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Abstract
This paper presents research data and results concerning the construction of the sociolinguistic profile
of bilingual Albanian students in Greek schools as perceived by their teachers. The data were
collected in the context of a distance-learning program entitled “Teaching Greek as a second
language in multicultural classes”. By analyzing 31 out of 44 written essays of the participants using
the methods of both content and discourse analysis, we firstly classified our results into three
thematic categories relevant to i) personal data, ii) family and social environment data, and iii)
linguistic and educational characteristics of the children who were chosen as research subjects by
their teachers; secondly, we tried to detect attitudes, experiences and stereotypes reflected in the
written corpus of the participants. Our research findings shed light on a) the attitudes of the
participants towards the experience of the research process of the educational program, b) the
research choices of teachers (whom they choose as research subjects), and c) their sufficiency and
efficiency in relating the sociolinguistic profile of their students with familiar or unfamiliar to them
educational, linguistic and social parameters.
Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει δεδομένα και αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τη σκιαγράφηση
κοινωνιογλωσσικού προφίλ δίγλωσσων αλβανόφωνων μαθητών και μαθητριών σε ελληνικά σχολεία,
μέσα από τη ματιά των εκπαιδευτικών τους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο ενός εξ’αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα τη «Διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας σε πολυπολιτισμικές τάξεις», για την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου
προϋπόθεση αποτέλεσε η πραγματοποίηση δύο μικρο-ερευνητικών εργασιών. Στο κείμενο αυτό
εστιάζουμε στα αποτελέσματα της πρώτης μικρο-ερευνητικής εργασίας, που είχε ως θέμα της τη
συγκρότηση του (κοινωνιο)γλωσσικού προφίλ ενός δίγλωσσου παιδιού. Συγκεκριμένα, το δείγμα
μας αποτέλεσαν οι 31 από τις 44 εργασίες των εκπαιδευτικών, όσες δηλαδή αναφέρονταν σε
δίγλωσσους/ες αλβανόφωνους/ες μαθητές/τριες. Οι παράμετροι που τέθηκαν προς ανάλυση
ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες και αφορούν i) ατομικές πληροφορίες, ii) στοιχεία του
οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών, και iii) γλωσσικά και εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά τους. Χρησιμοποιώντας εργαλεία της ανάλυσης περιεχομένου και της ανάλυσης του
λόγου διερευνήσαμε τις παραμέτρους αυτές και καταλήξαμε σε αποτελέσματα για τη συλλογική
σκιαγράφηση του κοινωνιογλωσσικού προφίλ των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και
οικογενειακή καταγωγή από την Αλβανία, με βάση το corpus των 31 γραπτών δοκιμίων των
εκπαιδευτικών, τα οποία αντανακλούν γνώσεις, εμπειρίες, στάσεις και στερεότυπα. Τα ερευνητικά
συμπεράσματα που προέκυψαν αναφέρονται στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην εμπειρία
της επιμορφωτικής διαδικασίας, στις ερευνητικές επιλογές τους σχετικά με τα υποκείμενα της
έρευνάς τους, καθώς και στην ανταπόκριση και αποτελεσματικότητά τους, κατά τη συσχέτιση του
προφίλ των μαθητών/τριών με οικείες και μη σε αυτούς/ές εκπαιδευτικές, γλωσσικές και κοινωνικές
παραμέτρους.
1. Εισαγωγή – Το πλαίσιο της έρευνας
Παρουσιάζουμε εδώ δεδομένα και αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τη σκιαγράφηση
κοινωνιογλωσσικού προφίλ δίγλωσσων αλβανόφωνων μαθητών και μαθητριών σε ελληνικά σχολεία,
μέσα από τη ματιά των εκπαιδευτικών τους. Το υλικό της έρευνας αυτής, συγκεντρώθηκε στο
πλαίσιο ενός εξ’αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου της Δράσης 4 της Πράξης «Εκπαίδευση
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», που υλοποιεί κεντρικά το Αριστοτέλειο
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τα έτη 2010-2013. Το
επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο είχε ως θέμα του τη «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
σε πολυπολιτισμικές τάξεις», με υπεύθυνο τον Γιώργο Ανδρουλάκη και υλοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2012. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών προσεγγίστηκαν
θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μέθοδοι της διδακτικής των γλωσσών. Κεντρικός θεματικός άξονας
υπήρξε η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα και
προτεραιότητα του σεμιναρίου αποτέλεσε η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της ανίχνευσης και
ανάλυσης των αναγκών των μαθητών και μαθητριών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα.
Στόχοι του σεμιναρίου ήταν:
1. Η εξοικείωση των επιμορφουμένων με βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της διδασκαλίας
της δεύτερης γλώσσας
2. Η ανάπτυξη επίγνωσης για τα μαθησιακά περιβάλλοντα της διδασκαλίας της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας
3. Η εμβάθυνση της αναλυτικής ικανότητας των επιμορφουμένων και
4. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων διδακτικών δεξιοτήτων σε πολυπολιτισμικές τάξεις.
Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώχθηκε μέσα από τα εξ’αποστάσεως μαθήματα, από τις δύο
εκ του σύνεγγυς συναντήσεις, καθώς και μέσα από δύο εργασίες που ήταν βασισμένες σε μελέτες
περίπτωσης και που οι επιμορφούμενοι είχαν την υποχρέωση να εκπονήσουν, ώστε να θεωρηθεί
επιτυχημένη η παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Η συγκρότηση ενός πολυδιάστατου προφίλ των μαθητών/τριών της δεύτερης γλώσσας έχει τεθεί
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία της επίδοσής τους από τον Cummins (2000, 143).
Θεωρούμε την επίγνωση για τα χαρακτηριστικά των δίγλωσσων μαθητών και μαθητριών ως μέρος
της επίγνωσης για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά και την επίγνωση ως αναγκαίο επιστέγασμα της
γνώσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών (Schmidt 1996, Beck 2006). Η πρόσληψη των
δίγλωσσων παιδιών εγγράφεται στη συνολικότερη σύλληψη των χαρακτηριστικών που μπορεί να
έχει μια πολύγλωσση τάξη και η διδασκαλία της επίσημης σχολικής γλώσσας σε αυτήν (Hooijer &
Fourie, 2009). Παράλληλα, παράμετροι όπως η έκθεση των παιδιών στις γλώσσες (Gutierrez-Clellen
& Kreiter, 2003), οι σχέσεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλώσσας έχουν αναδειχθεί ως καθοριστικές
για τη γλωσσική συγκρότηση και την κοινωνική ένταξη των δίγλωσσων παιδιών. Με διαπιστωμένη
την έλλειψη αρκετών σχετικών μελετών, καθώς έμφαση δίνεται την τελευταία δεκαετία στις
αφηγήσεις των δίγλωσσων παιδιών και όχι τόσο των δασκάλων τους (Li 2010), η έρευνα αυτή
συνεισφέρει σε έναν υποσχόμενο αλλά μάλλον λίγο εξερευνημένο τομέα της διγλωσσίας και της
δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Στο κείμενο αυτό εστιάζουμε στα αποτελέσματα της πρώτης εργασίας από τις δύο εργασίες, που
είχε ως θέμα της τη συγκρότηση του γλωσσικού προφίλ ενός δίγλωσσου παιδιού (το πλήρες θέμα της
εργασίας παρατίθεται στο Παράρτημα). Απομονώσαμε τις εργασίες που αναφέρονταν σε
δίγλωσσους/ες αλβανόφωνους/ες μαθητές/τριες, αναλύσαμε τις παραμέτρους που τέθηκαν προς
ανάλυση και καταλήξαμε σε αποτελέσματα για τη συλλογική σκιαγράφηση του κοινωνιογλωσσικού
προφίλ των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και οικογενειακή καταγωγή από την Αλβανία.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 44 επιμορφούμενοι/-ες, από τους/τις οποίους/ες στην πρώτη
εργασία ασχολήθηκαν με παιδιά αλβανικής καταγωγής οι 31 (για το θέμα της 1ης εργασίας βλ.
Παράρτημα 1). Οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες είναι 22 έως 40 ετών, κάτοικοι της
Θεσσαλίας, είναι όλοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες ή αδιόριστοι και συγκεκριμένα νηπιαγωγοί,
δάσκαλοι/ες και φιλόλογοι.
Ο στόχος της εργασίας ήταν διττός: αφενός, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για τα
δίγλωσσα παιδιά και η παροχή ενός πλαισίου για καλύτερη γνωριμία εκπαιδευτικών και
μαθητών/τριών. Αφετέρου, η ανάπτυξη επίγνωσης για τους παράγοντες που μπορεί να επιδρούν στη
γλωσσική και σχολική επίδοση των δίγλωσσων παιδιών και η κριτική προσπέλαση των παραγόντων
αυτών. Με τις δύο αυτές προϋποθέσεις διευκολύνεται η ανίχνευση και ανάλυση των γλωσσικών και
κοινωνιογλωσσικών αναγκών των παιδιών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής
αποστολής των εκπαιδευτικών τους που διδάσκουν τη γλώσσα. Προσεγγίζουμε τις εργασίες των
επιμορφούμενων με την κεντρική οπτική ότι αποτελούν παράδειγμα της λεγόμενης «αντικειμενικής»
(Van Avermaet & Gysen, 2006: 20-22) δήλωσης των αναγκών, της εξωτερικής δηλαδή και όχι
αυτοαναφορικής («υποκειμενικής») έκφρασής τους από τα ίδια τα υποκείμενα.
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Ό,τι αποτυπώνεται στα προφίλ αυτά, είναι οι γνώμες των εκπαιδευτικών που, παρότι
διαμορφώθηκαν μετά από μικρο-ερευνητική διαδικασία (παρατήρηση ή και χρήση εργαλείων όπως η
συνέντευξη), δεν παύουν να αντικατοπτρίζουν τις στάσεις, γνώσεις, εμπειρίες και στερεότυπα των
εκπαιδευτικών.
Η μέθοδος ανάλυσης που υιοθετήσαμε ήταν, σε πρώτη φάση, η ανάλυση περιεχομένου όπως έχει
αναπτυχθεί κυρίως στο γαλλόφωνο επιστημολογικό παράδειγμα (Bardin 1977, Robert & Bouillaguet
1997, Paquay, Crahay & De Ketele 2006), ώστε να διαμορφωθούν θεματικές περιοχές και έννοιες με
ενδιαφέρον για την ανάλυση. Σε δεύτερη φάση, τα 31 γραπτά δοκίμια έκτασης περίπου 1.500-2.000
λέξεων το καθένα, που αποτέλεσαν το corpus της έρευνας προσεγγίστηκαν με τα εργαλεία της
ανάλυσης λόγου, με σημαντικότερες επιρροές μας τις παραδοχές και εφαρμογές των Fairclough
(2003) και Gee (2005).
Από την εξαμελή ομάδα σύνταξης του παρόντος κειμένου, τουλάχιστον τρία μέλη διάβασαν
κριτικά και επεξεργάστηκαν την κάθε εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή
πολυπρισματικότητα και εσωτερική εγκυρότητα. Οι παράμετροι της ανάλυσης αναζητήθηκαν σε όλα
τα γραπτά δοκίμια. Τα δεδομένα των κειμένων των εκπαιδευτικών διασταυρώθηκαν με συνεισφορές
τους, προφορικές ή ηλεκτρονικές, καθ’όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, ενώ
συσχετίστηκαν και με τις παραγωγές τους για τις ανάγκες της δεύτερης εργασίας τους, που
αφορούσε την ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των λαθών σε ένα σύντομο corpus
προφορικών ή γραπτών παραγωγών ενός δίγλωσσου παιδιού.
2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Ας δούμε όμως αναλυτικά και μία προς μία τις παραμέτρους που τέθηκαν προς διερεύνηση, για να
σχηματίσουμε μια εικόνα για το ποια παιδιά επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την ανάλυσή τους και,
κυρίως, για να αποκτήσουμε μια αδρομερή αποτύπωση για την προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά
που προβάλλουν. Για τη διευκόλυνση της παρουσίασης, οι παράμετροι οργανώθηκαν σε τρεις
ομάδες: α) Ατομικές πληροφορίες, β) Στοιχεία του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, γ)
Γλωσσικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά.
2.1 Ατομικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνουμε εδώ τις παραμέτρους που αφορούν ατομικές πληροφορίες των παιδιών τα οποία
επέλεξαν για τη μελέτη τους οι εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, δίνονται κάποια δημογραφικά στοιχεία,
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών, και δεδομένα που αφορούν την έκθεση των
παιδιών στις γλώσσες.
2.1.1. Δημογραφικά στοιχεία
Όλα τα δίγλωσσα παιδιά που μελετήθηκαν κατάγονται από ζευγάρια αλβανών γονέων, οι οποίοι
μετανάστευσαν στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών ζωής. Σε πολλές
περιπτώσεις, η μετανάστευση προκλήθηκε από δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης που απέφεραν οι
πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές στην Αλβανία. Η πλειονότητα των παιδιών μεγάλωσαν στην
Ελλάδα και πολλά γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Ως προς τη δομή της οικογένειας, σε όλες σχεδόν τις οικογένειες υπάρχουν περισσότερα από ένα
παιδιά. Οι γονείς των δίγλωσσων παιδιών περιγράφονται ως νέοι και εργατικοί άνθρωποι. Στις
περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται και οι δύο και μάλιστα λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι.
Η μετανάστευσή τους έχει ως αφετηρία χωριά αλλά και πόλεις της Αλβανίας, όπως τα Τίρανα, το
Φιερ, το Μπεράτ. Σε ένα μεγάλο μέρος των περιπτώσεων, η μετανάστευση του ενός από τους δύο
γονείς προηγήθηκε της συνολικής μετανάστευσης της οικογένειας. Οι πατέρες ασχολούνται κυρίως
με οικοδομικές εργασίες, ενώ οι μητέρες (όσες εργάζονται) με την καθαριότητα σπιτιών και την
επίβλεψη παιδιών.
Το φύλο του παιδιού καθορίζει, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, σε μικρό βαθμό την πορεία
της διγλωσσίας, αλλά σε μεγαλύτερο τη σχολική επιτυχία. Παρατηρείται ότι τα αγόρια, ενώ δεν
παρουσιάζουν προβλήματα στην κατάκτηση της γλώσσας, υστερούν των κοριτσιών, ως προς τις
επιδόσεις τους στο σχολείο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται πολλές φορές από άλλους/άλλες
εκπαιδευτικούς των οποίων ζητήθηκε η συμβολή κατά την έρευνα. Δεν αποτελεί, όμως, κριτήριο για
να γενικευτεί ένα τέτοιο συμπέρασμα, καθώς υπάρχουν και αντιπαραδείγματα.
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2.1.2 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Τα περισσότερα παιδιά, των οποίων επιχειρήθηκε το προφίλ, θεωρείται ότι παρουσιάζουν «ζήλο»,
«όρεξη για μάθηση», «εσωτερικά κίνητρα», «δίψα για μάθηση» και «ευαισθησία», ανεξάρτητα από
την τελική τους επίδοση στο σχολείο. Είναι υπάκουα, έχουν διάθεση να δοκιμάσουν τις επιδόσεις
τους σε αθλήματα και αρκετά συμμετέχουν σε πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς συλλόγους. Ακόμη,
παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο και παρουσιάζουν μια έντονη
κοινωνικότητα. Αγαπάνε τους φίλους τους και προτίθενται να τους βοηθήσουν σε περίπτωση που
εκείνοι έχουν την ανάγκη τους. Αν και συχνά αναφέρουν με πικρία ότι έχουν δεχτεί ρατσιστικά
σχόλια, παραδέχονται ότι πλέον έχουν ξεπεράσει τα αρνητικά συναισθήματα που τους προκαλούσαν
τέτοιες συμπεριφορές από Έλληνες.
Σε αυτό το σημείο είναι φανερή μια διαφοροποίηση μεταξύ δίγλωσσων κοριτσιών και αγοριών,
με τα πρώτα να σκιαγραφούνται ως πιο υπάκουα και ήρεμοι χαρακτήρες, ενώ τα δεύτερα ζωηρά και
εξωστρεφή. Μια γενικότερη εντύπωση που δημιουργούν οι εργασίες των εκπαιδευτικών ως προς τον
χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση των παιδιών, έγκειται στην «ωριμότητα» την οποία εμφανίζουν σε
μεγάλο βαθμό. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά προσέχουν και φροντίζουν τα μικρότερα αδέρφια
τους όταν οι γονείς λείπουν στη δουλειά.
Οι προβληματικές ή βίαιες αντιδράσεις των παιδιών που μελετήθηκαν είναι αρκετά
περιορισμένες και δεν παρουσιάζονται σημάδια παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
2.1.3. Έκθεση του παιδιού στις γλώσσες
Σε όλες σχεδόν τις εργασίες αναφέρεται η μικρή ηλικία άφιξης στην Ελλάδα ως ένα δεδομένο που
παίζει καταλυτικό ρόλο στην ομαλή εισαγωγή των μαθητών/τριών στη διαδικασία εκμάθησης της
Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τα Ελληνικά, αφού είχαν εκτεθεί στα
Αλβανικά για κάποια χρονική περίοδο ως τη «μητρική» τους γλώσσα (ο όρος «μητρική»
χρησιμοποιείται εκτενώς στις εργασίες, αντί για τον όρο «πρώτη» γλώσσα, παρά την προτίμηση του
σεμιναρίου για τον δεύτερο όρο). Όσοι/ες μαθητές/τριες ήρθαν από την Αλβανία δεν είχαν καμία
επαφή με τα ελληνικά μέχρι να φοιτήσουν στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, καθώς και οι γονείς
τους δεν είχαν σχέση με την ελληνική. Άκουσαν τις πρώτες λέξεις των Ελληνικών στο σχολείο.
Επίσης, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες ήρθαν μεν πολύ μικροί/ές σε ηλικία, αλλά
επειδή περνούσαν όλο τους τον χρόνο στο σπίτι με την αλβανόφωνη μητέρα τους ή με
αλβανόφωνους συγγενείς, ακόμα κι αν ήταν στην Ελλάδα, δεν είχαν ερεθίσματα ελληνικής γλώσσας,
παρά μόνο όταν έφτασε η ώρα να πάνε σχολείο και να έρθουν σε επαφή με γηγενείς μαθητές/τριες.
2.2. Στοιχεία του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος
Οι παράμετροι που συναποτελούν αυτή την ομάδα είναι η κατάσταση περιβάλλοντος του παιδιού, οι
γλώσσες και το κοινωνικό περιβάλλον, οι πολιτισμικές πρακτικές, οι στάσεις και οι αντιλήψεις του
άμεσου περιβάλλοντος και της κοινότητας.
2.2.1. Κατάσταση περιβάλλοντος του παιδιού
Ο τόπος διαμονής των παιδιών είναι κοινός: αγροτικές συνοικίες και χωριά, κυρίως στην περιφέρεια
της Μαγνησίας και λιγότερο σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Οι πατέρες απασχολούνται κυρίως
σε οικοδομές και αγροτικές εργασίες. Οι μητέρες είτε ασχολούνται με τα οικιακά είτε
απασχολούνται ως καθαρίστριες ή και σε αγροτικές ασχολίες.
Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι γονείς έχουν ολοκληρώσει τη βασική αλβανική
εκπαίδευση, ενώ περίπου το 1/4 έχει κάνει και πανεπιστημιακές σπουδές. Η οικονομική κατάσταση
είναι γενικά δυσχερής και επηρεάζει σημαντικά τις ασχολίες και τον τρόπο ζωής των παιδιών.
2.2.2. Γλώσσες και κοινωνικό περιβάλλον
Τα κοινωνικά περιβάλλοντα χρήσης των γλωσσών τα οποία σχολιάζονται στις εργασίες είναι η
οικογένεια, το σπίτι, το σχολείο, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και η επαφή με τα παιδιά της
γειτονιάς, καθώς και διάφοροι σύλλογοι, θρησκευτικοί ή ομοεθνών.
Γενικά παρατηρείται ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες που επιλέχθηκαν για παρουσίαση,
φαίνεται να χρησιμοποιούν στο σπίτι αποκλειστικά τα αλβανικά, με τους γονείς και τους συγγενείς.
Μόνο αν το παιδί έχει αδέρφια, συχνά φαίνεται να χρησιμοποιούνται και τα ελληνικά στο σπίτι στις
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συνομιλίες μεταξύ των παιδιών. Διαφορετικά θα πρέπει είτε ο ένας γονιός να είναι θετικός στην
επικοινωνία μέσω της ελληνικής μέσα στο σπίτι, είτε τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να
γνωρίζει ελληνικά.
Οι περισσότεροι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να ξέρουν να επικοινωνούν στην αλβανική και να
μη την ξεχνάνε. Στο σπίτι οι μαθητές/τριες έχουν επαφή με τις γλώσσες και μέσω των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, όπως εφημερίδες (συνήθως με αγγελίες), τηλεόραση, ραδιόφωνο, καθώς και
μέσω βιβλίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχετικά λίγες είναι οι οικογένειες που έχουν στα
σπίτια τους αλβανικά βιβλία και προτρέπουν τα παιδιά να τα διαβάσουν. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ στην ελληνική γλώσσα. Αρκετές οικογένειες
διαθέτουν και δορυφορικά κανάλια στα αλβανικά, με παρακολούθηση κυρίως από τους γονείς.
Το σχολείο είναι χώρος χρήσης της ελληνικής. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οι
μαθητές/τριες κάνουν παρέα μόνο με ομοεθνείς και μιλάνε στα διαλείμματα στα αλβανικά. Στα
περιβάλλοντα όπου υπάρχει πρόσβαση σε εξωσχολικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούνται
κατεξοχήν και πάλι τα ελληνικά.
Ορισμένες περιπτώσεις οικογενειών είναι μέλη σε συλλόγους ομοεθνών της περιοχής τους ή
θρησκευτικούς συλλόγους, όπου χρησιμοποιείται η αλβανική, αλλά οι οικογένειες που έχουμε με
τέτοια δραστηριότητα στο δείγμα μας δεν είναι πολλές.
2.2.3. Πολιτισμικές πρακτικές, στάσεις, αντιλήψεις στο άμεσο περιβάλλον και στην κοινότητα
Οι πολιτισμικές πρακτικές που υιοθετούν οι οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σχετίζονται
άμεσα με τη στάση τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία και την ταυτότητά τους.
Στις περιπτώσεις που η οικογένεια επιθυμεί να διατηρήσει την ταυτότητά της και νιώθει
υπερήφανη για την καταγωγή της, υιοθετεί αντίστοιχα πρακτικές που ενδυναμώνουν την ταυτότητα
του παιδιού. Καταβάλλονται τότε προσπάθειες να κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και τη γλώσσα
της πατρίδας τους είτε μέσω των κοινωνικών τους επαφών με μέλη της αλβανικής κοινότητας, είτε
μέσω γλωσσικών πόρων που διαθέτουν (βιβλία, δορυφορική τηλεόραση κ.ά.), είτε μέσω επισκέψεων
στη χώρα τους την περίοδο συνήθως των διακοπών. Εάν το παιδί αντιμετωπίζει τους δύο
πολιτισμούς και τη διγλωσσία του με μια σχετική ισορροπία και έχει βρει τον τρόπο να συνδυάζει τις
γλώσσες στη σκέψη και την έκφρασή του, τότε ο ρόλος των γονέων είναι υποστηρικτικός και οι
πρακτικές χαρακτηρίζονται ως υγιείς. Στην περίπτωση όμως που το παιδί αντιδρά και δυσκολεύεται
να αποδεχτεί τη διγλωσσία του διατηρώντας μια αρνητική στάση απέναντι στην πρώτη του γλώσσα
ή και, ορισμένες φορές, στην ταυτότητά του, τότε μπορεί να προκληθεί ένα κλίμα έντασης και οι
πρακτικές της οικογένειας μπορούν να οδηγήσουν και στον καταναγκασμό.
Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις οικογενειών που ανέπτυξαν πρακτικές που αφορούσαν την
«ενσωμάτωση» στην ελληνική κοινωνία θεωρώντας αρχικά αυτή τη στάση πιο ωφέλιμη για το παιδί
τους για την ταχύτερη ένταξή του στο νέο περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι με αυτόν
τον τρόπο απομάκρυναν - σε ορισμένες περιπτώσεις και ανεπανόρθωτα- το παιδί τους από την
αλβανική κουλτούρα και το οδήγησαν στην απόρριψη του αλβανικού πολιτισμού και της πρώτης
γλώσσας. Φαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι οικογένειες, μπροστά στον κίνδυνο της άρνησης
και της απώλειας της ταυτότητας του παιδιού, επιχειρούν την αλλαγή των πρακτικών τους,
εστιάζοντας στη μετάδοση στοιχείων της αλβανικής κουλτούρας, αλλά συναντούν μεγάλη αντίδραση
και πολλές δυσκολίες, ιδίως εάν τα παιδιά τους βρίσκονται στην εφηβεία.
2.3. Γλωσσικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά
Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσονται τα γλωσσικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των
μαθητών και μαθητριών, ο ρόλος της οικογένειας και της γλωσσικής κοινότητας της πρώτης
γλώσσας, η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων σε πρώτη και δεύτερη γλώσσα, καθώς και στοιχεία
σχετικά με την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών.
2.3.1. Ρόλος της οικογένειας και της γλωσσικής κοινότητας της πρώτης γλώσσας
Στις εργασίες των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές τάσεις:
α) Οικογένειες που συνειδητά επιλέγουν τη διατήρηση της πρώτης γλώσσας ως στοιχείου
ταυτότητας, φορέα πολιτισμού και με απώτερο στόχο (επιθυμία) ή ενδόμυχο φόβο (αναγκαστική
επιστροφή λόγω της κρίσης στην Ελλάδα) την επιστροφή στην πατρίδα. Στην περίπτωση αυτή οι
μαθητές/τριες του δείγματός μας εκδηλώνουν τις εξής τάσεις: α) αντίδραση προς αυτό που
επιβάλλεται από την οικογένεια, β) αγάπη προς την πρώτη γλώσσα και ισορροπημένη αντιμετώπιση
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της διγλωσσίας τους, γ) καλλιέργεια της πρώτης γλώσσας χωρίς υποστήριξη και ενθάρρυνση για τη
δεύτερη που προκαλεί πρακτικά προβλήματα στη γλωσσική τους ένταξη.
β) Οικογένειες που επιλέγουν την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας του σπιτιού
για την ομαλότερη ένταξη του παιδιού στην ελληνική κοινωνία και κουλτούρα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις αυτές οι οικογένειες δε σχεδιάζουν την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους και
επιθυμούν την ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού τους στην Ελλάδα.
γ) Οικογένειες που διατηρούν μια φαινομενικά ουδέτερη στάση απέναντι στη διγλωσσία των
παιδιών τους μη φορτίζοντάς τα θετικά ή αρνητικά απέναντι στη μία ή την άλλη γλώσσα. Στις
περιπτώσεις αυτές τα παιδιά συνήθως χρησιμοποιούν και επιθυμούν να χρησιμοποιούν περισσότερο
την ελληνική γλώσσα, ακόμη κι αν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την πρώτη τους γλώσσα ή
ακόμη κι αν έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της. Δεν παρουσιάζουν όμως αρνητική στάση
απέναντί της και τη χρησιμοποιούν εναλλακτικά σε επικοινωνιακά περιβάλλοντα που οι ομιλητές δεν
έχουν καμία γνώση της δεύτερης.
Ο ρόλος της οργανωμένης αλβανικής κοινότητας αναφέρεται σε ελάχιστα παραδείγματα
κειμένων και συνήθως ως επιθυμία των γονιών να συμμετάσχουν σε έναν πολιτιστικό σύλλογο που
θα φέρει κι εκείνους και τα παιδιά τους σε επαφή με ομοεθνείς και με δραστηριότητες που θα
ενισχύσουν την ταυτότητά τους. Κάποια από τα παιδιά του δείγματος φαίνεται πως έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα αλβανικής γλώσσας από τοπικούς συλλόγους.
2.3.2. Σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων σε πρώτη και δεύτερη γλώσσα
Όλα τα παιδιά που επιλέχθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς έχουν εμπειρίες και ακούσματα από την
πρώτη τους γλώσσα κυρίως στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι περισσότεροι/ες
μαθητές/τριες έχουν υψηλότερες δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου σε μία από
τις δύο γλώσσες, ενώ μόνο το ¼ του συνόλου των μαθητών/τριών δηλώνει πως η ικανότητά του στις
δύο γλώσσες είναι σχετικά ισόρροπα αναπτυγμένη. Σε αυτό το ποσοστό ανήκουν και 2-3 παιδιά τα
οποία έχουν επίγνωση του προνομίου της διγλωσσίας τους και είναι σε θέση να διαμορφώνουν
απόψεις για τις δύο γλώσσες και να μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και λειτουργούν
στα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
2.3.3. Εκπαιδευτική ένταξη
Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, αλλά υπάρχουν και παιδιά στο
γυμνάσιο και στο νηπιαγωγείο. Όλα κατά την πρώτη επαφή τους με το νέο σχολικό περιβάλλον
αντιμετώπισαν δυσκολίες. Τον πρώτο καιρό μιλούσαν ελάχιστα στην τάξη, ενώ με τον καιρό οι
ικανότητές τους βελτιώθηκαν σημαντικά. Ορισμένα κατάφεραν να αναπτύξουν σχεδόν ταυτόχρονα
όλες τις δεξιότητές τους στη νέα, δεύτερη γλώσσα, ενώ άλλα βελτιώθηκαν μόνο αναφορικά με τις
προσληπτικές δεξιότητες και συνέχισαν να συναντούν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση
κειμένου και την παραγωγή γραπτού λόγου. Το πρόβλημα το οποίο αναφέρουν συχνότερα οι
εκπαιδευτικοί είναι το περιορισμένο λεξιλόγιο (ιδιαίτερη δυσκολία στην αναζήτηση συνώνυμων και
αντώνυμων λέξεων) και η κατανόηση εννοιών, ακόμη και σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με υψηλές
επιδόσεις και ανεπτυγμένες τις άλλες δεξιότητές τους στο γλωσσικό μάθημα. Συχνή αδυναμία
μεγάλου ποσοστού των μαθητών/τριών σχετίζεται με την παραγωγή γραπτών κειμένων μεσαίας και
μεγάλης έκτασης. Τα λάθη στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα δεν είναι συχνά.
Ορισμένα παιδιά βίωσαν τον ρατσισμό, γεγονός που τους άφησε τραυματικές εμπειρίες και
επηρέασε τον ρόλο τους αργότερα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που συνέθεσαν το προφίλ τους
ανέφεραν πως τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν γνώρισαν την αποδοχή από τους/τις συμμαθητές/τριες
τους στην αρχή της γνωριμίας τους, έτειναν να είναι συνεσταλμένα, να χαρακτηρίζονται από χαμηλή
αυτοεκτίμηση και να μην αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για ισότιμη συμμετοχή και για λήψη του
λόγου στην τάξη. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών για τα οποία οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν
πως η ένταξή τους ήταν εντυπωσιακά ομαλή και γρήγορη.
Οι επιδόσεις των μαθητών/τριών του δείγματός μας παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Το 1/3 περίπου
των παιδιών παρουσιάζονται ως καλοί/ές μαθητές/τριες με υπομονή, επιμονή και ισχυρή θέληση και
κίνητρα για μάθηση, άλλο 1/3 περίπου παρουσιάζονται ως μέτριοι/ες μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες
έχουν σαφώς σημειώσει σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αρχή, αλλά αντιμετωπίζουν ακόμα
σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ για ¼ ακόμη
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αναφέρεται μόνο ότι έχουν σημειώσει βελτίωση χωρίς να διευκρινίζεται το εκτιμώμενο τωρινό τους
επίπεδο.
3. Συμπεράσματα
Μετά τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των κειμένων των
εκπαιδευτικών, μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία συμπεράσματα από την όλη ερευνητική
διαδικασία.
3.1. Ως προς το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας που δόθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς
Μετά από έναν αρχικό προβληματισμό για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα μιας εργασίας για το
κοινωνιογλωσσικό προφίλ ενός δίγλωσσου παιδιού, στο πλαίσιο μιας επιμορφωτικής δράσης, οι
επιμορφούμενοι/-ες εξέφρασαν ενθουσιασμό για την εργασία, τόσο για τη διαδικασία όσο και για τα
αποτελέσματά της. Ως κύριος λόγος ικανοποίησής τους σημειώνεται η «νέα εγγύτητα» με τα παιδιά,
ενώ αναφέρεται και η «ικανοποίηση της παιδαγωγικής περιέργειας».
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν την ανησυχία τους για τη μικρή συχνότητα παρόμοιων
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, καθώς και το αίτημα για επαρκέστερες μεθοδολογικές οδηγίες
και για διάθεση περισσότερου χρόνου, ώστε η πραγματοποίηση της εργασίας να είναι ευχερέστερη.
3.2. Ως προς την επιλογή υποκειμένων για τη μικρο-έρευνα του κοινωνιογλωσσικού προφίλ
Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν γενικά σαφείς κατηγοριολογικά περιπτώσεις παιδιών: όχι παιδιά από
μεικτούς γάμους, όχι παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ούτε παιδιά με αναντιστοιχίες
ανάμεσα στην ηλικία, την τάξη όπου φοιτούν και τη σχολική τους πρόοδο. Με άλλα λόγια, επέλεξαν
«χαρακτηριστικές», κατά την άποψή τους, περιπτώσεις «μέσου όρου».
Ωστόσο, είναι εμφανές πως επέλεξαν επίσης να σκιαγραφήσουν παιδιά που συγκροτούν «θετικά»
παραδείγματα: μαθητές και μαθήτριες με επιτυχή φοίτηση στο σχολείο ή τουλάχιστον με ορατή
σταδιακή βελτίωση. Εξάλλου, τα οικογενειακά παραδείγματα που προκρίθηκαν είναι γενικά ανοιχτά
στην επικοινωνία με το σχολείο και με πολλούς διαθέσιμους γλωσσικούς πόρους.
3.3. Ως προς το ίδιο το ζητούμενο προφίλ
Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν, στις εργασίες τους, επάρκεια στη στάθμιση των δίγλωσσων παιδιών σε
σχέση με οικείες τους εκπαιδευτικές σταθερές (επίπεδο γλωσσομάθειας, σχολική επίδοση, επιθυμία
γλωσσικής ένταξης και εκμάθησης). Άφησαν επίσης να εκδηλωθούν ικανότητες στη συσχέτιση του
κοινωνιογλωσσικού προφίλ των παιδιών με κοινωνικές παραμέτρους και με την επιρροή της
οικογένειας.
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί φανέρωσαν μια σχετική αδυναμία στην κατανόηση και
αξιοποίηση γλωσσικών και εκπαιδευτικών συνιστωσών σε σχέση με την κοινότητα προέλευσης,
όπως το αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι σχέσεις αλβανικής και ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι
ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μεταναστευτικής γλωσσικής κοινότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1η γραπτή εργασία

Θέμα:
Για την 1η εργασία σας, που σηματοδοτεί τη συμμετοχή σας στον 1ο κύκλο του επιμορφωτικού μας
σεμιναρίου, καλείστε να παρουσιάσετε το γλωσσικό προφίλ ενός δίγλωσσου παιδιού με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Για τη συγκρότηση αυτού του (κοινωνιο)γλωσσικού προφίλ, μπορείτε να λάβετε υπόψη, ενδεικτικά:
- βιολογικές παραμέτρους, όπως το φύλο και την ηλικία («πραγματική» και «ωρίμανσης»)
- το ιστορικό έκθεσης του παιδιού στις γλώσσες του: χρονική περίοδος επαφής
- τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία το παιδί βιώνει τις γλώσσες (σπίτι, σχολείο,
δραστηριότητες ατομικές και κοινωνικές)
- πόρους και δυνατότητες για χρήση της γλώσσας: περιεχόμενο, ποσότητα και δίαυλοι των
μοιραζόμενων ή παρατηρούμενων γλωσσικών διαδράσεων στις οποίες συμμετέχει το παιδί
- κοινωνική, οικονομική και μορφωτική κατάσταση του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού
- ρόλος της γλωσσικής κοινότητας και υποστήριξη που παρέχεται
- πολιτισμικές πρακτικές, στάσεις, αντιλήψεις στο άμεσο περιβάλλον και στην κοινότητα
- σχέσεις μεταξύ των δύο γλωσσών του παιδιού
- εκπαιδευτική ένταξη του παιδιού (επίδοση, δεξιότητες, μαθησιακό στιλ και προτιμήσεις)
- ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού (προσωπικότητα, κοινωνικοποίηση, κίνητρα,
ταυτότητα).
Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι:
- παρατήρηση εθνογραφικού τύπου
- αναζήτηση βιβλιογραφικών και πληροφοριακών δεδομένων
- ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Δομή της εργασίας:
- ταυτότητα (πλαίσιο επιμόρφωσης, συγγραφέας, τίτλος, χώρος, χρόνος, περιεχόμενα)
- εισαγωγή (περιβάλλον έρευνας, στόχοι, ιδιαιτερότητες)
- ανάπτυξη παραγόντων συγκρότησης του προφίλ
- συμπέρασμα (προσωπική οπτική γωνία, προοπτικές)
- βιβλιογραφία
- παράρτημα [προαιρετικά].
Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 23.00
Έκταση: περίπου 1500 λέξεις (δεν συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία και
απομαγνητοφωνήσεις ή άλλο αυθεντικό υλικό που μπορεί να παρατεθούν σε Παράρτημα).
Καλή επιτυχία!
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Abstract
This research examines and presents elements of history and morphology and structure of Albanian
language, emphasizing on the common characteristics and the propable differrences between the
Greek language as well. There are referred the possible mistakes that Albanian speakers do, while
they try to learn Greek. We asessed the material from our two adults interviewers and our basic
conclusions are the following. The Albanian speakers have difficulties on morphology, structure,
grammar (use of articles, of verbs, of nouns, of neutron gender instead of female because of the
differences of the two languages. Additionally they keep their pronounciation especially on some
consonants. They alternate the two languages under communicative conditions.
Περίληψη
Το 51% όλων των μεταναστών είναι Αλβανοί (περίπου 450.000 άτομα) οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί
σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένας από τους λόγους που αυτή η ομάδα ανθρώπων είναι
μια από τις μεγαλύτερες σε αριθμό ομάδες μεταναστών στην Ελλάδα εκτός των οικονομικών
παραγόντων, είναι η συνοριακή γειτνίαση. Η παρούσα έρευνα εξετάζει και παρουσιάζει στοιχεία από
την ιστορία, τη μορφολογία και τη δομή της αλβανικής γλώσσας και εστιάζει στα κοινά
χαρακτηριστικά αλλά και στις διαφορές της με τη ελληνική γλώσσα. Αναφέρονται τα πιθανά λάθη
που μπορεί να κάνουν οι Αλβανοί ομιλητές προσπαθώντας να μάθουν την ελληνική. Έχοντας υπόψη
όλα αυτά η έρευνα διεξήχθη υποθέτοντας
ότι ο/η Αλβανός/ή φυσικός/η ομιλητής/τρια
αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά την εκμάθηση της ελληνικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν αφορούσαν: α) τη μορφή και τη δομή της γλώσσας, β) τις ομοιότητες και διαφορές με την
ελληνική, γ) τη διερεύνηση δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ελληνικής και δ) τη γλωσσική
επιλογή –χρήση. Το δείγμα αποτελούν δύο γυναίκες αλβανικής καταγωγής παντρεμένες με Αλβανό
που ζουν στην Ελλάδα δεκατέσσερα χρόνια η μία, δώδεκα η άλλη. Η μέθοδος που επιλέχθηκε, ήταν
η συνέντευξη και το μεθοδολογικό εργαλείο η ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική) σύμφωνα με τις
αρχές ανάλυσης περιεχομένου. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα από τις δύο συνεντεύξεις των
φυσικών ομιλητριών της αλβανικής. Μετά την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε
ότι οι ομιλήτριες έχουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη μορφολογία, τη δομή και τη γραμματική
των δυο γλωσσών. Οι ομιλήτριες κατά την εκμάθηση της ελληνικής δυσκολεύτηκαν και οι δύο για
έξι μήνες. Ειδικότερα επισημαίνονται δυσκολίες στον τονισμό, στην ορθογραφία, στη χρήση των
άρθρων, στην κλίση των ρημάτων και των ουσιαστικών, στη χρήση του ουδέτερου γένους αντί του
θηλυκού. Στην εκμάθηση της ελληνικής αξιοποιήθηκε η προηγούμενη γνώση της μητρικής γλώσσας
Από τη συνομιλία με τις ομιλήτριες διαπιστώθηκε ότι διατηρούν την προφορά τους σε κάποια
σύμφωνα και εναλλάσσουν τις δύο γλώσσες σε επικοινωνιακές καταστάσεις. Είναι δυναμικά
δίγλωσσες λόγω του ότι χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες στην καθημερινή τους επικοινωνία αλλά
περισσότερο αξιοποιείται ο προφορικός λόγος και διαπιστώνεται εναλλαγή κωδίκων.
1. Θεωρητικό πλαίσιο
Η αλβανική είναι Ινδο-Ευρωπαϊκή γλώσσα και αποτελεί ξεχωριστό κλάδο στην ινδοευρωπαϊκή
γλωσσική οικογένεια. Είναι απόγονος κάποιας αρχαίας Βαλκανικής γλώσσας, πιθανόν της
Ιλλυρικής ή της Θρακικής όπως δηλώνουν οι Βικιπαίδεια και Mallory (1999).Διαιρείται σε δύο
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διαλέκτους, τη βορειοαλβανική διάλεκτο ή τη γκεγκική και τη νοτιοαλβανική διάλεκτο ή την
τοσκική. Σύμφωνα με το ΕΠΕΑΕΚ (2003) το Αλβανικό αλφάβητο αποτελείται από 36
γραφήματα:
A a, B b, C c, ς ς, D d, Dh dh, E e, Ε e, F f, G g, Gj gj, H h, I i, J j, K k, L l, Ll ll, M m, N n, Nj nj, O
o, P p, Q q, R r, Rr rr, S s, Sh sh, T t, Th th, U u, V v, X x, Xh xh, Y y, Z z, Zh zh, που
σχηματίστηκαν με βάση το λατινικό αλφάβητο.
Υπολογίζονται καταχρηστικά ως ξεχωριστά γράμματα και οι συνδυασμοί δύο γραφημάτων
(dh,gj,ll,nj,rr,sh,th,xh,zh ) καθώς και τα c,e με τα διακριτικά τους. Τα φωνηεντικά φωνήματα της
αλβανικής είναι επτά ενώ της ελληνικής είναι πέντε. Η αλβανική γλώσσα έχει 29 συμφωνικά
φωνήματα.
Κατά τον Δ. Κυριαζή (2001), στην αλβανική γλώσσα περισσότερα είναι τα βυζαντινά,
μεσαιωνικά και προπαντός τα ΝΕ δάνεια. Στο Αλβανικό Λεξικό της Αλβανικής Ακαδημίας (1984)
αριθμούνται, μαζί με τα αλβανικά παράγωγά τους, περίπου 2600 λέξεις ελληνικής προέλευσης, που
αποτελούν το 7,5 % του γενικού λεξιλογίου της αλβανικής. Στην αλβανική και τη ΝΕ υπάρχουν
επίσης κοινά δάνεια από τρίτες γλώσσες όπως τουρκικά, ενετικά, σλαβικά, λατινικά, αγγλικά,
γαλλικά και ιταλικά.
1.1.Ομοιότητες- διαφορές αλβανικής και ελληνικής γλώσσας
Όπως δηλώνει η Σιταρένιου (2003: 92), βασικά χαρακτηριστικά στην εξέλιξη και της ελληνικής και
της αλβανικής είναι η βαθμιαία αλλαγή από περισσότερη συνθετική προς περισσότερο αναλυτική
μορφή. Και στις δύο γλώσσες διαπιστώνονται κοινά γραμματικά φαινόμενα, όπως: τύποι
μελλοντικών χρόνων (με το θα / do), εξαφάνιση του απαρεμφάτου, επανάληψη του αντικειμένου, μη
υποχρεωτική χρήση της προσωπικής αντωνυμίας, συνοδευτικής των ρημάτων. Έχουν πλούσιο
κλιτικό σύστημα τόσο στα ονόματα όσο και στα ρήματα, µε καταλήξεις που δηλώνουν γένος,
αριθμό, πτώση, πρόσωπο, χρόνο, έγκλιση, φωνή. Έχουν ίδιες τάσεις αναλυτικότητας (δήλωση των
γραμματικών σχέσεων διά μέσου προθέσεων, άρθρων, συνδέσμων). Η σειρά υποκείμενο-ρήμααντικείμενο, είναι πολύ χαλαρή και επιτρέπει όλους τους δυνατούς συνδυασµούς.
1.1.1.Ορθογραφία
Κατά το Αλβανική και Νεοελληνική (2003), η ορθογραφία στην νεοελληνική έχει συντηρητικό
(ιστορικό) χαρακτήρα, ενώ στην αλβανική αντιστοιχεί ένα φώνημα με ένα γράφημα έτσι τα
γράμματα ξ και ψ εκλαμβάνονται ως κσ και πς. Τα η, υ, οι, ει, εκλαμβάνονται ως ι, το αι ως ε, και το
ω ως ο. Η άνω τελεία δεν υπάρχει ως σημείο στίξης στην αλβανική. Αντί γι’ αυτή χρησιμοποιείται το
ημίκολο που στην ελληνική είναι το ερωτηματικό. Ως ερωτηματικό χρησιμοποιείται αυτό, των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο συλλαβισμός των λέξεων στην αλβανική διέπεται από τους ίδιους
κανόνες που ισχύουν και στην ελληνική. Κάθε συλλαβή περιέχει ένα φωνήεν και κάθε λέξη
αποτελείται από τόσες συλλαβές όσα είναι και τα φωνήεντά της. Στην αλβανική δεν
χρησιμοποιούντα συχνά τα κεφαλαία γράμματα. Η προφορά τωνφωνηέντων της νεοελληνικής δεν
δυσκολεύει τους αλβανόφωνους. Τυχόν δυσκολίες οφείλονται στην προσαρμογή του φωνητικού
οργάνου για τη σωστή προφορά των φωνηέντων.
1.1.2.Τονισμός
Σύμφωνα με το Αλβανική και Νεοελληνική (2003), στην αλβανική ο τόνος είναι σταθερός, όταν μια
λέξη παίρνει γραμματικές καταλήξεις, αλλά αλλάζει θέση όταν στη ρίζα της λέξης προστίθενται
παραγωγικές καταλήξεις. Οι λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα συνήθως τονίζονται στην
παραλήγουσα και λιγότερες στη λήγουσα. Στη νεοελληνική είναι κινητός (μη μεταβολή του τόνου
στις πλάγιες πτώσεις). Στην αλβανική το οριστικό άρθρο είναι μια οριστική κατάληξη
ενσωματωμένη στο θέμα της λέξης. Δεν αποτελεί ξεχωριστή λέξη.
1.1.3. Γραμματική
1.1.3.1. Άρθρα, ουσιαστικά, γένη, πτώσεις, αριθμοί
Κατά το Αλβανική και Νεοελληνική (2003), τα οριστικά άρθρα στην αλβανική διαφέρουν σύμφωνα
με τα γένη. Στην αλβανική χρησιμοποιούνται δύο γένη το αρσενικό και το θηλυκό. Το αίσθημα του
ουδέτερου γένους παρουσιάζεται εξασθενημένο και περιορισμένο στα λεγόμενα ρηματικά
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ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν προσδιορισμοί (επίθετα, αντωνυμίες, αριθμητικά) στο ουδέτερο γένος. Τα
ουσιαστικά που στην αόριστη μορφή τους λήγουν σε σύμφωνο είναι συνήθως αρσενικά. Τα
ουσιαστικά που στην αόριστη μορφή τους λήγουν σε φωνήεν είναι συνήθως θηλυκά. Ανάλογα με
την κατάληξη, γίνεται και η κατάταξη σε ομάδες κλίσης. Στη νεοελληνική το γένος των δέντρων,
μερικών φυτών, λουλουδιών είναι συνήθως στο θηλυκό, ενώ τα ονόματα των αντίστοιχων καρπών
τους είναι στο ουδέτερο. Στην αλβανική τα ονόματα των δέντρων, μερικών φυτών, λουλουδιών και
των αντίστοιχων καρπών τους έχουν την ίδια μορφή. Έτσι χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος αντί
του θηλυκού. Χρησιμοποιείται συνήθως το ουδέτερο άρθρο μπροστά από κάθε ουσιαστικό. Κατά τη
Σιταρένιου (2003), οι καταλήξεις των ουσιαστικών ερµηνεύονται ως οριστικές καταλήξεις, το -α των
θηλυκών ισοδυναµεί µε την οριστική κατάληξη των αλβανικών θηλυκών ουσιαστικών και δεν
χρησιµοποιούν το άρθρο, πιστεύοντας ότι δηλώνεται. Η κατάληξη -η των θηλυκών θεωρείται και
ερµηνεύεται από τους αλλοδαπούς, ως η οριστική κατάληξη των αλβανικών ουσιαστικών στο
αρσενικό γένος.
Οι γραμματικοί αριθμοί είναι δύο, ο ενικός και ο πληθυντικός. Στην αλβανική ο πληθυντικός έχει
ξεχωριστό θέμα. Διαθέτει εκτός από τις ξεχωριστές καταλήξεις που δηλώνουν τη γραμματική έννοια
του πληθυντικού και το ξεχωριστό μόρφημα για το θέμα του πληθυντικού. Η αλβανική γλώσσα έχει
πέντε πτώσεις την ονομαστική. γενική, δοτική, αιτιατική, και αφαιρετική. Η ονομαστική και η
αιτιατική των αορίστων ουσιαστικών έχουν την ίδια μορφή.
1.1.3.2. Επίθετα
Αναγνωρίζονται δύο κατηγορίες επιθέτων: τα έναρθρα και τα άναρθρα. Η θέση του επιθέτου είναι
μετά το ουσιαστικό. Στην αλβανική το επίθετο δεν έχει πτώσεις. Η συμφωνία με το ουσιαστικό
γίνεται δια του προτιθέμενου άρθρου. Στην αλβανική όπως και στην νεοελληνική δεν είναι
απαραίτητη η χρήση της προσωπικής αντωνυμίας.
1.1.3.3. Ρήματα
Τα ρήματα της αλβανικής έχουν τρεις συζυγίες. Υπάρχουν εφτά χρόνοι (ενεστώτας, παρατατικός,
μέλλοντας, υπερσυντέλικος, αόριστος, παρακείμενος και συντελεσμένος μέλλοντας) και έξι
εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική, υποθετική, ευκτική, προστακτική και θαυμαστική). H θαυμαστική
έγκλιση, μια ιδιαιτερότητα της αλβανικής γλώσσας, χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάτι το
αναπάντεχο, μια έκπληξη. Τα ρήματα της γ΄ συζυγίας και μέρος των ρημάτων της β΄ συζυγίας είναι
ομώνυμα και στα τρία πρόσωπα του ενικού αριθμού. Το σύστημα των χρόνων είναι πλούσιο. Το
στιγμιαίο και το διαρκές δηλώνονται με την ίδια μορφή. Ασυμφωνία μεταξύ των δύο γλωσσών
υπάρχει στην κλίση των βοηθητικών ρημάτων είμαι και έχω. Στους πέντε παρελθοντικούς χρόνους
της αλβανικής αντιστοιχεί ένας μόνο χρόνος της νεοελληνικής. Ο αόριστος και ο παρακείμενος
διαφέρουν στη χρήση τους από τη μία γλώσσα στην άλλη. Στην νεοελληνική χρησιμοποιείται ο
τύπος του αορίστου για να δηλώσει το συντελεσμένο σε αντίθεση με την αλβανική.
1.1.3.4.Χαιρετισμοί και ευχές
Ο Κυριαζής (1994: 213-217) αναφέρει αρκετές ευχές των Αλβανών για διάφορες επικοινωνιακές
περιστάσεις. Οι περισσότερες συναντώνται και στα ελληνικά. Ως διαφορετικές επισημαίνονται
μερικές, όπως «να τραγουδά η ψυχή σου», «να σας έρθουμε για καλό» (σε περίπτωση θανάτου).
2. Σκοπός και υπόθεση της έρευνας
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της δομής και της μορφής της αλβανικής
γλώσσας. Η διερεύνηση της σχέσης της με την ελληνική και η ανίχνευση πιθανών ομοιοτήτων και
διαφορών.
Η υπόθεσή μας είναι ότι ο/η Αλβανός/ή φυσικός/η ομιλητής/τρια αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά
την εκμάθηση της ελληνικής.
2.1. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν:
α) τη μορφή και τη δομή της γλώσσας,
β) τις ομοιότητες και διαφορές με την ελληνική,
γ) τη διερεύνηση δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ελληνικής και
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δ) τη γλωσσική επιλογή –χρήση.
3. Μέθοδος
Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η συνέντευξη, η οποία κατά τον Βάμβουκα (2002) είναι τεχνική
επιστημονικής έρευνας που χρησιμοποιεί τη λεκτική επικοινωνία για την αναζήτηση πληροφοριών
σχετικών με ένα αντικείμενο, ενώ αναπτύσσεται μια λεπτή και στενή σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα
που συμμετέχουν στη διαδικασία. Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την επεξεργασία των δεδομένων
της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική) σύμφωνα με τις αρχές ανάλυσης
περιεχομένου όπως αναφέρονται από τον Παπαγεωργίου (1998).
4. Δείγμα
Δυο γυναίκες αλβανικής καταγωγής παντρεμένες με Αλβανό που ζουν στην Ελλάδα δεκατέσσερα
χρόνια η μία, δώδεκα η άλλη. Έχουν τελειώσει και ο δύο το δημοτικό (οκτώ χρόνια) και το γυμνάσιο
(τέσσερα χρόνια) στην Αλβανία και γνωρίζουν την ελληνική αρκετά καλά.
5. Ανάλυση δεδομένων
Παρατίθενται τα ερευνητικά δεδομένα (αποσπάσματα από συνεντεύξεις) σύμφωνα με τα ζητήματα
που αναδεικνύουν τις δυσκολίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
5.1. Μορφή και δομή της αλβανικής
Η αλβανική έχει δυο διαλέκτους.
.… Μ: Στην Αλβανία επάνω μιλάν τα γκέκικα και κάτω μιλάν τα τόσκικα. Επάνω τα μιλάν πιο βαριά.
Δεν μπορούμε καμιά φορά να τα καταλάβουμε…..
Μιρ: Πιο μέσα, στα βόρεια τα μιλάνε πιο χοντρά και στο Κόσοβο αλλιώς….
Είναι παλιά γλώσσα που στην συνέχεια εξελίχθηκε.
… Μ: Είχε λιγότερα γράμματα και μετά, όπως τα μάθαμε στην ιστορία φέρανε και άλλα γράμματα….
Έχει δανεισθεί λέξεις από την ελληνική και την τουρκική.
….Μιρ:Μπέσα, τα φαγητά - μακαρόνια, παστίτσιο, τα τούρκικα κεμπάπ, χαλβά…. Μ:Στην μαγειρική
σχεδόν είναι τα ίδια…
Οι Αλβανοί καταλαβαίνουν περισσότερο την ελληνική γλώσσα-κοινό πολιτισμικό πλαίσιο.
….Μ: δεν καταλαβαίνω Ρώσους Βούλγαρους μόνο τους Έλληνες… Μιρ.. Έχω ακούσει πολλά
τραγούδια που μοιάζουν. Ίδια λόγια, ίδια τραγούδια. Ένα παλιό που τραγουδιέται στους γάμους. Κι η
μουσική το ίδιο, την έχω ακούσει. Παλιά ακούγαμε τραγούδια του Νταλάρα λίγο κρυφά και η γιαγιά
μας εξηγούσε λίγες λέξεις.
5.2. Ομοιότητες και διαφορές με την ελληνική γλώσσα
Κάποια γράμματα είναι τα ίδια αλλά υπάρχουν ήχοι που είναι διαφορετικοί. Όπως γράφουν τις
λέξεις έτσι τις διαβάζουν.
…Μ: Ε, να τα άλφα βήτα, είναι το ίδιο με τα αλβανικά. Τα γράφουμε το ίδιο. Όχι όλα το ίδιο όμως
μοιάζουν πάρα πολλά γράμματα. Να υπάρχουν, πολλά γράμματα τα γράφουμε δύο και τα λέμε αλλιώς.
Όπως h και H λέμε τζ που εδώ δεν υπάρχει ή z και h το λέμε ζζ δηλαδή χοντρά έρχεται(προφέρεται)….
Στην αλβανική τα άρθρα μπαίνουν στο τέλος της λέξης.
…Μ: Για όλα τα πράματα «σεντ» τα λέμε στα αλβανικά, τελειώνουν με το άρθρο….
Σχετικά με τις χειρονομίες και τις κινήσεις δεν υπάρχει διαφορά λειτουργούν το ίδιο με τους Έλληνες
όταν συναντιούνται μεταξύ τους
…. Μ:Ε, μιλάμε, φιλιόμαστε … και αυτά όπως και εσείς…Χρησιμοποιούν όμοιες εκφράσεις
….Μιρ: Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται …. Ω, ωφ , λε λε, λε …Και η δική μου το ίδιο
έλεγε όταν πονούσε το πόδι της...
5.3. Διερεύνηση δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ελληνικής.
Οι ομιλήτριες κατά την εκμάθηση της ελληνικής δυσκολεύτηκαν και οι δύο για έξη μήνες.
Αναφέρθηκαν δυσκολίες στα «ι».
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…M:Τα έξη «ι» αυτά δεν μπορώ.. Μιρ: Αυτά με μπέρδεψαν. Δεν έχετε και ένα. Άρχισα να τα ξεχωρίζω
όταν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο το ρ και το η με δυσκόλευε να το γράψω. Τα γκ, μπ, ντ τα έχουμε και
στα αλβανικά. Να τα γράψω δεν μπορούσα…Μ: όταν διάβαζα, δεν ήξερα πώς να το διαβάζω το «ι»…
Στα διπλά –τριπλά σύμφωνα.
…. Μ: Στην αρχή πολύ δεν μπορούσα να πω αδερφή μου…
Στον τονισμό
…. Μ: Και πιο πολύ όταν διαβάζω με τους τόνους…
Στην προφορά, στους χρόνους των ρημάτων.
… Μιρ: έλεγα αντί φεύγω φύγω. Αν με ρωτούσαν σ’ αρέσει αυτό εγώ έλεγα πάλι σ’ αρέσει…..
Στην κλίση των ουσιαστικών.
…Μιρ: Ναι, δεν κλίνονται όπως στην ελληνική. Γι αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω…
Στα άρθρα.
…. Μιρ: Με δυσκόλεψαν τα άρθρα.. Στην αρχή όταν ήθελα να πω αυτός είναι το παιδί της Εύας
μπορεί να έλεγα του Εύας. Τα άρθρα δεν καταλάβαινα, τα μπέρδευα, μετά καταλάβαινα τι βάζουμε
μπροστά…
Στην εκμάθηση της ελληνικής αξιοποιήθηκε η προηγούμενη γνώση της μητρικής γλώσσας.
….Μ: Τα έγραφα, δηλαδή ότι ήθελα να μάθω τα έγραφα στα αλβανικά και η μάμα μου τα έλεγε στα
ελληνικά…. Μιρ:Με βοήθησε η νοικοκυρά, όλη την ημέρα μου μιλούσε… τα έγραφα όμως και εγώ. Τα
έγραφα όπως ακούγονται εγώ φεύγω, εσύ φεύγεις… Έλεγα στην κυρία: σήμερα θα μου κάνεις αυτό το
ρήμα, και το έγραφα όπως ακούγεται στα αλβανικά…
5.4. Γλωσσική επιλογή-χρήση
Ως προς τη γλωσσική επιλογή και χρήση της γλώσσας από τις ομιλήτριες χρησιμοποιούνται και οι
δύο γλώσσες. Είναι δυναμικά δίγλωσσες λόγω του ότι χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες στην
καθημερινή τους επικοινωνία αλλά περισσότερο αξιοποιείται ο προφορικός λόγος και διαπιστώνεται
εναλλαγή κωδίκων.
…Μ: Πολλές φορές μιλάμε αλβανικά όμως και ελληνικά… Όταν μιλάω, λέω μερικές λέξεις αλβανικά
μερικές και ελληνικά.. Εκεί που μιλάω αλβανικά βάζω και ελληνικά μέσα… Μιρ: Ναι, πρώτα τα
σκεφτόμουν στα αλβανικά. Ακόμη και σήμερα όταν μιλάω ελληνικά λέω και καμιά αλβανική…. Ο
άντρας μου έμαθε πιο γρήγορα. Γράφει κιόλας. Εγώ δεν το προσπάθησα….
6. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη Σιταρένιου (2003), η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας δέχεται επιδράσεις από το
σύστημα της μητρικής (εναλλαγή κωδίκων). Κάποιοι φρασεολογικοί παραλληλισμοί, γλωσσικά
μεταφραστικά δάνεια, δανεισμός της εσωτερικής δομής μιας λέξης παρατηρούνται συχνά. Αυτό
αναφέρεται με απλά λόγια και στη συνέντευξη από την ομιλήτρια ως δυσκολία να μιλήσει μόνο
ελληνικά. Πράγματι τα δίγλωσσα άτομα εμφανίζουν διαφορές στην κατάκτηση της γραμματικής και
του συντακτικού στη δεύτερη γλώσσα, όχι µόνο επειδή τα δύο γλωσσικά συστήματα, τα οποία
βρίσκονται στον ίδιο νου, θέτουν γνωστικούς ή εννοιολογικούς περιορισμούς, αλλά επειδή
ενεργοποιούνται οι τυπολογικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις εμπλεκόμενες γλώσσες ή οι
τυπολογικές υπεργενικεύσεις που προκύπτουν από αυτές.
Οι δύο ομιλήτριες γνωρίζουν την ιστορία της αλβανικής γλώσσας, τη μορφολογία, τη δομή της,
την ύπαρξη των διαλέκτων της και αναφέρουν ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο διαλέκτους της
αλβανικής δεν εντοπίζεται στη γραφή και την ανάγνωση, αλλά στην προφορά. Γνωρίζουν την
ύπαρξη δανείων στη γλώσσα τους από την ελληνική και την τούρκικη γλώσσα. Δυσκολεύτηκαν
περίπου για ένα εξάμηνο στην εκμάθηση της ελληνικής. Έμαθαν την καθομιλούμενη σε πραγματικές
συνθήκες επικοινωνίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο δεν έμαθαν να γράφουν. Στην εκμάθηση
της ελληνικής αξιοποιήθηκε η προηγούμενη γνώση της μητρικής γλώσσας.
Στοιχεία δυσκολίας στην πρόσκτηση της ελληνικής αποτελούν οι διαφορές ανάμεσα στη δομή, τη
μορφολογία, τη σύνταξη, και τη γραμματική των δύο γλωσσών.
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Οι φθόγγοι της ελληνικής παριστάνονται με ποικιλία (ι), ι, η, υ, ει, οι, (ε), ε, αι, και (ο), ο, ω.
Υπάρχει δυσκολία στον τονισμό, στα διπλά και τριπλά σύμφωνα και στα άρθρα, λόγω του ότι στην
αλβανική τα άρθρα μπαίνουν στο τέλος της λέξης. Παρουσιάζεται δυσκολία στην κλίση των
ουσιαστικών. Κατά την κλίση των ρημάτων μπερδεύονται στα πρόσωπα και στο χρόνο. Γίνεται
χρήση του ουδετέρου γένους «το» αντί του θηλυκού, διότι η αναντιστοιχία αλβανικής–ελληνικής
στο γραμματικό γένος είναι μεγάλη. Οι παρεµβολές είναι συχνότατες (παρόλο που οι πτώσεις της
αλβανικής γλώσσας διευκολύνουν την αφοµοίωση και τη χρήση των πλάγιων πτώσεων της
ελληνικής και οι ομιλήτριες χρησιµοποιούν τη γενική και την αιτιατική σωστά σηµασιοσυντακτικά,
στις ανάλογες θέσεις που ορίζει το εκάστοτε ρήµα) και δεν είναι σίγουρες σε ποιο γένος ανήκει το
ουσιαστικό και χρησιµοποιούν το ουδέτερο άρθρο.
Αναφέρονται οι ομοιότητες στις εκφράσεις συναισθημάτων, στα παραγλωσσικά γνωρίσματα. Ο
τρόπος και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για χαιρετισμό τονίζονται ως παρόμοιοι.
Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι διατηρείται η αλβανική προφορά σε κάποια σύμφωνα τα οποία
προφέρονται πιο «βαριά». Χρησιμοποιούν και εναλλάσσουν τις δυο γλώσσες (εναλλαγή κωδίκων)
σε επικοινωνιακές καταστάσεις.
7. Προτάσεις
Να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα με στόχο την υπέρβαση των δυσκολιών στην εκμάθηση της
ελληνικής από αλβανόφωνους (ενήλικους ή μη) και να επεκταθούν στους/στις Αλβανούς/νίδες
μαθητές/τριες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθησή της. Να
διερευνηθεί τι υλικό υπάρχει και πώς το αξιοποιούν οι διδάσκοντες, ποια η στάση εκπαιδευτικών και
γονέων, ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές στα αναλυτικά προγράμματα. Απαιτείται περαιτέρω
έρευνα.
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Abstract
The present paper discusses some key issues on bilingualism at school. In multicultural societies, like
the Greek one, the focus of the educational system should be shifted to immigrant students and, more
specifically, to their relationships with their classmates. The paper discusses a research study
conducted in April 2011 with Albanian students in the region of Volos, in Magnesia. The study
aimed to examine if there is an interrelationship between the bilingualism of Albanian students and
their marginilisation that they often experience in school setting.
Περίληψη
Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως η Ελλάδα, η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και οι
σχέσεις αυτών με τους συμμαθητές τους φαίνεται πως θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της
εκπαιδευτικής πολιτικής πρακτικής. Οι επιπτώσεις της διγλωσσίας των αλλοδαπών μαθητών στη
γλωσσική τους εξέλιξη έχουν αποτελέσει πεδίο έρευνας για πολλούς μελετητές στο παρελθόν,
ωστόσο οι αμιγώς κοινωνικές προεκτάσεις της διγλωσσίας στο σχολείο δεν έχουν μελετηθεί στον
ίδιο βαθμό. Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος πτυχιακής εργασίας η οποία είχε ως στόχο να
ερευνήσει αν η διγλωσσία των αλλοδαπών μαθητών συνδέεται και, αν ναι, σε ποιο βαθμό με τη
σχολική περιθωριοποίηση που συχνά υφίστανται οι μαθητές αυτοί.
Το πρώτο κομμάτι της εργασίας, κα της παρούσας ανακοίνωσης, αποτελεί συζήτηση σχετική με
ζητήματα πολυγλωσσίας και με τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Η συζήτηση βασίζεται σε
βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο δεύτερο κομμάτι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σε
δείγμα αλλοδαπών μαθητών της περιοχής του Βόλου, η οποία είχε σκοπό να εξετάσει το είδος των
σχέσεων των αλλοδαπών μαθητών με τους γηγενείς συμμαθητές τους καθώς και το βαθμό που αυτές
επηρεάζονται από το γεγονός πως οι πρώτοι είναι δίγλωσσοι.
Στόχος της θεωρητικής ανάλυσης και την έρευνας που διεξήχθη ήταν να δοθούν απαντήσεις σε
κάποια βασικά ερωτήματα που έχουν σχέση με τη ζωή και την καθημερινότητα των δίγλωσσων
παιδιών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και να διαφανούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικές
με τις κοινωνικές προεκτάσεις της διγλωσσίας τους. Πρόθεση του ερευνητή ήταν να μελετήσει εις
βάθος συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών προσπαθώντας να φτάσει πιο κοντά στη σύνθεση του
«προφίλ» τους, το οποίο περιλαμβάνει τις καθημερινές τους ασχολίες, τα ενδιαφέροντά τους, τους
φίλους, τις γλωσσικές τους προτιμήσεις, τις στάσεις τους απέναντι στα μαθήματα και την
εκπαίδευση που δέχονται γενικότερα. Για τη δημιουργία μια πιο ολοκληρωμένης εικόνας των
παιδιών αυτών συνεντεύξεις διςξήχθησαν και με τους γονείς τους.
1. Θεωρητικό υπόβαθρο-Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σύμφωνα με την Κοιλιάρη (2005), η πολυγλωσσία ως φαινόμενο διαχρονικό και δυναμικό διαχέεται
από ατομικό σε συλλογικό επίπεδο. Εξωτερικές συγκείμενες παράμετροι, όπως η διεθνής
μετανάστευση ή διάχυση διεθνών γλωσσών με υψηλό κοινωνικό κύρος, ενισχύουν τη δημιουργία
πολυγλωσσικών επικοινωνιακών πλαισίων. Αν και πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, η επίσημη
θέση της ή το κύρος των γλωσσών που συνυπάρχουν είναι συνήθως άνισα. Η γλωσσική και
πολιτισμική πολυμορφία είναι κοινωνικά φαινόμενα, γι’ αυτό και οι στάσεις απέναντι στη
μονογλωσσία ή την πολυγλωσσία, την πολυμορφία ή την ομοιογένεια είναι ιδιαίτερα σημαντικές και
είναι κοινωνικές στάσεις.
Η κινητικότητα των πληθυσμών σήμερα περισσότερο παρά ποτέ εμπλέκεται αδιάρρηκτα με την
πολυγλωσσία και φαίνεται να αναδεικνύει την πολυγλωσσική ικανότητα σε προφανές πλεονέκτημα
του ατόμου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε πολυάριθμες Οδηγίες του έχει αναγνωρίσει την
πολυγλωσσία των ευρωπαίων πολιτών ως βασική αρχή και στόχο της γλωσσικής εκπαιδευτικής
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως τέτοια, υποστηρίζει η Τοκατλίδου (2003) θα πρέπει να χαίρει
εκτίμησης σε ατομικό και να γίνεται αποδεκτή σε συλλογικό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της
εκπαίδευσης. Ακολούθως θα εξεταστεί το θέμα της πολυγλωσσίας στον ελλαδικό χώρο.
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1.1. Ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα
Σύμφωνα με τους Τσοκαλίδου και Χατζησαββίδη (2008:79), οι κοινωνικές μεταβολές που έχουν
συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς δημιούργησαν στην Ελλάδα νέα δημογραφικά
δεδομένα που οδήγησαν και σε αλλαγή της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού η οποία παράλληλα
με τις προσπάθειες να καταστεί η παιδεία κοινωνικό αγαθό για όλους τους πολίτες διαφοροποιούν
πλέον το ελληνικό σχολείο. Η πολυπολιτισμικότητα συνεπάγεται την υποδοχή στο ελληνικό σχολείο
των παιδιών των μεταναστών, τη συνύπαρξη στις τάξεις παιδιών με ελληνικής και μη ελληνικής
καταγωγής, αλλά και τη διερεύνηση της διγλωσσίας που δημιουργείται κάτω από συνθήκες επαφής.
Οι μαθητές από μετανάστες ή παλιννοστούντες γονείς μαζί με τους μουσουλμάνους μαθητές της
Δυτικής Θράκης και τους τσιγγανόπαιδες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού
μαθητικού δυναμικού καθιστώντας την ετερότητα στη σχολική τάξη εύκολα διακριτή και
προκαλώντας πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και την ποιότητα
διαχείρισής της.
Οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαρακτηρίζονται ως αλλόγλωσσοι, παρά το γεγονός ότι
στην πλειοψηφία τους μιλούν ήδη την ελληνική γλώσσα ή την μαθαίνουν παράλληλα με την μητρική
τους. Όπως υποστηρίζουν οι Τσοκαλίδου και Χατζησαββίδης (2008:84) η χρήση του επιθετικού
προσδιορισμού «αλλόγλωσσα» όχι μόνο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα των παιδιών με δυο ή
και περισσότερες γλωσσικές δεξαμενές στη διάθεσή τους αλλά θεωρείται ότι έμμεσα μπορεί να
συμβάλλει στην περιθωριοποίησή τους μέσα και έξω από το σχολείο. Ο χώρος του σχολείου εκτός
των άλλων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο, όπου ασκείται πολιτική για τις γλώσσες και η
πρακτική αυτής της πολιτικής φαίνεται στα αναλυτικά προγράμματα και μπορεί να ελεγχθεί σε
εκπαιδευτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Κοιλιάρη (2005:34) στην Ελλάδα παραδοσιακά έχει ασκηθεί
μονογλωσσική εκπαιδευτική πολιτική και τα όρια της πολιτικής απέναντι στη- μοναδική επίσημα
αναγνωρισμένη- μειονότητα στη Δυτική Θράκη και την εκπαίδευσή της περιορίζονται από τις
ιστορικές διαδικασίες και συγκυρίες. Μετά το 1989 όταν τα ελληνικά σχολεία αρχίσαν να
κατακλύζονται από αλλόγλωσσους μαθητές, παιδιά νόμιμων ή παράνομων μεταναστών,
διαπιστώθηκε μια καταρχήν αμηχανία του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η εκπαιδευτική πρακτική
φαινόταν να καθορίζεται από δυο εμπλεκόμενες στάσεις. Η πρώτη έγκειται στην ευρύτερη
υποτίμηση της μητρικής γλώσσας, που απορρέει γενικά από την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης
και της μακρόχρονης κυριαρχίας μιας μη μητρικής γλώσσας, της καθαρεύουσας. Η δεύτερη, σε
απόλυτη συνάρτηση με την πρώτη, έγκειται στον στιγματισμό ενός συγκεκριμένου φάσματος
αλλογλωσσίας άλλων μητρικών γλωσσών που εμπλέκονται στη δίνη της διαμόρφωσης της
νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας.
Συνοψίζοντας όλα τα προηγούμενα θα λέγαμε πως με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
σε διεθνές και κρατικό επίπεδο το προφίλ των μαθητών που φοιτούν στα σημερινά σχολεία έχει
αλλάξει. Πλέον οι τάξεις είναι πολυπολιτισμικές και σύμφωνα με αυτό θα πρέπει να διαμορφωθούν
τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Η προσαρμογή της εκπαίδευσης στη νέα πραγματικότητα είναι
θεμελιώδης για την αποτελεσματικότητα της στο μέλλον και επιτακτική, καθώς το σχολείο
ουσιαστικά προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες. Το ελληνικό σχολείο δεν αποτελεί εξαίρεση.
Προκειμένου να καταφέρει να καταστεί πιο αποδοτικό και να ανταπεξέλθει στις μαθησιακές
ανάγκες του αλλοδαπού πληθυσμού μαθητών καλείται να εκμεταλλευτεί και να εντάξει στη
μαθησιακή διαδικασία τη μητρική γλώσσα των δίγλωσσων παιδιών που προέρχονται από άλλες
χώρες. Η ανάγκη αυτή φαντάζει ακόμα πιο επιτακτική αν λάβουμε υπόψη τη θέση του Cummins
(2000) ότι η ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας του δίγλωσσου παιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για τη σχολική του επιτυχία, καθώς και αυτή του Δαμανάκη (1987) ότι η επάρκεια που αποκτά ένα
δίγλωσσο παιδί στη δεύτερη γλώσσα εξαρτάται από τον βαθμό επάρκειας στη μητρική του γλώσσα.
Μέσα από τέτοιες πρακτικές το δίγλωσσο παιδί θα καταφέρει να προσαρμοστεί και να αποδώσει στα
νέα δεδομένα, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την πολιτισμική του ταυτότητα και φυσικά το
προνόμιο της διγλωσσίας του. Πέρα από τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των αλλοδαπών
μαθητών, μια διαπολιτισμική διδακτική προσέγγιση θα είχε ως αποτέλεσμα και την ευκολότερη
αποδοχή των αλλοδαπών μαθητών από τους γηγενείς συμμαθητές τους. Η σχολική επιτυχία τους θα
οδηγούσε και σε αποτελεσματικότερη κοινωνική ένταξή τους στην κοινωνία του αύριο και σε
μείωση της περιθωριοποίησής τους.
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1.2. Προκαταλήψεις
Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο που
συνδέεται άρρηκτα με όσα ειπώθηκαν είναι αυτό των προκα-ταλήψεων.
Σύμφωνα με την Κακριδή –Φερράρι (2000, 2001β) οποιαδήποτε γλωσσολογική προσπέλαση,
όλες οι γλώσσες και οι ποικιλίες τους είναι δυνάμει ισότιμες, με την έννοια ότι μπορούν να
επιτελέσουν όλες τις λειτουργίες και να αναπτυχθούν καλύπτοντας όλες τις πλευρές της ζωής των
ομιλητών τους, εφόσον αναδειχθούν οι ανάγκες και υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες . Με άλλα
λόγια καμία γλώσσα ή διάλεκτος δεν είναι ανώτερη από τις άλλες. Ωστόσο, είναι συνηθισμένο το
φαινόμενο να αποτιμώνται θετικά ορισμένες ποικιλίες ή ακόμη και ορισμένα γλωσσικά στοιχεία
έναντι κάποιων άλλων. Στις δυτικές κοινωνίες είναι διαδεδομένη η θετική αποτίμηση των ποικιλιών
των αστικών περιοχών εις βάρος των αγροτικών, των ανώτερων στρωμάτων εις βάρος των
κατώτερων κτλ.
Είναι αναμφίβολο ότι ανάλογα με τις εμπειρίες του καθενός διαμορφώνεται το λεξιλόγιο και οι
γραμματικές- συντακτικές δομές που διαθέτει. Για κάθε περίσταση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που
έχουν διαθέσιμα περισσότερα κατάλληλα γλωσσικά στοιχεία. Κατά τους Αρχάκη και Κονδύλη
(2004:157) συχνά αποδίδονται στα άτομα διαφορετικοί βαθμοί ευφυΐας, χιούμορ, καλοσύνης
ανάλογα με τον τρόπο που μιλάνε, παρόλο που μια κρίση βασισμένη μόνο στον τρόπο ομιλίας
μπορεί να είναι λανθασμένη. Κατά συνέπεια, τα άτομα που χρησιμοποιούν την πρότυπη γλώσσα, τον
«σωστό» για μια συγκεκριμένη κοινωνία τρόπο ομιλίας, είναι πολύ πιθανό να θεωρείται ότι έχουν
όποιο χαρακτηριστικό λογίζεται ως καλό και αξιοσέβαστο στην κοινωνία αυτή, όπως παιδεία,
ευφυΐα, αγωγή κλπ., ενώ το αντίθετο προφανώς συμβαίνει για όσους δε χρησιμοποιούν τον
ενδεδειγμένο τρόπο ομιλίας. Συνάγουμε λοιπόν ότι η χρήση της γλώσσας από κάποιον ομιλητή
συσχετίζεται με ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά του τα οποία συνδέονται επίσης με αξιολογικές
κρίσεις. Το γεγονός αυτό ονομάζεται γλωσσική προκατάληψη (linguistic prejudice). Σύμφωνα με την
Κωστούλα-Μακράκη (2001) οι άνθρωποι λειτουργούν με γλωσσικές προκαταλήψεις, χρησιμοποιούν
δηλαδή τον τρόπο ομιλίας ως πηγή αξιολογικής πληροφόρησης για τα κοινωνικά (αν κάποιος
χρησιμοποιεί τον τύπο Χ, πιθανότατα έχει το κοινωνικό χαρακτηριστικό Ψ) και τα επαγγελματικά
χαρακτηριστικά του συνομιλητή τους, για την καταγωγή τους και για τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς του.
Κατά τους Αρχάκη και Κονδύλη (2004) η (λιγότερο ή περισσότερο ασυνείδητη) ενεργοποίηση
γλωσσικών προκαταλήψεων συνήθως λαμβάνει χώρα διότι στις επαφές που συχνά μπορεί να έχουμε
με αγνώστους, βρισκόμαστε σε κατάσταση γνωστικής αβεβαιότητας (cognitive uncertainty). Δεν
έχουμε, με άλλα λόγια, δυνατότητα άλλης πληροφόρησης σχετικής με την κοινωνική ταυτότητα και
τις αξίες του συνομιλητή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιδρούν στη συμπεριφορά του,
παρά μόνο βάσει αυτών που λέει.
1.3. Γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο
Τα ζητήματα των προκαταλήψεων και των στάσεων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων απέναντι
στην πρότυπη γλώσσα και τις αξίες του σχολείου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γενικότερα για
την εκπαίδευση. Ακολουθώντας τις επισημάνσεις του Ντάλτα (1997:297), μπορούμε σε γενικές
γραμμές να διακρίνουμε τρεις βασικές ομάδες μαθητών: α) όσους μετέχουν στο κοινωνιογλωσσικό
σύστημα αξιών του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας, β) όσους ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες
ισχυρών κοινωνικών δικτύων (κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, νέων, εθνοτικές κλπ) με
κοινωνιογλωσσικά συστήματα ανταγωνιστικά προς αυτό του σχολείου και γ) όσους έχουν
χαρακτηριστικά « σακάτηδων» (lames) (πρβλ. Labov, 1972β, Ντάλτας, 1997:286 κ.ε.), δηλαδή
παιδιά που για διάφορους λόγους (π.χ. φοβίες, ιδιοσυγκρασία), μεταξύ των οποίων και η φιλοδοξία
(των γονιών τους) για την ανοδική κοινωνική τους κινητικότητα, δεν συμμετέχουν στις
δραστηριότητες της ανταγωνιστικής- προς την κυρίαρχη- κοινωνικής ομάδας από την οποία
προέρχονται.
Κατά τον Ντάλτα ( 1997:298) ένα σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για την
ύπαρξη των παραπάνω και πιθανώς και άλλων κατηγοριών μαθητών, καθώς και για τα διαφορετικά
κοινωνιογλωσσικά συστήματα με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι μαθητές όταν πρωτοέρχονται στο
σχολείο. Αυτό όμως που συμβαίνει συνήθως είναι ότι το σχολείο είναι έτοιμο να ασχοληθεί κυρίως
με τη μόρφωση των παιδιών της ομάδας α, όσων ήδη γνωρίζουν την πρότυπη εθνική γλώσσα και το
σύστημα αξιών με το οποίο είναι συναρτημένη. Θεωρεί μάλιστα ότι όσοι μαθητές είναι μέτοχοι
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άλλου κοινωνιογλωσσικού συστήματος αποτελούν απόκλιση ή πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μη
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δική τους πρόοδο. Το σημερινό σχολείο είναι επίσης σε θέση να
μορφώσει και τους «σακάτηδες» με κοινωνικές φιλοδοξίες (ομάδα γ), όχι επειδή μπορεί να
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τις ιδιομορφίες της κατηγορίας αυτής, αλλά επειδή αυτά τα
παιδιά, λόγω του προσανατολισμού τους προς το κοινωνιογλωσσικό σύστημα αξιών της ευρύτερης
κοινωνίας που υιοθετείται πλήρως από το σχολείο, καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου
να μειώσουν το χάσμα ανάμεσα στο σύστημα αξιών από το οποίο προέρχονται και στο οποίο
προσβλέπουν. Θεωρείται μάλιστα ότι έχουν πολλές πιθανότητες να τα καταφέρουν στο σχολείο, είτε
επειδή τα έχει απορρίψει η κοινωνική ομάδα προέλευσής τους είτε επειδή την έχουν απορρίψει αυτά:
και στις δύο περιπτώσεις, η σχολική πρόοδος είναι συχνά ο μόνος τρόπος που διαθέτουν για να
ολοκληρωθούν και να κερδίσουν κοινωνική αναγνώριση.
Τέλος, υπάρχει και η ομάδα β των μαθητών οι οποίοι προσέρχονται στο σχολείο όχι ως άτομα
αλλά ως μέλη συνεκτικών ομάδων με ανταγωνιστικά κοινωνιογλωσσικά συστήματα προς αυτό του
σχολείου. Τα παιδιά αυτά συνήθως δεν είναι διατεθειμένα να λειτουργήσουν ως tabula rasa για τις
κοινωνιογλωσσικές εγγραφές που προβάλλει το σχολείο. Μπορεί να αντιλαμβάνονται τις προοπτικές
που ανοίγει η υιοθέτηση των αξιών και της γλώσσας του σχολείου, στοιχείων που σύμφωνα με τον
Bourdieu (1999) λειτουργούν ως πολιτισμικό κεφάλαιο, κατ’ αναλογία με το οικονομικό κεφάλαιο,
καθώς αποτελούν διαβατήριο για επαγγέλματα και θέσεις επιρροής και εξουσίας. Ταυτοχρόνως όμως
φαίνεται να γνωρίζουν ότι τα ίδια είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τις προοπτικές αυτές
λόγω της στιγματισμένης κοινωνικής τους προέλευσης. Άλλωστε, η υιοθέτηση των αξιών του
σχολείου συνεπάγεται την απώλεια της δικής τους ταυτότητας και τη διαμόρφωση των
χαρακτηριστικών κοινωνικών «σακάτηδων». Επιπλέον, το καλυμμένο γόητρο των αξιών της ομάδας
στην οποία ανήκουν συχνά είναι ιδιαίτερα ισχυρό ώστε κάποια από τα παιδιά αυτά να θεωρούν
αδιανόητη προδοσία το να τεθούν υπό το εμφανές γόητρο της γλώσσας και του συστήματος αξιών
του σχολείου.
Έχοντας ως βάση τα παραπάνω υποστηρίζεται ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να αναπτύξει
διαφοροποιημένη στρατηγική ανάλογα με τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των
μαθητών που υποδέχεται. Ενιαίος τους στόχος πρέπει να είναι η ενσωμάτωση (όχι η αφομοίωση)
όλων των μαθητικών κατηγοριών στην ευρύτερη κοινωνία, χωρίς να χάνεται η διαφορά της κάθε
κατηγορίας και χωρίς να μετασχηματίζεται η διαφορά σε ανισότητα με αποτέλεσμα την
περιθωριοποίηση ορισμένων κατηγοριών. Το σχολείο, σύμφωνα με την Φραγκουδάκη (1987β:190143 πρέπει να απαλλαγεί από την αρνητική (μη επιστημονική) στάση απέναντι στις «μειωμένου
κύρους» γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες των μαθητών και να ενημερωθεί σχετικά με το τι
είναι οι ποικιλίες αυτές, σύμφωνα με τα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας, δεν είναι
κατά κανέναν τρόπο κατώτερες. Διαθέτουν υψηλό βαθμό οργάνωσης και είναι δυνάμει κατάλληλες
για τη διατύπωση οποιουδήποτε νοήματος.
Η γνώση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι οι γλωσσικές
προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις γλωσσικές και πολιτισμικές καταβολές των
μαθητών τους παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επίδοση των τελευταίων και οδηγούν στη
λεγόμενη «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» (self- fulfilling prophecy, Hudson, 1980:209). Ορισμένα
παιδιά έρχονται στο σχολείο μιλώντας μια γλωσσική ποικιλία που θεωρείται από την ευρύτερη
κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς υποδεέστερη. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί ότι
μεταξύ των υποχρεώσεών τους είναι να υποδεικνύουν στα παιδιά το ανορθόδοξο της χρήσης μη
πρότυπων γλωσσικών μορφών και να τα ωθεί στην αντικατάστασή τους από τις πρότυπες γλωσσικές
μορφές. Παράλληλα, η μη πρότυπη γλώσσα των παιδιών οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε αρνητικές
εντυπώσεις για τη νοημοσύνη των παιδιών και τις γενικότερες ικανότητές τους. Οι εντυπώσεις αυτές
πολλές φορές αποδεικνύονται καθοριστικές όσον αφορά την επακόλουθη αρνητική συμπεριφορά
των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά. Φυσική συνέπεια είναι τα παιδιά να αποκτούν αρνητική
εικόνα για τον εαυτό τους, να αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή να αποφασίζουν να μη
συμμορφωθούν. Καταβάλλουν έτσι μειωμένη ή μηδενική προσπάθεια έχοντας πειστεί ότι
ματαιοπονούν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουν τα παιδιά αυτά χαμηλές επιδόσεις. Μόνο που
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι χαμηλές προσδοκίες των δασκάλων τους που οδηγούν τα
παιδιά σε χαμηλές επιδόσεις. Αντίθετα απ’ ότι συνήθως συμβαίνει, το βάρος της σχολικής αποτυχίας
δεν πρέπει να πέφτει στο παιδί, αλλά να αναζητούνται τα αίτιά της στο ίδιο το σχολικό σύστημα, το
οποίο πρέπει να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι η οικεία γλωσσική ποικιλία του παιδιού πρέπει να
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αξιοποιείται. Δηλαδή όχι μόνο να απορρίπτεται αλλά, αντίθετα, να χρησιμοποιείται ως βάση για τη
διδασκαλία της πρότυπης γλώσσας.
2. Η Έρευνα
Προκειμένου να μελετήσουμε στην πράξη όσα συζητάμε σχετικά με τις κοινωνικές προεκτάσεις της
διγλωσσίας στο δημοτικό σχολείο πραγματοποιήσαμε έρευνα σε δημοτικά σχολεία της περιοχής του
Βόλου. Ως μέσο συλλογής δεδομένων στην έρευνα επιλέξαμε την ημι-δομημένη συνέντευξη.
2.1. Δείγμα
Με δεδομένο το γεγονός ότι η επαφή των γλωσσών και των πολιτισμών αφορά πλέον την
πλειοψηφία των σχολείων της χώρας μας αναζητήσαμε το δείγμα μας στα δημοτικά σχολεία της
ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αλλοδαπούς μαθητές που να έχουν
γεννηθεί στη χώρα καταγωγής τους και να διατηρούν επαφές με αυτή: να την επισκέπτονται, να
γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, να συναναστρέφονται αλλοεθνείς τους. Ακόμα, μεριμνήσαμε
ώστε τα παιδιά να μη φοιτούν όλα στο ίδιο σχολείο αλλά να κατοικούν σε διαφορετικές περιοχές του
Βόλου.
Η συνέντευξη αφορούσε τα παιδιά καθώς και τους γονείς τους. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών
που έλαβαν τελικά μέρος είναι επτά (7) εκ των οποίων τα 2 φοιτούσαν σε σχολείο το κέντρου του
Βόλου, τα 2 σε σχολείο των Άνω Λεχωνίων (περιοχή στα περίχωρα του Βόλου) και τα υπόλοιπα 3
στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο της Πορταριάς Πηλίου (χωριό της ευρύτερης περιοχής).
2.2. Θεματικές περιοχές
Συνοπτικά, οι θεματικές περιοχές που εξετάστηκαν μέσω των συνεντεύξεων είναι οι ακόλουθες.
Για τα παιδιά:
• Σχέσεις με τους συμμαθητές τους στο σχολείο.
• Απόψεις τους για το σχολείο και την αντιμετώπιση που δέχονται από αυτό.
• Σχέσεις με τους συμμαθητές τους εκτός σχολείου.
• Γλωσσική προτίμηση (στο σπίτι, με τον καλύτερό τους φίλο, μπροστά σε αλλοεθνείς
συμμαθητές)
• Συμμαθητές και χώρα καταγωγής τους (αν μιλάν για τις εκεί εμπειρίες τους αν οι φίλοι τους
ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό της χώρας τους)
• Στάσεις και απόψεις των συμμαθητών τους για τους ίδιους.
Για τους γονείς:
• Σχέσεις τους με τους φίλους των παιδιών τους και τις οικογένειες αυτών.
• Προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι ίδιοι και τα παιδιά τους όταν πρωτοήρθαν,
προβλήματα που τους έχουν δηλώσει τα παιδιά τους πως αντιμετωπίζουν στο σχολείο
εξαιτίας της καταγωγής τους και ποιος πιστεύουν ότι ευθύνεται
• Στάσεις τους απέναντι στα μαθήματα.
• Απόψεις τους για την ελληνική εκπαίδευση και τις τάξεις υποδοχής (εφόσον τα παιδιά τους
έχουν παρακολουθήσει τέτοια).
• Γλωσσική προτίμηση (ποια γλώσσα χρησιμοποιούν στο σπίτι με τα παιδιά τους, ποια θα
ήθελαν αυτοί να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους)
• Στάσεις απέναντι σε άλλα ενδιαφέροντα και ασχολίες των παιδιών τους.
3. Αποτελέσματα
3.1. Αναφορικά με τα παιδιά
Στις συζητήσεις μας με τα παιδιά προέκυψαν θέματα σχετικά με την καθημερινή τους ζωή, όπως τα
παιχνίδια που προτιμούν και οι εξωσχολικές παρέες τους, τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιον από
τους παραπάνω βασικούς θεματικούς άξονες και δεν αποτελούν αμιγώς προεκτάσεις της διγλωσσίας
τους, ωστόσο, θα μπορούσαν να μας προσφέρουν συμπληρωματική βοήθεια στη σύνθεση του «
προφίλ» των δίγλωσσων αυτών μαθητών.
Το δείγμα μας αποτελείται από 7 αγόρια και όλα όπως ήταν αναμενόμενο απάντησαν πως τον
ελεύθερο χρόνο τους καθώς και στα διαλείμματα παίζουν ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και
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γενικότερα τα αθλήματα αποτελεί επιπλέον και τον τομέα όπου τα περισσότερα διακρίνονται. Στην
ερώτησή μας για το αν υπάρχει κάποιος τομέας στον οποίο να ξεχωρίζουν και οι συμμαθητές τους να
το αναγνωρίζουν η πλειονότητα των αγοριών απάντησε πως είναι πολύ καλοί στην μπάλα και στα
αθλήματα γενικότερα (π.χ. ο Φραντζέσκο είπε στο τρέξιμο). Ο μόνος που απάντησε πως ξεχώρισε
κάποια στιγμή για κάτι άλλο ήταν ο Αντώνης, ο οποίος είναι πολύ καλός μαθητής και διακρίθηκε για
τις επιδόσεις του στην ιστορία (οι συμμαθητές του τον χειροκρότησαν). Ωστόσο, ο ίδιος έχει ως
χόμπι το ποδόσφαιρο και μάλιστα τα απογεύματα παίζει σε ομάδα τοπικού αθλητικού συλλόγου, του
Ολυμπιακού Βόλου. Εξάγουμε ,επομένως, πως ο χώρος της γυμναστικής, και ειδικότερα το
ποδόσφαιρο, χορηγεί ευκαιρίες στους δίγλωσσους μαθητές για διάκριση και αναγνώριση, τα οποία
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αποδοχή τους από τους υπόλοιπους και την ομαλότερη ένταξή
τους στο κοινωνικό σύνολο. Πέρα από το ποδόσφαιρο τα παιδιά, με εξαίρεση τον Αντώνη που
πήγαινε κολυμβητήριο και το Δημήτρη που ασχολείται με τη μουσική (μαθαίνει να παίζει κιθάρα),
συνήθως δεν έχουν άλλες εξωσχολικές ασχολίες και χόμπι.
Μέσα από τις συζητήσεις μας διαφάνηκε ακόμα πως τα περισσότερα παιδιά διατηρούν
εξωσχολικές παρέες οι οποίες αποτελούνται από ομοεθνείς φίλους του, που άλλες φορές έχουν την
ίδια ηλικία με αυτούς και άλλες όχι. Τα παιδιά αυτά κατά κύριο λόγο μένουν στην ίδια γειτονιά είτε
συνδέονται με σχέσεις συγγένειας. Η γλώσσα που μιλούν, ωστόσο, δεν είναι πάντα η μητρική τους.
Άλλες παρέες επιλέγουν ως γλώσσα τα αλβανικά, άλλες τα ελληνικά και άλλες και τις δύο. Πάντως
όλα τα παιδιά έχουν συνάψει σχέσεις με ομοεθνείς τους, πέρα από το σχολείο.
Αν θέλαμε να διατυπώσουμε κάποια συνολικά συμπεράσματα από την παραπάνω ανάλυση θα
λέγαμε πως τα παιδιά, όσον αφορά τη γλωσσική προτίμηση τους, χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα
στο σπίτι με τους γονείς τους, ενώ στο σχολείο κάνουν χρήση αποκλειστικά της ελληνικής γλώσσας.
Η διγλωσσία τους δεν αξιοποιείται πουθενά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τα αδέρφια τους, αν
υπάρχουν, και με τους ομοεθνείς φίλους τους κάνουν χρήση και των δύο γλωσσών. Όταν είναι
μπροστά σε άλλους, όμως, μιλούν κατά κύριο λόγο στα ελληνικά.
Οι σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους είναι σε γενικές γραμμές καλές. Όλα τα παιδιά παίζουν
με τους συμμαθητές τους στα διαλείμματα και όταν αυτοί διοργανώνουν σπίτια τους γιορτές είναι
καλεσμένοι. Οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί σπίτια φίλων τους και αντίστοιχα έχουν δεχθεί στο
δικό τους σπίτι τους συμμαθητές τους. Οι μόνες εξαιρέσεις όσον αφορά τα σπίτια φίλων
παρατηρούνται, όπως μας δήλωσαν, λόγω του φόβου των γονιών για τα άγνωστα άτομα που
ενδέχεται να συναντήσει εκεί το παιδί τους.
Όλα τα παιδιά τους δείγματός μας επισκέπτονται την χώρα καταγωγής τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα και συνηθίζουν να μιλούν γι΄ αυτή στους φίλους τους όταν επιστρέφουν. Ακόμα, όλα τα
παιδιά θεωρούν ότι το ελληνικό σχολείο τους παρέχει ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους για ανέλιξη
και δηλώνουν πως αντιμετωπίζονται ισότιμα από τους εκπαιδευτικούς (οι εξαιρέσεις που
αναφέρθηκαν δε σχετίζονται με την καταγωγή των παιδιών).
Όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαφορετική εθνοτική τους προέλευση θα
λέγαμε πως πλέον δεν είναι έντονα. Οι εμπαιγμοί που παρατηρούνταν για τα πρόσωπά τους ήταν
φαινόμενο κυρίως των πρώτων χρόνων παραμονής τους στη χώρα. Ανάλογα φαινόμενα
παρατηρούνται αποσπασματικά βέβαια μέχρι σήμερα, ωστόσο είναι μικρότερης έκτασης και
έντασης.
3.2. Αναφορικά με τους γονείς
Σχετικά με τις σχέσεις των γονιών με τους φίλους των παιδιών τους και τους γονείς των συμμαθητών
τους θα λέγαμε πως αυτές δεν είναι ιδιαίτερα στενές. Οι γονείς, πέρα από σπάνιες εξαιρέσεις, δεν
έχουν πρόβλημα τα παιδιά τους να επισκέπτονται σπίτια φίλων ή οι ίδιοι με τη σειρά τους να καλούν
σπίτι τους φίλους των παιδιών τους. Βασική προϋπόθεση για τους περισσότερους είναι να γνωρίζουν
τις οικογένειες των οποίων το σπίτι επισκέπτεται το παιδί τους. Με αυτό ακριβώς το θέμα έχουν να
κάνουν και όσες εξαιρέσεις παρατηρούνται καθώς οι γονείς των αλλοδαπών παιδιών στην
πλειονότητά τους νιώθουν ανασφάλεια εξαιτίας του ότι βρίσκονται σε μια ξένη χώρα χωρίς
συγγενικά τους πρόσωπα να τους στηρίζουν.
Όσον αφορά τα μαθήματα και τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών όλοι θεωρούν σημαντικό τα
παιδιά τους να τα πηγαίνουν καλά στα μαθήματα καθώς θεωρούν πως το γεγονός αυτό αποτελεί
κατά κάποιο τρόπο το διαβατήριό τους για να εισέλθουν και να αναγνωριστούν σε ένα δεύτερο
επίπεδο στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Όλοι έχουν επαφή με το σχολείο και ενημερώνονται για
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την πρόοδο των παιδιών τους, ωστόσο, λίγοι έχουν το χρόνο να ασχοληθούν σε καθημερινή βάση με
το αν τα παιδιά τους είναι διαβασμένα.
Στο σπίτι τους μιλούν όλοι αλβανικά, τη μητρική τους γλώσσα, την οποία φοβούνται μη
ξεχάσουν τα παιδιά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πατέρες προσπαθούν να μιλούν στα παιδιά τους
τα ελληνικά προκειμένου να τα βοηθήσουν να συνηθίσουν τη νέα γλώσσα. Στην πλειονότητα των
οικογενειών οι άντρες έχουν έρθει νωρίτερα στη χώρα ενώ οι γυναίκες τους δε γνωρίζουν καλά την
ελληνική γλώσσα καθώς συναναστρέφονται λιγότερο με μη αλλοδαπά άτομα.
Για την μοναδική περίπτωση από τα παιδιά που μιλήσαμε που παρακολουθούν τάξη υποδοχής οι
απόψεις των γονιών ήταν θετικές και οι ίδιοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δηλώνουν
γενικά όλοι οι γονείς για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Συνοψίζοντας τα όσα μας είπαν για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά τους στο
σχολείο εξαιτίας της αλλοδαπής καταγωγής τους θα λέγαμε πως σχεδόν όλα τα παιδιά
αντιμετώπισαν σε κάποια στιγμή του σχολικού τους βίου φαινόμενα ρατσισμού. Σε άλλες
περιπτώσεις ήταν πιο έντονα και σε άλλες πιο ασθενή. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα παιδιά δε
διστάζουν να μαλώσουν με τους συμμαθητές τους και συχνά το καταγγέλλουν στους γονείς τους. Η
άποψη των περισσοτέρων είναι πως τα παιδιά τους δε θα πρέπει να δίνουν σημασία στα λόγια των
άλλων παιδιών διότι δεν έχουν βάση και ακόμα πως πρέπει τα παιδιά τους να αποφεύγουν τους
καβγάδες για τέτοιου είδους ζητήματα. Για τα φαινόμενα αυτά, όταν παρατηρούνται, οι
περισσότεροι θεωρούν πως ευθύνονται οι οικογένειες των παιδιών που εκδηλώνουν τέτοιες στάσεις
καθώς συχνά οι γονείς μεταφέρουν δικές τους απόψεις στα παιδιά και τα επηρεάζουν.
Τέλος, σχετικά με τα άλλα χόμπι και τις δραστηριότητες των παιδιών, θα μπορούσαμε να πούμε
πως οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να έχουν και άλλα ενδιαφέροντα και τα στηρίζουν εφόσον
έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.
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Abstract
This paper is to examine the attitudes and practices on child bilingualism of eight Albanian parents of
primary school children in Kavala. Bilingualism is rarely discussed with teachers, but it is a matter of
great concern to parents, who have positive attitudes about it, although these are usually not
accompanied by similar practices. It seems that language shift cannot be avoided as long as the
Albanian language remains out of school life or any other form of language education.
Περίληψη
Οι στάσεις των γονέων για την παιδική διγλωσσία παίζουν σημαντικό ρόλο για τις πρακτικές σχετικά
με την ανάπτυξή της. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι στάσεις και οι πρακτικές για τη
διγλωσσία οχτώ Αλβανών γονέων, τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της Καβάλας.
Συγκεκριμένα ελέγχεται η αξία που αποδίδεται στις δύο γλώσσες, στη διγλωσσία ως γλωσσική
κατάσταση και ο τρόπος που πιστεύουν ότι επηρεάζεται η ζωή των παιδιών. Οι πρακτικές αφορούν
τη γλωσσική χρήση στην ενδο-οικογενειακή επικοινωνία και άλλους τρόπους για τη γλωσσική
διατήρηση. Η διγλωσσία απασχολεί έντονα τους γονείς, που έχουν θετικές στάσεις γι’ αυτή, οι
οποίες δε συνοδεύονται από ικανοποιητικές πρακτικές. Φαίνεται πως η πορεία προς τη γλωσσική
μετατόπιση θα συνεχίζεται όσο τα αλβανικά μένουν έξω από το σχολείο ή άλλη μορφή εκπαίδευσης.
1. Εισαγωγή
Όπως αναφέρει ο Γογωνάς (2010: 28-30) οι γονείς αλβανικής καταγωγής, δείχνουν θετικές στάσεις
για τη διατήρηση των αλβανικών, που δε συνοδεύονται συνήθως από ικανοποιητικές πρακτικές, με
αποτέλεσμα τη γλωσσική μετατόπιση στη νέα γενιά. Η Μαλιγκούδη (2010: 64) υποστηρίζει πως τα
παιδιά μπορεί να έχουν χαμηλή επάρκεια στα αλβανικά ακόμη κι όταν οι γονείς χρησιμοποιούν τη
γλώσσα. Ωστόσο, ο ρόλος των γονέων παραμένει σημαντικός για την παιδική διγλωσσία. Στη
συγκεκριμένη έρευνα διερευνώνται οι σχετικές στάσεις και πρακτικές Αλβανών γονέων που ζουν
στην Ελλάδα.
2. Μεθοδολογία έρευνας
2.1. Σκοπός και στόχοι
Η έρευνα κινείται σε δύο άξονες: α) τις στάσεις και β) τις πρακτικές των γονέων για τη διγλωσσία.
Τίθενται τα ερωτήματα:
• Τι πιστεύουν οι γονείς για τη διγλωσσία και τα αποτελέσματά της στη ζωή των παιδιών;
• Πόσο σημαντική θεωρούν τη διατήρηση των αλβανικών;
• Πώς εκφράζουν έμπρακτα τις στάσεις τους;
• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις πρακτικές τους;
2.2. Μεθοδολογικό εργαλείο
Για τη συλλογή δεδομένων έγιναν ημιδομημένες συνεντεύξεις, ατομικές ή ανά ζεύγος. Για την
ανάλυση της γλωσσικής χρήσης στην οικογένεια, όσοι/ες έδωσαν συνέντευξη ατομικά, παρείχαν
πληροφορίες για τους/τις συζύγους που δε συμμετείχαν. Οι συνεντεύξεις έγιναν το 2011 στην
Καβάλα. Φιλοξενήθηκαν στα σχολεία ή στα σπίτια των παιδιών.
2.3. Δείγμα
Συμμετείχαν 8 Αλβανοί γονείς (4 άνδρες, 4 γυναίκες) σε 6 οικογένειες, με 7 παιδιά που φοιτούσαν
εκείνη την περίοδο σε τρία δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας: 4ο Δ.Σ., 9ο Δ.Σ.
και Δ.Σ. Γραβούνας-Γέροντα-Ζαρκαδιάς. Οι περισσότεροι/ες είναι νέοι/ες (36-55 ετών). Οι μισοί/ές
έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αλβανία, 3/8 τη βασική (8ετή) εκπαίδευση
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και ένας σπούδασε στο πανεπιστήμιο. Οι άντρες είναι εργάτες. Μόνο οι μισές γυναίκες εργάζονται
(περιστασιακά). Ζουν στην Ελλάδα πάνω από 5 χρόνια και το συνηθέστερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν είναι οικονομικό. Τα 5/6 των οικογενειών επιθυμούν μόνιμη εγκατάσταση, σε
αντίθεση με την άποψη ότι Αλβανοί/ίδες μετανάστες/ριες έχουν προσωρινή παραμονή στην Ελλάδα,
όπως αναφέρει ο Νικολάου (2000: 32).
3. Αποτελέσματα
3.1. Στάσεις
Ορισμός της διγλωσσίας
Οι γονείς δυσκολεύονται να ορίσουν τη διγλωσσία. Στηρίζονται στις οικογενειακές εμπειρίες και
τη συσχετίζουν με τη μετανάστευση. Τη συνδέουν με την καταγωγή των γονέων, τη γλωσσική
επάρκεια ή με την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης. Αν και η γλωσσική επάρκεια τους απασχολεί,
συνήθως δεν τους περιορίζει, καθώς η πλειοψηφία αναγνωρίζει τη σχέση της διγλωσσίας με τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών:
Ιλίρ: Δεν είναι απλά να ξέρει να μιλάει […] Έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι μαθαίνεις και δύο
κουλτούρες, όχι μόνο σαν παπαγάλος.
Έτσι, σχεδόν όλοι/ες χαρακτηρίζουν τα παιδιά ως δίγλωσσα, με εξαίρεση έναν πατέρα που θεωρεί
απαραίτητο το γραπτό λόγο στις δύο γλώσσες.
Αξία της διγλωσσίας
Οι γονείς προτιμούν τη διγλωσσία από τη μονογλωσσία, όπως σε προηγούμενες έρευνες
(Michail, 2009: 551, Γογωνάς, 2010: 30, Γκαϊνταρτζή, 2011: 23). Διακρίνονται δύο ομάδες: η
πρώτη (3/8) έχει θετική στάση για την πολυγλωσσία γενικά. Στη δεύτερη (5/8) αναφέρονται
συγκεκριμένα τα ελληνικά και τα αλβανικά (θετική στάση για τη διγλωσσία).
Σύμφωνα με το δείγμα η διγλωσσία διασφαλίζει τη διατήρηση της γλώσσας των γονέων (Γ1), που
έχει αξία από μόνη της. Η εκμάθηση της ελληνικής (Γ2) θεωρείται δεδομένη. Η διγλωσσία μπορεί να
διευρύνει τους πολιτισμικούς ορίζοντες και την επικοινωνία. Θεωρείται συχνά ως πηγή μορφωτικού
κεφαλαίου, με ό,τι συνεπάγεται για το ρόλο των παιδιών στην κοινωνία. Τέλος κάποιοι πιστεύουν ότι
βελτιώνει τους ρυθμούς μάθησης:
Ντάσο: Κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο τα παιδιά μας σαν να κάνουν ένα χοπ! Μία βήμα πιο ψηλό
από πού ήμαστε εμείς σ’ αυτή την ηλικία, δικό του. Εμείς θυμόμαστε, λέμε «εμείς δεν το κάναμε έτσι,
αυτοί πώς φτάσαν μέχρι εδώ;».
Αξία των αλβανικών
Ο κυριότερος λόγος για τη διατήρηση της αλβανικής είναι η επικοινωνία με συγγενείς και
φίλους/ες από την Αλβανία:
Γιουλιάν: Πάνε στον παππού, στη γιαγιά, έχουν γνωστούς. Να μην τα ξέρουν; Κρίμα δεν είναι;
Είναι η γλώσσα των γονέων, που πρέπει να διατηρείται ούτως ή άλλως και λειτουργεί ως σύμβολο
καταγωγής και εθνικής ταυτότητας:
Ίνα: Πρέπει να ξέρει. Απ’ την Αλβανία είμαστε, δεν είμαστε Έλληνες. Εγώ σαν Ίνα δε λέω ποτέ «είμαι
Ελληνίδα». Είμαι Αλβανίδα, δεν μπορώ να το σβήνω.
Σπανιότερα αναφέρεται η Γ1 ως φορέας αλβανικής κουλτούρας ή ως μορφωτικό κεφάλαιο με
προστιθέμενη αξία, η χρησιμότητά της για αντικειμενικές ανάγκες στην Αλβανία (π.χ.
γραφειοκρατία), για τον πιθανό επαναπατρισμό των παιδιών ή για επικοινωνία με τους γονείς, αφού
οι περισσότεροι μιλούν ελληνικά ικανοποιητικά.
Αξία των ελληνικών
Τα ελληνικά έχουν λιγότερο συμβολικό και περισσότερο λειτουργικό χαρακτήρα για τις ανάγκες
των παιδιών στην Ελλάδα, στο παρόν και στο μέλλον: επικοινωνία με ελληνόφωνους/ες, ζωή στο
σχολείο, επαγγελματική αποκατάσταση. Αρκετές φορές έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα
αλβανικά:
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Ελληνικά πρέπει να γνωρίζει;
Κλαούντια: Φυσικά. Μπορώ να πω τα ελληνικά να τα ξέρει άπιαστα, πιο καλά απ’ τα αλβανικά.
Γιατί πιο πολύ θα την παίρνουνε στη δουλειά.
Σπάνια η θετική στάση για την ελληνική οφείλεται σε θαυμασμό για τη συγκεκριμένη γλώσσα ή
αποτελεί σύμβολο της εθνικής ταυτότητας των παιδιών:
Γιατί της χρειάζονται τα ελληνικά;
Ιλίρ: Αφού ζει εδώ στην Ελλάδα. Εδώ γεννήθηκε. Για την Ντρίτα εδώ είναι η πατρίδα της. Εδώ
μεγαλώνει.
Διγλωσσία στην αγορά εργασίας
Σύμφωνα με τη Φιλιππάρδου (1997: 184) η αξία μιας γλώσσας επηρεάζεται από την
«εμπορικότητά» της. Αν και το δείγμα θεωρεί τη διγλωσσία προσόν στην εύρεση εργασίας, οι
μισοί/ές πιστεύουν ότι αυτό δεν ισχύει για τα αλβανικά, που στην Ελλάδα έχουν χαμηλή ζήτηση:
Να βρουν δουλειά είναι πιο εύκολο οι δίγλωσσοι στην Ελλάδα;
Γιουλιάν: Αναλόγως τι γλώσσα ξέρουν. Αν ξέρουν αγγλικά είναι πιο εύκολο. Αν ξέρουν αλβανικά
σιγά… ποιος παίρνει κανένας, αν ξέρω εγώ αλβανικά… το νοιάζει το άλλο;
Οι υπόλοιποι/ες (4/8) νομίζουν πως η διγλωσσία από μόνη της δεν επηρεάζει το επαγγελματικό
μέλλον, αλλά η κοινωνική-οικονομική θέση ή η καταγωγή των δίγλωσσων μεταναστών/ριών.
Στην πρώτη περίπτωση οι εργαζόμενοι/ες λόγω χαμηλής κοινωνικής-οικονομικής θέσης δε
διεκδικούν ίσα εργασιακά δικαιώματα με εκείνα των Ελλήνων/ίδων, με θετικά αποτελέσματα στην
αγορά εργασίας:
Ιλίρ: Αυτοί που ξέρουν δύο γλώσσες όπως είμαστε εμείς, είναι που βρίσκουμε δουλειά, γιατί δεν τα
γυρεύουμε όλα τα δικαιώματά μας. Δεν έχει να κάνει καθόλου η γλώσσα.
Στη δεύτερη περίπτωση η διγλωσσία μπορεί να σταθεί ως αφορμή για την εκδήλωση ρατσιστικής
συμπεριφοράς, φανερώνοντας την καταγωγή:
Κλαούντια: Χμ… δεν έχει να κάνει με τη διγλωσσία αυτό. Αυτό άμα υπάρχει ρατσισμός, άμα υπάρχει
κάτι… το εμποδίζει μπορώ να πω.
Ο Gogonas (2007: 97) αναφέρει πως η οικονομική και εργασιακή κατάσταση των Αλβανών/ίδων
στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, αλλά το δείγμα υποστηρίζει πως οι εργαζόμενοι/ες εξακολουθούν να
διαφέρουν με βάση την καταγωγή.
Σχέση γονέων – παιδιών
Όσο αφορά τη σχέση τους με τα παιδιά, κανείς στο δείγμα δεν κρίνει τη διγλωσσία αρνητικά.
Στηριζόμενοι/ες στο ζήτημα της μεταξύ τους επικοινωνίας, που είναι το σημαντικότερο, χωρίζονται
σε δύο ομάδες:
Πρώτη (4/8) – η διγλωσσία δεν έχει καμία επίδραση.
Ούτε η χαμηλή επάρκεια των παιδιών στα αλβανικά ούτε εκείνη των γονέων στα ελληνικά μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση τους:
Ιλίρ: Μπορούμε να συνεννοηθούμε και το νιώθουμε και στα ελληνικά και στα αλβανικά όταν μιλάμε.
Δεύτερη (4/8) – η διγλωσσία επιδρά θετικά
Αναφέρονται στη διατήρηση της Γ1, που βελτιώνοντας την επικοινωνία ενισχύει τους
οικογενειακούς δεσμούς.
Από την άλλη όταν τα παιδιά ζητούν βοήθεια για σχολικά μαθήματα ή μιλούν ελληνικά στο
σπίτι, τα διδάσκουν στους γονείς, γεγονός που κρίνεται θετικά από τους ίδιους. Έτσι τους μεταδίδουν
την ελληνική γλώσσα, το εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό. Θα λέγαμε ότι αναλαμβάνουν
ρόλους ενηλίκων, όπως δείχνουν άλλες έρευνες (Orellana, Ek, Hernandez, 1999: 119-124), με
αποτελέσματα που δεν μπορούν να προβλεφτούν με ασφάλεια, όσο αφορά τη σχέση με τους γονείς.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς οι γονείς διαχειρίζονται παιδαγωγικά το θέμα. Σύμφωνα με τον
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Ντάσο μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά κερδίζουν το θαυμασμό των γονέων και τη θέση τους ως ισότιμα
μέλη της οικογένειας:
Η διγλωσσία τη σχέση σας την κάνει καλύτερη, χειρότερη ή δεν έχει σημασία;
Ντάσο: Εμείς σαν οικογένεια έχουμε από κομουνισμό σύστημα. […] Γνώση σαν πατέρα και μητέρα δεν
έχουμε για το καπιταλισμό. Αυτοί να μας δώσουν και σ’ εμάς να μάθουμε τι είναι καπιταλισμό, με
γνώση. [...] Εάν κάνουμ' λάθος να μας διορθώνει το παιδί. [...] Μαθαίνουμ πολλά πράματα απ’ τα
παιδιά.
Διγλωσσία στο σχολείο
Ανάλογα με τις κρίσεις τους σχετικά με τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και το βαθμό
ικανοποίησής τους από το σχολείο, οι γονείς χωρίζονται σε τρεις ομάδες:
1) οι ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών δε διαφέρουν από των μονόγλωσσων. Το σχολείο
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά (2/8).
2) Οι ανάγκες των δίγλωσσων διαφέρουν, αλλά καλύπτονται (2/8).
3) Οι ανάγκες των δίγλωσσων διαφέρουν, αλλά δεν καλύπτονται (4/8).
Τέτοιες ανάγκες είναι η ενίσχυση των ελληνικών ή η διδασκαλία των αλβανικών:
Τζέσικα: Τα παιδιά θέλουν να ξέρουν και τη γλώσσα. Προπαντός όταν πήγαμε εκεί νιώθανε
άχρηστους… όταν δε μιλήσαν και βλέπαν ανθρώπους που γελάνε με το άλλο, όταν δε μιλάνε καλά εκεί
πέρα. […] Τα παιδιά είδα πως θέλουν να ξέρουν παραπάνω.
Άλλη διαφορά που εντοπίζεται στα δίγλωσσα παιδιά είναι η εκτίμηση μίας μητέρας πως η
εκμάθηση δύο γλωσσών είναι βαρύ φορτίο εργασίας. Τέλος δύο γονείς πιστεύουν πως τα δίγλωσσα
παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα από τα μονόγλωσσα.
Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως η διγλωσσία δεν επηρεάζει τη σχολική ζωή, εννοώντας συνήθως
«δεν ενοχλεί». Πάντως η σχολική επιτυχία προβάλλεται ως σπουδαιότερη προτεραιότητα για τη ζωή
των παιδιών, σε αντίθεση με την άποψη πως οι αλλοδαποί/ές δεν έχουν υψηλές προσδοκίες για τα
παιδιά τους, όπως παρατηρεί ο Νικολάου (2000: 55):
Ντάσο: Εμείς θέλουμε να σπουδάζουμε τα παιδιά, να έχουνε μεγάλη γνώση, να βάλουν στη ζωή του
αυτό το μεγάλο λέξη που έχει πει ο Αριστοτέλη: «το σχολείο είναι το δεύτερο ήλιο για τους άνθρωπους»
και προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μήνα τα παιδιά να πάνε καλά, να έχουνε γνώση. Όσο
γνώση έχει πιο καλύτερα είναι. Και για την εαυτό του και για την περιβάλλο, για την κοινωνία, για όλα.
Ωστόσο η εικόνα της ιδανικής εκπαίδευσης μπορεί να διαφέρει αρκετά σε κάθε οικογένεια. Η
πλειοψηφία δείχνει ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού σχολείου. Δύο μητέρες
θέλουν ένα σχολείο πιο απαιτητικό από τα παιδιά, αλλά οι περισσότεροι/ες εκτιμούν πιο πολύ
τους/τις εκπαιδευτικούς της Ελλάδας από της Αλβανίας:
Ντάσο: Εδώ είναι πάρα πολύ χαλαροί το σύστημα. Κι εδώ έχει δάσκαλοι… τους δάσκαλους εμείς τον
αγαπάμε επειδή να μας βλέπει με τα μάτια του τα παιδιά. Εκεί ήταν αλλιώς. Γι’ αυτό λέω εγώ ότι είναι
πιο καλύτερα.
Ο ρατσισμός στο σχολείο αναφέρεται μόνο από δύο μητέρες: η πρώτη μιλά για ρατσισμό μεταξύ
παιδιών, η δεύτερη για ρατσιστική συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού στο παρελθόν (στέρηση
βράβευσης).
Σύμφωνα με το Νικολάου (2000: 56) ο ρόλος του κράτους σε θέματα παιδείας, υγείας κ.λπ. στη
χώρα καταγωγής διαμορφώνει ως ένα βαθμό τη στάση των γονέων για τέτοια ζητήματα στην
Ελλάδα. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται, καθώς η προηγούμενη εμπειρία στην Αλβανία επηρεάζει τις
απόψεις τους για την εκπαίδευση:
Ντάσο: Πάνε εκδρομή πληρώνουν, τα πετρέλαια πληρώνουν, γιατί; Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Αυτό τα
εξόδα καλύτερα είναι για να το σκέπτε το κράτος.
Οι εκπαιδευτικοί για τη διγλωσσία
Αρκετοί γονείς δε γνωρίζουν την άποψη των δασκάλων των παιδιών τους για τη διγλωσσία ή
πιστεύουν ότι δεν παίζει ρόλο στη σχολική ζωή. Οι υπόλοιποι/ες εκτιμούν πως οι εκπαιδευτικοί
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έχουν θετική στάση, επειδή δεν έχουν δείξει το αντίθετο ή επειδή έχουν συζητήσει μαζί τους το θέμα
ή οργάνωσαν σχετικές δραστηριότητες στην τάξη (σπάνια):
Ιλίρ: Το βλέπει σαν κάτι καλό. Γιατί στα μαθήματα το έχει πει «θα μου φέρεις μερικές λέξεις, θα μου το
γράφεις στα αλβανικά».
Σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες (Orellana, Ek, Hernandez, 1999: 119-124) μόνο μία μητέρα
αναφέρει πως ο δάσκαλος αποτρέπει τη χρήση της Γ1 στο σπίτι:
Έχετε μιλήσει για το ποια γλώσσα πρέπει να μιλάτε στο σπίτι με τον Αρντιάν;
Ίνα: Λέει «εσείς πρέπει να μιλάτε μόνο ελληνικά». Τα λέει συχνά. Αλλά δε γίνεται. Όταν νευριάζω δεν
μπορώ να μιλάω ελληνικά, μιλάω έτσι για κέφι καμιά φορά ελληνικά, αλλά δε με βολεύει! Όταν μιλάω
γρήγορα, όταν μιλάω που είμαστε όλοι συγγενείς στο σπίτι […] Όταν έρχονται Έλληνες μιλάω
ελληνικά, αλλά εμείς είμαστε απ’ την Αλβανία και στο σπίτι περισσότερο μιλάμε αλβανικά.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν σαφή άποψη για τη διγλωσσία ή συμβουλεύουν να ομιλούνται
και οι δύο γλώσσες στα παιδιά ή να αφήνονται ελεύθερα να επιλέγουν γλώσσα χωρίς παρέμβαση,
θεωρώντας πως η διγλωσσία θα προκύψει αυθόρμητα. Η ελλιπής ελλιπή ενημέρωση των
εκπαιδευτικών επισημαίνεται σε παλαιότερες έρευνες (Stamou, Dinas, 2009: 9, Gaintartzi,
Tsokalidou, 2010: 598-599).
Γενικά η διγλωσσία σπάνια γίνεται αντικείμενο αρνητικής κριτικής στο σχολείο. Όμως δε συμβαίνει
ούτε το αντίθετο, δηλαδή συνήθως δεν εκτιμάται ως ευκαιρία ή θετική συνθήκη ούτε μετατρέπεται
σε διδακτική πράξη.
Εκμάθηση αλβανικών
Οι γονείς πιστεύουν ότι η διατήρηση της Γ1 είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντά τους. Η
αποτυχία σ’ αυτό θεωρείται δείγμα κακής γονεϊκής συμπεριφοράς, τόσο από τους ίδιους όσο από
συγγενείς που ζουν στη χώρα καταγωγής, όπως αναφέρεται σε άλλες έρευνες (King, Fogle, 2006:
697, Orellana, Ek, Hernandez, 1999: 123):
Tζέσικα: Ντρέπονται όταν μιλάνε με τους παππούδες και δεν ξέρουν τόσο καλά και αυτούς λένε «Γιατί;
Γιατί δεν ξέρετε; Τι κάνατε εσείς; Τις αφήσατε πίσω απ’ τις πλάτες τα παιδιά».
Κρίνουν πως η εκμάθηση του γραπτού λόγου παίζει σπουδαίο ρόλο για την επάρκεια και
διευρύνει τα πεδία χρήσης των αλβανικών. Μέχρι σήμερα πολλές έρευνες (Χατζηδάκη, 2005: 86,
Γογωνάς, 2010: 33, Γκαϊνταρτζή, 2011: 22) προβάλλουν την επιθυμία των γονέων για μαθήματα της
Γ1 στα παιδιά. Όπως και στη Μαλιγκούδη (2010: 173) η παρουσία δασκάλων θεωρείται συνήθως
απαραίτητη, διότι οι ίδιοι/ες δεν έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν (έλλειψη χρόνου, ψυχικής
δύναμης, διδακτικής μεθόδου):
Το να μάθει το παιδί αλβανικά είναι δουλειά του σχολείου ή της οικογένειας;
Τζέσικα: Της οικογένειας. Αλλά βλέπεις πως δεν μπορεί να τα μάθεις. Οι γονείς πολύ μετράνε εδώ,
πρέπει πάντα να προσπαθούμε, αλλά μετράει πολύ η βαρύ δουλειά που κάνω, τα στρες και δεν μπορώ
να ασχοληθώ πολύ με αυτά τα θέματα. Θα μου άρεσε να έχει και άλλη βοήθεια.
Η διδασκαλία των αλβανικών είναι ευθύνη της οικογένειας εξαιτίας της έλλειψής της στο
σχολείο. Άλλοι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτή την άποψη (σπανιότερα) είναι:
Η Αλβανία θα έπρεπε να φροντίσει για τη διδασκαλία των αλβανικών στην Ελλάδα. Αφού αδυνατεί
οικονομικά, το κενό καλύπτουν οι γονείς.
Το να μάθει η Φιόνα αλβανικά είναι δουλειά της οικογένειας ή του σχολείου;
Κλαούντια: Δεν έχει σχέση με το σχολείο. Με το κράτος έχει σχέση. Άμα είχε τη δυνατότητα η Αλβανία
να πληρώσει δάσκαλους εδώ θα μαθαίναν και αλβανικά και θα ήταν πολύ καλό, αλλά αφού δεν έχει τη
δυνατότητα είναι μόνο δικό μου, της οικογένειας δηλαδή πρόβλημα.
Το ελληνικό σχολείο δεν έχει και δε χρειάζεται να έχει καμία σχέση με τη Γ1:
Το να μάθουν τα παιδιά τα αλβανικά είναι δουλειά του σχολείου ή της οικογένειας;
Ντάσο: Της οικογένειας. Τι δουλειά έχει το σχολείο με τα αλβανικά;
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Η πλειοψηφία θα ανταποκρινόταν πολύ θετικά στην ένταξη μαθημάτων αλβανικής στο σχολείο, δύο
γονείς όμως εκφράζουν αντίθετη άποψη για τους παρακάτω λόγους:
Η οικογένεια είναι απόλυτα υπεύθυνη και αποτελεσματική στη διδασκαλία της Γ1:
Ντάσο: Εμείς τι κάνουμε; Νερό πίνουμε;
Η Γ1 πρέπει να διδάσκεται έξω από το σχολείο, για να μην αλλάξει η προτεραιότητα των ελληνικών.
Ακόμη κι αν ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα, αρκούν λίγες ώρες ανά εβδομάδα:
Θα θέλατε να μαθαίνει ο Αρντιάν αλβανικά από δάσκαλο στο σχολείο;
Ίνα: Στο σχολείο όχι, αλλά έξω θα ήθελα. […] Θα μπερδεύεται εδώ. Άλλο τα μαθήματα εδώ και
άλλο… δηλαδή δεν ήθελα να μάθει όσο μαθαίνει ελληνικά... Να μαθαίνει μόνο να γράφει, να διαβάζει
και γενικά τα αλβανικά.
Σύμφωνα με τον Αλέκο Βέχια, μέλος της αλβανικής κοινότητας Καβάλας, την εποχή της έρευνας
η κοινότητα οργάνωνε μαθήματα αλβανικών ήδη επί δύο χρόνια. Το δείγμα δε γνώριζε τίποτα
σχετικό.
3.2. Πρακτικές
Γραπτός λόγος
Η τηλεόραση και το Facebook συμβάλλουν στην επαφή με το γραπτό λόγο, αλλά δεν επαρκούν
για την ικανοποιητική ανάπτυξή του. Η εκμάθηση του λατινικού αλφάβητου λόγω των μαθημάτων
αγγλικής βοηθά στην ανάγνωση των αλβανικών.
Η θετική στάση των γονέων για το γραπτό λόγο σπάνια υποστηρίζεται ικανοποιητικά στην πράξη.
Αυτό σχετίζεται με το μορφωτικό τους επίπεδο: όσο υψηλότερο είναι τόσο περισσότερο και πιο
μεθοδικά ασχολούνται με το γραπτό λόγο των παιδιών στα αλβανικά (χωρίς απαραίτητα ανάλογη
προφορική χρήση). Ως αίτια για τα παραπάνω αναφέρονται: η έλλειψη χρόνου ή διδακτικής
ικανότητας των γονέων ή η προτίμηση στη διαδοχική διγλωσσία:
Γιουλιάν: Τώρα δε θέλω να μπερδεύω τις γλώσσες. Πάει αγγλικά, εδώ μαθαίνει γερμανικά. […] Το
καλοκαίρι λέω να διαβάζει λίγο […] όταν έχει χρόνο […] λίγο χαλαρά.
Για να αντιμετωπίσουν την απουσία διδασκαλίας της Γ1 προμηθεύονται σχολικά βιβλία γλώσσας
από την Αλβανία, για να ασχολούνται τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, όχι όμως συστηματικά.
Μόνο ένας πατέρας αναφέρει τακτικές προσπάθειες: μαθήματα με τους γονείς ως δασκάλους με
συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας και βιβλία από την κοινότητα Αλβανών της Θεσσαλονίκης.
Γλωσσική χρήση
Είναι μάλλον σπάνιο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μία γλώσσα σε όλες τις συνομιλίες.
Εξαιρείται η ελληνοαλβανική οικογένεια, όπου ο Έλληνας πατέρας γνωρίζει ελάχιστα αλβανικά και
μιλά μόνο ελληνικά με την κόρη.
Κάποιες φορές η αλβανική παρουσιάζεται ως ισχυρότερη από όσο είναι στην πραγματικότητα:
ένας πατέρας χαρακτηρίζει τα αλβανικά ως κύρια γλώσσα της οικογένειας (ταύτιση), αλλού όμως
αναφέρει πως και οι δύο γονείς μιλούν στο παιδί ελληνικά. Άλλος αναφέρει συχνή χρήση της Γ1,
αλλά αμφισβητείται από τη σύζυγο.
Όπως σε προηγούμενες έρευνες (Χατζηδάκη, 2005: 93, Γογωνάς, 2010: 30, Γκαϊνταρτζή, 2011: 22)
η χρήση της Γ1 είναι περιορισμένη. Οι περισσότεροι μιλούν με τα παιδιά κυρίως ελληνικά (6/12),
λιγότεροι αλβανικά (4/12) και ακόμη λιγότεροι στις δύο γλώσσες (2/12). Όλα τα παιδιά απαντούν
συνήθως στα ελληνικά. Η χρήση των αλβανικών αυξάνεται στις συνομιλίες μεταξύ Αλβανών γονέων
(4/6 των ζευγαριών), ενώ τα ελληνικά επικρατούν στο ελληνοαλβανικό και σε ένα αλβανικό ζευγάρι.
Πίνακας 1. Γλωσσική χρήση γονέων και παιδιών
Κυρίως
Κυρίως
αλβανικά
ελληνικά

Και
δύο
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τα

Γονείς μεταξύ
τους

4

2

0

Πατέρας με
παιδί

1

4

1

Μητέρα με
παιδί

3

2

1

Υπάρχει εμφανής διαφορά στις γλωσσικές πρακτικές των δύο γενεών. Η χαμηλή επάρκεια των
παιδιών στα αλβανικά επιβεβαιώνει την άποψη της Σελλά-Μάζη (2006: 100) ότι η απουσία μιας
γλώσσας στην επικοινωνία της οικογένειας δείχνει πορεία προς τη γλωσσική μετατόπιση προς την
κυρίαρχη. Πάντως η χρήση αλβανικών στην οικογένεια δεν εξασφαλίζει τη γλωσσική διατήρηση.
Παράγοντες γλωσσικής χρήσης
Η γλωσσική χρήση επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: φύλο των γονέων, ηλικία και ένταξη
των παιδιών στο σχολείο, επίπεδο γλωσσικής επάρκειας γονέων και παιδιών, περιβάλλον των
συνομιλιών, συνομιλητές/ριες, θέμα συζήτησης.
Φύλο και γλωσσική επάρκεια γονέων
Οι γυναίκες του δείγματος εργάζονται λιγότερο, έχουν μικρότερη επαφή με ελληνόφωνους/ες και
χαμηλότερη επάρκεια στα ελληνικά. Έτσι πολλές φορές αναγκάζουν τους άντρες να
χρησιμοποιήσουν τα αλβανικά στις μεταξύ τους συνομιλίες. Τα χρησιμοποιούν περισσότερο όταν
μιλούν με τα παιδιά λόγω δυσκολιών στα ελληνικά ή λόγω συνειδητής απόφασης. Έτσι το φύλο
αναδεικνύεται ως παράγοντας γλωσσικής διατήρησης, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες έρευνες (Clyne,
Kipp, 1997: 463, Portes, Hao, 2002: 893, Τσοκαλίδου, 2008: 195-196).
Η περίπτωση της ελληνοαλβανικής οικογένειας ενισχύει την άποψη των Baker και Sienkewicz
(2000: 4) πως όταν ο πατέρας είναι ομιλητής της κυρίαρχης γλώσσας, μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά τις γλωσσικές πρακτικές της μητέρας.
Γλωσσική επάρκεια παιδιών
Οι γλωσσικές προτιμήσεις των παιδιών είναι ο αποφασιστικότερος παράγοντας γλωσσικών
πρακτικών της οικογένειας, δείχνοντας ότι τα ίδια παίζουν ενεργό ρόλο στη γλωσσική τους
κοινωνικοποίηση. Η προσαρμογή της γλωσσικής συμπεριφοράς των γονέων ενισχύει την άποψη των
Baquedano-López και Kattan (2007: 69) πως η γλωσσική κοινωνικοποίηση συνεχίζεται στην
ενήλικη ζωή.
Η στάση των παιδιών για τα αλβανικά είναι συνήθως θετική, αλλά το επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας χαμηλό. Όταν οι γονείς μιλούν αλβανικά, τα παιδιά συχνότερα απαντούν ελληνικά. Οι
γονείς (6/8) τότε δεν επιμένουν στα αλβανικά ούτε διορθώνουν τα παιδιά. Αποδίδουν την ελλιπή
προσπάθεια στην έλλειψη χρόνου και ενέργειας των ίδιων, στην άρνηση κάποιων παιδιών και κυρίως
στην προτεραιότητα που δίνεται στην επικοινωνία (όχι στη γλωσσική διατήρηση):
Τζέσικα: Ή δεν ενδιαφέρεται ή κι εμείς λίγο δεν το έχουμε ή κουραζόμαστε καμιά φορά ή είναι πολλά,
δεν ασχολιόμαστε και πολύ με τη δικιά μας τη γλώσσα. Και αυτό με στεναχωρεί.
Όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών και με την έναρξη της σχολικής ζωής η χρήση της Γ1
μειώνεται, επιβεβαιώνοντας την άποψη της Shin (2002: 105) ότι το σχολείο μπορεί να αλλάζει τον
οικογενειακό τρόπο επικοινωνίας:
Τζέσικα: Μεγαλώνοντας έρχονται και τους αρέσει μάλλον αυτή η γλώσσα. Μιλάνε πιο πολύ με τα
κορίτσια, με τα αγόρια στο σχολείο, έχουν πιο πολύ θέματα και πιο πολύ βιβλία και βλέπω το βάζουν
στην άκρη. Όσο ξέρουν μέχρι έξι χρονώ, ό,τι αρπάξαν και μάθαν καλώς, από ‘κεί και πέρα μένουν
εκεί.
Για να γνωρίζουμε το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών πρέπει να ελεγχθούν τα ίδια. Οι απαντήσεις
των γονέων δε θεωρούνται απόλυτα αξιόπιστες, καθώς τα κριτήριά τους διαφέρουν ανάλογα με τις
προσδοκίες, το μορφωτικό τους επίπεδο, την ηλικία των παιδιών.
Η γενική εικόνα των παιδιών οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: η χρήση της Γ1 διακρίνεται από
την επάρκεια. Ο προφορικός λόγος είναι πιο αναπτυγμένος από το γραπτό και η κατανόηση είναι πιο
αναπτυγμένη από την παραγωγή (προφορική, γραπτή). Η κυριαρχία των ελληνικών στη δεύτερη
γενιά Αλβανών/ίδων μεταναστών/ριών είναι φανερή. Μόνο στα 3/6 των οικογενειών τα παιδιά (4/7)
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μπορούν να κατανοήσουν ικανοποιητικά ομιλία στην αλβανική. Στο Σχήμα 1 φαίνεται η αντιστοιχία
του επιπέδου επάρκειας στη Γ1 με τις γλωσσικές δεξιότητες. Καθώς προχωράμε από τα αριστερά
προς τα δεξιά, η επάρκεια των παιδιών μειώνεται. Το θετικό και το αρνητικό πρόσημο δε δείχνουν
τόσο την ποιότητα λόγου των παιδιών όσο το πλήθος εκείνων που τα καταφέρνουν ικανοποιητικά.
Δηλαδή αρκετά παιδιά καταλαβαίνουν καλά τον προφορικό λόγο, αλλά λίγα μπορούν να γράψουν
και μόνο ένα μπορεί να γράψει καλά:
Figure 1. Επίπεδο στις γλωσσικές δεξιότητες

Figure 1

Εδώ ενισχύεται η άποψη του Baker (2001: 51) ότι η επάρκεια σε κάθε γλωσσική δεξιότητα
συνδέεται με τις ανάγκες των ομιλητών/ριών. Η οικογένεια αποτελεί χώρο επικοινωνίας, δεν είναι
όμως μοναδικός παράγοντας για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η Γ1 λειτουργεί
ανταγωνιστικά σε σχέση με το σχολείο, την τηλεόραση κ.ά. Έτσι τα παιδιά χαρακτηρίζονται από
παθητική διγλωσσία με κύρια γλώσσα τα ελληνικά.
Περιβάλλον και κύρος των γλωσσών
Ο χώρος των συνομιλιών επηρεάζει τις γλωσσικές πρακτικές των γονέων. Τα ελληνικά
επιβάλλονται στο δημόσιο χώρο, ιδιαίτερα στο σχολείο, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν ότι η αλβανική
δεν ανήκει εκεί, αλλά συμβολίζει την οικογενειακή, προσωπική επικοινωνία:
Σαιμίρ: Μέσα στο σπίτι μπορεί να μιλάω αλβανικά, όμως όταν βγαίνω έξω με τα παιδιά για καφέ,
θέλουμε να μιλάμε ελληνικά.
Τα παιδιά μπορεί να νιώσουν ντροπή για τα αλβανικά ή για συγγενείς που δε μιλούν καλά
ελληνικά, επηρεάζοντας τη μεταξύ τους σχέση. Παρακάτω η Μιράντα απορρίπτει τη γλώσσα της
γιαγιάς της σε ηλικία τεσσάρων ετών:
Τζέσικα: Πήγε η μαμά μου να πάρει τη μικρή από παιδικό σταθμό […] Μιλάει «έλα Μιράντα εδώ, να
το βάλεις το μπουφάν» στα αλβανικά. «Μη μιλάς γιαγιά, είναι ντροπή να σ’ ακούσουν, δεν ξέρεις καλά
να μιλάς, μη μιλάς καθόλου» της είπε η μικρή. […] Η γιαγιά σαν θύμωσε λίγο […] Γιατί, τα παιδιά
μήπως δε θέλουν να το μιλάνε στο σχολείο, μπροστά σε κόσμο τη γλώσσα μας, ντρέπονται; […] Μ’
εμένα δεν το έχει κάνει ποτέ. Ή επειδή εγώ έρχομαι στο σχολείο και μιλάω ελληνικά εδώ, αλλά με τη
μαμά μου συμβαίνει αυτό.
Θέμα συζήτησης
Το θέμα συζήτησης επηρεάζει τις γλωσσικές πρακτικές μόνο σε δύο οικογένειες: μία μητέρα με
την κόρη της χρησιμοποιούν τα αλβανικά ως μυστικό κώδικα επικοινωνίας μπροστά σε
αγνώστους/ες. Ο Ντάσο αναφέρει πως μιλά με τη σύζυγο ελληνικά, όταν το θέμα συζήτησης αφορά
τα παιδιά και για να γνωρίζουν την οικογενειακή τους κατάσταση:
Ντάσο: Επειδή είναι τα παιδιά μιλάμε ελληνικά. Και αλβανικά, και τα δύο. Εξαρτάται τι πρόβλημα
έχουμε, αλλά πολλές φορές ελληνικά. Πιο πολύ. […] Μιλάμε ελληνικά για να καταλαβαίνουν κι αυτοί
τι συμβαίνει στο σπίτι μας.
Επαφή με αλβανόφωνους/ες
Η επαφή με αλβανόφωνους/ες συμβάλλει στη γλωσσική διατήρηση, αλλά όχι όταν τα παιδιά
βρίσκονται στην Ελλάδα, όπου τα ελληνικά προτιμώνται στις συνομιλίες μεταξύ παιδιών (π.χ.
αδέλφια, φίλοι/ες). Σπάνια η Γ1 ομιλείται με ομοεθνείς στο σχολείο. Οι περισσότερες οικογένειες
δεν έχουν συγγενείς στην Καβάλα. Έτσι όσο βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν λίγες ευκαιρίες
εξάσκησης. Το Facebook βοηθά στην επικοινωνία με ανθρώπους στην Αλβανία.
Επισκέψεις στην Αλβανία
Οι επισκέψεις στην Αλβανία είναι ευκαιρία για εξάσκηση στα αλβανικά, που για λόγους
επικοινωνίας τα παιδιά αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν. Τέτοια ταξίδια γίνονται μία φορά το
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χρόνο, κυρίως όταν τα παιδιά δεν έχουν σχολικές υποχρεώσεις. Διαρκούν από λίγες ημέρες έως
ολόκληρο μήνα. Αποφασιστικός παράγοντας για τη συχνότητα των ταξιδιών είναι οι οικονομικές
δυνατότητες των γονέων.
Άλλοι τρόποι εξάσκησης.
Όλες οι οικογένειες διαθέτουν για τα παιδιά υλικό στα αλβανικά, έντυπο ή οπτικοακουστικό:
ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μουσική, βιβλία. Το έντυπο υλικό είναι περιορισμένο, εκτός αν και οι
δύο Αλβανοί γονείς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η απουσία υλικού στη Γ1 δε σημαίνει πάντα
αντίστοιχη απουσία στα ελληνικά. Έτσι η ελληνική καλλιεργείται περισσότερο και μέσα στο σπίτι.
Συμπεράσματα
Η (ελλιπής) χρήση αλβανικών στην οικογένεια και η εξάσκηση των παιδιών με άλλους τρόπους δεν
εξασφαλίζουν τη γλωσσική διατήρηση. Η πορεία προς τη γλωσσική μετατόπιση συνεχίζεται όσο τα
αλβανικά μένουν έξω από το σχολείο ή άλλη μορφή εκπαίδευσης.
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της διγλωσσίας είναι απαραίτητη η συνεργασία και
αλληλοϋποστήριξη μεταξύ σχολείου, γονέων και αλβανικής κοινότητας της περιοχής. Η τελευταία
μπορεί συνεργαζόμενη με εκπαιδευτικούς να φέρει στην επιφάνεια το ζήτημα της διδασκαλίας των
αλβανικών και να προτείνουν λύσεις στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους είναι
αναγκαίο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή, αλλά και τη
θετική ανάδειξη της διγλωσσίας στο σχολείο, δίνοντάς τους την δυνατότητα και τα μέσα να
υποστηρίξουν τη διγλωσσία ουσιαστικότερα μέσα και έξω από το σπίτι.
Όλα αυτά με κοινό σκοπό τη βελτίωση της σχολικής και οικογενειακής ζωής των παιδιών και την
ανάδειξη του σχολείου ως “δεύτερου ήλιου” για τους ανθρώπους, όπως χαρακτηριστικά μας θύμισε
ένας από τους πατέρες
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Abstract
The paper focuses on the answers of Albanian students, who attend Greek public schools in Primary
and Secondary Education and participated in a large scaled research all over Greece. The paper
presents the students’ views to their Albanian language skills (self evaluation), domains of language
use, their wishes for teaching of Albanian language in the public schools and their studies’ and
occupations’ plans.
Περίληψη
Οι μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής αποτελούν όχι μόνον την πλειοψηφία των
αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αλλά και μία ομάδα αλλοδαπών
μαθητών και μαθητριών στην οποία προσφέρονται και πιλοτικά μαθήματα αλβανικής γλώσσας, ενώ
υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για τη μονιμότερη ενίσχυση της
γλώσσας. Όμως, η πιθανολογούμενη διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο
σχολείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών και
μαθητριών.
Στο άρθρο συζητούνται τα αποτελέσματα που αφορούν μαθητές και μαθήτριες αλβανικής
καταγωγής από την πανελλήνια έρευνα «Ανίχνευση αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας
καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και καταγράφουν γλωσσικές δεξιότητες,
χρήση της αλβανικής γλώσσας και επιθυμίες ως προς τη διδασκαλία της στο δημόσιο σχολείο καθώς
και επιθυμίες για σπουδές ή μελλοντικά επαγγέλματα των μαθητών και μαθητριών που πήραν μέρος
στην έρευνα.
Από τα στοιχεία που παρατίθενται παρατηρούμε ότι οι μαθητές και μαθήτριες αλβανικής
καταγωγής στη συντριπτική πλειοψηφία τους (96.4%) δηλώνουν ότι γνωρίζουν την αλβανική
γλώσσα. Θεωρούν στην πλειονότητά τους (76.7%) ότι μπορούν να κατανοούν και να παράγουν
προφορικό λόγο με πολύ μεγάλη ευχέρεια, ενώ κρίνουν ότι οι δεξιότητές τους στην κατανόηση και
παραγωγή γραπτού λόγου είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.
Η αλβανική είναι η γλώσσα επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους / φίλες «από την πατρίδα» και
αυτό της προσδίδει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Για αυτό και οι μαθητές και οι μαθήτριες είτε
αξιολογούν ως πολύ καλές τις δεξιότητες που έχουν στην αλβανική γλώσσα είτε όχι, όλες και όλοι,
επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτές, διότι δηλώνουν ότι «είναι η γλώσσα μας». Τέλος,
στις επιλογές που αφορούν χώρο και χρόνο εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας (εκτός σχολικού
ωραρίου, σε φροντιστήρια ή με ιδιαίτερα) επαγγέλματα ή τόπο σπουδών θα μπορούσαμε να
παρατηρήσουμε και τη δυναμική διάχυση όλων των ελληνικών κοινωνικών στερεοτύπων.
Εισαγωγικά
Η συζήτηση για τη στήριξη της πολυγλωσσίας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο έχει πολλές
παραμέτρους που ορίζονται από το ευρωπαϊκό περιβάλλον που εντάσσεται η Ελλάδα. Όσο και εάν η
οικονομική κρίση περιορίζει τους όρους της συζήτησης, η παράμετρος που αφορά τη διδασκαλία
των γλωσσών καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών εξακολουθεί να είναι
επίκαιρη. Μία επωφελής για τους μαθητές και τις μαθήτριες και υλοποιήσιμη από πλευράς της
πολιτείας πρόταση για τη διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το
γενικότερο αλλά και το ειδικότερο προφίλ των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.
Οι μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής αποτελούν όχι μόνον την πλειοψηφία (πίνακας
1) των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αλλά και μία ομάδα
αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στην οποία προσφέρονται και πιλοτικά μαθήματα αλβανικής

39

γλώσσας 1, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι σε μία μεταγενέστερη φάση θα μπορούσαν να ληφθούν
πολιτικές αποφάσεις για τη μονιμότερη ενίσχυση της γλώσσας.
πίνακας 1: μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο (στοιχεία
ΥΠΑΙΘΠΑ)
σχολικό έτος
Α΄βάθμια
Β΄βάθμια
2010 / 11

44.727 (= 76.6%)

41.663 (= 78.4%)

2011 / 12

77.000 (= 78.5%)

47.725 (= 78.4 %)

2012 / 13

68.578 (=78.47%)

41.078 (=78.37%)

Η πιθανή διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών και μαθητριών. Για τον λόγο
αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις στάσεις και τις επιθυμίες τους αναφορικά με τη
διδασκαλία της γλώσσα καταγωγής τους και τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι έχουν ή επιθυμούν να
αποκτήσουν σε αυτήν.
Στη συνέχεια συζητούνται τα αποτελέσματα από την πανελλήνια έρευνα «Ανίχνευση αναγκών για
την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» 2 που
αφορούν μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής και καταγράφουν γλωσσικές δεξιότητες,
χρήση της αλβανικής γλώσσας και επιθυμίες ως προς τη διδασκαλία της στο δημόσιο σχολείο καθώς
και επιθυμίες για σπουδές ή μελλοντικά επαγγέλματα των μαθητών και μαθητριών που πήραν μέρος
στην έρευνα.
1. Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα είχε ως κύριο στόχο να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που τέθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ
σχετικά με τις ανάγκες και προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών
και παλιννοστούντων μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία τόσο
στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανιχνεύτηκαν οι ανάγκες και οι
επιθυμίες των ίδιων των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και μαθητριών και των
οικογενειών τους ως προς την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής τους με μαθήματα στο δημόσιο
σχολείο και καταγράφηκαν οι παράγοντες με τους οποίους φαίνεται να συνδέεται η επιθυμία για
εκμάθηση της γλώσσας καταγωγής. Παράλληλα καταγράφηκαν και οι δεξιότητες που έχουν ήδη
αναπτύξει οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές και μαθήτριες στη γλώσσα καταγωγής τους
καθώς και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών
και παλιννοστούντων μαθητών και μαθητριών στο δημόσιο σχολείο.
H έρευνα ήταν πανελλαδική και διεξήχθη με γραπτά ερωτηματολόγια σε δύο φάσεις κατά το
σχολικό έτος 2010/11 και 2011/12. Η α΄ φάση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2011 και η β΄ φάση στις
αρχές Δεκεμβρίου 2011. Από την α΄ και β΄ φάση έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 5373
ερωτηματολόγια. Από αυτά τα 2873 προέρχονται από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές και
μαθήτριες, τα 1675 από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες γονείς και τα 822 από εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων.
Τα ερωτηματολόγια ήταν στην ελληνική γλώσσα για τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους /
τις εκπαιδευτικούς. Τα ερωτηματολόγια των γονέων ήταν εκτός από την ελληνική και σε αλβανική,
γεωργιανή και ρωσική γλώσσα, δεν ταυτίζονται στην πλειοψηφία τους με αυτά των μαθητών και
μαθητριών και συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερευνητών - συνεργατών από τους συλλόγους των
μεταναστευτικών κοινοτήτων.
πρβ. www.diapolis.auth.gr
Η έρευνα με ΕΥ την καθ. Αγγελική Κοιλιάρη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (ΕΣΠΑ 2007-2013), πρβ.
www.diapolis.auth.gr
1

2
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Οι γονείς αλβανικής καταγωγής που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 1200 (71.7%) στην
πλειοψηφία τους μητέρες.
Η αποδελτίωση των πληροφοριών που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια έγινε στις βάσεις
δεδομένων που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το
SPSS 20.
1.1 Μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1468 παιδιά αλβανικής καταγωγής και αποτελούν το 51.1% του συνόλου
του δείγματος. Ήταν μαθητές (52.47%) και μαθήτριες (47.53%) που φοιτούσαν στο Δημοτικό
Σχολείο (41.54%), στο Γυμνάσιο (44.53% ), στο ΓΕΛ (8.16 %) και σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ (5.75%).
2. Η αλβανική γλώσσα
2.1 Επικοινωνία και Δεξιότητες στην αλβανική γλώσσα
Οι μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής στη συντριπτική πλειοψηφία τους (96.4%) φαίνεται
ότι γνωρίζουν την αλβανική γλώσσα. Από αυτούς οι περισσότεροι / -ες (65.7%) προτιμούν να
χρησιμοποιούν στο σπίτι την αλβανική γλώσσα όταν μιλούν με τους γονείς τους. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών (24.5%) επιλέγει να χρησιμοποιεί την
ελληνική γλώσσα με τους γονείς τους, ενώ έχει δηλώσει ότι γνωρίζει την αλβανική γλώσσα (πίνακας
2). Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι τα παιδιά αυτά αισθάνονται ανασφάλεια επειδή δεν
γνωρίζουν τη γλώσσα με επικοινωνιακή επάρκεια ή ότι η οικογενειακή στρατηγική συνοψίζεται
στην ενδοοικογενειακή χρήση της ελληνικής γλώσσας για λόγους κοινωνικής και εκπαιδευτικής
ένταξης 3.
Αντιστρόφως ανάλογη (πίνακας 2) είναι η επιλογή της γλώσσας όταν τα παιδιά μιλούν με τα
αδέλφια και τις αδελφές τους στο σπίτι, τα περισσότερα (65.9%) επιλέγουν την επικοινωνία στην
ελληνική γλώσσα. Φαίνεται ότι η ελληνική γλώσσα που είναι η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ
αδελφών και φίλων στη βόλτα (πίνακας 3) είναι η γλώσσα που τα παιδιά χρησιμοποιούν κατά
προτίμηση με συνομηλίκους τους ίσως επειδή αυτό επιβάλλεται και από το σχολικό περιβάλλον 4.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την αλβανική γλώσσα είναι
ελάχιστοι /-ες (3.6%) και η άγνοια αυτή μάλλον συναρτάται με την οικογενειακή στρατηγική της
πλήρους ένταξης στην κοινωνία υποδοχής 5. Αρκετά παιδιά χρησιμοποιούν και την αλβανική και την
ελληνική γλώσσα τόσο με τους γονείς τους (9.4%) όσο και με τα αδέλφια και τις αδελφές τους.
(8.9%). Η επιλογή και των δύο γλωσσών για επικοινωνία είναι μία συνήθης πρακτική σε δίγλωσσα
άτομα 6. Παρατηρούμε ακόμη ότι κάποια παιδιά γνωρίζουν και χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες
καταγωγής που δεν είναι επίσημες στην Αλβανία. Κατά τη γνώμη μας αυτό το γεγονός δείχνει και
τη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχουν οι γλώσσες αυτές για τα παιδιά και τις οικογένειες τους,
παρόλο που δηλώνουν ως χώρα καταγωγής τους την Αλβανία.
πίνακας 2: γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι
αλβανικά
ελληνικά
γονείς

65.7%

24.5%

9.4%

άλλες
γλώσσες
μη επίσημες
0.4%

αδέλφια /
αδελφές

24.4%

65.9%

8.9%

0.7%

3

αλβανικά
και ελληνικά

Μαλιγκούδη (2009), Gogonas (2010), Γκαινταρτζή (2012)
ο.α.
5
ο.α.
6
βλ. μεταξύ άλλων Hoffmann (1991), Cantone (2007) όπου και εκτενής βιβλιογραφία
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Στη βόλτα (πίνακας 3) και με τα αδέλφια και τις αδελφές τους και με τους φίλους και τις φίλες
τους αλλά και στο σχολείο (πίνακας 4) φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών επιλέγει
να επικοινωνεί στην ελληνική γλώσσα. Η επιλογή αυτή εξηγείται όχι μόνον επειδή τα παιδιά μπορεί
να γνωρίζουν καλύτερα ή εξίσου καλά και την ελληνική γλώσσα στην οποία επικοινωνούν ούτως ή
άλλως με τα αδέλφια και τις αδελφές τους και στο σπίτι. Η επιλογή αυτή φαίνεται να επιβάλλεται για
να μην «διακρίνονται» ως αλλοδαποί/ -ές και στιγματίζονται από τον κοινωνικό περίγυρο είτε διότι
οι φίλοι και οι φίλες που βγαίνουν μαζί τους στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν την αλβανική
γλώσσα. Βέβαια ο κοινωνικός στιγματισμός εξαιτίας της γλώσσας φαίνεται να ασκεί μία ισχυρή
πίεση που μπορεί να επιβάλλει την επιλογή αυτή.
πίνακας 3: γλώσσα επικοινωνίας στη βόλτα
αλβανικά
ελληνικά
αδέλφια /
αδελφές
φίλους /
φίλες

αλβανικά
και ελληνικά

14.2%

78.9%

6.1%

άλλες
γλώσσες
μη επίσημες
0.8%

1.7%

92.4%

5.1%

0.8%

Από την άλλη, το πλαίσιο επικοινωνίας στο σχολείο επιβάλλει τη χρήση της ελληνικής γλώσσας
ακόμη και στα διαλείμματα, αν και παρατηρούμε ότι ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί μόνον την
αλβανική γλώσσα ή εναλλακτικά και τις δύο γλώσσες. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται μάλλον για
παιδιά που έχουν πρόσφατα ενταχθεί στο ελληνικό σχολείο.
πίνακας 4: γλώσσα επικοινωνίας στο σχολείο
αλβανικά
ελληνικά
φίλους /
φίλες

1.3%

αλβανικά
και ελληνικά

94.8%

3.0%

άλλες
γλώσσες
μη επίσημες
0.8%

Παρόλο όμως που οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής στη συντριπτική
πλειοψηφία (96.4%) τους πιστεύουν ότι γνωρίζουν την αλβανική γλώσσα φαίνεται να αξιολογούν με
διαφορετικό τρόπο τις δεξιότητες διαχείρισής της που ήδη έχουν αναπτύξει τόσο στον προφορικό
όσο και στον γραπτό λόγο. Θεωρούν στην πλειονότητά (76.7%) τους ότι μπορούν να κατανοούν και
να παράγουν προφορικό λόγο με πολύ μεγάλη ευχέρεια, ενώ κρίνουν ότι οι δεξιότητές τους στην
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου είναι λιγότερο ανεπτυγμένες (Πίνακας 5) και για τον λόγο
αυτό επιθυμούν να τις βελτιώσουν μέσα από το μάθημα αλβανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο
(Πίνακας 6).
πίνακας 5: δεξιότητες στην αλβανική γλώσσα (αυτοαξιολόγηση)
να
να μιλώ
να διαβάζω
καταλαβαίνω
πολύ καλά
76.7%
76.7%
45.2%

να γράφω
38.3%

καλά

16.5%

16.5%

23.1%

20.8%

μέτρια

5.2%

5.2%

20.7%

22.2%

καθόλου

1.7%

1.7%

10.9%

18.7%

Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ακόμη ότι το ποσοστό των μαθητών και μαθητριών που δηλώνουν
ότι δεν έχουν αναπτύξει καθόλου δεξιότητες προφορικού λόγου είναι πολύ μικρό (1.7% %), ενώ τα
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ποσοστά που αναφέρουν ότι δεν έχουν καθόλου δεξιότητες γραπτού λόγου είναι αρκετά υψηλότερα
(10.9 % δεξιότητες πρόσληψης και 18.7% δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου.
2.2 Επιθυμία για εκμάθηση ή βελτίωση της αλβανικής γλώσσας
Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες ή να βελτιώσουν αυτές που ήδη
έχουν στην αλβανική γλώσσα (πίνακας 6). Παίρνοντας υπόψη τη δική τους εκτίμηση για την
επάρκειά τους στην αλβανική γλώσσα (πίνακας 5) μπορεί να υποθέσει κανείς ότι επιθυμούν να
αποκτήσουν δεξιότητες που δεν έχουν καθόλου ή να βελτιώσουν δεξιότητες στις οποίες αισθάνονται
ανασφαλείς. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη δήλωση ενός υψηλού ποσοστού ότι επιθυμούν να
μάθουν να διαβάζουν (48.7%) και κυρίως να γράφουν (61.8%) στην αλβανική γλώσσα, δεξιότητες
στις οποίες δηλώνουν ότι υστερούν.
πίνακας 6: βελτίωση δεξιοτήτων στην αλβανική γλώσσα
για να
για να μιλούν
για να
για να
καταλαβαίνουν
διαβάζουν
γράφουν
34.5%
36.4%
48.7%
61.8%
Η επιθυμία για την καλύτερη εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας συνδέεται με τρεις βασικούς
λόγους (πίνακας 7). Ο πρώτος λόγος που αναφέρουν είναι η αγάπη για τη χώρα καταγωγής, διότι η
γλώσσα καταγωγής αποτελεί συνειδητά ή ασυνείδητα θεμελιακή αξία (core value) 7 της
μεταναστευτικής ταυτότητάς τους.
πίνακας 7: επιθυμία για καλύτερη εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας
είναι η
είναι
θα είναι
γλώσσα
απαραίτητη
χρήσιμη
της χώρας
για την
στο μέλλον
μας
επικοινωνία
με τους
συγγενείς και
φίλους
73.4%
63.7%
58.6%
Ο δεύτερος λόγος που είναι η ανάγκη για διατήρηση των δεσμών με τη χώρα καταγωγής μέσα
από την επικοινωνία στην αλβανική γλώσσα με συγγενείς, φίλες και φίλους συναρτάται σίγουρα με
τον πρώτο, δείχνει όμως και την ανάγκη για διατήρηση των συγγενικών αλλά και φιλικών δεσμών με
ομοεθνείς με μέσο πάντα την αλβανική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε ότι το ποσοστό των
παιδιών που μιλούν στην αλβανική γλώσσα με τους γονείς τους και τα αδέλφια τους (πίνακας 2)
είναι περίπου το ίδιο με αυτούς που δηλώνουν ότι επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αποκτήσουν
δεξιότητες στην αλβανική γλώσσα για να επικοινωνεί με συγγενείς και φίλους. Βέβαια, μπορεί να
υποθέσει κανείς ότι στα παιδιά που εκδηλώνουν την ανάγκη να επικοινωνούν στην αλβανική
γλώσσα με συγγενείς περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα τη
γλώσσα.
Ακόμη, η διατήρηση των δεσμών με τη χώρα καταγωγής, την Αλβανία, είναι επιθυμητή όχι
μόνον για τη διατήρηση της εθνοτικής ταυτότητας αλλά και για την περίπτωση της παλιννόστησης
που φαίνεται ίσως πιο πιθανή σε συνθήκες οικονομικής κρίσης .
Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι και ο τρίτος λόγος, δηλαδή ότι η αλβανική γλώσσα θα είναι
χρήσιμη στο μέλλον, συναρτάται περισσότερο με την πιθανότητα παλιννόστησης παρά με την
ενσυναίσθηση ότι μια πολυγλωσσική ικανότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις σημερινές οικονομικές
συνθήκες. Αυτή την εντύπωση ενισχύουν και τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο επόμενο
κεφάλαιο.

7

Smolicz, J. 1981 , 75–90
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2.3 Διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας
Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιθυμούν να μάθουν την αλβανική γλώσσα στο σχολείο σε ένα
σημαντικό ποσοστό (56.1%). Όμως πολλοί / πολλές (43.9%) είναι και εκείνοι /-ες που δεν συνδέουν
την επιθυμία για την εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας με τη διδασκαλία της στο δημόσιο σχολείο
(πίνακας 8). Φαίνεται επίσης ότι και η μεγάλη πλειοψηφία εκείνων που επιθυμούν να μάθουν τη
γλώσσα στο δημόσιο σχολείο επιθυμούν να τη διδάσκονται μετά το πρωινό ωράριο, δηλαδή θεωρούν
ότι η εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας είναι ουσιαστικά μία εξωσχολική δραστηριότητα.
Πίνακας 8: αλβανική γλώσσα στο σχολείο! πότε;
στο πρωινό
το μεσημέρι
το
ωράριο
μετά το μάθημα
απόγευμα
30.6%
20.4%
18.5%

το Σάββατο
25.1%

την
Κυριακή
19.6%

Βλέπουμε ακόμη (πίνακας 9) ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα επιθυμούσαν να μάθουν τη
γλώσσα σε φροντιστήριο και με ιδιαίτερα είναι ένα σημαντικό ποσοστό (σύνολο 43.7%), είναι
μάλλον αυτοί/ αυτές που δεν επιθυμούν την εκμάθησή της στο σχολείο και φαίνεται να έχουν
ενστερνιστεί τα επικρατούντα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών.
Πίνακας 9: αλβανική γλώσσα έξω από το σχολείο! που;
σε φροντιστήριο
στο Σύλλογο
με ιδιαίτερα
28.9%

4.9%

14.8%

άλλο
18.7%

3. Σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και των μαθητριών (91.3%) επιθυμεί να σπουδάσει.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί / μισές (43.7%) επιθυμούν να σπουδάσουν
στο εξωτερικό (πίνακας 10) αλλά μόνον ένα μικρό ποσοστό (6.6 %) θα επέλεγε την Αλβανία για τις
σπουδές του. Θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε ότι τα στερεότυπα που επικρατούν στην ελληνική
κοινωνία ως προς την ποιότητα των σπουδών στο εξωτερικό και το υψηλό οικονομικό / κοινωνικό
στάτους των ομάδων που έχουν αυτή τη δυνατότητα αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις απαντήσεις των
μαθητών και μαθητριών αλβανικής καταγωγής.
πίνακας 10: τόπος σπουδών
Ελλάδα
56.2%

εξωτερικό
43.7%

 Αλβανία
 6.6%

Τα επαγγέλματα που θα επέλεγαν οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται να συνοψίζονται σε
οκτώ γενικές κατηγορίες με διαφορετική όμως βαρύτητα (Πίνακας 11) Ένα σχετικά σημαντικό
ποσοστό μαθητών και μαθητριών (9.0 %) δεν γνωρίζει ποιο επάγγελμα θα ήθελε να ασκήσει.
Παρατηρούμε ότι επαγγέλματα στον χώρο του αθλητισμού ή στον καλλιτεχνικό χώρο ασκούν έλξη
σε μαθητές και μαθήτριες, όμως δείχνουν προτίμηση και σε επαγγέλματα που απαιτούν σπουδές
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (28.4 %) ή σε τεχνικά επαγγέλματα (16.3%) όπου μάλλον θεωρούν
ότι είναι πιθανότερο να έχουν εξασφαλισμένη θέση εργασίας με σταθερό εισόδημα. Φαίνεται ότι και
στην επιλογή του επαγγέλματος τα κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα σχετικά με τα προσοδοφόρα ή
και «λαμπερά» επαγγέλματα κυριαρχούν στις επιλογές των παιδιών.
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Πίνακας 11: επιθυμητό επάγγελμα
επαγ τεχνικά
αθλητές
γέλμ επαγγέλ (κυρίως
ατα
ματα
ποδοσφ
τριτο μέσης
αιριστή
βάθμ εκπαίδευ ς)
ιας
σης
εκπαί (ηλεκτρο
δευσ λόγος,
ης
υδραυλι
κός κ.
ά.)
28.4
16.3%
11.3%
%

εκπαίδ
ευση

9.2%

άλλα
καλλι
επαγγέλ τεχνικ
ματα
ά
επαγγέ
λματα

8.0%

7.9%

χώρ
ος
της
υγεί
ας

σώμα δεν
τα
γνω
ασφαλ ρίζω
είας

6.7
%

3.3%

9.0
%

3. Γενικό συμπέρασμα
Από τα στοιχεία που παραθέσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια παρατηρούμε ότι η αλβανική γλώσσα
έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για τους μαθητές και τις μαθήτριες – ακόμη και όταν κάποιοι/-ες
από αυτούς/-ές έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα επικοινωνίας με
συγγενείς και φίλους / φίλες «από την πατρίδα» και αυτό της προσδίδει ένα ιδιαίτερο βάρος. Η
χρηστική της αξία με την έννοια της χρησιμότητας για λόγους σπουδών ή εργασίας είναι
δευτερεύουσα. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από το υψηλό ποσοστό των μαθητών και μαθητριών
που δηλώνουν ότι θα επέλεγαν άλλες χώρες του εξωτερικού για σπουδές και όχι την Αλβανία. Μια
τέτοια επιλογή δηλώνει και την προτίμηση για κάποια άλλη ξένη γλώσσα που θα πρέπει να
γνωρίζουν με επάρκεια ώστε να μπορούν να σπουδάσουν και στην αντίστοιχη χώρα.
Η συναισθηματική αξία που έχει η γλώσσα και ως βασικό συστατικό της εθνογλωσσικής
μεταναστευτικής τους ταυτότητας συνηγορεί, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες είτε αξιολογούν ως
πολύ καλές τις δεξιότητες που έχουν στην αλβανική γλώσσα είτε όχι, όλες και όλοι να επιθυμούν να
βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτές, διότι δηλώνουν ότι «είναι η γλώσσα μας».
Ακόμη, στις επιλογές που αφορούν χώρο και χρόνο εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας,
επαγγέλματα ή τόπο σπουδών θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε και τη δυναμική διάχυση στους
μαθητές και της μαθήτριες αλβανικής καταγωγής όλων των κοινωνικών στερεοτύπων που
κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία.
Τέλος, οι ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στην αλβανική γλώσσα όπως οι ίδιοι / ίδιες
τις αξιολογούν καθώς και η έντονη συναισθηματική σχέση που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με
τη γλώσσα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν στον μελλοντικό σχεδιασμό της
διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.
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Abstract
This paper draws on the results of the research program ELMEGO (Greek language for immigrant
parents), which was funded by the University of Thessaly. The specific research program aimed at
designing and implementing specialized language materials and courses for immigrants, which are
based on analysis of the needs of the target group as well as on aims and syllabus which will respond
to these needs. The project’s innovative character lies on the choice of using qualitative methods for
the exploration of immigrants’ needs. In particular, the research was based on participant observation
during the fieldwork carried out in Volos and on the conduction of focus groups. This paper points
out the contribution of the qualitative methods in the investigation of issues concerning the linguisticcommunicative needs of Albanian immigrant parents.
Περίληψη
Σε έρευνες για ζητήματα γλώσσας και επικοινωνίας έχει διαπιστωθεί ως σημαντικό το πρόβλημα
επικοινωνίας των γονέων μεταναστών με το σχολείο. Το παρόν άρθρο βασίζεται στα αποτελέσματα
που προέκυψαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ (Ελληνικά για μετανάστες
γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση) το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος ήταν η ανίχνευση
και ανάλυση γλωσσικών – επικοινωνιακών αναγκών των μεταναστών/-ριών γονέων, καθώς και των
εκπαιδευτικών σχετικά με την επικοινωνία γονέων-σχολείου, η ανάπτυξη διδακτικού υλικού με βάση
τα αποτελέσματα της έρευνας και η δημιουργία τμημάτων δωρεάν παροχής μαθημάτων στους
μετανάστες γονείς.
Η πρωτοτυπία του προγράμματος έγκειται στην υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων και πιο
συγκεκριμένα, στη χρήση των εργαλείων της συμμετοχικής παρατήρησης, της διεξαγωγής ομάδων
εστίασης (focus groups) και ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων. Σκοπός του άρθρου είναι να
αναδείξει τη συμβολή των ποιοτικών μεθόδων στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις
γλωσσικές – επικοινωνιακές ανάγκες των γονέων μεταναστών με καταγωγή από την Αλβανία.
Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα εργαλεία δόθηκε η ευκαιρία, καταρχάς, να καταγραφούν οι
προσωπικές ανάγκες των ίδιων των μεταναστών και των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα γλώσσας
και επικοινωνίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις στάσεις και τις πηγαίες αντιδράσεις στα πλαίσια
της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. Σε δεύτερο επίπεδο, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων
μεθοδολογικών επιλογών επέτρεψε να εμβαθύνουμε στα παραπάνω ζητήματα, θέτοντας υπό
διαπραγμάτευση και επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς την έννοια της επικοινωνίας και των
γλωσσικών αναγκών.
Η συμμετοχική παρατήρηση υπέδειξε τη σημασία της εξέτασης γλωσσικών ζητημάτων μέσα
στην ίδια την οικογένεια. Το παρόν άρθρο εξετάζει την επαναδιαμόρφωση των σχέσεων εντός της
αλβανικής οικογένειας μέσα από το διακύβευμα της κατοχής του γλωσσικού κεφαλαίου,
εντοπίζοντας συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα στο ζευγάρι και ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Τα
ερευνητικά δεδομένα προσανατολίζουν το ενδιαφέρον της ανάλυσης στο πεδίο των συναισθημάτων,
αποτυπώνοντας τη μεταβολή των στερεοτυπικών ρόλων των μελών της οικογένειας σε σχέση με την
κατοχή ή μη του γλωσσικού κεφαλαίου της ελληνικής και της μητρικής τους γλώσσας. Το παρόν
άρθρο επιχειρεί να προβληματοποιήσει την προβολή των προσωπικών συναισθημάτων στις
επικοινωνιακές συμπεριφορές των Αλβανών γονέων μεταναστών, τόσο στην ιδιωτική όσο και τη
δημόσια σφαίρα, επανεξετάζοντας το ζήτημα της επικοινωνίας γονέων –σχολικής δομής υπό νέο
πρίσμα.
1. Εισαγωγή
Το παρόν άρθρο βασίζεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν στα πλαίσια της διεξαγωγής της
πρώτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ (Ελληνικά για μετανάστες γονείς με παιδιά
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στην υποχρεωτική εκπαίδευση) 8. Στόχος της πρώτης φάσης του προγράμματος ήταν η ανίχνευση και
η ανάλυση των ιδιαίτερων γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών γονέων μεταναστών, καθώς και
των αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την επικοινωνία σχολείου – σπιτιού στην ευρύτερη
περιοχή του Βόλου. Η δεύτερη φάση του προγράμματος στόχευε στην επεξεργασία της ανάλυσης
αναγκών με σκοπό την παραγωγή διδακτικού υλικού. Κατά την τρίτη και τελική φάση του
προγράμματος είχε προβλεφθεί η δωρεάν λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
σε μετανάστες γονείς, όπου χρησιμοποιήθηκε το διδακτικό υλικό που είχε προκύψει. 9
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε βασισμένο σε βιβλιογραφική έρευνα, όπου εντοπίστηκαν και
διερευνήθηκαν, κυρίως, παρεμφερείς έρευνες πεδίου σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών (βλ.
ενδεικτικά, Richterich και Chancerel, 1980; Berwick, 1989; Brindley, 1989, Bernhard, Lefebvre,
Kilbride, Chud και Lange 1998; Carter και Nunan 2001; Long, 2005) εφόσον στην Ελλάδα έχουν
πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες αυτού του είδους σε γονείς μετανάστες (βλ. ενδεικτικά
Κωνσταντίνου, 2009). Η πρώτη φάση, επομένως, υπήρξε καταλυτική για την πορεία του
προγράμματος, καθώς η έρευνα πεδίου καταλήγει να εξελίσσει σημαντικά τις θεωρητικές υποθέσεις,
προβληματοποιώντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Η πρωτοτυπία του προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ
έγκειται στην υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα στη χρήση των εργαλείων της
συμμετοχικής παρατήρησης στην έρευνα πεδίου και των ομάδων εστίασης (focus groups).
Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει τη συμβολή του συνδυασμού των συγκεκριμένων
ποιοτικών μεθόδων στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις γλωσσικές – επικοινωνιακές
ανάγκες των γονέων μεταναστών 10 με καταγωγή από την Αλβανία. Μέσα από τον παραγωγικό
διάλογο διαφορετικών μεθοδολογικών επιλογών τίθεται υπό διαπραγμάτευση η έννοια της
επικοινωνίας και φωτίζονται νέες διαστάσεις των γλωσσικών αναγκών. Στο παρόν άρθρο
επιχειρήσαμε την ανάδειξη αυτών των διαστάσεων, υιοθετώντας ως αναλυτικό εργαλείο αλλά και
αντικείμενο διερεύνησης την έννοια του γλωσσικού κεφαλαίου, και εξετάζοντας πως η κατοχή του ή
μη επηρεάζει τις σχέσεις εντός της μεταναστευτικής οικογένειας.
2. Μεθοδολογία
Για τη διερεύνηση των ζητημάτων της έρευνας, συγκροτήθηκαν οχτώ ολιγομελείς ομάδες εστίασης
γονέων και εκπαιδευτικών, η συζήτηση των οποίων δομήθηκε γύρω από την επικοινωνία γονέωνσχολείου. Παράλληλα, διεξήχθησαν τρεις ομαδικές και τέσσερις ατομικές συνεντεύξεις με
μετανάστες γονείς 11. Βασικό κριτήριο επιλογής του μεθοδολογικού εργαλείου των ομάδων εστίασης
υπήρξε η προώθηση της ομαδικής συζήτησης, η οποία επιτυγχανόταν μέσα από τη διαδικασία της
άμεσης αλληλεπίδρασης 12 των συμμετεχόντων. Βιώματα, συγκρουσιακές απόψεις και
διαφοροποιημένες εμπειρίες που προέκυπταν μέσω της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων
πυροδοτούσαν και προωθούσαν τη συζήτηση με γόνιμο τρόπο.
Η ερευνητική ομάδα επιδίωξε να «αφήσει χώρο» στους συμμετέχοντες, ώστε να προτείνουν
θεματικές συζήτησης οι ίδιοι, και «χρόνο» ώστε να εκφραστούν χωρίς να νιώθουν πίεση, η οποία
ενδεχομένως να οδηγούσε σε μια αναπαραγωγή στερεοτυπικής θεματολογίας με άξονα «αυτό που θα
θέλαμε εμείς να ακούσουμε». Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο μπορούμε να παρατηρήσουμε όχι μόνο
ποια ζητήματα επιλέγουν να θέσουν, αλλά πως μέσα από την αλληλεπίδρασή τους κάποια
8

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (ΠΘ), στο πλαίσιο πρόσκλησης για έργα στοχευμένης έρευνας, με διακριτή προσφορά
στην κοινωνία.
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Για μια επισκόπηση του υλικού το οποίο προέκυψε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ βλ.
http://www.esske.net/Greeklanglab/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=46&lang=el.
(Ιστοσελίδα υπό κατασκευή)
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Για μια αναλυτική περιγραφή της έρευνας με έμφαση στα μεθοδολογικά εργαλεία, των δυσκολιών που συναντήσαμε
και των προτερημάτων του συνδυασμού των δύο ποιοτικών μεθόδων που υιοθετήσαμε βλ. Androulakis, Boeschoten,
Mastorodimou, Siotou (υπό δημοσίευση).
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Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. έκθεση αναφοράς της πρώτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ

http://www.esske.net/Greeklanglab/images/stories/3_anixneufsi_analysi_epikoinwniakwn_glwssikwn_anagkwn.pdf
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Για τις ομάδες εστίασης βλ. ενδεικτικά Ιωσηφίδης 2008, Morgan και Spanish 1984.
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εξακολουθούν να τους απασχολούν, ενώ άλλα φθίνουν ως προς το ενδιαφέρον τους (Morgan και
Spanish, 1984: 260).
Δίνεται, επομένως, η δυνατότητα στον ερευνητή να παρατηρεί «τη δόμηση του νοήματος στην
πράξη» (Wilkinson, 2004:182), καθώς ανακύπτουν οι προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων για
τα ζητήματα γλώσσας και επικοινωνίας και καταγράφονται οι στάσεις και οι πηγαίες αντιδράσεις,
παρέχοντας πληροφορίες εμβάθυνσης. Όπως έχει υποδείξει ο Basch (1987: 414) τα δεδομένα που
προκύπτουν μέσα από μια τέτοια ποιοτική μέθοδο δεν είναι παρά συναισθήματα, σκέψεις και θέσεις
μιας συγκεκριμένης ομάδας για μια προσδιορισμένη θεματική. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον ερευνητή να παρατηρεί και να επεξεργάζεται ακόμη και τα εξωλεκτικά στοιχεία
των συμμετεχόντων, όπως τα βλέμματα ή τις εκφράσεις τους κατά την αλληλεπίδρασή τους
(Wilkinson, 2004).
Για το σχεδιασμό της δομής των ομάδων εστίασης βασιστήκαμε στο υλικό της συμμετοχικής
παρατήρησης, η οποία λάμβανε χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και επέτρεψε να
εντοπίσουμε και να μελετήσουμε πτυχές του ζητήματος. Οι διαφορετικές συνθήκες της
συμμετοχικής παρατήρησης επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή με ένα μεγαλύτερο δείγμα μεταναστών
και να αφουγκραστούμε τους συμμετέχοντες στους διαδρόμους του σχολείου, τον οικιακό χώρο, σε
κοινωνικές εκδηλώσεις ή σε άλλες πιο προσωπικές στιγμές της καθημερινότητας. Επιτυγχάνεται με
αυτόν τον τρόπο, η οξυδερκής παρατήρηση των φαινομένων που μας απασχολούν μέσα από τη
συμμετοχή του ερευνητή σε πιο πηγαίες επικοινωνιακές περιστάσεις.
Το μεθοδολογικό εργαλείο της συμμετοχικής παρατήρησης αποδείχτηκε επίσης χρήσιμο, στις
περιπτώσεις όπου οι συνθήκες, όπως ο αυστηρός έλεγχος των γυναικών από τους συζύγους ή οι
εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή των πληροφορητών στις
ομάδες εστίασης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι ερευνήτριες μέσω των σημειώσεων πεδίου στις
επισκέψεις τους στα σπίτια των συμμετεχόντων κατάφεραν να αποτυπώσουν και να μεταφέρουν τα
βιώματα και τις ρητορικές τους σε σχέση με τα ζητήματα της έρευνας. Αντλώντας από αυτό το υλικό
προέκυψαν προβληματικές τις οποίες κληθήκαμε να επεξεργαστούμε εκ νέου ώστε να εντάξουμε
στις θεματικές που θα μας απασχολούσαν στις ομάδες εστίασης. Αυτή η συνεχής διάδραση των
επιστημονικών ποιοτικών μεθόδων και οι ζυμώσεις του εθνογραφικού υλικού με τις θεωρητικές
αναλύσεις αναπροσάρμοζε τον τρόπο προσέγγισης της ερευνητικής ομάδας με ιδιαίτερα
εποικοδομητικούς όρους.
3. Το διακύβευμα της κατοχής του γλωσσικού κεφαλαίου εντός της αλβανικής μεταναστευτικής
οικογένειας
Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στο πως οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας που ακολουθήσαμε μας
επέτρεψαν να εντοπίσουμε αόρατες στη δημόσια σφαίρα πτυχές που επηρεάζουν την επικοινωνία
σχολείου και μεταναστών γονέων. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το διακύβευμα της κατοχής του
γνωστικού-γλωσσικού κεφαλαίου ελληνικής και μητρικής γλώσσας στα πλαίσια της
επαναδιαμόρφωσης των σχέσεων εντός της αλβανικής οικογένειας. Η χρήση της έννοιας του
«γλωσσικού κεφαλαίου» ως αναλυτικό εργαλείο, επιτρέπει την ανάγνωση και διαπραγμάτευση της
διαλεκτικής σχέσης της γλωσσικής ικανότητας και των κοινωνικοπολιτισμικών συνδηλώσεων που
αυτή φέρει με τις κοινωνικές συμπεριφορές και στάσεις που παράγονται κατά την επιτέλεση μιας
γλωσσικής επικοινωνίας (βλ. Bourdieu, 1999).
Το ζήτημα ανέκυψε καθώς μελετούσαμε την έμφυλη μεταναστευτική διαδρομή των υποκειμένων
της έρευνας σε συνάρτηση με τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Στη συντριπτική
τους πλειοψηφία, οι Αλβανίδες μετανάστριες του δείγματος μετανάστευσαν στην Ελλάδα στα
πλαίσια του νόμου περί οικογενειακής συνένωσης, 13 ακολουθώντας δηλαδή τον σύζυγό τους ο
οποίος βρισκόταν ήδη στη χώρα υποδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώσαμε πως ο σύζυγος,
ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης χρονικά διαμονής του στην Ελλάδα καθίσταται αυτόματα ο πρώτος
δάσκαλος, ο οποίος αναλαμβάνει να μυήσει τη νεοφερμένη σύζυγο στην ελληνική πραγματικότητα
και την ελληνική γλώσσα. Είναι εύλογο να τεθούν ερωτήματα για το πώς επηρεάζει αυτή η συνθήκη
τη σχέση μεταξύ των συζύγων.
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Για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην οικογενειακή επανένωση βλ. ν. 1975/91, αρ. 14
και ν. 2910/01, αρ. 28 – 33.
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Αναλύοντας τις προφορικές μαρτυρίες των Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών
διαπιστώσαμε πως η διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια της συζυγικής
σχέσης, παρόλο που φέρει εντάσεις και λογομαχίες, καταλήγει να ισχυροποιεί τους δεσμούς του
ζευγαριού, θεμελιώνοντας μια ιδιαίτερη μορφή εξάρτησης ανάμεσα στο σύζυγο που κατέχει το
γλωσσικό κεφάλαιο και στη σύζυγό που δεν το κατέχει. Το πρώτο διάστημα της παραμονής τους
στην Ελλάδα οι Αλβανίδες μετανάστριες λόγω της άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, εγκλωβίζονται
στον οικιακό χώρο, ενώ νιώθουν ασφαλείς στο δημόσιο χώρο μόνο όταν είναι παρόν ο σύζυγός τους,
ο οποίος έχει τις γλωσσικές δεξιότητες να ανταπεξέλθει στις επικοινωνιακές περιστάσεις 14,
συνιστώντας στήριγμα για τη νεοφερμένη μετανάστρια: Η Ντίνα λέει συγκεκριμένα: «Επειδή είχα
τον Κώστα, δουλεύαμε μαζί… εγώ δεν μιλούσα με κάποιον συγκεκριμένο και να μην με καταλάβαινε.
Μιλούσε ο Κώστας, εγώ μιλούσα λίγο ή άκουγα.» Η αρωγή του συζύγου, παρόλα αυτά, αναδεικνύεται
ως ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία της Αλβανίδας γυναίκας προς την κατάκτηση της
ελληνικής γλώσσας, επιτείνοντας την υπάρχουσα σχέση εξάρτησης. Διαπιστώνουμε πως καθώς οι
Αλβανοί μετανάστες καθίστανται υπεύθυνοι τόσο για την μετάδοση της γνώσης όσο και για την
εκπροσώπηση των γυναικών τους στο δημόσιο χώρο, αντλούν κύρος μέσω της αποκλειστικότητας
της χρήσης της γνώσης.
Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, αυτές οι δυναμικές αντιστρέφονται, καθώς οι γυναίκες
σταδιακά κατακτούν την ελληνική γλώσσα, σε καλύτερο επίπεδο, όπως παρατηρήσαμε, συγκριτικά
με τους συζύγους τους. Σε σημαντικό βαθμό, αυτό σχετίζεται τόσο με την είσοδό τους στην αγορά
εργασίας, όσο και με την κοινωνικοποίηση, τη συναναστροφή με Έλληνες και την αποδέσμευση από
συγγενικά δίκτυα. Το τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες η τάση των νεοεισερχόμενων
μεταναστών να συντηρήσουν τις πολιτισμικές τους παραδόσεις διαμορφώνοντας τα δικά τους
κοινωνικά δίκτυα (βλ. ενδεικτικά Worthy 2006; Min, 1998) έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό
των κοινωνικών συναναστροφών που θα μπορούσαν να έχουν με γηγενείς και επομένως τη μείωση
των επικοινωνιακών περιστάσεων, όπου θα είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν στη γλώσσα της χώρας
υποδοχής, ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία εκμάθησής της (Sohn και Wang, 2006: 128).
Η κατοχή του γλωσσικού κεφαλαίου από την πλευρά των Αλβανίδων γυναικών και ο
επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους εντός της μεταναστευτικής οικογένειας επανακαθορίζουν τους
συσχετισμούς εξουσίας εντός του ζευγαριού. Οι γυναίκες μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα σε
καλύτερο επίπεδο από τους συζύγους τους κατακτούν ένα κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και
παύουν να βρίσκονται υπό την κηδεμονία τους. Το ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής από τις
γυναίκες έδωσε αρκετές φορές αφορμή για έντονες συζητήσεις στα πλαίσια ομάδων εστίασης
συστημένων αποκλειστικά από άνδρες Αλβανούς. Σχολιάζοντας ότι οι Αλβανίδες γυναίκες
κατακτούν την ελληνική γλώσσα σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι οι ίδιοι, επεσήμαναν ότι
αυτό οφείλεται κυρίως στην ενασχόληση των γυναικών με τα μαθήματα των παιδιών, φέρνοντας στο
προσκήνιο μια νέα πτυχή της διαδικασίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Οι μητέρες, κυρίως, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της προετοιμασίας των παιδιών τους για το
ελληνικό σχολείο, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης έρχονται σε
επαφή με ένα συστηματικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Παρατηρήσαμε ότι οι
Αλβανίδες μετανάστριες διαβάζοντας τα παιδιά στο σπίτι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στην
ελληνική γλώσσα και κυρίως εξοικειώνονται με τη γραφή, στην οποία, όπως διαπιστώθηκε,
υστερούν οι άνδρες μετανάστες. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία έρχονται σε επαφή με τη
γραμματική της ελληνικής γλώσσας, την ορθογραφία, με κανόνες και εξαιρέσεις που
συστηματοποιούν τη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας. Μαθαίνουν, συνεπώς, τη γλώσσα σε
βάθος και δεν περιορίζονται σε μια καθαρά επικοινωνιακή χρήση της, όπως παρατηρήσαμε ότι
συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση των ανδρών.
Το κύρος, ωστόσο, που φάνηκε να ανακτούν οι γυναίκες σε σχέση με τους συζύγους τους,
μαθαίνοντας καλύτερα την ελληνική γλώσσα μέσα από το εγχείρημα της προετοιμασίας των παιδιών
στα σχολικά μαθήματα, τίθεται την ίδια στιγμή υπό αμφισβήτηση στα πλαίσια της σχέσης με τα
παιδιά τους. Το παράδειγμα της σχολικής προετοιμασίας και η αγωνία των γονιών για την
14

Αυτό σχετίζεται ενδεχομένως με το γεγονός ότι «η ικανότητα η οποία επαρκεί για να παράγει κανείς φράσεις που
επιδέχονται κατανόηση μπορεί να είναι εντελώς ανεπαρκής για να παραγάγει φράσεις που επιδέχονται ακρόαση, φράσεις
κατάλληλες να αναγνωριστούν ως δεξιώσιμες σε όλες τις καταστάσεις όπου συντρέχει λόγος ομιλίας» (Bourdieu, 1999: 75).
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αποτελεσματική συμβολή τους σε αυτή τη διαδικασία επέτρεψε να παρατηρήσουμε πως ο βαθμός
κατοχής του γλωσσικού κεφαλαίου επανακαθορίζει τις σχέσεις, αυτή τη φορά ανάμεσα σε γονείς και
παιδιά.
Οι γονείς, με χαμηλό, κυρίως, επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων αδυνατούν να ελέγξουν, να
διορθώσουν το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των παιδιών τους και να τα συμβουλεύσουν
κατάλληλα, όπως καταθέτουν οι ίδιοι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων μεταναστών, άλλωστε,
είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου τα παιδιά τους καλούνται να βοηθήσουν τους γονείς με χαμηλές
γλωσσικές δεξιότητες. Συνήθεις καθημερινές πρακτικές είναι η διόρθωση του προφορικού λόγου των
γονέων στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο χώρο και η μετάφραση εγγράφων (νομικά, ιατρικά,
υπηρεσιών, σχολικά σημειώματα) από την ελληνική στην αλβανική. Τα παιδιά συνιστούν στην ουσία
το διαμεσολαβητή ανάμεσα σε δύο γλωσσικά περιβάλλοντα 15. Όπως αναφέρουν οι Villanueva και
Buriel (2010: 198) μέσω αυτής της συνεχούς αρωγής στο επίπεδο της γλωσσικής επικοινωνίας των
γονέων κυρίως με την κοινωνία υποδοχής σε δημόσιους και θεσμικούς χώρους τα παιδιά
καθίστανται το δημόσιο πρόσωπο των γονέων μεταναστών, ή αλλιώς το δημόσιο μέσο έκφρασης
τους. Αναρωτιέται κανείς ποιος χρειάζεται και τελικά ποιος λαμβάνει βοήθεια από ποιον;
Σημειώνεται, επομένως, μια διαφοροποιημένη επιτέλεση των στερεοτυπικών καθιερωμένων
ρόλων, όπου οι γονείς καθίστανται οι μαθητευόμενοι, εφόσον τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο του
δασκάλου. Το γεγονός ότι οι γονείς βρίσκονται στη θέση αυτού που έχει ανάγκη από καθοδήγηση 16
έχει σαν αποτέλεσμα τη διασάλευση των ισορροπιών εντός του οικογενειακού πλαισίου, καθώς ο
μετανάστης γονιός χάνει τον αρχικό του ρόλο και μέρος της εξουσίας που απορρέει από αυτόν.
Οι μετασχηματισμοί στις σχέσεις γονέων – παιδιών που προκύπτουν μέσα από το βαθμό κατοχής
του γλωσσικού κεφαλαίου εκφράζονται στα συναισθήματα που βιώνουν οι συμμετέχοντες σε σχέση
με τη συμβολή των ίδιων στη μαθητική πορεία των παιδιών τους. Η έμφαση που δώσανε οι ίδιοι οι
γονείς μετανάστες στα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης
οδήγησε την ερευνητική ομάδα αφενός να θέσει σχετικές προβληματικές προς συζήτηση στις ομάδες
εστίασης και αφετέρου να σταθεί με ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε αυτό το ζήτημα κατά την
επεξεργασία του εθνογραφικού υλικού.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, οι συμμετέχοντες αποκαλύπτουν τις βαθύτερες ανησυχίες
και την αγωνία τους σχετικά με το αν επιτελούν σωστά το γονεϊκό τους ρόλο ως προς τη δυνατότητα
συμβολής τους στη σχολική πορεία των παιδιών τους. Μία μητέρα αναφέρει: «[…]είναι πολύ
σημαντικό, ήσουν δίπλα του και θα το θυμάται και το παιδί αυτό. Είχα το μπαμπά μου, είχα τη μαμά
μου δίπλα, αν είχα άγχος, αν είχα δυσκολίες, είχα που να ακουμπήσω». Ορισμένοι γονείς εξέφρασαν
συναισθήματα ενοχής και ντροπής εξαιτίας της αδυναμίας τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη
μαθητική τους πορεία, στον επιθυμητό για τους ίδιους βαθμό.
Αυτό τους το αίσθημα επιτείνεται, όπως περιέγραψαν, από την αμφισβήτηση και την έλλειψη
εμπιστοσύνης που κατά καιρούς εισπράττουν από τα παιδιά τους. Χαρακτηριστικά μία
συμμετέχουσα στην έρευνα μας μεταφέρει τα λόγια της κόρης της, ενόσω επιχειρεί να της παράσχει
βοήθεια στα σχολικά της μαθήματα: «Θα με μάθεις εσύ εμένα; Με ρωτάει. Εσύ πήγες σχολείο εδώ;
Όχι! Δε μου έχει εμπιστοσύνη […] «Και πολλές φορές δε με ρωτούσε για πράγματα. Ε, αυτό μ’ έκανε
λίγο να νιώθω άσχημα να πω την αλήθεια, γιατί δε νιώθεις ωραία όταν το παιδί σου, σου λέει εσύ δε
μπορείς». Οι ρητορικές αμφισβήτησης των παιδιών προς τους γονείς σχετίζονται, εμφανώς, με το
ποιος και σε ποιο βαθμό κατέχει το πλειονοτικό γλωσσικό κεφάλαιο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φράση «Έτσι θα το πεις μαμά!», η οποία επισημάνθηκε
επανειλημμένα από τους γονείς και υποδηλώνει το διαρκή έλεγχο, στον οποίο υποβάλλονται.
15

Με αυτή την έννοια αποδίδουμε τον όρο “language brokering”, ο οποίος αναφέρεται στην
άτυπη διαδικασία μετάφρασης από μια γλώσσα στην άλλη (Tse 1995). Συγκεκριμένα, οι Villanueva
και Buriel (2010) χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο στην περίπτωση των παιδιών μεταναστών από την
Λατινική Αμερική, θεωρώντας τους διαμεσολαβητές, καθώς έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν την
γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να βοηθήσουν τους γονείς αλλά κι άλλα συγγενικά μέλη
με χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες στην καθημερινή τους επικοινωνία. Ο όρος αυτός και
συγκεκριμένα, οι πρακτικές και η διαδικασία της «γλωσσικής διαμεσολάβησης», έχουν απασχολήσει
αρκετούς ερευνητές (βλ. ενδεικτικά Orellana et al. 2003, Trickett και Jones 2007 Weisskirch και
Alva 2002, Worthy 2006).
16
Για το συγκεκριμένο ζήτημα βλ. Corona et al. 2012.
50

Παρόλο που οι συμμετέχοντες εκφράζουν αίσθημα υπερηφάνειας 17 που τα παιδιά τους είναι σε θέση
να τους διορθώνουν, οι διορθωτικές αυτές παρεμβάσεις τους φέρνουν αντιμέτωπους με τις
γλωσσικές τους αδυναμίες στην ελληνική, γεγονός που τους κάνει να αισθάνονται μειονεκτικά.
Αυτό το αίσθημα μειονεξίας που περιγράφουν οι γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους
εμφανίζεται και στις περιγραφές των συναισθημάτων τους κατά την επικοινωνία των ίδιων με τη
σχολική δομή. Όσα εκφράζουν για την επικοινωνία τους με το σχολείο μαρτυρούν όχι μόνο τον
τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και βιώνουν αυτή τη διαδικασία, αλλά και τις συνέπειες που
αυτή επιφέρει στην παρουσία και εμπλοκή τους με τη σχολική πραγματικότητα των παιδιών τους.
Παρατηρήσαμε ότι οι Αλβανοί γονείς που έχουν χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες, μην
καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό, αισθάνονται αμηχανία. «Πέφτεις πολύ
ψυχολογικά! Αισθάνεσαι τίποτα! Κάθεσαι εκεί πέντε – δέκα λεπτά και αισθάνεσαι δηλαδή, πότε θα
τελειώσει αυτή η συζήτηση να σηκωθώ να φύγω», εξομολογείται μία γυναίκα συμμετέχουσα στην
έρευνα. Διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το αίσθημα αμηχανίας μεταφράζεται σε μια
σιωπηλή παρουσία, η οποία συνιστά έναν τρόπο αυτοπροστασίας από μια ριψοκίνδυνη
συναισθηματικά κατά τους ίδιους έκθεση.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, το αίσθημα αμηχανίας και ντροπής,
φαίνεται να αγγίζει τα όρια της προσωπικής ματαίωσης. Ο Λάντι μας μεταφέρει την εμπειρία του, σε
μία περίσταση σχολικής επικοινωνίας: «Ε, πήγα κάτι που ξέρω εγώ… ε… μίλησα… πως… έτσι… Άμα
δεν ξέρεις γλώσσα είναι είσαι τίποτε… Τίποτε είσαι…». Τα λεγόμενα των γονέων μεταναστών
αποτυπώνουν κι επιβεβαιώνουν όσα αναφέρει ο Jo Worthy (2006) στο άρθρο του «Voces:
Community, Parents, Teachers, and Students: Como si le Falta un Brazo: Latino Immigrant Parents
and the Costs of Not Knowing English» για τους Λατίνους μετανάστες σε σχέση με τη γνώση της
επικρατούσας γλώσσας. Ο συγγραφέας, συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως η μη γνώση της αγγλικής
γλώσσας δημιουργεί την εντύπωση στους Λατίνους μετανάστες πως είναι ανεπαρκείς και ότι
πάσχουν από μια είδους αναπηρία. Η ανεπάρκεια που αισθάνεται ο Λάντι φαίνεται πως
ανατροφοδοτείται άμεσα και επιτείνεται από τα συναισθήματα του παιδιού του. Κατά την άποψη
του, η κόρη του ντράπηκε με την παρουσία του στο σχολείο και μάλιστα, εξαρχής είχε ζητήσει να
παραστεί η μητέρα της, η οποία αν και είχε λιγότερα χρόνια στην Ελλάδα θα κατάφερνε να
επικοινωνήσει καλύτερα με τους εκπαιδευτικούς.
Τέτοια συναισθήματα, ματαίωσης ή μειονεξίας, τα οποία, όπως έχει συζητηθεί παραπάνω,
συνδέονται με τους ρόλους εντός των οικογενειακών σχέσεων φαίνεται να βρίσκουν αντιστάθμισμα
σε πρακτικές εκμάθησης μιας γλώσσας που κατέχουν οι γονείς καλύτερα από τα παιδιά τους. Αυτό
συμβαίνει, κυρίως, μέσα από τις πρακτικές που ακολουθούνται γύρω από τη μητρική γλώσσα, αλλά
και στην περίπτωση εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το παράδειγμα της
Άρτα, η οποία εκφράζει την επιθυμία να μάθει η κόρη της ιταλικά, εφόσον η ίδια γνωρίζει την
ιταλική γλώσσα και θα μπορούσε να συνδράμει στην εκμάθηση. Η συμβολή της στο διάβασμα των
ιταλικών θα αντιστάθμιζε το γεγονός ότι αδυνατεί να την προετοιμάζει για το ελληνικό σχολείο και
θα την έκανε να νιώθει υπερηφάνεια, όπως μας εξήγησε. Μέσα από αυτό το παράδειγμα, μπορούμε
να αντιληφθούμε πως το γλωσσικό κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως ένα κοινωνικό κεφάλαιο, αφού
μέσω της μετάδοσης του η Άρτα μπορεί να ανακτήσει κοινωνική αξία και να αντλήσει κύρος
(Bourdieu, 1995). Παράλληλα, μέσω αυτής της διαδικασίας εκμάθησης θα κατάφερνε να επιτελέσει με επιτυχία αυτή τη φορά- τον γονεϊκό - καθοδηγητικό ρόλο μιας μητέρας.
Ο βαθμός κατοχής της μητρικής γλώσσας από τα μέλη της μεταναστευτικής οικογένειας και ο
ρόλος που διαδραματίζει στη διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή
στην εξέτασή του, καθώς λειτουργεί καταλυτικά στις ισορροπίες εντός του οικογενειακού ιστού.
Μέσα από τις συζητήσεις στις ομάδες εστίασης αποτυπώνεται ξεκάθαρα το ενδιαφέρον των
μεταναστών γονιών να μάθουν τα παιδιά τους τη μητρική τους γλώσσα. Διαπιστώνουμε πως τα
προηγούμενα χρόνια σημειώθηκε μια γλωσσική μετατόπιση 18 στην περίπτωση της αλβανικής
μεταναστευτικής κοινότητας, καθώς επικρατούσε η τάση οι Αλβανοί γονείς να επιλέγουν ως βασική
γλώσσα επικοινωνίας εντός της οικογένειας τα ελληνικά. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης
17

Για το αίσθημα υπερηφάνειας βλ. ενδεικτικά Worthy 2006.
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Τη γλωσσική μετατόπιση των Αλβανών μεταναστών από τα αλβανικά στα ελληνικά
παρατήρησαν και οι Μιχαήλ και Τσιούμης (2007) στα πλαίσια εθνογραφικής έρευνας που έλαβε
χώρα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
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έρευνας, οι γονείς δικαιολόγησαν αυτή τη στάση, λέγοντας πως αφενός θεωρούσαν πρωταρχικό
μέλημα την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αφετέρου εκτιμούσανε πως η κατάκτηση
της μίας εκ των δύο γλωσσών θα μείωνε τις πιθανότητες «τα παιδιά να μπερδεύονται», όπως μας
καταθέσανε, βασισμένοι σε παλαιότερες στερεοτυπικές ρητορικές για τη διγλωσσία. Αυτή η τάση
διαπιστώνεται και σε άλλες έρευνες που αφορούν μεταναστευτικές ομάδες. Όπως αναφέρουν οι Oh
και Fuligni (2010: 203) «ερευνητές, υπεύθυνοι για την λήψη πολιτικών αποφάσεων, εκπαιδευτικοί και
γονείς εξέφραζαν την ανησυχία ότι οι γλωσσικές προκλήσεις που σχετίζονται με το διγλωσσικό στάτους
παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενδέχεται να σταθούν εμπόδιο στην εξέλιξη τους. Αυτό με την
σειρά του οδήγησε πολλούς να υποστηρίξουν μονογλωσσικές πρακτικές, κι αυτό αφορούσε τόσο τους
γονείς που επέλεξαν να μιλάνε μόνο τη γλώσσα της χώρας υποδοχής στο σπίτι, όσο και τους
εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν ένα μοντέλο εμβύθισης στη σχολική τάξη».
Ωστόσο, την τελευταία πενταετία σημειώθηκε μια αλλαγή στάσης απέναντι σε αυτό το ζήτημα
και πλέον όλο και περισσότεροι γονείς διατυπώνουν την επιθυμία να μάθουν τα παιδιά τους τη
μητρική γλώσσα σε βάθος. Η επαναδιαπραγμάτευση και επαναξιολόγηση της μητρικής γλώσσας
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι γονείς
μετανάστες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια αυτά, η μητρική γλώσσα
επανασημασιοδοτείται ως ένα σημαντικό πια εφόδιο για τα παιδιά τους, σε συνάρτηση, κυρίως, με το
ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Αλβανία. Η μητρική γλώσσα, επομένως, συνιστά και αυτή ένα
σημαντικό γνωστικό και κοινωνικό κεφάλαιο, η κατοχή του οποίου θα επαναπροσδιορίσει τις
σχέσεις εντός της οικογένειας, εφόσον οι γονείς είναι αυτοί που καλούνται να το μεταδώσουν στα
παιδιά τους.
Αρκετοί συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, διδάσκουν οι ίδιοι τη μητρική γλώσσα στα παιδιά
τους, ενώ άλλοι τα εγγράφουν σε τμήματα παρακολούθησης της αλβανικής γλώσσας, συστημένα
από μεταναστευτικούς συλλόγους. Ειδικά στην περίπτωση όπου οι γονείς διδάσκουν οι ίδιοι την
αλβανική γλώσσα στα παιδιά, τους δίνεται η δυνατότητα να τα βοηθήσουν και να αξιολογήσουν την
πρόοδό τους. Μέσα από αυτή τη διδακτική διαδικασία, οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήματα, να αναλάβουν το ρόλο του δασκάλου απέναντι στα παιδιά τους και γενικότερα να
ακολουθήσουν πρακτικές, κατά τις οποίες η καθοδήγηση και η άποψή τους δε γίνονται αντικείμενα
αμφισβήτησης, αλλά σεβασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεπώς, η καθοδήγησή των γονέων
αναγνωρίζεται ως απαραίτητη και σημαντική από τα παιδιά τους στη διαδικασία της εκμάθησης.
Επιτελώντας πια οι γονείς με επιτυχία αυτό το κομμάτι του ρόλου τους, αυξάνουν την αυτοεκτίμησή
τους και παράλληλα, ανακτούν το κύρος τους, το οποίο είχαν απολέσει στην προσπάθεια να
προετοιμάσουν τα παιδιά για ένα ξενόγλωσσο ουσιαστικά για τους ίδιους σχολείο.
4. Αντί Επιλόγου
Ο συνδυασμός των μεθοδολογικών εργαλείων που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα,
αποκαλύπτοντας τις προσωπικές ιστορίες των συμμετεχόντων και τους τρόπους που συναισθάνονται γύρω από τη γλώσσα, επέτρεψε μια νέα ανάγνωση των γλωσσικών αναγκών. Αυτές,
ακριβώς, οι διαφοροποιημένες βιωμένες εμπειρίες που κατέθεσαν οι γονείς μετανάστες καθοδήγησαν
την ερευνητική ομάδα της δεύτερης φάσης του προγράμματος να αναπτύξει διδακτικό υλικό
προσαρμοσμένο στις γλωσσικές ανάγκες και εμπειρίες των μεταναστών. Στα πλαίσια αυτά, τα
εμπειρικά βιώματα των συμμετεχόντων δημιούργησαν μια νέα δεξαμενή ιδεών για τη διδακτική
στοχοθεσία. Οι βιωμένες εμπειρίες περιστατικών επικοινωνίας καθίστανται οι ίδιες γλωσσικά
παραδείγματα, καθώς παραπέμποντας σε στιγμές της καθημερινής ζωής των μεταναστών
ανταποκρίνονται στις ειδικές κοινωνιογλωσσικές τους ανάγκες.
Η εθνογραφική έρευνα υπέδειξε πως ένα από τα βασικά κίνητρα για τη συμμετοχή των γονέων
μεταναστών στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που πραγματοποίησε το πρόγραμμα αποτέλεσε η
ανάγκη των συμμετεχόντων να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη σχολική τους πορεία. Θεωρήθηκε,
επομένως, σημαντικό το διδακτικό υλικό να στοχεύει στην εξοικείωση των γονέων με μεθόδους
αναζήτησης βοηθητικού υλικού για ανάγκες διαφορετικών μαθησιακών περιστάσεων των παιδιών
τους. Το ενδιαφέρον του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ εστιάζεται σε διδακτικές εφαρμογές,
οι οποίες ενισχύουν τις γλωσσικές δεξιότητες των Αλβανών μεταναστών γονέων, ώστε να επιτύχουν
την αυτονομία τους σε επικοινωνιακές περιστάσεις στο σχολείο και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή
τους στη μαθησιακή πραγματικότητα των παιδιών τους.
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Αυτή η ανάγκη των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη σχολική τους πορεία
συμπορευόταν με μια από τις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ να ενθαρρύνει τους
γονείς μετανάστες στην επικοινωνία τους με τη σχολική δομή. Θεωρούμε πως η ανάγκη και η
σημασία της παρότρυνσης κι ενθάρρυνσης των μεταναστών και κυρίως της καθοδήγησης και της
επισήμανσης των τρόπων με τους οποίους οι ίδιοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο
σχολείο είναι επιτακτικό ζήτημα ερευνών παρεμφερών με τη δική μας 19. Θέλουμε να πιστεύουμε
πως η έρευνά μας μέσα από τη χρήση ποιοτικών μεθόδων επιχείρησε όχι μόνο να αφουγκραστεί και
να αναλύσει, αλλά και να ανταποκριθεί στις γλωσσικές ανάγκες των γονέων μεταναστών.
Κλείνοντας επιθυμούμε να παραθέσουμε τα λόγια της Άρτα. «Εύχομαι τους καινούριους γονείς τώρα
να διαβάζουν καλά, να μάθουν, να πάνε σχολεία, αφού υπάρχουν δωρεάν τώρα, για να μη νιώθουν
μειωμένοι μπροστά στο παιδί. Εγώ ένιωθα».
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες,
Αθήνα: Κριτική
Μιχαήλ, Δ. (2010). Γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση στην δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών
στην Ελλάδα: Κοινωνική ενσωμάτωση και κινητικότητα. Εθνολογία 14, 207–224.
Μιχαήλ, Δ. και Τσιούμης, Κ. (2007). Το ζήτημα της ταυτότητας των Αλβανών μεταναστών στην
Ελλάδα και οι σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Identités
culturelles en Méditerranée, Θεσσαλονίκη
Bourdieu, P. (1999). Γλώσσα και Συμβολική Εξουσία. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Κατερέλος, Γ. (2007). Το ψυχοκοινωνικό προφίλ του μετανάστη. Μια ψυχοκοινωνική έρευνα, Αθήνα:
Ινστιτούτο
Μεταναστευτικής
Πολιτικής,
Πάντειο
Πανεπιστήμιο,
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7510_491869202.pdf 29/1/13
Κωνσταντίνου, Σ. (2009). Μητέρες Μετανάστριες, τα Παιδιά τους και το Ελληνικό Σχολείο,
Διπλωματική εργασία, ΠΜΣ κατεύθυνση Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός, ΠΤΔΕ,
ΑΠΘ.
http://invenio.lib.auth.gr/record/122604/files/KONSTANTINOU%20STYL.PDF 29/1/13
Ξενόγλωσση
Androulakis, G., Boeshoten, V. R., Mastorodimou, E. and Siotou, A. Using qualitative methods for
the analysis of adult immigrants’ L2 needs: findings from a research project in Greece focusing on
school-parents communication. (υπό δημοσίευση)
Basch, C. (1987). Focus group interview: an underutilized research technique for improving theory
and practice in health education. Health Education 14, 411–448.
Bernhard, J., Lefebvre, M.L., Kilbride, K. M., Chud, G. and Lange, R. (1998). Troubled
Relationships in Early Childhood Education: Parent-Teacher Interactions in Ethnoculturally
Diverse Child Care Settings. Early Education & Development 9/1:5-28.
Clinea, T., Crafter, S., De Abreu, G. and O’Dell, L. (2009). Changing families, changing childhoods:
changing schools? Pastoral Care in Education 27:1, 29–39.
Corona, R., Stevens, L., Halfond, R., Shaffer, C., Reid-Quinones, K. and Gonzalez, T. (2012). A
qualitative analysis of what Latino parents and adolescents think and feel about language
brokering. Journal of Child & Family Studies 21:5, 788–798.
Min, P. G. (1998) Korean American families. In: Taylor, R. L. (eds.) Minority families in the United
States: A multicultural perspective. Englewood Cliﬀs New Jersey: Prentice-Hall, 252–295.
Morgan, D. (1997). Focus Groups as Qualitative Research. U.S.A.: SAGE Publications.
Morgan, D. and Spanish, M. (1984). Focus Groups: A new tool for qualitative research. Qualitative
Sociology 7:3, 253–270.Nunan, D. (1988) Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press

19

Την ανάγκη παρότρυνσης των μεταναστών επεσήμαναν στην έρευνα τους οι Schaller, Rocha και Barshinger (2007).

53

Oh, J. and Fuligni, A. (2010). The role of heritage language development in the ethnic identity and
family relationships of adolescents from immigrant backgrounds. Social Development 19:1, 202–
220.
Orellana, M. F., Donner, L. and Pulido, L. (2003). Accessing assets: Immigrant youth’s work as
family translators or ‘‘para-phrasers.’’ Social Problems 50:4, 505–524
Porcher, L. (1980). Reflections on Language Needs in the School. Strasbourg: Council for Cultural
Co-operation of the Council of Europe.
Qin, D. (2008). Gendered processes of adaptation: understanding parent–child relations in Chinese
immigrant families. Sex Roles 60:7/8, 467–481.
Ramirez, F. (2003). Dismay and disappointment: parental involvement of Latino immigrant parents.
The Urban Review 35:2, 93–110.
Schaller, A., Rocha, L. and Barshinger, D. (2007). Maternal attitudes and parent education: How
immigrant mothers support their child’s education despite their own low levels of education. Early
Childhood Education Journal 34:5, 351–356.
Sohn, S. and Wang, C. (2006). Immigrant parents’ involvement in American schools: perspectives
from Korean mothers. Early Childhood Education Journal 34:2, 125–132
Villanueva, Ch. (2010). Speaking on behalf of others: A qualitative study of the perceptions and
feelings of adolescent Latina language brokers. Journal of Social Issues 66:1, 197–210
Weisskirch, R. S. and Alva, S. A. (2002) Language brokering and the acculturation of
Latino children. Hispanic Journal of Behavioral Sciences 24:3, 369–378 Wilkinson, S. (2004)
Focus group methodology: A review. International Journal of Social Research Methodology 1,
181–203
Worthy, Jo. (2006). Como si le Falta un Brazo: Latino Immigrant Parents and the Costs of Not
Knowing English, Journal of Latinos and Education 5:2, 139-154.
Trickett, E. J. and Jones, C. J. (2007). Adolescent culture brokeringand family functioning: A study
of families from Vietnam. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 13:2, 143–15
Tse, L. (1995). Language brokering among Latino adolescents: Prevalence, attitudes, and school
performance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences 17:2, 180–193
Ιστοσελίδες
Έκθεση ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών στα πλαίσια της 1ης ερευνητικής φάσης
του
προγράμματος
ΕΛΜΕΓΟ
http://www.esske.net/Greeklanglab/images/stories/3
_anixneufsi_analysi_epikoinwniakwn_glwssikwn_anagkwn.pdf
Περίληψη προγράμματος ΕΛΜΕΓΟ
http://www.esske.net/Greeklanglab/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=4
6&lang=el

54

Ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία της Αλβανικής 20
Mjedisi didaktik elektronik për mësimdhënien e gjuhës shqipe
Ανθή Ρεβυθιάδου, Αμαλία Ρόντου‐Γκόρου, Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Μαρία Σουκαλοπούλου,
Ιωάννης Σπαντιδάκης, Χρήστος Ζάρρας, Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης, Νέστορας Πελέσογλου
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών (A.Π.Θ.)
Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας
revith@lit.auth.gr; amaliarodou@yahoo.gr; kazoullis@rhodes.aegean.gr;
mariasoukalopoulou@hotmail.com; ispantid@edc.uoc.gr; chzarras@auth.gr; kkonstant@ee.auth.gr
Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο σχεδιάστηκε για
να υποστηρίξει επικουρικά το πρόγραμμα διδασκαλίας της Αλβανικής σε τμήματα ενίσχυσης της
μητρικής γλώσσας που λειτούργησαν στα πλαίσια της Δράσης 5 του Προγράμματος «Εκπαίδευση
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού του ηλεκτρονικού μαθησιακού
περιβάλλοντος, καθώς και οι γλωσσολογικές και παιδαγωγικές αρχές του σχεδιασμού του. Στη
συνέχεια, δίνονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων.
Abstract
In this article we present the electronic language learning environment, which was designed to
support the teaching of Albanian as a mother tongue to primary and secondary education students
within the Action 5 of the program “Education of Immigrant and Repatriate Students” of the Aristotle
University of Thessaloniki. We present the theoretical framework followed by the pedagogic and the
linguistic principles that dictated its design. We also provide examples of activities included in the
electronic language learning environment.
Përmbledhje
Në këtë artikull paraqitet mjedisi didaktik elektronik, i cili është projektuar si mbështetje
suplementare e programit mësimor të mësimdhënies së gjuhës shqipe për klasat e përforcimit të
gjuhës amtare të cilat funksionuan në kuadër të Veprimit 5 të Projektit të Universitetit Aristoteleio
të Selanikut me titull «Trajnimi i nxënësve të huaj dhe të riatdhesuar». Fillimisht, prezantohet pjesa
teorike e formimit të mjedisit mësimor elektronik si dhe parimet gjuhësore dhe pedagogjike të
formimit të tij. Në vazhdim të artikullit janë dhënë disa shembuj nga materiali didaktik elektronik.
1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής προγραμμάτων διδασκαλίας μητρικής γλώσσας από τη Δράση
5 «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και
Παλιννοστούντων Μαθητών» του Α.Π.Θ. αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό πρόγραμμα ανοιχτού
κώδικα, επεκτάσιμο και σε διαρκή επικοινωνία με βάση δεδομένων μέσω διαδικτύου για τη
διδασκαλία της Αλβανικής και της Ρωσικής. 21 Σκοπός της δημιουργίας του ηλεκτρονικού
1

H συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» (www.diapolis.auth.gr), το οποίο χρηματοδοτείται
από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.
21
Επιστημονική υπεύθυνος του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και
Παλιννοστούντων Μαθητών» (ΕΣΠΑ 2007-2013, www.diapolis.auth.gr) είναι η Καθ. Άννα
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (Α.Π.Θ.). Στο πλαίσιο της Δράσης 5 παράγεται γλωσσοδιδακτικό υλικό σε
έντυπη και ηλεκτρονική (διαδραστική) μορφή για τη διδασκαλία της Αλβανικής σε μαθητές/τριες με
γλώσσα καταγωγής την Αλβανική. Την επιστημονική ευθύνη για την παραγωγή του
γλωσσοδιδακτικού υλικού έχουν η Δρ. Α. Ρεβυθιάδου (Α.Π.Θ.) και ο Δρ. Β. Σπυρόπουλος
(Ε.Κ.Π.Α.). Το υλικό για το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που αφορά την Αλβανική έχει
παραχθεί από την Α. Ρόντου-Γκόρου σε συνεργασία με τη Μ. Σουκαλοπούλου. Υπεύθυνοι για τον
παιδαγωγικό σχεδιασμό του ηλεκτρονικού (διαδραστικού) υλικού είναι η Δρ. Β. Καζούλλη
(Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και ο Δρ. Ι. Σπαντιδάκης (Αναπληρωτής
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μαθησιακού περιβάλλοντος (HMΠ) ήταν η υποστήριξη του προγράμματος διδασκαλίας αυτών των
γλωσσών παρέχοντας ένα περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά και μορφωτικά ερεθίσματα, όπου οι
μαθητές μπορούν να δουλέψουν, εντός και εκτός σχολικής τάξης, με το δικό τους ρυθμό και στο δικό
τους επίπεδο γλωσσομάθειας.
Το ηλεκτρονικό περιβάλλον περιλαμβάνει κείμενα, ασκήσεις με εστίαση στη γλώσσα, στο νόημα
και στη χρήση της γλώσσας, και στοχευμένο γλωσσοδιδακτικό υλικό με βάση πορίσματα που
πρoέκυψαν από τη συγκριτική μελέτη της Αλβανικής-Ελληνικής και της Ρωσικής-Ελληνικής.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών και αφορά δύο επίπεδα γλωσσομάθειας, επίπεδο αρχαρίων
(Α1/Α2) για τη Ρωσική και επίπεδο προχωρημένων (Α2/Β1) για την Αλβανική. Το παρόν άρθρο
εστιάζει στο περιβάλλον που αφορά την αλβανική γλώσσα.
Το πολυμεσικό μαθησιακό περιβάλλον περιλαμβάνει υλικό που θα λειτουργήσει ως βοηθητικό
υλικό συμπληρώνοντας αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσα
στη σχολική τάξη. Παράλληλα, ωστόσο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα για αυτόνομη εξάσκηση
καθώς του επιτρέπει να επιλέξει μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων με διαφορετικό
βαθμό δυσκολίας σε ένα θελκτικό περιβάλλον, το οποίο είναι διαδραστικό και έχει τη μορφή ενός
παιχνιδιού-αναζήτησης.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Το συγκεκριμένο περιβάλλον σχεδιάστηκε για δίγλωσσους μαθητές ή εν δυνάμει δίγλωσσους
μαθητές και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν θεωρίες διγλωσσίας. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις
του Cummins (2001 et seq.) χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρία στο σχεδιασμό του μαθησιακού
περιβάλλοντος. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν συγγενικές θεωρίες όπως θεωρίες των Vygotsky (1962,
1978) για τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, του Krashen για την κατανοητή εισερχόμενη πληροφορία
(1982), των Cope & Kalantzis για τους πολυγραμματισμούς και πολυτροπικά κείμενα (2000) και του
Egan (1992) για το ρόλο της φαντασίας και δημιουργικότητας στη μάθηση (βλ. Κούρτη-Καζούλλη,
2012).
Το θεωρητικό πλαίσιο της εφαρμογής βασίζεται στο Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής
Ικανότητας (ΠΑΑΙ, Framework for the Development of Academic Expertise). Πρόκειται για μοντέλο
που ενσωματώνει πολλές υποθέσεις και προτάσεις του Cummins (2001 et seq.) σε μια πιο σύνθετη
θεωρητική πρόταση (Σκούρτου, 2011) που εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ακαδημαϊκή γλωσσική
ικανότητα (Cummins, 2001). Ο Cummins αναφέρεται σε τρεις πτυχές ή διαστάσεις της γλωσσικής
ικανότητας (Cummins, 2005: 102), τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις ιδιαίτερες γλωσσικές
δεξιότητες και την ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, για να τονίσει ότι η γλώσσα που μαθαίνουν οι
άνθρωποι στην καθημερινότητα τους δεν είναι η ίδια «γλώσσα» με τη «γλώσσα» του σχολείου
(Σκούρτου, 2011, Κούρτη-Καζούλλη, 2012). Στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον δίνεται
έμφαση στην ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα (academic language proficiency), η οποία
περιλαμβάνει τη γνώση του λιγότερο συχνού λεξιλογίου καθώς επίσης και τη δυνατότητα ερμηνείας
και παραγωγής γραπτών κειμένων αυξημένης δυσκολίας (Cummins, 2005:104-105). Το περιβάλλον
επίσης εστιάζει στις ιδιαίτερες γλωσσικές δεξιότητες (discrete language skills) ή τις ειδικές
γραμματικές γνώσεις (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), καθώς και τις γνώσεις γραφής και
ανάγνωσης (literacy knowledge) που αποκτούν οι μαθητές έπειτα από άμεση διδασκαλία και
εξάσκηση (Cummins, 2005: 104). Η συνομιλιακή ευχέρεια (conversational fluency) ή η ικανότητα
διεξαγωγής μιας συνομιλίας σε περιστάσεις οικειότητας και επαφής δεν υποστηρίζεται από το ΗΜΠ.
Σύμφωνα με το ΠΑΑΙ, κεντρική θέση έχουν οι αλληλεπιδράσεις στην τάξη, η μέγιστη νοητική
συμμετοχή και η μέγιστη επένδυση ταυτότητας. Η μάθηση έχει τριπλή εστίαση: στη γλώσσα, στο
νόημα και στη χρήση. Όπως υποστηρίζει η Σκούρτου (2011), η τριπλή αυτή εστίαση αναπτύσσεται
σε άμεση και συνεχή συνάρτηση με τα άλλα και βασίζεται σε βασικές αρχές της βυκοτσκιανής
προσέγγισης (Vygotsky, 1978) όπως η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης.
Η «Εστίαση στη Γλώσσα» έχει στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητοποίησης μέσα από
τις τυπικές μορφές της γλώσσας, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Στοχεύει επίσης στην
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Tην τεχνική υλοποίηση έχουν αναλάβει οι: Χ. Ζάρρας & Κ.
Κωνσταντουδάκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο
Ηλεκτρακουστικής, Α.Π.Θ.), ενώ η γραφιστική επεξεργασία έχει γίνει από τον Νέστορα Πελέσογλου
(Nightbreed Creative). Το περιβάλλον είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δράσης 5.
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ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (critical language awareness) (Cummins, 2000) καθώς
αυτή διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων από τη μια γλώσσα στην άλλη σε δίγλωσσα άτομα. Για
παράδειγμα, δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο, δηλ. της Αλβανικής και της
Ελληνικής.
Σύμφωνα με τον Cummins (2002), η «Εστίαση στο Νόημα» περιλαμβάνει: (α) την κατανόηση
της εισερχόμενης πληροφορίας και (β) την ανάπτυξη του κριτικού αλφαβητισμού. Εντούτοις, η
εστίαση στο νόημα υποστηρίζει ότι η ερμηνεία της κατανοητής εισερχόμενης πληροφορίας (Krashen,
1982) πρέπει να υπερβεί την κυριολεκτική κατανόηση. Ο βαθμός κατανόησης των εννοιών και του
λεξιλογίου, καθώς επίσης και ο κριτικός αλφαβητισμός, είναι βασικά στοιχεία της έννοιας της
κατανοητής εισερχόμενης πληροφορίας όσον αφορά την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής
ικανότητας. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συνδέσουν τα νοήματα με κείμενα ή με τις δικές τους
εμπειρίες αλλά και με την προγενέστερη γνώση τους, να αναλύσουν με κριτικό τρόπο τις
πληροφορίες στο κείμενο (π.χ. αξιολογώντας την ισχύ των επιχειρημάτων, την αλήθεια ή το ψεύδος
της πληροφορίας) και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και των αναλύσεών τους
σε δραστηριότητες που τους παρέχουν εσωτερικό κίνητρο, δηλ. σε δραστηριότητες που εστιάζουν
στη χρήση. Εν ολίγοις, για την εκμάθηση του ακαδημαϊκού περιεχομένου η έννοια της κατανοητής
εισερχόμενης ή εισαγόμενης πληροφορίας πρέπει να κινηθεί πέρα από την κυριολεκτική κατανόηση
προς ένα βαθύτερο επίπεδο νοητικής και γλωσσικής επεξεργασίας. Επομένως, οι μαθητές
ενθαρρύνονται να κατανοήσουν το κείμενο, πρώτα σε επίπεδο κυριολεκτικής κατανόησης μέσω
ερωτήσεων κατανόησης, και στη συνέχεια να εμβαθύνουν στην κατανόηση των εννοιών μέσω
ερωτήσεων κρίσεως ώστε να αναπτύξουν τον κριτικό τους αλφαβητισμό (Cummins, 2000). Για
παράδειγμα, στην ενότητα «Από το ημερολόγιο ενός δέντρου» οι μαθητές/τριες διαβάζουν
αποσπάσματα του κειμένου και συμπληρώνουν το συναίσθημα που τους προκαλεί. Το κείμενο
αφορά στα συναισθήματα του δέντρου και τι νιώθει όταν δεν ζει πλέον στο δάσος. Ο στόχος είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οικολογικά.
Η «Εστίαση στη Χρήση» βασίζεται στην αντίληψη ότι οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη
γλώσσα-στόχο ενεργά ως μέσο έκφρασης της ταυτότητάς τους (Cummins, 2000, Cummins & Early,
2011). Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση της γλώσσας-στόχου συνδέεται άμεσα με τη γλωσσική
κατάκτηση (Swain, 1997). Επιδιώκεται η μέγιστη γνωστική εμπλοκή ή νοητική πρόκληση,
δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε γνωστικές διαδικασίες υψηλότερου επιπέδου, όπως
είναι η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. Η γλώσσα χρησιμοποιείται για να ενισχυθεί η
ταυτότητα του μαθητή. Αρχικά, οι μαθητές ενθαρρύνονται να επεξεργαστούν τα παρεχόμενα κείμενα
μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως: τη δημιουργία νέας γνώσης, τη δημιουργία τέχνης και
λογοτεχνίας και τη δράση σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα (Cummins, 2000, Σκούρτου
,2011). Για παράδειγμα, στο ΗΜΠ οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν την αλβανική γλώσσα σε
δραστηριότητες όπως παιχνίδια με λέξεις. Ωστόσο, ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία
πολυτροπικών κειμένων, τα οποία οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν στο
ηλεκτρονικό περιοδικό που είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον. Έχοντας και πάλι το κείμενο «Από το
Ημερολόγιο ενός Δέντρου» ως παράδειγμα, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν παλιά αντικείμενα για
να δημιουργήσουν άλλα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα περιγράψουν. Οι οδηγίες δίνονται στην
Αλβανική και την Ελληνική.
Ο στόχος των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι να μπουν οι μαθητές/τριες στη διαδικασία να
χρησιμοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν σε πραγματικές καταστάσεις και με ενεργητική
συμμετοχή ή δράση. Οι δραστηριότητες ξεκινούν από το ΗΜΠ αλλά παροτρύνουν τον μαθητή/ την
μαθήτρια να χρησιμοποιήσει τη γνώση αυτή δημιουργικά και με τρόπο που σχετίζεται με το
περιβάλλον του.
Στο ποίημα «Ο Γλάρος» του αλβανού ποιητή Dritëro Αgolli οι μαθητές/τριες, αφού
επεξεργαστούν τη γλώσσα του κειμένου και εξετάσουν το θέμα με κριτικό τρόπο, καλούνται να
δημιουργήσουν δικό τους βίντεο με θέμα την ελευθερία, ενώ στα κείμενα «Διατροφή» και
«Ανακύκλωση» οι μαθητές δημιουργούν δικά τους ποιήματα. Οι μαθητές/τριες μπορούν να
δημοσιεύσουν τα ποιήματα αυτά στο ηλεκτρονικό περιοδικό, δυνατότητα που κάνει την όλη
διαδικασία πιο ελκυστική αφού θα διαβαστούν από άλλες μαθητές/τριες. Παραδείγματα
δραστηριοτήτων από τα τρία πεδία εστίασης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 4.
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Η παιδαγωγική προσέγγιση του ΗΜΠ συνδυάζει παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Skourtou, KourtisKazoullis & Cummins, 2006) όπως κοινωνιο-γνωσιακά (Σπαντιδάκης, 2010), κατασκευαστικά/
προοδευτικά και μετασχηματιστικά μοντέλα (Κούρτη-Καζούλλη, & Cummins 2005). Ενώ η
παραδοσιακή παιδαγωγική εστιάζει στη μετάδοση πληροφοριών και δεξιοτήτων και η διδασκαλία
της δεύτερης γλώσσας στη διδασκαλία γλωσσικών δομών και μορφών, οι παιδαγωγικές
προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ΗΜΠ εστιάζουν στην ενεργή συμμετοχή των
μαθητών/τριών. Τη σημασία αυτής της συμμετοχής σε μια σειρά αυθεντικών αλληλεπιδράσεων μέσα
στη σχολική τάξη τονίζουν και τα κοινωνιο-γνωσιακά μοντέλα μάθησης. Ο ρόλος των
αλληλεπιδράσεων είναι διπλός: παρέχουν την κατανοητή εισερχόμενη πληροφορία στους μαθητές/
στις μαθήτριες αλλά και την απαραίτητη πρακτική στη χρήση της γλώσσας, την οποία αργότερα θα
κληθούν να χρησιμοποιήσουν σε περιβάλλοντα εκτός της σχολικής τάξης. Για τον λόγο αυτό η
συνεργασία των μαθητών/τριών με σκοπό την ολοκλήρωση αυθεντικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων
εργασίας θεωρείται θεμελιώδους σημασίας στο σχεδιασμό προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας
(Σπαντιδάκης 2010).
Η κατασκευαστική/ προοδευτική παιδαγωγική ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάσουν
ενεργά τις έννοιες και να συμμετέχουν ενεργά σε νοητικά απαιτητικές δραστηριότητες (Cummins
2001, Κούρτη-Καζούλλη & Cummins, 2005). Ενεργοποιείται η προγενέστερη γνώση των μαθητών
ενώ η εμπειρία ή τα γνωστικά σχήματά τους χρησιμοποιούνται στην επίλυση των προβλημάτων. Για
παράδειγμα, στο κείμενο «Παιδιά, μάθετε να τρώτε σωστά», οι μαθητές/τριες εξετάζουν
διαφορετικές διατροφικές συνήθειες που ισχύουν στο σπίτι τους και στη ζωή των εφήβων γενικά και
καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να βελτιώσουν τις διατροφικές
τους συνήθειες.
Η μετασχηματιστική παιδαγωγική ακολουθεί τον παιδαγωγικό προσανατολισμό της
κατασκευαστικής/ προοδευτικής παιδαγωγικής ως έναν ορισμένο βαθμό αλλά επίσης
διαφοροποιείται από αυτήν γιατί εστιάζει στις κοινωνικές πραγματικότητες που σχετίζονται με τις
εμπειρίες των μαθητών και στην ανάπτυξη του κριτικού αλφαβητισμού (Cummins 2001). Ιδιαίτερα
σημαντικό στοιχείο της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής είναι η συνεργατική κριτική έρευνα. Για
παράδειγμα, οι μαθητές/τριες καλούνται να εξετάσουν θέματα στο κοινωνικό τους περιβάλλον με
κριτικό τρόπο όπως «η ανακύκλωση προϊόντων», «η προστασία του περιβάλλοντος» και «η
ελευθερία».
3. Οι ΤΠΕ στη γλωσσική εκμάθηση
Τα πολυμέσα ως διδακτικά εργαλεία παρουσιάζουν τα παρακάτω παιδαγωγικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν σημαντικά στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου περιβάλλοντος
μάθησης της γλώσσας και ενισχύουν τους μαθητές στην ανάπτυξη θετικών προσδοκιών και
ισχυρών κινήτρων για τη μάθηση της γλώσσας. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως οι ΤΠΕ:
• έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο συνδυάζοντας
ήχο, εικόνα και κείμενο,
• υπογραμμίζουν τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία,
• εξατομικεύουν τη διδασκαλία και παρέχουν ανατροφοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα,
• διαδραματίζουν το ρόλο ενός «υπομονετικού» δασκάλου (π.χ. ο μαθητής αναζητά όσες φορές
θέλει την πληροφορία που του χρειάζεται χωρίς να κουράζεται, να θυμώνει και να
απελπίζεται),
• παρέχουν τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας είτε στο δάσκαλο είτε στο μαθητή είτε τον
κρατούν τα ίδια,
• μπορούν, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να
συνδέουν τη μαθησιακή δραστηριότητα με την καθημερινή ζωή,
• υπογραμμίζουν το διευκολυντικό, παροτρυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή
διαδικασία (Σπαντιδάκης 2010, Βοσνιάδου 2006).
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος λάβαμε υπόψη
μας τις παρακάτω αρχές (Mayer, 2001, Mayer & Moreno, 2003): (α) παρουσίαση των πληροφοριών
ταυτόχρονα με λέξεις και εικόνες και όχι με λέξεις ή εικόνες χωριστά, (β) παρουσίαση των
πληροφοριών με αφήγηση και γραφικά, και όχι με κείμενο και γραφικά, (γ) παρουσίαση των
πληροφοριών με αφήγηση και γραφικά και όχι με αφήγηση, γραφικά και κείμενο, (δ) λιτότητα,
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δηλαδή απαλλαγή της παρουσίασης από περιττές λεκτικές και οπτικές πληροφορίες, (ε) παροχή των
κατάλληλων νύξεων, οι οποίες κατευθύνουν την προσοχή του μαθητή/ της μαθήτριας στην
ουσιαστικότερη επεξεργασία των πληροφοριών, (στ) ταυτόχρονη χρονική και χωρική παρουσίαση
των οπτικών και λεκτικών οδηγιών, (ζ) σύντομη παρουσίαση και έλεγχός της από το μαθητή.
Βασική επιδίωξή μας είναι η μαθησιακή και συγγραφική αυτονομία του μαθητή μέσω της ανάπτυξης
των μεταγνωσιακών του δεξιοτήτων και γνώσεων (Κωσταρίδου–Ευκλείδη 2005), η ενίσχυση των
δυνατοτήτων συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, και η
δυνατότητα εφαρμογής της νέας γνώσης σε νέες προβληματικές καταστάσεις.
Ο βαθμός της δυναμικής αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο, η δημιουργία συνθηκών που θα
τον οδηγούν σε μαθησιακή αυτονομία και η σύνδεση του μαθησιακού περιβάλλοντος με τη
καθημερινότητα είναι τρεις κύριοι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του
μαθησιακού περιβάλλοντος και από την αλληλεπίδραση των οποίων εξαρτάται η
αποτελεσματικότητά τους (Mayer, 2001). Η δυναμική αλληλεπίδραση εμπλέκει το συνδυασμό των
κοινωνιο-γνωσιακών χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου με το διδακτικό σχεδιασμό και με τη
διαθέσιμη διδακτική τεχνολογία (Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 1996).
4. Τα 7 κλειδιά του δράκου – Αλβανική
Τα «7 Κλειδιά του Δράκου» είναι το όνομα του ΗΜΠ που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την
εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας ως μητρικής κυρίως σε αυτόνομο περιβάλλον μάθησης αλλά και
μέσα στην γλωσσική τάξη. Βασίζεται σε ένα σενάριο-παιχνίδι αναζήτησης ενός Μάγου που
κρατείται φυλακισμένος από έναν Δράκο. Ο μαθητής/ η μαθήτρια καλείται να απελευθερώσει το
Μάγο συγκεντρώνοντας πόντους με την ολοκλήρωση των δοκιμασιών-ασκήσεων και συλλέγοντας
συγκεκριμένα κλειδιά. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η φαντασία του μαθητή/ της μαθήτριας
(Egan, 1992). Έτσι, αφού ο χρήστης πληκτρολογήσει τον προσωπικό του κωδικό στην αρχική σελίδα
του προγράμματος (Εικ. 1), εμπλέκεται στο παιχνίδι μάθησης/αναζήτησης δουλεύοντας
εξατομικευμένα στο δικό του επίπεδο και με το δικό του ρυθμό μάθησης ή σε στη δικιά του ζώνη
επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1962, 1978, Cummins, 2001). Έχει μάλιστα τη δυνατότητα να
παρακολουθεί κάθε στιγμή την πρόοδό του μέσα από το δικό του ατομικό προφίλ δίνοντας του τη
δυνατότητα αυτονομίας. Σε όλη την πορεία του μέσα στο παιχνίδι ο μαθητής/ η μαθήτρια
υποστηρίζεται από δύο βοηθούς: (α) τον Βοηθό του μάγου, ο οποίος προσφέρει βοήθεια σχετική με
το περιεχόμενο των ασκήσεων (π.χ. παραπέποντας σε συγκεκριμένο σήμειο του κειμένου ή σε
σχετική ενότητα της γραμματικής) και (β) τον Δράκο, ο οποίος καθοδηγεί τον μαθητή/ την μαθήτρια
στο να πλοηγηθεί στο περιβάλλον και επίσης τον/την ενημερώνει για την βαθμολογική του/της
επίδοση. Ο βοηθός του μάγου και ο δράκος παρέχουν την πλαισιακή στήριξη (Vygotsky, 1962,
1978, Cummins, 2001).
Εικόνα 1. Σελίδα καλωσορίσματος στο ΗΜΠ και εισαγωγής ατομικών στοιχείων χρήστη

Στη δεύτερη σελίδα της εφαρμογής (Εικ. 2) ο μαθητής/ η μαθήτρια έχει τη δυνατότητα τριών
επιλογών: (α) την επιλογή της έναρξης του παιχνιδιού, (β) την επιλογή δημοσίευσης κάποιας
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εργασίας του στο περιοδικό και (γ) την επιλογή παρακολούθησης της προσπάθειάς του μέσα από το
προφίλ του ή το portfolio εργασιών.
εικόνα 2. Σελίδα επιλογής

4.1. Κείμενα
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΗΜΠ είναι επεκτάσιμο δηλαδή μπορεί να εμπλουτιστεί από τον
εκάστοτε διδάσκοντα με κείμενα και ασκήσεις μέσω μιας ειδικάς σχεδιασμένης και εξαιρετικά
λειτουργικής εφαρμογής (βλ. Revithiadou et al. 2013) ώστε το υλικό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της εκάστοτε ομάδας-στόχου. Στην παρούσα έκδοση (0.96) το ΗΜΠ αποτελείται από πέντε ενότητες
με θεματικές τις οποίες τα παιδιά γνωρίζουν από την καθημερινή και τη σχολική τους ζωή:
περιβάλλον, διατροφή, ελεύθερος χρόνος, ταξίδι, ποίηση (Εικ. 3). Βασικό στοιχείο κάθε ενότητας
είναι ένα κείμενο πάνω στο οποίο βασίζονται οι γλωσσικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις.
Εικόνα 3. Επιλογή κειμένων

Τα κείμενα ανάμεσα στα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης είναι τα εξής: «Fletë nga ditari i një
peme» (Απ’ το ημερολόγιο ενός δέντρου), «Fëmijë, mësoni të hani siç duhet!» (Παιδιά, μάθετε να
τρώτε σωστά) τα οποία απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 9-11 ετών με στοιχειώδη γνώση της
Αλβανικής (επίπεδο Α2) και τα κείμενα: «Hidrosport Park, stacion për aventura!» (Hidrosport Park,
σταθμός για περιπέτεια!) «E dashur Marsela!» (Αγαπημένη Μαρσέλα), «Pulëbardha» (Ο Γλάρος) τα
οποία απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου (ηλικίας 12-13 ετών) με καλή γνώση της αλβανικής
γλώσσας (επίπεδο Β1).
Με την επιλογή ενός συγκεκριμένου κειμένου από την κεντρική σελίδα επιλογής κειμένου ο
χρήστης «ανοίγει» ένα ψηφιακό βιβλίο στο οποίο μπορεί να διαβάσει το κείμενο και να το
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επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τα διάφορα γλωσσικά βοηθήματα που του προσφέρονται ως επιλογή:
μετάφραση του κειμένου, γλωσσάρι, δυνατότητα ακρόασης του κειμένου με ή χωρίς υπογράμμιση,
δυνατότητα μόνο ακρόασης του κειμένου (Εικ. 4). Ο ρόλος των γλωσσικών βοηθημάτων είναι
διπλός: αφενός υποστηρίζουν τη διαδικασία κατανόησης στην περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια
επεξεργάζεται το υλικό αυτόνομα, δηλαδή εκτός του πλαισίου της σχολικής τάξης, αφετέρου δίνουν
τη δυνατότητα εξατομικευμένης εργασίας μιας και ο μαθητής/ η μαθήτρια μπορεί να επιλέξει το
επίπεδο βοήθειας που επιθυμεί ή θεωρεί καταλληλότερο για εκείνον/εκείνη.
Εικόνα 4. Απόσπασμα από το κείμενο «E dashur Marsela!»

4.2. Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες (Εικ. 5) διακρίνονται βάσει του θεωρητικού πλαισίου σε ασκήσεις που
εστιάζουν:
• στο Νόημα, στην κατανόηση δηλαδή του κειμένου και στην κριτική του επεξεργασία,
• στη Γλώσσα, στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και στη συνειδητοποίηση
των μορφών και των χρήσεων της γλώσσας (critical language awareness),
• και, τέλος, σε ασκήσεις που εστιάζουν στη Χρήση, στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων,
που μπορούν να δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό του περιβάλλοντος (Cummins
2000).
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον βαθμό δυσκολίας στον οποίο
επιθυμεί να εργαστεί. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με συγκεκριμένους βαθμούς, οι οποίοι στο τέλος
προστίθενται και χρησιμοποιούνται αθροιστικά για την πρόοδο του μαθητή μέσα στο παιχνίδι. Η
αξιολόγηση για συγκεκριμένες ασκήσεις/ δραστηριότητες γίνεται online (π.χ. ασκήσεις
αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών) ενώ για άλλες (π.χ. συγγραφή κειμένου) από τον
διδάσκοντα/την διδάσκουσα της τάξης με ηλεκτρονική αποστολή της ολοκληρωμένης
δραστηριότητας από τον μαθητή/ τη μαθήτρια.
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Εικόνα 5. Επιλογή εστίασης και επιπέδου ασκήσεων εξάσκησης

Διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων εξυπηρετούν τους μαθησιακούς στόχους του ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος σε σχέση με την επεξεργασία και την κατανόηση των κειμένων (Εστίαση στο
Νόημα). Έτσι, συνήθως, οι ασκήσεις κλειστού τύπου, όπως, για παράδειγμα, πολλαπλής επιλογής,
αντιστοίχισης, ταξινόμησης, σταυρόλεξα, συμπλήρωσης κενών ή συμπλήρωσης πίνακα βοηθούν τον
μαθητή στην κυριολεκτική κατανόηση του κειμένου (Εικ. 6). Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται
και κάποιες λεξιλογικές ασκήσεις.
Εικόνα 6. Άσκηση πολλαπλής επιλογής με στόχο την κυριολεκτική κατανόηση του κειμένου

Αντίθετα, οι ασκήσεις ελεύθερης απάντησης και σωστού-λάθους λειτουργούν πολλές φορές πέρα
από το επίπεδο της κυριολεκτικής κατανόησης σε ένα βαθύτερο επίπεδο νοητικής και γλωσσικής
επεξεργασίας του κειμένου. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναλύσουν με κριτικό τρόπο τις
πληροφορίες στο κείμενο και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και των
αναλύσεών τους σε δραστηριότητες που τους παρέχουν εσωτερικό κίνητρο. Αναφέρονται ενδεικτικά
δύο παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων: η άσκηση καταγραφής θετικών και αρνητικών διατροφικών
συνηθειών (Εικ. 7) και η άσκηση αξιολόγησης της ισχύος συγκεκριμένων προτάσεων για το
περιβάλλον (Εικ. 8).
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Εικόνα 7. Άσκηση ελεύθερης απάντησης με στόχο την κριτική ανάλυση του κειμένου

Εικόνα 8. Άσκηση Σωστού-Λάθους με στόχο την κριτική ανάλυση του κειμένου

Τα γραμματικά φαινόμενα (Εστίαση στη Γλώσσα) στα οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εξασκηθούν επιλέχθηκαν βάσει των γραμματικών φαινομένων που περιέχονται στο κείμενο και
αυτών που οι μαθητές διδάσκονται στην τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φαινόμενα εκείνα, στα
οποία, σύμφωνα με τα πορίσματα της συγκριτικής μελέτης Αλβανικής-Ελληνικής (Ρεβυθιάδου &
Σπυρόπουλος 2012), η παρεμβολή από την ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο πιθανή. Τέτοιες
ασκήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία και χρήση της δοτικής στην Αλβανική, τη σειρά
των όρων στην ονοματική πρόταση, την αλφαβητική δομή της αλβανικής γλώσσας (Εικ. 9).
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Εικόνα 9. Άσκηση συμπλήρωσης πίνακα που αφορά στην αλφαβητική δομή της Αλβανικής

Στις γλωσσικές ασκήσεις η συνεισφορά των βοηθών στην επίλυση των ασκήσεων υλοποιείται
είτε με χρήση παραπομπών σε συγκεκριμένα κεφάλαια της γραμματικής θεωρίας είτε με
συγκεκριμένες οδηγίες για την επίλυση της άσκησης.
Για την κατηγορία «Εστίαση στη Χρήση» επιλέχθηκαν δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν τον
μαθητή/ τη μαθήτρια να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα με δημιουργικό τρόπο.
Οι δραστηριότητες με εστίαση στη χρήση είναι στην πλειοψηφία τους δραστηριότητες ελεύθερης
απάντησης, οι οποίες στέλνονται στον διδάσκοντα/ στη διδάσκουσα της γλώσσας μέσω του
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για ανατροφοδότηση. Στις ασκήσεις αυτές περιλαμβάνονται και
δραστηριότητες οι οποίες δε βαθμολογούνται και συνήθως αποτελούν προτάσεις για ομαδικά σχέδια
εργασίας, τα οποία μπορούν να συζητηθούν online μεταξύ των μελών της ομάδας των μαθητών με ή
χωρίς την αρωγή του εκπαιδευτικού (Εικ. 10).
Εικόνα 10. Σχέδιο εργασίας με θέμα «Ο γύρος της Ευρώπης»

4.3. Επικουρικές εφαρμογές
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΗΜΠ περιλαμβάνει και δύο επικουρικές εφαρμογές: το Περιοδικό και
το Προφίλ. Τα αποτελέσματα ή τα προϊόντα των δραστηριοτήτων που εστιάζουν στη χρήση της
γλώσσας μπορούν να δημοσιευθούν στο Περιοδικό του ΗΜΠ. Πρόκειται για ένα χώρο που κάθε
χρήστης θα μπορεί να αναρτά (μετά από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού)
αντιπροσωπευτικές εργασίες, όπως κείμενα (π.χ. ποιήματα, δοκίμια), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ.
βίντεο, φωτογραφίες) που τον εκφράζουν, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο αυθεντικότητα στη
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διαδικασία παραγωγής λόγου και ενισχύοντας τα κίνητρα για εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία
μάθησης, μιας και γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί και χρήστες των σελίδων τους.
Η δεύτερη εφαρμογή, το Προφίλ (Εικ. 11), δίνει στον μαθητή/ στη μαθήτρια τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει: (α) τη συνολική προσπάθεια και την πρόοδό του/της στις δραστηριότητες («το
προφίλ μου») και (β) το σύνολο των γραπτών εργασιών και άλλων συνεισφορών του/της
(φωτογραφίες, παρουσιάσεις, έγγραφα, βίντεο) («portfolio»).
Εικόνα 11. Σελίδα παρουσίασης του ατομικού προφίλ του χρήστη

Σύμφωνα με έρευνες (Blin, 2004, Schwienhorst, 2007, Chang, 2010) η παρακολούθηση
εξέλιξης από τον ίδιο τον μαθητή (self monitoring) και η δημιουργία portfolio με τις ατομικές
εργασίες δρουν θετικά στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας, καθώς τον βοηθούν
αυτοαξιολογείται και να ορίζει ο ίδιος τους προσωπικούς του στόχους μέσα στα πλαίσια
αυτορυθμιζόμενης μάθησης.
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5. Συμπεράσματα
Kαθώς η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση
προσφέρει δυνατότητες για εξατομικευμένη μάθηση και ενθαρρύνει την απόκτηση της γλώσσας, το
πρόγραμμα «Τα 7 κλειδιά του δράκου» κάνει μια προσπάθεια για την υποστήριξη της εκμάθησης της
Αλβανικής ως μητρικής γλώσσας ή/και γλώσσας καταγωγής στο πλαίσιο της αυτόνομης μάθησης
αλλά και της σχολικής τάξης. Ο τρόπος εφαρμογής του, οι εμπειρίες των μαθητών από τη χρήση του
περιβάλλοντος και η αλληλεπίδρασή τους με αυτό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει να
διερευνηθούν στο μέλλον.
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Abstract
The paper presents argued reforming and inquiring educational proposals to understand the problems
that foreigners face in the Greek Adult Education system. The work approaches learning in classes as
a complicated process where often instructors and educated adult foreigners may come in conflict,
have contrasting views and different perspectives. Τhen, with the use of workshops the authors will
undertake the role of the facilitators for the export of conclusions that will take the form of reports,
proposals and recommendations of improvement.
Περίληψη
Η εργασία παρουσιάζει τεκμηριωμένες μεταρρυθμιστικές και ερευνητικές εκπαιδευτικές προτάσεις
για να εμβαθύνει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών σήμερα.
Επιπροσθέτως, προσεγγίζει τη διαδικασία μάθησης στα τμήματα εκπαίδευσης ως μια πολύπλοκη και
ευαίσθητη διεργασία όπου συχνά οι εκπαιδευτές και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετανάστες μπορεί
να έρθουν είτε σε σύγκρουση, είτε να έχουν διαφορετικές οπτικές. Κατόπιν, με τη χρήση
εργαστηρίων οι συγγραφείς αναλαμβάνουν το ρόλο του διευκολυντή για την εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα πάρουν τη μορφή συστάσεων, προτάσεων, και αναφορών βελτίωσης.
1. Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα έγινε σε τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες
Αλβανική καταγωγής του Νομού Κιλκίς κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2009 με Μάιο 2009.
Τα συγκεκριμένα τμήματα, κρίθηκε ότι αντιμετώπιζαν πολύπλοκες οργανωσιακές και λειτουργικές
καταστάσεις, δηλαδή καταστάσεις όπου συχνά εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μετανάστες
έρχονταν σε σύγκρουση, είχαν διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές προσεγγίσεις.
Στα τμήματα αυτά οι συγγραφείς διαδραμάτισαν το ρόλο του διευκολυντή για τον εντοπισμό των
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα τμήματα εκπαίδευσης και την εύρεση τεχνικών βελτίωσης.
Κυρίως, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της χαρτογράφησης, μέσα από προσωπικές και ομαδικές
συνεντεύξεις των εκπαιδευόμενων εντός των εργαστηρίων για τον εντοπισμό των απόψεων των
εμπλεκομένων. Κατόπιν, τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης πήραν τη μορφή σχεδίων,
προτάσεων, και αναφορών βελτίωσης.
2. Περιγραφή της έρευνας σε τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρουσία των καθηγητών και των ενήλικων
μεταναστών στα πρακτικά περιβάλλοντα - τμήματα εκπαίδευσης συνέκλιναν σε ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά. Καταρχήν, διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι γενικά, έχουν ορισμένα
χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους ανήλικους μαθητές. Γι’ αυτό το λόγο,
χρειάζονται διαφορετικού τύπου εκπαίδευση από αυτήν των παιδιών και των εφήβων. Όπως
συμπεραίνουν και οι Burden και Florek (1989, στο Coles και Robinson, 2001) οι εκπαιδευτές
ενηλίκων χρειάζεται να είναι διευκολυντές στη διεργασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους τα χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών και ιδιαίτερα την
τάση τους για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, δια μέσου της οποίας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη
δυνατότητα της αυτοβελτίωσης, όταν οι ίδιοι αναλάβουν πρωτοβουλία. (Cross, 1981, Cowie και
Wallace, 2000).
Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι μέσω της διαδικασίας της χαρτογράφησης οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι η διεργασία της μάθησης προωθείται μέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και
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εκπαιδευομένων, αλλά και μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας των μαθητών. Επίσης, συνέκλιναν
στο ότι ο διάλογος και η επικοινωνία θέτουν τις βάσεις της πραγματικής εκπαίδευσης (Freire 1970:
93 στο Tennant, 1997: 125), και μόνο τότε η εκπαίδευση αποτελεί πράξη ελευθερίας και διεργασία
απελευθέρωσης. Η αδυναμία όμως που αποκαλύφθηκε στα τμήματα εκμάθησης ήταν ότι συχνά, ενώ
οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτές ενθάρρυναν όπως έπρεπε τους ενήλικους μαθητές να αναλάβουν
συλλογική δράση, χωρίς όμως να έχουν θέσει τους αδιαμφισβήτητους κανόνες λειτουργίας της
εκπαιδευτικής ομάδας.
Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι διαπίστωσαν ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα νέο πλάνο δράσης
που θα περιελάμβανε την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, χτίσιμο αυτοπεποίθησης και
κριτικό στοχασμό που θα συνέβαλλε ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επανενταχθούν, έχοντας όμως μια
νέα μετασχηματισμένη οπτική (Mezirow, 1991, 2007).
Ακόμη, εξετάστηκε ότι ισχυρίζεται ο Τennant (1997: 111), ότι δηλαδή ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η αποσαφήνιση του ρόλου του εκπαιδευτή σε σχέση με αυτόν του εκπαιδευόμενου,
συγκεκριμένα η κατανόηση των σχέσεων και των ρόλων των μελών της ομάδας, των στόχων και των
διεργασιών της. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων τέθηκε επίσης προς διάλογο η άποψη ότι, οι
εκπαιδευτικές ομάδες αποτελούν εργαλείο για τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που οδηγούν
στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην προσωπική ανάπτυξη και ωρίμανση των εκπαιδευόμενων
(Maslow, 1987). Πράγματι, οι ενήλικες μετανάστες συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές ομάδες, έχοντας
ατομικά αιτήματα που αφορούσαν την απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων που θα ενίσχυαν την εξέλιξη
τους.
Επίσης, οι εμπλεκόμενοι συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτές οφείλουν να
αντιληφθούν ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προέρχονται συνήθως από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες,
συχνά δε μπορούν να επιλύσουν τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουν, βιώνοντας διεργασίες
αυτοεξέτασης που συνοδεύονται από συναισθήματα ντροπής. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός
που μελετήθηκε μέσα στα τμήματα μάθησης ήταν ότι δεν υπήρχε η ασφάλεια και το απαραίτητο
πλαίσιο εμπιστοσύνης, αλλά ούτε και ήταν ο ρόλος των εκπαιδευόμενων να προβούν στην
αποκάλυψη προσωπικών τους ζητημάτων. Σύμφωνα με τη θεωρία των Feuerstein, Rand, Hoffman,
και Miller (1980) οι εκπαιδευτές οφείλουν να αναδείξουν το διευκολυντικό τους ρόλο στη διεργασία
της μάθησης, εξηγώντας ότι το θέμα που ανοίχτηκε στην ομάδα αφορά πολύ προσωπικά ζητήματα
και δίνοντας νέες διευκρινίσεις, προκειμένου τα μέλη της ομάδας να διατηρήσουν τα απαραίτητα
όρια ασφάλειας και να διαφυλάξουν την προσωπική τους ζωή.
Ωστόσο, τα εργαστήρια κατέδειξαν ότι, συχνά οι εκπαιδευόμενοι ορμώμενοι από τα
συναισθήματα τους και μην συνειδητοποιώντας ότι πρόκειται για εκπαιδευτικές ομάδες, οδηγήθηκαν
στην αποκάλυψη προσωπικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με αποτέλεσμα οι
εκπαιδευτικές ομάδες να μετατραπούν σε θεραπευτικές, χάνοντας έτσι το ρόλο τους.
3. Συμπεράσματα – προτάσεις – αναφορές βελτίωσης
Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων στα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών του Νομού
Κιλκίς κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να αντιδράσουν ορθότερα στις προβληματικές
καταστάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως αν λάμβαναν υπ’ όψη τους τον ρόλο του εκπαιδευτή
ενηλίκων, καθώς επίσης και αν είχαν γνώση των ορίων της εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή
και ενήλικων μεταναστών και τις διαφορές των εκπαιδευτικών από τις θεραπευτικές ομάδες.
Επίσης, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τους εκπαιδευόμενους με ενσυναίσθηση
ώστε να τους εμψυχώσουν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες τις οποίες
αντιμετωπίζουν στο ρόλο τους ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, το
παιχνίδι ρόλων θα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με τη μάθηση, με το πως την αξιοποιούν στην
προσωπική τους καθημερινότητα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και το χρόνο τον οποίο έχουν
για μελέτη. Καθότι, όπως δηλώνουν οι Wood και Wood (1996) ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να
επεξεργαστούν συλλογικά τα ζητήματα που απασχολούν τους ενήλικες μετανάστες από την
ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και συναισθημάτων μέσα στα τμήματα μάθησης, και να
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι ενήλικοι μετανάστες ως
εκπαιδευόμενοι.
Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να εισάγουν ένα κρίσιμο ζήτημα για συζήτηση στην
ομάδα, το οποίο θα μπορούσε να αφορά την πίεση που δέχονται οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες ώστε
να ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και στο χρόνο τον οποίο έχουν για μελέτη. Η
διεργασία της μάθησης περιλαμβάνει το Διερευνητικό στάδιο κατά το οποίο εκπαιδευτής και
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εκπαιδευόμενοι μπορούν να διερευνήσουν το θέμα και το Θεματικό στάδιο όπου καταλήγουν στη
διαπίστωση ότι η πίεση των μεταναστών είναι αποτέλεσμα των αυξημένης απαίτησης που
καλλιεργείται από την κοινωνία για επιμόρφωση (Bruner, 2006). Το τελευταίο βήμα της διεργασίας
της μάθησης (Στάδιο προβληματισμού) συμβάλλει ώστε, οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στο
συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μεταναστών σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και
η ανάληψη εκ μέρους τους συλλογικής δράσης, μπορεί να θέσει τις βάσεις ενός προγράμματος
εκπαίδευσης ενήλικων που να ταιριάζει καλύτερα στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις τους.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτές οφείλουν να διερευνήσουν τις δικές τους παραδοχές σε σχέση με τη
διεργασία μάθησης και στη συνέχεια να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους μετανάστες να
συζητήσουν για τις δικές τους, κάνοντας μια αυτό-εκτίμηση και μια κριτική αξιολόγηση των
παραδοχών τους (Tennant, 1997). Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους
ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία συναντούν οι ενήλικοι μετανάστες στο
τμήματα μάθησης, θα προκύψει μέσα από τη διερεύνηση των ρόλων των εμπλεκομένων, των
στάσεων και των παραδοχών τους (Mezirow, 1991, 2007). Δια μέσου της διερεύνησης των
παραδοχών και των συναισθημάτων που τους προκαλούν τα βιώματα αυτά, στη συνέχεια οι
εκπαιδευόμενοι μετανάστες μπορούν να αρχίσουν να κατανοούν ποιες από τις παραδοχές είναι
δυσλειτουργικές. Όμως είναι καθοριστικό, οι εμπειρίες του παρελθόντος των εκπαιδευομένων να
αξιολογηθούν με βάση τη νέα πραγματικότητα στα τμήματα μάθησης το οποίο μπορεί να γίνει
θέτοντας μερικά διλήμματα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να θέσουν ως στόχο την αλλαγή
των δυσλειτουργικών παραδοχών τους, και ενδεχομένως την αλλαγή στάσεων οι οποίες αφορούν το
ρόλο τους ως εμπλεκόμενοι στη διαδικασία μάθησης. Εφόσον, αναγνωριστούν οι πηγές της
δυσαρέσκειας των εκπαιδευομένων και επιτευχθεί το μοίρασμα με τους εκπαιδευτές της διεργασίας
του μετασχηματισμού, θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να αναζητήσουν νέους ρόλους, σχέσεις θέτοντας
το πλάνο δράσης για το οποίο είναι αναγκαία η απόκτηση νέων γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων.
Όπως υποστηρίζουν οι Cowie και Wallace, (2000) μέσω του μετασχηματισμού της οπτικής τους
σε σχέση με το ρόλο τους ως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, αλλά και το ρόλο του τμήματος
μάθησης, σημαντικό είναι οι εκπαιδευτές να δοκιμάσουν τους νέους ρόλους και να οικοδομήσουν
στους ενήλικες μετανάστες αυτοπεποίθηση και ικανότητες ώστε να ανταποκριθούν στις νέες σχέσεις
και στις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν πλέον οριστεί από τις νέες προοπτικές.
Συχνά όμως η άγνοιά τους επί των ορίων της εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενου ενήλικα μετανάστη, και η ανεπάρκεια κάποιων εκπαιδευτών να χρησιμοποιήσουν
κάποια από τις παραπάνω πρακτικές στην πράξη, έγινε πολλές φορές αιτία να αναδειχθούν μέσα από
το παιχνίδι ρόλων σοβαρά προβλήματα και η επίτευξη του μαθησιακού στόχου να κλυδωνιστεί
σοβαρότατα.
Επιπλέον, τα εργαστήρια κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να θέτουν τα όρια της
εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ αυτών και των εκπαιδευόμενων. Είναι αναγκαίο, οι εκπαιδευτές να
κατανοούν τα αίτια συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων, όπως για παράδειγμα ότι πολλές φορές
βρίσκονται σε καταστάσεις εγγύτητας και προσωπικού μοιράσματος με τους υπόλοιπους
εμπλεκομένους (Horlick-Jones και Rosenhead, 2007). Σε αντίθετη περίπτωση οι ρόλοι των
εκπαιδευόμενων επηρεάζουν τη δυναμική της ομάδας, και κατά συνέπεια τη διεργασία της μάθησης.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτές για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της ομάδας πρέπει να
αποτρέπουν τους εκπαιδευόμενους από προσωπικές συζητήσεις οι οποίες τους αποπροσανατολίζουν
προς την κατεύθυνση της μάθησης. Εφόσον, οι εκπαιδευτές κατανοήσουν τις διαφορετικές εμπειρίες
και τα βιώματα των εκπαιδευόμενων και αποφύγουν ευαίσθητες προσωπικές συνομιλίες, μπορούν να
διαφυλάξουν τα απόρρητα στοιχεία και τις ευαίσθητες πληροφορίες που πιθανόν οι συμμετέχοντες
στην εκπαιδευτική διαδικασία να θέλουν να μοιραστούν.
Ακόμη, οι εκπαιδευτές δεν πρέπει να αναλαμβάνουν θεραπευτικό έργο εφόσον δε διαθέτουν το
απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάληψη του, αλλά
οφείλουν να παραπέμπουν τους εκπαιδευόμενους σε θεραπευτικές υπηρεσίες εφόσον προκύψει η
ανάγκη. Διαφορετικά οι εκπαιδευτές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εκπαιδευτική σχέση και
πράξη. Άλλωστε, το συμβόλαιο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους αφορά την κατάκτηση μαθησιακών
στόχων και την αλλαγή των παραδοχών των συμμετεχόντων σε σχέση με τους στόχους της ομάδας.
Οι εκπαιδευτές οφείλουν να γνωρίζουν τα όρια μεταξύ εκπαιδευτικών και θεραπευτικών ομάδων
(Eden και Ackermann, 1998), καθότι ο ρόλος τους δεν περιλαμβάνει την υποστήριξη των
εκπαιδευομένων για σοβαρά ζητήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.
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Η έλλειψη σαφήνειας των στόχων της εκπαιδευτικής ομάδας και των συγκεκριμένων
στρατηγικών για την επίτευξη τους από τους εκπαιδευτές, πολλές φορές συμβάλλει ώστε να μην
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων. Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτές μπορούν να
είναι πιο αποτελεσματικοί αν εξηγούν το ρόλο τους στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Διακόπτοντας
παράλληλα, προσωπικές συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων, και διερευνώντας την αυτοεκτίμηση των μεταναστών σε σχέση με τις δυνατότητες τις οποίες αισθάνονται ότι έχουν, ώστε να
ολοκληρώσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επομένως, το τμήμα μάθησης μπορεί να
λειτουργήσει ορθότερα αν υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τους περιορισμούς τους οποίους θέτει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν οι ενήλικες μετανάστες. Και εφόσον, οι εκπαιδευτές
θέσουν στους εκπαιδευόμενους μετανάστες τους κανόνες και τα όρια της εκπαιδευτικής ομάδας,
ώστε να μην έχουν τη ψευδαίσθηση της απόλυτης ελευθερίας όσον αφορά τους στόχους και τη
διαδικασία της μάθησης.
Τέλος, κατά τη διαδικασία μάθησης απεδείχθη ότι, η χρήση συμμετοχικών μεθόδων μπορεί να
αυξήσει τη συνοχή της ομάδας και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ετερογενή μέλη
(διαφορετικό φύλο) δίνοντας τους τη δυνατότητα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (Mingers και
Rosenhead, 2004). Παράλληλα, προσδιορίζοντας τον απαραίτητο χρόνο που μπορεί να αφιερωθεί για
την κατάκτηση των γνωστικών στόχων και δίνοντας έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των
εκπαιδευομένων είναι δυνατόν, να αξιολογηθούν οι διαφορετικές εμπειρίες από το μαθητικό
περιβάλλον τους και η ανταλλαγή σε μικρές ομάδες των σκέψεων και των επιχειρημάτων τους.
4. Επίλογος
Η εργασία εφάρμοσε την τεχνική της χαρτογράφησης και τη χρήση εργαστηρίων σε πρακτικά
περιβάλλοντα για να εμβαθύνει στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκπαίδευση
Ενηλίκων μεταναστών σήμερα. Παράλληλα, να παρουσιάσει τεκμηριωμένες μεταρρυθμιστικές και
ερευνητικές εκπαιδευτικές προτάσεις που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, στον ευαίσθητο τομέα της
εκμάθησης ενήλικων μεταναστών. Εν κατακλείδι, οι συγγραφείς προσέγγισαν τη διαδικασία
μάθησης στα τμήματα εκπαίδευσης ως μια πολύπλοκη διαδικασία, όπου συχνά οι εκπαιδευτές και οι
εκπαιδευόμενοι μετανάστες Αλβανικής καταγωγής έχουν διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές
προσεγγίσεις.
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Letërsi përtej kufijëve
Rasti i veprës së shkrimtarit Gazmend Kapllani “Më quajnë Europë”
Ilira Aliaj
ilira1986@gmail.com
Njerëzit shpesh thonë se atdheu është “vitet e fëmijërisë”. Fëmijëria dhe gjuha amëtare janë të lidhura
me pjesën me të rëndësishme të njeriut dhe përcaktojnë në masë të madhe identitetin dhe
personalitetin tonë. Teori të ndryshme mbështesin idenë se ndjenjat dhe mendimet më të thella ne
mund ti shprehim vetëm në gjuhën amëtare përderisa është ajo gjuhë e cila mbart kujtesën tonë.
Gjuha e nënës mbart kujtimet, historinë, eksperiencat tona dhe gjithçka që na bënë të jemi ata që
jemi. Në librin e saj “Talisman”, shkrimtarja japoneze Yoko Tawada e cila shkruan letërsi në
gjermanisht e përshkruante lidhjen e saj me gjuhën në këtë menyrë. “Linda brënda japonishtes siç
hidhet dikush brënda në një thes. Prandaj gjuha u bë lëkura ime. Ndërsa gjuhën gjermane unë e
gëlltita. Që atëherë ajo më qëndron në stomak”. Në librin e Gazmend Kapllanit “Më quajnë Evropë”
(Με λένε Ευρώπη – Εκδόσεις Λιβάνη) bëhet fjalë pikërisht për marrëdhënien interaktive të një njeriu
me gjuhën e tij. Personazhi kryesor, një emigrant nga Shqipëria i cili i rikthehet kujtimeve të tij nga
vitet e para në Greqi sheh se si gjuha amëtare dhe gjuha e huaj takohen dhe ndryshojnë rrënjësisht
mënyren se si ai përcepton botën. Shikimi dhe perspektiva e gjërave përshkruhen në këtë libër
nëpërmjet një filtri gjuhësor ku të dy gjuhët, ajo amëtare dhe ajo e huaj takohen dhe formojnë një
botë të ndërmjetme dhe hibride ku fjalë të ndryshme si “identiteti” , “atdheu”, “Athina” etj. marrin
një dimension të ri.
Në këtë vepër gjuha përshkruhet si një sistem i fortë i cili ka rregullat e veta dhe ndërhyn edhe aty ku
tregimtari nuk e thërret dhe nuk e ka nevojë. Ai përshkruan raste në të cilat gjuha amëtare shpesh
ngatërrohet me gjuhën e huaj duke i treguar se shpesh nuk e ka në dorë përdorimin e saj. Në të njëjtën
kohë, pavarësisht nga vështirësitë e hasura gjatë takimit me gjuhën e huaj, ai zhvillon një mardhënie
shumë më të thellë dhe më të nderlikuar me të. Ai e ndjek gjuhën e huaj me të njëjtin pasion dhe
dëshirë që dikush ndjek tjetrin në një marrëdhënie erotike. Gjuha e huaj nuk i përket dhe nuk bëhet
kurrë tërësisht e tija. Ajo shpesh i shket nga duart, e tradhëton, pastaj kthehet prapë dhe luan sërisht
me të. Ndërsa gjuha e nënës - të cilën ai e krahason me dashurinë e nënës- , e ngurtë dhe e fortë i jep
heroit të librit ndjenjën e sigurisë që të japin gjërat e njohura.
Ndërkohë, fakti që gjuha e huaj nuk mund të zotërohet kurrë plotësisht por jeton shpesh jashtë nesh
dhe krijon distancë, kjo gjë e bën marrëdhënien më të ende më të privilegjuar. Krijimi i një distance
nga gjuha i jep shkrimtarit privilegjin të ketë gjithmonë një motivim për ta kërkuar dhe për ta ndjekur
gjuhën e huaj dhe për mos ta marrë atë si “fakt të kryer”. Ndërkohë që në gjuhën amëtare fjalët janë
shpesh të kapura si me një grep pas kuptimeve të caktuara, gjuha e huaj ka fuqinë ti heqi këto fjalë
nga grepi, luan me to duke u dhënë forma dhe kuptime të reja dhe i çliron nga udhëzimet dhe
kufizimet e gjuhës amëtare.
Duke kapërcyer kufizimet e gjuhës amëtare dhe duke hyre në botën e gjuhës së huaj do të thosha se
në të njëjtën kohë ne kapërcejmë kufijtë dhe kufizimet e botës nga e cila vijmë. Filozofi Wittgenstein
shkruante: “Kufijtë e gjuhës sime janë kufijtë e botës sime”. Kështu, gjuha të cilën ne përdorim
tregon në masë të madhe mentalitetin, personalitetin dhe kufijtë e gjeografisë sonë ekzistenciale.
Ndërsa heroi i librit përpiqet të mësojë gjuhën greke, ai vë re se si vetëdija e tijë personale ndikohet
dhe ndryshon nga kjo gjëndje e re gjuhësore. Kështu, ai jo vetëm përdor një gjuhë të re por edhe
fillon të formojë një mentalitet të ri. Ai fillon dhe krahason elemente të gjuhës shqipe dhe vë re se si
ato elemente marrin dimensione të reja. Për shëmbull, në gjuhën shqipe heroi tregon se si ai e
përçmonte përdorimin e formave zvogëluese të emrave, të cilat përdoren shumë në gjuhën greke (si
p.sh νερό - νεράκι , ψωμί – ψωμάκι etj.). Për të, zvogëlimet e emrave i jepnin fjalëve nje karakter jo
burrëror dhe ai jo vetëm nuk i përdorte, përkundrazi refuzonte ti përdorte ato ende dhe ne gjuhën
greke. Gjuha që ai përdorte ne Shqipëri ishte e lidhur me normat dhe strukturat shoqërore të vëndit.
Fakti që Shqipëria ishte një vend i mbyllur për më shumë se 50 vjet i kishte dhënë edhe gjuhës një
formë të rreptë dhe të ngurtë dhe e kishte lidhur atë me stereotipet dhe normat e jetës së përditshme.
Por duke hyre në realitetin grek, ku diminutivat (format zvogëluese të emrave) janë diçka kaq e
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zakonshme, heroi vë re se si ai fillon dhe i shikon këto elemente gjuhësore me një sy tjetër.
Perspektiva e re i jep atij mundësine të rishqyrtojë stereotipet dhe të ripërcaktojë pjesë të mentalitetit
të tijë.
Nëpërmjet këtij ndërgjegjësimi gjuhësor heroi dekonstrukton botën e tij duke kaluar nga gjuha
amëtare në gjuhën e huaj dhe influencohet jo vetëm në nivel gjuhësor por edhe në një nivel personal
dhe ekzistencial duke zbuluar gjëra që nuk i kishte vënë re më parë.
Nëpërmjet përshkrimeve të realitetit me të cilin ndeshet një njeri që sheh çdo gjë të huaj për herë të
parë, në këtë libër bëhet i mundur një takim midis botës së vëndasit dhe botës së të huajit. Krijohet
kështu një hapësirë e re, në të cilën takohen gjuhët, kontekstet dhe kulturat e ndryshme. Në shumë
pjesë të librit, autori përshkruan ngjarje nga jeta e përditshme në Greqi të cilat kur u ndesh me to për
herë të parë i bënë përshtypje të madhe. Një nga këto raste ishte momenti kur ai vuri re se si në
momente të caktuara të gjithë pasagjerët e një autobuzi bënin kryqin në të njëjtën kohë. Për të ishte e
vështirë të kuptonte se si ishte e mundur që të gjithë bënin të njëjtin veprim sikur ishin të kurdisur.
Këtu ai përdor diçka shume të zakonshme nga realitet grek, si për shëmbull faktin që njerëzit kur
kalojnë para një kishe bëjnë kryqin, dhe e transformon këtë ngjarje në diçka të huaj të cilën lexuesi
mund ta kuptojë vetëm nëse përpiqet ta shohi realitetin grek me sytë e të huajit. Shkrimtari këtu ka
marrë rolin e një etnologu të huaj, i cili sheh botën e re me një tjetër sy dhe i jep lexuesit një tjetër
perspektivë për gjëra të cilat në pamje të parë janë më se të zakonshme. Të dhëna nga këndvështrimi i
të huajit, lexuesi duhet të hyjë në kontekstin kulturor të të huajit, për të kuptuar gjëndjen e cila
përshkruhet. Shkrimtari përpiqet me qëllim të paraqesi veten e tij si të huaj dhe me një naivitet të
inskenuar ai paraqet me një menyrë paradoksale diçka që ne realitetin grek ështe më se e njohur dhe e
zakonshme. Në një pjesë tjetër të librit ai përshkruan me një mënyrë groteske tmerrin e tij nga hera e
parë që ndoqi pagëzimin e një foshnjeje dhe mendonte se si ta shpëtonte foshnjen nga “torturat e
priftit”. Nëpërmjet këtij përshkrimi të tregimtarit i cili bën me qëllim të paditurin dekonstruktohen
norma dhe perceptime të njohura që tregojnë se çfare mund të ndodhi nëse mungojnë njohuritë
kontekstuale. Që ta kuptojë lexuesi këtë ngjarje “qesharake” i duhet të përpiqet ta shohi realitetin
grek nëpërmjet këndvështrimit të “të huajit”, duhet ai vetë të bëhet pjesë e kësaj bote të re dhe të
cuditshme ku gjërat e njohura marrin dimensione të reja. Lexuesi duhet ta heqi vëmendjen e tij nga
vetë ngjarja dhe ta drejtojë tek këndvështrimi i shkrimtarit. Kështu ai i hap vetes një dritare të re,
nëpërmjet së cilës ai mund të shohi botën me sy tjetër.
Ironinë e inskenuar për sa i përket realitetit të ri heroi nuk e tregon vetëm nëpërmjet ngjarjeve
groteske por e deklaron dhe hapur në raste në të cilat njerëzit përreth fshehin një llojë nacionalizmi
apo racizmi të heshtur në të thënat e tyre. Një rast i tillë është fakti që edhe pse ka një jetë të tërë që
banon në Greqi njerëzit vazhdojnë dhe i bëjnë komplimente për përdorimin e mirë të gjuhës greke.
Ndoshta vitet e para ky do mund të ishte vërtet një kompliment. Por nëse për vite me rradhë njerëzit
nuk të gjykojnë për mendimet e tua por për renditjen e mendimeve në një greqishte të saktë dhe pa
gabime, atëhere kjo tregon se për ta mbetesh në jetë të jetëve i huaj dhe nuk të shohin asnjëherë si të
barabartë. Është e qartë që një koment i tillë nga njerëzit përreth bëhet gjithnjë me qëllim të mirë,
ndërkohë heroi i librit ka përshtypjen se njerëzit nuk e ndjekin nëpermjet gjërave që ai thotë, por i
filtrojnë të thënat e tij nëpërmjet preajardhjes, emrit, ngjyrës së lekurës. Bëhet fjalë këtu për një
përceptim të gjuhës si një pjesë e identitetit kombëtar, pra një element sui generis. Sipas këtij, duhet
të jetë e pamundur për një të huaj të flasi gjuhën greke me të njëjtin sukses si dhe një vendas. Ndyshe
nga nacionalizmi dhe racizmi i hapur këtu bëhet fjalë për stereotipe shoqërore të cilat gjenden thellë
në mentalitetin e një populli dhe që në këtë rast dalin në sipërfaqe nëpërmjet gjuhës. Bashkëbiseduesi
nuk përqëndrohet në përmbajtjen e gjërave që thua, përkundrazi përqëndrohet tek fakti që ti je dhe
duhet të mbetesh i huaj. Pra gjeografia e tij ekzistenciale nuk mund të kapërcejë faktin se është me të
vërtetë e mundur të jetosh me një menyrë krijuese brënda një gjuhe e cila nuk është gjuha amëtare.
Cili është atëherë atdheu gjuhësor i shkrimtarit dhe cila gjuhë është ajo që fiton në fund?
Këtu Kapllani përshkruan se kur ai shkruan, gjuha amëtare bisedon shpesh me gjuhën greke. Këto dy
gjuhë nuk janë në kontradiktë, as janë konkurruese me njëra tjetrën. Përkundrazi ato janë në një
marrëdhënie dialektike me njëra tjetrën ndërkohë që plotësojnë njëra tjetrën me imazhet, kujtimet dhe
eksperiencat që secila prej tyre mbart. Shpesh herë krahasojmë identitetin tonë me vendin e
prejardhjes. Kjo do të tregonte se gjuha amëtare ështe identiteti ynë, ndërsa gjuha e huaj bëhet
vështirë pjesë e narrativës sonë personale. Kapllani shkruan: “diku kam lexuar se gjuha e huaj nuk ka
fëmijëri”. Për një shkrimtar si Kapllani, i cili jeton midis dy gjuhëve, ekziston gjithnjë një lojë dhe
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një luhatje e pafundme midis gjuhëve të tij. Ndoshta ky është elementi që bën veprën e tij kaq të
veçantë. Atdheu i një shkrimtari translingual është hapësira e ndërmjetme midis gjuhëve. Kjo
hapësirë mbart pasurinë e dy botëve, pasurinë e imazheve dhe eksperiencave në dy gjuhë dhe
pasurinë e një identiteti që përbëhet nga një tregim dhe një krijim i cili nuk përfundon asnjëherë
përgjithmonë.
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Γράφοντας στη γλώσσα του Άλλου
H γλώσσα ως φορέας διαπολιτισμικών στοιχείων στο βίβλίο του
Γκαζμέντ Καπλάνι "Με λένε Ευρώπη"
Ιλίρα Αλίαϊ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
ilira1986@gmail.com
Abstract
Writing in a foreign language is not the easy way to go. It means to always find yourself in a race of
conquering, where you never know if the language will be an ally or if it will eventually betray you.
This research is an attempt to show how immigration, literature, and the act of writing connect with
each other and how language becomes a carrier of intercultural elements. I have chosen the work of
the Albanian Gazmend Kapllani, a writer who writes literature in Greek, deciding to expose himself
to the public through a language which is not his mothertongue.
Përmbledhje
Të shkruash në një gjuhë të huaj nuk është gjëja më e lehtë. Kjo do të thotë që gjithmonë je në një
garë, ku kurrë nuk mund ta dish nëse në finale gjuha do të jetë një aleat apo nëse ajo do të të
tradhëtojë. Ky studim është një përpjekje për të treguar si emigracioni, letërsia dhe akti i të shkruarit
lidhen me njëri-tjetrin dhe si gjuha bëhet një bartëse e elementëve ndërkulturorë. Unë kam zgjedhur
veprën e shqiptarit Gazmend Kapllani, një shkrimtar që shkruan në greqisht, duke vendosur të
ekspozojë veten e tij tek publiku përmes një gjuhe që nuk është gjuha e tij e nënës.
Περίληψη
Ο Ρώσος συγγραφέας Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ έλεγε πως το πέρασμα από τα ρωσικά στα αγγλικά ήταν
για αυτόν μια πολύ οδυνηρή διαδικασία κατά την οποία κανείς νιώθει σαν να προσπαθεί να πιάσει
ένα αντικείμενο αφού έχει χάσει εφτά ή οχτώ δάχτυλα μετά από μια έκρηξη.
Το να γράφει κανείς σε μια ξένη γλώσσα είναι μια περίπλοκη εσωτερική διαδικασία στην οποία ο
συγγραφέας επανασυστήνεται στον εαυτό του, στην γλώσσα του και στην υπαρξιακή του
γεωγραφία. Αυτός καλείται όχι μόνο να ξεπεράσει τα σύνορα της ξένης γλώσσας αλλά και τα δικά
του στερεότυπα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Το να γράφεις σε μια ξένη
γλώσσα δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Σημαίνει να βρίσκεσαι μόνιμα σε έναν αγώνα κατάκτησης
στον οποίο δεν ξέρεις αν η γλώσσα θα είναι σύμμαχος ή αν θα σε προδώσει.
Ταυτόχρονα όμως, μέσα από την εμπειρία της μετανάστευσης εμπλουτίζεται κανείς με νέα
συμφραζόμενα, εικόνες, ιδέες και γνώσεις. Επηρεασμένη από δύο γλώσσες και από μια διπλή
πραγματικότητα, η συγγραφή στην ξένη γλώσσα διαμορφώνει έναν ενδιάμεσο υβριδικό χώρο στον
οποίο η μητρική και η ξένη γλώσσα όχι μόνο δεν συγκρούονται, αλλά αντιθέτως συμπληρώνουν και
εμπλουτίζουν η μία την άλλη. Σε αυτόν τον νέο ενδιάμεσο χώρο, ο συγγραφέας και ο αναγνώστης
συναντιούνται βλέποντας τον κόσμο ο ένας με τα μάτια του άλλου.
(Κείμενο)
Με την παρουσία μιας μεγάλης Αλβανικής μεταναστευτικής κοινότητας στην Ελλάδα, τα τελευταία
20 χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια σημαντική λογοτεχνική παραγωγή Αλβανών συγγραφέων, η οποία
αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής μεταναστευτικής λογοτεχνίας. Με την παρούσα
ανακοίνωση, θα ήθελα να δείξω πώς η εμπειρία της μετανάστευσης, η λογοτεχνία και η διαδικασία
της συγγραφής συνδέονται μεταξύ τους και πως η γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας φορέας
διαπολιτισμικών στοιχείων. Για την έρευνα αυτή έχω χρησιμοποιήσει το βιβλίο Με λένε Ευρώπη του
συγγραφέα Γκαζμέντ Καπλάνι, έναν Αλβανό, ο οποίος γράφει λογοτεχνία στα ελληνικά,
αποφασίζοντας να εκτεθεί στο κοινό σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική του.
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Το να γράφει κανείς σε μια ξένη γλώσσα είναι μια περίπλοκη εσωτερική διαδικασία. Ο Ρώσος
συγγραφέας Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ έλεγε πως “το πέρασμα από τα ρωσικά στα αγγλικά ήταν για
αυτόν μια πολύ οδυνηρή διαδικασία κατά την οποία κανείς νιώθει σαν να προσπαθεί να πιάσει ένα
αντικείμενο αφού έχει χάσει εφτά ή οχτώ δάχτυλα μετά από μια έκρηξη.” (Kellman 2007, 17) Τι
προκύπτει λοιπόν από την συνάντηση της μητρικής και της ξένης γλώσσας; Τι σημαίνει αυτό για την
υπαρξιακή ταυτότητα του αφηγητή; Και τέλος, τι αποτέλεσμα έχει για τον αναγνώστη η συνάντηση
με αυτού του είδους την λογοτεχνία; Στα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσω να απαντήσω παρακάτω.
Η διαλεκτική και διαδραστική σχέση της μητρικής και της ξένης γλώσσας.
Ακούμε συχνά να λέγεται πως πατρίδα είναι η παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία και η μητρική
γλώσσα είναι συχνά συνδεδεμένα με το σημαντικότερο κομμάτι της προσωπικότητας του ανθρώπου
και καθορίζουν σημαντικά την ταυτότητά του. Θεωρίες υποστηρίζουν την ιδέα πως τα βαθύτερα
συναισθήματα και σκέψεις μπορούν να εκφραστούν μόνο στην μητρική γλώσσα καθώς είναι εκείνη
η γλώσσα η οποία κουβαλά μια μνήμη. Η μητρική γλώσσα κουβαλά τις αναμνήσεις μας, την ιστορία
μας, τις εμπειρίες και όλα όσα μας κάνουν αυτούς που είμαστε. Η Yoko Tawada, ιαπωνέζα
συγγραφέας που γράφει στα γερμανικά, σε ένα από τα βιβλία της περιγράφει τη σχέση της με την
γλώσσα ως εξής:
‘‘΄Γεννήθηκα μέσα στα ιαπωνικά, όπως πετιέται κανείς μέσα σε έναν σάκο. Γι’ αυτό η γλώσσα
έγινε η επιδερμίδα μου. Ενώ την γερμανική γλώσσα την κατάπια. Από τότε μου κάθεται στο
στομάχι” (Tawada 2002, 103)
Με ένα παρόμοιο σχήμα, ο ήρωας του Καπλάνι περιγράφει την γλωσσική του εμπειρία με τα
ελληνικά:
‘‘ Ορισμένες φορές η μητρική μου γλώσσα παρεισφρύει, σαν παρείσακτος, καθώς μιλάω,
αντικαθιστώντας ελληνικές λέξεις. Ειδικά όταν είμαι κουρασμένος. Άλλοτε κάτι τέτοιο με
εκπλήσσει, άλλοτε με διασκεδάζει κι άλλοτε με ταράζει. Γιατί είναι σαν να μου θυμίζει πόσο
εύθραυστη είναι η σχέση μου με τα ελληνικά, την ώρα ακριβώς που έχω αρχίσει να πιστεύω
ότι είναι πιο δυνατή από ποτέ. Κάποιες φορές, όταν βρίσκομαι με κάποιο πρόσωπο που αρχίζω
να το νιώθω πολύ οικείο, χωρίς να το καταλαβαίνω, μου ξεφεύγουν λέξεις στα αλβανικά. [...]
Η αλβανική είναι πάντοτε παρούσα όταν μετράω. Οι αριθμοί έχουν πάντα το σχήμα της
μητρικής γλώσσας.”
Η μητρική γλώσσα περιγράφεται εδώ ως ένα σύστημα δυνατό, που έχει τους δικούς του κανόνες και
επεμβαίνει ακόμα και όταν ο ήρωας δεν την χρειάζεται και δεν την καλεί. Βρίσκεται βαθιά μέσα στο
σώμα του και μένει εκεί απαρατήρητη για να ξεπροβάλλει απρόσκλητη τη στιγμή που η ξένη
γλώσσα αποτελεί ένα βάρος στο στομάχι'.
“Η σχέση με τη μητρική γλώσσα, νομίζω, εμπεριέχει πάντα το στοιχείο της ρουτίνας και της
βαρύτητας. Η σχέση με την 'ξένη' γλώσσα δε γίνεται ποτέ ρουτίνα. Σου χαρίζει μια αίσθηση
ελαφρότητας και ελευθερίας, μια επιθυμία παιχνιδιού και κατάκτησης. Η σχέση με τη μητρική
γλώσσα μοιάζει με την μητρική στοργή. Εκείνη με μια ξένη γλώσσα που κατέκτησες μοιάζει
με την ερωτική.”
Στο σημείο αυτό ανακαλύπτει κανείς πως πέρα από τις δυσκολίες που προκύπτουν στην συνάντηση
με την ξένη γλώσσα, αναπτύσσει κανείς μαζί της μια σχέση πολύ πιο βαθιά και περίπλοκη. Την ξένη
γλώσσα ο αφηγητής φαίνεται να την ακολουθεί με το ίδιο πάθος και επιθυμία που ακολουθεί κανείς
τον άλλον σε μια ερωτική σχέση. Η ξένη γλώσσα δεν του ανήκει, εκείνη καμιά φορά του ξεφεύγει
από τα χέρια, ύστερα επιστρέφει, για να παίξει ξανά μαζί του και να κατακτηθεί. Ενώ η μητρική
γλώσσα, άκαμπτη και σταθερή προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας που νιώθει κανείς με αυτό που
του είναι οικείο, η ξένη γλώσσα προκαλεί συνεχώς να την κατακτήσεις χωρίς να είσαι ποτέ σίγουρος
αν θα είναι σύμμαχος ή αν τελικά θα σε προδώσει. Το ότι όμως η ξένη γλώσσα δεν μπορεί ποτέ να
κατακτηθεί ολοκληρωτικά αλλά ζει συχνά έξω από μας και δημιουργεί αποστάσεις, αυτό κάνει την
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σχέση μας μαζί της ακόμα πιο προνομιούχα. Το να μπορείς να στέκεσαι σε απόσταση απέναντι σε
μια γλώσσα, έχει το προνόμιο να μην την βλέπεις σαν δεδομένη, αντιθέτως να έχεις πάντα το
κίνητρο να την αναζητήσεις και να αντιπαρατεθείς μαζί της. Επιπλέον, ενώ στη μητρική γλώσσα οι
λέξεις είναι στενά συνδεδεμένες με τα συμφραζόμενα στα οποία ανήκουν, η ξένη γλώσσα σου δίνει
την ελευθερία να αποδεσμεύσεις τις λέξεις από τις υποδείξεις και τις νόρμες της γλώσσας και να
προσδώσεις σε αυτές νέες αποχρώσεις.
Η γλωσσική κατάκτηση ως μια διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης
Ξεπερνώντας κανείς τους περιορισμούς της μητρικής γλώσσας και μπαίνοντας στον κόσμο της νέας
γλώσσας θα λέγαμε πως καλείται κανείς να ξεπεράσει και τους περιορισμούς του κόσμου από τον
οποίον ήρθε, γλωσσικούς και μη. Ο φιλόσοφος Wittgenstein έχει πει “Τα όρια της γλώσσας μου είναι
τα όρια του κόσμου μου”. Έτσι, η γλώσσα που κανείς χρησιμοποιεί, δείχνει σε έναν μεγάλο βαθμό
την νοοτροπία του, την προσωπικότητα και τα σύνορα της υπαρξιακής του γεωγραφίας. Ενώ λοιπόν
ο αφηγητής προσπαθεί να μάθει την ξένη γλώσσα, εκείνος παρατηρεί ταυτόχρονα πως η προσωπική
του συνείδηση επηρεάζεται και αλλάζει από αυτή την νέα γλωσσική κατάσταση. Έτσι, όχι μόνο
χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα αλλά και κατασκευάζει μια νέα νοοτροπία. Στο παρακάτω απόσπασμα
ο αφηγητής περιγράφει την γλωσσική του σχέση με τα υποκοριστικά. Ένα γλωσσικό στοιχείο το
οποίο μας είναι ιδιαίτερα οικείο στα ελληνικά, όμως στα αλβανικά ο αφηγητής το έχει συνδυάσει με
πολύ συγκεκριμένα νοήματα και συμφραζόμενα.
„Η Ευρώπη με έλεγε 'μωρό μου' και 'μανάρι μου'. Κανένα από αυτά δεν συνηθιζόταν στα
αλβανικά. [...] Με τον καιρό, το 'μανάρι μου' άρχισε να μου αρέσει. Όπως άρχισαν να μου
αρέσουν και τα υποκοριστικά. Στην αρχή τα είχα βρει παιδαριώδη. Μου φαίνονταν σαν να
έθιγαν την ακεραιότητα των λέξεων, σαν να τις κακομάθαιναν με τις θωπείες τους. Στην
Αλβανία, ένα τέτοιο φαινόμενο, τα υποκοριστικά δηλαδή, το συναντούσες μόνο στην πόλη της
Κόρτσα [...]. Η διάλεκτος της Κόρτσα με όλα τα υποκοριστικά γινόταν συχνά αντικείμενο
αστείων μεταξύ μας. Τη θεωρούσαμε μη ανδροπρεπή. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια,
συνειδητοποιώ γιατί αρνιόμουν για μεγάλο διάστημα να χρησιμοποιήσω τα υποκοριστικά στην
Ελλάδα. Είχα την εντύπωση ότι μίκραιναν τα αντικείμενα και την αξία των πραγμάτων. Ότι
ήταν μια γλώσσα που δεν ταίριαζε σε μια ανδροπρεπή λαλιά. Συνειδητοποιώ πώς μέσα μου
κουβαλούσα μια βλοσυρή μητρική γλώσσα. Δεν έφταιγε βέβαια η αλβανική.”
Η γλώσσα που ο αφηγητής χρησιμοποιούσε στην Αλβανία ήταν στενά συνδεδεμένη με κοινωνικές
νόρμες και δομές. Το γεγονός ότι η Αλβανία ήταν επί 50 χρόνια υπό ένα αυταρχικό ολοκληρωτικό
καθεστώς είχε αλλάξει την γλώσσα και της είχε δώσει μια άκαμπτη και αυστηρή μορφή. Οι
άνθρωποι σε αυτό το σύστημα κουβαλούσαν όχι μόνο την “ακαμψία” της καθημερινής ζωής αλλά
και τα στερεότυπα και τις νόρμες οι οποίες είχαν εισχωρήσει ακόμα και στην γλώσσα. Θύμα αυτής
της ακαμψίας ήταν και τα υποκοριστικά, όπως περιέγραφε ο αφηγητής παραπάνω. Μπαίνοντας όμως
στην ελληνική πραγματικότητα, όπου τα υποκοριστικά είναι τόσο αγαπητά, ο αφηγητής παρατηρεί
πως πρέπει τέτοια στοιχεία να τα δει τώρα μέσα από μια άλλη ματιά. Η νέα προοπτική του δίνει την
δυνατότητα να επανεξετάσει τα στερεότυπά του και να επαναπροσδιορίσει κομμάτια της νοοτροπίας
του. Μέσα από αυτή την γλωσσική συνειδητοποίηση, αυτός αποδομεί τον κόσμο του και μέσα από
αυτό το πέρασμα απ’ την μητρική στην ξένη γλώσσα, ο ίδιος επηρεάζεται όχι μόνο σε γλωσσικό
επίπεδο αλλά περισσότερο σε ένα προσωπικό, υπαρξιακό επίπεδο ανακαλύπτοντας μέσα του
πράγματα τα οποία δεν τα είχε συνειδητοποιήσει στο παρελθόν.
“Μυθοπλαστική εθνολογία” και “σκηνοθετημένη αφέλεια”
Όταν οι γλώσσες, τα συμφραζόμενα και οι διαφορετικοί πολιτισμοί συναντιούνται, δημιουργείται
ένας ενδιάμεσος χώρος στον οποίο τα διαφορετικά αυτά στοιχεία συνυπάρχουν. Η ίδια η λογοτεχνία
έχει την δύναμη αυτή, να δημιουργεί έναν ενδιάμεσο χώρο συνύπαρξης ανάμεσα στο βιβλίο και τον
αναγνώστη. Έναν χώρο όπου υπάρχει η δυνατότητα τα στερεότυπα και τα στενά αντιληπτικά
σχήματα να καταρρίπτονται, δίνοντας την θέση τους κάθε φορά σε μια διαφορετική θέαση των
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πραγμάτων, κάνοντας τον αναγνώστη πιο πλούσιο σε σκέψεις και εμπειρίες. Σε αυτή την περίπτωση,
εκτός από τον αφηγητή ο οποίος μέσα από την γλώσσα ανακαλύπτει και επανεξετάζει τον εαυτό του,
θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς ο αναγνώστης συναντά το έτερο και πώς εκείνος γίνεται επίσης
κομμάτι αυτού του νέου ενδιάμεσου χώρου.
Σε πολλά σημεία του βιβλίου ο αφηγητής περιγράφει σκηνές της ελληνικής πραγματικότητας
λειτουργώντας ως ένας “ξένος εθνολόγος” (Μπλιούμη 2010, 172-196) ο οποίος βλέπει τον κόσμο με
μια νέα ματιά και δίνει έτσι και στον αναγνώστη μια νέα προοπτική.
“Παρεμπιπτόντως, ο σταυρός με είχε βασανίσει. ΄Ηταν ένας από τους γρίφους που δεν
μπορούσα να λύσω τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα. Μπερδευόμουν πολύ όταν ήμουν στο
λεωφορείο και έβλεπα κάθε τόσο τρεις τέσσερεις επιβάτες, ή και περισσότερους καμιά φορά,
να κάνουν το σταυρό τους. Σταυροκοπιώνταν όλοι μαζί ταυτόχρονα, λες και έπεφτε κάποιο
συνθηματικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς και γιατί. Πώς συγχρονίζονταν οι επιβάτες και
έκαναν τον σταυρό τους την ίδια στιγμή, χωρίς να πουν τίποτα ο ένας στον άλλον”
Εδώ πρόκειται για μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα είναι πολύ συνηθισμένη και δεν
παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού πρόκειται για μια καθημερινή συνήθεια, η οποία σε
συγκεκριμένα συμφραζόμενα έχει και συγκεκριμένο νόημα. Στον αφηγητή, ωστόσο, αυτά τα
πολιτισμικά συμφραζόμενα είναι άγνωστα και δυσκολεύεται να καταλάβει το νόημά τους. Εδώ ο
αφηγητής παίζει τον ρόλο ενός παρατηρητή ο οποίος έρχεται από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο.
Εσκεμμένα ο αφηγητής παρουσιάζεται ως ξένος και μια “σκηνοθετημένη αφέλεια” (Krauss 2002, 66
κ.ε.) παρουσιάζει ως παράδοξο κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι πολύ οικείο και συνηθισμένο. Για
να καταλάβει ο αναγνώστης αυτή την κατάσταση θα πρέπει να προσπαθήσει να την δει μέσα από τα
μάτια του “ξένου”, θα πρέπει να γίνει ο ίδιος κομμάτι ενός πιο περίπλοκου κόσμου του οποίου τα
όρια μπορεί να είναι πάνε πιο μακριά από ότι φανταζόταν. Έτσι, ο αναγνώστης θα πρέπει να στρέψει
την προσοχή του όχι στο γεγονός το ίδιο αλλά στην ματιά του αφηγητή. Μέσα από αυτό το
παράθυρο ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να αντικειμενικοποιήσει κομμάτια της καθημερινής
ζωής και να τα παρατηρήσει μέσα από μία νέα οπτική γωνία.
“'Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα βάφτιση στη ζωή μου. Η Ευρώπη κοιτούσε με απέραντη
τρυφερότητα το μωρό την ώρα που το βουτούσαν επανειλημμένως στην κολυμπήθρα και το
έλουζαν με λάδι. Εγώ είχα ψιλοτρομάξει. Το μωρό έκλαιγε φοβισμένο, ενώ οι άλλοι γύρω
χαμογελούσαν και χειροκροτούσαν. Μου ήρθε μια επιθυμία να το αρπάξω από τα χέρια του
παπά και να το σώσω από εκείνα τα μαρτύρια.”
Ξανά εδώ ο αφηγητής περιγράφει μια κατάσταση η οποία στους Έλληνες θεωρείται οικεία, για τον
ίδιον όμως αυτή αποτελεί μια παράξενη και αστεία εμπειρία. Ο συγγραφέας επιχειρεί να δείξει την
σχετικότητα από την οποία διέπεται η ερμηνεία μιας κατάστασης, ανάλογα με τα συμφραζόμενα με
τα οποία είναι κανείς εξοικειωμένος. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον καινούργιο κόσμο, ο
αφηγητής δίνει σημασία σε μικρά καθημερινά πράγματα, χωρίς να προσπαθεί να αναλύει κοινωνικές
δομές και νόρμες αλλά απλώς να τις χρωματίζει με νέες αποχρώσεις. Οι νέες αυτές αποχρώσεις
δείχνουν ταυτόχρονα τι μπορεί να συμβεί όταν λείπουν τα συμφαζόμενα της γνώσης ενώ
προσκαλούν τον αναγνώστη να τις δει έξω από τα στενά και άκαμπτα κοινωνικά συμφραζόμενα με
τα οποία είναι εξοικιωμένος.
Λανθάνων εθνικισμός ή 'ξένος με το ζόρι'
Η ταυτότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το πως εμείς οι ίδιοι αυτοπροσδιοριζόμαστε. Αντιθέτως,
αποτελεί κομμάτι μιας αφήγησης η οποία παράγεται από την διάδραση με τους άλλους ανθρώπους.
Χρειαζόμαστε τους άλλους για να αναγνωρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας.
Υπάρχουν ωστόσο φορές που οι άλλοι δημιουργούν την ταυτότητά μας και επιμένουν να μας
παρουσιάζουν ως ξένους. Συχνά αυτό γίνεται με γλωσσικά κριτήρια, όπως βλέπουμε στο παρακάτω
απόσπασμα.
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“Φίλοι και εχθροί δεν παραλείπουν, ακόμα και σήμερα να μου θυμίζουν ότι τα ελληνικά δεν
είναι η δική μου γλώσσα. Υπάρχουν εκείνοι που το κάνουν για να εκφράσουν τον θαυμασμό
τους. Όταν μου λένε ως κομπλιμέντο, ακόμα και σήμερα, πως μιλάω εξαιρετικά ελληνικά,
απαντώ στους συνομιλητές μου πως και εκείνοι μιλούν εξαιρετικά ελληνικά. Με κοιτούν
εμβρόντητοι”.
Ο Καπλάνι περιγράφει εδώ μια κατάσταση κατά την οποία οι Έλληνες επιμένουν να του θυμίζουν
πως για εκείνον η ελληνική παραμένει μια ξένη γλώσσα, παρόλο που ο ίδιος γράφει λογοτεχνία σε
αυτή την γλώσσα. Προφανώς ο ομιλητής το λέει με καλό σκοπό ως ένα είδος φιλοφρόνησης αλλά
στο βάθος αυτή η φράση περιλαμβάνει μια ολόκληρη νοοτροπία σύμφωνα με την οποία ο αφηγητής
για τους ντόπιους παρατηρείται πάντα ως ξένος.
‘‘Γιατί έχεις την εντύπωση ότι ο συνομιλητής σου, όταν μιλάς, αν και καλοπροαίρετος, δε σε
ακούει μέσω αυτών που λες, αλλά μέσω της καταγωγής σου, του ονόματός σου, του χρώματος της
επιδερμίδας σου”.
Πρόκειται εδώ για μια προσέγγιση η οποία αντιλαμβάνεται την γλώσσα ως ένα κομμάτι της εθνικής
ταυτότητας, ως έναν όρο sui generis . Έτσι, θα πρέπει να είναι αδύνατο για έναν ξένο να μιλά την
γλώσσα με την ίδια άνεση και επιτυχία όπως ένας ντόπιος. Σε αντίθεση με τον ανοιχτό και προφανή
εθνικισμό πρόκειται εδώ για κοινωνικά στερεότυπα τα οποία βρίσκονται με λανθάνοντα τρόπο στην
νοοτροπία ενός λαού και τα οποία προκύπτουν μέσα από την γλώσσα. Ο συνομιλητής σου δεν
εστιάζει στο περιεχόμενο αυτών που λες αλλά εστιάζει στα καθιερωμένα δεδομένα σύμφωνα με τα
οποία παραμένεις ξένος. Η υπαρξιακή γεωγραφία του μπορεί με δυσκολία να ξεπεράσει το γεγονός
πως είναι πράγματι δυνατό να ζεις δημιουργικά μέσα σε μια γλώσσα, παρόλο που μπορεί να μην
είναι η μητρική σου.
Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ένα άρθρο του, στο οποίο
γράφει πως πριν μερικά χρόνια του τηλεφώνησαν από έναν οργανισμό για να τον συγχαρούν για την
“εξαιρετική μετάφραση του βιβλίου του Μικρό ημερολόγιο συνόρων”. Το βιβλίο αυτό βεβαίως είχε
γραφτεί απευθείας στην ελληνική γλώσσα, σε μια κοινωνία όμως, όπου συχνά η γλώσσα θεωρείται
εθνική αξία, αυτό ήταν κάτι που ήταν δύσκολο να συλληφθεί.
Η πατρίδα ενός συγγραφέα
Ποια είναι η γλωσσική πατρίδα του συγγραφέα και τελικά ποια γλώσσα κερδίζει την μάχη στην
γραφή;
“Όταν γράφω, η μητρική μου γλώσσα συνομιλεί, συχνά, με τα ελληνικά. Σαν να συζητούν
μεταξύ τους τον τρόπο που μπορεί να συγκροτηθεί στο μυαλό μου μια εικόνα ή μια έννοια με
τη μέγιστη δυνατή ένταση.[...] Νομίζω πως τον περισσότερο καιρό σκέφτομαι στα ελληνικά.
Άλλες φορές πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται στα αλβανικά. Και άλλες φορές νομίζω ότι οι
γλώσσες μπερδεύονται εκεί στη σιωπή της σκέψης, γίνονται ένα κουβάρι, εναλλάσσονται
μεταξύ τους χωρίς να πέσουν καθόλου σε αντιφάσεις.”
Οι γλώσσες εδώ δεν έρχονται σε αντιπαράθεση, ούτε είναι ανταγωνιστικές η μια με την άλλη,
αντιθέτως βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους ενώ τα στοιχεία της κάθε γλώσσας
συνομιλούν ταυτόχρονα και συμπληρώνουν η μια την άλλη με εικόνες, μνήμη και εμπειρίες που η
κάθε μια τους κουβαλά. Θα μπορούσε κανείς να ταυτίσει την χώρα καταγωγής με την ταυτότητα. Θα
προέκυπτε έτσι ενδεχομένως πως η μητρική μας γλώσσα είναι η ταυτότητά μας, ενώ η ξένη γλώσσα
γίνεται δύσκολα κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας. “Η ξένη γλώσσα, έχω διαβάσει κάπου, δεν
έχει ηλικία”, γράφει ο Καπλάνι. Για τους “διαγλωσσικούς” συγγραφείς υπάρχει όμως ένα συνεχές
παιχνίδι ανάμεσα στις γλώσσες. Αυτό είναι ίσως που κάνει το έργο τους τόσο ξεχωριστό. Η πατρίδα
ενός διαγλωσσικού συγγραφέα είναι ο ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στις γλώσσες. Ένας χώρος που
κουβαλά τον πλούτο δύο κόσμων, τον πλούτο των εικόνων και των εμπειριών σε δύο γλώσσες, τον
πλούτο του να ανήκεις μέσα σε μια ταυτότητα που αποτελείται από μια ατελείωτη αφήγηση και μια
δημιουργία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ οριστικά .
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Abstract
The main problem in Greek schools was that Albanian pupils were unfamiliar with the Greek
language and consequently they couldn’t keep up with the other pupils. What is more, their parents
ignored the language as well and couldn’t get any aid from them. Αnother solution, which was
implemented, was the establishment of Albanian school, following, was curriculum and the teachers.
These schools were appropriate only for children that would remain in Greece for a short period of
time and then they would return to Albania, since such school didn’t offer Albanian pupils the chance
to integrate to Greek society.
Περίληψη
Το κύριο πρόβλημα στα ελληνικά σχολεία ήταν ότι οι Αλβανοί μαθητές δεν γνώριζαν την ελληνική
γλώσσα και, κατά συνέπεια, δεν μπορούσαν να συμβαδίζουν με τους άλλους μαθητές. Επιπλέον, οι
γονείς τους δεν γνώριζαν τη γλώσσα, οπότε δεν μπορούσαν να πάρουν οποιαδήποτε βοήθεια από
αυτούς. Μία άλλη λύση, η οποία υλοποιήθηκε, ήταν η δημιουργία του Αλβανικού σχολείου, με
διδακτέα ύλη και καθηγητές. Τα σχολεία αυτά ήταν κατάλληλα μόνο για τα παιδιά που θα
παρέμεναν στην Ελλάδα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στην
Αλβανία, δεδομένου ότι αυτά τα σχολεία δεν πρόσφεραν στους Αλβανούς μαθητές την ευκαιρία να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.
Teksti
Vij nga një vend fqinj, relativisht i vogël por me ndjenja të fuqishme miqësie e bashkëpunimi me
fqinjët e vet shekullor.
Situatat e reja politike na krijuan mundësi të shkëputemi nga izolimi dhe të zgjerojmë bashkëpunimin
me fqinjët tanë historik, të cilëve Zoti na ka vënë pranë njëri-tjetrit, kemi bashkëpunime të shumta e
të ndërsjellta.
Lëvizjet e fuqishme demografike brenda vendit tone erdhën si rezultat i ndryshimeve politike, i lirisë
së lëvizjes dhe i të drejtave të njeriut të lire.
Lëvizjet demografike tek ne u bënë jo vetëm nga zona rurale në zonat urbane (ne kishim67% të
banorë venë zona rurale, një përqindje e pa krahasueshme me asnje popull ne Europe )
Por, tani mund te themi , se kemi një farë stabiliteti , sepse lëvizjet nuk janë më në ritmet e
mëparshme si rezultat progresit të brendshëm ekonomiko-shoqëror , ne kemi përqindje të lartë të
popullsisë në moshë të re që kanë emigruar , kryesisht ne Greqi dhe Itali .
Duke ndier përgjithësinë për bashkëadhetarët tanë shteti ynë ka marrë masa ndihmëse në kuadër te
marrëveshjeve dhe të Drejtave Themelore të Qytetarëve . Njëkohësisht ne vrëjmë dhe nga pala greke
ka interes dhe respekt për të drejtat e gjuhës dhe kulturës kombëtare të etnive.
Pa hyrë në historinë e lëvizjeve dhe nga shkaqet e tyre ne vërejmë një rritje të kujdesit për ruajtjen
dhe zhvillimin e traditave, dhe të kulturës së vendit pritës, veçanarisht në mosha të reja dhe të
mesme. Sigurisht, që ne si fqinj por i vogël, nuk kemi pretendime për të ngritur shkollat tona, siç
mund të jenë shkollat gjermane, franceze etj., por që nxënësit tanë duke respektuar vendin pritës, të
mësojë nga kultura dhe tradita e pasur e tyre duke ruajtur njëkohësisht gjuhën dhe traditat e të parëve
të tyre, siç ju garantojnë Dokumentet dhe Kartat e të Drejtave të Njeriut.
Duke shprehur mirënjohje popullit mik grek , ne konstatojnë se në disa zona megjithëse me ngadalësi
të theksuar,po vazhdojnë shkollën shqipe me një orar të reduktuar kryesisht në lëndë me karakter
kombëtar, në gjuhën dhe kulturën e vendit, duke njohur dhe respektuar gjuhën, kulturën dhe traditën
e popullit mik grek dhe të qeveritarëve të tij .
Ne shtrojmë si domosdoshmëri njohjen e thelluar të gjuhës dhe kulturës greke për shqiptarët që
banoinë në Greqi përkohësisht edhe të njohjes, përvetësimit të gjuhës dhe kulturës së tyre kombëtare,
permes programit të reduktuar, si shkolla shqipe me mësim plotësues. Nga puna e filluar ne vërejmë
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një mbështetje të organeve arsimore të Greqisë, e cila po reflektohet në hapjen e disa shkollave
shqipe. Këto shkolla vlejnë sa për ruajtjen e traditës kulturore shqiptare, si dhe njohjen dhe
përvetësimin e kulturës së lashtë greke, të miqësisë së fortë që ekziston mes nesh.
Përpjekja jonë për përvetësimin e gjuhës amtare shikohet dhe si domosdoshmëri në përvetësimin e
thelluar të gjuhës së vendit mikpritës, kjo për faktin e domosdoshëm të njohjes së thelluar të gjuhës
amtare që ndikon në mësimin e thelluar të të vendit pritës në rrethanat e bilinguizmit, në këtë kuadër
kam konstatuar se po bëhen përpjekje serioze në ato pak shkolla këtu në Greqi.
Ne vërejmë se kemi vështirësi në pëvetësimin e gjuhës sonë amtare me disa fëmijë shqiptar që jetojnë
në Greqi., ç’ka ndikon negativisht në përvetësimin e thelluar të gjuhës greke. Insistimi shkon në
përvetësimin e thelluar të gjuhës shqipe si domosdoshëri për një gjuhë standarte greke, për personat
që banojnë dhe jetojnë në këtë vend mikpritës. Shkolla shqipe në Greqi po rrisin pretendimet dhe
synimet gjuhësore në të dyja gjuhët, atë greke dhe amtare.
Disa vende të fuqishme, të zhvilluara, kanë ngritur në vende ku kanë shumë emigracion edhe
shkollat e tyre, si bie fjala shkolla gjermane, franceze, apo edhe vende më të vogla, si bie fjala
shkolla greke, me të gjitha parametrat e arsimit të tyre. Ne nuk e kemi këtë pretendim, sidomos tani,
që jemi vend i vogël, me probleme ekonomike, etj. Por, dëshirën e ruajtjes së traditave shqiptare, të
gjuhës, dokeve, muzikës, artit, entokulturor, e kemi të mëdha për ta ruajtur, zhvilluar e përvetësuar
nga brezat e rinj që po rriten jashtë kufijave e trojeve shqiptare. Prandaj prej vitesh, në shumë vende
të botës janë ngritur shkolla shqipe me mësim plotësues Të gjithë,pavarësisht nga rrethanat në të cilat
ndodhen kanë dëshirë të ruajnë lidhjet me Atdheun Amë, të përcjellin gjuhën, doket, zakonet e tyre
tek pasardhësit e vet, siç i kanë ruajtur shumë kombe me shekuj, sot e kësaj dite, siç kanë bërë edhe
arbëreshët tanë.
Dobësitë në përvetësimin e normave themelore në gjuhën shqipe ndikojnë dhe në dobësitë e fëmijëve
shqiptar në përvetësimin e gjuhës greke, megjithëse në këtë fushë ka përmirësime të rëndësishme,
madje në përvetësimin e thelluar të gjuhës standarte greke, nga ana e tyre. Ne jemi të ndërgjegjshëm
se në të gjitha përmirësimet që kanë fëmijët shqiptar në pëvetësimin e gjuhës greke, e popullit që na
hapi dyert e shtëpisë dhe të zemrës. Prandaj, insistimi për përvetësimin e thelluar të gjuhës amtare
shqipe është i lidhur dhe me gjuhën greke
Vështirësitë që hasen në Greqi
Ne Greqi, mesimi i gjuhes amtare zhvillohet ne ambjente te mara me qera, ose pranë shkollave
vendase, ditën e diel, nen kujdesjen e shoqatave te ndryshme. Mesuesit punojne vullnetarisht, por me
perkushtim per ruajtjen e gjuhes dhe indentitetin kombetar. Por hasen dhe një sërë vështirësish
- Informimi i emigrantëve për gjuhën shqipe. Ka shumë shqiptarë që nuk e dinë që
që fëmija i tyre ka mundësi të mësoj shqip.
.
Bindja e emigrantëve për mësimin e gjuhës shqipe. Rëndësia që ka ajo tek fëmija i tyre.
Gjetja e ambjenteve për zhvillimin e mësimit. Kjo është shumë e vështirë. Ambjentet meren
me qira dhe shihen të jenë të përshtatshme nga largësia.
Materialet didaktike, që janë të domosdoshme për zhvillimin e orës së mësimit, shpesh
sigurohen nga mësuesit, kur kanë mundësi ti përgatisin. Në shumicën e rasteve mungojnë, kështu ora
e mësimit bëhet e thatë.
Mësues që e kanë harruar profesionin e tyre, për arsye të shkëputjes së gjatë prej tij. Apo
mësues të rinj pa përvojë pune, vështirësi për të dhënë mësim.
Sencibilizimi për forcimine dygjuhësisë,e cilavlenpër të ardhmen e fëmijës së tyre.
Tekste me përmbajtje jo të përshtatshme për këtë kontigjent fëmijësh.
Qëllimi i shkollës shqipe në diasporë është që brezi i ri të zotërojë gjuhën amtare , të njohë letërsinë,
historinë gjeografinë e vendit të tij, të njoh doket, zakonet, mentalitetin shqiptar dhe ti transmetojë
brez pas brezi
Historia e gjuhës shqipe në diasporë
Gjuha e folur shqipe rrjedh nga thellësia e shekujve, nga ilirishtja, arbërishtja, shqipja.Ajo i rezistoi
të gjitha stuhive të përplasura mbi të. Sot është në 5-6 gjuhët më të rëndësishme në Evropë dhe në 11
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gjuhët më të rëndësishme në botë. Gjuha shqipe flitet në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe
në diasporë.
Fillimet e veta diaspora i ka që nga ilirët, të cilët u vendosën në Gadishullin Apenin, në mënyrë të
organizuar.Përfaqësues nga kjo diasporë, ndikuan në vendime të rëndësishme të Perandorisë
Romake, ku pati dhe periudha të caktuara,që arritën ta udhëhiqnin atë.
Në mesjet, në Shqipëri ashtu si dhe vende të tjera të botës, pjesa më e madhe e popullsisë nuk dinin të
shkruanin e të lexonin. Vendet ku mësohej shkrim e këndim ishin kishat dhe manastiret. Disa nga
nxënësit pas përfundimit të shkollave vëndase, vazhdonin kolegjet ose universitete jashtë vendit
p.sh.në Napoli, Romë, Selanik etj. Po në këtë periudhë, diasporën shqiptare e gjejmë të organizuar
në formën e kolonive, të cilat e ruajten indentitetin e tyre.
Në kohën kur, vendi u pushtua nga Perandoria Osmane, një pjesë e madhe e fisnikeve vendas u
larguan drejt Italisë të organizuar në formen e kolonisë. Kjo popullsi mori me
vete:gjuhën,zakonet,traditat, etj. Këtu gjejmë dhe zanafillën e shkollës shqipe, ne vitet 1500-1502 në
Venetik Marin Bicikemi hap shkolle për fëmijët arbëresh. Në shkollë bëhej punë e mirë për ruajtjen e
gjuhës amtare dhe kulturës shqiptare
Në shkollën e Lek Matrëngës, mësohej gjuha amtare dhe vet Lek Matrënga përktheu në shqip katër
libra katekizmi, kështu dhe mësimet fetare merreshin në gjuhën amtare.
Në fillim të shekullit XVIII u themelua kolegji i Shën Adrianit. Me përpjekjen e Jeronim De Rades
në këtë kolegj u vendos mësimi i gjuhës shqipe, vet De Rada ishte mësuesi i kësaj gjuhe. Në vitet
1851 kjo kateder u mbyll. Më pas katedra e gjuhës shqipe u shpërngul në Shën Miter Koronë të
Kalabrisë. Këtu ka studjuar: Aleksander Xhuvani, Luigj Gurakuqi etj.
Shkolla në gjuhën shqipe gjejmë në Zare, Rumani, Bullgari e në vende të tjera. Në Rumani hapet
shkollë Normale për fëmijët shqiptare, vllehe. Kjo shkollë u hap nga Nuçi Naçi dhe në të studiuan:
Kristo Luarasi, Azdreni, Mihal Grameno etj. Kristo Luarasi punonte si tipograf, ku bëheshin botime
të librave shqip. Mihal Grameno i njohur si publicist.
Në horizont shfaqet një diaspore e re, Shtetet e Bashkuara te Amerikës, ku atdhetari Petro Nini
Luarasi, hap kurse analfabetizmi me emigrantet ekonomik
Po kështu, në vitet 1920-1921, në Stamboll kemi gjashtë shkolla shqipe të hapura dhe drejtuara nga
Riza Drini
Në shkollën shqipe të Argjentines vazhdoi mësimi i fëmijëve dhe emigranteve të rritur deri në prag
të Luftës së Dytë Boterore
Pas Luftes së Dytë Boterore (ne vitet 60 te shekullit te kaluar) qindra e mijëra familje nga Kosova,
Mali i Zi, Maqedonia morën rrugën e kurbetit. Me vendosjen e shqiptareve në vendet pritëse filloi
dhe mësimi i gjuhës amtare në kuader ShShMP për emigrantet jugosllave që organizohej nga shkolla
vendase në bashkëpunin me ambasadën dhe konsullatën Jugosllave në vendet pritëse. Mirëpo, kishte
raste, kur fëmijët shqiptar frekuentonin mësimin plotësues jo në gjuhen shqipe po në atë serbokroate.
Kështu shumë mësues dhe prinder patriot bënë përpjekje për mesimin e gjuhen amtare duke arritur ne
sukses. Po keshtu, u krijua ne Prishtine LASH (Lidhja e Arsimtareve Shqiptare), si dhe krijimi i
degeve te kesaj lidhjeje ne Evrope, ne vende ku po hapeshin shkolla shqipe me mesim plotesues,
Gjermani, Zvicer, Norvegji etj. Shkollat shqipe me mësim plotësues ndikuan në ruajtjen e ndjenjave
atdhetare,sa që pati edhe nxënës të këtyre shkollave të shkonin për të mbrojtur Kosovën nga
millosheviçjanët e tërbuar. Një ndihmesë me vlerë të madhe, për mësuesit dhe nxënësit në diasporë,
ka dhënë didakti Prof.dr.Shefik Osmani,i cili pa u lodhur punoi me bashkëautorët Abdyl Rama,
Meriman Braha,Munish Hyseni(dhe me bashkatdhetarë të tjerë në Gjermani,Zvicër etj.) nën
drejtimin shkencor-pedagogjik të vet prof.Shefik Osmanit, botojnë Abetaren dhe serinë e
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teksteve’’Zemra ime’’për klasën e II dhe të III fillore. Më pas botuan tekstin ‘’Shkollë dhe jetë’’ për
klasat IV,V,VI dhe ‘’Bota Shqiptare’’ për nxënësit e rritur.
Në Suedi u botua teksti ‘’Urat tona II’’për të rinjtë shqiptarë etj.
Pas viteve 1981-1998 nga Kosova dhe Maqedonia pati shpërngulje të popullsisë, për shkak të
ngjarjeve të ndodhura. Pas viteve 1990-1997 pati shpërngulje të theksuara të familjeve nga Shqiperia
drejt Evropës Perëndimore, kryesisht pjesa me e madhe u vendos ne Itali dhe Greqi, si dhe në vende
te tjera te botes
Përvoja e Shkollave Shqipe në Zvicër e Suedi
Në Zvicër mesimi plotesues zhvillohet ne orarin e mesimit te rregullt në disa kantone. Kjo ndodh
aty ku kantoni e ben financimin e mesuesve teresisht ose pjeserisht. Ndersa, në kantone të tjera
financimi behet nga prinderit sipas rregullave te shkruara ne fletepalosje. Nr i nxenesve qe
frekuentonin shkollen shqipe me mesim plotesues ne vitin shkollor 1991-1992 ishte 986 nxenes ,
ndersa ne vitet 2004-2005 numri i nxenesve ishte 3263.
Mësuesit që morën përsipër mësimin e gjuhës shqipe, patën përkrahje dhe nga mësues dhe pedagogë
zviceran, të cilët sëbashku hartuan tekste shkollorë për nxënësit shqiptarë. Prof.Dr.phil. Basil Chader
bashkëautori tekstit Shqip!, fjalorit Udha e fjalëve, dhe autor i veprës Shqyrtime gjuhësore rreth
kontaktit mes shqipes dhe gjermanishtes, në Zvicër. Tiranë, 2005
Shkolla shqipe te hapura në Zvicër, kanë një shtrirje në të gjitha kantonet.
Një pasqyrë të qartë të shkollave shqipe e gjejmë në librin:”Historia e shkollës shqipe të mësimit
plotësues në Zvicër” e prof.dr.Shefik Osmani dhe doc.mas.Mahir Mustafa.
Mjaftëmirë, jepen harta e kantoneve me komunat, ku gjenden shkollat shqipe të mësimit plotësues, si
dhe të dhenat arsimore.
Psh. kantoni iArgaut, ka shkolla shqipe:
1.Dotikon(19)
2.Frick(17)
3.Laufenburg( 15)
4.Leibstadt(10)
5.Menziken(13)
6.Meri(19)
7.Reiden(15)
8.Reinach(29)
9.Rheinfelden(38)
10.Suhr(13)
11.Siglistorf(13)
12.Unterentfelden(24)
13.Windisch(18)
Të dhëna arsimore:
-Rrjeti I SHSHMP vazhdon duke u përmirësuar, deri sa arriti normalitet që nga viti shkollor 19911992.
-Mësuesit bashkëpunojnë me institucionet zvicerane.
-Ndjekin programin e MASHT.
-Financimi bëhet nga prindërit.
Të dhënat për vitet 2002-2005 për një zonë:
2002-2003
Nxënës 149
Mësues 5
Klasa
9
Komuna 8
2003-2004
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Nxënës 296
Mësues 10
Klasa
16
Komuna
15
2004-2005
Nxënës 243
Mësues
9
Klasa
15
Komuna
12
ShShMP ka si qëllim ti përgatisë të rinjtë shqiptar për të përballuar jetën.
Ajo është një institucion arsimor- edukativ, institucion kombëtar. Ku përfshihen fëmijë të moshës 616vjec. Kjo moshë i përket detyrimit shkollor.
Mësimi, në këto shkolla zhvillohet një ditë në javë. Klasat janë të vecanta, kur plotësohet numri i
nxënësve,kur numri i fëmijëve është i vogël, atëherë mësimi zhvillohet me klasa të bashkuara.
Struktura e arsimit ndahet në tre cikle.
Cikli i ulët, ku përfshin klasat I-II-III në moshën 6-10 vjec.
Cikli i mesëm, ku përfshihen klasat IV-V-VI në moshën9-13 vjec.
Cikli i lartë,ku përfshihen klasat VII-VIII-IX në moshën 13-16 vjec.
Ne Suedi, punojne 120 mesues ne SHSHMP, ketu mesimi eshte i institucionalizuar. Suedia ka 15
mijë nxënës që për gjuhë amtare kanë gjuhën shqipe dhe kudo ku janë vendosur shqiptarët ka shkolla
shqipe me mësim plotësue. Për të vazhduar mësimin në gjuhën amtare, duhet që çdo vit prindërit të
plotësojnë një formular, ku do deklarojnë se përdorin gjuhën amtare në familje, fëmija i tyre di të
flasë gjuhën e tij..Duke ditur se në Ligji Suedez për shkollat kudo ku ka 5 e më shumë nxënës të cilët
gjuhën amtare nuk e kanë suesishten, ekziston e drejta që ata, disa orë mësimi në javë të mësojnë në
gjuhën amtare të tyre. Çdo nxënës në shkollën Suedeze ka të drejtën e vet të bëjë përzgjedhjen e
mësimit të gjuhës së dytë.
Mësimi i gjuhës shqipe është i institucionalizuar dhe në shkollat austriake.
Ne te gjitha vendet, ku jane hapur shkolla shqipe me mesim plotesues, zhvillohen Seminare me tema
te ndryshme, ne dobi te mesuesve dhe mesimit ne gjuhen shqipe. Po ashtu, zhvillohen Seminare ne
bashkepunim me pedagog dhe mesues vendas,duke shfrytezuar pervojen e tyre(brenda dhe jashte
vendit), sepse disa vende të fuqishme kanë ngritur në vendet ku ka shumë emigracion edhe shkollat e
tyre, siç janë shkollat gjermane, franceze,etj,po ashtu dhe vende më të vogla si Greqia, me të gjitha
parametrat e arsimit të tyre
Mësuesit
Mesuesit, te cilet jane te perkushtuar per te punuar prane ketyre shkollave , duhet te jene ne nivelin e
mesuesve te vendeve pritese.
Nexhmije Memetaj(mësuese në Zvicër),e cila me një kulturë të shkëlqyer shkencore dhe pedagogjike
, çdo ditë përgatit për 80 nxënësit e saj në gjashtë shkolla të kantonit ku ajo punon, materiale
mësimore, për të arritur objektivin e orës së mësimit.
Osman Ademi, mësues në Vjen,do konsultohej me mësuesit e shkollës vendase, për të gjetur rrugë që
nxënësit të ecnin dhe në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe
Valbona Justina dhe gjithë mësuesit të cilët punojnë të përkushtuar pranë shkollave shqipe në Greqi,
duke ju dhënë pjesë nga koha e tyre, pa anjë lloj shpërblimi financiar,për dhjetë vjet rresht.
Formimi i klasave dhe puna e mësuesve
Në klasat me mësim plotësues kanë nxënës me nivele të ndryshme të njohurive në gjuhën shqipe. Ka
nxënës që e njohin mirë gjuhën shqipe, si ndikim i rrethanave familjare, i ambjentit shkollor ose sa
gjatë jetojnë në vend të huaj. Por, ka një numwr jo të vogël nxënësish, që kanë njohuri të pakta në
gjuhën shqipe, sepse kanë lindur në vend të huaj ose bilingualizmi nuk është përkrahur sa duhet si
nga familja apo shkolla. Kështu gjuha e vendit pritës zë vendin e parë dhe gjuha amtare kalon në
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vendin e dytë. Njohuri të pakta ose fare në gjuhën shqipe kanë nxënësit të cilët janë nga familje të
përziera (tendencë kjo në rritje në kohët e fundit)
Në klasat me mësim plotësues nxënësit janë të moshave te ndryshme. Nuk sjell vështirësi në
proçesin e mësimdhënies, kur mosha e tyre është e përafërt p.sh. klasa që përbëhen nga mosha 6-9
vjeç.ose 9-11vjeç . Por ka vështirësi, kur bashkë me nxënësit të klasës së dytë apo të tretë ndodhen
edhe nxënës të klasës së shtatë apo të tetë, të cilët shpesh nuk pëlqejnë të jenë në një klasë me nxënës
të një moshe të tillë.
Mësuesit që punojnë në këto klasa kolektive përplasen me shumë probleme dhe dilema, që nga
përgatitja ditore deri tek perzgjedhja e metodës dhe e teknikave më të nevojshme didaktike. Mësuesi,
i cili punonë në klasa të bashkuara, has vështirësi sepse do të zhvillojë lëndë mësimore jashtë profilit
të tij, sidomos mësuesit e rinjë pa asnjë përvojë pune të mëparshme. Këta mësues hasin vështiresi në
punën e tyre, sepse në shkollat tona të larta jepen pak njohuri në pregatitjen e tyre në punën me klasa
të bashkuara, duhet t’i parapërgatitin ata me cikle leksionesh pedagogjike, didaktike, psikologjike të
vecanta.
Mësuesit në klasat kolektive janë gjithmonë në kërkim të metodave dhe teknikave sa më
efikase ndërvepruese, për të ecur më tej me të gjitha klasat.
Vështirësit shtohen, kur këta mësues nuk kanë mundësi të mjeteve mësimore, të cilët duhet të
jenë present dhe të përdorshme në klasat kolektive.
Por së bashku me nxënësit ndërtojnë materiale të thjeshta, që mund ti përmbledhin në: fisha, dosje,
ilustrime etj. Të ndërtuara me mjete të thjeshta.
E rëndësishme është ideja për shndërruar në mjet mësimor për ta ruajtur e pasuruar këtë bazë
materile.
Në klasat kolektive të mësimit plotësues,ku numri i nxënësve për çdo klasë është i vogël,
mësuesi e ka më të lehtë të njohë mirë çdo nxënës,që nga problemet familjare, karakterin, njeh mirë
veçorit psikologjike etj.
Duke qënë në të njëjtin mjedis ata dëgjojnë dhe shumë koncepte të ndryshme gjuhësore apo
letrare.
Një vend shumë të rëndësishëm zë puna e pavarur, e cila i përfshin nxënësit në veprimtari të
thellë mendore. Klasat e ulta ngarkohen më shumë me punë të pavarur për të zhvilluar më mirë
shprehitë e të shkruarit.
Familja shqiptare në diasporë
Familja ndryshon nga një vend në tjetrin. Çdo familje ka elementet e saj, që e karakteritojnë të cilat
kanë të përbashkëta ,por dhe dallime. Në shoqërinë shqiptare, në bazë të ndryshimeve ekonomike,
sociale dhe strukturës së saj, familjet janë të tipeve të ndryshme si:familje tradicionale, familje me
bashkëjetesë, familje me një prind, familje të riformuara, familje e gjerë. Në trojet e banuara nga
shqiptarët gjejmë tipin e familjes patriarkale, e cilë përbëhet nga gjyshërit, prindërit,(djem të martuar
dhe që jetojnë sëbashku) dhe nga fëmijët. Në këto tipe familjesh, pushtetin e ka burri, ai kujdeset për
të gjithë antarët e tjerë të familjes dhe po nga ai varen të gjithë këta anëtarë. Pjestarët e kësaj familje
respektojnë njëri-tjetrin, të ardhurat qëndrojnë vetëm tek kryefamiljari, i cili drejton dhe organizon
gjithë veprimtarinë e familjes, pa marë mendimin nëse ka vepruar drejt apo ka mendime të tjera për
veprimet e tij. Për çdo veprim apo vendim antarët duhet të marrin leje tek kryefamiljari Por me
ndryshimet e viteve të fundit, ku shumë shqiptarë u larguan nga vendi për një jetë më të mirë
sëbashku me familjet e tyre dhe persona të tjerë që krijuan familje në vendet pritëse, duke formuar
kështu familje mikëse.
Familja luan një rol të rëndësishëm mbi individin, këtë e shohim dhe tek prindërit shqiptarë në
diasporë, të cilët kërkojnë tu japin fëmijëve të tyre më të mirën në vendet pritëse , që këta fëmijë të
integrohen ndjekin shkollën ku njihen nga afër me kulturën e vendit pritës, zënë shoqëri të re,
ndjekin kurse të ndryshme si: sport, balet, gjuhë e huaj,muzik etj. Prindërit gjithashtu mundohen të
plotësojë tek fëmija i tyre ato ëndrra të cilat nuk kanë pasur mundësi t’ia plotësonin vetes
Familje me prindër shqiptar, të cilët ndihmojnë në mësimin e gjuhës amtare
Një vend të rëndësishëm në familjet shqiptare në diasporë zë dhe përdorimi i gjuhës amtare, në
familje. Shumë prindër shqiptarë flasin gjuhën amtare, përdorin shtypin, revista dhe libra në gjuhën
shqipe, ju tregojnë përralla ose tregime, zhvillojnë biseda në këtë gjuhë me fëmijët në familjet e
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tyre, ruajnë traditat dhe zakonet e vendit. Gjatë kohës që fëmija shkon në kopsht, shkollë dhe fjalori i
tij pasurohet me gjuhën e vendit pritës, prindërit u flasin fëmijëve në familje në të dyja gjuhët.
Zakonisht, ata fëmijë që ndjekin shshmp ose kurse në gjuhën shqipe (të hapura si për gjuhën
gjermane apo anglishte etj), flasin lehtë në të dyja gjuhët, por jo vetëm kaq, ata kanë dhe rezultate më
të mira në mësime. Kështu gjuhët ecin paralelisht me njëra-tjetrën, asnjëra smund të jetë në vend të
parë. Prindërit i shoqërojnë dhe njihen me çdo vështirësi që fëmija i tyre has si në shkollën e vendit
pritës dhe në mësimin plotësues, duke u kombinuar prindër-mësues të shkollave pritëse-mësues të
shkollave me mësim plotësues, sëbashku kalohen më lehtë vështirësitë dhe fëmijët ecin në rrugën e
dijes me këmbët e veta. Këta prindër i edukojnë fëmijët me një mjedis të shëndoshë të mentalitetit
shqiptarë dhe me një kulturë të vendit mikpritës. Fëmijët, të cilët mësojnë gjuhën e vet nuk hasin
vështirësi për të komunikuar me të afërmit, si me gjyshërit të cilët janë shumë të dashur me ta, por
dhe me të afërmit e tyre si dhe shokët, nuk kanë vështirësi kur kthehen në atdhe etj.. Një ndihmë të
madhe ju afron shkolla e vendit pritës, e cila i pajis këta fëmijë me dije për të përballuar jetën në
profesione të ndryshme, por dhe me gjuhët e huaja që mësojnë, e cila ju vijnë në ndihmë për të
vazhduar studimet në vende të dryshme. Fëmijët, të cilët flasin, shkruajnë, lexojnë librat të ndryshëm
etj. në të dyja gjuhët, ata i kanë bërë pronë të vetën këto gjuhë.
Një e veçantë e bukur me fëmijët dy-tre gjuhësh është se në shoqërin e tyre gjen biseda në gjuhën
amtare dhe në gjuhën e vendit pritës, por më e bukur bëhet biseda në gjuhë të tretë p.sh gjermanisht,
sepse shpeshherë nuk i kujtojnë dot fjalët dhe i mbajnë shënim për të pyetur mësueset. Në këto
kushte mëson se gjuhët ndihmojnë njëra-tjetrën.
Ka raste, kur nuk ka mundësi që fëmija të ndjek shshmp, për shkak se nuk ka në zonën ku ata jetojnë
, prindër të kujdesshëm jo vetëm që flasin në të dyja gjuhët, por ju kanë krijuar kushte në familje për
të mësuar gjuhën amtare nëpërmjet “digital”,në këtë rast fëmija mëson të lexoj dhe shkruaj me
ndihmën e prindërve, por hasin vështirësi të ndryshme p.sh në përvetësimin e gramatikës etj.
Sakrificat për të mos humbur gjuhën janë të ndryshme,një ndër to është dhe ndarjet e prindërve nga
fëmijët, prindërit janë larguar për të plotësuar të mirat materiale në emigracion dhe fëmijët të lënë në
vendlindje me gjyshërit e tyre. Kjo, për arsye se kanë menduar kthimin për të mos patur vështirësi me
gjuhën kur të ktheheshin në atdhe.
Familje me prindër shqiptar, të cilat nuk e përdorin gjuhën amtare.
Një pjesë e familjeve shqiptare, të emigruara për shkaqe të ndryshme nga atdheu, e kanë për turp
përdorimin e gjuhës amtare në familje me fëmijët, në shoqëri, me miq, shokë, të afërm etj. Kjo, sipas
mendimit të tyre i pengon në integrimin në vendin e ri, në shoqërinë e re, pengon ecurinë e fëmijëve
në shkollë, nuk ka ç’ju duhet gjuha amtare,etj.
Mendoj, se pa të shkuarën nuk ka të ardhme dhe këta prindër duhet të kuptojnë se ata vet dhe fëmijët
e tyre, pa njohur dhe mësuar për të parët e tyre (stërgjyshërit apo gjyshërit etj).nuk mund të dinë se
kush janë ata vet dhe se ku shkojnë. Kështu i hapet rrugë dhe asimilimit të gjuhës, kjo është veti e
pak familjeve, të cilat janë me arsim të ulët.
Prindërit duhet të kuptojnë se: dashurinë, urrejtjen,kënaqësinë, dhimbjen ose të themi më mirë të
gjitha ndjenjat e thella shpirtërore,i shprehin më së miri më gjuhën amtare, ashtu si i kanë mësuar
dhe prindërit nga nënat e tyre gojëarta.
E mbi të gjitha gjuha shqipe është gjuha e indentitetit tonë kombëtar. Gjuha shqipe na përcakton
qënien tonë shqiptare. Dhe kombet e tjera të qytetëruara do të na çmojnë aq sa e çmojmë ne
vetveten, aq sa e çmojmë gjuhën shqipe dhe kulturën tonë. Mendimin tonë ne mund ta thellojmë dhe
ta shprehim vetëm aq sa ne e njohim gjuhën tonë. Aq sa do të mësojmë gjuhën shqipe aq mund të
mësojmë dhe gjuhët e tjera prandaj, sa më shumë ta zotërojmë gjuhën e nënës, aq më shumë dhe aq
më mirë i zotërojmë edhe gjuhët e kulturat e popujve të tjerë.
Mirënjohje
E ndjej për detyrë që të shpreh mirënjohjen time për mbështetjen që na është dhënë në funksion të
shkollave shqipe, të cilat mbeten ura të forta të organizuara mbi baza shkencore, si ura miqësie të
drejtpërdrejtadhe të ndërveprimit kulturor, veçanarisht tani në situatën e lëvizjes së lirëtë qyretarëve
dhe kulturave, ideve drejt integrimit të përbashkët Evropian, ku ne synojmë të arrijmë duke
konsoliduar arritjet tona edhe në fushën e arsimit, kulturës e bashkëpunimit fqinjësor.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
-

Njohja nga ana e mesuesve e legjistacionit në vendet mikpritëse, si mundësi
për ngritjen e shkollave shqipe me mësim plotësues.

-

Personaliteti i mësuesit dhe formimi i tij

-

Aftësitë organizativet të mësuesve.

-

Shfrytëzimi i kapaciteteve shqiptare.

-

Të njohim bilinguizmin.

-

Të njohim punën në grupe të përbashkëta.

-

Të bëhen botime për shkëmbim përvoje.

-

Studiohet puna e mësuesve në zona të veçanta, pëvoja e mirë e tyre.

-

Studimi i pandërprerë i kurrikulës në fushën e gjuhës, kulturën gjuhësore,
drejtshkrimin.

-

Mësues të veçantë të studiojë njohjen e artit e profilin

-

Të organizohen kualifikime të shkurtra, për mësuesit jashtë profilit.

-

Të merren masa për njohjen didaktike-pedagogjike.

-

Të botohen manuale në ndihmë të mësuesve në diasporë.

.
-

Të ndihmohen nga shoqëria shqiptare dhe e vendit ku banojnë
Komuniteti Evropian ka në program: -1 Shkollimi në përgjithësi i emigrantëve,
gjuha, historia e vendit ku jetojnë+evropiane.

-

Trajnim në shkollat profesionale i emigrantëve në mosha të reja.

-

Rregjustrimin e saktë të emigrantëve. Etj.
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Nga diakronia në sinkroni. Bilinguizmi shqiptaro-grek / greko-shqiptar gjatë shek. XIX;
burime studimi dhe probleme
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Abstract
The 19th century is highly significant period as far as the history of the Greek -Albanian linguistic
relations, as well as the relations of the Greek with other Balkan languages, are concerned since
during its course the transition from pre-national to national Balkan took place, through the
development of nationalist movements and the establishment of nation states. Simultaneously, the
growth and advancement of historical-comparative linguistics give rise not only to the creation of the
necessary preconditions but also to the first steps towards a more thorough scientific approach of the
Greek-Albanian linguistic relations. These developments inevitably lead to the redefinition of
linguistic attitudes and policies.
Përmbledhje
Duke u nisur nga parimi se diakronia gjuhësore konsiderohet si shumë sinkronish të njëpasnjëshme
dhe se çdo sinkroni është e nevojshme të shqyrtohet (edhe) në kuadër diakronik, bëjmë një paraqitje
të përmbledhur të vatrave të bilinguizmit shqiptaro-grek / greko-shqiptar.
Shekulli XIX zë një vend të veçantë në historinë e marrëdhënieve të greqishtes me shqipen
(dhe me gjuhë të tjera ballkanike) ngaqë në rrjedhë të tij ndodh kalimi nga Ballkani para-etnik në atë
etnik (shpërthim i lëvizjeve nacionale dhe krijim i shtetκombeve). Brenda së njëjtës periudhë, me
zhvillimin që merr gjuhësia historiko-krahasuese, krijohen premisat dhe hidhen hapa drejt një trajtimi
dhe themelimi më shkencor të marrëdhënieve gjuhësore greko-shqiptare. Këto zhvillime çojnë
pashmangshmërisht në riformulimin e qëndrimeve dhe të politikave gjuhësore.
(Ri)shqyrtimi i burimeve të disponueshme dhe i lëndës së botuar kohët e fundit (Arkivi i Ali
Pashë Tepelenës) ndihmon për të rrokur më thellë kuptimin dhe rëndësinë e «helenofonisë shqiptare»
(Panajotopulos 2009) dhe për të shfrytëzuar më mirë –mbi bazën e përvojës së të shkuarës–
mundësitë dhe «sfidat» që ofron realiteti i sotëm.
………………………………………………………………………………………
I. Kuadri kohor-hapësinor (ku dhe kur kontaktojnë greqishtja me shqipen)
Cilëtdo që të kenë qenë paraardhësit e shqiptarëve të sotëm, edhe sikur të pranojmë se nuk
flitnin ilirishten, për të cilën disponojmë të dhëna të pakta (vetëm disa “glosa” dhe asnjë frazë), është
e sigurt se ata kanë kontaktuar qysh herët me grekët e lashtë dhe se u ndikuan prej tyre. Ndryshe do të
ishte e pamundur të shpjegohej prania e elementeve të greqishtes së vjetër në shqip, trashëgim i kësaj
prej “mëmës” së vet.
Krahas me “ngjitjen” për nga veriu të elementit helen (shih ngulimet në brigjet e Adriatikut),
zbritja kah jugu e popullsive të ardhura nga Ballkani veriperëndimor përbën një faktor po aq të
rëndësishëm, i cili kontribuon në kontaktet dhe përzierjen e tyre me elementin grek. Sikurse shkruan
prof. Çabej (1994: 16) “Këto fuqi shtegtimi na shfaqen si faktor vendimtar që në epokat prehistorike
e gjatë gjithë historisë shqiptare gjer në kohët më të reja”.
ΙΙ. Burime të shkruara për bilinguizmin në rajonin më të gjerë
Straboni, në veprën e vet Γεωγραφικά, thotë se fiset epirotase të kohës së tij “qenë të pëziera
me fise ilire” («αναμέμικται δε τούτοις τα Ιλλυρικά έθνη») dhe shton më poshtë se “disa syresh janë
bilingë” («ένιοι δε δίγλωττοί εισι») (ζ’ c 327).
Udhëtari frëng Belon Du Mans shkruan më 1555: «Les Albanois anciennement nommez
Epirotes, sont Chretiens, et parlent une langue à part soy differente à la Greque. Il est bien vray qu’
ils suyvent la religion des Grecs: et d’ autant qu’ ils sont confins de Grece, ils sçavent aussi la langue
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Grec. Et quand ils sont retournez en leur pays, ils vivent tout l’ hyver de l’ argent qu’ ils ont gaigne l’
esté». (Dokumente 1989: 190). Një tjetër dëshmi, këtë herë e vitit 1570, na njofton se «... da
Dulcigno fino alla Vallona e suoi confini si usa anco la lingua greca». (Dokumente 1989: 273).
Duke marrë shkas prej fjalëve të Strabonit, por edhe nga situata e mëpasme e bi- dhe
multilinguizmit në Epir, ka interes të thuhet se, në një letër për tregtarin dhe savantin prej Gjirokastre
A. Vasiliu (Α. Βασιλείου), shkruar në tetor 1809, udhëheqësi shpirtëror i iluministëve grekë A.
Korais (A. Κοραής), tek po përgatiste botimin e ri të veprës Γεωγραφικά të Strabonit, pyet për
gjendjen gjuhësore aktuale në Epir, nëse ngjan ajo me atë të bilinguizmit të lashtë maqedonoepirotas, ku “disa syresh [prej vendasve] janë bilingë” («Ένιοι δε και δίγλωττοί εισι») dhe
maqedonishtja (d.m.th. greqishtja a dialekti grek) qe gjuha e shtresës së lartë (των καλών καγαθών), e
klasës sunduese të shkolluar, ndërsa epirotishtja qe gjuha e vulgut. Madje për këtë të fundit shton se
“ka mundësi të ketë qenë nëna e shqipes së tanishme” («ενδέχεται να ήναι μήτηρ της νυν Αλβανικής».)
(Κοραής 1966, Β΄ 546).
IΙΙ. Vatra të bilinguizmit shqiptaro-grek / greko-shqiptar
1.a. Zona greqishtfolëse brenda arealit shqipfolës
Hartë me vatrat greqishtfolëse të Shqipërisë.

Nga veriu në jug: 1. (N)Arta e Vlorës dhe Zvërneci 2. Himara-fshat, Dhërmiu, Palasa 3. Zona
e Sarandës, Delvinës, Dropullit, Pogonit. Këto tri zona dallojnë mes tyre për sa u përket
karakteristikave të vokalizmit verior a jugor (në të folmet veriore të greqishtes zanoret e patheksuara
e, o shndërrohen në i, u, ndërsa i dhe u në pozicion të patheksuar reduktohen pjesërisht a tërësisht:
παιδί : πιδί, πδί, Κοζάνη : Κουζάν, Κζάν). Kështu, ndërsa e folmja e Sarandës, Delvinës, Dropullit,
Pogonit ka vokalizëm kryesisht jugor (d.m.th. nuk vërehet ndryshim a bjerrje e zanoreve të
patheksuara), në Himarën-fshat gjejmë vokalizëm jugor (dhe citacizëm), në Dhërmi e Palasë haset
vokalizëm gjysmëverior, kurse në Nartë e Zvërnec mbizotëron vokalizmi verior. Vatrat e mësipërme
greqishtfolëse janë gjendur në kontakt të drejtpërdrejtë me shqipen, ushtruan ndikim në të folmet
lokale të saj, por edhe u ndikuan ndjeshëm prej mjedisit shqipfolës. Fjala vjen, në të folmet greke të
Delvinës e të Dropulit thonë «με τι παίρεσαι;» sipas gjedhës shqipe me se merresh? ‘çfarë pune
bën?’. (Shih Σπύρου 2008, Κυριαζής 2008, Κυριαζής & Σπύρου 2011, Κυριαζής 2012).
1.b. Helenofonia shqiptare - «Αλβανική ελληνοφωνία»
Me rastin e botimit të dokumenteve të Arkivit të Ali Pashës, historiani V. Panajotopulos
(Παναγιωτόπουλος 2009: 154-55) shënon sa vijon:
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“Çfarë është pra kjo helenofoni shqiptare (αλβανική ελληνοφωνία) për të cilën Arkivi i Ali
pashës duket se ka për të mbetur monument i përhershëm? Pa mëtuar asnjë fije origjinaliteti, do të
thoja se është një bilinguizëm kulturor klasik, ku në kuadër të një formacioni shtetëror polietnik
(perandorie) gjuha burimore-amtare e një populli (këtu e popullit shqiptar) përdoret ‘brenda
shtëpisë’, ndërsa në hapësirën publike përdoret gjuha zyrtare e shtetit, e perandorisë. Vetëm se në
vitet që na interesojnë dhe në rastin konkret, në popullsinë shqiptare jugore, në vend të turqishtesgjuhës zyrtare të Perandorisë otomane, si gjuhë e hapësirës publike dhe e komunikimit tejvendor
shfaqet greqishtja.
”Ç’pat ndodhur? Kemi të bëjmë sigurisht me një fenomen vonese në kohë, por ndoshta
ndodhemi edhe para një dukurie të rezistencës kulturore. Nga pikëpamja e funksionimit të skemës:
gjuhë e sunduesve = gjuhë e hapësirës publike, popullsia shqiptare jetonte në periudhën historike të
mëparshme. Përdornin greqishten, gjuhë të hapësirës publike dhe të komunikimit të Perandorisë
bizantine.
”Dhe vërtet bilinguizmi shqiptar (: ελληνοφωνία) u formësua në motet e sundimit bizantin,
pra në fillimet e shek. 19-të ai kishte një thellësi kohe prej dhjetë e më shumë shekujsh. Turqishtja,
gjuhë e Perandorisë së tretë, nëse marrim Romaken si të parë e Bizantinen si të dytë, nuk mundi t’i
zinte vendin greqishtes dhe as të merrte pozitën e gjuhës së tretë, pos disa përjashtimeve në thelb të
papërfillshme”.
Arkivi i Ali Pashës, burim i paçmuar të dhënash për kontaktet gjuhësore në pashallëkun e Janinës
dhe “monument i pëhershëm i helenofonisë shqiptare” («μνημείο ες αεί της αλβανικής
ελληνοφωνίας»).

2. Ngulime mesjetare të popullsive shqipfolëse në arealin e greqishtes
Zbritja dhe drejtimi i lëvizjes së popullsive shqipfolëse në arealin e greqishtes gjatë mesjetës.
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Harta e mësipërme (Jochalas 1971) na ofron një pamje të përgjithshme rreth ngulimeve të
popullsive shqipfolëse në viset greke gjatë mesjetës (dëshmia më e hershme bën fjalë për fillimet e
shek. XIV), por kjo tablo është më e komplikuar, ngaqë kemi edhe zhvendosje të tjera të popullsive
shqipfolëse në Maqedoni e në Trakë, gjatë viteve kryesisht të pushtimit turk. Ekzistojnë, fjala vjen,
fshatra shqipfolëse në Trakën perëndimore, për banorët e të cilëve dimë se mbajnë nga anët e
Shqipërisë verilindore dhe janë vendosur në Trakë gjatë shek. XVII. Po ashtu, lënda që disponojmë
prej burimesh të ndryshme tregon se edhe të folmet greke të Heptanezit kanë marrë elemente të
shqipes dhe kjo shpjegohet me kontaktet që kanë patur me brigjet përballë të Epirit. Duhet shtuar
gjithashtu se grupe popullsish shqipfolëse, vendosur gjatë mesjetës në Peloponez, mërguan në Italinë
e Jugut për t’i shpëtuar zgjedhës otomane. Në atdheun e ri gjejnë popullsi greqisht- por edhe
shqipfolëse. Nga ky fakt kuptojmë sa i koklavitur është herë herë rrjeti i kontakteve gjuhësore, por
edhe nevojën e shqyrtimit të çdo sinkronie në plan diakronik. (Shih Sasse 1991 dhe librat e studiuesit
Τ. Γιοχάλας për arvanitishten në Andros, Eube, Hidra dhe Peloponez, botuar në Athinë gjegjësisht në
vitet 2000, 2002, 2006 dhe 2011).
Duke përmbledhur sa u thanë më lart, mund të bëjmë një grupim të përgjithshëm të situatave
dhe të zonave të kontaktit të të dy gjuhëve:
a. –zona greqishtfolëse në brendësi të mjedisit shqipfolës, me gjuhë prestigji greqishten
(periudha para lufte) apo shqipen (periudha e pasluftës, Shqipëri e jugut). Në këtë grup bëjnë pjesë
kryesisht të folmet greke të Shqipërisë jugore të sotme, ku paraqet interes ndryshimi i statusit të
greqishtes para dhe pas Luftës II Botërore.
b. –zona shqipfolëse në brendësi të mjedisit greqishtfolës, me gjuhë prestigji greqishten.
Një rast të tillë kemi në çamërishten e Epirit të paraluftës, e cila zë një pozitë ndërmjetëse mes
shqipes dhe arvanitishtes, por nuk duhet identifikuar me këtë të fundit, ngaqë nuk e humbi kurrë
kontaktin me trungun e shqipes.
c. –zona arvanitishtfolëse me gjuhë prestigji greqishten. Ndërsa Alipashaida (Αληπασιάς)
e poetit popullor delvinjot Haxhi Shehreti, shkruar në fillimet e shek. XIX, na jep një pasqyrë të
greqishtes së anëve ku shqipja dhe greqishtja depërtojnë njëra në kufijtë e tjetrës pa e humbur
ndërkaq lidhjen me trungun bazë të tyre, në të folmet arvanitishte të Greqisë, shqipja arkaike haset në
trajtë enklavash të ndodhura në mes të rajoneve greqishtfolëse.
ç. –zona greqishtfolëse / shqipfolëse të pastra pa kontakt direkt me shqipenarvanitishten / greqishten (ishujt e Egjeut të jugut dhe të folmet lindore të greqishtes së re,
Shqipëria qendrore dhe veriore).
ΙV. Gjurmë të kontaktit të greqishtes me shqipen
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Ι gjejmë kryesisht në huazimet leksikore. Ekziston një numër huazimesh nga greqishtja e
vjetër, që kanë depërtuar prej dialekteve veriperëndimore të greqishtes së lashtë, dhe kjo konfirmon
tërthorazi fqinjësinë dhe kontaktin e dy gjuhëve qysh në kohët e lashta. P.sh. fj. mókër (mókën në të
folmet veriore të shqipes) rrjedh prej fj. së vjetër dorike μαχάνα (shih gr.vj. μηχανή). Shih Thumb
1909, Tzitzilis 1997.
Huazimet leksikore të shqipes nga greqishtja bizantine dhe e re janë më të shumta në numër.
Më të hershmet hasen edhe në të folmet veriore të shqipes dhe kanë pësuar ndryshime më të mëdha
fonetike dhe kuptimore. Fj. pronë, që ndeshet në shqipen standarde, rrjedh nga gr. bizantine πρόνοια,
që sipas Λεξικό Κριαρά (vëll. ΙΗ΄: 97) ka kuptimin ‘copë toke që u jepej ushtarakëve si shpërblim
për shërbimet e kryera; timar, feud’. Shih Tzitzilis 1997, Κυριαζής 2001.
V. Konsiderata për origjinën e shqipes dhe marrëdhëniet e saj me greqishten
K. Thesprotos-i (Κ. Θεσπρωτός), nxënës i iluministit grek A. Psalidhas (Α. Ψαλίδας), shkruan
rreth viteve 1830: «…[shqipen] mundemi ta quajmë gjuhë greko-franko-italike [ελληνο-γαλλοιταλικήν]. Me sa duket, koha e gjatë [e kontakteve] dhe përzierja [e shiptarëve] me popujt e tjerë,
sllavë, otomanë dhe kombe të tjerë të mëdhenj, ia ndërroi fytyrën gjuhës së tyre të lashtë, siç ka
ndodhur dhe ndodh me të gjitha gjuhët e kombeve.» (Ψαλίδας & Θεσπρωτός 1964: 6).
Në këtë kuadër ka interes të thuhen dy fjalë për teorinë pellazgjike, e cila formulohet
fillimisht në dhjetëvjeçarin 1830-40 prej savantësh me kulturë klasike të ngulimeve shqipfolëse të
Italisë së Jugut dhe në vazhdim përhapet në hapësirën greko-shqiptare. Sipas një versioni të kësaj
teorie, shqipja dhe greqishtja rrjedhin prej pellazgjishtes, gjuhës që flitnin banorët e hershëm të
Ballkanit jugperëndimor. Gjuha shqipe mbeti më konservatore dhe për rrjedhojë ruan më shumë
elemente të pellazgjishtes. Nëpërmjet saj “interpretohen” edhe shumë rrënjë fjalësh të greqishtes, e
cila kishte pësuar ndërkohë ndryshime më të mëdha, falë kontakteve me gjuhë dhe kultura të tjera të
Mesdheut. Kjo teori pati jehonë të madhe ndër shqiptarë sepse ishte e volitshme për (ri)ndërtimin e së
shkuarës historike (“zbulim i rrënjëve”), që përbënte kërkesë të ideologjisë nacionale të tyre. (Shih në
vijim pikëpamjet e Th. Mitkos për “farefisninë e ngushtë” të shqipes me greqishten).
Gjatë shek. XIX kanë ekzistuar paralelisht qasja parashkencore dhe shkencore e çështjes në
fjalë. Ndonëse gjuhëtari i shquar Franz Bopp pati treguar qysh më 1854 se shqipja «bën pjesë
sigurisht dhe pa dyshim në familjen indevropiane, por në elementet bazë të saj nuk duket të ketë
lidhje të ngushta, aq më pak lidhje origjine, me asnjërën nga gjuhët sanskrite [= indoevropiane]
simotra të kontinentit tonë” (Demiraj 1988: 25), pikëpamja për lidhje të ngushta afrie të shqipes,
greqishtes dhe latinishtes –tjetër version i teorisë pellazgjike– njeh lulëzim sidomos në hapësirat
shqipfolëse. Ia vlen të përmendet këtu edhe pikëpamja e P. Kupitorit, savantit arvanitas prej ishullit
Hidra (Ύδρα), i cili shkruante më 1879 se “… e folmja greko-shqiptare [= arvanitishtja], të cilën e
përdorin shqiptarët e Greqisë së lirë ... është më e lëna pas dore ndër gjithë të tjerat [të folme të
shqipes] dhe po shuhet shpejt, ndonëse është më elegantja ndër to dhe më e pastra e më e qarta për
nga trajtat, ngaqë u zhvillua duke imituar dhe duke u ndikuar prej greqishtes, më të qartës dhe më të
pastrës së gjithë gjuhëve”. (Κουπιτώρης 1879: 57).
VI. Qëndrime ndaj bilinguizmit: shek. XIX
“...fara e stërligë dhe pa kurrfarë dobie e shqiptarëve ... në vend që të thoshte κώμας apo
άστεα, thoshte κάστρας në atë gjuhën e vet dërdëllitëse” («…το κάκιστον και ανωφελέστατον των
Αλβανιτών γένος … αντί του ειπείν κώμας ή άστεα κάστρας έλεγον κατά την αυτών γλώσσαν την
βαρβαρίζουσαν»), shënon kronikani bizantin G. Franxis (Γ. Φραντζής) nga mesi i shek. XV (1838:
391), duke çelur kështu një traditë që vendos një lidhje mes “ligësisë” së një race dhe “barbarisë” së
gjuhës që ajo përdor. Dhe, si zakonisht, imazhi që na përcjell Franxis-i për shqiptarët e mesjetës –
Αλβανίτες– (dhe të folmen e tyre) bazohet në kritere jashtëgjuhësore, ngaqë “çfarë të këqiash nuk
lanë pa bërë e pa punuar? si e shkelnin fjalën tri herë ditën e shtunë, braktisnin njërin nga zotërinjtë
për t’iu bashkuar tjetrit” («τί ουκ έπραξαν ή τί ουκ ειργάσαντο κακόν; απιστούντες γαρ τρις του
σαββάτου εκ του ενός αυθέντου προς τον άλλον απήρχοντο.») (1838: 391).
Vepra Ελληνική νομαρχία e v. 1806 (“ata shqiptarë kutërbonjës e pisanjozë” - «εκείνους τους
δυσώδεις και βρωμερούς Αλβανίτας») dhe krahas saj vjersha Ο Αρβανίτης e J. Vilaras-it (Βηλαράς
1995: 322-23), që shkruhet në të njëjtën periudhë (“’Shqipëtar’ sapo të thuash / prishader’ ësht’ pak
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ta quash / Syt’ i zun’ gjësend k’saj bishe? / Kërmës shpejt t’i sulet, prite...” - «Μόνε είπες Αρβανίτη,/
σαν να λέγεις κλεισοσπίτη·/ Είδε βιό αυτό τ’ αγρίμι;/ Όρνιο τρέχει στο ψοφίμι …») konfirmojnë atë që
do të shkruante në fillimet e shek. XX Faik Bey Konica, savant i shquar shqiptar, njohës i thellë i
marrëdhënieve të grekëve dhe shqiptarëve, sipas të cilit, “ana fisnike e shqiptarit është e panjohur për
grekun”. Ato ndihmojnë edhe për të inkuadruar historikisht thirrjen e njohur që u drejtonte Dhaniil
Moskopoliti ballkanasve më 1802: «Αλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, Αλλόγλωσσοι, χαρήτε / Κ’
ετοιμασθήτε όλοι σας, Ρωμαίοι να γενήτε. / Βαρβαρικήν αφήνοντες γλώσσαν, φωνήν και ήθη / Οπού
στους απογόνους σας να φαίνονται σαν μύθοι. / …... / Ξυπνίσατε απ’ τον βαθύν ύπνον της αμαθείας, /
Ρωμαϊκιά γλώσσα μάθετε, μητέρα της σοφίας» -“Gëzohi, ju shqiptarë, vllehë, bullgarë, gjithë sa flisni
të tjera gjuhë / Dhe gatituni të bëhi grekë / Duke braktisur gjuhën dhe doket barbare / Që përralla do
t’u duken pasardhësve tuaj. / ........ / Zgjohi nga i paditurisë gjum’ i thellë, / Greqishten mësoni,
mëmën e dijes”.
Ndër vargjet e cituara, ia vlen të ndalemi tek fjalët “përgatituni” dhe “duke braktisur gjuhën
dhe doket barbare”.
Nga ana e shqiptarëve, Jani Vretoja, nxënës edhe ky i Zosimesë, duke folur për rëndësinë e
gjuhës greke, shkruan se “e kemi konsideruar dhe e konsiderojmë si tonën, dhe ... pranohet ... [se
është] mbretëreshë e gjuhëve” - «εθεωρήσαμεν και θεωρούμεν ως ημετέραν, και ... ομολογείται
βασιλίς των γλωσσών» (Βρέτος 1866: 172). Ky adhurim ka të bëjë para së gjithash me kulturën
greke, por “si mundet të depërtojë helenizmi” ndër shqiptarë “po qe se nuk përçohen idetë helenike
mes gjuhës së folur ... shqipe?” («...πώς δύναται να εισχωρήσει ο ελληνισμός» στους Αλβανούς «εάν
δεν μεταδοθώσιν αι ελληνικαί ιδέαι διά της καθομιλουμένης ... αλβανικής γλώσσης;»).
Këtë pyetje kyçe e shtron më 1878 një tjetër njohës i greqishtes, Th. Mitkoja, në veprën e tij
të njohur “Bleta Shqiptare”. Në “Parathënien” e «Λεξιλόγιον Αλβανο-Ελληνικόν» ai shënon se
shqipja ndodhet në “farefisni të ngushtë me greqishten e vjetër” - «στενοτάτη συγγενής της αρχαίας
ελληνικής» dhe se “në rast nevoje të vërtetë [për fjalë], duhet t’i marrë ato prej greqishtes, burimit të
njëmendtë.” - «προκειμένου περί πραγματικής γλωσσικής ανάγκης, πρέπει να ερανίζηται τοιαύτας
[λέξεις] εκ της ελληνικής, ως της φυσικής πηγής» (1878: 191).
Ky koncept shohim të ndryshojë me kohë. Më 1886, N. Frashëri, më pas poeti kombëtar i
shqiptarëve, shkruan greqisht poemën «Ο αληθής πόθος των Σκυπετάρων / Dëshira e vërtetë e
shqiptarëve» duke iu drejtuar grekëve mesazhin “ju keni gjuhën tuaj, / ne tonën” - «έχετε σεις την
γλώσσαν σας, / ημείς την ιδικήν μας». Trembëdhjetë vjet më pas, vëllai i vet dhe bashkënxënës në
Zosimenë e Janinës, S. Frashëri do t’i vërë vulën “divorcit” të shqipes me greqishten, duke reflektuar
simpatitë e reja politike të një pjese të inteligjencies shqiptare: “...llatinëtë janë më t’afërë nga gjithë
me na shqipëtarëtë; p’andaj edhe gjuha jonë i ngjan shumë llatinishtesë e gjuhëvet, që janë bdarë
prej asaj, si italishtja, francishtja, etj.”. Këto radhë janë shkëputur nga vepra e njohur e tij
“Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhetë” (1988: II 2).
Ballina dhe Prologu i “Bletës Shqiptare” të Th. Mitkos.
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Pjesë e Parathënies së Λεξιλόγιον Aλβανο-Eλληνικόν, shoqëruar me përkthimin përkatës.

…τοιαύται λέξεις είναι όλως ξέναι και άσχετοι με την αλβανικήν, και ότι η αλβανική, ούσα στενοτάτη
συγγενής της αρχαίας ελληνικής, ουδεμίαν σχέσιν έχει με την τουρκικήν, ή την περσικήν, ή την
αραβικήν, είτε την σλαυϊκήν, εκ των οποίων γλωσσών παρεισέφρησαν αι λέξεις αύται, όλως περιτταί,
ανωφελείς και κακόφωνοι δι’ αυτήν. Όθεν τας τοιαύτας λέξεις ξένης όλως καταγωγής και ρίζης δέον
να απορρίψη ο Αλβανικός λαός, διότι εκτός ότι είναι όλως περιτταί και κακόηχοι, νοθεύουσι τη
γλώσσα, ως μη κοινολογούσαι προς τας της αλβανικής· προκειμένου δε περί πραγματικής γλωσσικής
ανάγκης, πρέπει να ερανίζηται τοιαύτας εκ της ελληνικής ως της φυσικής πηγής. [ …kësi fjalësh janë
krejt të huaja për shqipen e nuk lidhen me të, dhe se shqipja, e ndodhur në farefisni të ngushtë me
greqishten e vjetër, nuk ka asnjë farë lidhjeje me turqishten, persishten, arabishten, apo sllavishten,
prej të cilave gjuhë kanë hyrë këto fjalë, [që janë] krejt të tepërta, të padobishme e keqtingulluese për
të.
... këto fjalë ... duhen hedhur poshtë nga populli shqiptar, sepse, përveç që janë të panevojshme e të
çjerrin veshtë, ato e bastardojnë gjuhën.... [Prandaj], në rast nevoje të vërtetë [për fjalë], duhet t’i
marrë ato prej greqishtes, burimit të njëmendtë. ]

96

Po grekët, si i konceptojnë marrëdhëniet me shqiptarët? Edhe pse është e vështirë të gjejmë
një qëndrim unik të përgjithshëm të tyre, na duket domethënës për proceset ideologjike të kohës
teksti i mëposhtëm, të cilin e kemi marrë nga vepra Παραδόσεις (Tradita) e folkloristit grek Ν. Γ.
Πολίτης (1994: Α΄ 461):
Përse Jevgjit dhe Shqiptarët nuk kanë shkronja
“Kur Zoti vendosi t’u ndante shkronja njerëzve, vanë tek ai gjithë racat, përveç jevgjve, që
nuk e çanë kokën fare, dhe prandaj as ka e as do të ketë ndonjëherë shkronja far’ e jevgut. Sepse Zoti
i mallkoi, dhe ua vërviti shkronjat në det, atëmot që farkuan peronat e u kryqëzua me to Krishti.
Mes racave që morën shkronja na qe edhe ajo e shqiptarëve. Po përse shqiptarët nuk kanë
shkronja? Mbani vesh t’jua them:
Ahere që Zoti ndante shkronjat, letra nuk qe shpikur akoma, dhe ata që vanë të sjellin gërmat,
i merrnin të mbledhura grusht dhe mbështjellë me gjethe lakre, e pastaj ktheheshin nga erdhën. Të
tjerët ia dolën mbanë dhe i çuan të paprekura gjethet në shtëpi të tyre; vetëm shqiptari i shkretë nuk
qe e thënë t’i shpinte. Rrugës e zu etja, dhe tek ulej të njomte buzën ndanë një burimi, e la gjethen
përdhe, e një lopë që kulloste aty pranë ia vu synë; e kështu, sa pa shqitur shqiptari buzët prej
burimit, gjethja me shkronjat vanë në bark të lopës!
Shqiptari i gjorë qante për të keqen që e gjet, dhe me lotë në sy u kthye në pallat të Zotit dhe i
kërkoi shkronja të reja. Por Zotit s’i ndodheshin të tjera, përveçse ato të jevgjve. Shqiptari, me t’i
parë, i thotë Zotit: “Nuk i marr, o Atë, sikur edhe prej floriri të jenë!”. “Edhe unë desha të të jap të
tjera, i thotë Zoti, por vetëm këto më ndodhen”. “U pa puna” thotë shqiptari, “do të mbetem pa
shkronja”. “E si do të bëjnë njerëzit e tu pa ato?” e pyeti Zoti. “Do t’i marrin nga të tjerë” ia ktheu
shqiptari dhe iku. Qysh nga ajo kohë shqiptarët rrojnë me shkronjat tona”.
Theksojmë se rrëfenja e mësipërme qarkullon në një moment kyç historik (vitet 1880, Kriza
Lindore) dhe është regjistruar në Epir, një rajon që mëtohej si prej grekëve ashtu edhe prej
shqiptarëve. Thelbi i saj haset edhe në kontekste të tjera rrëfenjash popullore, por këtu kemi një ad
hoc përshtatje të krijimit popullor, me synim që ideologjia zyrtare (shih Μεγάλη Ιδέα) të përhapet e
të bëhet pjesë e mendësisë së njerëzve të thjeshtë. Të vihet re se si renditja hierarkike e gjuhëve –por
edhe e bartësve të tyre (shqiptarët paraqiten inferiorë ndaj grekëve dhe superiorë ndaj jevgjve)–
paraqitet si rezultat i vullnetit hyjnor dhe i një ndodhie të rastit, me të cilat “shqiptari i shkretë”
pajtohet a nxitet të pajtohet fatalisht.
Mbase për këtë e të tjera arsye apo qëndrime, Th. Mitkoja, në parathënien e “Bletës”, i bën
thirrje Greqisë “të sillet ndaj shqiptarëve si nënë e vërtetë dhe e përkujdesur ... jo si njerkë ziliqare” «να φέρηται προς τους Αλβανούς ως αληθής και φιλόστοργος μήτηρ ..., ουχί ως κακόζηλος μητρυιά».
Kjo thirrje, kërkesë këmbëngulëse e përfaqësuesve të inteligjencies shqiptare, duket se pati
jehonë pozitive që u pasqyrua me veprime konkrete. I tillë ishte edhe bοtimi më 1904 në Athinë i
Fjalorit të Gjuhës Shqipe – Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης, vepër jete e Kostandin Kristoforidhit
nga Elbasani i Shqipërisë së mesme, që kishte kaluar nga bangat e shkollës Zosimea të Janinës.
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Në këtë pikë është e nevojshme të kuptohet sa kompleksë kanë qenë faktorët që kontribuan në
botimin e Fjalorit në Athinë, me kujdesin e qeverisë greke. Nuk mund të mohohet fakti se ka patur në
Greqi forca që nuk e dëshironin atë botim, sikurse pati edhe njerëz që punuan për realizimin e tij.
Këta të fundit, të ndikuar prej pionierëve të afrimit greko-shqiptar si Ismail Qemali (nxënës edhe ky i
Zosimeas) dhe Neoklis Kazazis (Νεοκλής Καζάζης), arritën të bindnin qarqet qeveritare për dobinë
dhe jehonën e nxjerrjes në dritë të asaj vepre. (Shih Αναγνωστόπουλου-Παλαιολόγου 1995). Klima e
krijuar ndihet edhe në shënimin hyrës të Fjalorit, që po e japim në origjinal dhe të përkthyer:

Ky Fjalor i gjuhës shqipe është vepër e të paharruarit Konstandin Kristoforidhi, i cili u lind
në Elbasan të Shqipërisë në vitin 1827 dhe vdiq në po atë qytet më 1895.
Ky burrë i ditur, që i nxuri letrat greke në Janinë dhe udhëtoi në vende të ndryshme, ku fitoi
përvojë të pasur dhe sidomos mësoi gjuhë të huaja, nderohej dhe çmohej prej bashkatdhetarëve si
shkencëtari dhe hulumtuesi më i sprovuar i gjuhës së tij amtare, në të cilën përktheu Dhjatën e Re
dhe botoi në të gjallë libra të ndryshëm, si Abetaren shqip dhe Gramatikën e gjuhës shqipe.
Ky Fjalor, fryt i një pune njëzetvjeçare dhe mundi të pamatë, lënë në dorëshkrim prej tij,
botohet tani për herë të parë, pikërisht siç u gjet pas vdekjes së autorit dhe pa asnjë ndryshim.
Nxirret sot në dritë jo vetëm si detyrim ndaj kujtimit dhe famës së hartuesit, i cili me zellin e tij të
pashoq shprehu dashurinë ndaj kombit të vet shpresëdhënës dhe stolisi gjuhën amtare, por edhe si
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mjet i çmuar pedagogjik që, me shembullin praktik dhe udhërrëfyes të më të diturit të bijve të vet, do
t’i mësojë popullit trim shqiptar se vetëm nën kujdesin, në udhën dhe me frymëzimin e letrave greke
dhe të gjuhës greke do të mundet të selitë mot pas moti gjuhën e tij dhe ta bëjë atë mëmë të vërtetë
idesh, civilizimi dhe arsyeje njerëzore e qytetërimi.
Athinë 1904
Domethënëse për frymën që sjell është edhe një qarkore e MPJ greke, e 30 qershorit 1911,
drejtuar konsullatave të Epirit dhe të Greqisë në vigjilje të pavarësisë së Shqipërisë (Nëntor 1912).
Aty thuhet se “krijimi i një shteti të pavarur shqiptar përputhet me interesat e Greqisë ngaqë,
nevojisht, do të jetë një mik besnik dhe aleat i domosdoshëm për ne”. (Κόντης 1995: I 205).
Këtu mbyllet në thelb cikli i ngjarjeve të shek. XIX, që lanë gjurmë në marrëdhëniet e
mëpasme politike e kulturore greko-shqiptare. Për mendimin tonë, dekadat më kritike qenë ato që
mbulojnë periudhën prej Revolucionit Grek dhe krijimit të shtetit neohelen deri në shpalljen e
pavarësisë shqiptare më 1912. Dalja në skenë e shteteve nacionale në Ballkan do të shkaktonte
ndryshime rrënjësore në jetën politike dhe në orientimet gjuhësore të rajonit. Bilinguizmi dhe
multilinguizmi, trashëgim dhe krijim i periudhës para-etnike dhe pa kufij të Ballkanit, do të kalonin
një fazë rrëgjimi ose/dhe heshtjeje gjatë periudhës etnike të gadishullit tonë. Kërkesa për sigurimin
me çdo kusht të homogjenizimit etnik –premisë ekzistence e entiteteve të reja shtetërore– nuk linte
hapësirë për ekzistencën dhe kultivimin e elementeve divergjente gjuhësore dhe kulturore. (Shih
Κυριαζής 2011).
VII. Fusha studimi – probleme
Vetëm se pas viteve 1990, kur bashkë me kufijtë politikë “u çelën” edhe kufijtë
gjuhësorë përkatës, gjuhët e rajonit rigjetën fijet që i lidhnin, banorët këtej dhe andej kufirit sollën
ndër mend sërish fjalë dhe shprehje nga gjuha e fqinjit. Rifunksionimi i mekanizmave të ndryshkur
dhe rishkelja e rrugëve të lëna djerrë të kontaktit të gjuhëve solli dinamika të reja.
Sot, në motin 2012, kur nuk kanë kaluar veçse dy dekada nga rivendosja e kontakteve
dypalëshe, grekët që vizitojnë Shqipërinë fqinje kthehen të impresionuar prej faktit se, «ρε, συ, εκεί
όλοι σου μιλούσαν ελληνικά!». Kam përshtypjen se, me mobilitetin e theksuar të emigrantëve
shqiptarë, por edhe të grekëve, në hapësirën më të gjerë greko-shqiptare po krijohen kushtet e
ringjalljes së traditës së “helenofonisë shqiptare”, e madje me shtrirje mjaft më të madhe, më në veri
të sinoreve të pashallëkut të dikurshëm të Janinës.
Kemi të bëjmë me një kapital gjuhësor-kulturor të një lloji të veçantë, me diçka fluide
e të kudondodhur, për vlerën dhe dinamikën e së cilës jo vetëm nuk jemi ndërgjegjësuar, por edhe e
lëmë pas dore e tregohemi mospërfillës, duke krijuar pengesa që tregojnë sa të papërgatitur (dhe të
papredispozuar) qemë dhe jemi për t’u përballur me sfidat e bilinguizmit dhe të multilinguizmit. Me
sa duket, kufijtë –brenda të cilave i zihet fryma multilinguizmit– janë të ngulitur fort në mendjet tona
dhe për fat të keq do të na duhet kohë për t’u çliruar prej paragjykimeve dhe stereotipeve të së
shkuarës.
Kemi nevojë për mendje të kthjellëta. Si ballkanas puro që jemi, qëndrojmë të kapur fort pas
mentalitetit të ndryshkur, sipas të cilit në një entitet politik të caktuar lejohet të përdoret një dhe
vetëm një gjuhë! Në Himarë, sikurse edhe tjetërkund e tjetërherë, patëm viktima në betejën e
simbolikave të gjuhëve! Sinoret e gjuhëve insistojnë dhe (ri)shfaqen në tabelat e shkarravitura me
emrat shqip dhe greqisht të fshatrave të Dropullit, që ndodhet mu në kufirin politik te Greqisë me
Shqipërinë; tani së fundi zunë të duken edhe në internet, në mjetin ndoshta më efikas të zhdukjes
paqësore të kufijve:
ti bikes se ELLHNIKI selida re kwloalvane kai grafeis kai Alvanika les kai tha se katalavei
kaneis!oust!!stin vrwmoxwra soy bastarde kai stis kwloselides sas na grapseis!
Komentet janë të tepëta… Gjithsesi, nuk është e vështirë të dallosh fijen e padukshme që
bashkon kronikanin Franxis, rrëfenjën me shkronjat e shqipes që i hëngri lopa dhe klithmën
internetore (a shpellore, të epokës së gurit) “ti bikes se ELLHNIKI selida re kwloalvane!”.
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Mendje e kthjellët do të thotë të mendosh dhe gjykosh nisur nga logjika e thjeshtë e gjërave.
Nuk është e mundur të duash dhe adhurosh gjuhën tënde dhe në të njëjtën kohë të përçmosh gjuhën e
tjetrit; nuk mund të kërkosh plotësimin e të drejtave të tua për gjuhë dhe në të njëjtin çast të mos
respektosh kërkesat e ngjashme të të tjerëve!
Ç’do të thotë, fjala vjen, ta bëj të frytshëm e të dobishëm kapitalin gjuhësor-kulturor grekoshqiptar? Do të thotë se nuk vazhdoj të mendoj si në shek. XIX, për popullsi që kulturalisht dhe
gjuhësisht “anojnë nga grekët” -e prandaj janë grekë!, por duke pranuar të qenët ndryshe të tyre
përpiqem të krijoj lidhje miqësie me ta mbi bazën e save na bashkojnë, krijoj kushte që ta duan
vendin tim për sa kohë ndodhen këtu dhe ta ruajnë këtë dashuri kur të kthehen në atdheun e vet. Do të
thotë se nuk përpiqem t’i bëj medoemos Έλληνες (janë të mirëpritur ata që e dëshirojnë vërtet!) por
synoj të bëhen dhe të mbeten φιλέλληνες!
Është rasti të kujtojmë këtu se këtë pikë të dobët të fqinjëve e pati kapur qysh një shekull e ca
më parë, më 1903, savanti shqiptar Faik Bey Konica, i cili vërente se, grekët, «në vent që të kthejnë
zëmrën e shqiptarëve duke punuar miqësisht, përpiqen t’u kthejnë gjuhën.» (Jorgaqi 2006: 165)
Në marrëdhëniet tona kemi nevojë për më shumë sim-pati, për συμ-πάθεια në kuptimin
burimor të fjalës në greqishten e vjetër (<συν-πάσχω ‘bashkë-vuaj’), na duhet “simpati e përditësuar,
pjesëmarrje e ndërgjegjshme në brengën e marginalizimit dhe të përjashtimit” të nxënësit emigrant
apo të fëmijës që i përket një minoriteti, siç theksonte me forcë profesori T. Hristidhis (1999: 177). E
kemi pyetur ndonjëherë veten çfarë bën emigranti për t’u çliruar prej “rrethimit” dhe sinoreve të
gjuhës së panjohur? (Κυριαζής 2011α). Dhe çfarë bëjmë ne që këta njerëz, që mësojnë gjuhën tonë, të
ndiejnë se me anë të saj kanë gjetur edhe një atdhe të dytë? Pasazhet e mëposhtme mbase na shtyjnë
t’i mendojmë më thellë këto punë:
«Προσπαθείς τότε να κλέψεις τονισμούς και σπάνιες εκφράσεις, ειδικά εκείνες που πιστεύεις
πως θα σε κάνουν να καταργήσεις τη διαφορά σου από τους ντόπιους: ‘ρε παιδί μου’, ‘όχι, ρε γαμώτο’,
‘είναι μούφα’, ‘μου τη δίνεις’, ‘Χριστός και Παναγία’, και εκείνο το πασίγνωστο ‘ρε μαλάκα’… Όλα
αυτά προσπαθείς να τα πεις όσο γίνεται πιο ορίτζιναλ, να φαίνεσαι, όσο γίνεται περισσότερο, ιθαγενής,
να τους πείσεις πως μπορείς να γίνεις ένας από αυτούς…» - “Përpiqesh mandej të vjedhësh theksa dhe
shprehje të rralla, sidomos ato që beson se ndihin të kapërxesh hendekun që të ndan nga vendallinjtë:
‘ρε παιδί μου’, ‘όχι, ρε γαμώτο’, ‘είναι μούφα’, ‘μου τη δίνεις’, ‘Χριστός και Παναγία’, dhe atë të
famshmen ‘ρε μαλάκα’… Të gjitha këto rrekesh t’i thuash sa më ‘orixhinal’, të dukesh, sa më shumë
është e mundur, i lerë dhe i rritur aty, t’i bindësh se mund të bëhesh njëri prej tyre...” (Καπλάνη 2006:
96).
Por, «Όσο περισσότερο κατέχεις τη γλώσσα, τόσο περισσότερο σου φαίνεται πως τα κατάφερες.
Τόσο ήταν, λες μέσα σου με ενθουσιασμό. […] Και, με το πέρασμα των ημερών, των εβδομάδων, των
μηνών, των χρόνων, εσύ αντιλαμβάνεσαι πως η γλώσσα δε φτάνει. Δε χάνουν άλλωστε ποτέ την
ευκαιρία να σου θυμίζουν πως είσαι ξένος». – “Sa më shumë e zotëron gjuhën, aq më tepër të duket
se e hodhe lumin. Kaq ishte, thua me vete i entuziazmuar. [...] Dhe, tek kalojnë ditë, javë, muaj,
mote, ti e kupton se gjuha nuk mjafton. Zaten, nuk lënë rast pa ta përmendur se je i huaj”.
(Καπλάνη 2006: 100, nënvizimet janë tonat – Dh. Q.).
«Έμαθες τη γλώσσα για να μη διαφέρεις, και τώρα όλο αυτό σου γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί
τώρα είναι που μερικές φορές νιώθεις εντελώς ξένος. Εάν δεν ήξερες τη γλώσσα, δε θα καταλάβαινες
τουλάχιστον τι λένε τα δελτία ειδήσεων. Ενώ τώρα καταλαβαίνεις τα πάντα». – “E mësove gjuhën që
të mos dallohesh, dhe tash e gjitha kjo kthehet në bumerang. Sepse tani ndodh që herë herë ndihesh
krejt i huaj. Po të mos dije gjuhën, së paku nuk do të kuptoje ç’thonë emisionet e lajmeve. Ndërsa
tani i merr vesh të gjitha”. (Καπλάνη 2006: 122).
Në kujtesën tonë ruhen ende të freskëta shembulli i ndritur i mësuesve të kompleksit arsimor
të Gravës në Athinë, si dhe qëndrimi “politikisht korrekt” i drejtuesve të atëhershëm të ministrisë
greke të Arsimit, e cila, në vend që ta përgjithësonte atë nismë, u përpoq ta pengonte.
Nëse, megjithatë, do të qe përhapur edhe në shkolla të tjera rrjeti i mësimit qoftë edhe elementar të
gjuhës amtare nga fëmijtë e huaj, dhe të greqishtes nga prindërit e tyre, sot, së paku në rastin e
nxënësve shqiptarë, që për shkak të krizës kthehen në Shqipëri, problemet e (ri)integrimit në sistemin
arsimor shqiptar nuk do të qenë aq të mprehta sa ç’ janë aktualisht.
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Dhe të mendosh se në të dy vendet ekzistojnë institute studimesh pedagogjike, të cilat merren
me çfarë? Nuk është kjo një çështje kyçe që do të duhej të sillte në kontakt dhe të shkaktonte
preokupimin e arsimtarëve dhe specialistëve të të dy vendeve?
Duke përfunduar, le të më lejohet të shfaq një mendim, mbase “heretik”, që më lindi para disa
kohësh, krejt spontanisht, tek udhëtoja për Tiranë dhe kalova nga Elbasani, atdhe i njohësit si ai të
greqishtes, K. Kristoforidhit. Aty pashë një afishe të madhe që bënte fjalë për ditët e frankofonisë.
Një ditë më parë, më kishte zënë syri afishe të ngjashme edhe në universitetin e Selanikut. Çfarë na
pengon, them, që të organizojmë edhe ne, në Greqi e Shqipëri, aktivitete të ngjashme për
shqipofoninë helene dhe helenofoninë shqiptare? Le të shpresojmë dhe le të guxojmë.
Do të desha të them gjithashtu se kjo kumtesë shkruhet në greqisht dhe në shqip, që të
nderojmë –simbolikisht dhe thelbësisht– bilinguizmin. Një shkrim si ky nuk mëton ndonjë fije
origjinaliteti. U përpoqa të mbledh të dhëna prej burimesh të ndryshme dhe prej punimesh të mia të
mëparshme, duke gatuar kështu një “koktej” informativ të një lloji të veçantë, që nganjëherë
“turbullon”, por kryesisht na bën të mendojmë e të depërtojmë në thelbin e gjërave.
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Από τη διαχρονία στη συγχρονία. Αλβανο-ελληνική / ελληνο-αλβανική διγλωσσία κατά το 19ο
αιώνα· πηγές μελέτης και προβληματισμοί
Δώρης K. Κυριαζής
Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας A.Π.Θ.
kyrdoris@lit.auth.gr
Περίληψη
Με βάση την αρχή ότι η γλωσσική διαχρονία είναι άθροισμα διαδοχικών συγχρονιών και ότι κάθε
συγχρονία είναι ανάγκη να εξετάζεται (και) στο διαχρονικό της πλαίσιο, επιχειρούμε μια σύντομη
παρουσίαση των εστιών αλβανο-ελληνικής / ελληνο-αλβανικής διγλωσσίας.
Ο 19ος αιώνας κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία των σχέσεων της ελληνικής με την
αλβανική (και με άλλες βαλκανικές γλώσσες) καθώς στη διάρκειά του συντελείται η μετάβαση από
τα προ-εθνικά στα εθνικά Βαλκάνια (εκδήλωση εθνικών κινημάτων και ίδρυση εθνικών κρατών –
nation states). Την ίδια περίοδο, με την ανάπτυξη της ιστορικο-συγκριτικής γλωσσολογίας,
δημιουργούνται προϋποθέσεις και γίνονται βήματα για μια επιστημονικότερη θεώρηση και
θεμελίωση των ελληνο-αλβανικών γλωσσικών σχέσεων. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν αναπόφευκτα
στον επαναπροσδιορισμό των γλωσσικών στάσεων και πολιτικών.
Η (επαν)εξέταση των διαθέσιμων πηγών και του δημοσιευμένου πρόσφατα υλικού (Αρχείo
Αλή Πασά Τεπελενλή) βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση της «αλβανικής ελληνοφωνίας»
(Παναγιωτόπουλος 2009) και την αξιοποίηση –με βάση την εμπειρία του παρελθόντος– των
ευκαιριών και «προκλήσεων» που προσφέρει η σημερινή πραγματικότητα.
…………………………………………………………………………………………..
I. Χωροχρονικό πλαίσιο (πού και πότε λαμβάνουν χώρα οι επαφές των δυο γλωσσών)
Όποιοι κι αν υπήρξαν οι πρόγονοι των σημερινών Αλβανών, ακόμη κι αν δεχτούμε ότι δεν
μιλούσαν την ιλλυρική, από την οποία διαθέτουμε ελάχιστες πληροφορίες (λίγες μόνο «γλώσσες»
και καμία φράση), είναι βέβαιο πως ήρθαν νωρίς σε επαφή με τους αρχαίους Έλληνες και
επηρεάστηκαν απ’ αυτούς. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να ερμηνεύσει κανείς την παρουσία
στοιχείων της αρχαίας ελληνικής στην αλβανική, κληρονομιά της τελευταίας από τη «μητέρα» της..
Παράλληλα με την «άνοδο» προς βορράν του ελληνικού στοιχείου (βλ. αποικίες στα παράλια
της Αδριατικής) η κάθοδος προς νότον πληθυσμών ορμώμενων από τη βορειοδυτική Βαλκανική
αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα, που συμβάλλει στις επαφές και την πρόσμιξή τους με
το ελληνικό στοιχείο. Τα μεταναστευτικά αυτά κύματα «εμφανίζονται ως καθοριστικός παράγοντας
από τους προϊστορικούς χρόνους και καθ’ όλη τη διάρκεια της αλβανικής ιστορίας μέχρι και τη
νεότερη εποχή» (Çabej 1994: 16).
ΙΙ. Αναφορές στη διγλωσσία της ευρύτερης περιοχής
Ο Στράβων αναφέρει στα Γεωγραφικά για τις ηπειρωτικές φυλές της εποχής του ότι
«αναμέμικται δε τούτοις τα Ιλλυρικά έθνη» και προσθέτει παρακάτω πως «ένιοι δε δίγλωττοί εισι» (ζ’
c 327).
Ο Γάλλος περιηγητής Belon Du Mans γράφει το 1555: «Les Albanois anciennement nommez
Epirotes, sont Chretiens, et parlent une langue à part soy differente à la Greque. Il est bien vray qu’
ils suyvent la religion des Grecs: et d’ autant qu’ ils sont confins de Grece, ils sçavent aussi la langue
Grec. Et quand ils sont retournez en leur pays, ils vivent tout l’ hyver de l’ argent qu’ ils ont gaigne l’
esté» (Dokumente për historinë e Shqipërsisë. Tiranë 1989, 190).
Μια άλλη μαρτυρία, του έτους 1570 αυτή τη φορά, μας πληροφορεί πως «... da Dulcigno fino
alla Vallona e suoi confini si usa anco la lingua greca» (Relazione anonima sull’ Albania...,
Dokumente… 1989, 273).
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Με αφορμή το χωρίο του Στράβωνα, αλλά και τη μετέπειτα κατάσταση διγλωσσίας και
πολυγλωσσίας στην Ήπειρο, είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι, σε επιστολή του προς τον
Αργυροκαστρίτη έμπορα και λόγιο Α. Βασιλείου, γραμμένη τον Οκτώβρη 1809, ο Α. Κοραής, πάνω
στην προετοιμασία για έκδοση των Γεωγραφικών του Στράβωνα, ρωτάει για την τρέχουσα γλωσσική
κατάσταση στην Ήπειρο, αν δηλαδή μοιάζει με εκείνη της αρχαίας μακεδονο-ηπειρωτικής
διγλωσσίας, όπου «Ένιοι δε και δίγλωττοί εισι» και η μακεδονική (δηλ. ελληνική ή ελληνική
διάλεκτος) ήταν η γλώσσα των καλών καγαθών, της μορφωμένης άρχουσας τάξης, ενώ η ηπειρωτική
ήταν η γλώσσα του όχλου. Για την τελευταία προσθέτει μάλιστα ότι «ενδέχεται να ήναι μήτηρ της νυν
Αλβανικής.» (Α. Κοραής, Αλληλογραφία, τόμος Β΄, 1799-1809, σ. 546, Αθήνα 1966, Βιβλιοπωλείον
της «Εστίας»).
IΙΙ. Εστίες αλβανο-ελληνικής / ελληνο-αλβανικής διγλωσσίας
1.α. Ελληνόφωνες περιοχές εντός αλβανόφωνου χώρου

Χάρτης με τις ελληνόφωνες εστίες της Αλβανίας.
Από βορρά προς νότο: 1. Άρτα Αυλώνα και Σβερέtšι 2. Χιμάρα-χωριό, Δρυμάδες, Παλιάσα 3.
Περιοχή Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, Δρόπολης, Πωγωνίου. Οι τρεις αυτές περιοχές διαφέρουν μεταξύ
τους κυρίως σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά βόρειου ή νότιου φωνηεντισμού. Έτσι, ενώ το ιδίωμα
Αγ. Σαράντα – Δελβίνου – Δρόπολης – Πωγωνίου είναι κατά βάση νότιο, στη Χιμάρα-χωριό
βρίσκουμε νότιο φωνηεντισμό (και τσιτακισμό), σε Δρυμάδες και Παλιάσα απαντά ημιβόρειος
φωνηεντισμός, ενώ, τέλος, σε Άρτα και Σβερέtšι επικρατούν γνωρίσματα βόρειου φωνηεντισμού. Οι
εστίες αυτές βρέθηκαν σε άμεση επαφή με την αλβανική, την επηρέασαν σε επίπεδο τοπικών
ιδιωμάτων, αλλά και επηρεάστηκαν απ’ αυτήν σε σημαντικό βαθμό. Λ.χ., στα ελληνικά Δελβίνου
και Δρόπολης λένε «με τι παίρεσαι;» κατά το αλβανικό me se merresh ‘με τί ασχολείσαι; τί δουλειά
κάνεις;’. (Βλ. Σπύρου 2008, Κυριαζής 2008, Κυριαζής & Σπύρου 2011, Κυριαζής 2012).
1.β. «Αλβανική ελληνοφωνία»
Με αφορμή την έκδοση των εγγράφων από το σωζόμενο Αρχείο του Αλή πασά, ο ιστορικός
Β. Παναγιωτόπουλος σημειώνει τα εξής:
«Τι είναι λοιπόν αυτή η αλβανική ελληνοφωνία, της οποίας το Αρχείο του Αλή πασά φαίνεται
ότι θα αποτελέσει μνημείο ες αεί; Χωρίς καμία πρόθεση πρωτοτυπίας θα έλεγα ότι είναι μία κλασική
πολιτιστική διγλωσσία, όπου στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού κρατικού συγκροτήματος (Αυτοκρατορίας)
η φυσική-μητρική γλώσσα ενός λαού (εδώ του Αλβανικού) χρησιμοποιείται εις ‘τα του οίκου’, ενώ για
το δημόσιο χώρο χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα του κράτους, της Αυτοκρατορίας. Μόνο που στα
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χρόνια που μας ενδιαφέρει και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στους Νότιους Αλβανικούς πληθυσμούς,
αντί της τουρκικής –επίσημης γλώσσας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ως γλώσσα του δημόσιου
χώρου και της υπερτοπικής επικοινωνίας, εμφανίζεται η ελληνική.
»Τι είχε συμβεί; Ασφαλώς πρόκειται για ένα φαινόμενο χρονικής υστέρησης, ίσως όμως να
βρισκόμαστε και σε ένα φαινόμενο πολιτιστικής αντίστασης. Από την άποψη της λειτουργίας του
σχήματος: γλώσσα των κυρίαρχων = γλώσσα του δημόσιου χώρου, οι αλβανικοί πληθυσμοί ζούσαν
ακόμη στην προηγούμενη ιστορική περίοδο. Χρησιμοποιούσαν την ελληνική, γλώσσα του δημόσιου
χώρου και της επικοινωνίας της προγενέστερης αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής.
»Πράγματι η αλβανική διγλωσσία (: ελληνοφωνία) διαμορφώθηκε στα χρόνια της βυζαντινής
κυριαρχίας, είχε δηλαδή στις αρχές του 19ου αιώνα ένα βάθος δέκα αιώνων και περισσότερο. Η
τουρκική, γλώσσα της τρίτης Αυτοκρατορίας, αν θεωρήσουμε την Ρωμαϊκή ως πρώτη και την
Βυζαντινή ως δεύτερη, δεν μπόρεσε να υποκαταστήσει την ελληνική ούτε να παρακαθίσει ως τρίτη
γλώσσα, έξω από κάποιες εξαιρέσεις ουσιαστικά αμελητέες». (Παναγιωτόπουλος 2009: 154-55).

Αρχείο Αλή πασά, πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις γλωσσικές επαφές στο πασαλίκι
Ιωαννίνων και «μνημείο ες αεί της αλβανικής ελληνοφωνίας».
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΗ ΠΑΣΑ (Γενναδείου Βιβλιοθήκης). Έκδοση – Σχολιασμός – Ευρετήρια Β.
Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των Δ. Δημητρόπουλου, Π. Μιχαηλάρη. Τ.: Α΄ (1747-1808),
Β΄ (1809-1817), Γ΄ (1818-1821) Αθήνα 2007, Δ΄ Εισαγωγή – Ευρετήρια – Γλωσσάρι. Αθήνα 2009:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
2. Μεσαιωνικές εγκαταστάσεις αλβανόφωνων πληθυσμών στον ελληνόφωνο
χώρο.
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Κάθοδος και πορεία αλβανόφωνων πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο κατά το μεσαίωνα.
Ο χάρτης (Jochalas 1971) μας δίνει μια αδρή εικόνα της εγκατάστασης αλβανοφώνων στον
ελλαδικό χώρο κατά το μεσαίωνα (πρώτη μαρτυρία για αρχές 14ου αι.), αλλά η εικόνα αυτή είναι πιο
σύνθετη, γιατί έχομε κι άλλες μετακινήσεις αλβανόφωνων πληθυσμών στη Μακεδονία και τη
Θράκη, κατά τα χρόνια μάλλον της τουρκοκρατίας. Λ.χ. υπάρχουν αλβανόφωνα χωριά της Δυτικής
Θράκης, για τους κατοίκους των οποίων γνωρίζουμε ότι κατάγονται από τα μέρη της ΝΑ Αλβανίας
και εγκαταστάθηκαν στη Θράκη κατά τον 17ο αιώνα. Επίσης, το υλικό που διαθέτουμε από διάφορες
πηγές δείχνει ότι και τα ελληνικά ιδιώματα των Επτανήσων έχουν ενσωματώσει στοιχεία της
αλβανικής και αυτό εξηγείται με τις επαφές που είχαν με τις απέναντι ακτές της Ηπείρου. Να
αναφερθεί τέλος πως ομάδες αλβανόφωνου πληθυσμού, εγκατεστημένες κατά το μεσαίωνα στην
Πελοπόννησο, μεταναστεύουν στην Κάτω Ιταλία προκειμένου να σωθούν από τα δεινά της
οθωμανικής κατάληψης. Στη νέα πατρίδα βρίσκουν ελληνόφωνους αλλά και αλβανόφωνους
πληθυσμούς. Από το γεγονός αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο περίπλοκο είναι ορισμένες φορές το
δίχτυ γλωσσικών επαφών, αλλά και πως η κάθε συγχρονία είναι ανάγκη να εξετάζεται στη
διαχρονική της διάσταση. (Βλ. Sasse 1991 και τα βιβλία του Τ. Γιοχάλα για τα αρβανίτικα της
Άνδρου, Εύβοιας, Ύδρας και Πελοποννήσου, που εκδόθηκαν στην Αθήνα τα έτη 2000, 2002, 2006
και 2011 αντίστοιχα).
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια γενικότερη κατάταξη των
περιπτώσεων και περιοχών επαφής των δυο γλωσσών:
α. -ελληνόφωνες περιοχές μέσα σε αλβανόφωνο περίγυρο, με γλώσσα κύρους την
ελληνική (προπολεμική περίοδος) ή την αλβανική (μεταπολεμική περίοδος, νότια Αλβανία). Στην
ομάδα αυτή συγκαταλέγονται κυρίως οι εστίες ελληνοφωνίας της σημερινής νότιας Αλβανίας, όπου
παρουσιάζει ενδιαφέρον η αλλαγή του στάτους της ελληνικής πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
β. -αλβανόφωνες περιοχές μέσα σε ελληνόφωνο περίγυρο, με γλώσσα κύρους την
ελληνική. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα τσάμικα της προπολεμικής Ηπείρου, που κατέχουν μια
ενδιάμεση θέση ανάμεσα στα αλβανικά και τα αρβανίτικα, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζονται με τα
τελευταία, επειδή δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους με τον κορμό της αλβανικής.
γ. -αρβανιτόφωνες περιοχές με γλώσσα κύρους την ελληνική. Ενώ Η Αληπασιάς του εκ
Δελβίνου λαϊκού ποιητή Χατζή Σεχρέτη, γραμμένη στις αρχές του 19ου αι., μας παρέχει μια εικόνα
της γλώσσας περιοχών όπου η αλβανική και η ελληνική διεισδύουν η μία στα όρια της άλλης χωρίς
να χάνουν την επαφή με τον υπόλοιπο κορμό τους, στα αρβανίτικα ιδιώματα της Ελλάδας, η αρχαϊκή
αλβανική απαντά υπό μορφή θυλάκων ευρισκόμενων εντός ελληνόγλωσσων περιοχών.
δ. -καθαρά ελληνόφωνες / αλβανόφωνες περιοχές χωρίς άμεση επαφή με την αλβανικήαρβανίτικα / ελληνική (νησιά νότιου Αιγαίου και ανατολικά νεοελληνικά ιδιώματα, κεντρική και
βόρεια Αλβανία).
ΙV. Ίχνη της γλωσσικής επαφής
-κυρίως λεξιλογικά δάνεια. Υπάρχει ένας αριθμός αρχαιοελληνικών δανείων, που ανάγονται
στις αρχαίες βορειοδυτικές ελληνικές διαλέκτους, κι αυτό επιβεβαιώνει έμμεσα τη γειτνίαση και
επαφή των δυο γλωσσών από τα χρόνια κιόλας της αρχαιότητας. Λ.χ. η αλβ. λ. mókër ‘χειρόμυλος’
(mókën στα βόρεια αλβ. ιδιώματα) ανάγεται στην αρχαία δωρική λέξη μαχάνα (πβ. αρχ. μηχανή). Βλ.
Thumb 1909, Tzitzilis 1997.
-τα λεξιλογικά δάνεια της αλβανικής από τη μεσαιωνική και νέα ελληνική είναι περισσότερα.
Τα παλαιότερα απαντάνε και στα βόρεια ιδιώματα της αλβανικής και έχουν υποστεί μεγαλύτερες
μεταβολές. Η λ. pronë ‘ιδιοκτησία’, που απαντά στην αλβανική κοινή, ανάγεται στη μεσν. ελληνική
πρόνοια ‘έκταση γης που παραχωρούνταν σε στρατιωτικούς ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους·
τιμάριο, φέουδο’ (Λεξικό Κριαρά, τ. ΙΗ΄ 97). Βλ. Tzitzilis 1997, Κυριαζής 2001.
V. Θεωρήσεις για την καταγωγή της αλβανικής και τις σχέσεις με την ελληνική
Ο Κ. Θεσπρωτός, μαθητής του Α. Ψαλίδα, γράφει γύρω στα 1830: «…[την αλβανικήν]
δυνάμεθα να την ονομάσομεν ελληνο-γαλλο-ιταλικήν γλώσσα. Η πολυκαιρία, ως φαίνεται, και η
επιμιξία με τους άλλους λαούς, Σλάβωνας, Οθωμανούς και λοιπά μεγάλα έθνη μετέβαλε την αρχαίαν
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των γλώσσαν, ως έπαθαν και πάσχουν όλαι αι γλώσσαι των εθνών.» (Α. Ψαλίδα και Κ. Θεσπρωτού,
Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, Ιωάννινα, 1964).
Πελασγική θεωρία. Διατυπώνεται αρχικά τη δεκαετία του 1830-40 από ελληνομαθείς
λόγιους των αλβανόφωνων οικισμών της Κάτω Ιταλία και στη συνέχεια διαδίδεται στον ελληνοαλβανικό χώρο. Σύμφωνα με μια εκδοχή της η αλβανική και η ελληνική ανάγονται στην πελασγική,
γλώσσα που μιλούσαν οι αρχαίοι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Βαλκανικής. Η αλβανική παρέμεινε πιο
συντηρητική και συνεπώς διασώζει περισσότερα στοιχεία της πελασγικής. Μέσω αυτής μάλιστα
«ερμηνεύονται» και πολλές ρίζες της ελληνικής, η οποία είχε στο μεταξύ υποστεί μεγάλες αλλαγές,
χάρις στις επαφές με άλλες γλώσσες και πολιτισμούς της Μεσογείου. Η θεωρία αυτή είχε μεγάλη
απήχηση στους Αλβανούς επειδή προσφερόταν για την (ανα)κατασκευή του ιστορικού τους
παρελθόντος («ανακάλυψη των ριζών»), που ήταν αίτημα της εθνικής τους ιδεολογίας. (Βλ.
παρακάτω απόψεις Ε. Μήτκου περί «στενότατης συγγένειας» των δυο γλωσσών).
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα συνυπάρχουν η προεπιστημονική και επιστημονική
προσέγγιση. Παρότι ο Franz Bopp, στο έργο του Über das Albanesische in seinen
verwandschaftlichen Beziehungen, είχε αποδείξει από το 1854 τον ινδοευρωπαϊκό χαρακτήρα της
αλβανικής («ανήκει πράγματι και αδιαμφισβήτητα στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, όμως στα
βασικά της στοιχεία δεν φαίνεται να έχει στενότερη σχέση, πόσο μάλλον σχέση προέλευσης, με
καμία από τις σανσκριτικές [=ινδοευρωπαϊκές] αδερφές της της ηπείρου μας»), η άποψη περί στενής
συγγένειας αλβανικής, ελληνικής και λατινικής –άλλη εκδοχή της πελασγικής θεωρίας– ευδοκιμεί
ιδίως στον αλβανόφωνο χώρο. Αξίζει να αναφερθεί εδώ και η άποψη του Π. Κουπιτώρη, λόγιου
αρβανίτη από την Ύδρα, ο οποίος έγραφε το 1879 ότι «… η ελληναλβανική, ην λαλούσιν οι εν τη
ελευθέρα Ελλάδι Αλβανοί … εστίν η πασών [των διαλέκτων της Αλβανικής] μάλλον ημελημένη και
οσημέραι εκλείπουσα, καίτοι κομψοτέρα πασών και τους τύπους καθαρωτέρα και σαφεστέρα, ως
αναπτυχθείσα κατά μίμησιν και επίδρασιν της σαφεστάτης και καθαρωτάτης των γλωσσών, της
ελληνικής». (Π. Κουπιτώρης, Αλβανικαί Μελέται – Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της
γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, εν Αθήναις 1879).
VI. Στάσεις προς τη διγλωσσία: 19ος αιώνας
«…έτι δε και το κάκιστον και ανωφελέστατον των Αλβανιτών γένος … αντί του ειπείν κώμας ή
άστεα κάστρας έλεγον κατά την αυτών γλώσσαν την βαρβαρίζουσαν», σημειώνει ο βυζαντινός
χρονικογράφος Γ. Φραντζής στα μέσα του 15ου αι. (Χρονικόν, εκδ. Βόννης 1838, 391),
εγκαινιάζοντας έτσι μια παράδοση που συσχετίζει το «κάκιστον» ενός γένους με το «βάρβαρον» της
γλώσσας που εκείνο χρησιμοποιεί. Και, ως συνήθως, η εικόνα που μας μεταφέρει ο Φραντζής για
τους Αλβανίτες (και τη λαλιά τους) εδράζεται σε εξωγλωσσικά κριτήρια, καθώς «τί ουκ έπραξαν ή τί
ουκ ειργάσαντο κακόν; απιστούντες γαρ τρις του σαββάτου εκ του ενός αυθέντου προς τον άλλον
απήρχοντο.» (Χρονικόν ό.π.).
Το έργο Ελληνική νομαρχία του 1806 («εκείνους τους δυσώδεις και βρωμερούς Αλβανίτας»)
και δίπλα σ’ αυτό το ποίημα Ο Αρβανίτης του Ι. Βηλαρά, το οποίο εμφανίζεται την ίδια εποχή
(«Μόνε είπες Αρβανίτη,/ σαν να λέγεις κλεισοσπίτη·/ Είδε βιό αυτό τ’ αγρίμι;/ Όρνιο τρέχει στο ψοφίμι
…») έρχονται να επιβεβαιώσουν εκείνο που θα έγραφε στις αρχές του 20ου αιώνα ο Faik bey
Konica, επιφανής αλβανός λόγιος, βαθύς γνώστης των σχέσεων Ελλήνων και Αλβανών, ότι δηλαδή
«η ευγενική πλευρά του Αλβανού παραμένει άγνωστη για τον Έλληνα», αλλά και να πλαισιώσουν τη
γνωστή έκκληση που απευθύνει προς τους Βαλκάνιους ο Δανιήλ Μοσχοπολίτης το 1802: «Αλβανοί,
Βλάχοι, Βούλγαροι, Αλλόγλωσσοι, χαρήτε / Κ’ ετοιμασθήτε όλοι σας, Ρωμαίοι να γενήτε. / Βαρβαρικήν
αφήνοντες γλώσσαν, φωνήν και ήθη / Οπού στους απογόνους σας να φαίνονται σαν μύθοι. / …... /
Ξυπνίσατε απ’ τον βαθύν ύπνον της αμαθείας, / Ρωμαϊκιά γλώσσα μάθετε, μητέρα της σοφίας».
Από τους στίχους αυτούς αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα «ετοιμασθείτε» και «βαρβαρικήν
αφήνοντες γλώσσαν, φωνήν και ήθη».
Από πλευράς Αλβανών, ο Γιάννι Βρέτο, αναφερόμενος το 1866 στη σημασία της ελληνικής
γλώσσας, γράφει πως την «εθεωρήσαμεν και θεωρούμεν ως ημετέραν, και ... ομολογείται βασιλίς των
γλωσσών» (Γραμματική της Ομιλουμένης Ελληνικής Γλώσσης εις την Αλβανικήν, εν
Κωνσταντινουπόλει). Ο θαυμασμός αυτός αφορά πρώτ’ απ’ όλα τον ελληνικό πολιτισμό, όμως
«...πώς δύναται να εισχωρήσει ο ελληνισμός» στους Αλβανούς «εάν δεν μεταδοθώσιν αι ελληνικαί
ιδέαι διά της καθομιλουμένης ... αλβανικής γλώσσης;».
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Το κρίσιμο αυτό ερώτημα το θέτει το 1878 ένας άλλος ελληνομαθής, ο Ε. Μήτκος, στο
γνωστό έργο του «Αλβανική Μέλισσα». Στην «Προεισαγωγή» του «λεξιλόγιον Αλβανο-Ελληνικόν»
(Μέλισσα 191) σημειώνει ότι η αλβανική είναι «στενοτάτη συγγενής της αρχαίας ελληνικής» και ότι
«προκειμένου περί πραγματικής γλωσσικής ανάγκης, πρέπει να ερανίζηται τοιαύτας [λέξεις] εκ της
ελληνικής, ως της φυσικής πηγής».
Αυτή η αντίληψη βλέπουμε να διαφοροποιείται με το χρόνο. To 1886, o Ν. Φράσερι, ο
μετέπειτα εθνικός ποιητής των Αλβανών, απευθυνόμενος στους Έλληνες στέλνει το μήνυμα «έχετε
σεις την γλώσσαν σας, / ημείς την ιδικήν μας» («Ο αληθής πόθος των Σκυπετάρων»). Δεκατρία
χρόνια αργότερα, ο Σαμί Φράσερι θα οριστικοποιήσει το «διαζύγιο» της αλβανικής με την ελληνική,
αντικατοπτρίζοντας τις νέες πολιτικές συμπάθειες μερίδας της αλβανικής διανόησης: «...οι Λατίνοι
στέκονται εγγύτερα απ’ όλους τους υπόλοιπους με εμάς τους Αλβανούς. Γι’ αυτό και η γλώσσα μας
μοιάζει πολύ με τη λατινική και με τις γλώσσες που αναδύθηκαν απ’ αυτήν, όπως η ιταλική, η γαλλική,
κλπ.» (Σ. Φράσερι, «Αλβανία, τι είναι, τι ήταν και τη μέλλει να γίνει», 1899).
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…τοιαύται λέξεις είναι όλως ξέναι και άσχετοι με την αλβανικήν, και ότι η αλβανική, ούσα στενοτάτη
συγγενής της αρχαίας ελληνικής, ουδεμίαν σχέσιν έχει με την τουρκικήν, ή την περσικήν, ή την
αραβικήν, είτε την σλαυϊκήν, εκ των οποίων γλωσσών παρεισέφρησαν αι λέξεις αύται, όλως περιτταί,
ανωφελείς και κακόφωνοι δι’ αυτήν. Όθεν τας τοιαύτας λέξεις ξένης όλως καταγωγής και ρίζης δέον
να απορρίψη ο Αλβανικός λαός, διότι εκτός ότι είναι όλως περιτταί και κακόηχοι, νοθεύουσι τη
γλώσσα, ως μη κοινολογούσαι προς τας της αλβανικής· προκειμένου δε περί πραγματικής γλωσσικής
ανάγκης, πρέπει να ερανίζηται τοιαύτας εκ της ελληνικής ως της φυσικής πηγής.
Μέρος της Προεισαγωγής στο Λεξιλόγιον Αλβανο-Ελληνικόν.
Οι Έλληνες όμως, πώς αντιλαμβάνονταν αυτή τη σχέση; Αν και είναι δύσκολο να
ανιχνεύσουμε μια συγκεκριμένη ενιαία στάση στο σύνολο του ελληνικού λαού, είναι ενδεικτικό των
ιδεολογικών ζυμώσεων της εποχής το ακόλουθο κείμενο, το οποίο εντοπίσαμε στις Παραδόσεις του
Ν.Γ. Πολίτη (τ. Α΄, Γράμματα, Αθήνα 1994, 461):
Γιατί οι Γύφτοι και οι Αρβανίτες δεν έχουν γράμματα
Όταν εμέραζε ο Θεός τα γράμματα, επήγαν όλες οι φυλές να γυρέψουν γράμματα, όξω από τη
γύφτικη τη φυλή, που δεν επήγεν καθόλου, και γι’ αυτό ούτε έχουν ούτε θα ’χουν ποτέ γράμματα οι
Γύφτοι. Γιατί ο Θεός τους καταράστηκε, και τα ’ριξε μέσα στη θάλασσα όταν οι Γύφτοι έφκιασαν τα
περόνια που σταυρώθηκε ο Χριστός.
Κοντά σε όλες τις φυλές που πήραν γράμματα, ήταν και η αρβανίτικη η φυλή. Μα γιατί οι
Αρβανίτες δεν έχουν γράμματα; Θα σας το πω.
Όταν εμέραζε ο Θεός γράμματα, δεν είχε βγει το χαρτί ακόμη, και εκείνοι που επήγαν να τα
πάρουν τα γράμματα, τα έπαιρναν ψιλά σε φύλλα από κουμπρολάχανο και έφευγαν. Οι άλλοι όλοι τα
επήγαν καλά στα σπίτια τους τα λαχανόφυλλα οπού είχαν τα γράμματα, αλλά ο καημένος ο Αρβανίτης
δεν το επήγε το λαχανόφυλλο, γιατί στο δρόμο εδίψασε, και σκύφτοντας να πιει νερό σε μια βρύση,
άφησε το φύλλο καταγής, και μια γελάδα που έβοσκε εκεί κοντά το μυρίστηκε, και όσο να σηκώσει ο
Αρβανίτης το κεφάλι του από τη βρύση, το φύλλο με τα γράμματα ήταν στην κοιλιά της γελάδας!
Έσκουζε ο καημένος ο Αρβανίτης για το κακό που έπαθε, και με τα δάκρυα στα μάτια γύρισε
πίσω στο παλάτι του Θεού, ζητώντας άλλα γράμματα. Αλλά ο Θεός δεν είχε άλλα γράμματα, παρά
μόνον τα γύφτικα, που άμα τα είδε ο Αρβανίτης, είπε στο Θεό που ήθελε να του τα δώσει: «Δεν τα
παίρω, Θε μου, αυτά τα γράμματα, χρυσά ναν τα κάνεις!» «Και εγώ ήθελα να σου δώσω καλύτερα» του
είπε ο Θεός, «αλλά δεν έχω άλλα». «Αφού είν’ έτσι» είπε ο Αρβανίτης, «ας μείνω και χώρ’ς
γράμματα». «Και πώς θα ζήσει η φυλή σου χώρ’ς γράμματα;» του είπε ο Θεός. «Με δανεικά»
απολογήθηκε ο Αρβανίτης, και έφυγε. Από τότες οι Αρβανίτες ζουν με τα δικά μας τα γράμματα.
Σημειώνουμε ότι το κείμενο αυτό εμφανίζεται σε μια κρίσιμη ιστορικά εποχή (δεκαετία 1880,
Ανατολική Κρίση) και προέρχεται από μια περιοχή (Ήπειρος) την οποία διεκδικούσαν Έλληνες και
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Αλβανοί. Ο πυρήνας του απαντά και σε άλλα συμφραζόμενα λαϊκών διηγήσεων, αλλά εδώ έχουμε
μια ad hoc διασκευή του, προκειμένου η επίσημη ιδεολογία (βλ. Μεγάλη Ιδέα) να διοχετευτεί και να
γίνει μέρος της λαϊκής νοοτροπίας. Προσέξτε πώς η αξιολογική ιεράρχηση των γλωσσών –αλλά και
των φορέων τους (οι Αλβανοί παρουσιάζονται κατώτεροι των Ελλήνων αλλά ανώτεροι των
Γύφτων)– παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα θεϊκής βούλησης και ενός τυχαίου συμβάντος, που «ο
καημένος ο Αρβανίτης [= Αλβανός]» δέχεται ή καλείται να δεχτεί μοιρολατρικά.
Γι αυτό και ο Μήτκος, στον πρόλογο της «Μέλισσας», προτρέπει την Ελλάδα «να φέρηται
προς τους Αλβανούς ως αληθής και φιλόστοργος μήτηρ ..., ουχί ως κακόζηλος μητρυιά».
Η προτροπή αυτή, βαθύτερο αίτημα των εκπροσώπων της αλβανικής διανόησης, φαίνεται να
είχε θετική απήχηση που εκφράστηκε με συγκεκριμένες ενέργειες. Τέτοια ήταν και η έκδοση του
Λεξικού της Αλβανικής Γλώσσης στην Αθήνα το 1904, έργου ζωής του Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη,
καταγόμενου από το Ελμπασάν της κεντρικής Αλβανίας, απόφοιτου της Ζωσιμαίας σχολής
Ιωαννίνων.

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να κατανοήσουμε πόσο σύνθετοι υπήρξαν οι παράγοντες που
συνέβαλαν στην τελική έκδοση του Λεξικού στην Αθήνα, με φροντίδα της ελληνικής κυβέρνησης.
Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι υπήρχαν στην Ελλάδα δυνάμεις που δεν επιθυμούσαν την έκδοση
αυτή, όπως υπήρχαν και εκείνες που την προωθούσαν. Οι τελευταίες, επηρεασμένες και από τους
πρωτεργάτες της ελληνο-αλβανικής προσέγγισης όπως ο Ismail Qemal (απόφοιτος κι αυτός της
Ζωσιμαίας) και ο Νεοκλής Καζάζης, κατάφεραν απ’ ό,τι φαίνεται να πείσουν τους επίσημους
κυβερνητικούς κύκλους για τα οφέλη και τον αντίκτυπο της έκδοσης του έργου αυτού. (Βλ. Θ.
Αναγνωστόπουλου-Παλαιολόγου, Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του εικοστού αιώνα. Τεκμήρια από
το αρχείο του Νεοκλή Καζάζη. Θεσσαλονίκη 1995). Το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γίνεται αισθητό
και από το εισαγωγικό σημείωμα του Λεξικού, που παραθέτουμε στη συνέχεια:
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Το Λεξικόν τούτο της Αλβανικής γλώσσης είνε έργον του αειμνήστου Κωνσταντίνου
Χριστοφορίδου, όστις γεννηθείς εν Ελβασανίωι της Αλβανίας εν έτει 1827 απέθανεν εν τηι πόλει ταύτηι
κατά το έτος 1895.
Ο λόγιος ούτος ανήρ μαθών τα Ελληνικά γράμματα εν Ιωαννίνοις και περιελθών διαφόρους
ξένας χώρας, όπου επορίσθη ικανήν εμπειρίαν και μάθησιν ξένων μάλιστα γλωσσών, ετιμάτο και
ανεγνωρίζετο υπό των συμπατριωτών αυτού ως ο δοκιμώτατος επιστήμων και ερευνητής της μητρικής
αυτώι γλώσσης, εις ην μετέφρασε την Καινήν Διαθήκην και εξέδωκε ζων διάφορα συγγράμματα, οίον
Αλφαβητάριον αλβανικόν και Γραμματικήν της Αλβανικής γλώσσης.
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Το Λεξικόν τούτο, φιλοπόνημα εικοσαετούς εργασίας και ατρύτων μόχθων, καταλειφθέν υπ’
αυτού χειρόγραφον εκδίδεται νυν το πρώτον ακριβώς και απαραλλάκτως ως ευρέθη μετά τον θάνατον
αυτού. Παραδίδεται δε σήμερον εις το φως ου μόνον ως χρέος οφειλόμενον προς την μνήμην και την
φήμην του συγγραφέως, όστις φιλοτίμως εργαζόμενος εκόσμησε και ηγάπησε το εύελπι γένος αυτού και
την πατρώιαν φωνήν, αλλά και ως πολύτιμον παιδαγωγικόν όργανον μέλλον να διδάξηι τον γενναίον
Αλβανικόν λαόν διά του πρακτικού παραδείγματος και της οδηγίας του λογιωτάτου των τέκνων του, ότι
μόνον τηι αρωγήι, τη χειραγωγίαι και τηι εμπνεύσει των Ελληνικών γραμμάτων και της Ελληνικής
γλώσσης θα δυνηθήι ούτος συν τωι χρόνωι να συντάξηι και καταστήσηι την ιδίαν αυτού γλώσσαν
αληθώς μητέρα ιδεών, εξημερώσεως και ανθρωπίνου λόγου και πολιτισμού.
Εν Αθήναις 1904.
Χαρακτηριστική είναι και μια εγκύκλιος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
προς τα προξενεία Ηπείρου και Αλβανίας, της 30 Ιουνίου 1911, παραμονές δηλαδή της αλβανικής
ανεξαρτησίας (Νοέμβριος 1912) όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «η Ελλάς έχει συμφέρον εις την
ίδρυσιν Αλβανικού Κράτους, το οποίον εκ της ανάγκης των πραγμάτων θέλει αποβή ο ειλικρινής φίλος
και απαραίτητος σύμμαχος ημών». (Ελληνισμός της Β. Ηπείρου και ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Επιμέλεια Β. Κόντης, τ. I-IV, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1995. I 205).
Εδώ κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του 19ου αιώνα, που σημάδεψε τις μετέπειτα ελληνοαλβανικές πολιτικές και πνευματικές σχέσεις. Οι πιο κρίσιμες κατά τη γνώμη μας δεκαετίες είναι
εκείνες που βρίσκονται ανάμεσα στην Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του νεοελληνικού
κράτους αφενός και στην ανακήρυξη της αλβανικής ανεξαρτησίας το 1912 αφετέρου. Η εμφάνιση
των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια επρόκειτο να φέρει ριζική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό και
στους γλωσσικούς προσανατολισμούς της περιοχής. Η διγλωσσία και η πολυγλωσσία, κληρονομιά
και δημιούργημα της άνευ συνόρων προ-εθνικής περιόδου των Βαλκανίων επρόκειτο να ατονήσουν
ή/και να σιγήσουν κατά την εθνική περίοδο του Αίμου. Ο «οδοστρωτήρας» της εθνικής
ομοιογενοποίησης –συνθήκης ύπαρξης των νέων κρατικών οντοτήτων– δεν άφηνε περιθώρια
ύπαρξης και καλλιέργειας του γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικού (Βλ. Κυριαζής 2011).
VII. Πεδία μελέτης – προβληματισμοί
Μετά το 1990 όμως, όταν μαζί με τα πολιτικά σύνορα «άνοιξαν» και τα αντίστοιχα
γλωσσικά, οι γλώσσες της περιοχής ξαναβρήκαν τα νήματα που τις ένωναν, οι κάτοικοι ένθεν
κακείθεν των συνόρων ξαναθυμήθηκαν λέξεις και φράσεις από τη γλώσσα του γείτονα. Η
επαναλειτουργία των ακινητοποιημένων μηχανισμών και των χορταριασμένων διαύλων επαφής των
γλωσσών δημιούργησε νέες δυναμικές.
Σήμερα, εν έτει 2012, όταν δεν έχουν περάσει παρά μόνο δύο δεκαετίες από την
αποκατάσταση των διμερών επαφών, Έλληνες που επισκέπτονται τη γειτονική Αλβανία επιστρέφουν
εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι, «ρε, συ, εκεί όλοι σου μιλούσαν ελληνικά!». Έχω την αίσθηση
ότι, με την έντονη κινητικότητα των Αλβανών μεταναστών, αλλά και Ελλήνων, στον ευρύτερο
ελληνο-αλβανικό χώρο δημιουργούνται οι συνθήκες αναβίωσης της παραδοσιακής «αλβανικής
ελληνοφωνίας», και μάλιστα σε μια αρκετά ευρύτερη ζώνη, που εκτείνεται βορειότερα των ορίων
του άλλοτε πασαλικίου των Ιωαννίνων.
Πρόκειται για ένα διάχυτο γλωσσοπολιτισμικό κεφάλαιο, για ένα άυλο αγαθό, του
οποίου την αξία και τη δυναμική όχι μόνο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά και το αγνοούμε
προκλητικά, δημιουργώντας προσκόμματα που αποκαλύπτουν πόσο ανέτοιμοι (και απρόθυμοι)
ήμασταν και είμαστε για να δεχτούμε τις προκλήσεις της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας. Απ’
ό,τι φαίνεται τα σύνορα –μέσα στα οποία ασφυκτιά η πολυγλωσσία– είναι χαραγμένα στο μυαλό μας
και δυστυχώς θα μας πάρει χρόνο για να απαλλαγούμε από τις ιδεοληψίες και τα στερεότυπα του
παρελθόντος.
Χρειαζόμαστε νηφαλιότητα. Ως βέροι Βαλκάνιοι λειτουργούμε ακόμη με τα μοντέλα του
παρελθόντος, σύμφωνα με τα οποία σε μια συγκεκριμένη πολιτική επικράτεια επιτρέπεται μία και
μόνο γλώσσα! Στη Χιμάρα, όπως και αλλού και άλλοτε, είχαμε ανθρώπινα θύματα στη μάχη των
γλωσσικών συμβολισμών! Τα γλωσσικά σύνορα επιμένουν να (επανα)χαράσσονται στις
μουντζουρωμένες πινακίδες με τα γραμμένα στην ελληνική και αλβανική ονόματα χωριών στην
περιοχή Δρόπολης, που βρίσκεται πάνω στα πολιτικά σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας, ενώ πρόσφατα
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άρχισαν να εμφανίζονται και στο διαδίκτυο, το πιο αποτελεσματικό ίσως μέσο ειρηνικής
κατάργησής τους:
ti bikes se ELLHNIKI selida re kwloalvane kai grafeis kai Alvanika les kai tha se katalavei
kaneis!oust!!stin vrwmoxwra soy bastarde kai stis kwloselides sas na grapseis!
Τα σχόλια είναι περιττά… Πάντως, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το αόρατο νήμα
που ενώνει τον Φραντζή, την παράδοση με τα γράμματα που καταβρόχθισε η αγελάδα και το
διαδικτυακό (ή παλαιολιθικό) ti bikes se ELLHNIKI selida re kwloalvane! Νηφαλιότητα σημαίνει
να σκεφτόμαστε στοιχειωδώς λογικά. Δεν μπορείς να αγαπάς τη γλώσσα σου και ταυτόχρονα να
περιφρονείς τη γλώσσα των άλλων· δεν μπορείς να διεκδικείς τα δικά σου γλωσσικά δικαιώματα και
την ίδια στιγμή να μη σέβεσαι παρόμοια αιτήματα άλλων!
Τι σημαίνει, για παράδειγμα, αξιοποιώ το ελληνο-αλβανικό γλωσσοπολιτισμικό κεφάλαιο;
Σημαίνει ότι δεν λειτουργώ με τις αντιλήψεις του 19ου αιώνα περί «ελληνιζόντων» -άρα ελληνικών!γλωσσικά και πολιτισμικά πληθυσμών, αλλά αποδεχόμενος τη διαφορετικότητά τους προσπαθώ να
χτίσω δεσμούς φιλίας πάνω στα στοιχεία που με ενώνουν μαζί τους, πασχίζω να αγαπήσουν τη χώρα
μου ευρισκόμενοι εδώ και να διατηρήσουν την αγάπη τους αυτή όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους.
Σημαίνει ότι δεν προσπαθώ σώνει και καλά να τους κάνω Έλληνες (καλοδεχούμενοι αν το θέλουν!)
αλλά φροντίζω να γίνουν και να παραμείνουν φιλέλληνες!
Την πλευρά αυτή των γειτόνων του είχε εντοπίσει πριν από έναν και κάτι αιώνα, το 1903, ο
αλβανός λόγιος Faik Bey Konica, ο οποίος παρατηρούσε πως οι Έλληνες, «në vent që të kthejnë
zëmrën e shqiptarëve duke punuar miqësisht, përpiqen t’u kthejnë gjuhën», που πάει να πει ότι, «αντί
να προσπαθούν, ενεργώντας φιλικά, να αλλάξουν τη διάθεση των Αλβανών, [οι Έλληνες] βάλθηκαν
να αλλάξουν τη γλώσσα τους». (K. Jorgaqi, FAIK KONICA Mendime Gjuhësie, Tiranë 2006, Ombra
GVG, 165).
Χρειαζόμαστε συμ-πάθεια, με την αρχαία σημασία της λέξης, του συν-πάσχω, «ενημερωμένη
συμπάθεια, πληροφορημένη συμμετοχή στην οδύνη του αποκλεισμού» του μετανάστη μαθητή ή του
παιδιού που ανήκει σε μια μειονότητα, όπως τόνιζε με έμφαση ο καθηγητής Τ. Χριστίδης (Γλώσσα,
πολιτική, πολιτισμός, Πόλις, Αθήνα 1999, 177). Για παράδειγμα, αναρωτηθήκαμε ποτέ τι κάνει ο
μετανάστης για να απαλλαχθεί από τον «κλοιό» και τα σύνορα της άγνωστης γλώσσας; (Κυριαζής
2011α). Και τι κάνουμε άραγε, οι άνθρωποι αυτοί, που μαθαίνουν τη γλώσσα μας, να νιώσουν ότι
μέσω αυτής απέκτησαν και μια δεύτερη πατρίδα; Το παρακάτω απόσπασμα θα μπορούσε ίσως να
μας προβληματίσει:
«Προσπαθείς τότε να κλέψεις τονισμούς και σπάνιες εκφράσεις, ειδικά εκείνες που πιστεύεις
πως θα σε κάνουν να καταργήσεις τη διαφορά σου από τους ντόπιους: ‘ρε παιδί μου’, ‘όχι, ρε γαμώτο’,
‘είναι μούφα’, ‘μου τη δίνεις’, ‘Χριστός και Παναγία’, και εκείνο το πασίγνωστο ‘ρε μαλάκα’… Όλα
αυτά προσπαθείς να τα πεις όσο γίνεται πιο ορίτζιναλ, να φαίνεσαι, όσο γίνεται περισσότερο, ιθαγενής,
να τους πείσεις πως μπορείς να γίνεις ένας από αυτούς…» (Γκ. Καπλάνη, Μικρό ημερολόγιο
συνόρων, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2006, 96).
Όμως, «Όσο περισσότερο κατέχεις τη γλώσσα, τόσο περισσότερο σου φαίνεται πως τα
κατάφερες. Τόσο ήταν, λες μέσα σου με ενθουσιασμό. […] Και, με το πέρασμα των ημερών, των
εβδομάδων, των μηνών, των χρόνων, εσύ αντιλαμβάνεσαι πως η γλώσσα δε φτάνει. Δε χάνουν
άλλωστε ποτέ την ευκαιρία να σου θυμίζουν πως είσαι ξένος». (Γκ. Καπλάνη, ΜΗΣ 100, τα έντονα
γράμματα δικά μας – Δ. Κ.).
«Έμαθες τη γλώσσα για να μη διαφέρεις, και τώρα όλο αυτό σου γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί
τώρα είναι που μερικές φορές νιώθεις εντελώς ξένος. Εάν δεν ήξερες τη γλώσσα, δε θα καταλάβαινες
τουλάχιστον τι λένε τα δελτία ειδήσεων. Ενώ τώρα καταλαβαίνεις τα πάντα. Το να βλέπεις τηλεόραση
έχει μετατραπεί σε μια μαζοχιστική άσκηση». (Γκ. Καπλάνη, ΜΗΣ 122).
Είναι νωπές οι μνήμες του λαμπρού παραδείγματος των εκπαιδευτικών του
συγκροτήματος της Γράβας στην Αθήνα, όπως και της «πολιτικά ορθής» στάσης της τότε ηγεσίας
του ελληνικού υπουργείου Παιδείας, που αντί να προβάλει την πρωτοβουλία αυτή, προσπάθησε να
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την αποδυναμώσει. Αν, πάντως, είχε επεκταθεί και σε άλλα σχολεία το δίκτυο στοιχειώδους έστω
εκμάθησης της μητρικής από τους αλλοδαπούς μαθητές, και της ελληνικής από τους γονείς τους,
σήμερα, τουλάχιστον στην περίπτωση των αλβανών μαθητών, που λόγω κρίσης γυρνάνε στην πρώτη
πατρίδα τους, τα προβλήματα (επαν)ένταξης στο αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα είχαν την
οξύτητα που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή.
Κατά τα άλλα υπάρχουν και στις δυο χώρες παιδαγωγικά ινστιτούτα, τα οποία ασχολούνται
με τι; Δεν είναι αυτό ένα καίριο ζήτημα που θα έπρεπε να φέρει σε επαφή και σε κοινό
προβληματισμό τους εκπαιδευτικούς και ειδικούς από τις δυο χώρες;
Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να κάνω μία, «αιρετική» ίσως, σκέψη, που μου γεννήθηκε
πρόσφατα, εντελώς αυθόρμητα, καθώς ταξιδεύοντας για τα Τίρανα και περνώντας από το Ελμπασάν,
την πατρίδα του ελληνομαθούς Κ. Χριστοφορίδη, είδα ένα τεράστιο πανό που αναφερόταν στις
μέρες της γαλλοφωνίας. Μια μέρα πριν, είχε πάρει το μάτι μου αφίσες ανάλογου περιεχομένου στο
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι μας εμποδίζει, λέω, να οργανώσουμε, εδώ και τώρα, σε Ελλάδα και
Αλβανία, παρόμοιες εκδηλώσεις για την ελληνική αλβανοφωνία και την αλβανική ελληνοφωνία; Ας
το ελπίσουμε και ας το τολμήσουμε.
Σημειώνω τέλος ότι η παρούσα ανακοίνωση γράφεται στα ελληνικά και στα αλβανικά, για να
τιμήσουμε –συμβολικά και ουσιαστικά– τη διγλωσσία. Δεν έχει αξιώσεις πρωτοτυπίας. Προσπάθησα
να συγκεντρώσω στοιχεία από διάφορες πηγές και από προηγούμενες δημοσιεύσεις μου,
παρασκευάζοντας έτσι ένα ιδιότροπο «κοκτέιλ» πληροφοριών, που ενίοτε «ζαλίζει», αλλά κυρίως
προβληματίζει.
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Poeti kombëtar është krijim i një sërë ngjarjeve politike, shoqërore, ekonomike e kulturore I cili
mbështetet dhe frymëzohet nga ndjenja e patriotizmit. Njeh thellë traditën e kombit të tij, gre në
pikën më të lartë historinë, kulturën dhe gjuhën e tij. Mendimi i tij ndikohet nga rrymat e mëdha
letrare, sic është Humanizmi, Iluminizmi dhe Romantizmi dhe vepra e tij u kërkon bashkatdhetarëve
të tij të jenë moralisht dhe mentalisht vigjilent në luftën per çlirim dhe përparim 22.
Poeti kombëtar ka si aks të mendimit të tij vlera që lidhen me të drejtën e lirisë dhe të drejtën e
njohjes së njerëzve dhe të kombeve. Kontributi i tyre shpesh shtrihet përtej veprës poetike, në
pjesëmarrjen aktive dhe organizimin e lëvizjeve çlirimtare kombëtare në rolin e udhëheqësit 23.
Cështja dominuese e veprës së tyre është ajo e unitetit kombëtar, e cila shpreh vullnetin e popullit.
Poeti kombëtar bën thirrje për një shoqëri demokratike ku mbizotëron barazia dhe vëllazëria. Nga
ideja e lirisë njerëzoe si një e drejtë natyrale, kalon në idenë e lirisë së atdheut dhe të kombit si një
domosdoshmëri historike. Në veprën e tij territoret në të cilat kanë banuar historikisht dhe
pandërprerje paraardhësit e tij fitojnë një koncept të ri, atë të atdheut të përbashkët dhe të
pandryshuar. Atdheu gjëndet në qendër të mendimit të tij politik e shoqëror dhe interesat kombëtare
bëhen prioritet në krahasim me interesat personale, klasore apo krahinore.
Në Greqi, ashtu si dhe në Shqipëri, formimi i poetit kombëtar lindi kryesisht nga kushtet politikoideologjike dhe nga nevoja e krijimit të një identiteti të vetëm kombëtar më shumë dhe më pak për
çështje ekonomike. Ashtu si në vendet e tjera ballkanike, Greqia dhe Shqipëria, u ndikuan nga
revolucioni francez dhe nga lëvizja romantike që mbizotëronte në Perëndim. Edhe pse karakteristikat
e kombëtare ishin të qarta dhe ekzistonte nocioni i kombit, mungonin kufinjtë gjeografikë që do të
përcaktonin kuptimin e shtetit për çdo komb përkatësisht. Kështu nëpërmjet kulturës së tyre, kombet
ndjen nevojën për e krijimit të një identiteti e cila do të lidhej në mënyrë të drejtë për së drejti me
identifikimin «një popull një gjuhë» 24.
Tek poetët kombëtar grekëvihen re elementë të dukshëm nga lëvizja romantike. Një ndër ta është
pajtimi i koncepteve Perëndi – Natyrë – Popull. Përvec kësaj një tjetër tipar është kontrasti i klasës
shoqërore prezente të perandorisë osmane me karakter të fortë konspirativ, revolucionar e liberal.
Sipas Maronitit 25 dhe Veludhi 26, tipi i poetit kombëtar u evolua gjatë viteve nëpërmjet kontributit të
përfaqësuesve te ndryshëm. Përfaqësuesit kryesorë janë si më poshtë:
(a) Së pari, Rigas Fereos, i cili u ndikua fort nga Revolucioni Francez dhe nga Iluminizmi.
(b) Së dyti, Solomos, i cili u fokusua në karakterin e poetit kombëtar, duke tejkaluar karakteristikat
në përputhje të poezisë kombëtare tradicionale të asaj kohe.
(c) Së treti, takojmë Valaoritin, i cili u ndikua nga romantizmi francez e nga kënga popullore, dhe
kthen vëmendjen e tij jo vetëm drejtë të tashmes historike poe dhe të kaluarës së saj.
(d) I katërti ëhtë Palamas, i cili refuzoi të tashmen kombëtare si funksion kyc e poezisë kombëtare
dhe përdori shekujt e fundit të periudhës bizantine si pikë referimi të historisë moderne greke.
(e) I katërti është Sikelianosi i cili bazohet në mënyre rigoroze në mendimin, rracën dhe rracën greke.
Poetët modern që kanë vecori ngjashme me tipin e poetit kombëtar gjithashtu janë Kavafi, Sferi,
Rico, Varnali.
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Në Shqipëri 27, në kontrast me Greqinë, mungonte kultura e shkrimit. Megjithatë ekzistonte ndërkaq
trashëgimia e gojore popullore që nënkupton ekzistencën e një tradite. Në përputhje me Greqinë,
ekzistojnë dy kategori te poetëve kombëtar.
Kategoria e parë përfaqëson frymën popullore, dëshirat dhe mendimet e popullit. Këtu përfshihen
poetët rapsod dhe folklorist, të cilët i referohen të kaluarës historike të vendit të tyre për të
mbështetur të tashmen. Kjo kategori poetësh mbështetet ne tre shtylla kryesore: (a) në lirik, (b) në
epos dhe (c) në dramë. Përfaqësuesit kryesorë janë Jeronim de Rada, Naim Frashëri dhe Gjergj
Fishta.
Nga ana tjetër kategoria e dytë mbizotërohet nga fryma moderne dhe klasike me përfaqësues
kryesorë Migjenin dhe Lasgush Poradecin. Poeti i parë bën kritikë politike, ekonomike dhe shoqërore
të ngjarjeve aktuale ndërkohë që poeti i dytë i prek këto probleme nëpërmjet modernizmit.
Sfondi historik i Greqisë dhe i Shqipërisë gjatë periudhës së panvarësisë
Fillimi i luftës clirimtare në Greqi i vitit 1821 28 respektivisht në Shqipëri ajo e vitit 1912, vështirë se
mund të përcaktohet me saktësi. Por ajo që mund të thuhet me siguri është që lëvizjet clirimtare të të
dy vendeve ishin frymëzuar dhe ndikuar nga luftrat e vazhdueshme për panvarësi të popujve të
Europës, sic ishte lufta e italianëve për panvarësi nga autriakët, apo lufta për panvarësi e amerikanëve
nga anglezët dhe natyrisht Revolucioni Francez.
Duke studiuar luften e të dy popujve për panvarësi mund të themi se që të dy lëvizjet clirimtare
synonin: (a) të sillnin në pah të shuarën e largët me qëllim zgjimin kombëtar, (b) të bëhej e
kuptueshme armiku i kombit (c) të ndihmonin në krijimin e një komb-shteti.
Pjesëmarrja e grekëve në luftrat që ndodhnin herë pas here ndërmjet venedikasve ose rusëve kundër
turqve, pasuroi përvojën e popullit në përkrahjen e luftës clirimtare.
Me të njëjtën mënyrë dhe lufta e shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane u bazua mbi përvojën e
fituar nga pjesëmarrja e shqiptarëve në luftrat që u zhvilluan në vendet e Ballkanit për panëvarësinë e
tyre nga turqit.
Kështu pra, në Greqi nevoja për të organizuar një luftë për panvarësi shpërtheu në dekadën e fundit të
shekullit të 18 dhe në dekadën e shekullit të 19. Ndërsa Shqipëria për shkak të zhvillimit të më
vonshëm ekonomik dhe arsimor kjo nevojë u manifestua shumë më vonë, në gjysmën e shekullit të
19. Për të dy kombet këto lëvizje kombëtare paraqisnin karakteristika të përbashkëta sic ishin:
(a) grekët përpiqen të paraqesin origjinën e tyre si pasardhës të grekëve të pashtë, po kështu dhe
shqiptarët me të njëjtën mënyrë përpiqen të tregojnë se prejardhja e tyre është nga Ilirët. (b) që të dy
popujt panvarësisht ndryshimit të periudhës kohore që i ndan përpiqen të prezantohen si të barabartë
me popujt e tjerë të Europës dhe (c) të dy kombet pretendojnë të drejtën e lirisë duke denoncuar
fuqinë e pushtimit turk si të paligjshme.
Duke u ndikuar nga elementët e lartpërmendur intelektualët grek fillimisht dhe më vonë ata shqiptarë,
të cilët jetonin brenda dhe jashtë vendeve të tyre, krijuan lëvizjet e para kulturere me karakter letrar.
Lëvizjet greke u zhvilluan kryesisht në Francë, Angli, Itali dhe Gjermani në klimën e dy rrymave
artistike dhe intelektuale të klasicizmit dhe romantizmit. Në Shqipëri 29, zhvillimi i lëvizjes u bazua
gjithashtu dhe në cështje ekonomike që lidheshin drejtë për së drejti me reagimin e masave popullore
kundër aplikimit të ligjeve të Tanzimatit 30.
Dionisios Solomos
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Solomosi u lind në Zakintho në 8 Prill të vitit 1798 pranë një famijeje aristokrate. Mësimet e para i
mori nga mësuesi italian Avva Santo Rossi dhe realizoi mësimet e tij të mëvonshme në Liceun e
Shën Katerinës në Venecia fillimisht dhe më vonë në Liceun e Kremonës nga ku do të diplomohej në
1815. Në Kremonë studjoi filologji greke dhe latine. Në Nëntor të 1815-ës u rregjistrua pranë
Fakultetit të Juridikut në Universitetin e Padovës nga ku merr diplomën në vitin 1817.
Ndikohet nga letërsia italiane madje dhe poezitë e tij të para janë të shkruara në italisht si
përshëmbull: Ode per la prima messa, apo La distruzione di Gerusalemme. Nërpërmjet poetëve më të
famshëm të letërsisë Italiane prezantohet dhe krijon kontaktet e para me atmosferën e iluminizmit
francez 31 .
Kthehet në Zakinthos në vitin 1818 ku gjen një lëvizje të shquar intelektuale e cila ishte krijuar që në
gjysmën e dytë të shekullit të 18. Krijon marrëdhënie të ngushta me intelektualë të kohës, shumica e
të cilëve shkruanin poezi. Fillon te mbeldhë këngë popullore nga të gjitha viset e Greqisë, nga të cilat
huazon forma, (mënyra të ndryshme të të shprehurit) dhe fjalor pa dyshim, për ti përdorur në
krijimtarinë e tij poetike të mëvonëshme 32.
Tre vjet pas kthimit të tij nga Italia shkruan Τρελή Μάνα dhe ka shumë gjasa dhe Τα Δύο Αδέλφια 33.
Në vitin 1828 transferohet në Korfuz, ku vjen në kontakt me filozofinë dhe poezinë romantike
gjermane nga e cila do të ndikohet më vonë. Në Korfuz do të kalojë vitet e mbetura të jetës së tij deri
në Shkurt të 1857, periudhë kjo në të cilën poeti mbylli sytë.
Solomosi si romantik klasik lëviz në tre akset e lartpërmëndura, natyrë – Zot – njeri.
Përsa i përket aksit që lidhet me natyrën mund të përfshihen poezitë e para gjatë periudhës që jetonte
në Zakinthos, të cilat mund të konsiderohen si vargje të shkurtra si: Ο θάνατος της Ορφανής, Ο
θάνατος του Βοσκού, η Ξανθούλα και η Τρελή μάνα, kjo e fundit konsiderohet si vepër e romantizmit
të hershëm.
Aksi i dytë lidhet me të mbinatyrshmen - Perëndinë. Në këtë aks mund të përfshihen vepra si
Λάμπρο, Κρητικό, Πόρφυρα. Në këtë vepër vihet re marrëdhënia natyrë – njëri në hapësirën
ndërmjet trupit (materialit) dhe shpirtit.
Aksi i tretë bazohet tek njeriu. Veprat që lëvrohen në këtë aks pasqyrojnë ndjenjën e patriotizmit. Si
shëmbujt kryesor të këtij boshti mund të përmendim Ύμνος εις την Ελευθερίαν (1823), ο Διάλογος
(1822-1825), Η Καταστροφή των Ψαρών (1824), Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (1826-1844), ο
Πόρφυρας (1849).
Në Maj të vitit 1823 shkruan Himnin e Lirisë, për të cilin u frymëzua nga revolucioni grek i vitit
1821. Shqypet në Greqi në vitin 1824 dhe një vit më vonë botohet i përkthyer në gjuhën frënge dhe
më vonë në shumë gjuhë të tjera. Në këtë vepër mbizotërojnë tone patriotizmi dhe ligjërimi drejtohet
në vetën e dytë njëjës. Përbëhet nga 158 strofa prej katër vargjesh, në të cilat vërehet përdorimi i
vargut trokaik shtatë dhe tetë rrokësh.
Përmes elementëve romantik dhe klasik të poezisë së tij, i rikthehet historisë së panëvarësisë të vitit
1821, në mënyrë për të përfituar informacionet e duhura për të hartuar Himin, përderisa deri në atë
periudhë zgjedha turke kishte pllakosur kombin grek. Për grekët sundimi turk do të thoshte vuajtje
dhe shtypje e dëshirës së paplotësuar për liri. Poema himnizon Lirinë e cila paraqitet në formën e
sharmin nje gruaje që identifikohet me Greqinë, e cila kërkon ndihmë nga Evropa në një moment të
vështirë në historinë e saj, packa se kjo e fundit nuk i përgjigjet kërkesës dhe thirrjes për ndihmë.
Tregon zgjimin e ndërgjegjes së grekëve, dhe përshkruan luftën e popullit për liri. Paraqet në mënyrë
të detajuar qëndresën e të rrethuarve në luftën Peleponezit, përkuton betejën e Dervenakëve në të
cilën jepet goditja përfundimtare ndaj turqve. Në vijim të poezisë thekson dhe probleme që
shpërthyen pas revolucionit si përshëmbull lufta për pushtet, ku shpesh herë mori formën e luftrave
civile.
Himnizon grekët nërpërmjet betejave të njëpasnjëshme dhe flijimit të tyre në luftë për panvarësi si
dhe shpreh me krenari identitetin e tyre grek. Nëpërmjet përshkrimeve të momenteve të vështira të
dhe duke njohur dobësitë e karakterit të bashkëkombësit të tij, poeti përpiqet të zgjojë ndërgjegjen e
kombit duke u kujtuar atyre se liria është shpirti, vendi dhe bukuria e këtij vendi. Poema përshkruahet
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nga tone elegjiak (strofat 3-14) , në të cilat poeti kujton të shkuarën, shkëlqimin e grekëve te lashtë.
Ilustron momente të dryshme e të rëndësishme historike qe luajtën rol vendimtar në jetën e grekëve
sic ishte Beteja e Tripolicas (Μάχη της Τριπολιτσάς). Përcjell mesazhe vëllazërie dhe dënon
konfliktet civile. Pas vdekjes së poetit disa nga strofat e poemës Himni i Lirisë janë përdorur në
Himnin Kombëtar të Greqisë.
Pas qarkullimit të kryeveprës së poetit, fama e tij merr dimensione të tjera, tejkalon kufinjtë e ishullit
të tij dhe shtrihet në të gjithë Greqinë. Që nga ajo kohë e tutje, poeti përpiqet të jap kontributin e tij
në bashkimin e një gjuhe të vetme kombëtare.
Mban një qëndrim negativ ndaj katharevusas (gjuhës zyrtare), dhe mbështet mendimin se gjuha e
popullit duhet të jetë ajo që lexohet dhë kuptohet nga shumica e saj, mendim që e shfaq dhe
nëpërmjet veprës së tij në prozë Dialogu (1824).
Që në titull Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, kuptojmë që në përmbajtjen e veprës mbizotërojnë tone
patriotizmi. Poeti e përpunon veprën në tre skema: skema e parë shkruhet në 1826, skema e tytë
(1833-1844) dhe ajo e treta shkruhet ne 1884. Huazon ngjarje historike nga rrethimi i dytë i
Mesolongjit (1825-1826), nëpërmjet të cilës përpiqet të kalojë mezashin e lirisë njerëzore dhe morale.
Gjuha është e stilit folklorik, i thjeshtë, elokuent dhe serioze. Pjesa e parë është e shkruar në varg
pesëmbëdhjetë rrokësh me rimë cifte, ndërsa nga ekstrakti i dytë dhe i tretë mungon rima dhe
mbizotëron më së shumti karakteri rrëfimtar.
Në ekstraktin e parë, poeti kalon mesazhin e dashurisë dhe të nostalgjisë së cdo njeriu për atdheun e
tij panëvarësisht vendodhjes së tij. Ekstrakti i dytë lidhet më natyrën (aksi I parë që lartpërmendëm).
Këtu poeti përshkruan bukurinë e natyrës në periudhën e pranverës e cila i referohet rilindjes së vetë
natyrës por dhe të njeriut njëkohësisht duke u bërë kështu frymëzim për dëshirë dhe dashuri për jetën.
Në ekstraktin e tretë ripërcjell mesazhin e ndjenjës së dashurisë dhe të detyrës për atdheun e tij, e cila
tejkalon cdo dëshirë dhe kënaqësi personale.
Vlera e Solomosit si poet kombëtar nuk qëndron vetëm në faktin që shkro himnin kombëtar, por
kryesisht në faktin që kontribuoi në zhvillimin e traditës së hershme poetike sic ishte Kënga
Popullore, dhe ishte i pari që përdori gjuhën popullore në të gjitha veprat që shkroi në gjuhën greke
Naim Frashëri
Naim Frashëri, u lind në Frashër të Përmetit në 25 Maj të vitit 1846. Prejardhja e tij ishte nga
një familje ku i ati mbante titullin e Beut. Studimet e para i mori në vendlindje dhe ne 1866-1870
studion në shkollën Zosimea të Janinës, ku mëson mirë gjuhën greke të vjetër dhe të re, gjuhën latine
e frënge, ndërsa arabishten, persishten dhe turqishten i mësoi nga dy imamë të njohur të Janinës.
Lexon vepra të poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj grekë e Italian dhe njeh letërsinë perse, arabe
dhe turke. Pas studimeve të tij u transferua në Konstandinopojë (Stambolli i sotëm) dhe punoi
fillimisht si nëpunës i Drejtorisë së Shtypit dhe më vonë për shkak të problemeve shëndetësore
transferohet në Shqipëri ku do të punojë si Drejtor i Doganës së Sarandës. Disa vite më vonë në vitin
1882, rikthehet në Stamboll ku do të punojë si konsulent për botimin e veprave të në gjuhën turke
pranë Departamentit të Censurës në Ministrinë e Arsimin, dhe në 1888 fiton titullin e drejtorit në të
njëjtin departament. Vdes dy vite më vonë më 19 Tetor të vitit 1990.
Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të në Shqipëri përdoren alfabete të ndryshme për
shkrimin e gjuhës shqipe si ai arab, turk, latin apo grek. Edhe pse bëheshin përpjekje të shumta për
shkrimin e gjuhës shqipe dhe arsiminin e kombit në gjuhën amtare, kjo gjë u bë e mundur vetëm në
gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, periudhë kjo në të cilën veproi poetikisht Naim Frashëri, i cili
ishte bashkautor i dy teksteve shkollore në shqip si Mësime dhe Dituritë për mësonjëtoret e para.
Gjuha shqipe përdoret gjerësisht 34. Gjuha shqipe është zyrtarizuar tashmë dhe përdoret gjërësisht nga
poetët e kohës 35. Si poet romatik pajtohet dhe identifikohet nëpërmjet koncepteve që referuam në
hyrje të këtij prezantimi: Perëndi - natyrë – njeri. Nga veprat më të rëndësishme që mund të
pqëfshihen në aksin e parë – sipas skemës së D. Maronitit – janë tre përmbledhje poetike: koleksioni
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poetik Endërrimet dhe Lulet e verës, si dhe Vjersha për mësonjëtoret të para 36. Dy përmbledhjet
poetike të fundit mund të përfshihen njëkohësisht dhe në kategorinë e dytë që lidhet me natyren.
Në poezitë me temë patriotizmin, të cilat mund të përfshihen në kategorinë e tretë (njeriu),
poeti shkrin në mënyrë harmonike idetë humaniste e filozofike të Iluminizmit, të cilat i manifeston
duke shprehur dashurinë për ardheun e tij, duke përshkruar bukuritë e tij, duke treguar ngjarje të
rëndësishme historike, duke shprehur dëshirën për ndryshim, humanizmin për njeriun e thjeshtë dhe
rikthimin e të shkuarës heroike në të tashmen.
Ndjenjën e dashurisë për atdheun do ta gjejmë gjithashtu dhe në poezinë «Atdheu» shkëputur
nga përmbledhja poetike Endërrimet dhe poema Βagëti e Βujqësi. Vepra e fundit u botua në vitin
1886 dhe himnizon bukuritë e atdheut të tij, ndërkohë që paralelisht karakterizohet nga shpirti lirik
dhe paraqet madhështinë e jetës baritore dhe malore.
E njëjta ide do të paraqitet dhe nëpërmjet aksit të tretë, domethënë aksit që ka lidhje me
njeriun. Nisur nga pikëpamja e tij patriotike Frashëri e sheh Zotin si shprehje të bashkimit dhe të
vëllazërimit të bashkatdhetarëve të tij. Vetë poeti u referohet dhe i sjell në skenë ngajrjet historike.
Kjo duket në poemën Shqipëria në të cilën i drejtohet fatit të atdheut të tij, vendimeve historike e
politike që u morën në Konferencën e Berlinit, citoj: «bota që kur është zënë/ Shqipëria gjallë ka
qënë».
Përmes kësaj poeme pasqyrohen ngjarje aktuale politike e historike dhe bën kalimin nga
dukuria dalluese, e vecanta në atë më të përgjithshmen. Poeti përpiqet të ndricojë dhe të zgjoje
ndërgjegjen e bashkëkombësave të tij që gjenden jashtë territorit të Shqipërisë, me qëllim që të
kuptojnë më mirë rrënjët e tyre, si një mundësi për clirimin nga Perandoria Osmane.
E njëjta dëshirë shprehet dhe në poemën Dëshira e vërtet e shqiptarëve. Në këtë poemë, e
shkruar në gjuhën greke dhe e botuar në vitin 1886, shpreh si mendimtar politik shqetësimin e tij për
fatin e Shqipërisë. Kundërshton klasën shoqërore të Perandorisë Osmane. Aktiviteti i tij ka karakter
të theksuar konspirativ, revolucionar, liberal dhe qytetar dhe thekson dimensionet e medha të
cështjeve tematike nëpërmjet të cilave analizohen idetë e tij filozofike dhe patriotike. Kuptimin i
kësaj poeme e përcaktojnë rëndësia e përmbajtjes politike dhe historike. Periudha në të cilën u shkrua
kjo poemë nuk ishte vecanërisht e njohur kryesisht për dy arsye: së pari sepse ishte e shkruar në
greqisht dhe një pjesë e madhe e popullit nuk njihte thuajse fare greqisht dhe së dyti në të dy
përkthimet e botuara përkatësisht në vitin 1904 dhe 1912, paraqitet të ketë mungesë të ritmit dhe të
vargut të gjallë emocional Naimian, elementë të cilët shfaqen dukshëm në të gjitha poemat e tjera të
tij.
Si filozof ndjen pikat e forta dhe të dobëta të njerëzimit për të kutuar sensin e jetës. Mendimi
filozofik kurorëzohet më dy poezitë e tij “Fyelli” dhe “Fjalët e qirit”. Në poezinë e fundit e cila u
botua në revistën Drita në Stamboll në vitin 1884, shpreh shqetësimin e tij për arsimimin kombëtar,
të vetë flijimit për të mirën e njerëzimit dhe për misionin shenjtë patriotik të poetit. Të njëjtat
karakteristika hasim dhe në vëllimet poetike si Vjersha për mësonjëtoret të para dhe Parajsa dhe
fjala fluturake. Në poezinë e famshme “Gjuha jonë” shfaq idetë e tij iluministe se vetëm dija do të
shpëtojë vendin nga prapambetja. Vlerat gjuhësore e një kombi janë karakteristikat kryesore të atij
kombi.
«Se njerëzit të gjithë vdesin/ po jeta smbetet e shkretë/ gjuha mëmëdheu mbeten/ të patundur për
jetë».
Vepra poetike historike e naim Frashërit, bazohet në elementët folklorit dhe në gjuhën
popullore. Përdor figura letrare si metafora dhe epitetet dhe vargun gjashtembedhjet rrokësh. Tema
historike e së shkuarës ose e personaliteteve të ndryshme heroike si Pirro e Epirit, ose Aleksandri i
Madh, shprehet në poezi të ndryshme.
Kjo temë kurorëzohet me poemën historike patriotike Ιstoria e Skënderbeut, e cila u botua në
1898 dhe përbëhet nga 22 këngë dhe nga 12 mijë vargje. Poezia risjell në skenë periudhën e
lavdishme të kombit të tij ku ndërthuren shtrirja epike me shpërthimet lirike të poetit. Qëllimi
përfundimtar i tij është të kontribuojë në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare, të ndjenjave kombëtare në
luftë për pavarësi.
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Edhe në poemën herioke Qerbelaja që botohet në 1898 në Bukuresht, shreh gjithashtu frymën
patriotike dhe dashurinë për atdheun. Huazon temën qëndrore nga historia fetare arabe nga shekulli i
9-të deri në shekullin e 17 dhe analizon ngjarje qe kishin ndodhur para dhe pas periudhës së luftës së
Qerbelasë. Shpreh idenë se e vetmja fe për të Krishterët dhe Bektashinjtë është dashuria për vendin e
tyre.
Kështu pra mund të themi që dhe Naim Frashëri si figurë kombëtare, shpreh në mënyrë të
drejtpërdrejtë frymën kombëtare dhe identitetin kombëtar. Merret pothuajse me të gjitha cështjet dhe
problemet politike, ekonomike, sociale e kulturore të kohës. Mbështet aspiratat dhe vizionet e thella
të popullit të tij dhe beson në fuqinë e fjalës dhe të emancipimit e progresit social që ai mund të
ofrojë.
Përfundime
Duke analizuar veprat dhe tiparet që mbizotërojnë tek këto dy poetë, vërejmë se edhe pse
ndërmjetëson një distancë e gjatë kohore ndërmjet periudhës kur jetuan dhe vepruan ata si poetë,
paraqesin shumë elementë të ngjashëm mes tyre. Sa për dallimet ndërmjet këtyre poetëve do të
theksohen në versionin më të zgjeruar të këtij punimi, e cila përbën detyrën time diplomatike.
Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se që të dy këta poet i përkasin klasës borgjeze,
privilegj ky që për ti lejuar ata për të studiuar jashtë vendit të tyre. Përsa i përket krijimtarisë së tyre
që të dy kërkojnë rrënjët e tyre në antikitetin e lavdishëm duke kujtuar kështu figura heroike ose
ngjarje historike. Që të dy poetët shkruajnë disa vepra të tyre në gjuhë të huaj, Solomosi në italisht
dhe Frashëri në greqisht, persisht apo turqisht. Marrin pjesë në lëvizjet kulturore me qëllim
asimilimin e gjuhës amtare. Krijimtaria e tyre mbështetet në të njëjtën skemë natyrë – Zot – njeri, ku
nëpërmjet kësaj skeme pasqyrohet dukshëm mbizotërimi i ndjenjave të patriotizmit. Shfrytëzojnë
folklorin dhe huazojnë që andej figura letrare, forma vargjesh si 15 rrokëshi, me qëllim që të
ndërtojnë veprat e tyre dhe për kujtuar se kënga folklorike dhe eposi janë identiteti i një kombi, si dhe
përpiqen gjithashtu, të tregojnë rrënjët e kombit të tyre si vend i banuar historikisht prej tyre.
Εθνική ταυτότητα και εθνικοί ποιητές: Η ελληνική και η αλβανική εκδοχή
Saimira Gjapi
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
saimiragjapi@yahoo.com
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται αφενός την εθνική ποίηση ως λογοτεχνικό είδος που προέκυψε
από τις πολιτικές συνθήκες και τις κοινωνικές ανάγκες του 19ου αιώνα και αφετέρου μελετάει την
ποίηση δυο ποιητών που ο καθένας, για τους δικούς του λόγους, θεωρείται εθνικός ποιητής στη χώρα
του. Πρόκειται για τον Διονύσιο Σολωμό, τον εθνικό ποιητή της Ελλάδος και τον Ναΐμ Φράσερι, τον
αντίστοιχο εθνικό ποιητή της Αλβανίας. Η εργασία προσεγγίζει τα πλέον δημοφιλή πατριωτικά
ποιήματα των δυο ποιητών, επιχειρεί έναν συγκερασμό του έργου τους και καταλήγει στις
ομοιότητες και διαφορές τους ως προς το περιεχόμενο, τις φιλοσοφικές αντιλήψεις που τα διέπουν
και τα μηνύματα που επιδιώκουν να μεταφέρουν στον αναγνώστη. Τα ποιήματα που εξετάζονται
όσον αφορά τον Σολωμό είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερία» και οι «Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι»,
ενώ όσον αφορά τον Φράσερι τα ποιήματα είναι ο Αληθής Πόθος των Σκιπετάρων, «Βουκολικά και
Γεωργικά» και η «Ιστορία του Σκεντέρμπεη». Επίσης, γίνεται μια προσέγγιση και άλλων επιμέρους
ποιημάτων του Φράσερι, με σκοπό μια συνολικότερη παρουσίαση του έργου ενός ποιητή, ο οποίος
αν και σημαντικότατος στη χώρα του, παραμένει άγνωστος για τους περισσότερους στην Ελλάδα.
Ο εθνικός ποιητής 37 είναι δημιούργημα μιας σειράς πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών παραγόντων, ο οποίος υποστηρίζεται και εμπνέεται από το αίσθημα του πατριωτισμού.
Γνωρίζει βαθειά την ιστορική και πολιτιστική παράδοση του έθνους του, εξυψώνοντας την ιστορία,
την κουλτούρα και την γλώσσα του. Η σκέψη του είναι επηρεασμένη από μεγάλα λογοτεχνικά
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ρεύματα, όπως τον Ουμανισμό, τον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό και το έργο του προτρέπει τους
συμπατριώτες του να είναι ηθικά και διανοητικά σε επαγρύπνηση προς τον αγώνα για την
απελευθέρωση και την πρόοδο 38.
Ο εθνικός ποιητής έχει ως άξονα της σκέψης του αξίες που συνδέονται με το δικαίωμα της
ελευθερίας και της αναγνώρισης των ανθρώπων και των εθνών. Η συμβολή τους συχνά επεκτείνεται
και πέρα από το ποιητικό έργο, στην ενεργή συμμετοχή και οργάνωση εθνικών απελευθερωτικών
κινημάτων, και συνήθως με ηγετικό ρόλο.
Το κυρίαρχο θέμα του έργου τους είναι αυτό της εθνικής ενότητας, η οποία εκφράζει τη
λαϊκή βούληση. Ο εθνικός ποιητής ζητά μια δημοκρατική κοινωνία, μια κοινωνία στην οποία
επικρατεί η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφότητα. Από την ιδέα της ανθρώπινης ελευθερίας ως
φυσικό δικαίωμα, περνάει στην ιδέα της ελευθερίας της πατρίδας και του έθνους, ως μια ιστορική
αναγκαιότητα. Στο έργο του τα εδάφη, στα οποία έχουν ιστορικά και αδιάκοπα κατοικήσει οι
πρόγονοί του αποκτούν μια νέα έννοια, αυτή της κοινής και αμετάβλητης πατρίδας. Η πατρίδα
βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής σκέψης του και τα εθνικά συμφέροντα
βρίσκονται σε προτεραιότητα σε σχέση με τα προσωπικά, ταξικά ή επαρχιακά συμφέροντα.
Στην Ελλάδα, όπως και στην Αλβανία, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή προκύπτει κυρίως από
πολιτικό-ιδεολογικές συνθήκες και από την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας εθνικής ταυτότητας και
λιγότερο από οικονομικούς λόγους. Όπως και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, η Ελλάδα και η
Αλβανία, επηρεάστηκαν από τη γαλλική επανάσταση και από το ρομαντικό κίνημα που επικρατούσε
στην Δύση. Παρά το γεγονός ότι τα εθνικά χαρακτηριστικά ήταν ξεκάθαρα και υπήρχε η έννοια
του έθνους, έλειπαν τα σύνορα, δηλαδή έλειπαν τα γεωγραφικά όρια, που θα όριζαν την έννοια του
κράτους για το κάθε έθνος αντίστοιχα. Έτσι μέσω της κουλτούρας τους, τα έθνη αισθάνονταν την
ανάγκη της δημιουργίας μιας ταυτότητας, η οποία θα σχετιζόταν άμεσα με την ταύτιση “ένας λαός,
μια γλώσσα” 39.
Στους Έλληνες εθνικούς ποιητές παρατηρούμε έντονα στοιχεία από το ρομαντικό κίνημα. Ένα
από αυτά είναι η συμφιλίωση των εννοιών θεός – φύση – λαός. Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό
είναι η αντίθεση στην παρούσα κοινωνική τάξη πραγμάτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας με
έντονο συνωμοτικό, επαναστατικό, και φιλελεύθερο χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον Μαρωνίτη 40 και τον Βελουδή 41, η μορφή του έλληνα εθνικού ποιητή εξελίχθηκε
στην διάρκεια των χρόνων, μέσα από τη συμβολή των διάφορων εκπροσώπων της. Οι κυριότεροι
είναι οι εξής:
Α)Πρώτος, ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος επηρεάστηκε έντονα από την γαλλική επανάσταση και τον
Διαφωτισμό.
Β) Δεύτερος, ο Σολωμός, ο οποίος εστίασε στον εθνικό χαρακτήρα του ποιητή, ξεπερνώντας τα
συμβατά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εθνικής ποίησης εκείνης της εποχής.
Γ) Τρίτο, συναντάμε τον Βαλαωρίτη, ο οποίος επηρεάστηκε από το γαλλικό ρομαντισμό και το
δημοτικό τραγούδι, και στρέφει την προσοχή του, όχι μόνο προς το ιστορικό παρόν, αλλά και προς
το ιστορικό παρελθόν.
Δ) Τέταρτος είναι ο Παλαμάς, ο οποίος απέρριψε την εθνική επικαιρότητα ως βασικό
χαρακτηριστικό της εθνικής ποίησης και χρησιμοποίησε τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, ως
μέτρο σύγκρισης της νεοελληνικής ιστορίας.
Ε) Τελευταίος είναι ο Σικελιανός, που βασίζεται αυστηρά στην ελληνική σκέψη, φυλή και
ιστορία.
Νεότεροι ποιητές έχουν επίσης χαρακτηριστικά εθνικού ποιητή όπως ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο
Ρίτσος και ο Βάρναλης.
Στην Αλβανία 42, σε αντίθεση με την Ελλάδα, έλειπε η κουλτούρα της γραφής. Υπήρχε, ωστόσο,
η προφορική λαϊκή κληρονομιά που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας παράδοσης. Σε αντιστοιχία με την
Ελλάδα, υπάρχουν δύο κατηγορίες εθνικών ποιητών.
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Η πρώτη κατηγορία εκπροσωπεί το λαϊκό πνεύμα, τις επιθυμίες και τις σκέψεις του λαού. Εδώ
συμπεριλαμβάνονται οι ραψωδοί και οι φολκλορικοί (λαογραφικοί) ποιητές, οι οποίοι ανατρέχουν
στον παρελθόν της ιστορίας της χώρας για να υποστηρίξουν την επικαιρότητα. Αυτή η κατηγορία
ποιητών βασίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες: (α) στον λυρισμό, (β) στο έπος και (γ) στο δράμα.
Βασικοί εκπρόσωποι είναι ο Jeronim de Rada, Naim Frashëri και ο Gjergj Fishta.
Από την άλλη, η δεύτερη κατηγορία διακατέχεται από το κλασικό και μοντέρνο πνεύμα με
κύριους εκπροσώπους τον Migjeni και τον Lasgush Poradeci. Ο πρώτος κάνει πολιτική, οικονομική
και κοινωνική κριτική της επικαιρότητας, ενώ ο δεύτερος, προσεγγίζει τα προβλήματά της μέσω του
μοντερνισμού.
Το ιστορικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Αλβανίας
Η απαρχή του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 43 στην Ελλάδα, και του 1912 στην
Αλβανία αντίστοιχα δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά
είναι ότι τα απελευθερωτικά εθνικά κινήματα και των δύο χωρών εμπνεύστηκαν και επηρεάστηκαν
από τους συνεχείς πόλεμους για την ανεξαρτησία των λαών στον ευρωπαϊκό χώρο, με κύρια
παραδείγματα τον αγώνα των Ιταλών για την απελευθέρωση από τους Αυστριακούς, τον αγώνα της
Ανεξαρτησίας των Αμερικανών από τους Άγγλους και φυσικά τη Γαλλική Επανάσταση.
Μελετώντας τον αγώνα για ανεξαρτησία των δύο λαών μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο
απελευθερωτικά κινήματα στόχευαν: (α) να φέρουν στο προσκήνιο το απώτερο παρελθόν με σκοπό
την εθνική αφύπνιση (β) να αντιληφθούν τον παράνομο εχθρό του έθνους και, (γ) να βοηθήσουν
στην δημιουργία του έθνους – κράτους.
Η συμμετοχή των Ελλήνων στους κατά καιρούς πολέμους των Βενετών ή των Ρώσων
εναντίων των Τούρκων εμπλούτισε τις εμπειρίες του λαού και ενίσχυσε τον απελευθερωτικό αγώνα.
Με τον ίδιο τρόπο, ο αγώνας των Αλβανών εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βασίστηκε
στην αποκτημένη εμπειρία της συμμετοχής των Αλβανών στους πολέμους που πραγματοποιήθηκαν
στις χώρες των Βαλκανίων για την ανεξαρτησία τους από τους τούρκους.
Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα η ανάγκη για οργάνωση ενός αγώνα ανεξαρτησίας εκδηλώθηκε
κατά την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα και στην πρώτη του 19ου αιώνα. Αντίστοιχα στην
Αλβανία 44, λόγω της αργής ανάπτυξης σε οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο η ανάγκη αυτή
εκδηλώνεται αρκετά αργότερα, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Και για τα δύο έθνη τα κινήματα
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά:
(α) οι Έλληνες προτάσσουν την καταγωγή τους από τους αρχαίους έλληνες, και οι αλβανοί
αντίστοιχα την καταγωγή τους από τους Ιλλυριούς (β) και οι δυο λαοί αυτοπαρουσιάζονται ισότιμοι
με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (γ) και τα δύο έθνη διεκδικούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία,
καταγγέλλοντας την εξουσία της Τουρκοκρατίας ως παράνομη.
Επηρεασμένοι από τα προαναφερθέντα στοιχεία οι έλληνες διανοούμενοι πρώτα και οι
αλβανοί διανοούμενοι αργότερα, οι οποίοι ζούσαν εντός και εκτός των χωρών τους, δημιούργησαν
τα πρώτα πολιτιστικά κινήματα, που είχαν λογοτεχνικό χαρακτήρα. Το φιλελληνικό κίνημα
αναπτύχθηκε κυρίως στη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και την Γερμανία στο κλίμα δύο
συστηματικών πνευματικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων, του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού.
Στην Αλβανία 45 η ανάπτυξη του κινήματος βασίστηκε επιπλέον και σε οικονομικούς λόγους,
που συνδεόταν με την αντίδραση του λαού κατά την εφαρμογή των νόμων του Τανζιμάτ 46.
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Διονύσιος Σολωμός
Ο Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1798 σε μια αριστοκρατική οικογένεια.
Πήρε τα πρώτα μαθήματα από τον ιταλό δάσκαλο τον Αββά Σάντο Ρώσση και πραγματοποίησε τις
σπουδές του στο Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης στη Βενετία αρχικά και αργότερα στην Κρεμόνα,
όπου θα τελειώσει το Λύκειο το 1815. Στην Κρεμόνα διδάχθηκε την ελληνική και λατινική
φιλολογία. Γράφτηκε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας τον Νοέμβριο του 1815,
από την οποία αποφοίτησε το 1817. Επηρεάστηκε από την ιταλική λογοτεχνία και μάλιστα τα πρώτα
ποιήματά του είναι γραμμένα στα ιταλικά όπως το Ode per la prima messa (Ωδή για την πρώτη
λειτουργία) και La distruzione di Gerusalemme (Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ) και μέσω των
διάσημων ιταλών ποιητών έρχεται σε επαφή με στο κλίμα του γαλλικού διαφωτισμού 47.
Επιστρέφει στη Ζάκυνθο το 1818 όπου βρίσκει μια αξιόλογη πνευματική κίνηση ήδη από το
δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Και εδώ αποκτά στενές σχέσεις με τους διανοουμένους της εποχής, οι
περισσότεροι από τους οποίους έγραφαν ποιήματα. Αρχίζει να συλλέγει δημοτικά τραγούδια από
όλα τα μέρη της Ελλάδας, από τα οποία δανείζεται σχήματα και λεξιλόγιο, τα οποία θα
χρησιμοποιήσει στο μελλοντικό ποιητικό του έργο 48. Τρία χρόνια μετά το γυρισμό του από την
Ιταλία γράφει την Τρελή Μάνα και πιθανόν Τα Δύο Αδέλφια 49. Το 1828, θα μετακομίσει στην
Κέρκυρα, όπου έρχεται σε επαφή και επηρεάζεται αργότερα από την γερμανική ρομαντική ποίηση
και φιλοσοφία. Στη Κέρκυρα θα περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατό του τον
Φεβρουάριο του 1857.
Ο Σολωμός ως κλασσικός ρομαντικός ποιητής κινήθηκε στους τρεις άξονες που
προαναφέραμε, την φύση – θεό – άνθρωπο.
Όσον αφορά τον άξονα που σχετίζεται με την φύση μπορούμε να αναφέρουμε τα πρώτα
ποιήματα της Ζακυνθινής περιόδου τα οποία θεωρούνται κυρίως ως σύντομα στιχουργήματα όπως:
Ο θάνατος της Ορφανής, Ο θάνατος του Βοσκού, η Ξανθούλα και η Τρελή μάνα, που θεωρείται ως
έργο του πρώιμου ρομαντισμού.
Ό δεύτερος άξονας σχετίζεται με το υπερφυσικό – τον Θεό. Στον άξονα αυτό μπορούμε να
κατηγοριοποιήσουμε έργα όπως τον Λάμπρο, τον Κρητικό και τον Πόρφυρα (1849). Στο έργο αυτό
παρατηρείται η σχέση φύση – άνθρωπος στη διάσταση μεταξύ σώματος (ύλης) και πνεύματος.
Ο τρίτος άξονας βασίζεται στον άνθρωπο. Τα έργα που κινούνται σε αυτόν τον άξονα
απεικονίζουν το αίσθημα του πατριωτισμού. Κύρια παραδείγματα είναι ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν
(1823), ο Διάλογος (1822-1825), Η Καταστροφή των Ψαρών (1824), Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (18261844), ο Πόρφυρας (1849).
Τον Μάιο του 1823 γράφει τον “Ύμνο εις την Ελευθερίαν” 50, το οποίο εμπνεύστηκε από την
ελληνική επανάσταση του 1821. Τυπώθηκε στην Ελλάδα το 1824 και ένα χρόνο αργότερα εκδίδεται
μεταφρασμένο στα γαλλικά, και αργότερα και σε άλλες γλώσσες. Στο έργο αυτό επικρατούν τόνοι
πατριωτισμού και ο λόγος του απευθύνεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο. Αποτελείται από 158
τετράστιχες στροφές, στις οποίες παρατηρείται η χρήση της τροχαϊκού οκτασύλλαβου και
επτασύλλαβου στοίχου.
Μέσα από τα ρομαντικά και κλασικά στοιχεία της ποίησής του ανατρέχει στην ιστορία της
επανάστασης του 1821, για να μπορέσει να αντλήσει τις κατάλληλες εκείνες πληροφορίες για να
συνθέσει τον Ύμνο, εφόσον μέχρι εκείνη την περίοδο ο Τούρκικος ζυγός μάστιζε το ελληνικό έθνος.
Για τον Έλληνα η Τουρκοκρατία σήμαινε δυστυχία και καταπίεζε τον ανεκπλήρωτο πόθο για
ελευθερία. Το ποίημα υμνεί την Ελευθερία, που παρομοιάζεται με γυναίκα και ταυτίζεται με την
Ελλάδα που ζητά βοήθεια από την Ευρώπη σε μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας της, χωρίς εκείνη να
ανταποκρίνεται. Παρουσιάζει την αφύπνιση της συνείδησης των Ελλήνων, και περιγράφει τον
αγώνα του λαού του για την ελευθερία. Κάνει εκτεταμένη αναφορά στον αγώνα των πολιορκημένων
στην Πελοπόννησο, μνημονεύει την μάχη των Δερβενακίων όπου δίνεται το τελειωτικό χτύπημα
στους Τούρκους. Στην πορεία του ποιήματος τονίζει και τα προβλήματα που ξέσπασαν μετά την
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Επανάσταση, όπως το πρόβλημα της διεκδίκησης της εξουσίας, που πολλές φορές πήραν την μορφή
εμφυλίων πολέμων.
Υμνεί τους Έλληνες ως γνήσιους διεκδικητές της ανεξαρτησίας τους μέσα από τους
αλλεπάλληλους αγώνες και τις θυσίες τους και εκδηλώνει με περηφάνια την ελληνική ταυτότητα
τους. Μέσα από τις περιγραφές των δύσκολων στιγμών και γνωρίζοντας τις αδυναμίες του
χαρακτήρα του Έλληνα, ο ποιητής προσπαθεί να αφυπνίσει τη συνείδηση του έθνους του
υπενθυμίζοντάς τους ότι, η ελευθερία είναι η ψυχή, ο τόπος και οι ομορφιές αυτής της χώρας. Το
ποίημα διέπεται από ελεγειακούς τόνους (στρ.3-14) όπου ο ποιητής υπενθυμίζει το παρελθόν, την
αρχαία λαμπρότητα των Ελλήνων. Απεικονίζει διάφορες σημαντικές ιστορικές στιγμές που έπαιξαν
ρόλο στη ζωή των Ελλήνων όπως η Μάχη της Τριπολιτσάς (στρ 35-73). Περνά μηνύματα
αδελφότητας και καταδικάζει τις εμφύλιες συγκρούσεις. Κάποιες στροφές από τον Ύμνο εις την
Ελευθερίαν έγιναν ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας μετά το θάνατό του.
Μετά την κυκλοφορία του αριστουργήματος του ποιητή, η φήμη του παίρνει άλλες
διαστάσεις, ξεπερνά τα όρια του νησιού του και ξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Από εκείνη την
περίοδο και έπειτα, ο ποιητής προσπαθεί να συμβάλλει στην ένωση μιας εθνικής γλώσσας.
Κρατά αρνητική στάση απέναντι στην καθαρεύουσα και υποστηρίζει την άποψη ότι η
γλώσσα του λαού πρέπει να είναι αυτή που διαβάζεται και κατανοείται από την πλειοψηφία του, και
η άποψή του αυτή προβάλλεται μέσα από το πεζογράφημα που συνέθεσε το 1824, τον Διάλογο.
Από τον τίτλο Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, καταλαβαίνει κανείς ότι στο περιεχόμενο του έργο
επικρατούν τόνοι πατριωτισμού. Ο ποιητής επεξεργάζεται το έργο σε τρία σχεδιάσματα: το Α
σχεδίασμα γράφεται το 1826, το Β σχεδίασμα (1833-1844) και το Γ σχεδίασμα γράφεται το 1884.
Δανείζεται τα ιστορικά γεγονότα από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) μέσα από
τα οποία προσπαθεί να περάσει το μήνυμα της ανθρώπινης ελευθερίας και ηθικής. Η γλώσσα είναι η
δημοτική με ύφος λιτό, γλαφυρό και σοβαρό. Το πρώτο απόσπασμα είναι γραμμένο σε
δεκαπεντασύλλαβο στίχο και ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, ενώ από το δεύτερο και το τρίτο
απόσπασμα λείπει η ομοιοκαταληξία και επικρατεί περισσότερο ο αφηγηματικός χαρακτήρας.
Στο πρώτο απόσπασμα, ο ποιητής περνά το μήνυμα της αγάπης και της νοσταλγίας του κάθε
ανθρώπου για την πατρίδα του ανεξάρτητα από πού βρίσκεται. Το δεύτερο απόσπασμα συνδέεται με
την φύση (ο πρώτος άξονας που προαναφέραμε). Εδώ ο ποιητής περιγράφει την ομορφιά της φύσης
την περίοδο της άνοιξης, η οποία παραπέμπει στην αναγέννηση της ίδιας της φύσης αλλά και του
ανθρώπου και γίνεται έμπνευση για την αγάπη και την επιθυμία για τη ζωή. Στο τρίτο απόσπασμα
επανέρχεται το μήνυμα της αγάπης και του καθήκοντος για την πατρίδα το οποίο ξεπερνά κάθε
προσωπική επιθυμία και απόλαυση.
Η αξία του Σολωμού ως εθνικού ποιητή δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι έγραψε τον
Εθνικό Ύμνο, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι συνεισέφερε στην αξιοποίηση της προγενέστερης
ποιητικής παράδοσης όπως το Δημοτικό Τραγούδι, και ήταν ο πρώτος ο ποίος χρησιμοποίησε τη
δημοτική γλώσσα σε όλα τα έργα που έγραψε στα ελληνικά.
Ναΐμ Φράσερι
Ο Ναΐμ Φράσερι, γεννήθηκε στο Φράσερ της Πρεμετής στις 25 Μαΐου του 1846. Κατάγονταν
από μια οικογένεια όπου ο πατέρας κατείχε τον τίτλο του Μπέη. Τις πρώτες σπουδές του, τις κάνει
στον τόπο γέννησής του και το 1866-1870 σπουδάζει στο σχολείο της Ζωσιμαίας στα Ιωάννινα, όπου
θα μάθει καλά τα αρχαία και τα νέα ελληνικά, τα λατινικά και τα γαλλικά, ενώ τα περσικά, τα
αραβικά και τα τούρκικα τα μαθαίνει από δύο γνωστούς ιμάμηδες των Ιωαννίνων. Διαβάζει έργα των
μεγάλων ιταλών και ελλήνων ποιητών και συγγραφέων και γνωρίζει την περσική, αραβική και
τούρκικη λογοτεχνία. Μετά από τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη και εργάστηκε
αρχικά ως υπάλληλος στη Διεύθυνση Τύπου και στη συνέχεια ως Διευθυντής στο Τελωνείο των
Αγίων Σαράντα. Αρκετά χρόνια αργότερα (1882), εργάζεται ξανά στην Κων/πολη ως σύμβουλος για
την έκδοση έργων στην τούρκικη γλώσσα στο Τμήμα της Λογοκρισίας του Υπουργείου Παιδείας,
και το 1888 αποκτά την θέση του διευθυντή στον ίδιο τμήμα. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα στις 19
Οκτωβρίου του 1900.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Αλβανία χρησιμοποιούνται διαφορετικά αλφαβητάρια
στην γραφή της αλβανικής γλώσσας, με τούρκικα, λατινικά ελληνικά ή και αραβικά γράμματα.
Παρότι γίνονταν πολλές προσπάθειες για την γραφή της αλβανικής γλώσσας και την εκπαίδευση του
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λαού στη μητρική γλώσσα, αυτό μπόρεσε να γίνει εφικτό από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
περίοδο κατά την οποία έδρασε ποιητικά ο Ναιμ Φράσερι, ο οποίος συνέγραψε δύο σχολικά βιβλία
αμιγώς στην αλβανική γλώσσα, όπως το Εφευρέσεις και Ανακαλύψεις για τις πρώτες τάξεις 51.Η
αλβανική γλώσσα πλέον επισημοποιείται και χρησιμοποιείται ευρέως από τους συγγραφείς και τους
ποιητές της εποχής 52. Ως ρομαντικός ποιητής συσχετίζει τις έννοιες θεός – φύση – λαός με έναν
συμφιλιωτικό τρόπο.
Από τα σημαντικότερα έργα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στον πρώτο άξονα – σύμφωνα με
το σχήμα του Δ. Μαρωνίτη – είναι δύο ποιητικές συλλογές: η συλλογή Όνειροπολήματα
(Endërrime), η συλλογή τα Άνθη του Καλοκαιριού (Lulet e verës), καθώς και Ποίηση για τις πρώτες
τάξεις (Vjersha për mësonjëtoret të para) 53. Τα δύο τελευταία ωστόσο μπορούν να ενταχθούν
συγχρόνως και στη δεύτερη κατηγορία, η οποία σχετίζεται με τη φύση.
Στα ποιήματα με θέμα τον πατριωτισμό, που μπορούν να ενταχθούν στην τρίτη κατηγορία, ο
ποιητής συγχωνεύει αρμονικά τις ουμανιστικές και φιλοσοφικές ιδέες του Διαφωτισμού, τις οποίες
εκδηλώνει μέσω της αγάπης για την χώρα του, της περιγραφής της ομορφιάς της, της διάδοσης που
κάνει στα διάφορα ιστορικά γεγονότα, της βούλησης για αλλαγή, του ουμανισμού για τον απλό
άνθρωπο και της παρουσίασης του ηρωικού παρελθόντος στο παρόν.
Επίσης την αγάπη για την πατρίδα του την συναντάμε στο ποίημα «Πατρίδα» στην συλλογή
Όνειροπολήματα και στο ποίημα Βουκολικά και Γεωργικά (Βagëti e Βujqësi). Το τελευταίο εκδόθηκε
το 1886 και υμνεί την ομορφιά της πατρίδας του, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από λυρικό πνεύμα
και παρουσιάζει το μεγαλείο της ποιμενικής και ορεινής ζωής.
Η ίδια ιδέα θα παρουσιαστεί και μέσω του τρίτου άξονα, δηλαδή τον άνθρωπο. Από πατριωτική
άποψη ο Φράσερι βλέπει τον Θεό ως έκφραση της ένωσης και αδελφότητας των συμπατριωτών του.
Ο ίδιος ο ποιητής μνημονεύει τα ιστορικά γεγονότα. Αυτό εμφανίζεται στο ποίημα Αλβανία
(Shqipëria) όπου απευθύνεται στην μοίρα της πατρίδας του, τις ιστορικές και πολιτικές αποφάσεις
που έχουν ληφθεί στην Διάσκεψη του Βερολίνου παραθέτω:
«bota që kur është zënë/ Shqipëria gjallë ka qënë».
«Η Αλβανία είναι ζωντανή /Από κόσμου καταβολής»
Μέσα από το ποίημα αυτό αντικατοπτρίζονται τα επίκαιρα πολιτικά και ιστορικά συμβάντα και
μεταβαίνει από το πιο ιδιαίτερο στο πιο γενικό. Ο ποιητής προσπαθεί να φωτίσει και να αφυπνίσει τη
συνείδηση των συμπολιτών του που βρίσκονται στο εξωτερικό, με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα τις
ρίζες τους, σαν μια ευκαιρία για την απελευθέρωση από την οθωμανική αυτοκρατορία.
Η ίδια επιθυμία εκδηλώνεται και στο ποίημα Ο αληθής πόθος των Αλβανών (Dëshira e vërtet e
shqiptarëve). Στο ποίημα αυτό, που γράφτηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε το 1886, εκφράζει, ως
πολιτικός στοχαστής, την ανησυχία για την τύχη και την μοίρα της Αλβανίας. Αντιτίθεται στην
παρούσα κοινωνική τάξη πραγμάτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η δράση του έχει έντονο
συνωμοτικό, επαναστατικό, φιλελεύθερο και αστικό χαρακτήρα και τονίζει έντονα τις μεγάλες
διαστάσεις των θεματικών ενοτήτων μέσα στις οποίες αναλύονται οι φιλοσοφικές και πατριωτικές
του ιδέες. Το νόημα του ποιήματος αυτού, το καθορίζουν η ιστορική και πολιτική σημασία του
περιεχομένου. Την περίοδο που γράφτηκε το ποίημα αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό για δύο λόγους:
πρώτο επειδή ήταν γραμμένο στα ελληνικά και ένα ποσοστό του λαού δεν γνώριζαν καθόλου την
ελληνική γλώσσα και δεύτερο στις δύο μεταφράσεις του στα αλβανικά το 1904 και 1912,
παρουσιάζει ελλείψεις στον ρυθμικό, συναισθηματικό ζωντανό στίχο, στοιχείο που διαφαίνεται
έντονα στα άλλα ποιήματά του.
Ως φιλόσοφος αισθάνεται ταυτόχρονα την δύναμη και την αδυναμία του ανθρώπινου νου να
συλλάβει το νόημα της ζωής. Η φιλοσοφία του κορυφώνεται στα δύο ποιήματά του, στη «Φλογέρα»
(“Fyelli”) και στο «Τα λόγια του Κεριού» 54. Στο τελευταίο, εκφράζει τη μέριμνά του για την εθνική
μόρφωση, την αυτοθυσία για το καλό της ανθρωπότητας και την πατριωτική ιεραποστολή του
ποιητή. Τα ίδια χαρακτηριστικά συναντάμε και στις συλλογές ποιημάτων Ποίηση για τις πρώτες
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53
Η συλλογή ποιημάτων Vjersha për mësonjëtoret e para εκδόθηκε για πρώτη φορά στο
περιοδικό Dituria, (Γνώση) αριθ.12 1885.
54
Λόγια του Κεριού» (“Fjalët e qirit”), το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό
Φώς, στην Κων/πολη το 1884
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τάξεις και Παράδεισος και ιπτάμενες λέξεις (Vjersha për mësonjëtoret të para) και (Parajsa dhe fjala
fluturake). Στο περίφημο ποίημα «Η γλώσσα μας» (“Gjuha jonë”) εμφανίζονται οι διαφωτιστικές του
απόψεις, ότι μόνο η γνώση θα γλυτώσει την χώρα από την υπανάπτυξη. Οι γλωσσικές αξίες ενός
έθνους είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του έθνους.
«Γιατι όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν/ αλλά η ζωή δε μένει έρημη/ η γλώσσα κι η πατρίδα παραμένουν/
ασάλευτες για πάντα»
«Se njerëzit të gjithë vdesin/ po jeta smbetet e shkretë/ gjuha mëmëdheu mbeten/ të patundur për
jetë».
Το ιστορικό ποιητικό έργο του Ναΐμ Φράσερι, βασίζεται στα λαογραφικά στοιχεία και στη
δημοτική γλώσσα. Χρησιμοποιεί λογοτεχνικά σχήματα όπως παρομοιώσεις και περιγραφικά επίθετα
και γράφει σε στίχο δεκαεξασύλλαβο. Το ιστορικό θέμα του παρελθόντος ή των διάφορων ηρωικών
ιστορικών προσωπικοτήτων όπως, ο Πύρρος της Ηπείρου ή ο Μέγας Αλέξανδρος, εκφράζεται σε
διάφορα ποιήματα. Το θέμα αυτό κορυφώνεται στο ιστορικό πατριωτικό ποίημα η Ιστορία του
Σκεντέρμπεη (Ιstoria e Skënderbeut), που εκδόθηκε το 1898 και αποτελείται από 22 τραγούδια και 12
χιλιάδες στίχους. Το ποίημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο την λαμπρή περίοδο του έθνους του, και
εδώ συμπλέκονται το επικό εύρως με τα λυρικά ξεσπάσματα του ποιητή. Ο απώτερος σκοπός του
είναι να συμβάλλει στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, των εθνικών συναισθημάτων για τον
αγώνα προς την ανεξαρτησία. Στο ηρωικό ποίημα Κερμπελά (Qerbela) που εκδίδεται και αυτό το
1898 στο Βουκουρέστι, εκδηλώνει επίσης το θέμα του πατριωτισμού και της αγάπης για την
πατρίδα. Δανείζεται το θέμα από την αραβική θρησκευτική ιστορία από τον 9ο μέχρι το 17ο αιώνα
και αναλύει τα γεγονότα που είχαν συμβεί πριν και μετά την περίοδο του πολέμου του Κερμπελά 55.
Εκφράζει την ιδέα ότι η μόνη θρησκεία για τους Χριστιανούς και τους Μπεχτατσήδες είναι η αγάπη
για την πατρίδα τους.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι και ο Ναΐμ Φράσερι ως εθνική φιγούρα εκφράζει με
άμεσο τρόπο το εθνικό πνεύμα και την εθνική ταυτότητα. Πραγματεύεται σχεδόν εξ ολοκλήρου τα
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά – πολιτιστικά προβλήματα της επικαιρότητας. Υποστηρίζει τις
βαθιές προσδοκίες και οράματα του λαού του και πιστεύει στη δύναμη του λόγου και στην
κοινωνική χειραφέτηση και πρόοδο, που αυτός μπορεί να επιφέρει.
Συμπέρασμα
Αναλύοντας την εργογραφία και τα χαρακτηριστικά που διέπουν τους δύο αυτούς τους
ποιητές, διαπιστώνουμε ότι παρόλο το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου
δράσης τους παρουσιάζουν πολλά όμοια στοιχεία μεταξύ τους. Ως προς τις διαφορές τους, αυτές θα
επισημανθούν στη διευρυμένη μορφή της σημερινής μου παρουσίασης, που αποτελεί την
διπλωματική μου εργασία.
Συνοπτικά λοιπόν και οι δύο κατάγονται από την αστική τάξη προνόμιο που τους επέτρεψε
να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Όσον αφορά την δημιουργία τους και οι δύο ψάχνουν τις ρίζες τους
στην λαμπρή αρχαιότητα ανακαλώντας στο προσκήνιο ηρωικές φιγούρες ή ιστορικά γεγονότα. Και
οι δύο ποιητές γράφουν μερικά έργα τους σε ξένη γλώσσα, ο Σολωμός στα ιταλικά και ο Φράσερι
στα ελληνικά. Συμμετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό την αφομοίωση της γλώσσας τους
αντίστοιχα. Κινούνται στο ίδιο σχήμα φύση – θεός – άνθρωπος, μέσα από το οποίο διαφαίνεται
έντονα το αίσθημα του πατριωτισμού που τους διακατέχει. Επίσης εκμεταλλεύονται το φολκλόρ και
δανείζονται από κει σχήματα λόγου, μορφές στίχων όπως το δεκαπεντασύλλαβο στίχο, με σκοπό να
συνθέσουν τα έργα τους και να υπενθυμίζουν ότι το δημοτικό τραγούδι και το έπος είναι η
ταυτότητα ενός έθνους. προσπαθώντας δηλαδή να υποδείξουν τις ρίζες του έθνους τους ως μόνιμο
τόπο κατοικίας.
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Abstract
This paper is realized with research interviews, which were conducted in the field, with the aim of
collecting data regarding the life-stories of people from the Korça region as part of a sub-cultural and
historical setting that has been impacted by substantial migratory processes. We deem this of great
research interest for such regions as Korça, which has a consolidated tradition of population
emigration, extensively revived after 1990, ensuing the political, economic, social and cultural
changes that occurred in the Balkans in general, and in Albania in particular. This paper presents
analyses of biographical conversations in the framework of research interviews by incorporating data
on family traditions related to professions, social statuses and social relations, emigration at the
beginning of the XX century, life and professions during 1945-1990, education, emigration post
1990, the changes in mentality, relations with foreign employers, etc.
Key words: biographical interview, migration, tradition, cultural changes
Περίληψη
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στο πεδίο, με στόχο τη
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων από την περιοχή της Κορυτσάς, ως
υπο-πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον που έχει επηρεαστεί από σημαντικές μεταναστευτικές
διαδικασίες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον της έρευνας σε περιοχές όπως η
Κορυτσά, η οποία έχει μια ενοποιημένη παράδοση της μετανάστευσης του πληθυσμού, ειδικά μετά
το 1990, μετά των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών που συνέβησαν
ιδίως στην Αλβανία και γενικότερα στα Βαλκάνια. Αυτή η εργασία παρουσιάζει τις αναλύσεις των
συνεντεύξεων ενσωματώνοντας τα δεδομένα σχετικά με τις οικογενειακές παραδόσεις που
σχετίζονται με επαγγέλματα, κοινωνικές καταστάσεις και σχέσεις, τη μετανάστευση στις αρχές του
ΧΧ αιώνα, τη ζωή και τα επαγγέλματα κατά τη διάρκεια του 1945-1990, την παιδεία, τη
μετανάστευση μετά το 1990, τις αλλαγές στη νοοτροπία, τις σχέσεις με τους ξένους εργοδότες, κλπ.
Pёrmbledhje
Ky punim ёshtё realizuar me intervista kёrkimore nё terren, qё synonin grumbullimin e tё dhёnave nё
lidhje me historitё e jetёs sё njerёzve nё rajonin e Korçёs si pjesё e hapёsirёs nёnkulturore dhe
historike tё ndikuar nga procese tё fuqishme migratore. Kjo mendojmё se ёshtё me interes tё
hulumtohet nё rajone tё tilla si Korça qё ka njё traditё tё konsoliduar emigrimi tё popullsisё, e
ripёrtёrirё gjerёsisht pas vitit 1990, pas ndryshimeve politike, ekonomike, shoqёrore dhe kulturore qё
ndodhёn nё Shqipёri, por edhe gjerёsisht nё Ballkan. Punimi paraqet analiza tё bisedave biografike
nё kuadёr tё intervistave kёrkimore duke pёrfshirё tё dhёna pёr traditat familjare nё lidhje me
profesionet, statusin shoqёror dhe marrёdhёniet shoqёrore, emigrimi nё fillimet e shekullit XX, jeta
dhe profesionet gjatё periudhёs 1945-1990, edukimi, emigrimi pas 1990, ndryshimet nё mentalitet,
marrёdhёniet me punёdhёnёsit e huaj, etj.
Fjalёt kyç: intervistё biografike, migrim, traditё, ndryshime kulturore
Hyrje

Ne e fillojmё trajtimin me synimin tё hulumtojmё pёrvojat jetёsore dhe marrёdhёniet me
identitetet qё formojnё entitete komplekse, pёrmes tё cilave njerёzit krijojnё vetveten dhe paraqiten
nё botёn sociale, si njё mёnyrё pёr tё treguar veprimin, praninё nё tё nga njёra anё, ndёrsa nga ana
tjetёr kjo botё i krijon ata, i trysnon pёr tё qenё tё tillё.
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Nё qendёr tё projektit tonё ka qenёstudimi i bisedёs me natyrё biografike. Supozimi ynё ka
qenё se ajo shfaqet si rrjedhojё e bashkёjetesёs midis rrethanave unike tё jetёs sё njerёzve dhe
kuptimeve nё pёrdorim brenda shoqёrisё, kulturёs nё pёrgjithёsi. Kёto kuptime pёrfshijnё
formёsimin e kategorive nё lidhje me njerёzit dhe vendet, vlerat qё shoqёrojnё kategori tё veçanta,
lidhje tё pritshme midis renditjes sё tyre dhe rrjedhojave.
Pёrvojat jetёsore tё njerёzve tё ndryshёm tё intervistuar nё lidhje me edukimin, marrёdhёniet
profesionale, emigracionin, kuptimet qё ata kanё krijuar na kanё ofruar njё mёnyrё pёr tё shpjeguar
atё qё ka ndodhur nё Shqipёri, posaçёrisht nё rajonin e Korçёs dhe qё ka tё bёjё me jetёn e njerёzve,
mёnyrat si kanё filluar tё ndryshojnё jetёt e tyre dhe tё ndryshohen dhe vetё gjatё saj, marrёdhёniet
me profesionet dhe bizneset qё kanё zhvilluar, kuptimet pёr kulturёn e tyre dhe kulturat e tjera me te
cilat kanё kontaktuar pёrgjatё kёtyre rreth dy dhjetёvjeçarёve, vlerёsimet pёr zgjedhjet qё kanё bёrё,
mungesat, dёshtimet, etj.
Kur flasim pёr shoqёrinё shqiptare kemi parasysh se ajo nё strukturat thelbore tё saj ka pasur
dhe vazhdon tё ruajё kryesisht karakteristika tё shoqёrive tradicionale mpleksur me tipare tё
modernitetit tё hershёm.
Duke u mbёshtetur tek shkrimet e U.Beck (2009) nё lidhje me shoqёritё nё rrezik dhe etapat e
kalimit tё tyre drejt modernitetit, ne duam tё nёnvizojmё se nё shoqёritё tradicionale, institucionet
dhe strukturat tradicionale formёsonin mёnyrёn e jetesёs sё njerёzve pёrmes simboleve qё i pajisnin
ata me kuptime, vend dhe synime nё shoqёri. Nё kёto shoqёri kishte institucione qё rregullonin jetёn
e njerёzve duke formuar komunitete sociale tё kufizuara. Njerёzit nuk iu ofronin kёtyre
institucioneve besnikёrinё e tyre vullnetarisht, por iu bindeshin, dhe kjo ishte nё pёrputhje me
mёnyrёn sesi funksiononte bota. Njerёzit e konsideronin veten si pjesa parёsore e Ne-bashkёsia mё
shumё se Unё jam-individual qё merret vesh me tё tjerёt.
Disa nga institucionet dhe strukturat e para janё:
• Kisha si vend qendror i kuptimeve dhe synimeve nё jetё.
• Familja e zgjeruar nё tё cilёn Unё formohej dhe ngulitej nё njё rrjet tё zgjeruar
marrёdhёniesh.
• Komuniteti i fshatit nё tё cilin Unё bёn pjesё si shprehje e rolit dhe identitetit.
1. Bazime teorike
Studimi ynё e sheh bisedёn biografike si tё rёndёsishme pёr qёllime studimore ne fushёn sociale,
bazuar nё njё grup tё tёrё studimesh etnometodologjike dhe nё teorinё e Focault-sё mbi ligjёrimin.
Supozimi ynё ёshtё se kuptimet nuk janё pronё e qendrueshme e objekteve nё botё, por janё tё
konstruktuara, mbarten dhe ndryshohen gjatё bisedёs dhe ndёrveprimit. Mbёshtetur nё to, identitetet
e njerёzve nё mёnyrё tё kuptueshme shfaqen si performuese, sepse ndёrtohen dhe shfaqen gjatё
bisedёs.
Njё supozim tjetёr ёshtё se njё folёs ёshtё aktiv nё identitetin e vet, i cili ёshtё njё projekt nё
lёvizje, qё pёrfshin ndёrtimin e biografisё personale. Identitetet, mё tej, janё produkte sociale, pёr
arsye se ata pasurohen dhe kornizohen nga kuptimet mё tё pёrgjithshme qё mbizotёrojnё nё
kontekstin kulturor dhe social brenda tё cilit gjendet rrёfyesi. Interesi pёr bisedёn me natyrё
biografike ka tё bёjё me mёnyrёn sesi kuptimet mё tё pёrgjithshme formёsojnё shpjegimet si tё
pёrvojave tё mёparshme dhe trajektoret e mundshme tё jetёs tё tyre. Ne kemi marrё nё shqyrtim
intervista me bisedues tё gjinisё mashkullore; kjo, sipas nesh, shpjegohet me arsyetimin pёr tё mos e
pёrfshirёobjektin tek dallimet, tё cilat pёrmes diskriminimit modifikojnё rrёfimet, identitetet dhe
pёrvojat e kategorive tё veçanta; me kёto kategori identitare tё veçanta do tё merremi nё njё rast
tjetёr.
2. Biseda si akt shoqёror
Nё trajtimin tonё, ligjёruesi supozohet prej tё tjerёve se ka njё identitet tё qartё, pёr mё tepёr
pozicioni i tij ёshtё aktiv, pra identitetet aq sa pranohen po ashtu kundёrshtohen dhe diskutohen.
Pёrqёndrimi ynё tek ligjёrimi i njё personi ka tё bёjё me synimin pёr tё ndёrtuar njё referim tё qartё
me tё kaluarёn dhe tё tashmen nё nivelin personal tё rrёfimit, duke lejuar ritregimin, theksimin ndaj
njё ngjarjeje ose njё tjetёr, krahasime tё historive tё jetёs; ne kemi intervistuar dy vёllezёr, qё kanё
njё histori jete gati tё pёrbashkёt para dhe pas 1990, por bisedat e tyre nuk kanё karakteristika rrёfimi
dhe shpjegimi shumёtё ngjashme, megjithёse ёshtё ruajtur gati e njёjta strukturё e bisedёs. Nё
rrёfimet e mbledhura ka histori tё rrёfyera prej personash tё zgjedhur pёr tё zhvilluar biseda nё
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mёnyrё tё rastёsishme; intervistat mbajnё parasysh kohёn, variabёl ky i cili ka ndikimin e vet relativ
nё rrёfimin dhe rirrёfimin e sё kaluarёs dhe dimensionet e sё tashmes.
Biseda, nё kёtё kornizё arsyetimi, nuk ёshtё njё produkt apo shprehje individuale e pastёr, por
shfaqet si sociale pёr shumё arsye. Fillimisht kjo ndodh pёr shkak se ligjёrimi nё bisedё ёshtё
situativ, dhe kёtu marrim parasysh se gjatё bisedёs, nё materialin qё ne kemi grumbulluar, shfaqet
edhe identiteti i punёs i folёsit, i cili vendoset nё njё bashkёsi komplekse pёrmbajtjesh. Sё dyti,
ligjёrimi nё bisedё ёshtё social, pёr arsye se folёsi pёrdor njё gjuhё tё pёrbashkёt pёr komunitetin, ku
pёrfshihen assosacione dhe ide tё organizuara nё thelb. Njё arsye tjetёr ka tё bёjё me pёrmbajtjen
specifike me tё cilёn lidhet ligjёrimi nё bisedё. Ligjёruesi ka pёrgjegjёsinё pёr tё qenё i
qendrueshёm, si me karakteristikat e identitetit tё familjes sё gjerё, ashtu edhe me karakteristikat e
pёrgjithёshme mbi bazёn e tё cilave ai njihet e qё i atribuohen nga komuniteti ku bёn pjesё.
3. Trajektore biografike
Nё rrjedhёn e jetёs sё shumё shqiptarёve pas 1990 ka qenё shtruar problemi sesi do tё ndёrtonin tё
nesёrmen e jetёs sё tyre mbi ato burime qё dispononin-edukimin, kulturёn familjare, aftёsitё pёr t’u
pёrshtatur, gjuhёt e huaja qё njihnin e kёshtu me radhё.
Objektivi qendror nё kёtё kuadёr shqyrtimi tash paraqitet nё tre linja:
1. Mbi çfarё baze ёshtё ndёrtuar projekti pёr jetёn e tyre pas 1990 dhe roli i edukimit dhe
punёsimit nё kёtё projekt;
2. Çfarё faktorёsh(gjinorё, edukativё/socialё/kapitali ekonomik i familjes/pranimi i normave tё
komunitetit) kanё pёrcaktuar zgjedhjet dhe strukturёn e projektit tё jetёs sё tyre;
3. Çfarё kuptimi ka pasur pёr kёtё gjeneratё edukimi, puna, profesioni.
Disa faktorё tё tjerё, tё cilёt ne na rezultojnё si faktorё tё qendrueshёm qё kanё ndikuar nё projektet e
kёtyre njerёzve kanё qenё
1. Forma specifike tё anёtarёsisё nё komunitetin lokal,
2. Familja si strukturё qё drejton dhe modelon predispozitat e anёtarёve tё vet,
3. Gjinia.
Duke u mbёshtetur tek U. Beck (1993), nёnvizojmё se ndryshimi qё sjellin situatat me rrezik pёr
shoqёrinё duhet pasur parasysh edhe rastin e shoqёrisё shqiptare, por edhe pёr vetёprocesin qё ne po
e bёjmё objekt shqyrtimi.
Sipas mendimit tonё, çdo gjendje ndryshimi shoqёror shfaqet komplekse dhe ristrukturon
modelet e marrёdhёnieve tё njeriut me bashkёsinё, tёfqinjёsisё, miqёsitё, marrёdhёniet kulturore,
strukturёn ekonomike dhe sociale, klasat, format e familjes, tё prindёrimit, statusin gjinor,
profesionet, format ekonomike tё marrёdhёnieve, tregun e punёs.Individi nё kuadёr tёkёtyre
ndryshimeve shfaqet si njёsi riprodhuese e sociales nё botёn humane. Jashtё dhe brenda mjedisit tё tij
familjar, individi shfaqet si ndёrmjetёs midis mjeteve tё jetesёs sё vet qё siguron pёr shkak tё
edukimit, asaj qё ofron tregu, projektit tё vet pёr jetёn dhe realizohet bashkёveprimii tyre pёrmes
ndёrveprimit qёshfaqet natyrshёm.
Shoqёritё kanё evoluar, pikёrisht, mbi bazёn e raportit qё kanё zhvilluar mes individit dhe
modelit tё organizimit tё tyre.
Procesi i individualizimit ka zenё vend nё analizёn sociologjike si njё fushё mjaft e
rёndёsishme e kёrkimit shkencor. Ai ёshtё trajtuar nё kuadrin e pёrpjekjeve teorike tё ndryshme pёr
tё shpjeguar ndryshimin shoqёror nё vendet perёndimore me shfaqjen e industrializimit i cili nxiti
braktisjen e pikёpamjeve dhe praktikave tradicionale tё organizimit social nё format paraindustriale.
Nёse studimi ka nё fokus fenomenet e tranzicionit nga kёto forma paraindustriale drejt atyre
industriale dhe moderne, atёhere do tё ishte me interes ndriçimii kёtyre proceseve qё lidhen me
shfaqjen e grupeve tё reja sociale qё konkurrojnё pёr shpёrndarjen e pasurisё dhe fuqisё nё kuadrin e
pёrmbajtjeve tё reja shoqёrore dhe politike.
Ikja nga shoqёria tradicionale nuk ka tё bёjё vetёm me fushёn e strukturave dhe
marrёdhёnieve prodhuese; ajo ёshtё rrjedhojё edhe e ndryshimeve afatgjata lidhur me konceptet pёr
botёn, shoqёrinё dhe individin, ndryshime kёto tё lidhura dialektikisht me proceset e mёparshme. Nё
nivelin e koncepteve tё pёrgjithshme ndodhi zёvendёsimi i besimit fetar dhe plotfuqishmёrisё sё Zotit
me plotfuqishmёrinё e natyrёs dhe njeriut. Kur individ u çlirua nga pesha e shoqёrisё feudale dhe
besimit fetar, ai filloi tё mendojё jo vetёm pёr veten, por edhe pёr shoqёrinё, marrёdhёniet dhe
pozicionin e tij nё tё.
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Brenda kushtёzimeve tradicionale paraindustriale çёshtja e identitetit nuk gjykohej nё terma
tё karakteristikave, interesave, pikёpamjeve dhe praktikave vetёreferuese. Individi kuptohej mё
shume si pjesё e bashkёsive kolektive, e shtresave, kufizimeve pronёsore brenda tё cilave ai gjallonte
dhe qё ishte e pamundur qё tё kapёrceheshin pёr tё krijuar trajektore sociale specifike. Ky pozicion
shoqёror i pandryshueshёm ishte i sanksionuar dhe kontrollohej pёrmes vlerave dhe normave qё e
merrnin origjinёn tek besimi fetar, kanuni, traditat e kanonizuara, tё cilat legjitimonin
qendrueshmёrinё sociale dhe konsolidonin sjelljen e individit nё pёrputhje me to.
Pёrhapja e valёve tё demokracisё dhe prodhimit masiv, intensifikimi i ndarjes sё punёs
krijonte premisa pёr barazi tё individёve brenda njё hapёsire pa kufizime klasore dhe sociale, e pёr
mё tepёr lejonte lёvizshmёrinё sociale dhe e ndante shoqёrinё nё pjesёza autonome dhe tё veçanta,
pikёrisht nё individё me cilёsi tё tilla. Ky ёshtё njё proces i gjatё, edhe sipas E. Durkheim, i kalimit
nga tradita paraindustriale dhe jo vetёm ajo, tek krijimi i traditёs borgjeze e liberale.
Mbёshtetur tek materiali qё kemi shqyrtuar pёr kёtё punim, i cili ka rreth rregjistrim me zё
dhe figurё pёr disa intervista, ne jemi pёrqendruar tek pikёpamja e shprehur nga vetё subjektet dhe
çёshtje paraqiten si mё poshtё:
Çfarё ndikimi ka pasur origjina familjare nё profesionet e fituara para dhe pas 1990?
A ka pasur forma kolektive tё pёrkatёsisё qё e kanё humbur ndikimin e tyre nё projektet e
jetёs sё individёve tё intervistuar?
Si ta kuptojmё individualitetin nё njё bashkёsi sociale si Korça, edhe duke u mbёshtetur nё
kornizёn teorike tё paraqitur mё parё?
Mё tej, ne na duhet t’u referohemi dy rasteve me qёllim qё tё paraqesim gjetjet themelore tё
kёrkimit tonё: sa kohё projektet pёr jetёn nё bashkёsinё e studiuar janё ndikuar nga korniza
tradicionale e orientimit, sidomos familja dhe komuniteti lokal, ato kanё vazhduar tё luajnё rol
jetёsor pёr tё ndёrtuar projekte nё jetёn e individёve. Edhe kur ka pasur mundёsi pёr tё ndёrtuar
projekte individuale pёr jetёn, ato duhet tё lidhen me hapёsirёn e lejuar prej pёrcaktimeve kolektive
si familja, bashkёsia komunitare.
Individin e parё e kemipёrcaktuar me emrin“Jorgji”, ndёrsa tё dytin “Pano”, renditja shfaq
faktin qё Jorgji ёshtё vёllai mё i madh dhe Pano-vёllai i dytё, nё njё familje qё ka edhe vajza.
“Jorgji”: Gjithё Voskopoja ka qenё arsimdashёse; pёr prikё vajzave u jepej tokё...Ajo
s’tregohet, pse kemi shkuar nё Lubonjё, pёr njё mushkё kemi shkuar ne Lubonjё.
Jorgji ёshtё 55 vjeç, me edukim universitar tё kryer para viteve 1990, me detyra tё nivelit tё
mesёm nё administratё deri nga viti 1992, mё pas u mor pak kohё me punё tё ndryshme, ndёrsa pas
1994 filloi biznesin e mermerit me vёllanё e vet, punuan sё bashku dhe vazhdojnё tё punojnё, sepse
familja e ka traditё harmoninё midis vёllezёrve. I pari nga vёllezёrit trashёgonte pasurinё, sipas tij, e
pёr kёtё arsye sot njerёzit kanё mosmarrёveshje pёr ndarjen e pronёs. Ndёrsa nё familjen e tyre ёshyё
respektuar puna dhe e drejta pёr tё jetuar mё vete.
Jorgji: Nё familjen tonё, edhe nё Voskopojё, edhe nё Korçё, vёllezёrit jetonin nё shtёpi me
hyrje tё veçanta.
Pёrkundёr shumё pёrbёrёsve nё rrjedhёn e jetёs, subjekti zgjedh edhe nё rastin e parё, edhe nё
tё dytin tё pёrzgjedhё pjesё tё veçanta tё saj; pёrzgjedhja specifike dhe strukturimi i kёtyre
pёrbёrёsve pёrmes ligjёrimit nga subjekti na ofron ne mundёsinё tё kuptojmё mёnyrёn vetjake sesi
subjekti klasifikon dhe pёrzgjedh nёbiografinё e vet pёrvojat e veta, por edhe orientimet e mundshme
nё botёn sociale ku bёn pjesё.
Jorgji nuk flet pёr shkollimin e vet, ka pёrfunduar ekonomi financё, e cila i duhet mё shumё
tash qё biznesi ka nevojё pёr shumё kujdes dhe dije; flet me shumё pasion pёr tё kaluarёn dhe tё
parёt e vet, ka kryer dhe kёrkime e lexime tё shumta, dhe shpjegon me shumё tё dhёna idetё e veta
pёr Voskopojёn dhe origjinёn e pjesёs nga babaii gjyshit, i cili ka pasur pёrcaktimin “myzeqar”, pёr
shkak tё origjinёs sё tij, nga bregu. Flet gjithashtu pёr ikjen e tё vёllait nё Greqi. Vёllai ёshtё larguar
nё mёnyrё jo tё rregullt, e kjo nuk ka qenё e lehtё. Mё pas, pati njё ndarje detyrash: i madhi do tё
kujdesej pёr prindёrit, i vogli do tё punonte nё mёnyrё qё tё krijonte mundёsi pёr tё jetuar mё mirё.
Profesionin pёr tё punuar mermerin e mёsoi duke parё tё vёllanё e vogёl, sepse i vinte doresh,
çfarёdo pune qё tё dilte, vёllai i madh kishte dhuntinё ta kryente.
Projekti i vёllait tё madh ishte tё punonte nё administratё sёbashku me bashkёshorten, por
nuk ndodhi tё realizohej ky projekt pёr shkak tё ndryshimeve tё thella nё Shqipёri dhe mundёsisё qё
u krijua nga profesioni qё filloi vёllai i dytё nё Greqi dhe qё krijoi kushte pёr t’u punёsuar tё dy
136

familjet e tyre. Flet pёr dёshirёn e vёllait tё vogёl pёr tё bёrё dhurata me natyrё fetare, pёr shkak se
ka pasur probleme shёndeti nё familje. Nё familje pas 1945, por sidomos pas 1960 nuk ka pasur
nxitje pёr t’u marrё me tregёti, pёr shkak tё sistemit, prandaj nuk fituan shumё zotёsi pёrmes
transmetimit tё traditёs nga gjenerata mё e vjetёr tek gjeneratat e reja.
Nё kёtё kontekst zhvillimesh, qyteti nuk ka ndonjё rёndёsi pёr profesionet e tyre; ai fiton
tjetёr vlerёsim, pas ndryshimeve tё 1990, kur pozicioni i Korçёs ka ndihmuar lёvizjen, zhvillimin e
biznesit, sepse Korça ka mundёsi komunikimi si nyje ekonomike dhe komunikimi, po aq me
Selanikun, sa edhe me Tiranёn. Nё kёtё kontekst ndryshimesh shfaqen aftёsitё sado tё fjetura tё
trashёguara nga tё parёt e tyre pёr tregёti dhe menaxhim biznesi.
Jorgji kёmbёngul: Ne nuk trashёguam gjё nga e kaluara...
Pra, ky reflektim i subjektit nё tregimin e tij pёr tё paraqitur pjesё tё ndryshme tё jetёs sё vet tё
kombinuar me karakteristika tё trashёguara nga familja, me ngjarje tё cilat dёshmojnё se kanё pasur
nё traditёn e familjes zotёsinё, zbatimin e rregullave tё lojёs nё tregёti, respektimin e ligjit, mbajtjen
e pёrgjegjёsisё pёr dёshtimet nё tregёti, e kёshtu me radhё, tregojnё pikёpamjet e rrёfyesit, si e ka
ndёrtuar identitetin e vet, vendimet qё ka marrё, sigurisht dhe orientimin e tij nё botёn sociale; pёr
mё tepёr vlerёson evoluimin e situatёs ku gjendet ai, familja e vet nukleare dhe jo vetёm ajo, por
edhe familja e vёllait, krejt ndryshe nga situatat e mёparshme tё punёs dhe profesionit. Ai ёshtё i
kёnaqur tashme pёr orientimet profesionale dhe zgjedhjet nё biznes qё ka bёrё mbёshtetur tek
njohuritё dhe pёrvoja e fituar gjatё kohёs qё ngritёn dhe lulёzuan biznesin e tyre; kapitali social
(lidhjet dhe pavarёsia nё zhvillimin e biznesit) qё zotёrojnё i ka dhёnё biznesit tё tyre natyrё
familjare, aty janё punёsuar jo vetёm gjenerata e parё e themeluesve tё biznesit , por edhe gjeneratat
e dytё pas tyre.
Pano: Familja ёshtё treçerek nga Voskopoja dhe njёçerek nga Vlora.
Pano ёshtё 49 vjeç, ka lindur nё Korçё, janё dy vёllezёr dhe njё motёr, kanё pasur njё traditё shumё
tё qendrueshme nё tregёti, qё nis nga shekulli i 18-tё dhe vazhdon deri nё vitet 1960 tё shekullit tё
20-tё. Pas njё shkёputjeje tё detyruar, pas viteve 1990, tё dy vёllezёrit i drejtohen profesionit tё
trashёguar nga tё parёt e tyre. Babai i tyre ka punuar mekanik e shofer, pas shtetёzimit tё njё parku
makinash me tё cilat zhvillonin tregёti tё brendshme pas 1945, mё shumё nё lёvizje dhe tregёtim
mallrash si vaji, kripa nga Vlora nё Korçё dhe nё tё kundёrt çonin fasule dhe fshesa. Filloi tё
studionte inxhinieri mekanike, pёr tё respektuar traditёn e familjes, por nuk e pёrfundoi pёr shkak tё
ndryshimit tё sistemit. U largua nё drejtim tё Greqisё pas 1991, punoi deri nё vitin 1994 nё njё
fabrikё mermeri, ku kishte pozicione drejtuese, pёr shkak tё vullnetit pёr tё punuar, sipas intervistёs,
“edhe 24 orё tё mund tё punoja do tё punoja”. Pas 1994 u kthye nё Shqipёri, ku vazhdoi tё punojё
mermerin. Biznesi ka si objekt mermerin, por edhe tregёtinё e mallrave hidrosanitare, produkteve
elektrike, etj. Ёshtё i shkathёt, dhe jep si mbёshtetje pёr veprimtarinё e vet shprehjen qё e ka mёsuar
nё familjen e vet, “i madhi bёn ligjin, i vogli bёn tregёtinё”.
Rrёfimi na dёshmon edhe ndikimin e origjinёs sё prindёrve, sidomos tё tё parёve nё Voskopojё nga
nёna, tё cilёt Pano ka menduar si mёnyrё pёr t’i nderuar njё varr monumental mermeri, tё cilin e ka
vendosur pikёrisht tek varri mё i vjetёr i identifikuar i tё parёve tё vet. Tregimi i tij ka ngjyra
fantastike dhe hiperbolizuese kur flet pёr tё parёt e vet.
Pёr punёn ai flet me shumё vlerёsim, ёshtё ai qё lёviz pёr t’i dhёnё frymmarrje biznesit duke
pёrcaktuar se 150 vjet mё parё kishte vёshtirёsi nё gjetjen e mallit, ndёrsa tash ka vёshtirёsi nё
tregёtimin e tij. Na duhet tё vlerёsojmё se si pjesё e identetit tё punёs tё vёllait tё dytё ёshtё
bashkёpunimi me partnerё tё ndryshёm tregёtarё, nga rajone tё ndryshme tё botёs, por sidomos duket
orientimi i kёrkimit tё mallrave nё tregjet lindore: Kinё, Malajzi; pёr shkak tё kёsaj natyre qё ka
marrё tregёtia e tyre, ka dalё nevoja tё mёsohen gjuhё tё huaja, tё cilat para 1990 nuk lejohej tё
studioheshin, bile greqishtja edhe si gjuhё e tregёtisё pёr shumё kohё, njihej mirё nga gjeneratat e
vjetra, por nuk pёrdorej pёr komunikim nё familje, pёr shkaqe tё jashtme sociale; ai njeh greqishten,
pak gjuhёn kineze dhe e quan humbje qё nuk ka mёsuar gjuhё tё huaja mё herёt.
Duke vlerёsuar karakteristikat bazё tё identetit tё ligjёruesve dhe formatimin e jetёs qё ata
kanё pasur nёnvizojmё se familja dhe tiparet e saj historike kanё ndikuar fuqishёm nё projektet e
tyre.
Nё rastin e parё rikonstruksioni i biografisё nga Jorgji nё thelb ka pyetjen “Kush jam” qё ka
rezultuar tё jetё njё projekt i vёshtirё nё realizim. Pёrgjigjet qё janё dhёnё kanё tё bёjnё shumё me
familjen dhe mё pak me atё vetё, gjithsesi. Domosdoshmёria e dimensionit personal zvogёlohet
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pёrballё problemeve tё punёs apo biznesit mё vonё, por edhe tё planeve apo strategjive kolektive a
familjare. Nё ligjёrimin e Jorgjit nevoja pёr pavarёsi ka tё bёjё pak me ndёrtimin e autonomisё sё
subjektit, mё shumё shfaqet si marrёdhёnie e barazisё dhe plotёsimit bazuar nё ndёrvarёsinё
ekonomike dhe kontributin brenda tё ardhurave tё familjes.
Pёr Panon familja mё shumё konstrukton hapёsirёn e transmetimit tё kapitalit kulturor midis
gjeneratave dhe ofron rregullat qё fitojnё funksione tё parakushteve pёr njohjen dhe suksesin social.
Mbi bazёn e sigurimit tё mirёqenies Pano pёrcakton edhe identetin e tij, ashtu edhe projektin e jetёs
sё vet, bazuar nё imperativёt familjarё, tё cilat duket se janё bёrё pjesё e shoqёrizimit tё tij nё mёnyrё
tё natyrshme, pa u imonuar nga familja; kushtёzime mё shumё ka pasur tё natyrёs sociale sё jashtmi,
sidomos para 1990.
Biznesi fillestar qё vazhdon tё rezistojё tregon lidhjen e tё dy vёllezёrve me shtёpinё si
konstruksion jo vetёm shpirtёror, kulturor, por edhe material. Kapaciteti pёr tё artikuluar projekte tё
individualizuara tё realizueshme lidhet me aftёsinё e tyre pёr vetёreferencё dhe vetёreflektim.
Artikulimi i projekteve individuale pёr jetёn mund tё realizohen vetёm pёrmes llogaritjeve tё sakta,
gjetjes sё mёnyrave pёr tё kapёrcyer detyrimeve tё imponuara nga forma kolektive tё bashkёjetesёs
nё komunitete apo tё ligjit.
Transformi dhe progresi i shoqёrisё shqiptare drejt shoqёrisё qё respekton rrugёt dhe mjetet e
pranuara formale dhe sociale pёr mirёqёnien materiale dhe kulturore tё individёve, natyrisht nё
kuadrin e njё sistemi demokratik, qoftё edhe me probleme tё thella si ёshtё demokracia shqiptare, do
tё bёhej e mundur pёrmes konstruktimit tё marrёdhёnieve intensive interkulturore midis bashkёsive,
brenda hapёsirave sociale ku kombinohen pёrbёrёs tradicionalё dhe modernё, tё cilёt i japin tipare
origjinale procesit tё zhvillimit kompleks drejt modernitetit .
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Abstract
The paper has focused on the way the ballads have been studied since the first times of the scientific
studies up to now. A description of the main influence in the study of folklore, and in particular in the
study of the ballad, is the romantic school. Especially in Balcan peninsula it remains alive even
today. Which is positiv and negativ indication in ballad studies, that‘s what the paper pretend to show
up. An evidence of the affiliation of the motives collocated according to the similarities with the
region and the continent indicates more clearly the position of the albanian ballad in the regional
context, and beyond. Especially in focus is an evidece between albanian and greek motifs.
Περίληψη
Η εργασία έχει επικεντρωθεί στον τρόπο με το οποίο οι μπαλάντες έχουν μελετηθεί από τις πρώτες
επιστημονικές μελέτες μέχρι σήμερα. Μια περιγραφή της κύριας επιρροής στη μελέτη της λαϊκής
τέχνης, και ειδικότερα στη μελέτη της μπαλάντας, είναι η ρομαντική σχολή. Ειδικά στη Βαλκανική
χερσόνησο παραμένει ζωντανή ακόμα και σήμερα. Ποιες είναι οι θετικες και οι αρνητικες ένδειξεις
σε μελέτες μπαλάντας, αυτό είναι το ζητούμενο της εργασίας. Η απόδειξη της ασφάλισης των
κινήτρων ομαδοποιούνται ανάλογα με τις ομοιότητες με την περιοχή και την ήπειρο δείχνοντας
σαφέστερα τη θέση της αλβανικής μπαλάντας σε περιφερειακό επίπεδο, και όχι μόνο. Στην ουσία
είναι ένα τεκμίριο μεταξύ Αλβανικών και Ελληνικών μοτίβων.
Përmbledhja
Mbledhja e folklorit përkon me romantizmin evropian. Edhe studimet për folklorin datojnë gjatë
periudhës romantike. Folklori si shkencë nisi të zhvillohej pikërisht gjatë kësaj periudhe. Këto janë
disa nga ndikimet pozitive që ka pasur romantizmi në mbledhjen dhe studimin e folklorit edhe në
vendet ballkanike.
Romantizmi përkon me krijimin e shteteve kombëtare dhe me rivlerësimin e ndjenjave kombëtare,
deri në ekstremizimin e tyre. Në Ballkan u shfaq në një mënyrë më të dukshme tendenca nacionaliste
në studimet për folklorin. Duke dashur të evidentojnë vjetërsinë, origjinalitetin dhe epërsinë e
trashëgimisë kulturore të popujve të tyre, studjuesit u përfshinë nga një garë që i kapërceu kufijtë e
shkencës.
Në këtë trajtim kemi shqyrtuar baldën e murimit dhe të vëllait të vdekur, parë në optikën e studimeve
që nxisin epërsinë nacionale. Sa shumë rëndësi u është dhënë dallimeve dhe sa pak rëndësi u është
dhënë bashkëpërkimeve në variantet shqiptare dhe greke.
A duhet marrë si e mirëqenë shkolla romantike në studimet e sotme për folklorin, apo duhet parë me
skepticizëm? Një rishikim i kësaj shkolle është propozuar përpara tri dekadash nga studjuesit më në
zë të folklorit në botë. Edhe në rajon vitet e fundit qasja ndaj folklorit e ka anashkaluar “sindromën”
nacionaliste. Studimet janë bërë në një masë të madhe në një shekull e gjysmë dhe do të duhet ende
shumë kohë për të ndryshuar raportin. Qasja në studimet krahasuese për folklorin duhet të dominohet
nga paanësia shkencore dhe jo nga tendenca për të glorifikuar trashëgimitë kombëtare.
***
Rreth dy shekuj më parë interesi për epopetë kombëtare u shtrua gati si imperativ kategorik në
radhët e elitave kulturore të vendeve të Evropës. Koha e krijimit të shteteve kombëtare, theksi që
vihej tek gjuha dhe tek kultura e çdo kombi, e bëri Romantizmin Evropian një promovues të epeve
dhe sagave. Ethja për të “shpikur” saga, edhe kur ato nuk ekzistonin ishte në fakt një rezultante që
nxorri në sipërfaqe shumë legjenda të fjetura e të vjetra ndër popujt evropianë. Edhe ndër shqiptarë
përpjekjet për të botuar epopenë kombëtare patën rezultatet e veta.
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Entuziazmi që shkaktoi skocezi Xhejms Makferson (James Macpherson, 1736-1796) me “hilen” e tij
të “zbulimit” të fragmenteve nga poezia e lashtë mbledhur në malësitë e Skocisë, sikur i vuri në garë
shkrimtarët dhe studiuesit e kohës në kontinent, në një garë që zgjati afërsisht një shekull. Shtirja e
gjoja përkthimit të poemave epike kelte të kalorësit dhe rapsodit legjendar Osian (Ossian), mbase nuk
ishte një akt i ndershëm në vetvete. Por ishte një nxitës i mrekullueshëm për mbarë Romantizmin
Europian.
Pasioni për të kërkuar, shfaqur dhe rivlerësuar letërsinë gojore e shoqëroi jetën kulturore të një
shekulli me një prurje mjaft të madhe dhe u dha dorë shkrimtarëve për hapësira të reja, ndoshta të
paimagjinuara deri atëherë.
Johan Volfgang fon Gëte (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) qe adhurues i madh i poezisë
“osianike”. Dhe po kështu shkrimtarë e poetë nga më të mëdhenjtë në Europë. Një paralele ishte edhe
Gavril Dara i Riu, i cili teksa publikonte “Këngën e sprasme të Balës” pohonte se kishte njohur në
përmbledhjen me këngë popullore të të gjyshit të tij, fragmente nga një poemë e lashtë epike
shqiptare e një rapsodi malësor që quhej Balë.
Figurat më të spikatura të Rilindjes Shqiptare u morën me këtë “detyrë” të shtruar tashmë për
përmbushje përpara tyre. Përpjekjet e bëra nga thuajse çdo autor i Rilindjes për të nxjerrë në pah
vlerat e kombit të vet konverguan në një prurje mjaft të madhe dhe në botime të posaçme, që sot janë
bazat e referencës së çdo studiuesi serioz që merret me kulturën popullore.
De Rada me ndihmesën dhe “netëorkun” që krijoi nëpërmjet letërkëmbimeve e lidhjeve direkte me
figurat më të spikatura shqiptare e evropiane të albanaologjisë në shekullin e nëntëmbëdhjetë,
padyshim që renditet ndër pionierët për punën e tij të madhe në lidhje me rivlerësimin dhe botimin e
lëndës folklorike. Emri i tij shfaqet si katalizator, siç do ta përshkruajë Robert Elsie 56 një shekull më
vonë.
De Rada mbajti lidhje me Thimi Mitkon (1820-1890), me Zef Jubanin (1818-1880), me Sami
Frashërin (1850-1904) dhe me Dora D’Istrian (1828-1888). Ai ishte gjithashtu në kontakt me
studiues të tjerë, të huaj të interesuar për Shqipërinë. Pak dekada pas publikimit dhe suksesit të
“Këngëve të Milosaos”, poemës së tij që është e krahasueshme me romanin në vargje ndër letërsitë e
mëdha të kohës, De Rada publikoi në Napoli “Lashtësia e kombit shqiptar dhe afëria e tij me grekët e
latinët” më 1864 (Antichita della nazione Albanese e sua affinita con gli Elleni e i Latini). Dhe më
1866 botoi në Firence “Rapsodi nga një poemë shqiptare të mbledhura nga ngulimet e krahinës së
Napolit” (Rapsodie d’un poema Albanese rçolte nelle collonie del Napoletano).
Botimet e para të varianteve të këngëve popullore shqiptare i përkasin Thimi Mitkos si mbledhës dhe
sistemues, në përmbledhjen e tij “Bleta shqiptare” 57. Më pas s’mund të lihen pa përmendur përpjekjet
e fretërve françeskanë dhe rezultatet që përfunduan me botimin e “Visareve të Kombit”. Emrat e
Donat Kurtit, Bernardin Palajt, Gjergj Fishtës, Ernest Koliqit zënë kryet e vendit për sa i përket
mbledhjes dhe publikimit të foklorit shqiptar, e midis kësaj lënde edhe të varinteve të baladave.
Një brez tjetër, që spikati tashmë shumë më tepër në studimin dhe krahasimin e lëndës folklorike
shqiptare është ai i Eqerem Çabejt, Aleks Budës, Idriz Ajetit deri tek Rexhep Qosja.
Studiues si Qemal Haxhihasani, Zihni Sako, Vili Kamsi, Jorgo Panajoti, Gjergj Zheji, Mark Tirta
fiksohen më dukshëm sepse merren të paktën një herë drejtpërdrejt me baladën e murimit ndër
shqiptarë.
Nuk mbeten pas edhe shkrimtarët e spikatur si Ismail Kadare e Fatos Arapi, të cilët dalin edhe me
monografi studimesh të posaçme për folklorin, e që merren jo pak me baladën e murimit. Pa kaluar
tek vepra e tyre, sidomos e Kadaresë, e cila shquhet për rimarrjen e motivit të flijimit, në një rast për
urë dhe simbolikisht në kështjellë në rastin tjetër.
Ndërsa Anton Papleka e Sadri Fetiu në botimet e tyre hyjnë më thellë dhe ndriçojnë në një mënyrë
më të plotë vetë baladën e murimit.
Shkolla romantike shqiptare
Është e gjithëpranuar ideja se shkolla romantike shqiptare shënon një hop në mendësinë kombëtare
shqiptare dhe se ajo i “detyroi” shkrimtarët për të bërë një shmangie estetike, pikërisht për të qenë së
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pari në shërbim të interesave kombëtare. Studjuesi Sabri Hamiti 58 shprehet kështu për romantizmin,
teksa i merr në shqyrtim shkollat letrare shqiptare:
Letërsia romantike shqiptare është e lidhur përgjithnjë me Rilindjen Kombëtare si lëvizje
kulturore për të krijuar kombin. Prandaj, edhe diskursi i saj letrar thuret në dy rrafshe, në
rrafshin personal e në rrafshin kolektiv. Edhe më, ligjërimi i detyrohet shumë qëllimit dhe
funksionit të tekstit.
Shkrimtarët romantikë religjionin e kanë si frymë personale, por jo format biblike si model
stilistik apo parabazë tematik. Në shkollën romantike tematika kolektive nacionale zbulohet
duke shkuar në histori, për të zbuluar heroin nacional – Skënderbeun. Po kështu, paralelisht
me këtë, zhvillohen tematikat individuale, personale, gati në nivel të entuziazmit për zbulimin
e subjektivitetit. Në të dy degëzimet e mëdha tematike forcohet kodi i letërsisë gojore në nivel
figurash, temash e ligjërimesh.
Format zotëruese letrare janë lirika shumë e personalizuar, poema me pretendime
sintetizuese dhe poema me fuqi narrative e argument heroik, me pretendim për t’u zhvilluar
në epope nacionale.
Në këtë shkollë letrare teksti merr karakterin e himnizimit, qoftë për shpërthimet personale,
qoftë për projeksionet e mëdha nacionale.
Parë në krahasim me fqinjët dhe letërsitë e tjera evropaine, romantizmi shqiptar zgjati më shumë dhe
pati disa specifika kombëtare. “Shpirti karakteristik i nacionalizmit romantik të shekullit të
nëntëmbëdhjetë në letërsinë shqiptare mbeti në vend edhe pasi vendi fitoi pavarësinë më 1912. Në të
vërtetë zhanret mbijetuan edhe për gati dy dekada, deri më 1930, në një kohë kur pjesa tjetër e
Evropës kishin harruar ekzistencën e këtij romantizmi” 59, shprehet Robert Elsie, duke iu referuar
kësaj rryme në letërsinë shqipe. Por në këtë trajtim na intereson mënyra se si u trajtua folklori. Ashtu
si në vendet fqinje, autorët më në zë të letërsisë u bënë edhe zëdhënës të folklorit dhe të studimeve
për folklorin. Më sipër përmendëm studjuesit që u morën në vite me folklorin. Por duhet thënë se
gjatë gjithë historisë së mbledhjes dhe studimit të tij, ka dominuar një qasje kryesisht kombëtare.
Edhe studjuesit e tjerë ballkanas, edhe shqiptarët, duket se anashkalojnë herë pa dashje e herë me
vetëdije, çështjen e objektivitetit shkencor. Është me interes të shihen gjithë studimet e bëra në
harkun e një shekulli e gjysmë, për bashkëpërkimet dhe dallimet në dy balada të mirënjohura në tërë
hapësirën ballakanike: baladën e murimit dhe baladën e vëllait të vdekur.
Rëndom për këto balada fokusi i studjuesve përqendrohet tek origjina dhe jo tek ngjashmëritë. Secili
komb pretendon të jetë vendi i burimit të motiveve dhe grekët e shqiptarët duket se janë rivalët më të
mëdhenj. Variantet e këngëve shqiptare kanë qenë thuajse të munguara dhe kështu ato shpesh janë
anashkaluar në shqyrtim. Por pas çdo botimi në lidhje me këto dy balada, studjuesit kanë pasur
kundërpërgjigje. Deri në fillim të viteve ’90 trajtimi i këngëve popullore dhe baladave në studimet
shqiptare ka qenë i drejtuar nga argumenti i lashtësisë dhe përkatësisë së secilit motiv. Në studimet
shqiptare del në sipërfaqe kohë pas kohe kundërpërgjigja ndaj trajtimeve me frymë të spikatur
kombëtare të fqinjëve.
Studiuesit që janë marrë me baladën e murimit në rajonin e Ballkanit kanë pasur gjithmonë në dorë
një variant të botuar herët nga Vuk Karaxhiç për murimin në kështjellën e Shkodrës. Ashtu sikurse
shprehet A. Klosi 60 i cili i referohet Z. Kostantinoviçit, balada “Ndërtimi i kalasë së Shkodrës”
mendohet t’i ketë mbërritur Gëtes në vitin 1824, nëpërmjet Jakob Grimit, i cili e kishte përkthyer nga
përmbledhja e Karaxhiçit. Studiuesi Zihni Sako saktëson se kërkimet shqiptare për baladën e murimit
kanë nisur pikërisht në vitet 1868-1978 nga Thimi Mitkoja, ashtu si edhe dokumentimet e saj në
“Bleta shqiptare”.
Deri në vitin 1965 janë regjistruar tekste (nga të cilat 22 inçizuar; 19 për kala dhe 13 për ura) në 150
qendra të banuara. Nga analiza e këtyre teksteve rezulton se më tepër balada shtjellohet për kala e
58

Sabri Hamiti, Letërsia filobiblike,Letërsia romantike,Vepra letrare 7, Faik Konica, Prishtinë, 2002
Robert Elsie, marrë nga parathënia e botimit dygjuhësh i cili mund të gjendet online në faqen zyrtare të
përkthyesit
e studiuesit: Migjeni (Millosh Gjergj Nikolla). Free Verses. A bilingual edition translated from the Albanian
and introduced by Robert Elsie.Dukagjini Balkan Books Dukagjini, Peja 2001.
60
Ardian Klosi, “Mitologjia në veprën letrare”, “Nëntori”, nr.1, 1991, Tiranë.
59

141

ura, kurse numri i baladave për kisha është relativisht i vogël. Në motërzimet e zonave veriore, në
qendër të vëmendjes është Kalaja e Shkodrës. Në rajonet kufitare me Greqinë balada shfaqet në
variantet për murimin në urë. Duke dashur të evidentojnë përkatësinë shqiptare të saj, studjuesit
shqiptarë u referohen fort edhe të dhënave nga fusha të tjera, si historia e arkeologjia. Folkloristi
Zihni Sako 61 shprehet për origjinën shqiptare të baladës. Ai i referohet Tuqididit për fiset që banonin
në këto rajone dhe për gjuhën e tyre barbare. Ura e Artës ndodhej në një rajon ku banonin në masë
shqiptarë dhe në vitet 1602-1606, kohë kur ajo u ndërtua, zotërues të këtij territori rezultojnë të kenë
qenë familje shqiptare, sipas studjuesit.
Variantet greke. Kënga e gruas së muruar haset në tërë territorin grek. Të bën përshtypje fakti që ajo
ruhet njëlloj si në brendësi të vendit, ashtu edhe në kufi, edhe në zonat të izoluara ishullore, por edhe
në diasporën greke në Azinë ë vogël. Mihail Arnaudov 62, është ndër të paktët që ka bërë një
sistematizimim të varianteve ballakanike, ku për nga shumësia spikatin variantet greke. Ndër
variantet më të hershme të botuara, ai përmend ato të Gustav Majerit, Indogermanische Forschungen
V (1985), Anzinger, mbledhur në Peloponez. Pastaj një variant në Patra më 1887. Arnaudov paraqet
më shumë se 14 variante të mbledhura në tërë Greqinë, në fund të shekullit të 19-të dhe në fillim të
shekullit të XX.
Ndërsa për baladën e vëllait të vdekur konkurrenca për origjinën nuk duket kaq e fortë, por ajo
zhvendoset nga krahasimi mes varianteve ballkanike në krahasimin me variantet europiane. Por edhe
në studimin e saj dominon qasja romantike.
Në pjesën tjetër të Europës, balada për ringjalljen e burrit të vdekur njihet si motivi i Lenorës, që kur
më 1773, poeti lirik gjerman, Gotfrid August Byrger botoi baladën mbresëlënëse” Lenore”, bazuar në
një motiv popullor shumë të njohur në kontinent. Një djalë dhe një vajzë dashurohen dhe vendosin të
martohen. Mirëpo djali duhet të shkojë në luftë, papritur. Vajtimi i vajzës dhe kërkimi i saj e ngrenë
nga varri burrin.
Përgjithësisht ruhet nga studiesit ballkanas një ndarje me dy variante për baladën. Në tipin e parë
futen ato balada ku marrëdhënia nënë-bir është kryesorja dhe në tipin e dytë futen ato balada ku i
jepet më shumë rëndësi marrëdhënies vëlla-motër. Rumunët dhe grekët kanë më të përhapur vriantin
e parë, serbokroatët kanë variantin e dytë. Ndërsa shqiptarët dhe bullgarët i kanë të dy variantet.
Një nga studiuesit që është marrë më thellësisht me këtë baladë është Ivan D. Shishmanov 63. Ai
shprehet:
“Ky ndryshim është aq i rëndësishëm, sa me të drejtë mund të quhet parimi ndarës”. Ai shprehet se
kjo e bën të domosdoshëm për studiuesit të hetojnë se si ka qenë e mundur që nëna dhe motra të
shkëmbejnë rrënjësisht rolet e tyre. Shishmanov merret gjatë edhe me marrëdhënien e këtij motivi me
atë të Lenorës.
Por për të dyja baladat duket se asnjëra palë nga studjuesit ballkanas nuk ka pasur të drejtë. Motivi i
murimit është i përbotshëm dhe së fundi me studimet thuajse shteruese që i janë bërë baladës së
murimit, është e qartë se ajo ka shtegtuar nga India drejt Ballkanit nëpërmjet ciganëve 64.
Kurse për motivin e vëllait të vdekur studjuesit kanë pohuar edhe më parë se ai është i pranishëm në
pjesën tjetër të kontinentit, me një transformim, ku nuk del më vëllai, por i dashuri i vdekur.
Shkolla romatike dhe evolucioniste dhe studimet për folklorin
Këto dy shkolla kanë një influencë të thellë në mënyrën se si studiohet letërsia gojore. Teoritë
romantike dhe evolucioniste nuk kanë gjetur mbështetës vetëm në radhët e studjuesve të fushës, por
edhe më përtej, tek njerëz të interesuar rreth çështjeve të letërsisë gojore.
Një nga qasjet, ajo evolucioniste, bazohet tek ideja se shoqëritë zhvillohen duke mbartur, gjithsesi me
vete shtresa të mbijetuara të së kaluarës së tyre. Romantizmi europian i shekujve të 18-të dhe të 19-të
mund të jetë një mënyrë për të treguar këtë tip zhvillimi, një epokë që përfshin në vetvete sa të
kaluarën, aq edhe bashkëkohësinë, në kohën kur dominoi.
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Nacionalizmi romantik 65 ishte një trashëgim nga e shkuara, i rimarrë në kohën e romatizmit dhe që
ndikoi së tepërmi në Europë e Ballkan në dy shekujt që përmendëm. Kjo traditë intelektuale pati një
ndikim mjaft të fortë në studimet që u quajtën të folklorit, ose me emërtime të tjera. Dhe sidomos në
mënyrën se si u konceptua poezia orale.
Një bërthamë kryesore e konceptimit të romantizmit si rrymë është theksimi i ndjenjave, ekspresionit,
anës emocionale të artit dhe gjenisë së artisitit, gjithashtu.
Ky perceptim nuk i ngjante perceptimit të mëparshëm kur theksi i vihej publikut dhe mecenatit, më
shumë sesa vetë artistit. Dhe analiza e artit bazohej në relacionin me publikun. Në periudhën
romatike është poeti që ka frerët e çdo gjëje, është ai që vendos për formën dhe për përmbajtjen, në
mënyrën më spontane të mundshme. Kësisoj ishte e natyrshme që poezia të kundrohej si diçka
natyrale dhe institktive. Krejt në këndvështrim të shmangur nga klasicizmi perceptimi për artin dhe
gjykimi për të, ndryshoi.
Kjo qasje e re solli një ndryshim paralel në shumë teori studimi. Ndoshta Rusoi mund të ketë qenë
një pararendës i kthimit në natyrë me teoritë e tij të edukimit përmes natyrës. Raporti natyrë-art pati
një zinxhir pasojash. Qasjet e reja të romatizmit vunë përballë shumë më tepër se artin dhe objektin e
tij, shumë më tepër se mënyrën e studimit të artit. Ato përmbysën edhe raportet shoqëri individ.
Duke i dhënë prioritet individit, si të tillë, si një braktisës i rregullave, normave dhe kodeve sociale të
vendosura. Arratisja në natyrë, ishte në fakt ikje nga jeta sociale, në një interpretim më të gjerë sesa
në kontekstin e artit.
Rivlerësimi i traditës, i asaj çka ishte rurale, e përbashkët, komunale dhe risjellja e saj në kohën kur
romantizmi po e bënte modë të artit natyrën, solli shumë ndryshime edhe në mënyrën se si u pa
folklori.
Përpara studjuesve të folklorit u shfaq përpalsja individuale-komune dhe cila ka qenë zanafilla e
krijimit në këngët popullore dhe baladat. Por është e rëndësishme të shihet se studimet duheshin
mbështetur shumë më tepër në faktet, sesa në frymën e romantizmit.
Tjetër gjë është një lëvizje intelektuale dhe kulturore dhe tjetër gjë janë studimet e pandikuara nga
fryma historike e kohës. Parë kështu, duket se folklori në një pjesë të madhe është studjuar nën këtë
dritë, të romantizmit si lëvizje intelektuale dhe paralel me formimin e shteteve kombëtare. Dhe gjithë
diskutimet, qoftë për zhanret, qoftë për origjinën, janë ndikuar shumë nga rrethanat jashtëshkencore
dhe jashtëletrare. Meqë studimet e kësaj periurdhe nuk kanë qenë të mbështetura aq sa duhet,
shkencërisht, të paktën ato duhet të mbeten të hapura për rishikime. Mungesa e objektivitetit
shkencor në shumë qasje, mungesa e metodave shkencore të mirëpërcaktuara dhe mungesa e
empirizmit, duket se i ka bërë shumë skeptikë disa nga studjuesit e sotëm.
Sot është një mënyrë tjetër e të parit të folklorit, të paktën në kulturën amerikane, ku theksi vihet tek
individualja, çfarë ndryshon kohë pas kohe në variantet dhe funksionin e traditës orale. Një studjues i
njohur i folklorit, Daniel Ben-Amos 66, shprehet se folklori po vuan psojat e periudhës romatike.
Ndërkohë që shkenca të tjera që lindën paralel me të kanë ecur përpara, ai ka mbetur mjaft pas,
pikërisht për shkak të qasjes romatike në studime.
Perpjekja për të pajtuar qasjen romatike me shkencën, nuk ka rezultuar e suksesshme dhe nuk është e
mundur në folklor, sipas këtij studjuesi.
Studimet ballkanike
Gjysma e dytë e shekullit të njëzetë është karakterzuar nga një punë e madhe kërkimore në vendet e
Ballkanit. Edhe në fushë të studimeve filologjike është vërejtur kjo gjë. Filologët kanë saktësuar e
konfirmuar se disa dukuri të kulturës tradicionale: gjuhësore, etnografike, historike dhe letrare, në
procesin e gjatë të bashkëjetesës, janë ballkanizuar, pavarësisht nga prejardhja, afërsia apo largësia
gjenetike e popujve që rrojnë në këtë rajon. Përveçimi dhe shtimi hap pas hapi, përmes njohjes dhe
krahasimit, i dukurive të ballkanizuara të kulturës tradicionale, pavarësisht prej burimit të popujve që
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i bartin, ka shtruar në një formë gjithnjë e më ngulmuese pyetjen se cili nga dy faktorët themelorë që
kushtëzon lindjen dhe përhapjen e konkordancave ndërballkanike është më i rëndësishëm: fqinjësia
apo prejardhja? Këtë pyetje shtron në një nga punimet e tij edhe Prof. Shaban Sinani 67. Na u duk me
vend t’i referoheshim, sidomos në sqarimin e kësaj çështjeje, në këtë punim që merret me paralele
ballkanike.
Një vështrim i shpejtë në retrospektivë i banorëve të gadishullit nxjerr një evidencë të larmisë së
popujve e qytetërimeve që e patën ose e kanë “atdhe” Ballkanin. Zhvillime paralele në gjuhësi,
folklor, etnologji, histori e fusha të tjera, nuk do të mund të shpjegoheshin duke i dhënë rol parësor
origjinës, lidhjeve gjenetike.
Si e njohin njëri-tjetrin ballkanasit? Edhe kjo pyetje kërkon një shestim paraprak. Fillimisht do bërë
dallimi midis dy shkallëve të komunikimit dhe të njohjes. Njëra është ajo e njohjes prej përvojës së
bashkëjetesës historike, prej fqinjësisë dhe kontakteve të drejtpërdrejta, prej shkëmbimeve të
ndërsjellëta. Tjetra është ajo e njohjes prej kërkimeve dhe studimeve shkencore. Në këtë nivel të dijes
shpesh janë ngatërruar e mbishtresuar qëllime joshkencore. Njëri prej tyre shprehet në synimin për të
pohuar vetëm rolin dhënës të një kulture kombëtare, duke fshehur aspektin huajtës (marrës) të saj.
Kjo ka çuar në krijimin e dijeve funksionale me qëllim vërtetimin e njëfarë patronimati mbi vlerat e
përbashkëta të kulturës së popujve ballkanas e paleo-ballkanas, ose, së paku, të një përparësie mbi të
tjerët. Qasja dhe pikënisja përjashtuese dhe dëshira pë të imponuar një hierarki vlerash kulturore mbi
bazën e “kulturave të mëdha” dhe “ të kulturave të vogla” është një nga faktorët që e kanë frenuar
emancipimin e mendimit shkencor në Ballkan.
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Τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας στα παιδιά μεταναστών/τριών
Εμπειρία του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών/στριών «Μητέρα Τερέζα»
ΒΑΛΜΠΟΝΑ ΧΥΣΤΟΥΝΑ
Φιλόλογος Αλβανικής φιλολογίας
Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών “Μητέρα Τερέζα” στην Ελλάδα
valbona72@yahoo.com
Përmbledhje
Fëmijët kanë nevojë për një identitet personal të shëndetshëm dhe të fortë... Duhet të njohin
që asnjë gjuhë apo kulturë nuk e meriton dhe nuk duhet të humbasë, kështu dhe ata e meritojnë të
mësojnë gjuhën e origjinës, pasi përbën pasuri për shoqërinë tonë globale.Këtë përpiqet të ruajë
Shoqata e Emigrantëve/eve Shqiptarë/e “Nënë Tereza” gjithë këto vite; nevojën dhe të drejtën e
fëmijëve në mësimin e gjuhës amëtare (të origjinës) duke ruajtur dhe fuqizuar në këtë mënyrë
dygjuhësinë e tyre. Në Greqi, për fat të keq, nuk kanë munguar sjelljet raciste ndaj mësimit të gjuhës
shqipe nga fëmijët. Në rastin më të mirë nuk ka kurrfarë inkurajimi nga ambienti i gjerë i fëmijës.
Kështu, prindërit hezitojnë të kuptojnë dobitë e dygjuhësisë (shqip-greqisht) në identitetin dhe në të
ardhmen e fëmijës së tyre.
Megjithatë kriza ekonomike e viteve të fundit ka sjellë rritjen e furishme të numrit të nxënësve që
ndjekin mësimet e gjuhës shqipe pranë shoqatës. Por, ende mbetet një vështirësi pajisja me bazën
materiale të posaçme. Mësimet zhvillohen duke përdorur librat e programit shkollor fillor në sistemin
e rregullt arsimor shqiptar.
Çdo ditë e më shumë ndjejmë nevojën e zyrtarizimit të mësimdhënies së gjuhës shqipe në Greqi.
Gjykojmë se ka shumë rrugë ende për të bërë në mirëpritjen e fëmijëve të emigrantëve në sistemin
arsimor grek, gjë të cilën ndihmon dhe mbështet integrimi i mësimdhënies së gjuhës së origjinës së
fëmijëve nëpër shkollat e tyre.
Ιστορικό
Τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας στα παιδιά μεταναστών/ριών στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν
με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών του Νομού Θεσσαλονίκης στις 7
Μαρτίου 2001 (7 Μαρτίου είναι η Γιορτή των Εκπαιδευτικών της Αλβανίας). Από το 2004 μέχρι
σήμερα τα μαθήματα αυτά διοργανώνονται από το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών/τρίων «Μητέρα
Τερέζα» στην Ελλάδα (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).
Με την στήριξη της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης αρχικά τα μαθήματα
πραγματοποιούνταν στο Στέκι Μεταναστών επί της οδού «Διοικητηρίου 19» κάθε Σάββατο και
Κυριακή και διαρκούσαν μια ώρα (60 λεπτά). Στη συνέχεια αυτά τα μαθήματα είχαν την στήριξη της
μη κυβερνητικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ και αφού ο αριθμός των παιδιών αυξανόταν χρόνο με χρόνο
ζητήσαμε τη στήριξη της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ (ειδικότερα του καθηγητή Γιώργο
Τσιάκαλου) και από το 2006 τα μαθήματα υλοποιούνται εκεί κάθε Κυριακή 11.30 – 12.30.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν μια σειρά συναντήσεων με κάποιους μικρούς δήμους στη
Θεσσαλονίκη για την υλοποίηση μαθημάτων στις γειτονιές των παιδιών, πράγμα το οποίο θα
διευκόλυνε και την προσέλευση πολλών παιδιών που δεν είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς σε ένα
σημείο της πόλης μόνο. Εντούτοις δεν λάβαμε καμία θετική απάντηση.

145

Εμπόδια
Μετά τη Θεσσαλονίκη τα μαθήματα εξαπλώθηκαν με την υποστήριξη Συλλογικοτήτων των
Αλβανών Μεταναστών σε πολλές περιοχές της Ελλάδος όπως στο Βόλο, Αθήνα, Τρίκαλα, Κόρινθο,
Λάρισα, Καβάλα, Καλαμπάκα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Γιαννιτσά, κ.λ.π. Σε πολλά μέρη,
όμως, δεν συνέχισαν για πολύ καιρό. Σχετικά με την περίπτωση των Γιαννιτσών, τον Οκτώβριο 2008
ο Δήμος Γιαννιτσών (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) έδωσε την άδεια στο Σύλλογο Αλβανών
Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» να υλοποιήσει κάθε Σάββατο τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας σε
παιδιά μεταναστών στο 1ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών. Μετά από ένα μήνα, όμως, η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ν. Πέλλας (Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας) έδωσε εντολή να σταματήσουν τα
μαθήματα διότι δεν είναι αρμοδιότητά τους να παραχωρήσουν αίθουσες διδασκαλίας (Έδεσσα, 6-72009, Α.Π. 13556). Μετά από επιμονή του Συλλόγου για την συνέχιση των μαθημάτων ξεκινήσαμε
ξανά το Ιανουάριο του 2011 στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών όπου συνεχίζονται
μέχρι σήμερα κάθε Σάββατο για μία ώρα. Ενώ στη Νέα Ραιδεστό φαινόταν ότι όλα πάνε καλά με την
στήριξη της διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου του χωριού, μετά από δύο περίπου χρόνια η
Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης) απαγόρευσε
οριστικά την διδασκαλία των Αλβανικών σε αυτό το σχολείο.
Διγλωσσία… πλούτος και δικαίωμα
Όταν κλήθηκα από το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών Νομού Θεσσαλονίκης να διδάξω στο
κύκλο μαθημάτων Αλβανικής Γλώσσας ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ για το μοναδικό λόγο ότι θα
ήταν η μόνη ευκαιρία μου στην Ελλάδα να διατηρήσω την επαφή με το αντικείμενο μου και να
εξασκήσω το επάγγελμα μου. Στη συνέχεια όμως κατάλαβα από τα ίδια τα παιδιά ότι πάνω απ’ όλα
αυτό είναι μια ανάγκη για μια ισχυρή και υγιή ατομική ταυτότητα, ότι καμία γλώσσα και κανένας
πολιτισμός δεν αξίζει και δεν πρέπει να χαθεί διότι αποτελούν πλούτο για την παγκόσμια κοινωνία.
Αυτό προσπαθεί να κρατήσει ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών/ριών «Μητέρα Τερέζα» όλα αυτά
τα χρόνια: την ανάγκη και το δικαίωμα των παιδιών στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας ή της
γλώσσας των γονέων τους, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τη διγλωσσία τους.
Ρατσισμός
Ωστόσο δεν λείψανε ρατσιστικές συμπεριφορές από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών:
θυμάμαι την περίπτωση ενός παιδιού που είχε πάρει μαζί του στο σχολείο το καινούργιο βιβλίο του
Αλβανικού Αλφαβητάριου και το έδειχνε με χαρά στους φίλους και στη δασκάλα του, η οποία όμως
το έσκισε λέγοντας ότι εδώ είναι Ελληνικό σχολείο και δεν επιτρέπονται αυτά τα βιβλία. Επίσης
σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε περιπτώσεις παιδιών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα μαθήματα στη μέση της
χρονιάς, διότι οι εκπαιδευτικοί «τραβάνε το αυτί» των γονέων γιατί τα παιδιά τους, μαθαίνοντας
αλβανικά, μπερδεύονται στα σχολικά μαθήματα. Οι γονείς οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον των
παιδιών τους και πείθονται πια ότι, όντως, τα παιδιά μπερδεύονται, τα σταματάνε από τα μαθήματα
αλβανικών. Ωστόσο ο αριθμός των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο. Από το 2004 στα
μαθήματα αλβανικής γλώσσας ως μητρικής, που διοργανώνει ο Σύλλογος «Μητέρα Τερέζα» στη
Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν περίπου 650 παιδιά Αλβανών μεταναστών.
Γιατί μαθαίνουμε αλβανικά;
Μιλώντας με διάφορους γονείς Αλβανούς μετανάστες έχουμε παρατηρήσει ότι επικρατούνε
τρεις αντιλήψεις γύρω από το θέμα της εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας: «Γιατί να μάθει το παιδί
μου αλβανικά; Εδώ γεννήθηκε και εδώ θα μείνει και δεν θα χρειαστεί τα αλβανικά…» όπως επίσης:
«είμαστε Αλβανοί και τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν αλβανικά για να μην χαθεί το έθνος, η
πατρίδα, η γλώσσα μας» κλπ. Η τρίτη αντίληψη είναι ότι τα μαθήματα μητρικής γλώσσας είναι αυτά
που ωφελούν το παιδί μου στο να διατηρήσει την διγλωσσία ως εφόδιο για την ταυτότητα και το
μέλλον του. Ένα πλεονέκτημα το οποίο το αποκτά το παιδί μέσω αυτών των μαθημάτων και την
στήριξη από την οικογένεια. Αυτή την αντίληψη έχουν κυρίως οι γονείς των παιδιών που
παρακολουθούν συστηματικά το κύκλο μαθημάτων της αλβανικής γλώσσας. Ωστόσο αξίζει να
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επισημανθεί ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης το ενδιαφέρον των γονέων για τη διδασκαλία
αλβανικών στα παιδιά τους αυξάνεται ραγδαία. Η έλλειψη εργασίας των γονέων στη διάρκεια της
κρίσης τούς έκανε να γυρίσουν το βλέμμα της επιστροφής στην Αλβανία. Ένα από τα πιο σημαντικά
πράγματα που έπρεπε να σκεφτεί ο μετανάστης γονέας ήταν οι γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών
τους. Έτσι παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μαθητών μας.
Διδακτική ύλη
Μια μεγάλη δυσκολία αποτελεί για εμάς η εύρεση διδακτικού υλικού. Δεν υπάρχει
επιστημονικά κατάλληλη ύλη εκμάθησης αλβανικής γλώσσας από παιδιά που ζουν έξω από τα
σύνορα της Αλβανίας. Όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούμε βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται στο
Αλβανικό κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φυσικά αυτά τα βιβλία δεν είναι κατάλληλα για τα
παιδιά μας, αλλά εμείς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να τα προσαρμόζουμε. Ειδικά για τις
προχωρημένες ομάδες χρησιμοποιούμε κυρίως υλικό από το internet ανάλογα με τις ανάγκες της
κάθε ομάδας. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να ασκούμε πίεση στο Υπουργείο Παιδείας της
Αλβανίας για την διαμόρφωση ενός τεκμηριωμένου επιστημονικού υλικού για την εκμάθηση
αλβανικής από τα παιδιά των μεταναστών/ριών, αλλά δεν υπάρχει καμία κίνηση. Ακόμα και τα
βιβλία που έχουμε λάβει πολλές φορές ήταν ιδιωτικές πρωτοβουλίες Αλβανών πολιτών ή διάφορων
ομάδων.
Ενέργειες για την ένταξη μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο
Επίσης υπήρχαν πιέσεις και προς το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (Ειδική Γραμματεία
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης / Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την εισαγωγή της διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας στα
διαπολιτισμικά σχολεία. Με την βοήθεια του καθηγητή Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη το Φεβρουάριο
του 2008 ο σύλλογος κατέθεσε αίτηση με ΑΠ Ειδική Γραμματεία ΥΠΕΠΘ 111/15.2.2008 και
ΥΠΕΠΘ 20247/Δ2/15.2.2008 για την εφαρμογή του άρθρου 35.2 του ν.2413/1996 (ΦΕΚ Α 124) για
την υιοθέτηση ειδικού αναλυτικού προγράμματος στα διαπολιτισμικά σχολεία σε συνδυασμό με το
άρθρο 72.4 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) σύμφωνα με το οποίο […] «μπορεί να ρυθμίζονται
θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού εκεί όπου υπάρχει ικανός
αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» […]. Δεν λάβαμε καμία απάντηση στη διάρκεια ενός χρόνου.
Τον Ιανουάριο του 2009 στάλθηκε αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη (τμήμα δικαιωμάτων
του παιδιού) καταγγέλλοντας την έλλειψη ανταπόκρισης του Υπουργείου Παιδείας και ζητώντας
έρευνα για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Στις 21 Ιουλίου 2010 λάβαμε το έγγραφο-απάντηση
(προς το Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού) με Α.Π. 618 από το
Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (Ειδική Γραμματεία Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων και Αποκέντρωσης, Γραφείο Ειδικής
Γραμματέως), οπού δηλώνει ότι η Ειδική Γραμματεία δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη ενός
θεσμικού και παιδαγωγικού πλαισίου ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών. Ο
λόγος εδώ για την «Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» του προγράμματος
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» η οποία υλοποιήθηκε μόνο σε δυο
σχολεία σε Αθήνα και Χανιά για δύο ακαδημαϊκά έτη περίπου (2010-2011 & 2011-2012).
Ωστόσο, θεωρούμε πολύ θετικές τις κινήσεις αυτές από την τότε υπουργό παιδείας κ.
Διαμαντοπούλου και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν
να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα μέσα στα ελληνικά σχολεία.
Σημερινή κατάσταση
Φέτος ο αριθμός των παιδιών φτάνει τα 150 (δεν έχουν τελειώσει οι εγγραφές). Οι
εκπαιδευτικοί είναι 8 στη Θεσσαλονίκη και 2 στα Γιαννιτσά με 50 παιδιά. Θεωρούμε ότι δεν είναι
τυχαίο ότι καταφέραμε να έχουμε αυτό τον αριθμό. Ο σύλλογος παρατηρεί ότι η οικονομική κρίση
αναγκάζει τους μετανάστες να σκέφτονται έντονα την πιθανότητα της επιστροφής στην Αλβανία.
Από την άλλη όμως αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους.
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Γνωρίζουμε περιπτώσεις παιδιών που ήδη επιστρέψανε στην Αλβανία και αντιμετωπίζουν πολύ
σοβαρό πρόβλημα στη σχολική τους ένταξη, διότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Αλβανίας δεν είναι
ειδικευμένο στο να δεχτεί παιδιά που ζούνε για χρόνια στο εξωτερικό. Ίσως αυτό να είναι και ένας
από τους λόγους που φέτος δεχτήκαμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών. Επίσης όμως ο σύλλογος
κάθε χρόνο κάνει κάποιες παρουσιάσεις σε αλβανικά τηλεοπτικά κανάλια με σκοπό την προσέγγιση
των Αλβανών μεταναστών και την ευαισθητοποίηση τους στο θέμα της εκμάθησης και της
διατήρησης της μητρικής τους γλώσσας.
Κάθε μέρα και πιο πολύ νιώθουμε την ανάγκη να υπάρχει μια επίσημη βάση για την
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη Ελλάδα. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη για την
αποδοχή των παιδιών των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, πράγμα το οποίο
βοήθα και στηρίζει η ένταξη διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των παιδιών ή/και των γονέων τους
στα σχολεία.
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Roli i familjes emigrante në ruajtjen e gjuhës amëtare
Iris Hajdinaj
Mësuese e gjuhës shqipe
Shoqata e Emigrantëve Shqiptarë «Nënë Tereza» Greqi
ira.bh35@yahoo.gr
Gjatë gjithë këtyre viteve në Greqi familja është i vetmi burim mësimi ose jo-mësimi i gjuhës shqipe
tek fëmijët e tyre. E megjithatë prindërit nuk janë të informuar rreth fenomenit të bilinguizmit, duke
mos vlerësuar kështu dhe avantazhet e shumta që kanë fëmijët e tyre. Gjatë eksperiencës sime si
emigrante dhe mësuese e gjuhës shqipe kam patur shansin të takohem e bisedoj me shumë prindër
emigrantë shqiptarë. Secili prej tyre ka mendimin e tij, por boshti është i njëjtë, të gjithë prindërit
ndjehen të pasigurtë, janë në mëdyshje nëse duhet të mësojnë gjuhën shqipe tek fëmijët e tyre apo jo.
Kam takuar prindër të cilët përdorin gjuhën shqipe për të komunikuar mes tyre, ndërsa fëmijëve u
drejtohen në gjuhën greke, madje në shumë raste nuk e flasin dhe saktë. Gjithashtu, me prindër
krenarë sepse fëmija e tyre nuk ka fëmijë të tjerë shqiptarë në klasë, apo se banojnë në lagje “të
mirë”, domethënë pa shqiptarë. Prindër me sjellje ekstremiste, që nuk ngurrojnë të largojnë fëmijën e
tyre nga shoqëria e një fëmije tjetër shqiptar. Prindër që as që donin të dëgjonin për mësimin e gjuhës
shqipe tek fëmijët e tyre.
Nga ana tjetër, kam njohur dhe ata prindër që i detyrojnë fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe, në
programin e shoqatës “Nënë Tereza” për fëmijët e emigrantëve. Sidomos, me situatën e re të krijuar
nga kriza ekonomike në Greqi, kam vënë re se mjaft prindër ushtrojnë presion tek fëmijët të mësojnë
urgjentisht gjuhën shqipe, madje duke ndërhyrë dhe në programin mësimor të shoqatës.
Natyrisht që kemi pranë dhe prindërit të cilët këmbëngulin në vlerat e rëndësinë e bilinguizmit tek
fëmijët e tyre, që paralelisht kërkojnë metodën më të mirë të mësimit të gjuhës shqipe për fëmijët e
tyre.
Shumë herë informohemi nga prindërit se shkolla (publike greke) nuk reagon pozitivisht ndaj
mësimeve të gjuhës shqipe. Një reagim që ndikon në pozicionin e tyre rreth dërgimit të fëmijës në
mësimin e gjuhës shqipe.
Shoqata “Nënë Tereza” vepron në këtë drejtim duke informuar saktë prindërit për çështjen e
bilinguizmit, nëpërmjet diskutimeve të ndryshme në grupe me pjesëmarrjen e specialistëve, si të
grupit shkencor “Polidromo”.
Vetë ne, mësuesit-anëtarë të Shoqatës, përpiqemi vazhdimisht të inkurajojmë prindërit dhe nxënësit
në mësimin e gjuhës amë, duke theksuar se të flasësh gjuhën e nënës, të prindërve është një faktor me
vlera kulturore e gjuhësore për karakterin e njeriut. Theksojmë vazhdimisht se mësimi i gjuhës shqipe
jo vetëm që nuk pengon zhvillimin e fëmijës, por e pasuron atë, duke përbërë urën lidhëse të së
ardhmes me rrënjët e familjes.
Së fundi, ne, mësuesit, thirremi shpesh të përballojmë opinionet raciste të fëmijëve dhe prindërve në
lidhje me gjuhën amë të komuniteteve të tjera të huaja, me refuzimin në çdo bashkëpunim e kontakt
me këto komunitete, kryesisht afrikanë, aziatikë, etj.
Informimi i gjerë dhe i saktë, sidomos në shkollë, ndihmon jashtëzakonisht familjet të përballojnë
tema si bilinguizmi dhe shoqëria multikulturore nga ambjenti familjar. Të gjithë prindërit duam më të
mirën për fëmijët tanë, mungesa e njohurive është ajo që shpesh herë rezulton në gabime fatale.
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Ο ρόλος της μεταναστευτικής οικογένειας στην διατήρηση της Αλβανικής γλώσσας
Iris Hajdinaj
Καθηγήτρια Αλβανικών, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» στη Θεσσαλονίκη
ira.bh35@yahoo.gr
Καλησπέρα!
Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η οικογένεια είναι η μόνη πηγή εκμάθησης ή μη εκμάθησης
αλβανικών στα παιδιά τους. Ωστόσο δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση για το ζήτημα της
διγλωσσίας με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γονείς να αγνοούν τα πλεονεκτήματά της για τα παιδιά τους.
Στη διάρκεια της εμπειρίας μου ως μετανάστρια και ως εκπαιδευτικός είχα την ευκαιρία να
συναντηθώ με πόλους γονείς αλβανούς μετανάστες. Οι απόψεις διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά στην
ουσία όλοι οι γονείς νιώθουν την ίδια ανασφάλεια για το να μάθουν τη αλβανική γλώσσα στα παιδιά
τους ή όχι.
Έχω συναντήσει γονείς που μεταξύ τους μιλάνε αλβανικά ενώ στα παιδιά απευθύνονται στα
ελληνικά, χωρίς πολλές φορές να τη γνωρίζουν καλά. Επίσης γονείς που καμαρώνουν διότι το παιδί
τους δεν έχει άλλους αλβανούς στη τάξη, ή επειδή μένουν σε «πολύ καλή» γειτονιά διότι δεν
υπάρχουν άλλους αλβανούς μετανάστες. Γονείς που φτάνουν σε ακραίες συμπεριφορές να
τραβήξουν το παιδί τους όταν το παρατηρούν να παίζει με άλλο παιδί αλβανικής καταγωγής. Γονείς
που δεν ήθελαν να ακούσουν για εκμάθηση αλβανικών στα παιδιά τους.
Από την άλλη έχω συνάντηση γονείς που υποχρεώνουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα αλβανικών που διοργανώνει ο σύλλογος για τα παιδιά των μεταναστών. Ειδικά με τα νέα
δεδομένα που δημιούργησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχω αντιληφτεί πιέσεις από τους γονείς
στα παιδιά να μάθουν άμεσα αλβανικά και να παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Συλλόγου κιόλας.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν γονείς οι οποίοι επιμένον στις αξίες της διγλωσσίας των παιδιών
τους και αναζητούν τρόπους καλύτερης και σωστής εκμάθησης αλβανικών.
Πολλές φορές μαθαίνουμε από τους γονείς των παιδιών ότι το σχολείο δείχνει δυσαρέσκεια όταν
μαθαίνουν ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν μαθήματα αλβανικών. Φυσικά αυτό κάνει πολλούς
γονείς να νοιώθουν άβολα με την απόφαση τους το παιδί να μάθει αλβανικά.
Ο Σύλλογος δρα προς αυτή τη κατεύθυνση για την πλήρη ενημέρωση των γονιών μεταναστών σε
θέματα διγλωσσίας διεξάγοντας κατά καιρούς ομαδικές συζητήσεις με ειδικούς όπως μέλη της
ομάδας «Πολύδρομο».
Εμείς οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε γονείς και παιδιά ότι η
εκμάθηση μητρικής γλώσσας ή γλώσσας των γονέων προσθέτει πολιτισμικές και γλωσσικές αξίες
στους ανθρώπους. …Ότι η εκμάθηση αλβανικών αντί να εμποδίζει οποιαδήποτε ανάπτυξη του
παιδιού το εμπλουτίζει και είναι η γέφυρα σύνδεσης του μέλλοντος με τις ρίζες.
Τέλος, εμείς καλούμαστε αρκετές φορές να αντιμετωπίσουμε ρατσιστικές απόψεις παιδιών και
γονέων σε σχέση με άλλες μητρικές γλώσσες άλλων μεταναστών, με την άρνηση τους για άλλες
κοινότητες μεταναστών όπως μαύρους, κινέζους κλπ.
Η καλή και η σωστή ενημέρωση, ειδικά σε σχολειά βοηθά πολύ τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν
τα θέματα της διγλωσσίας και πολύπολιτισμικοτιτας μέσα στην οικογένεια. Όλοι οι γονείς θέλουν ότι
καλύτερο για τα παιδία τους και πολλές φόρες η άγνοια τους ωθεί σε λάθη.
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Problemet gjuhësore të fëmijëve gjatë mësimit të gjuhës shqipe
ROVENA SPIRIDHI
Mësuese e gjuhës shqipe,
Shoqata e Emigrantëve Shqiptarë “Nënë Tereza” Greqi
rovena2002@hotmail.gr
Problemet me të cilat përballen nxënësit tanë, në programim e mësimit të gjuhës shqipe në
emigracion, janë të shumta. Në këtë konferencë, po ndalem në gabimet e zakonshme që rrjedhojnë
nga përdorimi i gjuhës greke paralelisht. Fillimisht nuk i kisha vënë re, tani përpiqem të gjej metodën
e duhur për korrigjimin e tyre. Ja disa nga fjalët greke të shumëpërdorura edhe në formimin e fjalisë
në gjuhën shqipe:
- ΕΤΣΙ – KËSHTU
- ΑΛΛΑ - POR
- ΓΙΑΤΙ? – PSE?
Zakonisht, fëmijët preferojnë kryesisht këto fjalë greke për plotësimin e fjalisë në gjuhën shqipe për
të lehtësuar komunikimin dhe vetveten.
Gjithashtu, vihet re se fëmijët perceptojnë më lehtë tekstin e shkruar ndërsa vështirësohen në krijimet
e shkrimet. Tingujt si Ç, Ë, GJ, LL, SH, Q, XH, Υ, ZH, shqiptohen me shumë vështirësi, por edhe
në shkrim përdoren akoma më rrallë.
Lampa – llampa
Yli – ylli
Canta – çanta
Mir – mirë
Stepi – shtëpi
Një tjetër fenomen që vihet re tek fëmijët e mësimit vullnetar të gjuhës shqipe pranë shoqatës “Nënë
Tereza” është dhe përdorimi i shkronjave të alfabetit grek në fjalinë shqipe, si për shembull:
Puna – Ρuνa
THIKA – ΘIKA
XHAMI – ΤΖAMI
Emrat në gjuhën shqipe lakohen dhe mund të jenë në pesë rasa, ndërsa në greqishten e re, në katër.
Rasa rrjedhore është mjaft e vështirë për t’u shpjeguar, përderisa nuk ka të njëjtën formë në gjuhën
greke.
PREJ MALIT U DËGJUA NJË KRISMË.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ.
Gjithashtu, numri shumës i greqishtes në shqip përkason me numrin njëjës si:
Τα γενέθλια – ditëlindjet. Gëzuar ditëlindjet! – Gëzuar ditëlindjen! (καλά γενέθλια!)
- Disa nga shprehjet e përditshme të gjuhës greke nuk kanë asnjë kuptim në gjuhën shqipe, prandaj
kërkohet përshtatja e jo thjesht përkthimi:
ΚΑΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΠΛΟΥΖΑ! – ΜË DUKET E BUKUR KJO BLUZË
ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΑΙΝΙΑ! – S’ËSHTË GJË KY FILM
ΟΤΙ ΠΕΙΣ! - ÇFARË TË DUASH!
ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ! – Ç’NA THE!
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ! – ME PADURIM
Nxënësit shumë rrallë do të përdorin mbiemrin para emrit, siç përdoret në gjuhën greke, ndërsa në
gjuhën shqipe përdoret pas emrit. Shenjat e pikësimit përbëjnë një tjetër vështirësi në mësimin e
gjuhës shqipe, përderisa ndryshojnë nga greqishtja, kështu vihet re se nuk përdorin pikëpyetjen (?)
por e zëvendësojnë me pikpresjen (;)

151

Një moment vendosa të bëj një test në të dy gjuhës. Kështu, u dhashë një tekst të vogël në gjuhën
greke dhe në gjuhën shqipe. Nga korrigjimi rezultoi se fëmijët që kishin punuar saktë në greqisht,
kishin të njëjtin nivel dhe në gjuhën shqipe. Pas diskutimit me prindërit, konstatova se të njëjtët
fëmijë kishin rezultate të larta dhe në shkollë. Megjithatë, prindërit janë të shqetësuar për njohuritë e
gjuhës shqipe, pasi nuk kanë kohë për t’i ndihmuar fëmijët e tyre.
Pavarësisht vështirësive që cilësova më lartë, fëmijët vërtetojnë se asnjë gjuhë nuk mund të
zëvendësojë tjetrën, përkundrazi, pasurojnë botën e tyre me vizione të reja. Shumë shpesh, nxënësit
rrëfejnë në klasë histori e ngjarje që i kanë përjetuar vetë ata, prindërit, fqinjët apo dhe miqtë e tyre, i
rrëfejnë me humor, madje dhe me pikëpyetje se si nuk e kuptuan atë që për vetë ata është kaq e
thjeshtë, falë bilinguizmit.
Fëmijët që kanë ndjekur për disa vite mësimet e gjuhës shqipe e kanë më të lehtë përvetësimin e
gjuhës angleze dhe e kundërta.
Së fundi, megjithë vështirësitë me të cilat ndeshemi të gjithë, nxënës e mësues, unë personalisht
ndjehem shumë e lumtur që e kam mbështetur këtë inisiativë!
Τα γλωσσικά προβλήματα των παιδιών μας κατά την εκμάθηση αλβανικών
Rovena Spiridhi
Δασκάλα Αλβανικών, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» στη Θεσσαλονίκη
rovena2002@hotmail.gr
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μου κατά τη διάρκεια εκμάθησης αλβανικών είναι
πολλά. Αλλά εγώ θα εστιάζω σήμερα σε κάποια από τα λάθη που προέρχονται από την χρήση των
ελληνικών. Στην αρχή δεν τα παρατηρούσα, αλλά στη συνέχεια άρχισα να ψάχνω τρόπους πώς
μπορούν να διορθωθούν.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες συγχύσεις των Ελληνικών Λέξεων ΜΕ ΑUTEΣ των Αλβανικών,
όπως:
- ΕΤΣΙ – KËSHTU
- ΑΛΛΑ - POR
- ΓΙΑΤΙ? – PSE?
Στις αλβανικές προτάσεις τα παιδιά εντάσσουν ελληνικές λέξεις που προφανώς τα βοηθάνε στην
επικοινωνία.
Επίσης στην κατανόηση γραπτού λόγου τα παιδιά νοιώθουν πιο άνετα από ‘τι στην παραγωγή του.
Κάποιοι ήχοι όπως Ç, Ë, GJ, LL, SH, Q, XH, Υ, ZH, προφέρονται με πολύ δυσκολία από τα παιδιά
και ακόμα πιο δύσκολα γράφονται.
- Lampa – llampa
- Yli – ylli
- Canta – çanta
- Mir – mirë
- Stepi – shtëpi
Στο γραπτό λόγο πολύ συχνά γράφουν τις αλβανικές λέξεις με ελληνικό αλφάβητο, όπως:
-

Puna – Ρuνa (εργασία) (τα γράμματα P και N)
THIKA – ΘIKA (μαχαίρι)
XHAMI – ΤΖAMI (γυαλί)

Οι πτώσεις της αλβανικής είναι πέντε, ενώ της ελληνικής είναι 4. Η Αφαιρετική είναι πολύ δύσκολο
για μένα να το εξηγήσω στα παιδιά διότι δεν υπάρχει στα ελληνικά.
PREJ MALIT U DËGJUA NJË KRISMË.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ.
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Επίσης ο πληθυντικός των ελληνικών παρεμβαίνει στο ενικό των Αλβανικών , όπως:
- Τα γενέθλια – ditëlindjet. Gëzuar ditëlindjet! – Gëzuar ditëlindjen! (καλά γενέθλια!)
Επίσης καθημερινές φράσεις της ελληνικής γλώσσας που στα αλβανικά δεν έχουν κανένα νόημα,
όπως
- ΚΑΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΠΛΟΥΖΑ! – ΜË DUKET E BUKUR KJO BLUZË
- ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΑΙΝΙΑ! – S’ËSHTË GJË KY FILM
- ΟΤΙ ΠΕΙΣ! - ÇFARË TË DUASH!
- ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ! – Ç’NA THE!
- ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ! – ME PADURIM
Σπανίως θα βάλουν το επίθετο μπροστά από το ουσιαστικό όπως συμβαίνει στα ελληνικά, ενώ στα
αλβανικά μπαίνει πάντα μετά το ουσιαστικό.
Τα σημεία στίξης είναι μια άλλη δυσκολία για τα παιδιά μας, δεν χρησιμοποιούν το (?) αλλά (;)
Κάποια στιγμή σκέφτηκα να κάνω ένα τεστ στις δυο γλώσσες. Έδωσα ένα μικρό κείμενο στα
ελληνικά και αλβανικά. Τα παιδιά που είχανε τα καλύτερα αποτελέσματα στα ελληνικά είχανε τα
ίδια και στα αλβανικά. Από τις επαφές με τους γονείς μαθαίνω ότι αυτά τα παιδιά έχουν πολύ καλά
αποτελέσματα και στο ελληνικό σχολείο. Ωστόσο ανησυχούν ότι δεν θα είναι το ίδιο καλή και στα
αλβανικά, διότι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά.
Παρ’ ολ’ τις δυσκολίες που ανέφερα τα παιδιά έχουν αποδείξει ότι καμία γλώσσα δεν παίρνει τη
θέση της άλλης, αντιθέτως εμπλουτίζουν το κόσμο τους με νέες οπτικές. Τα παιδιά συχνά φέρνουν
στη τάξη μας μικρές ιστοριούλες από βιώματά τους, γονέων, γειτόνων ή φίλων όπου τις διηγούνται
με χιούμορ απορώντας γιατί δεν το καταλάβανε (οι άλλοι) ενώ είναι κάτι το αυτονόητο για τα ίδια
τα παιδιά ακριβώς διότι το βιώνουν μέσα της διγλωσσίας τους.
……………….
Τα παιδιά που παρακολουθούν για χρόνια τα αλβανικά μαθήματα νιώθουν πιο εύκολα την
προσέγγισή τους με τα αγγλικά και το αντίθετο.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι παιδιά και εκπαιδευτικοί, εγώ είμαι πολύ
χαρούμενη που υποστηρίζω αυτή τη προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ!
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Vasilikulla Llupo
Përmbledhje
Mendoj se njeriu lind në një hapsirë gjeografike, mëson të komunikojë me gjuhët, adopton zakonet
kulturore dhe mbi këtë bazë formon personalitetin. Pastaj që ta përcaktojë atë i vë një emër, Shqipëri,
Greqi... apo dçka tjetër.
U përballa me shumë vështirësi në përdorimin e të dy gjuhëve. Në përdorimin e greqishtes ndihesha
shumë e pasigurtë. Në mësime nuk kisha kurrë ndihmë, sepse prindërit e mi që punonin shumë nuk
mund të më ndihmonin. Në shkollë shpesh kisha turp të pyesja për fjalët dhe shprehjet e panjohura...
nuk doja të stigmatizohesha.
Nga ana tjetër në përdorimin e shqipes pasiguria erdhi më vonë... është gjuha ime amëtare dhe duhet
ta flas e ta shkruaj drejt. Nuk kam bërë kurrë mësime që të më japin sigurinë e nevojshme. Prindërit
më mësuan gjuhën e folur, por jo atë zyrtare.
Sot jam shumë e lumtur që vë re një aktivizëm kaq të madh rreth çështjes së dygjuhësisë. Uroj që
gjërat do të jenë më mirë në të ardhmen dhe do të ndihmojmë të gjithë sa të mundemi në vazhdimin e
traditës sonë, të kulturës dhe gjuhës sonë.
Λόγος
• Μια σύντομη περιγραφή της προσωπικής μου εμπειρίας
(πως ήρθαμε στην Ελλάδα,πότε,γιατί κ.τ.λ.)
Ονομάζομαι Vasilikulla Llupo. Είμαι 21 χρονών και καταγωγή μου είναι από την Αλβανία.
Σπουδάζω Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ήρθαμε στη Ελλάδα το 1993 περπατώντας ώρες ολόκληρες στα βουνά,οι γονείς μου εγώ και
κάποιο φίλοι του πατέρα μου. Ήταν χειμώνας και χιόνιζε..Το μόνο που θυμάμαι ,βέβαια, γι
αυτό είναι ότι κρύωναν τα πόδια μου γιατί ήμουν 2 χρονών τότε και όσα ξέρω μου τα έχουν
διηγηθεί οι γονείς μου..Μεταναστεύσαμε και ρισκάραμε γιατί αναζητούσαμε ένα καλύτερο
μέλλον και περισσότερες ευκαιρίες… Εξάλλου οι γονείς μου ήταν πολύ νέοι και στην
πατρίδα μου επικρατούσε μεγάλη φτώχεια εκείνη την εποχή.
• Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στη αρχή
Ο πατέρας μου είχε ξαναρθεί το 1991 για να δει πως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα…
Έπειτα γύρισε, πήρε κι εμάς(τη μητέρα μου κ εμένα) και το 1993 ξεκινήσαμε πολλά άτομα
μαζί για το ‘’μεγάλο ταξίδι’’(ήταν πολύ μεγάλο για τη ζωή μας)..Αρχικά, πήγαμε στη Νέα
Απολλωνία σένα χωριό μια ώρα μακριά απ τη Θεσσαλονίκη..Μέναμε πολλά άτομα μαζί σ
ένα δωμάτιο (12περίπου άτομα).Ήταν όλοι φίλοι του μπαμπά μου… Αυτή η κατάσταση
διήρκησε 2-3 μήνες..Αφού όλοι δούλευαν πολύ σκληρά μπόρεσαν να χωριστούμε και να βρει
ο καθένας από κανένα δωμάτιο για να βολευτεί.
Σ’ αυτό το σημείο γνωρίσαμε την νονά και τον νονό μου. Αυτό ήταν ένα καταληκτικό
γεγονός για τη ζωή μου, αφού οι δύο αυτοί άνθρωποι μας βοήθησαν πολύ..Αν και είχαν
οικονομική άνεση, την οποία μόχθησαν αρκετά για να αποκτήσουν μόνοι τους , ήταν πολύ
απλοί μας αγκάλιασαν και ακριβώς γι αυτό το λόγο μας σεβόντουσαν όλοι στο χωριό
αυτό..Σίγουρα όμως έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι γονείς μου ήταν οικογενειάρχες
και πολύ έμπιστα άτομα. Έτσι, λοιπόν, δεν έζησα πολύ έντονο ρατσισμό όπως έχω ακούσει
από παρόμοιες εμπειρίες φίλων μου να μου όμως καταλαβαίνω απόλυτα πως ένιωθαν ακόμη
κ μ αυτό..Προσωπικά με βοήθησε αρκετά ότι μ ενθάρρυναν συνεχώς οι γονείς μου να είμαι
πολύ περήφανη για την καταγωγή μου και μιλούσαμε μόνο Αλβανικά..Οι νονοί μου με
βοήθησαν να μάθω την ελληνική γλώσσα πολύ γρήγορα..Τις πρώτες βδομάδες είχα μάθει να
μετράω κ στους έξι περίπου μήνες ήξερα να μιλάω..
Όταν έγινα 6 χρονών αφού είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα για να γυρίσουμε πίσω και να
ανοίξουμε μια δική μας δουλειά, με έστειλαν πρώτα εμένα στην Αλβανία έτσι ώστε να μην
χάσω την πρώτη τάξη (δημοτικού).Όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ήρθαν να με πάρουν
ξανά..Πήγα πρώτη τάξη τον επόμενο χρόνο κι έτσι έχασα μια χρονιά εδώ, δηλαδή στο
ελληνικό σχολείο.
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• Θετικά και δυσκολίες μετανάστευσης και διγλωσσίας με βάση τη προσωπική μου
εμπειρία
Παρά τις δυσκολίες της μετανάστευσης ,που είναι κυρίως η ανασφάλεια και η έλλειψη
στήριξης της οικογένειας , έχω παρατηρήσει και πολλά θετικά..Αρχικά, έχω παρατηρήσει
πως η εκμάθηση νέων γλωσσών μου είναι πιο εύκολη απ’ ότι για άλλα παιδιά..Είναι πλέον,
σα να γνωρίζω τον τρόπο..Δηλαδή, από που ν αρχίσω και που να τελειώσω. Όμως πολλές
φορές ,το γεγονός ότι βρίσκω πολλές ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών με ευχαριστεί
ιδιαίτερα. Μιλάω ήδη κάποιες γλώσσες κι έτσι όποια νέα γλώσσα κι αν ενδιαφέρομαι να
μάθω ,μου φαίνεται πως απλά προστίθονται κάποια νέα στοιχεία που αλλάζουν σ αυτή κι
έπειτα είναι εύκολη η διαδικασία.
Ακόμη, μου αρέσει πολύ να γνωρίζω νέους πολιτισμούς, παραδόσεις, θρησκείες και άλλους
τρόπους ζωής και πιστεύω πως αυτό μου έχει δημιουργηθεί μέσα μου, χάρη στην
μετανάστευση..Νιώθω πως μέσα μου υπάρχει πιο έντονα η άποψη πως ένας άνθρωπος
γεννιέται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή..Υιοθέτει τις πολιτισμικές της συνήθειες,
μαθαίνει να επικοινωνεί με τις γλώσσες της και διαμορφώνει τη προσωπικότητα του με
βάση αυτή..Έπειτα για να τη προσδιορίσει την ονομάζει κάπως. Είτε Αλβανία είτε Ελλάδα
είτε αλλιώς .. Όλοι μας θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί σε κάποια άλλη γεωγραφική
περιοχή, όμως όλοι είμαστε άνθρωποι κ έχουμε σίγουρα περισσότερα να ενώσουμε παρά να
χωρίσουμε… Περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές ,όπου κ αν είμαστε..Αυτό, λοιπόν,
μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και θέλω να μάθω και για τους άλλους πολιτισμούς..Να μάθω
νέα πράγματα, συνήθεις που ίσως να μου αρέσουν κ ίσως να χα μεγαλώσει κ εγώ μ αυτές αν
είχα γεννηθεί αλλού. Η διγλωσσία κάνει το άτομο να σέβεται και να εκτιμά την
πολύπολιτισμικότητα, τον βοηθά γενικότερα να ανοίξει τους ορίζοντες του…
Ακόμη, κάτι που έχω παρατηρήσει σ τον εαυτό μου όμως και σ’ άλλα παιδιά που έχουν
παρόμοιες εμπειρίες μ’ εμένα όσον αφορά τη μετανάστευση, είναι η παρατηρητικότητα και
το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε
κάποιο πρόβλημα...
• Ποιές δυσκολίες αντιμετώπισα στη χρήση της ελληνικής και ποιες στη μητρική μου
γλώσσα.
Δυσκολίες αντιμετώπισα όπως είναι φυσικό στη χρήση και των δύο γλωσσών.
Στη χρήση της ελληνικής, ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια, διότι δεν ήταν η μητρική μου. Στα
μαθήματα μου δεν είχα ποτέ μου βοήθεια, όπως είχαν άλλα παιδιά Ελλήνων, γιατί οι γονείς
μου δούλευαν συνεχώς και δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Στο σχολείο ντρεπόμουν
πολλές φορές να ρωτήσω. Ίσως υποσυνείδητα να μου περνούσε η σκέψη πως θα
στιγματιστώ, ή ίσως η ερώτηση μου να φανεί ανόητη σ ένα ελληνόπουλο που είχε ήδη
ρωτήσει τον γονιό του τη σημαίνει για παράδειγμα η λέξη «εκστρατεία» που εγώ δεν ήξερα.
Όμως, ακόμη και σήμερα που σπουδάζω τη ελληνική γλώσσα, όσο περίεργο κι αν φαίνεται
σε κάποιον, έχω νιώσει ανασφάλεια. Κάποιες φορές, όταν πιάνω τον εαυτό μου να κάνει
λάθος ή όταν κάποιος μου λέει πως έκανα κάποιο λάθος, νομίζω πως αυτό συμβαίνει επειδή
είμαι ξένη. Ενώ ξέρω πολύ καλά πως όλοι οι άνθρωποι μπερδευόμαστε και είναι
φυσιολογικό.
Αντίθετα στη χρήση της αλβανικής γλώσσας η ανασφάλεια μου δημιουργείται γιατί είναι η μητρική
μου και θα έπρεπε να την μιλάω και να τη γράφω πολύ καλά. Εξάλλου, δεν έχω κάνει ποτέ
μαθήματα για να είμαι σίγουρη πως τη χρησιμοποιώ σωστά..Οι γονείς μου, μου έμαθαν να τη μιλάω
την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα και όχι την επίσημη γλώσσα, αν και προσπαθώ συνεχώς και
μόνη μου με κάθε τρόπο.
Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη που παρατηρώ αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση γύρω από το θέμα
αυτό. Εύχομαι τα πράγματα να είναι ακόμη καλύτερα στο μέλλον και να βοηθήσουμε όλοι όσο
μπορούμε στη συνέχιση της παράδοσης μας, του πολιτισμού μας και της γλώσσα μας.
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Eksperiencë njëgjuhëshe dhe dygjuhëshe. Avantazhet & disavantazhet.
Brunilda Tasho
Quhem Brunilda Tasho dhe jam nga Shqipëria. Sot studioj në Universitetin “Aristotelis” të Selanikut,
në fakultetin e Filozofisë Dega “Filozofi e Pedagogji”. Jam e martuar dhe kam dhe një fëmijë. Në
Greqi erdha në vitin 2007. Në këtë seminar kam mundësinë të rrëfej dhe unë eksperiencën time në
Greqi, si emigrante shqiptare. Në periudhën e parë, kur sapo kisha ardhur, ishte shumë e çuditshme, e
kisha shumë të vështirë të jetoja larg familjes time, sidomos në një vend të huaj. Pasiguria më
shoqëronte kudo, kërkoja rreth e rrotull për të tjerë në të njëjtat pozita me mua. Flisja vetëm shqip,
ndjehesha sikur nuk kisha jetë, nuk shprehesha dot, madje as nuk bleja dot diçka duke komunikuar në
greqisht. Më kujtohet se pikërisht kështu, duke shënuar ushqimet e para që blija, mësova fjalët e
thjeshta të gjuhës greke. Me ndihmën e fjalorëve, filmave, revistave, gazetave dhe disa fqinjëve që
më flisnin vazhdimisht, mësova më në fund të komunikoj në Greqi. Më vonë u punësova në një furrë
buke. Pronarja tregohejs shumë e duruar me greqishten time të kufizuar, ndërsa klientët, sidomos të
moshuarit më shikonin me çudi, mospërfillje dhe bisedonin nën zë me punëdhënësen time. Një ditë
mora vendimi se do t’ju tregojë si vetes sime ashtu dhe të tjerëve se mund t’ja dal mbanë, të eci
përpara me mund e përpjekje. Punova për pak kohë, por vështirësia në komunikim me klientët bëri
që punëdhënësja të më largojë nga puna. Nuk kisha problem mbijetese, vetëm se mërzitesha shumë
në shtëpi, e vetmuar, prandaj dhe gjeta punë një kafene. Thuajse të gjithë të punësuarit ishin studentë.
Në fillim ishin krejt indiferentë, ndërsa më pas sjellja e tyre ndryshoi. Nga 15 të punësuar, vetëm 3
prej tyre u sollën mirë, me zemërgjerësi e mirëkuptim, më buzëqeshnin e më ndihmonin. Përveç
ndihmës në punë, më mësuan dhe si të flas pa gabime. Kështu, duke folur vazhdimisht dhe duke bërë
shumë gabime, mësova të flas gjuhën greke. Më kujtohet, kur punoja, disa kolegë që ishin krejt
ndryshe nga të tjerët, dashamirësit. Të jem e sinqertë, kam kaluar shumë orë të vështira për shkak të
tyre. Po referohem tek një vajzë që ishte përgjegjëse, me ide të një epoke shumë të vjetër, edhe pse
shumë e re në moshë, jashtëzakonisht raciste. Më kujtohet në orët pa shumë volum pune, ajo dhe të
tjerat uleshin e diskutonin, ndërsa për mua kishte gjithnjë një punë për të bërë, akoma edhe nëse nuk
kishte vërtet asgjë për të bërë. Njëherë tjetër më kërkuan të shkruajë një shënim për një kolege të
turnit tjetër dhe unë nuk mundesha. Më vonë mësova dhe të shkruaj. Zbulova shkollën e Gjuhës së
Re Greke e më në fund mësova të shkruaj greqisht, madje mora dhe certifikatën e greqishtes. Kështu,
vendosa dhe të studioj në universitet, dhashë provimet në fakultetin Filozofik dhe kalova. Jam shumë
krenare për këtë arritje. Gjithashtu, jam shumë e kënaqur nga komunikimi e bashkëpunimi me
pedagogët, të cilët na trajtojnë me shumë korrektesë. Greqia më pëlqen jashtë mase, jeta këtu është e
pavarur, me ngjyrat e detit, mentalitete të ndryshme. Kalova shumë vështirësi, por sot jeta ime ka
ndryshuar ndjeshëm, racizmi si studente është zvogëluar në maksimum. Besoj se jam shumë me fat,
sepse tashmë jam dygjuhëshe dhe ky faktor më ofron siguri e sadisfaksion të rrallë. Sepse, si
përfundim, Edukimi është Fuqi!
Μονόγλωσση και δίγλωσση εμπειρία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Ονομάζομαι Brunilda Tasho, είμαι από την Αλβανία. Είμαι φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.
Επίσης είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδί. Ήρθα στην Ελλάδα το 2007. Ως συμμετέχουσα σε αυτό
το συνέδριο, μου δίνετε η δυνατότητα να μιλήσω για την εμπειρία μου στην Ελλάδα ως
μετανάστρια. Όταν πρωτοήρθα αισθανόμουν πολύ παράξενα, μου ήταν πολύ δύσκολο που
βρισκόμουν μακριά από την οικογένιά μου και πόσο μάλλον ζώντας σε μια ξένη χώρα. Ένοιωθα
μεγάλη ανασφάλεια,έψαχνα τριγύρω μου να δω αν υπάρχουν άλλοι στην ίδια κατάσταση με μένα.
Ήθελα να μιλάω συνέχεια αλβανικά, ένοιωθα χωρίς ζωή, δεν μπορούσα να εκφραστώ να ζητήσω ή
να αγοράσω κάτι στα ελληνικά. Έτσι θυμάμαι σιγά-σιγά αγοράζοντας τρόφιμα και διάφορα
πράγματα, σημείωνα τις λέξεις και έμαθα τα απλά ελληνικά. Με την βοήθεια του λεξικού, από
διάφορες ταινίες, από τα περιοδικά ,εφημερίδες, από κάποιες γειτόνισσες που μου μιλούσαν
συνέχεια έμαθα επιτέλους τα απλά ελληνικά, Αργότερα βρήκα μία δουλειά σε έναν φούρνο. Η
ιδιοκτήτρια έδειχνε μεγάλη κατανόηση μαζί μου γιατί δεν μιλούσα καθαρά ελληνικά, οι πελάτες, οι
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μεγάλοι στην ηλικία με στραβοκοιτούσαν και συνέχεια έλεγαν διάφορα μεταξύ τους στην
ιδιοκτήτρια. Κάποια στιγμή πήρα δύναμη και αποφάσισα ότι μια μέρα θα δείξω στον εαυτό μου και
στους άλλους ότι μπορώ να φτάσω ψιλά με κόπο, δουλεία και πολύ προσπάθεια. Δούλεψα λίγο
καιρό εκεί και αργότερα επειδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω καλά με τους πελάτες, η ιδιοκτήτρια
με έδιωξε από την δουλεία. Ζούσαμε καλά, δεν μας έλειπε τίποτα, το μόνο πρόβλημα ήταν ότι
στεναχωριόμουν πολύ μέσα στο σπίτι μόνη μου και έτσι βρήκα δουλεία με την βοήθεια μιας θείας
μου σε μια καφετέρια. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι ήταν φοιτητές. Θυμάμαι ότι στην αρχή ήταν λίγο
αδιάφοροι μαζί μου, αργότερα άλλαξαν τα πράγματα. Από τους 15 εργαζόμενους μόνο οι 3 μου
φέρθηκαν καλά, έδειξαν κατανόηση, ήταν πάντα με το χαμόγελο, χωρίς ειρωνείες και με βοήθησαν
πάρα πολύ. Μου έμαθαν να φτιάχνω τα προϊόντα και το σημαντικότερο με βοηθούσαν συνέχεια να
μιλάω χωρίς λάθη. Αλλά μιλώντας πολύ και κάνοντας λάθη έμαθα πιο γρήγορα να επικοινωνήσω με
τους έλληνες. Θυμάμαι σε αυτή τη δουλειά, υπήρχαν όμως και μερικοί συνάδελφοι οι οποίοι ήταν
τελείως διαφορετικοί από τους άλλους που ανέφερα πιο πριν. Οφείλω να το πω: έχω περάσει πολύ
άσχημα στις βάρδιες μου με αυτούς. Θα αναφέρω μια κοπέλα η οποία ήταν υπεύθυνη εκεί . Κατά
την γνώμη μου η κοπέλα αυτή ήταν αρκετά οπισθοδρομική για την ηλικία της και είχε έντονο
ρατσισμό προς τους εμένα. Θυμάμαι τις ώρες που δεν είχαμε πολλή δουλεία, εκείνη και οι φίλες της
καθόντουσαν και μιλούσαν , ενώ εμένα με έβαζε συνέχεια να κάνω δουλειές χωρίς νόημα. Μια φορά
με έβαλαν να γράψω ένα σημείωμα στην κοπέλα της άλλης βάρδιας και δεν ήξερα. Αργότερα
ενδιαφέρθηκα για να μάθω να γράφω. Βρήκα το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Έμαθα τελικά
να γράψω και πήρα το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Έτσι αποφάσισα να σπουδάσω, πέρασα στην
Φιλοσοφική σχολή και είμαι πολύ περιφανή. Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένη από τους καθηγητές
οι οποίοι έχουν υπέροχη συμπεριφορά . Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα , η ζωή εδώ, η
ανεξαρτησία , η θάλασσα, και η νοοτροπία ως προς πολλές κατευθύνσεις. Παρ΄όλες τις δυσκολίες
που πέρασα πλέον η ζωή μου εδώ έχει βελτιωθεί , και ως φοιτήτρια ο ρατσισμός προς εμένα έχει
μειωθεί αρκετά. Πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερή που πλέον είμαι δίγλωσση, νοιώθω μεγάλη ασφάλεια
και ικανοποίηση. Η γνώση τελικά είναι δύναμη !
Nxënëses 16-vjeçare, në Selanik
Paola Vuskani
Jam një nxënëse 16-vjeçare në vitin e pare të liceut. Në Greqi jetoj 14-vitet e fundit, por origjina ime
është shqiptare , nga qyteti i bukur e verior i Shkodrës. Familja ime emigroi në Greqi, sëbashku me
fëmijët, për një të ardhme më të mirë. Nga sa kam dëgjuar nga prindërit e mi, ditët e para në Greqi
nuk ishin dhe aq të lehta. Akoma dhe kur kishin punë, racizmi nuk ndaloi kurrë ndaj nesh. Unë
personalisht nuk jam përballur shumë me episode raciste, sepse isha e vogël dhe gjuhën e mësova
shumë mirë në shkollë. Por vlen të them se sa herë duhet të referohesha në origjinën time para
nxënësve të klasës ndjehesha ndryshe nga ata. Dhe kjo ndodhte sepse nuk isha mjaft e fuqishme të
mbroja vetveten, në rast se ndonjë prej tyre do të thoshte diçka për mua. Kështu, duke u rritur fillova
të reflektoj e të mendoj ndryshe. Krijova shoqërinë time dhe më së fundi mësova të ndjehem krenare
për atë që jam. Tashmë ndjehem interesante dhe jo ndryshe nga miqtë e mi. Gjithmonë prindërit e mi
përpiqeshin të flisnim vetëm shqip në shtëpi, madje kaq fuqishëm sa shumë herë e ndjeja si presion.
Me kalimin e viteve, jeta e solli kështu që të kuptojmë mirë rëndësinë e gjuhës amtare. Kuptova se pa
atë nuk jam autentike. Dëshira ime të mësoj mirë gjuhën amë u rrit kur filluam dhe diskutimin për
kthimin në atdhe. Vetëm idea se mund të jetojë një pjesë të jetës sime në Shqipëri, të ndjek mësimet
në shkollën shqiptare, më detyron të mësoj me më shumë vullnet gjuhën shqipe. Pak muaj më parë
zbulova mësimet falas të gjuhës shqipe në shoqatën “Nënë Tereza”, pa e bërë të gjatë u drejtova aty
dhe fillova mësimet. Brenda një afati të shkurtër kohor mësova kaq shumë dhe padyshim që është një
përgatitje bazë për rikthimin tim në Shqipëri. Ndjehem shumë e gëzuar për sa më mësuan dhe shumë
mirënjohëse mësueseve të shoqatës “Nënë Tereza”. Dëshiroj të shpreh entuziazmin tim sot për
njeriun që jam, sepse e di se është fat të jesh dygjuhësh, se ky fakt është një dhuratë e madhe që nuk i
ofrohet të gjithë njerëzve!
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Ονομάζομαι Βουξάνη Πάολα και είμαι μια δεκαεξάχρονη μαθήτρια της Α' Λυκείου. Ζω στην
Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια και η καταγωγή μου είναι Αλβανική. Έρχομαι από μία όμορφη πόλη
της Β. Αλβανίας που ονομάζεται Σκόντρα. O ερχομός μου και της οικογένειάς μου στην Ελλάδα,
είχε ως στόχο ένα καλύτερο μέλλον για εμένα και τα αδέλφια μου.
Από όσα έχω ακούσει από τους γονείς μου, οι πρώτες μας μέρες στην Ελλάδα, δεν ήταν τόσο
εύκολες. Ακόμα και όταν πλέον, υπήρχε δουλειά, ο ρατσισμός απέναντι μας δεν έπαψε να υπάρχει.
Εγώ προσωπικά δεν αντιμετώπισα μεγάλο ρατσισμό, αφού ήμουν μικρή και μέχρι να πάω σχολείο
έμαθα την γλώσσα καλά. Βέβαια, αξίζει να πω, ότι κάθε φορά που έπρεπε να αναφέρω την καταγωγή
μου μπροστά σε συμμαθητές ένιωθα κάπως διαφορετική από τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό συνέβαινε
επειδή δεν ήμουν αρκετά δυνατή για να υπερασπισθώ τον εαυτό μου, σε περίπτωση που έλεγαν κάτι
για 'μένα οι συμμαθητές μου. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας άρχισα να αλλάζω τρόπο σκέψεις.
Απέκτησα φίλους και πλέον έμαθα να νιώθω υπερήφανη για αυτό που είμαι. Ένιωθα ενδιαφέρουσα
και όχι διαφορετική από τους φίλους μου.
Πάντα, οι γονείς μου προσπαθούσαν να διατηρείται η Αλβανική γλώσσα στο σπίτι, τόσο πολύ που
συχνά μάλιστα, ένιωθα πίεση. Με το πέρασμα των χρόνων, όπως τα έφερε η ζωή, κατάλαβα την
σπουδαιότητα της μητρικής μου γλώσσας. Κατάλαβα ότι χωρίς αυτήν, δεν είμαι αυθεντική. Η
επιθυμία μου να μάθω καλά Αλβανικά, μεγάλωσε όταν αρχίσαμε να συζητάμε την επιστροφή μας
στην πατρίδα. Η ιδέα πως θα συνεχίσω το σχολείο και πιθανόν και την ζωή μου -ή ένα μέρος τηςστην Αλβανία, με κάνει να θέλω πάρα πολύ να ξέρω σωστά τη μητρική μου γλώσσα.
Πριν λίγους μήνες, έμαθα ότι υπάρχει ένας σύλλογος, η "Μητέρα Τερέζα" όπου θα μπορούσα να
μάθω Αλβανικά και χωρίς δεύτερη σκέψη πήγα και άρχισα μαθήματα. Μέσα σε σχετικά μικρό
διάστημα, έμαθα πολλά πράγματα και χωρίς αμφιβολία, προετοιμάστηκα ψυχολογικά για την ζωή
μου, στην Αλβανία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από όσα έμαθα και φυσικά ευγνώμων στην
"Μητέρα Τερέζα". Θέλω να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για αυτό που είμαι. Θεωρώ πως είμαι
πολύ τυχερή που είμαι ένα δίγλωσσο παιδί, γιατί το γεγονός αυτό, είναι μια ευλογία που δεν την
έχουν έχουν πολλοί άνθρωποι!!!
Ευχαριστώ!!!
Dygjuhësia, problematika sipas eksperiencës
EVA SHABANAJ
Unë kam lindur në Korçë, sot jam studente në Fakultetin e Filozofisë, të Universitetit “Aristotelis” të
Selanikut. Me këtë rast, le të paraqes mendimet e problemet në lidhje me fenomenin e dygjuhësisë,
duke u referuar në eksperiencën time personale. Unë me familjen time erdha në Greqi në vitin 1998,
pas situatës së vështirë të vitit 1997 në atdhe. Atëherë isha vetëm 7 vjeçe, shumë e vogël për të
perceptuar ndryshimin kolosal që ndodhi në jetën time. Eksperiencat e para, të hidhura, dnodhën kur
shkova në shkollë. Akoma më kujtohen nxënësit e tjerë, nuk më flisnin fare, nuk donin të uleshim në
një bangë, duke theksuar në çdo rast “ndryshimin” tonë. Ndoshta për ata fëmijë unë isha e para e huaj
që erdha në jetën e tyre dhe fakti që flisja pak greqisht i detyronte të ishin akoma më të përmbajtur
ndaj meje. Këto fakte tashmë më duken paksa qesharake, sepse jam ambjentuar me reagime të tilla,
por atëherë, në moshën kaq të brishtë të fëminisë, nuk mund të ishte veçse një plagë. Natyrisht që nuk
mund të akuzoj fëmijët e tjerë të kësaj moshe për sjelljen e egër, përderisa dhe unë vetë mbështet
teorinë e fëmijës-tabula rasa, si rrjedhim formon një karakter bazuar në kontaktet dhe ndikimet
shoqërore që përjeton. Tashmë mund edhe t’a justifikoj me teorinë e Freud, sipas të cilit sulmi
instiktiv dhe primar i njeriut për vetëmbrojtjen i drejtohet në radhë të parë atyre që konsiderohen “të
huajt e grupit shoqëror”. Duke dashur dhe unë të bëhem një prej tyre, të jem e pranueshme nga
nxënësit e klasës, bëra një përpjekje të jashtëzakonshme për të mësuar mirë gjuhën, arma bazë e më e
fuqishme e komunikimit. Kështu, u regjistrova në Klasat Pritëse të shkollës, të cilat i drejtohen
fëmijëve të emigrantëve dhe refugjatëve, si dhe fëmijëve me probleme të ndryshme në përvetësimin e
lëndëve mësimore. Në këtë klasë mundesha të flisja, të shprehem lirshëm, të pyes pa ndjerë peshën e
syve të nxënësve të tjerë. Kisha një mësues shumë të dururar, që jo vetëm më mësonte, por shpesh
herë luante dhe rolin e avokatit, kështu që sa herë lindte një problem, ishte i pari që i drejtohesha.
Mësimet paralele më ndihmuan shumë në përvetësimin e greqishtes, por me kalimin e kohës dhe pas
shumë diskutimeve me mësuesit e mi, kam arritur në rezultatin se shumica e filologëve të greqishtes
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e kanë të pamundur të japin lëndën e greqishtes si gjuhë e huaj, të arrijnë të mësojnë nxënësit e huaj
gjuhën greke. Megjithëse jam në dijeni se në klasat pritëse ekziston një program studimor autonom,
që parashikon lëndë të veçanta mësimore, shumë herë vija re se mësuesi përdorte librat shkollorë që
bëja dhe në klasë. Këtë e konsideroj krejtësisht absurde tashmë, pasi as që mund të imagjinoj një
fëmije që nuk ka gjuhë amë greken, t’i jap mësim me të njëjtat libra të fëmjëve grekë. Duhet të jemi
pak më të vëmendshëm në tema të tilla, kaq delikate për fëmijët, siç është kualifikimi i mësuesve, në
mënyrë që të jenë të aftë të plotësojnë nevojat e nxënësve. Kur ke përpara një fëmijë që përpiqet të
mësojë dhe ti si mësues duhet të japësh njohuritë që zotëron në maksimum. Ky është roli i mësuesit,
është i detyruar të ndihmojë një fëmijë, përderisa fëmija dëshiron të zhvillojë fenomenin e
dygjuhësisë, si dhe të kontribuojë në kultivimin e njohurive të çdo nxënësi në veçanti. Edukimi është
arma e vetme që kemi kundër disnivelit të barazisë, kundër racizmit, kundër dhunës. Nëse dëshirojmë
një të ardhme të begatë, të krijojmë një shoqëri ideale, atëherë nuk mbetet veç të investojmë shumë,
por shumë, në Edukimin dhe Arsimimin.
Διγλωσσία ως εμπειρία
Σαμπανάι Εύα
Καλησπέρα, ονομάζομαι Σαμπανάι Εύα, κατάγομαι από την Κορυτσά της Αλβανίας και είμαι
φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την
ευκαιρία που μου δίνεται στο αποψινό συνέδριο θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις
σκέψεις και τους προβληματισμούς μου σχετικά με το φαινόμενο της διγλωσσίας μέσα από τις
βιωματικές μου εμπειρίες.
Η οικογένεια μου κι εγώ ήρθαμε στην Ελλάδα το 1998, ύστερα από τις πολιτικές και κοινωνικές
αναταραχές που προηγήθηκαν στην Αλβανία. Ήμουν μόλις επτά χρονών οπότε σ’ αυτή τη τόσο
νεαρή ηλικία δυσκολευόμουν να αντιληφθώ την τεράστια αλλαγή που συνέβαινε στη ζωή μας. Οι
πρώτες μου δυσάρεστες εμπειρίες προήλθαν όταν πρωτοπήγα σχολείο. Θυμάμαι ακόμα πως τα
υπόλοιπα παιδιά δεν μου μιλούσαν ποτέ, δεν ήθελαν να μοιράζονται το θρανίο τους μαζί μου και
χλεύαζαν διαρκώς την “διαφορετικότητα μου”. Ίσως για πολλά από αυτά τα παιδιά να ήμουν το
πρώτο ξένο άτομο που έρχονταν σε επαφή και το γεγονός πως μιλούσα ελάχιστα την γλώσσα τους
πιθανώς να τους έκανε να είναι ακόμη περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι μου.
Γεγονότα που πλέον ίσως φαντάζουν αστεία στα μάτια μου καθώς έχω εξοικειωθεί λίγο πολύ πια με
τέτοιου είδους συμπεριφορές τότε όμως, σ’ αυτήν την τόσο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία δεν
μπορούσε παρά να ήταν αν μη τι άλλο κάτι που με είχε στιγματίσει. Βέβαια, πιστεύω πως δεν
μπορείς να κατηγορήσεις τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία για την επιθετική συμπεριφορά τους καθώς,
πρώτον ασπάζομαι κι εγώ την άποψη πως το παιδί είναι tabula rasa κι επομένως επηρεάζεται και
διαμορφώνει τον χαρακτήρα του με βάση τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται και στη συνέχεια θα
μπορούσα επίσης να τα δικαιολογήσω κατά κάποιο τρόπο με βάση αυτού που έχει πει κι ο Freud, ο
οποίος υποστηρίζει πως η πρωτογενής και ενστικτώδης επιθετικότητα του ανθρώπου, η οποία
πηγάζει από το ένστικτο αυτοσυντήρησης, προκειμένου να βρει διέξοδο στρέφεται αρχικά σε άτομα
που θεωρούνται εξωομαδικά.
Θέλοντας λοιπόν κι εγώ να «ταιριάξω» και να γίνω αποδεκτή από τους συμμαθητές μου κατέβαλλα
έντονες προσπάθειες για να μάθω αρχικά να μιλάω τη γλώσσα τους, καθώς καλώς ή κακώς η
γλώσσα είναι το πιο βασικό και το πιο ισχυρό μέσω επικοινωνίας που διαθέτουμε. Εντάχθηκα έτσι
στις Τάξεις Υποδοχής που λειτουργούσαν στο σχολείο μου. Οι τάξεις υποδοχής όπως θα γνωρίζεται
απευθύνονται σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε κανονικά σχολεία,
αλλά παρουσιάζουν προβλήματα υποεπίδοσης και έτσι λειτουργούν ως παράλληλες βοηθητικές
τάξεις. Το τμήμα αυτό αποτελούσε για μένα τον μοναδικό χώρο όπου μπορούσα να μιλήσω, να
ρωτήσω και να εκφραστώ ελεύθερα χωρίς να αισθάνομαι πάνω μου τα βλέμματα όλων των
συμμαθητών μου. Ο δάσκαλος ήταν ιδιαίτερα υπομονετικός και εκτός από τον ρόλο του βοηθού που
στην ουσία κατείχε έκανε πολλές φορές και τον ρόλο του “δικηγόρου” καθώς όταν αντιμετώπιζα
κάποιο πρόβλημα απευθυνόμουν πρώτα σ’ αυτόν.
Σίγουρα τα παράλληλα μαθήματα που έκανα στη τάξη υποδοχής με βοήθησαν αρκετά για να
βελτιώσω τα ελληνικά μου, με την πάροδο όμως του χρόνου και μέσα από συζητήσεις που έχω κάνει
με καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο πλέον θεωρώ πως οι περισσότεροι έλληνες εκπαιδευτικοί
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αδυνατούν να μεταδώσουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Εγώ προσωπικά, παρόλο που απ’ όσο
γνωρίζω για τις τάξεις υποδοχής υπάρχει αυτόνομο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο
προβλέπει και ξεχωριστά εγχειρίδια εκμάθησης της γλώσσας, στα μαθήματα που παρακολουθούσα ο
δάσκαλος προσπαθούσε να με διδάξει μέσω του ίδιου βιβλίου που χρησιμοποιούσα και στην σχολική
μου τάξη. Κάτι τέτοιο πλέον το θεωρώ εντελώς παράλογο καθώς δεν νοείται ένα παιδί όπου η
μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική να διδάσκεται τα ίδια ακριβώς πράγματα με έναν αλλοδαπό
μαθητή ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε τα βασικά στα ελληνικά. Θεωρώ πως θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο θέμα αυτό, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να
καταστούν ικανοί να διδάξουν την ελληνική σαν ξένη γλώσσα, διότι όταν έχεις μπροστά σου ένα
παιδί το οποίο προσπαθεί να μάθει κι εσύ βλέπεις ότι όντως προσπαθεί, τότε σαν εκπαιδευτικός δεν
μπορείς παρά να του δώσεις όλα όσα κατέχεις. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του εκπαιδευτικού,
οφείλει να βοηθήσει ένα παιδί εφόσον βέβαια αυτό το επιθυμεί τόσο να αναπτύξει την διγλωσσία (αν
πρόκειται για αλλοδαπό μαθητή) όσο και να συμβάλει στην καλλιέργεια της παιδείας του κάθε
ατόμου ξεχωριστά, διότι κατά την άποψή μου η παιδεία είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε απέναντι
στην ανισότητα, απέναντι στον ρατσισμό και απέναντι την βία. Αν λοιπόν επιθυμούμε ένα καλύτερο
μέλλον, μια ιδανική κοινωνία τότε θα πρέπει να επενδύσουμε πολλά μα πάρα πολλά στην παιδεία.
Σας ευχαριστώ πολύ
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Emigrante, nënë e një nxënëseje e ciklit mësimor të gjuhës shqipe pranë Shoqatës së
Emigrantëve Shqiptarë “Nënë Tereza”
Enkeleda Zhuka
Jam 32 vjeç. Jam shqiptare dhe vij nga një qytet i vogël që quhet Laç. Jam e martuar dhe kam dy
vajza. Kam ardhur në Greqi para 9-të vjetësh. Në fillim kisha vështirësi për arsye se nuk e njihja
gjuhën greke, por me ndihmën e bashkëshortit dhe me anë të televizorit arrita ta mesoj.
Përfitoj nga rasti të përgëzoj Shoqatën e Emigrantëve Shqiptarë “Nënë Tereza” për mësimet e gjuhës
shqipe që organizon në Selanik, për mundësinë që u jep fëmijëve tanë të mësojnë gjuhën e nënës.
Gjithashtu një falenderim të madh për mësueset dhe punën e tyre.
Si prind mendoj se është shumë e rëndësishme që ta përcjellim te fëmijët tanë gjuhën tonë, sepse, për
mua TË RRISËSH NJË FËMIJË PA GJUHËN E NËNËS ËSHTË NJËSOJ SIKUR NJË LULEJE T’I
PRESËSH RRËNJËT.
Faleminderit!
Μητέρα μετανάστρια, παιδί της οποίας παρακολουθεί τον κύκλου μαθημάτων Αλβανικής
Γλώσσας του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών "Μητέρα Τερέζα".
Enkeleda Zhuka
Είμαι 32 ετών, από την Αλβανία και προέρχομαι από μια μικρή πόλη που ονομάζεται Lac. Είμαι
παντρεμένη και έχω δύο κόρες. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από 9 χρόνια. Στην αρχή είχα πρόβλημα
γιατί δεν ήξερα ελληνικά, αλλά με τη βοήθεια του συζύγου και μέσω της τηλεόρασης μπόρεσα να
μάθω.
Με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών/ριων «Μητέρα Τερέζα» για
τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία στα
παιδιά μας να μάθουν τη μητρική γλώσσα.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς για το έργο τους.
Ως γονέας νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα μας, διότι,
για μένα, μεγαλώνοντας ένα παιδί χωρίς τη μητρική του γλώσσα είναι σαν να κόψεις τις ρίζες από
ένα λουλούδι.
Σας ευχαριστώ!
Përvoja dhe nismat e reja të ndërmarra nga MASH në mbështetje të arsmimit të fëmijëve
shqiptarë në Diasporë
Rozalba Merdani
Sipas të dhënave të përafërta mbi emigracionin shqiptar në botë, vlerësohet se 27.5% e popullsisë së
përgjithshme ndodhet larg vendit amë. Vetëm në dy vendet fqinjë: Greqi dhe Itali jetojnë dhe
punojnë rreth një milion e njëqind mijë shqiptarë.
Duke i konsideruar këto shqiptarë, si pjesë e rëndësishme e kombit dhe shtyllë mbështetëse për
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit, ruajtja dhe forcimi i lidhjeve me to, duke ruajtur e
forcuar identitetin e tyre kombëtar merr mjaft rëndësi.
Për këtë arsye, mësimi i gjuhës shqipe, historisë dhe gjeografisë së Shqipërisë si dhe trashëgimisë
kulturore konsiderohen si bazë e forcimit të identitetit kombëtar shqiptar.
Shkollat Shqipe të Mësimit Plotësues në diasporë kanë një vend kryesor në realizimin e këtij qëllimi
të rëndësishëm kombëtar. Këto shkolla të mësimit plotësues, të cilat zhvillojnë mësim një apo dy herë
në javë, kanë funksionuar deri tani mbi baza vullnetare dhe gjej rastin të falenderoj drejtuesit e
shoqatave të emigrantëve shqiptarë këtu, mbështetësit e tyre, prindërit dhe fëmijët që kanë
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mbështetur këto nisma e në mënyrë të veçantë mësuesit, që me dëshirë e përkushtim kanë vënë në
dispozicion dijet e aftësitë e tyre për t’u mësuar fëmijëve gjuhën shqipe, historinë e gjeografinë e
Shqipërisë.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka mbështetur këto shkolla duke i pajisur, sipas kërkesave të tyre,
me numrin e nevojshëm të teksteve, si: Abetare, Gjuhë shqipe, apo edhe Historinë e Shqipërisë. Nisur
nga rëndësia e problemit, apo edhe detyrimi ligjor që gjen shprehje në Kushtetutën e Republikës së
Shqipërisë, dokumenta politikë të miratuar deri tani, si: Strategjia për Migracionin dhe Plani i
Veprimit etj., janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. U hartua në vitin 2010 Programi i
integruar i mësimit shqip në diasporë, i cili synon të plotësojë shkollimin e fëmijëve shqiptarë në
diasporë, duke u ofruar një shkollim plotësues për shqipen dhe kulturën e vendit të origjinës. Linjat e
programit janë:
1) Identiteti shqiptar,
2) Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë,
3) Shoqëria dhe kultura.
Mbështetur në këtë program, u botuan tekstet unike për Shkollat Shqipe të Mësimit Plotësues në
diasporë, të quajtura “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare” 1, 2 dhe 3, sipas
grupmoshave në tri nivele mësimore: klasat I-III, IV-VI dhe VII-IX, me synimin që të plotësohet
edhe me nivelin e lartë, klasat IX-XII. Prej vitit shkollor 2011-2012 këto tekste u janë shpërndarë
shkollave falas, sipas kërkesave që janë bërë më herët prej tyre, praktikë që do të vazhdojë. Në
funksion të përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies tani po shqyrtohet dhe mundësia e hartimit të
një teksti në ndihmë të mësuesit që punon me këto tekste.
Mbështetja e gjithanshme e arsimimit të fëmijëve shqiptarë në Diasporë, përbën sot një nga
prioritetet e Ministrisë së Arsmimit dhe Shkencës. Në këtë kornizë, që në fillim të muajit të kaluar,
në MASH është ngritur dhe funksionon Sektori i Arsimimit të Fëmijëve në Diasporë .
Kjo njësi e re ka vizion :
Mbështetjen dhe zbatimin e detyrimeve që përcakton legjislacioni shqiptar për promovimin e
trashëgimisë kulturore dhe mësimin e gjuhës shqipe nga fëmijët shqiptarë në diasporë, dhe qëllim:
të koordinojë dhe të mbështesë bashkëpunimin e gjithanshëm ndërmjet institucioneve shtetërore
dhe diasporës, në funksion të zhvillimit sa më cilësor të arsimit të fëmijëve shqiptarë në diasporë.
Aktualisht në Parlamentin e Shqipërisë është në fazën e miratimit Ligji i ri i Arsimit
Pararauniversitar. Ky ligj, sanksionon ndryshimet dhe reformat e kryera vitet e fundit në arsimin
parauniversitar, përafron kuadrin tonë legjislativ me atë europian dhe i hap rrugën ndryshimeve të
mëtejshme të arsimit parauniversitar shqiptar, me synim arrritjen e standarteve europiane të
cilësisë . Në ligjin e ri në një nen të veçantë mështetet arsimimi i fëmijëve shqiptarë jashtë vendit.
Me miratimin e këtij ligji, hapet rruga për hartimin e akteve të nevojshme nënligjore, në
bashkëpunim me MPJ dhe MF për konsolidimin e procesit përmes institucionalizimit dhe rritjes
së cilësisë. Kuadri i ri ligjor, i paraprin hartimit të politikave që do të orientojnë të gjithë procesin
e mësimit shqip jashtë vendit dhe marrëdhënien e shtetit me shkollat apo institucionet e ndryshme
që realizojnë këtë proces.
Përpjekjet për realizimin e marrëveshjeve ndërshtetërore për përfshirjen e gjuhës shqipe si lëndë me
zgjedhje në shkollat e vendeve pritëse do të jenë një sfidë e rëndësishme për ne. Realizimi i këtyre
marrëveshjeve do të ishte një arritje shumë e rëndësishme në detyrimin që shteti ynë ka ndaj kësaj
pjese të kombit shqiptar, që jeton, punon dhe kontribuon me dinjitet në vende të ndryshme të
Europës dhe botës.
Kthyer në traditë tashmë në fundmuajin korrik dhe fillimin e gushtit në bashkëpunim me Ministrinë
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës do të organizohet Seminari VIII Mbarëkombëtar
me mësues të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë. Këto seminare mundësojnë trajnimin e
mësuesve që japin mësim në SHSHMP në diasporë, mundësojnë shkëmbimin e përvojave dhe
kompetencave profesionale, krijojnë lidhje të reja komunikimi e bashkëpunimi mes pjesëmarrësve
dhe institucioneve, sjellin qasje e refleksione të larmishme profesionale dhe vlerësohen mjaft prej
pjesëmarrësve në to, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të Europës, si: Greqia, Italia, Gjermania,
Suedia etj. Gjetjet e Seminareve të mëparshme kanë qenë mjaft të çmuara, por këtë vit marrin edhe
më tepër rëndësi pasi pritet të merren vlerësimet lidhur me përdorimin për herë të parë të teksteve
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unike të mësimit të gjuhës amtare dhe kulturës shqiptare. Ky aktivitet tradicional sivjet zhvillohet në
Korçë, një qytet me shumë kontribut dhe histori, sidomos në fushën e arsimit shqip. Ky vit përkon
dhe me 100-vjetorin e formimit të shtetit shqiptar dhe historia e shtetit shqiptar është e lidhur
kryesisht me historinë e ruajtjes dhe zhvillimit të gjuhës shqipe. I zhvilluar në këtë frymë Seminari i
këtij viti do të jetë i një rëndësie të veçantë.
Gjithashtu realizimi këtë vit i botimit të Abetares së përbashkët Shqipëri-Kosovë është një tjetër
arritje, që do të mundësojë dhe lehtësojë mësimin e shqipes nga fëmijët shqiptarë në të gjitha
territoret ku ata jetojnë.
Të gjitha këto do të synojnë përfshirjen maksimale të sa më shumë fëmijëve shqiptarë në mësimin
shqip, gjithsesi jo të gjithë kanë mundësi ta ndjekin për arsye nga më të ndryshmet. Në këtë rast
duhet të jetë shkolla, mësimi të shkojë pranë nxënësit. Qasje me vlerë që po shqyrtohet nga ne
mbetet mësimi përmes televizionit. Është praktikë e njohur, por që sërish mbetet e çmuar, organizimi
dhe përcjellja e mësimeve të realizuara nga mësues të përzgjedhur, përmes valëve të televizionit në
shtëpitë e bashkëatdhetarëve tanë që jetojnë në emigracion.
Një tjetër mundësi është përcjellja e mësimit të gjuhës shqipe përmes internetit, i cili ka depërtuar
anekënd botës dhe është mjaft i dashur e i përdorur veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjtë.
Ofrimi i sa më shumë alternativave, nuk zbeh aspak rolin e pazëvendësueshëm të Shkollës Shqipe të
Mësimit Plotësues. Institucionalizimi i marrëdhënieve të MASH me to mbetet një sfidë për të
ardhmen. Duke ndërtuar “një hartë” të shpërndarjes së këtyre shkollave në Europë, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës e Kanada, do të kemi mundësinë të identifikojme problematikat dhe
evidentojmë përvojat pozitive. Ka vende, si: Suedia, Austria, Kanadaja etj., që ofrojnë mbështetje
shtetërore për mundësimin e veprimtarisë së këtyre shkollave. Përpjekjet duhet të shkojnë në
drejtimin e shtimit të vendeve që e ofrojnë mësimin e gjuhës shqipe si gjuhë të dytë, por edhe në
mbështetjen që MASH duhet t’u japë këtyre shkollave duke përmbushur detyrimet e veta ligjore.
Duke marrë në konsideratë kërkesat dhe sugjerimet e shkollave shqipe të mësimit plotësues në
diasporë, duhet hartuar formati i dokumentave të nevojshme shkollore, lidhje e vazhdueshme e këtyre
shkollave me MASH e cila do t’i konsolidonte këto shkolla, të cilat do të shkëputeshin në këtë rast
nga vullnetarizmi dhe do t’i institucionalizonte ato.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Rozalba Merdani,
Υπ. Παιδείας της Αλβανίας
Τα στατιστικά για τους Αλβανούς μετανάστες σε όλο τον κόσμο λένε ότι 27,5% του γενικού
πληθυσμού βρίσκεται εκτός Αλβανίας. Μόνο στις δυο γειτονικές χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, ζουν και
δουλεύουν περίπου ένα εκατομμύριο και εκατό χιλιάδες αλβανοί πολίτες.
Γι’ αυτό το λόγο, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, της ιστορίας και γεωγραφίας της Αλβανίας
επίσης η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, θεωρούνται το θεμέλιο της ενίσχυσης της εθνικής
ταυτότητας.
Έχοντας υπόψη τη σημασία του προβλήματος, ωστόσο και την υποχρέωσή μας απέναντι στο
Αλβανικό Σύνταγμα που ως τώρα έχουν ψηφιστεί πολιτικά έγγραφα όπως: η Μεταναστευτική
Στρατηγική, το Σχέδιο Δράσης κ.τ.λ. έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το
2002 σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας στη
διασπορά, με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών αλβανικής καταγωγής στη διασπορά,
προσφέροντάς τους συμπληρωματική εκπαίδευση για τη μητρική γλώσσα και το πολιτισμό της
χώρας καταγωγής.
Οι προσπάθειες για την υλοποίηση των συμφωνιών ανάμεσα στις δύο χώρες, περιλαμβάνουν την
ένταξη της αλβανικής γλώσσας ως γλώσσα επιλογής στα σχολεία των χωρών υποδοχής, και αυτό θα
ήταν μια πρόκληση για μας, ένα μεγάλο κατόρθωμα στην υποχρέωση που εμείς έχουμε για αυτό το
μερίδιο του Αλβανικού Έθνους, που ζει και δουλεύει με αξιοπρέπεια σε διάφορα μέρη της Ευρώπης
και του κόσμου.
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