονιστή
λειτουργίας των σχολείων αποδήµων Ελληνοπαίδων.
4. Για τις θέσεις των περιπτώσεων γ, δ και ε του άρθρου 6 και ε και στ του παρόντος
άρθρου απαιτείται και άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 8: Πλήρωση των θέσεων διδακτικού προσωπικού.
1. Η πλήρωση των θέσεων διδακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
339/74 σε συνδυασµό µε το άρθρο 54 του Ν. 309/76 γίνεται µε µετάθεση
εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης, ως εξής:
2. Ο συντονιστής λειτουργίας των σχολείων αυτών εκδίδει τον Ιανουάριο κάθε έτους
προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκειται να κενωθούν
µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
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Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δηµόσια σχολεία µέσω των οικείων
διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης προκειµένου να λάβουν γνώση οι
εκπαιδευτικοί και να υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι αίτηση µετάθεσης µαζί µε τα
σχετικά δικαιολογητικά.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευδόκιµη υπηρεσία και άρτια γνώση της αγγλικής
γλώσσας στα µαθήµατα της ειδικότητάς τους που θα διδάσκουν. Προτιµώνται όσοι
έχουν µεταπτυχιακές σπουδές, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση.
Οι µεταθέσεις κατά το άρθρο αυτό γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων για τις
µεταθέσεις εκπαιδευτικών κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων.
Άρθρο 9: Τάξεις Υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα.
1. Στα σχολεία αποδήµων Ελληνοπαίδων του παρόντος µπορεί να ιδρύονται, µε
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τάξεις υποδοχής
και φροντιστηριακά τµήµατα για την οµαλή προσαρµογή στο εκπαιδευτικό
σύστηµα της χώρας παλιννοστούντων µαθητών τέκνων Ελλήνων µεταναστών ή
υπηκόων χωρών µελών ή µη µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ
173) και του Π.∆. 494/1983 (ΦΕΚ 186α).
Άρθρο 10: Σχολική Εφορεία - σχολικό ταµείο.
Το δηµοτικό σχολείο, τα γυµνάσια και λύκεια αποδήµων Ελληνοπαίδων, εφόσον
στεγάζονται στο ίδιο διδακτηριακό συγκρότηµα ,έχουν ενιαία σχολική εφορεία και
ενιαίο σχολικό ταµείο.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ
80).
Άρθρο 11: Λοιπά θέµατα λειτουργίας.
Για τα λοιπά θέµατα λειτουργίας των σχολείων αποδήµων Ελληνοπαίδων έχουν
εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις για την λειτουργία των αντίστοιχων σχολείων
της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 12: Έναρξη λειτουργίας - τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού.
1. Η λειτουργία των σχολείων αποδήµων Ελληνοπαίδων αρχίζει από το σχολικό έτος
1984-85.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι µεταθέσεις διδακτικού προσωπικού
στα σχολεία αποδήµων Ελληνοπαίδων γίνονται ύστερα από προκήρυξη του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για
τη διενέργεια των µεταθέσεων του διδακτικού προσωπικού οι διατάξεις του
άρθρου 8 του παρόντος.
Το παραπάνω ιδρυτικό Π.∆. των «Σχολείων Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
Αττικής, το οποίο στην ουσία αποτελεί το µόνο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των
σχολείων αυτών για όλο το χρονικό διάστηµα ύπαρξής τους, θα το χαρακτηρίζαµε σε
µια πρώτη ανάγνωση ως ασαφές και ανεπαρκές, για τους παρακάτω λόγους:
1.
Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων δεν αναφέρεται
πουθενά. Η έλλειψη αυτή µπορεί εύκολα να ερµηνευτεί ότι
εξακολουθεί να είναι σε ισχύ – σύµφωνα µε τον Μ. ∆αµανάκη
(1997:67) – η στοχοθεσία του χουντικού Ν.∆. 339/74, δηλαδή, η
διαπαιδαγώγηση των Ελληνοπαίδων µε τα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη. Ένας τέτοιος στόχος δεν είναι απαραίτητα κακός, αρκεί
βέβαια να υπηρετείται στα πλαίσια της αρχής του σεβασµού της
ιδιαιτερότητας και ατοµικότητας του κάθε µαθητή.
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2.

Στις θεσµικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία των
Σ.Π. δεν αναφέρεται κανένα Αναλυτικό Πρόγραµµα βάσει του
οποίου θα πρέπει να λειτουργούν. Αυτό σηµαίνει ότι είτε θα πρέπει
οι εκπαιδευτικοί να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραµµα που
ισχύει και για τα άλλα σχολεία της χώρας, πράγµα που είναι
αδύνατον λόγω της σύνθεσης του µαθητικού πληθυσµού είτε θα
πρέπει να αυτενεργούν. Ωστόσο, την ανάγκη για ένα αναλυτικό
πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις των παλιννοστούντων
και αλλοδαπών µαθητών την έχει ο εκπαιδευτικός αυτών των
σχολείων περισσότερο από κάθε άλλο εκπαιδευτικό. Επειδή ο
εκπαιδευτικός αυτός καλείται να διδάξει σε µια πολυγλωσσική και
πολυγνωστική τάξη, καθώς οι µαθητές του προέρχονται από
διάφορες χώρες και από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα.
3.
Η χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο ως αντικείµενο όσο και ως
µέσο διδασκαλίας είναι αρκετά περιορισµένη για τη συγκεκριµένη
σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, που για λόγους ψυχολογικούς,
εκπαιδευτικούς αλλά και επαγγελµατικούς θα έπρεπε να
χρησιµοποιείται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ανάλογα µε την
Ελληνική.
4.
Μια σηµαντική έλλειψη του συγκεκριµένου Π.∆. είναι η
διδασκαλία του πολιτισµού της χώρας προέλευσης των µαθητών,
πράγµα το οποίο προβλέπεται στις Τ.Υ. Φυσικά µια τέτοια
προοπτική σε αυτά τα σχολεία θα ήταν πολύ αποδοτική λόγω της
µακρόχρονης φοίτησης των παιδιών σε αυτά και θα έδειχνε και τις
προθέσεις της ελληνικής πολιτείας για σεβασµό και καλλιέργεια
της πολιτισµικής διαφορετικότητας. Μια τέτοια ρύθµιση θα
αποτελούσε ένα ουσιαστικό βήµα προς ένα πολυπολιτισµικό
εκπαιδευτικό µοντέλο.
5.
Επίσης δεν δίνονται ειδικότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για
διάφορα εξειδικευµένα θέµατα οργανωτικής, διοικητικής ή
εκπαιδευτικής φύσης που προκύπτουν στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής ρουτίνας, όπως εγγραφές των µαθητών, κατάταξή
τους σε κάποια τάξη, βαθµολόγηση, µετάβαση των µαθητών στα
κανονικά σχολεία, εορτασµός κάποιων µη ελληνικών εορτών κ.λπ.
Συνέπεια αυτής της ασάφειας είναι ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων
κάθε σχολείου να προσπαθεί να προσαρµόσει διατάξεις που
ισχύουν για τα άλλα σχολεία της χώρας στις δικές του ανάγκες ή
να ερµηνεύει διαφορετικά το ιδρυτικό Π.∆. και να παίρνει τις δικές
του αποφάσεις. Έτσι ρυθµίσεις που ισχύουν στο ένα σχολείο να
µην ισχύουν και στο άλλο.
6.
Αφού µε το ιδρυτικό Π.∆. θεωρείται σκόπιµο να διδάσκονται στα
συγκεκριµένα σχολεία τα βιβλία που διδάσκονται και στα
υπόλοιπα σχολεία της χώρας,
θα έπρεπε τουλάχιστον να
αναπτυχθεί µια διδακτική για τη διδασκαλία αυτών των βιβλίων σε
δίγλωσσους ή ηµίγλωσσους ή ακόµη και µονόγλωσσους µαθητές
µε πρώτη ή µε µόνη γλώσσα άλλη από την ελληνική.
7.
Από το ιδρυτικό Π.∆. λείπουν άρθρα σχετικά µε την οργάνωση, τις
εγγραφές, τα διδακτικά βιβλία, τους τίτλους σπουδών του γυµνασίου και του
λυκείου, πράγµα που δείχνει ότι θα έπρεπε τουλάχιστον γι' αυτά τα
θέµατα να
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ακολουθούσε κάποιο άλλο Π.∆. ή Υ.Α. Τώρα τα γυµνάσια και τα λύκεια των Σ.Π.
λειτουργούν κατά αντιστοιχία προς τα δηµοτικά.
Μετά το ιδρυτικό Π.∆. άλλη σχετική µε τα «Σχολεία των Αποδήµων
Ελληνοπαίδων» θεσµική ρύθµιση που ακολουθεί είναι το Π.∆. 451 (ΦΕΚ
197/Α/1989), σύµφωνα µε το οποίο ιδρύεται και δεύτερο δωδεκαθέσιο «∆ηµοτικό
Σχολείο Αποδήµων Ελληνοπαίδων» στην Αµφιθέα. Το σχολείο αυτό λειτουργούσε
από το 1985 ως παράρτηµα του ∆ηµοτικού Σχολείου των Βορείων Προαστίων της
Αττικής. Με το συγκεκριµένο Π.∆. γίνεται πλέον αυτόνοµο σχολείο.
Εν συνεχεία µε το άρθρο 7 του Ν. 1865 (ΦΕΚ 210/Α/1989) έχουµε την πρώτη
αλλαγή του ονόµατος των σχολείων από «Σχολεία Αποδήµων» σε «Σχολεία
Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων», καθώς ορίζεται ότι «µε προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα Σχολεία Παλιννοστούντων
(πρώην Αποδήµων) Ελληνοπαίδων και καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του
εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, τα προσόντα και ο τρόπος
τοποθέτησης - µετάθεσης - απόσπασης του προσωπικού αυτού. Με προεδρικά
διατάγµατα που εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα, τα χρησιµοποιούµενα βιβλία,
καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία των σχολείων αυτών».
Ωστόσο, όπως φαίνεται από το συγκεκριµένο άρθρο, οι συντάκτες του δεν
µιλούν για µετατροπή του ονόµατος από «Αποδήµων» σε «Παλιννοστούντων», αλλά
για νέα ίδρυση και λειτουργία «Σχολείων Παλιννοστούντων» όπου τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των σχολείων θα καθορίζονταν µέσα από σχετικά
Π.∆. και Υ.Α. που βέβαια από αµέλεια ή αδιαφορία των αρµοδίων δεν θεσπίστηκαν
ποτέ.
Έτσι, φτάνουµε στο 1996 και µε το Ν. 2413 (ΦΕΚ 124/Α/1996) δίνεται η
δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να προχωρήσει
στην Υ.Α. Φ10/221/Γ1/1236, µε την οποία µετατρέπει τα συγκεκριµένα σχολεία της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης µαζί µε κάποια άλλα σχολεία της χώρας, στα οποία η
παρουσία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών είναι έντονη, σε «Σχολεία
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης».
Βέβαια, και σε αυτό το Νόµο αναφέρεται ότι θέµατα σχετικά µε τα αναλυτικά
προγράµµατα, το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και άλλα θέµατα διοίκησης και
οργάνωσης των σχολείων θα καθοριστούν από Υ.Α. που µέχρι σήµερα, έξι χρόνια
µετά την ψήφιση του συγκεκριµένου Νόµου, δεν έχουν ακόµη θεσπιστεί.
Εκείνο, λοιπόν, που διαπιστώνουµε είναι ότι το µόνο θέµα που συζητείται από
τότε που ιδρύθηκαν τα συγκεκριµένα σχολεία είναι η ονοµασία τους. Ωστόσο ακόµη
και αυτή η συζήτηση δεν έχει αποδώσει, αφού από τότε που ιδρύθηκαν τα σχολεία
έχουν αλλάξει τρία ονόµατα, από «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» σε «Σχολεία
Παλιννοστούντων» και στη συνέχεια σε «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης»,
και κανένα από τα τρία ονόµατα δεν ορίζει στην κυριολεξία τη φύση του σχολείου
και δεν χαρακτηρίζει το µαθητικό πληθυσµό στον οποίο απευθύνεται.
Συγκεκριµένα ο όρος «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία (Ι.Κ. Χασιώτης 1993, Μ. ∆αµανάκης 1997, Ν. Πετρόπουλος 1990 κλπ.)
σηµαίνει ότι πρόκειται για σχολεία που απευθύνονται στους Έλληνες της διασποράς,
που ζουν έξω από την ελληνική επικράτεια και εκεί θα έπρεπε να βρίσκονται και τα
σχολεία, αν οι ιδρυτές θα ήθελαν να ανταποκρίνονται στον ορισµό τους. Συνεπώς, ο
συγκεκριµένος τίτλος είναι εντελώς άστοχος, για να χαρακτηρίσει τα συγκεκριµένα
σχολεία.
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Όσον αφορά στον όρο «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» που είναι και
ο πιο πρόσφατος όρος, θα λέγαµε ότι είναι εξίσου άστοχος όρος, επειδή η
διαπολιτισµική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις αναλύσεις µας στα κεφάλαια 1.1. και 5,
περιγράφει το αποτέλεσµα της εφαρµογής της διαπολοτισµικής αγωγής η οποία δεν
έχει ακόµη εφαρµοστεί στο ελληνικό, τουλάχιστον, εκπαιδευτικό σύστηµα. Μάλιστα
µεταξύ των βασικών της αρχών είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους µαθητές
(µειονοτικούς και µη) – δηµιουργώντας για όλους ισότιµες ευκαιρίες απέναντι στη
µάθηση και στην κοινωνία, εξασφαλίζοντάς τους το δικαίωµα να αξιοποιούν και να
καλλιεργούν το µορφωτικό τους κεφάλαιο, θεωρώντας όλους τους πολιτισµούς ως
ισότιµους – και όχι µόνο στους µειονοτικούς ή στους παλιννοστούντες, σύµφωνα µε
τις θεσµικές ρυθµίσεις των «Σχολείων Παλιννοστούτων».
Τέλος, η επωνυµία «Σχολεία Παλιννοστούντων», διατηρώντας όλες τις
επιφυλάξεις που διατυπώσαµε στο κεφ.1.1. σχετικά µε τον ορισµό του όρου
«παλιννοστούντες», θα λέγαµε ότι είναι η πιο εύστοχη και µε µια µικρή προσθήκη θα
δίναµε τη δική µας ονοµασία για αυτά τα σχολεία: «Σχολεία παιδιών
παλιννοστούντων και αλλοδαπών».
Συνοψίζοντας οφείλουµε γενικότερα να παρατηρήσουµε ότι, παρόλο που η
λειτουργία των συγκεκριµένων σχολείων παραπέµπει σε µια ειδική µορφή
εκπαίδευσης και παρά τις παροτρύνσεις του άρθρου 7 του Ν. 1865/1989 και του
άρθρου 35 του Ν. 2413/1996 για θέσπιση Π.∆. και Y.Α. που θα ρυθµίζουν ειδικότερα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων αυτών, το θεσµικό πλαίσιο σχετικά
µε τα σχολεία αυτά είναι αρκετά φτωχό. Οι µόνες ρυθµίσεις που υπάρχουν σε
διάστηµα 18 χρόνων λειτουργίας των σχολείων αυτών είναι ένα ασαφές και
ανεπαρκές ιδρυτικό Π.∆. και δύο µετονοµασίες των σχολείων.
Αυτό υποθέτουµε ότι έγινε, γιατί ο κύριος λόγος ίδρυσης των σχολείων αυτών
δεν ήταν εκπαιδευτικός αλλά πολιτικός. Η ύπαρξη ειδικών σχολείων για τα παιδιά
των παλιννοστούντων ήταν ένα σηµαντικό κίνητρο της παλιννόστησης των
οµογενών, για την οποία οι τότε κυβερνήσεις προσδοκούσαν ότι θα είχε πολλές
θετικές συνέπειες για τη χώρα. Άλλωστε ο ρόλος τον οποίο τελικά επιτελούν τα
σχολεία αυτά, σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆., δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκµάθηση
τη ελληνικής γλώσσας, πράγµα που γίνεται και στις Τ.Υ.
Από όλα αυτά προκύπτει ότι από τότε που άρχισε να υπάρχει εκπαιδευτική
πολιτική για τα παιδιά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών, η πολιτεία δεν φαίνεται
να έχει µετακινηθεί από το στόχο της που είναι η αφοµοίωση των οµάδων αυτών από
το µονοπολιτισµικό και µονογλωσσικό ελληνικό σχολείο, προκειµένου να µην
διαταραχθεί η γλωσσική και πολιτισµική οµοιογένεια που θέλει να πιστεύει ότι έχει η
ελληνική κοινωνία. Όλα, όµως, αυτά θα διερευνηθούν περισσότερο στο κεφ. 9., στο
οποίο παρουσιάζεται διεξοδικά η µετάφραση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής» στην
εκπαιδευτική πράξη.
7.2. Θεωρητική συζήτηση: Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας
7.2.0. Εισαγωγή
Στην ελληνική βιβλιογραφία η συζήτηση γύρω από τη µεταπολεµική ελληνική
µεταναστευτική κίνηση ξεκινά αποσπασµατικά στη δεκαετία του ’70 µε τις έρευνες των
Μ. Νικολανάκο (1973) «Kαπιταλισµός και Μετανάστευση» (Αθήνα: Παπαζήσης), Μ.
Καβουριάρη (1974) «Μερικές σκέψεις για τις αιτίες και τις συνέπειες της
µετανάστευσης στην οικονοµική ανάπτυξη και µετανάστευση στην Ελλάδα»
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(επιµέλεια: Μ. Νικολινάκος) και Γ. Ματζουράνη (1974) «Έλληνες εργάτες στην
Γερµανία» (Αθήνα: Gutenberg) και συστηµατικά στη δεκαετία του ’80.
Αρχικά το θέµα προσεγγίζουν οι κοινωνιολόγοι και οι οικονοµολόγοι και
ακολουθούν οι επιστήµονες που ασχολούνται µε τα θέµατα της εκπαίδευσης
(παιδαγωγοί, ψυχολόγοι κλπ.).
Μέσα από µία πρώτη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας εύκολα µπορεί
να διαπιστώσει κανείς ότι το µεγαλύτερο µέρος της αναφέρεται στο φαινόµενο της
µετανάστευσης των Ελλήνων προς τις ευρωπαϊκές και υπερπόντιες χώρες.
Η παλιννόστηση σπάνια αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητο θέµα και συνήθως
αποτελεί µικρότερο τµήµα µεγαλύτερων εργασιών για τη µετανάστευση. Αυτό
πιστεύουµε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική µετανάστευση έχει µια ιστορία
σχεδόν ενός αιώνα, ενώ η παλιννόστηση ουσιαστικά ξεκίνησε µετά την µεταπολίτευση
και αναπτύσσει µια δυναµική περίπου µιας εικοσαετίας. Επίσης οι ερευνητές θεωρούν
την παλιννόστηση ως µια φάση της µεταναστευτικής κίνησης και συνήθως
παρουσιάζουν συνολικά το φαινόµενο µετανάστευσης - παλιννόστησης.
Σε επίπεδο θεµατολογίας εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τους ερευνητές
είναι η οικονοµική και δηµογραφική διάσταση της παλιννόστησης και λιγότερο η
κοινωνική, ψυχολογική, εκπαιδευτική, πολιτιστική διάσταση, γεγονός που συµβαίνει
και στη µελέτη για τη µετανάστευση (Βλ. Κ. Κασιµάτη, 1984:50-52).
Ωστόσο, θεωρούµε ότι η παλιννόστηση των Ελλήνων από τις ευρωπαϊκές και
υπερπόντιες χώρες είναι ένα φαινόµενο που δεν µελετήθηκε στο βαθµό που θα έπρεπε
από τους Έλληνες ερευνητές, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ακολουθήθηκε από τη
µετανάστευση προς την Ελλάδα οµογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και την Αλβανία αλλά και αλλοδαπών, η παρουσία των οποίων στην ελληνική
κοινωνία και η ένταξή τους σε αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ενδεικτικά κάποια βιβλιογραφία, η οποία
αναφέρεται σε γενικότερα ζητήµατα παλιννόστησης, στις διαδικασίες ένταξης
συγκεκριµένων οµάδων, παλιννοστούντων ή αλλοδαπών αλλά και σε γενικότερα
ζητήµατα εκπαίδευσης.
Η βιβλιογραφία αυτή θα µπορούσε να αναλυθεί στις εξής κατηγορίες:
α) γενικές µελέτες που αναφέρονται στην παλιννόστηση και στη µετανάστευση προς
την Ελλάδα,
β) µελέτες που ασχολούνται µε τα εκπαιδευτικά θέµατα των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών και τις οποίες τις χωρίζουµε σε βιβλιογραφικές κι ερευνητικές εργασίες και
γ) µελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα «Σχολεία Παλιννοστούντων» τα οποία
και αποτελούν το θέµα της παρούσας εργασίας.
7.2.1. Γενικές µελέτες
7.2.1.1. Μελέτες για την παλιννόστηση
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες εργασίες που µελετούν
είτε στο σύνολό τους είτε σε ένα µέρος τους τη δηµογραφική, οικονοµική, κοινωνική
και ιστορική διάσταση της παλιννόστησης.
Η Ήρα Έµκε - Πουλοπούλου στο βιβλίο της µε τίτλο «Προβλήµατα
Μετανάστευσης Παλιννόστησης» (Αθήνα: ΙΜΕΟ-Ε∆ΗΜ) που δηµοσιεύτηκε το 1986
κάνοντας µια συνολική παρουσίαση της ελληνικής µεταναστευτικής κίνησης από το
1890-1984 µας δίνει αρκετές δηµογραφικές πληροφορίες για την ελληνική
παλιννόστηση, µελετά τα αίτια, τα κίνητρα και τις επιπτώσεις της στην ελληνική
οικονοµία, την κοινωνία, τη ζωή των παλιννοστούντων και των οικογενειών τους. Για
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τα παιδιά των παλιννοστούντων κάνει τη διαπίστωση ότι «αντιµετωπίζονται από το
κράτος µόνο σαν µαθητικές οντότητες και όχι σαν άτοµα µε ψυχοκοινωνικές ανάγκες
και δικαιώµατα και τα µέτρα που έλαβε το κράτος έχουν στόχο να διευκολύνουν τη
σχολική πρόοδο του µαθητή και δεν αντιµετωπίζονται τα ψυχολογικά και κοινωνικά
του προβλήµατα» (σελ.411).
Οι δύο τόµοι που έκδωσε η Γ.Γ.Α.Ε. µε τίτλο «Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας
- Παλιννόστησης του ελληνικού πληθυσµού» τόµος Α’ «Εισαγωγικές Προσεγγίσεις»
και τόµος Β’ «Παλιννόστηση 1971-86: Αποτελέσµατα από τη Μικροαπογραφή 198586» το 1990 και το 1992 αντίστοιχα, παρουσιάζουν ο πρώτος τόµος περιληπτικά σ’ ένα
κεφάλαιο και ο δεύτερος τόµος αναλυτικά την έρευνα που πραγµατοποίησε η Γ.Γ.Α.Ε.
το 1985-86 και η οποία αποσκοπούσε στη µελέτη της παλιννόστησης κατά τη
δεκαπενταετία 1971-86. Η έρευνα συνέβαλε στην καταγραφή των δηµογραφικών
χαρακτηριστικών των παλιννοστούντων, των τόπων επανεγκατάστασής τους στην
Ελλάδα, του µορφωτικού τους επιπέδου, της επαγγελµατικής τους και οικονοµικής τους
κατάστασης. Σχετικά µε τα παιδιά των παλιννοστούντων η ερευνητική οµάδα
επισηµαίνει ότι «πέρα από τα ειδικά σχολικά προγράµµατα και τα σχολεία των
αποδήµων, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, η πολιτεία θα πρέπει να µεριµνήσει και
για την κοινωνικοπολιτισµική επανένταξη των παιδιών χωρίς να ισοπεδώσει και τον
πολιτισµό της χώρας αποδηµίας» (τόµος Β’, σελ. 150).
Επίσης, στον Α’ τόµο του παραπάνω έργου η Λ. Μ. Μουσούρου παρουσιάζει
τρεις εργασίες της, µε τις οποίες µελετά την επίδραση της µετανάστευσης και της
παλιννόστησης στην οικογένεια, την κατοικία και την ταυτότητα του ατόµου.
∆ιαπιστώνει ότι οι παλιννοστούντες σχετικά µε τους τρεις παραπάνω παράγοντες κατά
τη διάρκεια της παλιννόστησης αντιµετωπίζουν ανάλογα προβλήµατα µε τη
µετανάστευση.
Τέλος, η εργασία της Κ. Κασιµάτη (1984) «Μετανάστευση - Παλιννόστηση. Η
προβληµατική της δεύτερης γενιάς» (Αθήνα:Ε.Κ.Κ.Ε.) εντάσσεται στις
κοινωνιολογικές έρευνες, καθώς παρουσιάζει την οικονοµική και κοινωνική
επανένταξη των παλιννοστούντων και τις συνέπειες που έχει στο άτοµο που
παλιννοστεί, καθώς και στην ελληνική κοινωνία.
7.2.1.2. Μελέτες για τη µετανάστευση προς την Ελλάδα
Η µετανάστευση προς την Ελλάδα από τα µέσα της δεκαετίας του ’80
παρουσιάζει έξαρση και µια ποικιλία εθνοτικών οµάδων, µε αποτέλεσµα να προκαλεί
και το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι µελετούν είτε συνολικά το φαινόµενο είτε
ξεχωριστά κάποιες οµάδες.
Η Ξ. Πετρινιώτη µε το βιβλίο της που εκδόθηκε το 1993 µε τίτλο «Η
µετανάστευση προς την Ελλάδα, Μια πρώτη καταγραφή, ταξινόµηση και ανάλυση»
(Αθήνα: Οδυσσέας) εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία των ερευνητών και αναφέρεται
συνολικά στο φαινόµενο της µετανάστευσης προς την Ελλάδα. Επιχειρεί µια
καταγραφή των οµάδων που εισέρχονται στη χώρα και τις ταξινοµεί σε τρεις
κατηγορίες τους «κανονικούς µετανάστες», «τους µη κανονικούς µετανάστες» και τους
«πρόσφυγες» και αναλύει τους παράγοντες που συντελούν στη µετανάστευσή τους και
τις επιπτώσεις που έχει η µετανάστευση για τους «νέο-εισελθόντες» και για την
ελληνική κοινωνία.
Επίσης, στο βιβλίο του «Ξένοι(;) Εργάτες στην Ελλάδα» (Αθήνα: Ίαµος) ο ∆.
Καστορίδας το 1994 µελετά τις αιτίες της µετανάστευσης προς την Ελλάδα, τις
συνθήκες ζωής και εργασίας των µεταναστών και επισηµαίνει τον κίνδυνο για τις
ρατσιστικές συµπεριφορές, τη ξενοφοβία, το ρατσισµό και το φασισµό που ένα
σηµαντικό µέρος της ελληνικής κοινωνίας αναπτύσσει απέναντι στους ξένους.
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Αλλά και η Α. Κοιλιάρη (1997) «Ξένος στην Ελλάδα, Μετανάστες, Γλώσσα και
Κοινωνική Ένταξη - Στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες
οµιλητές» (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής) διαπιστώνοντας τις προκαταλήψεις και τις
ρατσιστικές διακρίσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους σύγχρονους
µετανάστες είτε πρόκειται για οµογενείς είτε για αλλοδαπούς, θεωρεί ιδιαίτερα επίκαιρο
να µελετηθεί η συνάρτηση γλωσσικής συµπεριφοράς και αποδοχής του µετανάστη, του
ξένου, από την ελληνική κοινωνία. Μελετά, λοιπόν, σε ποιο βαθµό η παράµετρος
γλώσσα επηρεάζει την κοινωνική και εργασιακή ένταξη του ξένου στην ελληνική
κοινωνία υποδοχής.
Τη σχέση της σύγχρονης παλιννόστησης µε το φαινόµενο του κοινωνικού
αποκλεισµού µελετά η Μαρία Κ. Βεργέτη (1999) µε τη βιβλίο της «Παλιννόστηση και
κοινωνικός αποκλεισµός» (Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη). Ως παλιννοστούντες ορίζει
τους πολιτικούς πρόσφυγες, τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τους
Έλληνες της Αλβανίας και µελετά τη σχέση των τριών αυτών οµάδων µε τα τρία
επίπεδα του αποκλεισµού, το κοινωνικό, το οικονοµικό και το νοµικό.
Με την επιµέλεια των Αθ. Μαρβάκη, ∆. Παρσάνογλου, Μ. Παύλου (2001)
εκδόθηκε ένας συλλογικός τόµος µε τίτλο «Μετανάστες στην Ελλάδα» (Αθήνα:
Ελληνικά Γράµµατα) στον οποίο επιχειρείται να αλλάξει η γενικευµένη και
απλουστευµένη αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας για τη µετανάστευση και τους
µετανάστες τους οποίους η ελληνική κοινωνία τους αντιµετωπίζει ως «πρόβληµα» ή
στην καλύτερη περίπτωση ως «κοινωνικό φαινόµενο» τονίζοντας ότι οι µετανάστες
είναι «υποκείµενα και δη υποκείµενα λόγου». Μάλιστα στα πλαίσια µιας τέτοιας
οπτικής δίνεται ο λόγος σε διάφορα µέλη κοινοτήτων µεταναστών τα οποία
παρουσιάζουν το ιστορικό της µεταναστευτικής τους οµάδας και τις εµπειρίες τους από
την ελληνική κοινωνία.
Η Κ. Κασιµάτη και οι συνεργάτες της στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράµµατος «Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: Κοινωνική και
Οικονοµική τους Ένταξη» µε τη µελέτη που δηµοσίευσαν το 1992 η οποία
χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού µε τη συνδροµή
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στόχευαν στην καταγραφή και ανάλυση των
δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών συγκεκριµένης οµάδας,
των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα
από το 1985-90, καθώς και στη διατύπωση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν κατά
την οικονοµική και κοινωνική τους ένταξη στον ελλαδικό χώρο.
Επίσης, ο Ι. Ψηµµένος (1995) µε το βιβλίο του «Μετανάστευση από τα
Βαλκάνια, Κοινωνικός Αποκλεισµός στην Αθήνα» (Αθήνα: GloryBook - Παπαζήσης)
εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία των ερευνητών που µελετούν µια συγκεκριµένη
οµάδα και παρουσιάζει τις συνθήκες συλλογικής διαµονής και εργασίας των «Αλβανών
ανεπίσηµων µεταναστών» στο κέντρο της Αθήνας τονίζοντας τη σηµασία του χώρου
στη διαµόρφωση αυτών των συνθηκών. Και αυτή η έρευνα σκιαγραφεί τον κοινωνικό
αποκλεισµό που γνωρίζει η συγκεκριµένη οµάδα από την ελληνική κοινωνία και
περιγράφει τις πολιτιστικές επιπτώσεις που έχει µια τέτοια συµπεριφορά στις συνθήκες
διαβίωσης και στην διαµόρφωση της ταυτότητας των µεταναστών από την Αλβανία.
7.2.2. Εκπαιδευτικά θέµατα
7.2.2.1. Βιβλιογραφικές εργασίες
Σχετικά µε τα εκπαιδευτικά θέµατα των παλιννοστούντων και αλλοδαπών έχουν
δηµοσιευθεί κυρίως στη δεκαετία του 1990 µερικές µονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων
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και άρθρα. Όλες αυτές οι εργασίες προσπαθούν να δώσουν µια απάντηση στο
πρόβληµα που δηµιουργεί η συνάντηση δύο ή περισσότερων πολιτισµών επιχειρώντας
µια διαπολιτισµική προσέγγιση.
Ενδεικτικά αναφέρουµε σε χρονολογική σειρά τις ακόλουθες εργασίες:
1. ∆αµανάκης Μιχάλης (1987): Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα.
2. Γεωργογιάννης, Παντελής (επιµ.) (1993): Θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας
και Αγωγής. Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα.
3. Γεωργογιάννης, Παντελής (επιµ.) (1994): Εκπαίδευση και ∆ιαπολιτισµική
Επικοινωνία. Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα.
4. Παπαγιάννη, Β. / Κανακίδου, Ε. (1994): ∆ιαπολιτισµική Αγωγή. Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα.
5. Μάρκου, Γεώργιος (1995β): Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Τόµος
1ος. Αθήνα (αυτοέκδοση).
6. Γεωργογιάννης, Παντελής (1997): Εκπαίδευση και ∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία,
Πρακτικά 1ου ∆ιαβαλκανικού Συνεδρίου, Πάτρα 3-5 Μαίου 1996. Gutenberg,
Αθήνα.
7. Βάµβουκας Μ.Ι. - Χουρδάκης Α.Γ. (επιµ.) (1997): Παιδαγωγική Επιστήµη στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά Ζ’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
8. Τσιάκαλος Γεώργιος (2000): Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα.
9. Νικολάου, Γεώργιος (2000): Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών
στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Από την «οµοιογένεια» στην πολυπολιτισµικότητα. Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα.
10. Γκόβαρης, Χ. (2001): Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. Ατραπός,
Αθήνα.
11. Γκότοβος, Αθανάσιος (2002): Εκπαίδευση και Ετερότητα, Ζητήµατα
∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής. Μεταίχµιο, Αθήνα.
7.2.2.2. Ερευνητικές εργασίες
Από τότε που αρχίζουν οι Έλληνες επιστήµονες να µελετούν την
παλιννόστηση οι έρευνες επικεντρώνονται στη διερεύνηση των κοινωνικών,
δηµογραφικών και οικονοµικών παραµέτρων της παλιννόστησης, ενώ οι
εξειδικευµένες έρευνες γύρω από τα εκπαιδευτικά θέµατα των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών είναι περιορισµένες.
Μία από τις πρώτες έρευνες σχετικά µε τους παλιννοστούντες µαθητές είναι η
έρευνα των Α. Γκότοβου - Γ. Μάρκου (1984), η οποία παρουσιάζεται στο κείµενο
του Γ. Μάρκου «Εκπαιδευτική Πολιτική και Ερευνητικό Πρόγραµµα για την
αντιµετώπιση των σχολικών προβληµάτων των παιδιών που παλιννοστούν»27. Σε
αυτή την έρευνα διερευνούνται τα σχολικά προβλήµατα (µαθησιακά, ψυχοκοινωνικά)
των παλιννοστούντων µαθητών κατά τη διαδικασία της σχολικής επανένταξης µέσα
από το θεσµό των φροντιστηριακών τµηµάτων.
Οι διαπιστώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται µέσα από το συγκεκριµένο βιβλίο
αναφέρονται στα αποτελέσµατα τη έρευνας από τη σκοπιά των µαθητών σχετικά µε
τις επιδόσεις τους στο ελληνικό σχολείο, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη
διαδικασία της σχολικής και κοινωνικής επανένταξής τους, τις προσδοκίες τους για το

27

Βλ. Γκότοβος Α. - Μάρκου Γ. (επιµ.) (1984): Σχολική επανένταξη παλιννοστούντων µαθητών:
προβλήµατα και προοπτικές. Υπουργείο Παιδείας – UNESCO, Αθήνα .
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εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό τους µέλλον και τη γνώµη τους για τη λειτουργία
των φροντιστηριακών τµηµάτων.
Επίσης ο Γ. Μάρκου στο κείµενο µε τίτλο «Σχολική και κοινωνική
(επαν)ένταξη παλιννοστούντων µαθητών: Η σκοπιά των γονέων»28 µας παρουσιάζει
τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας µέσα από την ανάλυση των απόψεων των
γονέων των παλιννοστούντων µαθητών του παραπάνω δείγµατος. Συγκεκριµένα,
επικεντρώνονται στους λόγους επιστροφής της οικογένειας, στα προβλήµατα
επανένταξης, τη σχολική κατάσταση των παιδιών τους και την κοινωνική τους ένταξη
στην Ελλάδα, τις προσδοκίες τους γι’ αυτά και τη γνώµη τους για τα Φροντιστηριακά
Τµήµατα, τα Σχολεία Αποδήµων, τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό
υλικό που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας.
Στα πλαίσια ενός προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές
στην Ελλάδα, ο Μ. ∆αµανάκης πραγµατοποίησε το σχολικό έτους 1995-96 µια
έρευνα µε τίτλο « Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών από
την οπτική γωνία των δασκάλων τους: Αποτελέσµατα µιας εµπειρικής έρευνας». Με
κύριο ερευνητικό εργαλείο ένα ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους, αλλά και µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί µαθητές που φοιτούν στο δηµόσιο
ελληνικό σχολείο από τη σκοπιά των δασκάλων. Προϊόν αυτού του ερευνητικού
προγράµµατος είναι το βιβλίο: Μ. ∆αµανάκη (επιµ.) (1997α): Η εκπαίδευση των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα, ∆ιαπολιτισµική
Προσέγγιση. Gutenberg - ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική, Αθήνα.
Οι ∆ηµ. Γεώργας και Α. Παπαστυλιανού το 1993 παρουσίασαν µια έρευνα µε
τίτλο «Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, Ψυχολογικές
διεργασίες προσαρµογής» (Αθήνα: Γ.Γ.Α.Ε.) στην οποία µελετούν την ψυχολογική
προσαρµογή των Ποντίων και Βορειοηπειρωτών και τη διαφορά που δηµιουργείται
στις ψυχολογικές τους ιδιότητες ανάµεσα σε αυτούς που επιλέγουν την τακτική της
εναρµόνισης και σε αυτούς που επιλέγουν την τακτική της αφοµοίωσης. Οι στάσεις
των δύο παραπάνω οµάδων συγκρίθηκαν µε Ελλαδίτες και παλιννοστούντες µαθητές
από αγγλόφωνες χώρες29.
Τη στάση των µαθητών της πλειονότητας απέναντι στους µειονοτικούς
µαθητές (παλιννοστούντες από ρωσόφωνες και αλβανόφωνες χώρες, τσιγγάνους,
µουσουλµάνους) και τους παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση αυτής της
στάσης µέσα στην τάξη ερεύνησε ο Α. Μιτίλης (1998) και την έρευνα αυτή την
παρουσιάζει στο βιβλίο του «Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη, Μια σχέση
αλληλεπίδρασης». Οδυσσέας, Αθήνα :.
Η Ν. Παλαιολόγου στη διδακτορική της διατριβή µε τίτλο «Σχολική
Προσαρµογή Μαθητών µε «∆ι-πολιτισµικά» Χαρακτηριστικά» την οποία υποστήριξε
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών το 2000, διερευνά µέσα από µια συγκριτική µελέτη τις
δυσκολίες της σχολικής προσαρµογής των παλιννοστούντων µαθητών από την πρώην
Σοβιετική Ένωση σε µαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο σε σχέση µε τους
ελλαδίτες συµµαθητές τους.

28

Το κείµενο αυτό παρατίθεται στο Ε. Σκούρτου (επιµ.) (1997β): Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης.
Νήσος, Αθήνα .
29
Τα δεδοµένα για τους Έλληνες και τους παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες
προέρχονται από την έρευνα της Α. Παπαστυλιανού (1992) που παρουσιάζεται στην επόµενη
κατηγορία Σχολεία Παλιννοστούντων.
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Στα εκπαιδευτικά προβλήµατα των αλλοδαπών µαθητών που ζουν στη χώρα
µας αλλά και σε µια γενικότερη καταγραφή των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης
οµάδας αναφέρεται η έρευνα των Θ. Παπακωνσταντίνου - Λ. ∆ελλασούδα «Η
προβληµατική της εκπαίδευσης των αλλοδαπών µαθητών στη χώρα µας (πρόταση
αντιµετώπισης του προβλήµατος)»30, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1992. Η έρευνα
αυτή ανατέθηκε στους δύο πανεπιστηµιακούς από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειµένου να
χρησιµεύσει ως ελληνική αναφορά για την κατάρτιση µιας γενικής Κοινοτικής
Έκθεσης σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι αλλοδαποί µαθητές είναι και το αντικείµενο της έρευνας του Λ. Χ. Μπόµπα µε
τίτλο «∆ιερευνώντας πτυχές διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: η περίπτωση
των αλλοδαπών µαθητών»31 που εντάσσεται στα πλαίσια µιας ευρύτερης µελέτης για
το αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1994 µε
υπεύθυνο τον Α. Κόντη. Συγκεκριµένα, ο Λ.Χ. Μπόµπας µελέτησε µέσα από
ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι κατείχαν κυρίως διοικητικές θέσεις, τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί µαθητές στο ελληνικό σχολείο, την αντιµετώπιση των
παιδιών αυτών ως µαθητών από την κοινωνία και το σχολείο και τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται εξαιτίας ή µε αφορµή την παρουσία αλλοδαπών µαθητών στα
σχολεία.

7.2.3. «Σχολεία Παλιννοστούντων»
Για τα «Σχολεία Παλιννοστούντων» που είναι και το αντικείµενο της έρευνάς
µας η ελληνική βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισµένη. (∆εν έχουν βέβαια ακόµη
δηµοσιευτεί τα αποτελέσµατα µιας ευρείας σχετικής έρευνας, η οποία διεξήχθη στα
πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών» µε επιστηµονικό
υπεύθυνο το Γ. Μάρκου). Παρ’ όλ’ αυτά φαίνεται ότι από τότε που ιδρύθηκαν έχει
ξεκινήσει µια συζήτηση µεταξύ των επιστηµόνων.
Συγκεκριµένα στην έρευνα που πραγµατοποίησε ο Γ. Μάρκου από το 1984 1986 µε τίτλο «Σχολική και κοινωνική (επαν)ένταξη παλιννοστούντων µαθητών: Η
σκοπιά των γονέων» τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο, (7.2.2.β) σε σχετική ερώτηση που έθεσε στους γονείς για τα τότε
επονοµαζόµενα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων» οι περισσότεροι εξέφρασαν την
αντίθεσή τους για το θεσµό των ξεχωριστών σχολείων επικαλούµενοι τις σοβαρές
συνέπειες από την αποµόνωση των παιδιών στο κοινωνικό, ψυχολογικό και γνωστικό
τοµέα. Ορισµένοι από τους γονείς θα έβλεπαν θετικά το µετασχηµατισµό των
σχολείων αυτών σε προπαρασκευαστικά σχολεία µε χρόνο παραµονής των παιδιών
σε αυτά από 6-12 µήνες, ενώ κάποιοι άλλοι, που επιθυµούν τα παιδιά τους να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, αναφέρθηκαν σε ένα σχολείο που θα
έχει ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική γλώσσα (Γ. Μάρκου, 1997α:128 132).
30

Βλ. Μ.Ι. Βάµβουκας - Α.Γ. Χουρδάκης (επιµ.) (1997) Παιδαγωγική Επιστήµη στην Ελλάδα :
Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά του Ζ’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Αθήνα:
Ελληνικά Γράµµατα.
31
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στο Ζ’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής
Εταιρείας και δηµοσιεύθηκαν στο Μ.Ι. Βάµβουκας - Α.Γ. Χουρδάκης (επιµ.) (1997) Παιδαγωγική
Επιστήµη στην Ελλάδα : Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
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Η Α. Παπαστυλιανού - Ακάλεστού µε την εργασία της που παρουσίασε το
1992 µε τίτλο «Η ψυχολογική προσαρµογή των µαθητών - παιδιών παλιννοστούντων
(Έρευνα στους µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου Βαρυµπόµπης)» στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, είναι ουσιαστικά η µόνη η
οποία πραγµατοποίησε εµπειρική έρευνα στα Σχολεία Παλιννοστούντων. Η
συγγραφέας επιχειρεί να διερευνήσει την πορεία προσαρµογής που ακολουθούν οι
µαθητές - παιδιά παλιννοστούντων στην Ελλάδα και την επίδραση των οικολογικών
και βιολογικών παραγόντων στη διαδικασία αυτής της προσαρµογής. Έχοντας ως
υπόβαθρο τη θεωρία του επιπολιτισµού, όπως διαµορφώθηκε από τον J. Berrry,
αναζήτησε τα κύρια αίτια της δυσκολίας προσαρµογής των µαθητών του Α’
Γυµνασίου και Λυκείου Παλιννοστούντων Βαρυµπόµπης, τους µηχανισµούς που
ενεργοποιούν για τη διαβίωσή τους µέσα στο περιβάλλον και τους κυρίαρχους
παράγοντες επίδρασης των στάσεων τους απέναντι στο σχολείο και την ευρύτερη
κοινωνία. Πρόκειται ουσιαστικά για µια ψυχολογική έρευνα τα ευρήµατα της οποίας
δείχνουν ότι οι µαθητές παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στη χώρα από την
οποία προέρχονται σε σχέση µε την Ελλάδα και εµφανίζουν απορριπτική στάση σε
ό,τι αφορά το ελληνικό σχολείο, ενώ η έντονη απειθαρχία τους υποδηλώνει το
επιπολιτισµικό άγχος, το οποίο τείνει να οδηγήσει πολλούς µαθητές στην
περιθωριοποίηση.
Σε επίπεδο πολιτείας το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ανέθεσε σε µια Οµάδα Εργασίας µε
επικεφαλής τον τότε πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ν. Πετρόπουλο και µε
µέλη Σχολικούς Συµβούλους, ∆ιευθυντές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων
Παλιννοστούντων να συντάξουν µία έκθεση αξιολόγησης των συγκεκριµένων
σχολείων και σε περίπτωση διαπίστωσης µη ικανοποιητικής λειτουργίας και
απόδοσής τους να προχωρήσουν στη σύνταξη βελτιωτικών προτάσεων.
Στην Έκθεση µε τίτλο «Πορίσµατα της Οµάδας Εργασίας για τα Σχολεία
Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων» (Αθήνα: χ.χ.), αφού επισηµάνθηκε η ασάφεια των
ιδρυτικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα µέλη της οµάδας συµφώνησαν ότι τα Σ.Π.
µε τη µορφή που έχουν δεν αποδίδουν. Ωστόσο δεν κατάφεραν να συµφωνήσουν σε
µία λύση βελτίωσης των σχολείων και διατύπωσαν τρία µοντέλα (επαν)ένταξης των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως στο
χρόνο παραµονής στα Σ.Π. Έτσι άφησαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την πρωτοβουλία να
διαλέξει το µοντέλο εκείνο που θα ταιριάζει περισσότερο στη διαδικασία
επανένταξης που επιθυµεί για τα παιδιά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών. Τα
µοντέλα που προτείνει η Οµάδα Εργασίας και τα οποία αναλύουµε διεξοδικά στο
κεφάλαιο 9, είναι τα ακόλουθα:
1) Το «δίγλωσσο µοντέλο» το οποίο θέτοντας τη διάσταση της ισορροπηµένης
διγλωσσίας έχει ως στόχο τη γνωριµία και οικειοποίηση των µαθητών τόσο µε τον
πολιτισµό της χώρας προέλευσης όσο και µε τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής.
2) Το «προπαρασκευαστικό µοντέλο» που έχει ως στόχο την κατάλληλη
προετοιµασία των µαθητών για τη γρήγορη και οµαλή ένταξη στο ελληνικό
σχολείο και προτείνει ως χρόνο παραµονής των παιδιών από 1-3 χρόνια.
3) Το «ενταγµένο µοντέλο» το οποίο καταργεί τα Σ.Π., εντάσσει τα παιδιά στα
κανονικά σχολεία και αναβαθµίζει τα φροντιστηριακά τµήµατα, τις τάξεις
υποδοχής και ιδρύει Τµήµατα Εντατικής ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για
µαθητές όλων των βαθµίδων που δεν γνωρίζουν ελληνικά.
Ο Μ. ∆αµανάκης στο βιβλίο του « Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα, ∆ιαπολιτισµική Προσέγγιση» επιχειρεί να
σκιαγραφήσει τα προβλήµατα των Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής βασισµένος
στο ιδρυτικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, στις εκθέσεις των ∆ιευθυντών των Σ.Π. και σ’ένα
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Υπόµνηµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Γυµνασίου και του Λυκείου
Ελληνικού προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και στην Έκθεση της Οµάδας Εργασίας µε
επικεφαλής τον Ν. Πετρόπουλο την οποία παρουσιάσαµε παραπάνω.
Οι αναλύσεις του συνοψίζονται στην διαπίστωση ότι τα Σ.Π. στη σηµερινή
τους µορφή βασίζονται σε µια αντίφαση, επιδιώκουν την «ένταξη» των µαθητών τους
µέσω της αποµόνωσής τους, δεν προσφέρουν θετικές υπηρεσίες στους µαθητές, και
εποµένως πρέπει να καταργηθούν ή να µετεξελιχθούν σε σχολεία δίγλωσσης
εκπαίδευση.
Πέρα όµως από τη συζήτηση σε επίπεδο ακαδηµαϊκών και τη σχετική
ανησυχία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το µέλλον, τα προβλήµατα, την αποδοτικότητα των
Σ.Π., ιδιαίτερα έντονο είναι και το ενδιαφέρον των ίδιων των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία. Με διάφορα άρθρα στον περιοδικό τύπο για την
εκπαίδευση εκθέτουν και ερευνούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την
εκπαιδευτική πράξη και προτείνουν µέτρα δοκιµασµένα µέσα από την πολύτιµη
εµπειρία τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα άρθρα:
α) Ζώγας, Αθ. - Κοντογιώργου, Αθ. (1988) "Συµβολή στην έρευνα προβληµάτων των
Σχολείων Αποδήµων Ελληνικού", Λόγος και Πράξη, 33-35:5-29.
β) Κοντογιώργος Αθανάσιος (1988) Πρόταση "Επίλυση εκπαιδευτικού προβλήµατος
Οµογενών στα ειδικά σχολεία Οµογενών της Ελλάδας", Λόγος και Πράξη, 36:93-107.
γ) Κοντογιώργος Αθανάσιος (1988) Μελέτη: "Προβλήµατα Σχολείων Οµογενών
λειτουργούντων στην Ελλάδα", Λόγος και Πράξη, 36:108-115.
δ) Πετσάλας, Αναστάσιος Κ. (1993) "Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές από
επαναπατρισµένες οικογένειες", Τα εκπαιδευτικά, 29-30:92-104.
Από την όλη παρουσίαση της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε την ένταξη
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό
σχολείο φαίνεται ότι, η διαδικασία ένταξης ούτε εύκολη είναι για τα ίδια τα άτοµα,
αλλά ούτε και διευκολύνεται από την πολιτεία.
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία κάθε άλλο παρά θετικά είναι
τοποθετηµένη απέναντί τους. Όλοι οι ερευνητές έχοντας κυρίως έµµεση εµπειρία
µιλούν για τη µη αποδοτικότητα του θεσµού, για τα προβλήµατα των εκπαιδευτικών
και την «περιθωριοποίηση» των µαθητώ Ωστόσο, θα πρέπει να αναρωτηθούµε,
µήπως, τελικά, η µακρόχρονη εµπειρία της εκπαιδευτικής πράξης αυτών των
«διαφορετικών» σχολείων έχει να επιδείξει κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει
να επισηµανθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος του ελληνικού σχολείου και κατ’
επέκταση της πολυπολιτισµικής ελληνικής κοινωνίας; Σε αυτό το ερώτηµα
ευελπιστούµε να δώσουµε µία πρώτη απάντηση µέσα από την εµπειρική έρευνά µας
σ΄ αυτά τα σχολεία.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
8. Μεθοδολογία της έρευνας
8.1. Σκοπός και αντικείµενο της έρευνας
Σκοπός της εργασίας µας είναι να καταγράψουµε µια υπάρχουσα
εκπαιδευτική κατάσταση. Την εκπαιδευτική, δηλαδή, πράξη των «Σχολείων
Παλιννοστούντων» σε συνάρτηση πάντα µε το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργία τους αλλά και τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική. Τα «Σχολείων
Παλιννοστούντων» αποτελούν ένα εκπαιδευτικό θεσµό της δηµόσιας ελληνικής
εκπαίδευσης ο οποίος απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων που είναι
διπολιτισµικά και διγλωσσικά κοινωνικοποιηµένες και στον οποίο προβλέπεται η
εφαρµογή δίγλωσσων προγραµµάτων εκπαίδευσης. Σε αυτή, λοιπόν, την ξεχωριστή
µορφή εκπαίδευσης για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα επικεντρώνεται η έρευνά
µας.
Το κύριο ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο να διερευνήσουµε αν και µε ποιο
τρόπο εφαρµόζεται στην εκπαιδευτική πράξη το θεσµικά προβλεπόµενο µοντέλο
δίγλωσσης εκπαίδευσης και πώς αυτό το µοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
µαθητών στους οποίους απευθύνεται.
Αυτό, δηλαδή, που µας ενδιαφέρει είναι να διερευνήσουµε την ανταπόκριση
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες του δίγλωσσου και
διπολισµικού µαθητή, και όχι την προσαρµογή του µαθητή στο εκπαιδευτικό
σύστηµα, κάτι που διερευνούν οι περισσότεροι µέχρι σήµερα µελετητές (βλ. κεφ.
7.2).
Ειδικότερα διερευνούµε:
α) τι γλωσσικό και πολιτισµικό κεφάλαιο φέρουν οι παλιννοστούντες µαθητές από τη
χώρα προέλευσής3 τους,
β) πώς η οικογένειά τους διαχειρίζεται αυτό το κεφάλαιο και
γ) αν το σχολείο το λαµβάνει υπόψη του, και κατά πόσο προσφέρει στους µαθητές
ευκαιρίες, για να το αξιοποιήσουν.
Κατά την έρευνα επικεντρωθήκαµε, όπως αναφέρεται και στο κεφ. 1.2., στα
(πρώην) «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής», στα οποία φοιτούν κατά κύριο λόγο
παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες και δευτερευόντως, κάποιο
ποσοστό παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την
Αλβανία, όπως επίσης και αλλοδαπών, την παρουσία των οποίων διαπιστώσαµε κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής της εµπειρικής µας έρευνας. Από την έρευνα αποκλείσαµε τα
(πρώην) «Σχολεία Παλιννοστούντων Θεσσαλονίκης», για το λόγο ότι σήµερα δεν
λειτουργούν ούτε σύµφωνα µε τις ιδρυτικές τους διατάξεις, αλλά ούτε και
ακολουθούν κανένα µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης εξαιτίας των συνεχών αλλαγών
των χωρών προέλευσης του µαθητικού τους πληθυσµού.
Συγκεκριµένα, τα Σ.Π.Θ. ξεκίνησαν σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆. 369/85
κυρίως µε γερµανόφωνους αλλά και αγγλόφωνους µαθητές ελληνικής καταγωγής, οι
οποίοι στην πορεία λόγω της αλλαγής της ελληνικής µεταναστευτικής κίνησης
32

Ως Χώρα Προέλευσης (Χ.Π.) των µαθητών θεωρούµε όλες εκείνες τις χώρες από τις οποίες ήλθαν
στην Ελλάδα και που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και οι χώρες γέννησής τους. Κατ' επέκταση
ως Χώρα Υποδοχής (Χ.Υ.) εννοούµε την Ελλάδα.
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µειώθηκαν σηµαντικά και αντικαταστάθηκαν από οµογενείς και αλλοδαπούς µαθητές
από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (βλ. πίνακα 8.1. στον
οποίο παρουσιάζεται ενδεικτικά για το ∆ηµοτικό σχολείο η αλλαγή των χωρών
προέλευσης του µαθητικού πληθυσµού).
Πίνακας 8.1.: Χώρες προέλευσης του µαθητικού πληθυσµού του «∆ηµοτικού
Σχολείου Παλιννοστούντων Θεσσαλονίκης» σε τρεις δεδοµένες χρονικές
περιόδους.

Χώρες
Προέλευσης
Γερµανία
ΗΠΑ
Καναδάς
Αυστραλία
Ν. Αφρική
∆υτ. Ευρώπη
Ανατ. Ευρώπη
Χώρες πρώην Σ.Ε.
Αλβανία
Υπ. Αφρικής
Ασία
Σύνολο

1985-86

1990-91

1994-95

40
10
8
23
3
11
3
98

3
1
3
2
2
20
65
1
3
100

2
105
13
120

Η αλλαγή αυτή του µαθητικού πληθυσµού σηµατοδότησε και αλλαγή του
αναλυτικού προγράµµατος των σχολείων. Έτσι, όσο ο µαθητικός πληθυσµός ήταν
γερµανόφωνος και αγγλόφωνος χρησιµοποιούταν η γλώσσα της χώρας προέλευσης
(Χ.Π.) των µαθητών (Γερµανικά ή Αγγλικά) τόσο ως µέσο όσο και ως αντικείµενο
διδασκαλίας. Όταν, όµως, ο µαθητικός πληθυσµός έγινε αλβανόφωνος και
ρωσόφωνος η χρήση της γλώσσας των Χ.Π. των µαθητών περιορίστηκε σε κάποιες
λέξεις και αυτό στην αρχή της σχολικής φοίτησης των παιδιών για καθαρά
συναισθηµατικούς λόγους. Έτσι, Τα Σ.Π.Θ. αρχίζουν να λειτουργούν βάσει των
αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων των κανονικών σχολείων και ακόµη και
στο µάθηµα της ξένης γλώσσας διδάσκεται η Αγγλική και όχι κάποια γλώσσα από τις
γλώσσες των Χ.Π. των µαθητών τους. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο
αποκλείσαµε από την έρευνα τα Σ.Π.Θ., αφού σε αυτά τα σχολεία δεν ακολουθείται
πλέον κανένα µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης και το µόνο στοιχείο που τα ξεχωρίζει
από τα άλλα σχολεία είναι ο δίγλωσσος µαθητικός πληθυσµός τους και όχι τα
προγράµµατα εκπαίδευσης που χρησιµοποιούν.
Ωστόσο, από µία µικροέρευνα που πραγµατοποιήσαµε στα Σ.Π.Θ. οφείλουµε
να τονίσουµε ότι θα άξιζε να µελετηθεί ξεχωριστά το ∆ηµοτικό Σ.Π.Θ. το οποίο
αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας του έχει
αλλάξει τρεις φορές φυσιογνωµία και φιλοσοφία λειτουργίας.
Συγκεκριµένα το 1985 το συγκεκριµένο δηµοτικό ξεκίνησε, όπως και τα άλλα
Σ.Π.Θ., µε γερµανόφωνους και αγγλόφωνους µαθητές αποκλειστικά ελληνικής
καταγωγής, στο οποίο η γλώσσα της Χ.Π. χρησιµοποιούταν ως µέσο και ως
αντικείµενο διδασκαλίας και οι µαθητές είχαν δικαίωµα απεριόριστης παραµονής στα
σχολεία αυτά.
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Στη συνέχεια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 λόγω της αλλαγής του
µαθητικού πληθυσµού – από γερµανόφωνους και αγγλόφωνους µαθητές σε
ρωσόφωνους και αλβανόφωνους (βλ. πίνακα 8.1.) – άλλαξε και η φυσιογνωµία του
σχολείου. Έτσι βασική αρχή του σχολείου γίνεται η φοίτηση των µαθητών για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα από λίγους µήνες µέχρι ένα χρόνο και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις δύο χρόνια. Κύριος στόχος του αναλυτικού προγράµµατος είναι η
εντατική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας χωρίς καµία ουσιαστική αναφορά στη
γλώσσα προέλευσής των µαθητών, γεγονός που µας παραπέµπει στη φιλοσοφία
λειτουργίας των Τ.Υ. Το συγκεκριµένο, λοιπόν, ∆ηµοτικό αποτελεί πλέον ένα
ενδιάµεσο, µεταβατικό στάδιο, προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλή ένταξη των
µαθητών στα κανονικά σχολεία.
Το µοντέλο, όµως, αυτό δεν λειτούργησε για αρκετά χρόνια. Με την ψήφιση
του Νόµου για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και την υπουργική απόφαση
Φ10/221/Γ1/1236/11-9-96, σύµφωνα µε την οποία τα «Σχολεία Παλιννοστούντων»
µετατράπηκαν σε «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης», το συγκεκριµένο
∆ηµοτικό αλλάζει και πάλι φυσιογνωµία. Από τη χρονιά 1997-98 µετατρέπεται, όπως
µας δήλωσε ο ∆ιευθυντής του σχολείου, σε «σχολείο της γειτονιάς». Αυτό σηµαίνει
ότι αρχίζει να δέχεται και Ελλαδίτες µαθητές της περιοχής. Έτσι, τη σχολική χρονιά
2000-1 από τους 60 µαθητές του οι 30 είναι Ελλαδίτες και οι υπόλοιποι προέρχονται
από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µε κύρια χώρα
προέλευσης τη Γεωργία.
Η αλλαγή αυτή γίνεται στα πλαίσια της µετονοµασίας του σχολείου σε
"Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης". Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να µελετηθεί
είναι αν υπηρετεί τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή αν περιορίζεται µόνο
στην αλλαγή του µαθητικού πληθυσµού. Από την πληροφόρηση πάντως που έχουµε
µέχρι στιγµής, το συγκεκριµένο σχολείο λειτουργεί ως ένα ολοήµερο σχολείο βάσει
του κανονικού αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος, και σύµφωνα µε το
∆ιευθυντή «δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης της γλώσσας προέλευσης των οµογενών ή
αλλοδαπών µαθητών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα
και γνωρίζουν αρκετά καλά τα Ελληνικά».
Και το ερώτηµα που προκύπτει είναι µήπως η µορφή στην οποία εξελίσσεται
αυτό το ∆ηµοτικό σχολείο είναι η «επόµενη µέρα» για όλα τα «Σχολεία
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης». Μήπως, δηλαδή, οι νοµοθέτες θεωρούν ότι οι
παλιννοστούντες και αλλοδαποί µαθητές, αφού µάθουν την ελληνική γλώσσα, δεν
έχουν πλέον καµία ανάγκη διατήρησης και καλλιέργειας της γλώσσας και του
πολιτισµού της χώρας προέλευσής τους στα πλαίσια του ελληνικού σχολείου.
Όλα αυτά, βέβαια, είναι γενικότερα ζητήµατα κάποια από τα οποία θα
επιχειρήσουµε να συζητήσουµε στην πορεία της παρούσας εργασίας. Προς το παρόν
θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι η έρευνά µας επικεντρώνεται στα έξι πρώην
«Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής», στα οποία θεσµικά προβλέπεται κάποια µορφή
δίγλωσσης εκπαίδευσης. Εποµένως, εµείς θα διερευνήσουµε ποια µορφή έχει αυτή η
δίγλωσση εκπαίδευση, τον τρόπο εφαρµογής της στην εκπαιδευτική πράξη και κατά
πόσο καλύπτει τις ανάγκες των µαθητών στους οποίους απευθύνεται.
8.2. Υποθέσεις της έρευνας
Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι παρόλο που στα Σχολεία Παλιννοστούντων η
δίγλωσση εκπαίδευση είναι µόνο σ’ ένα βαθµό θεσµικά κατοχυρωµένη, και η
διπολιτισµική εκπαίδευση δεν είναι καθόλου, το εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω της
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πολιτισµικής ποικιλίας του µαθητικού δυναµικού και της πίεσης από πλευράς των
γονέων, καταβάλλει προσπάθειες για την αξιοποίηση του διπολιτισµικού - διγλωσσικού
κεφαλαίου των µαθητών.
Με βασική την παραπάνω υπόθεση διατυπώσαµε µια σειρά επιµέρους
υποθέσεων, οι οποίες µας βοήθησαν να συντάξουµε τα ερευνητικά µας εργαλεία.
Έτσι διατυπώσαµε καταρχήν υποθέσεις σχετικά µε τη θεσµική διάσταση της
διπολιτισµικής – διγλωσσικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή υποθέσαµε ότι η
θεσµική κατοχύρωση της χρήσης της γλώσσας της χώρας προέλευσης των µαθητών των
Σ.Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να εξελιχθούν σε δίγλωσσα άτοµα.
Υποθέσαµε επίσης ότι η θεσµοθετηµένη αποδοχή της χρήσης της γλώσσας της
χώρας προέλευσης των µαθητών στη σχολική ζωή αφήνει περιθώρια στους
εκπαιδευτικούς και δηµιουργεί ευκαιρίες στους µαθητές για διατήρηση και καλλιέργεια
των πολιτισµικών στοιχείων που αυτοί φέρουν από τις χώρες προέλευσής τους.
Αυτές τις δύο υποθέσεις προσπαθήσαµε να τις τεκµηριώσουµε µέσω της
ανάλυσης του θεσµικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Σ.Π.Α., των διαφόρων
ντοκουµέντων που συγκεντρώσαµε από τα παραπάνω σχολεία που επισκεφτήκαµε,
αλλά και µέσω των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων που πραγµατοποιήσαµε µε τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία.
Επικουρικά χρησιµοποιήσαµε και τις απαντήσεις που µας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε
κάποιες ανοικτές ερωτήσεις (ερωτήσεις 50-54) που τους θέσαµε µέσω των
ερωτηµατολογίων.
Στη συνέχεια επιχειρήσαµε µέσα από υποθέσεις που αναφέρονται στη σχολική
ζωή, στην οικογενειακή ζωή και στις ατοµικές συνήθειες των µαθητών να αναδείξουµε
αφενός το βαθµό χρήσης τόσο της γλώσσας της χώρας προέλευσης (Χ.Π.) όσο και
της γλώσσας της χώρας υποδοχής (Χ.Υ.) από το άτοµο και αφετέρου τη στάση
απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισµό της Χ.Π. και της Χ.Υ. από το σχολείο, την
οικογένεια, αλλά και από το ίδιο το άτοµο.
Συγκεκριµένα διατυπώσαµε υποθέσεις σχετικά µε τη σχολική ζωή που
αναφέρονται:
α) στη χρήση της γλώσσας της Χ.Π. από τον ίδιο το µαθητή σε διάφορες καταστάσεις
της σχολικής ζωής.
− Οι µαθητές ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτικούς τους να χρησιµοποιούν την
πρώτη γλώσσα (τη γλώσσα της Χ.Π.) τόσο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος όσο και του
διαλείµµατος.
− Οι µαθητές που προέρχονται από την ίδια γλωσσική κοινότητα χρησιµοποιούν στη
µεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και του διαλείµµατος την
πρώτη γλώσσα.
β) στη στάση του σχολείου απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισµό που φέρουν οι
µαθητές.
− Η γλώσσα της Χ.Π. χρησιµοποιείται τόσο ως αντικείµενο όσο και ως µέσο
διδασκαλίας και επικοινωνίας µε απώτερο στόχο τη διατήρηση της γλώσσας της Χ.Π.
των µαθητών.
− Με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών δίνονται στους µαθητές ευκαιρίες κατά τη
διάρκεια της σχολικής ζωής να διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν τα πολιτισµικά
στοιχεία που φέρουν από τη χώρα προέλευσής τους.
Στη συνέχεια διατυπώσαµε υποθέσεις σχετικά µε την οικογενειακή ζωή των
µαθητών µε επίκεντρο:
α) τη χρήση από το παιδί της γλώσσας της Χ.Π. και της Χ.Υ. στα πλαίσια της
οικογένειας.
− Η ενδοοικογενειακή επικοινωνία είναι δίγλωσση.
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− Τα παιδιά στην επικοινωνία τους µε τους γονείς τους χρησιµοποιούν συνήθως την
ελληνική γλώσσα (γλώσσα της Χ.Υ.).
− Τα αδέλφια στη µεταξύ τους επικοινωνία χρησιµοποιούν συνήθως τη γλώσσα της
Χ.Π.
β) τη στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στη γλώσσα και τον
πολιτισµό της Χ.Π. και της Χ.Υ.
− Η οικογένεια επιδιώκει ειδικά για τα παιδιά της µια διπολιτισµική – διγλωσσική
εκπαίδευση µε στόχο την αύξηση των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών ευκαιριών
των παιδιών.
− Η οικογένεια συνεχίζει στη Χ.Υ. να διατηρεί τα γλωσσικά και πολιτισµικά στοιχεία
της Χ.Π. της.
Τέλος επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στο ίδιο το άτοµο και διατυπώνουµε
υποθέσεις σχετικά:
α) µε τη χρήση της γλώσσας της Χ.Π. και της Χ.Υ. σε ατοµικές συναισθηµατικές
καταστάσεις.
− Τα παιδιά στις έντονες συναισθηµατικές τους στιγµές µιλούν στη γλώσσα που νιώθουν
πιο οικεία ,και συνήθως αυτή είναι η πρώτη τους γλώσσα.
− Τα παιδιά χρησιµοποιούν την πρώτη τους γλώσσα ως κρυφό κώδικα επικοινωνίας.
β) µε τη στάση του ατόµου απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισµό τόσο της Χ.Π.
όσο και της Χ.Υ.
− Η σχέση του παιδιού µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό της Χ.Π. είναι συνάρτηση της
µεταναστευτικής του βιογραφίας.
− Το παιδί όσο µικρότερο σε ηλικία έρχεται στην Ελλάδα τόσο καλύτερα µαθαίνει την
ελληνική γλώσσα και εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία.
8.3. Πληθυσµός και δείγµα
Πίνακας 8.2.: Σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. και το δείγµα της
έρευνας κατά το σχολικό έτος 1997-1998.
Σ.Π.Α.
∆ηµοτικό
Αλσούπολης
∆ηµοτικό Αµφιθέας
Γυµνάσιο
Βαρυµπόµπης
Γυµνάσιο Ελληνικού
Λύκειο
Βαρυµπόµπης
Λύκειο Ελληνικού
Σύνολο ∆ηµοτικών
Σύνολο Γυµνασίων
Σύνολο Λυκείων
Γενικό Σύνολο

Πληθυσµός
των Σ.Π.Α.
127 µαθητές

Συνολικό
∆είγµα
70 µαθητές

∆είγµα
Παλιννοστούντων
44 µαθητές

∆είγµα
Αλλοδαπών
26 µαθητές

117 µαθητές
71 µαθητές

79 µαθητές
71 µαθητές

70 µαθητές
62 µαθητές

9 µαθητές
9 µαθητές

185 µαθητές
83 µαθητές

150 µαθητές

87 µαθητές

63 µαθητές

114 µαθητές
149 µαθητές

35 µαθητές
72 µαθητές

263 µαθητές

107 µαθητές

181 µαθητές
244 µαθητές 149 µαθητές
256 µαθητές 221 µαθητές
264 µαθητές
764 µαθητές 370 µαθητές

Από τον πίνακα 8.2. προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 1997-98, έτος
διεξαγωγής της έρευνας, φοιτούσαν σε όλες τις βαθµίδες των Σ.Π.Α. 764 µαθητές.
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Από αυτούς περίπου οι µισοί, 370 µαθητές (263 παλιννοστούντες και 107
αλλοδαποί) αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνάς µας. Πρόκειται για τους µαθητές που
φοιτούν στα δύο ∆ηµοτικά Σ.Π.Α. από ∆' τάξη και άνω καθώς επίσης και για τους
µαθητές των τριών τάξεων των δύο Γυµνασίων Σ.Π.Α. Στο δείγµα µας δεν
συµπεριλάβαµε τους µαθητές των Α'- Γ' τάξεων των δηµοτικών σχολείων, καθώς
κρίναµε ότι το στάδιο της εξέλιξής τους δεν τους επέτρεπε να κατανοήσουν και να
συµπληρώσουν το κύριο εργαλείο της εργασίας που ήταν το ερωτηµατολόγιο. Η
κρίση αυτή επαληθεύεται από τη δυσκολία που διαπιστώσαµε ότι αντιµετώπισαν
αρκετοί µαθητές της ∆' τάξης στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Εκτός τούτου
οι πρώτες τάξεις του δηµοτικού απαιτούν µια ιδιαίτερη ερευνητική αντιµετώπιση
λόγω της ηλικίας των παιδιών και των πρώτων διαδικασιών µετάβασης από την
οικογενειακή στη σχολική ζωή.
Ακόµη, περιοριστήκαµε στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν επεκταθήκαµε
στο λύκειο εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει αυτή η βαθµίδα
εκπαίδευσης και κυρίως λόγω της σύνδεσής της µε την εισαγωγή στα Ανώτερα και
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Επίσης, επειδή κατά τη διάρκεια της εµπειρικής µας έρευνας διαπιστώσαµε
ότι στα Σ.Π.Α. δεν φοιτούν µόνο παλιννοστούντες µαθητές αλλά και αλλοδαποί,
κρίναµε σκόπιµο να τους διακρίνουµε και να επικεντρώσουµε το κύριο µέρος της
έρευνας στους παλιννοστούντες µαθητές, γιατί αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία του
µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. που µελετούµε.
Η φοίτηση των αλλοδαπών µαθητών στα Σ.Π.Α. είναι ένα νέο φαινόµενο που
αρχίζει να εµφανίζεται συστηµατικά από τα µέσα της δεκαετία του 1990 (βλ. κεφ.
9.4.2.) και, καθώς δεν είναι ευκρινώς θεσµικά κατοχυρωµένη, κάποια σχολεία, όπως
το ∆ηµοτικό Αµφιθέας και το Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης, δεν δέχονται ουσιαστικά
αλλοδαπούς µαθητές, µε αποτέλεσµα η παρουσία τους εκεί να είναι τόσο µικρή που
θα τη λέγαµε συµπτωµατική (βλ. κεφ. 9.4.1.). Αλλά και στα άλλα δύο σχολεία, στο
∆ηµοτικό Αλσούπολης και στο Γυµνάσιο Ελληνικού, στα οποία φοιτούν αλλοδαποί
µαθητές η εκπροσώπησή τους ανά τµήµα είναι πολύ µικρή και σε κάποιες
περιπτώσεις µηδενική, µε αποτέλεσµα να είναι προβληµατική τόσο η σύγκριση
µεταξύ τους όσο και µε την οµάδα των παλιννοστούντων µαθητών.
Γι’ αυτούς τους λόγους θα αναφερθούµε περιληπτικά στους
αλλοδαπούς µαθητές σε ξεχωριστό κεφάλαιο (βλ. κεφ. 15) στο οποίο
επιχειρούµε µία πρώτη συγκριτική τοποθέτηση µεταξύ των αλλοδαπών
µαθητών και των παλιννοστούντων ελληνικής καταγωγής και η οποία
µπορεί να αποτελέσει την απαρχή µιας νέας συγκριτικής µελέτης που θα
επικεντρώνεται στα δύο Σ.Π.Α. που φοιτούν και αλλοδαποί µαθητές.
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Πίνακας 8.3.: Σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Π.Α. και το δείγµα
της έρευνας.
Σ.Π.Α.
∆ηµοτικό Αλσούπολης
∆ηµοτικό Αµφιθέας
Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης
Γυµνάσιο Ελληνικού
Λύκειο Βαρυµπόµπης
Λύκειο Ελληνικού
Σύνολο ∆ηµοτικών
Σύνολο Γυµνασίων
Σύνολο Λυκείων
Σύνολο

Σύνολο εκπαιδευτικών
14 εκπ/κοι
15 εκπ/κοι
17 εκπ/κοι
30 εκπ/κοι
23 εκπ/κοι
31 εκπ/κοι
29 εκπ/κοι
47 εκπ/κοι
54 εκπ/κοι
130 εκπ/κοι

∆είγµα εκπαιδευτικών
9 εκπ/κοι
10 εκπ/κοι
11 εκπ/κοι
13 εκπ/κοι
7 εκπ/κοι
18 εκπ/κοι
19 εκπ/κοι
24 εκπ/κοι
25 εκπ/κοι
68 εκπ/κοι

Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να επισηµάνουµε καταρχάς ότι,
ενώ η έρευνά µας περιορίζεται στη βασική εκπαίδευση, κατ΄ εξαίρεση το
ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών το µοιράσαµε και στους εκπαιδευτικούς των
λυκείων, για να καταγράψουµε την εµπειρία όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
στα συγκεκριµένα σχολεία. Από τον πίνακα 8.3. φαίνεται ότι ο συνολικός αριθµός
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σ.Π.Α., δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο,
ανεξάρτητα από το υπηρεσιακό τους καθεστώς είναι 130 εκπαιδευτικοί.
Ωστόσο, όσον αφορά στο δείγµα της έρευνας µόνο 68 εκπαιδευτικοί, δηλαδή
λίγοι περισσότεροι από τους µισούς συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, παρόλο που
µοιράστηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Οι λόγοι για τους οποίους
οι εκπαιδευτικοί δεν συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο είναι καταρχάς αµέλεια ή
αδιαφορία ή “έλλειψη χρόνου” (υπεκφυγή - απαραίτητος χρόνος συµπλήρωσης
περίπου ½ της ώρας), κάποιoι θεώρησαν ότι το ερωτηµατολόγιο δεν ανταποκρίνεται
στο σχολείο τους και αν το συµπλήρωναν θα έδιναν λανθασµένη εικόνα γι' αυτό
(Γυµνάσιο – Λύκειο Ελληνικού) και τέλος, υπήρχε και µια µικρή οµάδα
εκπαιδευτικών που δεν συµπληρώνει «εκ πεποιθήσεως» ερωτηµατολόγια.
Πίνακας 8.4..: Γονείς που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας.
Σ.Π.Α.
∆ηµοτικό Αλσούπολης
∆ηµοτικό Αµφιθέας
Γυµνάσιο
Βαρυµπόµπης
Γυµνάσιο Ελληνικού
Σύνολο ∆ηµοτικών
Σύνολο Γυµνασίων
Σύνολο

∆είγµα
Γονέων
45 γονείς
55 γονείς
34 γονείς

Παλιννοστούντες
Γονείς
32 γονείς
49 γονείς
30 γονείς

Αλλοδαποί Γονείς

81 γονείς
100 γονείς
115 γονείς
215 γονείς

56 γονείς
81 γονείς
86 γονείς
167 γονείς

25 γονείς
19 γονείς
29 γονείς
48 γονείς

13 γονείς
6 γονείς
4 γονείς

Όσον αφορά, τέλος, στο δείγµα των γονέων, θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν
περίπου όσο το δείγµα των µαθητών. Όµως, µόνο το 58% των παλιννοστούντων και
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αλλοδαπών γονέων, δηλαδή 215 γονείς, συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Παρόλο
που αυτή η συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων δεν ήταν η αναµενόµενη, οφείλουµε
να υποστηρίξουµε ότι οι παλιννοστούντες γονείς, που είναι και το κύριο αντικείµενο
της έρευνάς µας, έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αλλοδαπούς γονείς και
µας απάντησαν σε ποσοστό 61,3% έναντι του 49% των αλλοδαπών γονέων. Οι λόγοι
για τους οποίους ένα µεγάλο ποσοστό παλιννοστούντων και αλλοδαπών γονέων
απείχε από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι η αµέλεια, ο φόρτος
εργασίας, η πεποίθηση να µην συµµετέχουν σε έρευνες και, τέλος, επειδή κάποιοι
αλλοδαποί γονείς δεν γνώριζαν καµία από τις δύο γλώσσες (Αγγλικά – Ελληνικά)
στις οποίες ήταν γραµµένο το ερωτηµατολόγιο.
8.4. Μέθοδος και ερευνητικά εργαλεία
Η συλλογή και αξιολόγηση του εµπειρικού υλικού της έρευνας έγινε βάσει
των ακόλουθων ερευνητικών εργαλείων και µεθόδων έρευνας:
1)Συλλογή ντοκουµέντων και ανάλυση του περιεχοµένου τους
2) ∆οµηµένο ερωτηµατολόγιο
3) Προσωπική ηµιδοµηµένη συνέντευξη
4) Παρατήρηση
Συγκεκριµένα η συλλογή των ντοκουµέντων (βλ. Πρωτογενείς πηγές και
Βιβλιογραφία) και η ανάλυση του περιεχοµένου τους χρησιµοποιήθηκε σε δύο
περιπτώσεις:
α) Στη µελέτη του θεσµικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των “Σχολείων
Παλιννοστούντων” (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις κλπ),
προκειµένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο σε επίπεδο θεσµών ικανοποιούνται οι
ανάγκες των µαθητών.
β) Στη µελέτη των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων και του λοιπού
αρχειακού υλικού που βρέθηκε στα Σ.Π.Α., προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσο
στην εκπαιδευτική πράξη γίνονται προσπάθειες καλλιέργειας της γλώσσας και του
πολιτισµού της Χ.Π. των µαθητών.
Τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια µαζί µε την προσωπική ηµιδόµηµένη
συνέντευξη αποτελούν τα κύρια ερευνητικά εργαλεία για τη συγκεκριµένη έρευνα.
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα κατασκευάστηκαν
βάσει των ερωτηµατολογίων που είχε χρησιµοποιήσει ο καθηγητής Μιχάλης
∆αµανάκης στην έρευνά του σχετικά µε τη διερεύνηση των συνθηκών διεξαγωγής
του µαθήµατος της µητρικής γλώσσας για τα ελληνόπουλα στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας το 1986 και βέβαια προσαρµόστηκαν στις προϋποθέσεις
των µαθητών της έρευνάς µας.
Ας υπογραµµιστεί, επίσης, ότι τα ερωτηµατολόγια, πριν πάρουν την τελική
τους µορφή, δοκιµάστηκαν στην προέρευνα που πραγµατοποιήσαµε 2 µήνες πριν από
την κυρίως έρευνα σε δύο τµήµατα. Στο αγγλόφωνο τµήµα της ∆' τάξης του
δηµοτικού, που αντιστοιχεί στα µικρότερα ηλικιακά παιδιά του δείγµατος και σε ένα
µεσαίο τµήµα της Β' τάξης
του γυµνασίου. Ο χρόνος συµπλήρωσης του
ερωτηµατολογίου, για τους µαθητές, ήταν 1 διδακτική ώρα.
Τα ερωτηµατολόγια, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν τριών
τύπων. Ερωτηµατολόγια για µαθητές, για γονείς και για δασκάλους. Τα
ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν στους µαθητές και στους γονείς ήταν δίγλωσσα
(Ελληνικά – Αγγλικά). Επίσης, όλα τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και

260

συνοδεύονταν από ένα εισαγωγικό σηµείωµα, όπου εξηγούσαµε το λόγο για τον
οποίο γινόταν η έρευνα.
Και στα τρία ερωτηµατολόγια υπήρχε ποικιλία στα είδη των ερωτήσεων, όπως
ερωτήσεις γνώµης, επεξηγηµατικές, ερωτήσεις ελέγχου κλπ., όπως επίσης και στα
είδη των κλειστών απαντήσεων, δηλαδή απαντήσεις κλιµάκωσης, σωστού-λάθους και
πολλαπλής επιλογής (Μ. Βάµβουκας, 1988:246-263).
Όσον αφορά στους τύπους των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκαν και οι δύο
τύποι, ανοικτές, κλειστές ερωτήσεις. Όµως, οι κλειστές ερωτήσεις ήταν οι
περισσότερες και κατείχαν το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων στο
ερωτηµατολόγιο των µαθητών και το µικρότερο στο ερωτηµατολόγιο των δασκάλων.
Η δοµή και στους τρεις τύπους ερωτηµατολογίων ήταν η ίδια. Έτσι, τα
ερωτηµατολόγια ξεκινούσαν µε ερωτήσεις εύκολες που στόχο είχαν τη συγκέντρωση
κάποιων βιογραφικών στοιχείων και στη συνέχεια µε γνώµονα τις υποθέσεις
εκτυλίσσονταν οι ερωτήσεις που πρώτα αναφέρονταν στη σχολική ζωή του παιδιού
µετά στην οικογενειακή ζωή, στις ατοµικές συνήθειες και τέλος, στη πολιτισµική
σχέση της οικογένειας µε τη χώρα προέλευσης. Υπήρχε δηλαδή αντιστοίχιση των
υποθέσεων µε τις ερωτήσεις, άλλωστε µέσα από τις υποθέσεις προέκυπταν οι
ερωτήσεις.
Επίσης, αντιστοίχιση υπήρχε και µεταξύ των ερωτήσεων του
ερωτηµατολογίου των µαθητών µε τις ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων των γονέων
και των δασκάλων. Μάλιστα µέσα από την ανάλυση αυτής της αντιστοίχισης θα
επιδιώξουµε να παρουσιάσουµε τη ατοµική και οικογενειακή ζωή των
παλιννοστούντων σε σχέση ή σε αντίθεση µε το σχολείο.
Η τεχνική της προσωπικής ηµιδοµηµένης συνέντευξης χρησιµοποιήθηκε σε
δύο περιπτώσεις:
α) στους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να πάρουµε όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες για τη γενικότερη λειτουργία των Σ.Π.Α., την οικογένεια των
παλιννοστούντων, αλλά και τους ίδιους τους µαθητές και
β) σε εθελοντές γονείς των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν στα Σ.Π.Α., µε σκοπό να
εντρυφήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο στην καθηµερινή ζωή, στις συνήθειες και
στις ανάγκες της οικογένειας των παλιννοστούντων τόσο στη χώρα προέλευσης όσο
και στη χώρα υποδοχής.
Τέλος, η παρατήρηση χρησιµοποιήθηκε επικουρικά στις παραπάνω τεχνικές,
για την καλύτερη κατανόηση και ερµηνεία των δεδοµένων, κατά την τετράµηνη
παραµονή µας στα Σ.Π.Α.
Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα
SPSS.
8.5. ∆ιεξαγωγή της έρευνας
Η κυρίως έρευνα της εργασίας πραγµατοποιήθηκε στα Σ.Π.Α. όλων των
βαθµίδων από το Φεβρουάριο ως το Μάιο του 1998. Ήδη όµως από το Νοέµβριο του
1997 είχε προηγηθεί η προέρευνα, κατά την οποία δοκιµάστηκαν τα ερευνητικά
εργαλεία, κυρίως το ερωτηµατολόγιο, και πήραν την τελική τους µορφή.
Κατά τη διεξαγωγή της κυρίως έρευνας επισκεπτόµασταν ένα - ένα ξεχωριστά
τα Σ.Π.Α., αφού κλείναµε ραντεβού µε τους διευθυντές ή τις διευθύντριες των
σχολείων και παραµέναµε σε καθένα από αυτά περισσότερο από µία εβδοµάδα.
Στη διάρκεια της παραµονής µας σε καθένα από τα σχολεία της έρευνας
προσπαθήσαµε να εντρυφήσουµε όσο ήταν δυνατόν στη σχολική τους ζωή. Είχαµε
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την ευκαιρία να παρατηρήσουµε την εκπαιδευτική πράξη τόσο κατά τη διάρκεια
διαφόρων µαθηµάτων (Νέα και Αρχαία Ελληνικά, Αγγλικά, Γυµναστική, Χηµεία,
Μαθηµατικά κλπ.) όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, αλλά και κάποιων
σχολικών εκδηλώσεων, όπως σχολικές εορτές, διανοµή ελέγχων, συνελεύσεις των
δεκαπενταµελών συµβουλίων των µαθητών, συνελεύσεις των συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων κλπ.
Παράλληλα, υπήρχε η διάθεση από αρκετούς εκπαιδευτικούς διαφόρων
ειδικοτήτων, από κάποιους µαθητές, αλλά και από γονείς που βρέθηκαν στο σχολείο,
για να συµµετέχουν στις σχολικές εκδηλώσεις, να συζητήσουν µαζί µας για τη
σχολική και καθηµερινή ζωή των µαθητών στα πλαίσια των ηµιδοµηµένων
συνεντεύξεων της έρευνας.
Συγχρόνως, σε συνεννόηση µε το διδακτικό προσωπικό του κάθε σχολείου,
ώστε να µην παρακωλύεται το έργο τους, µοιράζαµε στους µαθητές τα
ερωτηµατολόγια και τους αφήναµε µία διδακτική ώρα, για να τα συµπληρώσουν. Στο
διάστηµα αυτό παρόντες στην τάξη ήµασταν και εµείς µαζί µε τον εκπαιδευτικό της
τάξης, για να λύνουµε κάθε απορία των µαθητών σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο.
Στους µαθητές δίναµε και τα ερωτηµατολόγια για τους γονείς τους, για να τα
συµπληρώσουν στο σπίτι και να µας τα επιστρέψουν άµεσα. Ωστόσο, η συλλογή των
ερωτηµατολογίων των γονέων ήταν αρκετά χρονοβόρα και κοπιαστική (βλ. κεφ.
8.3.). Παράλληλα ζητούσαµε από τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου να
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο που απευθύνονται σε αυτούς, η συλλογή των
οποίων ήταν εξίσου δύσκολη (βλ. κεφ. 8.3.).
Κλείνοντας θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της
έρευνας δεν αντιµετωπίσαµε ιδιαίτερα προβλήµατα πέραν του ότι στην αρχή µόνο της
έρευνάς µας κάποιοι εκπαιδευτικοί και κάποιοι γονείς - µέλη του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων µας αντιµετώπισαν µε δυσπιστία και καχυποψία για τη σκοπιµότητα
που είχε η έρευνα µας, καθώς, όπως θα φανεί παρακάτω, έχει αρχίσει ένας διάλογος
µεταξύ του ΥΠΕΠΘ µε εκπρόσωπο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Συλλόγου
εΕπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων για τη φιλοσοφία, τη
λειτουργία και τη µορφή που θα πρέπει να έχουν τα Σ.Π.
8.6. Άξονες ταξινόµησης του εµπειρικού υλικού
Το εµπειρικό µέρος της εργασίας χωρίζεται σε δύο ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαµε
από τις συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών που
φοιτούν τα Σ.Π.Α. αλλά και από τις απαντήσεις που µας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί του
δείγµατος σε κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις που θέτονταν στο ερωτηµατολόγιο. Τόσο οι
συνεντεύξεις όσο και οι ερωτήσεις αναφέρονται στην εφαρµογή του θεσµικού
πλαισίου ίδρυσης των σχολείων, στην οργάνωση και στη λειτουργία τους. Ακόµη
παραθέτονται πληροφορίες οι οποίες απορρέουν από την ανάλυση των ντοκουµέντων
που µε ιδιαίτερη ευγένεια µας παραχώρησαν οι διευθυντές των σχολείων από τα
αρχεία τους, καθώς και από το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Σ.Π.Α.,
και βέβαια από την προσωπική εµπειρία που αποκοµίσαµε κατά την τετράµηνη
συνολικά παραµονή µας στα Σ.Π.Α.
Με γνώµονα το παραπάνω υλικό επιχειρούµε να παρουσιάσουµε τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.Π.Α., και γενικότερα την εκπαιδευτική τους πράξη,
σε σχέση πάντα µε το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων. Μέσα
από αυτή τη συσχέτιση ελπίζουµε να διαπιστώσουµε το εκπαιδευτικό µοντέλο βάσει
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του οποίου η ελληνική πολιτεία επιχειρεί να εντάξει τους παλιννοστούντες µαθητές
στους κόλπους της και κατά πόσο το συγκεκριµένο µοντέλο είναι εναρµονισµένο µε
τις γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών.
Στη δεύτερη ενότητα επεξεργαζόµαστε τα ερωτηµατολόγια που απευθύνονται
στους µαθητές των Σ.Π.Α., τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Επειδή, όπως
αναφέρεται στο κεφ. 8.4., υπάρχει αντιστοίχιση µεταξύ των ερωτήσεων που θέτονται
στις τρεις οµάδες, για κάθε παράµετρο που εξετάζεται θα παρατίθεται παράλληλα η
άποψη και των τριών οµάδων και στη συνέχεια θα προκύπτει η σύγκριση, έτσι ώστε
να θεωρείται κάθε παράµετρος από τρεις οπτικές γωνίες.
Οι πληροφορίες που θα επιχειρήσουµε να συγκεντρώσουµε από τα
ερωτηµατολόγια έχουν ως επίκεντρο τον παλιννοστούντα µαθητή και αναφέρονται
στις γλωσσικές του γνώσεις και το πολιτισµικό του κεφάλαιο, τις επιδιώξεις του και
τις προσδοκίες του από το ελληνικό σχολείο, στην υποστήριξη που έχει από το
σχολείο στην προσπάθειά του αφενός να διατηρήσει κάποια στοιχεία της ταυτότητάς
του και αφετέρου να αποκτήσει νέα, και τέλος, στις συνθήκες της οικογένειάς του και
κατά πόσο η οικογένεια συµµερίζεται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τις γενικότερες
επιδιώξεις και προσδοκίες του.
Με δύο λόγια, θα λέγαµε ότι στην πρώτη ενότητα βάζουµε κάτω από το
µικροσκόπιο την εκπαιδευτική πράξη των Σ.Π.Α., ενώ στη δεύτερη ενότητα τον
παλιννοστούντα µαθητή σε διάφορους ρόλους της ζωής του (ως άτοµο, ως µαθητή
και ως µέλος µιας οικογένειας) µε τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες του. Βασικό
ζητούµενο της έρευνας είναι, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, αν και σε ποιο βαθµό
το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µαθητή και του παρέχει ευκαιρίες
αξιοποίησης του διπολιτισµικού – διγλωσσικού κεφαλαίου του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Ανάλυση ντοκουµέντων και συνεντεύξεων ως προς την ίδρυση, δοµή και
λειτουργία των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής»
9.
9.1.

Ίδρυση, δοµή και λειτουργία των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής»
Ιστορικό ίδρυσης των Σχολείων

Το σχολικό έτος 1984-85, και συγκεκριµένα το Νοέµβριο του 1984,
λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ∆ηµοτικό, ένα Γυµνάσιο και ένα
Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων στη Βαρυµπόµπη Αττικής σύµφωνα µε το άρθρ. 1
παρ. 1α και παρ.2 του ιδρυτικού Π.∆. 435/84, το οποίο παραθέσαµε και αναλύσαµε
στο κεφ.7.1.2.
Τα εγκαίνια των σχολείων αυτών έγιναν στις 7-1-85 από τον τότε Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απ. Κακλαµάνη.
Τα υπόλοιπα σχολεία που όριζε το παραπάνω άρθρο συστάθηκαν και
λειτούργησαν την επόµενη σχολική χρονιά 1985-86, καθώς η προσέλευση των
παλιννοστούντων µαθητών ήταν τόσο µεγάλη που τα υπάρχοντα σχολεία δεν
επαρκούσαν. Έτσι, το ∆ηµοτικό που λειτουργούσε στη Βαρυµπόµπη µεταφέρεται
στην περιοχή της Σταµάτας, ενώ ιδρύονται ένα ακόµη ∆ηµοτικό σχολείο στην
Αλσούπολη και ένα στην Αµφιθέα, ως παράρτηµα του ∆ηµοτικού της Αλσούπολης.
Συγχρόνως ιδρύονται το 2ο µικτό Γυµνάσιο και το 2ο µικτό Λύκειο Αποδήµων
Ελληνοπαίδων στην Αργυρούπολη, τα οποία συστεγάζονται µε ένα πρωινό σχολείο
της περιοχής για την πρώτη σχολική χρονιά και από την επόµενη χρονιά 1986-87
µεταστεγάζονται σ’ ένα µισθωµένο κτίριο στο Ελληνικό, στο οποίο και λειτουργούν
µέχρι σήµερα.
Συνεπώς, από την σχολική χρονιά 1986-87 λειτουργούν δύο ∆ηµοτικά
σχολεία, στη Σταµάτα και στην Αλσούπολη, το 1ο Γυµνάσιο και το 1ο Λύκειο στη
Βαρυµπόµπη, τα οποία δέχονται κυρίως τους παλιννοστούντες µαθητές που
κατοικούν στα Βόρεια Προάστια και το ∆ηµοτικό Αµφιθέας, το 2ο Γυµνάσιο και το 2ο
Λύκειο στο Ελληνικό για τους µαθητές που κατοικούν στα Νότια Προάστια.
Στην πορεία το ∆ηµοτικό Σταµάτας συµπτύσσεται µε το ∆ηµοτικό
Αλσούπολης και το 1989 το ∆ηµοτικό Αµφιθέας ύστερα από επανειληµµένες
αιτήσεις του ∆/ντή του ∆ηµ. Σχολείου Αλσούπολης, λόγω διαφόρων λειτουργικών
και οικονοµικών προβληµάτων που προέκυπταν, αυτονοµείται µε το άρθρο 1 του
Π.∆. 451/89.
Την ίδια χρονιά µε το άρθρο 7 του Ν. 1865/89 αλλάζει η επωνυµία των
σχολείων (βλ. και κεφ. 7.1.2.) και τα «Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
µετονοµάζονται µε διοικητική πράξη σε «Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων».
Το γεγονός αυτό δυσαρέστησε ιδιαίτερα το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου
Γυµνασίου και Λυκείου Ελληνικού ο οποίος µε την από 31-5-95 πρόταση του προς
τον Υπουργό Παιδείας που είχε και την υποστήριξη των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων των υπόλοιπων Σχολείων Παλιννοστούντων ερµήνευσε αυτή την αλλαγή
του ονόµατος ως «µία πρόθεση των υπονοµευτών των Σχολείων να παραβιάσουν την
Αγγλόφωνη κατεύθυνση των Σχολείων µετατρέποντάς τα σε πολυφωνικά Σχολεία».
Έτσι, στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος «ιδιοκτησίας» που οι γονείς έχουν
αναπτύξει για τα συγκεκριµένα σχολεία, θεωρούν ως ακριβή τίτλο τους τον
ακόλουθο: «Σχολεία τέκνων επαναπατρισµένων οµογενών από Αγγλόφωνες χώρες»
(Περισσότερα για το συγκεκριµένο θέµα βλ. στο: Μ. ∆αµανάκης, 1997:71-72).
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Παρόλα αυτά το 1996 η ονοµασία των σχολείων αλλάζει ξανά και µε την
Φ10/221/Γ1/1236/11-9-96 υπουργική απόφαση µετατρέπονται σε «Σχολεία
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης», γεγονός που οι εκπαιδευτικοί δια στόµατος των
εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Παλιννοστούντων, χαιρετίζουν στην «Πρόταση
Λειτουργίας για ένα ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο» που υπέβαλαν στο ΥΠΕΠΘ τη σχολική
χρονιά 1996-97 και στην οποία επισηµαίνουν «την κοινωνική αναγκαιότητα της
µετατροπής (των σχολείων) ... σε σχολεία που δεν θα απευθύνονται µόνο σε
παλιννοστούντες αλλά και σε αλλοδαπούς µαθητές (τους οποίους το 2ο Λύκειο Σ.Π.Α.
εγγράφει κανονικά στις τάξεις ανταποκρινόµενο στη σηµερινή κοινωνική
πραγµατικότητα) και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ακόµη και σε «αµιγώς»
έλληνες µαθητές».
Αλλά και οι γονείς χαιρέτησαν αυτή τη µετατροπή των σχολείων, καθώς
θεώρησαν ότι θα είναι ευνοϊκή για το δίγλωσσο µοντέλο που προτείνουν. Μέλος του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου και του Λυκείου Βαρυµπόµπης
µας είπε: «και τώρα λέω µήπως µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση τα σχολεία πάρουν
κάποιο στόχο ... να γίνουν δίγλωσσα σχολεία για παιδιά από αγγλόφωνες χώρες και δεν
έχω αντίρρηση οι έλληνες µαθητές να έρχονται σε αυτά τα σχολεία, αλλά µε εξετάσεις
στα Αγγλικά» (Β.Γ.1)33.
Εκπαιδευτικοί, λοιπόν, και γονείς ερµηνεύουν διαφορετικά τη µετατροπή της
ονοµασίας των σχολείων από «Παλιννοστούντων» σε «∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης». Οι πρώτοι µιλούν για διαπολιτισµικό σχολείο και οι δεύτεροι για
δίγλωσσο σχολείο, αφού µέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµη εκδοθεί εκείνα τα Π.∆. που
θα καθορίζουν µε σαφήνεια θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων,
αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, βιβλία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε
τα σχολεία αυτά και τα οποία δεν θα αφήνουν περιθώρια για παρερµηνείες.
9.2.

Κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον, υλικοτεχνική υποδοµή

Τα δύο ∆ηµοτικά, δύο Γυµνάσια και δύο Λύκεια Παλιννοστούντων Αττικής
ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε διάφορα προάστια στο λεκανοπέδιο Αττικής, για να
εξυπηρετούν, όπως προαναφέρθηκε ήδη στο κεφ. 9.1., τους παλιννοστούντες
αγγλόφωνους µαθητές όλου του λεκανοπεδίου.
Τα προάστια στα οποία επιλέχτηκαν να λειτουργήσουν τα «Σχολεία
Παλιννοστούντων Αττικής» (Σ.Π.Α.), Αλσούπολη Νέας Ιωνίας, Αµφιθέα, Ελληνικό
και Βαρυµπόµπη, πιθανότατα επειδή εκεί βρέθηκαν κτίσµατα για ενοικίαση, δεν θα
λέγαµε ότι ανήκουν στα παραδοσιακά µεγαλοαστικά προάστια του λεκανοπεδίου των
Αθηνών. Μάλιστα για µερικές περιοχές επλανάτο κατά καιρούς και κάποιος
κοινωνικο-οικονοµικός στιγµατισµός, όπως η Νέα Ιωνία που είναι γνωστή για την
πληθώρα των προσφυγικών κατοικιών ή το Ελληνικό στο οποίο η παρουσία του
αεροδροµίου πρόσδιδε ένα αρνητικό στοιχείο στην εικόνα της περιοχής. Ωστόσο,
σήµερα οι χαρακτηρισµοί αυτοί εξαλείφονται, καθώς η Νέα Ιωνία είναι µια περιοχή
33

Μέσα στην παρένθεση αναφέρεται η ταυτότητα της συνέντευξης από την οποία είναι παρµένο το
απόσπασµα που παραθέτεται κάθε φορά. Έτσι το πρώτο γράµµα παραπέµπει στο Σχολείο, όπου: Α=
∆ηµοτικό Αλσούπολης, Β= Γυµνάσιο ή Λύκειο Βαρυµπόµπης, ΑΜ.= ∆ηµοτικό Αµφιθέας, Ε=
Γυµνάσιο ή Λύκειο Ελληνικού, το δεύτερο γράµµα δηλώνει την ιδιότητα εκείνου που µας έδωσε τη
συνέντευξη: Γ= Γονιός, Ε= Εκπαιδευτικός και το νούµερο που ακολουθεί είναι ο αύξων αριθµός της
συνέντευξης ανά σχολείο, όπως αυτή αποµαγνητοφωνήθηκε, π.χ. το Β.Γ.1 σηµαίνει ότι το
συγκεκριµένο απόσπασµα είναι η γνώµη ένα γονιό που το παιδί του φοιτά στο Γυµνάσιο ή το Λύκειο
Βαρυµπόµπης.
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που αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς µε τα πολλά έργα υποδοµής που γίνονται
εκεί και το αεροδρόµιο έφυγε από το Ελληνικό, µε αποτέλεσµα η περιοχή να έχει ήδη
πάρει µεγάλη αξία.
Ειδικότερα, αν σχολιάσουµε τις συγκεκριµένες γειτονιές, στις οποίες
βρίσκονται τα σχολεία, θα λέγαµε ότι ευνοούν την ύπαρξη σχολείων, καθώς είναι
ήσυχες περιοχές, µε ελεγχόµενη δόµηση, µεγάλους δρόµους, αποκεντρωµένες (µε
αποκορύφωση την περιοχή της Βαρυµπόµπης), κοντά σε γήπεδα άθλησης (Ελληνικό)
ή κοντά σε πλατείες µε βλάστηση (Αλσούπολη, Αµφιθέα) που κάποιες φορές
χρησιµοποιούνται για άθληση (Αλσούπολη) ή κυριολεκτικά µέσα στο πράσινο
(Βαρυµπόµπη).
Γενικότερα, θα λέγαµε ότι η επιλογή των περιοχών είναι αρκετά καλή, µε
εξαίρεση την περιοχή της Βαρυµπόµπης, η οποία µπορεί να εξασφαλίζει ένα υγιεινό
περιβάλλον για τα παιδιά, είναι όµως αρκετά αποµακρυσµένη34, µε αποτέλεσµα η
πρόσβαση να είναι δύσκολη. Μάλιστα αρκετοί γονείς µας παραπονέθηκαν ότι αν τα
παιδιά χάσουν το σχολικό λεωφορείο συνήθως χάνουν όλη τη σχολική ηµέρα.
Πέρα από αυτό, οι διευθυντές των σχολείων αλλά και κάποιοι γονείς
εξέφρασαν εγγράφως ανησυχίες για τη συγκεκριµένη περιοχή εξαιτίας του ότι «ο
εκτός του σχολείου χώρος - Πλατεία Βαρυµπόµπης - χρησιµοποιείται για τη διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών όχι µόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας αλλά και κατά τη διάρκεια
της ηµέρας, όπου οι µαθητές κυκλοφορούν στην περιοχή», όπως προέκυψε από
έγγραφο που έστειλαν οι διευθυντές των σχολείων Βαρυµπόµπης στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.
ζητώντας τη συνδροµή του για ενηµέρωση και πρόληψη των µαθητών. Εξαιτίας της
παραπάνω φήµης που έχει δηµιουργηθεί για το περιβάλλον των σχολείων της
Βαρυµπόµπης µια µητέρα µάς δήλωσε ότι προτίµησε να στείλει το παιδί της στο
δηµόσιο σχολείο της γειτονιάς παρά να το στείλει στο Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης,
παρόλο που το παιδί είχε φοιτήσει µόνο ένα χρόνο σε Σχολεία Παλιννοστούντων
(Σ.Π.). Βέβαια, το φαινόµενο της διακίνησης ναρκωτικών γύρω από τα σχολεία δεν
είναι κάτι πρωτόγνωρο, καθώς καθηµερινά πληθαίνουν τα κρούσµατα. Όµως, αν
συνεκτιµηθεί µε την απόσταση του σχολείου και µε την ακαταλληλότητα του κτιρίου
λόγω παλαιότητας (που θα παρουσιάσουµε παρακάτω), θα ήταν σκόπιµο να
µεταφερθούν τα σχολεία Βαρυµπόµπης σε µια πιο πρόσφορη περιοχή.
Ανεξάρτητα από την καταλληλότητα του φυσικού περιβάλλοντος των
περιοχών που λειτουργούν τα Σ.Π.Α., η στάση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, των
ντόπιων µαθητών των γειτονικών σχολείων, αλλά και των δηµοτικών αρχών,
απέναντι στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές δεν φαίνεται να είναι η
ενδεδειγµένη, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των εκπαιδευτικών των Σ.Π.Α. αλλά και
από τις δικές µας παρατηρήσεις στα πλαίσια της εµπειρικής µας έρευνας.
Όπως µας δήλωσαν εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο και το Λύκειο Ελληνικού
«οι µαθητές (των σχολείων τους) έχουν προβλήµατα µε τους ντόπιους µαθητές (των
διπλανών δηµόσιων σχολείων µε τα οποία µοιράζονται τον ίδιο χώρο άθλησης) του
στυλ «µε είπε ξένο» και τα παιδιά συχνά παίζουν µεταξύ τους ξύλο. Αλλά και όταν πάµε
εκδροµή που συναντιόµαστε µε άλλα σχολεία πάντα κάτι δηµιουργείται. Τους βρίζουν
τους αποκαλούν «αράπηδες» και στο λεπτό αρχίζει το ξύλο» (Ε.Ε.1).
Μια άλλη εκπαιδευτικός σε σχετική δική µας ερώτηση για το αν οι µαθητές
των Σ.Π.Α. παρελαύνουν στις εθνικές εορτές µας απάντησε: «Βέβαια, και
σηµαιοφόρος µπαίνει ο πιο καλός µαθητής του σχολείου ανεξάρτητα από την
εθνικότητά του. Αλλά τα παιδιά που πηγαίνουν στην παρέλαση έχουν πρόβληµα µε τα
34

Λόγω του ότι τα σχολεία της Βαρυµπόµπης είναι αρκετά αποµακρυσµένα από τα υπόλοιπα προάστια
της Αθήνας το ωράριό τους είναι από 9:00 π.µ. ως 2:45 µ.µ.
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άλλα σχολεία που τους αντιµετωπίζουν σαν ξένους και τους λένε να φύγουν από εδώ»
(Ε.Ε.6).
Από τις παραπάνω µαρτυρίες θα χαρακτηρίζαµε τη στάση των ντόπιων
µαθητών απέναντι στους µαθητές των Σ.Π.Α. ως εχθρική αν όχι ρατσιστική.
Θεωρούµε δε, ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενηµέρωσης και πληροφόρησης, ώστε
να µάθουν να δέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα.
Αυτή η άποψη τεκµηριώνεται από µια προσωπική εµπειρία που καταγράψαµε
στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Αλσούπολης, όπου είχαµε την ευκαιρία να παρευρεθούµε
στην πολιτιστική εκδήλωση που είχαν οργανώσει οι µαθητές µε παραδοσιακά φαγητά
από τις Χ.Π. και είχαν προσκαλέσει το γειτονικό δηµοτικό σχολείο να τα γευτεί. Οι
ντόπιοι µαθητές, λοιπόν, ήταν αρκετά επιφυλακτικοί απέναντι στους παλιννοστούντες
και αλλοδαπούς συµµαθητές τους και ακούσαµε έκπληκτο ένα µαθητή να παρατηρεί
στο συµµαθητή του: «Ρε συ, αυτοί µιλάνε Αγγλικά !!!».
Ωστόσο, οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί µαθητές που ζουν στη χώρα µας
δεν διαφέρουν από τους ντόπιους συµµαθητές τους µόνο στο ότι µιλούν µια
διαφορετική γλώσσα από την ελληνική ή στο ότι µιλούν διαφορετικά την ελληνική
γλώσσα. Ντύνονται διαφορετικά, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και κάποιες
φορές και διαφορετικό χρώµα και η όλη τους συµπεριφορά είναι τελείως άγνωστη και
µη αναγνωρίσιµη από τους ντόπιους µαθητές που έχουν γαλουχηθεί και εκπαιδευτεί
µονοπολιτισµικά και µονογλωσσικά. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή τη διαφορετικότητα
οι ντόπιοι µαθητές εκδηλώνουν από επιφυλακτικότητα και έκπληξη µέχρι
επιθετικότητα και εχθρικότητα, κάτι που οι ίδιοι µαθητές των Σ.Π.Α. και οι δάσκαλοί
τους φαίνεται να το έχουν ξεπεράσει. Γι’ αυτούς, για παράδειγµα, είναι αυτονόητο ότι
ο καλύτερος µαθητής του σχολείου θα γίνει σηµαιοφόρος ανεξάρτητα από την
εθνικότητά του.
Αυτή, όµως, η αρνητική στάση των γηγενών µαθητών απέναντι στους µαθητές
των Σ.Π.Α. είναι σύµφωνη µε τη στάση της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας και των
επίσηµων αρχών. Σύµφωνα µε δηλώσεις κάποιων εκπαιδευτικών η ∆ηµοτική Αρχή
του Νέου Ψυχικού δεν επιτρέπει την ανέγερση ενός σχολικού συγκροτήµατος, στο
οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα Σ.Π.Α. σε οικόπεδο του Οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων που βρίσκεται στην περιοχή της και που οι γονείς µε υπόµνηµά τους προς το
ΥΠΕΠΘ στις 5-6-97 προτείνουν. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την
αναγκαιότητα µεταστέγασης των Σ.Π.Α. σε σύγχρονα σχολεία µε όλη την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ θετικό ειδικά γι’ αυτά τα
παιδιά.
Το επιχείρηµα που προβάλουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί είναι
ότι οι παλιννοστούντες, κυρίως, µαθητές, αυτοί που προέρχονται από προηγµένες
χώρες, Αµερική, Καναδά, Βρετανία, αλλά και από Ν. Αφρική, φοιτούσαν σε σχολεία
µε πολύ καλή υλικοτεχνική υποδοµή. Ερχόµενοι, λοιπόν, εδώ και φοιτώντας σε
σχολεία που στερούνται βασικής υποδοµής «κάνουν συνεχώς συγκρίσεις» των
παροχών του σχολείου της Χ.Π. µε το σχολείο της Χ.Υ. (ΑΜ.Ε.1), «σνοµπάρουν το
οτιδήποτε και δείχνουν µια γενικότερη αδιαφορία» (Ε.Ε.6). Επειδή «αρκετά από τα
παιδιά έρχονται στην Ελλάδα χωρίς τη θέλησή τους» (Ε.Ε.3) και η φοίτησή τους σε
ένα σχολικό περιβάλλον που δεν είναι ανάλογο του περιβάλλοντος της Χ.Π. τους
καθιστά ακόµη πιο προβληµατική την ένταξή τους στην ελληνική πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε το Π.∆. οι µόνες προδιαγραφές σχετικά µε την υλικοτεχνική
υποδοµή, οι οποίες αναφέρονται είναι η λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου
µε κατάλληλα ελληνικά και ξένα βιβλία για το διδακτικό προσωπικό και για τους
µαθητές. Στην πράξη, όµως, η ύπαρξη αυτών των προδιαγραφών είναι από
υποτυπώδης µέχρι ανύπαρκτη.
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Ειδικότερα, όλα τα Σ.Π.Α. στεγάζονται σε µισθωµένα κτίρια, για τα οποία
τόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, σε σχετική ερώτηση που τους θέσαµε, όσο και οι
διευθυντές, µε έγγραφα προς το ΥΠΕΠΘ, εκφράζουν παράπονα για τις ελλείψεις σε
κτιριακή υποδοµή και τις «κακές κτιριακές τους εγκαταστάσεις».
Όλα τα κτίρια στερούνται αµφιθεάτρων, αιθουσών πολλαπλών
δραστηριοτήτων, χώρων φυσικής αγωγής, βιβλιοθηκών και σχεδόν όλα ευρύχωρου
προαυλίου. Η κτιριακή υποδοµή που συναντήσαµε σε όλα τα Σ.Π.Α. που
επισκεφτήκαµε ήταν το γραφείο του διευθυντή, ένα γραφείο για το διδακτικό
προσωπικό αλλού πολύ µικρό και αλλού µεγαλύτερο, µία ακόµη αίθουσα ή ένα
στεγασµένο προαύλιο για τις εκδηλώσεις του χειµώνα και αίθουσες διδασκαλίας
ανάλογα µε το πλήθος των τµηµάτων κάθε σχολείου.
Αλλά και η ύπαρξη αυτής της υποτυπώδους υποδοµής για ένα σχολείο δεν
είναι στη καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθώς οι ίδιοι οι διευθυντές στα έγγραφά
τους προς το ΥΠΕΠΘ επισηµαίνουν την «ακαταλληλότητα των κτιρίων», την « άθλια
εξωτερική και εσωτερική εµφάνιση», την «παλαιότητα των κτιρίων» και βέβαια τη µη
επαρκή επιχορήγηση από τους αρµόδιους φορείς, για να καλυφθούν αυτές οι
επείγουσες ανάγκες στη συντήρηση των κτιρίων.
Υπεύθυνοι για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων είναι οι ∆ήµοι, στους
οποίους υπάγονται τα σχολεία, που σύµφωνα µε δηλώσεις των διευθυντών δεν
δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς οι µαθητές των Σ.Π.Α. δεν είναι δηµότες
τους. Αλλά και το ΥΠΕΠΘ δεν δέχεται να επενδύσει σηµαντικά ποσά στη συντήρηση
των Σ.Π.Α., αφού τα συγκεκριµένα κτίσµατα δεν είναι ιδιοκτησία του. Παράλληλα, οι
διευθυντές παραπονιούνται ότι οι επιχορηγήσεις που δίνονται στα σχολεία τους και
που είναι ανάλογες µε τον αριθµό των µαθητών - ο οποίος φθίνει συνεχώς - «είναι
πενιχρές και δεν αρκούν να καλύψουν τις πολλαπλές και ιδιαίτερες ανάγκες εξαιτίας της
προέλευσης των µαθητών π.χ. το χαρτί για τις φωτοτυπίες που οι εκπαιδευτικοί
καθηµερινά µοιράζουν στους µαθητές» (Β.Ε.1).
Εκτός από την προβληµατική κατάσταση των κτιρίων και τις ελλείψεις σε
βασική κτιριακή υποδοµή, το 78,5% των εκπαιδευτικών δηλώνει σε σχετική ερώτηση
την ανεπάρκεια στην υλικοτεχνική υποδοµή. Παρατηρείται παντελής έλλειψη σε
όργανα διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, όργανα άθλησης και λοιπό
εξοπλισµό, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, για να βοηθηθούν οι συγκεκριµένοι
µαθητές να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισµό και να ενταχθούν στην ελληνική
κοινωνία. Η τηλεόραση και το video που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σχολεία είναι
πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων κάθε σχολείου.
Εκείνο, όµως, που θα πρέπει να αναγνωρίσουµε στην πολιτεία είναι η δωρεάν
µετάβαση των µαθητών στα σχολεία που µέχρι το 1998 γινόταν µε έξοδα των γονέων.
Αλλά ύστερα από ενέργειες των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων των Σχολείων οι
Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αποφάσισαν σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΙΒ/467/15-1-88 τη δωρεάν
µεταφορά των µαθητών στα σχολεία τους εξουσιοδοτώντας τους οικείους Νοµάρχες
των σχολείων να φροντίζουν για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων.
Έτσι, αν εξαιρέσουµε τα χρήµατα που ξοδεύει το κράτος για την ενοικίαση
των κτιρίων και για τη µεταφορά των µαθητών - τα οποία είναι σηµαντικά - δεν θα
διστάζαµε να ασπαστούµε την άποψη ενός εκπαιδευτικού που µίλησε για «κρατική
εγκατάλειψη» µιας τόσο ευαίσθητης οµάδας µαθητών που πρωτίστως αυτή έχει
ανάγκη από κρατική µέριµνα και θαλπωρή.
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9.3. Στοχοθεσία των σχολείων
Στο παρόν κεφάλαιο και στα κεφάλαια που έπονται η σειρά παρουσίασης που
ακολουθείται είναι το θεσµικό πλαίσιο, η µετάφρασή του σε εκπαιδευτική πράξη και
στο τέλος, παρουσιάζουµε τις προτάσεις για βελτίωση των Σ.Π.Α. των δύο Οµάδων
Εργασίας του ΥΠΕΠΘ, του 1987 και 1995, τις προτάσεις µεµονωµένων ή οµάδων
εκπαιδευτικών, όπως εκείνων του 2ου Λυκείου Ελληνικού, και την πρόταση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Τις προτάσεις αυτές τις αναφέρουµε για λόγους
πληρότητας της παρουσίασης, τις αφήνουµε, όµως, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου,
για το λόγο ότι δεν επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη, καθώς αφενός το ΥΠΕΠΘ
δεν τις έλαβε ποτέ υπόψη του και αφετέρου δεν είναι γνωστές στην πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών.
Στόχοι σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο.
Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των «Σχολείων Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
- όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφ. 7.1.2 - δεν αναφέρεται στο ιδρυτικό Π.∆. Το
γεγονός αυτό επιτρέπει στις εµπλεκόµενες οµάδες, παράγοντες της πολιτείας,
εκπαιδευτικούς και γονείς, να δίνουν τις δικές τους ερµηνείες στην υπάρχουσα
νοµοθεσία, αλλά και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το ποιος θα έπρεπε να
είναι ο σκοπός των σχολείων.
Καταρχάς οι παράγοντες του ΥΠΕΠΘ ερµηνεύοντας την ισχύουσα νοµοθεσία
για τα συγκεκριµένα σχολεία δηλώνουν ότι ελλείψει νέου στόχου στο ιδρυτικό Π.∆.
435/84 «είναι ακόµη σε ισχύ ο σκοπός που καθορίζεται από το Ν.∆. 339/74, σε
συνδυασµό µε το σκοπό της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται από
το Ν. 1566/85» (Εισήγηση για την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τα Σχολεία
Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων από τον Κ. ∆ιαµάντη, αποσπασµένο εκπαιδευτικό
στην ∆/νση Α’/θµιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ, χωρίς χρονολογία).
Αλλά και η οµάδα εργασίας µε πρόεδρο τον Ν. Πετρόπουλο (στο εξής Οµάδα
Εργασίας του199535), στην οποία ανατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας να µελετήσει
την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων και να υποβάλλει προτάσεις, διαπιστώνει
κενό στα ιδρυτικά Π.∆. των σχολείων σχετικά µε το σκοπό ύπαρξής τους και
παραπέµπει στην τυπική ισχύ του Ν.∆. 339/74 που αναφέρεται στη διαπαιδαγώγηση
των Ελληνοπαίδων εξωτερικού βάσει των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και αξιών.
Μάλιστα υποστηρίζει ότι η ύπαρξη αυτού του στόχου «έχει ως αποτέλεσµα να
καταστρατηγείται στην πράξη ο προπαρασκευαστικός ουσιαστικά χαρακτήρας των
σχολείων και να τα µετατρέπει σε καταληκτικά σχολεία που προετοιµάζουν τους νέους
για την επανένταξη στις χώρες προέλευσης» (Ν. Πετρόπουλος, χ.χ.:3).
Η άποψη αυτή της Οµάδα Εργασία του 1995 µας βρίσκει αντίθετους, καθώς
το µόνο αποτέλεσµα που θεωρούµε ότι επιδιώκουν οι στόχοι που ορίζει το θεσµικό
πλαίσιο για τα Σ.Π.Α. είναι η αφοµοίωση των Ελληνοπαίδων εξωτερικού στην
ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, όπως θα φανεί και παρακάτω, οι περισσότεροι µαθητές
καταλήγουν να φοιτούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα Σ.Π.Α., επειδή τα σχολεία
αυτά δεν κατορθώνουν να τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια, προκειµένου να
µπορέσουν να φοιτήσουν στα κανονικά ελλαδικά σχολεία και όχι επειδή τους
35

Με την αριθ. πρωτ. Φ10/9/Γ1/50/13-1-95 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας συγκροτήθηκε η
συγκεκριµένη οµάδα εργασίας µε πρόεδρο τον Σύµβουλο Κοινωνιολογίας του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, Νίκο Πετρόπουλο και µέλη Σχολικούς Συµβούλους, ∆ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς των
Σ.Π. Έργο της οµάδας ήταν η επεξεργασία των γραπτών προτάσεων των ∆ιευθυντών των Σ.Π. και στη
συνέχεια η υποβολή από την οµάδα συγκεκριµένων προτάσεων που θα ρυθµίζουν θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας των σχολείων αυτών.
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προετοιµάζουν γλωσσικά, καλλιεργώντας δηλαδή την πρώτη τους γλώσσα, για την
επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους.
Γενικότερα, όµως, η ερµηνεία που δίνουν οι παράγοντες του ΥΠΕΠΘ στο
θεσµικό πλαίσιο των σχολείων σχετικά µε τους στόχους δεν φαίνεται να είναι τόσο
ξεκάθαρη στους εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσµα αυτής της ασάφειας είναι ο κάθε
εκπαιδευτικός να ερµηνεύει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ανάλογα µε τις εµπειρίες
του από την εκπαιδευτική πράξη, την ενηµέρωσή του ή την ευαισθησία του και να
προκύπτει µια ποικιλία στόχων.
Στόχοι σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική πράξη
Κάποιοι εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουµε από τα
έγγραφα και τις συνεντεύξεις, σε µια προσπάθεια να ερµηνεύσουν το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο ισχυρίζονται ότι οι στόχοι των συγκεκριµένων σχολείων είναι ίδιοι µε τους
στόχους όλων των άλλων σχολείων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, όπως
αυτοί διατυπώθηκαν στο άρθρο 1 παρ. 1,2 του Ν.1566/85, και επικεντρώνονται «στην
ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών
δυνάµεων των µαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν
δηµιουργικά». Πρόκειται για ένα στόχο που αν υπηρετείται πραγµατικά από τους
εκπαιδευτικούς των συγκεκριµένων σχολείων σίγουρα θα επιφέρει τα επιθυµητά
θετικά αποτελέσµατα για τους µαθητές τους.
Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί τονίζοντας την ασάφεια που υπάρχει στον
ορισµό του σκοπού των Σ.Π.Α. µίλησαν για οµαλή ένταξη των παιδιών στην
ελληνική κοινωνία, δίνοντας έµφαση στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας, ενώ δεν θεωρούν ότι η διατήρηση του πολιτισµού που φέρουν οι
µαθητές από τις Χ.Π. ανήκει στους ιδρυτικούς στόχους των σχολείων.
Χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός είπε: «∆εν υπάρχει καταστατικό που να ορίζει
ακριβώς το σκοπό λειτουργίας του σχολείου. ∆εν νοµίζω ότι στόχος του σχολείου είναι
να γνωρίσει ο ένας τον πολιτισµό του άλλου όσο να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία
µέσα από το να µάθουν την ελληνική γλώσσα. Το βάρος δίνεται στην ελληνική γλώσσα»
(Ε.Ε.3). Αυτή η άποψη εκφράζει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
στα Σ.Π.Α. και θεωρούµε ότι δεν ξεφεύγει από το πνεύµα της αφοµοίωσης που
υπαινίσσεται το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων.
Βέβαια δεν λείπει και η οµάδα των «αισιόδοξων» εκπαιδευτικών που
δηλώνουν ότι «στη δηµιουργία των σχολείων υπήρχε όραµα». Μάλιστα ένας
εκπαιδευτικός σχολιάζει: «Εκείνο που ορίζονταν από την πρώτη στιγµή µέσα στο
ιδρυτικό Π.∆. ήταν ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται τα παιδιά αυτά µε µεγάλο
σεβασµό για την κοινωνία από την οποία προέρχονται και µε καµία κυβέρνηση να µην
καταστρατηγούνται και να µην καταπατώνται οι δικές τους συνήθειες και η κουλτούρα,
αλλά κοντά στη δική τους να µάθουν και τη δική µας, να ενσωµατωθούν σιγά - σιγά
παίρνοντας και δίνοντας µέσα από το σχολείο που είναι η πρώτη επαφή που έχουν µε
την επίσηµη ελληνική κοινωνία» (Α.Ε.2).
Ωστόσο, κάποιοι άλλοι που είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα δηλώνουν
ότι «θα έπρεπε ο παραπάνω στόχος να είχε οριστεί ως στόχος των συγκεκριµένων
σχολείων, αλλά ο σηµερινός τρόπος λειτουργίας τους απέχει πολύ από µια τέτοια θέση»
(Β.Ε.3).
Καθώς, λοιπόν, ο σκοπός των Σ.Π.Α. που προβάλλεται µέσα από την
ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται αντιληπτός διαφορετικά από κάθε εκπαιδευτικό,
µαρτυρεί µια γενικότερη σύγχυση µεταξύ των εκπαιδευτικών για το στόχο που θα
πρέπει να υπηρετούν, γεγονός που δεν µπορεί παρά να έχει αρνητική επίδραση και
στην εκπαιδευτική πράξη.
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Τη διαπίστωση και µαζί τη δυσφορία των εκπαιδευτικών για το γεγονός ότι
όσα χρόνια λειτουργούν τα σχολεία δεν έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα οι στόχοι,
πράγµα που «κλονίζει την εµπιστοσύνη των µαθητών και των γονέων τους και
δηµιουργεί συγκρούσεις µε τους εκπαιδευτικούς» διατύπωσε η διευθύντρια του 2ου
Γυµνασίου Ελληνικού σε έγγραφό της στις 9/3/95 προς τον Υπουργό Παιδείας και
παράλληλα πρότεινε: «Αυτή η κατάσταση πρέπει να πάρει κάποιο τέλος το συντοµότερο
δυνατόν µε τη διατύπωση της φιλοσοφίας των Σχολείων αυτών τα οποία
αντιπροσωπεύουν µια λύση στις εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζει ο Απόδηµος
Ελληνισµός και για τον οποίο υπάρχει έντονη ανάγκη για τη χάραξη νέας στρατηγικής
γενικά, καθότι και οι συγκυρίες έχουν αλλάξει».
Στόχοι σύµφωνα µε τις προτάσεις των Οµάδων Εργασίας του ΥΠΕΠΘ, τις
προτάσεις των εκπαιδευτικών και την πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστα σηµεία στην ισχύουσα
νοµοθεσία για τα Σ.Π.Α. είναι γνωστό στην Πολιτεία από τότε που τα ίδρυσε και για
το λόγο αυτό από το 1985 συγκροτεί διάφορες οµάδες εργασίας, προκειµένου να τα
µελετήσουν και να συντάξουν προτάσεις.
Το 1987 η οµάδα εργασίας µε πρόεδρο τον Μ. Βασιλάκη (στο εξής Οµάδα
Εργασίας 198736) προτείνει τα σχολεία να έχουν «προπαρασκευαστικό χαρακτήρα µε
βασικό στόχο τη σταδιακή ένταξη των µαθητών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα ... και τη διατήρηση και παραπέρα ανάπτυξη των θετικών πολιτιστικών
στοιχείων και γνώσεων που ήδη κατέχουν καθώς και τη διατήρηση, βελτίωση και
αξιοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας».
Η Οµάδα Εργασίας του 1995 λόγω αδυναµίας των µελών της να
συµφωνήσουν, διατύπωσε τρία διαφορετικά εναλλακτικά µοντέλα οργάνωσης και
λειτουργίας των Σ.Π.Α., τα οποία παραθέτονται στο κεφ. 7.2.3. Η πρώτη υποοµάδα
που προτείνει το δίγλωσσο µοντέλο θεωρεί ότι στόχος των σχολείων θα πρέπει να
είναι «η γνωριµία και οικειοποίηση των αξιών του ελληνορθόδοξου πολιτισµού αλλά
συγχρόνως και η διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών (γλώσσα και
πολιτισµός από τις Χ.Π.)». Η δεύτερη υποοµάδα που προτείνει το προπαρασκευαστικό
µοντέλο και η τρίτη µε το ενταγµένο συµφωνούν ότι κύριος στόχος των Σ.Π.Α. θα
πρέπει να είναι «η οµαλή ένταξη στο ελληνικό σχολείο και κατ’ επέκταση στην ελληνική
κοινωνία». Ακόµη οι δύο αυτές υποοµάδες θεωρούν ως δευτερεύοντα στόχο τη
διατήρηση και ενίσχυση της γλώσσας και του πολιτισµού των Χ.Π. για το
περιορισµένο διάστηµα παραµονής των µαθητών (1-3 χρόνια) στους τύπους σχολείων
που προτείνουν.
Η διατήρηση βέβαια αυτή δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το µέσο για να
καταστεί πιο οµαλή και πιο ήπια η ένταξη των µαθητών στο µονοπολιτισµικό και
µονογλωσσικό ελληνικό σχολείο.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι παραπάνω οµάδες που µε εντολή του ΥΠΕΠΘ
προχώρησαν στη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τα Σ.Π.Α. στους στόχους
που διατύπωσαν, δεν ξεφεύγουν από τη φιλοσοφία του θεσµικού πλαισίου των
σχολείων που ουσιαστικά είναι η ανώδυνη αφοµοίωση των µαθητών στο ελληνικό
σχολείο. Εξαίρεση αποτελεί η υποοµάδα της Οµάδας Εργασίας του 1995 που
προτείνει το δίγλωσσο µοντέλο και που οι στόχοι της είναι πιο κοντά στις
πραγµατικές διγλωσσικές και διπολιτισµικές ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών.
36

Με την αρ. Ζ2/70/9-3-87 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από
την αρ. Ζ2/709/22-4-87 Απόφαση, συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας µε πρόεδρο το Σχολικό Σύµβουλο
Μανόλη Βασιλάκη και µέλη Σχολικούς Συµβούλους, Προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης,
∆ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς των Σ.Π. Έργο της συγκεκριµένης οµάδας ήταν η υποβολή προτάσεων
για τη βελτίωση λειτουργίας των τότε «Σχολείων Αποδήµων Ελληνοπαίδων».
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Αλλά και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζοντας άµεσα στην
εκπαιδευτική πράξη την ασάφεια και τις ελλείψεις του ιδρυτικού Π.∆. άρχισαν,
αµέσως µόλις λειτούργησαν τα σχολεία άλλοτε µεµονωµένα και άλλοτε συλλογικά,
να διατυπώνουν προτάσεις προς το ΥΠΕΠΘ για τους στόχους που θα πρέπει να
υπηρετούν τα συγκεκριµένα σχολεία.
Έτσι στη δεκαετία του 1980 και µέχρι τη θέσπιση του Νόµου για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση οι προτάσεις κάποιων εκπαιδευτικών - µέσα από τα
έγγραφα που έχουµε στα χέρια µας - ταυτίζονται µε την άποψη της Οµάδας Εργασίας
του 1987 και προτείνουν «προπαρασκευαστικό χαρακτήρα των σχολείων µε παράλληλη
διατήρηση των θετικών γλωσσικών και πολιτισµικών στοιχείων από τη χώρα
προέλευσης των µαθητών» (Έγγραφο που βρέθηκε στο αρχείο του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης µε τίτλο «Σκοπός των Σχολείων Παλιννοστούντων» χωρίς χρονολογία
και ανυπόγραφο).
Μετά το 1996 που έχουµε τη µετατροπή των σχολείων σε Σχολεία
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης κάποιοι εκπαιδευτικοί προτείνουν «από τη µία, οµαλή
ένταξη του µαθητή στην ελληνική κοινωνία και από την άλλη, σεβασµό, διατήρηση και
ανάπτυξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων» σύµφωνα µε τις επιταγές της
διαπολιτισµικότητας» («Πρόταση λειτουργίας για ένα διαπολιτισµικό σχολείο» των
εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Ελληνικού).
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών - αυτών
τουλάχιστον που έχουν εκφράσει τη γνώµη τους - ακολουθούν το ρεύµα της εποχής
τους. Έτσι µε την άνθιση της διαπολιτισµικότητας στη δεκαετία του 1990 στην
Ελλάδα οι στόχοι που υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν µεγαλύτερη
ποικιλία. Από εκεί που υποστήριζαν µόνο ένα σχολείο προπαρασκευαστικού
χαρακτήρα που χρησιµοποιεί τη γλώσσα και τον πολιτισµό της Χ.Π. ως µέσο για την
υλοποίησή του, προτείνουν και το διαπολιτισµικό σχολείο, σύµφωνα µε το οποίο η
διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισµού της Χ.Π. των µαθητών θεωρείται ως
ισότιµος στόχος µε την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα δεν είναι λίγοι
οι εκπαιδευτικοί που στο Νόµο για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση έχουν εναποθέσει
όλες τις ελπίδες για ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων και
ισχυρίζονται ότι «µε την έκρηξη της διαπολιτισµικότητας οι αλλαγές προς το καλύτερο
θα ακολουθήσουν, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να γίνει αλλαγή του ονόµατος».
Αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων (Σ.Γ.Κ.), όπως φάνηκε και στο
κεφάλαιο 9.1., ελπίζουν ότι µε την αλλαγή του ονόµατος των σχολείων θα υπάρξει
και ανάλογη νοµοθεσία και θα ξεκαθαριστούν οι στόχοι των σχολείων. Μάλιστα στις
7/5/95 σε µία ολοκληρωµένη πρόταση προς το ΥΠΕΠΘ υποστηρίζουν ότι στόχος των
σχολείων θα πρέπει να είναι «η σωστή ανάπτυξη και των δύο γλωσσών στην
περίπτωσή µας, Αγγλικά και Ελληνικά» µέσα από ένα δίγλωσσο σχολείο απεριόριστης
παραµονής. ∆ίνουν, δηλαδή, µεγάλη σηµασία στη διατήρηση και ανάπτυξη της
αγγλικής γλώσσας.
Λίγο διαφορετικές είναι οι απόψεις των µεµονωµένων γονέων στις
συνεντεύξεις που µας έδωσαν από τις απόψεις των Σ.Γ.Κ. στα δύο ζητήµατα που
µελετάµε σε αυτό το κεφάλαιο, σχετικά δηλαδή µε τους στόχους που υπηρετούν τα
σχολεία αλλά και το ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι των σχολείων.
Έτσι, ενώ οι Σ.Γ.Κ. µιλούν για ασάφεια και ανυπαρξία στόχων, µεµονωµένοι
γονείς δήλωσαν ότι στόχος των σχολείων τον οποίο και υπηρετούν είναι «να µπουν τα
παιδιά σιγά - σιγά στον ελληνικό χώρο και να µάθουν την ελληνική γλώσσα» (Α.Γ.3).
∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι οι γονείς συµφωνώντας µε την άποψη της µεγαλύτερης
µερίδας των εκπαιδευτικών θεωρούν ως στόχο την οµαλή ένταξη των παιδιών στην
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ελληνική κοινωνία. Μάλιστα αξίζει να σηµειώσουµε ότι δήλωσαν και ικανοποιηµένοι
από αυτό τον προσανατολισµό που έχει το σχολείο.
Ωστόσο δεν κρύβουν την ανησυχία τους, για να µην ξεχάσουν τα παιδιά τους
την αγγλική γλώσσα. Μας είπαν χαρακτηριστικά: «Για την αγγλική γλώσσα
ενδιαφέροµαι µόνο (όχι για τη διατήρηση του πολιτισµού της Χ. Π.). Γιατί εφόσον την
απέκτησαν εκεί (στη χώρα προέλευσης) δεν θέλω να τη χάσουν» (Α.Γ.2).
Σχετικά µε το αν το σχολείο διατηρεί τα πολιτισµικά στοιχεία της χώρας
προέλευσής τους δήλωσαν ότι δεν τους ενδιαφέρει, γιατί είναι κάτι που µπορούν να
το κάνουν και οι ίδιοι οι γονείς µέσα στην οικογένεια. Κάποιοι άλλοι γονείς σχετικά
µε το ίδιο θέµα υποστήριξαν ότι «τα παιδιά γνωρίζουν τα πολιτισµικά στοιχεία της
Αµερικής, γιατί έχουν ζήσει εκεί. Εκείνο που χρειάζεται να µάθουν είναι τα ελληνικά
πολιτισµικά στοιχεία που δεν ξέρουν» (Α.Γ.7).
Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι γονείς προτείνουν ένα σχολείο που «θα
βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισµό και την ελληνική
νοοτροπία» (Α.Γ.8), κάτι που δεν φάνηκε στην πρόταση του Σ.Γ.Κ., και να
διατηρήσουν και να αναπτύξουν την αγγλική γλώσσα.
Συνοψίζοντας διαπιστώνουµε ότι εκείνο που ενδιαφέρει όλους τους γονείς,
είτε ανήκουν είτε δεν ανήκουν στη διοίκηση των συλλογικών οργάνων των γονέων
και κηδεµόνων, είναι να φτάσουν τα παιδιά τους σ' ένα επίπεδο ισόρροπης ή
αµφιδύναµης διγλωσσίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Εν κατακλείδι, θα λέγαµε ότι οι στόχοι των Σ.Π., όπως αποτυπώνονται στην
ισχύουσα νοµοθεσία για τα συγκεκριµένα σχολεία, δεν γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο
κατανοητοί από όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες. Κορύφωση αυτής της παρερµηνείας
είναι ότι αυτό που οι παράγοντες του ΥΠΕΠΘ θεωρούν ως δεδοµένο, τον
ελλαδοκεντρικό προσανατολισµό, η πλειοψηφία των γονέων το θέτει ως ζητούµενο
για τα σχολεία. Παράλληλα, ενώ οι παράγοντες του ΥΠΕΠΘ και οι εκπαιδευτικοί
οραµατίζονται ένα σχολείο σύµφωνα µε τις επιταγές της διαπολιτισµικότητας, οι
γονείς αρκούνται στη διατήρηση απλά της γλώσσας της χώρας προέλευσης.
9.4.
∆οµή και λειτουργία των σχολείων
9.4.1. Μαθητικός πληθυσµός, εγγραφές
Θεσµικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 (βλ. κεφ. 7.1.2.), οι µαθητές στους οποίους
απευθύνονται τα συγκεκριµένα σχολεία είναι «οι απόδηµους Ελληνόπαιδες που
προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες ή αγγλόφωνα σχολεία».
∆ιευκρινιστικό του παραπάνω άρθρου θα λέγαµε ότι είναι το άρθρο 3, στο
οποίο προσδιορίζεται ότι δικαίωµα εγγραφής σε αυτά τα σχολεία έχουν αγόρια και
κορίτσια ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής που διέµειναν τρία τουλάχιστον χρόνια
στο εξωτερικό και έχουν γλωσσική δυσκολία στην ελληνική γλώσσα, παιδιά
διπλωµατικών υπαλλήλων ή άλλων υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα ή στρατιωτικών
που διέµειναν τρία τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και φοίτησαν σε ξένα σχολεία
και τέλος, παιδιά αλλοδαπών.
Για την τελευταία οµάδα παιδιών σε περίπτωση που δεν προέρχονται από
αγγλόφωνες χώρες στο άρθρο 1 παρ. 3 (βλ. κεφ. 7.1.2.) προβλέπεται η λειτουργία
ιδιαίτερων τµηµάτων όταν το πλήθος των µαθητών είναι τουλάχιστον 15. Αυτό
σηµαίνει ότι το Π.∆. δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία, εφόσον έχουν τουλάχιστον 15
µαθητές που η µητρική τους γλώσσα είναι άλλη από την αγγλική, να χρησιµοποιούν
τη συγκεκριµένη γλώσσα ως µέσο διδασκαλίας στη θέση της Αγγλικής. Αυτή η
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διάταξη διαπιστώσαµε από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε ότι
παραµένει ανενεργός.
Ωστόσο, η εφαρµογή των δύο παραπάνω άρθρων παρουσιάζει κενά αλλά και
αντιφάσεις. Τα κενά εντοπίζονται στις προϋποθέσεις εγγραφής των αποδήµων
ελληνοπαίδων, καθώς δεν δηλώνεται καµία συσχέτιση µεταξύ της τρίχρονης
τουλάχιστον παραµονής του παιδιού στο εξωτερικό και της χρονικής στιγµής που το
παιδί έρχεται στην Ελλάδα και εγγράφεται στο Σ.Π.Α., αλλά και δεν καθορίζεται πώς
θα αξιολογείται και ποιος θα αξιολογεί την γλωσσική ικανότητα των παιδιών αυτών
στην ελληνική γλώσσα.
Η αντίφαση που επισηµαίνουµε είναι στον προσδιορισµό των οµάδων στις
οποίες απευθύνονται τα συγκεκριµένα σχολεία. Ενώ στο άρθρο 1 παρ. 2 δηλώνεται
ότι τα Σ.Π.Α. προορίζονται για τους απόδηµους Έλληνες, στην παρ. 3 του ίδιου
άρθρου και στο άρθρο 3 παρ. 1γ δηλώνεται ότι τα Σ.Π.Α. απευθύνονται και σε
αλλοδαπούς (αρθ.3 παρ.1γ) και µάλιστα µη αγγλόφωνους (αρθ. 1 παρ. 3).
Εκπαιδευτική πράξη.
Η σύγχυση, λοιπόν, που υπάρχει στο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε το
παραπάνω θέµα καθρεπτίζεται και στην εκπαιδευτική πράξη37. Έτσι, από την έρευνα
που πραγµατοποιήσαµε διαπιστώσαµε µια ασυµφωνία µεταξύ των έξι Σ.Π.Α. σχετικά
µε τις εθνοτικές οµάδες στις οποίες απευθύνονται. Η πλειοψηφία των σχολείων, τα
τέσσερα σχολεία δέχονται συστηµατικά µόνο αγγλόφωνα παιδιά, δηλαδή, «παιδιά
που η µητρική τους γλώσσα είναι τα Αγγλικά και παιδιά που γνωρίζουν πολύ καλά τα
Αγγλικά, ως δεύτερη θα λέγαµε γλώσσα, µε µητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική και
την αγγλική και τα Ελληνικά να είναι τρίτη γλώσσα γι’ αυτά» (Α.Ε.1), ενώ τα άλλα δύο
σχολεία δέχονται και µη αγγλόφωνα παιδιά38.
Ένας διευθυντής, που δεν δέχεται στο σχολείο του µη αγγλόφωνους µαθητές
λόγω έλλειψης ανάλογης υποδοµής, µας είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά από
ρωσόφωνες και αλβανόφωνες χώρες δεν έχουµε. Είχαµε κάποιες κρούσεις, αλλά τους
συστήσαµε να πάνε στα κανονικά σχολεία, όπου υπάρχουν τάξεις παράλληλες για
παιδιά από αυτές τις χώρες» (Α.Ε.1).

37

Από την αλληλογραφία που είχε ένα από τα Σ.Π.Α. µε το ΥΠΕΠΘ διαπιστώσαµε ότι οι αντιφάσεις
του ιδρυτικού Π.∆. δηµιουργούν αντιπαραθέσεις µεταξύ των προϊσταµένων των Γραφείων
Εκπαίδευσης στα οποία υπάγονται τα συγκεκριµένα σχολεία και των διευθυντών των σχολείων για την
έγκριση εγγραφής αλλοδαπών µαθητών (Βλ. έγγραφο της ∆/νσης Σπουδών Π.Ε. µε αρ. πρωτ.
Φ1/7/Γ1/132/31-1-97).
38
Από τη σχολική χρονιά 1999-2000 ο σύλλογος των διδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου
Αλσούπολης αποφάσισε να εγγράψει και Ελλαδίτες µαθητές, παιδιά της γειτονιάς, µετά από πρόταση
του Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο οποίο εντάσσεται, αλλά και σε συνεργασία µε το
«Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής» του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΚΕ.∆.Α.), καθώς το σχολείο
συµµετέχει στη δοκιµαστική εφαρµογή του υλικού που παράγει στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση
παλιννοστούτων και αλλοδαπών µαθητών».
Οι λόγοι που οδήγησαν σε µια τέτοια απόφαση ήταν αφενός το να πάψει πια το σχολείο να
αποτελεί γκέτο παλιννοστούντων και αλλοδαπών και αφετέρου για να αποσυµφορήσουν τα γειτονικά
δηµόσια σχολεία από το πλήθος των µαθητών αλλά και για να χρηµατοδοτείται αγόγγυστα το
συγκεκριµένο ∆ηµοτικό από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας στο συγκεκριµένο σχολείο αποτέλεσε το κίνητρο για
να στείλουν οι Eλλαδίτες γονείς τα παιδιά τους. Έτσι από τη σχολική χρονιά 1999-2000 που φοίτησαν
για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Eλλαδίτες µαθητές τα Αγγλικά άρχισαν να διδάσκονται σε επίπεδα
ανάλογα µε την αγγλόµάθειά των µαθητών. Ωστόσο, παρόλο που ο θεσµός ισχύει εδώ και τρία χρόνια
και τη σχολική χρονιά 2001-2002 οι Eλλαδίτες µαθητές φοιτούν στις τρεις πρώτες τάξεις του
δηµοτικού, η παρουσία τους είναι πολύ µικρή, καθώς αντιστοιχεί µόλις στο 5% του συνολικού
πληθυσµού, ποσοστό που δεν είναι αξιολογήσιµο για τα δεδοµένα της εργασίας µας. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι τη σχολική χρονιά 2001-2002 είναι εγγεγραµµένοι 8 γηγενείς σε σύνολο 152 µαθητών.

274

Στη θέση αυτή ο ένας από τους δύο διευθυντές που δέχονται στο σχολείο τους
µη αγγλόφωνους µαθητές αντιτάσσει το επιχείρηµα: «Είµαστε σχολείο
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και σηµαίνει ότι δεχόµαστε παιδιά από όλες τις χώρες»
(Ε.Ε.1).
Ωστόσο, στα δύο Σ.Π.Α. (Γυµνάσιο και Λύκειο Ελληνικού) που δέχονται
παιδιά από µη αγγλόφωνες χώρες, κυρίως από την Αλβανία και από ρωσόφωνες
χώρες, τα παιδιά αυτά δεν έχουν την ίδια εκπαιδευτική αντιµετώπιση µε τους
αγγλόφωνους συµµαθητές τους. Εντάσσονται σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και τους
γίνεται εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (16 ώρες εβδοµαδιαίως),
προκειµένου την επόµενη χρονιά να ενταχθούν στις κανονικές τάξεις του Σ.Π. Μέσο
διδασκαλίας στις συγκεκριµένες τάξεις είναι η ελληνική γλώσσα και ως δεύτερη
γλώσσα µαθαίνουν την αγγλική, ενώ η µητρική τους γλώσσα δεν χρησιµοποιείται από
το σχολείο όχι µόνο ως αντικείµενο διδασκαλίας αλλά ούτε και ως µέσο
επικοινωνίας. Η αντιµετώπισή τους είναι δηλαδή παρόµοια µε εκείνη που θα είχαν αν
φοιτούσαν σε Τ.Υ. οποιουδήποτε σχολείου της χώρας, µε µόνη διαφορά ότι µετά τη
φοίτησή τους στις Τ.Υ. των Σ.Π.Α. εντάσσονται σε τάξεις στις οποίες οι συµµαθητές
τους είναι και αυτά παιδιά που µαθαίνουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Μάλιστα
η µία Τ.Υ. που αποτελεί µέρος του δείγµατος µας τη χρονιά που πραγµατοποιήσαµε
την έρευνα είχε 9 ρωσόφωνους και 6 αλβανόφωνους µαθητές, γεγονός που δεν µας
επιτρέπει να αντιτάξουµε το άρθρ. 1 παρ. 3 για διδασκαλία της µητρικής γλώσσας
των µαθητών, καθώς ήταν πολύ λιγότεροι από το όριο των 15 µαθητών που ορίζει το
Π.∆.
Εποµένως προκύπτει το δίληµµα, τα Σ.Π.Α. να στέλνουν τα µη αγγλόφωνα
παιδιά σε άλλα σχολεία της περιοχής στα οποία λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ή να
δηµιουργούν τα ίδια Τάξεις Υποδοχής για µη αγγλόφωνους µαθητές.
Την απάντηση σε αυτό το δίληµµα την έδωσε ένας τρίτος διευθυντής µέσα
από τον προβληµατισµό που έχει αναπτύξει σχετικά µε αυτό το θέµα: «Τα τελευταία
χρόνια έχουµε ρεύµα από την Ανατολική Ευρώπη. Εδώ (στο σχολείο του) δεν έχουµε
πολλούς µαθητές (από την Ανατολική Ευρώπη), αλλά µε αυτούς που έχουµε υπάρχει
πρόβληµα. Θα πρέπει να δούµε τι προσανατολισµό πρέπει να έχει το σχολείο δίγλωσσο
ή διαπολιτισµικό» (Β.Ε.3).
Το ζήτηµα, δηλαδή, που θέτει ο συγκεκριµένος διευθυντής είναι ότι πρέπει
να ξεκαθαριστεί γενικότερα η ταυτότητα των σχολείων και βάσει ποιου
εκπαιδευτικού µοντέλου θα λειτουργούν και στο οποίο το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο
δεν έχει ακόµη απαντήσει. ∆ιότι, σύµφωνα µε το διευθυντή, αν οριστούν τα
συγκεκριµένα σχολεία ως δίγλωσσα, δεν θα πρέπει να δέχονται µαθητές από µη
αγγλόφωνες χώρες, ενώ αν οριστούν ως διαπολιτισµικά θα πρέπει να δέχονται
µαθητές από όλες τις χώρες και να διδάσκουν και τη µητρική τους γλώσσα. Ωστόσο,
το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο
διευθυντών, αλλά σε επίπεδο πολιτείας και θεσµών.
Προτάσεις των Οµάδων Εργασίας, εκπαιδευτικών και Σ.Γ.Κ.
Στις προτάσεις που οι παράγοντες του ΥΠΕΠΘ, εκπαιδευτικοί και γονείς
έχουν κατά καιρούς υποβάλλει προς το ΥΠΕΠΘ για το µοντέλο βάσει του οποίου
οραµατίζονται να λειτουργούν τα Σ.Π.Α., έχουν εκφράσει τη γνώµη τους για τις
οµάδες στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται τα συγκεκριµένα σχολεία, που βέβαια
είναι συνάρτηση του εκπαιδευτικού µοντέλου που προτείνουν.
Έτσι, παρόλο που κάθε µια από τις παραπάνω οµάδες έχει διατυπώσει και ένα
διαφορετικό µοντέλο λειτουργίας των σχολείων, οι προτάσεις τους σχετικά µε την
εθνοτική προέλευση των µαθητών που θα φοιτούν στα Σ.Π.Α. θα µπορούσαν να
χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι
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προτάσεις της Οµάδας Εργασίας του 1987, της µίας από τις τρεις υποοµάδες της
Οµάδας Εργασίας του 1995 που προτείνει το δίγλωσσο µοντέλο και του Σ.Γ.Κ. των
σχολείων στις οποίες αναφέρεται ότι τα Σ.Π.Α. θα πρέπει να απευθύνονται σε
«παλιννοστούντες, επαναπατριζόµενους οµογενείς και αλλοδαπούς που ως κύρια
γλώσσα επικοινωνίας έχουν την αγγλική γλώσσα».
Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι προτάσεις των υπόλοιπων δύο
υποοµάδων της Οµάδας Εργασίας του 1995, που προτείνουν το ενταγµένο και το
προπαρασκευαστικό µοντέλο και των εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Ελληνικού που
υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριµένα σχολεία θα πρέπει να δέχονται παιδιά από όλες τις
χώρες. Μάλιστα η οµάδα των εκπαιδευτικών προχωράει παραπέρα και αναφέρεται
και για φοίτηση Ελλαδιτών στα συγκεκριµένα σχολεία.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι και οι δύο κατηγορίες έχουν θεωρητική κατοχύρωση
και υποστηρικτές τόσο από οµάδες που προτείνουν συντηρητικά µοντέλα
εκπαίδευσης όσο και από οµάδες που προτείνουν προοδευτικά µοντέλα, προκαλεί
µεγαλύτερη σύγχυση µεταξύ των διευθυντών των σχολείων κατά την εφαρµογή του
ισχύοντος Π.∆. στην εκπαιδευτική πράξη.
9.4.2.

Εξέλιξη του µαθητικού πληθυσµού

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εµπειρικής µας έρευνας στα έξι Σ.Π.Α. που
επισκεφτήκαµε προσπαθήσαµε να συγκεντρώσουµε στοιχεία για το πλήθος των
µαθητών, την καταγωγή τους και τη χώρα προέλευσής τους σε µια διαχρονική
διάσταση, από τότε δηλαδή που ιδρύθηκαν τα σχολεία µέχρι τη χρονιά που
πραγµατοποιήσαµε την έρευνα, προκειµένου να έχουµε µια συνολική εικόνα του
µαθητικού πληθυσµού των σχολείων.
Ωστόσο στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του 1990 µέχρι τη χρονιά 1993-94 τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε
σχετικά µε τις παραπάνω παραµέτρους είναι αποσπασµατικά, ενώ την ύπαρξη αυτών
των λίγων στοιχείων την οφείλουµε στο ενδιαφέρον και την ευαισθησία κάποιων
διευθυντών, οι οποίοι µελετούσαν στατιστικά τον πληθυσµό των σχολείων τους και
συχνά συγκέντρωναν στοιχεία για τα άλλα Σ.Π.Α.
Η συστηµατική συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων στα σχολεία αρχίζει τη
χρονιά 1993-94, καθώς το ΥΠΕΠΘ ζητάει από τα σχολεία να συµπληρώνουν το
«∆ελτίο Στατιστικής» και το «Συµπληρωµατικό ∆ελτίο Στατιστικής για την Α'/θµια
και τη Β'/θµια εκπαίδευσης». Γι' αυτό το λόγο και οι πίνακες 9.1 α,β και 9.2 α,β,γ που
ακολουθούν αρχίζουν να είναι πιο ολοκληρωµένοι από τη σχολική χρονιά 1993-94
και έπειτα, όχι όµως πλήρως, εξαιτίας κάποιων ελλείψεων που παρατηρήσαµε στα
αρχεία των σχολείων.
Για τη συλλογή αυτών των στοιχείων απευθυνθήκαµε και στην αρµόδια
υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ στην οποία, όµως, παρόλη την καλή θέληση των υπαλλήλων,
διαπιστώσαµε ότι δεν διατηρούνται στατιστικά στοιχεία για µεµονωµένα σχολεία
άλλα για το συνολικό µαθητικό πληθυσµό.
Παρόλα αυτά από τα στοιχεία που υπάρχουν στους παρακάτω πίνακες είµαστε
σε θέση να καταλήξουµε σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις.
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Πίνακας 9.1α: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς κατά σχολείο και σχολικό έτος από το
1984-85 µέχρι το 1989-90, σύµφωνα µε τα αρχεία των σχολείων39.

Σχολεία
ο

1 ∆ηµ. Αλσούπολης
2ο ∆ηµ. Αµφιθέας
∆ηµ. Σταµάτας
1ο Γυµ.Βαρυµπόµπης
2ο Γυµ. Ελληνικού
1ο Λυκ.Βαρυµπόµπης
2ο Λυκ. Ελληνικού
Mερικό Σύνολο

Σύνολο ∆ηµοτικών
Σύνολο Γυµνασίων
Σύνολο Λυκείων
Γενικό Σύνολο

Π

40

1984-85
Α.41 Σ.42

131

1985-86
Π.
Α Σ.
204
280 5 285
95
259
220
178
170

1986-87
Π.
Α.
Σ.
156
239
11
250
46
288
240
227
225

1987-88
Π.
Α.
Σ.
104
186
6
192
-

1988-89
Π.
Α.
Σ.
169
196
7
203
-

1989-90
Π.
Α.
Σ.
164
159
6
165
-

233

224

231

584
479
348
1.411

452
528
452
1.432

296

372

329

39

Όπου ο πίνακας δεν είναι συµπληρωµένος σηµαίνει ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία στα αρχεία των σχολείων.
Π.= Παλιννοστούντες
41
Α.= Αλλοδαποί
42
Σ.= Συνολικό πλήθος µαθητών για το συγκεκριµένο έτος και για το συγκεκριµένο σχολείο.
40
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Πίνακας 9.1β: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς κατά σχολείο και σχολικό έτος από το
1990-91 µέχρι το 1997-98, σύµφωνα µε τα αρχεία των σχολείων.

Σχολεία
1ο ∆ηµ.
Αλσούπολης
2ο ∆ηµ. Αµφιθέας
∆ηµ. Σταµάτας
1ο Γυµ.
Βαρυµπόµπης
2ο Γυµ. Ελληνικού
1ο Λυκ.
Βαρυµπόµπης
2ο Λυκ. Ελληνικού
Μερικό Σύνολο
Σύνολο ∆ηµοτικών
Σύνολο Γυµνασίων
Σύνολο Λυκείων
Γενικό Σύνολο

1990-91
Π. Α. Σ.

1991-92
Π. Α. Σ.

1992-93
Π. Α. Σ.

150

153

131

156

29

185
-

142
223

335

135

185

3

33

291

138
-

155

10

157
218

166
-

168
171

1993-94
Π. Α. Σ.

1994-95
Π. Α. Σ.

164

9

110

24

173
134

141

121

15

175
148

121

120

23

143

144

11

1996-97
Π. Α. Σ.

1997-98
Π. Α. Σ.

96

22

118

76

39

115

80

41

121

139

19

112

16

22

20

64

10

128
74

92

82

158
102

60

11

114
71

75

20

179
95

98
68

87
17

185
87

105

25

175

146
546

33
211

179
757

34

201
155

106

13

194
125

34

178

163

18

181

297
309
291

157
99

1995-96
Π. Α. Σ.

300
333

276
296
306
878

243
253
270
766

235
256
266
757
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Μελετώντας τους πίνακες 9.1α και 9.1β διαπιστώνουµε την κατακόρυφη
µείωση στο µισό του συνολικού µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. µέσα σε 15 χρόνια
λειτουργίας. Από 1411 µαθητές που ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά 1985-86 έφτασαν
τη σχολική χρονιά 1997-98 στους 752 µαθητές, γεγονός που το αποδίδουµε στο ότι
στις µέρες µας έχει µειωθεί η παλιννόστηση από αγγλόφωνες χώρες, όπως φάνηκε και
στο κεφ. 6.
Ακόµη διαπιστώνουµε από τους δείκτες που καταγράψαµε στη δεκαετία του
1980 (πίνακας 9.1α) – δυστυχώς µόνο από το ∆ηµοτικό Σχολείο Αµφιθέας – πως τα
σχολεία κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας λειτούργησαν αποκλειστικά µε
παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες (βλ. πίνακες 9.3 α, β, γ) και η
παρουσία των αλλοδαπών ήταν µηδαµινή. Αντίθετα, στη δεκαετία του 1990 (πίνακας
9.1β) παρατηρείται ότι κάθε χρόνο αυξάνεται ο πληθυσµός των αλλοδαπών, ενώ
µειώνεται ο πληθυσµός των παλιννοστούντων µαθητών. Όµως, φαίνεται ότι η
πλειοψηφία των σχολείων είναι λίγο επιφυλακτική απέναντι στους αλλοδαπούς και
ιδιαίτερα τους µη αγγλόφωνους (βλ. κεφ. 9.4.1.), µε εξαίρεση το Γυµνάσιο
Ελληνικού, στο οποίο η αναλογία παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών είναι
µισοί – µισοί, αφού δέχεται και µη αγγλόφωνους µαθητές.
Αιτία, λοιπόν, της γενικότερης µείωσης του µαθητικού πληθυσµού των
Σ.Π.Α., αλλά και της ειδικότερης των παλιννοστούντων είναι η αλλαγή της ελληνικής
µεταναστευτικής κίνησης, στην οποία αρνείται να προσαρµοστεί η πλειοψηφία των
συγκεκριµένων σχολείων, καθώς επιµένουν να δέχονται µόνο παλιννοστούντες
µαθητές και µε κάποια παραχώρηση και αλλοδαπούς αλλά µόνο από αγγλόφωνες
χώρες. Ωστόσο, η συστηµατική µείωση του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α.
µαρτυρεί ότι αυτά τα σχολεία δεν θα έχουν βιωσιµότητα στο µέλλον αν
εξακολουθήσουν να απευθύνονται αποκλειστικά σε αγγλόφωνους πληθυσµούς.
Επίσης, παρατηρούµε ότι ο µαθητικός πληθυσµός του Γυµνασίου και του
Λυκείου Βαρυµπόµπης έχει µειωθεί πολύ περισσότερο απ' ότι σε όλα τα άλλα
Σ.Π.Α. Αιτία γι’ αυτή τη µείωση, πέρα από τους λόγους που έχουµε ήδη
αναφέρει, θεωρούµε ότι είναι και η περιοχή, στην οποία βρίσκονται τα σχολεία
που είναι αρκετά αποµακρυσµένη από το κέντρο της Αθήνας (βλ. κεφ. 9.2.).
Επίσης, από τον πίνακα 9.1.α,β παρατηρούµε ότι περισσότερο µειώνεται ο
µαθητικός πληθυσµός των δηµοτικών σχολείων περίπου 60%, ακολουθεί ο µαθητικός
πληθυσµός των γυµνασίων 50% περίπου και τέλος, οι µαθητές των λυκείων
παρουσιάζουν τη λιγότερη µείωση, της τάξης του 40%. Αυτό σηµαίνει ότι τα
επόµενα χρόνια θα µειωθεί ακόµη περισσότερο ο συνολικός αριθµός των Σ.Π.Α. αν
δεν αρχίσουν να δέχονται και άλλες οµάδες µαθητών. Ακόµη φαίνεται ότι σε γενικές
γραµµές κρατούν την πλειοψηφία των µαθητών τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
τον πίνακα 9.2., που ακολουθεί, στον οποίο συγκρίνουµε το πλήθος των µαθητών που
αποφοιτούν από το ∆ηµοτικό Αµφιθέας µε το πλήθος των µαθητών που εγγράφονται
από αυτό το σχολείο στο Γυµνάσιο Ελληνικού που είναι το πιο κοντινό Γυµνάσιο
Παλιννοστούντων στην περιοχή.
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Πίνακας 9.2.:Συγκριτικός πίνακας των αποφοίτων της ΣΤ’ τάξης του ∆ηµοτικού
Αµφιθέας και εγγεγραµµένων στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Ελληνικού, σύµφωνα
µε στοιχεία από τα ίδια τα σχολεία.
Έτη
1994
1995
1996
1997

Απόφοιτοι της ΣΤ’ Απόφοιτοι του ∆ηµοτικού Ποσοστό της
τάξης του ∆ηµοτικού Αµφιθέας που εγγράφηκαν στήλης 3 / τη
Αµφιθέας
στο Γυµνάσιο Ελληνικού
στήλη 4
48
38
80%
43
35
81%
45
36
80%
22
16
72%

Ο πίνακας 9.2. µας δείχνει ότι σταθερά ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, πάνω
από 70%, των αποφοίτων του ∆ηµοτικού Σχολείου Αµφιθέας εγγράφεται κάθε
χρόνο στο Γυµνάσιο Ελληνικού, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν παρουσιάζεται
µεγάλη διαρροή κατά τη µετάβαση των µαθητών από τη µια βαθµίδα στην άλλη.
Έτσι φαίνεται µία τάση των περισσότερων µαθητών των Σ.Π.Α. να παραµένουν
στα σχολεία αυτά για όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής (βλ. επίσης Πίνακες
10.9 και 10.10).
Κάτι άλλο που θα θέλαµε να παρατηρήσουµε είναι η διαφορά που εµφανίζεται
µεταξύ των πινάκων 9.1 και 9.3, που ακολουθεί, σχετικά µε τα σύνολα του µαθητικού
πληθυσµού κάθε σχολείου σε κάποιες χρονιές. Η διαφορά αυτή απεικονίζει και την
έντονη κινητικότητα των µαθητών καθώς το πλήθος των µαθητών που εγγράφεται σε
κάθε σχολείο σε σχέση µε εκείνο που τελειώνει τη χρονιά παρουσιάζει µια απόκλιση
της τάξης των +- 20 µαθητών. Ως παράδειγµα αναφέρουµε τη σχολική χρονιά 199596 στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλσούπολης, στο αρχείο του οποίου βρέθηκαν σε επίσηµα
έγγραφα τρία διαφορετικά σύνολα µαθητών. Συγκεκριµένα στην αρχή της σχολικής
χρονιάς (Σεπτέµβριος 1995) ο µαθητικός πληθυσµός ήταν 118 µαθητές, 96
παλιννοστούντες και 22 αλλοδαποί (πίνακας 1β), στην αρχή του νέου έτους
(Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1996) ο µαθητικός πληθυσµός ήταν 134 µαθητές, µε 107
παλιννοστούντες και 27 αλλοδαπούς, ενώ προς το τέλος της συγκεκριµένης σχολικής
χρονιάς, όταν έγινε η καταγραφή της χώρας προέλευσης των µαθητών από το
προσωπικό του σχολείου, το γενικό σύνολο ήταν 123 µαθητές.
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Πίνακας 9.3α: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των ∆ηµοτικών Σ.Π.Α. κατά χώρα ή ήπειρο προέλευσης, σχολείο και σχολικό έτος
από το 1992-93 µέχρι το 1997-98, σύµφωνα µε τα αρχεία των σχολείων.
ΧΩΡΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΠΑ
ΚΑΝΑ∆ΑΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΥΠ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠ. ΑΦΡΙΚΗΣ
ΑΣΙΑ
ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ
Σ.Ε.
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΥΠ. ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1992-93
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
68
15
22
12
18
5
6
6
2
154

1993-94
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
70
22
23
21
19
1
7
6
4
1
3
177

1994-95
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
73
12
14
19
19
1
5
6
4
5
158

1995-96
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
51
68
9
15
14
16
10
15
6
21
1
9
7
21
9
3
5
123

4
161

1996-97
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
43
12
7
7
9
10
15
2
7
115

1997-98
1Ο ∆ηµ. 2ο ∆ηµ.
55
46
10
14
3
8
3
6
7
12
11
9
17
8
1
10
116

10
114
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Πίνακας 9.3β: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των Γυµνασίων Σ.Π.Α. κατά χώρα ή ήπειρο προέλευσης, σχολείο και σχολικό έτος από το
1990-91 µέχρι το 1997-98, σύµφωνα µε τα αρχεία των σχολείων.
ΧΩΡΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΠΑ
ΚΑΝΑ∆ΑΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙ
Α
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΥΠ.
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΥΠ.
ΑΦΡΙΚΗΣ
ΑΣΙΑ
ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΥΠ.
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1990-91
1ο
Γυµ

2ο
Γυµ
62
26
19

1991-92
1ο
Γυµ

2ο
Γυµ
61
25
24

1992-93
1ο
Γυµ

2ο
Γυµ
74
22
28

1993-94
1ο
Γυµ

2ο
Γυµ
78
25
16

1994-95
1ο
Γυµ

1995-96

1996-97

1997-98

2ο
Γυµ
83
23
12

1ο
Γυµ
57
12
11

2ο
Γυµ
67
17
15

1ο
Γυµ
40
12
6

2ο
Γυµ
66
13
10

1ο
Γυµ
32
7
7

2ο
Γυµ
45
11
7

2
6

14
8

7
10

17
7

21
6

9
3

11
7

4
-

12
11

7
3

8
9

1

3

1

2

1

-

1

-

2

-

5

5

6

9

11

15

6

15

5

22

3

19

14
4

10
3

10
4

3
5

8
16

2
-

10
15

5
-

14
13

7
1

22
18

3

2
1

1
2

7
4

7
9

2

4
7

2

5
13

4

24
9

142

157

168

175

201

102

169

74

181

71

177
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Πίνακας 9.3γ: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των Λυκείων Σ.Π.Α. κατά χώρα ή ήπειρο προέλευσης, σχολείο και σχολικό έτος από το
1990-91 µέχρι το 1997-98, σύµφωνα µε τα αρχεία των σχολείων.
ΧΩΡΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΠΑ
ΚΑΝΑ∆ΑΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙ
Α
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΥΠ.
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΥΠ.
ΑΦΡΙΚΗΣ
ΑΣΙΑ
ΧΩΡΕΣ
ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΥΠ.
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1990-91
1ο
Λυκ
93
25
48

2ο
Λυκ

1991-92
1ο
Λυκ
74
29
56

2ο
Λυκ

1992-93
1ο
Λυκ
89
18
28

2ο
Λυκ

1993-94

1994-95

1ο
Λυκ
65
24
25

2ο
Λυκ
52
28
20

1ο
Λυκ
63
26
23

2ο
Λυκ

1995-96
1ο
Λυκ
58
17
14

2ο
Λυκ

1996-97

1997-98

1ο
Λυκ
36
15
10

2ο
Λυκ
62
25
14

1ο
Λυκ
32
10
8

2ο
Λυκ
65
15
6

22
-

15
6

16
-

16
1

10
11

23
-

8
-

9
5

17
5

8
3

16
2

-

1

-

-

1

-

1

2

2

-

3

23

25

12

9

6

5

6

5

13

11

16

5
3

7
1

4
-

3
-

11
3

3
1

3
-

4
1

3
10

4
1

11
17

9

4

1
3

2
3

3
6

5
6

12

8

8
16

3
7

18
10

228

218

171

148

151

155

119

95

175

87

179
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Όσον αφορά στους πίνακες 9.3 α,β,γ και συγκεκριµένα τις χώρες προέλευσης
των µαθητών βλέπουµε ότι ο κύριος µαθητικός πληθυσµός προέρχεται από εκείνες τις
υπερπόντιες αγγλόφωνες χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία), στις οποίες είχαν
µεταναστεύσει οι Έλληνες κυρίως στις δεκαετίες του 1940 και του 1950 (βλ. κεφ. 6).
Μάλιστα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που σε αρκετά
σχολεία αντιστοιχεί στο µισό του µαθητικού πληθυσµού ως χώρα προέλευσης είχε τις
ΗΠΑ, καθώς είναι η χώρα που είχε δεχτεί και το µεγαλύτερο όγκο της ελληνικής
µετανάστευσης. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (9.4.) και στο
αντίστοιχο ραβδόγραµµα, µε το πέρασµα του χρόνου µειώνεται συνεχώς ο µαθητικός
πληθυσµός που προέρχεται από αγγλόφωνες χώρες.
Πίνακας 9.4: Σύγκριση του συνόλου των µαθητών των δηµοτικών και των γυµνασίων
κατά τα σχολικά έτη 1995-96 και 1997-98 σχετικά µε τις χώρες προέλευσή τους43.
Χώρες
Προέλευσης
Αγγλόφωνες
χώρες
Λοιπές χώρες
Σύνολο

1995-96

Ποσοστά

1997-98

Ποσοστά

436

78,5%

305

63,8%

119
555

21,5%
100%

173
478

35,2%
100%

Συγκριτικός πίνακας των χωρών προέλευσης του
συνόλου των µαθητών των δηµοτικών και των
γυµνασίων µεταξύ των ετών 1995-96 και 1997-98

Ποσοστά

90,00%
80,00%

1995-96

70,00%

1997-98

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Αγγλόφωνες Χώρες

Λοιπές Χώρες

Χώρες προέλευσης

43

Λόγω έλλειψης στοιχείων από τα αρχεία των σχολείων αδυνατούµε να συγκρίνουµε περισσότερα
έτη.
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Στο παραπάνω ραβδόγραµµα επιχειρήσαµε να δείξουµε τους ρυθµούς µε τους
οποίους µειώνεται ο αγγλόφωνος πληθυσµός από τα Σ.Π.Α. που µελετούµε σε
διάστηµα δύο χρόνων. Λόγω έλλειψης κάποιων δεικτών συγκρίναµε τα σύνολα των
µαθητών των δηµοτικών και των γυµνασίων που προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες
µε εκείνα που δεν προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες για τις σχολικές χρονιές 199596 και 1997-98. ∆ιαπιστώσαµε, λοιπόν, ότι ο µαθητικός πληθυσµός από αγγλόφωνες
χώρες µειώνεται συνεχώς και ότι σε διάστηµα δύο χρόνων η πτώση του ήταν της
τάξης του 15%, ενώ παράλληλα αυξάνει το πλήθος των µαθητών που προέρχεται από
µη αγγλόφωνες χώρες, παρόλο που τα περισσότερα σχολεία δεν δέχονται αυτούς τους
µαθητές.
Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι για να έχουν λόγο ύπαρξης τα Σ.Π.Α. και τα
επόµενα χρόνια θα πρέπει να είναι ευπροσάρµοστα στα καλέσµατα των καιρών, να
ανοίξουν τις πόρτες τους και σε άλλες γλωσσικές και εθνοτικές οµάδες (όπως το
Γυµνάσιο Ελληνικού) και γιατί όχι και σε Ελλαδίτες µαθητές (όπως το ∆ηµοτικό
Αλσούπολης που από τη σχολική χρονιά 1999-2000 δέχεται και Ελλαδίτες µαθητές).
9.4.3.

Οργάνωση της διδασκαλίας

Θεσµικό πλαίσιο.
Το ιδρυτικό Π.∆. σε όλες του σχεδόν τις διατάξεις αναφέρεται σε ρυθµίσεις
που αφορούν στην Α’/θµια εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα η Β’/θµια εκπαίδευση
ελλείψει άλλου πιο σχετικού Π.∆. να λειτουργεί κατ’ αναλογία προς την Α’/θµια
εκπαίδευση. Έτσι, στο συγκεκριµένο Π.∆. καθορίζεται η οργάνωση µόνο των
δηµοτικών σχολείων και όχι των γυµνασίων και λυκείων.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 2 (βλ. κεφ. 7.1.2.) ορίζεται ότι οι µαθητές θα
χωρίζονται σε τµήµατα µε µέγιστο αριθµό 30 µαθητών ανάλογα µε το επίπεδο
γνώσης τους. Ως βασική γλώσσα θεωρείται η Ελληνική, ενώ όσοι µαθητές δεν
κατέχουν την Ελληνική «σε βαθµό που να τους επιτρέπεται η απρόσκοπτη µάθηση» τη
διδάσκονται εντατικά44. Για τους παραπάνω µαθητές προβλέπεται τα µαθήµατα των
Τεχνικών, της Μουσικής και της Γυµναστικής να γίνονται στα Ελληνικά45 και όλα τα
υπόλοιπα µαθήµατα στα Αγγλικά µέχρι να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, οπότε
η κύρια γλώσσα µάθησης θα είναι η ελληνική. Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση
που κύριο µέσο διδασκαλίας θα είναι η ελληνική γλώσσα, οι βασικοί όροι θα
διδάσκονται και στις δύο γλώσσες.
Ακόµη, ορίζεται ότι η αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται ως µάθηµα σε όλες τις
τάξεις του δηµοτικού, ενώ η διδασκαλία των Θρησκευτικών και ο εκκλησιασµός σε
µη Ορθόδοξους Χριστιανούς µαθητές δεν είναι υποχρεωτικά.
Τέλος, προβλέπεται στο άρθρο 9 η ίδρυση Τ.Υ. και Φ.Τ. µε Υπουργική
Απόφαση «για την οµαλή προσαρµογή των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας».
Εκείνο που µπορεί να συµπεράνει κανείς από τις ρυθµίσεις του Π.∆. σχετικά
µε τα Σ.Π.Α. είναι ότι ο νοµοθέτης προβλέπει κατά την έναρξη της φοίτησης ενός
µαθητή στα συγκεκριµένα σχολεία ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας, η οποία
44

Ο τρόπος αυτής της εντατικής εκµάθησης δεν αναφέρεται στο ιδρυτικό Π.∆.
Από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε παρατηρήσαµε ότι οι εκπαιδευτικοί των
αντίστοιχων µαθηµάτων δεν χρησιµοποιούν µόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά ανάλογα µε το τµήµα
των µαθητών στο οποίο απευθύνονται χρησιµοποιούν περισσότερο ή λιγότερο την αγγλική γλώσσα,
όπως και οι εκπαιδευτικοί των άλλων αντικειµένων. Συνεπώς θεωρούµε ότι κατά την εκπαιδευτική
πράξη η συγκεκριµένη διάταξη δεν εφαρµόζεται.
45
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όµως ακολουθείται από µια προοδευτική συρρίκνωση µέχρι ο µαθητής να µάθει την
ελληνική γλώσσα. Μόλις τη µάθει τότε η διδασκαλία της περιορίζεται στα πλαίσια
ενός µαθήµατος «ξένης γλώσσας». Κύριος, λοιπόν, σκοπός του θεσµικού πλαισίου
είναι η αντικατάσταση της αγγλικής γλώσσας ως κυρίαρχης γλώσσας επικοινωνίας
των µαθητών από την ελληνική. Πρόκειται για ένα στόχο που παραπέµπει σε ασθενές
µοντέλο µεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης (βλ. κεφ. 5.1.) και που δείχνει ότι οι
νοµοθέτες κατά τον σχεδιασµό των Σ.Π. αυτό το µοντέλο θα πρέπει να είχαν στο νου
τους. Και το εύλογο ερώτηµα που τίθεται και το οποίο θα επιχειρήσουµε να
απαντήσουµε στην πορεία αυτής της εργασίας είναι κατά πόσο επιτυγχάνεται µέσω
της εκπαιδευτικής πράξης των Σ.Π.Α. ο θεσµικός στόχος, δηλαδή, η µετάβαση του
µαθητή από τη χρήση της µειονοτικής γλώσσας στην πλειονοτική και κατ' επέκταση
σε µια µορφή εκπαίδευσης στην οποία θα κυριαρχεί η Ελληνική.
Εκπαιδευτική πράξη.
Προς το παρόν θα παρουσιάσουµε το πώς τα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια
Σ.Π.Α. ερµήνευσαν στην πράξη τα παραπάνω άρθρα και οργάνωσαν τη δοµή τους,
όπως τουλάχιστον την καταγράψαµε από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε
τη σχολική χρονιά 1997-98.
Εκείνο που θα διαφανεί είναι ότι η οργάνωση κάθε σχολικής µονάδας διέπεται
από τη φιλοσοφία που ορίζεται στο άρθρο 2 του παραπάνω Π.∆. µε µόνη διαφορά ότι
στην εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου παρατηρείται µια ποικιλία µεταξύ των
σχολείων, η οποία εξαρτάται από το πλήθος των µαθητών κάθε σχολείου, τη χώρα
προέλευσής τους, το επίπεδο της ελληνοµάθειάς τους και σε κάποιες περιπτώσεις και
το επίπεδο της αγγλοµάθειάς τους.
Όλα, λοιπόν, τα σχολεία σύµφωνα µε το άρθρο 2 χωρίζουν τους µαθητές κάθε
τάξης σε δύο, τρία ή τέσσερα τµήµατα ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης τους στην
ελληνική γλώσσα, παρόλο που στο ιδρυτικό Π.∆. δεν ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται για
το επίπεδο γνώσης στην ελληνική γλώσσα ή σε κάποιο άλλο γνωστικό αντικείµενο.
Έτσι σε κάθε τάξη διαµορφώνεται µία κλιµάκωση σύµφωνα µε το επίπεδο της
ελληνοµάθειας των µαθητών, ξεκινώντας από το ελληνόφωνο τµήµα, στο οποίο τα
παιδιά γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και καταλήγοντας στο αγγλόφωνο
τµήµα, στο οποίο τα παιδιά δεν γνωρίζουν καθόλου Ελληνικά. Σε καθένα από τα
τµήµατα που δηµιουργούνται τελικά σε κάθε τάξη η χρήση της αγγλικής γλώσσας ως
µέσο διδασκαλίας σε όλα τα µαθήµατα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το βαθµό
κατοχής της ελληνικής γλώσσας από τους µαθητές. Όσο λιγότερο, δηλαδή, οι
µαθητές κατέχουν την ελληνική γλώσσα, τόσο περισσότερο χρησιµοποιείται η
αγγλική γλώσσα ως µέσο διδασκαλίας και µόλις µάθουν την ελληνική γλώσσα η
αγγλική περιορίζεται στην απόδοση κάποιων όρων και στη διδασκαλία της ως ξένης
γλώσσας.
Κάθε παιδί που έρχεται από το εξωτερικό, για να φοιτήσει στο συγκεκριµένο
σχολείο, εγγράφεται στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία του. Στην συνέχεια
υποβάλλεται σε µία άτυπη προφορική και γραπτή εξέταση από τους δασκάλους ή
φιλολόγους της τάξης, για να διαπιστωθεί το επίπεδο της ελληνοµάθειάς του.
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης οι εκπαιδευτικοί το εντάσσουν στο τµήµα
που αντιστοιχεί στο γλωσσικό του επίπεδο, ενώ πάντα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής,
σε περίπτωση που ο δάσκαλος ή ο φιλόλογος του τµήµατος διαπιστώσει ότι το τµήµα
που παρακολουθεί ο συγκεκριµένος µαθητής δεν του ταιριάζει. Παράλληλα στο τέλος
κάθε σχολικής χρονιάς ο σύλλογος των διδασκόντων αποφασίζει για το ποια παιδιά
θα αλλάξουν γλωσσικό επίπεδο κατά την επόµενη σχολική χρονιά ή θα παραµείνουν
στο ίδιο (Στον πίνακα Π2 του Παραρτήµατος φαίνεται παραδειγµατικά η µετάβαση
των µαθητών από τα αγγλόφωνα στα ελληνόφωνα τµήµατα).
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Στα ελληνόφωνα τµήµατα φοιτούν συνήθως µαθητές που βρίσκονται για
δεύτερη ή για τρίτη χρονιά στη χώρα µας, ενώ, όπως µας δήλωσε µία εκπαιδευτικός,
«σπάνια ένα παιδί που έρχεται από το εξωτερικό θα φοιτήσει αµέσως σε ελληνόφωνο
τµήµα» (Α.Ε.1). Σε αυτά τα τµήµατα όλα τα µαθήµατα διδάσκονται στα Ελληνικά και
οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να χρησιµοποιούν επικουρικά
κάποιο ελληνο-αγγλικό λεξικό. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός, εφόσον το κρίνει σκόπιµο,
δίνει κάποιες εξηγήσεις στα Αγγλικά. Πάνω σε αυτό η ίδια εκπαιδευτικός µας είπε
χαρακτηριστικά «το κείµενο π.χ. της Γεωγραφίας το δίνουµε στα Ελληνικά και αν
δούµε ότι υπάρχει πρόβληµα το συνοδεύουµε από ένα λεξιλόγιο στα Αγγλικά». Σε
γενικές γραµµές τα ελληνόφωνα τµήµατα λειτουργούν όπως οι αντίστοιχες τάξεις στα
κανονικά ελληνικά σχολεία, µε µόνη διαφορά ότι οι ρυθµοί τους κάποιες φορές είναι
πιο αργοί ανάλογα µε την επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος.
Το ελληνοαγγλικό τµήµα, όπως µας δήλωσε ένας εκπαιδευτικός, «λειτουργεί
σαν ελληνόφωνο αλλά µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριµένα στην ελληνική γραµµατική, ενώ
αρκετές φορές, όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιες έννοιες,
χρησιµοποιούνται και τα Αγγλικά» (ΑΜ.Ε.5).
Το αγγλοελληνικό τµήµα είναι το πιο δύσκολο τµήµα για ένα εκπαιδευτικό,
καθώς είναι υποχρεωµένος να διδάσκει συγχρόνως και στις δύο γλώσσες, Ελληνικά,
Αγγλικά, αφού οι µαθητές µόλις αρχίζουν να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Μεταξύ των δύο µεσαίων επιπέδων, του ελληνοαγγλικού και του
αγγλοελληνικού, υπάρχει µεγάλη απόσταση και η µετάβαση των µαθητών από το
αγγλοελληνικό στο ελληνοαγγλικό είναι πιο δύσκολη απ’ ότι η µετάβαση του µαθητή
από το αγγλόφωνο στο αγγλοελληνικό και από το ελληνοαγγλικό στο ελληνόφωνο.
Αυτό οφείλεται στο ότι το παιδί θα πρέπει να έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ελληνοµάθειας για να φοιτήσει στα ελληνόφωνα τµήµατα, το ελληνοαγγλικό
και το καθαρό ελληνόφωνο.
Στα σχολεία που υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ελληνοµάθειας, οι µαθητές που
πρωτοέρχονται στην Ελλάδα και δεν γνωρίζουν καθόλου Ελληνικά φοιτούν στο
αγγλόφωνο τµήµα. Σε αυτό το τµήµα χρησιµοποιείται ως κύριο µέσο επικοινωνίας η
αγγλική γλώσσα46. Όλα τα κείµενα που διδάσκονται είναι µεταφρασµένα στην
Αγγλική, όπως και στο αγγλοελληνικό τµήµα και η εξέταση των µαθητών γίνεται και
αυτή στην Αγγλική.
Ωστόσο, καθώς «ο αριθµός των παλιννοστούντων µαθητών φθίνει εξαιτίας της
µείωσης του ρεύµατος της παλιννόστησης» (Ε.Ε.5), όπως µας δήλωσαν οι
εκπαιδευτικοί, και η πλειοψηφία των σχολείων - όπως φάνηκε στο κεφάλαιο 9.4.1.αρνείται να δεχτεί µη αγγλόφωνους µαθητές, η διεύθυνση των παραπάνω σχολείων
αναγκάστηκε να µειώσει σε κάθε τάξη τα επίπεδα ελληνοµάθειας σε τρία ή δύο. Έτσι
σήµερα µόνο το Γυµνάσιο και το Λύκειο Ελληνικού διατηρούν τα τέσσερα επίπεδα
ελληνοµάθειας σε κάθε τάξη, το ∆ηµοτικό Αλσούπολης και το Γυµνάσιο
Βαρυµπόµπης έχουν µειώσει τα τµήµατα τους σε δύο, ένα ελληνόφωνο και ένα
αγγλόφωνο, ενώ το Λύκειο Βαρυµπόµπης και το ∆ηµοτικό Αµφιθέας σε κάποιες
τάξεις µόνο διατηρούν τρία επίπεδα, ελληνόφωνο, µεσαίο και αγγλόφωνο και στις
υπόλοιπες τα τµήµατα είναι δύο.

46

Από την παρατήρηση που πραγµατοποιήσαµε στο 2ο Γυµνάσιο Παλιννοστούντων Ελληνικού είχαµε
την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε σε ένα αγγλόφωνο τµήµα τη διδασκαλία του µαθήµατος της
ελληνικής γλώσσας. Η µέθοδος που χρησιµοποιούσε η καθηγήτρια για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας παρέπεµπε σε µέθοδο διδασκαλίας ξένης γλώσσας και το µόνο µέσο επικοινωνίας κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος ήταν η αγγλική γλώσσα.
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Αυτή η συρρίκνωση του αριθµού των τµηµάτων δεν σηµαίνει και εξάλειψη
των επιπέδων ελληνοµάθειας των µαθητών αλλά σύµπτυξη των επιπέδων σε ένα
τµήµα. Στα σχολεία, λοιπόν, που έχουν δύο τµήµατα, το αγγλόφωνο τµήµα
παρουσιάζει µεγάλη γλωσσική ανοµοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο
ελληνοµάθειάς των µαθητών του, καθώς εντάσσονται σε αυτό το τµήµα οι µαθητές
του ελληνοαγγλικού, αγγλοελληνικού και αγγλόφωνου επιπέδου. Παρ’ όλ’ αυτά το
τµήµα διατηρεί εσωτερικά το χωρισµό του σε δύο ή τρία επίπεδα, µε αποτέλεσµα να
γίνεται πιο δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού.
Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει σε ένα τέτοιο αγγλόφωνο τµήµα µας είπε
χαρακτηριστικά: «Τα επίπεδα στα αγγλόφωνα τµήµατα είναι συνήθως τρία µε τέσσερα.
Οι προχωρηµένοι που, όµως, δεν είναι ακόµη έτοιµοι να παρακολουθήσουν
ελληνόφωνο τµήµα και έχουν άλλο βιβλίο από τους υπόλοιπους µαθητές, οι λιγότερο
προχωρηµένοι και οι αρχάριοι και µετά τα Χριστούγεννα δηµιουργείται και άλλο
επίπεδο µε παιδιά που έρχονται από το Ν. Ηµισφαίριο47» (Α.Ε.3).
Όσον αφορά στη γλώσσα που χρησιµοποιείται στα συγκεκριµένα αγγλόφωνα
τµήµατα ο παραπάνω εκπαιδευτικός συµπληρώνει ότι «το µάθηµα στα αγγλόφωνα
τµήµατα είναι δίγλωσσο, γιατί υπάρχουν µαθητές που µπορούν να καταλαβαίνουν και
στις δύο γλώσσες και µαθητές που δεν έχουν ακόµη µάθει Ελληνικά και µαθαίνουν την
ύλη στα Αγγλικά και σιγά - σιγά (2-3 τρίµηνο) αρχίζουν να διαβάζουν από αγγλικές
σηµειώσεις που είναι µετάφραση των βιβλίων του οργανισµού, σε συνδυασµό πάντα µε
τα βιβλία του οργανισµού» (Α.Ε.3).
Μια άλλη εκπαιδευτικός µας είπε ότι «το µάθηµα των Ελληνικών στα
αγγλόφωνα τµήµατα γίνεται βέβαια στα Ελληνικά, αλλά σε χαµηλότερο γνωστικό
επίπεδο από αυτό που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. Τα Μαθηµατικά γίνονται στα
Αγγλικά µέχρι να συνηθίσουν τα παιδιά την ορολογία, ενώ στη Ιστορία που είναι ένα
µάθηµα που συνδέεται µε τη γλώσσα δίνουµε στους µαθητές µια άτυπη περίληψη στα
Αγγλικά που τη βγάζει ο κάθε συνάδελφος και συγχρόνως προσπαθούµε να τους
εντάξουµε στο ελληνικό κείµενο» (Α.Ε.1).
Από τις µέχρι τώρα µαρτυρίες των εκπαιδευτικών µπορούµε να
διαπιστώσουµε ότι τις περισσότερες δυσκολίες στα Σ.Π.Α. τις αντιµετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί των αγγλόφωνων τµηµάτων, αµιγών ή µη, και για το λόγο αυτό έχουν
µεγαλύτερη αυτονοµία και ελαστικότητα στην οργάνωση της διδασκαλίας τους. Ο
κάθε εκπαιδευτικός οργανώνει το µάθηµά του ανάλογα µε το γνωστικό και γλωσσικό
επίπεδο της τάξης του και τη γλωσσική και γνωστική δυσκολία του µαθήµατός του
και του αντίστοιχου εγχειριδίου. Πρόκειται συνεπώς για τµήµατα ελληνοµάθειας που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εκτιµούµε ότι πρέπει να έχει συσσωρευτεί
αρκετή διδακτική εµπειρία από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά. Θα
άξιζε, λοιπόν, στα πλαίσια µιας άλλης έρευνας να διερευνηθεί αυτός ο τοµέας
διδακτικής πράξης των Σ.Π.Α.
Η οργάνωση του ∆ηµοτικού Σχολείο της Αµφιθέας παρουσιάζει µια
ιδιαιτερότητα, καθώς οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριµένου σχολείου θεωρούν σκόπιµο
να λειτουργούν για το µάθηµα ειδικά των Ελληνικών «τµήµατα µε οµοιογένεια και µε
µαθητές που έχουν τις ίδιες γλωσσικές δυσκολίες» (ΑΜ.Ε.5). Έτσι, έχοντας ως
πρότυπο τον τρόπο λειτουργίας ενός ολιγοθέσιου σχολείου χωρίζουν τους µαθητές
47

Στην παρ.2 του άρθ.3 του ιδρυτικού Π.∆. ορίζεται ότι σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ο
κάθε διευθυντής έχει την αρµοδιότητα να δέχεται µαθητές, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται πλήρως για τα παιδιά που προέρχονται από χώρες του Ν. Ηµισφαιρίου, γεγονός που
δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στο έργο των εκπαιδευτικών. Γιατί όπως µας είπε ένας εκπαιδευτικός
«ειδικά τα αγγλόφωνα τµήµατα δέχονται µαθητές µέχρι και το Μάιο και αν έρθει ένα παιδί το Μάιο άντε
να το εντάξεις στην τάξη» (Ε.Ε.1).
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όχι ανάλογα µε την τάξη, αλλά ανάλογα µε το επίπεδο της ελληνοµάθειάς τους. Τα
παιδιά, λοιπόν, που αντιστοιχούν στο Β', Γ' και ∆' αγγλόφωνο επίπεδο κάνουν µαζί
Ελληνικά και την ύλη που αντιστοιχεί στο Γ' αγγλόφωνο τµήµα (βλ. Παράρτηµα Π3),
τα παιδιά του Γ' µεσαίου επιπέδου έχουν συνδιδασκαλία µε το Β' ελληνόφωνο τµήµα,
όπως επίσης, τα παιδιά του ∆' µεσαίου µε το Γ' ελληνόφωνο και τέλος οι µαθητές του
Ε' αγγλόφωνου τµήµατος µε το ΣΤ' αγγλόφωνο τµήµα.
Με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας των Ελληνικών
καταφέρνουν οι εκπαιδευτικοί να υπερνικήσουν το αριθµητικό πρόβληµα που
δηµιουργεί η µείωση των µαθητών, χωρίς όµως να ξεφεύγουν από το σκοπό τους που
είναι η εντατική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά στα άλλα µαθήµατα
οι µαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους και κάνουν κανονικά τα µαθήµατά τους, στα
µεν ελληνόφωνα τµήµατα στα Ελληνικά, στα δε αγγλόφωνα τµήµατα και στις δύο
γλώσσες. Στο συγκεκριµένο σχολείο µόνο η ΣΤ΄ τάξη διατηρεί για όλα τα µαθήµατα
τρία επίπεδα, ελληνόφωνο, µεσαίο και αγγλόφωνο και το µεσαίο τµήµα λειτουργεί
σαν το ελληνοαγγλικό τµήµα που περιγράψαµε παραπάνω.
Μια άλλη ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν και τα δύο δηµοτικά είναι ότι η Α’
τάξη διατηρεί ένα αγγλόφωνο τµήµα, καθώς οι εκπαιδευτικοί συστήνουν στους γονείς
που τα παιδιά τους θα µπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα ελληνόφωνο τµήµα να
τα εγγράψουν στα κανονικά σχολεία της περιοχής τους.
Σχετικά µε τη διδασκαλία των Αγγλικών όλα τα παιδιά σύµφωνα µε το Π.∆.
κάνουν µια ώρα Αγγλικά κάθε µέρα «για διατήρηση της µητρικής τους γλώσσας ή της
γλώσσας που χρησιµοποιούσαν στο σχολείο που φοιτούσαν πριν (έρθουν σε Σ.Π.Α.)»
(ΑΜ.Ε3), όπως µας είπε χαρακτηριστικά µια εκπαιδευτικός.
Ωστόσο, οι µαθητές των δύο δηµοτικών σχολείων, καθώς και του Γυµνασίου
και Λυκείου Βαρυµπόµπης παρακολουθούν Αγγλικά κατανεµηµένοι σύµφωνα µε τα
τµήµατα στα οποία έχουν ενταχθεί βάσει της ελληνοµάθειάς τους. Έτσι στα
συγκεκριµένα τµήµατα Αγγλικών «υπάρχει ανοµοιογένεια στο βαθµό κατοχής της
αγγλικής γλώσσας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα, κυρίως µε τα
ελληνόφωνα τµήµατα, στα οποία µερικά παιδιά δεν ξέρουν καλά Αγγλικά π.χ. τα
Φιλιππινεζάκια σε σχέση µε κάποια άλλα που γνωρίζουν πολύ καλά και είναι
υποχρεωµένοι οι καθηγητές των Αγγλικών να διδάσκουν και στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά» (Α.Ε.4). Συνεπώς, θα λέγαµε ότι ο µη διαχωρισµός των µαθητών σε
τµήµατα Αγγλικών βάσει της αγγλοµάθειάς τους αποτελεί τροχοπέδη στη γρήγορη
καλλιέργεια και ανάπτυξη της αγγλικής γλώσσας για όλα τα παιδιά.
Μόνο στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο του Ελληνικού τα Αγγλικά διδάσκονται
σε επίπεδα. Σε κάθε τάξη λειτουργούν τέσσερα επίπεδα αγγλοµάθειας, στα οποία
εντάσσονται οι µαθητές ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των κατατακτήριων
εξετάσεων, στις οποίες υποβάλλονται µόλις γραφτούν στα συγκεκριµένα σχολεία.
Μια τέτοια διάσταση στη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών θα λέγαµε ότι
είναι πολύ θετική, γιατί εξασφαλίζει, όσο είναι δυνατόν, µία γλωσσική οµοιογένεια
µεταξύ των µαθητών σχετικά µε τα Αγγλικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν
καταγράψει µεγάλη ποικιλία στα επίπεδα αγγλοµάθειας των µαθητών.
Κατά τα άλλα τα συγκεκριµένα σχολεία δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα
σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν Τ.Υ. (βλ.
κεφ.9.4.1.) και τάξεις ενισχυτική διδασκαλίας, όπως το Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης έχει
δηµιουργήσει ειδικά για το µάθηµα των Ελληνικών, προκειµένου να βοηθηθούν οι
αδύνατοι µαθητές και αυτοί που έρχονται στη µέση κάθε σχολικής χρονιάς και
επιθυµούν να ενταχθούν στους κανονικούς ρυθµούς της τάξης τους και του σχολείου
γενικότερα.
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Συνοψίζοντας αν θα συγκρίναµε το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης των σχολείων
µε την εκπαιδευτική πράξη θα λέγαµε ότι τελικά, όπως έχει διαµορφωθεί η
«επίσηµη» οργάνωση της διδασκαλίας, δεν ξεφεύγει από τις κατευθυντήριες γραµµές
που έχει χαράξει το ιδρυτικό Π.∆. που παραπέµπει σε µεταβατικά µοντέλα δίγλωσσης
εκπαίδευσης που στοχεύουν στη σταδιακή µείωση της πρώτης γλώσσας, που στην
προκειµένη περίπτωση είναι η Αγγλική, και στη παράλληλη αύξηση της χρήσης της
δεύτερης γλώσσας, που είναι η Ελληνική. Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να τονίσουµε
τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει ο εκπαιδευτικός των Σ.Π.Α. καθώς, αφενός λόγω της
φύσης του επαγγέλµατός του (βλ. κεφ. 5.3.1. στο οποίο συζητείται η ελευθερία που
έχει ο εκπαιδευτικός στον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών και κοινωνικών στόχων
µέσα στην τάξη) και αφετέρου λόγω της γενικότητας που διέπει το θεσµικό πλαίσιο,
διαθέτει αρκετή αυτονοµία και ελευθερία κατά την εφαρµογή των θεσµών στα
πλαίσια του «επίσηµου» άτυπου προγράµµατος - όπως το σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί
- και πολύ περισσότερο του «κρυφού» (παραπρόγραµµα). Έτσι, ο εκπαιδευτικός,
εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να µην υπηρετεί σε όλο τους το εύρος τους παραπάνω
στόχους της µεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Οι ερµηνείες που θα µπορούσαν να δοθούν για αυτή την ελευθερία που
υποβόσκει στην εφαρµογή του ιδρυτικού Π.∆. είναι δύο. Από τη µια µεριά ότι οι
νοµοθέτες δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία από τη λειτουργία ανάλογων σχολείων
και για το λόγο αυτό θεώρησαν σκόπιµο να αφήσουν αρκετή αυτονοµία για να
προκύψει η γνώση µέσα από τον πειραµατισµό κατά την εκπαιδευτική πράξη, από
την άλλη επειδή οι νοµοθέτες πίστευαν πως τα σχολεία αυτά από τη φύση του θα
πρέπει να έχουν αυτονοµία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εκεί.
Πάνω στη δεύτερη άποψη µας είπε χαρακτηριστικά µια εκπαιδευτικός:
«Βρισκόµαστε 15 χρόνια µετά από την ίδρυση των σχολείων. Στο δρόµο αυτά τα
σχολεία άλλαξαν και αλλάζουν, όµως µένουν πάντα σταθερά στο ότι δεν µπορούν παρά
να δουλέψουν αυτόνοµα και µε κάποια ελαστικότητα στην εφαρµογή των Π.∆. και
εγκυκλίων». Και συµπληρώνει: «Σαν σχολείο είµαστε ιδιόρρυθµο, θέλουµε να είµαστε
ιδιόρρυθµο, γιατί έτσι λειτουργούµε και είµαστε πιο δηµιουργικοί. ∆εν είµαστε ένα
συνηθισµένο σχολείο της γειτονιάς και ούτε δουλεύουµε σαν ένα συνηθισµένο σχολείο,
καθώς έρχονται παιδιά απ’ οπουδήποτε και θα πρέπει να συνεννοηθούµε» (Α.Ε.2).
Προτάσεις των Οµάδων Εργασίας, των εκπαιδευτικών και του Σ.Γ.Κ.
Παρόλα αυτά οι εµπλεκόµενες µε τα Σ.Π.Α. οµάδες υπέβαλαν προς το
ΥΠΕΠΘ διάφορες προτάσεις σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των
σχολείων που άλλες είναι συναφείς προς τον τρόπο µε τον οποίο ήδη λειτουργούν τα
σχολεία, κι άλλες όχι.
Ειδικότερα, η Οµάδα Εργασίας του 1987 προτείνει τον προπαρασκευαστικό
χαρακτήρα των σχολείων µε τµήµατα από δύο ως τέσσερα σε κάθε τάξη, βάσει του
επιπέδου κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραµµα σε όλες τις τάξεις είναι
δίγλωσσο και ποικίλλει η αναλογία ελληνόφωνου - αγγλόφωνου µέρους του
προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών. Ειδική επιτροπή θα κατατάσσει
τους µαθητές στα επίπεδα κάθε τάξης και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι
διδάσκοντες θα γνωµατεύουν για κάθε µαθητή αν στην επόµενη τάξη θα
παρακολουθήσει τµήµα µε πρόγραµµα ανώτερου γλωσσικού επιπέδου. Για τους
µαθητές που έχουν ελλείψεις θα τους παρέχεται ειδική φροντιστηριακή κάλυψη.
Ανώτερο όριο παραµονής στα συγκεκριµένα σχολεία ορίζεται το χρονικό διάστηµα
από τρία ως έξι χρόνια.
Η Οµάδα Εργασίας του 1995 κατέληξε στη διατύπωση τριών εναλλακτικών
µοντέλων επανένταξης: α)το δίγλωσσο µοντέλο, β)το προπαρασκευαστικό µοντέλο
και γ)το ενταγµένο µοντέλο.
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Όσον αφορά στην εφαρµογή του δίγλωσσου µοντέλου, προτείνεται τα σχολεία
να λειτουργούν ως τις 4:30 µ.µ. µε διάλειµµα για φαγητό και δηµιουργία δύο κύκλων
µαθηµάτων. Ο πρώτος κύκλος θα περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα που διδάσκονται
και στα άλλα σχολεία της ελληνικής επικράτειας και στο δεύτερο κύκλο άλλοι
µαθητές θα παρακολουθούν Φ.Τ. και άλλοι άλλες δραστηριότητες. Η γλώσσα της
Χ.Π. (Αγγλική) θα διδάσκεται µε µεθόδους µητρικής γλώσσας48, και θα
δηµιουργούνται µέχρι τέσσερα επίπεδα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της
µητρικής γλώσσας, αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα που θα κρίνει ο σύλλογος
των διδασκόντων. Στα επίπεδα αυτά θα εντάσσονται οι µαθητές βάσει κατατακτηρίων
εξετάσεων στα οποία θα υποβάλλονται από τους διδάσκοντες.
Μεταξύ των µελετητών του συγκεκριµένου µοντέλου προέκυψε διάσταση στο
χρόνο παραµονής των µαθητών στα προτεινόµενα δίγλωσσα σχολεία. Έτσι από τη
µια µεριά προτάθηκε το συγκεκριµένο µοντέλο µε απεριόριστο χρόνο παραµονής των
µαθητών και από την άλλη µε περιορισµένο χρόνο παραµονής και ανώτερο όριο έξι
χρόνια.
Στο προπαρασκευαστικό µοντέλο προτείνεται η φοίτηση των µαθητών να
είναι από 1-3 χρόνια. Τα σχολεία θα δέχονται µαθητές από κάθε χώρα προέλευσης
και όχι από ορισµένες και κριτήριο για την εγγραφή τους θα είναι το χαµηλό επίπεδο
ελληνοµάθειας ή η υστέρηση σε γνωστικά αντικείµενα, ώστε να καθίσταται αδύνατη
η παρακολούθηση του κανονικού ελληνικού σχολείου. Η διαπίστωση των παραπάνω
θα γίνεται µε διαγνωστικά τεστ στα οποία θα υποβάλλονται οι µαθητές από τους
διδάσκοντες των σχολείων στα οποία υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Κατά τον πρώτο
χρόνο της φοίτησης των παιδιών αυτών στα σχολεία θα είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν δύο είδη τµηµάτων:
α) Τµήµατα µε µαθητές που έχουν την ίδια πρώτη γλώσσα και στους οποίους
θα διδάσκεται η γλώσσα τους (Αγγλική, Ρωσική, Γερµανική κ.λπ.) παράλληλα µε ένα
ενισχυµένο πρόγραµµα ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτούς µόνο τους µαθητές υπάρχει η
δυνατότητα να διδάσκονται και τα άλλα µαθήµατα στην µητρική γλώσσα µε
παράλληλη εισαγωγή της ελληνικής ορολογίας.
β) Τµήµατα µε µαθητές που έχουν διαφορετική πρώτη γλώσσα και
διδάσκονται εντατικά την Ελληνική, ενώ δεν προβλέπεται να διδάσκεται η πρώτη
τους γλώσσα.
Όλοι οι µαθητές µετά το πέρας της προετοιµασίας ενός χρόνου στην ελληνική
γλώσσα παρακολουθούν κανονικά την τάξη τους. Σε κάθε τάξη είναι δυνατόν να
δηµιουργούνται δύο διαφορετικά επίπεδα ελληνοµάθειας και δύο διαφορετικά
επίπεδα στα γνωστικά αντικείµενα.
Σύµφωνα µε το ενταγµένο µοντέλο προβλέπεται σε κάθε δηµόσιο σχολείο που
θα εγγράφονται οµογενείς και αλλοδαποί µαθητές ανεξάρτητα από τις Χ.Π. τους και
την καταγωγή τους να ιδρύονται Φ.Τ. ή Τ.Υ., τα οποία θα λειτουργούν σε όλες τις
βαθµίδες εντός του ωρολογίου προγράµµατος λειτουργίας των σχολείων και θα
µπορούν να συνδυάζουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας µε τη διδασκαλία και
άλλων γνωστικών αντικειµένων. Παράλληλα για τους µαθητές που έχουν πλήρη
άγνοια της ελληνικής προβλέπεται η ίδρυση Τµηµάτων Εντατικής ∆ιδασκαλίας της
Ελληνικής γλώσσας (Τ.Ε.∆.Ε.), στα οποία θα διδάσκονται εντατικά µόνο την
ελληνική γλώσσα και θα µπορούν να λειτουργούν και στο διάστηµα των διακοπών.
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου µοντέλου η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα
γίνεται µε τη µέθοδο διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας τόσο στα Φ.Τ. και
48

Από την οµάδα προτείνεται, επίσης, να ιδρύονται ανάλογου τύπου δίγλωσσα σχολεία για κάθε
εθνοτική µειονότητα που θα βρεθεί στη χώρα µας.
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τις Τ.Υ. όσο και στα Τ.Ε.∆.Ε. και οι µαθητές σε αυτά τα τµήµατα δεν θα µπορούν να
φοιτήσουν παραπάνω από δύο χρόνια.
Στην πρόταση λειτουργίας ενός διαπολιτισµικού σχολείου που υπέβαλαν στο
ΥΠΕΠΘ οι εκπαιδευτικοί του 2ου Λυκείου Παλιννοστούντων Ελληνικού διατύπωσαν
δύο προτάσεις. Μία πρόταση που µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα µε τις υπάρχουσες
συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και µία πρόταση που προϋποθέτει κάποιες
αλλαγές (µεταστέγαση του σχολείου σε νέο, µεγαλύτερο κτήριο, επιπλέον
προσωπικό, ανάλογα αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα κ.λπ.).
Στα πλαίσια της πρώτης πρότασης προτείνεται η δηµιουργία σε κάθε τάξη
τεσσάρων τµηµάτων ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης του µαθητή στην Ελληνική. Στα
δύο πρώτα επίπεδα θα εγγράφονται µαθητές που η γνώση της Ελληνικής στο γραπτό
(για το πρώτο επίπεδο) και στον προφορικό (για το δεύτερο επίπεδο) λόγο θα είναι
ικανοποιητική. Στο τρίτο επίπεδο θα εγγράφονται όσοι µαθητές έχουν περιορισµένη
γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής και ως µέσο διδασκαλίας θα ορίζονται τα
απλά Ελληνικά. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο θα εγγράφονται οι µαθητές που, ενώ οι
γνώση τους στην Ελληνική είναι περιορισµένη, στην Αγγλική είναι αρκετά καλή. Στο
τελευταίο τµήµα µέσο διδασκαλίας θα είναι η Αγγλική.
Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται και αυτή σε επίπεδα και ως
επίπεδο αρχαρίων ορίζεται το τέταρτο επίπεδο.
Η δεύτερη πρόταση προτείνει ένα διπλό χωρισµό τµηµάτων µε αµιγή
δίγλωσσα τµήµατα για πολυπληθείς γλωσσικές οµάδες µαθητών (στην προκειµένη
περίπτωση αγγλόφωνους ή και ρωσόφωνους ή αλβανόφωνους) και µε
πολυπολιτισµικά τµήµατα για όλους τους υπόλοιπους µαθητές που προέρχονται από
χώρες που οι γλώσσες τους δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.
Στα δίγλωσσα τµήµατα η αντίστοιχη γλώσσα θα διδάσκεται ως µητρική
γλώσσα, ενώ στα πολυπολιτισµικά τµήµατα η διδασκαλία θα γίνεται σε απλά
ελληνικά µε υποβοήθηση από τους διδάσκοντες στη µητρική τους γλώσσα.
Πεποίθηση των εκπαιδευτικών είναι ότι το σχολείο θα πρέπει να µετατραπεί σε
ολοήµερο µε προσθήκη ωρών µελέτης, ενισχυτικής διδασκαλίας, φροντιστηριακής
διδασκαλίας των γλωσσών των µαθητών των πολυπολιτισµικών τµηµάτων,
αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.
Τέλος, οι γονείς υποστηρίζουν το δίγλωσσο µοντέλο απεριόριστης χρονικής
διάρκειας, το οποίο έχει προταθεί και από µία υποοµάδα της Οµάδας Εργασίας του
1995, µε κάποιες διαφοροποιήσεις. Έτσι στην πρόταση των γονέων διαπιστώνουµε
µία πρόθεση για περισσότερη χρήση της αγγλικής γλώσσας, καθώς, πέρα από το ότι
προτείνουν η αγγλική γλώσσα να διδάσκεται µε µεθόδους µητρικής γλώσσας,
προτείνουν ακόµη κάποια µαθήµατα να διδάσκονται διαρκώς στην Αγγλική και τα
υπόλοιπα µαθήµατα ενός βασικού ελληνικού προγράµµατος να διδάσκονται στη
γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα οι µαθητές. Επίσης, προτείνουν σε κάποια
γνωστικά αντικείµενα που θα διδάσκονται σε επίπεδα να υπάρχει ενσωµατωµένη
ενισχυτική διδασκαλία.
Συνοψίζοντας τις προτάσεις των Οµάδων Εργασίας, των εκπαιδευτικών και
των γονέων διαπιστώνουµε ότι το µέτρο της κατανοµής των µαθητών σε επίπεδα
ανάλογα µε την ελληνοµάθεια των µαθητών φαίνεται να ενδείκνυται για τη
διδασκαλία της Ελληνικής σε οµάδες µε πρώτη γλώσσα διαφορετική από την
Ελληνική, καθώς όλα τα µοντέλα που προτείνουν οι εµπλεκόµενες οµάδες, εκτός από
το ενταγµένο µοντέλο, το υιοθετούν. Μάλιστα κάποια µοντέλα το ενισχύουν
κατανέµοντας τους µαθητές σε επίπεδα ανάλογα µε τις γνώσεις τους σε διάφορα
γνωστικά αντικείµενα.
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Ακόµη διαπιστώνουµε ότι, ενώ τα τρία από τα έξι προτεινόµενα µοντέλα, (το
προπαρασκευαστικό της Οµάδας Εργασίας του 1987, και το προπαρασκευαστικό και
το ενταγµένο των δύο υποοµάδων της Οµάδας Εργασίας του 1995) δεν ξεφεύγουν
από την βασική φιλοσοφία του ιδρυτικού Π.∆., η οποία συνοψίζεται στην αφοµοίωση
των µαθητών από το ελληνικό σχολείο και την ελληνική κοινωνία, τα υπόλοιπα τρία
µοντέλα (τα δύο δίγλωσσα που υιοθετούνται από µία υποοµάδα της Οµάδας
Εργασίας του 1995 και τους γονείς και το διαπολιτισµικό που υιοθετείται από τους
εκπαιδευτικούς) φαίνεται ότι διαφοροποιούνται από τη φιλοσοφία του ιδρυτικού Π.∆.
Έτσι στα µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας που προτείνουν, δείχνουν ενδιαφέρον
για τις γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µαθητών.
Τέλος, ένα από τα στοιχεία στο οποίο αναφέρονται όλα τα παραπάνω µοντέλα
και το οποίο λείπει από το θεσµικό πλαίσιο των Σ.Π.Α., αλλά και δεν προβλέπεται
ούτε από τους εκπαιδευτικούς κατά την εφαρµογή του, είναι ο προσδιορισµός του
χρόνου παραµονής των µαθητών στα Σ.Π.Α. Πρόκειται για µια διάσταση που
ορίζεται σε κάθε µεταβατικό εκπαιδευτικό µοντέλο και η έλλειψή του θεωρούµε ότι
αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα για τη λειτουργία των σχολείων. Γιατί, καθώς δεν
καθορίζεται το ανώτερο χρονικό όριο παραµονής των µαθητών στα συγκεκριµένα
σχολεία δεν ορίζεται και το ανώτερο χρονικό όριο στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει
να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας των σχολείων. Συνέπεια αυτής της έλλειψης είναι
η µορφή οργάνωσης της διδασκαλίας που προκύπτει από την εφαρµογή στην πράξη
του Π.∆. να µην είναι συγκρίσιµη και να είναι δύσκολος ο έλεγχος των
αποτελεσµάτων της. Βέβαια εκ των πραγµάτων το τέλος της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης αποτελεί το ανώτερο όριο φοίτησης των µαθητών στο συγκεκριµένο
τύπο σχολείου. Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν και µεταβατικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα που ο στόχος τους ολοκληρώνεται µε το τέλος της βασικής
εκπαίδευσης, θεωρούµε ότι στο θεσµικό πλαίσιο των Σ.Π.Α. δεν αναφέρεται το
χρονικό διάστηµα φοίτησης των µαθητών από πολιτική σκοπιµότητα και όχι από
παιδαγωγική.
9.5.

Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα

Θεσµικό πλαίσιο.
Το ιδρυτικό Π.∆. δεν αναφέρει τίποτα για το Αναλυτικό Πρόγραµµα (Α.Π.)
βάσει του οποίου θα λειτουργούν τα συγκεκριµένα σχολεία, αλλά ούτε και προµηνύει
τη διάθεση της πολιτείας για σύνταξη ειδικών Aναλυτικών Προγραµµάτων, γεγονός
που µαρτυρεί ότι πρόθεση των νοµοθετών ήταν να ισχύουν και γι’ αυτά τα σχολεία τα
προβλεπόµενα Α.Π. που ισχύουν για όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας.
Τρεις µόνο διατάξεις του Π.∆. αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα (Ω.Π.),
αλλά αφορούν µόνο τα δηµοτικά σχολεία, όπως και οι περισσότερες διατάξεις του
συγκεκριµένου Π.∆. Προβλέπεται λοιπόν (αρθ. 2 παρ. 6, βλ. κεφ. 7.1.2.) αρκετή
ελευθερία στη διαµόρφωση του Ω.Π. από το σύλλογο των διδασκόντων κάθε
σχολείου ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών, ορίζονται (αρθ. 2 παρ. 7, βλ. κεφ.
7.1.2.) από 27-30 οι διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως, όπως και στα άλλα δηµοτικά
σχολεία της χώρας και επιτρέπεται (αρθ. 2 παρ. 8, βλ. κεφ. 7.1.2.) η λειτουργία των
σχολείων µε ολοήµερο πρόγραµµα. Η τελευταία όµως διάταξη κατέστη ανενεργή
κατά την εκπαιδευτική πράξη.
Εκπαιδευτική πράξη.
Ωστόσο, από την πρώτη στιγµή που λειτούργησαν τα σχολεία η εκπαιδευτική
πράξη έδειξε την αναγκαιότητα σύνταξης ειδικών Αναλυτικών και Ωρολογίων
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Προγραµµάτων. Έτσι το 1985 (6-12-1985) στο πρώτο εκπαιδευτικό σεµινάριο που
έγινε για τους εκπαιδευτικούς των νεοσύστατων τότε «Σχολείων Αποδήµων
Ελληνοπαίδων», οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων ετοίµασαν σχετικά αναλυτικά
προγράµµατα και τα παρουσίασαν («Φαληρική Πνοή», Ιούλιος 1993).
Σε αυτό το σεµινάριο πιστεύουµε - λόγω έλλειψης χρονολογίας πάνω στο
συγκεκριµένο ντοκουµέντο- ότι παρουσιάστηκαν και τα «Ειδικά Αναλυτικά
Προγράµµατα για τα ∆ηµοτικά Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων». Τα ειδικά αυτά
Α.Π. συντάχτηκαν από τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριµένων σχολείων σε µια
προσπάθεια να εκπαιδεύσουν ένα πληθυσµό, που στην πλειοψηφία του δεν γνώριζε
την ελληνική γλώσσα, µε τα εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί είχαν στα χέρια τους και
που ουσιαστικά ήταν ακατάλληλα γι’ αυτόν τον πληθυσµό. Βάσει αυτών των ειδικών
Α.Π. και Ω.Π. λειτουργούν ακόµη και σήµερα τα δύο ∆ηµοτικά Σχολεία,
Αλσούπολης και Αµφιθέας, όπως µας ενηµέρωσαν οι εκπαιδευτικοί τους.
Ουσιαστικά πρόκειται για το Α.Π. και Ω.Π. που προτείνει το ΥΠΕΠΘ και για
τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας µε κάποιες τροποποιήσεις και προσαρµογές της ύλης,
κυρίως για τα αγγλόφωνα τµήµατα. Ωστόσο, τόσο η εφαρµογή των συγκεκριµένων
«άτυπων αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων» όσο και ένας γενικότερος,
αναγκαίος αυτοσχεδιασµός των εκπαιδευτικών των συγκεκριµένων σχολείων γίνονται
µε την ανοχή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επειδή δεν υπάρχουν ούτε γνωµοδοτήσεις του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), ούτε αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις, πλην της
διάταξης (αρθ. 2 παρ. 6) που αναφέραµε παραπάνω και στην οποία γίνεται λόγος για
µία σχετική ευελιξία στο Ω.Π. Όλη αυτή την ανεκτικότητα και την ελαστικότητα
στην εφαρµογή των νόµων που διέπει την εκπαιδευτική πράξη των σχολείων, θα
θέλαµε να την εκλάβουµε ως πρόθεση της πολιτείας να προκύψει κάτι δηµιουργικό
και προς όφελος των µαθητών και όχι ως πρόθεση εγκατάλειψης των σχολείων.
Οι διαφοροποιήσεις που οι εκπαιδευτικοί µας επισήµαναν µεταξύ του άτυπου
και του επίσηµου Α.Π. και Ω.Π. είναι ότι σε όλα τα τµήµατα των δηµοτικών Σ.Π.Α.
προστίθεται µία ώρα Ελληνικών εβδοµαδιαίως και διδάσκεται η αγγλική γλώσσα από
την Α΄ τάξη για 5 ώρες εβδοµαδιαίως, ενώ στα άλλα δηµοτικά διδάσκεται η αγγλική
γλώσσα από την ∆΄ τάξη για 3 ώρες εβδοµαδιαίως.
Ειδικότερα, στα ελληνόφωνα τµήµατα κάνουν κανονικά σε όλα τα γνωστικά
αντικείµενα την ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους µε τη διευκρίνιση ότι ο
εκπαιδευτικός ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών θα µπορεί να χρησιµοποιεί, στο
βαθµό που κρίνει σκόπιµο, την αγγλική γλώσσα.
Στα αγγλόφωνα τµήµατα, όσον αφορά στα Ελληνικά, παρατηρείται µια
ανακατάταξη και σύµπτυξη της ύλης του δηµοτικού (βλ. παράρτηµα: Πίνακα Π3
στον οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο προσαρµόζεται η διδακτέα ύλη που
προβλέπεται για τα δηµοτικά σχολεία της κύριας εκπαίδευσης στις ανάγκες του
∆ηµοτικού Σχολείου Αµφιθέας), προκειµένου κάθε νεόφερτος µαθητής, ανεξάρτητα
από την τάξη στην οποία θα εγγραφεί, να µπορεί να διδαχτεί από την αρχή την
ελληνική γλώσσα µε βάση τα µόνα εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια
τους, τα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β. Σε όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα προβλέπεται να
διδάσκεται η ύλη της τάξης και στις δύο γλώσσες (ελληνική - αγγλική) µε αντίστοιχη
µετάφραση της ύλης στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, από τη Γ΄ τάξη και πάνω
θεωρείται απαραίτητη η χρήση ερµηνευτικού λεξικού από τους µαθητές σε όλα τα
µαθήµατα και επιπλέον, προτείνεται ειδικά για τα Μαθηµατικά οι τέσσερις πρώτες
εβδοµάδες διδασκαλίας να αφιερώνονται στην επανάληψη βασικών µαθηµατικών
εννοιών.
Στα δύο Γυµνάσια και Λύκεια των Σ.Π.Α., στη Βαρυµπόµπη και στο
Ελληνικό, δεν έχει συνταχθεί κανένα ειδικό ., αλλά ακολουθείται κανονικά το Α.Π.
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του ΥΠΕΠΘ µε κάποιες παρεκκλίσεις στο Ω.Π., που είναι απόφαση του συλλόγου
των διδασκόντων, όπως µας δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί. Παράδειγµα αυτών των
παρεκκλίσεων µας δίνει ένας εκπαιδευτικός: «Στη Γ’ τάξη γυµνασίου οι ώρες
διδασκαλίας για τα Ελληνικά είναι 5 ώρες για Νέα και 4 ώρες για Αρχαία. Το Γ4’
(αγγλόφωνο) κάνει 7 ώρες νέα και 2 ώρες Αρχαία» (Ε.Ε.1). Ακόµη µια άλλη
διαφοροποίηση είναι ότι οι παλιννοστούντες µαθητές δεν διδάσκονται δεύτερη ξένη
γλώσσα, αλλά µόνο την αγγλική για 5 ώρες την εβδοµάδα.
Ωστόσο, καθώς το παραπάνω Α.Π. δεν είναι το ενδεδειγµένο για το
συγκεκριµένο πληθυσµό, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά
την εφαρµογή του είναι πολλά και σοβαρά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί σε διάφορα
υποµνήµατά τους προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δηλώνουν την αδυναµία τους να καλύψουν
αρκετό ποσοστό της διδακτέας ύλης. Μάλιστα υπογραµµίζουν ότι όσο πιο πολύ ένα
τµήµα δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα τόσο λιγότερο καλύπτεται και η
προβλεπόµενη ύλη. Επίσης, υποστηρίζουν ότι χάνονται γνώσεις, καθώς αναγκάζονται
κυρίως στα αγγλόφωνα τµήµατα, και στα περισσότερα γνωστικά αντικείµενα, να
κάνουν το µάθηµα µέσω περιληπτικών σηµειώσεων στην αγγλική γλώσσα και το
πρόβληµα µεγαλώνει, αφού οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικές χώρες και
στερούνται κάποιων απαραίτητων βιωµατικών εµπειριών της ελλαδικής
πραγµατικότητας. Ακόµη, τονίζουν αφενός τις ελλείψεις και αφετέρου το
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων που παρουσιάζουν οι µαθητές σε διάφορα γνωστικά
αντικείµενα, δεδοµένου ότι προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα.
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι τόσο στα ∆ηµοτικά όσο και στα Γυµνάσια και στα
Λύκεια των Σ.Π.Α. εφαρµόζεται ουσιαστικά το Α.Π. και Ω.Π. του ΥΠΕΠΘ που
ισχύει και για τα άλλα σχολεία της χώρας µε κάποιες διαφοροποιήσεις. Τις
διαφοροποιήσεις αυτές υιοθέτησαν αυθαίρετα οι εκπαιδευτικοί, σε µια προσπάθεια χωρίς να έχουν πάντα θετικά αποτελέσµατα - να προσαρµόσουν τα υπάρχοντα Α.Π.
και Ω.Π. του ΥΠΕΠΘ στις µαθησιακές ανάγκες των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών µαθητών, που είναι κατά πολύ διαφορετικές από εκείνες των
µονοπολιτισµικών και µονογλωσσικών Ελλαδιτών µαθητών, για τους οποίους και
έχουν σχεδιαστεί.
Και το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτό το Α.Π. και Ω.Π. του
ΥΠΕΠΘ µε τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί στην πράξη είναι τελικά κατάλληλο
για τα συγκεκριµένα σχολεία και αν αποδίδει.
Η απάντηση που µας έδωσε η πλειοψηφία (85%) των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών είναι αρνητική. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η αρνητική
απάντηση των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους49, είναι κυρίως επειδή
τα συγκεκριµένα Α.Π. και Ω.Π. «δεν λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι µαθητές των
Σ.Π.Α. προέρχονται από διαφορετικά µέρη, µε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα,
έχουν διαφορετικές ανάγκες, συνήθειες, πολιτισµικές επιρροές» και «είναι αδύνατον να
τους διδάσκεις τα ίδια πράγµατα µε τα Ελληνόπουλα». «Η εµπειρία έχει δείξει ότι είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ειδικού Αναλυτικού Προγράµµατος προσαρµοσµένου στις
ανάγκες αυτών ειδικά των παιδιών».
Προτάσεις των Οµάδων Εργασίας και των Εκπαιδευτικών.
Αυτή η αναγκαιότητα σύνταξης ειδικού Α.Π. και Ω.Π. για τα Σ.Π.Α. είναι
γνωστή στο ΥΠΕΠΘ από τότε που ιδρύθηκαν τα σχολεία. Τα όποια, όµως, Α.Π. που
είχαν συνταχθεί µε εντολή του ΥΠΕΠΘ ποτέ δεν αξιολογήθηκαν, αλλά και οι
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Πρόκειται για τις απαντήσεις που οι εκπαιδευτικοί µας έδωσαν σε σχετικές ανοιχτές ερωτήσεις οι
οποίες εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο που τους απευθύναµε στα πλαίσια της εµπειρικής έρευνας.
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προθέσεις από παράγοντες του ΥΠΕΠΘ και εκπαιδευτικούς για σύνταξη Α.Π. ποτέ
δεν ενθαρρύνθηκαν.
Συγκεκριµένα, η Οµάδα Εργασίας του 1987 εισηγείται τη συγκρότηση έξι
υποοµάδων εργασίας, φιλολόγων, µαθηµατικών, φυσικών, αγγλικών, θεολόγων,
δασκάλων, για την κατάρτιση ειδικών αναλυτικών προγραµµάτων διδασκαλίας. Από
τις πληροφορίες, όµως, που έχουµε οι µόνες οµάδες που υπέβαλαν τελικά
ολοκληρωµένη εισήγηση ειδικού Αναλυτικού Προγράµµατος είναι η υποοµάδα των
αγγλικών µε πρόεδρο την Α. ∆ιαµαντίδου και η υποοµάδα των θεολόγων. Μάλιστα
σύµφωνα µε δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών κάποιοι από τους σηµερινούς
διδάσκοντες των Αγγλικών λαµβάνουν υπόψη τους το παραπάνω ειδικό Α.Π.
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.
Στο µεταξύ η Οµάδα Εργασίας του 1987 προτείνει άµεσες εφαρµόσιµες
λύσεις - τροποποίησης των ισχυόντων Α.Π. και Ω.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προτείνει για µεν τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση
προσωρινή χρησιµοποίηση των βιβλίων του ΟΕ∆Β, για δε τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση χρησιµοποίηση µεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας. Όσον αφορά στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα προτείνει διατήρηση των
βιβλίων του ΟΕ∆Β, ξαναγραµµένα, όµως, σε µια πιο απλοποιηµένη ελληνική γλώσσα
και µε παράλληλη µετάφραση στα Αγγλικά (βιβλία διπλής γλώσσας). Τέλος, για τα
Αγγλικά προτείνει να διδάσκονται µε µεθόδους διδασκαλίας µιας γλώσσας ως
µητρικής και από κατάλληλα βιβλία που θα πρέπει να προµηθευτούν οι µαθητές από
το εµπόριο.
Άλλη προσπάθεια σύνταξης ειδικών αναλυτικών προγραµµάτων έγινε το 1992
από οµάδα εργασίας που απαρτίζονταν από τους διευθυντές των Σ.Π.Α. για τα οποία
δυστυχώς δεν βρέθηκαν ντοκουµέντα.
Το 1995 καµία από τις υποοµάδες της σχετικής Οµάδα Εργασίας που
πρότειναν τρία εναλλακτικά µοντέλα λειτουργίας των Σ.Π.Α. δεν προχώρησε στη
διατύπωση συγκεκριµένου Α.Π. Όλα τα µέλη συµφώνησαν στην ανάγκη σύνταξης
ειδικών Α.Π. και Ω.Π. τα οποία θα έχουν ως βάση τα ισχύοντα Α.Π. και Ω.Π. για τα
ελληνικά δηµόσια σχολεία και θα είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες εκείνου
του εναλλακτικού µοντέλου που θα αποφάσιζε τελικά το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ότι είναι το πιο
αποδοτικό για τα συγκεκριµένα σχολεία.
Αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί του 2ου Λυκείου Ελληνικού στην πρόταση που
υπέβαλαν στο ΥΠΕΠΘ δεν διατύπωσαν ένα συγκεκριµένο Α.Π., καθώς πιστεύουν ότι
η εκπόνηση του θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία των διδασκόντων των σχολείων µε
το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.) και
τους άλλους αρµόδιους φορείς. Εντούτοις, εκφράζουν κάποιες σκέψεις για το Α.Π.
του διαπολιτισµικού σχολείου και υπογραµµίζουν ότι «είναι αδιανόητη η ιδέα του να
διδάσκονται µαθητές, οι οποίοι µαθαίνουν τα Ελληνικά σε ακόµη αρχάριο επίπεδο, τα
υπόλοιπα µαθήµατα µε τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες απαιτήσεις στην κατανόηση της
γλώσσας, τα ίδια βιβλία και τα ίδια αναλυτικά προγράµµατα που θα τα διδάσκονταν οι
«γηγενείς» µαθητές ενός ελληνικού σχολείου. Ταυτόχρονα, οι διαφοροποιήσεις στα
αναλυτικά προγράµµατα των τµηµάτων διαφορετικών επιπέδων θα πρέπει να
αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης µε παράλληλο σεβασµό των
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των µαθητών τους ...».
Υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι η µελλοντική διάρθρωση των Σ.Π.Α. µε βάση το
διαπολιτισµικό µοντέλο θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα ολοήµερου
σχολείου µε κατάργηση ορισµένων διδακτικών αντικειµένων και περικοπή ωρών,
εισαγωγή νέων µαθηµάτων (πολιτιστικά, διαπολιτισµική αγωγή, τεχνολογία κλπ.),
τόνωση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, καθιέρωση απογευµατινού
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κύκλου (φροντιστηριακά µαθήµατα γλώσσας). Ακόµη προτείνουν ένα σύστηµα
επιλογών µαθηµάτων µέσα από το βασικό κορµό του Α.Π., µε διδασκαλία των
επιλογών αυτών σε προχωρηµένο επίπεδο.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα Α.Π. και Ω.Π. βάσει των οποίων λειτουργούν
τα Σ.Π.Α. είναι τα προβλεπόµενα Α.Π. και Ω.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που ισχύουν για όλα
τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Αυτά τα Α.Π. και Ω.Π. µε αυθαίρετη, αλλά
και συγχρόνως αναγκαία, και κάπου αποδοτική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών των
σχολείων έχουν τροποποιηθεί και προσαρµοστεί, στο βαθµό που κάτι τέτοιο είναι
εφικτό, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε κάποιες από τις ιδιαίτερες
ανάγκες των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών, καθώς πρόκειται για
προγράµµατα ξένα προς αυτά τα παιδιά, αφού έχουν σχεδιαστεί για γηγενή
πληθυσµό. Στην ουσία, λοιπόν, δεν αποτελούν παρά µια προσωρινή λύση στην
ανάγκη σύνταξης ειδικών αναλυτικών προγραµµάτων που όλοι οι αρµόδιοι φορείς
έχουν επισηµάνει, αλλά που εξαιτίας της αναβλητικότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να θέσει
τις κατευθυντήριες γραµµές για το είδος της εκπαίδευσης που επιθυµεί για τους
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές, δεν έχουν ακόµη - 18 χρόνια µετά την
ίδρυσή τους - σχεδιαστεί.
9.5.1. ∆ραστηριότητες πέραν του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος
Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί µαθητές, στους οποίους απευθύνονται τα
Σ.Π.Α., είναι αφενός φορείς µιας διαφορετικής γλώσσας από την Ελληνική, κατά
κανόνα της Αγγλικής, και αφετέρου φορείς ενός άλλου, διαφορετικού πολιτισµού από
τον ελλαδικό.
Το ιδρυτικό Π.∆., ενώ επιτρέπει - µε µία βέβαια τάση αποδυνάµωσης - τη
χρήση µιας άλλης γλώσσας, µη µπορώντας να κάνει και διαφορετικά, καθώς συνήθως
είναι η µόνη γλώσσα που οι περισσότεροι γνωρίζουν, δείχνει να αγνοεί ή να
αδιαφορεί για το γεγονός ότι οι µαθητές των συγκεκριµένων σχολείων έχουν
γαλουχηθεί µε τις αρχές κάποιου ή κάποιων άλλων πολιτισµών, που είναι ξένος προς
τον ζωντανό ελλαδικό πολιτισµό.
Από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στα Σ.Π.Α. διαπιστώσαµε
κάποιες «αυθαίρετες» πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την
εκπαιδευτική πράξη, καθώς ούτε το Π.∆. ούτε το Α.Π. των σχολείων τις προβλέπει
και οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο µε τη χρήση της αγγλικής γλώσσας όσο και µε
αναφορές στους πολιτισµούς των µαθητών.
Σε ό,τι αφορά στην αγγλική γλώσσα (το θέµα αυτό θα αναπτυχθεί και θα
τεκµηριωθεί περισσότερο στο κεφάλαιο 11) διαπιστώσαµε ότι µε την ενθάρρυνση
των εκπαιδευτικών χρησιµοποιείται πολύ περισσότερο απ’ όσο προβλέπεται από το
Π.∆. τόσο ως µέσο διδασκαλίας όσο και ως µέσο ευρύτερης επικοινωνίας. Μάλιστα
θα λέγαµε ότι κατά την ευρύτερη σχολική ζωή έχουν αναπτυχθεί µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών ειδικοί κώδικες επικοινωνίας. ∆ηλαδή, οι εκπαιδευτικοί
απευθυνόµενοι στους µαθητές, αλλά και κυρίως οι µαθητές στις µεταξύ τους
συζητήσεις, χρησιµοποιούν εκείνη τη γλώσσα στην οποία πιστεύουν ότι θα
επικοινωνήσουν καλύτερα. Έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες γίναµε
µάρτυρες συζητήσεων µεταξύ µαθητών ή µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών και
παρατηρήσαµε ότι οι δύο γλώσσες, ελληνική - αγγλική, εναλλάσσονταν. Μπορεί
λοιπόν η επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας του σχολείου τυπικά να είναι η Ελληνική,
ουσιαστικά, όµως, θα λέγαµε ότι είναι και οι δύο γλώσσες.

297

Και οι εκπαιδευτικοί, όπως υποστηρίξαµε στο κεφ. 5.3.1., έχουν τη
δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να βοηθήσουν τους µαθητές όχι µόνο να
διατηρήσουν, αλλά και να αναπτύξουν την πρώτη τους γλώσσα στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής πράξης.
Σχετικά µε τις αναφορές στον πολιτισµό των χωρών προέλευσης των µαθητών
παρατηρήσαµε κάποιες, αποσπασµατικές, κινήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού σε
άλλα σχολεία περισσότερες και σε άλλα σχολεία λιγότερες. Τις κινήσεις αυτές τις
διακρίνουµε σε επίπεδο τάξης, όσον αφορά µεµονωµένες πρωτοβουλίες του κάθε
εκπαιδευτικού ξεχωριστά και σε επίπεδο σχολείου, όσον αφορά περισσότερο
συλλογικές αποφάσεις που παίρνει η διεύθυνση µε το σύλλογο των διδασκόντων κάθε
σχολείου.
Σε επίπεδο τάξης στην ερώτηση που υποβάλλαµε µέσω των συνεντεύξεων σε
κάποιους εκπαιδευτικούς «αν κατά τη διάρκεια του µαθήµατός τους επιδιώκουν να
κάνουν αναφορές στον πολιτισµό των Χ.Π. των µαθητών τους», οι απαντήσεις που
πήραµε είναι οι εξής:
«Εγώ όταν πρωτοήρθα εδώ είχα σκοπό να το κάνω, γιατί έτσι είχα µάθει ότι
έπρεπε, αλλά µπαίνοντας στην πραγµατικότητα το κάνω ελάχιστες φορές, αφενός γιατί
δεν έχουµε εκείνα τα βιβλία που θα µας επιτρέπουν να κάνουµε αναφορές, αφετέρου
γιατί είµαι αναγκασµένη σε συγκεκριµένο χρόνο να βγάλω συγκεκριµένη ύλη. Έτσι
ουσιαστικά δεν µου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω, παρόλο που θα έπρεπε. Τα παιδιά
αυτά έχουν ανάγκη να µιλήσουν για τον τόπο τους» (Β. Ε.4).
Μια άλλη εκπαιδευτικός µας απάντησε: «Όταν µου δίνεται η ευκαιρία
γεωγραφικά, ιστορικά γίνεται και τα παιδιά δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον και η
συζήτηση ξεφεύγει και γίνεται καλή κουβέντα, όµως αυτό δεν γίνεται συστηµατικά»
(Ε.Ε.6).
Ενώ, µια άλλη εκπαιδευτικός µας επισήµανε: «Τα παιδιά πολλές φορές
αναφέρονται στον πολιτισµό τους, αλλά όχι µέσα στο µάθηµα, γιατί δεν είναι αυτός ο
στόχος του σχολείου. Το βάρος δίνεται στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας»
(Ε.Ε.3).
Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι παρόλο που ένα µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών
κατανοεί την ανάγκη που έχουν οι µαθητές να αναφέρονται στον πολιτισµό των Χ.Π.
τους, στην πράξη δεν το επιδιώκουν ιδιαίτερα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω
µη ειδικής αναφοράς στο Α.Π., είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων βιβλίων από τα
οποία θα έπαιρναν τα ερεθίσµατα, είτε, τέλος, λόγω διαφορετικού στόχου των
σχολείων.
Πάνω σε αυτό εµείς θα συµπληρώναµε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρονται
στον πολιτισµό των Χ.Π. των µαθητών, επειδή δεν έχουν επιµορφωθεί κατάλληλα
(βλ. κεφ. 10.7), ώστε αφενός να κατανοήσουν τη θετική επίδραση που ασκεί µια
τέτοια προσπάθεια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και αφετέρου να
µάθουν να χρησιµοποιούν µέσα από το «κρυφό» πρόγραµµα αυτή τη γνώση που
κατέχουν (γνώση της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης των
µαθητών) δίνοντας συγχρόνως στη διδασκαλία τους µια «διαπολιτισµική διάσταση».
Σε επίπεδο σχολείων, η πλειοψηφία, τέσσερα στα έξι σχολεία, µας
πληροφόρησαν είτε ότι είχαν πραγµατοποιήσει είτε ότι θα πραγµατοποιούσαν
εκδηλώσεις µε παραδοσιακούς χορούς από τις Χ.Π. των µαθητών, µε παρουσίαση
των παραδοσιακών φαγητών των µαθητών και µε συµµετοχή σε φεστιβάλ
χορωδιακής µουσικής Ανατολικής Αττικής µε αγγλικό τραγούδι. Επίσης, µας
ενηµέρωσαν ότι συµµετέχουν σε κάποια προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως το Commenius, προγράµµατα Θρησκευτικών και Ιστορίας, αγωγής και υγείας,

298

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ., τα οποία έχουν µια «διαπολιτισµική διάσταση»,
όπως µας δήλωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Αλλά και αυτές οι ελάχιστες και αποσπασµατικές προσπάθειες προσέγγισης
του πολιτισµού των Χ.Π. των µαθητών είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε επίπεδο
σχολείου, παρόλο που δεν είναι τόσο ουσιαστικές, καθώς δίνουν µία αίσθηση folklore
(χοροί, φαγητά) και αναφοράς σε ένα στατικό πολιτισµό, τις αναγνωρίζουµε στους
εκπαιδευτικούς, γιατί µπορεί να αποτελέσουν µια καλή αρχή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει
να ξεχνάµε ότι ο πολιτισµός που φέρουν οι µαθητές, όπως και κάθε πολιτισµός, είναι
κάτι πολύ πιο ζωντανό από τα φολκλορικά στοιχεία ενός πολιτισµού, είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της όλης προσωπικότητας του κάθε ατόµου, που απορρέει από
τη συµπεριφορά και νοοτροπία που εκδηλώνει κάθε στιγµή στην καθηµερινή του
ζωή.
Μάλιστα µία καθηγήτρια µας αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγµατα
εκδήλωσης του πολιτισµού των συγκεκριµένων µαθητών µέσα από στοιχεία της
συµπεριφοράς τους: «Με οποιονδήποτε και να µιλήσουν αυτά τα παιδιά θα µιλήσουν
στον ενικό. Για µας (τους Ελλαδίτες) αυτό είναι έλλειψη σεβασµού, ενώ ουσιαστικά
είναι διαφορά νοοτροπίας και διαφορετικό background (υπόβαθρο). Το ίδιο συµβαίνει
και µε την επιθετικότητα. Τα παιδιά αυτά µε τον ερχοµό τους στην Ελλάδα δεν δείχνουν
περισσότερη επιθετικότητα (από εκείνη που έδειχναν όσο ζούσαν στις Χ.Π. τους),
αλλά έτσι είναι µαθηµένα. Το 90% των παιδιών που έχουµε εδώ είναι από την Αµερική
και επειδή έζησα εκεί ξέρω ότι η επιθετικότητα είναι η καθηµερινότητα. Για να
επιζήσεις πρέπει να είσαι βίαιος. Άρα αυτά τα παιδιά δεν είναι ότι έχουν µια αυξηµένη
επιθετικότητα, αλλά είναι ο τρόπος ζωής που έχουν µάθει» (Β.Ε.4).
9.6.

∆ιδακτικό υλικό

Θεσµικό πλαίσιο.
Όπως και για τα άλλα θέµατα έτσι και για το διδακτικό υλικό, το ιδρυτικό
Π.∆. αναφέρεται µόνο στο υλικό που θα χρησιµοποιείται στο δηµοτικό. Για το υλικό
του γυµνασίου και του λυκείου δεν γίνεται λόγος.
Στην πρωτοβάθµια, λοιπόν, εκπαίδευση κατά αναλογία της οποίας λειτουργεί
και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση προτείνεται για τα µαθήµατα που διδάσκονται στα
Ελληνικά η χρησιµοποίηση των βιβλίων του Ο.Ε.∆.Β., ενώ για τα µαθήµατα που
διδάσκονται στα Αγγλικά η ελεύθερη επιλογή του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί από
το σύλλογο των διδασκόντων κάθε σχολείου.
Η τελευταία διάταξη επιφορτίζει τον εκπαιδευτικό των Σ.Π.Α. µε το δύσκολο
έργο της δηµιουργίας του διδακτικού υλικού που θα πρέπει να χρησιµοποιεί στη
διδασκαλία του, για να ανταποκριθεί στους στόχους του Α.Π. των σχολείων.
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που δίνεται µόνο στους εκπαιδευτικούς των
συγκεκριµένων σχολείων και η οποία έχει αβέβαιο αποτέλεσµα, καθώς ο Έλληνας
εκπαιδευτικός δεν έχει εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, θα πρέπει σε αντίθεση µε
τους άλλους συναδέλφους του να αφιερώσει αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο,
για να κατασκευάσει το υλικό του, πράγµα για το οποίο δεν γνωρίζουµε κατά πόσο
αφενός έχει τη διάθεση για κάτι τέτοιο, αφετέρου είναι σε θέση να επιλέξει το πλέον
κατάλληλο υλικό, τη στιγµή που τις περισσότερες φορές κινείται από την εµπειρία
του και το ένστικτό του. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη η
επιλογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού αφήνεται αρκετά στην τύχη, καθώς
φαίνεται η διάθεση της πολιτείας να µεταθέσει τις ευθύνες της για σύνταξη ειδικού
διδακτικού υλικού στο φιλότιµο των εκπαιδευτικών.
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Εκπαιδευτική πράξη.
Από τις συνεντεύξεις που είχαµε µε τους εκπαιδευτικούς των Σ.Π.Α. µάς
δήλωσαν ότι στα ελληνόφωνα τµήµατα χρησιµοποιούν τα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β., που
χρησιµοποιούν και τα υπόλοιπα δηµόσια σχολεία της χώρας. Στα µεσαία και
αγγλόφωνα τµήµατα ο κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα µε το µαθητικό του δυναµικό
διαλέγει το υλικό που του ταιριάζει. Ειδικά, για το µάθηµα των Ελληνικών στο
δηµοτικό χρησιµοποιούν το διδακτικό υλικό του Ο.Ε.∆.Β., όπως, όµως, είναι
ανακατανεµηµένο και παρουσιάζεται στον πίνακα Π3 του Παραρτήµατος. Στο
γυµνάσιο και στο λύκειο χρησιµοποιούν είτε τα αντίστοιχα βιβλία του οργανισµού
είτε άλλα βιβλία που έχουν εκδοθεί για τη διδασκαλία των Ελληνικών ως δεύτερης
και ως ξένης γλώσσας είτε ένα συνδυασµό των δύο παραπάνω. Κάποιοι τίτλοι των
βιβλίων που µας ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί ότι χρησιµοποιούν είναι «Τα νέα
ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά από 8-12 χρονών» (της Άννας Χατζηπαναγιωτίδου
που εκδόθηκε από το Ίδρυµα Τριανταφυλλιδη του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου), «Ελληνικά τώρα 1+1», Ελληνικά
τώρα 2+2» (των ∆. ∆ηµητρά, Μ. Παπαχειµωνά, των εκδόσεων Νόστος), «Αρχίζω
Ελληνικά», «Περισσότερα Ελληνικά», «Πλουτίζω τα Ελληνικά» (των Φ.
Βαλσαµάκη-Τζεκάκη κ.ά.) κλπ.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα µαθήµατα µια εκπαιδευτικός µάς δήλωσε ότι:
«βρίσκω βιβλία αγγλόφωνα που έχουν την ύλη που ταιριάζει σε αυτή που πρέπει να
κάνουµε και τους µοιράζω φωτοτυπίες» (ΑΜ.Ε.4), ενώ ένας άλλος εκπαιδευτικός
συµπληρώνει: «το µάθηµα γίνεται µε σηµειώσεις στα Αγγλικά. Κάθε εκπαιδευτικός
χρησιµοποιεί µια άτυπη περίληψη που είτε τη βγάζει ο ίδιος είτε τη βρίσκει στο αρχείο
του υλικού που έχει δηµιουργηθεί πλέον στο σχολείο και συγχρόνως προσπαθεί να
µυήσει τους µαθητές στο ελληνικό κείµενο» (Α.Ε.2).
Τέλος, στο µάθηµα των Αγγλικών οι διδάσκοντες µας δήλωσαν ότι µπορούν
να χρησιµοποιούν όποια βιβλία θεωρούν κατάλληλα απ’ αυτά που κυκλοφορούν στο
εµπόριο. Ωστόσο, σε κάποιο σχολείο µας παραπονέθηκαν ότι ο σχολικός σύµβουλος
των Αγγλικών τούς επέβαλε να χρησιµοποιούν µόνο το βιβλίο των Αγγλικών που
εκδόθηκε από τον Ο.Ε.∆.Β. Πρόκειται για ένα βιβλίο που σύµφωνα µε τα λεγόµενα
των εκπαιδευτικών είναι τελείως ακατάλληλο για τους µαθητές των Σ.Π.Α., καθώς η
πλειοψηφία τους είναι φυσικοί οµιλητές (native speakers) των Αγγλικών, ενώ το
συγκεκριµένο βιβλίο έχει γραφτεί, για να ικανοποιεί τις ανάγκες των µαθητών που
µαθαίνουν Αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Αυτό το παράδειγµα αποτελεί άλλη µια ένδειξη
ότι στόχος της πολιτείας είναι η χρήση της αγγλικής γλώσσας ως µέσο εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας και της µετάβασής του µαθητή από την πρώτη στη δεύτερη
γλώσσα.
Στην ερώτηση που θέσαµε στους εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας, µέσω
των ερωτηµατολογίων, αν είναι ικανοποιηµένοι από το διδακτικό υλικό που
χρησιµοποιούν για όλα τα µαθήµατα κατά την εκπαιδευτική πράξη, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών (85%) µας απάντησε αρνητικά και τόνισε την ανάγκη δηµιουργίας
ειδικού διδακτικού υλικού.
Ο κυριότερος λόγος που προέβαλαν είναι ότι το υπάρχον διδακτικό υλικό δεν
είναι σε θέση να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών, σε επίπεδο γλωσσικό
(χρειάζεται πιο απλουστευµένη ελληνική γλώσσα µε παράλληλη µετάφραση στα
Αγγλικά), σε επίπεδο γνωστικό (τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικές χώρες µε
διαφορετικά αναλυτικά προγράµµατα) και σε επίπεδο πολιτισµικό (τα παιδιά έχουν
ανάγκη να αναφέρονται στα βιβλία και τα ήθη και τα έθιµά των χωρών προέλευσής
τους).
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Άλλοι λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την
κατασκευή ειδικού διδακτικού υλικού, είναι ότι το υπάρχον διδακτικό υλικό
απαρτίζεται από απαρχαιωµένα και δύσχρηστα βιβλία που δεν κεντρίζουν το
ενδιαφέρον των µαθητών, τα εποπτικά µέσα από τα οποία πλαισιώνεται είναι πενιχρά,
αλλά και θεωρούν αδιανόητο να γίνεται σε καθηµερινή βάση η διδασκαλία µε
φωτοτυπίες και σηµειώσεις.
Προτάσεις των Οµάδων Εργασίας, των Εκπαιδευτικών και του Σ.Γ.Κ.
Την αναγκαιότητα συγγραφής ειδικού διδακτικού υλικού προτείνουν και οι
εµπλεκόµενες µε τα Σ.Π. οµάδες που έχουν υποβάλλει προς το ΥΠΕΠΘ προτάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας των συγκεκριµένων σχολείων.
Ειδικότερα, η Οµάδα Εργασίας του 1987 θεωρεί απαραίτητη σε ορισµένα
µαθήµατα τη χρησιµοποίηση ειδικών σχολικών εγχειριδίων µεθοδικών,
απλουστευµένων και βέβαια, δίγλωσσων. Παράλληλα ως προσωρινή λύση προτείνει
τη χρησιµοποίηση των βιβλίων του ΥΠΕΠΘ, ξαναγραµµένα, όµως, σε πιο απλή
ελληνική γλώσσα και µε ενσωµατωµένες µεταφράσεις στα Αγγλικά.
Η υποοµάδα της Οµάδα Εργασίας του 1995 που προτείνει το δίγλωσσο
µοντέλο θεωρεί ότι τα διδακτικά βιβλία θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών µε βάση τη χώρα προέλευσης. Το
περιεχόµενο, η µεθοδολογία και οι στόχοι θα πρέπει να αναφέρονται στις κοινωνικές
και εκπαιδευτικές απαιτήσεις των µαθητών και στην προβολή της διαπολιτισµικής
ταυτότητας. Στόχος της γλώσσας γραφής των βιβλίων θα πρέπει να είναι η
ισορροπηµένη διγλωσσία και η µεθοδική και σταδιακή κατάκτηση της Ελληνικής
χωρίς να περιθωριοποιείται η γλώσσα της χώρας προέλευσης. Εναλλακτικά προτείνει
ο σύλλογος των διδασκόντων, σχολικοί σύµβουλοι και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να
επιλέγουν την ύλη βάσει του Α.Π. από ξένη και εγχώρια βιβλιογραφία.
Στα πλαίσια του προπαρασκευαστικού µοντέλου κρίνεται σκόπιµο να
φτιαχτούν ειδικά βιβλία ανάλογα µε το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των µαθητών
και τις γνώσεις που θα πρέπει να κατακτήσουν, για να είναι δυνατόν να
παρακολουθήσουν οι µαθητές την τάξη ένταξης στο κανονικό ελληνικό σχολείο. Το
στάδιο προετοιµασίας των µαθητών και το µέσο διδασκαλίας του κάθε γνωστικού
αντικειµένου καθορίζουν το αν θα είναι δίγλωσσα ή όχι τα βιβλία.
Το ενταγµένο µοντέλο προτείνει για την ελληνική γλώσσα τη συγγραφή
κατάλληλων βιβλίων µε µεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης και ως
ξένης γλώσσας και για τα άλλα µαθήµατα απλοποιηµένα εγχειρίδια χωρίς να
απορρίπτει τελείως τα υπάρχοντα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β. Μάλιστα στα πλαίσια του
µοντέλου αυτού υποστηρίζεται να εξακολουθήσουν να διδάσκονται τα βιβλία του
Ο.Ε.∆.Β. σε όσα παιδιά γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Οι εκπαιδευτικοί στην πρόταση που υπέβαλαν στο ΥΠΕΠΘ υποστηρίζουν την
ανάγκη εκπόνησης νέων σχολικών εγχειριδίων για όλα τα µαθήµατα είτε αυτά θα
χρησιµοποιούν ως µέσο διδασκαλίας την Ελληνική είτε την Αγγλική είτε και τις δύο
γλώσσες. Μάλιστα τα νέα εγχειρίδια δεν θα είναι απλουστεύσεις ή µεταφράσεις των
αντίστοιχων βιβλίων που χρησιµοποιούνται στα υπόλοιπα σχολεία, αλλά θα
συνδυάζουν µια γενικότερη αλλαγή της διδακτέα ύλης.
Τέλος, οι γονείς στην πρότασή τους δεν αναφέρουν τίποτα για τα διδακτικά
βιβλία, όπως άλλωστε και για άλλα θέµατα εφαρµογής του δίγλωσσου µοντέλου
απεριόριστης παραµονής που υποστηρίζουν, προφανώς επειδή το συγκεκριµένο
µοντέλο έχει διατυπωθεί στις λεπτοµέρειές του από µια υποοµάδα της Οµάδα
Εργασίας του 1995. Έτσι, η πρόταση των γονέων λειτουργώντας, θα λέγαµε, είτε
συµπληρωµατικά είτε διαφοροποιητικά προς την πρόταση της Οµάδα Εργασίας του
1995 περιορίζεται στο να περιγράψει κάποιες µόνο παραµέτρους του παραπάνω
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µοντέλου. Όµως, από τα συµφραζόµενα συµπεραίνουµε ότι η συγκεκριµένη πρόταση
υπονοεί την κατασκευή ειδικού διδακτικού υλικού το οποίο αποτελεί την υποδοµή
στην πραγµατοποίηση των όσων προτείνει.
Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε την ακαταλληλότητα του διδακτικού υλικού
που χρησιµοποιείται στα Σ.Π.Α., καθώς είναι υλικό για γηγενή πληθυσµό,
µονοπολιτισµικό και µονογλωσσικό, και την ανάγκη σύνταξης ειδικού διδακτικού
υλικού για δίγλωσσο και διπολιτισµικό πληθυσµό στον οποίο απευθύνονται τα
συγκεκριµένα σχολεία. Ακόµη, διαπιστώνουµε το πόσο σηµαντικό τελικά ρόλο
παίζει ο εκπαιδευτικός στη σωστή λειτουργία των συγκεκριµένων σχολείων, αφού
είναι αυτός που κινεί ουσιαστικά τα «νήµατα» και που αντικαθιστά σε µεγάλο βαθµό
την ελληνική πολιτεία.
9.7.

∆ιδακτικό προσωπικό

Θεσµικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πράξη.
Από τη µέχρι τώρα παρουσίαση του συγκεκριµένου κεφαλαίου διαπιστώσαµε
ότι στην εκπαιδευτική πράξη το έργο που έχει να επιτελέσει ο εκπαιδευτικός των Σ.Π.
είναι πολύ διαφορετικό από το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί στα
άλλα δηµόσια σχολεία της χώρας.
Πράγµατα τα οποία είναι δεδοµένα από την κεντρική εξουσία για τον
εκπαιδευτικό των υπόλοιπων ελληνικών σχολείων και που θεµατοποιούνται στη
σχετική παιδαγωγική βιβλιογραφία, όπως «τα αναλυτικά προγράµµατα και τα
εγχειρίδια που παρουσιάζουν την ύλη που θα διδαχθεί στη διάρκεια µιας
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, οι γενικοί και ειδικοί σκοποί που επιδιώκονται µε
τη διδασκαλία της και συχνά οι µέθοδοι που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την
επίτευξη των παραπάνω σκοπών» (Α.Ε. Γκότοβος, 1986:127), για τον εκπαιδευτικό
των Σ.Π. είναι ζητούµενα εν γνώσει της κεντρικής εξουσίας. Και το θέµα είναι κατά
πόσο το θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει τον εφοδιασµό του εκπαιδευτικού των Σ.Π. µε τα
ανάλογα προσόντα, ώστε αυτός να αντεπεξέλθει στον τόσο υπεύθυνο και καθοριστικό
παιδαγωγικό του ρόλο.
Για να διοριστεί ένας εκπαιδευτικός στα Σ.Π.Α. θα πρέπει σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του ιδρυτικού Π.∆. να έχει «ευδόκιµη υπηρεσία και άρτια γνώση της αγγλικής
γλώσσας στα µαθήµατα της ειδικότητας που θα διδάσκει» και παράλληλα δηλώνεται
µια προτίµηση για όσους εκπαιδευτικούς έχουν «µεταπτυχιακές σπουδές,
µετεκπαίδευση και επιµόρφωση».
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο εκπαιδευτικός ο οποίος θα
έχει υπηρετήσει για κάποια χρόνια στην εκπαίδευση, θα γνωρίζει καλά την αγγλική
γλώσσα και θα είναι κάτοχος κάποιου µεταπτυχιακού τίτλου π.χ. στα µαθηµατικά ή
στη φυσική, θεωρείται ότι έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα, για να διδάξει
δίγλωσσους και διπολιτισµικούς µαθητές και να τους εντάξει όσο το δυνατόν πιο
ανώδυνα στην ελληνική πραγµατικότητα, µε δεδοµένα την έλλειψη των ανάλογων
αναλυτικών προγραµµάτων, εγχειριδίων, µεθόδων και στόχων διδασκαλίας.
∆ιαπιστώνουµε, ωστόσο, µια ασυµφωνία και ένα κενό µεταξύ των θεσµών και
της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς τα προσόντα που δηλώνονται στις ιδρυτικές
διατάξεις ότι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί των Σ.Π. δεν επαρκούν, για να
αντεπεξέλθουν στις συνθήκες της εκπαιδευτικής πράξης. Ουσιαστικά η κεντρική
εξουσία αφήνει τους εκπαιδευτικούς των Σ.Π. εκτεθειµένους και αβοήθητους σε µια
εκπαιδευτική πράξη για την οποία δεν φρόντισε να τους εκπαιδεύσει και να τους
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ενδυναµώσει µε τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να αντεπεξέλθουν στο ιδιαίτερο έργο
που καλούνται να επιτελέσουν.
Αυτή την εγκατάλειψη και την αγωνία για την ελλιπή κατάρτισή τους τη
βιώνουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και µας τη µεταφέρουν µέσα από τα λεγόµενά
τους: «Από τότε που ήρθα εδώ έχω την αίσθηση ότι όλα επαφίενται στην πρωτοβουλία
των διδασκόντων που άλλοι έχουν ή δεν έχουν εµπειρίες από τέτοια σχολεία» (Ε.Ε.4)
και κάποιος άλλος εκπαιδευτικός συµπληρώνει: «∆εν µπορώ να πω ότι έχουµε το
κατάλληλο προσωπικό, µπορεί να έχει υψηλά προσόντα, αλλά δεν έχει την απαιτούµενη
κατανόηση. Τα παιδιά αυτά έρχονται στο σχολείο και έχουν ανάγκη τη θαλπωρή, την
κατανόηση και το συγκεκριµένο σύστηµα τα τρέχει, δεν τους δίνουν την ευκαιρία να
επικοινωνήσουν µε τους καθηγητές, αλλά δεν νοµίζω ότι είµαστε και κατάλληλα
εκπαιδευµένοι, δεν γνωρίζουµε παιδαγωγικά, ψυχολογία κλπ.» (Ε.Ε.5), ενώ ένας άλλος
ζητά βοήθεια: «ζητάµε να συµµετέχουµε σε συνέδρια, σε επιµορφωτικά σεµινάρια, γιατί
µόνο η γνώση της αγγλικής γλώσσας που είναι απαραίτητη, για να διοριστούµε εδώ δεν
µας καλύπτει. Θα πρέπει να υπάρχει µια συνειδητή προσφορά όλων των παραγόντων,
των πανεπιστηµίων, του Π.Ι., γιατί την εµπειρία που αποκτάµε θέλουµε να την
τεκµηριώσουµε και επιστηµονικά» (ΑΜ.Ε.5).
Παρόλη, όµως, την αδιαφορία του κράτους για αυτά τα σχολεία θα πρέπει να
αναγνωρίσουµε στους εκπαιδευτικούς τις φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλλουν,
υποκινούµενοι περισσότερο από την εµπειρία, το συναίσθηµα και την υπευθυνότητα
και λιγότερο από την ανάλογη γνώση, στο να δηµιουργήσουν, από τα µέσα που έχουν
στη διάθεσή τους και στα πλαίσια του επιτρεπτού, όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες
συνθήκες για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές τους. Μια
εκπαιδευτικός µάς δήλωσε: «∆ίνουµε ό,τι παραπάνω µπορούµε γι’ αυτά τα παιδιά»
(ΑΜ.Ε.5) και µια άλλη συµπληρώνει: «Αν δεν υπήρχε η ενσυνείδητη συνέπεια των
εκπαιδευτικών όπως συµβαίνει παντού (σε όλα τα σχολεία) αλλά εδώ ακόµη
περισσότερο, θα είχαµε διαλυθεί. Είχαµε καλούς ανθρώπους που ασχολούνταν και
πόναγαν τη δουλειά τους και που από την πρώτη στιγµή βρέθηκαν, για να στηρίξουν
αυτά τα σχολεία» (Α.Ε.2).
Βέβαια από τη στιγµή που στους περισσότερους εκπαιδευτικούς λείπει η
ανάλογη κατάρτιση, είναι επόµενο, παρά τις καλές προθέσεις τους, κάποιοι
εκπαιδευτικοί να κάνουν καλά τη δουλειά τους και κάποιοι άλλοι λιγότερο καλά. Γι’
αυτό το λόγο και οι γονείς, ενώ αναγνωρίζουν στους εκπαιδευτικούς τις προσπάθειες
που καταβάλλουν, για να µάθουν τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα και να
προσαρµοστούν στην ελληνική κοινωνία, δηλώνουν ότι «θα πρέπει σε αυτά τα
σχολεία οι καθηγητές να είναι διαφορετικοί, γιατί τα παιδιά είναι διαφορετικά και
έχουν εµπειρία από καλύτερες συµπεριφορές εκπαιδευτικών» (Ε.Ε.5).
Πέρα, όµως, από τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων του διδακτικού
προσωπικού που αναφέρεται στο ιδρυτικό Π.∆. γίνεται λόγος και για τη σύσταση των
θέσεων τόσο για την πρωτοβάθµια (αρθ. 6, βλ. κεφ. 7.1.2.) όσο και για τη
δευτεροβάθµια (αρθ.750, βλ. κεφ. 7.1.2.) εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά κάποιες διατάξεις και µάλιστα καίριες για τη σωστή λειτουργία
των σχολείων, όπως είναι η ύπαρξη ψυχολόγου στα σχολεία, δεν εφαρµόστηκαν ποτέ.
Επίσης στα δηµοτικά δεν διορίστηκαν ποτέ καθηγητές τεχνικών και µουσικής, ενώ
τόσο στα δηµοτικά όσο και στα γυµνάσια και στα λύκεια οι θέσεις του
βιβλιοθηκονόµου, του διοικητικού υπαλλήλου, του δακτυλογράφου και του επιστάτη
δεν προκηρύχτηκαν ποτέ. Έτσι τα Σ.Π.Α. λειτουργούν µε το βασικό εκπαιδευτικό
50

Πρόκειται για το µοναδικό άρθρο του Π.∆.435/84 που αναφέρεται αποκλειστικά στα γυµνάσια και
στα λύκεια αποδήµων ελληνοπαίδων, ενώ στα άλλα άρθρα υπάρχουν κάποιες µόνο αποσπασµατικές
αναφορές για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
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προσωπικό που χρειάζεται ένα κανονικό σχολείο µε ανάλογο µαθητικό πληθυσµό για
να λειτουργήσει.
Προτάσεις των Οµάδων Εργασίας.
Στις προτάσεις που υπέβαλαν προς το ΥΠΕΠΘ οι διάφοροι εµπλεκόµενοι
παράγοντες όσον αφορά τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων του εκπαιδευτικού
προσωπικού των Σ.Π.Α. δεν προτείνουν πολύ διαφορετικά πράγµατα από αυτά που
αναφέρονται και στο ιδρυτικό Π.∆., αλλά που στην πράξη δεν εφαρµόζονται.
Συγκεκριµένα όλες οι οµάδες θέτουν ως βασική προϋπόθεση την επαρκή
γνώση της απαιτούµενης - ανάλογα µε το µοντέλο - ξένης γλώσσας.
Σε επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η Οµάδα Εργασίας του 1987
συνεκτιµά τον µεταπτυχιακό τίτλο. Από την Οµάδα Εργασίας του 1995 η υποοµάδα
που προτείνει το δίγλωσσο µοντέλο συνεκτιµά τις παιδαγωγικές σπουδές, την
επιµόρφωση και τις µεταπτυχιακές σπουδές, ενώ η υποοµάδα που προτείνει το
προπαρασκευαστικό µοντέλο θέτει ως προϋπόθεση τις παιδαγωγικές σπουδές και η
υποοµάδα που έχει σχεδιάσει το ενταγµένο µοντέλο «την ικανότητα να διδάσκουν σε
τµήµατα µε διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και άριστη γνώση των µεθόδων
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας».
Αλλά και στην πρόταση που υπέβαλαν προς το ΥΠΕΠΘ οι εκπαιδευτικοί του
2ου Λυκείου Ελληνικού θεωρούν σκόπιµο να συνεκτιµώνται ο µεταπτυχιακός τίτλος,
η επιµόρφωση κλπ. και η επιλογή να γίνεται µε τη µορφή της µοριοδότησης.
Η εκπαιδευτική εµπειρία είτε προέρχεται από άλλα Σ.Π. είτε από σχολεία του
εξωτερικού θεωρείται σηµαντική για την Οµάδα Εργασίας του 1987, τις υποοµάδες
µε το προπαρασκευαστικό και το ενταγµένο µοντέλο της Οµάδα Εργασίας του 1995
και τους εκπαιδευτικούς.
Για θέσπιση κινήτρων οικονοµικών ή εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικές
ανταλλαγές και επιµορφωτικά σεµινάρια) ή µείωση ωραρίου51 µιλούν η Οµάδα
Εργασίας του 1987 και οι υποοµάδες που σχεδίασαν το δίγλωσσο και το ενταγµένο
µοντέλο της Οµάδα Εργασίας του 1995, προκειµένου το υπάρχον εκπαιδευτικό
προσωπικό να διατηρήσει τη θέση του, αλλά και να υπάρχει ζήτηση από επιπλέον
προσωπικό µε τα ανάλογα προσόντα.
Τέλος, οι περισσότερες οµάδες τονίζουν την προτίµησή τους, ώστε η
πλήρωση των θέσεων να γίνεται από µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά
προτίµησης στις προσλήψεις είναι: µόνιµος - αναπληρωτής - συµβασιούχος.
Από τα παραπάνω εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι αν εφαρµοστεί
πλήρως το ιδρυτικό Π.∆. και ληφθεί πρόβλεψη από την πολιτεία για µια συνεχή και
ουσιαστική επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού των Σ.Π. γύρω από θέµατα
διγλωσσίας, πολυπολιτισµικότητας και διαπολιτισµικότητας, το προσωπικό θα έχει τη
θεωρητική κατάρτιση που επιζητά, για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των µαθητών
του.
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Με το Ν. 1566/85, αρθ.3, παρ.9 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85) που ισχύει µόνο για τα γυµνάσια και τα
λύκεια παλιννοστούντων καθιερώνεται µείωση του υποχρεωτικού ωραρίου εβδοµαδιαίως κατά 5 ώρες,
όπως στα πειραµατικά σχολεία. Το ΥΠΕΠΘ ρωτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των δηµοτικών
σχολείων της Αµφιθέας και της Αλσούπολης για το κατά πόσο το µέτρο αυτό επεκτείνεται και στα
δηµοτικά και µε τα έγγραφα µε αρ. πρωτ. Φ22/478/Γ1/1158/22-9-93 και Φ30/485/Γ1/1230/12-10-93
έδωσε αρνητική απάντηση.
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9.8.

Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων στοιχείων του κεφαλαίου

Πριν προχωρήσουµε παρακάτω θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε
συνοπτικά στον πίνακα 9.4., που ακολουθεί, το τι προβλέπει τόσο το ιδρυτικό Π.∆.
για τα Σ.Π. όσο και το πώς διαµορφώθηκε στα βασικά της σηµεία η εκπαιδευτική
πράξη αλλά και τα διάφορα µοντέλα που προτάθηκαν γι’ αυτά τα σχολεία τόσο από
οµάδες εργασίας που συστάθηκαν µε εντολή της πολιτείας όσο και από τους
εκπαιδευτικούς και το Σ.Γ.Κ. των Σ.Π.Α. Θεωρούµε ότι ο πίνακας αυτός είναι
χρήσιµος, προκειµένου να κατανοηθεί το ιδρυτικό Π.∆., η εκπαιδευτική πράξη και το
κάθε προτεινόµενο µοντέλο ξεχωριστά και να διευκολυνθεί η µεταξύ τους σύγκριση
ώστε να είναι πιο εύκολη η εξαγωγή κάποιων γενικών διαπιστώσεων.
Συντοµογραφίες:
Α.Π.= Αναλυτικό Πρόγραµµα
Γ1= Πρώτη γλώσσα, µητρική
Ο.Ε.∆.Β.= Οργανισµός Έκδοσης ∆ιδακτικών Βιβλίων
Π.∆. = Προεδρικό ∆ιάταγµα
Σ.Γ.Κ. = Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
Τ.Ε.∆.Ε.= Τµήµατα Εντατικής ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
Τ.Υ.= Τάξη Υποδοχής
Φ.Τ. = Φροντιστηριακό Τµήµα
Χ.Π.= Χώρα Προέλευσης
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Πίνακας 9.5.: Συνοπτική παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου, της εκπαιδευτικής πράξης και των προτεινόµενων µοντέλων για τα Σ.Π.Α.
Θεσµικό
πλαίσιο
Ονοµατολογία

Στοχοθεσία

Πληθυσµοί

Οργάνωση
Τµηµάτων

Γλώσσα
Τάξης

Εκπαιδευτική
πράξη

Οµάδα Εργασίας 1987

Οµάδα Εργασίας 1995
Α΄Υποοµάδα
Β΄Υποοµάδα Γ΄ Υποοµάδα

Εκπαιδευτικοί
2ου Λυκείου

Σχολεία τέκνων
επαναπατρισµένων οµογενών
από αγγλόφωνες
χώρες

«Σχολεία Απόδηµων Ελ/δων»,
«Σχολεία Παλ/ντων
Ελ/δων»,
«Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης»
Ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη

Απόδηµοι Έλληνες
από αγγλόφωνες
χώρες (και άλλοδαποί µη αγγλόφωνοι)
Ανάλογα µε το
επίπεδο γνώσης προφανώς της
Ελληνικής
Αγγλική µέχρι να
µάθουν την
Ελληνική

Γονείς
Σ.Γ.Κ.

Ένταξη στην
ελληνική κοινωνία
και εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας

Ένταξη στο
ελληνικό εκπ/κο
σύστηµα και
προσπάθεια διατήρησης του
πολιτισµού των
Χ.Π. και της
ξένης γλώσσας

4 σχολεία δέχονται
µόνο αγγλόφωνους
και 2 σχολεία αγγλόφωνους και µη

Μόνο
αγγλόφωνοι
παλιννοστούντες
και αλλοδαποί
Σε επίπεδα
ανάλογα µε την
ελληνοµάθεια
των µαθητών

Σε επίπεδα ανάλογα
µε την
ελληνοµάθεια των
µαθητών
Αγγλική ή
διγλωσσία µέχρι να
µάθουν την
Ελληνική

Μεταβατική
διγλωσσία
(ΑγγλικάΕλληνικά)

Γνωριµία µε τον
ελληνορθόδοξο
πολιτισµό και διατήρηση γλώσσας
και πολιτισµού
της Χ.Π. στα
πλαίσια ενός
δίγλωσσου
προγράµµατος
Μόνο
αγγλόφωνοι,
παλιννοστούντες
και αλλοδαποί
Σε επίπεδα βάσει
της γνώσης στην
Ελληνική,
Αγγλική και άλλα
γνωστικά
αντικείµενα
∆ιγλωσσία
(ΑγγλικάΕλληνικά)

Οµαλή ένταξη
στο ελληνικό
σχολείο και
στην ελληνική
κοινωνία

Οµαλή ένταξη
στο ελληνικό
σχολείο, στην
ελληνική κοινωνία και διατήρηση της γλώσσας
και του πολιτισµού της Χ.Π.

Παλιννοστούντες και
αλλοδαποί
Σε επίπεδα
βάσει της γνώσης στην
Ελληνική και
άλλα γνωστικά
αντικείµενα
1ο έτος γλώσσα
της Χ.Π. και
µετά µόνο
Ελληνικά

Παλιννοστούντες και
αλλοδαποί
Φ.Τ., Τ.Υ.,
ΤΕ.∆.Ε.

Ελληνική (µε
µεθόδους
διδασκαλίας
ξένης γλώσσας)

Οµαλή ένταξη
στην ελληνική
κοινωνία και
διατήρηση των
πολιτισµικών
ιδιαιτεροτήτων

Παλιννοστούντες
και αλλοδαποί
(ακόµη και
Ελλαδίτες)
∆ίγλωσσα
τµήµατα για
αµιγείς
πληθυσµούς,
πολύγλωσσα για
τους υπόλοιπους
Γ1 στα δίγλωσσα
µέχρι να µάθουν
ελληνικά, απλά
ελληνικά στα
πολύγλωσσα

Η σωστή ανάπτυξη και των
δύο γλωσσών

Μόνο
αγγλόφωνοι,
παλιννοστούντες
και αλλοδαποί
Σε επίπεδα βάσει
της γνώ-σης
στην Ελληνική
και άλλα
γνωστικά
αντικείµενα
∆ιγλωσσία
(ΑγγλικάΕλληνικά)
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Θεσµικό
πλαίσιο
Τρόπος διδασκαλίας
της Γ1
(Αγγλικής)

Εκπαιδευτική
πράξη
Ως ξένη γλώσσα και
µόνο σε 2 σχολεία
κατανοµή των
µαθητών σε επίπεδα

Ως ξένη γλώσσα

Αναλυτικό
Πρόγραµµα

Το επίσηµο
ΥΠΕΠΘ

του

∆ιδακτικό
Υλικό

Τα
βιβλία
Ο.Ε.∆.Β.

του

Το επίσηµο του
ΥΠΕΠΘ µε κάποιες
τροποποιήσεις
Τα βιβλία του
Ο.Ε.∆.Β., του
εµπορίου, µεταφράσεις, σηµειώσεις εκπ/κών

Ονοµασία
του
µοντέλου
Γλωσσικός
/Εκπ/κός
στόχος
Συµβατότητα µε
Μοντέλο
από την
τυπολογία
του Baker

Μονογλωσσία
Αφοµοίωση

Μεταβατική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση

/

Μονογλωσσία /
Αφοµοίωση

Μεταβατική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση

Οµάδα Εργασίας 1987

Οµάδα Εργασίας 1995
Α΄Υποοµάδα Β΄Υποοµάδα Γ΄ Υποοµάδα

Εκπαιδευτικοί
2ου Λυκείου

Γονείς
Σ.Γ.Κ.

Ως ξένη γλώσσα

Ως µητρική
γλώσσα

Ανάγκη σύνταξης ειδικού Α.Π.
και προσωρινά
τροποποίηση του
υπάρχοντος
Τα βιβλία του
Ο.Ε.∆.Β. µε
ενσωµατωµένη
µετάφραση στα
Αγγλικά
Προπαρασκευαστικό µοντελο
Μονογλωσσία /
Αφοµοίωση (µε
εξαίρεση
ορισµένες
εκπ/κες
πρακτικές)
Μεταβατική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση

Ως ξένη γλώσσα

Ως ξένη γλώσσα

Ως µητρική
γλώσσα

Ως µητρική
γλώσσα

Ανάγκη σύνταξης ειδικού Α.Π.

Ανάγκη σύνταξης ειδικού
Α.Π. βάσει του
ελληνικού

Ανάγκη σύνταξης ειδικού Α.Π.

Ανάγκη σύνταξης ειδικού Α.Π.

Ανάγκη σύνταξης ειδικού Α.Π.

∆ίγλωσσα
βιβλία
προσαρµοσµένα
στις ανάγκες
των µαθητών
∆ίγλωσσο
µοντέλο

∆ίγλωσσα
βιβλία για το 1ο
έτος ελληνόφωνα για τα
επόµενα έτη
Προπαρασκευαστικό µοντέλο

«Η Γλώσσα µου»
µε το βασικό
λεξικό στη
µητρική γλώσσα
Ενταγµένο
µοντέλο

Νέα βιβλία µε
αλλαγή στην ύλη,
ελληνικά,
αγγλικά και
δίγλωσσα
∆ιαπολιτισµικό
µοντέλο

Ισορροπηµένη
διγλωσσία /
πλουραλισµός

Μονογλωσσία /
Αφοµοίωση

Μονογλωσσία /
Αφοµοίωση

Πολυφωνία /
πλουραλισµός

Ισορροπηµένη
διγλωσσία /
πλουραλισµός

Εξελικτική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση
γλωσσικής
διατήρησης και
κληρονοµιάς

Μεταβατική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Εµβύθυσης µε
µεταβατικές,
αντισταθµιστικές
τάξεις

Συνδυασµός
∆ίγλωσσης
Εκπ/σης Εµβάπτισης και Γλωσικής διατήρησης
και κληρονοµιάς

Εξελικτική
∆ίγλωσση
Εκπαίδευση
γλωσσικής
διατήρησης και
κληρονοµιάς

Ειδικό διδακτικό
υλικό
∆ίγλωσσο
µοντέλο

(Πηγή : Ο πίνακας 9.5. είναι απόρροια του κεφαλαίου 9. και συντάχθηκε από εµάς βάσει των ντοκουµέντων που συλλέξαµε κατά την έρευνα.)
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9.9. Πρώτες διαπιστώσεις
Από την όλη παρουσίαση του κεφαλαίου προκύπτει ότι από τότε που
ιδρύθηκαν τα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής» (Σ.Π.Α.), τα οποία εξετάζουµε,
τόσο η πολιτεία όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς κατανόησαν ότι το υπάρχον
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους είχε πολλές ασάφειες, ελλείψεις και αδυναµίες, µε
αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει δυσχέρειες η εφαρµογή του.
Για το λόγο αυτό ξεκίνησε µια συζήτηση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
οµάδων, για να ερµηνεύσουν από τη µια µεριά στην πράξη το θεσµικό πλαίσιο και
για να υποβάλουν, από την άλλη, προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των
συγκεκριµένων σχολείων. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών συγκροτήθηκαν, για
παράδειγµα, δύο Οµάδες Εργασίας από το ΥΠΕΠΘ µε στόχο να καταθέσουν
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Σ.Π.Α.
Επειδή, όµως, όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει καταλήξει πουθενά µέχρι
σήµερα, οι εκπαιδευτικοί δίνοντας τις δικές τους ερµηνείες στο υπάρχον θεσµικό
πλαίσιο διαµόρφωσαν κατά την εκπαιδευτική πράξη, όπως προκύπτει από τις
συνεντεύξεις που είχαµε µαζί τους, καθώς και την παρατήρηση και την ανάλυση των
ντοκουµέντων, µια νέα µορφή οργάνωσης της διδασκαλίας στα συγκεκριµένα
σχολεία, πρωτόγνωρη και µοναδική για τη δηµόσια ελλαδική εκπαίδευση.
Η διαφορετική αυτή µορφή οργάνωσης της διδασκαλίας, παρόλο που αρχικά
είχε θεσµοθετηθεί για τους αγγλόφωνους παλιννοστούντες µαθητές,
στην
εκπαιδευτική πράξη φαίνεται τελικά να ακολουθεί την πορεία της ευρύτερης
µεταναστευτικής κίνησης. Έτσι ο µαθητικός πληθυσµός που συναντήσαµε στα
Σ.Π.Α. είναι αγγλόφωνοι µαθητές, κυρίως, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις
ρωσόφωνοι και αλβανόφωνοι, παλιννοστούντες και αλλοδαποί.
Μάλιστα µέσα από τη διαχρονική µελέτη της σύνθεσης του µαθητικού
δυναµικού των σχολείων αυτών διαπιστώσαµε ότι µε την πάροδο του χρόνου αφενός
µειώνεται το πλήθος των µαθητών και αφετέρου αλλάζει φυσιογνωµία, καθώς
µειώνονται οι αγγλόφωνοι παλιννοστούντες µαθητές και αυξάνονται οι αγγλόφωνοι
αλλοδαποί, αλλά και οι µαθητές από ρωσόφωνες και αλβανόφωνες χώρες – στα
σχολεία βέβαια εκείνα που οι διευθύνσεις τους δέχεται.
Η στοχοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Σ.Π.Α. είναι η ένταξη στην
ελληνική κοινωνία όλων των παραπάνω οµάδων και η εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η οργάνωση της διδασκαλίας γίνεται µε
κατανοµή των µαθητών κάθε τάξης σε επίπεδα ανάλογα µε την ελληνοµάθειά τους,
στα οποία ο βαθµός χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως µέσο διδασκαλίας σε όλα τα
µαθήµατα είναι αντιστρόφως ανάλογος µε το βαθµό κατοχής της ελληνικής γλώσσας
από τους µαθητές. Η αγγλική, λοιπόν, χρησιµοποιείται ως γλώσσα τάξης µόνο
επικουρικά, ως µέσο, για να µάθουν οι µαθητές την Ελληνική. Μόλις τη µάθουν η
χρήση της σε όλα τα µαθήµατα περιορίζεται στην ερµηνεία κάποιων όρων. Όσον
αφορά στον τρόπο διδασκαλίας της πρώτης γλώσσας των µαθητών όταν αυτή είναι
η Αγγλική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα και σε κάποιες περιπτώσεις η κατανοµή των
µαθητών γίνεται σε τµήµατα ανάλογα µε την αγγλοµάθειά τους, όταν όµως είναι
άλλη γλώσσα δεν διδάσκεται ούτε ως αντικείµενο αλλά ούτε και χρησιµοποιείται
καθόλου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των άλλων γνωστικών µαθηµάτων.
Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις µέχρι τώρα αναλύσεις µας, σε πολλές περιπτώσεις οι
διευθύνσεις και το προσωπικό των Σ.Π.Α. αντιµετώπισαν µε πρωτότυπο και
ευρηµατικό τρόπο την οργάνωση της διδασκαλίας και αποδεσµεύτηκαν από τη
µονολιθική οργανωτική νοοτροπία του ελληνικού σχολείου. Κρίνουµε, λοιπόν, ότι
αυτή είναι µια θετική εµπειρία που δεν θα πρέπει να µείνει αναξιοποίητη.
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Το αναλυτικό πρόγραµµα βάσει του οποίου λειτουργούν τα Σ.Π.Α. είναι το
ίδιο µε εκείνο που ισχύει για όλα τα άλλα σχολεία της χώρας µε κάποιες
τροποποιήσεις και προσαρµογές στην ύλη, συµπτύξεις ή περικοπές, κυρίως για τα
αγγλόφωνα τµήµατα.
Αλλά και το διδακτικό υλικό είναι εκείνο του Ο.Ε.∆.Β. που χρησιµοποιούν
και τα υπόλοιπα δηµόσια σχολεία της χώρας µε τη µόνη διαφορά ότι οι εκπαιδευτικοί
έχουν «ελευθερία» επιλογής του υλικού που θα χρησιµοποιήσουν για τους µαθητές
που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Έτσι καταφεύγουν είτε στο να
µεταφράσουν στα Αγγλικά τα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β. είτε στο να χρησιµοποιήσουν
κάποια βιβλία από εκείνα που έχουν εκδοθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης και ως ξένης γλώσσας είτε να φτιάξουν µόνοι τους την ύλη, πράγµα που
συνιστά επίσης µια θετική εµπειρία για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Για να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε αυτά τα σχολεία να
αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες, πρέπει να είναι πολύ
προσοντούχοι, πράγµα για το οποίο το ίδιο το κράτος δεν φροντίζει.
Επιπλέον από την όλη ανάλυση, από τις συνεντεύξεις αλλά και από την
εµπειρία που συλλέξαµε κατά την τετράµηνη παραµονή µας στα Σ.Π.Α. δεν
διαπιστώσαµε διαφοροποίηση στις στάσεις και της συµπεριφορές µεταξύ των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και εκείνων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Εκείνο που διαπιστώσαµε ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία των Σ.Π.Α.
είναι η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον – «µεράκι» του κάθε εκπαιδευτικού, καθώς
και η καλή συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων των
σχολείων.
Με την ευκαιρία καταθέτουµε και την εµπειρία µας µέσα από την τετράµηνη
παρατήρηση που κάναµε στα Σ.Π.Α. ότι µεταξύ των σχολείων δεν υπήρχε καµία
συνεργασία, έτσι ώστε εµπειρίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών ενός σχολείου να
µην είναι γνωστές στο άλλο, µε αποτέλεσµα να γίνεται ακόµη πιο δύσκολο το έργο
του κάθε εκπαιδευτικού.
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εντάξουν στην
ελληνική κοινωνία τους συγκεκριµένους µαθητές που φοιτούν στα Σ.Π.Α. χωρίς τα
απαραίτητα εφόδια ούτε σε προσωπικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο αναλυτικού
προγράµµατος και διδακτικού υλικού αλλά ούτε και σε επίπεδο υλικοτεχνικής
υποδοµής.
Έτσι µέσα σε µία ατµόσφαιρα κρατικής εγκατάλειψης και αδιαφορίας για µια
τόσο ευαίσθητη οµάδα ατόµων, των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών, ο
γλωσσικός στόχος που επιδιώκει να υπηρετήσει η νέα µορφή οργάνωσης της
διδασκαλίας, η οποία διέπει τη λειτουργία των Σ.Π.Α. είναι η µονογλωσσία, ενώ ο
εκπαιδευτικός και απώτερος κοινωνικός στόχος φαίνεται να είναι η αφοµοίωση.
Αυτοί οι δύο στόχοι παραπέµπουν σε µοντέλα µεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τους τύπους του C. Baker που παρουσιάσαµε στο κεφ. 5.
Κατά πόσο τελικά η εκπαιδευτική πράξη των Σ.Π.Α. υπηρετεί αυτούς τους
στόχους και αποτελεί µεταβατικό µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης θα διερευνηθεί
ακόµη εκτενέστερα στα κεφάλαια που ακολουθούν µέσα από τις αναλύσεις των
ερωτηµατολογίων.
Εκείνο, όµως, που µπορούµε να παρουσιάσουµε εδώ είναι οι στόχοι που
υπηρετούν τα διάφορα µοντέλα που προτάθηκαν και που παρουσιάσαµε ήδη - και
στον πίνακα 9.5. - για να δείξουµε προς τα πού κινείται η τάση της πολιτείας και της
ευρύτερης κοινής γνώµης.
Τα προτεινόµενα, λοιπόν, µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.Π. που
διατυπώθηκαν από παράγοντες του ΥΠΕΠΘ, τις Οµάδες Εργασίας, τους
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εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων των σχολείων θα τα
χωρίζαµε σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό στόχο που φαίνεται ότι
υπηρετούν και σύµφωνα µε την τυπολογία της δίγλωσσης εκπαίδευσης του C. Baker
(βλ. κεφ. 5.).
Στην πρώτη κατηγορία, στα ασθενή µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
θεωρούµε ότι εντάσσονται, εκτός από το ίδιο το ιδρυτικό Π.∆., το
προπαρασκευαστικό µοντέλο της Οµάδας Εργασίας 1987 και οι δύο από τις τρεις
υποοµάδες της Οµάδας Εργασίας 1995 που προτείνουν το προπαρασκευαστικό και το
ενταγµένο µοντέλο.
Και τα τρία αυτά µοντέλα πιστεύουµε ότι δεν ξεφεύγουν από τον
εκπαιδευτικό στόχο της αφοµοίωσης που ορίζει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για τα
Σ.Π., παρόλο που υποστηρίζουν ότι θα καταβάλλουν προσπάθειες διατήρησης της
γλώσσας και του πολιτισµού της Χ.Π. Για τα συγκεκριµένα, όµως, µοντέλα η θέση
αυτή ισχύει για όσο διάστηµα διαρκεί η φοίτηση των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών µαθητών στα µοντέλα αυτά, ώστε να κάνουν πιο οµαλή τη µετάβαση των
παιδιών στο κυρίαρχο ελληνικό σχολείο. Μάλιστα προσπαθούν να επιτύχουν το
στόχο τους σε πολύ πιο περιορισµένο χρόνο απ’ ό,τι το ιδρυτικό Π.∆. Πιο ήπιας
µορφής είναι τα δύο προπαρασκευαστικά µοντέλα στα οποία είτε µε µέσο
διδασκαλίας τη διγλωσσία (Οµάδα Εργασίας 1987) είτε τη γλώσσα της Χ.Π. µόνο για
το πρώτο έτος (Οµάδα Εργασίας 1995) επιδιώκουν την αφοµοίωση των µαθητών από
το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα σε διάστηµα 3-6 χρόνια. Αυτά τα µοντέλα θα τα
συγκαταλέγαµε στον τύπο της Μεταβατικής ∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης.
Αντίθετα, το ενταγµένο µοντέλο το θεωρούµε πιο αυστηρό, καθώς ουσιαστικά
τα παιδιά εντάσσονται απευθείας στο κανονικό σχολείο και παρακολουθούν
αντισταθµιστικά προγράµµατα για ένα δίωρο ηµερησίως µε µέσο διδασκαλίας την
ελληνική γλώσσα. Ο τύπος στον οποίο πιστεύουµε ότι εντάσσεται το συγκεκριµένο
µοντέλο είναι η Εκπαίδευση Εµβύθυνσης µε µεταβατικές αντισταθµιστικές τάξεις και
βέβαια ο κύριος εκπαιδευτικός στόχος δεν είναι άλλος από την αφοµοίωση (βλ.
πίνακα 9.4.).
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται το δίγλωσσο µοντέλο της µιας από τις
τρεις υποοµάδες της Οµάδας Εργασίας 1995 που υποστηρίζει και ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεµόνων και το διαπολιτισµικό µοντέλο που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί. Τα
µοντέλα αυτά θεωρούµε ότι ανήκουν στα ισχυρά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων είναι ότι τα δίγλωσσα σχολεία
απευθύνονται σε µαθητές µιας γλωσσικής µειονότητας π.χ. σε αγγλόφωνους ή
ρωσόφωνους κλπ. και στόχο έχουν την ισορροπηµένη διγλωσσία, ενώ τα
διαπολιτισµικά σχολεία απευθύνονται σε περισσότερες από µία γλωσσικές και
εθνοτικές µειονότητες, ακόµη και στους ντόπιους, και στόχο έχουν την πολυφωνία.
Το δίγλωσσο µοντέλο το εντάσσουµε στον τύπο της Εξελικτικής ∆ίγλωσσης
Εκπαίδευσης γλωσσικής διατήρησης και κληρονοµιάς µόνο που στη συγκεκριµένη
περίπτωση η πρώτη γλώσσα είναι η αγγλική και η δεύτερη η ελληνική. Όσον αφορά
στο µοντέλο του διαπολιτισµικού σχολείου θεωρούµε ότι είναι συνδυασµός της
∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης Εµβάπτισης για τα πολυπολιτισµικά τµήµατα και της
Εξελικτικής ∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης γλωσσικής διατήρησης και κληρονοµιάς για τα
δίγλωσσα τµήµατα, παρόλο που δεν αποσαφηνίζεται από τους εµπνευστές του.
Χωρίς να υποστηρίζουµε ότι το διαπολιτισµικό µοντέλο που προτείνουν οι
εκπαιδευτικοί του 2ου Λυκείου Ελληνικού είναι το ενδεδειγµένο για τα Σ.Π., καθώς
για µια τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι απόψεις όλων των
εµπλεκοµένων φορέων και να ληφθούν υπόψη πάµπολλοι παράγοντες, πιστεύουµε
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ότι κινείται σε µια ορθή κατεύθυνση αναφορικά µε τη σύγχρονη ελληνική
πολυπολιτισµική κοινωνία.
Το ζήτηµα όµως των µοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης θα µας απασχολήσει
και στην επόµενη Ενότητα Β, στην οποία αναλύεται η εκπαιδευτική πράξη µε βάση
το υλικό που συλλέξαµε µέσω των ερωτηµατολογίου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Ανάλυση εµπειρικών στοιχείων των ερωτηµατολογίων
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων των
ερωτηµατολογίων οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι οι κύριες µεταβλητές, οι οποίες
εξετάζονται είναι ο χρόνος, η χώρα προέλευσης, η εθνοτική σύνθεση της οικογένειας,
η εθνικότητα, το σχολείο, το τµήµα κλπ., οι οποίες άλλες περισσότερο και άλλες
λιγότερο επηρεάζουν τις απαντήσεις του πληθυσµού που µελετάµε. Εκείνο, όµως,
που παρατηρήσαµε κατά την επεξεργασία των δεδοµένων είναι ότι η µεταβλητή
«βαθµίδα εκπαίδευσης» (Α’/θµια – Β’/θµια) δεν επηρεάζει τα δεδοµένα, επειδή εδώ
επεισέρχεται η µεταβλητή «χρόνος» η οποία, όπως προέκυψε, είναι µια από τις
κυρίαρχες µεταβλητές.
10. ∆ηµογραφικά στοιχεία των µελών του δείγµατος
Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφ. 8.3., η εµπειρική έρευνα επικεντρώνεται
στους παλιννοστούντες µαθητές των Σ.Π.Α., επειδή αφενός αυτοί οι µαθητές είναι η
κύρια αιτία ίδρυσης και λειτουργίας των συγκεκριµένων σχολείων και αφετέρου
επειδή αποτελούν την πλειοψηφία (71%) του συνολικού µαθητικού πληθυσµού των
Σ.Π.Α.
Στις αναλύσεις που ακολουθούν θα αναφερόµαστε παράλληλα στις
πληροφορίες που συλλέξαµε τόσο από τους µαθητές όσο και από τους γονείς και τους
δασκάλους, επειδή, όπως έχουµε υποστηρίξει στο κεφ. 8.4., τα ίδια πράγµατα που
ρωτάµε τους µαθητές ρωτάµε και τους γονείς και τους δασκάλους, αλλού πιο
αναλυτικά και αλλού πιο περιληπτικά, έτσι ώστε να θεωρηθεί κάθε παράµετρος από
τρεις οπτικές γωνίες.

10.1. Οι παλιννοστούντες µαθητές και οι γονείς τους
Κατανοµή των παλιννοστούντων µαθητών και των γονιών τους κατά
σχολείο τάξη και τµήµα:
Πίνακας 10.1: Κατανοµή του δείγµατος των παλιννοστούντων µαθητών κατά
σχολείο, τάξη και τµήµα.
Τάξη

∆' ∆ηµ.
Ε' ∆ηµ.
ΣΤ'
∆ηµ.
Α' Γυµν.
Β' Γυµν.
Γ' Γυµν.
Μερικό
Σύνολο
Γενικό
Σύνολο
Σύνολο
ανά
βαθµίδα

∆ηµ. Αλσούπολη
ς
52
E
AΓ

∆ηµ. Αµφιθέας
E

EA

AΓ

11
4
7

14
11
14

8

7
6
10

9
4
9

22

22

39

8

23

Γυµ.Βαρ
υµπόµπης
E
A
Γ

Γυµν. Ελληνικού
Σύνολ
ο
E

E
A

AE

A
Γ

T
Y
41
25
48

8
14
11
33

8
9
12
29

8
10
15
33

5
6
14
25

8
11
19

5
2
7

3

3

32
52
65
16353
10054

44

70
114

62

87
149

263
263

Από τον πίνακα 10.1., και ειδικότερα από τα επιµέρους σύνολα, µπορούµε,
καταρχήν, να διαπιστώσουµε ότι η πλειοψηφία των παλιννοστούντων µαθητών, 163
µαθητές (62%), παρακολουθούν ελληνόφωνα ή ελληνοαγγλικά τµήµατα, στα οποία
κύριο µέσο διδασκαλίας είναι η ελληνική γλώσσα. Στο σύνολο αυτό συγκαταλέγουµε
και τους παλιννοστούντες µαθητές που παρακολουθούν την Τάξη Υποδοχής (T.Y.),
καθώς και σε αυτή την τάξη η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται ως το µόνο µέσο
διδασκαλίας. Οι υπόλοιποι µαθητές του δείγµατός µας που είναι η µειοψηφία, 100
µαθητές (38%) παρακολουθούν αγγλοελληνικά ή αγγλόφωνα τµήµατα, στα οποία
κύριο µέσο διδασκαλίας είναι η αγγλική γλώσσα.
Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι, παρόλο που απευθυνόµαστε σε
ίσο αριθµό τάξεων τόσο στο δηµοτικό όσο και στο γυµνάσιο, οι περισσότεροι
µαθητές του δείγµατος, το 56% (149 µαθητές), είναι µαθητές γυµνασίου και οι
λιγότεροι µαθητές, το 44% (114 µαθητές), είναι µαθητές δηµοτικού. Τη διαπίστωση
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Ε= ελληνόφωνο τµήµα, ΕΑ= ελληνοαγγλικό τµήµα, ΑΕ= αγγλοελληνικό τµήµα, ΑΓ= αγγλόφωνο
τµήµα, ΤΥ= Τάξη υποδοχής
53
Σύνολο µαθητών που παρακολουθούν ελληνόφωνα (µαζί µε την Τάξη Υποδοχής) και
ελληνοαγγλικά τµήµατα.
54
Σύνολο µαθητών που παρακολουθούν αγγλοελληνικά και αγγλόφωνα τµήµατα.
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αυτή µπορούµε να τη συσχετίσουµε µε τη µείωση σε µια διαχρονική διάσταση του
µαθητικού δυναµικού των Σ.Π.Α. που παρατηρήσαµε στο κεφ. 9.4.2.
Τέλος, παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη συγκέντρωση παλιννοστούντων
µαθητών σηµειώνεται στο ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο των νοτίων προαστίων, της
Αµφιθέας και του Ελληνικού, αντίστοιχα. Αυτό µπορεί να είναι τυχαίο ή να σηµαίνει
ότι οι παλιννοστούντες προτιµούν τα νότια προάστια ως τόπο κατοικίας τους.
Πίνακας 10.2: Κατανοµή των παλιννοστούντων γονιών του δείγµατος κατά σχολείο,
τάξη και τµήµα.
Τάξη
∆' ∆ηµ.
Ε' ∆ηµ.
ΣΤ'
∆ηµ.
Α' Γυµν.
Β' Γυµν.
Γ' Γυµν.
Μερικό
Σύνολο
Γενικό
Σύνολο
Σύνολο
ανά
βαθµίδα

∆ηµ. Αλσούπολης
Ε55 ΑΓ
13
2
2

5
4
6

17

15

∆ηµοτικό
Αµφιθέας
Ε ΑΕ ΑΓ
9
9
1
0

2
8

32

7

7
49

81

Γυµ.Βαρυ
-µπόµπης
Ε
ΑΓ

Γυµνάσιο Ελληνικού
Σύνολο
Ε

ΕΑ

Α
Ε

ΑΓ

Τ
Υ

6
1
7

14

33
16
32
7
9
6
22

3
3
2
8

6
6
6
18

2
5
11
18

30

3
8
11
56

86

4
2
6

3
3

21
30
35
11356
5457
167
167

Σχετικά µε τους γονείς αν συγκρίνουµε τους πίνακες 10.1. και 10.2.
διαπιστώνουµε καταρχάς ότι το 63,5% του συνόλου των γονιών του δείγµατος (167
από 263 γονείς) που τα παιδιά τους παρακολουθούν τα δύο ∆ηµοτικά και τα δύο
Γυµνάσια Σ.Π.Α. συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι
γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν ελληνόφωνα τµήµατα ανταποκρίθηκαν σε
µεγαλύτερο ποσοστό στην έρευνα (67,6%) από ό,τι οι γονείς που τα παιδιά τους
παρακολουθούν αγγλόφωνα τµήµατα (32,4%). Ακόµη, οι γονείς που τα παιδιά τους
παρακολουθούν δηµοτικό συµµετείχαν περισσότερο στην έρευνα από τους γονείς που
τα παιδιά τους παρακολουθούν γυµνάσιο. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των γονιών που
ανά σχολείο συµπλήρωσε τα ερωτηµατολόγια είναι: το 66,6% των γονιών του
∆ηµοτικού Αλσούπολης, το 70% των γονιών του ∆ηµοτικού Αµφιθέας, το 48,3% των
γονιών του Γυµνασίου Βαρυµπόµπης και 60,8% των γονιών του Γυµνασίου
Ελληνικού.
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Ε= ελληνόφωνο τµήµα, ΕΑ= ελληνοαγγλικό τµήµα, ΑΕ= αγγλοελληνικό τµήµα, ΑΓ= αγγλόφωνο
τµήµα, ΤΥ= Τάξη υποδοχής
56
Σύνολο γονέων που τα παιδιά τους παρακολουθούν ελληνόφωνα (µαζί µε την Τάξη Υποδοχής) και
ελληνοαγγλικά τµήµατα.
57
Σύνολο γονέων που µας απάντησαν στα ερωτηµατολόγια και τα παιδιά τους παρακολουθούν
αγγλοελληνικά και αγγλόφωνα τµήµατα.
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Φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Όσον αφορά στο φύλο τα αγόρια
είναι λίγο περισσότερα από τα κορίτσια, αντίθετα µε τη γενικότερη σύνθεση του
ελληνικού πληθυσµού. Έτσι έχουµε 138 αγόρια (52,5%) και 125 κορίτσια (47,5%).

Πίνακας 10.3: Κατανοµή των παλιννοστούντων µαθητών του δείγµατος κατά
ηλικία.

Ηλικία
9-10 χρονών
11-12 χρονών
13-14 χρονών
15-16 χρονών
17-18 χρονών
∆εν απάντησαν
Σύνολο

Πλήθος Μαθητών
39
61
83
70
4
6
257

Έγκυρο Ποσοστό
15,2%
23,7%
32,3%
27,3%
1,5%
100%

Η ηλικία των παιδιών του δείγµατος κυµαίνεται από 9 ως 18 χρονών. Τακτική
των σχολείων είναι να εγγράφουν τα παιδιά στις τάξεις που αντιστοιχούν στην ηλικία
τους, πράγµα που τηρείται µε µια µικρή απόκλιση 1,5%, καθώς βρίσκουµε µαθητές
που ηλικιακά θα έπρεπε να φοιτούν στο λύκειο και φοιτούν στο γυµνάσιο.
Για την οικογενειακή κατάσταση των παλιννοστούντων µαθητών έχουµε
πληροφόρηση και από τους ίδιους τους µαθητές και από τους γονείς τους.
Από τους µαθητές µαθαίνουµε ότι οι οικογένειες του 78,5% των µαθητών
είναι πυρηνικού τύπου, ενώ το 20% βιώνει συνθήκες µονογονεϊκής οικογένειας.
Ακόµη 1,6% των παιδιών µάς δήλωσε ότι ζει στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς του, µε
τα αδέλφια του ή τους παππούδες του ή µε άλλους συγγενείς.
Ανάλογα, για τη δοµή της οικογένειας οι γονείς µάς δήλωσαν ότι όλη η
οικογένεια ζει µαζί σε ποσοστό 73,7% (παρατηρείται διαφορά 5 ποσοστιαίων
µονάδων από αυτό που µας δήλωσαν οι µαθητές), ενώ το υπόλοιπο 23% των γονιών
µάς δήλωσε ότι η οικογένειά τους είναι µονογονεϊκού τύπου. Συγκεκριµένα, 6% των
γονιών είναι παντρεµένοι αλλά δεν ζουν µαζί, 7,8% είναι διαζευγµένοι, 1,8% ζουν εν
διαστάσει και σε ποσοστό 8,4% - που είναι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό για τη
συγκεκριµένη οµάδα - ο ένας από τους δύο γονείς έχει πεθάνει.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών, 20%
σύµφωνα µε τα λεγόµενα των ίδιων ή 23% σύµφωνα µε τους γονείς, ζουν σε πλαίσια
µονογονεϊκών οικογενειών. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο στην πορεία της
έρευνας θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε βαθύτερα.
Σε ερώτηση που θέσαµε στους γονείς για το πόσα παιδιά έχουν διαπιστώσαµε
ότι το 53,9% των παλιννοστούντων οικογενειών έχει δύο παιδιά, ενώ ένα αρκετά
µεγάλο ποσοστό των οικογενειών, 34,1%, έχει τρία παιδιά και ακολουθεί το 9,6%
των οικογενειών µε ένα παιδί και το 2,4% µε τέσσερα παιδιά.
Χώρες προέλευσης και χώρες καταγωγής. Όσον αφορά στις χώρες
προέλευσης διαπιστώνουµε ότι ένα υψηλό ποσοστό του δείγµατός µας, 84,2% για
τους µαθητές, 82% για τους πατεράδες και 84,3% για τις µητέρες, προέρχεται από τις
παραδοσιακές αγγλόφωνες χώρες (Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ν. Αφρική) που στις
δεκαετίες κυρίως του 1950 και του 1960 (κεφ.6.1.) δέχτηκαν το µεγαλύτερο όγκο της
ελληνικής υπερπόντιας µετανάστευσης (βλ. και πίνακα 9.2.α,β,γ του κεφ. 9.4.2. στους
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οποίους φαίνονται οι χώρες προέλευσης του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α. κατά
σχολείο και σχολικό έτος).
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουµε τις χώρες προέλευσης που µας
δήλωσαν οι ίδιοι µαθητές στο µεν πίνακα 10.4. αναλυτικά, στο δε πίνακα 10.5.
συγκεντρωτικά.
Πίνακας 10.4.: Αναλυτική παρουσίαση των χωρών προέλευσης των παλιννοστούντων
µαθητών.

Χώρες

Πλήθος µαθητών
Καναδάς
35
Η.Π.Α.
123
Φιλιππίνες
2
Αιθιοπία
1
Ταϊλάνδη
1
Αυστραλία
18
Ν. Αφρική
26
Ελλάδα
2
Κούβα
2
Σαουδική Αραβία
1
Μεγάλη Βρετανία
18
Ιράκ
2
Γερµανία
2
Λίβανος
4
Μεξικό
1
Αφρική
1
Σουηδία
2
Ρωσία
5
Ολλανδία
1
Μάλτα
2
Γαλλία
1
Ζαΐρ
1
Αλβανία
3
Καζακστάν
1
Ουκρανία
1
Ελβετία
1
Τουρκία
1
Πολωνία
2
Νέα Ζηλανδία
2
Αλγερία
1
Σύνολο
263

Ποσοστό
13,3%
46,6%
0,8%
0,4%
0,4%
6,8%
9,9%
0,8%
0,8%
0,4%
6,8%
0,8%
0,8%
1,5%
0,4%
0,4%
0,8%
1,9%
0,4%
0,8%
0,4%
0,4%
1,1%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,8%
0,8%
0,4%
100%
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Πίνακας 10.5: Συγκεντρωτική παρουσίαση των χωρών προέλευσης των
παλιννοστούντων µαθητών κατά ηπείρους ή πιο δηµοφιλείς χώρες.
Χώρες προέλευσης
Η.Π.Α.
Καναδάς
Αυστραλία
Ν. Αφρική
Μ. Βρετανία
Υπ. Αµερικής
Υπ. Αφρικής
Ασία
Αλβανία
Χώρες πρώην Σ.Ε.
Υπ. Ευρώπης
Σύνολο

Πλήθος µαθητών
123
35
20
26
18
3
5
10
3
7
13
263

Ποσοστά
46,6%
13,3%
7,6%
9,9%
6,8%
1,2%
2,0%
3,8%
1,1%
2,7%
6,0%
100%

Παραδοσιακές
Αγγλόφωνες Χώρες
222 ή 84,2%

Υπόλοιπες χώρες
41 ή 16,8%

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει, επίσης, ότι η πλειοψηφία του
µαθητικού πληθυσµού των σχολείων που µελετάµε προέρχεται ουσιαστικά από τις
Η.Π.Α. σε ποσοστό 46,6%. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί ότι η κυρίαρχη µη
ελληνογενής κουλτούρα που διέπει τη σχολική ζωή των Σ.Π.Α. είναι η αµερικάνικη,
αφενός λόγω της αριθµητικής υπεροχής των µαθητών που προέρχονται από τις
Η.Π.Α. και αφετέρου λόγω της επίδρασης που ασκεί ο αµερικάνικος πολιτισµός στην
παρούσα ιστορική συγκυρία.
Από τους µαθητές το 14,3% µάς δήλωσαν ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και το
72,1% στις παραδοσιακές αγγλόφωνες χώρες. Αντίθετα στην περίπτωση των γονιών
τους, το ποσοστό γέννησης στην Ελλάδα στην περίπτωση του πατέρα ανέρχεται στο
78,7%, ενώ της µητέρας κρατιέται αναλογικά σε χαµηλά επίπεδα στο 48,1%. 31,5%
των µητέρων δηλώνουν ότι έχουν γεννηθεί σε αγγλόφωνες χώρες.
Στην ερώτηση που θέσαµε τόσο στους µαθητές όσο και στους γονείς τους για
την καταγωγή τους διαπιστώσαµε ότι η ελληνική καταγωγή της οικογένειας που
παλιννόστησε ανάγεται στην συντριπτική πλειοψηφία της στον πατέρα. Οι µαθητές
µας δήλωσαν για τους γονείς τους ότι, σε ποσοστό 87,4% οι πατεράδες και 59,5% οι
µητέρες, έχουν ελληνική καταγωγή, ενώ το 24,8% των µητέρων έχει αλλοδαπή
καταγωγή. Οι δείκτες αυτοί αλλάζουν λίγο στις πληροφορίες που παίρνουµε από τους
ίδιους τους γονείς. Έτσι, το 88% των πατεράδων και το 64,4% των µητέρων µάς
δήλωσαν ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτή η απόκλιση ερµηνεύεται από το
γεγονός ότι δεν απάντησαν όλοι οι γονείς των µαθητών του δείγµατος στη σχετικό
ερωτηµατολόγιό µας.
Στο σηµείο αυτό παρατηρείται κάτι που έχει παρατηρηθεί σε κάθε
µεταναστευτική κίνηση, ότι δηλαδή οι άνδρες είναι κυρίως αυτοί που παντρεύονται
αλλοδαπές γυναίκες.
Κάτι άλλο που προκύπτει από αυτή την ερώτηση είναι ότι οι 141 µαθητές
(53,6%) είναι παιδιά µεικτών γάµων, ενώ στους υπόλοιπους 122 µαθητές (46,4%) οι
γονείς τους είναι και οι δύο Έλληνες. Η παράµετρος αυτή, το αν δηλαδή το παιδί
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προέρχεται από µικτό γάµο ή όχι, είναι δυνατόν να επηρεάζει τη στάση των µαθητών,
πράγµα που θα το διερευνήσουµε στην πορεία της έρευνας.
Χρόνος παραµονής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τις
δηλώσεις τόσο των µαθητών όσο και των γονιών τους, η πλειοψηφία των οικογενειών
που τα παιδιά τους φοιτούν στα Σ.Π.Α. έχει παλιννοστήσει την τελευταία πενταετία.
Συγκεκριµένα, τα ποσοστά που µας δήλωσαν είναι 78,3% των µαθητών, 70,9% των
µητέρων και 56,4% των πατεράδων. Το χαµηλό ποσοστό των πατεράδων σε σχέση µε
εκείνο των παιδιών και των µητέρων δείχνει µία τάση να επιστρέφει πρώτα ο πατέρας
και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, αφού ίσως τακτοποιηθεί, να επιστρέφει η
υπόλοιπη οικογένεια, η µητέρα µε τα παιδιά. Μάλιστα παρατηρούµε ότι οι πατεράδες
σε ποσοστό 77,1% δηλώνουν ότι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα την τελευταία
δεκαετία.
Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι ένα ποσοστό
22,5% των µαθητών µάς δήλωσε ότι βρίσκονται στην Ελλάδα από λίγους µήνες µέχρι
ένα χρόνο (βλ. πίνακα 10.6). ∆ύο χρόνια παραµονής στην Ελλάδα µάς δήλωσε ότι
έχει το 15,2% των µαθητών, 3 χρόνια το 15,6% των µαθητών, 4 χρόνια το 14% και 5
χρόνια το 10,5% των µαθητών.
Μία εποπτική εικόνα του χρόνου παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα µας
παρέχει ο πίνακας 10.6.
Πίνακας 10.6: Χρόνια παραµονής των παλιννοστούντων µαθητών στην Ελλάδα.
Χρόνια Παραµονής
Κάποιους µήνες - 1 χρόνο
2 χρόνια
3 χρόνια
4 χρόνια
5 χρόνια

Πλήθος µαθητών
56
39
38
35
27

Ποσοστά
22,5%
15,7%
15,3%
14,1%
10,8%
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19

7,6%

12

4,8%

23

9,2%

14

319

Σύνολο

263

100%

Για τους λόγους της επιστροφής της οικογένειας των παλιννοστούντων στην
Ελλάδα ρωτήσαµε τους γονείς, οι οποίοι µας απάντησαν σε ποσοστό 42,3% ότι
υποκινήθηκαν από οικογενειακούς λόγους, όπως διαζύγιο, θάνατος, αλλά και για να
είναι κοντά στους παππούδες και στην ευρύτερη οικογένεια. Ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό των οικογενειών 23,4% µας δήλωσε ότι οδηγήθηκαν στην παλιννόστηση
από νοσταλγία για τη Ελλάδα και προκειµένου τα παιδιά τους να αποκτήσουν
ελληνική ταυτότητα. Ακολουθούν µε 12,4% επαγγελµατικοί λόγοι και αµέσως µετά
ως αιτία παλιννόστησης αναφέρεται, µε ποσοστό 10,2%, ο ελληνικός τρόπος ζωής
και οι «ελληνικές οικογενειακές και πολιτισµικές αξίες που δεν υπάρχουν στο
εξωτερικό». Τέλος, ένα 8% των οικογενειών επέστρεψε λόγω των ασφαλέστερων
συνθηκών ζωής που εξασφαλίζει η Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες χώρες.
Σε ερώτηση που θέσαµε τόσο στους µαθητές όσο και στους γονείς τους για το
πόσα χρόνια έχουν ζήσει στο εξωτερικό (βλ. πίνακα 10.7) διαπιστώσαµε ότι η
πλειοψηφία των γονιών, ο πατέρας σε ποσοστό 66% και η µητέρα σε ποσοστό
63,4%, έχει ζήσει από 12-30 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ τα παιδιά σε πλειοψηφικό
ποσοστό 62,1% έχουν ζήσει στο εξωτερικό από 6-11 χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι οι
οικογένειες των παλιννοστούντων που τα παιδιά τους φοιτούν στα Σ.Π.Α., έχουν
ζήσει αρκετά χρόνια στις χώρες προέλευσής τους, µε αποτέλεσµα να έχουν γνωρίσει
αρκετά καλά τον πολιτισµό τους και ενδεχοµένως να έχουν αποµακρυνθεί αρκετά
από τον ελλαδικό πολιτισµό.
Πίνακας 10.7: Χρόνια παραµονής των παλιννοστούντων µαθητών και των γονιών
τους στο εξωτερικό.

Χρόνια
0-2
3-5
6-8
9-11
12-17
18-23
24-30
31-48
Χωρίς
απάντηση
Σύνολο

Μαθητές
Πλήθος
Ποσοστό
9
3,8%
35
14,6%
66
27,5%
83
34,6%
47
17,8%

23
240

Πατέρας
Πλήθος
Ποσοστό
9
6,1%
8
5,4%
7
4,8%
7
4,8%
31
21,1%
26
17,7%
40
27,2%
19
12,9%
20
147

Μητέρα
Πλήθος
Ποσοστό
2
1,3%
3
2%
4
2,7%
8
5,3%
30
20%
34
22,7%
31
20,7%
38
25,3%
17
150

Σχολική κατάσταση των µαθητών. α)Στις χώρες προέλευσης: Στην
ερώτηση που θέσαµε στους µαθητές σχετικά µε το αν παρακολούθησαν σχολείο στη
Χ.Π. οι 224 µαθητές ή το 84,8% µας απάντησαν θετικά. Ειδικότερα, οι τύποι
σχολείων που παρακολούθησαν οι µαθητές του δείγµατός µας φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα 10.8.
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Πίνακας 10.8: Κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού ανάλογα µε τον τύπο
σχολείου που παρακολούθησε στο εξωτερικό.

Τύπος Σχολείου
Ελληνόφωνο σχολείο
Αγγλόφωνο σχολείο
Άλλο σχολείο
Ελληνόφωνο & Αγγλόφωνο
Ελληνόφωνο & Άλλο
Αγγλόφωνο & Άλλο
Ελληνόφωνο & Αγγλόφωνο & Άλλο
Σύνολο

Πλήθος µαθητών
5
92
32
89
2
2
2
224

Ποσοστό
1,9%
34,9%
12,1%
33,8%
0,7%
0,7%
0,7%
84,8%

Από αυτόν προκύπτει ότι οι περισσότεροι µαθητές, 92 µαθητές ή 34,9%,
παρακολούθησαν µόνο αγγλόφωνο σχολείο, ενώ αµέσως µετά ακολουθούν οι
µαθητές που παρακολουθούσαν παράλληλα αγγλόφωνο και ελληνόφωνο σχολείο σε
ποσοστό 33,8% ή 89 µαθητές. Σε πολύ µικρότερο ποσοστό 12,1% κάποιοι µαθητές
µας δήλωσαν ότι παρακολούθησαν κάποιο άλλο σχολείο, στο οποίο η κύρια γλώσσα
διδασκαλίας και επικοινωνίας δεν ήταν ούτε τα αγγλικά ούτε τα ελληνικά. Προφανώς
πρόκειται για τους µαθητές που δεν ζούσαν σε αγγλόφωνη χώρα προέλευσης.
Επίσης, διαπιστώσαµε ότι από το σύνολο των παιδιών που παρακολούθησαν
σχολείο στις Χ.Π., τα 184 παιδιά (82,5%) φοίτησαν γενικά σε αγγλόφωνα σχολεία
και η πλειοψηφία από αυτούς, δηλαδή το 97,3%, ξεκίνησε το συγκεκριµένο τύπο
σχολείου από την πρώτη τάξη του δηµοτικού. Από σχετική ερώτηση που απευθύναµε
στους µαθητές πληροφορηθήκαµε, επίσης, ότι το 17,4% των παραπάνω µαθητών
παρακολούθησε για 4 χρόνια αγγλόφωνο σχολείο, το 16,8% για 3 χρόνια, το 15,8%
για 2 χρόνια, το 14,7% για 5 χρόνια και το 12,5% για 6 χρόνια. Θα λέγαµε, λοιπόν,
ότι τα παιδιά των παλιννοστούντων παρακολούθησαν αγγλόφωνα ηµερήσια σχολεία
για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα, ώστε να µάθουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.
Ελληνόφωνο σχολείο παρακολούθησαν συνολικά 98 παιδιά (43,9%), από τα
οποία το 86,7% ξεκίνησε το σχολείο από την πρώτη τάξη του δηµοτικού και το
23,5% των µαθητών παρακολούθησε το συγκεκριµένο τύπο για 1 χρόνο, το 29,6%
για 2 χρόνια, το 17,3% για 3 χρόνια και το 13,3% για 4 χρόνια. Βλέπουµε, δηλαδή,
ότι η πλειοψηφία των µαθητών που παρακολούθησε ελληνόφωνο σχολείο φοίτησε σε
αυτό από 1-2 χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η πλειοψηφία των
ελληνόφωνων σχολείων του εξωτερικού δεν είναι ηµερήσια σχολεία, όπως τα
αγγλόφωνα, αλλά οι µαθητές φοιτούν σε αυτά για κάποιες ώρες την εβδοµάδα,
συνήθως απογευµατινές ή το Σάββατο, µε αποτέλεσµα ο χρόνος που ανέφεραν οι
µαθητές ότι διέθεσαν για την ελληνόγλωσση εκπαίδευσή τους να µην επαρκεί, για να
µάθουν την ελληνική γλώσσα.
Τέλος, 39 συνολικά µαθητές ελληνικής καταγωγής (17,5%) δήλωσαν ότι
φοίτησαν σε σχολείο, όπου η κύρια γλώσσα διδασκαλίας δεν ήταν ούτε τα αγγλικά
ούτε τα ελληνικά. Και εδώ η πλειοψηφία (92,1%) των µαθητών ξεκίνησε το
συγκεκριµένο σχολείο από την πρώτη τάξη του δηµοτικού και φοίτησε για 3-6
χρόνια.
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι από τους µαθητές που παρακολούθησαν σχολείο στις
Χ.Π., όλοι παρακολούθησαν τα κανονικά σχολεία των χωρών στους οποίες ζούσαν
(82,5% των µαθητών παρακολούθησαν αγγλόφωνα σχολεία και το υπόλοιπο 17,5%
σχολεία µε γλώσσα διδασκαλίας τη κύρια γλώσσα της χώρας που ζούσαν και που
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ήταν άλλη από την Αγγλική) και λιγότεροι από τους µισούς µαθητές 43,9% µαθητές
παρακολούθησαν ελληνόφωνα σχολεία στις Χ.Π., στην πλειοψηφία τους για 1-2
χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι η γνώση στην ελληνική γλώσσα των παλιννοστούντων
µαθητών που πρωτοέρχονται στην Ελλάδα αναµένεται να είναι πολύ περιορισµένη.
β)Στην Ελλάδα: Σε ερώτηση που θέσαµε, στους µαθητές, για το πόσα χρόνια
παρακολουθούν Σ.Π.Α. το 31% µας δήλωσε για 1 χρόνο. Προχωρώντας πιο
διερευνητικά επικεντρωθήκαµε στην κίνηση των µαθητών για κάθε σχολείο
ξεχωριστά και προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 10.9: Χρόνια φοίτησης των παλιννοστούντων µαθητών κατά Σχολείο
Παλιννοστούντων Αττικής.
Χρόνια
Φοίτησης

1
2
3
4
5
6
7
8
Σύνολο

∆ηµοτικό
Αλσούπολης
Πλήθος/Ποσοστό

15
10
3
9
1
4

∆ηµοτικό
Αµφιθέας
Πλήθος/Ποσοστό

35,7%
23,8%
7,1%
21,4%
23,8%
9,5%

42

20
5
16
12
9
6

Γυµνάσιο
Βαρυµπόµπης
Πλήθος/Ποσοστό

29,4%
7,1%
23,5%
17,6%
13,2%
8,8%

25
13
10
3
4
2
2
1
60

68

Γυµνάσιο
Ελληνικού
Πλήθος/Ποσοστό

41,7%
21,7%
16,7%
5%
6,7%
3,3%
3,3%
1,7%

22
20
25
8
3
4
1
2
85

25,8%
23,5%
29,4%
9,4%
3,5%
4,7%
1,1%
2,3%

Πίνακας 10.10: Χρόνια φοίτησης των παλιννοστούντων µαθητών των
∆ηµοτικών58 Σ.Π.Α. κατά τάξη.

Τάξεις
∆’ τάξη
Ε’ τάξη
ΣΤ’
τάξη
Σύνολο

1 χρόνο
11
5
19

2χρόνια
9
2
4

3χρόνια
5
4
10

4χρόνια
14
5
2

5χρόνια
8
2

6χρόνια
10

Σύνολο
39
24
47

35

15

19

21

10

10

110

58

Η ερώτηση σχετικά µε τα χρόνια φοίτησης στα Σ.Π.Α. δεν έγινε κατανοητή από κάποιους µαθητές
των γυµνασίων, µε αποτέλεσµα να µην συµπεριλάβουµε τις απαντήσεις τους στο συγκεκριµένο πίνακα
και να περιοριστούµε µόνο στους µαθητές του δηµοτικού.
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Τόσο, λοιπόν, ο πίνακας 10.9 όσο και ο πίνακας 10.10, ενισχύουν την
υπόθεση που διαφαίνεται και από τον πίνακα 10.6, ότι δηλαδή υπάρχει µια τάση
διαρροής των µαθητών µετά τον πρώτο χρόνο φοίτησής τους στα Σ.Π.Α. Αυτό
παρατηρείται έντονα στο Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης, σύµφωνα µε τον πίνακα 10.9,
καθώς η µείωση των µαθητών κατά την προαγωγή τους από την πρώτο στον δεύτερο
χρόνο φοίτησης είναι απότοµη και αξιοσηµείωτη. Βέβαια εδώ θα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι µεταξύ των άλλων αιτιών για τη διαρροή των µαθητών από το
συγκεκριµένο σχολείο θεωρούµε και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το σχολείο,
πράγµα που έχουµε ήδη συζητήσει στο κεφ. 9.2. Αλλά και στα δύο ∆ηµοτικά,
σύµφωνα και µε τον πίνακα 10.10, παρατηρείται µια σηµαντική πτώση του αριθµού
των µαθητών από τον πρώτο χρόνο φοίτησης στο δεύτερο. Από το δεύτερο, όµως,
χρόνο και έπειτα ο πληθυσµός τους φαίνεται να παραµένει σχετικά σταθερός.
Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η κίνηση των µαθητών στο Γυµνάσιο
Ελληνικού, σύµφωνα µε την οποία το πλήθος των µαθητών παραµένει σταθερό στα
τρία χρόνια διάρκειας αυτής της βαθµίδας. Αιτία αυτής της σταθερότητας ίσως να
είναι το µεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών µαθητών που φοιτά στο συγκεκριµένο
σχολείο (βλ. πίνακα 9.3.β). Ωστόσο το γεγονός είναι ότι στο σχολείο αυτό δεν
παρατηρείται διαρροή µαθητών.
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι ο µαθητικός πληθυσµός των Σ.Π.Α. κατά τη
µετάβασή του από τον πρώτο στο δεύτερο χρόνο φοίτησης παρουσιάζει µία κάµψη.
Από το δεύτερο, όµως, χρόνο και έπειτα, λαµβάνοντας υπόψη και τις διαπιστώσεις
του κεφαλαίου 9.4.2. σύµφωνα µε τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη
διαρροή κατά τη µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, θα λέγαµε
ότι οι µαθητές των Σ.Π.Α. παραµένουν στα σχολεία για τα επόµενα σχολικά τους
χρόνια – µε εξαίρεση, ίσως, το Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης στο οποίο αποδίδουµε τη
διαρροή του πληθυσµού του σε εξωγενείς παράγοντες.
Γραµµατικές γνώσεις και επάγγελµα των γονιών.
Πίνακας 10.11: Γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και της µητέρας.
Επίπεδα
Εκπαίδευσης
Ανώτατη Εκπ/ση
Ανώτερη Εκπ/ση
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος Τάξεων
Γυµνασίου
Απόφοιτος ∆ηµοτικού
Σύνολο
Χωρίς απάντηση

Πατέρας
Πλήθος
Ποσοστό
42
28,2%
21
14,1%
58
38,9%
14
9,4%
14
149
18

9,4%
100%

Μητέρα
Πλήθος
Ποσοστό
32
20,5%
31
19,9%
71
45,5%
7
4,5%
15
156
11

9,6%
100%

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι γραµµατικές γνώσεις της
πλειοψηφίας των γονιών είναι σε καλά επίπεδα, δεδοµένου ότι 42,3% των πατεράδων
και 40,4% των µητέρων έχει µόρφωση τριτοβάθµιας (ανώτερης και ανώτατης)
εκπαίδευσης.
Πίνακας 10.12: Επαγγελµατική απασχόληση του πατέρα στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα.
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Επαγγέλµατα
Επιστηµονικά και
ελευθέρια επαγγέλµατα
∆ιευθύνοντες και ανώτερα
διοικητικά στελέχη
Υπάλληλοι γραφείου
Έµποροι και πωλητές
Παροχή υπηρεσιών
Αγροτικές εργασίες
Τεχνίτες και εργάτες
Ένοπλες δυνάµεις
Συνταξιούχοι
Άνεργοι

Σύνολο

Εξωτερικό
Πλήθος
Ποσοστό
Ανδρών
35
23,2%

Ελλάδα
Πλήθος
Ποσοστό
Ανδρών
30
21,3%

4

2,6%

7

5,0%

4
35
25
1
41
4
1
1
151

1,6%
23,2%
16,6%
0,7%
27,2%
2,6%
0,7%
0,7%

3
31
14
2
39
2
7
6
141

2,1%
22,0%
9,0%
1,4%
27,7%
1,4%
5,0%
4,35

Αναφορικά µε το επάγγελµα των γονιών διαπιστώνουµε σηµαντικές διαφορές
µεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια. Οι άνδρες
οµογενείς είτε ως µετανάστες είτε ως παλιννοστούντες, απασχολούνται κυρίως ως
τεχνίτες και εργάτες, εν συνεχεία σε επιστηµονικά και ελευθέρια επαγγέλµατα, καθώς
ένα σηµαντικό ποσοστό έχει παρακολουθήσει τριτοβάθµια εκπαίδευση, και τέλος ως
έµποροι και πωλητές.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι διπλασιάζεται το ποσοστό των παλιννοστούντων
που δουλεύουν ως διευθυντικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη στην Ελλάδα, ενώ
µειώνεται το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών και
αυξάνονται τα ποσοστά των συνταξιούχων και των ανέργων που κατέχουν το 5% και
4,3%, αντίστοιχα.
Πίνακας 10.13: Επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα.
Επαγγέλµατα
Επιστηµονικά και
ελευθέρια επαγγέλµατα
∆ιευθύνοντες και ανώτερα
διοικητικά στελέχη
Υπάλληλοι γραφείου
Έµποροι και πωλητές
Παροχή υπηρεσιών
Τεχνίτες και εργάτες
Συνταξιούχοι
Οικιακά
Άνεργοι

Σύνολο

Εξωτερικό
Πλήθος
Ποσοστό
Γυναικών
30
19,1%

Ελλάδα
Πλήθος
Ποσοστό
Γυναικών
20
12,6%

3

1,9%

1

0,6%

34
23
14
2
2
48
157

21,7%
14,6%
8,9%
1,3%
1,9%
30,6%
-

12
20
6
3
3
93
1
159

7,5%
12,6%
3,8%
1,9%
1,9%
58,5%
0,6 %
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∆ιαφορές παρατηρούµε στα επαγγέλµατα που ασκεί η µητέρα στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, στο εξωτερικό σε ποσοστό 30,6% δεν δούλευε,
αλλά ήταν νοικοκυρά, ενώ σε ποσοστό 14,6% ήταν απασχολούµενη στην παροχή
υπηρεσιών. Γυρίζοντας στην Ελλάδα τα παραπάνω ποσοστά αλλάζουν σηµαντικά.
Καταρχάς περισσότερες από τις µισές µητέρες (58,5%) απασχολούνται πλέον µε το
νοικοκυριό και σε ποσοστά 12,6% απασχολούνται είτε µε τα επιστηµονικά και
ελευθέρια επαγγέλµατα είτε µε το εµπόριο και τις πωλήσεις. Σε όλους τους άλλους
τοµείς η παρουσία της µητέρας είναι µηδαµινή. Συγκρινόµενες οι γυναίκες µε τους
άνδρες, φαίνεται να µειονεκτούν µε την έννοια ότι η παλιννόστηση µάλλον οδηγεί τις
γυναίκες σε µια επαγγελµατική υποβάθµιση ή σε περιορισµό στα οικιακά.
Αν την επαγγελµατική δραστηριότητα των παλιννοστούντων στην Ελλάδα τη
συσχετίσουµε µε το χώρο που την ασκούν, θα διαπιστώσουµε ότι οι παλιννοστούντες
δουλεύουν κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα και στην αυτοαπασχόληση. Συγκεκριµένα, οι
άνδρες σε ίσο ποσοστό 41,7% απορροφούνται είτε από τον ιδιωτικό τοµέα είτε
ανοίγουν δικές τους δουλειές, καθώς οι µισοί από αυτούς είναι έµποροι, και µόνο σε
ποσοστό 16,5% απορροφούνται από το δηµόσιο τοµέα.
Όσον αφορά στις γυναίκες αυτές απασχολούνται κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα
σε ποσοστό 53,4% και αµέσως µετά σε εξίσου υψηλό ποσοστό 32,8% σε δικές τους
δουλειές, ενώ στο δηµόσιο τοµέα δουλεύει µόλις το 13,8% των γυναικών το οποίο
αντιστοιχεί σε γυναίκες που ασχολούνται µε επιστηµονικά και ελευθέρια
επαγγέλµατα.
Συνοψίζοντας αυτή την ενότητα διαπιστώσαµε σχετικά µε την κατανοµή των
παλιννοστούντων µαθητών του δείγµατος στα Σ.Π.Α. ότι η πλειοψηφία τους
παρακολουθεί ελληνόφωνα τµήµατα και είναι µαθητές γυµνασίου.
Ως προς το φύλο η πλειοψηφία του δείγµατος είναι αγόρια και αντιστοιχεί
στην ηλικία των 13-14 χρονών και ως προς την οικογενειακή κατάσταση των
µαθητών φάνηκε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό βιώνει συνθήκες µονογονεϊκής
οικογένειας.
Επίσης, διαπιστώσαµε ότι οι χώρες προέλευσης και χώρες γέννησης της
πλειοψηφίας των παλιννοστούντων µαθητών είναι οι αγγλόφωνες χώρες, και κυρίως
οι Η.Π.Α., παρόλο που οι περισσότεροι µαθητές δηλώνουν Έλληνες ως προς την
καταγωγή, η οποία ανάγεται στην συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών στον πατέρα.
Ωστόσο, περισσότερα από τα µισά παιδιά του δείγµατος προέρχονται από µικτούς
γάµους, όπου συνήθως η µητέρα είναι µη ελληνικής καταγωγής.
Επιπλέον φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παλιννοστούντων οικογενειών που
τα παιδιά τους φοιτούν στα Σ.Π.Α. έχει παλιννοστήσει την τελευταία πενταετία, ενώ
περίπου τη µισή ζωή τους την έχουν ζήσει στο εξωτερικό.
Σχετικά µε τη σχολική κατάσταση των παλιννοστούντων µαθητών στις χώρες
προέλευσης, διαπιστώσαµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών
παρακολούθησε αγγλόφωνο σχολείο και λιγότεροι από τους µισούς µαθητές
παρακολούθησαν ελληνόφωνο σχολείο για 1-2 χρόνια. Όσον αφορά στη σχολική
κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα παρατηρούµε µε επιφύλαξη µια τάση διαρροής
των µαθητών κατά τη µετάβασή τους από τον πρώτο χρόνο φοίτησής τους στο
δεύτερο, ενώ από το δεύτερο χρόνο και έπειτα το πλήθος των µαθητών παρουσιάζει
µια σχετική σταθερότητα.
Τέλος, όσον αφορά στις γραµµατικές γνώσεις των γονιών διαπιστώνουµε ότι
µια σηµαντική µερίδα έχει δεχτεί µόρφωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ ως προς
την επαγγελµατική απασχόληση του άνδρα δεν υπάρχουν διαφορές ως µετανάστης
στο εξωτερικό και ως παλιννοστούντας στην Ελλάδα. ∆ιαφορές παρουσιάζει η
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γυναίκα, καθώς επιστρέφοντας στην Ελλάδα περισσότερο ασχολείται µε το
νοικοκυριό σε ποσοστό 58,5%.
10.2. Οι εκπαιδευτικοί
∆ηµογραφικά στοιχεία: Από τους 68 εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας η
συντριπτική πλειοψηφία 52 εκπαιδευτικοί (76,5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι 16
(23,5%) είναι άνδρες. Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν το
ερωτηµατολόγιο είναι οι εξής:
- 16 ή 24,2% δάσκαλοι,
- 23 ή 34,8% φιλόλογοι,
- 11 ή 16,7% καθηγητές αγγλικών,
- 8 ή 12,1 % µαθηµατικοί,
- 2 ή 3% χηµικοί,
- 2 ή 3% φυσικοί,
- 2 ή 3% γυµναστές
- 1 ή 1,5% γεωλόγοι και
- 1 ή 1,5% οικονοµολόγοι.
Όσον αφορά στο υπηρεσιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών τα 2/3, δηλαδή 49
εκπαιδευτικοί ή 72,1%, είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και το υπόλοιπο 1/3, δηλαδή 19
εκπαιδευτικοί, είναι αναπληρωτές. Επίσης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 37,4%
έχει εµπειρία προϋπηρεσίας από 6-10 χρόνια και 24% έχει προϋπηρεσία από 1-5
χρόνια, ενώ πάνω από 16 χρόνια προϋπηρεσίας έχει το 12% των εκπαιδευτικών. Από
τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στην πλειοψηφία του το εκπαιδευτικό προσωπικό
των Σ.Π.Α. είναι µόνιµοι υπάλληλοι µε µια προϋπηρεσία άνω των 5 χρόνων.
Πρόκειται, δηλαδή, για έµπειρο και µόνιµο προσωπικό.
Από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος µόνο 12 ή 17,9% έχουν υπηρετήσει
στο εξωτερικό στην συντριπτική τους πλειοψηφία (85%) σε αγγλόφωνες χώρες
(ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδά, Αυστραλία) και κατά κανόνα από 1-3 χρόνια.
Κατάρτιση των εκπαιδευτικών: Όσον αφορά στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών διαπιστώνουµε αυξηµένα προσόντα, καθώς το 46,3% έχει τίτλο
µεταπτυχιακών σπουδών και το 19,4% έχει δύο πτυχία. Επίσης, οι µισοί
εκπαιδευτικοί 48,5% έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, γεγονός που υποδηλώνει
επαρκή γνώση σε κάποια ξένη γλώσσα. Από τους υπόλοιπους που έχουν σπουδάσει
στην Ελλάδα οι µισοί 26% έχουν επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, ενώ γενικά οι
εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε πολύ υψηλό ποσοστό ότι κατέχουν σε πολύ καλό βαθµό
στον προφορικό (83,8%) και γραπτό (82,4% ) λόγο την αγγλική γλώσσα.
Επίσης, παρατηρούµε από µέρους των εκπαιδευτικών ενδιαφέρον για την
εκµάθηση και άλλων ξένων γλωσσών πέρα από τα Αγγλικά. Έτσι το 76,5% των
εκπαιδευτικών µας δήλωσε ότι γνωρίζει ακόµη µία ή δύο γλώσσες µε πρώτη γλώσσα
προτίµησης τη Γαλλική και µετά ακολουθούν η Ιταλική και η Γερµανική.
Όσον αφορά στην επιµόρφωση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πάνω σε
θέµατα εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών διαπιστώνουµε ότι
περισσότεροι από τους µισούς (54,4%) δεν έχουν ποτέ επιµορφωθεί.
Πίνακας 10.14: Εκπαιδευτικοί που έχουν δεχτεί επιµόρφωση ανά σχολείο,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
Επιµόρφωση
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Σχολείο

∆ηµοτικό Αλσούπολης
∆ηµοτικό Αµφιθέας
Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης
Γυµνάσιο Ελληνικού
Λύκειο Βαρυµπόµπης
Λύκειο Ελληνικού

Σύνολο

Ναι
3
8
5
2
13
31

Όχι
6
10
3
8
5
5
37

Σύνολο
9
10
11
13
7
18
68

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι µόνο στο Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης
και στο Λύκειο Ελληνικού η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχουν δεχτεί κάποια
επιµόρφωση, ενώ από το ∆ηµοτικό Αµφιθέας κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει ποτέ
επιµορφωθεί.
Τέλος, η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις συνήθειες των
µαθητών, τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες που επικρατούν στις
χώρες προέλευσης και µε τα εκεί εκπαιδευτικά συστήµατα φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 10.15: Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις χώρες προέλευσης
των µαθητών, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
Ενηµέρωση

Πολύ καλή
Καλή
Ικανοποιητική
Μέτρια ως ελλιπής

Συνήθειες
µαθητών
27,3%
40,9%
25,8%
6,1%

Συνθήκες χωρών
προέλευσης
10,4%
34,3%
29,9%
25,4%

Εκπαιδευτικά
συστήµατα Χ.Π.
9,1%
28,8%
27,3%
34,8%

Παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν καλή ενηµέρωση σχετικά µε τις
συνήθειες των παλιννοστούντων µαθητών και τις κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες που επικρατούν στις Χ.Π., γεγονός που οφείλεται σε προσωπικό
ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν επιµορφωθεί πάνω σε αυτά
τα θέµατα. Αντίθετα έχουν ελλιπή ενηµέρωση σχετικά µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα
των Χ.Π. για το λόγο ότι πρόκειται για πιο εξειδικευµένες γνώσεις, οι οποίες µπορούν
να αποκτηθούν µόνο στα πλαίσια µιας συστηµατικής επιµόρφωσης.
Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Σ.Π.Α.,
ενώ διαθέτει πολύ καλά τυπικά προσόντα, όπως µόνιµο υπηρεσιακό καθεστώς,
προϋπηρεσία, µεταπτυχιακά, καλή γνώση ξένων γλωσσών, στερείται συστηµατικής
επιµόρφωσης και ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα που βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση
µε την εκπαίδευση των συγκεκριµένων οµάδων τις οποίες καλούνται να διδάξουν οι
εν λόγω εκπαιδευτικοί.
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11. Χρήση γλωσσικών κωδίκων από τους παλιννοστούντες µαθητές στο σχολείο,
στην οικογένεια και σε ατοµικές καταστάσεις
11.1. Χρήση γλωσσικών κωδίκων στο σχολείο
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρούµε να διερευνήσουµε ποιους γλωσσικούς
κώδικες προτιµούν να χρησιµοποιούν, στα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής»
(Σ.Π.Α.), οι παλιννοστούντες µαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, σε διαφορετικές
επικοινωνιακές καταστάσεις της σχολικής ζωής και µε διαφορετικούς
επικοινωνιακούς απέναντι.
Από ερώτηση που θέσαµε στους εκπαιδευτικούς, για το ποια γλώσσα
εκτιµούν ότι χρησιµοποιείται περισσότερο στα Σ.Π.Α. κατά τη διάρκεια της σχολικής
ζωής, το 48,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι χρησιµοποιούνται εξίσου και οι δύο
γλώσσες.
Αυτή η διγλωσσική κατάσταση σηµατοδοτεί και τη διαφορετικότητα των
Σ.Π.Α. σε σχέση µε τα υπόλοιπα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, ένα
σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών (33,3%) - που δεν µπορούµε να το
αγνοήσουµε - δηλώνει ότι χρησιµοποιείται περισσότερο η ελληνική γλώσσα, γεγονός
που υποδηλώνει την τάση για κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας, σύµφωνα και µε το
ιδρυτικό Π.∆. των σχολείων.
Επίσης, ένα υψηλό ποσοστό των γονιών (46,4%) ισχυρίζεται ότι τα παιδιά
τους επικοινωνούν στο σχολείο και στις δύο γλώσσες, ενώ ένα εξίσου υψηλό
ποσοστό γονιών (33,7%) υποστηρίζει ότι επικοινωνούν περισσότερο στην αγγλική
γλώσσα. Την απάντηση αυτή τη συσχετίσαµε και µε το τµήµα στο οποίο φοιτούν τα
παιδιά τους και διαπιστώσαµε ότι οι γονείς πιστεύουν ότι στα ελληνόφωνα τµήµατα
µιλιούνται και οι δύο γλώσσες, ενώ στα αγγλόφωνα κυρίως η Αγγλική (n=166,
x2=21.722, df=2, p=0.000). Οι γονείς θεωρούν λοιπόν ότι, σε γενικές γραµµές, στα
πλαίσια του σχολείου υπερισχύει η αγγλική έναντι της ελληνικής γλώσσας.
Μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών παρουσιάζεται εκ πρώτης όψεως µια
συµφωνία απόψεων, µε την έννοια ότι η πλειοψηφία και των δύο οµάδων συµφωνεί
ότι στη διάρκεια της σχολικής ζωής των Σ.Π.Α. χρησιµοποιούνται παράλληλα και οι
δύο γλώσσες. Κατά βάθος, όµως, οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονιών
διίστανται ως προς το ποια γλώσσα τείνει να κυριαρχήσει στο σχολείο. Έτσι οι
εκπαιδευτικοί µιλούν για τάση κυριαρχίας της ελληνικής γλώσσας, ενώ οι γονείς για
τάση κυριαρχίας της Αγγλικής. Ίσως, γιατί οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν, έστω και
ασυνείδητα, την άποψη της επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει στόχο την
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας (βλ. κεφ. 9.3), ενώ οι γονείς την άποψη των
παιδιών τους “που τους αρέσει να µιλούν περισσότερο Αγγλικά” (A.Γ.4) - όπως µας
δήλωσαν οι ίδιοι οι γονείς – αλλά και τη δική τους επιθυµία να διατηρήσουν την
αγγλική γλώσσα (βλ. κεφ. 9).
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά ποια γλώσσα
χρησιµοποιείται περισσότερο στις διάφορες εκφάνσεις της σχολικής ζωής σύµφωνα
µε την άποψη των βασικών πρωταγωνιστών του σχολείου, των µαθητών. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι η χρήση της µιας ή της άλλης γλώσσας σχετίζεται µε τις εκάστοτε
επικοινωνιακές καταστάσεις, τον εκάστοτε συνοµιλητή και µε το θέµα στο οποίο
αναφέρονται.
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Πίνακας 11.1.: Γλωσσική επικοινωνία των µαθητών στο σχολείο, σύµφωνα µε
τις δηλώσεις των ίδιων.
Επικοινωνιακές
Καταστάσεις

Περισσότερο
Ελληνικά

Περισσότερο
Αγγλικά

Εξίσου
και Άλλη γλώσσα
τις
δύο
γλώσσες
123
46,9%
32
2
12,2%
0,8%

1. Στο µάθηµα µε
το δάσκαλο.
2. Όταν το
κείµενο του
µαθήµατος είναι
αγγλικό.
3. Όταν το
κείµενο του
µαθήµατος είναι
ελληνικό.
4. Στο διάλειµµα
µε το δάσκαλο
των Αγγλικών.
5. Στο διάλειµµα
µε τους άλλους
δασκάλους.
6. Στο µάθηµα µε
τους συµµαθητές.
7. Στο διάλειµµα
µε τους συµµαθητές.

110
42%
46
17,6%

29
11,1%
182
69,5%

195
74,1%

22
8,4%

45
17,1%

1
0,4%

79
30%

112
43,1%

69
26,5%

-

164
63,3%

24
9,3%

71
27,4%

-

45
17,6%
24
9,4%

131
51,2%
132
51,6%

80
31,2%
100
39,1%

-

Από τον πίνακα 11.1. µπορεί κανείς να αποκτήσει µια πρώτη γενική εικόνα
σχετικά µε το ποια γλώσσα χρησιµοποιεί ο µαθητής των Σ.Π.Α., όταν απευθύνεται
στους δασκάλους ή στους συµµαθητές του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή του
διαλείµµατος και όταν το κείµενο στο οποίο αναφέρεται η επικοινωνία είναι ελληνικό
ή αγγλικό.
Έτσι κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, της διδασκαλίας (περίπτωση 1), που η
επικοινωνία µεταξύ των µαθητών και των εκπαιδευτικών είναι θεσµικά
προσδιορισµένη, η πλειοψηφία των µαθητών (46,9%) δηλώνει ότι η επικοινωνία
γίνεται και στις δύο γλώσσες, ενώ ένα υψηλό ποσοστό µαθητών (42%) δηλώνει ότι
χρησιµοποιεί περισσότερο την ελληνική γλώσσα. ∆ιαφαίνεται, λοιπόν, ότι µέσα στην
τάξη κατά την επικοινωνία των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς διαµορφώνεται µια
διγλωσσική κατάσταση µε τάση κυριαρχίας της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο, όταν αλλάζει η επικοινωνιακή περίσταση παρατηρείται και αλλαγή
στη χρήση της γλώσσας. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος όταν οι
µαθητές απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς (περίπτωση 5) χρησιµοποιούν σ’ ένα
πολύ υψηλό ποσοστό, 63,3%, την ελληνική γλώσσα.
Εδώ φαίνεται να υπάρχει µια αντίφαση στη χρήση της γλώσσας µεταξύ
µαθητών και εκπαιδευτικών στο µάθηµα και στο διάλειµµα, αφού η πρώτη γλώσσα
των µαθητών δεν χρησιµοποιείται στο διάλειµµα, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά στο
µάθηµα. Αυτό συµβαίνει, επειδή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί
χρησιµοποιούν επικουρικά, όχι µόνο στα αγγλόφωνα αλλά και στα λοιπά τµήµατα,
την αγγλική γλώσσα, για να επιτευχθεί η µάθηση, ενώ στη διάρκεια του διαλείµµατος
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η αναγκαιότητα αυτή δεν υπάρχει, οπότε και η χρήση της αγγλικής γλώσσας από τους
εκπαιδευτικούς είναι σχεδόν µηδενική, µε αποτέλεσµα να µη χρησιµοποιείται και από
τους µαθητές στην επικοινωνίας µαζί τους.
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η χρήση του ενός ή του άλλου κώδικα
προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το δάσκαλο συνοµιλητή. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από το γεγονός ότι, ενώ οι µαθητές σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους επικοινωνούν
µε όλους τους δασκάλους στο διάλειµµα στην ελληνική γλώσσα, µε το δάσκαλο των
αγγλικών (περίπτωση 4) επικοινωνούν, κυρίως, στην Αγγλική.
Επιπλέον, περισσότεροι από τους µισούς µαθητές χρησιµοποιούν την αγγλική
γλώσσα, για να επικοινωνήσουν µε τους συµµαθητές τους τόσο κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος (περίπτωση 6) όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος (περίπτωση 7).
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι µαθητές συνδέουν τόσο τους συµµαθητές τους
όσο και τον δάσκαλο των Αγγλικών µε την αγγλική γλώσσα γι’ αυτό και τη
χρησιµοποιούν πρωτίστως στην επικοινωνία µαζί τους. Αντίθετα, όλους τους άλλους
δασκάλους τους συνδέουν µε την ελληνική γλώσσα, τους θεωρούν εκπροσώπους της
και γι’ αυτό επικοινωνούν µαζί τους, εφόσον οι γνώσεις τους το επιτρέπουν,
περισσότερο στην Ελληνική.
Τέλος, παρατηρείται διαφοροποίηση στον κώδικα επικοινωνίας µεταξύ των
µαθητών και των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το θέµα, γύρω από το οποίο
περιστρέφεται η επικοινωνία. Έτσι όταν το κείµενο είναι ελληνικό (περίπτωση 3), το
74,1% των µαθητών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα και όταν το
κείµενο είναι αγγλικό (περίπτωση 4) το 69,5% των µαθητών δηλώνει ότι
χρησιµοποιεί την Αγγλική. Με τη διαφορά ότι στην περίπτωση της αγγλικής γλώσσας
είναι αυξηµένο το ποσοστό εκείνων των µαθητών που χρησιµοποιούν και την
Ελληνική (17,6%).
Φαίνεται ότι στα Σ.Π.Α. η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται και όταν ακόµη
οι συνθήκες του µαθήµατος απαιτούν την αποκλειστική χρήση της Αγγλικής, γεγονός
που µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε ότι και η διδασκαλία των Αγγλικών διαπερνάται
από τη γενικότερη τάση που διαπερνά την όλη σχολική ζωή για κυριαρχία της
ελληνικής γλώσσας, σύµφωνα και µε τον ιδρυτικό στόχο του σχολείου (βλ. κεφ. 9.3.).
Στη συνέχεια θα µελετήσουµε πιο διεξοδικά τη χρήση κάθε γλώσσας από τους
µαθητές στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και µε τους διαφορετικούς
συνοµιλητές.
11.1.1. Γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς
Α)Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
Τη διαπίστωση ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι µαθητές
επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς και στις δύο γλώσσες τη διερευνήσαµε,
καταρχάς, σε συνάρτηση µε το τµήµα (βλ. πίνακα 11.2.).
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Πίνακας 11.2.: Γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος σε συνάρτηση µε το τµήµα φοίτησης, σύµφωνα µε τις
δηλώσεις των µαθητών.
Γλώσσα
Ελληνόφωνα
Αγγλόφωνα
Σύνολο
Επικοινωνίας
τµήµατα
τµήµατα
96
14
110
περισσότερο
36,6%
5,3%
42%
Ελληνικά
7
22
29
περισσότερο
2,7%
8,4%
11,1%
Αγγλικά
60
63
123
εξίσου και τις δύο
22,9%
24%
46,9%
γλώσσες
163
99
262
Σύνολο
62,2%
37,8%
100%
n=262 x2=56,709 df=2 p=0,000
Οι διαπιστώσεις µας είναι ότι κατά τη διάρκεια του µαθήµατος στα
ελληνόφωνα τµήµατα οι µαθητές µε τους εκπαιδευτικούς µιλούν περισσότερο
Ελληνικά, όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο, και στα αγγλόφωνα τµήµατα, αντί να
µιλούν περισσότερο την αγγλική γλώσσα, µιλούν και τις δύο γλώσσες. Αυτό σηµαίνει
ότι στα πλαίσια της διδασκαλίας οι µαθητές των αγγλόφωνων τµηµάτων, παρόλο που
σύµφωνα µε την αυτοεκτίµησή τους δηλώνουν ότι µιλούν καλύτερα την αγγλική από
την ελληνική γλώσσα59, δεν ενθαρρύνονται ανάλογα από το δάσκαλο να τη
χρησιµοποιούν, καθώς ο στόχος λειτουργίας αυτών των τµηµάτων είναι να µάθουν οι
µαθητές την ελληνική γλώσσα, ώστε να ενταχθούν στα ελληνόφωνα τµήµατα (βλ.
κεφ. 9.3.).
Συσχετίζοντας τη γλώσσα που µιλούν οι µαθητές µε τους δασκάλους τους
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε το χρόνο παραµονής τους στην Ελλάδα
διαπιστώνουµε, ότι όσο αυξάνει ο χρόνος παραµονής στην Ελλάδα τόσο αυξάνει και
το ποσοστό χρήσης της Ελληνικής έναντι της παράλληλης χρήσης και των δύο
γλωσσών (βλ. πίνακα 11.3).
Πίνακας 11.3.:Συνάρτηση του χρόνου παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα και
της γλώσσας που µιλούν οι εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µαθητών.
Γλώσσα
Χρόνια Παραµονής στην Ελλάδα
Επικοινωνίας
Από µήνες 2-3 χρόνια 4-5 χρόνια
6 χρόνια Σύνολο
- 1 χρόνο
και άνω
10
31
32
30
103
περισσότερο
4%
12,5%
2,9%
12,1%
41,5%
Ελληνικά
12
9
6
2
29
περισσότερο
4,8%
3,6%
2,4%
0,8%
11,7%
Αγγλικά
33
37
24
22
116
εξίσου και τις
13,3%
14,9%
9,7%
8,9%
46,8%
δύο γλώσσες
55
77
62
54
248
Σύνολο
22,2%
31%
25%
21,8%
100%
n=248 x2=22,675 df=6 p=0,001
59

Από το 37,8% των µαθητών που παρακολουθούν αγγλόφωνα τµήµατα το 30,6% δηλώνει ότι
γνωρίζει καλύτερα την αγγλική από την ελληνική γλώσσα.
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Από τους πίνακες 11.2. και 11.3. προκύπτει ότι στην επικοινωνία µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, όχι µόνο δεν κυριαρχεί
η αγγλική γλώσσα ως µέσο διδασκαλίας, αλλά και ότι η διγλωσσική κατάσταση που
δηµιουργείται φαίνεται να είναι για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Συνεπώς
υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο, µέχρι οι µαθητές να κατακτήσουν την ελληνική
γλώσσα, καθώς µετά το τρίτο έτος φοίτησης των µαθητών στο σχολείο η αγγλική
γλώσσα υποχωρεί και η ελληνική καθιερώνεται ως κυρίαρχος κώδικας επικοινωνίας.
Σχετικά µε το ίδιο θέµα ρωτήσαµε τους εκπαιδευτικούς, αν κατά τη διάρκεια
του µαθήµατος χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα και η πλειοψηφία τους (47,2%)
απάντησε ότι τη χρησιµοποιεί συχνά, ενώ το 30,6% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι
τη χρησιµοποιούν σπάνια, µε βάση µια τετράβαθµη κλίµακα απαντήσεων από «πολύ
συχνά», «συχνά», «σπάνια» και «καθόλου». Η τάση, λοιπόν, που διαµορφώνεται από
τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τη χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια
του µαθήµατος είναι πτωτική, καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί
την αγγλική γλώσσα επικουρικά και µεταβατικά.
Επιχειρήσαµε να ελέγξουµε τη σχέση αυτής της παραµέτρου µε κάποιες άλλες
µεταβλητές, όπως: επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, επιµόρφωση, ενηµέρωση σχετικά
µε τη Χ.Π. των µαθητών και το εκπαιδευτικό σύστηµα, την κατοχή µεταπτυχιακών
τίτλων, το σχολείο στο οποίο υπηρετούν κλπ. και η µόνη συνάρτηση που βρήκαµε
ήταν µε την παράµετρο των ετών υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. ∆ιαπιστώσαµε ότι
όσο πιο πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση έχει κάποιος εκπαιδευτικός,
δηλαδή όσο περισσότερη εµπειρία έχει, τόσο πιο συχνά χρησιµοποιεί την αγγλική
γλώσσα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος (n=35, x2=13,407, df=6, p=0,037).
Φαίνεται, δηλαδή, ότι ο έµπειρος εκπαιδευτικός έχει κατανοήσει την ανάγκη για
αξιοποίηση της αγγλικής γλώσσας στη διδασκαλία, προκειµένου να προσεγγίσει µε
περισσότερη επιτυχία το στόχο του σχολείου, δηλαδή την εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Η συµπεριφορά αυτή των έµπειρων εκπαιδευτικών συµφωνεί µε τη θέση
του µοντέλου της δεξαµενής σκέψης, που παρουσιάσαµε στο κεφ. 3.3.2, σύµφωνα µε
την οποία η διδασκαλία µέσω της πρώτης γλώσσας είναι πιο αποτελεσµατική τόσο
για τη γενικότερη σχολική επίδοση του παιδιού όσο και για την εκµάθηση της
δεύτερης γλώσσας.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η επικοινωνία µεταξύ µαθητών και
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος είναι δίγλωσση µε µεταβατικό, όµως,
χαρακτήρα, καθώς αυτή η διγλωσσική κατάσταση µε το πέρασµα του χρόνου
υποχωρεί και η χρήση της αγγλικής γλώσσας περιορίζεται έναντι της αποκλειστικής
χρήσης της Ελληνικής που είναι τελικά και ο πρωταρχικός στόχος ίδρυσης των
Σ.Π.Α. (βλ. κεφ. 9.3.).
B) Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος
Όπως παρατηρήσαµε ήδη και στον πίνακα 11.1. οι µαθητές µιλούν κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος µε τους εκπαιδευτικούς τους κυρίως Ελληνικά.
Την παράµετρο αυτή τη συσχετίσαµε τόσο µε το τµήµα όσο και µε τα χρόνια
παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα και διαπιστώσαµε ότι και στις δύο
περιπτώσεις οι περισσότεροι από τους µισούς µαθητές που είτε φοιτούν στα
αγγλόφωνα τµήµατα είτε ζουν στην Ελλάδα για λιγότερο από ένα χρόνο
επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς στην ελληνική γλώσσα. Αυτό σηµαίνει ότι
ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζουν οι µαθητές την ελληνική γλώσσα τη
χρησιµοποιούν στην επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς τους, προφανώς επειδή τούς
συνδέουν άµεσα µε αυτήν και έχουν συνειδητοποιήσει ότι µε τους δασκάλους τους
πρέπει να µιλούν Ελληνικά.
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Για την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών κατά τη διάρκεια του
διαλείµµατος ρωτήσαµε και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η συντριπτική
πλειοψηφία (84,6%) των εκπαιδευτικών µάς απάντησε ότι χρησιµοποιεί “περισσότερο
την ελληνική γλώσσα», ενώ το υπόλοιπο 15,4% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι
χρησιµοποιεί “µόνο την ελληνική γλώσσα”.
Αιτιολογώντας αυτή την αποκλειστική χρήση της ελληνικής γλώσσας, κατά
τη διάρκεια του διαλείµµατος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (80%) υποστήριξε
ότι χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα, για να δίνει «την ευκαιρία στους µαθητές να
τη µιλήσουν». Άλλους λόγους που προέβαλαν οι εκπαιδευτικοί για την αναγωγή της
ελληνικής γλώσσας ως κυρίαρχης γλώσσας στην επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών
και µαθητών στο διάλειµµα, είναι ότι η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι «ο
κύριος στόχος του σχολείου», καθώς επίσης και ότι αποτελεί «τη µητρική γλώσσα των
µαθητών».
Εξαίρεση αποτελεί η επικοινωνία των µαθητών µε τους καθηγητές των
Αγγλικών, καθώς το 43,1% των παιδιών (σύµφωνα µε τον πίνακα 11.1.) µάς δήλωσε
ότι µιλούν περισσότερο Αγγλικά. Ωστόσο, αυτό ισχύει σε περιορισµένο βαθµό, αφού
το 30,4% των µαθητών µάς δήλωσε ότι και µε τους καθηγητές των Αγγλικών µιλούν
περισσότερο Ελληνικά κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και
οι καθηγητές των Αγγλικών δεν επιµένουν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, ούτε
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος - όπως παρατηρήσαµε στο κεφάλαιο 11.1 – καθώς
χρησιµοποιούν επικουρικά και την ελληνική γλώσσα, ούτε κατά τη διάρκεια του
διαλείµµατος, αφού αρκετοί καθηγητές Αγγλικών επιλέγουν την Ελληνική ως κώδικα
επικοινωνίας µε τους µαθητές τους.
Καταλήγοντας µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στο διάλειµµα, δηλαδή στην
ελεύθερη, µη θεσµικά προσδιορισµένη επικοινωνία, η κυρίαρχη γλώσσα µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών είναι η ελληνική γλώσσα.
Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι στην επικοινωνία µεταξύ µαθητών και
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, η οποία είναι µια θεσµικά
προβλεπόµενη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να επικοινωνούν µε τους
µαθητές τους χρησιµοποιώντας παράλληλα και τις δύο γλώσσες προς διευκόλυνση
της µαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον το γνωστικό επίπεδο των µαθητών
τούς το επιτρέπει, αυξάνεται από τους εκπαιδευτικούς το ποσοστό χρήσης της
ελληνικής γλώσσας έναντι της παράλληλης χρήσης και των δύο γλωσσών,
προκειµένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων
που είναι η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Εκείνο, όµως, που αξίζει να
επισηµάνουµε είναι ότι ο έµπειρος εκπαιδευτικός αξιοποιεί περισσότερο κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας του την πρώτη γλώσσα των µαθητών, για να φτάσει πιο
αποτελεσµατικά στον επιθυµητό στόχο του σχολείου.
Αντίθετα κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, όπου δεν υπάρχει αναγκαιότητα
επίτευξης ενός µαθησιακού στόχου, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να µιλούν στους
µαθητές χρησιµοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα. Η κυρίαρχη
γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών είναι, εποµένως, η
ελληνική.
11.1.2. Γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µεταξύ τους
A) Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
Όπως διαπιστώσαµε ήδη παραπάνω (βλ. πίνακα 11.1.), κατά την επικοινωνία
µεταξύ των µαθητών στη διάρκεια του µαθήµατος κυριαρχεί η χρήση της αγγλικής
γλώσσας, ενώ είναι αυξηµένη και η παράλληλη χρήση των δύο γλωσσών, είτε µε τη
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µορφή ενός είδους εναλλαγής των κωδίκων είτε µε τη µορφή ενός µικτού κώδικα
επικοινωνίας60.
Τη χρήση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος τη διερευνήσαµε διεξοδικότερα σε σχέση µε τις ακόλουθες ανεξάρτητες
µεταβλητές: τµήµα φοίτησης των µαθητών και χρόνος παραµονής των µαθητών στην
Ελλάδα.
Πίνακας 11.4.: Γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ µαθητών κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, γενικά, ανάλογα µε το τµήµα φοίτησης, σύµφωνα µε τις δηλώσεις
τους.
Γλώσσα µεταξύ των
µαθητών στο µάθηµα
περισσότερο Ελληνικά
περισσότερο Αγγλικά
εξίσου και τις δύο
γλώσσες
Σύνολο
n=256

x2=35,141

df=2

Ελληνόφωνα
τµήµατα
38
14,8%
58
22,7%
62
24,2%
158
61,7%

Αγγλόφωνα
Τµήµατα
7
2,7%
73
28,5%
18
7%
98
38,3%

Σύνολο
45
17,6%
131
51,2%
80
31,3%
256
100%

p=0,000

Σε σχέση µε το τµήµα, και σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουµε
ότι υπάρχει υψηλή συνάφεια µεταξύ της γλώσσας που χρησιµοποιούν οι µαθητές
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και του τµήµατος στο οποίο φοιτούν. Έτσι στα
αγγλόφωνα τµήµατα οι µαθητές στην πλειοψηφία τους χρησιµοποιούν την αγγλική
γλώσσα, ενώ στα ελληνόφωνα τµήµατα η πλειοψηφία των µαθητών δηλώνει ότι
χρησιµοποιεί και τις δύο γλώσσες. Αξιοσηµείωτο για τα ελληνόφωνα τµήµατα είναι
ότι το αµέσως επόµενο ποσοστό των µαθητών δηλώνει ότι στη µεταξύ τους
επικοινωνία χρησιµοποιούν περισσότερο την αγγλική γλώσσα, παρόλο που οι
συγκεκριµένοι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό και την
Ελληνική. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι σε όλες τις κατηγορίες των µαθητών
κυρίαρχος κώδικας επικοινωνίας είναι η Αγγλική, ενώ η Ελληνική χρησιµοποιείται
από την πλειοψηφία των µαθητών µόνο παράλληλα µε την Αγγλική.

60

Η µορφή µε την οποία χρησιµοποιούνται οι δύο γλώσσες, αυτός δηλαδή ο µικτός κώδικας
επικοινωνίας, θα µπορούσε να µελετηθεί σε µια ειδική γλωσσολογική έρευνα και όχι στην παρούσα
έρευνα που επικεντρωνόµαστε στο βαθµό χρήσης των δύο γλωσσών.
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Πίνακας 11.5.: Συνάρτηση της γλώσσας επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας, γενικά, και του χρόνου παραµονής των µαθητών στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
Γλώσσα
Επικοινωνίας
Περισσότερο
Ελληνικά
Περισσότερο
Αγγλικά
Εξίσου και τις
δύο γλώσσες

Σύνολο
n=242

Χρόνος Παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα
Από µήνες - 2-3 χρόνια 4-5 χρόνια 6 χρόνια και
1 χρόνο
άνω
6
12
10
15
2,5%
5%
4,1%
6,2%
39
43
32
14
16,1%
17,8%
13,2%
5,8%
7
20
19
25
2,9%
8,3%
7,9%
10,3%
52
75
61
54
21,5%
31%
25,2%
22,3%

x2=28,082

df=8

Σύνολο
43
17,8%
128
52,9%
71
29,3%
242
100%

p=0,000

Από τον πίνακα 11.5. προκύπτει ότι µε το πέρασµα του χρόνου µειώνεται η
χρήση της αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνία µεταξύ των µαθητών κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος και αυξάνεται έντονα η παράλληλη χρήση και των δύο
γλωσσών. Παράλληλα έχουµε αύξηση της αποκλειστικής χρήσης της Ελληνικής,
αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό.
Το σηµαντικό, όµως, στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα είναι ότι ο
πέµπτος χρόνος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί έτος σταθµό, καθώς καταγράφεται κατακόρυφη πτώση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας,
ανάλογη αύξηση της χρήσης και των δύο γλωσσών και µικρότερη ποσοστιαία
αύξηση της χρήσης της Ελληνικής. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την άποψη του
Cummins, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο χρειάζεται 5-7 χρόνια, για να αποκτήσει
πλήρη επάρκεια σε µια δεύτερη γλώσσα, όπως αναφέραµε ήδη και στο κεφ. 3.3.4.
Για τη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι µαθητές στη µεταξύ τους επικοινωνία
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ρωτήσαµε και τους εκπαιδευτικούς και η
πλειοψηφία τους (50%), συµφωνώντας µε τους µαθητές, δήλωσε ότι χρησιµοποιούν
περισσότερο την αγγλική γλώσσα, ενώ από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οι µισοί
δηλώνουν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν εξίσου και τις δύο γλώσσες και οι υπόλοιποι
ότι χρησιµοποιούν περισσότερο την Ελληνική.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι µαθητές στην πλειοψηφία τους επικοινωνούν
µεταξύ τους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος αρχικά στην αγγλική γλώσσα και µε το
πέρασµα του χρόνου παράλληλα και στις δύο γλώσσες, χωρίς, τελικά, να
επιτυγχάνεται στα πλαίσια του µαθήµατος στη διάρκεια όλης της σχολικής ζωής η
επικοινωνία αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
Β)Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 11.1., κυρίαρχος κώδικας επικοινωνίας των
µαθητών µεταξύ τους τόσο στο µάθηµα όσο και στο διάλειµµα είναι η αγγλική
γλώσσα. Η χρήση της µάλιστα φαίνεται να µην επηρεάζεται από την επικοινωνιακή
κατάσταση, σε αντίθεση µε την χρήση της Ελληνικής η οποία, ενώ µέσα στην τάξη
χρησιµοποιείται σε ποσοστό 17,6%, κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος υποχωρεί
στο 9,4%.
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Αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του µαθήµατος που η
επικοινωνία είναι πιο τυπική η χρήση της ελληνικής γλώσσας µεταξύ των µαθητών
επιβάλλεται από τις συνθήκες, µε αποτέλεσµα να είναι πιο διευρυµένη, ενώ κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος που η επικοινωνία είναι πιο πηγαία, η χρήση της
περιορίζεται.
Τη µεταβλητή χρήση της κάθε γλώσσας κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος τη
συσχετίσαµε µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές: τµήµα φοίτησης (n=256, x2=27,630,
df=2, p<0=000), χρόνο παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα (n=243, x2=22,103,
df=8, p=0,005) και καταλήξαµε σε διαπιστώσεις ανάλογες µε τις διαπιστώσεις για την
επικοινωνία κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Η πλειοψηφία, δηλαδή, των µαθητών
που φοιτά σε ελληνόφωνα τµήµατα χρησιµοποιεί εξίσου και τις δύο γλώσσες, ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών που φοιτούν σε αγγλόφωνα τµήµατα
χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα. Επίσης, µε το πέρασµα του χρόνου παραµονής
των µαθητών στην Ελλάδα µειώνεται η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας
και αυξάνεται η παράλληλη χρήση και των δύο γλωσσών, και µάλιστα ιδιαίτερα µετά
το πέµπτο έτος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαµε ότι η γλώσσα που χρησιµοποιούν οι
περισσότεροι µαθητές µεταξύ τους σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις της
σχολικής ζωής είναι η αγγλική. Γεγονός που επαληθεύει και την υπόθεσή µας. Με το
πέρασµα, όµως, του χρόνου έχουµε µετάβαση από τη µορφή επικοινωνίας στην οποία
κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα στην παράλληλη χρήση και των δύο γλωσσών, δηλαδή,
σε ένα είδος διγλωσσικής επικοινωνίας.
Μάλιστα προκύπτει ότι µετά το πέµπτο έτος παραµονής των µαθητών στην
Ελλάδα, οι µαθητές αισθάνονται πιο οικεία την ελληνική γλώσσα και αρχίζουν να την
χρησιµοποιούν παράλληλα µε την αγγλική. Ποτέ, όµως, δεν φτάνουν στο σηµείο
κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής να τη χρησιµοποιήσουν περισσότερο από την
Αγγλική.
Ανακεφαλαιώνοντας τις αναλύσεις του κεφαλαίου 11.1. (κώδικες
επικοινωνίας στο σχολείο) διαπιστώνουµε ότι στα πλαίσια της σχολικής ζωής ο
γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας που επιλέγουν να χρησιµοποιούν οι µαθητές των
Σ.Π.Α. διαφοροποιείται ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση, στα πλαίσια της
οποίας λαµβάνει χώρα η επικοινωνία, το συνοµιλητή στον οποίο απευθύνονται και το
θέµα στο οποίο αναφέρονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
Έτσι, όταν επικοινωνιακός απέναντι είναι ο εκπαιδευτικός που αφενός είναι
εκφραστής της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και αφετέρου είναι ο εκπρόσωπος
της εκπαιδευτικής πολιτικής και υποστηρικτής των στόχων ίδρυσης και λειτουργίας
των συγκεκριµένων σχολείων, κυριαρχεί η Ελληνική ως κώδικας επικοινωνίας.
Ωστόσο, όταν υπάρχει κίνδυνος να µην επιτευχθεί η επικοινωνία µεταξύ µαθητών και
εκπαιδευτικών χρησιµοποιείται επικουρικά άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο
και η αγγλική γλώσσα. Αυτό συµβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και
αποτελεί µια συνειδητή επιλογή κυρίως των έµπειρων εκπαιδευτικών.
Αντίθετα όταν επικοινωνιακός απέναντι είναι ο συµµαθητής, η γλώσσα που
κυριαρχεί είναι η γλώσσα που αισθάνονται πιο άνετα οι µαθητές, δηλαδή, η αγγλική.
Ο χρόνος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα είναι µια βασική µεταβλητή
που βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τη χρήση των γλωσσών στο σχολείο. Με το
πέρασµα του χρόνου οι µονόγλωσσοι µαθητές µε κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας την
αγγλική, εξοικειώνονται και µε την ελληνική γλώσσα, µε αποτέλεσµα στην
επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς να τη χρησιµοποιούν συχνά ως αποκλειστικό
κώδικα επικοινωνίας, ενώ στην επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους να τη
χρησιµοποιούν παράλληλα µε την αγγλική.
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Η σηµασία της µεταβλητής του χρόνου φαίνεται ιδιαίτερα στην εξέλιξη που
παρατηρείται στην επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, καθώς µετά το πέρας των πέντε
χρόνων επαφής των µαθητών µε την ελληνική γλώσσα, αρχίζουν στην µεταξύ τους
επικοινωνία να τη χρησιµοποιούν παράλληλα µε την πρώτη τους γλώσσα. Η χρήση
της δεύτερης γλώσσας σε αυτό τον τύπο επικοινωνίας σηµατοδοτεί ότι οι µαθητές την
έχουν κατακτήσει και γλωσσικά περνούν από τη φάση της µονόγλωσσης στη φάση
της δίγλωσσης συµπεριφοράς.
Τελικά, αξιολογώντας συνολικά τη χρήση των δύο γλωσσικών κωδίκων από
τους µαθητές στο σχολείο διαπιστώνουµε µια γλωσσική µετακίνηση από µία, αρχικά
σχεδόν, µονογλωσσική επικοινωνία µε κυρίαρχη γλώσσα την αγγλική, σε µια
διγλωσσική επικοινωνία µε εναλλακτική χρήση Αγγλικής και Ελληνικής⋅ όχι όµως σε
µια µονογλωσσική επικοινωνία, µε κυρίαρχο κώδικα την Ελληνική, όπως προβλέπει
το ιδρυτικό προεδρικό διάταγµα των Σ.Π.Α.
11.2. Χρήση γλωσσικών κωδίκων στην οικογένεια και στο ευρύτερο
οικογενειακό περιβάλλον
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τη γλωσσική συµπεριφορά της
οικογένειας των παλιννοστούντων, ποιους δηλαδή γλωσσικούς κώδικες
χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους οι γονείς µε τα παιδιά τους, τα αδέλφια µεταξύ
τους ή µε τους φίλους τους σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις του
οικογενειακού περιβάλλοντος.
Από τον πίνακα 11.6. φαίνεται ότι η γλωσσική συµπεριφορά των µαθητών
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το συνοµιλητή και δευτερευόντως από το θέµα στο
οποίο αναφέρεται η επικοινωνία, ενώ οι επικοινωνιακές συνθήκες κάτω από τις
οποίες συντελείται η επικοινωνία δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση της µιας ή
της άλλης γλώσσας.
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Πίνακας 11.6.: Γλωσσική επικοινωνία των µαθητών µε τους γονείς τους, τα αδέλφια
τους και τους φίλους τους στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος, σύµφωνα
µε τις δηλώσεις των µαθητών.
Επικοινωνιακές
Περισσότερο Περισσότερο Και τις δύο
καταστάσεις
Ελληνικά
Αγγλικά
γλώσσες
1.Με τους γονείς όταν
58
66
110
είναι όλη η οικογένεια
22,9%
26,1%
43,5%
µαζί.
2. Με τους γονείς όταν
51
77
102
µελετούν τα ελληνικά
20,6%
31,2%
41,3%
µαθήµατα.
3.Με τους γονείς όταν
25
37
172
µελετούν το µάθηµα των
10,3%
15,2%
70,8%
Αγγλικών.
4. Με τους γονείς όταν
68
84
87
συζητούν για το σχολείο.
26,6%
32,8%
34%
5. Με τους γονείς όταν
53
74
108
συζητούν για τη ζωή στη
20,7%
28,9%
42,2%
Χ.Π.
6. Με τους γονείς στα
63
85
90
µαγαζιά.
25%
33,7%
35,7%
7. Με τους γονείς στη
62
77
98
βόλτα.
24,8%
30,8%
39,2%
8.Με τους γονείς όταν
60
38
150
έχουν δίγλωσσους
23,3%
14,7%
58,1%
επισκέπτες.
9. Με τους γονείς όταν οι
24
38
194
επισκέπτες γνωρίζουν
9,2%
14,6%
74,6%
µόνο Ελληνικά.
10. Με τα αδέλφια τους
25
71
118
στο σπίτι.
10,9%
31%
51,5%
11. Με τα αδέλφια τους
35
53
128
στα µαγαζιά.
15,2%
22,9%
55,4%
12. Με τα αδέλφια τους
33
56
124
όταν παίζουν.
14,5%
24,7%
54,6%
13. Με τα αδέλφια τους
34
79
109
όταν έχουν δίγλωσσους
15%
34,6%
47,8%
επισκέπτες.
14. Με τα αδέλφια τους
59
38
126
όταν οι επισκέπτες
25,8%
16,6%
55%
γνωρίζουν µόνο Ελληνικά.
15. Με τους συµµαθητές
31
91
134
τους όταν τους
12%
35,1%
51,7%
επισκέπτονται στο σπίτι.
16. Με τα παιδιά της
23
27
195
γειτονιάς.
9,3%
10,9%
78,9%

Άλλη
γλώσσα
19
7,5%
17
6,9%
9
3,7%
17
6,6%
21
8,2%
14
5,6%
13
5,2%
10
3,9%
4
1,5%
15
6,6%
15
6,5%
14
6,2%
6
2,6%
6
2,6%
3
1,2%
2
0,8%
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Οι µαθητές επικοινωνούν µε τους γονείς τους στις περισσότερες
επικοινωνιακές περιστάσεις και στις δύο γλώσσες (περίπτωση 1,6,7), µε τα αδέλφιά
τους στα Αγγλικά (περίπτωση 10,11,12), όπως και µε τους συµµαθητές τους
(περίπτωση 15), ενώ µε τα παιδιά της γειτονιάς (περίπτωση 16) τα οποία γνωρίζουν
καλά µόνο την ελληνική γλώσσα, στα Ελληνικά.
Η άποψη, ότι δηλαδή η γλωσσική συµπεριφορά των µαθητών εξαρτάται
κυρίως από τον συνοµιλητή, ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο γλωσσικός κώδικας
που θα επιλέξει ο µαθητής, για να επικοινωνήσει µε τους γονείς του ή µε τα αδέλφια
του, είναι ανάλογος του κώδικα που γνωρίζει και ο ακροατής που είναι παρών στη
συνοµιλία. Εποµένως, όταν η συνοµιλία γίνεται παρουσία δίγλωσσων επισκεπτών ο
µαθητής χρησιµοποιεί παράλληλα και τις δύο γλώσσες (περίπτωση 8,13) και όταν η
συνοµιλία γίνεται παρουσία µονόγλωσσων επισκεπτών, που γνωρίζουν µόνο
Ελληνικά, χρησιµοποιεί περισσότερο την ελληνική γλώσσα (περίπτωση 9,14).
∆ιαφοροποίηση στο γλωσσικό κώδικα παρατηρείται και σε σχέση µε το θέµα,
στο οποίο αναφέρεται η επικοινωνία που γίνεται µεταξύ γονιών και µαθητών είτε στα
πλαίσια της µελέτης είτε στα πλαίσια µιας συζήτησης. Ειδικότερα, τα παιδιά
επικοινωνούν µε τους γονείς τους κατά την προετοιµασία τους στα ελληνόφωνα
µαθήµατα στην ελληνική γλώσσα (περίπτωση 2) και κατά την προετοιµασία τους στα
αγγλόφωνα µαθήµατα στην Αγγλική (περίπτωση 3). Επιπλέον, όταν η συζήτηση
µεταξύ γονιών και παιδιών αναφέρεται στο παρόν και στη ζωή στη χώρα υποδοχής,
όπως είναι η συζήτηση για το σχολείο, τότε χρησιµοποιούνται παράλληλα και οι δύο
γλώσσες (περίπτωση 4), ενώ όταν η συζήτηση αναφέρεται στο παρελθόν και στη ζωή
στη χώρα προέλευσης χρησιµοποιείται περισσότερο η αγγλική γλώσσα (περίπτωση 5).
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε πιο διεξοδικά τη γλωσσική συµπεριφορά της
οικογένειας των παλιννοστούντων σε σχέση αφενός µε τους διάφορους συνοµιλητές
και αφετέρου µε το θέµα στο οποίο αναφέρονται.
11.2.1. Γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µε τους γονείς τους
Α) Σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις
Η γλώσσα που χρησιµοποιούν οι γονείς µε τα παιδιά τους τόσο µέσα όσο και
έξω από το σπίτι βρίσκεται σε συνάφεια µε την εθνοτική σύνθεση της οικογένειας,
όπως προκύπτει από τον πίνακα 11.7.
Πίνακας 11.7.: Συνάρτηση της γλώσσας επικοινωνίας των µαθητών µε τους
γονείς µέσα στο σπίτι και της εθνοτικής σύνθεσης της οικογένειας, σύµφωνα µε
τις δηλώσεις των µαθητών.
Εθνοτική
Σύνθεση
οικογένειας
Ελληνική
Μικτή
Σύνολο
n=253

περισσότερο
Ελληνικά
37
14,6%
21
8,3%
58
22,9%

x2=15,278

df=3

Γλώσσα Επικοινωνίας
περισσότερο και τις δύο
Αγγλικά
γλώσσες
24
56
9,5%
22,1%
42
54
16,6%
21,3%
66
110
26,1%
43,5%

άλλη
γλώσσα
4
1,6%
15
5,9%
19
7,5%

Σύνολο
121
47,8%
132
52,2%
253
100%

p=0,002
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Τόσο, λοιπόν, οι µαθητές από οικογένειές "αµιγώς" ελληνικές όσο και εκείνοι
που προέρχονται από µικτές οικογένειες χρησιµοποιούν περισσότερο στην
επικοινωνία µε τους γονείς τους παράλληλα και τις δύο γλώσσες (Ελληνικά –
Αγγλικά). Ως δεύτερη επιλογή τα παιδιά που ζουν στα πλαίσια ελληνικής οικογένειας
δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν περισσότερο την ελληνική γλώσσα, ενώ τα παιδιά που
προέρχονται από µικτές οικογένειες την αγγλική, όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο61.
Εδώ θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι, καθώς το 88% των πατεράδων και το 65% των
µητέρων είναι ελληνικής καταγωγής (βλ. κεφ. 10.1), η καταγωγή της µητέρας είναι
τελικά εκείνη που προσδίδει τη µικτή εθνοτική σύνθεση της οικογένειας και που
επηρεάζει τη χρήση της γλώσσας µέσα στο σπίτι.
Τη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι γονείς µε τα παιδιά τους µέσα στο σπίτι τη
συσχετίσαµε µε τα χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα και διακρίναµε την
τάση, χωρίς να υπάρχει, όµως, στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ των δύο
µεταβλητών, µε την πάροδο του χρόνου να µειώνεται η χρήση της αγγλικής γλώσσας
και να αυξάνεται η παράλληλη χρήση και των δύο γλωσσών, καθώς και η χρήση της
ελληνικής γλώσσας, αλλά µε µικρότερους ρυθµούς. Μάλιστα µετά τα πέντε χρόνια
παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική µείωση της αγγλικής
γλώσσας. Εδώ οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε και στο
κεφ. 11.1.2. σχετικά µε τη γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µεταξύ τους κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας και του διαλείµµατος.
Ενδιαφέρον, ακόµη, παρουσιάζει αυτό που διαπιστώσαµε µέσα από τα
ερωτηµατολόγια των γονιών ότι, δηλαδή, η πλειοψηφία των ελληνικής καταγωγής
µητέρων που είναι απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µιλούν µε τα παιδιά τους και
τις δύο γλώσσες, ενώ αυτές που είναι απόφοιτες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µιλούν περισσότερο Ελληνικά (n=97, x2=12,608, df=6, p=0,050).
Καθώς, επίσης, ότι οι γυναίκες που δούλευαν στο εξωτερικό επικοινωνούν µε τα
παιδιά τους και στις δύο γλώσσες, ενώ οι γυναίκες που στο εξωτερικό
ασχολιόντουσαν µε το νοικοκυριό χρησιµοποιούν περισσότερο την ελληνική γλώσσα
(n=98, x2=7,249, df=3, p=0,064). Αυτό συµβαίνει επειδή, προφανώς, τόσο οι
ελληνίδες µητέρες απόφοιτες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όσο
και οι µητέρες – νοικοκυρές δεν είχαν την ευκαιρία στο διάστηµα που έζησαν στο
εξωτερικό να κατακτήσουν σε υψηλό βαθµό την αγγλική γλώσσα. Όσον αφορά στους
πατεράδες µεταξύ γλώσσας επικοινωνίας και γραµµατικών γνώσεων ή επαγγέλµατος
δεν υπάρχει συνάφεια, αλλά και ούτε καταλήγουµε σε ανάλογες διαπιστώσεις.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η γλώσσα που επιλέγουν να χρησιµοποιούν
οι γονείς µε τα παιδιά τους σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις µέσα και έξω
από το σπίτι είναι η παράλληλη χρήση και των δύο γλωσσών µε τάση κυριαρχίας της
αγγλικής γλώσσας. Έτσι η υπόθεση µας ότι οι γονείς µε τα παιδιά τους
χρησιµοποιούν περισσότερο την ελληνική γλώσσα, σε γενικές γραµµές, διαψεύδεται.
Μόνο στην περίπτωση που η καταγωγή της µητέρας είναι Ελληνική και είτε είναι
απόφοιτος πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε είναι νοικοκυρά,
παρουσιάζεται µία τάση για κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας.
Επιπλέον, διακρίνουµε και στην ενδοοικογενειακή επικοινωνία την επίδραση της
µεταβλητής του χρόνου. Με το πέρασµα του χρόνου παρατηρείται η τάση
για µείωση της αποκλειστικής χρήσης της πρώτης γλώσσας των παιδιών
61

Από τα ερωτηµατολόγια των γονιών συσχετίσαµε τη σύνθεση της οικογένειας µε τη γλώσσα που
µιλούν οι γονείς µε τα παιδιά τους και διαπιστώσαµε ότι το 1/3 των µητέρων και το 1/4 των πατεράδων
που είναι ελληνικής καταγωγής επικοινωνούν περισσότερο στην Αγγλική, επειδή είτε οι ίδιοι είτε τα
παιδιά τους είτε και οι δύο οµάδες δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

340

και αύξηση της παράλληλης χρήσης και των δύο γλωσσών, ενώ το πέµπτο
έτος παραµονής των παιδιών στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί και εδώ
έτος - σταθµό στον περιορισµό της χρήσης της αγγλικής γλώσσας.
Β) Σε επικοινωνιακές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αναφοράς
Στο κεφάλαιο 11.2. επισηµάναµε ήδη ότι στην επικοινωνία που αναπτύσσεται
µεταξύ γονιών και παιδιών διαφοροποιείται ο γλωσσικός κώδικας ανάλογα µε το
θέµα, στο οποίο επικεντρώνεται η επικοινωνία.
Συγκεκριµένα, διαπιστώσαµε ότι στην επικοινωνιακή περίσταση της µελέτης,
όταν αυτή αναφέρεται στα ελληνόφωνα µαθήµατα, η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας
µεταξύ µαθητών και γονέων είναι η ελληνική, ενώ όταν αναφέρεται στα αγγλόφωνα
είναι η αγγλική.
Ωστόσο στην περίπτωση της µελέτης των ελληνόφωνων µαθηµάτων (βλ.
πίνακα 11.6.) παρατηρούµε ότι τόσο η παράλληλη χρήση και των δύο γλωσσών όσο
και η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.
Μάλιστα συσχετίζοντας την παράµετρο αυτή µε τα χρόνια παραµονής των µαθητών
στην Ελλάδα διαπιστώνουµε ότι κατά τον πρώτο χρόνο πλειοψηφεί η χρήση της
αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνία µεταξύ µαθητών και γονιών (n=236, x2=23,433,
df=12, p=0,023). Φαίνεται, λοιπόν, ότι για τη µελέτη των ελληνικών µαθηµάτων στο
σπίτι είναι αναγκαία η επικουρική χρήση της αγγλικής γλώσσας την οποία οι µαθητές
κατέχουν καλύτερα.
Συγκρίνοντας την επικοινωνία των µαθητών µε τους δασκάλους τους και τους
γονείς τους σε παρόµοιες επικοινωνιακές περιστάσεις – όπως ενασχόληση µε
ελληνόγλωσσα µαθήµατα – διαπιστώνουµε µια διαφορετική γλωσσική συµπεριφορά
ανάµεσα στη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι µαθητές µε τους γονείς στο σπίτι και µε
τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. (βλ. κεφ. 11.1.1.). Κατά τη µελέτη των ελληνικών
µαθηµάτων στο σπίτι χρησιµοποιείται επικουρικά η αγγλική γλώσσα και µάλιστα σε
υψηλό βαθµό, πράγµα που δεν συµβαίνει στο σχολείο στον ίδιο βαθµό. Και κατά τη
µελέτη του µαθήµατος των Αγγλικών στο σχολείο χρησιµοποιείται επικουρικά η
ελληνική γλώσσα, πράγµα που δεν συµβαίνει στο σπίτι. Τη διάσταση αυτή την
αποδίδουµε στη διαφορά στόχων αλλά και µεθοδολογίας µεταξύ σχολείου και
σπιτιού.
Έτσι, ο στόχος του σχολείου που είναι να περιοριστεί η χρήση της αγγλικής
γλώσσας από τους µαθητές για χάρη της ελληνικής, δεν υποστηρίζεται από την
οικογένεια.
Εναλλαγή κώδικα, ανάλογα µε το θέµα, υπενθυµίζουµε ότι παρατηρείται
επίσης και όταν η συζήτηση µεταξύ γονιών και παιδιών επικεντρώνεται στη ζωή της
χώρας προέλευσης, όπου κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα, ή όταν η συζήτηση
αναφέρεται στη ζωή της χώρας υποδοχής και συγκεκριµένα στο σχολείο, κατά την
οποία χρησιµοποιούνται παράλληλα και οι δύο γλώσσες.
Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι η επιλογή του ενός ή του άλλου κώδικα
επικοινωνίας επηρεάζεται από το βαθµό κατοχής του από τους µαθητές. Αυτή την
παράµετρο την εξετάσαµε ενδεικτικά µελετώντας τη συνάφεια µεταξύ των
δυσκολιών που δηλώνουν οι µαθητές ότι αντιµετωπίζουν στην Ελληνική και την
Αγγλική και της χρήσης της µιας ή της άλλης ή και των δύο γλωσσών, όταν συζητούν
µε τους γονείς τους για θέµατα του σχολείου τους (βλ. διάγραµµα 11.1.).
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∆ιάγραµµα 11.1.: Συνάρτηση της γλωσσικής συµπεριφοράς των µαθητών µε
τους γονείς κατά τις συζητήσεις για το σχολείο και των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µαθητών.
60

50

40

30

Γλώσσες Επικοινωνίας
20

Ελληνικά
Αγγλικά

10

Και τις δύο γλώσσες
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n=254

x2=26,924

df=6

p=0,000

Μέσα από αυτή τη συσχέτιση προκύπτουν τρεις κατηγορίες µαθητών που
ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας τους στην ελληνική γλώσσα χρησιµοποιούν και
διαφορετικό γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας. Έτσι, τα παιδιά που δηλώνουν ότι δεν
έχουν καθόλου δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα τη χρησιµοποιούν περισσότερο, τα
παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν λίγες δυσκολίες χρησιµοποιούν εξίσου και τις δύο
γλώσσες και τα παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν πολλές δυσκολίες χρησιµοποιούν
περισσότερο την αγγλική γλώσσα.
Συνάφεια παρατηρείται, επίσης και µε τη µεταβλητή "δυσκολίες στα Αγγλικά"
(n=253, x2=30,759, df=6, p=0,000), σχετικά µε την οποία, όµως, συµβαίνει ακριβώς
το αντίθετο. Τα παιδιά, δηλαδή, που δεν έχουν καθόλου δυσκολίες στα Αγγλικά
συζητούν µε τους γονείς τους για το σχολείο περισσότερο στα Αγγλικά, τα παιδιά που
δηλώνουν ότι έχουν λίγες δυσκολίες στα Αγγλικά χρησιµοποιούν και τις δύο γλώσσες
και τα παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν πολλές δυσκολίες στα Αγγλικά χρησιµοποιούν
περισσότερο την ελληνική γλώσσα. Η µόνη διαφορά µεταξύ των δυσκολιών στα
Ελληνικά και στα Αγγλικά είναι ότι τα παιδιά που δηλώνουν λίγες ή πολλές
δυσκολίες στα Αγγλικά είναι πολύ λιγότερα από τα παιδιά που δηλώνουν ανάλογες
δυσκολίες στα Ελληνικά.
Η διαπίστωση αυτή δεν ισχύει όταν το θέµα συζήτησης είναι η ζωή στη χώρα
προέλευσης, κατά την οποία οι µαθητές ανεξάρτητα από το βαθµό δυσκολίας τους
στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιούν ως κυρίαρχο κώδικα
επικοινωνίας την αγγλική.
Συµπερασµατικά µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στην οικογένεια κυριαρχεί
η Αγγλική ως κώδικας επικοινωνίας όταν το θέµα συζήτησης είναι σχετικό µε τη
χώρα προέλευσης ή σχετίζεται γενικότερα µε την αγγλική κουλτούρα, ενώ όταν
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πρόκειται για θέµατα που αφορούν στην Ελλάδα ή σε ελληνόγλωσσες επικοινωνιακές
καταστάσεις δεν κυριαρχεί η Ελληνική αλλά χρησιµοποιούνται και οι δύο γλώσσες.
11.2.2. Γλώσσα επικοινωνίας των µαθητών µε τα αδέλφια τους
Όπως ήδη παρατηρήσαµε στο κεφάλαιο 11.2. τα αδέλφια µεταξύ τους
ανεξάρτητα από τις επικοινωνιακές συνθήκες, χρησιµοποιούν ως κυρίαρχο κώδικα
επικοινωνίας την αγγλική γλώσσα. Έτσι η υπόθεση µας επαληθεύεται.
Τη γλώσσα που χρησιµοποιούν τα αδέλφια µεταξύ τους τη συσχετίσαµε µε
διάφορες µεταβλητές, όπως το φύλο, τα χρόνια παραµονής των µαθητών στην
Ελλάδα, τις δυσκολίες των µαθητών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, την
καταγωγή των µαθητών και µε κάποιες από αυτές διαπιστώσαµε συνάφεια.
Συγκεκριµένα, σε σχέση µε το φύλο (n=229, x2=8,144, df=3, p=0,043)
διακρίναµε ότι τα αγόρια επικοινωνούν περισσότερο από τα κορίτσια µε τα αδέλφια
τους στην αγγλική γλώσσα.
Ακόµη, διαπιστώσαµε ότι ανεξάρτητα από το βαθµό δυσκολίας που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές τόσο στην ελληνική (n=228, x2=26,283, df=6, p=0,000)
όσο και στην αγγλική γλώσσα (n=227, x2=47,390, df=6, p=0,000) δηλώνουν ότι στην
επικοινωνία µε τα αδέλφια τους χρησιµοποιούν περισσότερο την πρώτη τους γλώσσα.
Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας
µεταξύ των αδελφών γενικά µέσα στο σπίτι δεν βρίσκεται σε συνάφεια ούτε µε τη
µεταβλητή της εθνοτικής σύνθεσης της οικογένειας ούτε µε τις µεταβλητές των
χρόνων παραµονής των παιδιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτό πιθανότατα να
υποδηλώνει τη συναισθηµατική σχέση των παιδιών µε τη γλώσσα της Χ.Π. τους.
Μόνο στην περίπτωση του παιχνιδιού διαπιστώσαµε συνάφεια µε τα χρόνια
παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα (n=214, x2=21,461, df=12, p=0.044). Έτσι και
στην περίπτωση αυτή φαίνεται το πέµπτο έτος να αποτελεί έτος – σταθµός, καθώς τα
παιδιά αρχίζουν να επικοινωνούν µε τα αδέλφια τους και στις δύο γλώσσες.
Ως προς τη χρήση της Ελληνικής διαπιστώνουµε ότι οι αγγλόφωνοι µαθητές
αρχίζουν αργοπορηµένα να χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα σε σχέση µε άλλες
εθνοτικές οµάδες62 (π.χ. αλβανόφωνους µαθητές) οι οποίες µε το που έρχονται σε
επαφή µε την ελληνική γλώσσα τοποθετούνται πιο θετικά απέναντί της. Αυτό
σχετίζεται µε το γεγονός ότι τα αγγλόφωνα παιδιά δεν αισθάνονται µειονεκτικά για
τη γλώσσα τους, όπως τα αλβανόφωνα αλλά και τα ρωσόφωνα παιδιά. Έτσι, καθώς
οι αγγλόφωνοι µαθητές δεν πιέζονται ούτε από τον επικοινωνιακό απέναντι
(απευθύνονται στα αδέλφια τους και όχι στο δάσκαλο ή το γονιό τους) ούτε από το
µειωµένο κύρος της γλώσσας τους, να επισπεύσουν τη χρησιµοποίηση της ελληνικής
γλώσσας, αρχίζουν να τη χρησιµοποιούν µεταξύ τους, όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία της εκµάθησής της (που σύµφωνα µε τον Cummins απαιτεί από 5-7
χρόνια). Έτσι, αβίαστα, πλέον, µεταβαίνουν από τη φάση της µονογλωσσίας µε
κυρίαρχη γλώσσα την αγγλική, στη φάση της διγλωσσίας.
Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση του κεφαλαίου 11.2. (χρήση γλωσσικών
κωδίκων στην οικογένεια και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον),
διαπιστώνουµε ότι, όπως στο σχολείο έτσι και στην οικογένεια παρατηρείται µια
µετακίνηση από µια µονόγλωσση επικοινωνία µε κυρίαρχη γλώσσα την αγγλική σε
µια δίγλωσση. Η µετακίνηση αυτή στην επικοινωνία των παιδιών µε τους γονείς
συναρτάται µε την εθνοτική σύνθεση της οικογένειας, τις γραµµατικές γνώσεις και το
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επάγγελµα της µητέρας, αλλά και µε το θέµα στο οποίο επικεντρώνεται η
επικοινωνία. Στην επικοινωνία µεταξύ των παιδιών απαιτείται πολύς περισσότερος
χρόνος, για να πραγµατοποιηθεί αυτή η µετακίνηση.
11.3. Χρήση γλωσσικών κωδίκων σε διάφορες ατοµικές καταστάσεις
Για να εµβαθύνουµε στη χρήση των γλωσσικών κωδίκων, από το µαθητή,
επικεντρώσαµε κάποιες ερωτήσεις σε ατοµικές καταστάσεις, συνειδητές ή µη, που
σχετίζονται περισσότερο µε τον εσωτερικό κόσµο του µαθητή, τη σκέψη του, τα
συναισθήµατά του, τον κρυφό κώδικα επικοινωνίας του και τα όνειρά του.
Πίνακας11.8.: Χρήση γλωσσικών κωδίκων από το µαθητή σε συνειδητές και
ασυνείδητες ατοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του.
A) Συνειδητές επικοινωνιακές
καταστάσεις
1.Όταν τον ρωτούν στα Ελληνικά
σκέπτεται την απάντηση:
2.Όταν τον ρωτούν στα Αγγλικά
σκέπτεται την απάντηση:
3.Όταν είναι χαρούµενος µιλάει:
4.Όταν τσακώνεται µε τους
συµµαθητές του µιλάει:
5.Όταν λέει µυστικά µε τους
συµµαθητές του χρησιµοποιεί:
Β) Μη
συνειδητές
καταστάσεις
6.Όταν
ονειρεύεται:

Γλώσσα Σκέψης ή Επικοινωνίας
Ελληνική Αγγλική
Άλλη
γλώσσα
69
184
27,3%
72,7%
21
229
8,4%
91,6%
57
19
174
22,8%
7,6
69,6%
80
11
152
32,9%
4,5%
57,8%
36
30
183
14,5%
12%
73,5%

Γλώσσα Σκέψης ή Επικοινωνίας
Ελληνική
Αγγλική
Άλλη
Και τις
γλώσσα
δύο63
γλώσσες
22
19
100
108
8,8%
7,6%
40,2%
43,4%

Σύνολο
253
100%
250
100%
250
100%
243
100%
249
100%
Σύνολο
249
100%

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η γλώσσα της σκέψης βρίσκεται σε
άµεση συνάρτηση µε τη γλώσσα του συνοµιλητή. Έτσι, όταν ο συνοµιλητής
χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα (περίπτωση 1), τότε το 72,7% των µαθητών
δηλώνει ότι σκέπτεται στα Ελληνικά την απάντησή του, ενώ όταν ο συνοµιλητής
χρησιµοποιεί την αγγλική γλώσσα (περίπτωση 2), τότε η συντριπτική πλειοψηφία
των µαθητών (91,2%) δηλώνει ότι σκέπτεται στα Αγγλικά. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν,
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Στις απαντήσεις των συνειδητών επικοινωνιακών καταστάσεων δεν δώσαµε στους µαθητές την
επιλογή της χρήσης και των δύο γλωσσών για να τους αναγκάσουµε να επιλέξουν εκείνη τη γλώσσα
που χρησιµοποιούν περισσότερο. Στις µη συνειδητές καταστάσεις, στις καταστάσεις δηλαδή του
ονείρου, δίνουµε τη δυνατότητα επιλογής και των δύο γλωσσών γιατί αφενός είναι µια πιο αφηρηµένη
κατάσταση και αφετέρου ο µαθητής έχει έντονες εµπειρίες και από δίγλωσσο περιβάλλον τόσο στη
Χ.Π. όσο και στη Χ.Υ.
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ότι η πλειοψηφία των µαθητών είναι σε θέση να σκέπτεται και στις δύο γλώσσες,
σύµφωνα πάντα µε τις δηλώσεις τους.
Ωστόσο, ενώ η γλώσσα της σκέψης καθορίζεται από τη γλώσσα του
συνοµιλητή, όταν ο µαθητής βιώνει έντονες συναισθηµατικές καταστάσεις, χαράς ή
οργής (περίπτωση 3,4), τότε η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική.
Φαίνεται, δηλαδή, ότι όταν ο µαθητής είναι συναισθηµατικά φορτισµένος επικοινωνεί
περισσότερο στην πρώτη του γλώσσα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όταν οι
µαθητές βρίσκονται σε συναισθηµατικά ουδέτερη κατάσταση, τότε είναι σε θέση να
χρησιµοποιούν και τις δύο γλώσσες, ενώ, όταν βρίσκονται σε συναισθηµατική
ένταση (χαρά ή οργή) χρησιµοποιούν αυθόρµητα, σε ποσοστό περισσότερο από το
µισό, την αγγλική γλώσσα.
Την αγγλική γλώσσα, ως συνειδητή πλέον επιλογή, χρησιµοποιούν οι µαθητές
και σε µια άλλη συναισθηµατικά ουδέτερη κατάσταση, στην περίπτωση δηλαδή
εκείνη κατά την οποία λένε µυστικά (περίπτωση 5). Εδώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό
των µαθητών (73,5%) δηλώνει ότι η αγγλική γλώσσα χρησιµοποιείται µεταξύ τους ως
κρυφός κώδικας επικοινωνίας.
Τέλος, σε µια µη συνειδητή αλλά από ψυχολογική άποψη πολύ σηµαντική
κατάσταση, στο όνειρο, η σχετική πλειοψηφία των µαθητών (43,4%) δηλώνει ότι
ονειρεύεται (περίπτωση 6) στην αγγλική γλώσσα, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό
των µαθητών (40,2%) δηλώνει ότι ονειρεύεται και στις δύο γλώσσες. Αν δεχτούµε ότι
τα όνειρα εκφράζουν κρυφές επιθυµίες και τάσεις του υποσυνείδητου, τότε
διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι µαθητές είναι συναισθηµατικά και ασυνείδητα
δεµένοι µε την πρώτη τους γλώσσα.
Το γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί σε όλες τις περιπτώσεις που
άπτονται της ιδιωτικής σφαίρας του µαθητή και συνδέονται µε την ατοµικότητά του,
δεν προκύπτει µόνο από την αυτοεκτίµηση που κάνει ο ίδιος ο µαθητής αλλά και από
τις δηλώσεις τόσο των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών.
Α) Γλώσσα σκέψης
Τη γλώσσα της σκέψης που χρησιµοποιούν οι µαθητές τη συσχετίσαµε µε τις
µεταβλητές της σύνθεσης της οικογένειας, του τµήµατος, των χρόνων παραµονής των
µαθητών στην Ελλάδα και των δυσκολιών των µαθητών και στις δύο γλώσσες και
διαπιστώσαµε τις ακόλουθες σχέσεις.
Μέσα από τη συσχέτιση της γλώσσας της σκέψης µε το βαθµό δυσκολίας των
µαθητών στις δύο γλώσσες (σύµφωνα µε την αυτοεκτίµησή τους) διαπιστώσαµε ότι
οι µαθητές σκέπτονται στη γλώσσα που τους τίθεται η ερώτηση ακόµη και στην
περίπτωση εκείνη που αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες στη συγκεκριµένη γλώσσα.
Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η γλώσσα σκέψης όσο και η γλώσσα επικοινωνίας εξαρτάται
από τον εκάστοτε συνοµιλητή.
Ωστόσο, στην περίπτωση που η ερώτηση είναι στα Ελληνικά, παρόλο που η
πλειοψηφία των µαθητών µάς δήλωσε ότι την απάντηση τη σκέπτεται στην ίδια
γλώσσα (βλ. πίνακα 11.8.), υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό µαθητών (27,3%) που
δηλώνει ότι σκέπτεται την απάντηση και στα Αγγλικά. Βέβαια το ποσοστό αυτό
µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου, όπως φαίνεται από τον πίνακα 11.9 που
ακολουθεί, ενώ παρατηρείται, όπως και στα κεφάλαια 11.1.2. και 11.2.1., ότι µετά
από πέντε χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα η µείωση της χρήσης της
Αγγλικής να είναι σηµαντική.

345

Πίνακας 11.9.: Συνάρτηση της γλώσσας της σκέψης των µαθητών, όταν η
ερώτηση είναι στα Ελληνικά και του χρόνου παραµονής των µαθητών στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων.

Γλώσσα
Σκέψης
Ελληνική
Αγγλική

Σύνολο
n=240

Χρόνος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα
Από µήνες
2-3 χρόνια
4-5 χρόνια 6 χρόνια και
- 1 χρόνο
άνω
30
51
45
46
12,5%
21,3%
18,8%
19,2%
25
22
14
7
10,4%
9,2%
5,8%
2,9%
55
73
59
53
22,9%
30,4%
24,6%
22,1%

x2=14,645

df=3

Σύνολο
172
71,7%
68
28,3%
240
100%

p=0,002

Β) Έντονες συναισθηµατικές καταστάσεις
Στις έντονες συναισθηµατικές καταστάσεις, και συγκεκριµένα στην
περίπτωση της χαράς, η πλειοψηφία των µαθητών χρησιµοποιεί την αγγλική γλώσσα
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε µεταβλητή. Θα λέγαµε λοιπόν ότι ο µαθητής τη χαρά
του τη βιώνει και την εκφράζει καλύτερα στην πρώτη του γλώσσα.
Αντίθετα, στην περίπτωση της οργής βλέπουµε ότι ο µαθητής την εκφράζει σε
ένα υψηλό ποσοστό και στην ελληνική γλώσσα. Έτσι το 18,9% των παιδιών των
µικτών οικογενειών (n=243, x2=6,190, df=2, p=0,045) και το 25,5% των παιδιών που
παρακολουθούν ελληνόφωνα τµήµατα (n=243, x2=11,857, df=2, p=0,003) αλλά και
η πλειοψηφία των µαθητών που αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αγγλική
γλώσσα (n=240, x2=45,165, df=4, p=0,000), όταν τσακώνονται, κάνουν χρήση και
της Ελληνικής.
Μια πιθανή ερµηνεία της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τους µαθητές
όταν τσακώνονται είναι, ίσως, το γεγονός ότι κατά την εκµάθηση µιας νέας γλώσσας
τα παιδιά µαθαίνουν, συνήθως, αµέσως τις βωµολοχίες. Αυτό το παρατηρήσαµε και
από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στο σχολείο, κατά την οποία όταν οι
µαθητές τσακώνονται στα πλαίσια του διαλείµµατος, χρησιµοποιούσαν µεταξύ τους,
συνήθως, τις ελληνικές βωµολοχίες.
Γ) Κρυφός κώδικας επικοινωνίας
Οι µαθητές τόσο στην επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους όσο και µε τα
αδέλφια τους χρησιµοποιούν ως κρυφό κώδικα επικοινωνίας εκείνο τον κώδικα που η
ευρύτερη κοινωνία γνωρίζει λιγότερο και που στην προκειµένη περίπτωση είναι η
Αγγλική. Η επιλογή της χρήσης της πρώτης γλώσσα των µαθητών στη συγκεκριµένη
επικοινωνιακή κατάσταση γίνεται συνειδητά και για το λόγο αυτό δεν διαπιστώνουµε
συσχέτιση µε καµία άλλη µεταβλητή.
∆) Η γλώσσα των ονείρων
Η γλώσσα, στην οποία δηλώνουν οι µαθητές ότι ονειρεύονται, σχετίζεται
άµεσα µε τη γλώσσα που χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους µε τα αδέλφια τους
στο σπίτι (n=219, x2=237,136, df=12, p=0,000) και µε τους συµµαθητές τους στο
διάλειµµα (n=242, x2=89,576, df=8, p=0,000), γεγονός που µαρτυρά ότι η γλώσσα
των ονείρων είναι η πλέον οικεία γλώσσα, παρόλο που και στην περίπτωση των
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ονείρων επιβεβαιώθηκε η άµεση συνάρτηση του παράγοντα χρόνου µε τη µείωση του
κυρίαρχου ρόλου της αγγλικής γλώσσας.
Συνεπώς προκύπτει ότι η γλώσσα της σκέψης ή της επικοινωνίας που
χρησιµοποιούν οι µαθητές σε συναισθηµατικά ουδέτερες καταστάσεις συνδέεται
άµεσα µε την γλώσσα του συνοµιλητή, ενώ σε συναισθηµατικά φορτισµένες
καταστάσεις µε την πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, ο παράγοντας χρόνος επιδρά σηµαντικά
και στη χρήση της γλώσσας στις έντονες συναισθηµατικές στιγµές, µε αποτέλεσµα να
µειώνεται η κυριαρχία της πρώτης γλώσσα έναντι της παράλληλης χρήσης και των
δύο γλωσσών.
11.4. Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου 12 που αφορά στην χρήση των
δύο γλωσσικών κωδίκων (Ελληνικής και Αγγλικής) από το άτοµο µέσα και έξω από
το σχολείο και την οικογένεια σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και µε
διάφορους συνοµιλητές, µπορούµε να καταλήξουµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:
Þ

Το σχολείο, παρόλο που έχει ως στόχο την προώθηση και την εδραίωση
της ελληνικής γλώσσας, δεν κατορθώνει τελικά να περάσει τους µαθητές
σε µια τέτοια γλωσσική κατάσταση που να κυριαρχεί η ελληνική γλώσσα.
Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο
παρουσιάζουν µια γλωσσική µετακίνηση από µια µονογλωσσική
κατάσταση µε κυρίαρχη γλώσσα την Αγγλική σε µια διγλωσσική, στην
οποία κυριαρχεί ο ένας ή ο άλλος γλωσσικός κώδικας, ανάλογα µε την
επικοινωνιακή περίσταση και τον συνοµιλητή.

Þ

Οι εκπαιδευτικοί στην επικοινωνία τους µε τους µαθητές χρησιµοποιούν
την Aγγλική περισσότερο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρά του
διαλείµµατος, σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας. Αυτό οφείλεται στο ότι οι
εκπαιδευτικοί, και ιδιαίτερα οι πιο έµπειροι από αυτούς, χρησιµοποιούν
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους επικουρικά την Αγγλική, για να
φτάσουν πιο εύκολα στον επιθυµητό στόχο του σχολείου, την εκµάθηση
δηλαδή της Ελληνικής. Όσον αφορά στο διάλειµµα οι εκπαιδευτικοί
επιδιώκουν να χρησιµοποιούν µε τους µαθητές τους περισσότερο την
ελληνική γλώσσα, επειδή συνήθως είναι µια χωρίς ιδιαίτερες γνωστικές
απαιτήσεις επικοινωνία.

Þ

Σε αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς, οι µαθητές επικοινωνούν µε τους
συµµαθητές τους χρησιµοποιώντας, κυρίως, την αγγλική γλώσσα τόσο
εντός όσο και εκτός της τάξης και αυτό είτε επειδή την κατέχουν
καλύτερα είτε επειδή είναι στενότερα συναισθηµατικά δεµένοι µε αυτή.

Þ

Ο χρόνος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα και στα Σ.Π.Α. φαίνεται
να παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στην γλωσσική εξέλιξη των µαθητών και
στην χρήση του ενός ή του άλλου γλωσσικού κώδικα. Άξια
υπογραµµίσεως είναι η διαπίστωση ότι το πέµπτο περίπου έτος παραµονής
των µαθητών στην Ελλάδα φαίνεται να είναι έτος – σταθµός για την
αλλαγή της γλωσσικής τους συµπεριφοράς από µονόγλωσση σε δίγλωσση,
επιβεβαιώνοντας τη θέση του Cummins σύµφωνα µε την οποία το άτοµο
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χρειάζεται 5-7 χρόνια, για να αποχτήσει πλήρη επάρκεια σε µια δεύτερη
γλώσσα.
Þ

Ως γενικό συµπέρασµα για τη γλωσσική συµπεριφορά των µαθητών στα
Σ.Π.Α. µπορούµε να κρατήσουµε τη διαπίστωση ότι οι µαθητές
συµπεριφέρονται ως δίγλωσσα άτοµα, παρόλο που τα Σ.Π.Α. δεν
ακολουθούν µε συνέπεια ένα ισχυρό µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης (βλ.
κεφ. 9). Αντίθετα µάλιστα, ο θεσµικός αλλά και ο πραγµατικός τους
στόχος είναι, τελικά, η προώθηση και η καλλιέργεια της Ελληνικής, ώστε
αυτή να καταστεί ο κυρίαρχος κώδικας επικοινωνίας των µαθητών.

Þ

∆ιγλωσσικά χαρακτηριστικά έχει και η επικοινωνιακή συµπεριφορά των
µαθητών και στην οικογένεια, πράγµα αναµενόµενο σύµφωνα µε τις
σχετικές υποθέσεις µας. Παράλληλα οι γονείς φαίνεται να έχουν
κατανοήσει τη χρησιµότητα της διγλωσσίας για τα παιδιά τους και την
καλλιεργούν συνειδητά στο σπίτι. Όπως µάλιστα προκύπτει τόσο από την
έρευνά µας όσο και από τα κείµενα των συλλογικών οργάνων των γονέων
(βλ. κεφ. 9) οι γονείς θα επιθυµούσαν για τα παιδιά τους µια δίγλωσση
εκπαίδευση στα Σ.Π.Α.

Þ

Το ότι οι µαθητές είναι και συµπεριφέρονται ως δίγλωσσοι προκύπτει και
από την επικοινωνία µε τα αδέλφια τους. Ωστόσο ο βαθµός «χρήσης» των
γλωσσικών κωδίκων σε διάφορες ιδιωτικές και συναισθηµατικά
συνειδητές ή µη καταστάσεις, όπως σε χαρά ή σε µία διαµάχη ή στο
όνειρο κλπ. από τους µαθητές, µαρτυρά το δέσιµο τους µε την πρώτη τους
γλώσσα.

Þ

Παρόλο που κύριος στόχος των Σ.Π.Α. είναι η κατάκτηση της Ελληνικής
και η µετάβαση των µαθητών σε µια ελληνόγλωσση διδακτική πράξη, η
µετάβαση των παιδιών από την µονογλωσσική αγγγλόφωνη στην
µονογλωσσική ελληνόφωνη επικοινωνία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται
κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτά τα σχολεία.

Þ

Αν όµως έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε γεννάται ένα θεµελιώδες ερώτηµα:
Γιατί τα Σ.Π.Α. δεν αξιοποιούν το διγλωσσικό κεφάλαιο των µαθητών
τους και την έφεσή τους προς µια διγλωσσική συµπεριφορά, για να
εφαρµόσουν ένα ισχυρό µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης και να
καταστήσουν τους µαθητές τους αµφιδύναµα δίγλωσσους;
Αυτό το ερώτηµα, όµως, θα µας απασχολήσει διεξοδικότερα στα
επόµενα κεφάλαια.
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12. Οι παλιννοστούντες µαθητές και η σχέση τους µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό
της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής
12.1. Γνώσεις και δυσκολίες των µαθητών σε σχέση µε τις δύο γλώσσες
Πίνακας 12.1.:Κατοχή των δύο γλωσσών από τους µαθητές, σύµφωνα µε τις
δηλώσεις τους.
Γλωσσικές
δεξιότητες
Καταλαβαίνει
καλύτερα
Μιλάει καλύτερα
Γράφει καλύτερα
∆ιαβάζει
καλύτερα

Ελληνικά

Αγγλικά

Σύνολο

82
33,7%
88
35,2%
97
39,1%
97
40,1%

161
66,3%
162
64,8%
151
60,9%
145
59,9%

143
100%
250
100%
148
100%
242
100%

Από τον πίνακα 12.1. προκύπτει ότι οι περισσότεροι παλιννοστούντες µαθητές
του δείγµατος θεωρούν, σύµφωνα µε την αυτοεκτίµησή τους, ότι κατέχουν καλύτερα
τις διάφορες γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική παρά στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης παρατηρείται µια τάση στη µεν αγγλική γλώσσα να αισθάνονται οι
µαθητές µεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό από το γραπτό λόγο, στη δε ελληνική
γλώσσα να δηλώνουν το αντίθετο, δηλαδή, ότι γνωρίζουν καλύτερα το γραπτό από
τον προφορικό λόγο.
Η µειονεκτικότητα του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού στην αγγλική
γλώσσα και η αντίστοιχη ευχέρεια του γραπτού έναντι του προφορικού λόγου στην
ελληνική γλώσσα από τους µαθητές, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους εκτιµήσεις,
αλλά και σύµφωνα µε τις δηλώσεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών,
θεωρούµε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο είδος της εκπαίδευσης που δέχονται οι
µαθητές.
Έτσι, γνωρίζοντας από τους ιδρυτικούς στόχους ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση
επικεντρώνεται στη µάθηση της ελληνικής γλώσσας και ότι η βαρύτητα που δίνεται
στην αγγλική γλώσσα ως αντικείµενο, περιορίζεται στη διδασκαλία της ως ξένης
γλώσσας, αλλά και ότι το σχολείο συνδέεται περισσότερο µε την εκµάθηση του
γραπτού λόγου µιας γλώσσας, στην προκειµένη περίπτωση της Ελληνικής, θα
υποστηρίζαµε ότι, τελικά, τα περιθώρια που δίνονται στους µαθητές για να
ασχοληθούν ουσιαστικά µε την αγγλική γλώσσα είναι περιορισµένα. ∆εδοµένου ότι
το 79,4% των µαθητών δεν παρακολουθεί ούτε κάποιο φροντιστήριο για την
βελτίωση των γνώσεών του στην αγγλική γλώσσα, είναι επόµενο οι µαθητές να
νιώθουν ανασφάλεια για το γραπτό λόγο, ενώ νιώθουν ασφαλείς για τον προφορικό
λόγο που τον κατέκτησαν σε νηπιακή και παιδική ηλικία.
Επίσης, οι µαθητές αισθάνονται ικανότεροι στον αγγλικό προφορικό λόγο,
επειδή καταρχάς στο οικογενειακό τους περιβάλλον – µε τους γονείς, τα αδέλφια και
τους φίλους τους – αλλά και εν µέρει στο σχολικό – µε τους συµµαθητές τους –
συνεχίζουν να χρησιµοποιούν ευρέως την πρώτη τους γλώσσα και κατ' επέκταση να
καλλιεργούν και να διατηρούν την ευχέρεια που έχουν σε αυτήν. Αυτό δεν συµβαίνει
µε τη χρήση του προφορικού λόγου της Ελληνικής, που χρησιµοποιείται από τους
µαθητές – όπως φάνηκε και από το κεφάλαιο 11 – κυρίως µε τους εκπαιδευτικούς στο
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σχολείο, αλλά και σε άλλες επικοινωνιακές περιστάσεις στο σχολείο ή στο σπίτι,
πάντα όµως επικουρικά στην αγγλική γλώσσα.
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι σ' ένα συγχρονικό επίπεδο το γεγονός ότι
το σχολείο "αδιαφορεί" για την καλλιέργεια της αγγλικής γλώσσας δεν επηρεάζει
καθόλου τα υψηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης των µαθητών σε σχέση µε τη γνώση τους
στην αγγλική γλώσσα.
Μείωση της αυτοεκτίµησης των µαθητών στην Αγγλική παρατηρείται σ'ένα
διαχρονικό επίπεδο, µέσα από τη συσχέτιση του χρόνου παραµονής των µαθητών
στην Ελλάδα µε την ευχέρεια στον προφορικό λόγο και στις δύο γλώσσες.
∆ιάγραµµα 12.1: Χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα σε συνάρτηση
µε τη γλώσσα που µιλούν οι µαθητές καλύτερα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
60

50

40

30

Χρόνια παραµονής στη
Από µήνες ως 1χρόνο

20

2 -3 χρόνια

Count

10

4-5 χρόνια
6 χρόνια και άνω

0
ελληνικά

αγγλικά

Μιλα καλύτερα

n=237, x2 = 19,795, df=1, p=0,000
Από το παραπάνω διάγραµµα (12.1) φαίνεται καθαρά ότι, ενώ στην
περίπτωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της και
παρατηρούµε συστηµατική βελτίωση των µαθητών στην Ελληνική, στην περίπτωση
της Αγγλικής ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος της, µε αποτέλεσµα τη σταθερή
υποχώρηση της γνώσης των µαθητών στη συγκεκριµένη γλώσσα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα µετά από έξι χρόνια παραµονής στην Ελλάδα να γνωρίζουν οι µαθητές
εξίσου και τις δύο γλώσσες αλλά µάλλον σε χαµηλά επίπεδα. Και βέβαια µπορεί για
την ελληνική γλώσσα µια τέτοια έκβαση να είναι θετική, καθώς έχουµε πρόσκτηση
µιας δεύτερης γλώσσας, ενδεχοµένως και σε χαµηλό επίπεδο, για την αγγλική
γλώσσα, όµως, και το άτοµο συνολικά, είναι αρνητική, καθώς ένα σηµαντικό
γλωσσικό κεφάλαιο χάνεται.
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Αυτή τη γλωσσική εξέλιξη των παλιννοστούντων µαθητών θα την αποδίδαµε
κυρίως στα Σ.Π.Α. και στα αναλυτικά τους προγράµµατα, γεγονός που προκύπτει και
µέσα από τη συνάρτηση της ανεξάρτητης µεταβλητής του "τµήµατος" µε "την
ευχέρεια των µαθητών στο γραπτό και προφορικό λόγο" και στις δύο γλώσσες.
∆ιάγραµµα 12.2.: Συσχέτιση του τµήµατος µε την ευχέρεια των µαθητών στον
προφορικό και γραπτό λόγο, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
35,00%
30,00%
25,00%

Μιλά καλύτερα
Αγγλικά

20,00%

Μιλά καλύτερα
Ελληνικά
Γράφει καλύτερα
Αγγλικά

15,00%
10,00%

Γράφει καλύτερα
Ελληνικά

5,00%
0,00%
Αγγλόφωνα
τµήµατα

Ελληνόφωνα
τµήµατα

n=250, x2 = 20,904, df=1, p=0,000 (προφορικός λόγος)
n=248, x2 = 26,294, df=1, p=0,000 (γραπτός λόγος)
Από το διάγραµµα 12.2. προκύπτει ότι κατά τη µετάβαση των µαθητών από
τα αγγλόφωνα στα ελληνόφωνα τµήµατα η γνώση τους στην ελληνική γλώσσα τόσο
στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο έχει θεαµατική βελτίωση, ενώ η γνώση
στην αγγλική παραµένει σε σταθερά επίπεδα. Μάλιστα θα περίµενε κανείς ότι µε τη
φοίτηση των παιδιών στα αγγλόφωνα τµήµατα η ικανότητά τους στην αγγλική
γλώσσα να βελτιωνόταν, µε δεδοµένο ότι σε αυτά τα τµήµατα γίνεται κυρίως χρήση
της Αγγλικής. Όµως, καθώς η χρήση αυτή γίνεται µε σκοπό η Αγγλική να αποτελέσει
µέσο για την εκµάθηση από τους µαθητές της Ελληνικής και όχι αντικείµενο
διδασκαλίας, η ευρεία χρήση της κάθε άλλο παρά συµβάλλει στην καλυτέρευση της
ικανότητας των µαθητών στη συγκεκριµένη γλώσσα.
Άρα, µε την πάροδο του χρόνου και µε τη µεσολάβηση του σχολείου, η γνώση
των µαθητών στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους, βελτιώνεται
συνεχώς, ενώ στην αγγλική µειώνεται, πράγµα που διαπιστώσαµε ήδη στα
προηγούµενα κεφάλαια.
Αυτό επιβεβαιώνεται και αν µελετήσουµε την κατοχή των δύο γλωσσών από
την οπτική γωνία όχι πλέον της γνώσης αλλά των δυσκολιών των µαθητών.
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Πίνακας 12.2: Ποσοστό των µαθητών που δυσκολεύονται στην ελληνική και
στην αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους64.

∆υσκολίες
Καθόλου
Λίγες
Πολλές
Σύνολο

Στα Ελληνικά
71
27,2%
128
49%
62
23,8%
261
100%

Στα Αγγλικά
132
50,8%
93
35,8%
35
13,5%
260
100%

Σύµφωνα µε τον πίνακα 12.2. και σε µια συγχρονική διάσταση, οι
περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι στην Αγγλική δεν έχουν καθόλου δυσκολίες, ενώ
τις περισσότερες δυσκολίες τις αντιµετωπίζουν στην ελληνική γλώσσα. Προκύπτει,
λοιπόν, ότι γνωρίζουν καλύτερα την αγγλική από την ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, σε µια διαχρονική διάσταση, η σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
κάτω από την επίδραση ανεξάρτητων µεταβλητών στις οποίες εµπεριέχεται η έννοια
του χρόνου, ανατρέπει τελείως την παραπάνω διαπίστωση.
Σε σχέση καταρχάς µε τα χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα
παρατηρούµε ότι µε την πάροδο του χρόνου µειώνονται οι δυσκολίες των µαθητών
στην ελληνική γλώσσα (n=247, x2=36,392, df=6, p=0,000) και αυξάνονται στην
αγγλική γλώσσα (n=246, x2=26,084, df=6, p=0,000). Ενώ σε σχέση µε το τµήµα, οι
µαθητές των αγγλόφωνων τµηµάτων δηλώνουν σε υψηλότερα ποσοστά ότι έχουν
δυσκολίες στα Ελληνικά από εκείνους των ελληνόφωνων (n=261, x2=45,112, df=2,
p=0,000). Αντιστρόφως, οι µαθητές των ελληνόφωνων δηλώνουν ότι έχουν
περισσότερες δυσκολίες στα αγγλικά από εκείνους των αγγλόφωνων (n=260,
x2=7,100, df=2, p=0,029). Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στην άποψη ότι η
εκµάθηση της Ελληνικής γίνεται µε την πάροδο του χρόνου, σε βάρος της Αγγλικής,
πράγµα που φαίνεται να παραπέµπει σε µια αφαιρετική διγλωσσία.
Ωστόσο τόσο στην πρόσκτηση της Ελληνικής όσο και στην κατοχή της
Αγγλικής οι µαθητές αντιµετωπίζουν ανάλογο βαθµό δυσκολίας στις ίδιες γλωσσικές
δεξιότητες σύµφωνα µε τον πίνακα 12.3.

64

Υπενθυµίζουµε ότι µεταξύ µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στο βαθµό δυσκολίας τους τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, καθώς
εκείνο που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι τα χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα και όχι η
βαθµίδα εκπαίδευσης.
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Πίνακας 12.3.: Γλωσσικές δυσκολίες των µαθητών στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα στις διάφορες γλωσσικές δεξιότητες, σύµφωνα µε τις δηλώσεις
τoυς.
Γλωσσικές ∆εξιότητες
Οµιλία
Ανάγνωση
Ευρύτητα λεξιλογίου
Γραφή
Γραµµατική
Ορθογραφία

Ποσοστό µαθητών που Ποσοστό µαθητών που
δηλώνουν
δυσκολίες δηλώνουν
δυσκολίες
στην ελληνική γλώσσα
στην αγγλική γλώσσα
48
32
18,6%
12,2%
67
52
26,1%
19,2%
79
42
30,6%
16,2%
91
64
35,1%
24,4%
138
89
53,1%
34,1%
142
90
55,3%
34,5%

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι και στις δύο γλώσσες υπάρχει κλιµάκωση στο
βαθµό δυσκολίας των µαθητών µεταξύ των διαφόρων πεδίων της γλώσσας. Έτσι
λιγότεροι µαθητές δηλώνουν δυσκολίες στην οµιλία65 και γενικότερα στον προφορικό
λόγο και περισσότεροι στην ορθογραφία και στους άλλους τοµείς του γραπτού λόγου.
Ακόµη, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
µαθητές και στις δύο γλώσσες δεν έχουν τόσο σχέση µε τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας όσο µε την εσωτερική δοµή της γλώσσας, η οποία
συνδέεται περισσότερο µε το γραπτό λόγο και λιγότερο µε τον προφορικό. Γι’ αυτό
δηλώνουν οι µαθητές ότι δυσκολεύονται στις ίδιες γλωσσικές ικανότητες και στις δύο
γλώσσες µε µεγαλύτερη, όµως, ένταση στην ελληνική από την αγγλική, καθώς
αποτελεί καινούργια γλώσσα γι’ αυτούς.
Αντίστοιχες πληροφορίες για το αν οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες και
το βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζουν στις διάφορες γλωσσικές δεξιότητες και στις
δύο γλώσσες, πήραµε και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς.
Οι γονείς, µε βάση µια τετράβαθµη κλίµακα απαντήσεων (καθόλου, λίγο,
αρκετά, πολύ), µας απάντησαν σε ποσοστό 44% ότι τα παιδιά τους
αντιµετωπίζουν λίγες δυσκολίες στα Ελληνικά και σε ποσοστό 43,2% ότι δεν
αντιµετωπίζουν καθόλου δυσκολίες στα Αγγλικά. Συγκρίνοντας αυτή την
απάντηση µε τον πίνακα 12.2., θα λέγαµε ότι η εικόνα που έχουν οι γονείς για τα
παιδιά τους σχετικά µε το βαθµό δυσκολίας τους στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα δεν διαφέρει πολύ από εκείνη που έχουν τα ίδια τα παιδιά. Αλλά
και στην γνώµη που έχουν οι γονείς για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα
παιδιά τους στις επιµέρους γλωσσικές ικανότητες κάθε γλώσσας, υπάρχει
ανάλογη αντιστοίχιση της άποψης των µαθητών µε εκείνης των γονιών.
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Οι δηλώσεις των παιδιών όσον αφορά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα επιβεβαιώνονται από τα
αποτελέσµατα της έρευνας των Α. Γκότοβου – Γ. Μάρκου η οποία µελέτησε τα σχολικά προβλήµατα
των παλιννοστούντων µαθητών που φοιτούν σε φροντιστηριακά τµήµατα και διαπίστωσαν ότι «ο
προφορικός λόγος (Ελληνικά) της συντριπτικής πλειοψηφίας των παλιννοστούντων µαθητών έχει
πληρότητα» (Γ. Μάρκου, 1984:96).
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Συνεπώς, διαπιστώνουµε ότι οι γονείς έχουν την ίδια εικόνα µε τα παιδιά τους
για την ευχέρειά τους και στις δύο γλώσσες.
Από την άλλη πλευρά, οι γονείς αποδίδουν, κυρίως, στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα τις γλωσσικές αδυναµίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά τους
και στις δύο γλώσσες66. Ως δεύτερη αιτία αναφέρουν τη µονογλωσσία του
περιβάλλοντος, από τη µια µεριά στο εξωτερικό για τις δυσχέρειες των µαθητών στην
Ελληνική, και από την άλλη µεριά στην Ελλάδα για τις δυσχέρειες των µαθητών στην
Αγγλική. Ακόµη αποδίδουν ευθύνες στο εκπαιδευτικό σύστηµα του εξωτερικού, στα
ίδια τα παιδιά για αµέλεια και αδιαφορία, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς αποδέχονται
µέρος των ευθυνών για έλλειψη ενδιαφέροντος και λάθος αποφάσεις.
Οι εκπαιδευτικοί, από τη µεριά τους, πιστεύουν σε ποσοστό 52,3% ότι οι
µαθητές έχουν πολλές δυσκολίες στην Ελληνική και σε ποσοστό 62,7% ότι έχουν
αρκετές δυσκολίες στην Αγγλική, µε βάση την παραπάνω τετράβαθµη κλίµακα
απαντήσεων. Ειδικότερα, για την ελληνική γλώσσα εκτιµούν ότι οι µαθητές
αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες στο γραπτό λόγο και αρκετές δυσκολίες στον
προφορικό, ενώ για την Αγγλική αρκετές δυσκολίες στο γραπτό και λίγες δυσκολίες
στον προφορικό.
Αυτές τις δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί τις αποδίδουν, καταρχάς, στα ίδια τα
παιδιά και στην ανεπαρκή γνώση τους και για τις δύο γλώσσες. ∆ευτερευόντως
θεωρούν ότι ευθύνεται, αφενός για τις δυσχέρειες των µαθητών στην ελληνική
γλώσσα, η µονογλωσσία του περιβάλλοντος στο εξωτερικό και αφετέρου για τις
δυσχέρειες στην αγγλική γλώσσα, η µονογλωσσία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Άλλοι λόγοι, στους οποίους αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί την αδυναµία των µαθητών
στην ελληνική γλώσσα, είναι η δυσκολία της ίδιας της γλώσσας, το ελληνικό σχολείο
στο εξωτερικό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, η αδιαφορία των γονιών, ενώ για
την αδυναµία των παιδιών στα Αγγλικά, καταλογίζουν ευθύνες στο εκπαιδευτικό
σύστηµα στο εξωτερικό.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι κατά την απόδοση ευθυνών για τις
γλωσσικές δυσκολίες των µαθητών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, οι
γονείς φαίνεται τελικά να είναι πιο πραγµατιστές και αντικειµενικοί και κινούνται
περισσότερο µέσα σε παιδαγωγικά πλαίσια από ό,τι οι εκπαιδευτικοί. Οι γονείς,
λοιπόν, µε περισσότερη παιδαγωγική σκέψη αφενός εστιάζουν την κύρια αιτία του
προβλήµατος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην αδυναµία του να
λειτουργήσει στα πλαίσια µιας δίγλωσσης εκπαίδευσης, σύµφωνα άλλωστε και µε τις
προσδοκίες τους (βλ. κεφ.9), και αφετέρου αποδέχονται µέρος των ευθυνών για τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και στις δύο γλώσσες.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο δεν αναφέρουν τις δικές τους ευθύνες για
τις δυσκολίες των µαθητών αλλά και αποδίδουν το µεγαλύτερο µέρος των ευθυνών
στα ίδια τα παιδιά, στάση που πιστεύουµε ότι δεν ταιριάζει σε έµπειρους λειτουργούς
εκπαίδευσης. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών σε συνδυασµό µε τις όχι και τόσο
αισιόδοξες εκτιµήσεις τους για το γλωσσικό επίπεδο των µαθητών και στις δύο
γλώσσες, δηµιουργεί έντονους προβληµατισµούς για τη γλωσσική παιδεία που
πρόκειται να αποκτήσουν οι παλιννοστούντες µαθητές που φοιτούν στα Σ.Π.Α.
Το βασικό ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται και το οποίο θα συζητήσουµε και σε
επόµενο κεφάλαιο είναι, αν το σχολείο µπορεί να προωθήσει τη γλωσσική παιδεία
των µαθητών του, όταν η εκµάθηση της Ελληνικής γίνεται σε βάρος της πρώτης
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Αντίθετα οι παλιννοστούντες γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε φροντιστηριακά τµήµατα
αποδίδουν την κακή επίδοση των παιδιών τους στα ίδια τα παιδιά, ενώ παράλληλα τονίζουν τον
σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι εκπαιδευτικοί στη βελτίωση της σχολικής τους κατάστασης, σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του Γ. Μάρκου (1997α:132)
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γλώσσας των µαθητών, χωρίς ωστόσο αυτή να κατακτάται σε ικανοποιητικό επίπεδο
από τους µαθητές.
12.2. Συναισθηµατική σχέση των µαθητών µε τις δύο γλώσσες
Οι παλιννοστούντες µαθητές δηλώνουν σε ποσοστό 63,2% ότι αισθάνονται
την Αγγλική ως µητρική τους γλώσσα και σε ένα ακόµη υψηλότερο ποσοστό, 67,6%,
δηλώνουν ότι θεωρούν περισσότερο οικεία την αγγλική από την ελληνική γλώσσα.
Αντίθετα, σε ποσοστό µόλις 25,3% δηλώνουν ότι αισθάνονται την Ελληνική ως
µητρική γλώσσα. Οι δείκτες αυτοί µαρτυρούν ότι η συναισθηµατική σχέση των
παλιννοστούντων µαθητών µε την αγγλική γλώσσα κινείται σε υψηλά επίπεδα.
Ανάλογη άποψη µε τους µαθητές πάνω στο συγκεκριµένο θέµα έχουν τόσο οι γονείς
όσο και οι εκπαιδευτικοί.
Μάλιστα παρατηρήσαµε ότι η σχέση των µαθητών µε τη γλώσσα της Χ.Π. δεν
εξαρτάται από το χρόνο παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα, γεγονός που
προκαλεί εντύπωση, καθώς στις µέχρι τώρα αναλύσεις µας η έννοια του χρόνου
ασκούσε επίδραση στη στάση των µαθητών απέναντι στις δύο γλώσσες. Έτσι µπορεί
µε το πέρασµα του χρόνου να µειώνεται η γνώση των µαθητών στην αγγλική γλώσσα
(βλ. κεφ. 12.1), δεν φαίνεται, όµως, να επηρεάζεται η στενή συναισθηµατική σχέση
τους µε τη συγκεκριµένη γλώσσα.
Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι η σύνδεση των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα
είναι τέτοια που ακόµη και όταν εκτιµούν ότι αντιµετωπίζουν λίγες δυσκολίες στη
συγκεκριµένη γλώσσα, δηλώνουν ότι την αισθάνονται ως µητρική τους (n=250,
x2=37,404, df=4, p=0,000). Μόνο στην περίπτωση που αντιµετωπίζουν πολλές
δυσκολίες δηλώνουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική.
Το ποια γλώσσα αισθάνονται τα παιδιά ως µητρική δεν φαίνεται τελικά να
συναρτάται ούτε µε την εθνοτική σύνθεση της οικογένειας (βλ. πίνακα 12.4).
Πίνακας 12.4.: Συνάρτηση της εθνοτικής σύνθεσης της οικογένειας µε τη µητρική
γλώσσα των µαθητών, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
Μητρική
Γλώσσα
Ελληνική
Αγγλική
Άλλη γλώσσα
Σύνολο

Εθνοτική σύνθεση της οικογένειας
Ελληνική
Μικτή
36
28
14,2%
11,1%
76
84
30%
33,2%
4
25
1,6%
9,9%
116
137
45,8%
54,2%

Σύνολο
64
25,3%
160
63,2%
29
11,5%
253
100%

n=253, x2=14,967, df=2, p=0,001
Από τον πίνακα 12.4 παρατηρούµε ότι τόσο η πλειοψηφία των παιδιών που
προέρχονται από µικτές οικογένειες όσο και τα περισσότερα παιδιά που η οικογένειά
τους είναι ελληνικής καταγωγής αισθάνονται την αγγλική ως µητρική τους γλώσσα.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι το συναισθηµατικό δέσιµο των παιδιών µε την αγγλική
γλώσσα είναι αρκετά υψηλό, καθώς πρόκειται για ένα συναίσθηµα που µένει
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αναλλοίωτο τόσο από το πέρασµα του χρόνου όσο και από την επίδραση κάθε άλλης
µεταβλητής.
Εκείνο που θα πρέπει να επισηµάνουµε, ακόµη, είναι ότι το 17,8% των
παλιννοστούντων µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει µία σύγχυση στις δηλώσεις
του σχετικά µε το ποια γλώσσα αισθάνεται ως µητρική και ως ξένη, πράγµα που
προέκυψε µέσα από ερωτήσεις ελέγχου που θέσαµε στους µαθητές του δείγµατος.
Τη σύγχυση αυτή την ερµηνεύουµε, καταρχάς, ως συνέπεια της γεωγραφικής
µετακίνησης των παιδιών που για µεν τους γονείς τους χαρακτηρίζεται ως
παλιννόστηση για δε τα παιδιά ως µετανάστευση. Κυρίως, όµως, την αποδίδουµε στη
γνωστική µετακίνηση των παιδιών από τη µονογλωσσία, µε κυρίαρχη γλώσσα την
Αγγλική, στη διγλωσσία και µάλιστα, µάλλον σε µια περιορισµένη µορφή
διγλωσσίας, αφού η γνώση των παιδιών στην αγγλική γλώσσα µειώνεται και η γνώση
τους στην Ελληνική, σύµφωνα µε την αυτοεκτίµησή τους και την εκτίµηση των
εκπαιδευτικών, δεν είναι επαρκής.
Μεγαλύτερο µάλιστα ποσοστό σύγχυσης µεταξύ των µαθητών του δείγµατος
παρατηρείται αφενός στα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα από 2-5 χρόνια και αφετέρου
στα παιδιά που δηλώνουν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους ότι έχουν λίγες δυσκολίες
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι δείκτες αυτοί µας οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι κάποια παιδιά του δείγµατος κατά τη διαδικασία της πρόσκτησης της
ελληνικής γλώσσας, κατά την οποία γλωσσικά µετακινούνται από µια µονόγλωσση
σε µια δίγλωσση κατάσταση, περνούν µια φάση σύγχυσης σχετικά µε το ποια γλώσσα
θα θεωρούν ως µητρική τους και ποια ως ξένη γλώσσα, δεδοµένου ότι εξαιτίας της
ελληνικής τους καταγωγής µητρική θα έπρεπε να ήταν η Ελληνική και εξαιτίας της
βιογραφίας τους νιώθουν ως µητρική την Αγγλική. Έτσι µέχρι να ισορροπήσουν
ψυχικά ανάµεσα στα δύο κοινωνικοπολιτισµικά συστήµατα και στις δύο γλώσσες
παρατηρείται µια µεταβατική σύγχυση συναισθηµάτων. Αυτή η συµπεριφορά θα
λέγαµε ότι αποτελεί µια έκφανση του «περιθωριακού τύπου προσαρµογής», σύµφωνα
µε την τυπολογία του ∆αµανάκη που συζητήσαµε διεξοδικά στο κεφ. 2.1.1.
Εκείνο, ωστόσο, που θα πρέπει να κρατήσουµε είναι ότι η πλειοψηφία των
µαθητών δηλώνει ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, γεγονός που εξαρτάται κυρίως
από το συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού και την ατοµική του βιογραφία και
δευτερευόντως από άλλες µεταβλητές.
12.3. Συναισθηµατική σχέση των µαθητών µε τις δύο χώρες
Οι παλιννοστούντες µαθητές µέσα από τις δηλώσεις τους παρουσιάζουν
µεγάλη προσκόλληση στις αγγλόφωνες χώρες προέλευσης τους. Αυτή η
προσκόλληση εκφράζεται ποικιλοτρόπως µέσα από επιθυµίες, στάσεις,
συµπεριφορές, διαδικασίες.
Οι µαθητές δηλώνουν, καταρχάς, ότι αισθάνονται ως πατρίδα τους σε
ποσοστό 42,4% τη χώρα προέλευσής τους και σε ποσοστό 37% και τις δύο χώρες,
την αγγλόφωνη, δηλαδή, χώρα προέλευσής τους και την Ελλάδα.
Εδώ αξίζει να υπογραµµίσουµε ότι οι δείκτες αυτοί συνδέονται αποκλειστικά
µε τον συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών και για το λόγο αυτό δεν διαπιστώσαµε
καµία εµφανή συνάρτηση µε άλλες µεταβλητές, όπως χρόνια παραµονής των
µαθητών στην Ελλάδα, εθνοτική σύνθεση της οικογένειας, τόπο γέννησης των
παιδιών, παρά µόνο κάποιες τάσεις. Σε σχέση µε τα χρόνια παραµονής στην Ελλάδα
διακρίναµε την τάση µε το πέρασµα του χρόνου να µετακινούνται τα παιδιά από ένα
µονοπολιτισµικό προσανατολισµό για τη Χ.Π. προς ένα διπολιτισµικό

356

προσανατολισµό, ο οποίος µάλιστα κυριαρχεί στην οµάδα των παιδιών που ζουν στην
Ελλάδα πάνω από πέντε χρόνια. Ακόµη διακρίνουµε την τάση, όταν η εθνοτική
σύνθεση της οικογένειας είναι ελληνική ή η µητέρα είναι ελληνικής καταγωγής, η
πλειοψηφία των παιδιών να θεωρεί ως πατρίδα και τις δύο χώρες. Αντίθετα, όταν ο
πατέρας είναι ελληνικής καταγωγής, τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι
αισθάνονται ως πατρίδα τους τη Χ.Π. τους.
Η συναισθηµατική σχέση των παιδιών µε τη Χ.Π. αυξάνει, όταν έµµεσα τους
ζητάµε να πάρουν θέση υπέρ της µιας ή της άλλης χώρας, όταν δηλαδή ζητάµε να
διαλέξουν ποια οµάδα θα υποστήριζαν αν αντίπαλοι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα
ήταν η εθνική οµάδα της Χ.Π. και η εθνική Ελλάδας. Τότε το 48,8% των παιδιών
δήλωσε ότι θα επιθυµούσε να νικήσει η οµάδα της Χ.Π., το 23% δήλωσε την
ελληνική οµάδα και το 28% δήλωσε ότι θα επιθυµούσε την ισοπαλία. Συνεπώς
διαπιστώνουµε ότι, παρόλο που κάποια παιδιά µπορεί να µην δηλώνουν ότι
αισθάνονται ως πατρίδα τους τη Χ.Π. τους, διατηρούν ισχυρούς συναισθηµατικούς
δεσµούς και είναι κοινωνικοπολιτισµικά προσανατολισµένοι προς αυτήν για αρκετό
χρονικό διάστηµα µετά την είσοδό τους στην Ελλάδα.
Αυτός ο προσανατολισµός επηρεάζει την κρίση των παιδιών, µε αποτέλεσµα
να υποστηρίζουν σε ποσοστό 46% ότι είναι καλύτερη η ζωή στη Χ.Π. τους σε σχέση
µε τη ζωή στην Ελλάδα, παρόλο που οι γονείς τους ανάµεσα στους λόγους
επιστροφής αναφέρουν τις καλύτερες και πιο ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στην
Ελλάδα.
Η στενή συναισθηµατική σχέση των παιδιών µε τη Χ.Π. που διαπερνά τον όλο
ψυχικό τους κόσµο για µεγάλο χρονικό διάστηµα επιβεβαιώνεται, επίσης, και από το
ότι το 53,4% των παιδιών δηλώνει ότι πολύ συχνά νοσταλγεί τη ζωή στη Χ.Π., το
63,2% την βλέπει στα όνειρά του και το 77,7% έχει έντονη επιθυµία για επιστροφή.
Επιπλέον, η στάση των µαθητών απέναντι στη Χ.Π. τους παρουσιάζει
ενδείξεις προσκόλλησης σε κάθε τι που τη θυµίζει. Έτσι το 68,2% των παιδιών
προτιµούν στον ελεύθερο χρόνο τους να διαβάζουν αγγλόφωνα βιβλία, γιατί
προφανώς έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα (βλ. κεφ. 12.1), αλλά
και γιατί τους θυµίζουν τη ζωή και την κουλτούρα της Χ. Π. τους. Ακόµη το 90,9%
των παιδιών δηλώνει ότι διατηρεί επαφές µε τις Χ.Π. τους, αφού αφενός µέλη των
οικογενειών τους εξακολουθούν να ζουν εκεί και αφετέρου επιδιώκουν να
επικοινωνούν και να διατηρούν ζεστούς τους οικογενειακούς και φιλικούς δεσµούς
που είχαν αναπτύξει κατά την παραµονής τους στη Χ.Π. τους.
Τέλος, οι µαθητές εκδηλώνουν τάσεις περιορισµού στη «µειονότητά» τους,
καθώς το 53,4% των παιδιών µάς δήλωσε ότι κάνει παρέα περισσότερο µε τους
συµµαθητές του, που είτε προέρχονται από τις ίδιες χώρες προέλευσης είτε έχουν
παρόµοια βιογραφία.
Ωστόσο, όλοι αυτοί οι δείκτες, οι οποίοι φανερώνουν κάποιες δυσκολίες ή
ακόµη και άρνηση προσαρµογής των παιδιών στο νέο κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα
µε το πέρασµα του χρόνου αλλάζουν. Έτσι τα περισσότερα παιδιά που ζουν στην
Ελλάδα πάνω από πέντε χρόνια νοσταλγούν λιγότερο τη ζωή στη Χ.Π. (n=249,
x2=39,164, df=9, p=0,001), ονειρεύονται περισσότερο τη ζωή στην Ελλάδα (n=238,
x2=23,105, df=6, p=0,001), παρουσιάζουν µία πτωτική τάση στην επιθυµία τους για
επιστροφή (n=242, x2=19,910, df=6, p=0,003) και κάνουν παρέα µε όλα τα παιδιά
(n=48, x2=39,639, df=2, p=0,000). Συνεπώς, θα λέγαµε ότι οι παλιννοστούντες
µαθητές από αγγλόφωνες χώρες εντάσσονται µε αργούς ρυθµούς στην ελληνική
κοινωνία.
Σχετικά µε το ποια χώρα αισθάνονται οι µαθητές ως πατρίδα τους ζητήσαµε
και τη γνώµη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν,
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υποστηρίζουν σε ποσοστό 52,9% ότι οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ως πατρίδα
τους τη Χ.Π. τους, συµφωνώντας µε τις δηλώσεις των ίδιων των µαθητών. Αντίθετα,
η άποψη των γονιών διαφοροποιείται από εκείνη των µαθητών, υποστηρίζοντας σε
ποσοστό 46,4% ότι οι περισσότεροι µαθητές αισθάνονται ως πατρίδα τους και τις δύο
χώρες, σε ποσοστό 36,7% ότι αισθάνονται τη Χ.Π. τους και σε ποσοστό 16,9% ότι
αισθάνονται την Ελλάδα. Τη διάσταση αυτή των απόψεων δεν θα θέλαµε σε καµιά
περίπτωση να την ερµηνεύσουµε ως άγνοια των γονιών για τα συναισθήµατα των
παιδιών τους, αλλά ως διαφορά στην εθνοτική προέλευση των γονιών που
ανταποκρίθηκαν περισσότερο στην έρευνα. ∆ηλαδή, κατά τη συµπλήρωση των
ερωτηµατολογίων από τους γονείς, οι γονείς µικτής εθνοτικής σύνθεσης (57%)
ανταποκρίθηκαν σε χαµηλότερα ποσοστά από ότι οι γονείς ελληνικής εθνοτικής
σύνθεσης (65%), τα παιδιά των οποίων παρουσιάζουν τάση να δηλώνουν – όπως
προαναφέρθηκε – ότι αισθάνονται ως πατρίδα τους και τις δύο χώρες.
Από τις µέχρι τώρα αναλύσεις µας προκύπτει ότι οι περισσότεροι
παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες αφενός θεωρούν ως πατρίδα τους
τη Χ.Π. τους, αφετέρου εκδηλώνουν ένα είδος απροθυµίας για ένταξη στην ελληνική
κοινωνία µε µία παράλληλη προσκόλληση στη Χ.Π. τους.
Αίτια αυτής της στάσης των µαθητών σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των γονιών
είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα µε την ευρύτερη έννοια του όρου.
Συγκεκριµένα µία µητέρα µας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά της «προτιµούν
την Αµερική, γιατί συγκρίνουν το διαµέρισµα που µένουµε τώρα µε το σπίτι στην
Αµερική που ήταν πολύ όµορφο, δίπλα στη λίµνη» (Α.Γ.3). Σε ό,τι αφορά στην
κατοικία προκύπτει και από µαρτυρίες άλλων γονιών ότι τα σπίτια τους στην Ελλάδα
(διαµέρισµα σε πολυκατοικία) υστερούν σε σχέση µε εκείνα στις Χ.Π.
(µονοκατοικία).
Ως άλλη αιτία οι γονείς αναφέρουν την έλλειψη υποδοµών στο σχολείο.
«Καταλαβαίνω ότι νοσταλγούν την Αµερική, γιατί είχαν περισσότερα µέσα στο σχολείο,
βιβλιοθήκη, γυµναστήριο, πράσινο, περισσότερους χώρους, χώρους για παιχνίδι και για
τρέξιµο κλπ., εδώ έχουν λιγότερα πράγµατα, η διαφορά είναι αισθητή» (Α.Γ.8).
Τέλος αρκετοί γονείς επικέντρωσαν την επιθυµία των παιδιών τους για
επιστροφή, στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουν αρκετούς φίλους και
δυσκολεύονται στο να τους αποκτήσουν. Χαρακτηριστικά µας ανέφερε µία µητέρα
για την κόρη της: «Κάποια στιγµή έκανε παρέα µε τα παιδιά της γειτονιάς και την είπαν
‘χαζοαµερικανάκι’, αυτό ήταν και δεν ήθελε πλέον να τους ξαναδεί» (Α.Γ.4).
Από τις παραπάνω αναφορές των γονιών προκύπτει ότι η
προσκόλληση των µαθητών στη Χ.Π. και η απροθυµία τους για ένταξή στην
ελληνική κοινωνία ανάγονται σε δύο βασικούς λόγους. Από τη µια µεριά
στην «ανωτερότητα» του δυτικού πολιτισµού των Χ.Π. και γενικότερα στις
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν σε εκείνες τις χώρες. Από
την άλλη δίνουν µια άλλη διάσταση στην ερµηνεία της στάσης των
µαθητών, η οποία είναι δυνατόν να πηγάζει από την εχθρικότητα της ίδιας
της κοινωνίας. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι τα παιδιά περιχαρακώνονται στην
οµάδα τους και κάνουν παρέα µόνο µε τους συµµαθητές τους, όχι
απαραίτητα από σνοµπισµό ή αποστροφή για την ελληνική κοινωνία
εξαιτίας της προηγούµενης διαβίωσής τους σε «κοινωνία αφθονίας», αλλά
σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της άρνησης της κυρίαρχης οµάδας των
Ελλαδιτών να τους κατανοήσει, να τους δεχτεί όπως είναι και να τους
εντάξει στους κόλπους της.
Και βέβαια θα πρέπει να κατανοήσουµε πόσο επώδυνο και
ψυχοφθόρο είναι γι’ αυτά τα παιδιά η απόρριψη και ο στιγµατισµός που
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δοκιµάζουν, όταν στη χώρα προέλευσης είχαν κοινωνικοποιηθεί µε την
ιδιότητα του µέλους της ελληνικής κοινότητας µε όλες τις θετικές και
αρνητικές συνέπειες που µπορεί να είχε αυτή η ταυτότητα και είχαν
γαλουχηθεί – τα περισσότερα – από τους γονείς τους µε την εξιδανικευµένη
εικόνα για την Ελλάδα. Είναι επόµενο, λοιπόν, όταν δοκιµάζουν µια τέτοια
αρνητική συµπεριφορά από την οµάδα, την οποία θεωρούσαν ως οµάδα
αναφοράς τους, να αναδιπλωθούν και να εξιδανικεύσουν τη Χ.Π. και τη ζωή
που ζούσαν εκεί.
Ωστόσο, και εδώ είναι καθοριστική η επίδραση της µεταβλητής του χρόνου.
Με την πάροδο, δηλαδή, του χρόνου οι µαθητές κατορθώνουν σταδιακά να
εξοικειωθούν οι ίδιοι µε την ελληνική κοινωνικοπολιτισµική πραγµατικότητα, ενώ η
ευρύτερη κοινωνία τους αποδέχεται. Παράλληλα, η συµπεριφορά τους παρουσιάζει
µία µετακίνηση από ένα µονοπολιτισµικό προσανατολισµό µε κυρίαρχη χώρα
αναφοράς τη Χ.Π. σε ένα διπολιτισµικό προσανατολισµό µε αναφορά και στις δύο
χώρες, πράγµα που συνάδει και µε την διαπιστωµένη διγλωσσική συµπεριφορά τους.
12.4. Συµπεράσµατα
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη της σχέσης του ατόµου µε
τη γλώσσα και τον πολιτισµό της Χ.Π. και της Χ.Υ. µπορούν να συνοψιστούν ως
ακολούθως:
Þ Οι µαθητές εισέρχονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχοντας υψηλή
αυτοεκτίµηση για την ευχέρεια τους στην αγγλική γλώσσα, και ιδιαίτερα στον
προφορικό λόγο. Με την πάροδο, όµως, του χρόνου και µε την αξιοποίηση
από τα Σ.Π.Α. αυτού του κεφαλαίου υπέρ της εκµάθησης µόνο της ελληνικής
γλώσσας, βελτιώνεται βέβαια η ευχέρειά τους στην ελληνική γλώσσα, αλλά
µειώνεται η αυτοεκτίµησή τους για την γνώση τους στην Αγγλική. Αυτό
σηµαίνει, όπως προέκυψε µέσα από τις δηλώσεις των ίδιων των µαθητών, ότι
ένα σηµαντικό γλωσσικό κεφάλαιο χάνεται, γεγονός που παραπέµπει σε µια
αφαιρετική διγλωσσία.
Þ Επιπλέον, η ευχέρεια των µαθητών στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις των ίδιων των µαθητών, δεν είναι ικανοποιητική. Οι µαθητές παρά
τη φοίτησή τους στα Σ.Π.Α. δεν κατορθώνουν τελικά να κατακτήσουν σε
υψηλά επίπεδα την ελληνική γλώσσα, όπως άλλωστε ισχυρίζονται και οι
εκπαιδευτικοί, γεγονός που δηµιουργεί πολλές ανησυχίες για τη γλωσσική
παιδεία των παλιννοστούντων µαθητών, η οποία δείχνει στοιχεία
ηµιγλωσσίας.
Þ Παρόλο που έχουµε ήδη διαπιστώσει (βλ. κεφ. 11) ότι η επικοινωνιακή
συµπεριφορά των µαθητών σε επίπεδο γνώσης και χρήσης τόσο στο σχολείο
όσο και στο σπίτι έχει διγλωσσικά χαρακτηριστικά, συναισθηµατικά οι
µαθητές φαίνεται να είναι περισσότερο δεµένοι µε την αγγλική παρά µε την
ελληνική γλώσσα, γι’ αυτό και της αποδίδουν τον τίτλο της «µητρικής τους
γλώσσας», συναίσθηµα που µένει αναλλοίωτο τόσο από το πέρασµα του
χρόνου όσο και από την επίδραση κάθε άλλης µεταβλητής.
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Þ Σχετικά µε τη στάση των παλιννοστούντων µαθητών απέναντι στα δύο
κοινωνικοπολιτισµικά συστήµατα θα υποστηρίζαµε ότι, τελικά, παρατηρείται
µία µετακίνηση από την έντονη προσκόλληση στον πολιτισµό της Χ.Π. προς
τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής της Χ.Υ. Η µετακίνηση, όµως, αυτή
συντελείται µε αργούς ρυθµούς, καθώς οι µαθητές διατηρούν για αρκετό
χρονικό διάστηµα µετά την είσοδό τους στην Ελλάδα τους
κοινωνικοπολιτισµικούς προσανατολισµούς που είχαν υιοθετήσει κατά τη
διαβίωσή τους στις αγγλόφωνες χώρες προέλευσής τους.
Þ Εκείνο που τελικά θα πρέπει να κρατήσουµε ως γενικό συµπέρασµα είναι ότι
οι παλιννοστούντες µαθητές ερχόµενοι στην Ελλάδα εκδηλώνουν
µονόγλωσση συµπεριφορά, µε κυρίαρχη γλώσσα την Αγγλική, και
πολιτισµικά είναι προσανατολισµένοι προς τον πολιτισµό της Χ.Π. Σε µια
διαχρονική, όµως, διάσταση αναπτύσσουν µια διγλωσσική συµπεριφορά σε
επίπεδο περισσότερο χρήσης και γνώσης των δύο γλωσσών και λιγότερο σε
συναισθηµατικό επίπεδο67, ενώ παράλληλα εκδηλώνουν στάσεις και
συµπεριφορές διπολιτισµικού προσανατολισµού.

67

Υποστηρίξαµε και πιο πάνω ότι οι παλιννοστούντες µαθητές διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το
συναισθηµατικό τους δέσιµο µε την αγγλική γλώσσα θεωρώντας την ως µητρική τους.
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13. Η οικογένεια των παλιννοστούντων ως φορέας καλλιέργειας της γλώσσας και
του πολιτισµού της Χώρας Προέλευσης
13.1. ∆ιατήρηση και καλλιέργεια της γλώσσας της χώρας προέλευσης από την
οικογένεια.
Από τις αναλύσεις του κεφαλαίου 11, προέκυψε ότι η γλωσσική συµπεριφορά
της οικογένειας είναι δίγλωσση µε ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας, πράγµα που
συµβάλλει έµµεσα και στην καλλιέργειά της.
Εκείνο που θα µελετήσουµε σε αυτό το κεφάλαιο είναι αν και κατά πόσο
γίνονται από την οικογένεια κάποιες συστηµατικές προσπάθειες διατήρησης και
βελτίωσης της αγγλικής γλώσσας.
Για τα ελληνικά δεδοµένα η φοίτηση σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
αποτελεί την κύρια µορφή συστηµατικής εκµάθησης µιας γλώσσας διαφορετικής από
την Ελληνική. Για το λόγο αυτό ρωτήσαµε τους µαθητές των Σ.Π.Α. αν
παρακολουθούν κάποιο φροντιστήριο για κάποια γλώσσα και µόλις το 20,6% των
µαθητών µάς απάντησε θετικά, ενώ ένα ακόµη µικρότερο ποσοστό 15,6% δήλωσε ότι
παρακολουθεί φροντιστήριο για την Αγγλική. Το υπόλοιπο 5% των µαθητών δήλωσε
ότι παρακολουθεί φροντιστήριο για την εκµάθηση είτε της Γαλλικής είτε της Ιταλικής
είτε της Γερµανικής είτε της Φιλιππινέζικης. Εποµένως, διαπιστώνουµε ότι ελάχιστες
οικογένειες παλιννοστούντων στέλνουν τα παιδιά τους σε Φροντιστήρια Ξένων
Γλωσσών, για να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην αγγλική γλώσσα.
Λιγότεροι είναι αυτοί (7,2%) που έχουν δώσει εξετάσεις για κάποιο πτυχίο
επάρκειας στην Αγγλική και ακόµη λιγότεροι εκείνοι που κατέχουν ένα τέτοιο πτυχίο
µεταξύ των οποίων πλειοψηφεί (3,4%) – όπως άλλωστε είναι επόµενο για την ηλικία
των µαθητών του δείγµατος – το «First Certificate in English».
Τη φοίτηση των παλιννοστούντων µαθητών σε Φροντιστήρια Ξένων
Γλωσσών τη συσχετίσαµε µε το βαθµό δυσκολίας των µαθητών στην αγγλική
γλώσσα και διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές που δεν παρακολουθούν φροντιστήριο
έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για την ικανότητά τους στην αγγλική γλώσσα,
καθώς δηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση µε αυτούς που
παρακολουθούν, η πλειοψηφία των οποίων δηλώνει ότι αντιµετωπίζει λίγες
δυσκολίες (n=259, x2=11,015, df=2, p=0,004). Ίσως αυτό να σηµαίνει ότι οι γονείς
στέλνουν τα παιδιά τους σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, όταν θεωρούν ότι
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην Αγγλική.
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι η µόνη προσπάθεια που γίνεται σε όλες τις οικογένειες για τη
διατήρηση της πρώτης γλώσσας των παιδιών περιορίζεται στη χρήση της γλώσσας
στην ενδοοικογενειακή επικοινωνία. Έτσι, παρόλο που οι περισσότεροι γονείς
δηλώνουν ότι επιθυµούν να διατηρήσουν τα παιδιά τους την αγγλική γλώσσα, καθώς
ισχυρίζονται ότι «είναι ένα εφόδιο που δεν πρέπει να χάσουν» (Α.Γ.2), δεν φαίνεται να
φροντίζουν συστηµατικά γι’ αυτό. Το γεγονός αυτό δεν θα το αποδίδαµε στο ότι η
παρακολούθηση φροντιστηρίου είναι συνήθεια ξένη προς εκείνες της οικογένειας των
παλιννοστούντων, αφού το 37,3% αυτών των παιδιών, όταν ζούσαν στο εξωτερικό
παρακολουθούσαν µάθηµα Ελληνικών στα κοινοτικά σχολεία, δηλαδή σε σχολεία
που λειτουργούσαν παρόµοια µε τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Ούτε βέβαια
οφείλεται στην εκτίµηση των γονιών ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν καλά τα Αγγλικά,
αλλά στο ότι οι γονείς έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους για την καλλιέργεια
της Αγγλικής στο «δίγλωσσο» Αναλυτικό Πρόγραµµα των Σ.Π.Α.
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To ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται και το οποίο θα απαντηθεί στο επόµενο
κεφάλαιο είναι κατά πόσο το σχολείο ανταποκρίνεται τελικά στις προσδοκίες των
γονιών.
13.2. ∆ιατήρηση και καλλιέργεια του πολιτισµού της χώρας προέλευσης68 από
την οικογένεια

Ο προσανατολισµός της οικογένειας προς τον πολιτισµό της
Χ.Π. επιβεβαιώνεται από τη στάση που υιοθετούν οι γονείς απέναντι
στη Χ.Π. µετά την παλιννόστησή τους και που στις περισσότερες
περιπτώσεις µαρτυρά και µία επιθυµία επιστροφής.
Συγκεκριµένα, ένα υψηλό ποσοστό γονιών (35,3%) έχει εξιδανικεύσει τη ζωή
της χώρας που είχε µεταναστεύσει και υποστηρίζει ότι εκεί η ζωή ήταν καλύτερη σε
σχέση µε τη ζωή στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά µία µητέρα µας αναφέρει: «Εκεί
είχαµε περισσότερες δυνατότητες, άλλα µέσα, εδώ πιστεύω ότι έχουµε λιγότερα
πράγµατα, η διαφορά είναι αισθητή» (Α.Γ.2) και µία άλλη µητέρα επισηµαίνει τη
διαφορά στον τρόπο αντιµετώπισης των πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες: «Ο
Αµερικάνος, ο «Μαύρος», ο Σπανιόλος µε αντιµετώπιζαν µε ευγένεια, ενώ ο Έλληνας
…∆εν περιµένω να µας βάλουν χαλιά να περάσουµε αλλά µια ανθρώπινη αντιµετώπιση.
(…) Η πατρίδα µου είναι η Ελλάδα, υπερηφανεύοµαι γι’ αυτό, αλλά για ορισµένες
καταστάσεις ντρέποµαι» (Α.Γ.4).
Μια τρίτη µητέρα, από τη µια πλευρά, µας δηλώνει ότι δεν πρέπει να κάνει
συγκρίσεις ανάµεσα στη ζωή των δύο χωρών, καθώς δεν ήταν στην Ελλάδα να
παρακολουθήσει τις αλλαγές και ζούσε µόνο της αλλαγές της χώρας µετανάστευσης,
από την άλλη πιστεύει ότι η παλιννόστηση της οικογένειάς της «την έφερε πίσω λίγα
βήµατα» (Α.Γ.5).
Από την άλλη πλευρά, είναι υψηλό και το ποσοστό εκείνων των γονιών 34,7%
που θεωρούν ότι και στις δύο χώρες η ζωή είναι καλή, καθώς κάθε χώρα έχει τα
θετικά και τα αρνητικά της στοιχεία. Χαρακτηριστικά ένας γονιός µάς επισήµανε για
τη ζωή στη Χ.Π.: «Έξω ήταν πιο δύσκολα να κάνεις παρέες, ο κόσµος είναι πιο
ύποπτος, πιο αποµονωµένος, το ίδιο και τα παιδιά. Εδώ είναι πιο κοινωνικά, γίνονται
πιο έξυπνα. Τα παιδιά έξω βλέπουν µόνο µπροστά τους, η ζωή τους είναι σε καλούπια»
(Α.Γ.3).
Ωστόσο ανεξάρτητα από τη γνώµη που έχουν οι γονείς για τη ζωή στη Χ.Π.
σχεδόν όλοι (94,6%) µας δήλωσαν ότι διατηρούν την επαφή τους µε την αγγλόφωνη
χώρα στην οποία ζούσαν πριν την παλιννόστησή τους είτε µέσω γραπτής (70,8%) ή
τηλεφωνικής (75,2%) επικοινωνίας µε µέλη της οικογένειάς τους (80,1%) που έχουν
παραµείνει εκεί ή µε φίλους είτε µέσω επισκέψεών τους (38,5%). Αυτό σηµαίνει ότι
περισσότερες οικογένειες παλιννοστούντων διατηρούν τους δεσµούς τους µε τις
χώρες που ζούσαν πριν, οι οποίοι συνήθως δεν περιορίζονται µόνο στην ανθρώπινη
επαφή. Αρκετοί έχουν διατηρήσει τις περιουσίες τους στο εξωτερικό, γεγονός που
αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της επιστροφής τους69.
68

Η χώρα στην οποία ζούσε η οικογένεια των παλιννοστούντων πριν την παλιννόστησή της για τα
παιδιά ορίζεται ως χώρα προέλευσης, για τους γονείς χώρα µετανάστευσης. Για λόγους επικοινωνίας
όµως θα χρησιµοποιούµε και για τους γονείς τον όρο χώρα προέλευσης και θα εννοούµε τη χώρα στην
οποία ζούσαν πριν την παλιννόστησή τους.
69
Το γεγονός ότι η οικογένεια των παλιννοστούντων µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα
εξακολουθεί να διατηρεί καλούς δεσµούς µε τη χώρα προέλευσής της το διαπιστώνει και ο Γ. Μάρκου
στην έρευνά του (Γ. Μάρκου, 1997α:111-112)
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Πίνακας 13.1.: Νοσταλγία των γονιών για τη χώρα που ζούσαν πριν την
παλιννόστησή τους, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων.

Συχνότητες

Πλήθος Ποσοστό

Πολύ συχνά

81
49,7%
53
32,5%
19
11,7%
10
6,1%
163
100%

Συχνά
Σπάνια

Καθόλου
Σύνολο

Άλλωστε, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 13.1, η πλειοψηφία των γονιών
µάς δήλωσε ότι πολλές φορές νοσταλγούν τη ζωή στις Χ.Π. «κάτι που πίστευα ότι
ποτέ δεν θα το αισθανόµουν και όµως το νιώθω» (Α.Γ.1), σύµφωνα µε τα λεγόµενα
ενός γονιού, ενώ σχεδόν οι µισοί γονείς δηλώνουν ότι θα ήθελαν να επιστρέψουν
(50,6%), γεγονός που για κάποιους είναι εφικτό, αφού έχουν διατηρήσει τις
περιουσίες τους, ενώ για άλλους όχι, µε αποτέλεσµα να θεωρούν την προσαρµογή
στην ελληνική κοινωνία ως µονόδροµο. Έτσι εξοµολογούµενη η ίδια µητέρα µας
δήλωσε: «Τώρα πλέον για µας δεν υπάρχει επιστροφή, πρέπει να προσαρµοστούµε εδώ,
γιατί τα πουλήσαµε όλα πίσω» (Α.Γ.1).
Συνεπώς, θα λέγαµε ότι οι παλιννοστούντες γονείς αφενός παρουσιάζουν
έντονα δείγµατα συναισθηµατικού δεσµού µε τις Χ.Π. τους, αφετέρου δεν έχουν
κόψει τους δίαυλους επικοινωνίας είτε µέσω ανθρώπινης επαφής είτε µέσω
οικονοµικής εξάρτησης.
Μάλιστα η στάση τους αυτή δεν επηρεάζεται ούτε από τον παράγοντα χρόνο
ούτε από την εθνοτική προέλευση της οικογένειας. Ωστόσο, σε σχέση µε τη δεύτερη
µεταβλητή, την εθνοτική προέλευση της οικογένειας, παρατηρήσαµε την τάση, χωρίς
να επιβεβαιώνεται από συνάφεια, οι περισσότεροι γονείς που προέρχονται από
οικογένειες ελληνικής προέλευσης να θεωρούν ότι η ζωή στις Χ.Π. είναι καλύτερη,
ενώ εκείνοι που προέρχονται από µικτές οικογένειες να δηλώνουν ότι η ζωή είναι το
ίδιο καλή και στις δύο χώρες.
Συνάφεια παρατηρήσαµε ανάµεσα στην µεταβλητή «τύπος οικογένειας»
(πυρηνική – µονογονεϊκή) και στην µεταβλητή «επιθυµία επιστροφής» (n=156,
x2=8,717, df=2, p=0,013), σύµφωνα µε την οποία, ενώ η πλειοψηφία των πυρηνικών
οικογενειών επιθυµεί την επιστροφή στις Χ.Π. τους, οι µονογονεϊκές οικογένειες την
αρνιούνται, γεγονός που ερµηνεύεται, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η
µετατροπή της οικογένειας από πυρηνική σε µονογονεϊκή ήταν και η βασική αιτία της
παλιννόστησης τους.
Έτσι θα λέγαµε σε σχέση µε αυτά που διαπιστώσαµε στο κεφ. 12.3, ότι ενώ τα
παιδιά εκδηλώνουν αργοπορηµένα, βέβαια, δείγµατα ένταξης στην ελληνική
κοινωνία, οι γονείς διατηρούν την προσκόλλησή τους στο κοινωνικοπολιτισµικό
σύστηµα της Χ.Π. τους και µετά την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος από την
παλιννόστησή τους, που σηµαίνει ότι τελικά τα παιδιά αφενός είναι περισσότερο
προσαρµοστικά στην ελληνική κοινωνία από τους γονείς τους, οι οποίοι φαίνεται να
εµµένουν στις απόψεις τους και αφετέρου δικαιολογηµένα καθυστερούν να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, όταν τα ερεθίσµατα που έχουν από τους γονείς
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τους δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, η οικογένεια των
παλιννοστούντων παρουσιάζει έντονα στοιχεία προσκόλλησης στον πολιτισµό της
Χ.Π. και αυτά τα στοιχεία τα διατηρούν, ιδιαίτερα οι γονείς.
Σε µια προσπάθεια να διερευνήσουµε περισσότερο τη στάση της οικογένειας
των παλιννοστούντων απέναντι στον πολιτισµό της Χ.Π., πέρα από το
συναισθηµατικό επίπεδο, απευθύναµε τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους γονείς
τους ερωτήσεις που σχετίζονται µε την καθηµερινή τους ζωή και µε το αν ο τρόπος
ζωής τους παραπέµπει στον τρόπο ζωής της χώρας που ζούσαν πριν.
Συγκεκριµένα, ρωτήσαµε τους µαθητές και τους γονείς τους αν στο σπίτι
µαγειρεύουν φαγητά των χωρών που ζούσαν πριν, και το 68,8% των µαθητών και το
62,9% των γονιών απάντησε θετικά. Θετική ήταν, επίσης, και η απάντηση στην
ερώτηση που θέσαµε στους γονείς σχετικά µε το αν διατηρούν στο σπίτι κάποιες
συνήθειες που να παραπέµπουν στον τρόπο ζωής της Χ.Π. Έτσι µία µητέρα
υποστήριξε: «Η ζωή µας συνεχίζεται και στην Ελλάδα µε τον ίδιο ρυθµό» (Α.Γ.6) και
µια άλλη προσθέτει: «Αφοµοιώσαµε από την Αµερική ορισµένα στοιχεία που είναι
πολύ όµορφα» (Α.Γ.4).
Αντίθετα στην ερώτηση αν εξακολουθούν να γιορτάζουν τις ιδιαίτερες γιορτές
των Χ.Π. και µετά την παλιννόστησή τους η πλειοψηφία των µαθητών (60,5%) και
των γονιών (56,3%) απάντησε αρνητικά.
Η άρνηση αυτή της οικογένειας των παλιννοστούντων θεωρούµε ότι είναι
φυσιολογική και σε καµιά περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση µε την όλη θετική
στάση απέναντι στη Χ.Π. Γιατί τόσο η διατήρηση κάποιων καθηµερινών συνηθειών
από τη Χ.Π. στα πλαίσια της οικογένειας όσο και το συναισθηµατικό δέσιµο
(νοσταλγία) µε την Χ.Π. άπτονται άµεσα της ιδιωτικής σφαίρας του κάθε ατόµου,
είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και στα πλαίσια της οικογένειας είναι δυνατό να
διατηρούνται. Αντίθετα, ο εορτασµός µιας εορτής είναι µια κοινωνική υπόθεση και
απαιτεί τη συµµετοχή πολλών ατόµων, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και το
συγκεκριµένο χώρο, για να έχει επιτυχία. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, είναι εφικτό
περισσότερο στις περιπτώσεις των αλλοδαπών που, ενώ ζουν σε µια ξένη χώρα,
λειτουργούν συγχρόνως και ως µέλη της εθνοτικής τους κοινότητας, π.χ. της
κοινότητας των Φιλιππινέζων ή των Πολωνών. Οι παλιννοστούντες, όµως, µετά την
επιστροφή τους στην «µητρόπολη» δεν συσπειρώνονται σε κοινότητες. Είναι
επόµενο, λοιπόν, οι περισσότερες οικογένειες να µην εορτάζουν τις ιδιαίτερες εορτές
των Χ.Π. και να κάνουν αυτό που µας απάντησε η πλειοψηφία των γονιών: «τους λέω
(στα παιδιά τους) ότι σήµερα είναι η ηµέρα των Ευχαριστιών, αλλά δεν το γιορτάζουµε,
όπως το γιορτάζαµε κάποτε» (Α.Γ.2) ή να διατηρούν κάποια στοιχεία από τις Χ.Π.
στον εορτασµό των κοινών εορτών π.χ. «διατηρούµε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που
πιστεύω ότι και εδώ το κάνουν» (Α.Γ.3).
Αλλά ακόµη και εκείνοι που µας δήλωσαν ότι διατηρούν παράλληλα µε τις
ελληνικές εορτές και τις µεγάλες εορτές των Χ.Π. τους, όπως το Thanksgiving και το
Halloween, θεωρούµε ότι δεν είναι δυνατόν να τις γιορτάζουν µε την ίδια
µεγαλοπρέπεια, καθώς η ευρύτερη ελληνική κοινωνία στα πλαίσια της οποίας ζουν
δεν συµµετέχει.
Συνεπώς, διαπιστώνουµε µέσα από τη στάση κυρίως των γονιών ότι η
οικογένεια των παλιννοστούντων για αρκετό διάστηµα µετά την παλιννόστησή της
είναι προσανατολισµένη προς το κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα της χώρας στην
οποία είχε µεταναστεύσει. Αυτός ο προσανατολισµός συνήθως είναι υγιής, καθώς
εξωτερικεύεται µε διατήρηση κάποιων καθηµερινών συνηθειών στα πλαίσια της
οικογενειακής ζωής που µπορεί να παραπέµπουν στον τρόπο ζωής της χώρας
µετανάστευσης, αλλά αποτελούν και στοιχεία του προσωπικού τρόπου ζωής. Από
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την άλλη, όµως, η οικογένεια δεν φαίνεται να επιµένει στη συστηµατική καλλιέργεια
των πολιτισµικών στοιχείων που έφερε από τη Χ.Π. της.
13.3. Συµπεράσµατα
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το κεφάλαιο 13 που αναφέρεται στη
διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισµού της Χ. Π. των παλιννοστούντων µαθητών
είναι τα ακόλουθα:
Þ

Παρόλο που οι γονείς επιθυµούν να διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν τα
παιδιά τους την αγγλική γλώσσα και η ενδοοικογενειακή τους επικοινωνία
επιβεβαιώνει µια τέτοια θέση, στα πλαίσια της οικογένειας δεν αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες για καλλιέργεια της γλώσσας εκτός οικογένειας, για
παράδειγµα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, επειδή φαίνεται να πιστεύουν ότι
το σχολείο θα φροντίσει γι’ αυτό.

Þ

Οι παλιννοστούντες γονείς εκδηλώνουν έντονο συναισθηµατικό δεσµό µε τις
Χ.Π. τους – περισσότερο τελικά και από τα παιδιά τους – και η νοσταλγία που
νοιώθουν για τη ζωή σε αυτές τις χώρες φαίνεται να µένει αναλλοίωτη από το
χρόνο.

Þ

Η οικογένεια των παλιννοστούντων δεν φαίνεται να επιµένει στη διατήρηση
κάποιων χαρακτηριστικών πολιτισµικών στοιχείων της Χ.Π. της, αλλά ο
γενικότερος τρόπος ζωής της στην Ελλάδα αποπνέει κοινωνικοπολιτισµικά
στοιχεία της Χ.Π. τα οποία φαίνεται να χαρακτηρίζουν την κάθε οικογένεια,
καθώς τα έχει εσωτερικεύσει και αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της
ζωής της.
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14. Το σχολείο ως φορέας διατήρησης και καλλιέργειας της γλώσσας και του
πολιτισµού της χώρας προέλευσης των παλιννοστούντων µαθητών
14.1. Η στάση του σχολείου απέναντι στη γλώσσα της χώρας προέλευσης των
µαθητών
Από τις αναλύσεις των προηγούµενων κεφαλαίων σχετικά µε τη γλώσσα της
Χ.Π. των παλιννοστούντων µαθητών, προέκυψε ότι οι ίδιοι οι µαθητές έχουν
αναπτύξει µια στενή συναισθηµατική σχέση µε την αγγλική γλώσσα, η οποία δεν
εξαρτάται τόσο από την επάρκειά τους στη συγκεκριµένη γλώσσα όσο από τη
βιογραφία τους (κεφ. 12). Ακόµη η χρήση που οι µαθητές κάνουν στην αγγλική
γλώσσα στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις τόσο µέσα στο σχολικό
περιβάλλον όσο και έξω από αυτό, αλλά και στο οικογενειακό, µαρτυρά ότι η
αγγλική γλώσσα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινότητάς τους (κεφ.11).
Όσον αφορά στους γονείς, αυτοί προσδοκούν τη διατήρηση του αγγλικού
γλωσσικού κεφαλαίου των παιδιών, παρόλο που στα πλαίσια του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος πέρα από την ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσα δεν κάνουν καµία
άλλη συστηµατική προσπάθεια διατήρησης της Αγγλικής, καθώς θεωρούν ότι τα
Σ.Π.Α. θα εκτελέσουν αυτό το ρόλο, αφού έχουν ιδρυθεί ειδικά για αγγλόφωνους
παλιννοστούντες µαθητές (κεφ. 9 και 13).
Η επιθυµία, λοιπόν, τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των γονιών τους
είναι η διατήρηση και καλλιέργεια της αγγλικής γλώσσας.
Το σχολείο, όµως, σε θεσµικό επίπεδο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην
επιθυµία των γονιών και των παιδιών. Όπως προέκυψε από το κεφ. 9, τα επίσηµα
Π.∆. προβλέπουν τη σταδιακή συρρίκνωση της ευρείας χρήσης της αγγλικής
γλώσσας, πράγµα το οποίο επιβεβαιώνεται και από την εκπαιδευτική πράξη. Η
αγγλική γλώσσα χρησιµοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, τους επίσηµους
εκφραστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στο
βαθµό που χρειάζεται, για να µάθουν οι µαθητές την ελληνική γλώσσα (κεφ. 11), ενώ
η βαρύτητα που δίνεται στην εκµάθηση της πρώτης γλώσσας των παιδιών δεν
φαίνεται να επαρκεί, καθώς µε την πάροδο του χρόνου οι µαθητές χάνουν τις
γλωσσικές τους γνώσεις και την υψηλή αυτοεκτίµησή τους σχετικά µε την κατοχή
της πρώτης τους γλώσσας (κεφ. 12).
Παρόλο, όµως, που ο στόχος του σχολείου σύµφωνα µε τα ιδρυτικά Π.∆.
αλλά και την εκπαιδευτική πράξη είναι η περιορισµένη χρήση της αγγλικής γλώσσας
και η κυριαρχία της Ελληνικής, υπάρχει η τάση σε κάποια σχολεία η πρώτη γλώσσα
των παιδιών να είναι περισσότερο αναγνωρισµένη και αποδεχτή από ότι σε άλλα
σχολεία.
Έτσι σε ερώτηση που θέσαµε στους µαθητές για το ποια γλώσσα
χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των εορτών το 51,2% µας δήλωσε
την ελληνική, ενώ ένα αρκετά υψηλό ποσοστό µαθητών 45,4% δήλωσε και τις δύο
γλώσσες, πράγµα που το διερευνήσαµε σε σχέση µε το σχολείο στο οποίο υπηρετούν
οι εκπαιδευτικοί.
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∆ιάγραµµα 14.1.: Συνάρτηση της γλώσσας που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά
την τέλεση των σχολικών εορτών µε το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, σύµφωνα µε
τις δηλώσεις των µαθητών.
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Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των τεσσάρων
σχολείων του δείγµατος κατά τη διάρκεια των εορτών δεν συµπεριφέρονται
γλωσσικά µε τον ίδιο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού Αλσούπολης και του
Γυµνασίου Ελληνικού χρησιµοποιούν στην επικοινωνία µε τους µαθητές τους
παράλληλα και τις δύο γλώσσες, ενώ οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού Αµφιθέας και
του Γυµνασίου Βαρυµπόµπης χρησιµοποιούν περισσότερο την Ελληνική.
Η διαφορετική αυτή γλωσσική συµπεριφορά µεταξύ των εκπαιδευτικών των
τεσσάρων σχολείων δεν θεωρούµε ότι είναι τυχαία, αλλά ότι βρίσκεται σε άµεση
συνάρτηση µε την ερµηνεία που ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου έχει δώσει
στο θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων σχετικά µε τους
πληθυσµούς στους οποίους απευθύνονται. Έτσι αν συσχετίσουµε το παραπάνω
διάγραµµα µε τον πίνακα 8.3., στον οποίο παρουσιάζεται η σύνθεση του µαθητικού
πληθυσµού (παλιννοστούντες - αλλοδαποί) των Σ.Π.Α., θα διαπιστώσουµε ότι στα
σχολεία εκείνα που οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν και τις δύο γλώσσες υπάρχει
µεγάλη συγκέντρωση αλλοδαπών µαθητών, ενώ στα σχολεία που οι εκπαιδευτικοί
χρησιµοποιούν περισσότερο την Ελληνική η παρουσία των αλλοδαπών είναι
µηδαµινή. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα σχολεία που θεωρούν ότι θα πρέπει να δέχονται
µαθητές από διάφορες εθνοτικές οµάδες είναι περισσότερο προσανατολισµένα προς
µια δίγλωσση συµπεριφορά από ότι τα σχολεία που δέχονται κυρίως παλιννοστούντες
µαθητές.
Ωστόσο, η δίγλωσση συµπεριφορά των εκπαιδευτικών του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης και του Γυµνασίου Ελληνικού κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δεν
έρχεται σε αντίθεση µε τη διαπίστωση του κεφ. 11.1. σύµφωνα µε την οποία, όταν η
επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών έχει γνωστικές απαιτήσεις, όπως
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να κυριαρχεί η διγλωσσία και όταν η επικοινωνία
είναι χωρίς γνωστικές απαιτήσεις, όπως στο διάλειµµα, να κυριαρχεί η µονογλωσσία
µε κυρίαρχη γλώσσα τη Ελληνική.
Παράλληλα διαφαίνεται η τάση της ευρείας χρήσης της Αγγλικής στα σχολεία
που έχουν αποδεχτεί την ταυτότητα του «∆ιαπολιτισµικού Σχολείου που σηµαίνει ότι
δέχονται παιδιά από όλες τις χώρες» (Ε.Ε.1) σύµφωνα µε τα λεγόµενα ενός
εκπαιδευτικού, µε αποτέλεσµα στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις οι
εκπαιδευτικοί να εναλλάσσουν µε άνεση τους γλωσσικούς κώδικες, προκειµένου να
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επικοινωνήσουν, χωρίς βέβαια να αποµακρύνονται από το στόχο τους που είναι η
ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία και η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης και του Γυµνασίου Ελληνικού δεν χρησιµοποιούν τη δίγλωσση
επικοινωνία µε τους µαθητές τους υποκινούµενοι από µια δίγλωσση ιδεολογία,
προκειµένου δηλαδή να βοηθήσουν τους µαθητές τους να διατηρήσουν την πρώτη
τους γλώσσα, αλλά από ανάγκη για να επικοινωνήσουν µαζί τους, καθώς η αγγλική
γλώσσα αποτελεί το µοναδικό κοινό κώδικα επικοινωνίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και
από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των Σ.Π.Α. χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα
για να επικοινωνήσουν και µε το 63,7% των αλλοδαπών µαθητών (βλ. κεφ. 15) που
ως πρώτη γλώσσα έχουν άλλη γλώσσα από την αγγλική.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία που απευθύνονται
κυρίως σε παλιννοστούντες µαθητές, οι οποίοι µπορεί να µη γνωρίζουν επαρκώς την
ελληνική γλώσσα, αλλά είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µαζί της από ό,τι οι
αλλοδαποί, δεν βρίσκονται στην ανάγκη να κάνουν εκτενή χρήση της διγλωσσίας. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί κατορθώνουν, όπως στο ∆ηµοτικό Αµφιθέας, µε κυρίαρχη
γλώσσα την Ελληνική να επικοινωνούν µε τους παλιννοστούντες µαθητές τους σε
όλες τις επικοινωνιακές περιστάσεις που µελετάµε, όπως κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας (n=262, x2=26,647, df=6, p=0,000), των εκδηλώσεων (n=260,
x2=70,020, df=6, p=0,000) ή του διαλείµµατος (n=259, x2=22,603, df=6, p=0,001).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η γλωσσική συµπεριφορά των εκπαιδευτικών
εξαρτάται από την ερµηνεία που κάθε σχολείο έχει δώσει στα Π.∆. που αναφέρονται
στην ίδρυση και λειτουργία των σχολείων αυτών. Έτσι στα σχολεία που θεωρούν ότι
θα πρέπει να απευθύνονται σε µαθητές από διάφορες εθνοτικές οµάδες, παρατηρείται
η τάση από τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιούν περισσότερο την αγγλική γλώσσα
παράλληλα µε την ελληνική, ενώ στα σχολεία που απευθύνονται κυρίως σε
παλιννοστούντες χρησιµοποιούν περισσότερο την Ελληνική. Το γλωσσικό, δηλαδή,
υπόβαθρο των µαθητών καθορίζει και το βαθµό χρήσης της αγγλικής γλώσσας στις
διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, τα σχολεία,
στα οποία γίνεται περισσότερη χρήση της Αγγλικής, εξαιτίας της παρουσίας
αλλοδαπού πληθυσµού ο οποίος δεν γνωρίζει την Ελληνική, συµβάλλουν έστω και
έµµεσα στην καλλιέργειά της Αγγλικής, περισσότερο από ότι όταν η σχολική ζωή
διέπεται από µονογλωσσία.
14.2. Η στάση του σχολείου απέναντι στον πολιτισµό της χώρας προέλευσης των
µαθητών.
Τη στάση τόσο του σχολείου συνολικά όσο και των εκπαιδευτικών
µεµονωµένα απέναντι στον πολιτισµό των Χ.Π. των παλιννοστούντων µαθητών
προσπαθήσαµε να την αναδείξουµε και µέσα από ερωτήσεις που υποβάλαµε
στους µαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς εκτός από τις πληροφορίες
που συγκεντρώσαµε από τις συνεντεύξεις που είχαµε µε τους εκπαιδευτικούς και
τις οποίες τις παρουσιάσαµε στο κεφ. 9.5.1. (∆ραστηριότητες πέρα του
Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος).
Στο ερωτηµατολόγιο, λοιπόν, επικεντρωθήκαµε στο αν κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας οι αναφορές στο τρόπο ζωής των Χ.Π. είναι ικανοποιητικές και
κατά πόσο διατηρούνται στα πλαίσια της σχολικής ζωής κάποιες συνήθειες των
Χ.Π., όπως εορτές ή ακούγονται κάποια τραγούδια, σε σχέση πάντα µε την
επιθυµία των ίδιων των µαθητών.
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Ρωτήσαµε τόσο τους µαθητές και τους γονείς τους όσο και τους
εκπαιδευτικούς κατά πόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας γίνονται αναφορές στη
ζωή της Χ.Π. των µαθητών και παρατηρήσαµε διάσταση απόψεων στις απαντήσεις
που µας δόθηκαν. Ειδικότερα, οι µαθητές και οι γονείς τους απάντησαν σε ποσοστά
53,4% και 45,3% αντίστοιχα, ότι «σπάνια», σύµφωνα µε µια τετράβαθµη κλίµακα
(πολύ συχνά – συχνά – σπάνια – καθόλου) απαντήσεων, συζητούν µε τους
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του µαθήµατος για τη ζωή στη Χ.Π., ενώ οι
εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 51,2%, ότι συζητούν «συχνά» βάσει της ίδιας
κλίµακας.
Τη διάσταση αυτή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς και τους
µαθητών την αποδίδουµε στη διάσταση που υπάρχει µεταξύ των δύο οµάδων στους
στόχους λειτουργίας του σχολείου και στις προσδοκίες τους. Ίσως οι εκπαιδευτικοί
να θεωρούν ότι οι αναφορές που κάνουν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος για τις
Χ.Π. των µαθητών να είναι ικανοποιητικές στα πλαίσια της προσπάθειάς τους για
«οµαλή ένταξη των µαθητών στην ελληνική κοινωνία µε όσο το δυνατόν πιο γρήγορη
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας», πράγµα που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των γονιών και των παιδιών τους.
Άλλωστε, ένας εκπαιδευτικός µας δήλωσε ότι «δεν γίνονται πολλές αναφορές
στους πολιτισµούς των Χ.Π. των µαθητών, παρόλο που οι µαθητές το έχουν ανάγκη,
γιατί δεν είναι αυτός ο πρωτεύων στόχος του σχολείου» (Ε.Ε.3) και ένας άλλος
εκπαιδευτικός ερµηνεύοντας τις όχι συχνές αναφορές στους πολιτισµούς των Χ.Π.
δηλώνει ότι «θα έπρεπε να γίνονται πιο συστηµατικά. Τώρα γίνονται ευκαιριακά, γιατί
δεν είναι στο πρόγραµµα» (Ε.Ε.6).
Αρκετοί, λοιπόν, εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε να είναι πιο
συχνές και πιο συστηµατικές οι αναφορές στους πολιτισµούς των Χ.Π., αλλά καθώς
κάτι τέτοιο η πολιτεία δεν το έχει εντάξει στο ΑΠ. οι εκπαιδευτικοί το παραµελούν
στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υπάρχοντος ΑΠ.
Ωστόσο θα λέγαµε ότι, όταν ως πρωταρχικό στόχο θέτουν οι εκπαιδευτικοί
την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι πρωτοβουλίες υπενθύµισης του τρόπου
ζωής στις Χ.Π. δεν ταιριάζουν και πολύ µε αυτό το στόχο και µε τη γενικότερη
ελλαδοκεντρική φιλοσοφία στα πλαίσια της οποίας εντάσσουν τελικά τη διδασκαλία
τους. Αντίθετα, πιστεύουµε ότι, αν έθεταν ως στόχο και την εκµάθηση της αγγλικής
γλώσσας, δηλαδή, αν είχαν ως στόχο τη διγλωσσία, τότε θα είχαν περισσότερες
ευκαιρίες συστηµατικής αναφοράς στους πολιτισµούς των Χ.Π. των µαθητών.
Συνεπώς, θεωρούµε ότι η αναφορά των εκπαιδευτικών στους πολιτισµούς των Χ.Π.
δεν είναι τόσο θέµα χρόνου ή διδακτέας ύλης, όσο αλλαγής στάσεων, στόχων και
προτεραιοτήτων.
Ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια της τάξης και διερευνώντας γενικά τη
στάση του σχολείου απέναντι στις συνήθειες των Χ.Π. των µαθητών, ρωτήσαµε κατά
πόσο διατηρούνται από το σχολείο κάποιες εορτές των Χ.Π. – γεγονός που αποτελεί
το χαρακτηριστικό δείγµα διατήρησης των συνηθειών των Χ.Π. – και η πλειοψηφία
των µαθητών και των γονιών απάντησε αρνητικά, σε ποσοστό 73,7% και 71,1%
αντίστοιχα. Αρνητική, όµως, ήταν και η απάντηση των περισσότερων µαθητών στην
ερώτηση αν τραγουδούν τραγούδια των τόπων προέλευσής τους, καθώς το 61,5%70
των µαθητών απάντησε ότι τραγουδούν µόνο ελληνικά τραγούδια.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε κανένα από τα σχολεία που µελετάµε δεν έχουν
ενταχθεί στο πρόγραµµά τους κάποιες συνήθειες που να παραπέµπουν στους
70

Οι περισσότεροι µαθητές του Γυµνασίου Βαρυµπόµπης απάντησαν ότι τραγουδούν τραγούδια και
από τις δύο γλώσσες, επηρεασµένοι από τη συµµετοχή του σχολείου τους σε σχολικό διαγωνισµό σε
επίπεδο Νοµαρχίας µε αγγλικό τραγούδι.
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πολιτισµούς των Χ.Π., όπως εορτές ή τραγούδια, γεγονός που θα έκανε τα παιδιά να
νιώσουν λίγο πιο άνετα στο νέο τους περιβάλλον.
Επίσης, ρωτήσαµε τους µαθητές κατά πόσο επιθυµούν στα πλαίσια
του σχολείου να διατηρούνται κάποιες συνήθειες των Χ.Π. τους και το 50,8%
απάντησε θετικά. Μάλιστα συσχετίζοντας αυτή την παράµετρο µε τη µεταβλητή του
«σχολείου» προέκυψε το παρακάτω διάγραµµα.
∆ιάγραµµα 14.2.: Συσχέτιση της επιθυµίας των µαθητών για διατήρηση κάποιων
εορτών στα πλαίσια του σχολείου σε σχέση µε το σχολείο, στο οποίο φοιτούν,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων.
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Περισσότερο, λοιπόν, οι παλιννοστούντες µαθητές του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης και του Γυµνασίου Ελληνικού εκφράζουν την επιθυµία για διατήρηση
των πολιτισµικών τους στοιχείων από το σχολείο, ενώ στο ∆ηµοτικό Αµφιθέας και
στο Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης οι περισσότεροι µαθητές δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν
να διατηρούνται τα πολιτισµικά στοιχεία των Χ.Π. τους. Η ερµηνεία αυτής της
διάστασης απόψεων µεταξύ των παλιννοστούντων µαθητών του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης και του Γυµνασίου Ελληνικού, µε τους µαθητές του ∆ηµοτικού
Αµφιθέας και του Γυµνασίου Βαρυµπόµπης θεωρούµε ότι βρίσκεται στα κρυφά, µη
λεκτικά µηνύµατα που µεταδίδει στους µαθητές η όλη στάση του σχολείου. Έτσι, µε
δεδοµένο ότι τα δύο πρώτα σχολεία δέχονται µαθητές από διάφορες εθνοτικές οµάδες
και χρησιµοποιούν και τις δύο γλώσσες ως γλώσσες επικοινωνίας, όπως είδαµε
παραπάνω, δίνουν στους µαθητές τους το µήνυµα της ανοχής, αν όχι της αποδοχής
του πλουραλισµού, και τους δηµιουργούν έτσι προσδοκίες και την επιθυµία να
εκφράσουν και αυτοί τη διαφορετικότητά τους µέσα στα πλαίσια του σχολείου.
Αντίθετα, αυτή η επιθυµία «πνίγεται» και οι µαθητές θεωρούν ότι δεν θα
πρέπει να διατηρούν πολιτισµικά στοιχεία διαφορετικά από τα Ελληνικά, όταν το ίδιο
το σχολείο δεν είναι ανοιχτό στην ετερότητα, καθώς δεν δέχεται µαθητές από
διαφορετικές εθνοτικές οµάδες εκτός από εκείνους που είναι αγγλόφωνοι ελληνικής
καταγωγής και δεν κάνει χρήση και των δύο γλωσσών.
∆ιερευνώντας τη διατήρηση πολιτισµικών στοιχείων από τα Σ.Π.Α.
απευθυνθήκαµε και στους γονείς, οι οποίοι µας δήλωσαν ότι η διατήρηση των
πολιτισµικών συνηθειών από τις Χ.Π. των µαθητών είναι από ελάχιστη (34,6%) ως
µηδενική (32,1%). Την παράµετρο αυτή τη συσχετίσαµε µε τη µεταβλητή του
σχολείου και προέκυψε το παρακάτω διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 14.3.: Απόψεις των γονιών για το βαθµό διατήρησης των πολιτισµικών
στοιχείων των Χ.Π. στα Σ.Π.Α., σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων.
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Παρατηρώντας το διάγραµµα 14.3. διαπιστώνουµε ότι η κατάσταση σε σχέση
µε τη διατήρηση των πολιτισµών των Χ.Π. των µαθητών στα πλαίσια των Σ.Π.Α. δεν
είναι τελείως απογοητευτική και ότι τα σχολεία αυτά άλλα περισσότερο και άλλα
λιγότερο παρουσιάζουν κάποια δείγµατα διατήρησης πολιτισµικών στοιχείων των
Χ.Π., όπως άλλωστε παρουσιάσαµε ήδη στο κεφ. 9.5.1.
Το ∆ηµοτικό Αλσούπολης φαίνεται να προπορεύεται σε αυτή την
προσπάθεια, καθώς οι γονείς δηλώνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένοι. Αλλά και
εµείς από τις συνεντεύξεις που είχαµε µε τους εκπαιδευτικούς και την επιτόπια
παρατήρηση που πραγµατοποιήσαµε διαπιστώσαµε ότι το ∆ηµοτικό Αλσούπολης,
περισσότερο από τα υπόλοιπα Σ.Π.Α., κάνει προσπάθειες από τη µια µεριά αναφοράς
σε κάποια πολιτισµικά στοιχεία που είτε κινούνται σε επίπεδο folklore, όπως
παρουσίαση παραδοσιακών φαγητών ή αντικειµένων από διάφορες χώρες
προέλευσης των µαθητών, είτε είναι πιο ουσιαστικές, όπως συµµετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για τα µαθήµατα της Ιστορίας και των
Θρησκευτικών. Από την άλλη µεριά παρατηρήσαµε κάποιες προσπάθειες του
συγκεκριµένου σχολείου ανοίγµατος προς την τοπική κοινωνία, όπως συµµετοχή σε
σχολικές εκδηλώσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και το γεγονός ότι από
τη σχολική χρονιά 1999-2000 άρχισε να δέχεται ελλαδίτες µαθητές.
Όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης, αλλά και των άλλων Σ.Π.Α. σε γενικές γραµµές θα τις χαρακτηρίζαµε,
όπως υποστηρίξαµε και στο κεφ. 9.5.1., αποσπασµατικές και όχι τόσο συστηµατικές,
καθώς κινούνται περισσότερο σε επίπεδο folklore, αλλά και επειδή δεν είναι
ενταγµένες στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη και προπάντων σ’ ένα δοµηµένο
πρόγραµµα σπουδών. Τις θεωρούµε, ωστόσο, σηµαντικές καθώς απορρέουν από το
προσωπικό «µεράκι» και τη θέληση των εκπαιδευτικών.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του ∆ηµοτικού
Αλσούπολης δηλώνει, σύµφωνα µε τον πίνακα 10.14, ότι δεν έχει επιµορφωθεί πάνω
σε θέµατα εκπαίδευσης παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών, ενισχύεται
περισσότερο η άποψη ότι τα δείγµατα διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισµού
των χωρών προέλευσης των µαθητών τους είναι απόρροια του προσωπικού
ενδιαφέροντος του κάθε εκπαιδευτικού και της καλής συνεργασίας του συλλόγου
των διδασκόντων του συγκεκριµένου σχολείου.
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Συνεπώς, θα λέγαµε ότι αν αυτοί οι εκπαιδευτικοί επιµορφωθούν κατάλληλα
έτσι ώστε να εντάξουν την έννοια της διαπολιτισµικότητας στην καθηµερινότητα του
σχολείου και βοηθηθούν από κατάλληλα Αναλυτικά Προγράµµατα και διδακτικό
υλικό, τότε θα πρωτοπορήσουν στην ανάπτυξη των διαπολιτισµικών σχολείων στην
Ελλάδα.
14.3. Συµπεράσµατα
Τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από το κεφ. 14 στο οποίο γίνεται
µια προσπάθεια παρουσίασης της στάσης του σχολείου απέναντι στη γλώσσα και τον
πολιτισµό των Χ.Π. των παλιννοστούντων µαθητών, είναι τα ακόλουθα:
Þ

Η ερµηνεία που ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου έχει δώσει στο
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων καθορίζει και τη γενικότερη
στάση του σχολείου απέναντι στην αγγλική γλώσσα και στον πολιτισµό των
Χ.Π. των µαθητών. Έτσι, τα σχολεία που έχουν «ανοίξει τις πόρτες τους» σε
µαθητές από διάφορες εθνοτικές οµάδες παρουσιάζουν περισσότερα δείγµατα
διγλωσσικής και διπολιτισµικής συµπεριφοράς από ότι τα σχολεία που
απευθύνονται κυρίως σε αγγλόφωνους παλιννοστούντες µαθητές και είναι
περισσότερο ελλαδοκεντρικά προσανατολισµένα.

Þ

Ωστόσο, σε κανένα από τα Σ.Π.Α. δεν θα λέγαµε ότι παρέχεται δίγλωσση και
διπολιτισµική εκπαίδευση, ούτε βέβαια και σε εκείνα τα σχολεία που
παρουσιάζουν κάποια δείγµατα. Από τη µια µεριά η χρήση της Αγγλικής δεν
αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το µέσο για την εκµάθηση της Ελληνικής και την
ένταξη των µαθητών στην ελληνική κοινωνία, ενώ, από την άλλη, οι όποιες
διπολιτισµικές προσπάθειες δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στο επιθυµητό
αποτέλεσµα, καθώς πρόκειται για πρωτοβουλίες και δραστηριότητες
µεµονωµένων ή οµάδων εκπαιδευτικών, οι οποίες δραστηριότητες δεν είναι
θεσµικά ενταγµένες στο πρόγραµµα Σπουδών των Σχολείων.

Þ

Τα Σ.Π.Α. δεν ακολουθούν ένα δίγλωσσο πρόγραµµα, δεν στοχεύουν στη
διγλωσσία των µαθητών και άρα δεν εντάσσονται σ’ ένα από τα ισχυρά
µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Η εµπειρία, όµως, και η γνώση που
ανάγονται στις πρωτοβουλίες και στις προσπάθειες µεµονωµένων ή οµάδων
εκπαιδευτικών εκτιµούµε ότι είναι πολύτιµες και αξιοποιήσιµες.
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15. Αλλοδαποί µαθητές στα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής»
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε την
οµάδα των αλλοδαπών µαθητών η οποία αρχίζει να εµφανίζεται στα Σ.Π.Α. από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, όπως προκύπτει από τους πίνακες 9.1.α. και 9.1.β.,
στους οποίους παρουσιάζουµε την κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των Σ.Π.Α.
σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς κατά σχολείο και σχολικό έτος από το 1984-85
µέχρι το 1997-98.
Την παρουσία των αλλοδαπών µαθητών στα Σ.Π.Α. τη συνδυάζουµε µε τη
γενικότερη παρουσία των αλλοδαπών στην Ελλάδα από το 1988 και έπειτα (βλ.
πίνακα 6.3. Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής µεταναστευτικής κίνησης) και την
ταυτόχρονη ύφεση της παλιννόστησης των Ελλήνων µεταναστών η οποία ήταν σε
άνοδο στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 (βλ. πίνακα 6.3.). Έτσι, κάποια Σ.Π.Α.
θεώρησαν σκόπιµο τόσο για λόγους βιωσιµότητας όσο και για λόγους ερµηνείας της
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των σχολείων να δεχτούν και αλλοδαπούς µαθητές.
Επειδή, όµως, όπως έχει αναφερθεί σε άλλα σηµεία της εργασίας (βλ. πίνακες
9.1.α, 9.1.β, κεφ. 10,14 κ.λπ.), όλα τα Σ.Π.Α. δεν συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθµό
αλλοδαπών µαθητών, αλλά και οι αλλοδαποί µαθητές που δέχονται δεν προέρχονται
από τις ίδιες χώρες, τα σχολεία του δείγµατος δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους όσον
αφορά στους αλλοδαπούς µαθητές. Παρόλα αυτά στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα
προσπαθήσουµε αφενός να παρουσιάσουµε την οµάδα των αλλοδαπών µαθητών που
φοιτά στα Σ.Π.Α., αφετέρου να τη συγκρίνουµε, όσο αυτό είναι δυνατόν, µε την
οµάδα των παλιννοστούντων Ελλήνων µαθητών.
Συγχρόνως υπογραµµίζουµε πως αυτό το νέο φαινόµενο στα Σ.Π.Α. θα πρέπει
να διερευνηθεί συστηµατικότερα στα πλαίσια µιας εξειδικευµένης έρευνας, η οποία
θα εστιαστεί στη σύγκριση µεταξύ των δύο πληθυσµών, παλιννοστούντων και
αλλοδαπών.

15.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία των αλλοδαπών µαθητών
Χώρα προέλευσης και σχολική κατάσταση: Το δείγµα των αλλοδαπών
µαθητών που φοιτά στα Σ.Π.Α. και συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο είναι 107
µαθητές, από τους οποίους οι 56 ή 52,3% είναι κορίτσια και οι 51 ή 47,7% είναι
αγόρια.
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Πίνακας 15.1: Χώρες προέλευσης των αλλοδαπών µαθητών κατά ηπείρους ή
κατά δηµοφιλείς χώρες σε σχέση µε το σχολείο που φοιτούν οι µαθητές.
Χώρες
προέλευσης
Η.Π.Α.
Καναδάς

∆ηµοτικό
Αλσούπολης

Γυµνάσιο
Βαρυµπόµπης

1
0,9%

Σύνολο

2
1,9%

3
2,8%
1
0,9%
3
2,8%
4
3,7%
-

1
0,9%

1
0,9%

1
0,9%
2
1,9%

10
9,3%
5
5,5%

3
2,8%
2
1,9%

3
2,8%
5
4,6%

3
2,8%

1
0,9%

16
15%
11
10,4%
15
14%
11
10,3%

32
29,9%
24
22,4%
15
14%
15
14%

4
3,7%
26
24,3%

1
0,9%
9
8,4%

5
4,8%
63
58,9%

10
9,4%
107
100%

2
1,9%

Αλβανία
Χώρες της
Πρώην Σ.Ε.
και της Αν.
Ευρώπης
Υπ.
Ευρώπης
Σύνολο

Γυµνάσιο
Ελληνικού

1
0,9%

Αυστραλία
Ν. Αφρική
Μ.
Βρετανία
Υπ.
Αµερικής
Υπ.
Αφρικής
Ασία

∆ηµοτικό
Αµφιθέας

8
8,4%

Από τον πίνακα 15.1 προκύπτει ότι οι 107 µαθητές του δείγµατος προέρχονται
κυρίως από τις χώρες της Αφρικής σε ποσοστό 29,9%, της Ασίας σε ποσοστό 22,4%,
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης σε ποσοστό 14% και της
Αλβανίας σε ποσοστό 14% επίσης.
Αυτό σηµαίνει ότι από τις παραδοσιακές αγγλόφωνες χώρες προέρχεται
µόλις το 10,2% των αλλοδαπών µαθητών σε αντίθεση µε το 84,2% των
παλιννοστούντων Ελλήνων µαθητών (βλ. πίνακα 10.5).
Από τον πίνακα 15.1 επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί
µαθητές είναι συγκεντρωµένοι στο Γυµνάσιο Ελληνικού (58,9%) και ακολουθεί το
∆ηµοτικό Αλσούπολης (24,3%), ενώ η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών στο
∆ηµοτικό Αµφιθέας και στο Γυµνάσιο Βαρυµπόµπης είναι ευκαιριακή.
Τέλος, προκύπτει ότι το Γυµνάσιο Ελληνικού που συγκεντρώνει τους
περισσότερους αλλοδαπούς µαθητές είναι το µοναδικό από τα Σ.Π.Α. που δέχεται
συστηµατικά παιδιά από ρωσόφωνες και αλβανόφωνες χώρες.
∆ιερευνώντας την κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα διαπιστώσαµε ότι το
49,5% των αλλοδαπών µαθητών παρακολουθεί αγγλόφωνα τµήµατα, σε αντίθεση µε
τους παλιννοστούντες µαθητές οι οποίοι παρακολουθούν κυρίως ελληνόφωνα
τµήµατα (62%), όπως φαίνεται από τον πίνακα 10.1.
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Την παράµετρο «τµήµα» τη συσχετίσαµε µε τα χρόνια παραµονής των
µαθητών στην Ελλάδα (n=100, x2=52,268, df=12, p=0,000) και διαπιστώσαµε ότι η
πλειοψηφία των µαθητών µετακινείται σε ελληνόφωνα τµήµατα µετά από τρία χρόνια
φοίτησης σε αγγλόφωνα τµήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι οι αλλοδαποί µαθητές
χρειάζεται να φοιτήσουν τουλάχιστον τρία χρόνια στα «µεταβατικά» αγγλόφωνα
τµήµατα, για να µάθουν την ελληνική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι
ικανοί να παρακολουθήσουν τα ελληνόφωνα τµήµατα των Σ.Π.Α., σύµφωνα φυσικά
µε την εκτίµηση των δασκάλων τους.
Αντίθετα οι ρωσόφωνοι και αλβανόφωνοι µαθητές που φοιτούν κυρίως στο
Γυµνάσιο Ελληνικού και δεν γνωρίζουν ούτε Αγγλικά ούτε Ελληνικά
παρακολουθούν για ένα χρόνο συνήθως Τ.Υ. και µετά εντάσσονται απευθείας σε
ελληνόφωνα τµήµατα. Κι αυτό επειδή στα Σ.Π.Α δεν υπάρχουν γι’ αυτούς.
ρωσόφωνες ή αλβανόφωνες τάξεις, οι οποίες θα καθιστούσαν πιο ήπια τη µετάβασή
τους στα ελληνόφωνα τµήµατα.
Οικογενειακή κατάσταση, γραµµατικές γνώσεις και επάγγελµα γονιών: Το
79,4% των αλλοδαπών µαθητών ζει στα πλαίσια πυρηνικής οικογένειας, ενώ το
16,8% βιώνει συνθήκες µονογονεϊκής οικογένειας και το 2,7% των παιδιών µάς
δήλωσε ότι ζουν στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους, µε τα αδέλφια τους ή τους
παππούδες τους ή άλλους συγγενείς. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι, τελικά, η
οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών µαθητών παρουσιάζει ανάλογη εικόνα µε
εκείνη των παλιννοστούντων, την οποία παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 10.1.
Όσον αφορά στο δείγµα των αλλοδαπών γονιών που συµπλήρωσε τα
ερωτηµατολόγια δεν το θεωρούµε αντιπροσωπευτικό, καθώς µας απάντησε µόλις το
45% των γονιών. Άλλωστε και το ίδιο το ερωτηµατολόγιο από τη φύση του µε τις
γλώσσες που χρησιµοποιεί (Ελληνικά – Αγγλικά) αποκλείει αυτόµατα από τη
συµπλήρωσή του εκείνους τους γονείς που δεν γνωρίζουν καµία από τις δύο γλώσσες.
Έτσι µε κάθε επιφύλαξη θα λέγαµε ότι το µορφωτικό επίπεδο εκείνων των
γονιών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια φαίνεται να κινείται σε υψηλά επίπεδα
( η πλειοψηφία είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης), ενώ όσον αφορά
στην επαγγελµατική τους απασχόληση στην Ελλάδα παρατηρούµε την τάση να
απασχολούνται και µετά την µετανάστευσή τους σε εκείνα τα επαγγέλµατα µε τα
οποία ασχολιόντουσαν και στο εξωτερικό. Με τη µόνη διαφορά ότι ερχόµενοι στην
Ελλάδα ασχολούνται περισσότερο µε την παροχή υπηρεσιών από ότι οι
παλιννοστούντες γονείς.
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15.2. Χρήση γλωσσικών κωδίκων από τους αλλοδαπούς µαθητές στο σχολείο,
στην οικογένεια και σε διάφορες ατοµικές καταστάσεις
15.2.1. Χρήση γλωσσικών κωδίκων στο σχολείο
Πίνακας 15.2.:Γλωσσική επικοινωνία των αλλοδαπών µαθητών στο σχολείο,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων.
Επικοινωνιακές
Καταστάσεις

Περισσότερο
Ελληνικά

Περισσότερο
Αγγλικά

Εξίσου
και Άλλη γλώσσα
τις
δύο
γλώσσες
36
34%
21
9
19,6%
8,4%

1. Στο µάθηµα µε
το δάσκαλο.
2. Όταν το
κείµενο του
µαθήµατος είναι
αγγλικό.
3. Όταν το
κείµενο του
µαθήµατος είναι
ελληνικό.
4. Στο διάλειµµα
µε το δάσκαλο
των Αγγλικών.
5. Στο διάλειµµα
µε τους άλλους
δασκάλους.
6. Στο µάθηµα µε
τους συµµαθητές.
7. Στο διάλειµµα
µε τους συµµαθητές.

45
42,5%
14
13,1%

25
26,6%
63
58,9%

67
63,8%

16
15,2%

18
17,1%

4
3,9%

30
28,3%

48
45,3%

28
26,4%

-

51
49,5%

25
24,3%

26
25,2%

1
1%

20
18,9%
15
14,4%

45
42,5%
43
41,3%

27
25,5%
29
27,9%

14
13,1%
17
16,4%

Η γλωσσική συµπεριφορά των αλλοδαπών µαθητών, όπως παρουσιάζεται
στον πίνακα 15.2., στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις και µε τους
διαφορετικούς συνοµιλητές δεν φαίνεται να διαφέρει από εκείνη των
παλιννοστούντων µαθητών (βλ. πίνακα 11.1.: Γλωσσική επικοινωνία των
παλιννοστούντων µαθητών).
∆ιαφοροποίηση παρατηρείται µόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
(περίπτωση 1) στην επικοινωνία µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, κατά την οποία
φαίνεται να κυριαρχεί η ελληνική γλώσσα. Αυτό, όµως, οφείλεται στο ότι στο
Γυµνάσιο Ελληνικού φοιτούν σε Τάξη Υποδοχής 12 παιδιά (11,2%) από
αλβανόφωνες και ρωσόφωνες χώρες που δεν γνωρίζουν καθόλου την αγγλική
γλώσσα και για να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευτικούς τους χρησιµοποιούν την
Ελληνική, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν µιλούν τη δική τους γλώσσα (βλ. κεφ. 10.4.1.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό των αλλοδαπών που
επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς στην ελληνική γλώσσα ως µοναδικό κοινό
κώδικα επικοινωνίας.
Αν, όµως, εξαιρέσουµε αυτή την κατηγορία µαθητών από το δείγµα, τότε
επιβεβαιώνουµε την αρχική µας παρατήρηση, ότι, δηλαδή, οι περισσότεροι
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αλλοδαποί µαθητές που φοιτούν στα Σ.Π.Α. και γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα71
είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη γλώσσα, συµπεριφέρονται στο σχολείο γλωσσικά
όπως οι παλιννοστούντες. ∆ηλαδή, επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς τους κατά
τη διάρκεια του µαθήµατος και στις δύο γλώσσες και κατά τη διάρκεια του
διαλείµµατος στην Ελληνική, ενώ µε τους συµµαθητές τους τόσο κατά τη διάρκεια
του µαθήµατος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος χρησιµοποιούν
περισσότερο την αγγλική γλώσσα.
Η στάση των σχολείων απέναντι στις γλώσσες των αλλοδαπών µαθητών
οδηγεί στις ακόλουθες ρυθµίσεις ως προς την ένταξη των µαθητών στα διάφορα
µαθησιακά τµήµατα. Τους αλλοδαπούς µαθητές που γνωρίζουν την αγγλική ως
δεύτερη ή ως τρίτη γλώσσα, τούς εντάσσουν σε αγγλόφωνα τµήµατα και τους
αλλοδαπούς που δεν γνωρίζουν ούτε την αγγλική και βέβαια ούτε την ελληνική
γλώσσα σε Τ.Υ. Έτσι, µε µέσο επικοινωνίας αφενός στα αγγλόφωνα τµήµατα την
Αγγλική και αφετέρου στις Τ.Υ. την Ελληνική προσπαθούν να τους µάθουν
Ελληνικά, αφού στα Σ.Π.Α. δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς που να
γνωρίζουν τις πρώτες γλώσσες αυτών των µαθητών.
Αυτή η στάση του σχολείου, δηλαδή η µη διατήρηση του γλωσσικού
κεφαλαίου των συγκεκριµένων µαθητών, δεν µπορεί παρά να έχει επιπτώσεις και σε
αυτή καθ’ αυτή τη µάθηση, όπως θα δούµε παρακάτω, αλλά και στη χρήση της
πρώτης γλώσσας.
Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να συζητήσουµε σχετικά µε την οµάδα των
αλλοδαπών µαθητών που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την αγγλική είναι ότι, όπως
προκύπτει από τον πίνακα 15.2., στην επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους
προφανώς τους οµοεθνείς, χρησιµοποιούν στο µάθηµα και στο διάλειµµα τη µητρική
τους γλώσσα σε ποσοστό 13,2% και 16,4%, αντίστοιχα. Αυτό, όµως, συµβαίνει µόνο
για τον πρώτο χρόνο φοίτησης των µαθητών στο σχολείο όπου, καθώς δεν γνωρίζουν
καλά τις γλώσσες του σχολείου, είναι κλεισµένοι στην οµάδα τους. Γιατί από το
δεύτερο χρόνο παραµονής τους στο σχολείο η χρήση της «άλλης γλώσσας» χάνεται
και αυτοί οι αλλοδαποί µαθητές επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους κυρίως στα
Ελληνικά και δευτερευόντως και στις δύο γλώσσες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
της συσχέτισης των παραµέτρων «επικοινωνία των µη αγγλόφωνων αλλοδαπών
µαθητών στο διάλειµµα µε τους συµµαθητές τους» και «χρόνια παραµονής στην
Ελλάδα».
∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι οι µη αγγλόφωνοι µαθητές µόλις µάθουν
στοιχειωδώς τις δύο γλώσσες του σχολείου επικοινωνούν ακόµη και µε τους
οµόγλωσσους συµµαθητές τους σε αυτές, προκειµένου να γίνονται αποδεκτοί από το
ευρύτερο σύνολο των µαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µη αγγλόφωνο
γλωσσικό κεφάλαιο που φέρουν να µη χρησιµοποιείται καθόλου στα πλαίσια του
σχολείου ούτε και µεταξύ των οµόγλωσσων µαθητών.
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Όλα τα Σ.Π.Α. από τότε που ιδρύθηκαν δέχονταν µόνο αγγλόφωνους αλλοδαπούς µαθητές. Από το
1995 και έπειτα το Γυµνάσιο και το Λύκειο Ελληνικού άρχισε να δέχεται αλλοδαπούς µαθητές που δεν
γνώριζαν ούτε την ελληνική ούτε την αγγλική γλώσσα.
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15.2.2. Χρήση γλωσσικών κωδίκων στην οικογένεια και στο ευρύτερο
οικογενειακό περιβάλλον
Πίνακας 15.3.: Γλωσσική επικοινωνία των αλλοδαπών παιδιών µε τους γονείς τους,
τα αδέλφια τους και τους φίλους τους στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις των παιδιών.
Επικοινωνιακές
καταστάσεις
1.Με τους γονείς όταν είναι
όλη η οικογένεια µαζί.
2. Με τους γονείς όταν
µελετούν τα ελληνικά
µαθήµατα.
3.Με τους γονείς όταν
µελετούν το µάθηµα των
Αγγλικών.
4. Με τους γονείς όταν
συζητάτε για το σχολείο.
5. Με τους γονείς όταν
συζητάτε για τη ζωή στη
Χ.Π.
6. Με τους γονείς στα
µαγαζιά.
7. Με τους γονείς στη
βόλτα.
8.Με τους γονείς όταν έχουν
δίγλωσσους επισκέπτες.
9. Με τους γονείς όταν οι
επισκέπτες γνωρίζουν µόνο
ελληνικά.
10. Με τα αδέλφια τους στο
σπίτι.
11. Με τα αδέλφια τους στα
µαγαζιά.
12. Με τα αδέλφια τους όταν
παίζουν.
13. Με τα αδέλφια τους όταν
έχουν δίγλωσσους
επισκέπτες.
14. Με τα αδέλφια τους όταν
οι επισκέπτες γνωρίζουν
µόνο ελληνικά.
15. Με τους συµµαθητές
τους όταν τους
επισκέπτονται στο σπίτι.
16. Με τα παιδιά της
γειτονιάς.

Περισσότερο
Ελληνικά

Περισσότερο
Αγγλικά

Άλλη
γλώσσα

21
20%
22
21,6%

Και τις
δύο
γλώσσες
14
13,3%
13
12,7%

3
2,9%
10
9,8%
1
1%

53
52,5%

7
6,9%

40
39,6%

8
7,6%
5
4,8%

25
23,8%
18
17,3%

11
10,5%
9
8,7%

61
58,1%
72
69,2%

13
12,3%
5
4,9%
21
19,8%
66
62,9%

22
20,8%
23
22,3%
19
17,9%
8
7,6%

9
8,5%
10
9,7%
40
37,7%
13
12,4%

62
58,4%
65
63,1%
26
24,6%
18
17,1%

13
14,6%
19
21,6%
15
16,%
17
18,5%

21
23,6%
23
26,1%
18
20%
24
26,1%

11
12,4$
8
9,1%
13
14,4%
35
38%

44
49,4%
38
43,2%
44
48,9%
16
17,4%

53
58,2%

12
13,2%

15
16,5%

11
12,7%

26
25,2%

48
46,6%

16
15,5%

13
12,7%

71
70,3%

11
10,9%

10
9,9%

9
8,9%

67
63,7%
57
55,9%
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Από µία πρώτη µατιά στον πίνακα 15.3. διαπιστώνει κανείς ότι οι
αλλοδαποί µαθητές επικοινωνούν τόσο µε τους γονείς τους όσο και µε τα
αδέλφια τους στην πρώτη τους γλώσσα, που στην συντριπτική πλειοψηφία
αυτή είναι άλλη από την Ελληνική και την Αγγλική. Βέβαια, αν σε αυτό το
ποσοστό συνυπολογίσουµε και το ποσοστό εκείνων των παιδιών που έχουν
ως πρώτη γλώσσα την αγγλική (περίπου 7%), τότε το πλήθος των µαθητών
που στο οικογενειακό τους περιβάλλον επικοινωνεί στην πρώτη του γλώσσα
είναι πολύ µεγαλύτερο.
Μάλιστα η χρήση της πρώτης γλώσσας από τους αλλοδαπούς γίνεται σε
όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, εκτός αν το θέµα
ή ο συνοµιλητής επιβάλουν αλλαγή του γλωσσικού κώδικα.
Επίσης, ο κώδικας επικοινωνίας µεταξύ γονιών και παιδιών ή µεταξύ παιδιών
αλλάζει ανάλογα µε τη γλώσσα που µιλάει ο ακροατής (περιπτώσεις 8,9,13,14) ή ο
συνοµιλητής (περίπτωση 15,16), όπως, άλλωστε, συµβαίνει και µε τους
παλιννοστούντες µαθητές (βλ. πίνακα 11.6).
Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να επισηµάνουµε είναι ότι στην επικοινωνία
µεταξύ αδελφών αυξάνει το ποσοστό εκείνων που χρησιµοποιούν περισσότερο την
ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για τα παιδιά που προέρχονται από αλβανόφωνες,
ρωσόφωνες χώρες ή χώρες της Αφρικής (n=89, x2=131,823, df=96, p=0,009), τα
οποία στην προσπάθεια τους να προσαρµοστούν στο νέο περιβάλλον χρησιµοποιούν
στην µεταξύ τους επικοινωνία την Ελληνική.
Σε γενικές γραµµές, όµως, οι περισσότεροι αλλοδαποί µαθητές χρησιµοποιούν
στην επικοινωνία µε τα αδέλφια τους για πέντε τουλάχιστον χρόνια µετά την είσοδό
τους στην Ελλάδα την πρώτη τους γλώσσα και µετά από αυτό το διάστηµα
παρουσιάζουν µία τάση αύξησης της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, πράγµα που
παρατηρείται και στην περίπτωση των παλιννοστούντων µαθητών.
15.2.3. Χρήση γλωσσικών κωδίκων σε διάφορες ατοµικές καταστάσεις
Πίνακας 15.4.: Χρήση γλωσσικών κωδίκων από τον αλλοδαπό µαθητή σε
συνειδητές και ασυνείδητες ατοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις δηλώσεις
τoυ.
A) Συνειδητές επικοινωνιακές
καταστάσεις
1.Όταν τον ρωτούν στα Ελληνικά
σκέπτεται την απάντηση:
2.Όταν τον ρωτούν στα Αγγλικά
σκέπτεται την απάντηση:
3.Όταν είναι χαρούµενος µιλάει:
4.Όταν τσακώνεται µε τους
συµµαθητές του µιλάει:
5.Όταν λέει µυστικά µε τους
συµµαθητές του χρησιµοποιεί:

Γλώσσα Σκέψης ή Επικοινωνίας
Ελληνική Αγγλική
Άλλη
γλώσσα
21
83
20,2%
79,8%
15
89
14,4%
85,6%
19
37
39
20%
38,9%
41,1%
30
29
40
30,3%
29,3%
40,4%
19
32
48
19,2%
32,3%
48,5%

Σύνολο
104
100%
104
100%
95
100%
99
100%
99
100%
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Β) Μη
συνειδητές
καταστάσεις
6.Όταν
ονειρεύεται:

Γλώσσα Σκέψης ή Επικοινωνίας
Ελληνική
Αγγλική
Άλλη
Και τις
γλώσσα
δύο72
γλώσσες
10
27
20
43
10%
27%
20%
43%

Σύνολο
100
100%

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε καταρχάς ότι οι αλλοδαποί
µαθητές σκέπτονται στη γλώσσα του συνοµιλητής τους, όπως και οι
παλιννοστούντες.
Στις διάφορες ατοµικές, όµως, καταστάσεις, συνειδητές ή µη, κυριαρχεί η
πρώτη τους γλώσσα. Προκύπτει, λοιπόν, ότι τόσο οι αλλοδαποί µαθητές όσο και οι
παλιννοστούντες (βλ. κεφ. 11.3) σε προσωπικές καταστάσεις που συνδέονται άµεσα
µε τον ψυχικό κόσµο του κάθε ατόµου χρησιµοποιούν τη γλώσσα που νιώθουν πιο
οικεία, δηλαδή την πρώτη τους γλώσσα.
15.3. Οι αλλοδαποί µαθητές και η σχέση τους µε την αγγλική γλώσσα καθώς και τη
γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής
15.3.1. Γνώσεις και δυσκολίες των αλλοδαπών µαθητών σε σχέση µε την ελληνική
και την αγγλική γλώσσα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε την αυτοεκτίµηση των
αλλοδαπών µαθητών σχετικά µε την ικανότητά τους στις δύο γλώσσες
διδασκαλίας των Σ.Π.Α., την Αγγλική και την Ελληνική.
Πίνακας 15.5.: Κατοχή της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας από τους
αλλοδαπούς µαθητές, σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους.
Γλωσσικές
δεξιότητες
Καταλαβαίνει
καλύτερα
Μιλάει καλύτερα
Γράφει καλύτερα
∆ιαβάζει
καλύτερα

Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

Σύνολο

40
41,7%
44
44%
45
45%
46
48,4%

56
58,3%
56
56%
55
55%
49
51,6%

96
100%
100
100%
100
100%
95
100%

Από τον πίνακα 15.5. προκύπτει ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί µαθητές,
όπως και οι παλιννοστούντες (βλ. κεφ. 12.1), δηλώνουν ότι γνωρίζουν
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Στις απαντήσεις των συνειδητών επικοινωνιακών καταστάσεων δεν δώσαµε στους µαθητές την
επιλογή της χρήσης και των δύο γλωσσών, επειδή σκοπός µας ήταν να επιλέξουν µόνο τη γλώσσα που
χρησιµοποιούν περισσότερο. Στις µη συνειδητές καταστάσεις, στις καταστάσεις δηλαδή του ονείρου,
δίνουµε τη δυνατότητα επιλογής και των δύο γλωσσών, γιατί αφενός είναι µια πιο αφηρηµένη
κατάσταση και αφετέρου ο µαθητής έχει έντονες εµπειρίες και από δίγλωσσο περιβάλλον τόσο στη
Χ.Π. όσο και στη Χ.Υ.
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καλύτερα την αγγλική από την ελληνική γλώσσα, µε τη µόνη διαφορά ότι
είναι αρκετοί και εκείνοι οι αλλοδαποί που δηλώνουν το αντίθετο, ότι,
δηλαδή, αισθάνονται καλύτερες τις ικανότητές τους στην ελληνική γλώσσα.
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών µαθητών δηλώνει ότι γνωρίζει
καλύτερα την αγγλική από την ελληνική γλώσσα είναι αναµενόµενο, καθώς
οι περισσότεροι από αυτούς τη γνωρίζουν ως πρώτη, δεύτερη ή τρίτη
γλώσσα. Είναι, επίσης, αναµενόµενο ένα υψηλό ποσοστό µαθητών να
δηλώνει ότι γνωρίζει καλύτερα την Ελληνική από την Αγγλική, επειδή η
διδασκαλία των Σ.Π.Α. επικεντρώνεται στην Ελληνική και όχι στην
Αγγλική και καθώς την αγγλική γλώσσα ένα µεγάλο ποσοστό αλλοδαπών
µαθητών δεν τη γνωρίζει καθόλου ή τη γνωρίζει λίγο – ως δεύτερη ή τρίτη
γλώσσα – να µαθαίνει καλύτερα τη γλώσσα, στην οποία δίνεται µεγαλύτερο
βάρος στη διδασκαλία.
Επιπλέον, όταν οι παλιννοστούντες, για τους οποίους η αγγλική
γλώσσα είναι πρώτη γλώσσα, µε την πάροδο του χρόνου δηλώνουν
µειωµένη αυτοεκτίµηση για τις ικανότητές τους σε αυτή τη γλώσσα, είναι
επόµενο και οι αλλοδαποί, η πλειοψηφία των οποίων γνωρίζει την αγγλική
ως δεύτερη γλώσσα, να δηλώνουν µετά από πέντε χρόνια παραµονής τους
στην Ελλάδα ότι γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα.
Τέλος, προκύπτει ότι οι αλλοδαποί µαθητές αντιµετωπίζουν περισσότερες
δυσκολίες από τους παλιννοστούντες τόσο στην αγγλική (n=367, x2=22,038, df=2,
p=0,000) όσο και στην ελληνική γλώσσα (n=367, x2=11,389, df=2, p=0,003), πράγµα
που είναι επόµενο, αφού καµία από τις δύο γλώσσες διδασκαλίας των Σ.Π.Α. δεν
είναι πρώτη γλώσσα για το 90% των αλλοδαπών µαθητών. Τους λείπει, λοιπόν, το
γλωσσικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθεί η µάθησή τους (βλ. κεφ. 3.3.5. «αρχή
αλληλεξάρτησης»).
15.3.2. Συναισθηµατική σχέση των αλλοδαπών µαθητών µε τη γλώσσα και τον
πολιτισµό των χωρών προέλευσής τους.
Στο κεφάλαιο 15.2.2. παρατηρήσαµε κυριαρχία της πρώτης γλώσσας των
αλλοδαπών µαθητών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας. Από αυτό
αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι αλλοδαποί µαθητές θα πρέπει να είναι στενά
συνδεδεµένοι µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας προέλευσής τους.
Πράγµατι, το 79,6% των αλλοδαπών µαθητών µάς δήλωσε ότι θεωρεί ως
µητρική του γλώσσα τη γλώσσα της Χ.Π. του είτε αυτή είναι η αγγλική, είτε άλλη
γλώσσα.
Μάλιστα παρατηρούµε ότι η σχέση αυτή µένει αναλλοίωτη µέσα από το
πέρασµα του χρόνου. Έτσι, παρόλο που το ελληνικό κράτος µέσω των σχολείων στα
οποία φοιτούν δεν κάνει καµία προσπάθεια διατήρησης της πρώτης γλώσσας των
αλλοδαπών µαθητών, αφήνοντας µια τέτοια δραστηριότητα στην οικογένεια ή σε
δραστηριοποίηση της κάθε εθνοτικής κοινότητας, οι περισσότεροι µαθητές ακόµη και
µετά από εξάχρονη παραµονή τους στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αισθάνονται τη
γλώσσα της Χ.Π. τους ως πολύ δική τους γλώσσα, δηλαδή ως τη µητρική τους
γλώσσα.
Η στάση αυτή των αλλοδαπών µαθητών επιβεβαιώνει αυτό που διαπιστώσαµε
στην αντίστοιχη περίπτωση για τους παλιννοστούντες (κεφ. 12.2), ότι, δηλαδή, η
συναισθηµατική σχέση των παιδιών µε µια γλώσσα είναι ανεξάρτητη από το βαθµό
κατοχής της. Έτσι στην περίπτωση των περισσότερων αλλοδαπών µαθητών, παρόλο
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που δεν γίνεται καµία συστηµατική προσπάθεια διατήρησης της πρώτης γλώσσας
εκτός από την προφορική της χρήση στα πλαίσια της ενδοοικογειακής επικοινωνίας,
οι µαθητές δηλώνουν συναισθηµατικά δεµένοι µε τη µητρική τους γλώσσα ακόµη και
µετά από µακρόχρονη παραµονή τους στην Ελλάδα, συστηµατική διδασκαλία αλλά
και ευρεία επαφή µε την ελληνική γλώσσα.
Η στενή συναισθηµατική σχέση των µαθητών µε τη γλώσσα των Χ.Π. τους,
συνοδεύεται από συναισθηµατικό δέσιµο µε την ίδια τη Χ.Π., καθώς το 56,1% των
µαθητών δηλώνει ότι τη θεωρεί πατρίδα του.
Μάλιστα το αίσθηµα της πατρίδας, όπως και το αίσθηµα της µητρικής
γλώσσας, µένει για τους περισσότερους µαθητές αναλλοίωτο µέσα από το πέρασµα
του χρόνου, όπως προέκυψε από τη µη ύπαρξη συνάφειας αυτής της παραµέτρου µε
τα χρόνια παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα.
Ακόµη θα λέγαµε ότι αυτή η προσκόλληση στο κοινωνικοπολιτισµικό
σύστηµα της Χ.Π. διαπερνά τον όλο ψυχικό κόσµο του παιδιού, µε αποτέλεσµα το
57,4% των µαθητών να ονειρεύεται τη ζωή στη Χ.Π. και να είναι σε ποσοστό 64,1%
ένθερµοι οπαδοί της εθνικής οµάδας της Χ.Π. έναντι της εθνικής Ελλάδας. Έτσι, ενώ
δηλώνουν σε ποσοστό 46,2% ότι θεωρούν καλή τη ζωή και στις δύο χώρες, αρκετές
φορές το 41,3% των µαθητών και πολλές φορές το 34,6% νοσταλγεί τη ζωή στη Χ.Π.
και η επιθυµία για επιστροφή διακρίνει τους περισσότερους µαθητές (76,5%) ακόµη
και µετά από έξι χρόνια παραµονής τους στην Ελλάδα.
Ωστόσο, οι γονείς φαίνεται να αγνοούν ή να αποσιωπούν σκόπιµα αυτό τον
ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό των παιδιών µε το κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα των
Χ.Π. τους, καθώς το 72,3% των γονιών ισχυρίζεται ότι τα παιδιά τους επιθυµούν να
ζήσουν στην Ελλάδα και το 36,2% ότι αισθάνονται και τις δύο χώρες ως πατρίδα
τους. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους µετά από κάποια
χρόνια παραµονής τους στην Ελλάδα (n=46, x2=17,681, df=4, p=0,001) έχουν
υιοθετήσει µια διπολιτισµική συµπεριφορά, γεγονός που διέψευσαν τα παιδιά µε τις
δηλώσεις τους. Άλλωστε οι αλλοδαποί µαθητές παρουσιάζονται περισσότερο
προσκολληµένοι από τους παλιννοστούντες (βλ κεφ. 12.3) στο κοινωνικοπολιτισµικό
σύστηµα της Χ.Π. τους και αυτή την προσκόλληση τη διατηρούν για αρκετό χρονικό
διάστηµα µετά τη µετανάστευσή τους.
Θεωρούµε, όµως, ότι αυτή η προσκόλληση των αλλοδαπών µαθητών στον
πολιτισµό των Χ.Π. τους έχει τις ρίζες της και ερµηνεύεται από µια ανάλογη στάση
των γονιών. Η πλειοψηφία των γονιών (74,7%) µάς δήλωσε ότι διακατέχεται από
έντονη επιθυµία για επιστροφή ακόµη και µετά από δέκα χρόνια παραµονής στην
Ελλάδα. Επίσης, σχεδόν όλοι οι γονείς (88,6%) µάς δήλωσαν ότι νοσταλγούν τη ζωή
στις Χ.Π. τους από αρκετές ως πολλές φορές, παρόλο που αναγνωρίζουν σε ποσοστό
55,3% ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη, καθώς προέρχονται από χώρες
της Ασίας, της Αφρικής, της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες υπάρχει µεγάλη
οικονοµική και κοινωνική αστάθεια.
Αυτή η συναισθηµατική σύνδεση των γονιών µε τις Χ.Π. τους διακρίνει όλο
τον τρόπο ζωής της οικογένειας των αλλοδαπών, καθώς µας δήλωσαν σε ποσοστό
65,1% ότι διατηρούν καθηµερινές συνήθειες, σε ποσοστό 82,6% ότι διατηρούν την
κουζίνα και σε ποσοστό 55,6% ότι διατηρούν γιορτές που θυµίζουν τη ζωή στις Χ.Π.
τους.
Μας δηµιουργείται, λοιπόν, η εντύπωση, ότι η οικογένεια των αλλοδαπών
ανεξάρτητα από ποια χώρα προέρχεται δεν διατηρεί απλά κάποια πολιτισµικά
στοιχεία αυτής της χώρας, αλλά η όλη της στάση και συµπεριφορά διακρίνεται από
στενό προσανατολισµό προς τη γλώσσα και το κοινωνικοπολιτισµικό της σύστηµα,
στάση που έχει περάσει σε µεγάλο βαθµό και στα παιδιά. Μια τέτοια, όµως,
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διαπίστωση θεωρούµε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο µέσα από µια
ξεχωριστή έρευνα για τους αλλοδαπούς µαθητές των Σ.Π.Α.
15.4. Συµπεράσµατα
Από τη συνοπτική περιγραφή της οµάδας των αλλοδαπών µαθητών που
φοιτούν στα Σ.Π.Α. προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Þ

Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών µαθητών (90%) που φοιτά στα
Σ.Π.Α. δεν έχει την Αγγλική ως πρώτη γλώσσα, αλλά τη γνωρίζει ως δεύτερη
ή τρίτη ή δεν τη γνωρίζει καθόλου. Τα Σ.Π.Α. δείχνουν να «αδιαφορούν»
γι’αυτή τη διάσταση και στους µεν γνωρίζοντες την Αγγλική συµπεριφέρονται
σαν να ήταν αυτή η πρώτη τους γλώσσα, στους δε µη αγγλόφωνους τους
εντάσσουν σε αφοµοιωτικά προγράµµατα εµβύθισης.

Þ

Έτσι, τα Σ.Π.Α. δεν αντιµετωπίζουν ισότιµα τους µαθητές τους, αφού στην
περίπτωση των παλιννοστούντων χρησιµοποιούν το γλωσσικό τους κεφάλαιο,
για να τους βοηθήσουν να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, ενώ στην
περίπτωση των αλλοδαπών δεν στηρίζονται στις γνώσεις που έχουν στην
πρώτη τους γλώσσα και µε «ηµίµετρα» προσπαθούν να τους διδάξουν την
Ελληνική. Είναι επόµενο, λοιπόν, οι αλλοδαποί να αντιµετωπίζουν
περισσότερες δυσκολίες από τους παλιννοστούντες τόσο στην ελληνική όσο
και στην αγγλική γλώσσα.

Þ

Αυτή η στάση του σχολείου περνάει στους µαθητές ένα κρυφό µήνυµα ότι,
δηλαδή, οι µόνες γλώσσες που επιτρέπονται να µιλιούνται στα πλαίσια του
σχολείου είναι η ελληνική και η αγγλική. Έτσι, οι µαθητές που δεν γνωρίζουν
καµία από τις παραπάνω γλώσσες χρησιµοποιούν µε τους οµοεθνείς
συµµαθητές τους την πρώτη τους γλώσσα για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα, µέχρι να µάθουν στοιχειωδώς τις γλώσσες του σχολείου, οπότε και
την εγκαταλείπουν.

Þ

Παρόλο που η γλωσσική συµπεριφορά των αλλοδαπών µαθητών στο σχολείο
δείχνει ότι οι πρώτες τους γλώσσες είναι «νεκρές» γλώσσες, στην
ενδοοικογενειακή τους επικοινωνία οι γλώσσες αυτές κυριαρχούν.

Þ

Τους αλλοδαπούς, λοιπόν, µαθητές των Σ.Π.Α. θα τους χαρακτηρίζαµε
«τρίγλωσσους», αφού ανάλογα µε τον επικοινωνιακό τους απέναντι
χρησιµοποιούν και άλλο κώδικα επικοινωνίας. ∆ηλαδή, µε τους
εκπαιδευτικούς επικοινωνούν κυρίως στην Ελληνική, µε τους συµµαθητές
τους στην Αγγλική και µε τους γονείς τους και τα αδέλφια τους στη γλώσσα
της Χ.Π. τους, την πρώτη τους γλώσσα.

Þ

Η ευρεία χρήση της πρώτης γλώσσας στα πλαίσια της οικογένειας αλλά και η
προσκόλληση της οικογένειας των αλλοδαπών µαθητών στον πολιτισµό της
Χ.Π.
µαρτυρούν
µια
στενή
συναισθηµατική
σχέση
µε
το
κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα της Χ.Π., η οποία σχέση είναι ανεξάρτητη
από τα χρόνια παραµονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Μάλιστα η σύνδεση
αυτή φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή, καθώς, ενώ οι αλλοδαποί δηλώνουν µε
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τη λογική ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι καλύτερη, µε το συναίσθηµα
νοσταλγούν τη ζωή στις Χ.Π. τους.
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16. Γενικά Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε συνοπτικά τα
σηµαντικότερα ευρήµατα της εµπειρικής µας έρευνας σε συνδυασµό µε τις βασικές
µας υποθέσεις, µε στόχο να δείξουµε κατά πόσο οι υποθέσεις αυτές επαληθεύτηκαν ή
διαψεύστηκαν από τα δεδοµένα µας και τι σηµαίνει αυτό σε επίπεδο παιδαγωγικού
λόγου.
Τα συµπεράσµατά µας θα κινηθούν σε τρεις άξονες.
Θα αναδειχθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των παλιννοστούντων µαθητών
και των γονιών τους, όπως αυτές εκφράζονται και προσδιορίζονται από τους ίδιους,
αλλά και όπως κατανοούνται από τους εκπαιδευτικούς, θα διερευνηθεί ο βαθµός
ανταπόκρισης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος σε αυτές τις ανάγκες και
τις προσδοκίες και θα ολοκληρώσουµε συζητώντας τη σηµασία αυτών για την
παιδαγωγική θεωρία και την εκπαιδευτική πολιτική.
16.1. Οι µαθητές, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους
Ένα από τα βασικά ευρήµατα της έρευνάς µας και το οποίο χαρακτηρίζει είτε
άµεσα είτε έµµεσα τις απαντήσεις του δείγµατός µας στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου είναι ότι οι παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες, που
φοιτούν στα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής», συνεχίζουν και µετά την είσοδο
και εγκατάστασή τους στην Ελλάδα να εκδηλώνουν τάσεις προσκόλλησης προς τη
γλώσσα και τον πολιτισµό των χωρών προέλευσής τους (γεγονός που επισήµανε και
η Α. Παπαστυλιανού – Ακάλεστου (1992) στην έρευνα που πραγµατοποίησε για την
ψυχολογική προσαρµογή του ίδιου πληθυσµού). Και αυτό σε αντίθεση προς άλλες
εθνοτικές οµάδες, όπως τους παλιννοστούντες από την Αλβανία (βλ. Γεώργας, ∆. –
Παπαστυλιανού, Α., 1993:71-75 και ∆. Κοντογιάννη, 1997α:165-178), τους
παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (βλ. Γεώργας, ∆. –
Παπαστυλιανού, Α., 1993:71-75), καθώς και τους παλιννοστούντες Γερµανούς από
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που εισέρχονται στη Γερµανία (βλ. W.
Stölting –Richert., 1997:84-90).
Αναφορικά µε τη γλώσσα επικοινωνίας (βλ. κεφ. 11) διαπιστώσαµε ότι οι
παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες επιλέγουν να χρησιµοποιούν σε
διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις της σχολικής ζωής, της οικογενειακής ζωής
και σε καταστάσεις που άπτονται της ιδιωτικής σφαίρας, και εφόσον ο
επικοινωνιακός απέναντι το επιτρέπει, τη γλώσσα της χώρας προέλευσής τους, η
οποία αποτελεί την πρώτη τους γλώσσα, την αγγλική, ενώ µε το πέρασµα του χρόνου
«µεταβαίνουν» από αυτή τη µονογλωσσική κατάσταση στην παράλληλη χρήση της
πρώτης και της δεύτερης γλώσσας, της αγγλικής και της ελληνικής.
Ο χρόνος παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως µια
κυρίαρχη µεταβλητή η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στη γλωσσική εξέλιξη και
µετακίνηση των µαθητών από τη χρήση του ενός γλωσσικού κώδικα στην παράλληλη
χρήση των δύο γλωσσικών κωδίκων. Μάλιστα διαπιστώσαµε ότι το πέµπτο έτος
παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα αποτελεί έτος – σταθµό για την αλλαγή της
γλωσσικής συµπεριφοράς τους, από µονόγλωσση σε δίγλωσση. Αυτή η διαπίστωση
επιβεβαιώνεται σε όλες τις επικοινωνιακές περιστάσεις της ζωής των µαθητών, όπως
στο σχολείο, στην οικογένεια ή στις ατοµικές καταστάσεις, και ανταποκρίνεται στην
άποψη του J. Cummins σύµφωνα µε την οποία απαιτούνται 5 –7 χρόνια για την
τέλεια πρόσκτηση της δεύτερης γλώσσα (C. Baker, 2001:250).
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Οι παλιννοστούντες µαθητές αρχίζουν να χρησιµοποιούν την ελληνική
γλώσσα παράλληλα µε την αγγλική, όταν η ικανότητά τους σε αυτή τη γλώσσα
αναπτυχθεί επαρκώς. Εξαίρεση σε αυτή τη γλωσσική συµπεριφορά των
παλιννοστούντων µαθητών αποτελεί η επικοινωνία µε µονόγλωσσους οµιλητές της
ελληνικής γλώσσας, αλλά και µε τους δασκάλους τους οι οποίοι κυρίως κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος επιδιώκουν να χρησιµοποιούν µε τους µαθητές τους
περισσότερο την ελληνική γλώσσα, καθώς πρόκειται για µια επικοινωνία χωρίς
γνωστικές απαιτήσεις.
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος προς διευκόλυνση της µαθησιακής
διαδικασίας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, και ιδιαίτερα οι πιο έµπειροι,
ακολουθώντας την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των µαθητών τους στην
Αγγλική και στην Ελληνική, χρησιµοποιούν περισσότερο την αγγλική γλώσσα την
οποία οι µαθητές γνωρίζουν καλύτερα. Η γλωσσική αυτή συµπεριφορά των
εκπαιδευτικών η οποία βασίζεται στην εµπειρία τους, παραπέµπει στην εκπαιδευτική
θέση του J. Cummins (1981:30-31) σύµφωνα µε την οποία η χρήση της πρώτη
γλώσσας των µαθητών κατά τη διδασκαλία συµβάλλει στον καλύτερο χειρισµό της
διδακτέας ύλης από τους µαθητές και στην πιο αποτελεσµατική πρόσκτηση της
δεύτερης γλώσσας (βλ. κεφ .3.3).
Το σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι παλιννοστούντες µαθητές δεν επιθυµούν
να εγκαταλείψουν την αγγλική γλώσσα και να χρησιµοποιούν την ελληνική ακόµη
και µετά από 5 χρόνια παραµονής τους στην Ελλάδα, παρόλο που, όπως µας δήλωσαν
οι ίδιοι, χάνουν την υψηλή αυτοεκτίµησή τους για την ευχέρειά τους στην Αγγλική
(βλ. κεφ. 12.1). Η στάση αυτή των µαθητών απέναντι στην αγγλική γλώσσα
υποκινείται από την υψηλή συναισθηµατική σχέση των µαθητών µε την Αγγλική ως
πρώτη τους γλώσσα, η οποία σχέση µένει αναλλοίωτη µε το πέρασµα του χρόνου (βλ.
κεφ. 12.2). Αποτέλεσµα αυτής της σχέσης είναι να χρησιµοποιούν οι µαθητές
παράλληλα µε την Ελληνική και σε κάθε επικοινωνιακή τους εκδήλωση και την
Αγγλική.
Η διγλωσσία χαρακτηρίζει και την ενδοοικογενειακή επικοινωνία τόσο
µεταξύ αδελφών όσο και µεταξύ γονιών και παιδιών. Έτσι η υπόθεσή µας ότι οι
γονείς στην επικοινωνία τους µε τα παιδιά τους χρησιµοποιούν περισσότερο την
ελληνική γλώσσα διαψεύδεται. Φαίνεται ότι οι γονείς έχουν κατανοήσει την
χρησιµότητα της διγλωσσίας για τα παιδιά τους, και όχι µόνο την καλλιεργούν
συνειδητά δίνοντας έµφαση µάλιστα στην Αγγλική, αλλά και περιµένουν από το
εκπαιδευτικό σύστηµα µια ανάλογη αντιµετώπιση της Αγγλικής, όπως προέκυψε
µέσα από τις αναλύσεις των ντοκουµέντων, των συνεντεύξεων και των
ερωτηµατολογίων (βλ. κεφ. 9,11.2).
Σε επίπεδο, λοιπόν, κώδικα επικοινωνίας διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές όχι
µόνο έχουν ανάγκη αλλά και προσδοκούν, όπως και οι γονείς τους, από το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ισόρροπα τόσο την αγγλική
όσο και την ελληνική γλώσσα.
Αναφορικά µε τον πολιτισµό των χωρών προέλευσής τους, διαπιστώσαµε ότι
οι παλιννοστούντες µαθητές εκδηλώνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µετά την
είσοδό τους στην Ελλάδα, µια έντονη προσκόλληση προς το κοινωνικοπολιτισµικό
σύστηµα των χωρών προέλευσής τους µέσα από επιθυµίες, στάσεις και
συµπεριφορές. Την στάση τους αυτή την αποδίδουµε είτε στο ότι εκεί βίωναν
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης είτε στην απροθυµία ή αδυναµία της κυρίαρχης
κοινωνίας να τους κατανοήσει και να τους αποδεχθεί όπως είναι (βλ. κεφ. 12.3).
Η παράµετρος του χρόνου παραµονής των µαθητών στην Ελλάδα
αποδεικνύεται και στην περίπτωση της πολιτισµικής ταυτότητας σηµαντική, καθώς
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διαπιστώσαµε ότι µετά από 5 χρόνια παραµονής τους στην Ελλάδα οι µαθητές
αρχίζουν να διατίθενται θετικά απέναντι στον ελλαδικό τρόπο ζωής και να
παρουσιάζουν δείγµατα προσαρµογής στην ελληνική κοινωνία.
Ωστόσο, εκείνο που προέκυψε από την όλη εµπειρική έρευνα είναι ότι η
αρχική απροθυµία των µαθητών για ένταξη στην ελληνική κοινωνία, και η
καθυστερηµένη εν τέλει ένταξή τους, συνδέεται περισσότερο µε τη νοσταλγία του
γενικότερου τρόπου ζωής στις χώρες προέλευσής τους, τις παροχές, τις ανέσεις που
απολάµβαναν, και λιγότερο µε την επιθυµία διατήρησης κάποιων συγκεκριµένων
πολιτισµικών στοιχείων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η οικογένεια
των παλιννοστούντων κατά την εγκατάστασή της στην Ελλάδα δεν εξακολουθεί να
διατηρεί πολιτισµικά στοιχεία των χωρών προέλευσής της, εκτός από κάποιες
συνήθειες τις οποίες ήταν επόµενο και υγιές να υιοθετήσει στα πλαίσια της
αλληλεπίδρασής της µε ένα άλλο πολιτισµό (βλ. κεφ. 13.2).
Οι ανάγκες, συνεπώς, και οι προσδοκίες που έχουν οι παλιννοστούντες
µαθητές από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα επικεντρώνονται περισσότερο στη
διατήρηση της πρώτης τους γλώσσας, της αγγλικής, και λιγότερο στη διατήρηση
πολιτισµικών στοιχείων των χωρών προέλευσής τους.
Ανάγκη για τη διατήρηση του γλωσσικού αλλά και πολιτισµικού τους
κεφαλαίου και προπάντων ανάγκη για αξιοποίησή του στην πρόοδό τους στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται να έχουν και οι αλλοδαποί µαθητές, όπως
προέκυψε από µία πρώτη διερεύνηση της οµάδας των αλλοδαπών που φοιτά στα
«Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής». Αυτό προκύπτει από τη στενή συναισθηµατική
σχέση που διαπιστώσαµε ότι διατηρεί η οµάδα των αλλοδαπών µε το
κοινωνικοπολιτισµικό σύστηµα των χωρών προέλευσής τους, και η οποία σχέση
εκδηλώνεται περισσότερο στα πλαίσια της οικογένειας και λιγότερο του σχολείου. Το
γεγονός ότι στα πλαίσια του σχολείου οι αλλοδαποί µαθητές δεν εξωτερικεύουν
ιδιαίτερα αυτή την ανάγκη τους, ίσως οφείλεται στην αίσθησή τους ότι στο «διεθνές
σύστηµα αξιών» τα δικά τους κοινωνικοπολιτισµικά στοιχεία δεν έχουν ιδιαίτερη
αξία, καθώς δεν προέρχονται από «χώρες κύρους», όπως οι παλιννοστούντες
µαθητές, αλλά από χώρες που «µειονεκτούν» κυρίως οικονοµικά έναντι της Ελλάδας.
Αλλά και οι γονείς των αλλοδαπών µαθητών δεν φαίνεται να προσδοκούν από
το σχολείο και προπάντων να διατυπώνουν το αίτηµα προς αυτό να καλλιεργήσει τη
γλώσσα και τον πολιτισµό τους. Όλα αυτά, ωστόσο, τα διατυπώνουµε µε κάποια
επιφύλαξη, επειδή εκτιµούµε ότι χρειάζεται να γίνει µια ξεχωριστή µελέτη η οποία θα
διερευνήσει σε βάθος τις στάσεις και της συµπεριφορές της συγκεκριµένης οµάδας
(βλ. κεφ. 15).
Αντίθετα προς τους αλλοδαπούς γονείς, οι παλιννοστούντες όχι µόνο
προσδοκούν αλλά και διεκδικούν δυναµικά ένα µοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης για
τα παιδιά τους.
16.2. Ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες και τις προσδοκίες των µαθητών
Μέσα από την όλη εξέταση των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στην
ίδρυση και λειτουργία των Σ.Π.Α. προέκυψε ότι η διγλωσσία και η δίγλωσση
εκπαίδευση που προσδοκούν οι µαθητές και οι γονείς τους είναι µεν θεσµικά σ’ ένα
βαθµό δυνατή, αλλά όχι και κατοχυρωµένη. Από τις αναλύσεις µας προέκυψε ότι τα
Σ.Π.Α., σύµφωνα µε τις ρυθµιστικές τους διατάξεις, κατατάσσονται στα ασθενή
µεταβατικά µοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης (βλ. κεφ. 9 και πίνακα 9.5.) τα οποία ως
κύριο στόχο έχουν να οδηγήσουν τους µαθητές στην καλύτερη περίπτωση σε µια
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µονόπλευρη διγλωσσία µε κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική και µε επικουρικό όχηµα
την πρώτη τους γλώσσα, δηλαδή την αγγλική. Έτσι, ενώ για την έναρξη της φοίτησης
των παλιννοστούντων µαθητών στα συγκεκριµένα σχολεία προβλέπεται η ευρεία ή
ακόµη και αποκλειστική χρήση της Αγγλικής, στη διάρκεια των σπουδών τους και
όσο οι µαθητές µαθαίνουν την Ελληνική, η Αγγλική περιορίζεται σταδιακά στη
διδασκαλία ως γνωστικό αντικείµενο, µιας και ο απώτερος στόχος λειτουργίας των
συγκεκριµένων σχολείων είναι η κυριαρχία της Ελληνικής.
Ωστόσο, µε βάση τις αναλύσεις µας δε θεωρούµε ότι τα Σ.Π.Α. αποτελούν
τυπική περίπτωση µεταβατικού µοντέλου, καθώς το όλο θεσµικό τους πλαίσιο
διακρίνεται από ελλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες. Συγκεκριµένα, το χρονικό
διάστηµα χρήσης της πρώτης γλώσσας και γενικότερα το χρονικό διάστηµα
παραµονής των µαθητών στα Σ.Π.Α. δεν είναι θεσµικά προσδιορισµένα, σε αντίθεση
µε άλλα κλασσικά µεταβατικά µοντέλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παραµένουν οι
περισσότεροι µαθητές στα σχολεία αυτά για όλη τη σχολική ζωή τους και έτσι να µην
συντελείται η «µετάβαση» τους σε µία µορφή εκπαίδευση στην οποία θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά η Ελληνική.
Επίσης, οι στόχοι λειτουργίας απουσιάζουν, µε αποτέλεσµα κάθε
εκπαιδευτικός µεµονωµένα ή οι σύλλογοι των διδασκόντων ή οι διευθύνσεις των
σχολείων, άλλα και όλοι οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς να ορίζουν τους δικούς τους
στόχους, ανάλογα µε την εµπειρία τους, την ευαισθησία τους ή την ενηµέρωσή τους,
πράγµα που οδηγεί σε µια ποικιλία στόχων και σε ανάλογες εκπαιδευτικές πρακτικές,
διαφοροποιούµενες από σχολείο σε σχολείο.
Οι οµάδες στις οποίες απευθύνονται τα σχολεία είναι αντιφατικά ή καθόλου
προσδιορισµένες, µε αποτέλεσµα άλλα σχολεία να απευθύνονται µόνο σε
παλιννοστούντες αγγλόφωνους µαθητές, άλλα µόνο σε αγγλόφωνους
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς και άλλα σε όλους τους παραπάνω αλλά και σε
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς από αλβανόφωνες και ρωσόφωνες χώρες.
Ασαφής είναι επίσης ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας, και η ασάφεια
αυτή επιτείνεται από την έλλειψη ειδικών αναλυτικών προγραµµάτων, αλλά και
κατάλληλου διδακτικού υλικού.
Όλα αυτά µαρτυρούν ότι στο σχεδιασµό των Σ.Π.Α. δεν υπάρχει θεωρητικό
σκεπτικό και οι νοµοθέτες µάλλον πως επεχείρησαν να µεταφέρουν στο ελληνικό
σχολείο πρότυπα του εξωτερικού που απευθύνονταν σε ανάλογες οµάδες µαθητών
χωρίς να τα επεξεργαστούν και να τα προσαρµόσουν στα ελληνικά δεδοµένα και τις
ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών. Αυτό µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε πως οι
λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση αυτών των σχολείων ήταν µάλλον πολιτικοί παρά
εκπαιδευτικοί.
Αυτό το γενικότερο θεωρητικό έλλειµµα καθώς και τις ειδικότερες ελλείψεις
του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Σ.Π.Α. επιδιώκουν να καλύψουν οι
εκπαιδευτικοί των σχολείων µε διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης.
Προκειµένου να καταστήσουν το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο συµβατό µε τις
γλωσσικές, πολιτισµικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του µαθητικού
πληθυσµού, πολλοί εκπαιδευτικοί των συγκεκριµένων σχολείων εξελίσσονται σε
βασικούς συντελεστές λειτουργίας των σχολείων τους. Ορµώµενοι περισσότερο από
το προσωπικό ενδιαφέρον και την εµπειρία και λιγότερο από τις γνώσεις και την
εξειδίκευση, αναλαµβάνουν πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες από τον εκπαιδευτικό
των κανονικών σχολείων, σε βασικά θέµατα της εκπαιδευτικής πράξης, όπως:
οργάνωση διδασκαλίας, καθορισµό µεθόδων διδασκαλίας, σύνθεση αναλυτικών και
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ωρολογίων προγραµµάτων, οριοθέτηση διδακτέας ύλης, συλλογή ή συγγραφή
διδακτικού υλικού κ.λπ.
Έτσι, διαµορφώνεται ένας νέος τύπος εκπαιδευτικού: δηµιουργικός,
εφευρετικός, παραγωγικός, σκεπτόµενος, πολύ διαφορετικός από το συνήθη τύπο του
εκπαιδευτικού ως εκτελεστικό όργανο, όπως τον συναντάµε στα δηµόσια σχολεία.
Μάλιστα, µέσα από την όλη ανάλυση της εκπαιδευτικής πράξης
διαπιστώσαµε ότι κάποιες από τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί
αποτελούν δείγµατα πρωτοτυπίας και ευρηµατικότητας συγκρινόµενες µε τη
µονολιθικότητα του ελληνικού σχολείου. Θεωρούµε δε, ότι αυτές αποτελούν µια
συσσωρευµένη θετική εµπειρία η οποία είναι πολύτιµη και δεν θα πρέπει να µείνει
αναξιοποίητη (βλ. κεφ. 9).
Όµως, παρά τις όποιες θετικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν µπορούµε
να ισχυριστούµε ότι τα Σ.Π.Α. οδηγούν σε µια διγλωσσική εκπαίδευση µε τη µορφή
που οι µαθητές και οι γονείς την προσδοκούν. ∆ηλαδή ενός ισχυρού διγλωσσικού
µοντέλου. Και αυτό, γιατί η διγλωσσία δεν είναι ενταγµένη σ’ ένα θεσµοθετηµένο
διγλωσσικό πρόγραµµα σπουδών.
Συνοψίζοντας µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί
µεταφράζουν σε εκπαιδευτική πράξη το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, αλλά και η
επιµονή των µαθητών για διατήρηση της πρώτης τους γλώσσας δεν οδηγεί στην
επίτευξη του θεσµικού στόχου της ίδρυσης των σχολείων που είναι η µετάβαση των
µαθητών από την κυριαρχία της Αγγλικής στην κυριαρχία της Ελληνικής. Συντελείται
βέβαια µία γλωσσική µετακίνηση των µαθητών, αλλά από τη µονογλωσσία µε
κυρίαρχη γλώσσα την αγγλική σε µια δίγλωσση κατάσταση. Παράλληλα αυτή η
δίγλωσση κατάσταση που δηµιουργείται δεν είναι αυτή που προσδοκούν οι µαθητές
και οι γονείς τους, αφού δεν φαίνεται να είναι µια αθροιστική αµφιδύναµη διγλωσσία,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ίδιων των µαθητών, αλλά µια αφαιρετική διγλωσσία,
γεγονός βέβαια που θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο µέσα από µια
εξειδικευµένη µελέτη η οποία θα εξετάσει τις πραγµατικές επιδόσεις των µαθητών,
καθώς τα δικά µας συµπεράσµατα στηρίζονται στην αυτοεκτίµηση των ίδιων των
µαθητών και εν µέρει των γονιών τους και των δασκάλων τους και όχι σε
αντικειµενικές µετρήσεις.
Εκείνο, ωστόσο, που προκύπτει από τη δική µας έρευνα είναι ότι τα Σ.Π.Α.
ούτε το θεσµικό τους στόχο επιτυγχάνουν, αλλά ούτε και στις προσδοκίες και
ανάγκες των παλιννοστούντων µαθητών τους ανταποκρίνονται.
Με βάση την παραπάνω διαπίστωση και µε δεδοµένο ότι οι απόφοιτοι των
Σ.Π.Α. οδηγούνται σε κοινές ανταγωνιστικές εξετάσεις µε τους αποφοίτους των
λοιπών δηµόσιων σχολείων (Λυκείων), µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα Σ.Π.Α.
οδηγούν τους αποφοίτους τους σε αδιέξοδο και ενδεχοµένως σε αποτυχία. Η
διερεύνηση, ωστόσο, αυτής της υπόθεσης πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µιας
άλλης που εξειδικευµένης έρευνας.
Αυτό που εµείς µπορούµε να υποστηρίξουµε, µε βάση τα δικά µας ευρήµατα,
είναι ότι η αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει το θεσµικό καθεστώς και τη λειτουργία
των Σ.Π.Α. έχει άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων τους –
παρόλο που, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, έχουν να επιδείξουν και θετικά
στοιχεία.
Προβάλλει, εποµένως, επιταχτικά η ανάγκη αξιοποίησης της συσσωρευµένης
εµπειρίας των Σ.Π.Α. και η επεξεργασία ενός δίγλωσσου µοντέλου εκπαίδευσης, το
οποίο θα είναι απαλλαγµένο από αµφισηµίες και αντιφάσεις θα βασίζεται σε στέρεα
θεωρητική βάση και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών αλλά και της
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
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16.3. Παιδαγωγική θεωρία και εκπαιδευτική πολιτική και πράξη
Όπως έχει ήδη υπογραµµιστεί άλλες εργασίες που έχουν ως αντικείµενο τα
Σχολεία Παλιννοστούντων (βλ. Α. Παπαστυλιανού – Ακάλεστου, 1992) εξετάζουν τις
ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα και
όχι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ δεν έχουν ακόµη δηµοσιευτεί τα
αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση
παλιννοστούντων και αλλοδαπών» του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε επιστηµονικά
υπεύθυνο τον Γ. Μάρκου, και η οποία, απ’ όσο γνωρίζουµε, στις θεµατικές ενότητες
που διερευνά, όπως σχολική ένταξη, το φαινόµενο της διαρροής κ.λπ., δεν
αναφέρεται ξεχωριστά και διεξοδικά στα Σ.Π.Α.
Έτσι η εργασία µας επιχειρεί αναπόφευκτα να καλύψει ένα γενικότερο κενό
που υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά µε τα Σ.Π.Α. Εκείνο, δηλαδή, της καταγραφής
και της παρουσίασης της εκπαιδευτικής τους πράξης, σε συνάρτηση πάντα µε το
θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους και ως εκ τούτου µε την ευρύτερη
εκπαιδευτική πολιτική για τους παλιννοστούντες και εν µέρει και τους αλλοδαπούς
µαθητές.
Από την όλη παρουσίαση της εργασίας προέκυψε ότι τόσο το θεσµικό πλαίσιο
των Σ.Π.Α. όσο και η µεταφορά του σε εκπαιδευτική πράξη είναι γεµάτα αντιφάσεις
και ελλείψεις. Έτσι, ενώ θα έπρεπε το θεσµικό πλαίσιο µε την εκπαιδευτική πράξη
των συγκεκριµένων σχολείων να είναι εναρµονισµένα µεταξύ τους και να συνδέονται
µε µια σχέση αντιστοιχίας, στην εκπαιδευτική πράξη φαίνεται σαν να βρίσκονται σε
αντιπαράθεση και αντιπαλότητα. Αιτία αυτής της κατάστασης είναι η έλλειψη ενός
γενικότερου θεωρητικού πλαισίου.
Το θεωρητικό έλλειµµα, η ασυνέπεια µεταξύ θεσµών και εκπαιδευτικής
πράξης αλλά και οι αντιφατικές συνθήκες της ίδιας της εκπαιδευτικής πράξης
οδηγούν αφενός στο να µην επιτυγχάνονται οι θεσµικοί στόχοι ίδρυσης των Σ.Π.Α.
και αφετέρου στο να µην λειτουργούν τα συγκεκριµένα σχολεία σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις προσδοκίες των παλιννοστούντων µαθητών στους οποίους
απευθύνονται κυρίως.
Αυτό το θεωρητικό έλλειµµα ήταν ίσως αναπόφευκτο την εποχή ίδρυσης των
Σ.Π.Α. Σήµερα, όµως, δεν δικαιολογείται, δεδοµένου ότι ιδιαίτερα την τελευταία
δεκαετία έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα µια δυναµική συζήτηση γύρω από θέµατα
∆ιγλωσσίας και ∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης, ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής ως ∆εύτερης
και ως Ξένης Γλώσσας από τη µια, καθώς και γύρω από θέµατα ∆ιαπολιτισµικής
Παιδαγωγικής από την άλλη73.
Ως προς την πρώτη κατηγορία εργασιών παραπέµπουµε ενδεικτικά σε
πρόσφατες ελληνόγλωσσες εργασίες ή ξένες, µεταφρασµένες στην Ελληνική, ή σε
πρακτικά συνεδρίων, όπως: Ε. Σκούρτου (επιµ.) (1997), Ν. Μήτσης (1998), J.
Cummins (1999), Κλ. Άζελ (1999), B. Τριάρχη – Herrmann (2000), C. Baker,
(2001), Τετράδια Εργασίας Νάξου και Ρόδου (2000), Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών (1998), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (2000),
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (1996,1999,2000).
Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τη διαπολιτισµική παιδαγωγική
προσέγγιση ή συναφείς προσεγγίσεις, εκτιµούµε ότι είναι και στην Ελλάδα αρκετά
προχωρηµένη η σχετική συζήτηση για να µπορέσει να λειτουργήσει ως ένα
γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα εντάσσονταν και τα «Σχολεία
73

Αναλυτική καταγραφή της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά µε αυτά τα θέµατα έχει γίνει από
τον Μ. ∆αµανάκη (βλ. «Επιστήµες της Αγωγής» 1-3/2000:8-9 και C. Baker (επιµ. Μ. ∆αµανάκης),
2001:16-17), καθώς επίσης και από τους Κ. Βρατσάλη – Ε. Σκούρτου (2000:27).
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Παλιννοστούντων Αττικής» ή τα «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης», όπως
ονοµάζονται σήµερα.
Οι σχετικές εργασίες, στις οποίες έχουµε ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο 7.2.,
όπως εκείνες των Μ. ∆αµανάκη, Γ. Μάρκου, Α. Γκότοβου, αλλά και άλλες
δηµοσιεύσεις, όπως: Γ. Νικολάου (2000), Χ. Γκόβαρης (2001), Γ. Τσιάκαλος (2000),
Χρ. Κωνστανοπούλου (κ.α) (1999), S. Modgil (κ.α.) (1997), «Σχεδία» Κέντρο
παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής επιµόρφωσης (1996), Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών
Οµάδων (2001), έχουν σε µεγάλο βαθµό προωθήσει τη σχετική θεωρητική συζήτηση
στην Ελλάδα.
Άµεσος στόχος της δικής µας εργασίας δεν ήταν, βέβαια, η προώθηση της
θεωρίας περί διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης ή της διαπολιτισµικής
παιδαγωγικής θεωρίας, αλλά η καταγραφή και ανάλυση ενός εν δυνάµει διγλωσσικού
και διπολιτισµικού µοντέλου εκπαίδευσης.
Ελπίζουµε, ωστόσο, να µπορούν τα ευρήµατα της εµπειρικής έρευνας να
χρησιµοποιηθούν ως εµπειρικά τεκµήρια από τους θεωρητικούς της διγλωσσίας και
της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής και µε αυτό τον τρόπο να συµβάλουν στην
παραγωγή νέας επιστηµονικής γνώσης. Γιατί, αναµφίβολα χρειαζόµαστε εµπειρικές
έρευνες, επιστηµονική γνώση και ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο για την
εκπαιδευτική πολιτική και πράξη.
Ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται τόσο στα ελληνικά
δεδοµένα και στο ελληνικό σχολείο όσο και στις ανάγκες των παλιννοστούντων, των
αλλοδαπών, αλλά και των γηγενών µαθητών σύµφωνα µε τις νέες συνθήκες που
διαµορφώνονται στην Ελλάδα.
Ένα τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο πιστεύουµε ότι θα µπορούσε, µε βάση τη
διαπολιτισµική προσέγγιση, να επιδιώξει µέσω δίγλωσσων προγραµµάτων τη
συνεκπαίδευση των ντόπιων µε τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές. Μια
τέτοια µορφή εκπαίδευσης θα έχει το πλεονέκτηµα ότι θα φοιτούν σε αυτή ζωντανοί
φορείς διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων και φυσικοί οµιλητές διαφορετικών
γλωσσών.
Άλλωστε, η ιδέα της δηµιουργίας και λειτουργίας τέτοιων δίγλωσσων
προγραµµάτων, στα οποία θα φιλοξενούνται µονόγλωσσοι και δίγλωσσοι µαθητές και
θα έχουν βέβαια ως στόχο την αθροιστική διγλωσσία όλων των µαθητών, φαίνεται
ότι ωριµάζει ήδη µέσα στα υπάρχοντα «Σχολεία Παλιννοστούντων Αττικής», όπως
για παράδειγµα στο «Σχολείο Παλιννοστούντων Αλσούπολης».
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πρωτογενείς πηγές
1.1. Νόµοι, Προεδρικά – Νοµοθετικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ν. 4862 (ΦΕΚ 2/Α/7-1-31) «Περί των Ξένων Σχολείων»
Ν.∆. 339 (ΦΕΚ 61/Α/11-3-74) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας
Γυµνασίου Αποδήµων Ελληνοπαίδων µετά Μαθητικής Εστίας»
Π.∆. 155 (ΦΕΚ 33/Α/21-2-78) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείµενο των ισχυουσών διατάξεων, των αναφεροµένων εις τας
εγγραφάς, µεταγγραφάς και εξετάσεις µαθητών ∆ηµοτικής και
Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων
συναφών θεµάτων»
Π.∆. 870 (ΦΕΚ 250/Α/9-11-79) «Περί συστάσεως θέσεως
διδακτικού προσωπικού Μέσης Εκπαιδεύσεως προς κάλυψιν
αναγκών Σχολείων Μ.Ε. Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
Ν. 1404 (ΦΕΚ 173/Α/24-11-83) άρθρ. 45 «Τάξεις Υποδοχής»
Π.∆. 494 (ΦΕΚ 186/Α/27-12-83) «Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής για
την εκπαίδευση τέκνων υπηκόων Κρατών – µελών ή και µη µελών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»
Π.∆. 182 (ΦΕΚ 60/Α/8-5-84) «Τροποποίηση και συµπλήρωση
διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα των Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης»
Π.∆. 435 (ΦΕΚ 154/Α/10-10-85) «Ίδρυση και λειτουργία
Σχολείων Αποδήµων Ελληνοπαίδων»
Π.∆. 369 (ΦΕΚ 131/Α/22-7-85) «Ίδρυση και λειτουργία Σχολείων
Αποδήµων Ελληνοπαίδων στη Θεσσαλονίκη»
Ν. 1566 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85) άρθρ. 31 «Πειραµατικά σχολεία»
Ν. 1566 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85) άρθρ. 1 «Σκοπός – Γλώσσα»
Υ.Α. Ζ2/70/9-3-87 «Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε πρόεδρο
τον Μ. Βασιλάκη»
Υ.Α. Ζ2/709/22-4-87 Τροποποίηση της Υ.Α. Ζ2/70/9-3-87
Π.∆. 451 (ΦΕΚ 197/Α/8-9-89) «Ίδρυση και προαγωγή ∆ηµοτικών
Σχολείων»
Ν. 1865 (ΦΕΚ 210/Α/28-9-89) άρθρ. 7 «∆ιοικητικές ∆ιατάξεις για
την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση»
Ν. 1894 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-1990) άρθρ. 45 «Τάξεις Υποδοχής και
Φροντιστηριακά Τµήµατα»
Υ.Α. Φ2/378/Γ1/124/8-12-94 «Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων
Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τµηµάτων»
Υ.Α. Φ10/9/Γ1/50/13-1-95 «Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε
πρόεδρο τον Ν. Πετρόπουλο»
Ν. 2413 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-96) αρθρ 34-37 «∆ιαπολιτισµική
Εκπαίδευση»
Υ.Α. Φ10/221/Γ1/1236/11-9-96 «Μετατροπή δηµοσίων σχολείων
σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης»
Ν. 2434 (ΦΕΚ 188/Α/1996) «Μέτρα πολιτικής για την
απασχόληση επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες
διατάξεις»
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−
−
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Π.∆. 358 (ΦΕΚ 240/Α/28-11-1997) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
για τη νόµιµη παραµονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα που
δεν είναι υπήκοοι των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Π.∆. 359 (ΦΕΚ 240/Α/28-11-1997) «Μέτρα πολιτικής για την
απασχόληση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες
διατάξεις»
Υ.Α. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών
Τµηµάτων»
Ν 2790 (ΦΕΚ 24/Α/16-2-2000) «Αποκατάσταση των
παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και
άλλες διατάξεις»
Ν 3031 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση της πολιτικής
προστασίας και λοιπές διατάξεις»
Ν 2910 (ΦΕΚ 91/Α/2-5-2002) Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών
στην Ελλάδα, κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση
και άλλες διατάξεις»

1.2. Εκθέσεις – Προτάσεις προς το ΥΠΕΠΘ για τα «Σχολεία Παλιννοστούντων
Αττικής»
−
−
−

−
−

Βασιλάκης, Μ. (πρόεδρος οµάδας εργασίας) (30-6-1987) Προτάσεις για
τη βελτίωση της λειτουργίας των Σχολείων Αποδήµων
Ελληνοπαίδων.
Πετρόπουλος Ν. (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) (χ.χ.) Πορίσµατα της
ΟµάδαςΕργασίας για τα Σχολεία Παλιννοστούντων
Ελληνοπαίδων. Αθήνα: Αδηµοσίευτα Στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
«Πρόταση των Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Γυµνασίου και Λυκείου
Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων Ελληνικού σχετικά µε το
δίγλωσσο σχολείου που επιθυµούµε να λειτουργεί για τα παιδιά
µας» (31-5-95)
«Υπόµνηµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 1ου και 2ου Γυµνασίων
και Λυκείων και ∆ηµοτικών Σχολείων Αλσούπολης και Αµφιθέας
παλιννοστούντων ελληνοπαίδων» «αριθµ. πρωτ. 5/97/5-6-97)
«Πρόταση λειτουργίας για ένα διαπολιτισµικό σχολείο» από τους
εκπαιδευτικούς του 2ου Λυκείου Παλιννοστούντων Ελληνικού
(χ.χ.)

1.3. Αρχειακό υλικό των «Σχολείων Παλιννοστούντων Αττικής»
−
−
−

«Ειδικά Αναλυτικά Προγράµµατα για τα ∆ηµοτικά Σχολεία
Αποδήµων Ελληνοπαίδων» (Αρχείο Αλσούπολης, χ.χ. πιθανή
χρονολογία το 1985)
∆ιαµαντίδου, Α (1987) Σχέδιο Ειδικού Αναλυτικού Προγράµµατος
∆ιδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στα Σχολεία Αποδήµων
Ελληνοπαίδων (µέλος της οµάδα Βασιλάκη)
Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα, όπως εφαρµόζονται στα
«Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων»
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−
−
−
−

Σκοπός των Σχολείων Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων (χ.χ.
Αρχείο Αλσούπολης)
Έγγραφο προς το ΥΠΕΠΘ του ∆ηµοτικού Αλσούπολης για
«Ίδρυση ∆ηµοτικού Σχολείου Αποδήµων Ελληνοπαίδων
Αµφιθέας» (Αριθ. Πρωτ. 25/1-2-98)
Εκθέσεις των ∆ιευθυντών για τα προβλήµατα λειτουργίας όλων
των σχολείων οι οποίες αφορούν διάφορα σχολικά έτη
∆ελτία Στατιστικής και Συµπληρωµατικά ∆ελτία Στατιστικής από
όλα τα σχολεία και από το σχολικό έτος 1993-94 και έπειτα
∆ιάφοροι στατιστικοί πίνακες πρωτοβουλία των ∆ιευθυντών των
σχολείων σχετικά µε το πλήθος των µαθητών και τη χώρα
προέλευσής τους
Γενικότερη αλληλογραφία των σχολείων µε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά
µε θέµατα φοίτησης των µαθητών, εγγραφής αλλοδαπών µαθητών,
ονοµατολογίας των σχολείων, ωράριο των εκπαιδευτικών,
οικονοµικής επιχορήγησης, έγκρισης επισκευών κ.α.

2. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
• Άζελ, Κλώντ (1999): Το παιδί ανάµεσα σε δύο γλώσσες. Επιµέλεια: Ρέα
∆ελβερούδη. Μετάφραση: Νέλλυ Αποστολοπούλου, Πόλις, Αθήνα.
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