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Πρακτικά 1oυ Διεθνούς Συνεδρίου
«Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου»
Εισαγωγή
Κατά το διάστημα 8-10 Απρίλη του 2011 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του
ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε το «Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών: μαθαίνοντας
εκτός σχολείου». Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.
(τα δύο τμήματα Τ.Ε.Π.Α.Ε. και Π.Τ.Δ.Ε.), το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και το «Πολύδρομο» (ομάδα και περιοδικό για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό
στην εκπαίδευση και την κοινωνία) ∗.
Αρχικός βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η προβολή και ανάδειξη της
πολυγλωσσίας στην Ελλάδα αλλά και της ποικιλίας των δομών ενίσχυσης της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης.

Έτσι, μέσα από το συνέδριο, επιχειρήθηκε η

σύνδεση και η ενίσχυση ποικίλων συλλογικοτήτων που παρέχουν μαθήματα
ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες/τριες (ενήλικες και παιδιά), αλλά
ομάδων-συλλόγων μεταναστών/τριών που διδάσκουν τις δικές τους γλώσσες σε
παιδιά δεύτερης και τρίτης μεταναστευτικής γενιάς.
Αναλυτικότερα, επιμέρους στόχοι της πρώτης ημέρας των εργασιών του συνεδρίου
ήταν η επικοινωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τις ποικίλες ομάδες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης εκτός τυπικού σχολικού
πλαισίου, η διερεύνηση ιδεολογικών διαστάσεων της γλωσσικής διδασκαλίας, η
προβολή

του έργου των εθελοντών/τριών που προσφέρουν ένα πολύτιμο και

ιδιαίτερα απαιτητικό εκπαιδευτικό έργο. Η Στέλλα Πρωτονοταρίου και ο Πέτρος
Χαραβιτσίδης περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους στο σχολείο τους, ένα
πολυπολιτισμικό και μη-προνομιούχο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί επεδίωξαν και
κατάφεραν να καλλιεργήσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με το
σπίτι. Μια από τις πετυχημένες δράσεις του σχολείου, στην οποία εστιάζουν, ήταν η
προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες γονείς, μια δράση που
∗

Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του
προγράμματος του ΥΠΠΟΤ για το 2011 «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών: Μέση Ανατολή».
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είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα, κυρίως στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου
σπιτιού.
Η Ευαγγελία Διαμαντίδου περιγράφει την πορεία τους στόχους και τα επιτεύγματα
του σχολείου μεταναστών «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που από το 1997 μέχρι σήμερα προσφέρει
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες.
Εκτός από τον αυτοσκοπό της κατάκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων, τα μαθήματα
στοχεύουν στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών μέσω της κριτικής
συνειδητοποίησης της πραγματικότητας που τους αφορά. Η Τατιάνα Καλμίδου
διδάσκει μαθήματα ρωσικής σε μαθητές και μαθήτριες ρωσικής καταγωγής, που είτε
γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε ήρθαν σε μικρή ηλικία. Στην εργασία της υποστηρίζει
την αξία καλλιέργειας της μητρικής γλώσσας με βάση τόσο θεωρητικά και
ερευνητικά δεδομένα, όσο και τις απόψεις των ίδιων των μαθητών και μαθητριών
όπως τις εκφράζουν σε ερωτηματολόγιο.
Η Φίστα Γλυκερία παρουσιάζει τις πρακτικές γραμματισμού μιας διδακτικής
προσέγγισης βασισμένης στην παιδαγωγική των Freire και Shor. Πρόκειται για μια
συμμετοχική, διερευνητική και δημοκρατική διαδικασία μάθησης που μέσα από την
ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών στη συνδιαμόρφωση του μαθησιακού
περιβάλλοντος αποβλέπει στον κριτικό γραμματισμό και ενδυνάμωσή τους.

Η

Μάρθα Γαλατοπούλου παρουσιάζει τη δράση του «Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας
για μετανάστες» του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Στο σχολείο προσφέρονται δωρεάν
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικους μετανάστες δημότες του Δήμου. Τα
μαθήματα βασίζονται στις ανάγκες των ίδιων των μαθητών και μαθητριών και εκτός
από τη γλωσσική κατάρτιση, αποβλέπουν και στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη
στην Ελλάδα. Στην εργασία γίνεται απολογισμός της δίχρονης λειτουργίας του
σχολείου μέσα από την παράθεση στατιστικών στοιχείων και περιγραφή των
επιτυχιών και δυσκολιών του.
Ο

Ιωάννης

Λάμπρου

περιγράφει

ένα

πιλοτικό

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

εκπαιδευτικών για το σχολείο μεταναστών «Εν Κινήσει». Το πρόγραμμα στόχευε
στην αλλαγή των παγιωμένων αντιλήψεων, στάσεων και προσδοκιών των εθελοντών
δασκάλων. Παρόλο που το πρόγραμμα δεν εξελίχτηκε και παρέμεινε «ανεπεξέργαστη
εμπειρία»,

υπήρξε

αιτία

προβληματισμού

για

τις

σχέσεις

εξουσίας

και

αλληλεπίδρασης πολιτισμών που δημιουργούνται σε σχολεία μεταναστών. Ο
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προβληματισμός αυτός μεταφέρεται στην εργασία. Η Αγάπη Βιργινία Σπυράτου
παρουσιάζει τη δράση του σχολείου «Πίσω Θρανία» που από το 1998 προσφέρει
εθελοντικά μαθήματα σε ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες. Βασισμένα στη
μετασχηματιστική παιδαγωγική, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας αποβλέπουν και
στην κριτική συνειδητοποίηση των μαθητών και μαθητριών

Παρουσιάζονται οι

προβληματισμοί των εκπαιδευτικών και οι δυνατότητες για επαναδιαπραγμάτευση
των ταυτοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων μέσα και έξω από το πλαίσιο του
μαθήματος.
Η Μαρία Παρασκευά μεταφέρει την εκτός σχολικού πλαισίου διδακτική της
εμπειρία από ιδιαίτερα μαθήματα σε έφηβο πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, μαθητή
του διαπολιτισμικού γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Δεν τηρήθηκε συγκεκριμένη
διδακτική μεθοδολογία,

η διδασκαλία εμπεριείχε

στοιχεία αυτοσχεδιασμού

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή. Ουσιαστικά επιδιώχτηκε η
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με βάση, ωστόσο, τη σχολική ύλη
της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας. Οι Σωτηρία Καλμπένη, Γιαννέλος Λεγαντής
και Μαρία Γαβριηλίδου σχεδίασαν και κατασκεύασαν ελληνο-αλβανικό θεματικό
διαδικτυακό λεξικό με χρήση πολυμέσων. Το λεξικό αυτό στοχεύει στην ενίσχυση
παιδιών μεταναστών αλβανικής καταγωγής στην προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν
και να διατηρήσουν τη μητρική τους γλώσσα έτσι ώστε να επωφεληθούν από τα
πλεονεκτήματα της προσθετικής διγλωσσίας. Η Ιωάννα Παυλίδου υποστηρίζει ότι η
συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλουν στη διαχείριση
της κάθε είδους διαφορετικότητας στη σχολική τάξη και στην ενίσχυση της
πολιτισμικής

ταυτότητας

και

αυτοεικόνας

των

παιδιών

μεταναστών,

παλιννοστούντων ή αλλοδαπών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Στο πλαίσιο της
πολυπολιτισμικής τάξης, ωστόσο, η συμβουλευτική αποκτά ιδιαίτερο νόημα μόνο
όταν ενσωματώνει τις αρχές της διαπολιτισμικότητας εξασφαλίζοντας ισότιμη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των διαφορετικών πολιτισμών που
εκπροσωπούνται στην τάξη.
Η Ξανθίππη Κηπουρίδου περιγράφει την εφαρμογή ενός μοντέλου
ενισχυτικής διδασκαλίας σε Αλβανό μαθητή που αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα
ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Το μάθημα στηρίχτηκε στη δημιουργία ενταξιακού
μαθησιακού περιβάλλοντος, στη δημιουργική, αμφίδρομη αλληλεπίδραση μαθητή και
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δασκάλας και στη χρήση της μητρικής γλώσσας του μαθητή στην προσπάθεια να
κατακτήσει τη δεύτερη. Ο Αντώνης Λενακάκης προτείνει το θέατρο ως δημιουργικό
και αποτελεσματικό μέσο μάθησης που συνάδει με τις αρχές της διαπολιτισμικότητας
καθώς οι διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί συναντώνται και αλληλεπιδρούν
δημιουργικά και ισότιμα με αποτέλεσμα να αποδομούνται και να εξαλείφονται οι
προκαταλήψεις και ο φόβος για το ανοίκειο διαφορετικό. Tέλος, ο Κωστής
Τσιούμης καταθέτει τις σκέψεις του πάνω στο θέμα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα και τους/τις μετανάστες/τριες, για τους/τις οποίους/οίες πολύ
σημαντική θέση έχει η ύπαρξη καλών προθέσεων και αμεσότητας μέσα στη σχολική
πράξη. Προτείνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους/τις εκπαιδευτικούς στην
Ελλάδα παρόμοιων με αυτές που πάρθηκαν στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών,
ούτως ώστε οι γονείς να νιώσουν ότι συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου των
παιδιών τους μέσα σ’ ένα φιλικό κλίμα και με προσδιορισμένο περιεχόμενο.
Κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών του συνεδρίου, η παρουσίαση ώριμων ερευνών για
θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης συνδυάστηκε με την ανάδειξη
πρωτοβουλιών από μεταναστευτικές κοινότητες ή άλλους. Κεντρικό υπήρξε το
ζήτημα της διατήρησης των μεταναστευτικών γλωσσών και της ενθάρρυνσης
οικογενειακών και συλλογικών πρακτικών για τη διάδοση και χρήση των γλωσσών
αυτών. Ποικίλες παράμετροι της παιδικής διγλωσσίας, εντός και εκτός οικογένειας
και σχολείου, τέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής μέσω πολυδιάστατων
προσεγγίσεων και οπτικών.
Θέτοντας βασικά ερωτήματα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολυγλωσσικό
σχολείο του 21ου αιώνα, η Andrea Young παρουσιάζει ένα παράδειγμα καλής από
σχολείο στην Αλσατία, όπου η αναγνώριση και εκμετάλλευση της τοπικής,
οικογενειακής πολυγλωσσίας αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή
γλωσσικών πολιτικών για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και συντέλεσε στη
δημιουργία ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η Εύη Μάρκου διερευνά τις
διαδικασίες θεσμικής διάκρισης των εθνοτικά μειονοτικών μαθητών/-τριών στο
ελληνικό σχολείο, στηριζόμενη σε δεδομένα από ευρεία εθνογραφική έρευνα. Η
έννοια του «εθνοτικού κεφαλαίου» συνδέεται με παιδαγωγικές επιλογές των
εκπαιδευτικών και με φαινόμενα θεσμικού ρατσισμού. Η Βασιλεία ΚούρτηΚαζούλλη περιγράφει τον σχεδιασμό δύο ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων
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για τη διδασκαλία της Ρωσικής και της Αλβανικής ως μητρικών γλωσσών, με βάση
την Αρχή της Γλωσσικής Αλληλεξάρτησης και το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της
Ακαδημαϊκής Ικανότητας του Jim Cummins.
Στo άρθρο τους περί μεταναστών γονέων και γλωσσικής διατήρησης, η Αναστασία
Γκαϊνταρτζή και η Ρούλα Τσοκαλίδου παρουσιάζουν δεδομένα από μέρος
ευρύτερης εθνογραφικής έρευνας τα οποία αφορούν τις γλωσσικές αντιλήψεις και
πρακτικές μεταναστών/-ριών γονέων αλβανικής καταγωγής γύρω από τη διγλωσσία
των παιδιών τους και την πορεία της. Στηριζόμενοι σε ποιοτική έρευνα και
αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από συνεντεύξεις, η Ελένη Νταλαμπύρα και ο Bora
Zülküf Murat συζητούν στάσεις και αναπαραστάσεις γύρω από την ανάπτυξη και
διατήρηση της παιδικής διγλωσσίας. Οι Βαρβάρα Αβραμίδου, Θεμιστοκλής
Τσικαλάς, Κατερίνα Καρυπίδου & Μαρία Λουλά παρουσιάζουν τα δεδομένα μιας
συγκροτημένης, ποσοτικής έρευνας με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των
στάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα ζητήματα
της διγλωσσίας. Η Άσπα Χατζηδάκη και η Χριστίνα Μαλιγκούδη προτείνουν μια
συνεισφορά στο ζήτημα της οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής, εξετάζοντας τη
γλωσσική χρήση από μεταναστευτικές οικογένειες, τις στάσεις τους απέναντι στις δύο
γλώσσες και τα μέτρα που λαμβάνουν οι γονείς προς την κατεύθυνση της διατήρησης
της αλβανικής γλώσσας.
Η Αργυρώ Μουμτζίδου επιχειρεί μια επισκόπηση του εκπαιδευτικού μοντέλου της
πολυγλωσσικής αφύπνισης και παρουσιάζει μια επιμορφωτική προσπάθεια που
βασίστηκε στις αρχές του, με στόχο την αξιοποίηση της πολυπλοκότητας που
παρουσιάζει μία πολύγλωσση τάξη. Συμμετέχοντες/-ουσες στην παραπάνω
επιμόρφωση, οι Αγγελική Τζόλου, Βασιλική Πλιάτσικα, Ροδή Καβούνη, Ευτυχία
Μανή, Βασίλης Πετράς και Βαρβάρα Αβραμίδου καταθέτουν ανάγλυφα την
εμπειρία τους από την πειραματική εφαρμογή του καινοτόμου πολυγλωσσικού υλικού
και τα σχετικά βιώματα και συμπεράσματά τους, ενώ ο Bardil Maliki καταθέτει
ευσύνοπτα την προσωπική του εμπειρία ως εκπαιδευτικού σε ένα πολυπολιτισμικό
σχολείο της Αλβανίας.
Η Μαρία Βλαχάκη προτείνει ένα μοντέλο και παραδείγματα για την ανάδειξη του
οικογενειακού και τοπικού μεταναστευτικού παρελθόντος, με την αξιοποίηση της
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έρευνας-δράσης και ειδικών θεματικών μουσειακών συλλογών και εκθέσεων. Το
κείμενο της Angeliki Douri εστιάζεται στη θέση που κατέχουν τα γκρίκο στη
Γκρετσία Σαλεντίνα της Ιταλίας, ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη
συνολική πολυγλωσσία της περιοχής, και προτείνει ένα μοντέλο για την αντιστροφή
της γλωσσικής μετατόπισης.
Η Ελένη Κουβούση παρουσιάζει το σχολείο της φιλιππινέζικης κοινότητας της
Αθήνας, περιγράφοντας την επίσημη διγλωσσία και την ουσιαστική πολυγλωσσία
του. Ο σύλλογος Αλβανών μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» προβάλλεται από τη
Βαλμπόνα Χύστουνα ως ένα παράδειγμα δράσης μεταναστευτικής συλλογικότητας,
με κεντρική δραστηριότητα τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε παιδιά. Η
Δέσποινα Συρρή περιγράφει ένα τοπικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να τροφοδοτήσει τη δημόσια
συζήτηση για ζητήματα θέσης και δικαιωμάτων των μεταναστών/-ριών.
Οι εισηγήσεις της τρίτης ημέρας του συνεδρίου χωρίζονται σε τρία μέρη, αυτές που
αφορούν την αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό, εισηγήσεις που παρουσιάζουν ένα
μέρος του «Ελληνο-αραβικού Πρότζεκτ», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το 2011
από την ομάδα «Πολύδρομο» και αυτές που αφορούν συγκεκριμένα ερευνητικά
προγράμματα διαχείρισης ή αξιοποίησης της ετερότητας μέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία.

Συγκεκριμένα, στην εναρκτήρια ομιλία του ο Hassan Badawi,

αναφέρεται στην ιστορική μνήμη η οποία, κατά τον ίδιο, παράγει την παράδοση που
καλλιεργεί την ταυτότητα ενός λαού και δίνει την εικόνα του πολιτισμού του,
εστιάζοντας στον αραβικό πολιτισμό.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συνέχεια του

πολιτισμού στηρίζεται στην παράδοση, ενώ η σύνθεση των πολιτισμικών προτάσεων
αποτελεί τη βάση της εξέλιξης των πολιτισμών. Στη συνέχεια ο Πάνος Κουργιώτης
σκιαγραφεί τις διαδρομές της αραβικής γλώσσας στο χώρο και το χρόνο. Με τον όρο
‘αραβική γλώσσα’ ο ίδιος αναφέρεται στην κλασική αραβική, που σήμερα αποδίδεται
τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς και αποτελεί μια επίσημη, παγκόσμια γλώσσα. Ο
ίδιος, μέσα από την ανακάλυψη του ρόλου που έπαιξαν οι Άραβες στον κόσμο
φωτίζει και τις διάφορες φάσεις από τις οποίες διήλθε η αραβική γλώσσα.
Ο

Νίκος

Γογωνάς

παρουσιάζει

ευρήματα

έρευνας

γλωσσικής

διατήρησης/μετακίνησης σε αραβόφωνους ομιλητές 2ης γενιάς στην Αθήνα, οι οποίοι
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είναι, κυρίως, έφηβοι Αιγυπτιακής και οι γονείς τους ανήκουν είτε στη
μουσουλμανική, είτε στην κοπτική θρησκεία. Τα δεδομένα που παρουσιάζει δείχνουν
ότι η γλωσσική μετακίνηση προς τα ελληνικά είναι πιο έντονη στους εφήβους της
Κοπτικής υπο-ομάδας, γεγονός που παραπέμπει στη σύνδεση της θρησκείας με τη
διατήρηση της αραβικής γλώσσας στη διασπορά.

Οι Ήργης και Μακρή γράφουν

για την «Κληρονομιά Μοσκώφ» στην Αίγυπτο τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό
κόσμο κατά τη δεκαετία 1989-1998. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται υλικό, το
οποίο συγκεντρώθηκε μέσα από συνεντεύξεις προσώπων που γνώριζαν και
συνεργάστηκαν με τον Κωστή Μοσκώφ, καθώς και δημοσιευμένες (έντυπος και
ηλεκτρονικός τύπος) και αδημοσίευτες πηγές.

Στη δεύτερη εισήγησή τους οι

συγγραφείς Μακρή και Ήργης αναφέρονται στην αραβική γλώσσα ως τη lingua
franca της Μέσης Ανατολής και του ευρύτερου αραβικού Κόσμου, ενώ διδάσκεται
στις Αραβικές Κοινότητες και ομιλείται από ενήλικες και παιδιά δεύτερης γενιάς.
Αναφερόμενοι στις μορφωτικές συμβάσεις και στα μορφωτικά προγράμματα που
έχουν υπογράφονται μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών κρατών, οι συγγραφείς
παρουσιάζουν τη δράση και την κινητικότητα του Μορφωτικού Κέντρου της
Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα.
Ο Σταύρος Καμαρούδης διερευνά τις ελληνο-αραβικές γλωσσικές σχέσεις, οι οποίες
διαμορφώθηκαν σε διάστημα πολλών αιώνων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της τουρκικής
και της γαλλικής γλώσσας, και έχουν αφήσει ιδιαίτερα ίχνη στην ελληνική γλώσσα,
όπως αποδεικνύουν οι λέξεις ‘χαλάλι’, ‘χαράμι’, ‘κουλουβάχατα’, κ.α. Στη συνέχεια,
ό ίδιος κάνει μια απόπειρα ομαδοποίησης των λέξεων και προτείνει μια διαθεματική
αξιοποίησή τους όπως στα μαθηματικά (αραβικοί αριθμοί, όροι αστρονομίας, π.χ.
ζενίθ, ναδίρ...). Ο Γιάννης Πλάκας αναλύει τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του
Λιβάνου αναφερόμενος στην εθνική και κοινωνική συνοχή της χώρας, τους δυο
εμφύλιους πολέμους (1958, 1975-1990) και τις διάφορες συγκρούσεις μικρότερης
κλίμακας που έγιναν στη χώρα. Η Γιώτα Γάτση αναφέρεται στο πολύπλευρο και
ποικίλο έργο του Αμίν Μααλούφ παρουσιάζοντάς το ως γέφυρα ανάμεσα στη Δύση
και στο Αραβικό κόσμο, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν ανάμεσα στο
πραγματικό και το φανταστικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι το έργο του Μααλούφ
διαπνέεται από μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας πολυπολιτισμικής
συνείδησης και ανοίγματος προς τον «άλλον».
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Παρουσιάζοντας το ελληνο-αραβικό πρότζεκτ «Απ’τα μάτια των παιδιών» της
ομάδας Πολύδρομο, η νηπιαγωγός Βάσω Μπελέτη περιγράφει την υλοποίηση του
ίδιου προγράμματος σε τάξη νηπίων, κατά την οποία τα νήπια γνώρισαν στοιχεία της
αραβικής γλώσσας, της μουσικής, του χορού, του φαγητού και του τρόπου ζωής στις
αραβικές χώρες και ειδικότερα στον Λίβανο, χώρα καταγωγής ενός από τους μικρούς
μαθητές. Επίσης, εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Μένου,
η οποία πραγματοποίησε την σχετική παρέμβαση σε τάξη της πέμπτης δημοτικού,
τονίζει ότι ένας βασικός σκοπός της επιλογής της να αναδείξει στην τάξη θέματα που
αφορούν την αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό ήταν να γνωρίσει η τάξη της τις
ομοιότητες και τις διαφορές της καθημερινότητας των δύο πολιτισμών. Το πρότζεκτ
‘Μέσα από τα μάτια των παιδιών’ παρείχε στην ίδια και τους/τις μαθητές/τριές της
την ευκαιρία, αφού πρώτα διερευνηθούν στερεότυπες αντιλήψεις και εικόνες, να
γνωρίσουν στοιχεία του αραβικού πολιτισμού και, ειδικότερα για τους μαθητές
αραβικής καταγωγής της τάξης, να μεταφέρουν τη γνώση του σπιτιού στο σχολείο
και να τη μετατρέψουν σε γόνιμη ανταλλαγή
Στις ανακοινώσεις που αφορούν ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της ετερότητας οι Ναπολέων
Μήτσης

και

Μαρία

Παραδιά

παρουσιάζοντας

το

Πρόγραμμα

«Ένταξη

Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» (2006-2008), υποστηρίζουν ότι σε αυτό επιχειρήθηκε η
συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των Τσιγγανοπαίδων στην
Ελληνική γλώσσα, με στόχο την ευχερέστερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Στο κείμενό τους αναλύουν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες
υλοποιήθηκε η παραγωγή διδακτικού υλικού και συγκεκριμένα η σειρά «Μιλώ και
Γράφω Ελληνικά» που κατανέμεται σε τρία επίπεδα διδασκαλίας Α΄, Β΄ και Γ΄, ενώ
προτείνουν και κάποιες εφαρμογές του εν λόγω υλικού στην τάξη. Η ερευνητική
ομάδα με τις Kατερίνα Αθανασιάδου, Άννα Κοκκινίδου, Μαρίνα Ματθαιουδάκη
και Κυριακή Σπανού παρουσιάζουν τον Ευρωπαϊκό Φάκελλο Γλωσσομάθειας που
υποστηρίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και, ειδικότερα, το Τμήμα Γλωσσικής
Πολιτικής και τον φορέα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών», τα οποία
θέτουν ως καταστατικό τους στόχο την ενεργή προώθηση μιας πανευρωπαϊκής
γλωσσικοπολιτισμικής ταυτότητας.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση της

πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας αποτελούν κύριους στόχους της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συνδέονται άμεσα με την προώθηση της πολιτότητας,
της κινητικότητας και της διαπολιτισμικότητας στην Ευρώπη.
Οι συγγραφείς Άννα Κοκκινίδου, Γεωργία Ματζουλά, Βικτωρία Παναγιωτίδου,
Πρανέντση Κατερίνα, Κυριακή Σπανού και Κατερίνα Χατζησάββα συζητούν τη
δημιουργία και τη λειτουργία του διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού
«Diversonopoly». Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή τους εξετάζεται η μεθοδολογία, η
δομή και η πρακτική χρήση του παιχνιδιού, καθώς και οι ειδικότερες παράμετροι του
σχεδιασμού του. Έμφαση δίνεται στη λειτουργία του παιχνιδιού ως διδακτικού
εργαλείου που «σπάει τον πάγο» σε μια διαπολιτισμική τάξη και πιο συγκεκριμένα
στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Η Σοφία Γαβριηλίδου παρουσιάζει τη
δομή, τους στόχους, το βασικό υλικό και τα κριτήρια επιλογής του ευρωπαϊκού
εκπαιδευτικού προγράμματος P.in.o.k.i.o., εστιάζοντας στην βασική μορφή που
χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίησή του, δηλαδή στην αφήγηση γνωστών
παραμυθιών και στη δημιουργία νέων σε σχολικό περιβάλλον. Η σημασία της
αφήγησης, τόσο ως περιεχομένου, όσο ως μεθόδου συλλογής υλικού, έγκειται στο
ότι, μέσω αυτή, παρέχονται αφορμές στα παιδιά/μαθητές για δημιουργικές
δραστηριότητες κατά τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες, πρωτοβουλίες
και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τη γνώση τους για τον εσωτερικό και
εξωτερικό κόσμο.
Μέσα από την παρούσα έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου, η οποία καλύπτεται
πλήρως από την χορηγία του ΟΠΑΠ για την πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΤ
«Θεσσαλονίκη,

Σταυροδρόμι

Πολιτισμών:

Μέση

Ανατολή»,

θεωρούμε

ότι

αποδίδουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους/ες ερευνητές/τριες, μετανάστες/τριες
και εθελοντές/τριες μας τίμησαν με την παρουσία και τους προβληματισμούς τους
κατά το τριήμερο «Σταυροδρόμι», όπως και στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στα
διάφορα δρώμενα και, τέλος, στο πολυάριθμο κοινό μας που με την παρουσία του, τα
ερωτήματα και τις τοποθετήσεις τους συνέβαλαν στην δημιουργία ενός ιδιαίτερα
γόνιμου και ζωντανού κλίματος αμοιβαιότητας και ανταλλαγής, ένα πραγματικό
«Σταυροδρόμι» μάθησης και δημιουργικότητας. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να
πραγματοποιήσουμε και πολλά ακόμη «Σταυροδρόμια», αναδεικνύοντας, κάθε φορά,
και κάποια γλώσσα και πολιτισμό που γίνεται η αφορμή για μια γόνιμη ανταλλαγή
ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία υποδοχής και τις επιμέρους κοινότητες
9

μεταναστών/τριών που συνυπάρχουν και συνδημιουργούν το ελληνικό εκπαιδευτικό
και κοινωνικό τοπίο.
Οι επιμελητές/τριες του τόμου
Γιώργος Ανδρουλάκης
Σούλα Μητακίδου
Ρούλα Τσοκαλίδου

10

132ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας:
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες γονείς
Στέλλα Πρωτονοταρίου, Πέτρος Χαραβιτσίδης 1
132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
stellaprotono@yahoo.gr, charavip@yahoo.gr
Περίληψη
Από την επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική πράξη έχει αποδειχτεί ότι η
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας αποτελεί σημαντικό
παράγοντα σχολικής επιτυχίας. Η γενικά παραδεκτή αυτή εκτίμηση αποκτά
μεγαλύτερη σημασία όταν στο σχολείο φοιτούν παιδιά από μη προνομιούχα
περιβάλλοντα.
Στο 132ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας φοιτούν παιδιά από 11 συνολικά
εθνότητες. Οι περισσότεροι από τους γονείς τους δε μιλούσαν την ελληνική γλώσσα
με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με το
σχολείο.
Ο Σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με τη διευθύντρια εφάρμοσαν επί
σειρά ετών δράσεις, οι οποίες στόχο είχαν την ανάπτυξη ουσιαστικότερης
επικοινωνίας με τους γονείς. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν, εκτός άλλων, και τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες γονείς.
Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γονέων,
μαθητών και εκπαιδευτικών, αξιολογούνται πολύ θετικά.
Abstract
132nd Primary School of Athens:
The teaching of the greek language to the immigrant parents.
Both scientific research and educational practice suggest that a satisfactory
cooperation between school and family is a significant factor in relation to pupils’
school success. This generally accepted finding is more relevant, when the majority of
the pupils come from an unprivileged social background.
The school intake in our case consists of children coming from 11 different
nationalities. As the majority of their parents do not speak Greek, they face great
difficulty in communicating and cooperating with the school.
The teachers’ association in cooperation with the school director have
introduced, for a number of years, special educational actions aiming at the promotion
of more effective communication ways with the parents. These actions aimed, in
parallel with other objectives, at the teaching of the greek language to the immigrant
parents of our pupils.
The results of the implementation of the above mentioned actions have been
assessed very positively by parents, pupils and teachers.
Μέσα από την εκπαιδευτική έρευνα διαπιστώνεται ότι η συνεργασία του
σχολείου με την οικογένεια του παιδιού έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για αυτό.
Η Στέλλα Πρωτονοταρίου είναι διευθύντρια στο 132ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών. Ο Πέτρος
Χαραβιτσίδης είναι δάσκαλος στο ίδιο σχολείο.
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Όμως παρά τη γενικά παραδεκτή αυτή εκτίμηση, η παρουσία των γονέων στο
σχολικό πλαίσιο εμφανίζεται σχεδόν ανύπαρκτη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν στο σχολείο
φοιτούν παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο η
απουσία των γονέων είναι ακόμη εντονότερη.
Με βάση τη διεθνή εμπειρία η άγνοια των μεταναστών γονέων για το τι ακριβώς
σημαίνει πρακτικά η συμμετοχή τους στο σχολείο εμφανίζεται ως ένας από τους
βασικούς παράγοντες, οι οποίοι δρουν αρνητικά στην προοπτική της συνεργασίας
μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Τα αιτήματα που διατυπώνουν οι μετανάστες
γονείς προς το σχολείο, ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία τους μαζί του, μπορούν να
κωδικοποιηθούν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Να γίνει σαφής και συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι ίδιοι να
συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου.
Να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους σχολικούς παράγοντες στη γλώσσα
τους και να εξηγήσουν τα δικά τους πολιτισμικά πρότυπα.
Να λαμβάνονται υπόψη από το σχολείο οι δικές τους σχολικές εμπειρίες.
Να κατανοεί το σχολείο τις οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα χρόνου
που αντιμετωπίζουν.
Να μπορούν μέσα στο σχολείο να προβάλλουν αιτήματα και διεκδικήσεις για
τα παιδιά τους και να υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους.
Να μπορούν να εμπιστευτούν το σχολείο.
Να μην αισθάνονται αδαείς, κατώτεροι και ανίσχυροι λόγω τον πολιτισμικών,
εθνικών και γλωσσικών τους χαρακτηριστικών (Χρηστίδου-Λιοναράκη,
2001:174).

Οι εμπειρίες εκπαιδευτικών από παρεμβάσεις σε σχολεία, με στόχο την
εξασφάλιση συνεργασίας με τους μετανάστες γονείς, μας παρέχουν ένα πρωτογενές
υλικό για την ενασχόλησή μας με το θέμα. O Κypriotakis (2002: 5), μέσα από την
εμπειρία του σε ανάλογες προσπάθειες με στόχο την επικοινωνία και τη συνεργασία
σχολείου και μεταναστών γονέων, μας ωθεί να σκεφτούμε πάνω στα ακόλουθα
ερωτήματα:
1. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε τη συνεργασία, να ενημερώσουμε και να
καθοδηγήσουμε τους γονείς, όταν αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα την
οποία μιλάμε;
2. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε τη συνεργασία των γονέων, όταν αυτοί
σπάνια έρχονται στο σχολείο;
3. Πώς μπορούμε να τους εμπλέξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν
θεωρούν το σχολείο ως ένα χώρο “υψηλής εξουσίας”;
4. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη μητρική γλώσσα των
γονέων;
5. Θα αντιμετωπίσουμε τους γονείς ως πελάτες ή ως ένα αναπόσπαστο μέρος
της σχολικής ζωής που μπορεί να προσφέρει κάθε είδους πρακτική βοήθεια ή ακόμα
– περισσότερο – και εκπαιδευτική βοήθεια;
Είναι προφανές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια συνεργασίας με τους γονείς έχει
ως βασική προϋπόθεση την επικοινωνία μέσω της γλώσσας.2 Ο Τσιάκαλος (2002:
214) αναφέρει ότι η γλώσσα αποτελεί για τους μετανάστες ισχυρό παράγοντα
κοινωνικού αποκλεισμού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πρόσφατα
επαναπατρισθέντων από την ΕΣΣΔ Ποντίων, οι οποίοι είναι απομονωμένοι από τον
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κοινωνικό περίγυρο λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, παρόλο που η κοινωνική
και η οικονομική ενσωμάτωσή τους χαρακτηρίζεται από όλες τις πολιτικές ομάδες ως
«εθνικό θέμα». Επιπλέον, η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι οι οικογένειες που
χρησιμοποιούν μία άλλη γλώσσα από την επίσημη του κράτους βιώνουν φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις οικογένειες που μιλούν
αποκλειστικά την επίσημη γλώσσα του κράτους (Κογκίδου, Τρέσσου & Τσιάκαλος,
1997: 145).
Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, για την επικοινωνία και τη συνεργασία των
γονέων μεταναστών με το σχολείο αποτελεί η εξασφάλιση συνθηκών για
αποτελεσματική επικοινωνία μέσω της γλώσσας. Αυτή η διαπίστωση όμως,
δυστυχώς, δεν αποτελεί αυτονόητη αντίληψη για τα ελληνικά δεδομένα2
(Ανδρούσου, 2004: 11).

Για το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων στην Ελλάδα βλ. σχετ. (Φρειδερίκου
& Φουλερού-Τσερούλη, 1991: 184-203) και (Δαμανάκης, 1997: 108-110). Επίσης, για την προσπάθεια
επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας μαθητών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες βλ.
σχετ. (Androussou, Dragona & Magos, 2002: 13-19).
2
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Χαρακτηριστικά του σχολείου και μετανάστες γονείς
Το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
και είναι ένα από τα 21 σχολεία του συγκροτήματος. Το μαθητικό του δυναμικό
αποτελείται κυρίως από παιδιά μεταναστών (ποσοστό περίπου 85%), τα οποία
προέρχονται από 12 διαφορετικές εθνότητες με μεγαλύτερη την ομάδα των Αλβανών
μαθητών. Στεγάζεται σε χώρο με κτιριακά προβλήματα και έχει σοβαρές ελλείψεις σε
υποδομές.
Στο σχολείο αυτό από το 1999 που τοποθετήθηκε ως διευθύντρια η Στέλλα
Πρωτονοταρίου, άρχισε να εφαρμόζεται σειρά δράσεων που αφορούσαν τους
μαθητές και μαθήτριες αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Οι δράσεις αυτές εφαρμόστηκαν ταυτόχρονα και συνδυαστικά για όλους τους
παραπάνω παράγοντες της σχολικής κοινότητας και στόχο είχαν, μεταξύ άλλων, και
την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας γονέων και σχολείου.
Στην εισήγηση μας θα επικεντρωθούμε κυρίως στις προσπάθειες που έγιναν για
την αποτελεσματικότερη και ουσιαστική επικοινωνία μας κυρίως με τους μετανάστες
γονείς, των οποίων η συμμετοχή στο σχολείο, πριν τις παρεμβάσεις που έγιναν,
εμφανιζόταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Συγκεκριμένα, οι μετανάστες γονείς δεν είχαν επαφή με το σχολείο και δεν
είχαν αναπτύξει τη μεταξύ τους σχέση, ούτε τη σχέση τους με τους Έλληνες γονείς, οι
οποίοι συχνά ήταν καχύποπτοι και αρνητικοί για τη συνύπαρξη των παιδιών τους με
τόσα “ξένα” παιδιά. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούνται ανάμεσα στους γονείς
σοβαρές εντάσεις.
Το σχολείο ανέλαβε πρωτοβουλίες και ανέπτυξε προγράμματα με στόχο την
αντιμετώπιση του παραπάνω του προβλήματος.
Όμως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Προγραμμάτων αυτών, παρά τις
προσπάθειες των εκπαιδευτικών να φέρουν κοντά στο σχολείο και τους μετανάστες
γονείς μέσω πολύγλωσσων ανακοινώσεων, παράλληλης μετάφρασης στις γλώσσες
τους, προσωπικής επαφής μαζί τους κλπ. η απουσία τους ήταν έντονη. Ιδιαίτερο
πρόβλημα υπήρχε σε συναντήσεις, όπου η παρουσία των γονέων κρινόταν ως
αναγκαία, όπως για σοβαρά θέματα που αφορούσαν τα παιδιά (π.χ. προβλήματα
υγείας και ασφάλειας) ή για ζητήματα σχετικά με τη συνολικότερη λειτουργία του
σχολείου.
Στις συζητήσεις που προκάλεσαν εκπαιδευτικοί μαζί τους, για την απουσία τους
γενικότερα από το σχολείο, το επιχείρημα το οποίο οι ίδιοι προέβαλαν ήταν η έλλειψη
γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Στην αρχή του σχολικού έτους 2002-2003, σε προγραμματισμένη συνάντηση
όλων των γονέων στο χώρο του σχολείου με ταυτόχρονη μετάφραση στην αλβανική
και στην αγγλική γλώσσα, η διευθύντρια ανακοίνωσε στους γονείς ότι το σχολείο,
ανταποκρινόμενο στις δυσκολίες και στα αιτήματα των μεταναστών γονέων,
σκέφτεται να βρει τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει στις δράσεις του και μαθήματα
ελληνικής γλώσσας.
Οι μετανάστες γονείς ήταν ιδιαίτερα θετικοί επιχειρηματολογώντας ως εξής:
Πρέπει να μάθουμε Ελληνικά, για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά
μας, τα οποία δεν ξέρουν καλά τη δική μας γλώσσα.
Χρειάζεται πολλές φορές να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και δεν
μπορούμε, γιατί δε γνωρίζουμε τη γλώσσα.
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Θέλουμε να επικοινωνήσουμε πολλές φορές με το σχολείο για κάποιο λόγο και
δεν μπορούμε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να έχουμε μεταφραστή.
Ντρεπόμαστε να ρωτάμε για τα παιδιά μας και να ερχόμαστε σχολείο χωρίς να
μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους δασκάλους.
Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά καλύτερη για μας, εφόσον ούτε τις αγγελίες των
εφημερίδων δεν μπορούμε να διαβάσουμε.
Μετά τη συνάντηση αυτή το σχολείο άρχισε να διερευνά τρόπους για την
ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες γονείς.
Η ευκαιρία δόθηκε όταν το Νοέμβριο (2002) εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, το οποίο καλούσε τα σχολεία να
προτείνουν και να υλοποιήσουν δράσεις σχετικές με την άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού και την Πολυπολιτισμική εκπαίδευση.
Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτή,
προχώρησε στη συγκρότηση πρότασης η οποία, ανάμεσα στις άλλες προτεινόμενες
δράσεις, περιελάμβανε και τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
γονείς. Αμέσως μόλις το πρόγραμμα εγκρίθηκε ξεκίνησαν και τα μαθήματα
ελληνικών. Ήδη υπήρχαν, με εθελοντική προσφορά, οι δάσκαλοι οι οποίοι ανέλαβαν
τη διδασκαλία των μαθημάτων για όλα τα χρόνια λειτουργίας τους.
Η ομάδα των δασκάλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σχεδίαζε,
εφάρμοζε και αξιολογούσε τη δουλειά της σε σταθερές προγραμματισμένες
συναντήσεις. Παράλληλα, γινόταν γραπτή παρατήρηση και γράφονταν ημερολόγια τα
οποία βοηθούσαν στην ανατροφοδότηση των δασκάλων και παράλληλα σε αλλαγές
και βελτιώσεις των μαθημάτων.
Ανάγκες και προσδοκίες των μεταναστών γονέων από τα μαθήματα ελληνικής
γλώσσας 3
Πρωταρχικό μέλημα της ομάδας των εκπαιδευτικών αποτέλεσε η αναζήτηση των
αναγκών και των προσδοκιών των μεταναστών γονέων. Έτσι τα σχέδια εργασίας των
πρώτων μαθημάτων αλλά και της αξιολόγησης που γινόταν στο τέλος κάθε χρονιάς,
αφορούσαν τη συστηματική διερεύνηση αυτών των αναγκών και προσδοκιών.
Από την έναρξη των μαθημάτων, οι γονείς έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Την ανάγκη τους να αναπτύξουν όσο το δυνατόν
περισσότερο το επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους την αποδείκνυαν με τη
συστηματική παρουσία τους στα μαθήματα, την καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους
και τις συνεχείς διαπραγματεύσεις με τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να
εξασφαλίζουν τη σταθερή παρουσία τους σε αυτά. Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν,
καθώς τα μαθήματα εξελίσσονταν.
Στη συνάντηση αξιολόγησης του πρώτου έτους οι γονείς ανέλυσαν τα κίνητρα
της συμμετοχής τους, ενώ στο δεύτερο έτος φάνηκε ότι ισχυροποιήθηκαν οι θέσεις
τους και τοποθετήθηκαν πιο καθαρά απέναντι στις ανάγκες τους.
Ο σημαντικότερος λόγος για τη συστηματική παρουσία των γονέων στα
μαθήματα ήταν η ανάγκη να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις εργασίες του σχολείου

Τα παραθέματα τα οποία υποστηρίζουν το παρακάτω κείμενο προέκυψαν από συνεντεύξεις που
έγιναν στους μετανάστες γονείς και από τα ημερολόγια των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα
μαθήματα. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μεταναστών είναι
ψευδώνυμα. Για τους μετανάστες τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ενδεικτικά των χωρών
καταγωγής τους.
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και, παράλληλα, η επικοινωνία που θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει ο γονέας με το
σχολείο του παιδιού του.
«Αντελίνα: Εγώ βασικά μπήκα και δέχτηκα να βοηθήσω κατ’ αρχήν το παιδί μου,
που ήταν στο σχολείο. Ξεκίνησε την πρώτη τάξη, προχώρησε στη δεύτερη, δεν ήταν στα
σχέδια μου να αποχωρήσω, ήταν να συνεχίσω… απλά οι συνθήκες... πάντως μέχρι
τελευταία στιγμή είμαι εδώ και που ξέρω ότι θα φύγω, είμαι εδώ, δεν το βάζω κάτω
όμως.
Φαριέ: Για να μιλάω καλά, για να βοηθήσω τα παιδιά. Και να μπορώ να μιλάω
με τους δασκάλους. Να ξέρω πώς πάει το παιδί, τι να κάνω. Είναι και τα χαρτιά που
έρχονται από το σχολείο. Ήθελα να ξέρω τι λένε όσα είναι στα Ελληνικά».
Χασνά: Να βοηθήσω τα παιδιά μου και να μιλάω καλά και να γράφω. Είναι
δύσκολα τα γράμματα. Τώρα εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά δε μιλούσα,
δεν έγραφα καθόλου, ούτε το όνομά μου και τώρα και μιλάω καλά και γράφω το όνομά
μου και μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου. Μπορώ να μιλάω με τη δασκάλα, με τα
παιδιά μου. Τώρα εντάξει.
Λαρίσα: Εγώ προσωπικά ήρθα πρώτα να μάθω, να μπορώ να μιλήσω με τα
παιδιά μου. Γιατί το πρώτο παιδί δυσκολεύτηκε πολύ στο σχολείο και τώρα που είναι
έκτη τάξη, επειδή δεν είχε τη βοήθεια που έπρεπε από την αρχή, κάνει ακόμα λάθη στην
ορθογραφία. Γιατί χρειάζεται και η βοήθεια από το σπίτι. Δεύτερον, να μιλάω
καλύτερα.
Σοβαρό κίνητρο, επίσης, για την παρακολούθηση των μαθημάτων ήταν και η
ανάγκη των μεταναστών γονέων για την ποιότητα της καθημερινής τους
επικοινωνίας. Οι γονείς υποστήριξαν ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας δεν
είναι μόνο ατομική επιλογή αλλά και υποχρέωση του μετανάστη.
Αρτάν: Εγώ πρώτη φορά ήρθα εδώ από την ανακοίνωση που στείλατε στο σπίτι
και μου έδωσε η κόρη μου. Και ήρθα εδώ να μάθω Ελληνικά και να μιλάω ωραία
βεβαίως και να γράφω καλά, επειδή λέει μια παροιμία ‘‘το να ξέρεις μια γλώσσα
νιώθεις τον άνθρωπο μία φορά, αν ξέρεις δύο γλώσσες νιώθεις τον άνθρωπο δύο
φορές’’. Παράδειγμα, αν εμείς μάθουμε καλά Ελληνικά, θα μπούμε πιο μέσα στην
κοινωνία. Αν δεν ξέρεις καλά τη γλώσσα, αισθάνεσαι ότι είσαι σε χαμηλό επίπεδο. Αν
ξέρεις να μιλάς ωραία τη γλώσσα, καταλαβαίνεσαι πιο ωραία με τον άλλο. Αν δεν
ξέρεις να μιλάς και δεν ξέρεις να εκφράσεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, είναι λίγο
δύσκολο να σε καταλαβαίνει ο άλλος, την ψυχή σου, αυτό που θέλεις πρώτα πρώτα,
είναι πολύ σημαντικό.
Μαρσέλα: Νομίζω ότι για να μπορείς να εκφράζεσαι και να λες αυτά που θες. Το
να έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και να θες να πεις κάτι και να μην μπορείς, είναι
το πιο άσχημο για μένα.
Λαρίσα: Ήμουνα πέντε χρόνια εδώ και μου φαινότανε πολλή ντροπή για μένα να
μην ξέρω να γράφω. Και έλεγα ντροπή, τόσα χρόνια σε μια χώρα να μην μπορώ να
γράψω. Δεν ήταν θέμα να διαβάσω, μπορούσα να διαβάσω, εντάξει, όχι τόσο καλά όσο
ένας Έλληνας, αλλά έλεγα να ξέρω να γράψω, να είμαι σε θέση αν θα χρειαστώ κάτι
εδώ να το ξέρω …και τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ
δύσκολη και όσους δασκάλους και αν πλήρωνα, εκεί δε θα μπορούσα να τα μάθω, αν
δεν ήμουνα εδώ. Βοηθάω τα παιδιά μου στα μαθήματα, τα παιδιά βοηθούσαν εμένα πιο
πολύ, ήδη είχαν κάνει πολλά χρόνια στο σχολείο εδώ, εντάξει, καταλαβαίνεις κάτι
παραπάνω, είναι και αυτός ένας λόγος, αλλά το πιο πολύ για μένα.
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Κίνητρο επίσης για τη συμμετοχή στα μαθήματα κάποιων γονέων αποτέλεσε
και η επιθυμία τους να μελετήσουν σε βάθος την ελληνική γλώσσα.
«Μίρα: Εγώ προς το παρόν ούτε για παιδιά ούτε τίποτα. Σκοπός μου ήταν να
μάθω εγώ πρώτα και, όταν μεγαλώσω το παιδί, να είμαι έτοιμη για να βοηθήσω το
παιδί. Σκοπός μου ήταν να μάθω τα Ελληνικά. Ήξερα και να γράφω και να διαβάζω,
αλλά ήθελα να τα μελετήσω και βρήκα την ευκαιρία χάρη σε σας.
Φλορέντσα: Μ’ αρέσει η ελληνική γλώσσα. Θέλω να διαβάσω λογοτεχνία και
ιστορία. Είναι για μένα χαρά, ευχαρίστηση».
Η αδυναμία, επίσης, αρκετών γονέων να διευθετήσουν υποθέσεις που
συνδέονται με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα και ο αποκλεισμός τους από την αγορά
εργασίας, λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, αναφέρθηκαν ως σημαντικοί λόγοι,
οι οποίοι τους κινητοποίησαν στην παρακολούθηση των μαθημάτων.
«Σανέ: Και εγώ πηγαίνω στο Ι.Κ.Α. Πολύ συχνά 4-5-6 φορές το μήνα εκεί είμαι,
οι υπάλληλοι δε βοηθάνε να συμπληρώσουμε μια αίτηση, γιατί για μια αίτηση
καθυστερεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του για μια μέρα και έχει
ζητήσει άδεια από τη δουλειά του. Είναι σημαντικό να ξέρεις τη γλώσσα. Πολύ ωραία
αισθάνομαι τώρα που μπορώ και λίγο τσαντίζομαι με τους υπαλλήλους που δεν έχουν
λίγο υπομονή να βοηθήσουν.
Σανέ: Εγώ πρώτα πρώτα θέλω τα Ελληνικά για μένα, γιατί άμα ζούμε εδώ, πρέπει
να ξέρουμε να γράφουμε, να διαβάζουμε. Γιατί μερικές φορές έχουμε ένα χαρτί και
πρέπει να βάλουμε υπογραφή και πρέπει να ξέρουμε τι γράφει μέσα για να βάλουμε
υπογραφή. Είναι άσχημο να θέλω ένα χαρτί, να φτιάξω ένα χαρτί και να μην ξέρω να
γράψω το όνομά μου. Και δεύτερο πράγμα είναι να βοηθήσω το παιδί, πέρυσι δεν
ήξερα τίποτα, μου έλεγε το παιδί: “μαμά έλα να με βοηθήσεις, έλα να γράψουμε” και
να μην ξέρω τίποτα, αυτό είναι άσχημο πράγμα.
Μίρα: Για μένα, για να βρω κάποια δουλειά. Και για τα γραφεία που πηγαίνουμε
για τα χαρτιά».
Προσωπικά κίνητρα, όπως η βελτίωση της σχέσης με τα παιδιά τους, η
δυνατότητα να ξαναέρθουν σε επαφή με τη σχολική τους ηλικία, η χειραφέτηση στο
οικογενειακό αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο, εμφανίζονται ως επιπρόσθετοι λόγοι
κάποιων μεταναστριών μητέρων για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
«Λαρίσα: Με τα παιδιά η σχέση μας έχει ομορφύνει κάπως, γιατί νιώθουμε κι
εμείς νέοι. Όταν έρχομαι εδώ στο σχολείο νιώθω πολύ ωραία. Θυμάμαι τα χρόνια που
πήγαινα στο σχολείο, νιώθω μια νοσταλγία. Το κάνεις γιατί σου λείπει κάτι από τα
παιδικά σου χρόνια. Δεύτερο, μπορείς να πεις στον άντρα σου πως “ξέρω κάτι
παραπάνω από σένα!” Αυτό σου δίνει ευχαρίστηση. Τρίτον, ότι έχει σχέση με το
κράτος, δηλαδή πολλά πράγματα που μαθαίναμε εδώ μας έδιναν κουράγιο να ζητάμε τα
δικαιώματά μας, να ξέρουμε τα δικαιώματά μας. Να έχουμε το κουράγιο να πάμε κάπου
και να ρωτήσουμε. Στην αρχή ρωτούσαμε, αλλά είχαμε την ιδέα ότι είμαστε ξένοι, ότι
δε θα μιλάμε ωραία και θα μας κοροϊδεύουν ή θα το καταλάβουν με τον τρόπο που
μιλάμε. Διάφορα πράγματα μας είχαν κάνει πολύ προσεκτικούς σε αυτό που θα πούμε
και πολύ προσεκτικούς στο τι να ζητάμε. Δικαιούμαστε να ζητάμε; Δε δικαιούμαστε να
ζητάμε; Πρέπει να έχουμε το στόμα μας κλειστό, γιατί δεν μπορούμε να απαιτήσουμε
τίποτα, μια που είμαστε ξένοι. Αλλά αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, να ανοίξουμε το
μυαλό για πολλά πράγματα, για τα δικαιώματά μας».
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Ως λόγο, επίσης, συμμετοχής στα μαθήματα αναφέρουν την προσδοκία τους ότι
η καλύτερη γνώση της γλώσσας, πέρα από τη δυνατότητα της επικοινωνίας στο χώρο
της εργασίας τους, θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν περισσότερες και καλύτερες
φιλικές σχέσεις.
«Συζητάμε για τα κίνητρά τους σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Ο Άχμαντ λέει
ότι χρειάζεται τα Ελληνικά για να συνεννοείται στη δουλειά, ο Νουρεντίν γιατί η ζωή
του θα είναι πιο εύκολη, θα έχει περισσότερους φίλους και θα μπορεί να πει
περισσότερα πράγματα μαζί τους. Και άλλοι συμφωνούν ότι τα Ελληνικά θα τους
βοηθήσουν να κάνουν πιο εύκολα φίλους» (Ιωάννα).
Ιδιαίτερα οι μετανάστριες μητέρες προσδοκούν ότι η ελληνική γλώσσα θα τους
προσφέρει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σπουδές που άφησαν ανολοκλήρωτες
στις πατρίδες τους.
«Η Χασνά λέει ότι θέλει να μάθει Ελληνικά για να πάει σχολείο να το τελειώσει,
γιατί το σταμάτησε στην Αίγυπτο. Η Μανιζέ αναγκάστηκε να φύγει από το Ιράν όταν
ήταν στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Θέλει μας είπε να μάθει καλά Ελληνικά για να
συνεχίσει τις σπουδές της. Η καινούργια που ήρθε, μια νέα γυναίκα, θέλει να μάθει
Ελληνικά για να συνεχίσει το σχολείο, επειδή αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει στην
πατρίδα της. Με μικρό παιδί, ξένη σε ξένη χώρα, μπορεί να ελπίζει και να “θέλει”.
Ευτυχώς που το δικαίωμα στο όνειρο είναι πολύ προσωπικό και γι’ αυτό αναφαίρετο.
Μ’ αρέσει. Η παρουσία της μου έδωσε κουράγιο μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα»
(Αθηνά).
Στην πορεία των χρόνων φάνηκε να αναπτύσσονται από τους μετανάστες γονείς
και κίνητρα περισσότερο προσωπικά, τα οποία σχετίζονταν με την ανάγκη για επαφές
και σχέσεις σε ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
«Φαίνεται ότι η συμμετοχή τους στα μαθήματα Ελληνικών στο χώρο του
σχολείου, οι συζητήσεις που γίνονται, το ενδιαφέρον μας να τους ακούσουμε, γενικά μια
“ποιότητα” που έχουν οι ίδιοι ανάγκη για να νιώσουν περισσότερο “άνθρωποι” τα
βρίσκουν στο σχολείο και τους κάνει αυτό πολύ καλό. Είναι σαν να προσφέρουν ένα
καλό δώρο στον εαυτό τους!» (Αθηνά).
«Κάποιες από τις μαμάδες έρχονται στολισμένες και χαρούμενες. Προσπαθούν
πολύ κι ενδιαφέρονται για το μάθημα, όμως έχω την εντύπωση ότι όταν έρχονται εδώ
είναι σαν να πηγαίνουν σε γιορτή. Ιδιαίτερα οι Αιγύπτιες, η Χασνά, η Μάρουα, η Φαριέ.
Έρχονται προετοιμασμένες σχεδόν πάντα, και πάντα καλοφτιαγμένες, στολισμένες,
βαμμένες… Είναι το σχολείο η “έξοδός” τους και ο τόπος κοινωνικών επαφών; Ίσως.
Πέντε χρόνια είναι σταθερή η παρουσία τους» (Αθηνά).
«Προσπαθούν πολύ γράφοντας την ορθογραφία. Αισθάνονται ότι κάνουν κάτι
παρά πολύ σημαντικό. Έχουν εστιασμένη την προσοχή τους και νιώθεις ότι παλεύουν
αυτό που κάνουν. Φαίνεται από τα χέρια τους ότι κάνουν δύσκολες χειρωνακτικές
δουλειές, που δεν έχουν να κάνουν και πολύ με γράμματα. Και όμως κάτι τους
κινητοποιεί. Είμαι σίγουρος ότι τους βοηθά η επαφή τους με τα μαθήματα σε πολλά
επίπεδα» (Δημοσθένης).
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Βασικές αρχές των διδακτικών προσεγγίσεων
Οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν οι διδακτικές προσεγγίσεις της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των μεταναστών γονέων και μετά από κοινή απόφαση των δασκάλων,
ήταν οι εξής:
• Να διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες και οι προσδοκίες των μεταναστών
και να προσδιοριστεί η θεματολογία με βάση τους προβληματισμούς και τις ανάγκες
τους.
• Να συνδέεται η διδασκαλία με την καθημερινή ζωή και να απαντά σε
συγκεκριμένα ερωτήματα.
• Οι γονείς να είναι συνδιαμορφωτές του μαθήματος, από την επιλογή του
θέματος ως και την τελική αξιολόγησή του.
• Να υπάρχει ανταπόκριση στις ατομικές ανάγκες του κάθε γονέα, να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη θέματα κουλτούρας και να αξιοποιούνται πολιτισμικές,
γλωσσικές, θρησκευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες.
• Να δημιουργείται και να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
κλίμα εμπιστοσύνης, αποδοχής και ασφάλειας.
• Να υπάρχει ποικιλία προσφερόμενου υλικού και εναλλαγή δραστηριοτήτων,
ώστε το μάθημα να είναι περισσότερο ενδιαφέρον και δημιουργικό. Με αυτόν τον
τρόπο θα αμβλύνεται η κούραση των γονέων, οι οποίοι μπορεί να παρακολουθούν το
μάθημα μετά από μία εξαντλητική μέρα.
• Με αφορμή τα μαθήματα, το σχολείο να μετατραπεί σε ένα χώρο οικείο για
τους γονείς, χώρο στον οποίο θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να εκφράζουν
ανάγκες και προβλήματα, να καταθέτουν και να μοιράζονται προσωπικά βιώματα και
εμπειρίες. Επίσης, να έχουν την άνεση και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργητικά
στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μέσα από τα θεσμικά όργανα των γονέων.
Η επιλογή της θεματολογίας των μαθημάτων συναποφασίστηκε από τους γονείςμαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο σχεδιασμός και η διδασκαλία τους στράφηκε
γύρω από θεματικές ενότητες, οι οποίες προτείνονταν από τους ίδιους τους γονείς ή
προέκυπταν στη διαδικασία των μαθημάτων και σχετίζονταν με τις εκφρασμένες
ανάγκες τους.
Τέλος, η διδασκαλία στηρίχτηκε σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις και βιωματικές
τεχνικές και γινόταν μέσω σχεδίων εργασίας, τα οποία οι δάσκαλοι προετοίμαζαν σε
συναντήσεις πριν από κάθε μάθημα ή πριν από μία ενότητα μαθημάτων. Για να
διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των γονέων κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
υπήρχε εναλλαγή δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες, επίσης, ήταν σχεδιασμένες
με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλέκονται οι γονείς βιωματικά. Για να το καταφέρουμε
αυτό χρησιμοποιούσαμε ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά.
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Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας λειτούργησε στο σχολείο για
πέντε συνεχόμενα χρόνια. Τα μαθήματα ελληνικών παρακολούθησαν περίπου 150
γονείς, κυρίως μητέρες, οι οποίες προέρχονταν από το 132ο δημοτικό αλλά και από τα
γειτονικά δημοτικά και νηπιαγωγεία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.
Συμπερασματικά, στο 132ο Δημοτικό Σχολείο, μετά την ένταξη των μαθημάτων
ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες γονείς, σε συνδυασμό και με τη γενικότερη
αποδοχή και υποστήριξη τους από τους εκπαιδευτικούς, παρατηρήθηκαν σημαντικές
αλλαγές που αφορούσαν τόσο στην καθημερινότητα του σχολείου όσο και τη
λειτουργία του συνολικά. Αυτό διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς (Έλληνες
και μετανάστες) αλλά και τα παιδιά που είδαν τους γονείς τους με χαρά να
ξαναγίνονται μαθητές.
Συγκεκριμένα, οι γονείς φαίνεται ότι ανέπτυξαν σχέση μεταξύ τους και με τους
εκπαιδευτικούς και σταμάτησαν φαινόμενα επιθετικότητας και συχνά βίας ανάμεσα
τους (σε αντίθεση με την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε άλλα σχολεία της περιοχής).
Στις συναντήσεις που γίνονται στις τάξεις με τους εκπαιδευτικούς δεν απουσιάζουν
και παράλληλα, συνεργάζονται με προθυμία και συμμετέχουν σε οτιδήποτε αφορά τη
λειτουργία του σχολείου. Ακόμα απευθύνονται σταθερά στο σχολείο για
συμβουλευτική και υποστήριξη. Σε δράσεις, επίσης, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο
σχολείο οι γονείς των μαθημάτων ελληνικών ενεπλάκησαν σε δημιουργικές
συνεργασίες όπως η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ενώ εντάχθηκαν ως
επιμορφωτές και σε άλλα σχέδια εργασίας που εφαρμόστηκαν. Τέλος, στο Σύλλογο
γονέων, ο οποίος συστάθηκε, συμμετέχουν ισότιμα και συνεργάζονται μετανάστες
και Έλληνες γονείς.
Μάλιστα στην ποινική δίωξη της διευθύντριας για τα μαθήματα μητρικής
γλώσσας στα παιδιά και ελληνικών στους γονείς, που ουσιαστικά ήταν δίωξη του
σχολείου, πρωτοστάτησαν, μαζί με σημαντική μερίδα του πολιτικού και
εκπαιδευτικού κόσμου, υποστηρίζοντας το έργο του σχολείου. Γιατί οι ίδιοι βιώνουν
ότι είναι ένα σχολείο “δικό τους” που “ενδιαφέρεται”, ένα σχολείο που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών της σχολικής του
κοινότητας και παράλληλα, ότι είναι ένα σχολείο που προσπαθεί να συμβάλλει στην
άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά και τους γονείς
τους, μέσα από την ανάληψη και οργάνωση των αναγκαίων για αυτό τον σκοπό
πρωτοβουλιών και δράσεων.
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Σχολείο μεταναστών «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: ένα ταξίδι στη γλώσσα, στον πολιτισμό και
στην αποδοχή του «άλλου»
Διαμαντίδου Ευαγγελία
Σχολείο «Οδυσσέας»
evdiaman@hotmail.com
Περίληψη
Το σχολείο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» από την ίδρυσή του το 1997 έως και σήμερα έχει
καταφέρει να φέρει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό
πλήθος μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων. Τα μαθήματα
πραγματοποιούνται από εθελοντές εκπαιδευτικούς και φοιτητές του ΠΤΔΕ. Βασικός
σκοπός είναι η κατάκτηση και η χρήση της ελληνικής γλώσσας να αποτελεί όχι μόνο
εφόδιο και μέσο προσαρμογής στην κοινωνική πραγματικότητα αλλά πρέπει να δίνει
στους ενήλικες μετανάστες μαθητές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις
ρατσιστικές πρακτικές.
Abstract
"Odysseas" school, from its foundation in 1997 until the present time, has
accomplished the difficult task of bringing in touch numerous refugees, emigrants and
repatriates with the Greek Language and civilization. Classes are held by volunteers
with a background in teaching and students of the Department of Primary Education.
The main target of the school is for the adult emigrant students to acquire and use the
Greek language not only as a means of adapting in everyday social interaction, but
also as a shield against racist practices.
Ίδρυση- Προσωπικό
Σε μια γωνιά της «άλλης Θεσσαλονίκης», στην Αισώπου 24, κοντά στο Βαρδάρη,
λειτουργεί εδώ και χρόνια το σχολείο ελληνικής γλώσσας «Οδυσσέας» για
μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες.
Το ταξίδι του «Οδυσσέα» ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 1997 με προορισμό
τη δική του «Ιθάκη»,την «Ιθάκη» που θα χωρούσε όλους αυτούς που άφησαν τα
αγαπημένα τους πρόσωπα, το σπίτι τους, πέρασαν τα σύνορα, περπάτησαν ατέλειωτες
ώρες, αντιμετώπισαν δυσκολίες και τραγικές καταστάσεις μέχρι την εγκατάστασή
τους σε ένα νέο, άγνωστο τόπο. Έναν τόπο στον οποίο συχνά συνάντησαν τη
ξενοφοβία, το ρατσισμό, τον αποκλεισμό, την εκμετάλλευση και την καταρράκωση
της αξιοπρέπειας τους. Και πέρα από όλα αυτά ορθώνονταν μπροστά σε όλους
αυτούς τους ανθρώπους τα τείχη μιας γλώσσας που καλά-καλά δεν είχαν ακούσει
ποτέ στη ζωή τους.
Η όλη προσπάθεια της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ξεκίνησε σε μια
εκδήλωση συνδικαλιστικής παράταξης με θέμα τη συμμετοχή των μεταναστών στο
εργατικό κίνημα. Διατυπώθηκε μια πρόταση ίδρυσης ενός άτυπου σχολείου με την
ονομασία «Πρωτοβουλία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες,
πρόσφυγες και παλιννοστούντες» (Πρωτοβουλία), όπου θα διδάσκονταν εθελοντικά η
ελληνική γλώσσα. Η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς εθελοντές. Τον
Αύγουστο του 2000 η «Πρωτοβουλία» για λόγους λειτουργικούς και οργανωτικούς
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συγκροτήθηκε σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
Σήμερα το σχολείο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αποτελεί ένα αυτόνομο, συλλογικό και
ανιδιοτελές εγχείρημα εκπαιδευτικών στο οποίο έχουν φοιτήσει από το 1997 μέχρι
σήμερα πάνω από 5000 ενήλικες μαθητές μετανάστες και ο αριθμός των διδασκόντων
ξεπέρασε τους 200. Από την αρχή της ίδρυσής του έχει προσφέρει σε εκατοντάδες
πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες, τη δυνατότητα της εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο ως μέσο προσαρμογής στην κοινωνική πραγματικότητα
αλλά και ως μέσο αντιμετώπισης ρατσιστικών πρακτικών, διεκδίκησης παροχής
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων καθώς και στην ανάδειξη της κοινωνικής
αλληλεγγύης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Στόχοι
Επομένως βασικός στόχος του Οδυσσέα είναι η καταπολέμηση κάθε είδους
ρατσισμού ή ξενοφοβίας που δημιουργείται συχνά από στερεότυπες αντιλήψεις που
έχουν επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, αυτές οι αντιλήψεις
προωθούνται και από τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ομαλή ένταξη των προσφύγων, μεταναστών και ομογενών
στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει να γίνει φανερό πως
η διαφορετικότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
όπως η δική μας. Εφόσον λοιπόν, αυτοί οι "διαφορετικοί" άνθρωποι νιώσουν κομμάτι
της κι όχι μια παρείσακτη μειονότητα, μπορούν να συμβάλλουν ενεργά και αποδοτικά
και στην παραγωγική διαδικασία , αλλά και στην εξάπλωση του ελληνικού
πολιτισμού.
Γίνεται λοιπόν, φανερό ότι για τους μετανάστες μαθητές το σχολείο συνδέεται
όχι μόνο με την εκμάθηση, τη βελτίωση και την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας,
την εκπαίδευσή τους σε ανώτερες σχολές ή σε πανεπιστήμια αλλά και με την
κατανόηση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την αντίστασή τους
σε ρατσιστικές και εθνικιστικές αντιλήψεις καθώς και με την κριτική
συνειδητοποίηση της ευρύτερης πραγματικότητας.
Tρόποι διδασκαλίας
Οι δάσκαλοι, με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους προσπαθούν να φέρουν σε
επαφή τους μαθητές με την ελληνική γλώσσα. Τις περισσότερες φορές, οι
εκπαιδευτικοί ακολουθούν: α) την λειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση της
γλώσσας (κυρίως στο Α΄ και Β1΄ επίπεδο) και β) στα προχωρημένα τμήματα (Β΄ Γ΄
και Δ΄) αξιοποιούνται και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως είναι η κειμενική
προσέγγιση, η μέθοδος project αλλά και εναλλακτικές παιδαγωγικές θεωρίες και
πρακτικές. Επίσης, η χρήση της νέας τεχνολογίας με τη βοήθεια οπτικοακουστικού
υλικού, όπως η παρουσίαση του μαθήματος με διαφάνειες σε προτζέκτορα, κάνει πιο
ενδιαφέροντο μάθημα. Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας ,πιο εκσυγχρονισμένοι,
έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποδοτικοί. Η εικόνα, η κίνηση, το χρώμα, διατηρούν
αμείωτο το ενδιαφέρον ακόμα και μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας και καθιστούν
ευκολότερη την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας επισημαίνουμε ότι
γίνεται σε τέσσερα επίπεδα, αδρά χωρισμένα, σύμφωνα και με τη διάταξη επιπέδων
που έχει κάνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ). Οι μαθητές συχνά δουλεύουν
σε ομάδες έτσι ώστε με τη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία να
δημιουργηθεί ευχάριστη ατμόσφαιρα και παράλληλα να αρχίσουν να αναπτύσσουν
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και γλωσσικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν ο
ένας τον άλλο, θα λέγαμε προκύπτει μια πολιτισμική συνάντηση και διαφαίνεται η
πολιτιστική ετερότητά τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλληλεπίδρασης, η
διαπολιτισμική αγωγή ,με βάση την οποία λειτουργούν όλοι οι δάσκαλοι του
Οδυσσέα, θέτει στο επίκεντρο το σεβασμό και την αξιοποίηση της πολιτισμικής
διαφοράς.
Αξίζει, να σημειώσουμε ότι τόσο η οικονομική θέση όσο και το μορφωτικό
κεφάλαιο των μαθητών/τριών ποικίλει. Μια γενική παρατήρηση οδηγεί στη
διαπίστωση ότι οι μαθητές/τριες με μια σχετικά ασφαλή οικονομική θέση και με
υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο παρακολουθούν σταθερά και με συνέπεια τα μαθήματα.
Αντίθετα, παρατηρείται σημαντική διαρροή, ιδιαίτερα στο πρώτο και δεύτερο
επίπεδο, όσων δεν έχουν εξασφαλισμένη σταθερή εργασία και όσων έχουν χαμηλό
μορφωτικό κεφάλαιο. Επίσης, σημαντικός παράγοντας κρίνεται και το κύρος της
χώρας προέλευσης των μαθητών/τριών σε σχέση με την Ελλάδα. Η πλειοψηφία των
μαθητών, ανεξάρτητα από το διαφορετικό μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο, έχει σαφή κίνητρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, πράγμα το
οποίο καθιστά την προσπάθειά τους έντονη και το ενδιαφέρον τους αμείωτο.
Εθνοτική ταυτότητα των μαθητών
Οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται ο Οδυσσέας είναι ενήλικες.Οι χώρες
προέλευσής τους ποικίλλουν και είναι συνήθως γειτονικές χώρες των Βαλκανίων (για
παράδειγμα μεγάλος αριθμός μαθητών προέρχεται από την Αλβανία), χώρες της
πρώην Σοβιετικής ένωσης, Ινδία, Αίγυπτος, Τουρκία, Κίνα, Μέση Ανατολή, Ιράκ,
Αφγανιστάν, Αφρική, Λατινική Αμερική.
Δραστηριότητες
Ο χώρος του Οδυσσέα πέρα από το βασικό σκοπό του που αφορά την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον
τρόπο γίνεται ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας και βοηθά στην
καλύτερη γνωριμία των μαθητών/τριών μεταξύ τους και στην εξομάλυνση εθνικών
αντιθέσεων.
Από τις δραστηριότητες που παρέχει ο Οδυσσέας και στις οποίες μπορεί
οποιοσδήποτε να συμμετέχει χωρίς την υποχρέωση για κάποιο χρηματικό αντίτιμο,
είναι η λειτουργία τμημάτων ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν
τμήματα αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, όπως και ρωσικής γλώσσας.
Παλαιότερα είχαν λειτουργήσει τμήματα χορού και εργαστήρια εκμάθησης
της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Είναι άξιο να αναφερθεί και η ύπαρξη θεατρικής ομάδας, που στηρίζεται εδώ
και χρόνια με τη συμμετοχή παλιών και νέων μαθητών, όπως και δασκάλων. Η
Θεατρική Ομάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ανατροφοδότηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου αλλά και στην κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη των ίδιων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Έχουν
παρουσιαστεί έργα του Τριβιζά, του Καμπανέλλη, του Νικολάι Έρντνερ και άλλων.
Τη χρονιά αυτή στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μας γίνονται
εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες γίνονται ελεύθερες συζητήσεις σχετικά με την
ιστορία των χωρών προέλευσης των μαθητών μας. Οι μαθητές/τριες λοιπόν, έχουν τη
δυνατότητα να προωθήσουν τις γνώσεις τους αλλά και συγχρόνως να αντλήσουν
πληροφορίες για την ιστορική πορεία άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, οι μαθητές/τριες
αναπτύσσουν και τον προφορικό λόγο. Ειδικά στα πρώτα επίπεδα, στόχος είναι η
ανταπόκριση των μαθητών σε ζωντανές συνθήκες επικοινωνίας στον καθημερινό
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λόγο, προφορικό και γραπτό. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, σαφώς προβιβάζουν
τη γνώση και είναι φυσικά ένας εναλλακτικός τρόπος βελτίωσης της παραγωγής
προφορικού λόγου.
Ακόμη, κάθε χρόνο οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές σε τοποθεσίες με
ιστορικό ή φυσικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα σε σπήλαια , σε αρχαιολογικούς
χώρους και σε άλλες περιοχές, συνήθως σε μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη.
Μέσα από αυτές τις εξορμήσεις, με καθαρά βιωματικό τρόπο, οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τις ομορφιές της ελληνικής φύσης, την
ελληνική αρχιτεκτονική, τον ελληνικό τρόπο ζωής. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία να
γνωριστούν ακόμα καλύτερα μεταξύ τους αναπτύσσοντας κοινωνικές-διαπροσωπικές
σχέσεις. Για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων οργανώνονται και επισκέψεις σε
μουσεία της πόλης όπως και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος ,με αφορμή
ειδικές περιστάσεις πραγματοποιούνται διάφορες γιορτές..
Επιστημονικό έργο στο πλαίσιο του σχολείου του «Οδυσσέα»
Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το σχολείο του
«ΟΔΥΣΣΕΑ», κατά τα χρόνια της λειτουργίας του, αποτέλεσε πεδίο επιστημονικής
μελέτης και έρευνας. Η έρευνα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με βάση
την παιδαγωγική του Freire σηματοδότησε αφενός τη δυνατότητα εφαρμογής
παιδαγωγικών προσεγγίσεων εκτός των δομών των παραδοσιακών προγραμμάτων και
αφετέρου τη σύνδεση της διδασκαλίας της γλώσσας με θεωρητικές προσεγγίσεις που
στοχεύουν στην κατανόηση, στην ερμηνεία και στη συνειδητοποίηση ότι το
γλωσσικό μάθημα δε σχετίζεται μόνο με την κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και
τεχνικών αλλά έχει και κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.
Σήμερα μέσα στο παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό- κλίμα, με την
αυξανόμενη ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την έλλειψη παροχής ίσων
ευκαιριών και τη γενικότερη ανησυχία που επικρατεί ,το σχολείο «Οδυσσέας»
συνεχίζει να ανοίγει τους δρόμους της γνώσης, της καταπολέμησης του ρατσισμού,
και της ξενοφοβίας. Από τα πρώτα βήματά του, με τη συμβολή του Δημήτρη Τσούμα
του Χρήστου Κοτίνη, των εθελοντών δασκάλων, τη στήριξη του ΠΤΔΕ και ιδιαίτερα
του προέδρου του τμήματος κ. Γιώργου Γρόλλιου ,το σχολείο Οδυσσέας συνεχίζει να
προωθεί το σεβασμό απέναντι στις διαφορετικές ταυτότητες και την ισοτιμία των
πολιτισμών, ώστε με την άρση των προκαταλήψεων και των φυλετικών διακρίσεων
κάθε αλλοεθνής να μη νιώθει ξένος αλλά ένα μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Οι
εθελοντές δάσκαλοι του Οδυσσέα, στους οποίους οφείλουμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας, κρατούν το χέρι αυτών των ανθρώπων και είναι συνοδοιπόροι στο
ταξίδι τους μέσα στον ελληνικό πολιτισμό και τρόπο ζωής. Θα τελειώσω με ένα στίχο
του Μπέρτολντ Μπρεχτ:
‘Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα ν’αλλάξουμε’
και εμείς στο σχολείο μας τη γνωρίζουμε , τη βιώνουμε και την αλλάζουμε.
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Η σημασία της ρωσικής γλώσσας για τους ρωσόφωνους μετανάστες
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Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει μέσα από συνεντεύξεις των μαθητών/τριών τη σημασία
του αλφαβητισμού στη μητρική τους γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά: α) αν και
κατά πόσον ο αλφαβητισμός στη μητρική γλώσσα καθιστά ικανούς τους/τις
μαθητές/τριες να συμμετάσχουν ενεργά στις κοινότητες τόσο της μητρικής όσο και
της κυρίαρχης γλώσσας, β) αν και κατά πόσον οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στη
ρωσική παράδοση και κουλτούρα και επιπλέον να την αναπαράγουν, γ) αν και κατά
πόσον ο αλφαβητισμός στη μητρική γλώσσα ενισχύει τόσο τους δεσμούς των
μαθητών μας με τις ρίζες τους όσο και την αποδοχή εκ μέρους τους της
κληροδοτημένης κουλτούρας και δ) με ποιους τρόπους ο αλφαβητισμός αυτός
επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, την ατομική ταυτότητα και την πνευματική καλλιέργεια
των ίδιων των μαθητών/τριών.
Abstract
This paper illustrates, through a series of interviews with pupils, the importance of
literacy in their mother tongue. More specifically, It investigates: a) if and to what
extent the literacy in the mother tongue enables the students to interact in the
communities of both the mother tongue and the dominant language, b) if and to what
extent the students can gain access to and, furthermore, communicate the russian
tradition and culture by learning their mother tongue, c) if and to what extent literacy
in the mother tongue encourages both the bond of our students with their roots and the
acceptance of their cultural legacy and, finally, d) in what ways it affects the students'
own self-esteem, personal identity and mentality.
Εισαγωγή
Στις σύγχρονες πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ο αλφαβητισμός
βρίσκεται σε υψηλά ή χαμηλά ποσοστά, η ικανότητα του ατόμου στην ανάγνωση και
τη γραφή θεωρείται συχνά ουσιώδης για την προσωπική του επιβίωση, ασφάλεια και
κοινωνική θέση. Ο αλφαβητισμός επηρεάζει με αναρίθμητους τρόπους την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ιδιαίτερα για τα μέλη μιας γλωσσικής μειονότητας
που είναι σχετικά ανίσχυρα και μη προνομιούχα, ο αλφαβητισμός θεωρείται συχνά ως
σημαντικό κλειδί για την ατομική πρόοδο καθώς και για την κοινωνική και
πολιτισμική ενδυνάμωση τους (Baker 2001: 438).
Κατά τον Baker (2001: 417) η γλώσσα έχει τη δύναμη να προωθεί τη
βελτίωση της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο.Ο πολιτισμός είναι ενσωματωμένος στη γλώσσα.Η αυξανόμενη
πολιτισμική ευαισθησία θεωρείται σημαντική καθώς ο κόσμος γίνεται πιο διεθνής και
μοιάζει όλο και περισσότερο μ'ένα πλανητικό χωριό, με όλο και περισσότερες κοινές
εμπειρίες.
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Σύμφωνα με τον Baker (2001: 327) έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση της
μητρικής γλώσσας ως δεύτερης έχει τα παρακάτω γενικά πλεονεκτήματα:
• θετική αυτοαντίληψη και περηφάνια του ατόμου για το παρελθόν του
• καλύτερη ένταξη του παιδιού στο σχολείο και στην κοινωνία
• αυξημένη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
• εύκολη εκμάθηση νέων γλωσσών
• μεγαλύτερες πιθανότητες για εργασία
• ανταπόκριση στις ανάγκες και στις επιθυμίες της κοινότητας.
Στην επιστημονική έρευνα του Jim Cummins(1999: 20, 29) για τη διγλωσσία
και τη δίγλωσση εκπαίδευση φαίνεται ότι η χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από
το ίδιο άτομο είναι μια θετική γνωστική εμπειρία η οποία οδηγεί σε πολλαπλά
οφέλη.Η θετική σχολική επίδοση ενός δίγλωσσου μαθητή αντανακλά τη θετική
αίσθηση ταυτότητας που αναπτύσσει ο μαθητής, το κίνητρο του να πετύχει
ακαδημαϊκά, τη βεβαιότητα του ότι η παρουσία του είναι σεβαστή και επιθυμητή
μέσα στη σχολική τάξη.
Επομένως, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας ως δεύτερης βοηθάει στην
απόκτηση της πολιτισμικής συνείδησης, έχει μορφωτική και ακαδημαϊκή αξία,
συνεισφέρει στην κοινωνική, συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη και προσφέρει
αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.(Baker 2001: 417-418)
Η καλή γνώση της μητρικής γλώσσας αποτελεί βάση για την εκμάθηση της
δεύτερης γλώσσας, αφού ήδη μέσα από την πρώτη έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί η
σκέψη. Η μητρική γλώσσα και ο πολιτισμός των παιδιών που έρχονται από το
εξωτερικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι τους και κόβοντάς το, τα αποκόπτεις από τις
ρίζες τους. Για να μπορέσουν να μιλήσουν πολύ καλά ελληνικά, θα πρέπει να
γνωρίζουν πολύ καλά τη μητρική τους γλώσσα.(Μητακίδου 2007: 59)
Επίσης, σύμφωνα με την θεωρία της Μητακίδου (2005: 356) η διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας δεν εμποδίζει τη δυνατότητα εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας,
πολλές φορές μάλιστα την υποβοηθάει. Έτσι, η γλωσσική ποικιλότητα συνεπάγεται
εκφραστικό πλούτο, εφόδιο του πολύγλωσσου ομιλητή και ως πολιτισμικό αγαθό
καθίσταται αντικείμενο νομικής προστασίας.
Οι δυο λαοί έχουν από παλιά κοινές αναφορές στο Βυζαντινό πολιτισμό, στο
θρησκευτικό δόγμα, στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία.Το 1768, για παράδειγμα,
μετοικούν οι Έλληνες της Κριμαίας, με επικεφαλή τον μητροπολίτη Ιγνάτιο στην
περιοχή της Αζοφικής, στη σημερινή Μαριούπολη, και δημιουργούν 34 ελληνικά
χωριά.Η μετακίνηση αυτή δεν οφείλονταν μόνο στην καταπιεστική πολιτκή των
Οθωμανών αλλά και στα προνόμια που θα παραχωρούσε η Αικατερίνη η Μεγάλη
στους Έλληνες που θα κάνανε αποικία την Αζοφική.(Δαμανάκης 2007: 47)
Εξάλλου, με τα σημερινά δεδομένα η ρωσική γλώσσα εισέρχεται όλο και
περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, επειδή εξαπλώνονται οι οικονομικές, οι
τουριστικές και οι πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας. Επομένως, η
εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας ως δεύτερης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και
τους ενήλικες που ζουν σήμερα στην Ελλάδα, να γνωρίσουν την κουλτούρα, τον
διαφορετικό πολιτισμό, την παράδοση μιας χώρας από την οποία έχουν έρθει οι ίδιοι
ή από την οποία έχουν έρθει οι γονείς τους και να χτίσουν κοινωνικές γέφυρες με
εκείνους που μιλούν την ίδια γλώσσα.
Η ρωσική γλώσσα ανήκει στις λεγόμενες σλάβικες γλώσσες.Τις σλάβικες
γλώσσες μιλούν πάνω από 290 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο.Τις διακρίνει
μεγάλος βαθμός ‘’συγγένειας’’ μεταξύ τους, την οποία μπορεί να παρατηρήσει κανείς
στη διάρθρωση της λέξης, στη χρήση των γραμματικών κατηγοριών, στη διάρθωση
της πρότασης, στη σημαντική κ.λπ.(Καλαϊτσίδου, Βραχιονίδου, Ευσταθίου 2003: 9).
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Η Μανίκα (2006: 47) υποστηρίζει ότι αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι στα
ρωσικά χρησιμοποιείται το κυριλλικό αλφάβητο, υπάρχουν πολλές ομοιότητες
ανάμεσα στα ελληνικά και τα ρωσικά τόσο ως προς τη γραμματική όσο και ως προς
το συντακτικό.
Επίσης, η ρωσική γλώσσα είναι μια γλώσσα με τεράστια ευελιξία και
επάρκεια, ώστε να καταστεί το όργανο της έκφρασης δυναμικών και λεπτών εννοιών,
συναισθημάτων και γνώσης. Όπως δηλώνει ο Ταχιάος (2003: 5-7) οι δυνατότητες
εκμάθησης της Ρωσικής στον ελληνικό χώρο έχουν ριζικά μεταβληθεί και όλο και
περισσότεροι, νέοι κυρίως επιστήμονες και φοιτητές, ενδιαφέρονται να μάθουν την
υπέροχη και πλουσιότατη σε λεξιλόγιο και έφραση σλαβική αυτή γλώσσα.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ και την προσπάθεια των γονιών που
δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους
σχετικά με την εκπαίδευσή τους. Πολλοί γονείς δηλώνουν ότι οι καλύτερες ευκαιρίες
εκπαίδευσης για τα παιδιά τους είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αφήνουν
την πατρίδα τους και η μεγαλύτερη προσδοκία τους είναι να πετύχουν τα παιδιά τους
στο σχολείο.Οι μετανάστες γονείς και τα παιδιά τους συχνά δείχνουν μεγάλο
σεβασμό για καθιερωμένα ιδρύματα όπως το σχολείο και πολλοί εκτιμούν τους/τις
εκπαιδευτικούς και το εκδηλώνουν με τρόπους που διαφέρουν από αυτούς της
κυρίαρχης κοινότητας .Πολλοί εκπαιδευτικοί βλέπουν πως οι μετανάστες μαθητές και
μαθήτριες τους έχουν συχνά ισχυρά κίνητρα, δείχνουν σεβασμό και εργάζονται
σκληρά.(Coelho 2007: 156)
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις θετικής ανάπτυξης
της διγλωσσίας παρατηρήθηκε μια εξισορροπημένη σχέση κοινωνικού κύρους και
γοήτρου μεταξύ των γλωσσών και επίσης, μια στενή συνεργασία ανάμεσα στο
σχολείο και στους γονείς των δίγλωσσων μαθητών.Όταν οι εκπαιδευτικοί και οι
πολιτισμικά διαφέροντες γονείς γίνουν πραγματικοί συνεργάτες στην εκπαίδευση των
παιδιών τους, η συνεργασία τους απορρίπτει το μύθο ότι οι πολιτισμικά διαφέροντες
γονείς είναι απαθείς και δεν ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των παιδιών
τους.(Cummins 1999: 29,46)
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τη σημασία της εκμάθησης της
ρωσικής γλώσσας σε ρωσόφωνους μετανάστες μαθητές από την Π.Σ.Ε, διαφορετικών
ηλικιών, οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο μεταναστών «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
Δεδομένα και διαδικασία της μελέτης
Ο Δαμανάκης (1989: 141) υποστηρίζει ότι για να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η
επανένταξη των μεταναστόπουλων στη χώρα προέλευσης, είναι αναγκαίο να
διδαχτούν τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί
με τη βοήθεια των τμημάτων Μητρικής Γλώσσας.
Συγκεκριμένα για αυτόν το σκοπό δημιουργήθηκαν τμήματα Ρωσικής
Γλώσσας για ενήλικες και ανήλικους μαθητές μετανάστες στο σχολείο ‘’Οδυσσέας’’.
Στο σχολείο μεταναστών ελληνικής γλώσσας ''Οδυσσέας'' υπάρχουν 2 τμήματα
ρωσικής γλώσσας που έχουν μαθητές διαφορετικής ηλικίας. Στο πρώτο τμήμα
φοιτούν 3 μαθήτριες ηλικίας 11 ετών (Ε΄ τάξη) του Δημοτικού Σχολείου. Γεννήθηκαν
στην Ελλάδα από γονείς ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και
σπούδασαν στην Π.Σ.Ε. Τα παιδιά μαθαίνουν ρωσικά για δεύτερη σχολική χρονιά
στο σχολείο «Οδυσσέας». Οι γονείς μεταξύ τους μιλάνε την Ποντιακή διάλεκτο και
τη ρωσική γλωσσα, ενώ με τα παιδιά μιλάνε ελληνικά. Για να προσεγγίσουν τα παιδιά
τους στη ρωσική γλώσσα, το ρωσικό πολιτισμό και την παράδοση, εκτός από τη
φοίτησή τους στο σχολείο «Οδυσσέας», τα παροτρύνουν να βλέπουν και να ακούν
ρωσική τηλεόραση.

29

Στο δεύτερο τμήμα φοιτούν 3 μαθήτριες και 1 μαθητής. Η ηλικία τους
κυμαίνεται από 18 έως και 26 χρονών. Κατάγονται από τις χώρες της Π.Σ.Ε., τη
Γεωργία, την Αρμενία και το Καζαχστάν. Για πρώτη φορά πήγαν σχολείο στην
Ελλάδα. Δύο από αυτούς είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και οι άλλοι δύο απόφοιτοι Λυκείου.
Επειδή οι ενήλικες μαθητές ήρθαν στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία, δεν έμαθαν καλά τη
ρωσική γλώσσα. Από τη ρωσική γλώσσα κράτησαν μόνο τον προφορικό λόγο, ενώ
δυσκολεύονται στην ανάγνωση και στη γραφή. Στο σχολείο «Οδυσσέας» διδάσκονται
τη ρωσική γλώσσα για τρίτη χρονιά. Οι οικογένειες τους είναι δίγλωσσες και
τρίγλωσσες π.χ. σε μια οικογένεια μιλούν γεωργιανά, τούρκικα και ρωσικά.
Και τα 2 τμήματα κάνουν μάθημα από 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
Στόχοι
Οι διδακτικοί στόχοι επικεντρώνονται στην καλλιέργεια : α) του προφορικού λόγου,
β) της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου και γ) της συνείδησης του ρόλου των
διαφορετικών πολιτισμών στην προσωπική, πολιτισμική και κοινωνική ζωή.
Οι πρακτικές και οι δραστηριότητες βασίζονται στη χρήση αυθεντικού
οπτικού και γραπτού υλικού από τα ήθη και έθιμα των χωρών της Π.Σ.Ε.Οι
δραστηριότητες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται και στα δύο τμήματα για την
κατανόηση του προφορικού λόγου αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών ως ομιλητές
και ακροατές σε μια ομάδα η οποία έχει αναλάβει να περιγράψει ένα πραγματικό
γεγονός σχετικό με τις ειδήσεις από τη ρωσική τηλεόραση ή που διάβασαν σε κάποια
ρωσική εφημερίδα. Για να βελτιώσουν τον προφορικό λόγο προτείνω φωνητικές
ασκήσεις μέσα από τραγούδι σε μορφή γλωσσοδετών. Επίσης, στις μαθήτριες του
Δημοτικού Σχολείου προτείνω να διαβάζουν ρωσικά, παραδοσιακά παραμύθια αλλά
και ρωσικά παραμύθια μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ακόμη, για την ανάπτυξη και
την κατανόηση του προφορικού λόγου οι μαθητές/τριες καλούνται να σχολιάσουν
απλές ιστορίες και ποιήματα, ώστε να μιλούν, να ακούν, να υποβάλλουν και να
απαντούν σε ερωτήματα.
Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης οι μαθητές καλούνται να
αναγνωρίζουν τις λέξεις που μαθαίνουν σε διαφορετικά κείμενα. Επίσης διαβάζουν ή
διηγούνται ιστορίες από βιβλία που τους προτείνω. Τα βιβλία αυτά περιέχουν κείμενα
σχετικά με τον πολιτισμό της χώρας των γονιών τους. Συχνά διαβάζω στην τάξη τους
μύθους του Κριλώβ και ποιήματα από Ρώσους ποιητές π.χ. Ν.Νεκράσοβ, Α.Πούσκιν,
Λ.Τολτσόϊ στη ρωσική γλώσσα και οι μαθητές καλούνται να κάνουν περίληψη στα
ελληνικά
Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές, που αφορούν το γραπτό λόγο
επικεντρώνονται στη γραφή κειμένων με θέματα σχετικά με τις βιωματικές εμπειρίες
των μαθητών. Η γραφή των κειμένων έχει στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου,
παράλληλα με την ορθογραφία και τη στίξη π.χ. γραφή μιας συνταγής από την
ρωσική παραδοσιακή κουζίνα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζω στη διδασκαλία της
ρωσικής ως δεύτερης γλώσσας αφορούν τη χρήση των δύο γλωσσών. Για
παράδειγμα, στο τμήμα των ενηλίκων στον προφορικό λόγο μαθητές συχνά μπλέκουν
τις δυο γλώσσες ταυτόχρονα. Ξεκινώντας μια πρόταση στα ρωσικά την
ολοκληρώνουν στα ελληνικά. Στο τμήμα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
έχουμε προβλήματα προφοράς στα συριστικά γράμματα που δεν υπάρχουν στο
ελληνικό αλφάβητο. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με πρακτικές όπως:
• Συστηματική διόρθωση του προφορικού λόγου στους ενήλικες
• συχνή χρήση CD που συνοδεύει το βιβλίο που χρησιμοποιούμε για την
εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας
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•
•

μεγαλόφωνη ανάγνωση από εμένα στην τάξη αλλά και ανάγνωση κειμένων
από γονείς στο σπίτι
ενθάρρυνση των παιδιών να διαβάσουν μαζί με μένα, καθώς βλέπουν τις
λέξεις και με ακούν να τις προφέρω

Πριν τελειώσω αξίζει να αναφέρω τις θέσεις των μαθητών της τάξης από ένα
ερωτηματόλογιο με ερωτήσεις ανοικτού τύπου που συμπλήρωσαν οι μαθητές:
Πιστεύουν ότι η Ρωσική είναι μια όμορφη και πλούσια γλώσσα.
Επίσης, πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί συνεννοούνται με τους
συγγενείς τους και μπορούν να συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους και στο μέλλον να
βρουν εργασία στη Ρωσία.
Εκτιμούν ιδιαίτερα τον πολιτισμό και την ιστορία της Ρωσίας.
Γνωρίζουν την Ιστορία, και τον πολιτισμό της από τη λογοτεχνία, το Ίντερνετ και
αρκετές πληροφορίες τις γνωρίζουν από τους γονείς τους.
Θέλουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία για να γνωρίσουν τον πολιτισμό της, να δουν τους
συγγενείς τους ,γιατί είναι η δεύτερη πατρίδα τους και είναι όμορφη χώρα.
Μιλάνε Ρωσικά με τους συγγενείς, τους φίλους, τη δασκάλα και όταν συμμετέχουν
σε εκδηλώσεις ή γιορτές που κάνουν οι συμπατριώτες τους.
Θεωρούν τη θρησκεία και την ιστορία κοινά στοιχεία πολιτισμού στις δύο πατρίδες
τους.Στην ερώτηση ‘’Τι νομίζετε ότι σας προσφέρει η διδασκαλία της ρωσικής
γλώσσας;’’ απάντησαν ότι τους προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και ερεθίσματα που
έχουν σχέση με τη ρωσική κουλτούρα.
Για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας θα θέλανε περισσότερες ώρες και χρήση
οπτικοακουστικών μέσων. Τέλος είπαν ότι σκέφτονται και ονειρεύονται και στις δύο
γλώσσες.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τίτλος της έρευνας:
Φορέας:
Στόχος:
Χρόνος διεξαγωγής:
Ανωνυμία των χρηστών:
Συμμετέχοντες:
Αριθμός:
Ατομικά στοιχεία
Άντρας – Γυναίκα
Ηλικία:
Τόπος Γέννησης:
Υπηκοότητα:
Ιδιότητα/Επάγγελμα:
Ερωτήσεις
Πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα;
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα;
Ποια γλώσσα μιλούν οι γονείς σας; Σε ποια γλώσσα συνεννοείστε με την οικογένειά
σας;
Πόσο καιρό μαθαίνετε να διαβάζετε και να γράφετε ρωσικά;
Πώς αποφασίσατε να μάθετε τη ρωσική γλώσσα; (μόνος, οι γονείς σας, οι φίλοι)
Σας αρέσει που μαθαίνετε ρωσικά και γιατί;
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Θα θέλατε να ταξιδέψετε στην Ρωσία; Εάν ναι και γιατί;
Τι γνωρίζετε και από που/ποιον για την Ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της
Ρωσίας;
Πόσο χρήσιμη σας φαίνεται η γνώση της ρωσικής γλώσσας;
Με ποιους μιλάτε στην Ελλάδα ρωσικά;
Οι φίλοι σας μιλούν ρωσικά και πού;
Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις ή γιορτές που κάνουν οι συμπατριώτες σας; Αν ναι τι
γλώσσα μιλάτε;
Βρίσκετε κοινά στοιχεία πολιτισμού στις δύο πατρίδες σας;
Τι νομίζετε ότι σας προσφέρει η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας;
Τι θα μπορούσε να διορθωθεί στο μάθημα;
Τι θα μπορούσε να προστεθεί στο μάθημα;
Τι θα μπορούσε να αφαιρεθεί από το μάθημα;
Σε ποια γλώσσα ή γλώσσες σκέφτεστε;
Αλλάζει αυτό με το περιβάλλον;
Σε ποια γλώσσα ονειρεύεστε;
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Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
σε ενήλικες μετανάστες μαθητές
Φίστα Γλυκερία
Σχολείο Μεταναστών Ελληνικής Γλώσσας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
glyka_fista@yahoo.com
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι πρακτικές γραμματισμού μιας διδακτικής
πρότασης, η οποία στηρίχτηκε στην παιδαγωγική των Freire και Shor καθώς και σε
αρχές από τις κοινωνιογλωσσικές και κοινωνικοπολιτισμικές γλωσσολογικές θεωρίες
για τον κριτικό γραμματισμό. Η εργασία επικεντρώνεται στην παραγωγή του
προφορικού και γραπτού λόγου των ενηλίκων μεταναστών/τριών, οι οποίοι
προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά, εθνοτικά, μορφωτικά, πολιτισμικά και
γλωσσικά περιβάλλοντα. Η διδακτική αυτή πρόταση υλοποιήθηκε στο σχολείο
μεταναστών «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Προγράμματος
Σπουδών.
Abstract
In this paper a literacy practice of a teaching paradigm based on the critical pedagogy
works of Shor and Freire as well as on principles from the sociocultural and
sociolinguistics theories on critical literacy is presented. The focus of this work is on
the results of applying literacy practices to adult students coming from diverse social,
national, educational and cultural backgrounds. The teaching was implemented in the
ODYSSEAS School for foreigners in the context of the reform of the curriculum.
Εισαγωγή
Στην εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
παρουσιάζεται μια πολιτισμική ποικιλομορφία, η οποία ενισχύεται συνεχώς από τη
μετακίνηση των ανθρώπων για οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους.
Ποικίλες πολιτισμικές εμπειρίες, διαφορετικά πολιτισμικά και εθνοτικά κεφάλαια,
διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες και γλωσσικές ποικιλομορφίες, συνθέτουν τη
σημερινή παγκόσμια κοινωνία (Kalantzis, & Cope, 2001).
Αναπόφευκτα, και η σημερινή κοινωνία της Ελλάδας έχει αποκτήσει τον
πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τους πρόσφυγες, τους
παλιννοστούντες και τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, ώστε να
λειτουργήσουν στους χώρους της επαγγελματικής και της κοινωνικής τους ζωής. Η
άγνοια της ελληνικής γλώσσας αποτελεί για τους μετανάστες/τριες μια από τις αιτίες
που τους οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Η μη κατοχή της επίσημης
γλώσσας της χώρας υποδοχής συνδέεται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη
διαιώνισή του, την εντατικοποίηση και την αναπαραγωγή του (Τσιάκαλος, 2002: 215218).
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Το σχολείο μεταναστών Ελληνικής Γλώσσας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 4 αποτελεί μια
μαθησιακή κοινότητα με ενήλικες μαθητές/τριες οι οποίοι προέρχονται από
διαφορετικά εθνοτικά, πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα, όπου η κοινωνική
ένταξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η διαφορετικότητα παίζουν κυρίαρχο ρόλο.
Οι έρευνες των Γρόλλιου κ.ά. (2002), Κρασοπούλου (2005), Λεοντάκη
(2005), Φίστα (2008), και Ντάκο & Τσούμα (2009) έδειξαν ότι η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενηλίκων μεταναστών
μαθητών/τριών και στην επίτευξη των χειραφετητικών σκοπών του σχολείου
«Οδυσσέας», όταν δεν ακολουθεί τις δομές των παραδοσιακών προγραμμάτων και
όταν αυτή συνδέεται με θεωρητικές προσεγγίσεις, που στοχεύουν στην κατανόηση,
στην ερμηνεία και στη συνειδητοποίηση ότι το γλωσσικό μάθημα δε σχετίζεται μόνο
με την κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και τεχνικών, αλλά έχει κοινωνικές και
πολιτικές διαστάσεις. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, καθώς και ο συνεχής
προβληματισμός των εθελοντών διδασκόντων σε διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα,
αποτέλεσαν τη βάση για να ξεκινήσει το σχολικό έτος 2009-10 μια συνεργατική
προσπάθεια των διδασκόντων για τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού προγράμματος
σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στόχος αυτής της προσπάθειας
ήταν η διαφοροποίηση των πρακτικών γραμματισμού, με βάση τις σύγχρονες
προσεγγίσεις της κριτικής παιδαγωγικής και του κριτικού γραμματισμού, ώστε η
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας να μην παραβλέπει τις ανάγκες των
μεταναστών/τριών.
Θεωρητικές αρχές
Οι θεωρητικές αρχές της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης στηρίζονται στις
παιδαγωγικές θέσεις για το γραμματισμό ενηλίκων των Freire (1984, 1997, 1998) και
Shor (1987, 1992, 1999) και στην ενσωμάτωση θέσεων από κοινωνιογλωσσικές και
κοινωνικοπολιτισμικές γλωσσολογικές θεωρίες, τις οποίες προσδιορίζουμε στην
ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με το Freire 5 (1984: 7-10 & 1998: 100-101) η εκπαίδευση ενέχει
πολιτικές διαστάσεις, επειδή μπορεί να αναπτύξει ή να περιορίσει την κριτική σκέψη
της γνώσης του σχολείου και της κοινωνίας. Η τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης,
η οποία χαρακτηρίζει την παραδοσιακή εκπαίδευση, «γεμίζει» τους μαθητές με
καταθέσεις πληροφοριών που θεωρούνται ότι αποτελούν την επίσημη και
καθιερωμένη γνώση, με την οποία η εκάστοτε κοινωνική και οικονομική εξουσία
προσπαθεί να προωθήσει και να διαφυλάξει τη θέση της. Αυτή η πράξη
αποταμίευσης της γνώσης δεν αποδέχεται την παιδεία και τη γνώση ως διαδικασία
κριτικής έρευνας της πραγματικότητας, αρνείται την προϋπάρχουσα γνώση και την
κουλτούρα των μαθητών, ελαχιστοποιεί ή και εκμηδενίζει τη δημιουργική δύναμη και
την κριτική τους σκέψη και διαχωρίζει τις δραστηριότητες του δασκάλου και του
μαθητή. Η εκπαίδευση για να ξεπεράσει την αποταμιευτική λογική, με βάση τη
4

Το σχολείο μεταναστών ελληνικής γλώσσας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ιδρύθηκε το 1997 και απευθύνεται,
μέχρι και σήμερα, σε ένα ευρύ φάσμα μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων, με διαφορετικό
κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του σχολείου είναι η
κατάκτηση και η χρήση της ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο ως μέσο προσαρμογής στην κοινωνική
πραγματικότητα, από τους ενήλικες μετανάστες μαθητές, αλλά και ως εφόδιο για την αντιμετώπιση
ρατσιστικών πρακτικών, για την καταπολέμηση της εθνικιστικής συμπεριφοράς, για τη διεκδίκηση
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και για την ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Γρόλλιος, Καρανταΐδου, Κορομπόκης, Κοτίνης, Λιάμπας,
2002: xi). [στο εξής Γρόλλιος κ.ά., 2002]
5
Για τη συμβολή του έργου και την παιδαγωγική προσέγγιση του Freire στην εκπαίδευση ενηλίκων
βλ. Γρόλλιος κ.ά., (2002: xvii).
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θεωρία της θέσης των προβλημάτων των ανθρώπων στις σχέσεις τους με τον κόσμο,
οφείλει να στηριχτεί στη σχέση δασκάλου-μαθητή με τους μαθητές-δασκάλους, ώστε
να γίνουν από κοινού υπεύθυνοι σε μια διαλογική διαδικασία απόκτησης γνώσεων,
που αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Αυτή η διαλογική διαδικασία 6 ,οδηγεί
δάσκαλο και μαθητές, μέσα από την ανάδυση της συνείδησης, να αντιληφθούν τον
κόσμο ως μια ιστορική πραγματικότητα επιδεκτική αλλαγών (Freire, 1997: 77-97).
Έτσι, για τον Freire, ο γραμματισμός δε βασίζεται σε αυστηρά δομημένο
πρόγραμμα σπουδών και εγχειρίδια, αλλά στην κουλτούρα των μαθητών/τριών. Ο
γραμματισμός, δηλαδή, δεν είναι απλά να γνωρίζει κανείς ανάγνωση, γραφή και
μαθηματικά αλλά είναι ένα σύνολο πρακτικών που είτε ενδυναμώνει είτε
αποδυναμώνει μια ομάδα ανθρώπων (Torres, 1994: 100-101). Επιπλέον, βασικά
στοιχεία για το γραμματισμό των ενηλίκων μαθητών/τριών είναι το θεματικό σύμπαν
των μαθητών/τριών ως αφετηρία της μάθησης, η αξιοποίηση του διαλόγου ως δρόμος
για τη γνώση, η συστηματική παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, η
συνδυασμένη εξάσκηση του προφορικού, γραπτού λόγου και της ανάγνωσης, καθώς
και η αξιοποίηση της εμπειρικής γνώσης των ενηλίκων μαθητών/τριών (Γρόλλιος κ.
ά., 2002: xxxiv-xxxvi). Θεμέλιο για την παιδαγωγική του Freire (1998: 100-101),
είναι η ενότητα μεταξύ της πρακτικής και της θεωρίας σε μια εκπαίδευση που
προσανατολίζεται προς την απελευθέρωση του ατόμου σε μια δεδομένη κοινωνία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω θεώρησης, ένας από τους βασικούς στόχους της
παρούσας εργασίας ήταν να υπερνικήσουμε την αποταμιευτική παιδαγωγική του
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, ώστε με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί η κουλτούρα και οι εμπειρίες των
μεταναστών/τριών μέσα από διαλογικές διαδικασίες και να αναπτυχθεί η κριτική τους
σκέψη σε θέματα της ευρύτερης πραγματικότητας. Η θέση αυτή είχε ως αποτέλεσμα
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας να μη στηριχτεί σε ένα εγχειρίδιο και σε ένα
αυστηρά δομημένο πρόγραμμα, αλλά στην τοποθέτηση ενός προβλήματος ως
αντικείμενο γνώσης για μια κριτική θεώρηση της πραγματικότητας με βάση το λόγο
και τις διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες των ενηλίκων μαθητών/τριών.
Για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση των προαναφερθέντων θέσεων στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης, αξιοποιήσαμε θέσεις της ενδυναμωτικής
κριτικής παιδαγωγικής του Shor (1987: 196, 1992: 1-10), που έχουν προεκτάσεις στο
γραμματισμό των ενηλίκων στη διδακτική πράξη 7. Για την ενδυναμωτική κριτική
παιδαγωγική η ανάγνωση και η γραφή θεωρούνται ως ανθρώπινη δραστηριότητα, η
οποία μέσω μιας διαλογικής και κριτικής διαδικασίας μελετά την καθημερινή ζωή
ενδυναμώνοντας τον κριτικό γραμματισμό των μαθητών/τριών. Αυτή η παιδαγωγική
προσέγγιση, μέσα από μια συμμετοχική και διερευνητική διαδικασία μάθησης,
συντελεί στη συνοικοδόμηση και στη συνανάπτυξη του προγράμματος σπουδών που
αποτελεί τη βάση για μια δημοκρατική και κριτική διδασκαλία και ο γραμματισμός
καθιερώνεται ως διαδικασία έρευνας και δημιουργίας με στόχο τη βαθύτερη
6

Επίσης, σύμφωνα με τον Gadotti (1994: 29-30) για τον Freire ο διάλογος αποτελεί αφενός μέρος της
ίδιας της ιστορίας των ανθρώπινων όντων και μέρος μιας ιστορικής διαδικασίας μέσω της οποίας οι
άνθρωποι γίνονται υποκείμενα και επικοινωνούν με την κριτική σκέψη και αφετέρου μέρος της
διαλογικής και διαλεκτικής παιδαγωγικής ενδυναμώνοντας τις εκπαιδευτικές πρακτικές και την
εξέλιξη.
7
Οι κριτικοί παιδαγωγοί διερεύνησαν τις δυνατότητες και τις πρακτικές της απελευθερωτικής
παιδαγωγικής και υποστηρίζουν ότι με τις πρακτικές αυτές οι άνθρωποι γίνονται ενεργοί και
διαμορφώνουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς σχηματισμούς που έχουν επιπτώσεις
στην προσωπική τους ζωή, αλλά και στη ζωή των άλλων (Torres, 1994: xii, Γρόλλιος, 2005: 30, 283,
Γούναρη & Γρόλλιος, 2010: 23-25).
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ανάγνωση της πραγματικότητας 8. Σύμφωνα με το Shor (1992: 13-16) οι επιλογές του
προγράμματος σπουδών καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην τάξη έχουν
πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις και καθορίζουν μια τάξη ως κριτική ή μη
κριτική, δημοκρατική ή αυταρχική.
Για να διαμορφώσουμε μια κριτική και δημοκρατική διδασκαλία,
υιοθετήσαμε, αξίες που προτείνει ο Shor, όπως η συμμετοχική και διαλογική
διαδικασία της μάθησης, η τοποθέτηση προβλημάτων ως περιεχόμενο της μάθησης
και η εξαρτώμενη από τις συνθήκες μάθηση. Η υιοθέτηση αυτών των αξιών στη
διαδικασία της διδακτικής πρότασης, καθόρισε και τις πρακτικές γραμματισμού που
εφαρμόσαμε.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου των ενηλίκων μεταναστών/τριών καθώς και η ενδυνάμωση και η
μεταμόρφωση των γνώσεων και των αντιλήψεων τους σε θέματα της ευρύτερης
κοινωνίας, χρησιμοποιώντας πρακτικές γραμματισμού, που στηρίζονται σε μια
διαλογική, συνεργασιακή διδασκαλία, σε μια σχολική κοινότητα που συγκροτείται
από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας υλοποιήθηκε στο σχολείο μεταναστών
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», διήρκησε 6 δίωρα και είχε ως θέμα : «Η γυναίκα στον 21ο αιώνα».
Συμμετείχαν 15 ενήλικες μετανάστες μαθητές/τριες προερχόμενοι από τη Γεωργία,
την Αρμενία, τη Σερβία, την Αλβανία και το Σουδάν. Η ηλικία τους κυμαινόταν από
20-50 έτη. Παρακολουθούσαν το Β΄1, το Β΄2 και το Γ΄ επίπεδο γλωσσομάθειας της
ελληνικής γλώσσας. Στη χώρα προέλευσης τους είχαν φοιτήσει είτε στη Β/βάθμια
εκπαίδευση, είτε σε Ανώτερες Τεχνικές και Πανεπιστημιακές Σχολές. Η φοίτηση τους
στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν σχετικά σταθερή.
Περιεχόμενο
Περιεχόμενο της διδακτικής αυτής πρότασης αποτέλεσαν τα προφορικά και γραπτά
κείμενα των μαθητών/τριών, τα οποία συνοικοδομήθηκαν από τους μαθητές/τριες και
τη διδάσκουσα με την εφαρμογή μιας διαλογικά οργανωμένης συνεργασιακής
διδασκαλίας. Επίσης, στη διδασκαλία εντάχθηκαν και τρία κείμενα από το διαδίκτυο,
συναφή με το υπό μελέτη θέμα. Το υλικό που παρατίθεται στην παρούσα εργασία,
προέρχεται από τη μαγνητοφώνηση των διαλόγων που πραγματοποιήθηκαν στην
τάξη, από τις προσωπικές σημειώσεις της διδάσκουσας κατά τη διεξαγωγή της
διδασκαλίας καθώς και από την καταγραφή των συζητήσεων με τους μαθητές/τριες
πριν ή μετά το μάθημα.
Διδακτική διαδικασία και πρακτικές γραμματισμού
8

Η παιδαγωγική θεωρία του Shor στηρίζεται σε δύο παραδόσεις: α) στην παράδοση του κινήματος της
προοδευτικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α, όπως αυτή εκφράστηκε από τον παιδαγωγό John Dewey στις
αρχές του 20ου αιώνα και β) στη ριζοσπαστική παιδαγωγική του βραζιλιάνου παιδαγωγού και
φιλοσόφου, Paulo Freire, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή στο τέλος της δεκαετίας του 1960 (Γρόλλιος,
Κάσκαρης, 2002: 93, Shor, 1999: 7-14). Με βάση τις θεωρητικές θέσεις των δύο παιδαγωγών ο Shor
διαμορφώνει την ενδυναμωτική παιδαγωγική την οποία ορίζει ως μια κριτική και δημοκρατική
παιδαγωγική για ατομική και κοινωνική αλλαγή. Η παιδαγωγική αυτή είναι μαθητοκεντρική, αλλά όχι
επιτρεπτική ή εγωκεντρική, και προσεγγίζει την ατομική ανάπτυξη ως ενεργή, συλλογική και
κοινωνική διαδικασία (Shor, 1992, σ. 15).
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Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε δείγματα της διδακτικής διαδικασίας, τα οποία
αναδεικνύουν τις πρακτικές γραμματισμού για την παραγωγή προφορικού και
γραπτού λόγου. Επίσης, όπως αναφέραμε, στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση,
αξιοποιήσαμε στοιχεία από τις κοινωνιογλωσσικές και κοινωνικοπολιτισμικές
γλωσσολογικές θεωρίες και έρευνες, που θεωρήσαμε ότι είναι συμβατά με τις θέσεις
των Freire και Shor για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου από τους
ενήλικες μετανάστες/τριες. Στη διδακτική διαδικασία θα σας παρουσιάσουμε τον
τρόπο με τον οποίο αξιοποιήσαμε αυτά τα στοιχεία, ώστε να προσαρμοστεί η
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης στις συγκεκριμένες συνθήκες του
σχολείου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
Το αρχικό βήμα, αυτής της διδακτικής πρότασης, ήταν η επιλογή του θέματος,
που αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 9. Στο πρώτο μάθημα οι
μαθήτριες υπερείχαν σε αριθμό από τους μαθητές. Προέκυψε, έτσι, μια συζήτηση για
τη λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας στην οποία η συμμετοχή ανδρών και γυναικών
είναι άνιση και για τη σημασία της ισότιμης παρουσίας γυναικών και ανδρών σε μια
ευρύτερη κοινωνική ομάδα.
Οι μαθητές/τριες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα και η επιλογή του
θέματος «άνδρας και γυναίκα» έγινε από τους ίδιους. Από το πρώτο μάθημα βασική
επιδίωξη της διδάσκουσας ήταν οι μαθητές/τριες να έχουν ενεργό συμμετοχή, κοινή
εξουσία, να ασχοληθούν με ένα θέμα που τους ενδιέφερε και να συνοικοδομήσουν το
μάθημα. Για την ενίσχυση της φωνής των μαθητών/τριών χρησιμοποιήθηκε η
πρακτική του καταιγισμού των ιδεών10. Ζητήθηκε να γράψουν από πέντε έως δέκα
ερωτήματα μόνοι τους ή ανά ζεύγη πάνω στο θέμα που όρισαν οι ίδιοι. Μετά τη
γραφή των ερωτημάτων τους οι μαθητές/τριες ζήτησαν να γράψουμε τα ερωτήματα
στον πίνακα για τη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών. Η θέση αυτή των ενήλικων
μαθητών/τριών έδειξε τη σημασία που απέδιδαν στην ορθογραφία και κατ’ επέκταση
στη δομή του γλωσσικού συστήματος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 11.
Επειδή, η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως στόχο τη χρήση της γλώσσας για
μια επικοινωνιακή λειτουργία, αποφασίσαμε μαζί με τους μαθητές/τριες να
επικεντρωθούμε στα σημεία της δομής της γλώσσας που αφορούσαν το
επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες αντέγραψαν τα δικά τους
ερωτήματα αλλά και των συμμαθητών/τριών τους, που τα θεώρησαν σημαντικά.
Με την πρακτική του καταιγισμού των ιδεών οι μαθητές/τριες μέσα από τις
εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους έθιξαν κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά
προβλήματα, που αντιμετωπίζει η γυναίκα στη σύγχρονη παγκόσμια κοινωνία.
Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένα ερωτήματα των μαθητών/τριών.
•
Στη σημερινή κοινωνία οι γυναίκες και οι άντρες αντιμετωπίζουν τις
ίδιες δυσκολίες στην εργασία;

Βλ. Shor, (1992: 55)
Ο Shor (1987: 146-147) στην περιγραφή της μεθόδου Pre-Writing αναφέρει ότι η πρακτική του
καταιγισμού των ιδεών και των ερωτημάτων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συγγραφή ενός κειμένου.
Επίσης, οι Ruben, Liao & Rassel χρησιμοποίησαν την πρακτική του καταιγισμού των ιδεών για να
ενισχύσουν τη φωνή των μαθητών/τριών στην παραγωγή γραπτού λόγου βλ. Κωστούλη (2006: 136139).
11
Σύμφωνα με τους Χαραλαμπόπουλο & Χατζησαββίδη (1997: 93-94) η χρήση και η δομή αποτελούν
τα δύο βασικά στοιχεία της γλώσσας, τα οποία βρίσκονται σε μία αμφίδρομη σχέση και μια στενή
αλληλεξάρτηση. Επομένως, θεωρείται σημαντική η πραγμάτωση της γλωσσικής διδασκαλίας όχι μόνο
στο επίπεδο της χρήσης ανάλογα με τις επικοινωνιακές λειτουργίες που έχει να επιτελέσει αλλά και
στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας της δομής της γλώσσας για αποτελεσματική επικοινωνία.
9

10
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•
•
•

Στη σημερινή οικονομική κατάσταση οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα
ίδια προβλήματα με τους άντρες;
Πού βασίζεται η συνύπαρξη των ανδρών και των γυναικών στη
σημερινή κοινωνία;
Γιατί είναι απαραίτητη η εργασία των γυναικών;

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο πρώτο μάθημα οι μαθητές/τριες επέλεξαν να καθίσουν
με άτομα της ίδιας εθνικότητας. Επίσης, ο προφορικός τους λόγος ανταποκρινόταν
στο επίπεδο γλωσσομάθειας που παρακολουθούσαν στο σχολείο, συνδύαζαν την
παραγωγή γραπτού λόγου με τη γνώση της δομής της ελληνικής γλώσσας,
θεωρούσαν σημαντική την απόκτηση ικανοτήτων για την καλυτέρευση του
προφορικού και γραπτού λόγου, τους προκάλεσε «αμηχανία» η διδασκαλία της
γλώσσας εκτός της παραδοσιακής δομής και τους έκανε εντύπωση ότι ένα κοινωνικό
θέμα επιλεγμένο από τους ίδιους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο γλωσσικής
διδασκαλίας.
Στο επόμενο δίωρο μάθημα, οι μαθητές/τριες διάβασαν τα ερωτήματά τους
στην τάξη και μέσα από μια διαλογική και συμμετοχική διαδικασία ανέδειξαν τις
εμπειρίες, τις αντιλήψεις, τις θέσεις και την κουλτούρα τους. Οι μαθητές/τριες έθεσαν
ερωτήσεις και αντάλλαξαν απόψεις για τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία.
Με την πρακτική αυτή δόθηκε «χώρος» στις διαφορετικές φωνές των μαθητών/τριών
και αναδύθηκαν ποικίλα νοήματα τα οποία διαπραγματεύτηκαν με ταυτίσεις και
διαφωνίες. Η ποικιλομορφία και η πολυπολιτισμικότητα αποτέλεσαν τη βάση για το
διάλογο στην τάξη 12.
Το κείμενο που παρατίθεται αποτελεί δείγμα της διαλογικής διαδικασίας με τις
αντιλήψεις μιας μαθήτριας, η οποία καταθέτει τις απόψεις της και παραμένει σε
αυτές, παρά την προσπάθεια της διδάσκουσας να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη της.
Παράδειγμα 1
Μ.: Εγώ νομίζω η γυναίκα που προσπαθεί να έχει ίσα δικαιώματα μαζί με τον
άνδρα προσπαθεί να… στην πορεία χάνει πολλά πράγματα … μάλλον στη ζωή
χάνεις πράγματα όταν κάνεις πράγματα που δεν γνωρίζεις, αλλά στο τέλος
φέρνεις δυσκολίες και προβλήματα…
Δ.: Αυτό ισχύει μόνο για τη γυναίκα ή και για τον άνδρα;
Μ.: Εγώ νομίζω, σε αυτό που πάνε να κάνουν χάνει και ο άνδρας και η γυναίκα,
αλλά μάλλον περισσότερο χάνει η γυναίκα, αλλά δεν ξέρω χάνουν και οι δυο…
Δ.: Α! πιστεύεις ότι χάνουν και οι δυο;
Μ: Αλλά η γυναίκα που προσπαθεί να γίνει ίσια με τον άνδρα δεν γίνεται, γιατί η
γυναίκα είναι γυναίκα, έχει τις δικές της υποχρεώσεις, υπάρχει ένα σημείο…
Στη συνέχεια, για την οργάνωση των ερωτημάτων και της συζήτησης, η διδάσκουσα
σχεδίασε στον πίνακα το παρακάτω γράφημα, το οποίο συμπληρώθηκε μαζί με τους
μαθητές/τριες.
Γράφημα 1ο
12

Σύμφωνα με το πλαίσιο της Νέας Εγγραμματοσύνης, η ποικιλομορφία και η πολυπολιτισμικότητα
αποτελούν πλεονέκτημα και δυνατό σημείο στη μαθησιακή διαδικασία και δίνουν «χώρο» στις
ποικίλες φωνές των μαθητών, μέσα από μια συνεργασιακή και διαλογικά οργανωμένη διδασκαλία και
συζήτηση (Pappas & Zecker, 2006: 18-19).
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Ισότητα
γυναικών και
ανδρών

ώ

Γυναίκα και
εργασία

ΓΥΝΑΙΚΑ

Γυναίκες και
κοινωνία

Γυναίκες και
οικονομική
κρίση

Οι μαθητές/τριες εξέφρασαν την άποψη ότι η διαδικασία του μαθήματος ήταν «κάτι
καινούριο», θεώρησαν σημαντικό ότι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο και να
εκφράσουν τις απόψεις τους και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον γι’ αυτούς το γεγονός ότι
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης δε στηρίχτηκε σε κάποιο
εγχειρίδιο.
Στο επόμενο μάθημα, με στόχο την παραγωγή γραπτού λόγου, οι
μαθητές/τριες, επεξεργάστηκαν τρία έντυπα κείμενα από το διαδίκτυο, τα οποία ήταν
τα ακόλουθα: «Γυναίκα & 21ος Αιώνας», «8 Μάρτη/ 100 Χρόνια Γυναικείου
Κινήματος, 100 Λόγοι για να Αγωνιζόμαστε», «Η γυναίκα στην κοινωνία και στην
εργασία τον 21ο αιώνα». Αναλυτικότερα, τα δύο πρώτα κείμενα εκπροσωπούσαν τις
ιδεολογικές και κοινωνικές θέσεις δύο πολιτικών κομμάτων, ενώ το τρίτο κείμενο
ήταν δημοσιευμένο σε ιστοσελίδα γυναικείας επιχειρηματικής οργάνωσης. Η
προσέγγισή του θέματος ήταν από διαφορετική οπτική και τα κείμενα είχαν διαφορές
στις γλωσσικές επιλογές. Οι πληροφορίες των κειμένων αφορούσαν την ιστορία του
γυναικείου κινήματος, τη γυναίκα και την οικονομική κρίση, τη γυναίκα και την
εργασία, τη γυναίκα και την κοινωνία και την ισότητα των ανδρών και των γυναικών
στη σημερινή κοινωνία.
Με την ένταξη αυτών των κειμένων στη διδακτική διαδικασία δόθηκε έμφαση
στην κατανόηση των κειμένων μέσα από μια συλλογική και διαλογική
διαπραγμάτευση και επανερμηνεία των ποικίλων νοημάτων 13 τους στη συγκεκριμένη
σχολική κοινότητα καθώς και στη διαδικασία της κατάκτησης των νέων
πληροφοριών για το υπό μελέτη θέμα μας. Έγινε προσπάθεια εκ μέρους της
διδάσκουσας να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των ενηλίκων μαθητών/τριων στον
κριτικό σχολιασμό του περιεχομένου των κειμένων 14. Για την προσέγγιση των
κειμένων αποφύγαμε τη διατύπωση ερωτήσεων του τύπου «ερώτηση-απάντησηαξιολόγηση», που αντιστοιχεί σε μια αυστηρή δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας,
υποστηρίζει την αποταμιευτική λογική και όχι μια κριτική διδασκαλία, όπου οι
μαθητές/τριες συν-οικοδομούν τα νοήματα των κειμένων. Οι ενήλικες μαθητές/τριες
εντόπισαν το ρόλο που επιτελούν τα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία στην
Σύμφωνα με τους Pappas & Zecker (2006: 19-31) τα κείμενα υπόκεινται σε επανερμηνείες και δεν
υπάρχει απόλυτο νόημα του κειμένου.
14
Η ανάγνωση ή ακριβέστερα, η επεξεργασία ενός κειμένου νοείται πλέον ως μια κοινωνικά
προσανατολισμένη διαδικασία που αποσκοπεί όχι μόνο στην κατανόηση των πληροφοριών που
παρέχονται στα κείμενα αυτά (λειτουργική εγγραμματοσύνη) αλλά και στη διαμόρφωση μιας κριτικής
στάσης έναντι αυτών (κριτική εγγραμματοσύνη), βλ. Αϊδίνης & Κωστούλη (2001).
13
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ανάδειξη της μορφοσυντακτικής δομής και στην οργάνωση των πληροφοριών του
κειμένου , κράτησαν σημειώσεις και υπογράμμισαν πληροφορίες από τα έντυπα
κείμενα με άξονα τα τέσσερα βασικά σημεία του γραφήματος.
Στο πλαίσιο αυτό η ανάγνωση και η επεξεργασία των κειμένων απέκτησε
νόημα και αποτέλεσε μια επικοινωνιακή και κριτική πρακτική. Οι ενήλικες
μαθητές/τριες συνέκριναν και συσχέτισαν τις θέσεις και τις ιδέες των κειμένων,
ανέπτυξαν προσωπικές θέσεις με ταυτίσεις και διαφωνίες και άντλησαν πληροφορίες
χρήσιμες για την παραγωγή γραπτού λόγου.
Το απόσπασμα που παρατίθεται αποτελεί δείγμα των συμμετοχικών διαλογικών
διαδικασιών κατά την επεξεργασία των νοημάτων των κειμένων.
Παράδειγμα 2
Μ1: Το κείμενο λέει για τις γυναίκες και τι ήθελαν αυτές, πότε άρχισαν δουλειές
τι ζητούσαν και το μέλλον τι ήθελε να κάνουν ….στο μέλλον …
Μ2: Ναι…παρόλα αυτά, στη σημερινή ζωή, οι γυναίκες πιάνουν στις δουλειές, ας
πούμε μεγάλες θέσεις. Ακόμη, όμως διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν είναι
ισότιμα …δηλαδή να είναι το ίδιο με τον άνδρα …. με δικαιώματα κ.τ.λ. είναι
ακόμη στα χαρτιά. Εμένα δηλαδή…
Δ: Σαν άτομο;
Μ2: Όχι μόνο σαν άτομο, αλλά σαν άνδρα μου άρεσε το τελευταίο που λέει ότι
…να μη κάνουμε ανταγωνισμό με τους άνδρες πρέπει να είμαστε ας πούμε να
κάνουμε όπως λέει εδώ…
Δ: Διάβασε το πώς το λέει εδώ ….
Μ2: Ισότιμοι και όχι ανταγωνιστικοί, ας πούμε σε σχέση με τους άνδρες στην
εργασία, στην προσωπική ζωή, γιατί δεν είναι μόνο σημαντικό κατά τη γνώμη
μου για τη γυναίκα να είναι ίση στα δικαιώματα με τον άνδρα στους νόμους, είναι
και η ζωή. Η ζωή είναι πιο δύσκολη και πρέπει να το καταλάβουν μεταξύ τους …
Οι προσπάθειες εμπλοκής των ενήλικων μεταναστών/τριών σε διαδικασίες
προσχεδίου γραφής, συλλογής και καταγραφής πληροφοριών, σε αναθεωρήσεις των
γραπτών τους τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα στοιχεία της δομής της γλώσσας,
οδήγησαν στην αντιμετώπιση της παραγωγής γραπτού λόγου όχι ως μίας στατικής και
αποπλαισιωμένης πρακτικής αλλά ως κοινωνικοπολιτισμικής πρακτικής 15
(Χατζησαββίδης: 2005). Οι ενήλικες μετανάστες μαθητές/τριες γνώρισαν συμβάσεις
και κανόνες των κειμενικών ειδών για να λειτουργήσουν εποικοδομητικά σε
περιστάσεις επικοινωνίας.
Οι μαθητές/τριες πραγματοποίησαν προσχέδιο γραφής για το κείμενο που θα
συνέθεταν και θα το δημοσίευαν στο διαδίκτυο. Το προσχέδιο γραφής κινήθηκε
στους παρακάτω άξονες:

Σύμφωνα με την Κωστούλη, (2009: 7) στη σύγχρονη έρευνα, η παραγωγή γραπτού λόγου
εκλαμβάνεται ως μία κοινωνικοπολιτισμικά δομούμενη και ιστορικά τοποθετημένη επικοινωνιακή
πράξη.
15
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Γράφημα 2ο
Τίτλος

ιστορική / χρονική τοποθέτηση του θέματος

αναφορά στα κοινωνικά, εργασιακά και οικονομικά
προβλήματα των γυναικών

αναφορά στις
γυναικών

κοινωνικοπολιτικές

κατακτήσεις

των

προτάσεις – απόψεις

Στα επόμενα δύο δίωρα μαθήματα, με την πρακτική των προσωπικών συναντήσεων
και την πρακτική της αναθεώρησης των γραπτών κειμένων, ενισχύθηκε η
αυτοπεποίθηση της γραπτής έκφρασης των ενήλικων μεταναστών/τριών με τη
στρατηγική «πώς ακούγεται καλύτερα».
Η πρακτική της αναθεώρησης 16, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να
μετασχηματίσουν τα αρχικά τους κείμενα σε θέματα περιεχομένου, σε θέματα που
αφορούσαν τα ορθογραφικά, συντακτικά και εκφραστικά στοιχεία των κειμένων τους
καθώς και την κατά λέξη αντιγραφή των πληροφοριών από τα έντυπα κείμενα.
Εργαλείο και πηγές για την αναθεώρηση των γραπτών κειμένων αποτέλεσαν οι
συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης, η συνεργασία τους ανά ζεύγη και οι
προσωπικές συναντήσεις των μαθητών/τριών με τη διδάσκουσα.
Ακόμη, το δύσκολο εγχείρημα, της παράφρασης των πληροφοριών
αντιμετωπίστηκε, με την πρακτική της αναθεώρησης. Για την εξάσκηση των
μαθητών/τριών στην παράφραση των πληροφοριών των κειμένων και την ενίσχυση
της δικής τους φωνής, υιοθετήθηκαν στρατηγικές όπως «διάβασε-σκέψου και γράψε
αυτό το κομμάτι με δικά σου λόγια» από την έρευνα των Ruben, Liao & Rassel
(2006) 17.
Οι μαθητές/τριες, με την αναθεώρηση των γραπτών τους, κατανόησαν ότι η
σωστή χρήση των γραμματικών αλλά και των συντακτικών στοιχείων αποτελεί για
αυτούς ένα εργαλείο για αποτελεσματικό και επικοινωνιακό λόγο και όχι
απομνημόνευση κανόνων 18. Τα γραμματικά στοιχεία που αναλύθηκαν, ήταν αυτά που
αναδείχθηκαν μέσα από τα γραπτά κείμενα των μαθητών/τριών. Συγκεκριμένα,
ασχοληθήκαμε με την ορθογραφία των καταλήξεων των ουσιαστικών, των επιθέτων
και των ρημάτων. Οι χρόνοι, οι φωνές των ρημάτων, οι σύνδεσμοι και η στίξη
επισημάνθηκαν κατά την αναθεώρηση των συντακτικών και εκφραστικών στοιχείων
των κειμένων και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στο σύνολο της τάξης.
Βλ. Allal, Lopez, Lehraus, Forget (2009:136-137) & Shor (1992: 239-240).
Βλ. Ruben, Liao, Rassel (2006: 140-142).
18
Βλ. Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης (1997: 59-60).
16
17
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Στο απόσπασμα που ακολουθεί εμφανίζονται μέσα στις παρενθέσεις τα λάθη ενός
κειμένου (γραμματικά, συντακτικά κ.λπ.,) κατά την πρώτη συγγραφή.
Παράδειγμα 3
(Σύμερα) η γυναίκα έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά με αυτό (θέλο) να (πο) η
γυναίκα πόσο (πρειν/) ήταν έξω από την (κοινονία). Αλλά για να τα καταφέρει
(αυτό) η γυναίκα (αντιμετωπισε) πολλά (προβλιματα). Η θέση της στην εργασία
(στην) κοινωνία ήταν πολύ (χαμιλο) αλλά αυτό χρόνο με το χρόνο (θα αλαζε) και
η γυναίκα διεκδίκησε δικαιώματα που ανοίγουν σε αυτή (νέοις) δρόμους στην
κοινωνία στην εργασία στην επιστήμη.
Σε συνεργασία με τη μαθήτρια, κατά την ώρα των προσωπικών συναντήσεων,
βελτιώθηκαν συντακτικά φαινόμενα, που εξασφάλιζαν μια επικοινωνιακή και
αποτελεσματική χρήση της γλώσσας και προχωρήσαμε στη δεύτερη αναθεώρηση του
κειμένου, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται:
Παράδειγμα 4
Σήμερα η γυναίκα έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, με αυτό θέλω να πω ότι η
γυναίκα πιο πριν ήταν έξω από την κοινωνία. Αλλά για να τα καταφέρει, η
γυναίκα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Η θέση της στην εργασία και στην
κοινωνία ήταν πολύ χαμηλή, αλλά αυτό χρόνο με το χρόνο άλλαξε και η γυναίκα
διεκδίκησε δικαιώματα, που ανοίγουν σε αυτή νέους δρόμους στην κοινωνία,
στην εργασία και στην επιστήμη.
Με δραστηριότητες που αφορούσαν τα μη γλωσσικά στοιχεία όπως την
παραγραφοποίηση κα τη χρήση των συνδέσμων, οι μαθητές/τριες κατανόησαν τη
σημασία και το ρόλο της παραγράφου όχι μόνο για το συγγραφέα αλλά και για τον
αναγνώστη ενός κειμένου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγωγής γραπτού λόγου έγινε
ανάγνωση των τελικών γραπτών κειμένων στην τάξη. Στόχος της πρακτικής αυτής
ήταν η σύγκριση και η αξιολόγηση των νέων γνώσεων και των μετασχηματισμένων
θέσεων των μαθητών/τριών για το θέμα που διαπραγματευθήκαμε καθώς και η
αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήσαμε για την αποτελεσματική παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου. Οι προσωπικές αντιλήψεις των ενηλίκων
μαθητών/τριών σταδιακά και προοδευτικά μετασχηματίστηκαν και αντιμετώπισαν τη
θέση της γυναίκας όχι ως ένα στενό και προσωπικό θέμα αλλά ως ένα ευρύτερο
ιστορικό και κοινωνικό ζήτημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο
κείμενα, στα οποία αποτυπώνεται ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων μιας
μαθήτριας. Το πρώτο κείμενο ανήκει στη διαδικασία της διαλογικής συζήτησης κατά
τη διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων των μαθητών/τριών. Η μαθήτρια
υποστηρίζει ότι η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων δημιουργεί προβλήματα στις
γυναίκες.

Παράδειγμα 5
Μ.: Εγώ νομίζω η γυναίκα που προσπαθεί να έχει ίσα δικαιώματα μαζί με τον
άνδρα, προσπαθεί να… στην πορεία χάνει πολλά πράγματα, … μάλλον στη ζωή
χάνεις πράγματα, όταν κάνεις πράγματα που δεν γνωρίζεις, αλλά στο τέλος
φέρνεις δυσκολίες και προβλήματα…
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Το δεύτερο, είναι το τελευταίο γραπτό αναθεωρημένο κείμενο της μαθήτριας, μετά
τις διαλογικές διαδικασίες που αφορούσαν τις εμπειρίες και τις θέσεις των
μαθητών/τριών καθώς και τις διαλογικές διαδικασίες για τις θέσεις και τις
πληροφορίες των έντυπων κειμένων. Στο κείμενο αποτυπώνεται ο μετασχηματισμός
των προσωπικών αντιλήψεων και θέσεων της μαθήτριας για τη θέση της γυναίκας
στη σύγχρονη εποχή.
Παράδειγμα 6
Η θέση της σύγχρονης γυναίκας άλλαξε στην κοινωνία, στην εργασία και στην
οικογένεια. Κατάφερε να κατακτήσει αρκετές θέσεις στην κοινωνία, διοικητικές
θέσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Είναι χρέος μας να αποδεχθούμε στον καινούριο αιώνα που ήδη διανύουμε τις
πάρα πολλές δυνατότητες και γνώσεις μας για μια κοινή, ισότιμη και όχι
ανταγωνιστική πορεία, σε σχέση με τους άντρες στην εργασία και στην
προσωπική ζωή.
Επίσης, οι ενήλικες μετανάστες/τριες, κατανόησαν την αλληλεπίδραση της χρήσης
και της δομής της γλώσσας για ένα αποτελεσματικό κείμενο. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι,
με τις πρακτικές γραμματισμού που ακολουθήσαμε από το πρώτο μάθημα, απέβαλαν
«το φόβο» για τα λάθη τους στον προφορικό και γραπτό λόγο, ήταν η πρώτη φορά
που στη διδασκαλία της γλώσσας έμαθαν για το πώς γράφεται ένα κείμενο και
απέκτησαν αυτοπεποίθηση για τη συγγραφή ενός κειμένου στην ελληνική γλώσσα.
Το κείμενο που παρατίθεται αναδεικνύει τη χρήση των γλωσσικών και μη
γλωσσικών στοιχείων (παραγραποποίηση) καθώς και την οργάνωση των
πληροφοριών για ένα επικοινωνιακό αποτέλεσμα, μετά τις αναθεωρήσεις που έκανε
μια μαθήτρια.
Παράδειγμα 7
Πριν πολλά χρόνια το γυναικείο φύλο υπήρξε υποτιμημένο. Κατά τη διάρκεια του
Β΄ Παγκοσμίου, που έλειψαν τα αντρικά εργατικά χέρια, τότε μπήκαν οι γυναίκες
στην εργασία και συνειδητοποίησαν οι άντρες πόσο σημαντική ήταν η εργασία
των γυναικών για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου.
Έτσι, απόδειξαν οι γυναίκες πως μπορούσαν μαζί με το ρόλο της συζύγου, της
μητέρας και της νοικοκυράς να μπουν σε διοικητικές θέσεις.
Παρόλα αυτά, η θέση της γυναίκας και η ισοτιμία της με τους άντρες είναι ακόμα
λίγο μακριά. Χρειάζονται ακόμα πολλά βήματα μέχρι να είναι ισότιμοι οι άντρες
και οι γυναίκες. Για αυτό πρέπει με υπομονή και με κατανόηση να συνεργάζονται
και οι δύο πλευρές.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών από τους ενήλικες
μετανάστες/τριες, αν και αντιμετωπίσαμε δυσκολίες όπως η παράφραση των
πληροφοριών, το σημαντικότερο ήταν η υπέρβαση της αποταμιευτικής λογικής που
επιτεύχθηκε με την καθιέρωση μιας κριτικής και δημοκρατικής διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης.
Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις
Η εμπλοκή των ενηλίκων μεταναστών μαθητών/τριών σε μια συμμετοχική, διαλογική
και δημοκρατική διαδικασία μάθησης, τους ενθάρρυνε στην κριτική σκέψη, στην
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ατομική και συλλογική συμμετοχή και στην υιοθέτηση μιας ερευνητικής στάσης
απέναντι στη γνώση.
Συγκεκριμένα, συνέβαλε στο να αναδείξουν και να αναλύσουν οι μαθητές
ένα κοινωνικό πρόβλημα μέσα από τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και την κουλτούρα
τους. Επίσης, με την αξιοποίηση ή την απόρριψη των επιχειρημάτων και των θέσεων
των έντυπων κειμένων αλλά και της διαλογικής διαδικασίας κατά τη διαδικασία της
μάθησης, οι μαθητές/τριες μετασχημάτισαν τις απόψεις τους για σύγχρονα κοινωνικά
ιστορικά και πολιτισμικά προβλήματα και οδηγήθηκαν σε μια προοδευτική ανάπτυξη
της κριτικής συνειδητοποίησης για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας.
Με πρακτικές γραμματισμού, που στηρίζονταν σε μια διαλογική,
συνεργασιακή διδασκαλία σε μια σχολική κοινότητα που συγκροτείται από
διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, οι μαθητές/τριες όχι μόνο
παρήγαγαν προφορικά και γραπτά κείμενα, αλλά και συνειδητοποίησαν τις
διαδικασίες παραγωγής του γραπτού και του προφορικού λόγου. Αναλυτικότερα, με
την εφαρμογή των πρακτικών που στόχευαν στην ενίσχυση της δικής τους φωνής,
στο συμμερισμό της εξουσίας και στην καθιέρωση ενός συμμετοχικού διαλόγου, οι
μαθητές/τριες συνοικοδόμησαν και συνδιαμόρφωσαν δημοκρατικά το πρόγραμμα
σπουδών και διαπραγματεύτηκαν τη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη, με τη σύνδεση
προφορικού και γραπτού λόγου, την οργάνωση προσχεδίων γραφής ενός κειμένου,
την ανάγνωση και την παράφραση πληροφοριών από έντυπα κείμενα, τη διόρθωση
και την αναθεώρηση των κειμένων, κατανόησαν τις λειτουργίες της γλώσσας ως ένα
ενιαίο επικοινωνιακό σύστημα. Έτσι, οι μαθητές/τριες συνειδητοποίησαν
προοδευτικά ότι η γνώση του μηχανισμού και της δομής της ελληνικής γλώσσας
οδηγεί στην αποτελεσματική χρήση της.
Όσον αφορά, την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές/τριες
ήταν θετικοί για τη συνεργατική και διαλογική διαδικασία, που αναπτύχθηκε κατά τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, παρομοιάζοντας το μάθημα με ταξίδι στον
κόσμο της γλώσσας με συνταξιδιώτες το δάσκαλο και τους συμμαθητές/τριες τους.
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Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στους ενήλικους αλλοδαπούς δημότες του δήμου
Νεάπολης - Συκεών.
Γαλατοπούλου Μάρθα
Δήμος Νεάπολης - Συκεών
neaellinika@yahoo.com
Περίληψη
Η ομιλία που ακολουθεί αποτελεί μια παρουσίαση του εγχειρήματος διοργάνωσης
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, το οποίο ανέλαβε ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών σαν
μια παροχή στους ενήλικους αλλοδαπούς δημότες του. Περιγράφεται όλη η πορεία
του προγράμματος τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας του (2009 – 2011), οι αποφάσεις
που κληθήκαμε να πάρουμε σε κάθε βήμα της υλοποίησης και η εξέλιξή του, η
ενίσχυσή του με παράλληλες δραστηριότητες. Παρουσιάζονται συμπεράσματα από
τη στατιστική ανάλυση στοιχείων των μαθητών και του μαθήματος.
Abstract
The following is a presentation of the “Greek language lessons” project that the
municipality of Neapoli – Sykies has recently undertaken and offered to its adult
foreign citizens. There is a description of the first two years (2009-2011) of the
project, the decisions we had to make, the development and reinforcement with other
activities. There is also a presentation of data about the participants and the lessons as
well as some statistical analysis based on them.
Τον Οκτώβριο του 2009 ο Δήμος Συκεών (νυν Νεάπολης – Συκεών) έθεσε σε
εφαρμογή ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικους
μετανάστες δημότες του. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής
Πολιτικής. Στο Δήμο λειτουργούσε ήδη Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών με στόχο τη
διευκόλυνση σε όλους τους δυνατούς τομείς των μεταναστών δημοτών, μια δομή η
οποία τότε ήταν προαιρετική, είναι όμως πλέον υποχρεωτική για κάθε Καλλικρατικό
Δήμο.
Για την προετοιμασία λειτουργίας αυτού που μετέπειτα ονομάστηκε «Σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας για μετανάστες» χρειάστηκε να λυθούν κάποια σημαντικά
ζητήματα.
Πρώτο θέμα ήταν η ανεύρεση διδακτικού προσωπικού καθώς και
επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα μπορούσε να έχει την επιμέλεια της δράσης.
Για το σκοπό αυτό η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου απευθύνθηκε
στην κα Μητακίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ,
η οποία ανταποκρίθηκε θετικά και η οποία σε όλη την μέχρι στιγμής πορεία της
δράσης συμβάλλει με τις πολύτιμες συμβουλές της.
Δεύτερο θέμα ήταν η ανακοίνωση της πρόθεσης του Δήμου, η ενημέρωση των
δημοτών και η προσέλκυση μαθητών. Για την διάχυση της πληροφορίας εργάστηκε
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το Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών, έγινε ανακοίνωση στην περιοδική έκδοση του
Δήμου («Εκτός των τειχών»), τυπώθηκαν έγχρωμες ανακοινώσεις, οι οποίες
κολλήθηκαν σε διάφορα σημεία στο Δήμο και μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια
στα σχολεία του Δήμου. Όλες οι ανακοινώσεις τυπώθηκαν σε 4 γλώσσες (Ελληνικά,
Αγγλικά, Αλβανικά, Ρωσικά).
Τρίτο θέμα ήταν ο ορισμός του χώρου διεξαγωγής των μαθημάτων. Αρχικά
ορίστηκε η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας χώρος σαφώς
ακατάλληλος για το σκοπό αυτό, με κυκλική αμφιθεατρική διάταξη και χωρίς την
μόνιμη παρουσία των απαραίτητων εποπτικών μέσων. Ως λύση χαρακτηρίστηκε
προσωρινή και αμέσως άρχισε η αναζήτηση καταλληλότερου χώρου.
Τέταρτο θέμα ήταν ο ορισμός της διάρκειας και του χρόνου διεξαγωγής των
μαθημάτων. Αποφασίστηκε η διάρκεια του κάθε επιπέδου να είναι 125 ώρες και τα
μαθήματα να διεξάγονται δυο φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες ώστε να
μπορούν να τα παρακολουθούν και όσοι από τους μετανάστεςεργάζονται.
Πέμπτο θέμα ήταν η επιλογή του διδακτικού εγχειριδίου. Η υπόθεση εργασίας
ήταν πως κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε διδαχθεί στο παρελθόν τα
Ελληνικά μέσα από κάποια οργανωμένη δομή, πως η προηγούμενη εμπειρία τους
εκμάθησης ξένων γλωσσών ποικίλει και πως επίσης ποικίλει η γνώση Ελληνικών
ακόμη και ανάμεσα στους αρχαρίους. Θέσαμε ως στόχο την σύνδεση της εκμάθησης
της γλώσσας με τις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών και,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε
κάποιο συγκεκριμένο εγχειρίδιο αλλά να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο προφίλ
του κάθε τμήματος.
Ο πρώτος χρόνος
Ο αρχικός αριθμός των ενδιαφερομένων ήταν σχετικά μικρός. Μετά από τεστ
κατάταξης σε επίπεδο δημιουργήθηκαν δυο τμήματα, ένα αρχαρίων και ένα
προχωρημένων, τα οποία δεν αριθμούσαν περισσότερα από 10 άτομα το καθένα.
Αφήσαμε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο υποδοχής και νέων μαθητών για τους
επόμενους δυο μήνες (μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου) στηριζόμενοι στην πεποίθηση
πως το νέο σύντομα θα γινόταν γνωστό και πως ο αριθμός των μεταναστών κατοίκων
του Δήμου (περίπου 3.000) δικαιολογούσε μια πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από αυτή
που είχε ήδη εκδηλωθεί. Η πρόβλεψή μας επαληθεύθηκε και μέχρι το τέλος του
ορισμένου
χρονικού
διαστήματος
ο
αριθμός
των
ενδιαφερομένων
υπερδιπλασιάστηκε. Η ζήτηση συνέχισε να υπάρχει, καθώς όμως τα μαθήματα είχαν
προχωρήσει συμφωνήθηκε για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά το νέο έτος να
ανοίξει ένας κατάλογος και σε περίπτωση που συμπληρωθεί ικανός αριθμός
υποψήφιων μαθητών να ξεκινήσει και δεύτερο τμήμα το συντομότερο δυνατό.
Πράγμα που συνέβη, και ένα δεύτερο τμήμα αρχαρίων με 10 άτομα ξεκίνησε τον
Φεβρουάριο του 2010.
Το κυριότερο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίσαμε την πρώτη αυτή χρονιά
λειτουργίας του προγράμματος ήταν το θέμα του χώρου διεξαγωγής των μαθημάτων,
καθώς συχνά χρειάστηκε να φιλοξενηθούμε στον παρακείμενο δημοτικό παιδικό
σταθμό. Το θέμα λύθηκε οριστικά τον Φεβρουάριο, όταν σε συνεννόηση με το
διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών μας παραχωρήθηκαν δυο αίθουσες
για χρήση τις μέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων.
Τα μαθήματα διήρκεσαν μέχρι το τέλος του Μαΐου του 2010. Η χρονιά
έκλεισε με μια τελετή αποφοίτησης κατά την οποία, δόθηκαν στους μαθητές
βεβαιώσεις παρακολούθησης από τον Δήμαρχο Συκεών κ. Δανιηλίδη και την κα
Μητακίδου.
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Ο δεύτερος χρόνος
Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία και έχοντας λύσει, κατά κάποιον τρόπο, το θέμα
της στέγης η δεύτερη χρονιά ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ακολουθήθηκε ο
ίδιος τρόπος ενημέρωσης, ενόψει όμως των επικείμενων δημοτικών εκλογών και της
ενοποίησης του δήμου Συκεών με τους δήμους Αγίου Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων
κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε μετανάστες κατοίκους
των παραπάνω δήμων.
Η προσέλευση ήταν αθρόα, πέρα από κάθε προσδοκία. Μετά από συνέντευξη
και γραπτή εξέταση κατάταξης σε επίπεδα, δημιουργήθηκαν δυο τμήματα αρχαρίων,
ένα τμήμα μέσων και ένα προχωρημένων. Στα τμήματα αρχαρίων κρίθηκε σκόπιμο
να ακολουθηθεί η πρακτική της χρήσης φωτοτυπιών με προσαρμογή της διδακτέας
ύλης στις ανάγκες των μαθητών. Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο η συνάδελφος
Δέσποινα Κακατσάκη επέλεξε να ακολουθήσει την πολύ φιλόδοξη και άκρως
ενδιαφέρουσα οδό της διδασκαλίας της γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία, την οποία
παρουσιάζει στο παρόν συνέδριο.
Απολογισμός δράσης
Βαδίζοντας αισίως προς το τέλος του δεύτερου χρόνου λειτουργίας του «Σχολείου»
μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της δράσης.
Την πρώτη χρονιά παρακολούθησαν τα μαθήματα 40 άτομα και τη δεύτερη 62 άτομα
από 15 χώρες. Το προφίλ των μαθητών διαφέρει σημαντικά: ως προς τη χώρα
καταγωγής, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. Τα
στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τους μαθητές του διδακτικού έτους 2010-2011.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών είναι ηλικίας μεταξύ είκοσι και
σαράντα ετών. Σε όλα τα επίπεδα πλειοψηφούν οι γυναίκες.

Το εύρος των χωρών καταγωγής είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Οι
περισσότεροι μαθητές προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και έπονται οι μαθητές
από την Αλβανία.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έχει λάβει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση στις χώρες
καταγωγής του. Κάτι που δε φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα είναι πως αυτοί που έχουν λάβει μόνο
την υποχρεωτική εκπαίδευση ανήκουν κυρίως στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες.

Στο πρώτο επίπεδο έχουμε τους περισσότερους μαθητές. Την τρέχουσα σχολική χρονιά σχηματίστηκαν
δυο τμήματα αρχαρίων.
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Οι μαθητές που φοιτούν στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο είναι ήδη αρκετά χρόνια στην
Ελλάδα και εργάζονται, ενώ στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται, κατά πλειοψηφία, εδώ
και μόλις μερικούς μήνες στη χώρα μας και δεν εργάζονται. Αυτό αποτελεί πηγή
σκέψεων σχετικά με κάποια στοιχεία που προκύπτουν από ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν οι μαθητές σχετικά με τις γλωσσικές τους επιδόσεις. Έτσι : 1. Για
όλους κύριο πρόβλημα είναι η ορθογραφία, πράγμα που δε φαίνεται να συνδέεται με
κάποιον τρόπο ούτε με το χρόνο παραμονής στη χώρα, ούτε με το εκπαιδευτικό
επίπεδο των μαθητών 2. Σε μαθητές των μεγαλύτερων επιπέδων παρατηρείται
επανάληψη και δυσκολία διόρθωσης παγιωμένων λαθών που συνδέεται προφανώς με
την προφορική εκμάθηση της γλώσσας στα πρώτα της στάδια. Αυτό το στοιχείο κάνει
εμφανή τη σημασία της ύπαρξης δομών (δωρεάν) εκμάθησης της γλώσσας για την
γρήγορη και σωστή χρήση της γλώσσας. Κάνοντας μια παρένθεση θα αναφέρω πως,
πριν λίγο καιρό, μια μαθήτρια του τρίτου επιπέδου με ρώτησε αν θα μπορούσε έστω
και στη μέση της χρονιάς να παρακολουθήσει τα μαθήματα η γυναίκα του αδελφού
της, η οποία πρόκειτα να μείνει στην Ελλάδα και έχει παρακολουθήσει ήδη κάποια
μαθήματα γλώσσας στη χώρα καταγωγής της. Μεταξύ άλλων μου είπε: «αυτοί που
έρχονται τώρα είναι τυχεροί, τώρα είναι καλά, εμείς μόνοι προσπαθούσαμε να
μάθουμε Ελληνικά. Μια λέξη από δω και μια από κει, σαν τα μικρά παιδιά».
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η βελτίωση των επικοινωνιακών
ικανοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, οι κυριότεροι λόγοι για
τους οποίους επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα είναι:
1. η εργασία
2. η καθημερινή επικοινωνία
3. η συναλλαγή με υπηρεσίες
4. η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
5. η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, το γλωσσικό μάθημα περιλαμβάνει γνωριμία με
την καθημερινότητα, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, την ιστορία, τη γεωγραφία
και τον πολιτισμό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων δεν αρκεί μόνο το μάθημα με
τη στενή έννοια. Έτσι οργανώνονται παράλληλες επικουρικές δράσεις. Το
προηγούμενο διάστημα τέτοιες δράσεις ήταν:
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1. η διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18
Δεκεμβρίου), το 2009 και το 2010
2. η διοργάνωση εκδρομής με το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου – πέρσι
επισκεφθήκαμε την Καβάλα, το μουσείο Καππαδόκων στη Νέα Καρβάλη και τον
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων,
3. η ενημέρωση και παρότρυνση για συμμετοχή σε άλλες δράσεις του Δήμου
(γιορταστικές εκδηλώσεις- Χριστούγεννα, Αποκριά, Πάσχα, πολιτιστικές δράσεις
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) καθώς και σε δράσεις που ωφελούν το κοινωνικό
σύνολο (αιμοδοσία),
4. η γνωριμία με την πόλη μας (βόλτα στην πόλη με την «πολιτιστική γραμμή» του
ΟΑΣΘ),
5. η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή του τόπου (παρακολούθηση του θεατρικού
έργου «Λωξάντρα» - επωφελούμενοι από την ειδική τιμή του εισιτηρίου του ΚΘΒΕ
για μετανάστες),
6. η προσπάθεια ένταξης των μαθητών μας σε δράσεις άλλων φορέων που προωθούν
την καλύτερη ένταξή τους και λειτουργούν βοηθητικά στη διαδικασία εκμάθησης της
γλώσσας (δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής, φωτογραφίας και θεάτρου του ΜΜΣΤ για
μετανάστες, μαθήματα ελληνικών Ταμείου Θράκης),
7. η επιθυμία αρκετών μαθητών να αποκτήσουν το καθεστώς του «επί μακρόν
διαμένοντος» οδήγησε στην απόφαση παροχής επιπλέον μαθημάτων για τη γνωριμία
με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, τη γεωγραφία και τις κρατικές δομές.
Το γλωσσικό μάθημα λοιπόν, γίνεται προσπάθεια να μην αφορά στενά την
απόκτηση του απαραίτητου λεξιλογίου και των γλωσσικών δομών που επιτρέπουν
την καλύτερη επικοινωνία, αλλά να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα προωθώντας την
ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνική ζωή.
1. Ο ίδιος ο χώρος του μαθήματος είναι για κάποιους η μόνη δραστηριότητα εκτός
σπιτιού ( ιδιαίτερα αυτό αφορά τις άνεργες γυναίκες , τις μητέρες μικρών παιδιών, οι
οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα του νοικοκυριού και για τις οποίες η
γλωσσική ανεπάρκεια λειτουργεί αποτρεπτικά στην ένταξή τους).
2. Επίσης είναι ένας χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό φορτίο
έρχονται σε επαφή, αλληλεπιδρώντας και πολλές φορές λειτουργώντας ως πρότυπα ο
ένας για τον άλλο.
3. Η λειτουργία του σχολείου είναι μια δράση γνωστή στην τοπική κοινωνία, η οποία
αντιδρά θετικά στην προσπάθεια αυτή. Αυξάνει το αίσθημα συμπάθειας και
κατανόησης και μειώνει τη ξενοφοβία καθώς προβάλλει την προσπάθεια των
μεταναστών για ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και βελτιώνει την
επικοινωνία μαζί τους.
4. Οι ίδιοι οι μετανάστες βγαίνουν από το στενό κύκλο των συμπατριωτών τους και
λειτουργούν ως μέλη της κοινότητας.
Η πλειοψηφία των μαθητών έρχεται στα μαθήματα επιθυμώντας να μάθει να
συνδιαλέγεται στις καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις το συντομότερο δυνατό.
Στην προσπάθειά τους αυτή οι ενήλικοι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν μια
σειρά σοβαρά προβλήματα.
1. Τα μαθήματα γίνονται στο τέλος της μέρας, μια μέρας συνήθως κοπιαστικής, είτε
εργάζονται, είτε είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα της οικογένειας.
2. Για κάποιους είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν ή η δεύτερη μετά την
Αγγλική, πράγμα που επηρεάζει την ταχύτητα εκμάθησης και οδηγεί συχνά σε
απογοητεύσεις.
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3. Οι περισσότεροι βλέπουν τις προσδοκίες τους για γρήγορη βελτίωση της
γλωσσικής τους ικανότητας να διαψεύδονται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον
«δράκο» της ορθογραφίας και της γραμματικής.
4. Συχνά αλλάζουν οι συνθήκες της καθημερινότητάς τους (αλλαγή επαγγελματικής ή
οικογενειακής κατάστασης, κατοικίας κλπ).
Όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες που οδηγούν σε μη συνεπή
παρακολούθηση των μαθημάτων η οποία συχνά με τη σειρά της οδηγεί στην
απογοήτευση και τη διακοπή της παρακολούθησης. Όμως η πλειοψηφία των μαθητών
συνεχίζει παρά τις δυσκολίες και διαπιστώνουν οι ίδιοι βελτίωση στον προφορικό
και στο γραπτό τους λόγο, τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή. (Σύμφωνα
με τις δικές τους εκτιμήσεις οι μαθητές του Α επιπέδου εντοπίζουν τη βελτίωση
κυρίως στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, ενώ οι μαθητές των
επιπέδων Β και Γ στην παραγωγή).Αυτό:
1. Ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και τους ωθεί να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις
γλωσσικές τους ικανότητες και πέρα από το όριο της επάρκειας στην καθημερινή
επικοινωνία (παρακολούθηση Β και Γ επιπέδου).
2. Παράλληλα η γνωριμία τους μέσα από τα μαθήματα με τον ελληνικό πολιτισμό,
την ιστορία και την κοινωνική ζωή ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα,
τους επιτρέπει να εντοπίσουν κοινά στοιχεία με την δική τους ιστορία και παράδοση
και μέσα από τις διαφορές να ορίσουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη χώρα αυτή
και να κατανοήσουν καλύτερα γεγονότα και συμπεριφορές που πριν αποτελούσαν για
αυτούς μυστήριο!
Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική θέση της πλειοψηφίας
των μεταναστών στην Ελλάδα, θεωρώ πως είναι σημαντικό να υπάρχουν δομές που
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης της γλώσσας. Αυτόν τον όρο πληροί το
«Σχολείο ελληνικής γλώσσας» για μετανάστες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.
Στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δομής θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν επίσης τα παρακάτω:
1. η δυνατότητα που παρέχει σε μαθητές με πολύ αργούς ρυθμούς μάθησης να
επαναλαμβάνουν επίπεδα ή σε μαθητές που παρουσιάζουν κάποια κενά να
παρακολουθούν δυο επίπεδα ταυτόχρονα.
2. ο περιοριστικός όρος της συμμετοχής μόνο δημοτών του συγκεκριμένου Δήμου
δένει τους μαθητές ως προς την παράμετρο του κοινού τόπου κατοικίας, τους
επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα σε σχέση
με τον τόπο διαμονής, ενδυναμώνει την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.
3. η παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού δεν επιβαρύνει τους μαθητές οικονομικά,
4. οι παράλληλες δραστηριότητες ενδυναμώνουν το αίσθημα της συμμετοχής στην
κοινωνική ζωή.
Φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω και τις δυσκολίες, όπως:
1. την αδυναμία λειτουργίας πολύ μικρών τμημάτων, μια πολυτέλεια που βρίσκει
κανείς σε δομές που αμείβονται για τις παροχές τους ή σε εθελοντικούς φορείς και
κυρίως
2. την απουσία ιδιαίτερου και αποκλειστικού χώρου διεξαγωγής των μαθημάτων που
θα επέτρεπε την κατάλληλη διαμόρφωσή του και την μόνιμη παρουσία όλων των
αναγκαίων οπτικοακουστικών μέσων (όπως ανέφερα στην αρχή της παρουσίασης
φιλοξενούμαστε στις αίθουσες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών).
Η διεύρυνση του Δήμου αποτελεί μια πρόκληση για την παραπέρα συνέχιση
της δράσης. Η σκέψη για την επόμενη χρονιά είναι να επιδιωχθεί συμμετοχή
μεταναστών δημοτών και από τα νέα διαμερίσματα του Δήμου. Ελπίζουμε το καλό
έργο να συνεχιστεί και να μην πέσει θύμα στον βωμό της οικονομικής κρίσης.
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Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω πόσο σημαντικό είναι, ιδιαίτερα οι
Δήμοι να δημιουργούν τέτοιου είδους δομές. Ο Δήμος, μετά τη γειτονιά, πρέπει να
λειτουργεί ως κύτταρο ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία παρέχοντας
το αίσθημα της αποδοχής, της στήριξης και της προστασίας, ενθαρρύνοντας την
συμμετοχή τους και αποτρέποντας τον αποκλεισμό.
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Εκπαιδεύοντας δασκάλους και δασκάλες για το σχολείο ελληνικών Εν Κινήσει
Ιωάννης Λάμπρου
Σχολείο ελληνικών για ενήλικες μετανάστες/στριες Εν Κινήσει, Πάτρα.
ilob2001@yahoo.gr
Περίληψη
Η φιλοσοφία των άτυπων σχολείων ελληνικών για μετανάστες/στριες αποτελεί το
σημαντικότερο πεδίο εκπαίδευσης νέων δασκάλων για τα σχολεία αυτά. Η γνώση και
εφαρμογή των βασικών αρχών της εκπαίδευσης και ειδικότερα της εκπαίδευσης
ενηλίκων, πρέπει να συνδυαστεί με την εγγραφή σε εκείνο το ρεύμα σκέψης που
προκρίνει την αμφισβήτηση έναντι της άκριτης αποδοχής, την υλοποίηση της
δυνατότητάς μας να αλλάξουμε τον κόσμο στην κατεύθυνση της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Για αυτό θέτουμε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης τα ζητήματα της
χειραφέτησης και της αυτονομίας.
Abstract
The concept of the informal schools for immigrants constitutes the most important
educational field for the new teachers of these schools. The knowledge as well as the
application of the basic principles of adults’ education needs to be in accordance to a
specific approach; meaning the one which promotes the critical thinking as well the
peoples’ action in order to change the world in a more justice one. The above are the
reasons for which we will focus on the discussion of emancipation and autonomy.

Ευχαριστώ πολύ την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμή να δεχτεί την
εισήγηση μου ως δάσκαλος ελληνικών σε ένα σχολείο που εντάσσεται στο πλαίσιο
της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών/στριών. 19
Δύο φράσεις του Mezirow πιστεύω ότι συμπυκνώνουν το νόημα των όσων θα
πω. Η πρώτη υποστηρίζει ότι «το γενικά αποδεκτό πρότυπο της εκπαίδευσης
ενηλίκων εμπεριέχει τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον εκπαιδευτή στους
εκπαιδευόμενους» (Mezirow, 2006: 54) καταδεικνύοντας αφ΄ ενός τη σημασία της
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών μεταναστών/στριών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αφ΄ ετέρου το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ίδιων των μεταναστών/στριών. Για αυτό θα πρέπει
να ξεφύγουμε από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο και την τραπεζική αντίληψη που
περίγραψε ο Freire (1977) και να ωθήσουμε τους ίδιους τους μετανάστες/στριες στη
συμμετοχή τους με λόγο, ακόμα και σε τέτοιου τύπου ακαδημαϊκά συνέδρια.
Στο δεύτερο απόσπασμα ο Mezirow θεωρεί ότι «αξίες όπως η ελευθερία, η
ισότητα, η ανοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο ορθολογισμός παρέχουν ουσιαστικές
«Μη τυπική εκπαίδευση είναι όλες οι οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται από φορείς εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και απευθύνονται σε
ανήλικους ή ενηλίκους» (Κόκκος, 2005: 39)
19
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νόρμες για ελεύθερη, ολοκληρωτική συμμετοχή στο διάλογο. Οι προϋποθέσεις για
την πραγμάτωση αυτών των αξιών είναι η ωριμότητα, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η
υγεία, η οικονομική ασφάλεια και η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι πεινασμένοι, οι
άστεγοι, οι απελπισμένοι, οι φοβισμένοι ενήλικες έχουν λιγότερες πιθανότητες να
καταφέρουν να συμμετάσχουν με επιτυχία σε ένα διάλογο που θα μας βοηθήσει να
καταλάβουμε καλύτερα το νόημα των εμπειριών μας. Για αυτό οι εκπαιδευτές
ενηλίκων είναι αφοσιωμένοι στη διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης» (Mezirow,
2006: 54-55). Μ΄ αυτόν τον τρόπο, θέτει τα όρια και τις προϋποθέσεις του κριτικού
στοχασμού και ανιχνεύει τη σχέση της εκπαίδευσης με την πολιτική πράξη.
Το σχολείο μας λοιπόν, ονομάζεται Εν Κινήσει. Για τρεις λόγους. Πρώτα απ΄
όλα γιατί δημιουργήθηκε από την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων
και Μεταναστών/στριών. Δεν αισθανόμαστε μέλη καμιάς Κοινωνίας των Πολιτών,
όπως ακούστηκε νωρίτερα. Θα λέγαμε ότι αισθανόμαστε μέλη της Κοινωνίας των
Αντιστάσεων, της Κοινωνίας που επιδιώκει το μετασχηματισμό της στην κατεύθυνση
της κοινωνικής αλλαγής και δικαιοσύνης.
Δεύτερον, γιατί οι περισσότεροι μαθητές μας είναι διαρκώς σε κίνηση.
Κρεμασμένοι κάτω από τις νταλίκες, κρυμμένοι στα αμπάρια των πλοίων για Ιταλία,
πάλι πίσω στην Ελλάδα, λίγες μέρες στα κρατητήρια, πάλι ελεύθεροι, κυνηγημένοι
από την Αστυνομία, μια μικρή περιπλάνηση στον Έβρο, πάλι πίσω.
Τρίτον, γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι να τους δώσουμε μια διαφορετική
κίνηση, αυτή με κατεύθυνση την κοινωνικοποίηση, την ένταξη. Να τους βοηθήσουμε
να βγουν από την στασιμότητα του αποκλεισμού, αυτήν τη στασιμότητα που γεννάει
εξαθλίωση και απελπισία. Να τους δώσουμε λίγη ελπίδα.
Ονομάζομαι Γιάννης Λάμπρου και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο
πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά
σήμερα είμαι εδώ με την ιδιότητα του εθελοντή δασκάλου της ελληνικής στο σχολείο
μεταναστών Εν Κινήσει..
Η μητέρα μου ήταν δασκάλα και όπως οι περισσότερες ελληνίδες μάνες ήθελε
κι εγώ να γίνω άνθρωπος των γραμμάτων, δηλαδή δάσκαλος. Ωστόσο, εγώ έγινα
ταχυδρόμος, δηλαδή άνθρωπος των γραμμάτων. Δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη.
Δεν είχε αυτό στο μυαλό της. Ούτε όταν έγινα δάσκαλος στο σχολείο είχε αυτό
ακριβώς στο μυαλό της.
Ο σκοπός της ήταν να είμαι ευτυχισμένος. Πίστευε ότι για να γίνει αυτό θα
έπρεπε να ακολουθήσω της επαγγελματική της πορεία. Αυτός ήταν ο στόχος της.
Στην πορεία διαψεύστηκε. Ο στόχος ήταν λάθος. Όχι όμως κι ο σκοπός της.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα της διάκρισης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα
στους σκοπούς και τους στόχους μιας δράσης. Έτσι και στα σχολεία τα δικά μας
πρέπει να υπάρξει διάκριση σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του
σχολείου. Ξεκινώντας από τον γενικό σκοπό, την κοινωνική αλλαγή και την
κοινωνική δικαιοσύνη, προχωράμε σιγά-σιγά σε πιο εξειδικευμένους στόχους που
μπορεί να είναι η κινητοποίηση των μαθητών, η κοινωνικοποίηση τους, η εκμάθηση
ελληνικών. Στην πράξη, η κινητοποίηση καινούριων μαθητών ή δασκάλων ξεκινάει
μάλλον ανάποδα, από την ευαισθητοποίηση κάποιων ή το ενδιαφέρον τους να
μάθουν ή να διδάξουν ελληνικά στην επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
δασκάλων για το σχολείο Εν Κινήσει. Ο σκοπός ήταν διπλός. Αφ΄ ενός να
διευρύνουμε τον κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζονταν με το σχολείο αφ΄ ετέρου να
εκπαιδεύσουμε δασκάλους και δασκάλες ώστε να ενισχυθούν τα τμήματα και να
δημιουργηθούν καινούρια. Οργανώσαμε μια εκδήλωση στο χώρο του παιδαγωγικού

57

τμήματος του Παν/μίου Πατρών στην οποία συμμετείχαν και κάποιοι μαθητές του
σχολείου. Σ΄ αυτή τη δράση εκδήλωσαν το ενδιαφέρον δύο φοιτητές του
παιδαγωγικού και μαζί με άλλους τρεις ενδιαφερόμενους συγκροτήθηκε ένα τμήμα
εκπαίδευσης υποψήφιων δασκάλων.
Το πρόγραμμα οργανώθηκε σε τέσσερις θεωρητικές ενότητες που
εκπονήθηκαν σε ισάριθμες δίωρες συναντήσεις. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι
παρακολούθησαν τμήματα διδασκαλίας που ήδη λειτουργούσαν και συζητήθηκε η
εμπειρία τους σε μια πέμπτη συνάντηση. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός του
προγράμματος και από την αρχή ήταν σαφές ότι εμφάνιζε πολλές ανεπάρκειες αλλά
ταυτόχρονα προσέφερε την εμπειρία της δράσης. Από τους εκπαιδευόμενους μόνο
ένας συνέχισε ενεργά αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθητικό σε τμήμα, ενώ η
παρακολούθηση του προγράμματος ήταν πλημμελής από την πλευρά των υπολοίπων
με συνεχείς απουσίες και οριστική εγκατάλειψη στο τέλος.
Τα συμπεράσματα από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος ποτέ δεν
κωδικοποιήθηκαν αλλά παρέμειναν ως ανεπεξέργαστη εμπειρία που μας
προβληματίζει. Απότοκο αυτής της εμπειρίας είναι οι σκέψεις που μοιράζομαι
σήμερα μαζί σας.
Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης μεταναστών είναι η ενδυνάμωσή τους
στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων τους, να γίνουν πιο
χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι. 20 Αυτό σημαίνει αναγνώριση
από την πλευρά τους αλλά και την πλευρά μας, των ορίων που τους δίνει και μας
δίνει ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα, αναγνώριση των
δυνατοτήτων τους να το αλλάξουν, να το αλλάξουμε, μέσα από την κριτική σκέψη
και την αυτοδύναμη δράση.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε, κυρίως στους υποψήφιους
δάσκαλους και δασκάλες, το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης μεταναστών από τα
προσδοκώμενα – και φυσικά τα μη αναμενόμενα 21 - αποτελέσματά της, τους
μαθησιακούς στόχους της. Δηλαδή να αναγνωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο δικό
μας σκοπό ως δάσκαλοι και τα αποτελέσματα που προσδοκούν οι μετανάστες που
παρακολουθούν τα μαθήματα και που, πιθανά, δεν ταυτίζονται με το σύνολο των
μεταναστών . Οι μετανάστες έρχονται στα μαθήματα με σκοπό να μάθουν ελληνικά
χωρίς να αποκλείουμε άλλους λόγους, όπως η ανάγκη κοινωνικοποίησης ή ακόμα και
πολύ πιο υλικοί, όπως γιατί έχουν συνδυάσει τα μαθήματα με παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας ή έστω ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.
Συχνά, κυρίως σε όσους και όσες προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης,
η αρχική εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό ακούγοντας για ένα σχολείο
μεταναστών είναι αυτή ενός φροντιστηρίου ελληνικών. Το κουδούνι, το αυστηρό
διδακτικό πρόγραμμα, η οριοθετημένη εκπαιδευτική ύλη, ο παραδοσιακός ρόλος του
δασκάλου/ας είναι συνειρμοί που αυτόματα προϊδεάζουν για τον τρόπο που
λειτουργούν τα σχολειά μας. Αντιλαμβάνονται το σχολείο περισσότερο ως έναν χώρο
στον οποίο διδάσκονται ελληνικά σε μεγάλα παιδιά. Ωστόσο, η σύγκριση των
διαδικασιών της μάθησης μεταξύ των ανηλίκων και των ενηλίκων είναι ότι όσα κοινά
έχουν άλλα τόσα τις διαφοροποιούν. Η βασική διαφορά είναι ότι στους ανήλικους η
διεργασία της μάθησης έχει περισσότερο ένα διαμορφωτικό χαρακτήρα ενώ στους
ενήλικες μετασχηματιστικό.
Λέγοντας κοινωνικά υπεύθυνοι εννοούμε τη σταδιακή ενίσχυση του εμείς αντί του εγώ.
Ο Rogers (1998:70-71)αναφέρεται στην ιδιαίτερη σημασία των μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επισημαίνει δε, ότι όταν τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα είναι πιο
ουσιώδη από τα αναμενόμενα τότε η έμφαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να
επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο και όχι στον εκπαιδευτή.
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Ωστόσο, οι χαρακτήρες της μάθησης δεν είναι απόλυτοι αλλά εμπεριέχουν
στοιχεία και από τις δύο όψεις μόνο που η τάση είναι όσο το άτομο ενηλικιώνεται να
αποκτά περισσότερα μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά. Αυτή η μετασχηματιστική
διεργασία περιγράφεται από τον Freire ως κριτικός στοχασμός και από τον Mezirow
ως «διαλεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ κατανόησης και δράσης από την οποία
προκύπτει μια εναλλακτική κατάσταση του είναι» (Mezirow, 2006: 20). Ο
μετασχηματιστικός χαρακτήρας διέπει και την εκπαίδευση των υποψηφίων
δασκάλων. Στάσεις, παγιωμένες αντιλήψεις και προσδοκίες, χρειάζεται να
αντιμετωπιστούν κριτικά ώστε είτε να επιβεβαιωθούν είτε να διαψευστούν και να
παραχθούν νέες.
Παρά την διαφορετική οπτική του τρόπου με τον οποίο το άτομο απορρίπτει ή
επικυρώνει την υφιστάμενη γνώση – ο Freire ακολουθώντας τη μαρξιστική παράδοση
καταγγέλλει τη ψευδή συνείδηση της αστικής κοινωνίας, όπως την χαρακτήρισε ο
Plamenatz (1980) ενώ ο Mezirow μέσα από μια εξελιγμένη νεοκαντιανή προσέγγιση
εστιάζει στην κριτική ικανότητα του ατόμου και την αυτονομία – και οι δύο οπτικές
προβάλλουν την κριτική δυνατότητα του Λόγου και την πολιτική διάσταση της
εκπαίδευσης ενηλίκων. 22
Όπως υποστηρίζουμε, ο κριτικός στοχασμός έχει ως αντικείμενο όχι γενικά τις
ιδεολογίες αλλά την κυρίαρχη ιδεολογία και τις δικές μας αξίες, παραδοχές,
αντιλήψεις, στο βαθμό που εσωτερικεύουν αυτήν την κυρίαρχη ιδεολογία. Αυτή η
προσπάθεια κριτικού στοχασμού των μαθητών του σχολείου ειδικά σε θέματα
αντιμετώπισης του γυναικείου φύλου, της εθνοτικής διαφορετικότητας και των
προσδοκιών τους από τον ερχομό τους στην Ευρώπη είναι μια ιδιαίτερα σημαντική
διεργασία. Ο κίνδυνος που έχουν επισημάνει τόσο ο Jarvis όσο και ο Mezirow είναι
αυτός της «επιβολής πολιτισμικής αυθαιρεσίας» και στην περίπτωση των προσφύγων
είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος αφού η βίαιη, συνήθως, απόπειρα εισαγωγής
στις χώρες καταγωγής τους προτύπων και αξιών ξένων προς αυτές ήταν φαινόμενο
που, αν δε δημιούργησε, σίγουρα συνετέλεσε στην αποδιάρθρωση των κοινωνιών
τους.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι η αυτονομία. Η αυτονομία τόσο των μαθητών όσο
και των δασκάλων. Η ενίσχυση της αυτονομίας του ατόμου, όχι ως κατάσταση αλλά
ως ένα ιδανικό που επιδιώκεται, μάλλον, παρά πραγματώνεται.
Η συζήτηση σε σχέση με την αυτονομία του ατόμου αναπτύχθηκε έντονα
στους κόλπους της Κριτικής Θεωρίας της Σχολής της Φρανκφούρτης και εκφράστηκε
ιδιαίτερα, στην αισιόδοξη οπτική του Habermas. Σύμφωνα με τον Habermas, η
υποκειμενοκεντρική σκέψη δεν κατάφερε να προστατεύσει το Λόγο τόσο από τα
ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά της εργαλειακής θεώρησής του όσο και από τα
συνολιστικά χαρακτηριστικά του περικλείοντος Λόγου που προβάλλει την ενοποίηση
επί κάθε διαφοράς (Habermas, 1993: 419). Για αυτό, συμπεραίνει ο Mezirow (2006),
η χειραφετητική διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν αναζητά την αναζήτηση
ερμηνευτικών σχημάτων, αφηγήσεων, καθολικής ισχύος αλλά την ανάπτυξη των
προσωπικών ικανοτήτων, με τις οποίες το άτομο κατανοεί το κυρίαρχο πλαίσιο
αναφοράς – τις επιταγές του οποίου μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης
εσωτερικεύει – ενώ ταυτόχρονα, μέσα από την ενίσχυση του διαλόγου, ακυρώνονται
ή επικυρώνονται οι κυρίαρχες παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι αντιλήψεις, οι
πεποιθήσεις και τα συναισθήματα. «Η κοινωνικοποίηση συντελείται ως ατομοποίηση

Ωστόσο, η θεωρία του Mezirow χρειάστηκε να συμπληρωθεί με το έργο του Brookfield για να
αποκτήσει πληρότητα σ΄ αυτό το ζήτημα.
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στον ίδιο βαθμό που αντίστροφα τα άτομα συγκροτούνται κοινωνικά»(Habermas,
1993: 426).
Ωστόσο, η εκπαιδευτική πρακτική καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό όχι από τις
θεωρητικές καταβολές αλλά από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
λαμβάνει χώρα. Όπως επισημαίνει ο Δεμερτζής, «η διττότητα της εξουσίας έγκειται
στο ότι ακόμα και ο πιο αυτόνομος φορέας της δράσης είναι σε κάποιον βαθμό
εξαρτημένος, όπως επίσης και στο ότι ο πιο εξαρτημένος δράστης διατηρεί στοιχεία
αυτονομίας» (Δεμερτζής, 1998: 15). Για αυτό, ο Brookfield συμπληρώνοντας τη
θεωρία του Mezirow δηλώνει απερίφραστα ότι «ο κριτικός στοχασμός…..είναι
πολιτισμικά εξαρτημένος» (Brookfield, 2006: 165).
Σε μια τέτοια κατάσταση αντίθεσης μεταξύ της επιδιωκόμενης αυτονομίας και
της πολιτισμικής εξάρτησης οφείλονταν η δυσκολία των περισσότερων μαθητών να
κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Πολύ περισσότερο δε, την
απουσία ηγέτη, Διευθυντή. Αντίστοιχα, δική μας δυσκολία – των δασκάλων - ήταν να
κατανοήσουμε το γεγονός ότι για να κάνουν κάτι οι μαθητές πρέπει να υπάρξει
συμφωνία και κινητοποίηση των άτυπων ηγετών τους. Η όσμωση αυτών των
διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων επέδρασε με καθοριστικό τρόπο στην
απομυθοποίηση της έννοιας του ηγέτη από την πλευρά των Ελλήνων-δασκάλων και
τον «εκδημοκρατισμό» στη λήψη των αποφάσεων από την πλευρά των μεταναστώνμαθητών. 23
Αυτή η όσμωση βέβαια, δεν ακολουθεί τη λογική της «αφομοίωσης» ούτε της
«ενσωμάτωσης μέσα από τη σύνθεση των πολιτισμών», όπως υποστηρίζει μεγάλη
μερίδα επιστημόνων, αφού αυτές οι αντιλήψεις παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η
αντίθεση δε βρίσκεται μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών αλλά μεταξύ άνισων
σχέσεων εξουσίας και δικαιωμάτων. «Η εθνοπολιτισμική διαφορά συχνά αποτελεί
όχημα αποσιώπησης των σχέσεων εξουσίας και του πολιτικού χαρακτήρα της
διάκρισης…» (Παύλου, 2004: 43).
Το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε όλα εκείνα που ενώνουν τους πολιτισμούς
με βάση πανανθρώπινες αξίες βάζοντας στην άκρη όσα τους διαχωρίζουν ούτε το να
αποδεχθούν όλοι όλες τις κυρίαρχες αξίες και πρότυπα αλλά το πώς άνθρωποι που
μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, χωρίς να χάνουν την
πολιτισμική ταυτότητά τους, αποκτούν ισότιμη πρόσβαση στα κοινωνικά και
πολιτικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.
Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση μεταναστών που εφαρμόζουμε ακολουθεί τα
συμπεράσματα και τα προτάγματα της Κριτικής Θεωρίας. Δηλαδή, οικοδομείται με
βάση τη διαλεκτική αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του κόσμου ως έχει και στην
εικόνα του κόσμου ως οφείλει να έχει.
Η εικόνα του κόσμου ως έχει συσχετίζεται με τη δομή ενώ η εικόνα του
κόσμου ως οφείλει να έχει με τη δράση. Υποστηρίζουμε λοιπόν τη διαλεκτική σχέση
ανάμεσα στη δομή και τη δράση. Δεν είναι ξεχωριστές αλλά διακριτές οντότητες. Οι
δομές είναι αποτελέσματα των ανθρώπινων πράξεων ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζουν
το πλαίσιο στο οποίο πραγματώνεται η ανθρώπινη δράση.
Σε αυτό που καταλήγουμε είναι ότι τα προσόντα των εκπαιδευτών, όπως
συμπεραίνει και ο Mezirow (2006: 50-51), θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από
συναισθηματική ωριμότητα, τη συνειδητή γνώση και διαχείριση των συναισθημάτων
, συναισθηματική κατανόηση του άλλου και ικανότητα δημιουργίας δυνατοτήτων
μέσω της επικοινωνίας, αυτοέλεγχο και αξιοπιστία, δηλαδή τήρηση προδιαγραφών
Η ομάδα των δασκάλων, παρά την ελληνική καταγωγή τους, δεν εμφορείται από τα παραδοσιακά
ιεραρχικά πρότυπα αλλά ακολουθεί μάλλον μια αντι-ιεραρχική φιλοσοφία και στάση ζωής.
23
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εντιμότητας και ακεραιότητας και θα προσθέταμε εμείς, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες
των σχολείων ελληνικών να ξέρουν και λίγα ελληνικά!
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Ένας κόσμος που χωράει πολλούς κόσμους: Η διδασκαλία ελληνικών σε
ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες στα «Πίσω Θρανία»
Αγάπη Βιργινία Σπυράτου
Εκπαιδευτική Ομάδα «Πίσω Θρανία»
vspyratou@yahoo.de

Περίληψη
Θέμα της εισήγησης είναι η διδασκαλία στο σχολείο των «Πίσω Θρανίων» από
άποψη μεθοδολογίας και διδακτικής, η κοινωνικοπολιτική της διάσταση καθώς και η
σύνδεση της με την ένταξη των μαθητριών και μαθητών στην κοινωνία. Θα
αναφερθούν επίσης οι προβληματισμοί των δασκάλων και οι δυνατότητες για
επαναδιαπραγμάτευση των ταυτοτήτων όλης της ομάδας μέσα και έξω από τα
πλαίσια του μαθήματος.
Abstract
The subject of this paper is the teaching experience at the school of "Back benches" in
terms of methodology and didactic, its socio-political dimension and its connection
with the integration of students in society. The reflections of teachers as well as the
opportunities for renegotiation of identities of the whole group inside and outside the
framework of the course will also be stated.

«Έμαθα για ένα σχολείο που κάνουν το απόγευμα μαθήματα και είναι δωρεάν. Την
άλλη μέρα πήγα με το φίλο μου σε αυτό το σχολείο γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα από τα
ελληνικά. […] Αρχίσαμε τα μαθήματα με μια δασκάλα που ήταν πιο μικρή από μένα και
για αυτόν το λόγο άρχισα να τη φωνάζω «δασκαλίτσα». Από τότε μέχρι τώρα είμαι σε
αυτό το σχολείο που το λένε «Πίσω Θρανία». Με μαθαίνουν και τους μαθαίνω, με
βοηθάνε και τους βοηθώ. Είμαστε μια οικογένεια!»
Αντχάμ, Συρία
(Δέκα χρόνια ταξιδεύοντας με τους μαθητές μας: 48-49)
Η ομάδα
Τα Πίσω Θρανία λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1998. Πρόκειται για μια
εκπαιδευτική ομάδα στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων
και Μεταναστών, που στόχο έχει την έμπρακτη αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και
μετανάστες. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες και
μετανάστες αποτελεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων της ομάδας. Ένα άλλο
κομμάτι αφορά την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό σχολικό
σύστημα, σε ζητήματα όπως η εγγραφή των παιδιών των μεταναστών στα σχολεία
και η διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας.
Τα μαθήματα ελληνικών γίνονται στο Στέκι Μεταναστών στα Εξάρχεια, κάθε
μέρα, 6-8 το απόγευμα. Τα τμήματα συγκροτούνται στις αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα
με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας των μαθητών. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι των
Πίσω Θρανίων αποτελούν ένα μωσαϊκό από μόνοι τους. Είναι εκπαιδευτικοί σε όλες
τις βαθμίδες (από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο), αλλά όχι μόνο: δικηγόροι,
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σχεδιαστές, κοινωνιολόγοι, μάνατζερ, γιατροί, φοιτητές διαφόρων σχολών,
συνταξιούχοι. Η εργασία τους είναι εθελοντική. Οι συναντήσεις όλων των μελών
(δασκάλων και μαθητών) γίνονται κάθε 15 μέρες. Στις ολομέλειες αυτές
αποφασίζεται η λειτουργία και το πλαίσιο των μαθημάτων καθώς και η συμμετοχή σε
άλλες κινηματικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σε κάθε τμήμα διδάσκουν ταυτόχρονα δύο δάσκαλοι. Τα ζευγάρια
σχηματίζονται κατόπιν συζήτησης στις πρώτες ολομέλειες της χρονιάς με κριτήρια τη
διαθεσιμότητα, την εμπειρία και τις προσωπικές επιλογές. Οι μακροπρόθεσμοι και
βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας, η προετοιμασία του μαθήματος, η επιλογή του
κατάλληλου υλικού, η αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με τη διδασκαλία είναι
ζητήματα, με τα οποία ασχολούνται από κοινού οι δύο δάσκαλοι. Την ώρα της
διδασκαλίας είναι δυνατό, αν κριθεί αναγκαίο, να χωριστεί το τμήμα σε μικρότερες
ομάδες, τις οποίες αναλαμβάνουν ξεχωριστά οι δάσκαλοι, ή να γίνει από τον ένα
καταγραφή-παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με σκοπό την αξιολόγηση
και τον αναστοχασμό στο τέλος του μαθήματος. Εκεί θα φανεί εάν η σχεδιασμένη
τακτική έχει επιτυχία ή αν θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή προς όφελος των
μαθητών.
Προβληματισμοί των δασκάλων
Προβληματισμοί που αφορούν τη διεξαγωγή του μαθήματος:
Η συχνή απουσία μαθητών και η επανεμφάνιση τους μετά από αρκετό καιρό είναι
πολύ συχνό φαινόμενο. Έτσι ως αποτέλεσμα της κούρασης των μαθητών, της
μετακίνησης τους μέσα και έξω από την Ελλάδα, του μη σταθερού προγράμματος
εργασίας τους, της πιθανής σύλληψης ή απέλασης τους, τμήματα που ξεκινούν
δυναμικά, διαλύονται στο μέσο της χρονιάς. Οι εναπομείναντες μαθητές μοιράζονται
σε άλλες τάξεις και ξεκινάει νέο τμήμα. Αυτό επηρεάζει τόσο τους μαθητές, που δεν
μπορούν πάντα να νιώσουν οικεία στο νέο περιβάλλον, όσο και τους δασκάλους, που
δεν μπορούν να αποφύγουν ένα αίσθημα αποτυχίας αλλά και μια ψυχική κόπωση,
επειδή αρχίζουν πάλι από την αρχή.
Ένας άλλος προβληματισμός αφορά τη συνεργασία με «το ζευγάρι», τη
δεύτερη δασκάλα ή το δεύτερο δάσκαλο. Το ζητούμενο είναι η αρμονία, η
δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα στη σχέση, καθώς και η επιτυχής
αντιμετώπιση ενδεχόμενων διαφωνιών. Σημαντική είναι επίσης και η διαδικασία της
ενσωμάτωσης των νέων δασκάλων, καθώς και η στήριξη τους για να μπορέσουν να
προσφέρουν χωρίς να εξαντληθούν. Βοηθητικά ως προς αυτό είναι τα σεμινάρια που
γίνονται με τη συνδρομή του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ για τη ψυχολογική στήριξη των
μεταναστών αλλά και όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση τους.
Προβληματισμοί που αφορούν τη διδασκαλία:
Στην ίδια τάξη μπορεί να συνυπάρχουν μαθητές διαφόρων ηλικιών και από
διαφορετική χώρα καταγωγής (οι μαθητές μας έρχονται κυρίως από τη Συρία, το
Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την Αφρική).
Αυτό δε σημαίνει μόνο διαφορετική γλώσσα, αλλά και διαφορετικό επίπεδο γνώσης
καθώς και διαφορετική ικανότητα πρόσληψης. Για παράδειγμα συχνά υπάρχουν
μαθητές από αραβόφωνες χώρες που είναι αναλφάβητοι και στη γλώσσα τους. Οι
μαθητές από το πρώην ανατολικό μπλοκ είναι περισσότερο πειθαρχημένοι και
απαιτητικοί σε ό,τι αφορά τη γραμματική. Οι ευρωπαίοι προχωρούν γρηγορότερα και
χάνουν σύντομα το ενδιαφέρον τους. Αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο να υπάρχουν σε
μια τάξη ομάδες δύο ταχυτήτων. Άμεση σχέση με τη χώρα καταγωγής τους έχει και η
διαφορά στο θρήσκευμα και στην πολιτική τους συνείδηση. Αυτό πρέπει κανείς να το
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συνυπολογίσει όταν κάνει θέματα για τις γιορτές (π.χ. τα Χριστούγεννα) ή για
κοινωνικά ζητήματα (π.χ. τη θανατική ποινή).
Προβληματισμοί που αφορούν την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
Η πολύ μικρή συμμετοχή γυναικών έχει συχνά προβληματίσει τις δασκάλες και τους
δασκάλους. Τα μαθήματα παρακολουθούν αρκετές γυναίκες από τις χώρες του πρώην
ανατολικού μπλοκ, ορισμένες από το πρόγραμμα Erasmus, αλλά ο αριθμός των
γυναικών από αραβικές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες αγγίζει το μηδέν.
Έγνοια των δασκάλων είναι ακόμα η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης στην
τάξη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προστριβές ανάμεσα στους μαθητές για λόγους
πολιτικούς ή πολιτισμικούς, καθώς και η διατήρηση από τη μια πλευρά της
ενδεδειγμένης «απόστασης» μεταξύ δασκάλου και μαθητή που θα ωφελήσει την
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η δημιουργία από την άλλη πλευρά μιας ισότιμης
σχέσης. Είναι ένα ζήτημα ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι θα θέσουν το «όριο»
της προσφοράς τους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με οριακές καταστάσεις, όπως
άνεργους ή άστεγους μαθητές, έγκυες μαθήτριες σε ένδεια, σύλληψη από την
αστυνομία.
Όπως σκιαγραφήσαμε τα γεγονότα μέχρι στιγμής είναι δεδομένη η
ετερογένεια σε ό,τι αφορά τη σύσταση των ομάδων, αν και πλέον όλες οι τάξεις
πρέπει να θεωρούνται πολυπολιτισμικές. Αυτή η ετερογένεια αποτελεί μια ευκαιρία
για να γίνουμε όλοι ταυτόχρονα μαθητές και δάσκαλοι, για να αποδεχτούμε την
προοπτική του «άλλου» και να τροποποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη δική μας
προοπτική, να αναδιαπραγματευτούμε τις ταυτότητες μας (Φραγκουδάκη & Δραγώνα
1997: 15).
Στα θετικά της ετερογένειας προσμετρούνται:
α) ο εμπλουτισμός από τη συνεργασία με τόσο διαφορετικούς ανθρώπους,
β) η αλληλεπίδραση μέσω της οποίας επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα,
γ) η έντονη διάδραση και επικοινωνία,
δ) τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα στις ομαδικές εργασίες.
Για όλους αυτούς τους λόγους οι δάσκαλοι εκμεταλλεύονται τη δεδομένη
ετερογένεια δημιουργώντας όπως σημειώνει ο Kaufmann (2007: 188-203)
διαφοροποιήσεις σε σχέση
α) με το θέμα του μαθήματος (μπορεί να επιλέγει υπο-θέματα και να μοιράζει την
τάξη σε μικρές ομάδες),
β) με το γνωστικό επίπεδο (δίνοντας στους μαθητές ασκήσεις διαφορετικού βαθμού
δυσκολίας),
γ) με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος (διδάσκοντας ταυτόχρονα σε μικρές ή
μεγαλύτερες ομάδες και αφήνοντας κάποιους να δουλέψουν μόνοι τους).
Στόχοι
Βασικός και ουσιώδης στόχος της αντιρατσιστικής γλωσσικής εκπαίδευσης είναι να
οδηγήσει μαθητές και δάσκαλους στο χώρο εκείνο, όπου κατά τον Adorno (1980:
358) μπορεί κανείς να είναι διαφορετικός χωρίς φόβο. Δύο είναι τα βασικά ζητούμενα
του μαθήματος:
α) Να μάθουν οι μαθητές ελληνικά. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
είναι δηλαδή το μέσο για να βγουν από το πληροφοριακό γκέτο στο οποίο ζουν και
για να μπορέσουν να συνάψουν σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνανθρώπους τους,
σύμφωνα και με την Szablewski-Cavus (2007: 2). Στην περίπτωση αυτή ισχύει όσο
ποτέ, το ότι η γνώση σου επιτρέπει να είσαι ελεύθερος και να προσδιορίζεις τον
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εαυτό σου, καθώς στην πράξη της ομιλίας βρίσκεται το θεμέλιο της
υποκειμενικότητας (Φραγκουδάκη 1987: 17). Πέρα όμως από αυτό, καθώς υπάρχει
άμεση σχέση ανάμεσα στην «ορθή» χρήση της γλώσσας και στην άσκηση κοινωνικής
εξουσίας, όπως σημειώνουν τόσο η Φραγκουδάκη (1987: 88) όσο και η SchliebenLange (1991: 107), όσο πιο «σωστά» ελληνικά μιλάνε, τόσο περισσότερο σεβαστοί
γίνονται από το κυρίαρχο κοινωνικό κατεστημένο. Όταν δεν αποποιούνται το
δικαίωμα τους στον λόγο, τότε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες «έχουν φωνή» σε
κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο, δηλαδή η θέληση τους, τα αιτήματα τους, οι
ιδέες τους ακούγονται. Όπως λέει και ο Γκόβαρης (2004: 162), κάποιος έχει
αυτονομία στη διαδικασία διαμόρφωσης τους ιδιαίτερου τρόπου ζωής μόνο τότε,
όταν αποκτήσει ευκαιρίες συμμετοχής στο δημόσιο λόγο περί δικαίου.
β) Να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, τις αιτίες και τα αποτελέσματα, καθώς
η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πολιτική. Μέρος του μαθήματος θα πρέπει δηλαδή
να είναι και το ότι η ένδεια, ο πόλεμος και τελικά η μετανάστευση δεν είναι
θεόσταλτες συμφορές, αλλά αποτελέσματα ανθρώπινων ενεργειών και του τρόπου με
τον οποίο λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Ή ότι η πραγματική αιτία της
αυξημένης εγκληματικότητας, θύματα της οποίας είναι κατά κύριο λόγο οι ίδιοι οι
φτωχοί μετανάστες, δεν είναι η συμπεριφορά των μεταναστών, αλλά η συμπεριφορά
του κράτους, όταν τους διατηρεί σε καθεστώς παρανομίας και τους εξαναγκάζει σε
υποτελή διαβίωση αποκλείοντας τους από δημόσια και κοινωνικά αγαθά ή
θεσμοθετώντας την ανισότιμη συμμετοχή τους σε αυτά, όπως αναφέρει ο Τσιάκαλος
(2000: 29,56 & 77). Κατανοώντας αυτό έχουν περισσότερες πιθανότητες να σταθούν
στα πόδια τους, να διεκδικήσουν και να βγουν από τους περιορισμούς που τους έχουν
επιβληθεί.
Επειδή – σύμφωνα με τον Cummins (2005: 47 & 62) – οι ανθρώπινες σχέσεις
βρίσκονται στην καρδιά της σχολικής ζωής, η σχέση δασκάλου – μαθητή γίνεται
συνεργατική, δηλαδή όσοι μετέχουν σε αυτή τη σχέση ενδυναμώνονται μέσω της
συνεργασίας τους και η δύναμη δημιουργείται μαζί με τους άλλους αντί να
επιβάλλεται πάνω στους άλλους. Το σχολείο ξεπερνά τα όρια της τάξης και το
μάθημα πραγματώνεται και πέρα από τη διδακτική ώρα, με σκοπό το κλίμα
ανεκτικότητας και αλληλεγγύης να μεταφερθεί και στην κοινωνία.
Επιτυγχάνεται έτσι η άμεση σχέση μαθημάτων και ζωής, όπως αναφέρει ο
Holt (1978: 25 & 34) και η ισότιμη σχέση μαθητών και δασκάλων, καθώς το μάθημα
βασίζεται στις αντιδράσεις που προκαλούνται από τον συγχρωτισμό διαφορετικών
ατόμων. Οι ταυτότητες τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων είναι κάθε στιγμή
υπό διαπραγμάτευση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή έβαζε κανείς μια
ετικέτα στον εαυτό του, θα τον ακινητοποιούσε, σύμφωνα με τον Νiell (1989: 121)
και θα τον έκανε ανίκανο για διδασκαλία και μάθηση.
Έτσι οι συναντήσεις της ομάδας μαθητών και δασκάλων στο Στέκι της οδού
Τσαμαδού δε γίνονται μόνο για τα μαθήματα αλλά και για γλέντια με πολυεθνική
μουσική και κουζίνα, για συζητήσεις σχετικά με τρέχοντα ζητήματα, για μαθήματα
ζωγραφικής και παρακολούθηση ταινιών. Εκτός Στεκιού οργανώνονται εκπαιδευτικές
και ψυχαγωγικές εκδρομές, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα
και είναι δεδομένη η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ενάντια σε κάθε ρατσιστική και
αντιμεταναστευτική πολιτική και στη διοργάνωση αντιρατσιστικών φεστιβάλ (στο
Στέκι λειτουργεί και νομική βοήθεια για μετανάστες και πρόσφυγες).
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Από τη θεωρία στην πράξη
Παιδαγωγική θέση:
Πριν αναφερθώ σε ζητήματα μεθοδολογίας/ διδακτικής, θα ήθελα να επισημάνω ότι
καμία διδακτική πρόταση δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη και μη ιδεολογική και να
αναφέρω μια φράση που βρίσκεται στο Junior High School Medicine Hat στην
Alberta του Καναδά: «Αν ένα παιδί δε μαθαίνει όπως το διδάσκουμε, τότε θα πρέπει
να ξεκινήσουμε να το διδάσκουμε έτσι, ώστε να μάθει» (Wicke 2007: 4). Το μάθημα
που απευθύνεται σε ενήλικες δε διαφέρει πολύ ως προς αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει –
από παιδαγωγική άποψη - να επικεντρώνεται στα έξης, κατά την Szablewski-Cavus
(2007: 17-22):
α) Προσανατολισμός στον μαθητή, πράγμα που σημαίνει ότι οι εμπειρίες και οι
ικανότητες των μαθητών γίνονται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πρακτικά
δηλαδή δημιουργείται χώρος για συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και αυτόνομη
μάθηση.
β) Μεθοδική ικανότητα. Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές μάθησης πρέπει να ποικίλουν,
να επεκτείνονται και στη μη λεκτική επικοινωνία και να χρησιμοποιούν οπτικά
ερεθίσματα.
γ) Αποδοχή της διαφορετικότητας όλων των μελών, διάδραση και διαπραγμάτευση
της ταυτότητας. Από τη μια πλευρά θα πρέπει να βρεθεί για τον κάθε μαθητή και την
κάθε μαθήτρια ένας ρόλος στην ομάδα. Από την άλλη η διαφορετικότητα όλων των
μελών της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του δασκάλου θα πρέπει να γίνει
σεβαστή από όλους.
δ) Οι δάσκαλοι θα πρέπει να αφήσουν τον ρόλο του μεσολαβητή της γνώσης και να
δώσουν χώρο στους μαθητές να μάθουν βασιζόμενοι στην εμπειρία τους και στις
ικανότητες τους.
Έτσι οι γενικές ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές, στις οποίες στηριζόμαστε είναι
η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής, η αρχή της εγγύτητας στη ζωή, η αρχή της
βιωματικότητας (Δανασσής-Αφεντάκης 1994: 423 & Βερτσέτης 2000: 176-178, 232235). Ούτως ή άλλως η μάθηση μπορεί να κατακτηθεί μόνο μέσα από την εμπειρία,
τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις εκείνου που μαθαίνει (Holt 1978: 13).
Η σημασία της επικοινωνίας
Το κέντρο βάρους της διδασκαλίας μετατοπίζεται από τα ελληνικά ως αντικείμενο
του μαθήματος, στις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών, οι οποίες πρέπει να
καλυφθούν. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να συνδυάσουν την αντικειμενική γλωσσική
ανάγκη (π.χ. ενοικίαση κατοικίας, ψώνια στο σούπερ μάρκετ) με την υποκειμενική
γλωσσική ανάγκη, όπως την αντιλαμβάνονται οι μαθητές ως κίνητρο για να έρθουν
στο σχολείο (π.χ. για να καταλαβαίνουν ελληνικά τραγούδια, για να κάνουν φίλους).
Η γλώσσα κατακτάται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε γλωσσικές
δραστηριότητες, χρήση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Η έννοια
του «λάθους» αντικαταστάθηκε από τη «διαβάθμιση του επείγοντος στη διόρθωση»,
δηλαδή από την αναγκαιότητα της προσαρμογής του γλωσσικού κώδικα στην
ποικιλία των κοινωνικών σχέσεων και στο επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα.
Δε χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο διδασκαλίας, γιατί τόσο τα
θέματα με τα οποία ασχολούνται τα περισσότερα από αυτά όσο και ο ρυθμός
διδασκαλίας που προτείνουν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δικών μας
μαθητών, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε εγγράμματοι, δεν έχουν χρόνο και το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο για να ακολουθήσουν το ρυθμό της ύλης που
προτείνεται. Συνήθως το δίωρο του μαθήματος είναι ο μόνος χρόνος που έχουν για να
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μάθουν ελληνικά. Αποφεύγεται επίσης η προσέγγιση της γραμματικής ως αυστηρής
ρύθμισης και κωδικοποίησης της επίσημης γραπτής γλώσσας.
Προσπαθούμε να φτιάξουμε δικό μας υλικό που να ανταποκρίνεται στο
επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και το ρυθμό μάθησης των μαθητών μας. Η διδασκαλία σε
θεματικές ενότητες είναι αυτή που βοηθάει περισσότερο γιατί μας δίνει τη
δυνατότητα να ασχοληθούμε με θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς και τους μαθητές
μας (κατοικία, εργασία, οικογένεια, ελπίδες και προσδοκίες, φόβοι και ανησυχίες) και
να διδάξουμε το ίδιο ζήτημα σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα, ενοποιώντας με
αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο διδασκαλίας. Επίσης μας παρέχουν τη δυνατότητα
να διδάξουμε τα γραμματικά φαινόμενα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μας
και βοηθούν πολύ στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι θεματικές ενότητες κάνουν
εφικτή τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με μια διαδικασία που εμπλέκει όλους
προσωπικά, καθώς όλοι φέρνουν στην τάξη στοιχεία του εαυτού τους. Η γλώσσα
γίνεται έτσι ένα ζωντανό εργαλείο, με το οποίο οι μαθητές θα περιγράψουν τον κόσμο
τους.
Η γλώσσα και ο πολιτισμός των μαθητών
Η γλώσσα και ο πολιτισμός των μαθητών γίνονται βασικά μέρη του μαθήματος.
Αφετηρία για την εκπαιδευτική πράξη είναι ο πολιτισμός που δημιουργούμε, όχι ο
πολιτισμός που ανήκουμε. Έτσι η διδασκαλία γίνεται αποδοτική, όταν ενθαρρύνουμε
τους μαθητές να κάνουν συστηματικά αυτό που έτσι κι αλλιώς κάνουν: να ανακαλούν
και να αξιοποιούν την υπάρχουσα γλωσσική και άλλη γνώση και να τη συσχετίζουν
με τη νέα.
Ένας καλός τρόπος για να κάνουμε μια εισερχόμενη πληροφορία «πλαισιακά
στερεωμένη» κατά τον Cummins (2005: 166) είναι να ενεργοποιήσουμε την
προηγούμενη γνώση των μαθητών. Οι μαθητές κάνουν συστηματικές συνδέσεις
μεταξύ των γλωσσών, συνειδητοποιούν και εξερευνούν τις εκφραστικές, συντακτικές,
λεξιλογικές ομοιότητες, αναλογίες και αντιθέσεις και αυτό αποτελεί ένα δυναμικό
μοχλό τόσο για τη γλώσσα όσο και για τη διαδικασία μάθησης γενικότερα.
Ένα καλό παράδειγμα για αυτό είναι η κασετίνα που κυκλοφόρησε από τα
Πίσω Θρανία με συνταγές, παιχνίδια, παραμύθια από τις χώρες των μαθητών μας.
Μέσα από το φαγητό μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτά τα τόσο πολύτιμα στοιχεία της
ζωής των άλλων, να αισθανόμαστε ότι είμαστε πολύ κοντά τους. Η ουσία της
διαφορετικότητας είναι να συνυπάρχουμε αλλά και να μην είναι δυνατό να γίνουμε
όλοι ίδιοι. Μέσα από τις συνταγές ξεπηδούν λέξεις, ουσιαστικά, πτώσεις, χρόνοι,
ιδιωματισμοί. Τα παραμύθια αποτελούν σταυροδρόμι συναντήσεων και αλλαγών,
εκπλήξεων και ανατροπών και παρά τα στερεότυπα που μεταφέρουν, δεν παύουν να
είναι πολυπολιτισμικά. Πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί με τα χρόνια υφαίνονται
μέσα στο ίδιο παραμύθι και η ίδια ιστορία συναντάται – με σχετικές παραλλαγές – σε
πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Τα παραμύθια ταξιδεύουν, όπως ταξιδεύουν
και οι άνθρωποι.
Η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα
«Η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να διευρύνεται η πνευματική,
αισθητική και κοινωνική ταυτότητα των μαθητών, προκειμένου να συμβάλλει στην
ενδυνάμωση τους, η οποία εννοείται ως η συνεργατική δημιουργία δύναμης» αναφέρει
ο Cummins (2005: 185). Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στο μάθημα δεν είναι
αδιάφορα, άσχετα ή ξένα προς τον κόσμο των μαθητών αλλά έχουν άμεση σχέση με
την επικαιρότητα, την πολιτική κατάσταση και με θέματα που τους αφορούν. Εδώ
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει πρώτα να κατακτηθεί ο προφορικός λόγος
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και στη συνέχεια (χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους) η ανάγνωση και η
γραφή. Αυτό δίνει αφορμή - πέρα από την γραμματική και το λεξιλόγιο – για
συζητήσεις και δημιουργικές αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα προωθείται ο σεβασμός
στο διαφορετικό, η κριτική των στερεότυπων και των προκαταλήψεων και η
σχετικοποίηση των πολιτισμικά διαμορφωμένων συστημάτων αξιών, σκέψης και
συνείδησης. Έτσι μπορούμε – όπως λέει η Kristeva (1990:209) – να κατανοήσουμε το
«ξένο» μέσα μας.
Σε ένα διαπολιτισμικό μάθημα γίνεται σαφές ότι τα σύνορα είναι μόνο στο
μυαλό, ότι οι πολιτισμοί δεν είναι μονοδιάστατοι και ότι η γλωσσική και πολιτισμική
ποικιλία είναι ο κανόνας, καθώς κάθε άνθρωπος ανήκει σε περισσότερες από μια
ομάδες. Θα πρέπει έτσι η πολυπολιτισμικότητα να μην περιθωριοποιείται ή να
αφομοιώνεται, αλλά να δημιουργείται στο μάθημα χώρος για τη διαφορετικότητα και
να γίνεται σαφές ότι σε αυτόν τον χώρο της μη-ομοιογένειας θα υπάρξουν σίγουρα
διαφορές απόψεων και αντιθέσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει όχι να αποκλείονται,
αλλά να γίνονται δομικό στοιχείο του μαθήματος, σύμφωνα με τους Medici &
Kaufmann (2007: 61). Η αξία που πρωτίστως μεταδίδεται στο μάθημα είναι ότι κάθε
άνθρωπος γίνεται αποδεκτός παρά την πολιτιστική του ετερογένεια, ακόμα και αν
διαφωνεί κάποιος με την άποψη του. Άλλωστε η ομοιογένεια ως αξία γεννά από μόνη
της τη ξενοφοβία. Ασφαλώς εναπόκειται και στο δάσκαλο να απομακρυνθεί από την
αντίληψη της μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης (Γκόβαρης 2004: 12) και από τη δική
του εθνοκεντρική σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, που τον ωθεί ίσως σε
στερεότυπα ιδεολογήματα και σε επιφανειακές αξιολογικές κρίσεις πολιτισμών.
Ο πολιτισμός στο μάθημα
Τις τελευταίες δεκαετίες η εκμάθηση των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει όχι μόνο το
επικοινωνιακό/γλωσσικό στοιχείο αλλά και το στοιχείο της πολιτιστικής κατανόησης,
θεωρώντας το μάλιστα και βασικό στόχο του μαθήματος, όπως σημειώνει ο
Pauldrach (1992: 8). Στα Πίσω Θρανία το υλικό που χρησιμοποιούμε έχει σχέση με
τον πολιτισμό γενικά, γιατί ο πολιτισμός είναι γέφυρα προς τον άλλον. Στόχος είναι η
ανάπτυξη των ικανοτήτων της πρόσληψης και της εμπάθειας σε ό,τι αφορά τους
άλλους πολιτισμούς, της ενσυναίσθησης, καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών και
δεξιοτήτων για τον επιτυχή χειρισμό ξένων πολιτισμών και κοινωνιών.
Εξάλλου όταν έρχονται σε επαφή άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς,
ξεκινάει μια διαδικασία μάθησης για όλα τα άτομα: Παρά το γεγονός ότι κάθε άτομο
ξεκινάει να γνωρίσει το «άλλο», το «ξένο», έχοντας ήδη έτοιμες εικόνες γι’ αυτό, οι
εικόνες έχουν μεγαλύτερη σχέση με το ίδιο το άτομο παρά με την πραγματικότητα
(Krumm 1992: 16). Η αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών θέτει σε αμφισβήτηση
τις μέχρι τώρα αποδεκτές θέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι σε όλους τους
πολιτισμούς αποδίδεται η ίδια αξία. Και αν ορίζουμε την κουλτούρα σύμφωνα με τον
Eagleton (2003: 81) «ως το σύνολο των αξιών, εθίμων, πίστεων και πρακτικών οι
οποίες συνθέτουν τον τρόπο ζωής μιας συγκεκριμένης ομάδας» τότε αυτό που
προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να φτιάξουμε - μαθητές και δάσκαλοι
μαζί - μια άλλη κουλτούρα.
Πλευρές αυτής της ενασχόλησης με τους άλλους πολιτισμούς, μπορεί να είναι
σύμφωνα με τον Pauldrach (1992: 11,12):
α) η ανακάλυψη των εννοιών και συνδηλώσεων που κρύβονται πίσω από τις λέξεις
(π.χ. η λέξη «πατέρας» πέρα από τη σημασία στο λεξιλόγιο για την οικογένεια, έχει
μια κοινωνική σημασία (εξουσία) και μια θρησκευτική),
β) η ανάλυση της κουλτούρας της καθημερινότητας, π.χ. χαιρετισμοί, πληθυντικός
ευγενείας, πρότυπα ομορφιάς,
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γ) προσέγγιση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής με τα μάτια των μεταναστών και
όχι επιβολή μιας συγκεκριμένης εικόνας, κατασκευασμένης από γηγενείς,
δ) ανατροφοδότηση σε σχέση με τον πολιτισμό των ίδιων των μεταναστών, δηλαδή
συνειδητοποίηση του κατά πόσο ο πολιτισμός της χώρας υποδοχής επηρεάζει τον
πολιτισμό των μεταναστών και το διαμορφώνει.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ο πολιτισμός των μεταναστών
διαφέρει τόσο από τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής όσο και από τον πολιτισμό
της χώρας υποδοχής αλλά και το ότι οι μετανάστες δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται
ως ομάδα ανάλογα με την εθνοτική τους προέλευση, καθώς μέσα σε αυτήν την ομάδα
υφίστανται ποικίλοι διαχωρισμοί (φυλετικοί, κοινωνικοί, ταξικοί, κλπ), υπάρχει
δηλαδή ένας εσωπολιτισμικός πλουραλισμός (Γκόβαρης 2004: 129, 137).
Σύμφωνα με τον Piaget (Δανασσής-Αφεντάκης 1994: 428) και τον Holt (1978:
57), η πλήρης μάθηση επιτυγχάνεται όταν ο μαθητής γίνεται την ώρα της διδασκαλίας
δρων πρόσωπο και μάλιστα όταν δε δρα από μόνος του αλλά στο πλαίσιο της ομάδας,
όταν είναι συγχρόνως δημιουργός και κριτικός, ακροατής και ομιλητής. Η μέθοδος
διδασκαλίας είναι όπως είπαμε επικοινωνιακή-βιωματική και γίνεται χρήση της
παιγνιώδους μορφής διδασκαλίας, ασκήσεων σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες και
παιχνιδιών ρόλων – δραματοποίηση.
Ειδικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις πολύ συχνά οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι
και οι δάσκαλοι μαθητές, καθώς όπως λέει ο Cummins (2005:50) αν οι δάσκαλοι δε
μαθαίνουν από τους μαθητές, τότε είναι πιθανόν ότι ούτε οι μαθητές μαθαίνουν απ’
αυτούς. Γι’ αυτόν το λόγο δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μιλάμε για ένα αυστηρό
πλαίσιο διδασκαλίας με την παραδοσιακή έννοια. Από την άλλη όμως είναι αναγκαίο
για παιδαγωγικούς λόγους, για την αίσθηση ασφάλειας, κανονικότητας, το αίσθημα
δέσμευσης, υποχρέωσης και μεθόδου, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Μετασχηματιστική παιδαγωγική
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δε μιλάμε απλώς για μια προοδευτική αλλά για
μια μετασχηματιστική παιδαγωγική, που στόχο έχει τον κριτικό αλφαβητισμό, το να
κάνει δηλαδή τους μαθητές ικανούς να συνδέουν το περιεχόμενο των μαθημάτων με
τη δική τους εμπειρία (ατομικά και συλλογικά) και να αναλύουν τα ευρύτερα
κοινωνικά ζητήματα που έχουν σημασία για τη ζωή τους.
Η διδακτική πράξη και οι παιδαγωγικές δραστηριότητες καθορίζονται από την
αντιρατσιστική/διαπολιτισμική προσέγγιση που στοχεύει στην υπέρβαση των
διχοτομικών προτύπων αναπαράστασης της κοινωνικής πραγματικότητας. Σύμφωνα
με τον Γκόβαρη (2004: 81) η διαπολιτισμικότητα είναι μια διαδικασία
αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού και ο
στόχος εστιάζεται στις διαδικασίες σχετικοποίησης και υπέρβασης της ιδιαίτερης
πολιτισμικής ταυτότητας στα πλαίσια της πολιτισμικής συνάντησης. Έτσι η
κατανόηση του ξένου, τόσο για τους δάσκαλους όσο και για τους μαθητές, σημαίνει
κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής διαφορών και των στόχων της. Κατανόηση
του ότι το έθνος δεν είναι μια φυσική οντότητα, αλλά ένα ιστορικό φαινόμενο με
μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά (Φραγκουδάκη & Δραγώνα 1997: 22).
Υπάρχει ούτως ή άλλως μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ γνωστικής
δραστηριοποίησης και επένδυσης ταυτότητας. Όσο οι μαθητές μαθαίνουν και όσο
αισθάνονται ότι οι εμπειρίες τους είναι σημαντικές για το μάθημα, αλλά και ότι οι
ταυτότητες όλων τίθενται υπό διαπραγμάτευση, τόσο νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια
για τη συνεχώς εξελισσόμενη ταυτότητα τους (Cummins 2005: 163 & 167). Σε αυτή
τη μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων η αφετηρία της εκπαιδευτικής πράξης είναι ο
πολιτισμός (ως ένα δυναμικό πεδίο λόγου) που δημιουργούμε δάσκαλοι και μαθητές
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μαζί, ως άτομα με πολλαπλές και συχνά αντιτιθέμενες ταυτότητες και όχι ο
πολιτισμός από τον οποίο προερχόμαστε. Ακόμη, αναπόφευκτη είναι η
αναδιαπραγμάτευση των παραδοσιακών όρων, με βάση τους οποίους μαθαίνουμε να
εντάσσουμε τον εαυτό μας στο κοινωνικό σύνολο και η σύγκρουση με το ηγεμονικό
πολιτιστικό σχήμα και την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα.
Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μπορεί να εξηγηθεί ο ρατσισμός των ντόπιων,
αλλά να αντιμετωπιστούν και ενδεχόμενα φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς
ανάμεσα σε ομάδες μαθητών διαφορετικής προέλευσης. Όπως λέει ο Cummins
(2005: 50), οι μαθητές θα πρέπει να τοποθετούνται κριτικά απέναντι τόσο στο δικό
τους πολιτισμικό υπόβαθρο όσο και απέναντι στον πολιτισμό της κοινωνίας
υποδοχής, έτσι ώστε να εντοπίσουν και να άρουν τις πιθανές αντιφάσεις.
Αν στόχος της εκπαίδευσης γενικά είναι η άρση της κοινωνικής αδικίας και η
κοινωνική αλλαγή, στην περίπτωση των μεταναστών, στόχος είναι η ιδεολογική
αλλαγή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης από την πλευρά των
κυρίαρχων κοινωνικών δομών (Τσοκαλίδου 2009: 8) και η επαναδιαπραγμάτευση
των ταυτοτήτων των μελών της ομάδας μαθητών-δασκάλων. Θα ήθελα να κλείσω την
εισήγηση με τα λόγια ενός ακόμα μαθητή:
«Αποφάσισα να φύγω από τη Συρία όταν κατάλαβα ότι το σώμα δε ζει χωρίς ψυχή και
επειδή στη Συρία ζούσε μόνο το σώμα μου, αποφάσισα να αναζητήσω την ψυχή μου.»
Μοχάμετ, Συρία
(Δέκα χρόνια ταξιδεύοντας με τους μαθητές μας: 31)
Για τις δασκάλες και τους δασκάλους στα Πίσω Θρανία ο μεγαλύτερος στόχος είναι
να μην μείνει κανείς αβοήθητος στο ταξίδι για την αναζήτηση της ψυχής του.
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Εννιά απογεύματα με αφγανό πρόσφυγα μαθητή της γ΄γυμνασιου: μια
διδακτική ενισχυτική παρέμβαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
Παρασκευά Μαρία
Φιλόλογος στο 1o επα.λ. Πολίχνης-μέλος Πολύδρομου
paraskm@yahoo.gr
Περίληψη
Ο εθελοντισμός μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με την περίπτωση ενός
Αφγανού νεαρού πρόσφυγα που μένει στην Ελλάδα χωρίς την οικογένειά του. Στο
κείμενο μετά από κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες καταγράφονται οι διδακτικές
παρεμβάσεις μια προς μια χωρίς να δίνεται η ίδια βαρύτητα σε όλες. Ενδιάμεσα
παρεμβάλλονται προσωπικές σκέψεις που κράτησα σε μια μορφή ημερολογίου. Δεν
τηρήθηκε συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος, η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης μας
οδήγησε σε αυτοσχεδιασμούς τους οποίους καθοδηγούσαν κυρίως οι καθημερινές
σχολικές αλλά και κοινωνικές ανάγκες του μαθητή. Αν και το κοινό μας πλέον
εγχείρημα θεωρείται ως διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης, ωστόσο
αναγκαστήκαμε από τις συνθήκες να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο-μεταξύ
άλλων- τη σχολική ύλη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, μια αντίφαση που
απαιτούσε ποικιλία στους χειρισμούς.
Abstract
My contact with beyond- classroom teaching offered me the opportunity to cope
with the case of an adolescent refugee from Afganistan who tries to survive in
Greece without any family support.In the present paper, after some introductional
information, I record the teaching interventions taken place, one by one, without,
however, giving the same importance to all of them. Between the lessons description
a significant part of my personal notes kept during our course is presented .Due to
the specificity of our case I was led to student -centred methods related to his daily
educational and social needs. Despite the fact that our common attempt is considered
as a second language acquisition approach, we were both forced by the
circumstances to use among other tools the official school manuals concerning
maternal language teaching, therefore this condradiction demanded a combination
of methods.

Εισαγωγή
Η συμμετοχή στην άτυπη εκπαίδευση δίνει στον/στην εκπαιδευτικό μια δυνατότητα
που δεν μπορεί να παρέχει το δημόσιο σχολείο με τις τάξεις των 20 και πάνω
μαθητών· την αμεσότητα μιας διδασκαλίας πιο εξατομικευμένης μέσω της οποίας
αναδύονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προβληματισμοί που σε άλλες
συνθήκες θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνουν εμφανείς. Στην
περίπτωσή μου η συνεργασία αυτή αν και πολύ σύντομη, μου έδωσε την ευκαιρία να
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αντιμετωπίσω για πρώτη φορά και από πολύ κοντά –μια και το μάθημα ήταν
ιδιαίτερο- μια ειδική περίπτωση: αυτή του έφηβου πρόσφυγα από το Αφγανιστάν,
μαθητή του διαπολιτισμικού γυμνασίου που χωρίς την παρουσία της οικογένειάς του
προσπαθεί να ξεπεράσει το γλωσσικό- κοινωνικό αποκλεισμό του και να
προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Επιπλέον, η μητρική του γλώσσα, η dari,που
σπανίζει στα σχολεία μας, μου ήταν απολύτως άγνωστη. Αυτήν την εκτός σχολικού
πλαισίου διδακτική μου εμπειρία με όλα τα αδιέξοδα και τους προβληματισμούς που
μου γέννησε προσπαθώ να μεταφέρω στο κείμενο που ακολουθεί. Στο παρακάτω
κείμενο, αφού προηγηθούν κάποια εισαγωγικά πληροφοριακά στοιχεία, στη συνέχεια
καταγράφονται οι συναντήσεις μας μια προς μια, χωρίς να δίνεται, όπως είναι
φυσικό, η ίδια βαρύτητα σε όλες. Η καταγραφή γίνεται σε δυο επίπεδα: από τη μια
πλευρά αναλύονται οι διδακτικές παρεμβάσεις και διατυπώνονται οι αντίστοιχες
θεωρητικές παρατηρήσεις και από την άλλη παρεμβάλλονται ενδιάμεσα οι
προσωπικές μου σκέψεις, όπως είχαν διατυπωθεί σε μια μορφή ημερολογίου που
κράτησα. Δεν τηρήθηκε συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος, η ιδιαιτερότητα της
περίπτωσης με οδήγησε σε αυτοσχεδιασμούς τους οποίους καθοδηγούσαν κυρίως οι
καθημερινές σχολικές αλλά και κοινωνικές ανάγκες του μαθητή. Πρόκειται για τη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης αλλά με αναγκαστικό
εργαλείο-μεταξύ
άλλων- τη σχολική ύλη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, μια αντίφαση που
απαιτούσε ποικιλία στους χειρισμούς.

Οι συνθήκες
Ο μαθητής : Ο Σ., πρόσφυγας, ετών 20, είναι το έβδομο παιδί μιας οικογένειας
Αφγανών μεταναστών από το Ιράν όπου και μεγάλωσε. Στα δεκατρία του χρόνια,
αποφασίζει να μεταναστεύσει μόνος του στην Ελλάδα με ενδιάμεσο σταθμό την
Τουρκία όπου και έζησε για ενάμιση χρόνο. Την περίοδο που συζητούμε,
φιλοξενείται στο κέντρο προσφύγων Θεσσαλονίκης, δεν εργάζεται ακόμη,
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία του επιτρέπουν την ελάχιστη
κόπωση και έχει έντονη επιθυμία να μορφωθεί. Είναι μαθητής της Γ΄ γυμνασίου σε
διαπολιτισμικό σχολείο, βρίσκεται ουσιαστικά στον τρίτο χρόνο φοίτησης σε
ελληνικό σχολείο και έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο Ιράν για τρία χρόνια(δεν
ήταν απόλυτα ξεκάθαρο για ποια βαθμίδα μιλούσαμε, δεν υπήρξε καμία γνώση για
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προέλευσης. Η μητρική του γλώσσα είναι η
dari, αφγανική, ανατολική ποικιλία της περσικής. Από το πρώτο κιόλας μάθημα
δήλωσε πως ήρθε στην Ελλάδα, κυρίως για να πάει σχολείο. Δεν μιλά πολύ, όχι μόνο
λόγω δυσκολίας στη γλώσσα αλλά όπως κατάλαβα με τον καιρό και λόγω
κουλτούρας της χώρας καταγωγής.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: «η σιωπή μου θύμισε το κλίμα στο οποίο ζούσαν οι μαθητές μου
στην Κομοτηνή- σιωπή από φόβο; από ντροπή; Ή μια άλλη φιλοσοφία που κλίνει προς
την εσωτερική ζωή χωρίς έντονη –«λεκτική»- προβολή προς τα έξω; ενδεχομένως τα
εξωγλωσσικά στοιχεία αποτελούν τρόπο έκφρασης αδιάφορο για το σύγχρονο
πολιτισμό μας της λεκτικής φλυαρίας , του λεκτικού καταναλωτισμού»
Η εκπαιδευτικός
Φιλόλογος καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μακρόχρονη πείρα στη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας- αρχαίας και νέας– στα πλαίσια
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πάντα ενός μονογλωσσικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στα σχολεία των τελευταίων
ετών αντιμετώπισα δίγλωσσους μαθητές που ήταν αναγκαστικά δέκτες μιας
διδακτικής της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, ακριβώς με τα ίδια μέσα και το ίδιο
εκπαιδευτικό υλικό που αφορούσε και τους, ας πούμε, μονόγλωσσους χωρίς καμιά
διάκριση στο αναλυτικό πρόγραμμα. Εργάστηκα όχι μόνο σε σχολεία με
μεταναστευτικό κοινό αλλά και σε σχολεία με μειονοτικούς μαθητές της Θράκης
στην Κομοτηνή, (όχι όμως σε μειονοτικά σχολεία) όπου ίσχυε το ίδιο γλωσσικό
καθεστώς με τα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας. Σε όλες λοιπόν τις παραπάνω
περιπτώσεις δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής μιας διδακτικής της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας, παρά μόνο περιστασιακά και με αποκλειστικά δική μου
πρωτοβουλία.
Τα Μέσα
Βιβλία οργανισμού, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κείμενα εκτός σχολικής ύλης,
ανάλογα με τις ανάγκες.
Η μέθοδος
Ο τρόπος διδασκαλίας: είχε χαρακτήρα ιδιαίτερου μαθήματος-εξατομικευμένης
διδασκαλίας καθώς το εκπαιδευτικό υλικό επιλέγονταν ανάλογα με τις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα του μαθητή, όπως προέκυπταν από την ολιγόχρονη επαφή μας·
μπορούμε να κάνουμε λόγο για «αυτοσχεδιασμό» ή μάλλον για «σχεδιασμό
μαθήματος από κοινού».
Ο χώρος και ο χρόνος
Εννιά απογεύματα μεταξύ Οκτώβρη και Δεκέμβρη 2010 σε χώρο που διαθέτει η
κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων «ΑΡΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη.
Οι δυσκολίες
1.Η «σχολική νόρμα» δε συμβιβάζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειάς του στα
ελληνικά. Επιπλέον, αντιμετωπίζαμε από κοινού την αντίφαση να στοχεύουμε στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, βασισμένοι ωστόσο στη σχολική
ύλη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας.
2.H άγνοια από μέρους μου ορισμένων βασικών, έστω, χαρακτηριστικών της
μητρικής του γλώσσας και η αδυναμία ανίχνευσης του βαθμού που ο ίδιος τη γνώριζε
δε μου επέτρεπε να εφαρμόσω μια βασική διδακτική αρχή: την αρχή της
αλληλεξάρτησης των γλωσσών που βασίζεται στη θεωρητική υπόθεση του Jim
Cummins (2005) ότι οι δύο γλώσσες του δίγλωσσου παιδιού έχουν κοινό
εννοιολογικό υπόβαθρο, κατά συνέπεια καλείται ο εκπαιδευτικός να διερευνήσει το
βαθμό κατάκτησης αυτών των εννοιών στην πρώτη γλώσσα ώστε να βοηθήσει το
παιδί να τα μεταφέρει στη δεύτερη. Επομένως η απόλυτα νομιμοποιημένη «μεταφορά
γλωσσικών στοιχείων» από τη μητρική του(Γ1) γλώσσα στη γλώσσα του σχολικού
περιβάλλοντος (Γ2) για να αναπτυχθεί η γλωσσική ικανότητα του παιδιού στο
σχολείο μένει αναξιοποίητη(Σκούρτου, 2002).
3.Ειδικά στην περίπτωση του Σ., η απομάκρυνση από τη Γ1,τη μητρική γλώσσα, τη
γλώσσα «του ανήκειν και της ιστορίας» και βασικό στοιχείο της ψυχικής του
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ταυτότητας ,συνέβη βίαια και τραυματικά, εφόσον συνέπεσε και με την απομάκρυνση
από το οικογενειακό περιβάλλον σε μικρή ηλικία, απώλεια που συχνά συνοδεύεται
από αισθήματα ενοχής απέναντι στην εγκαταλειμμένη γλώσσα των
γονιών(Αμπατζόγλου, 2001).
4.Οι σύνθετες ατομικές, ψυχολογικές κοινωνικές, οικονομικές ανάγκες του μαθητή)
δυσκολεύουν τον προσδιορισμό του επιπέδου γλωσσομάθειας ως προς τη γλώσσαστόχο εφόσον οι μη ελληνόφωνοι μαθητές βιάζονται και έχουν άμεση ανάγκη να
αποκτήσουν πολύ σύντομα ένα παθητικό κι ένα ενεργητικό λεξιλόγιο της ελληνικής
γλώσσας, το οποίο θα τους επιτρέψει να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και
γραπτό λόγο (Χατζησαββιδης,2000). Επιπλέον, ο υψηλός βαθμός κοινωνικού
αποκλεισμού, περιορίζει τις ευκαιρίες έκθεσης στην ελληνική γλώσσα και
κουλτούρα.
5.Ο περιορισμένος χρόνος δε μου επιτρέπει να διερευνήσω σε βάθος τη στάση του
απέναντι στον πολιτισμό και την πολιτική-κοινωνική κατάσταση της χώρας
καταγωγής, αλλά ούτε και την αντίστοιχη απέναντι στη χώρα υποδοχής, το πώς
δηλαδή, ο ίδιος τοποθετείται και αυτοπροσδιορίζεται στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.
(Το ξεπεράσαμε στην πορεία με απευθείας διάλογο ή και ερεθίσματα που μας έδινε
το υλικό μας).
Σκοποί και στόχοι
1.Προτεραιότητα αποτελεί ο σεβασμός και η ενδυνάμωση της ταυτότητάς του με
αφετηρία τη γλωσσική του ταυτότητα και η εφαρμογή των αρχών εκείνων που
συμβάλλουν σε μια «πολιτισμικά συνειδητοποιημένη διδασκαλία» (Τσοκαλίδου,
2008), αλλά και η προσπάθεια αποκατάστασης του «αισθήματος αξιοπρέπειας» για
την προέλευση, τον τρόπο ζωής του και τη μητρική του γλώσσα (Diatkine,
1995,Aμπατζόγλου, 2001).Σύμφωνα με την Lee &Oxelon (2006) (βλ. Τσοκαλίδου,
2007) είναι μέρος της δουλειάς του εκπαιδευτικού η ενασχόληση με τη γλωσσική
και τη γενικότερη πολιτισμική ταυτότητα που φέρει το κάθε παιδί στο σχολείο από
την οικογένειά του, εφόσον αυτή η ταύτιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη
σχέση του παιδιού με το σχολείο και τη μάθηση. Η ενίσχυση αυτή είναι απαραίτητη
στην περίπτωση- όπως η δική μας- που η γλώσσα καταγωγής του δεν ανήκει στις
λεγόμενες ισχυρές και ενδεχομένως η συλλογική κοινωνική συνείδηση προβάλλει
απέναντί της απαξιωτικά στερεότυπα ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η
γλωσσική ετερότητα υπήρξε για πολλά χρόνια δαιμονοποιημένη.
2.Απαραίτητη,επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των αρχών αποτελεί
η απροκατάληπτη αντιμετώπιση της «διαγλώσσας» του, δηλαδή της μνήμης του από
τη μητρική και η αποποινικοποίηση του «γλωσσικού» λάθους ώστε να μην
περιορίζεται η εκφραστικότητά του και η επικοινωνιακή του ανάγκη.
3.Επίσης, η ενδυνάμωση της μεταξύ μας επικοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη της
«ενσυναίσθησης »: ο άλλος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόσωπο με δική του
βιογραφία και ατομικές ανάγκες και όχι ως αντικείμενο των δικών μου γνώσεων και
στερεοτύπων για τον πολιτισμό και την εθνότητά του(Γκόβαρης,2001).
4.Η ανάπτυξη της επικοινωνιακής, συνομιλιακής του δεξιότητας στα ελληνικά με
βαρύτητα στον προφορικό λόγο ο οποίος αποτελεί τη φυσική κατάσταση του λόγου,
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προηγείται ιστορικά αυτού αλλά και λειτουργικά( Lyons,2002) ,αλλά και η
ταυτόχρονη κατάκτηση της «ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας» ώστε να
βελτιωθεί η επίδοσή του στο σχολείο.
5.Η ανάγκη γραμματισμού του ώστε να προσαρμοστεί άμεσα όχι μόνο στο σχολείο
του αλλά και στις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες της χώρας υποδοχής
προσδίδει στη διδασκαλία κοινωνικό προσανατολισμό, αφού η γλώσσα γίνεται το
μέσο επιβίωσης αλλά και άμεσης διεκδίκησης μιας ισότιμης με τους υπόλοιπους
θέσης στο νέο περιβάλλον. Από την εστίαση στο νόημα περνούμε στον κριτικό
γραμματισμό και στη διεκδίκηση της ταυτότητας τους από τις ίδιες τις υποτελείς
ομάδες και έτσι καταπολεμούμε τις κοινωνικές ανισότητες (Cummins,2005).Μια
τέτοια, αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση του δικαιώματος του μετανάστη στη μόρφωση
απαιτεί την ανάπτυξη ποικίλων μορφών γραμματισμού : γλωσσικός –σχολικός,
κοινωνικός
γραμματισμός (Μητσικοπούλου,2001)- πολυγραμματισμός
(Χατζησαββίδης, 2003, Kαλαντζής- Cope, 2001): εξοικείωση με τη σύγχρονη
πολυτροπική πραγματικότητα- κριτικός εγγραμματισμός (Cummins, 2005).Εξάλλου,
η γενικότερη παιδεία και ψυχαγωγία, η καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης μέσω της
επαφής του με μορφές δημιουργίας όπως η μουσική και το θέατρο του δυναμώνουν
το κίνητρο για μια «άλλη» ζωή(« η ζωή μου εκεί ήταν πολύ δύσκολη», έλεγε).
Eφαρμογές –συναντήσεις
Πρώτη συνάντηση γνωριμία-εισαγωγικό μάθημα:
«γιατί ήρθες στην Ελλάδα;» «για να πάω σχολείο»
Διερεύνηση- ανίχνευση αναγκών
i. στον προφορικό λόγο: συζητήσαμε για τo μακρύ ταξίδι της μετανάστευσης, τη
ζωή που άφησε πίσω του , τη γλώσσα του, τη γραφή του και οδηγηθήκαμε στην
γραπτή αντιπαραβολή των δυο αλφαβήτων, ελληνικού και dari.
ii. στον γραπτό λόγο: του ζητήθηκε κατά τη ροή της παραπάνω συζήτησης να
καταγράφει τις σκέψεις του για τους λόγους που τον έφεραν στην Ελλάδα.
Γραμματική: η διδασκαλία της στηρίζεται σε παρατηρήσεις που προέκυψαν από την
προφορική μας κουβέντα δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
i. Μεταγλωσσική συζήτηση: συγκριτική προσέγγιση της κατηγορίας « γένος» στις
δυο γλώσσες για την αντιμετώπιση του λάθους με βάση την αρχή της
αλληλεξάρτησης των γλωσσών(ό.π. Cummins, 2005)
ii. Φωνές και διαθέσεις: κουράζεσαι; όχι δεν κουράζομαι, σε κούρασα με τη
γραμματική; δεν με κούρασες και ακολούθησαν ανάλογα παραδείγματα
iii) Λεξιλόγιο: εκφράσεις που δηλώνουν στάση: πιστεύω ότι, νομίζω, έχω τη γνώμη
κ.λ.π.
«Τι είναι τραγική ειρωνεία;»
Με αφορμή την ερώτησή του που με αιφνιδίασε αναφερθήκαμε στην Ελένη του
Ευριπίδη που αποτελεί και το αντικείμενο του βασικού εγχειριδίου για το μάθημα
των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση της γ΄ Γυμνασίου
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ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: «…το τραγικό δεν αφορά μόνο την αρχαία ελληνική
κουλτούρα,ο μαθητής μου έζησε το ξεριζωμό δυο φορές και ήταν μόλις είκοσι ετών,
επικοινωνούσε με τους δικούς του μια φορά το μήνα, είχε σοβαρά προβλήματα
προσωπικά και υγείας και πάνω από όλα ζούσε καθημερινά σε μια σχολική τάξη
παράδοξα διαπολιτισμική αφού ήταν μονογλωσσική, γνώριζε λοιπόν καλά την έννοια
και του τραγικού αλλά και του κωμικοτραγικού απολύτως βιωματικά… πάντως η λέξη
θέατρο του προκαλούσε δέος και ενθουσιασμό»
Συζήτηση
•

•

για την ιστορία του τρωικού πολέμου που αφορούσε την προηγούμενη επαφή
του με την Ιλιάδα του Ομήρου στη β΄ γυμνασίου, τα όρια μεταξύ μυθολογίας
και ιστορίας (ο τρωικός πόλεμος είναι ιστορικό γεγονός
και τον
προσδιορίσαμε χρονολογικά και γεωγραφικά, η Ελένη όμως, αποτελεί
γέννημα της ανθρώπινης ανάγκης να ερμηνευθεί ποιητικά -μυθολογικά η
πραγματικότητα). Ζωγραφίσαμε έναν πρόχειρο χάρτη για να προσδιορίσουμε
τον τόπο και παράλληλα αναφερθήκαμε στα πρόσωπα που δρουν, τους ήρωες
του έργου.
για τα είδη του αρχαίου θεάτρου, τους σημαντικότερους αρχαίους ποιητές και
το ανάλογο λεξιλόγιο: ποίηση, τραγωδία, κωμωδία, ηθοποιός, χορός, μάντης
κ.λ.π.

Παρατηρήσεις
•

Είχε αξία για τον ίδιο η δυνατότητα συμμετοχής του στο σχολείο: «δε μου
αρέσει να μην καταλαβαίνω στην τάξη»

•

Η Ελένη του Ευριπίδη φάνηκε να τον απασχολεί ιδιαίτερα

•

Στην ομιλία του παρουσιάζει προτιμήσεις οι οποίες πιθανά οφείλονται μεταξύ
άλλων και σε μεταφορά της μητρικής του στη Γ2:
α. σε φωνολογικό επίπεδο, που εκφράζονταν με τη χρήση του /θ/ αντί για /s/
και του /d/ αντί για /δ/
β. σε μορφολογικό- μορφοσυντακτικό επίπεδο, με τη δυσκολία στη διάκριση
των γενών, την παράλειψη των άρθρων, τη χρήση μόνο ενεστώτα και
αορίστου. Επιπλέον, επέλεγε συχνότερα την ενεργητική φωνή και την
παρατακτική σύνδεση .

•

Δε συνέδεε τη μορφολογία με τη σύνταξη, αποτέλεσμα της μηχανιστικής και
κανονιστικής σχέσης με τη γραμματική που προκαλούν οι παραδοσιακοί- μη
επικοινωνιακοί τρόποι διδασκαλίας της γλώσσας.

•

Υπήρχε αναντιστοιχία των επιπέδων γλωσσομάθειας ανάμεσα στη μητρική
και τη δεύτερη γλώσσα η οποία διαπιστώθηκε κυρίως με τις ελλείψεις στο
λεξιλόγιο.

•

Η ωριμότητά του άμβλυνε το πρόβλημα του χρόνου

•

Εξαιτίας της έλλειψης μεταφραστικών τρόπων είτε με τη μορφή λεξικού
είτε μέσω της βοήθειας ενός δίγλωσσου που να συνεργάζεται μαζί του και να
του μεταφέρει στη Γ1
περιληπτικά το περιεχόμενο του μαθήματος
(εφαρμογή της διαδικασίας προεπισκόπηση, επισκόπηση, ανασκόπηση,
Freeman & Freeman 1998, 2000, Cummins, 2005) η μητρική του ξεμάκραινε.
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Τρίτη συνάντηση
Ελένη του Ευριπίδη: διδασκαλία κειμένου από το σχολικό εγχειρίδιο (Δεσύπρης Ν.
κ.ά., 2005) με αφορμή τις απορίες του : από την αφήγηση στην ερμηνευτική
ανάγνωση»
Κειμενοκεντρική προσέγγιση
Πορεία
•
•
•

απλή ανάγνωση
ανάγνωση με τη χρήση παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων λόγω
αδυναμίας μετάφρασης
αφήγηση –περιληπτική απόδοση του περιεχομένου προφορικά/
ερμηνευτικήανάγνωση

Παρατηρήσεις
•

•

Η ανάγκη άμεσης κατανόησης του κειμένου στρέφει τους στόχους της
διδασκαλίας
στο
λεξιλόγιο.
Εξάλλου,
σύμφωνα
με
τον
Wilkins(1972:111,Μοσχονάς, 2006:13) «χωρίς γραμματική πολύ λίγα
πράγματα μπορούν να μεταδοθούν, χωρίς λεξιλόγιο τίποτε». Το χάσμα
ανάμεσα στη γλωσσική βαθμίδα του σχολικού εγχειριδίου και του επιπέδου
γλωσσομάθειάς του είναι μεγάλο, ωστόσο, η κατανόηση του θεατρικού
κειμένου δεν αξιολογείται εφόσον αυτό όπως και κάθε λογοτεχνικό κείμενο
δεν κλίνει ούτε προς τη νόρμα ούτε προς τη καθομιλουμένη και δεν αποτελεί
πρότυπο ορθής χρήσης της γλώσσας (Χατζησαββίδης Σ.-Χαραλαμπόπουλος,
1997) .Πρόκειται για ελεύθερη ποιητική μετάφραση που απαιτεί ένα
μεγαλύτερο βαθμό οικείωσης με την ελληνική γλώσσα κυρίως στη
μεταφορική λειτουργία της, κάτι που αντανακλάται και στο λεξιλόγιο π.χ. δεν
υπήρχε ανάγκη να καταλάβει τη λέξη στέργω και του εξήγησα ότι πολλές από
τις εκφράσεις αυτές δεν ανήκουν ούτε στο καθημερινό λεξιλόγιο των
μαθητών που έχουν την ελληνική ως Γ1,του μετέφερα δηλαδή τη στάση μου
απέναντι στα σχολικά ποιητικά κείμενα (ό.π.) και πως μια διαισθητική
ανάγνωση αρκεί, με τη βοήθειά μου πάντα, γιατί πόσο διαισθητικά μπορεί να
λειτουργήσει ένας αρχάριος σε μια γλώσσα όταν δεν έχει κατακτήσει το
απαιτούμενο λεξιλόγιο(το παράδοξο του αρχάριου, Μοσχονάς, 2006: 26).
Το θεατρικό κείμενο έπρεπε οπωσδήποτε να ζωντανέψει μπροστά του.

ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: «Παρατήρησα την αγωνία του μπροστά στις άγνωστες λέξεις –με κάθε
ερμηνεία που του έδινα γέμιζε η σκοτεινή σελίδα από φωτεινά σημεία, απελπίστηκα γιατί ήταν
τρομακτικά πολλά αλλά δεν είχα το δικαίωμα, χωρίς να αγνοώ τη δυσκολία του να κατακτήσει
άμεσα ένα πιο δύσκολο λεξιλόγιο, να μη λάβω υπόψη μου την ανάγκη του «να καταλαβαίνει»,
τουλάχιστον μέσα στην τάξη-είναι θέμα αξιοπρέπειας».

Τρίτη συνάντηση: «η διγλωσσία»
Α. Κείμενο: « Δυο γλώσσες σ’ ένα μυαλό»( Κατσαρού Ε. κ.α., 2005)
Παρατηρήσεις:
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•
•
•

Λεξιλογικά ζητήματα(βλ. παρατηρήσεις στο 4.2.)
Η παραγωγή γραπτού λόγου φαντάζει καταναγκασμός και καταφεύγουμε
στη συζήτηση
Θεματικά το κείμενο αναφέρεται σε αγγλόφωνο παιδί που ζει στην Ελλάδα,
συνεπώς η Γ1 έχει αυξημένο γόητρο στη χώρα υποδοχής· ο μαθητής μου δε
δείχνει να ταυτίζεται με αυτή την περίπτωση διγλωσσίας

Β. Φωνητικές ασκήσεις βελτίωσης προφοράς από το on-line πρόγραμμα του κέντρου
εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων 24 π.χ. η ηχοποίηση του/s/ πριν από/v/, /γ/, /δ/
(σβήνω, σγουρός αλλά σπίτι κ.λ.π.) πάνω σε ζητήματα προφοράς που φάνηκε να τον
απασχολούν περισσότερο.

Τέταρτη συνάντηση
Κείμενο: «στη θέση του άλλου»: (ό.π.)
•

Λεξιλόγιο σχετικά με τις αισθήσεις: ακοή, όραση, αφή, αίσθημα κ.λ.π. Δίπλα
σε κάθε λέξη έγραφε τη σημασία της στη dari.

•

Σύγχυση ανάμεσα στη λέξη διάλογος, διάλειμμα: Ο Σ. καθώς προχωρούσε
λεξιλογικά έφτασε να ταυτίζει σημασιολογικά λέξεις που είχαν κοινό το
πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό π. χ διάλογος- διάλειμμα. Αποδεικνύεται
λοιπόν, ότι κατέκτησε την έννοια και το ρόλο του προθήματος στην ελληνική.
Τέτοια λάθη αποτελούν μέρος της διεργασίας που πραγματοποιείται, καθώς
προχωρά ο βαθμός κατάκτησης της γλώσσας και μας παραπέμπει σε
αντίστοιχες διαδικασίες πρόσληψης της μητρικής γλώσσας: είναι
χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Φραγκουδάκη (1987) για το «σωστό»
λάθος του μικρού παιδιού που σχηματίζει τον ενικό «μαϊμούδα» κατά το
«αρκούδα» έχοντας απολύτως προσλάβει το μηχανισμό σχηματισμού ενικούπληθυντικού(οι αρκούδες- η αρκούδα) και με το απόλυτο δικαίωμα, φυσικά,
να μη γνωρίζει ακόμη τα ισοσύλλαβα και τα ανισοσύλλαβα.

Πέμπτη συνάντηση
«Γιατί πιστεύεις πως γίνονται οι πόλεμοι;» «για τη θρησκεία»
Προβολή video μέσω υπολογιστή: αποσπάσματα από την Eλένη του Ευριπίδη, την
Αντιγόνη του Σοφοκλή(σκηνοθεσία Τζαβέλα, 1961)
Στόχοι
•
•

24

συμπλήρωση του γραπτού υλικού που παρέχει το σχολείο με το αντίστοιχο
οπτικό
προσέγγιση του θεάτρου ως λόγου και εικόνας και εκμάθηση της γλώσσας
μέσα από «πολυτροπικά κείμενα»(ο όρος απαντάται και στα σχολικά
εγχειρίδια νεοελληνικής γλώσσας Α΄ Γυμνασίου). Σύμφωνα με τη θεωρία

http://www.museduc.gr/index.php
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των πολυγραμματισμών είναι αναγκαία η εξοικείωση του μαθητή με τα
πολυμεσικά προϊόντα και τα πολυτροπικά νοήματα που παράγουν οι νέες
τεχνολογίες μέσα από μια ποικιλία γλωσσικών μορφών, φόρμας και στιλ που
συνδυάζουν εικόνα, ήχο και γραπτό λόγο. (Χατζησαββίδης ,2003)
ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: «γιατί πιστεύεις πως γίνονται οι πόλεμοι;» ρώτησα, «για τη
θρησκεία», απάντησε και στο συγκεκριμένο σημείο μετέφερε την εμπειρία του
πολιτισμού του που δεν ήταν και πολύ μακριά από τις ιστορίες των δυτικών πολέμων
μερικά χρόνια πριν… θυμήθηκα πως ο Μααλούφ 25 ανέφερε πως η μουσουλμανική
θρησκεία υπήρξε κατά το παρελθόν ανεκτική θρησκεία σε αντίθεση με το αυταρχικό
τότε πρόσωπο του χριστιανισμού· αυτό, για να μην αξιολογούμε χωρίς ιστορική μνήμη
τους άλλους πολιτισμούς»

Έκτη συνάντηση
«Τι να κάνω μετά το Γυμνάσιο;»
Συζήτηση που εξελίχθηκε σε επαγγελματικό προσανατολισμό και συστηματική
καταγραφή σχετικά με:
•
•
•
•
•
•

το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο είναι ενταγμένος
τους τύπους λυκείων(ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ)
τους τύπους των Πανελλαδικών εξετάσεων
τις επαγγελματικές προοπτικές
την εργασία και την ανεργία
Το μέλλον…

Ο Σ. ρώτησε για το Πανεπιστήμιο και του ανέλυσα τους τύπους των πανελληνίων
στην Ελλάδα και τις προοπτικές.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: «οδηγήθηκα σε σκέψεις αρνητικές κι απαισιόδοξες· θυμήθηκα
τη Νεριμάν στη Θράκη να μου τηλεφωνεί με αγωνία από τα καπνοχώραφα την ημέρα
των αποτελεσμάτων για να μάθει πώς πήγε, κι όταν της είπα ότι πέρασε την τάξη, η
οικογένεια πανηγύριζε για την επιτυχία, εγώ ήξερα πως τα ΤΕΕ όπου φοιτούσε ήταν
φτιαγμένα για να αποκλείσουν κάποιους από τον ακαδημαϊκό εγγραμματισμό και πως
το να περνάς απλά την τάξη δεν σου εξασφάλιζε μεγάλες προοπτικές κι ας αναγνώριζα
μέσα μου πως ήταν σημαντικό να φτάσει ως εκεί το κοριτσάκι που δούλευε στα
καπνοχώραφα…-θυμήθηκα και τον Αχμέτ που επί μέρες δεν έφερνε στο επαγγελματικό
Λύκειο το απολυτήριο του Γυμνασίου που απαιτούνταν για την εγγραφή του και με τα
λίγα ελληνικά του προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω γιατί, μέχρι που μετά από
πολύ κόπο αντιλήφθηκα ότι το είχε κορνιζάρει»-«κυρία τι σημαίνει τραγική ειρωνεία;»
Έβδομη συνάντηση
Διδασκαλία μέσω υπολογιστή
Σύμφωνα με τον Δ. Κουτσογιάννη (2005) ο υπολογιστής αποτελεί ένα νέο
σημειωτικό σύστημα σε μια πολυτροπική πραγματικότητα, αποτελεί ένα μέσο και

25

Αμιν Μααλούφ, Οι φονικές ταυτότητες,εκδ,ωκεανίδα,2000, σ.80-81
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ένα περιβάλλον
διδασκαλία.

έρευνας πλέον, και ως τέτοιο πρέπει να αξιοποιείται και στη

Α) Ανάγνωση-προσέγγιση πολυτροπικών κειμένων:
Κεμάλ (τραγούδι,Μ.Χατζιδακης,1968), persepolis (Paronnaud, Satrapi, 2007)QuadirΈνας Αφγανός Οδυσσέας (Παπαθανασίου, 2008)
•
•
•

Επαφή με την παγκοσμιότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης(η τέχνη καταργεί
τα σύνορα)
Ερεθίσματα για συζήτηση πέρα από τη γλώσσα και μέσω της γλώσσας: ο
σάχης, η μαντήλα, η θρησκεία και ζητήματα ταυτότητας του
μαθητή.(βλ.2.5,3.3.)
Με το τραγούδι του Κεμάλ η κουλτούρα της χώρας υποδοχής ακουμπάει
στην κουλτούρα καταγωγής.

Β) Πρόγραμμα google μετάφραση από τα ελληνικά στα περσικά και στα αφγανικά:
Ο μαθητής μου ενθουσιάστηκε, άρχισε να πληκτρολογεί λέξεις και να τις καταγράφει
στο τετράδιό του και στις δυο γλώσσες

Όγδοη συνάντηση
«Ποιοι πλουτίζουν μετά τον πόλεμο;» «αυτοί που πηγαίνουν με τον εχθρό»
Θέμα διδασκαλίας : Πλούτος του Αριστοφάνης σε κόμιξ
Στόχοι
•
•
•
•
•

βελτίωση των αναγνωστικών του ικανοτήτων
επέκταση στη σχολική ύλη(η κωμωδία είδος δραματικής ποίησης)
Επαφή με το ανατρεπτικό πνεύμα του Αριστοφάνη
Κατάκτηση λεξιλογίου για τα εργασιακά δικαιώματα: Ένσημα, εφορία, τιμή,
μισθός, κομπίνα και άλλες όπως: νίκη, ήττα, κωμωδία, χιούμορ
Συζήτηση για τον πόλεμο και την προδοσία

Ένατη συνάντηση
«Δεν κάναμε μόνο γλώσσα…»
Ο Σ, μίλησε περισσότερο και πιο άνετα, δεν ασχολούνταν με τα «λάθη» του.
Παρακάτω δίνονται αποσπάσματα του λόγου του από την τελευταία μας συνάντηση:
«Στην Ελλάδα δεν με κοιτάζουν άσχημα στο δρόμο…»
«το τσιμέντο δε μου άρεσε, στην Περσία δούλευα στα χωράφια»
«μου αρέσει πολύ η ιστορία, δε ξέρω την ιστορία της πατρίδας μου, ξέρω τον
Πελοποννησιακό πόλεμο» και γέλασε…
«επικοινωνώ σπάνια με τη μαμά μου, στενοχωριέμαι όταν μιλάμε…»
«ψάχνω για δουλειά μα να είναι καλός άνθρωπος»
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«πήγα πρώτη φορά στην παλιά πόλη φέτος τα Χριστούγεννα, τρία χρόνια τώρα στη
Θεσσαλονίκη»
«σκέφτομαι καμιά φορά γιατί όλα σ’ εμένα και δε θέλω να βγαίνω έξω»
«στην Τουρκία δούλευα σε ρούχα, ήμουν παράνομος, φοβόμουν»
« στο σχολείο είμαστε λίγοι σαν εμένα ,χωρίς οικογένεια…»
3 Απριλίου 2011 από το τηλέφωνο: « μίλησα χθες με τα αδέρφια μου μετά από τρία
χρόνια… είμαι πολύ χαρούμενος»
Επίλογος
Η γλωσσική υποστήριξη του Σ. δεν είχε τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια και ίσως
δεν ήταν η κατάλληλη για να φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην επίδοσή του,
πολύ περισσότερο να συμβάλλει στην εξοικείωσή του με το νέο περιβάλλον. Το
διάστημα ήταν τόσο όσο χρειάζεται για να αρχίσει να αισθάνεται ασφαλής ο
μαθητής, και ειδικά αυτές οι περιπτώσεις το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ωστόσο ο
χρόνος ήταν αρκετός για να γεννηθούν πολλά ερωτηματικά κι αυτό είναι ίσως το
πρώτο ζητούμενο, να περάσουμε από την απογοήτευση στη διερώτηση:
Με πόση «συμπάθεια» μπορεί να υποδέχεται το νεοφερμένο μετανάστη ή
πρόσφυγα ένα «εθνοκεντρικό» εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό; Σε ποιο
βαθμό σέβεται και υπολογίζει την ταυτότητά του, κατά πόσο, δηλαδή αξιοποιούμε
την πολιτισμική προέλευση του μαθητή, την οποία, μάλιστα στις περισσότερες
περιπτώσεις αγνοούμε; Και ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Σ. παρακολουθεί
μαθήματα σε διαπολιτισμικό σχολείο και όχι σε «κανονικό» εφόσον διδάσκεται την
ίδια ακριβώς σχολική ύλη, η οποία δεν του δίνει καμιά δυνατότητα να εκφραστεί ως
προς την ταυτότητά του και της οποίας τη γλωσσική βαθμίδα δεν κατέχει; Πώς να
προσαρμοστεί όταν αντιμετωπίζεται με όρους ελληνόφωνου ομιλητή και χωρίς να
λαμβάνεται καθόλου υπόψη η μητρική του γλώσσα; και πώς θα βοηθηθεί να μάθει
την ελληνική γλώσσα αφού «προστατευμένος»-το σωστό είναι κοινωνικά
αποκλεισμένος- πίσω από τον τίτλο του μαθητή διαπολιτισμικού σχολείου δεν έχει
δυνατότητες επαφής με τους συνομήλικους του, ομιλητές της ελληνικής; ποια
διδακτική μέθοδος μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις αντιφάσεις αλλά και ποιος μαθητής
μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο υπεράνθρωπες απαιτήσεις; Ειδικά στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην οποία φοιτά ο Σ. ο δίγλωσσος μαθητής
αντιμετωπίζει πλέον κατά μέτωπο τη σχολική αποτυχία και περιθωριοποίηση και
ενοχοποιείται για τη διγλωσσία του άρα και για την καταγωγή του, ενώ ο
εκπαιδευτικός κινδυνεύει άμεσα να γίνει συνένοχος σε ένα σύστημα αξιολόγησης
των μαθητών που στοχεύει να παραδώσει στην «παραγωγή» τους «ικανούς» με
κριτήρια που δεν ευνοούν το δίγλωσσο μαθητή ώστε να είναι ένας από
αυτούς(κυρίως όταν η γλώσσα καταγωγής δεν ανήκει στις λεγόμενες «ισχυρές»).
Το αποτέλεσμα παραμένει σταθερά το ίδιο: το πρόβλημα αφήνεται συχνά στην
προσωπική προσπάθεια του «ξένου» που καθώς είναι αδύνατο να τα καταφέρει ,
γίνεται ακόμη πιο «ξένος» από πριν «αφού παρά τις ευκαιρίες» δεν τα κατάφερε. Από
την άλλη οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για να λυθεί το πρόβλημα,
αλλά δεν μπορούμε και να διατυπώνουμε προτάσεις αβίαστα.
Ουσιαστικά όμως ο Σ,. δεν είναι αποκλεισμένος καθαρά και μόνο γλωσσικά αλλά
και κοινωνικά -οικονομικά. Δε θα ήταν το ίδιο αποκλεισμένος για παράδειγμα αν η
γλώσσα καταγωγής του ανήκε στις αποκαλούμενες «ισχυρές» γλώσσες όπως
ορισμένες ευρωπαϊκές ή αν, πάλι για παράδειγμα, ερχόταν στη Δύση για σπουδές
μέσα από μια πιο ισχυροποιημένη κοινωνική και οικονομική θέση. Σε κάθε
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περίπτωση, λοιπόν, εστιάζουμε πρώτα και κύρια στη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών
στην εκπαίδευση δίνοντας στο μαθητή το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του και
την ευκαιρία να εκφράζεται σαν πρόσωπο και όχι περιχαρακωμένος πίσω από μια
ταυτότητα που εμείς του αποδίδουμε χωρίς να τον ρωτήσουμε. Σαφώς το πρόβλημα
είναι σύνθετο, πολιτικό και ιδεολογικό και η εκπαίδευση το κατεξοχήν πεδίο
εφαρμογής των γλωσσικών και άλλων πολιτικών τις οποίες όμως οφείλουμε να
αποκωδικοποιούμε, κυρίως με τα επιστημονικά μέσα που διαθέτουμε.
Στη μυθοποίηση της μονογλωσσίας ή στην εξιδανίκευση της πολυγλωσσίας –οι
οποίες εξυπηρετούν διαφορετικά κάθε φορά οικονομικά συστήματα(βιομηχανικόαστικό κράτος από τη μια, παγκοσμιοποιημένη κοινωνία από την άλλη)ο δάσκαλος
της γλώσσας οφείλει ν’ απαντά με την αποκάλυψη κάθε ιδεολογικής κατασκευής που
χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εξυπηρετήσει πέρα για πέρα εξωγλωσσικούς σκοπούς
ή και να τους συγκαλύψει. Και βέβαια, το πρωταρχικό ζητούμενο στην εκπαίδευση
τυπική ή άτυπη των δίγλωσσων είναι να καταπολεμηθεί κάθε πολιτική
περιθωριοποίησής τους είτε αφορά τη φανερή υποτίμηση των πολιτισμικώνγλωσσικών καταβολών τους είτε την κουλτουραλιστική- φολκλοριστική προσέγγιση
τους από ορισμένους «συμπαθούντες», η οποία όμως τους εγκλωβίζει σε μια
ταυτότητα στατική την οποία δεν έχουν οι ίδιοι επιλέξει.
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με χρήση πολυμέσων και στόχο την ενίσχυση της διγλωσσίας και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης."
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο σχεδιασμού και
υλοποίησης του ελληνο-αλβανικού θεματικού διαδικτυακού λεξικού με χρήση
πολυμέσων και με στόχο την ενίσχυση της διγλωσσίας και της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Μέσα από την εμπειρία μας από τη συμμετοχή μας σε συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας σε μετανάστες,
αποφασίσαμε να προβούμε στη δημιουργία του συγκεκριμένου λεξικού που
απευθύνεται σε παιδιά αλβανικής καταγωγής, τα οποία χάνουν τη διγλωσσία τους.
Abstract
Aim of this paper is to describe the design and implementation of a greek-albanian
theme web dictionary using multimedia to enhance bilingualism and intercultural
education. Based on our experience gained from participation in collectivities that are
active in the field of language teaching for immigrants, we decided to proceed with
the creation of this specific dictionary which is mainly addressed to children from
Albania who are losing their bilingualism.

Σχεδιασμός
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Καθορισμός στόχων
Βασικός σκοπός του λεξικού είναι η ενίσχυση της διγλωσσίας των αλβανών
μεταναστευτικής καταγωγής που ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, η εξοικείωσή τους με το αλβανικό αλφάβητο και η κατάκτηση βασικών
δεξιοτήτων του λεξιλογίου της μητρικής τους γλώσσας.
Συμπληρωματικοί στόχοι είναι οι εξής :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να ενισχύσει τη θετική εικόνα της μειονοτικής αυτής γλώσσας
Να τονώσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας-στόχου
Να συμβάλλει στη διατήρηση της πολυπολιτισμικότητας
Να ενισχύσει τη διαπολιτισμική μάθηση
Να εξοικειώσει τα μέλη της ομάδας στόχου με τη χρήση λεξικού
Να παρέχει δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα μέλη της ομάδας στόχου
Να απευθυνθεί με φιλικό και ευχάριστο τρόπο στο ηλικιακό επίπεδο της
ομάδας στόχου μέσω λειτουργικής και αισθητικής εικονογράφησης και
απλών και κατανοητών κειμένων.
Να εμπλέξει το χρήστη στις δραστηριότητες που περιλαμβάνει με ευχάριστο
και δημιουργικό τρόπο.
Φιλοδοξεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά στο πλαίσιο διδασκαλίας
σε σχολεία που φοιτούν δίγλωσσοι μαθητές

Χαρακτηριστικά και ανάγκες της ομάδας-στόχου
Ομάδα-στόχος: Αλβανοί μεταναστευτικής καταγωγής στην Ελλάδα
Ηλικία: 6 - 12 ετών (παιδιά που ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και οποιοσδήποτε, αλβανικής ή μη καταγωγής, ενδιαφέρεται να έρθει
σε μια πρώτη επαφή με την αλβανική γλώσσα)
Γλώσσα: Ελληνική ως κυρίαρχη/ Αλβανική ως μητρική που έχει απολεσθεί
Σύμφωνα
με
στοιχεία
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc92_el.htm)
«η
εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο τόσο στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας όσο και στη γενικότερη μόρφωση των παιδιών. Η
διδασκαλία ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία, κατά προτίμηση πριν από την ηλικία
των 12 ετών, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκμάθησή τους, καθώς και
τη βελτίωση των δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα και των επιδόσεών τους σε άλλους
τομείς. Η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία δε διασφαλίζει όμως από μόνη της
καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι
καθηγητές, καθώς και αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας που να επικεντρώνονται
στην κατανόηση του προφορικού λόγου και στην προφορική έκφραση. Εξίσου
σημαντικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, η διάθεση επαρκών
πόρων και η χρήση τεχνικών εκμάθησης γλωσσών με διασκεδαστικό τρόπο.» Στο
σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι φυσικά η Αλβανική δεν αποτελεί ξένη γλώσσα
για τους Αλβανούς ομιλητές. Ωστόσο, επειδή οι περιπτώσεις απώλειας της μητρικής
γλώσσας των Αλβανών παρουσιάζουν συνεχώς αυξητική τάση, η διαδικασία
εκμάθησής της ταυτίζεται με τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας.
Επομένως, καταχρηστικά χρησιμοποιείται εδώ ο όρος ξένη γλώσσα¨ για την
Αλβανική, η οποία κάθε άλλο παρά ξένη είναι για την Αλβανική κοινότητα.
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Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα INCA (το σχέδιο INCA - Intercultural
Calendar for Early Multilingual Learning ,- Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο για την
Πρώιμη Πολυγλωσσική μάθηση) στόχος για τη διδασκαλία γλωσσών σε νήπια και
μαθητές δημοτικού σχολείου (ηλικίας 5 έως 7), είναι η ανάπτυξη καινοτόμων
εργαλείων που θα κινητοποιήσουν τους αρχάριους μαθητές στην εκμάθηση ξένων
γλωσσών και θα βελτιώσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και πολυγλωσσία..
Άλλωστε, «η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκμάθησης γλωσσών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα, διότι τότε κυρίως διαμορφώνεται
η στάση των ανθρώπων απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς και εκεί τίθενται
τα θεμέλια για την εκμάθηση άλλων γλωσσών αργότερα. [...] Άτομα που μαθαίνουν
γλώσσες σε νεαρή ηλικία συνειδητοποιούν τις δικές τους πολιτιστικές αξίες και
επιρροές και υιοθετούν έτσι περισσότερο ανοικτή στάση και ενδιαφέρον προς τους
άλλους. [...] Οι γονείς και το διδακτικό προσωπικό χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση
για τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης γλωσσών σε νεαρή ηλικία»
Όσον αφορά το θέμα της γλώσσας της ομάδας – στόχου, αυτή είναι η
Ελληνική και η Αλβανική. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε την επάρκεια
από τη χρήση των δύο αυτών γλωσσών. Οι περιπτώσεις ποικίλουν. Κάποιο άτομο
ίσως να είναι ικανό να μιλήσει δύο γλώσσες, αλλά στην πράξη να μιλάει μόνο μία.
Μια εναλλακτική περίπτωση θα ήταν το άτομο να μιλάει τακτικά δύο γλώσσες, αλλά
η ικανότητά του στη χρήση της μίας απ' αυτές να είναι περιορισμένη. Κάποιος άλλος
θα χρησιμοποιήσει τη μία γλώσσα για να συνδιαλέγεται και την άλλη για να γράφει
και να διαβάζει. Κάποιοι μιλούν μια γλώσσα χωρίς να τη διαβάζουν ή να τη γράφουν.
Κάποιοι άλλοι καταλαβαίνουν μια γλώσσα όταν ακούνε και όταν διαβάζουν, αλλά δε
μιλούν, ούτε γράφουν σε αυτήν τη γλώσσα (παθητική διγλωσσία). Άλλοι πάλι
καταλαβαίνουν μια ομιλούμενη γλώσσα χωρίς όμως να τη μιλούν οι ίδιοι. Άρα, είναι
αρκετά δύσκολο να οριστεί η διγλωσσία κάποιου ατόμου.
Ωστόσο, οι ομιλητές της συγκεκριμένης ομάδας – στόχου διαθέτουν πέραν
των παραπάνω, ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η πρώτη-μητρική γλώσσα είναι η
Αλβανική. Η Ελληνική ως δεύτερη κατακτήθηκε με την έναρξη της σχολικής
φοίτησης (διαδοχική διγλωσσία), κατά τη διάρκεια της οποίας τα Ελληνικά γίνονται η
κυρίαρχη γλώσσα τους τόσο από άποψη της συχνότητας χρήσης της όσο και από την
άποψη του βαθμού κατοχής. Πρόκειται δηλαδή για μια περίπτωση ανισοβαρούς
διγλωσσίας με απώτερο αποτέλεσμα την απώλεια της Αλβανικής γλώσσας. Η
απώλεια της μητρικής γλώσσας των Αλβανών μεταναστών, και εν γένει η απώλεια
της μητρικής γλώσσας κάθε ομιλητή, θα μπορούσε να δημιουργήσει πλήθος
προβλημάτων και δυσκολιών στους μετανάστες όπως: δυσκολία στην προσέγγιση του
πολιτισμού, της ιστορίας τους, προβλήματα σε περίπτωση παλιννόστησης, δυσχέρειες
στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και στην επικοινωνία με συγγενείς στη
χώρα προέλευσης.
Με βάση τα προαναφερθέντα, σκοπός του συγκεκριμένου λεξικού είναι να
μπορέσουν τα μέλη της ομάδας-στόχου να έρθουν σε επαφή με τη μητρική τους
γλώσσα. Με δεδομένο ότι η κυρίαρχη γλώσσα της ομάδας-στόχου είναι η γλώσσα της
χώρας υποδοχής, η γλώσσα έναρξης του λεξικού είναι η ελληνική. Επομένως, το
λεξικό είναι ελληνο-αλβανικό καθώς τα ελληνικά λήμματα είναι γνωστά στους
χρήστες και μέσω αυτών θα αναζητήσουν τα αντίστοιχά τους αλβανικά. Στόχος είναι
να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά χρηστών επιπέδου Α1 και Α2 (Βασικός Χρήστης)
έτσι όπως έχουν διατυπωθεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

88

Καθορισμός των απαιτήσεων
Τύπος του λεξικού:
 Δίγλωσσο
Το δίγλωσσο λεξικό κατά τον Delpit (1998) και τον Cummins (2003)
συμβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη της προς εκμάθηση γλώσσας από τους χρήστες και
τους καθιστά «εξερευνητές της γλώσσας» . Σύμφωνα με τον Shcmitt (2000) οι
μαθητές κατατάσσουν πολύ ψηλά (85%) τη χρήση δίγλωσσου λεξικού ως στρατηγική
εκμάθησης του λεξιλογίου.
 Θεματικό
Το λεξικό οργανώνεται σε θεματικές ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν
πιο εύκολα οι χρήστες να ομαδοποιούν το προς εκμάθηση λεξιλόγιο. Η κάθε
θεματική ενότητα περιλαμβάνει το αντίστοιχο με αυτή λημματολόγιο.
 Πολυμεσικό
Το πολυμεσικό υλικό (χρήση εικόνας, ήχου, δραστηριοτήτων) που περιέχει το
λεξικό, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για ενεργητική και αλληλεπιδραστική
μάθηση.
 Διαδικτυακό
Στόχος είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο λεξικό μέσω του διαδικτύου. Διαθέτει
εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον που ελκύει τον χρήστη .
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το λεξικό υλοποιείται σε «υπολογιστικό περιβάλλον για την ανθρώπινη μάθηση»
όρος που συχνά χρησιμοποιείται αντί του όρου εκπαιδευτικό λογισμικό. «Η
υπολογιστική αυτή υποστήριξη της μάθησης αφορά την ενίσχυση του μαθητή ώστε
να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου που θα τον καταστήσουν ικανό να
αντεπεξέλθει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του
σύγχρονου κόσμου» (Κόμης 2004). Μια τέτοιου είδους προσέγγιση μοιραία
προσδίδει στο λεξικό τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισμικού.
Σύμφωνα με τον Skinner (1968) η επιτυχής διδασκαλία και μάθηση απαιτούν
την ενεργή συμμετοχή του παιδιού, τη δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες
διδακτικές ενότητες, τη βαθμιαία πρόοδο στη διδασκόμενη ύλη, σύμφωνα με τους
ρυθμούς του μαθητή (προσαρμογή) και την άμεση επαλήθευση της απάντησης του,
πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της σωστής απάντησης στην
τιθέμενη ερώτηση, την αρνητική ενίσχυση της λάθος απάντησης και την παροχή
επεξηγήσεων . Η έμφαση δίνεται επομένως στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και
στους προσωπικούς ρυθμούς του μαθητή.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό διαθέτει χαρακτηριστικά:
 λογισμικού εξάσκησης (Drill & Practice) που ακολουθεί τη θεωρία του
Συμπεριφορισμού, η οποία ταιριάζει περισσότερο σε απλές προσεγγίσεις θεμάτων
κατάλληλες για μικρές ηλικίες (Κόμης 2004). Περιέχει ασκήσεις διάφορων τύπων
όπως σωστό - λάθος, πολλαπλών επιλογών, και έχουν απλή γραμμική μορφή
καλώντας τον χρήστη να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων.
 εφαρμογών πολυμέσων – υπερμέσων
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Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό σε περιβάλλον που έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά την υπερμεσική δομή, τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία
με πολλαπλούς τρόπους και την αλληλεπιδραστικότητα με το χρήστη. Το υπερμεσικό
αυτό περιβάλλον δομείται με τη χρησιμοποίηση πληροφορίας διαφόρων μορφών
όπως: κείμενο, εικόνα, γραφικά, ήχο, κινούμενη εικόνα.
 λογισμικού καθοδήγησης και εκμάθησης (Tutorial)
Το λογισμικό βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών
δεξιοτήτων, όπως στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Παρέχει ερωτήσεις και
επεξηγήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης, ελέγχει τα
αποτελέσματα, μετρά την απόδοσή του και αξιολογεί την επίδοσή του.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα, μετά την
παρουσίαση της πληροφορίας (λημματολόγιο της θεματικής ενότητας), ο χρήστης
μπορεί να εξασκηθεί μέσω δραστηριοτήτων. Ο χρήστης καλείται να απαντήσει στη
δραστηριότητα και στη συνέχεια ελέγχεται η απάντηση του. Σε περίπτωση λάθους
παρέχεται ανατροφοδότηση ώστε ο χρήστης να διορθώσει τη λανθασμένη απάντηση
και να ξαναπροσπαθήσει μέχρι να βρει τη σωστή όπως στο παρακάτω σχήμα:
Δομή και αλληλουχία του λεξικού

1. Εισαγωγική
ενότητα

2. Παρουσίαση
πληροφορίας

3. Ερώτηση
(δραστηριότη
τα)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

7. Τέλος
ενότητας

4. Απάντηση
(χρήστης)

6. Ανατροφοδότηση

5. Έλεγχος
απάντησης

Ακολουθώντας το παραπάνω σχήμα η σχεδίαση του λεξικού έχει ως εξής:
Εισαγωγική ενότητα
Πρόκειται για την κεντρική σελίδα του λεξικού όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
πρόσβασης στο υλικό (συγκεκριμένη θεματική ενότητα).
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Παρουσίαση πληροφορίας
Αντιστοιχεί στην παρουσίαση του λημματολογίου όπου για κάθε ουσιαστικό
της θεματικής ενότητας υπάρχει η αντίστοιχη εικόνα και ο αντίστοιχος ήχος του
λήμματος.
Θεματική Ενότητα

Ερώτηση (δραστηριότητα)
Οι εκφωνήσεις στις δραστηριότητες χρησιμοποιούν απλές και κατανοητές
λέξεις και τα κείμενα να περιγράφουν με συντομία τις επιθυμητές από το χρήστη
ενέργειες.
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Εκφωνήσεις

Απάντηση
Η απάντηση που δίνεται από το χρήστη είναι η λέξη στα αλβανικά.

Περιγραφή επιθυμητών ενεργειών

Έλεγχος απάντησης
Η απάντηση ελέγχεται με σύντομο τρόπο και εμφανίζονται κατάλληλα
μηνύματα
Έλεγχος απάντησης

Ανατροφοδότηση
Η ανατροφοδότηση παρέχεται σε άλλες δραστηριότητες με το πλήκτρο
«Συμβουλή» και σε άλλες σκιάζοντας κατάλληλα τις λάθος επιλογές
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Ανατροφοδότηση με το πλήκτρο «Συμβουλή»

Ανατροφοδότηση με σκίαση

Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τη λάθος επιλογή ή να εκτελέσει τη
δραστηριότητα από την αρχή επιλέγοντας το πλήκτρο «Επανάληψη»

Επίσης σύμφωνα με το σχήμα (Δομή και αλληλουχία του λεξικού), ο χρήστης
μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσει πίσω στο βήμα 2 (παρουσίαση πληροφορίας), να
ξαναδεί το λημματολόγιο και να επιστρέψει και πάλι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα
ώστε να την εκτελέσει από την αρχή. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα λόγω του ότι υπάρχει
ταυτόχρονα ανοικτή και η καρτέλα της θεματικής ενότητας. Έτσι ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει την καρτέλα της θεματικής ενότητας να πάρει τις πληροφορίες
που θέλει και να επιστρέψει πίσω στην καρτέλα δραστηριότητας για να τη συνεχίσει.

93

Επιστροφή στην παρουσίαση της πληροφορίας

Ανάπτυξη-υλοποίηση
Επιλογή και δημιουργία του γλωσσικού υλικού
Το λεξικό είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί την
ονομασιοκεντρική ή ονομαστική προσέγγιση (onomasiological approach). Η
παραπάνω προσέγγιση ξεκινά από τη σημασία μιας λέξης η οποία συσχετίζεται με
άλλες λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους εννοιολογικά. Με άλλα λόγια, η
προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τις εννοιακές σχέσεις που συνδέουν τις λέξεις μεταξύ
τους ( Ξυδόπουλος 2007). Πρωτοπόρος της ονομασιοκεντρικής προσέγγισης ήταν ο
Roget, ο οποίος χρησιμοποίησε λεξικά ή σημασιολογικά πεδία (lexical/semantic
fieds) για να ομαδοποιήσει εννοιολογικά το λεξιλόγιο. Μια τέτοιου είδους
ομαδοποίηση βασίζεται στις σχέσεις υπωνυμίας που διέπουν ζεύγη λέξεων κατά την
οποία η μια λέξη αποτελεί το υπερώνυμο (hypernym) ή τον υπερκείμενο όρο
(superordinate) και η άλλη λέξη το υπώνυμο (hyponym) ή τον υποκείμενο όρο
(subordinate) ( Ξυδόπουλος 2007). Στο προς παρουσίαση λεξικό η θεματική ενότητα
αποτελεί τον υπερκείμενο όρο και τα λήμματα που αντιστοιχούν σε αυτή τους
υποκείμενους όρους. Σύμφωνα με το Βοσταντζόγλου η αποστολή ενός θεματικού
λεξικού είναι να βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους.
Η ταξινόμηση των λημμάτων σε σημασιολογικά /εννοιολογικά πεδία
προσπαθεί να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό τα μειονεκτήματα της αλφαβητικής
ταξινόμησης των λημμάτων. Αυτή η σημασιοκεντρική προσέγγιση ( semasiological
approach), τοποθετεί τα λήμματα το ένα μετά το άλλο χωρίς να σχετίζονται
σημασιολογικά ή μορφολογικά μεταξύ τους (Jackson 1998, 2002). Ένα σοβαρό
μειονέκτημα της αλφαβητικής ταξινόμησης είναι ότι οι λέξεις εμφανίζονται
απομονωμένες με αποτέλεσμα να παραβλέπεται η μεταξύ τους εννοιακή σχέση της
υπωνυμίας. Ωστόσο, παρόλο που τα περισσότερα θεματικά λεξικά δεν υιοθετούν την
αλφαβητική ταξινόμηση των λημμάτων, στο παρόν λεξικό συνδυάζονται και οι δύο
προσεγγίσεις, παρέχεται δηλαδή στο χρήστη η δυνατότητα αναζήτησης του
λημματολογίου μέσω αλφαβητικού ευρετηρίου. Αυτό γίνεται ώστε να μπορεί ο
χρήστης, μέσω του αλφαβητικού ευρετηρίου, να εντοπίσει ένα λήμμα το οποίο ίσως
είναι δύσκολο να το εντάξει σε μια σχέση γένους-είδους με άλλα λήμματα, λόγω της
μικρής του ηλικίας. Ο τρόπος ωστόσο που λειτουργεί το αλφαβητικό ευρετήριο στο
συγκεκριμένο λεξικό, αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα της σημασιοκεντρικής
προσέγγισης, διότι ο χρήστης βλέπει τελικά το λήμμα όχι απομονωμένο αλλά
ενταγμένο στη θεματική και άρα εννοιολογική ενότητα στην οποία ανήκει. Με αυτόν
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τον τρόπο μπορεί να αντιληφθεί τις σχέσεις υπωνυμίας που διέπουν το συγκεκριμένο
λήμμα με τα άλλα λήμματα μιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.
Θεματικές Ενότητες του λεξικού
Με βάση τα παραπάνω και εφόσον το συγκεκριμένο λεξικό απευθύνεται σε ομάδα στόχο που ηλικιακά εντάσσεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέχθηκαν οι
παρακάτω δέκα θεματικές ενότητες:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Το Αλφάβητο
Οι Αριθμοί
Ο Εαυτός μου (με υποκατηγορίες : Το Σώμα μου, Το Πρόσωπό μου),
Οι Ημέρες- Οι μήνες- Οι εποχές
Οι Ώρες
Η Οικογένεια
Το Σπίτι ( με υποκατηγορίες : Η Κουζίνα, Το Μπάνιο - Η Τουαλέτα, Το
Υπνοδωμάτιο, Το Καθιστικό),
Το Σχολείο
Τα Ζώα (με υποκατηγορίες : Τα κατοικίδια- οικόσιτα, Τα Άγρια Ζώα, Τα
Πουλιά- Τα Πτηνά, Τα Έντονα, Θαλασσινά),
Τα Χρώματα

Κατά την επιλογή των θεματικών ενοτήτων αποκλείστηκαν εκείνες που
αφορούν πολιτιστικά θέματα και τελετουργικές συμπεριφορές λαών, όπως για
παράδειγμα γιορτές, θρησκευτικές τελετές και εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα, διότι
σκοπός της παρούσας εργασίας δεν αποτελεί η γνώση, η συναίσθηση και η
κατανόηση της σχέσης (ομοιότητες και διακριτικές διαφορές) ανάμεσα στην
αλβανική και ελληνική κοινότητα, καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από την εμβέλεια της
συγκεκριμένης εργασίας.
Το λημματολόγιο των θεματικών ενοτήτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου στην οποία
απευθύνεται. Δεδομένης της έλλειψης ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού σώματος
κειμένων με παιδικό λόγο, το λημματολόγιο προέκυψε από μελέτη των
προαναφερθέντων λεξικών.
Πιο συγκεκριμένα, στο λεξικό αυτό δίνονται λήμματα της ελληνικής γλώσσας
με τα αντίστοιχά τους στην αλβανική. Τα λήμματα στην ελληνική και το
μεταφραστικό τους αντίστοιχο στην αλβανική γλώσσα βρίσκονται στην ίδια σελίδα
κάθε φορά, ώστε να εξυπηρετείται η υπόθεση της διγλωσσίας. Δεδομένου ότι το
συγκεκριμένο λεξικό απευθύνεται σε μικρά παιδιά, αποφεύγονται οι λέξεις με
αφηρημένη σημασία, οι ασυνήθεις λέξεις, καθώς και λέξεις με περιορισμένες και
πολύ εξειδικευμένες χρήσεις. Όπως γίνεται συχνά στην παιδική λεξικογραφία, δεν
περιλαμβάνονται στο λημματολόγιο γραμματικοί όροι, σύνδεσμοι, μόρια, προθέσεις,
τα πολύ βασικά ρήματα έχω, είμαι, κάνω, διότι ο ορισμός των λέξεων αυτού του
τύπου δε γίνεται εύκολα κατανοητός από παιδιά μικρής ηλικίας. Τα λήμματα
περιλαμβάνουν κυρίως ουσιαστικά αλλά και ορισμένα επίθετα και ρήματα σχετικά με
κάθε θεματική ενότητα (εκτός από την ενότητα του Αλφαβήτου και των Αριθμών).
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Εικονογράφηση
Το λεξικό περιλαμβάνει εικονογραφημένα λήμματα με σκοπό ο χρήστης να βλέπει
παραστατικά την επεξήγηση μιας λέξης. Για την επιλογή των εικονογραφημένων
λημμάτων στηριχτήκαμε στα εξής κριτήρια (Ilson (1987), Stein (1991)): α) την ηλικία
των χρηστών και β) την καθαρά αισθητική λειτουργία που επιτελεί η εικονογράφηση.
Στο συγκεκριμένο λεξικό η εικονογράφηση αντικαθιστά τους ορισμούς των λέξεων,
εξυπηρετεί αισθητικούς σκοπούς και βοηθά στη διατήρηση της λέξης στη μνήμη του
χρήστη (Sökmen 1997, Swanepoel 2003).
Ηχογράφηση λημμάτων
Σύμφωνα με την έκθεση CRESPAR (Center for Research on the Education of
Students Placed at Risk), ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάπτυξη της ακαδημαϊκής ικανότητας του παιδιού είναι η φωνημική
συνειδητοποίηση (phonemic awareness), δηλαδή η ικανότητα να εστιάζει το παιδί στο
μικρότερο δυνατό ήχο της γλώσσας. Η φωνημική συνειδητοποίηση είναι κάτι που
διδάσκεται και μαθαίνεται. Για να αναπτύξει ο μικρός δίγλωσσος ομιλητής τη
φωνημική συνειδητοποίηση στη μητρική του γλώσσα, πρέπει να λάβει συστηματική
εκπαίδευση στο να ξεχωρίζει τους συγκεκριμένους ήχους. Η έκθεση καταλήγει στο
ότι η έγκαιρη εστίαση στη βελτίωση της φωνημικής συνειδητοποίησης μπορεί να
συμβάλει σε μια δραστική βελτίωση των επιπέδων ανάγνωσης και συλλαβισμού για
τους δίγλωσσους ομιλητές (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης 2004)
Για τους παραπάνω λόγους η ηχογράφηση των αλβανικών λημμάτων κρίθηκε πολύ
σημαντική λόγω της διαφοράς του φωνηεντικού συστήματος της αλβανικής και της ελληνικής, όπως
αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Ανάπτυξη γλωσσικών ασκήσεων - Δραστηριότητες
Κάθε οθόνη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να έχει θέσεις με σταθερά χαρακτηριστικά
τόσο για το υλικό (εικόνες – λέξεις) όσο και για τις λειτουργικές περιοχές (εικονίδια
μετάβασης σε άλλο σημείο). Φροντίσαμε να μην υπερφορτώνουμε την οθόνη με
πολλά στοιχεία. Κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται σε μια οθόνη έχει κάποιου είδους
σκοπιμότητα (λογική, αισθητική και παιδαγωγική).
Το χρώμα του φόντου στις δραστηριότητες είναι απαλό ώστε να μην κουράζει το
χρήστη και να τον διευκολύνει στην ανάγνωση των κειμένων (Μακράκης, 2000,
Πολίτης, 1994). Οι ρίγες και τα πλαίσια οργανώνουν το χώρο. Η χρήση διαστημάτων
ανάμεσα στα γραφιστικά στοιχεία, οι διαγραμμίσεις και τα ορθογώνια πλαίσια
δημιουργούν κέντρα προσοχής. Τα χρώματα σε κάθε οθόνη είναι λιγοστά - 2 με 3
χρώματα σε μία οθόνη (Μακράκης, 2000, Μικρόπουλος, (2000))

Οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι σύντομες, σαφείς, με κατάλληλη
για την ηλικία των χρηστών μορφοποίηση (ευανάγνωστη και χαρούμενη
γραμματοσειρά) και σε κατάλληλο επίπεδο ανάγνωσης (Μακράκης, 2000).
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Οι δραστηριότητες παρέχουν κατάλληλους τρόπους ανατροφοδότησης (όπως
ανατροφοδότηση με το επόμενο γράμμα της λέξης). Εστιάζουν στην κατανόηση του
ρόλου της γρήγορης και διορθωτικής (εάν αυτό απαιτείται) ανάδρασης σε κάθε
ενέργεια του χρήστη. Επιτρέπουν και άλλη απάντηση όταν η αρχική είναι εσφαλμένη,
δίνοντας διορθωτική ανατροφοδότηση. (Θεωρείται πολύ σημαντική προδιαγραφή,
μιας και η επιλογή της κατάλληλης διορθωτικής ανατροφοδότησης συνιστά
ουσιαστικό στοιχείο για τη συνέχιση της διαδικασίας) (Κόμης 2004). Το πλήκτρο
«Συμβουλή» παρέχει αυτή τη δυνατότητα

Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί η σωστή απάντηση όποτε το επιθυμήσει
ο χρήστης, επιλέγοντας το πλήκτρο «Δείξε την απάντηση»

Επιπλέον, παρέχεται και βαθμολογία – με τη μορφή ποσοστού σωστών
απαντήσεων

Επίσης, εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα ώστε να δίνεται έμφαση στην
εσωτερική παρότρυνση του χρήστη, όταν αυτό είναι δυνατό, με σκοπό τη συμμετοχή
του. Ενισχύουν την επιθυμητή συμπεριφορά και αποθαρρύνουν τη μη επιθυμητή
συμπεριφορά
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Με κατάλληλα πλήκτρα επιτρέπουν τον έλεγχο της κίνησης από το χρήστη ώστε
να μπορεί να πηγαίνει στις επόμενες δραστηριότητες, να επαναλαμβάνει μία
δραστηριότητα ή να την τερματίζει.

Πρόκειται για δραστηριότητες που στηρίζονται στις συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο λεξικό – λογισμικό και στόχο έχουν
την εμπέδωση του συγκεκριμένου λημματολογίου. Οι ασκήσεις είναι διάφορων
τύπων, όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σταυρόλεξου, αναγραμματισμού
και εικονόλεξου, καλώντας τον χρήστη να απαντήσει με συγκεκριμένη αλβανική λέξη
κάθε φορά.
Συγκεκριμένα:
Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να:
 επιτρέπουν στο χρήστη να εργάζεται ανεξάρτητα και να μη χρειάζεται
υποστήριξη από διδάσκοντα.
 εστιάζουν στην εξάσκηση του λημματολογίου της συγκεκριμένης θεματικής
ενότητας.
 χρησιμοποιούν κατάλληλες μορφές παρουσίασης (λέξεις και εικόνες) που
έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.
 επιτρέπουν τον έλεγχο της πλοήγησης από το χρήστη ώστε να μπορεί να
πηγαίνει στις επόμενες δραστηριότητες της θεματικής ενότητας, να μπορεί να
επαναλαμβάνει μια δραστηριότητα και να κλείνει το περιβάλλον
δραστηριότητας όταν επιθυμεί.
 επιτρέπουν περισσότερες από μία προσπάθειες για να απαντήσει ο χρήστης σε
μία ερώτηση.

Παραγωγή
Δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου και παραγωγή του πρωτότυπου cd-rom
Για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο διατίθεται και σε μορφή
εκτελέσιμου αρχείου.
Το εκτελέσιμο αρχείο δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Advanced
Installer το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εγκαταστήσει το EALexicon
τοπικά στον υπολογιστή του ακολουθώντας τις οδηγίες.
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Σημειωτέον, το περιβάλλον εγκατάστασης διατίθεται σε τρεις γλώσσες:
Ελληνικά, Αλβανικά και Αγγλικά. Τέλος, μετά την εγκατάσταση δημιουργείται μια
συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, απ΄ όπου ο/η χρήστης μπορεί
να εκκινήσει το λεξικό.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε cd-rom το οποίο περιέχει το εκτελέσιμο αρχείο, ένα
αρχείο με τις ελάχιστες απαιτήσεις, ένα αρχείο με οδηγίες εγκατάστασης και ένα
αρχείο με τις οδηγίες χρήσης.

Ανασκόπηση-Αξιολόγηση
Η διαδικασία της ανασκόπησης και της αξιολόγησης (δοκιμής) του λεξικού μπορεί να
διακριθεί σε δύο επίπεδα, της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης.
Εσωτερική αξιολόγηση
Ως γνωστόν, η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας
δημιουργίας της εφαρμογής. Σε αυτήν τη διαδικασία εξετάζεται το κατά πόσο έχουν
επιτευχθεί οι στόχοι του έργου, αν είναι ακριβές το περιεχόμενο και πόσο σωστά
παρουσιάζεται μέσα στην εφαρμογή, αν τα γραφικά επαρκούν ώστε να υπηρετούν το
σκοπό και τους στόχους της εφαρμογής, αν είναι εύστοχη η επιλογή των πολυμέσων,
αν η πλοήγηση είναι κατατοπιστική και αν τα βοηθήματα είναι λειτουργικά, αν ο
κώδικας δουλεύει σωστά, αν έχουν αντιμετωπιστεί να νομικά προβλήματα και τέλος
κατά πόσο μπορεί η εφαρμογή να ¨τρέξει¨ με το μέσο που προτείνεται.
Με βάση τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό λογισμικό που παράχθηκε
φροντίσαμε να συμβάλλει:
•
στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση
της ύλης
•
στην ενεργοποίηση του χρήστη μέσα από δραστηριότητες
•
στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο χρήστης και του κόπου που
καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης-περιεχομένου
•
στην προώθηση της εξατομικευμένης μάθησης (ο κάθε χρήστης μπορεί να
ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης).
Στη φάση της εσωτερικής αξιολόγησης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο να
πληρούνται οι παρακάτω ειδικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αφορούν τα εξής:
1. Περιεχόμενο
2. Διδακτική και Παιδαγωγική Καταλληλότητα
3. Αλληλεπίδραση με το χρήστη
4. Δομή-Οργάνωση
5. Αισθητική
6. Τεχνική αρτιότητα
7. Περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού
Εξωτερική αξιολόγηση
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Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται έξω από τα πλαίσια της ομάδας στόχου. Η
φάση αυτή λαμβάνει χώρα όταν η εφαρμογή, αν και δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη,
μπορεί να δουλέψει και δίνει μια καθαρή εικόνα για το πώς θα φαίνεται και πώς θα
δουλεύει το τελικό προϊόν (αξιολόγηση τύπου ¨άλφα¨). Με δεδομένο ότι το προϊόν
είναι στο στάδιο της υλοποίησης, το πιθανότερο θα είναι να παρουσιάζει πολλά
προβλήματα και ελλείψεις. Ο σκοπός εδώ είναι ο προσδιορισμός του κατά πόσο είναι
επαρκής η γενική κατεύθυνση και η δομή της εφαρμογής και ποιες είναι οι αναγκαίες
αλλαγές. Για την αξιολόγηση τύπου ¨άλφα¨, επιδιώξαμε να βρεθεί τρόπος ώστε να
λάβουμε παρατηρήσεις και σχόλια για μια πρώτη εξωτερική αξιολόγηση. Σταθήκαμε
τυχεροί διότι το λεξικό φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα του «Πολύδρομου», ιστότοπος
εξειδικευμένος σε θέματα διγλωσσίας και πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση και την
κοινωνία). http://www.polydromo.gr/PolisPolis.asp . Υπήρξαν παρατηρήσεις που τις
λάβαμε υπόψη μας και πολλές από αυτές τις ενσωματώσαμε καθώς η δημιουργία του
περιβάλλοντος βρισκόταν υπό εξέλιξη.
Μετά τη φάση της αξιολόγησης τύπου ¨άλφα¨, παρουσιάσαμε τη μέχρι
στιγμής έκδοση σε ομάδες που στελεχώνονται με άτομα αντιπροσωπευτικά του
κοινού προς το οποίο απευθύνεται το έργο. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε σε μέλη της
αλβανικής κοινότητας, διαφόρων ηλικιών, τα οποία δοκίμασαν το λεξικό και έκαναν
παρατηρήσεις, οι οποίες λήφθηκαν και αυτές υπόψη.
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Διαπολιτισμική Συμβουλευτική: Ο ρόλος του Συμβούλου
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Διαπολιτισμικό Σχολικό Περιβάλλον
Ιωάννα Παυλίδου
Μόνιμη Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
E-mail: iopavlidou@sch.gr
Περίληψη
Η εισροή πλήθους μεταναστών, παλιννοστούντων ή αλλοδαπών, επέφερε αλλαγή στις
κοινωνικοπολιτισμικές αλλά και πολιτικοοικονομικές δομές της χώρας μας, η οποία
επηρέασε και την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα
μπορούσε να συμβάλει στην κοινωνική ανασύνθεση και τη διαχείριση της κάθε
είδους διαφορετικότητας και πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από το ρόλο της
συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο ρόλος του δασκάλου –
συμβούλου είναι καθοριστικός στο σχολικό περιβάλλον που είναι φορέας αγωγής και
μάθησης και προωθεί την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
Abstract
The surge of crowd of immigrants, resettlers or foreigners changed the sociocultural
as well as the political-economic structures of our country, which influenced the
educational reality, too. The educational system could contribute in the social
reconstruction and the management of all kinds of diversity and cultural identity,
through the role of advisory and professional counseling. The role of schoolteacher counselor is decisive in the school environment which is an institution of education
and learning and promotes the personal and social growth of students.
Παρατηρήθηκε και εξακολουθεί να υφίσταται μια αλλαγή στις
κοινωνικοπολιτισμικές αλλά και πολιτικοοικονομικές δομές της χώρας μας ύστερα
από την εισροή πλήθους μεταναστών, παλιννοστούντων ή αλλοδαπών. Η δεδομένη
κατάσταση ήταν αδύνατο να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική πραγματικότητα
που συνιστά ένα υποσύστημα της ευρύτερης κοινωνικής δομής ενός κράτους. Άμεση
συνέπεια υπήρξε η αισθητή αλλαγή στη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού και η
μετατροπή των μονοπολιτισμικών τάξεων σε πολυπολιτισμικές, γεγονός που επέφερε
διοικητικές και θεσμικές μεταβολές από την πλευρά του κρατικού φορέα,
προκειμένου να συμβαδίσει και να εναρμονιστεί η εκπαιδευτική πράξη με τα νέα
δεδομένα. Οι «ξένοι» μαθητές, παιδιά που ακολούθησαν τους γονείς τους στην
οδύσσεια της αναγκαστικής μετανάστευσης με χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό
status, αντιμετωπίζουν περισσότερο προβληματικές συνθήκες κοινωνικοποίησης σε
σχέση με τους ντόπιους συμμαθητές τους που ανήκουν στην αντίστοιχη
κοινωνικοοικονομική κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβουλευτική
επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός
θεσμός για την αποδοχή και ένταξη των μεταναστευτικών ομάδων στην πολιτισμική
πραγματικότητα της χώρας υποδοχής.
Η Ελλάδα, ενώ υπήρξε μια χώρα με παράδοση «εξαγωγής μεταναστών», τα
τελευταία χρόνια μεταβλήθηκε σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών. Αυτό
είναι καινούριο στοιχείο για την ελληνική κοινωνία, η οποία σταδιακά αρχίζει να
συνειδητοποιεί τα νέα κοινωνικά δεδομένα, πως αποκτά, δηλαδή, όλο και πιο έντονα
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πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ζητούμενο της
κοινωνικής συνοχής χρειάζεται επαναπροσδιορισμό και επαναπροσέγγιση.
Αναμφισβήτητα, μόνο η προσήλωση στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής, μη φοβικής
κοινωνίας που θα αποδέχεται την κάθε είδους διαφορετικότητα μπορεί να
εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Το όραμα όμως, μιας ανοιχτής κοινωνίας
προαπαιτεί συνειδητοποιημένους πολίτες. Και τα θεμέλια της συνειδητοποίησης του
πολίτη τίθενται στο σχολείο.
Το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να συμβάλει στην κοινωνική
ανασύνθεση, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση του παιδιού ως προς την
εκπαίδευση και την επιλογή μετέπειτα σπουδών και επαγγέλματος, με σεβασμό στη
διαφορετικότητα, την ισότητα ευκαιριών και την ισοτιμία. Η διαμόρφωση του
«ανθρώπινου κεφαλαίου», όπως ο Watts εννοεί την ικανότητα του ανθρώπου να
ελέγχει και να προωθεί την ανάπτυξη και τη χρησιμότητα των δυνατοτήτων του, θα
επιτρέψει τη δημιουργία πολιτισμικής συνοχής, που θα αμβλύνει τις κοινωνικές
συγκρούσεις και τα στεγανά αποκλεισμού της διαφορετικότητας, υπογραμμίζοντας τη
σημασία αναδιάταξης των δομών κοινωνικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης και θα
προάγει μια διαφορετική αντιμετώπιση των καταστάσεων.
Κυρίαρχος εμφανίζεται ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού σε ένα περιβάλλον αναθεωρημένων και σύνθετων παιδαγωγικών
δράσεων όπου θα μεταποιεί το εκπαιδευτικό σε κοινωνικό έργο μέσω της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, το οποίο θα αυτοδεσμεύεται από τη
συνείδηση της ύπαρξης και της αποδοχής του Άλλου.
Η διαδικασία της συμβουλευτικής είναι ουσιαστικά η συστηματική διερεύνηση
και αποσαφήνιση ενός προβλήματος, και παράλληλα, η αναζήτηση και αποσαφήνιση
πιθανών λύσεων. Ουσιαστικά η παροχή βοήθειας είναι έμμεση και είναι αποτέλεσμα
μιας διαδικασίας εξέτασης των προβλημάτων που απασχολούν το άτομο από τον
σύμβουλο, προϋποθέτοντας ορισμένες δεξιότητες εκ μέρους του τελευταίου
(Κασσωτάκης, 2002). Ο σύμβουλος ενδιαφέρεται για τις προσπάθειες του
συμβουλευόμενου, τις τεχνικές που διαθέτει για την επίλυση ενός προβλήματος, τους
τύπους της στρατηγικής που υιοθετεί, περιλαμβάνοντας αυτές που ήταν περισσότερο
χρήσιμες και αυτές που ήταν λιγότερο χρήσιμες, καθώς επίσης και για τη βοήθεια που
παρέχεται από το εργασιακό πλαίσιο του συμβουλευόμενου. Είναι εντυπωσιακό το
πόσο συχνά, αυτό που αρχικά εμφανίζεται ως πρόβλημα για τον συμβουλευόμενο,
αναδεικνύεται στη συνέχεια ως δυσκολία στον τρόπο με τον οποίο ο
συμβουλευόμενος χειρίζεται μία περίπτωση ή κατάσταση και ακόμη ως πρόβλημα
οργάνωσης της εργασίας.
Η Συμβουλευτική σε ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται
σε πολλαπλές ομάδες ατόμων, ανάλογα με τους χώρους της εκάστοτε εφαρμογής της.
Στόχος μας είναι ο αποδέκτης της συμβουλευτικής διαδικασίας και του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού :
• να επιβιώνει σε μία ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας,
• να εξασκείται στη λήψη αποφάσεων στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται από
τις οικονομικές δυνάμεις της αγοράς, περνώντας με επιτυχία από τις
αλλεπάλληλες μεταβατικές καταστάσεις που θα εμφανίζονται στη ζωή του,
• να διακρίνει το αξιακό εργασιακό του σύστημα και,
• να προβαίνει σε επαγγελματικές επιλογές αντίστοιχες με την ικανοποίηση των
αξιών του (Plate and Patton V., 2003).
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Η συμβουλευτική διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους
μαθητές εστιάζεται κυρίως :
• στην προσπάθεια ανάπτυξης θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης,
• στην ενδυνάμωση των διαδικασιών αυτογνωσίας, γενικότερα,στην άσκηση σε
διαδικασίες λήψης απόφασης,
• στη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας
• στην προώθηση της αυτοπληροφόρησης των νέων, στην εκ μέρους τους
κριτική ανάγνωση της πληροφορίας και στην οργάνωσή της με τρόπο
δυναμικό.
Ο στόχος της πληροφόρησης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο
σύστημα εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας και, σε συνδυασμό με την αυτογνωσία,
βοηθά στη λήψη αποφάσεων με ορθολογιστικό τρόπο και στην επίτευξη, τελικά,
ομαλών και επιτυχημένων μεταβάσεων.
Η παροχή Συμβουλευτικής σε διαφοροποιημένους πολιτισμικά πληθυσμούς δεν
είναι μια εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί έχει να κάνει με μια διαδικασία, στην οποία
ο Δάσκαλος - Σύμβουλος έχει μαθητές ή ενήλικες με διαφορετικά πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, διαφοροποιημένη κοινωνικοπολιτισμική και προσωπική ταυτότητα
και κατά συνέπεια πρόσθετες και διαφορετικές ανάγκες.
Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική ακολουθεί σαφώς τα βήματα μιας διαδικασίας
(Μαλικιώση - Λοίζου, 2001 & 1993), που έτσι κι αλλιώς πρέπει να διαφοροποιείται
και να εξειδικεύεται - προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου, ως ιδιαίτερης
περίπτωσης. Επιπρόσθετα όμως πρέπει να ενσωματώνει διαπολιτισμικές αρχές, ώστε
να μην αξιολογούνται και ιεραρχούνται τα πολιτισμικά στοιχεία των ΄΄Άλλων΄΄
σύμφωνα με τα δικά μας, με αυτά δηλ. της κυρίαρχης ομάδας.
Μια Συμβουλευτική που συνειδητά ή ασυνείδητα αγνοεί την πολυεθνικότητα και
πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, αδυνατεί εκ των πραγμάτων να
συμπεριλάβει στη θεωρία, στις υποθέσεις και στις μεθόδους το πολιτισμικό πλαίσιο
των μαθητών, των εθνοπολιτισμικών ομάδων και να συμβάλει στην ισότιμη
αντιμετώπιση των πολιτισμών που εκπροσωπούν αυτοί. Μια τέτοια Συμβουλευτική
δεν έχει διαπολιτισμικούς προσανατολισμούς, στοχεύει στην συνέχιση μιας
«μονοπολιτισμικής ταυτότητας» και κινείται στη λογική της Αφομοίωσης
(Παπαχρήστος, 2001).
Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια Συμβουλευτική με διαπολιτισμικά
χαρακτηριστικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω γνωστικών τομέων ή μέσα από
στεγνά μαθήματα διδασκαλίας ή μέσω μιας μεθόδου. Τα άτομα (εκπαιδευτικοί ή
επιμορφωτές), που εμπλέκονται με την διαπολιτισμική συμβουλευτική, θα είναι πιο
αποτελεσματικά στη δουλειά τους, όταν οι ίδιοι θα έχουν καλλιεργήσει τη διαρκή
δυνατότητα απεγκλωβισμού τους από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Κρίβας, 1999
– Καλατζή - Αζίζι, 1998).
Για τη συμβουλευτική αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκείται σε
μονοπολιτισμική κατεύθυνση, όπως ως σ’ ένα βαθμό ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά
πρέπει να στραφεί σε μεθόδους πολυπολιτισμικής σκέψης και πράξης, κάτι που
σήμερα καθιστά επιτακτικότερο η κοινωνική κινητικότητα. Για να γίνει αυτό,
προϋπόθεση είναι η τήρηση μερικών βασικών αρχών για την εκπαίδευση και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις οποίες θεωρούμε απαραίτητεςκαι ο κάθε
επιμορφωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει, για την καλύτερη μετάδοση και κατανόηση
των παραπάνω:
• Πρώτη αρχή : Εκπαίδευση με στόχο την κατανόηση. Κατανόηση των άλλων
πολιτισμών, των άλλων ανθρώπων π.χ. των Κούρδων γυναικών / ανδρών
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προσφύγων. Κατανόηση του γεγονότος ότι η εθνοπολιτισμική διαφορά μπορεί να
αποτελέσει πρόσθετη αιτία κοινωνικοπολιτισμικών ασυμμετριών και ιεραρχιών.
•

Δεύτερη αρχή : Εκπαίδευση με στόχο τη συμπαράσταση. Δραστηριοποίηση για
όλους τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς οι οποίοι καταπιέζονται,
απορρίπτονται και διώκονται από το κοινωνικό μας σύνολο, που η
καθημερινότητά τους σημαδεύεται από διακρίσεις, εχθρότητα, εκμετάλλευση από
την πλευρά της εξουσιάζουσας πλειονότητας.

•

Τρίτη αρχή : Εκπαίδευση με στόχο τον πολιτισμικό αλληλοσεβασμό.

•

Τέταρτη αρχή : Εκπαίδευση που δεν ενισχύει εθνοκεντρικούς τρόπους σκέψης και
πράξης, δηλαδή, εκπαίδευση με στόχο τον πολιτισμικό διεθνισμό.

•

Πέμπτη αρχή : Εκπαίδευση ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού και εθνικού
ρατσισμού (Καλατζή - Αζίζι, 1998).

•

Έκτη αρχή : Εκπαίδευση που εμπνέεται από τη διακήρυξη του Ο.Η.Ε για τα
Ανθρώπινα δικαιώματα.

•

Έβδομη αρχή : Εκπαίδευση που αναγνωρίζει την πολιτισμική διάσταση του
προσωπικού.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος η
Συμβουλευτική ως θεσμός της εκπαίδευσης οφείλει :
• Να διαμορφώσει συνθήκες συνοχής στο σχολικό περιβάλλον
• να συνεπικουρήσει την προσπάθεια ενίσχυσης του κοινωνικοποιητικού ρόλου
του σχολείου
• να συμφιλιώσει την ατομικότητα και τη συλλογικότητα
• να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη στο μαθητή εξισορροπώντας τις
αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς μεταξύ σχολείου και οικογένειας
• να «εξομαλύνει» και να «εξανθρωπίσει» το σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο ο
μαθητής καλείται να συμμετέχει
• να αμβλύνει τέλος, στον όποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό, μέσω του θεσμού
της εκπαίδευσης που έχει και μια πολιτική διάσταση και ευθύνη (Modgil et
al,1997), τις μεγάλες ανισότητες και τις αντιθέσεις που αναπαράγονται μέσα
στο σχολείο, ώστε ο κάθε μαθητής να αναπτύξει τις φυσικές του δυνατότητες.
Η σχέση ατόμου – κοινωνίας δεν είναι διαζευκτική αλλά μάλλον
συμπληρωματική, με την έννοια ότι υπάρχουν περιορισμοί στην ανάπτυξη και
αυτοπραγμάτωση του ατόμου αλλά δίνονται και δυνατότητες για δράση και εξέλιξη
με προϋπόθεση την παροχή κατάλληλης στήριξης.
Σε αυτές τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ο σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο
σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην εκπαίδευση. Οι Δάσκαλοι - Σύμβουλοι στα
πλαίσια της διαπολιτισμικότητας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να
έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των
πραγμάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της
πολιτισμικής ταυτότητας. Η αποτελεσματικότητα ενός συμβούλου σε θέματα
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διαπολιτισμικής συμβουλευτικής βασίζεται ουσιαστικά σε τρεις
άξονες
(Pedersen&Ivey, 1993, Κρίβας, 1999): συνειδητοποίηση (awareness) - δεξιότητες
(Skills) καθώς και στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης :
ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα και εξάλειψη του
εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Παλαιολόγου-Ευαγγέλου, 2003).
Από αυτήν τη βάση θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα :
• Να εναντιώνονται μέσα από την καθημερινή συμβουλευτική διαδικασία, σε
κάθε είδους διάκριση και στερεότυπη ιεράρχηση.
• Να σχεδιάζουν το περιεχόμενο της συμβουλευτικής διαδικασίας, ώστε αυτή
να είναι απελευθερωμένη από κάθε μορφή προκατάληψης.
• Να είναι ικανοί να υιοθετούν τεχνικές που προάγουν τη συνεργασία, την
ομαδική εργασία και τη βιωματικότητα.
• Να είναι ικανοί να ενισχύουν την αυτοαντίληψη και τα εσωτερικά κίνητρα
των μαθητών ή ενηλίκων που περιθωριοποιούνται εξαιτίας της κοινωνικής πολιτισμικής τους προέλευσης ή και εξ αιτίας του φύλου τους. Η ενίσχυση της
αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης είναι πρωταρχική για τους μαθητές, ώστε να
ενταχθούν ομαλά στη καινούργια σχολική πραγματικότητα.
• Να μπορούν να χειρίζονται αλλά και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους,
ώστε να βοηθούν αποτελεσματικά τους μαθητές και τους γονείς τους,
σεβόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
• Να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα ερευνητικά δεδομένα της
Ψυχολογικής & Παιδαγωγικής έρευνας, που αφορούν τους μαθητές και τις
σχέσεις αλληλεπίδρασης στο χώρο του σχολείου και της κοινότητας, ώστε να
είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εξατομικευμένη και
κατάλληλη για τον κάθε μαθητή συμβουλευτική διαδικασία.
• Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση και την αποδοχή των μαθητών, να
κατανοούν τα προβλήματά τους και τις συναισθηματικές δυσκολίες
προσαρμογής τους (Παπαχρήστος - Πανταζοπούλου, 2005).
Ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής ικανότητας από την πλευρά του ΔασκάλουΣυμβούλου, περιγράφεται από τους (Sue, 1998, Pedersen,2002) και αφορά :
1. Την ικανότητα συνειδητοποίησης του πολιτισμού του Δασκάλου - Συμβούλου
σε σχέση με τους άλλους πολιτισμούς,
2. Τη γνώση: τα γεγονότα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την
κατανόηση των σημασιών που υποκρύπτονται τόσο στη συμπεριφορά του
Συμβούλου όσο και στη συμπεριφορά του συμβουλευόμενου.
3. Την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για να επιφέρουν τις κατάλληλες
αλλαγές στη σωστή κατεύθυνση.
Ειδικότερα η διάσταση της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής είναι κάτι παραπάνω
από μια απλή συμβουλευτική του τύπου «επαγγελματική πληροφόρηση» ή διάγνωση.
Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που η επιτυχία της έγκειται κατά πολύ
στους χειρισμούς ή την προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Σύμβουλος, στις
προσωπικές αξίες που έχει ως άτομο και το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που
έχει γύρω από τη Συμβουλευτική. Το στάδιο πολιτισμικής συνείδησης του
συμβούλου έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο συμβουλευόμενο και παίζει
καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας και
μπορεί να την αυξήσει ή να τη μειώσει, να την επιταχύνει ή να την καθυστερήσει. Η
ανάγκη αυξημένης αυτογνωσίας, ενημερότητας και συνειδητοποίησης των
συμβούλων ως προς τις προσωπικές τους προκαταλήψεις, στερεότυπα, αξίες, εικασίες
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και προσδοκίες σε σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθίσταται επιτακτική,
ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά άτομα πολιτισμικών μειονοτήτων.
Μια Συμβουλευτική που συνειδητά ή ασυνείδητα αγνοεί την πολυεθνικότητα και
πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, αδυνατεί εκ των πραγμάτων να
συμπεριλάβει στη θεωρία, στις υποθέσεις και στις μεθόδους το πολιτισμικό πλαίσιο
των μαθητών των εθνοπολιτισμικών ομάδων και να συμβάλει στην ισότιμη
αντιμετώπιση των πολιτισμών που εκπροσωπούν αυτοί. Μια τέτοια Συμβουλευτική
δεν έχει διαπολιτισμικούς προσανατολισμούς, στοχεύει στην συνέχιση μιας
«μονοπολιτισμικής ταυτότητας» και κινείται στη λογική της Αφομοίωσης
(Παπαχρήστος, 2001).
Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια Συμβουλευτική με διαπολιτισμικά
χαρακτηριστικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω γνωστικών τομέων ή μέσα από
στεγνά μαθήματα διδασκαλίας ή μέσω μιας μεθόδου. Τα άτομα (εκπαιδευτικοί ή
επιμορφωτές), που εμπλέκονται με την διαπολιτισμική συμβουλευτική, θα είναι πιο
αποτελεσματικά στη δουλειά τους, όταν οι ίδιοι έχουν καλλιεργήσει τη διαρκή
δυνατότητα απεγκλωβισμού των από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Κρίβας, 1999 –
Καλατζή - Αζίζι, 1998).
Το σχολείο οφείλει να αναλάβει το ρόλο του παράγοντα κοινωνικοποίησης και
παροχής βοήθειας, να καταστεί χώρος ζωής ώστε να θεραπεύσει τις σύγχρονες
ανάγκες για αποδοχή της διαφορετικότητας. Η προώθηση ενεργειών συμβουλευτικής
και καθοδήγησης που απευθύνονται σε μειονοτικές ομάδες, ομάδες μεταναστών με
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, στοχεύει στην εξομάλυνση ενδεχόμενων
κοινωνικών συγκρούσεων, στην ισχυροποίηση της οικονομίας και στον σεβασμό της
οποιασδήποτε διαφορετικότητας.
Ως φορέας αγωγής και μάθησης, το σχολείο οφείλει να προάγει την ολόπλευρη
ανάπτυξη των μαθητών με σεβασμό στις ατομικές τους διαφορές. Στο πλαίσιο των
σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να περιέχει
τη διαπολιτισμική διάσταση. Για να ανταποκριθεί το σχολείο στο νέο διευρυμένο
ρόλο του, που δεν θα περιορίζεται στην παροχή γνώσεων αλλά θα επεκτείνεται και
στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών,
επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να αναλάβει και υποχρεώσεις συμβουλευτικής στο χώρο
του σχολείου. Η παιδαγωγική πράξη συνίσταται από τη διδασκαλία, την αγωγή, την
αξιολόγηση και τη συμβουλευτική. Οι λειτουργίες αυτές έχουν μεταξύ τους μια
σχέση αλληλεξάρτησης και συμβάλλουν, η καθεμιά με το δικό της τρόπο και όλες
μαζί, στη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός δε διδάσκει μόνο αλλά συντονίζει τη μάθηση του
μαθητή, είναι συμπαραστάτης του στην καθημερινή πραγματικότητα.
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Εφαρμογή ενός ιδιότυπου μοντέλου μαθήματος
Κηπουρίδου Ξανθίππη
Εκπαιδευτικός
xanthikip@hotmail.com
Περίληψη
Η εισήγηση αφορά την εφαρμογή ενός ιδιότυπου μοντέλου μαθήματος που
αναπτύξαμε με ένα μαθητή μου που δε γνώριζε καθόλου ελληνικά με αποτέλεσμα να
είναι περιθωριοποιημένος στο σχολείο. Ακόμη αφορά τους κώδικες που
αναπτύχθηκαν μεταξύ μας και τη δύναμη της προσωπικής επαφής που εκμηδένισε
την απόσταση ανάμεσα στις διαφορετικές γλώσσες. Εφαρμόσαμε αλληλοδιδακτικό
πρόγραμμα με εναλλασσόμενους ρόλους μαθητή και δασκάλου, όπου εκείνος μου
μάθαινε λέξεις στη δική του γλώσσα κι εγώ του μάθαινα τις ίδιες λέξεις στα
ελληνικά. Αποδείχτηκε πολύ αποδοτικό καθώς ο μαθητής είχε την ευκαιρία να
χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα του και να δομεί την καινούργια γλώσσα με βάση
αυτήν που ήδη γνώριζε καλά.
Abstract
This discourse refers to the implementation of a program that was unfolded between
me and one of my students who did not speak Greek and was socially isolated. It
shows the power of personal contact that annihilates the distance between different
languages. We implemented a mutual learning program with alternating roles: he
taught me words in his language and I taught him the same words in Greek. It turned
out to be really efficient since he had the chance to talk in his native language, feel
proud about it and learn the new language in relation to it.
Εισήγηση
Η εισήγηση αυτή αφορά τη διδακτική εμπειρία που είχα ως πρωτοπροσληφθείσα
δασκάλα με ένα μαθητή από την Αλβανία που δε γνώριζε καθόλου Ελληνικά. Το
πρόγραμα υλοποιήθηκε σε ένα χωριό της Λέσβου το οποίο είχε αρκετά μεγάλο
ποσοστό μαθητών Αλβανικής καταγωγής, οι περισσότεροι γεννημένοι στο νησί και
απομακρυσμένοι από την εθνοτική τους ταυτότητα.
Ο Αβντούλ ήρθε στο σχολείο στα μέσα του Νοέμβρη, έκλαιγε όλη μέρα και τα
παιδιά τον κορόιδευαν. Συκέντρωνε πολλούς επιβαρυντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ γηγενών κι αλλοδαπών μαθητών όπως
τους έχει προσδιορίσει ο Μπίκος (2004): πλήρη αδυναμία χρήσης της γλώσσας,
προχωρημένη ηλικία ένταξης στο ελληνικό σχολείο(12 ετών) και μικρή διάρκεια
παραμονής στην Ελλάδα. Μου είπαν πως θα του έκανα ενισχυτική διδασκαλία δυο
φορές την εβδομάδα και χάρηκα γιατί θα είχαμε την ευκαιρία της πρόσωπο με
πρόσωπο ιδιωτικής επαφής μακριά από τις περισπάσεις των υπολοίπων. Ξέραμε πως
τον πρώτο μήνα της σχολικής χρονιάς είχε παρακολουθήσει σε άλλο σχολείο κι από
το διευθυντή του πληροφορηθήκαμε ότι είχε υπάρξει θύμα συχνού ξυλοδαρμού από
συμμαθητές του λόγω της διαφορετικής του καταγωγής και της αδυναμίας του να
μιλήσει ελληνικά.
Δεν ήξερα πολλά για τα μειονοτικά θέματα αλλά αντιλήφθηκα τον κίνδυνο
του να μάθει τα ελληνικά εις βάρος της δικής του γλώσσας, εξορίζοντας τα αλβανικά
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λόγω της πίεσης της μαθητικής ομάδας και της βίας που είχε υποστεί. Έπρεπε να
αξιοποιηθεί το «πολιτισμικό του κεφάλαιο», όπως έχει επισημάνει και η Κεσίδου,
(2007) τόσο για λόγους ασφάλειας και ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης όσο και
για να του δοθεί η δυνατότητα δόμησης της μάθησης πάνω στο δικό του υπόβαθρο.Ο
στόχος λοιπόν δεν ήταν απλά να μάθει τα ελληνικά αλλά να αντιληφθεί τον
πολιτισμικό του πλούτο,να εκτιμήσει την ιδιαίτερή του ταυτότητα και να μάθει τη
δεύτερη γλώσσα σε συνάρτηση και συνδιαλλαγή με τη μητρική του. Έπρεπε να
αισθανθεί όμορφα, να εκλάβει ως πλεονέκτημα αυτό που οι άλλοι του προσάπτανε ως
μειονέκτημα υπονομεύοντας την αυτοεικόνα του, δηλαδή την καταγωγή του.
Ξεκίνησα από το πιο απλό: να τον χαιρετάω κάθε πρωί στη γλώσσα του:
miremengesi! Έμαθα μέσω ίντερνετ και μέσω γνωστών κάποιες απλές φράσεις στα
αλβανικά, στο άκουσμά τους και μόνο τον είδα να χαλαρώνει και να ηρεμεί..
Εμπνεύστηκα από τη μεγάλη ανταπόκριση αυτής της πρακτικής κι επηρεάστηκα από
την «προβληματίζουσα εκπαίδευση» του Φρέιρε (1977), η οποία αντί να διχοτομεί
τους δύο πόλους της εκπαίδευσης, τους μετατρέπει σε αμφιτροφοδοτούμενους και
αλληλοενισχυόμενους πομπούς-δέκτες γνώσης όπου ο παιδαγωγός εξελίσσει την
σκέψη του μέσα από τις σκέψεις των μαθητών του. Έτσι σκέφτηκα να δομήσουμε το
μάθημά μας σε ένα μοντέλο συνδιαλλαγής μεταξύ των γλωσσών και να ενισχύσω
την καταρρακωμένη του αυτοπεπoίθηση αναθέτοντάς του να μου μάθει αυτός τη
γλώσσα του.
Σε ένα τετράδιο άρχισα να κάνω ζωγραφιές από καθημερινά αντικείμενα και
μορφές, εκμεταλλευόμενη την ευφυία της εικόνας σύμφωνα με τη θεωρια του
Gardner (1985). Έτσι λοιπόν, εκείνος μου μάθαινε την ονομασία τους στα αλβανικά
κι εγώ στα Ελληνικά. Αυτή η ιδέα της ανταλλαγής και του κοινού στόχου του χάρισε
αυτοπεποίθηση . Τον βοηθούσε πολύ η χρήση της μητρικής του και η δόμηση της
νέας γλώσσας με βάση τη γλώσσα που γνώριζε ήδη καλά. Η μάθηση είχε γίνει
παιχνίδι καθώς εγώ κρατούσα μεν το ρόλο του οργανωτή αλλά οι ρόλοι πομπού και
δέκτη ήταν εναλασσόμενοι και δεν υπήρχε το άγχος της εξέτασης. Το γεγονός ότι
μάθαινα τη γλώσσα του, που οι άλλοι υποτιμούσαν λειτούργησε σαν προστατευτική
ασπίδα γι`αυτόν κι αισθανόταν κι ικανοποίηση που με διδάσκει ο ίδιος. Μεγάλη ήταν
κι η χαρά του όποτε συναντούσαμε λέξεις κοινές ή παρόμοιες ηχητικά ανάμεσα στις
δυο γλώσσες (όπως το λιβάδι ή το κρεββάτι) που με πρωτοβουλία του
συγκεντρώναμε σε ένα πίνακα.
Καταφέραμε έτσι να αναπλαισιώσουμε τη δύσκολη κατάσταση,
αναδεικνύοντας μια άλλη οπτική της δίγλωσσης πραγματικότητας του, που είχε
δημιουργηθεί λόγω της εσωτερικευμένης επιπολιτιστικής πίεσης . Η αναπλαισίωση
είχε, όπως έχει τονιστεί κι από τις Δημητριάδου&Ευσταθίου(2008) ,άμεσες
επιπτώσεις και στις διαπροσωπικές του σχέσεις.Άρχισε να δείχνει το τετράδιο στους
συμμαθητές του και να προσπαθεί να τους εξηγήσει πως η δασκάλα μαθαίνει
αλβανικά. Ήταν ο τρόπος που διάλεξε προκειμένου
να ‘απολογηθεί’ για
τηνκαταγωγή του, γνωρίζοντας πως πλέον έχει ένα σύμμαχο. Σύντομα άρχισαν να με
προσεγγίζουν και να μου μιλάνε για τις εμπειρίες τους δίγλωσσοι μαθητές από
διάφορες τάξεις, οι οποίοι προηγουμένως δεν αναφερόντουσαν στην καταγωγή τους, .
Με ρωτούσαν ποιές λέξεις γνώριζα και μου μαθαίναν καινούργιες. Έτσι ο Αβντούλ
άρχισε να αποκτά κάποιες παρέες και έπαψε να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του
σχολείου.
Προχωρούσε φυσικά πιο γρήγορα απο μένα, εκείνος έφτιαχνε ολόκληρες
προτάσεις στα ελληνικά ενώ εγώ απλά λέξεις στη γλώσσα του. Αλλά η βεβαιότητα
και μόνο πως η σχέση μας ήταν αμφίδρομη τον γέμιζε δύναμη κι αισιοδοξία. Από τις
24 διδακτικές ώρες της εβδομάδας αυτές οι 2 ήταν νομίζω και για τους δυο μας οι
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καλύτερες. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο καθώς είχαμε αναπτύξει έναν ολόδικό μας
κώδικα επικοινωνίας που δανειζόταν στοιχεία και απ’ τις δυο γλώσσες παράλληλα με
κινήσεις και νοήματα.
Προσπαθούσα να δρώ ως συμμετοχικός ερευνητής ανιχνεύοντας τα
ενδιαφέροντα του ώστε το μάθημα να διαπνέεται από παιδοκεντρικές μεθόδους,
ευελιξία και παιγνιώδη χαρακτήρα όπως έχει επισημάνει και ο Νικολάου (2005).
Βρήκα ένα βιβλίο με ελληνοαλβανικούς διαλόγους που τον ενθουσίασε και
μπορέσαμε έτσι να προχωρήσουμε σε πιο σύνθετες κειμενικές δομές και να
προσεγγίσουμε παρέα μεγαλύτερα κείμενα. Παράλληλα ασχοληθήκαμε και με τα
παραμύθια. Οι εικόνες του προσέλκυαν το ενδιαφέρον και τον βοηθούσαν στην
κατανόηση του νοήματος ακόμα κι όταν υπήρχαν άγνωστα στοιχεία. Ταυτόχρονα μου
διηγούνταν και παραμύθια από τη δική του χώρα. Στα μαθηματικά επίσης
παρατήρησα πως κάποιες φορές που δυσκολευόταν, όταν του εκφωνούσα τους
αριθμούς στα αλβανικά έπαιρνε ώθηση και συνέχιζε την επίλυση κάνοντας με να
καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο συναισθηματικός παράγοντας στη μάθηση.
Η εμπειρία αυτή τροφοδότησε και τη σχέση μου με τους υπόλοιπους
αλλοδαπούς μαθητές μου, άρχισα να χρησιμοποιώ τα λίγα αλβανικά που έμαθα για να
τους ενθαρρύνω σε στιγμές που δυσκολεύονταν αλλά και για να τους επαινέσω. Τα
αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και τα παιδιά φαινόταν απελευθερωμένα που
η χρήση της μητρικής τους γλώσσας δεν προκαλούσε επιπλήξεις αλλά αντίθετα ήταν
θεμιτή. Παράλληλα το αντιλαμβάνονταν ως ένα κοινό στοιχείο που μας έδενε μεταξύ
μας. Αντίστοιχα σιγά σιγά συνειδητοποιούσα την απομάκρυνση των βιβλίων από τη
ζωή των παιδιών αλλά και το πόσο αποπλαισιωμένη είναι η γνώση που αυτά
προσφέρουν και προσπαθούσα να τα συνδέσω με τα βιώματα των παιδιών.
Προχώρησα σύμφωνα και πάλι με τη θεωρία του Φρέιρε (1977) ψάχνοντας
θέματα στα οποία οι μαθητές θα βρίσκουν τον εαυτό τους καθώς θα προέρχονται από
τους ίδιους. Αντικαταστήσαμε τα πρότζεκ, που προτείνονται από τα βιβλία, για τις
Ευρωπαϊκές χώρες, με πρότζεκτ για τις χώρες καταγωγής των παιδιών τα οποία
ανέσυραν αναμνήσεις και είχαν πιο ζωντανό, βιωματικό αποτέλεσμα. Καταρτήσαμε
και για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής χάρτες με το ιστορικό μετακινήσεων της
οικογένειάς τους και διαφάνηκε ότι ακόμα και μέσα στην ίδια τη χώρα η εσωτερική
μετανάστευση ήταν έντονη και συχνή.
Στο τέλος της χρονιάς του χάρισα το βιβλίο με τους διαλόγους, αν και τα
ελληνικά του ήταν ήδη πολύ καλά κι ο ίδιος πιο χαμογελαστός και σίγουρος.
Ταυτόχρονα κι εγώ έμαθα ακόμα πιο πολλά, από τότε φροντίζω να δίνω χώρο στα
παιδιά να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην τάξη και να εντάσσω πιο
έντονα το βιωματικό στοιχείο, τα αποτελέσματα είναι πάντα ενθαρρυντικά.
Κατάλαβα ότι δε χρειάζεται να ξέρει κανείς άπταιστα τη γλώσσα των μαθητών του,
απλά να έχει θέληση, να δείχνει ότι την εκτιμάει και να τονίζει στα παιδιά ότι η
διγλωσσία είναι πλούτος.
Η εκμάθηση των αλβανικών συνεχίζεται για μένα και μου αρέσει να συζητάω
για την πρόοδο μου με τους μαθητές μου και να τους συμβουλεύομαι. Φέτος που έχω
μαθητές κι από άλλες χώρες, παρότι δεν μπορώ να εμβαθύνω και σε αυτές εξίσου,
ζητάω από τα παιδιά να μου μάθουν χρήσιμες φράσεις και κάνω χρήση τους μέσα
στην τάξη. Πάντα η τεχνική αυτή συμβάλλει στο δέσιμο της ομάδας και την ενίσχυση
της αυτοεικόνας των παιδιών. Όσο για τον Αβντούλ, δυστυχώς φέτος αλλάξαμε και
αυτός και εγώ σχολείο κι ενώ τον ψάχνω δεν έχουμε καταφέρει να ανταμωθούμε.
Ξέρω όμως πως θα ξανασυναντηθούμε: θα του πω miremengesi και θα μου πει
καλημέρα!
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Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση:
Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας
μέσω Θεατροπαιδαγωγικής
Αντώνης Λενακάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή
alen@auth.gr

Περίληψη
Είναι δυνατή η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και επικοινωνία μόνο μέσω των
γνώσεων που θα κατακτήσουμε για τον άλλο πολιτισμό; Με ποιους τρόπους θα
μπορέσει να γίνει πράξη το μοντέλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, όπου μια σειρά
παραγόντων δημιουργούν εμπλοκές και οι επαφές μεταξύ ατόμων που εκπροσωπούν
διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα συνοδεύονται συχνά από προκατάληψη και φόβο
για το ξένο;
Σκοπός του μελετήματος είναι να καταδειχτεί πως η Θεατροπαιδαγωγική εξασφαλίζει
ένα γόνιμο και εξαιρετικό πλαίσιο μάθησης βασισμένο στις αρχές της
διαπολιτισμικότητας, όπου η «γλώσσα» του άλλου αντιμετωπίζεται ως πρόκληση και
εμπλουτισμός, και η διερεύνησή της με θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ανοίγει
δρόμους διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας.
Abstract
Could intercultural empathy and communication be attained merely through the
accumulation of knowledge of another civilization? How could we achieve the
realization of the model of an intercultural dialogue where a range of factors is
involved, and where communications among representatives of different cultural
models are often accompanied by prejudice and fear for the unfamiliar and strange?
The purpose of this study is to designate that Drama and Theatre–Pedagogy is capable
to ensure an adequate frame for intercultural learning where the “language” of the
other is regarded as a challenge as well as an enrichment, and where the investigation
of such a language with drama and theatre-pedagogic practices is capable to open
novel ways of intercultural encounter and communication.
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ως απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα
Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας 26 σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δημιουργήσει
νέα δεδομένα αλλά και νέα ζητούμενα στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών. Η
σύγχρονη διεθνής μετανάστευση ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, που
διαμορφώνει συχνά πλαίσιο χειραγώγησης όχι μόνο των οικονομικών αλλά και των
πολιτισμικών εκφάνσεων της εκάστοτε κοινωνίας 27, καθιστά όλο και περισσότερο
αναγκαία τη διαπολιτισμική μόρφωση, η οποία λαμβάνει τώρα διαστάσεις γενικής,
Σύμφωνα με τον Taylor (1993), πολυπολιτισμική χαρακτηρίζεται μια κοινωνία, «εφόσον
περιλαμβάνει στους κόλπους της περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες που θέλουν να
επιβιώσουν» (ό.π.: 53).
27
Πρβλ. Τσιάκαλος 2000∙ Χατζηνικολάου 2007.
26

114

πολιτικής αλλά και επαγγελματικής μόρφωσης. Ειδικότερα, στην ελληνική
εκπαίδευση, ο μαθητικός πληθυσμός σε αρκετές σχολικές μονάδες δεν είναι πλέον
πολιτισμικά ομοιογενής 28. Στο μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν
στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να προστεθούν και οι παλιννοστούντες ομογενείς.
Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά αποτελούν ένα πολιτισμικά και γλωσσικά σύνθετο
μωσαϊκό, το οποίο λειτουργεί αντιφατικά σε μια μονοπολιτισμική και μονογλωσσική
εκπαιδευτική στρατηγική. Παρόλο που θεωρούμε πως δεν υπάρχει μονοπολιτισμική
κοινωνία, η μονοπολιτισμικότητα ως θεωρία και πράξη ήταν πάντα μια διαδικασία
ελέγχου και χειραγώγησης της κοινωνίας.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη στο χρόνο των παιδαγωγικών προσεγγίσεων
που διαπραγματεύονται ζητήματα μάθησης άλλων πολιτισμών στα ευρωπαϊκά
κράτη 29 αλλά και αλλού 30, τονίζεται τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για
διαπολιτισμική μάθηση ως μέρος της γενικής μόρφωσης. Η διαπολιτισμική
προσέγγιση αφουγκράζεται τον παλμό της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και προτείνει
τρόπους και διαδικασίες ισότιμης αντιμετώπισης και δημιουργικής συνύπαρξης των
πολιτισμών. Η ίδια, ως παιδαγωγική αρχή, δεν εξαντλείται σε έναν πολιτισμικό
πλουραλισμό, όπου ο κάθε πολιτισμός απλά διατηρείται και υπάρχει, αλλά διερευνά
διαύλους επικοινωνίας και τόπους συνάντησης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών
πολιτισμικών ρεπερτορίων, στη βάση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ερευνητές που
παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις στον τομέα της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
και εμπλουτίζουν με τις μελέτες τους την ελληνική βιβλιογραφία 31. Αντικείμενο της
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής είναι «η αγωγή και η εκπαίδευση εν γένει σε
καταστάσεις συνάντησης και αλληλεπίδρασης πολιτισμών» και αφορά την «αγωγή
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής από 24-3-2006, οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν τη
σχολική χρονιά 2005-2006 το 6,8% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και αριθμούν 108.000 παιδιά
στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας, ενώ μέσα σε δύο χρόνια
το ποσοστό τους στα ελληνικά σχολεία αυξήθηκε. Τη σχολική χρονιά 2003-2004 οι αλλοδαποί
αριθμούσαν 98.241 μαθητές, ενώ πριν από μία δεκαετία, αριθμούσαν 8.455 μαθητές και μόλις το 0,6%
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού.
(πρβλ. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_24/03/2006_178472).
29
Στη Γερμανία π.χ. η παιδαγωγική συζήτηση για ζητήματα που προέκυψαν από τη μετανάστευση
εξελίσσεται, σύμφωνα με το Nieke (2000), σε πέντε φάσεις: 1. Παιδιά μεταναστών σε γερμανικά
σχολεία: «Παιδαγωγική της μετανάστευσης» ως έκτακτη λύση. 2. Κριτική στην «Παιδαγωγική της
μετανάστευσης». 3. Συνέπειες της ασκούμενης κριτικής: διαφοροποίηση της Ενισχυτικής
Παιδαγωγικής από τη Διαπολιτισμική Αγωγή. 4. Διεύρυνση της εικόνας για τις εθνικές μειονότητες και
5. Διαπολιτισμική αγωγή και μόρφωση ως μέρος της γενικής μόρφωσης (ό.π.: 14κ.εξ.).
30
Η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. είναι κράτη που έχουν αντιμετωπίσει από πολύ νωρίς τα
θέματα της μετανάστευσης και οι παιδαγωγικές απόψεις που διατυπώθηκαν έγκαιρα αποτελούν γόνιμο
πεδίο αναφοράς των σύγχρονων συζητήσεων για τα θέματα της πολυπολιτισμικότητας (βλ. π.χ. το
συλλογικό τόμο των Modgil et al. 1997).
31
Ενδεικτικά αναφέρουμε, εκτός από τη Γενική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ (http://isocrates.minedu.gov.gr) και το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (http://www.ipode.gr), τις δράσεις και τις δημοσιεύσεις δύο
πανεπιστημιακών φορέων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών
και
Μεταναστευτικών
Μελετών
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
του
Πανεπιστημίου
Κρήτης
(http://ediamme.edc.uoc.gr) και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του
Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.inpatra.gr/kedek/). Ειδικότερα, σε θέματα διγλωσσίας και
πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση και την κοινωνία βλ. τις δράσεις της ομάδας Πολύδρομο
(www.polydromo.gr). Επίσης, πρβλ. για τα ίδια θέματα τις αντιπροσωπευτικές μελέτες των:
Δαμανάκης 2004∙ Γεωργογιάννης 1995∙ Γκόβαρης 2004∙ Μάρκου 1995∙ Νικολάου 2000∙ Σκούρτου
1997∙ Τσιούμης 2003 και Συρρή 2011.
28
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και την εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των ομάδων που εκπροσωπούνται σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία»32.
Κεντρικό ρόλο στις παιδαγωγικές συζητήσεις καταλαμβάνει πλέον ο όρος της
διαπολιτισμικής δεξιότητας 33, της επιτυχούς δηλ. αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε
ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Στόχος μιας
διαπολιτισμικής μάθησης είναι αφενός η συνειδητοποίηση του προσωπικού
πολιτισμού και μια συστηματική εξέταση του πολιτισμικού ρεπερτορίου του
γηγενούς, αφετέρου η αξιοποίηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και διαφοράς με
σκοπό τον εμπλουτισμό όλων των μερών μέσω εμπειριών και διαδικασιών
ανταλλαγής και συμβίωσης με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.
Η διαπολιτισμική μάθηση έχει την αφετηρία της στον τρόπο που
αντιλαμβάνεται κάποιος το δικό του πολιτισμικό ρεπερτόριο. Μέσω διαδικασιών
αποστασιοποίησης και αμφισβήτησης ενός μονοπολιτισμικά οικειοποιημένου τρόπου
κατανόησης 34, η προσωπική ματιά διευρύνεται και εμπλουτίζεται με τη ματιά του
άλλου πολιτισμού.
Κατανόηση ως το πρώτο στάδιο διαπολιτισμικής μάθησης
σημαίνει, σύμφωνα με τον Auernheimer (1998), αναγνώριση των άλλων συστημάτων
προσανατολισμού και των άλλων αναγνωστικών μηχανισμών. Αυτό προϋποθέτει μια
στάση δυσπιστίας απέναντι στα προσωπικά αντιληπτικά και αξιολογικά σχήματα.
Αρχικός στόχος, έτσι, της διαπολιτισμικής συνάντησης είναι η αποξένωση από τον
προσωπικό πολιτισμό. Η αντίληψη, στη συνέχεια, απαιτεί εκτός από την κριτική
αποστασιοποίηση από τον προσωπικό πολιτισμό, και την αναγνώριση ή την
ικανότητα ενσυναίσθησης, δηλ. την ικανότητα ερμηνείας των πράξεων του άλλου στα
πλαίσια της δικής του αντίληψης περί αξιών, των δικών του συνθηκών ζωής και των
δικών του ιστορικών εμπειριών. Η συνεννόηση, τέλος, παραπέμπει στο
διαπολιτισμικό διάλογο και προϋποθέτει την αναγνώριση της διαφορετικότητας και
την αντίληψη για τον άλλο πολιτισμό, ενώ αποτελεί τον πιο απαιτητικό παιδαγωγικό
στόχο (ό.π.: 23κ.επ.).
Στο διαπολιτισμικό διάλογο αλλά και σε κάθε διάλογο μεταξύ ανθρώπων, η
έννοια της γλώσσας και του λόγου αποκτά νέες διαστάσεις. Στη διαπροσωπική
επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων του ίδιου ή διαφορετικών
πολιτισμών, τα πρόσωπα συλλαμβάνουν τη σημασία μιας επικοινωνιακής πράξης όχι
μόνο από τα καθαρά γλωσσικά (συντακτικά και σημασιολογικά) ή εξωγλωσσικά
στοιχεία που την συνοδεύουν, αλλά και από την αντίληψη της κατάστασης ή του
πλαισίου στην οποία επισυμβαίνει η επικοινωνιακή πράξη 35. Η στροφή της
σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας στον κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα της
μάθησης έχει δημιουργήσει νέα πεδία εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αντίστοιχες
Διδακτικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως μια κοινωνιο-γνωσιακή,
πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία 36. Η συνέργεια διαφορετικών
επιστημονικών τομέων, η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και ο γόνιμος και

Δαμανάκης 2002: 7. Βλ. επίσης για τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στην Ελλάδα: Πρακτικά ζητήματα
και θεωρητικά ζητούμενα το θεματικό τεύχος 4/2002 του Επιστήμες Αγωγής.
33
Πρβλ. π.χ. Auernheimer 1995∙ Grosch & Leenen 1998∙ Γκόβαρης 2005.
34
Ο Parekh (1997: 52) υποστηρίζει πως με μια μονοπολιτισμική εκπαίδευση περιορίζεται η κριτική
ικανότητα του ατόμου, φθίνει το ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς και είναι δυνατό να αναπτυχθεί
μια αλαζονική στάση απέναντι στον άλλο πολιτισμό, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε ρατσιστική.
35
Βλ. π.χ. Holzbrecher 1997∙ Otten & Treuheit 1994∙ Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 1998∙ Πουρκός 1997 και
Πουρκός & Κατσαρού 2011.
36
Για τη μάθηση π.χ. του γραπτού λόγου ως «μια κοινωνικοπολιτισμικά δομούμενη και ιστορικά
τοποθετημένη επικοινωνιακή πράξη» βλ. τις μελέτες των: Κωστούλη 2009, Τσοκαλίδου &
Χατζησαββίδης 2008 και Σπαντιδάκης 2010.
32
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δημιουργικός διάλογος μεταξύ διαφορετικών θεωρήσεων τείνει να διακρίνει κάθε
σύγχρονη προσέγγιση για την αγωγή και την παιδεία.
Διαπολιτισμικότητα στο θέατρο και τη θεατροπαιδαγωγική
Στο εξής θα ήθελα να εστιάσω τους προβολείς του κειμένου μου στο επίκαιρο θέμα
της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, και στους
τρόπους που το θέατρο αντιλαμβάνεται το διαφορετικό και το ξένο. Κατά τη
διερεύνηση αυτή ενδιαφέρουν η φύση, οι διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά ενός
θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου και η μορφοπαιδευτική επίδραση που οι
θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ασκούν στο παιδί/ενήλικα παίχτη. Η ίδια προσέγγιση
μπορεί να δώσει μια ικανή απάντηση στο κρίσιμο και συχνό φαινόμενο που λαμβάνει
χώρα κατά τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμικών ρεπερτορίων στον ίδιο χώρο
και χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός ρατσισμός και αποκλεισμός, εθνοκεντρισμός και
ξενοφοβία 37. Το επίκεντρο της ίδιας διερεύνησης είναι η εκπαίδευση και δη η
ελληνική 38, και επιδιώκεται να διερευνηθεί το ερώτημα πώς η Θεατροπαιδαγωγική
μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση της διαπολιτισμικότητας στο ελληνικό
πολυπολιτισμικό σχολείο.
Ένας από τους πολλούς ευφάνταστους και αποκαλυπτικούς μονο/δια-λόγους των
μαυρόασπρων αγελάδων στο Άλκηστις 2008: 90

Πρβλ. π.χ. Βούρη 1992∙ Γκότοβος 2002∙ Βεντούρα 2004∙ Γκόβαρης 2005.
Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την αρχαιοελληνική παράδοση για τη φιλοξενία των ξένων, και στο
σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: Τους ξένους
προστάτευαν ο Ξένιος Δίας και η Αθηνά η Ξενία, όπως και οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης.
Τα έθιμα της φιλοξενίας προέβλεπαν περιποίηση (φαγητό, πιοτό και διαμονή) και η παράβασή της
εθεωρείτο αμάρτημα προς τους θεούς. Ορισμένα παραδείγματα φιλοξενίας είναι του Μέντορα
(Αθηνάς) από τον Τηλέμαχο, του Τηλέμαχου από το Νέστορα στην Πύλο και τον Μενέλαο στη
Σπάρτη, του Οδυσσέα από τον Αλκίνοο στη Φαιακία και από τον Ευρύμαχο στην Ιθάκη (βλ. π.χ.
Κακριδής 1986).
37
38
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Σύγχρονες τάσεις στο θέατρο
Ήδη από τη δεκαετία του ’60 παρατηρείται μια διεύρυνση της θεατρολογικής έρευνας
από τον κειμενοκεντρικό χαρακτήρα του είδους (θέατρο ως κείμενο) στον
μεταδραματικό 39 (post-dramatisch), από τη σημειωτική 40 στην παραστασιακή 41 του
λειτουργία (performativ) και από το θεατρικό συγγραφέα στο σκηνοθέτη, τον
ηθοποιό και το θεατή. Την ώθηση γι’ αυτήν τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος θα
πρέπει να αναζητήσουμε στα καλλιτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν και στις άλλες
μορφές τέχνης 42 στις αρχές του 20ού αι., τα οποία ο θεατρολογικός φακός
Με τον όρο «μεταδραματικό θέατρο», τον οποίο εισήγαγε ο Γερμανός θεατρολόγος Hans-Thies
Lehmann, σηματοδοτείται μια διαφορετική αντίληψη για το θέατρο, με στόχο το τελευταίο να
ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τη φύση του σύγχρονου θεατή. Σύμφωνα με την ίδια οπτική,
το θέατρο προσεγγίζεται όχι μόνο με βάση τον κειμενοκεντρικό/λογοτεχνικό του χαρακτήρα
(Textualität) αλλά κυρίως με βάση τα παραστασιακά του συστατικά (Performativität): Το σώμα του
ηθοποιού στο χώρο, τα σκηνικά αντικείμενα, οι ήχοι, τα χρησιμοποιούμενα οπτικά, ακουστικά και
οσφρητικά ερεθίσματα έχουν τη δική τους δυναμική και συμβάλλουν πολυμορφικά στην αισθητική
πρόσληψη του παριστάμενου από το θεατή. Τον ιδεολογικό/πολιτικό χαρακτήρα του θεάτρου δεν τον
αναζητούμε πλέον μόνο στο δραματικό λόγο αλλά και στη μορφοπλαστική του ικανότητα, στην
παράστασή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετατόπισης ως προσπάθεια γεφύρωσης
μεταξύ πραγματικού και δραματικού είναι η αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων (π.χ. οδηγίες χρήσης
συσκευών, εμπορικές επιστολές), η παρουσία ζώων στη σκηνή, η χρήση πραγματικών χώρων ως
σκηνικών χώρων (π.χ. εργοστάσια, σοκάκια) (Βλ. Lehmann 1999).
40
Βλ. Fischer-Lichte 1983. Η σημειωτική προσέγγιση (της παράστασης και του δραματικού κειμένου)
καθιστά το θέατρο ως ένα χωρο-χρόνο απεριόριστων και ποικίλων νοηματοδοτήσεων. Η σχέση του
θεατρικού σημείου (π.χ. αντικείμενα, λέξεις, κινήσεις, σώμα ηθοποιών) με την πραγματικότητα δεν
είναι αναλογική αλλά δυναμική: Από τη στιγμή που π.χ. ένα τριαντάφυλλο γίνεται μέρος της
παράστασης, μόνο τυπικά μοιάζει με το γνωστό μας λουλούδι χωρίς κυριολεκτική αναφορά στην
πραγματικότητα, και μετατρέπεται σε εικόνα/έννοια, που αναγιγνώσκεται στη σχέση του με τα άλλα
σκηνικά συμφραζόμενα. Η μεταμόρφωση όμως των αντικειμένων, των ανθρώπων και της δράσης τους
σε σημείων πάνω στη σκηνή και η συνακόλουθη ερμηνεία τους σε ένα επίπεδο θεατρικής πράξης,
οδήγησε, σύμφωνα με τον Πατσαλίδη (1997) στην αφενός λογική διάκριση πράξης/παράστασης
(σημείωσης) αλλά και στην ταυτόχρονη οικοδόμηση ενός «φανταστικού θεάτρου», «με σαφείς
διαχωριστικές λωρίδες ανάμεσα στο θέατρο και την πραγματικότητα, την αισθητική και την κοινωνική
πράξη, την τέχνη και την ιδεολογία» (ό.π.: 274). Η κριτική που ασκήθηκε στο σημειωτικό μοντέλο
είναι κατά πόσο το ίδιο δύναται, μέσα από μια τυποποιημένη κατανόηση του σημείου να μην
φυλακίσει «το ελεύθερο παιχνίδι των σκηνικών σημείων, την ‘οργασμική τους δραστηριότητα’» (ό.π.:
273). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, πάντως, οι μελέτες που αξιοποιούν το σημειωτικό μοντέλο στη
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή και σαφή γλώσσα
επικοινωνίας και κατανόησης πάνω στα φυσικά φαινόμενα (βλ. π.χ. Pantidos et al. 2008).
41
Βλ. Fischer-Lichte 2004.
42
Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. εμφανίζονται ομάδες καλλιτεχνών και ποιητών (βλ. τα
κινήματα Avant-garde και Dada), οι οποίοι αμφισβητούν το ακολουθούμενο μέχρι τότε καλλιτεχνικό
και ιδεολογικό status quo (ιεραρχία, οργανωμένη δομή) και αντιπροτείνουν την αντίφαση, το σεβασμό
στο φυσικό συναίσθημα και τον αυθορμητισμό, που επιτρέπει την ποικιλομορφία και τη
διασυνδετικότητα. Η Τέχνη, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ίδιων ρευμάτων, μπορεί να κάνει
χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, να παίρνει, δεν έχει σημασία από πού, τα υλικά της. Η
απροκατάληπτη ποικιλία μέσων αλλά και τεχνικών και η δημιουργική σύνθεσή τους δίνει στην Τέχνη
το χαρακτήρα παιχνιδιού. Το παιχνίδι αντιτίθεται στη σοβαρότητα της ωφελιμιστικής πράξης, είναι μια
πράξη ελευθερίας, η οποία συνιστά το ύψιστο των αγαθών. Η άποψη αυτή για την Τέχνη ως παιχνίδι
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει ο καθένας να ερμηνεύσει το περιβάλλον του και να
πειραματιστεί αισθητικά, δηλ. ελεύθερα, με τα πράγματα που το αποτελούν, παρεκτρέποντάς τα από
τον ωφελιμιστικό σκοπό που αποδίδει σ’ αυτά μια ωφελιμιστική κοινωνία (πρβλ. π.χ. την Κρήνη του
Marcel Duchamp – αναποδογυρισμένη λεκάνη ουρητηρίου - ή τη Συμπαθητική μελάνη του Kurt
Schwitters – κολάζ με πεταμένα εισιτήρια λεωφορείων, κομμάτια από εφημερίδες, κουρέλια και άλλα
ψιλοπράγματα) (Πρβλ. Αργκάν 2006). Η ίδια προσέγγιση της Τέχνης και του θεάτρου ως παιχνιδιού
39
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παρακολουθεί συστηματικά από τη δεκαετία του 1960. Το σώμα και η γλώσσα του
ηθοποιού προσεγγίζεται όχι μόνο ως σκηνικό αντικείμενο που φιλοδοξεί την
αποκρυστάλλωση ενός προκατασκευασμένου νοήματος, έτσι όπως συγκροτήθηκε
από το δημιουργό (συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιό), αλλά και ως δομικό υλικό του
σκηνικού χώρου, το οποίο δρομολογεί διαφορετικές σημασιοδοτήσεις και
συμφραζόμενα ανάλογα με το αντιληπτικό ρεπερτόριο και τις ανάγκες του θεατή. Η
πρόσληψη καθίσταται ως μια δημιουργική διαδικασία και δράση, κατά την οποία ο
ίδιος ο θεατής αποτελεί συστατικό στοιχείο της παράστασης. Παρά την έμμεση
πρόθεση ενός προκατασκευασμένου νοήματος, ο θεατής είναι ελεύθερος να διαβάσει
τα σκηνικά δρώμενα με πολλούς τρόπους και να τα προσλάβει είτε ως κυριολεκτικές
είτε ως μεταφορικές/συμβολικές πράξεις. Με την έννοια αυτή το θέατρο
αντιμετωπίζεται λιγότερο ως τόπος αναπαράστασης ή μίμησης και περισσότερο ως
τόπος συγκρότησης/κατασκευής μιας πραγματικότητας. Το θέατρο, με τη νέα
παραστασιακή του λειτουργία, ολοκληρώνεται ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης
στη σχέση του ηθοποιού και του θεατή την ώρα της παράστασης και
υπερσημειώνονται τα εικαστικά, μουσικά ηδύσματα με στόχο την επικοινωνία. Ο
όρος Performance 43 ως σκηνική δράση με έντονα στοιχεία της καθημερινής ζωής και
πράξης, δημιουργεί ευκαιρίες σκηνικής συνεύρεσης διαφορετικών μορφών
καλλιτεχνικής έκφρασης αφενός, και αφετέρου τόπους σκηνικών μεταφορών και
αναφορών με ποικίλες αφορμίσεις από την καθημερινή ζωή, ώστε τα όρια ανάμεσα
στο παραστασιακό γεγονός και την πραγματικότητα να είναι εμπρόθετα ασαφή. Οι
ίδιες τάσεις στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες τροφοδοτούν νέους τρόπους
παρουσίασης και παράστασης των προσωπικών ιστοριών, στην περίπτωσή μας των
πολυπολιτισμικών ομάδων, όπου η μονοπολιτισμική ματιά πολλαπλασιάζεται,
διευρύνεται και εμπλουτίζεται με τη ματιά του άλλου. Διαφορετικές φόρμες και
εκφραστικά στυλ συνθέτουν ένα πολυπολιτισμικό σύνθετο που σκοπό έχει, με
αισθητικούς κανόνες πια, να συνδράμει στη βαθύτερη έννοια ενός διαπολιτισμικού
διαλόγου και επικοινωνίας.
Το θέατρο ως διαπολιτισμικό φαινόμενο
Το θέατρο – όπως και όλες οι Τέχνες – υπάρχει από τη στιγμή που κοινωνείται στους
αποδέκτες του. Ειδικότερα, το θεατρικό έργο γράφεται και παίζεται για να
διαμεσολαβηθεί ως παράσταση στο κοινό του, ένα κοινό ανομοιογενές,
πολυπολιτισμικό. Αυτή η έννοια της κοινωνίας, της διαμεσολάβησης, η οποία
εμπεριέχει το θεατή ως βασικό συστατικό της έννοιας που μελετάμε, επιβεβαιώνει με
τον πιο άμεσο τρόπο και καθιστά τη μορφή αυτή καλλιτεχνικής έκφρασης ως ένα
σκοπεύει να βάλει το θεατή στη θέση του παίχτη, ενεργοποιώντας έτσι τις προσλαμβάνουσές του ως
συνεργού πλέον των σκηνικών δρώμενων.
43
Στα ελληνικά ως «επιτέλεση» από το ρήμα επιτελώ που σημαίνει ολοκληρώνω, φέρνω σε πέρας. Η
επιτέλεση, ως καλλιτεχνική μορφή που βρίσκει πεδία εφαρμογής σε όλες τις Τέχνες, ‘εκτελείται’
καθώς περιλαμβάνει υλικά, ενεργήματα, κανόνες, κώδικες οι οποίοι μορφοποιούνται ενώ βρίσκονται
σε συνεχή αναθεώρηση και αναπροσδιορισμό. Η επιτέλεση ως «τελετή» και ως προσπάθεια του
καλλιτέχνη να δράσει στον ίδιο χωρο-χρόνο με το κοινό του, να συνομιλήσει, να ανταλλάξει ενέργεια
ή να δημιουργήσει καθρέφτες με τον ίδιο και το κοινό, είναι σύμφωνα με τον ποιητή και εικαστικό
καλλιτέχνη Δημοσθένη Αγραφιώτη (2010) «μια προσπάθεια αναγέννησης του πρωτογονικού, του
πρωταρχικού και του αρχέτυπου» (ό.π.: 15κ.επ.). Η ιδιοτυπία της επιτέλεσης, σύμφωνα με τον ίδιο
καλλιτέχνη, είναι «η ποικιλία καταγωγής των καλλιτεχνών (ποιητές, ζωγράφοι, χορευτές, ηθοποιοί,
γλύπτες, μουσικοί…), η μονιμότητα ή μη της πρακτικής από μέρους τους, η κινητοποίηση υλικών ή
άυλων μέσων, η χρήση ή μη των νέων τεχνολογιών, η αναζήτηση τόπων-περιοχών πέρα από τους
καθιερωμένους και γενικότερα η ανατροπή των κανόνων και η εφήμερη ανασύνθεση του
κομματιασμένου σώματος της ‘τέχνης’» (ό.π.: 17).
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κατεξοχήν διαπολιτισμικό φαινόμενο. Ο πολυπολιτισμικός και διαπολιτισμικός
χαρακτήρας του θεάτρου δρομολογείται όμως κι από τις απαρχές δημιουργίας του
ίδιου του θεατρικού κειμένου. Ξεκινώντας από την αρχαία τραγωδία, μπορούμε να
διαπιστώσουμε την αποτύπωση χαρακτήρων-κραμάτων που υπερβαίνουν τα όρια του
ενός και μόνο πολιτισμού, στη βάση των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, της
ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Διατρέχοντας την ιστορία του θεάτρου, από το ελισαβετιανό θέατρο και το θέατρο
της Αναγέννησης, προχωρώντας στο σύγχρονο μεταμοντέρνο θέατρο, και φτάνοντας
ως τη σύγχρονη θεατρική γραφή, το στοιχείο της διακειμενικότητας προκαλεί τη
δημιουργική συνάθροιση και συνέργεια διαφορετικών σπαραγμάτων. Επί τούτου, ο
Γραμματάς (2006) επισημαίνει: «Η πρωτοτυπία δεν έγκειται πια στην ex nihilo
παραγωγή, αλλά στη σύνθεση και διάταξη ήδη γνωστών δεδομένων, ανεξαρτήτως
προέλευσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η σύγχρονη δραματική παραγωγή των Χ. Μίλερ
και Μπ. Στράους, Σ. Μπέρκοφ και Γ. Μισίμα, Ι. Καμπανέλλη και Μ. Ποντίκα, γίνεται
‘τόπος’ συνάντησης διαπολιτισμικού χαρακτήρα που, ως τέτοιος, εκφράζει
αντιπροσωπευτικά τη λειτουργία του θεάτρου ως αμφίδρομου επικοινωνιακού
συστήματος» (ό.π.: 231). Και ο ίδιος 44 καταλήγει: «Ένας δημιουργικός διάλογος
μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, γηγενούς και ξενόφερτου αναπτύσσεται, που
υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του ‘εδώ και τώρα’ και ανοίγεται σε διαστάσεις
πολιτισμικής παγκοσμιότητας» (ό.π.).
Στη σύντομη αυτή αναδρομή μας δε θα πρέπει να παραλείψουμε να
αναφερθούμε - εκτός από τον Max Reinhardt, τον Bertolt Brecht και αργότερα τον
Antonin Artaud, οι οποίοι ασχολήθηκαν εντατικά με τις ασιατικές θεατρικές φόρμες –
και στους σύγχρονους θεατρανθρώπους, τον Peter Brook με το ινδικό έπος
Μαχαμπαράτα και την Ariane Mnouchkine με Το Τελευταίο καραβανσεράι. Το
δεύτερο έργο παρουσιάζει ιστορίες προσφύγων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους
προκειμένου να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τις καταστροφές του και να
αναζητήσουν τον «παράδεισο» της Δύσης. Χώρες αναφοράς είναι π.χ. το Ιράκ, το
Ιράν, το Αφγανιστάν, η πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Βαλκάνια, όπου οι ξεριζωμένοι
ιθαγενείς τους βιώνοντας την δική τους «Οδύσσεια» παλεύουν με κάθε τρόπο να
αποκτήσουν καινούργια ταυτότητα. Οι ιστορίες που κάθε φορά παριστάνονταιείναι
διαφορετικές, συμμετέχουν σαράντα ηθοποιοί διαφορετικών εθνικοτήτων και
ακούγονται περισσότερες από είκοσι γλώσσες 45.
Η διαφορετικότητα ως πρό(σ)κληση στη Θεατροπαιδαγωγική
Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στο εξής είναι γιατί έχει θεατροπαιδαγωγικό
ενδιαφέρον μια προσέγγιση που εστιάζει στις έννοιες της διαφοράς και της
ετερότητας 46. Το διαπολιτισμικό θέατρο διερευνά σκηνικά/θεατροπαιδαγωγικά την
ποικιλία και τη διαφορά των πολιτισμών, και επιδιώκει να αναδείξει τα εκφραστικά
σχήματά τους αλλά και τα προβλήματά τους. Η ενθάρρυνση για διαπολιτισμική
μάθηση και η δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών αποτελούν
κοινό τόπο τόσο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής όσο και της
Βλ. στο Γραμματάς 2006 «Διαπολιτισμική συνείδηση και θεατρική δημιουργία», σσ. 229-235 και
«Πολιτισμική διάδραση και θεατρική δημιουργία. Λαϊκό και έντεχνο θέατρο στη Ζάκυνθο το 18ο
αιώνα», σσ. 237-259.
45
Μια εμπεριστατωμένη εικόνα των θεατρικών διαπολιτισμικών δράσεων τα τελευταία χρόνια δίνεται
στο Άλκηστις 2008: 82-86.
46
Το ίδιο ερώτημα διαπραγματεύεται, μεταξύ άλλων, η Άλκηστις (2008) στη σημαντική μελέτη της με
τίτλο Μαύρη αγελάδα-Άσπρη αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα, η
οποία αποτελεί μόνιμο σημείο αναφοράς στο θεατροπαιδαγωγικό και διαπολιτισμικό διάλογο στην
Ελλάδα.
44
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Θεατροπαιδαγωγικής, χωρίς βέβαια η τελευταία να θεωρείται πανάκεια όλων των
ζητημάτων που συνδέονται με το φαινόμενο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Η
ίδια δηλ. αποκτά επικοινωνιακή και διαφοροποιητική ισχύ, εφόσον δεν
αντιμετωπίζεται ως ένα διαχειριστικό εργαλείο και μία μέθοδος για την επίλυση
οποιουδήποτε κοινωνικού ελλείμματος. Μια τέτοια αντίληψη που προσδίδει στη
Θεατροπαιδαγωγική εργαλειακό χαρακτήρα για την επίτευξη μονομερώς ενός
παιδαγωγικού ή κοινωνικού στόχου, αντιστρατεύεται την ίδια της τη φύση. Η ίδια
επιβιώνει και έχει μια επίδραση στους αποδέκτες της, εφόσον διατηρεί τον παιγνιώδη,
πειραματικό και διαδικαστικό χαρακτήρα της∙ εκεί όπου το παιχνίδι με τις αισθητικές
φόρμες, η εστίαση, η υπερβολή, το αναπάντεχο, το τυχαίο βρίσκουν τον τόπο και το
χρόνο τους για να ευδοκιμήσουν.
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ρίχνει το βάρος πλέον όχι τόσο στα
προβλήματα που δημιουργεί η ποικιλία και στους τρόπους αντιμετώπισής τους, αλλά
στις νέες δεξιότητες που αναπτύσσονται από μια κοινωνική και πολιτισμική
συναλληλία. Σε αυτό ακριβώς το νέο επίπεδο προσέγγισης συναντάται με τη
Θεατροπαιδαγωγική: Και στις δύο περιπτώσεις ενδιαφέρουν η αποδοχή και η
φροντίδα της ποικιλίας των πολιτισμών. Και οι δύο έχουν ως στόχο την καλλιέργεια
της αντιληπτικής ικανότητας, την όξυνση και διεύρυνση των αισθήσεων, τον
παραγωγικό διάλογο με τη διαφορά και την ποικιλία ως κοινωνική-παιδαγωγική ή
αισθητική πράξη. Άλλωστε, η κοινωνική αντίληψη δε διαχωρίζεται από την
αισθητική αντίληψη, και όπως επισημαίνει ο Bourdieu 47 δεν υπάρχει καθαρή (rein)
ματιά. Το αισθητικό λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό χώρο, και η αντίληψη είναι
συνυφασμένη με πολιτισμικές επιλογές.
Κυρίαρχη θέση στις θεωρητικές συζητήσεις της Διαπολιτισμικής
Παιδαγωγικής καταλαμβάνει η έννοια της ετερότητας και του υποκειμένου. Η
ετερότητα (έτερον=άλλον) υποδηλώνει το διαχωρισμό μιας ενότητας σε δύο
υποενότητες (υποκείμενο - ετερότητα), την ύπαρξη δηλ. του ενός και του άλλου
(άλλον ως ξένο). Στον αντίποδα της λογικής ενός καθολικά ομοιόμορφου κόσμου,
όπου η διαφορά και η ετερότητα καταδικάζονται εκ προοιμίου στη σιωπή και η
«μονιστική σκέψη» του υποκειμένου γιγαντώνεται, επικαιροποιείται και επανέρχεται
στο προσκήνιο η κλασσική-ελληνική σκέψη περί κοινωνίας των ανομοίων και
ετεροτήτων 48. Αυτό που μας ενδιαφέρει στη λογική του ίδιου διαχωρισμού είναι ότι
χωρίς το άλλον ως αδιάσπαστο μέρος του ενός δεν είναι δυνατή ούτε η γνώση ούτε η
μόρφωση του ίδιου του ενός. Στο θέατρο, η ίδια αρχή πολιτισμικής συναλληλίας
διατυπώνεται με τον πιο εύγλωττο τρόπο από το θεατράνθρωπο Πήτερ Μπρουκ
(2003): Η «εξερεύνηση του εαυτού μας βασίζεται κατά ένα μέρος σε ό,τι έχουμε μέσα
μας, αλλά και κατά ένα άλλο μέρος στα ερεθίσματα που έρχονται απέξω» (ό.π.: 86).
Και παρακάτω: «κάθε άνθρωπος είναι ατελής. Κάθε άνθρωπος, συνεπώς, χρειάζεται
απεγνωσμένα κάτι από έναν άλλο άνθρωπο. Και αυτό που χρειάζεται από τον άλλο
δεν είναι μόνο το βαθύ αίσθημα της συντροφικότητας που ενώνει τους ανθρώπους,
αλλά και η αίσθηση ότι αυτό που φέρει ο άλλος μπορεί ν’ αναπτύξει και να
συμπληρώσει αυτό που μπορώ να προσφέρω εγώ» (ό.π.: 148).
Η στροφή της διαπολιτισμικής έρευνας στη μελέτη του ρόλου των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κατά τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών και στην
Βλ. Bourdieu (2006), ειδικότερα το κεφ. 9 «Η αντικειμενικότητα του υποκειμενικού», σσ. 219-230.
Βλ. την κριτική που ασκείται στις εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετήθηκαν στη βάση του αστικού
και κομμουνιστικού πολιτισμού της Νεωτερικότητας και οδήγησαν στον «τραγικό θάνατο της
ετερότητας υπό το ολοκληρωτικό καθεστώς του υποκειμένου και του αντικειμένου» στο
Αναστασιάδης (2003: 31). Βλ. επίσης το έργο του ίδιου συγγραφέα (1999) με τίτλο Το υποκείμενο και
η ετερότητα. Μια μετακριτική προσέγγιση της κριτικής θεωρίας.
47
48
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αναγνώριση του βιωματικού/εργαστηριακού χαρακτήρα του διαπολιτισμικού
εργαστηρίου, φέρνει πιο κοντά τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική με τη
Θεατροπαιδαγωγική.
Σύμφωνα με το Rademacher (2007), η διαπολιτισμική μάθηση είναι μια διά
βίου διαδικασία, κατά την οποία οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας μια σειρά μη
συνειδητοποιημένων αλλά όμως κοινωνικο-πολιτισμικά παγιωμένων και συχνά
αυθαίρετων γενικεύσεων και στερεοτυπικών πεποιθήσεων για τον άλλο πολιτισμό. Ο
ίδιος ερευνητής ισχυρίζεται πως για την αποδόμηση των προκαταλήψεών μας για το
ξένο δεν αρκεί μόνο μια ποσοτική συσσώρευση γνώσεων για τον άλλο πολιτισμό
αλλά και μια βιωματική σχέση των μελών μέσω ανάλογων ασκήσεων και
παιχνιδιών 49. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η μελέτη της Alufi-Pentini (2005), η οποία
διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική των σχέσεων σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία και σε μια πολυπολιτισμική τάξη, επισημαίνει μια σειρά
από αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οδηγηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος και τονίζει
το ρόλο του Διαπολιτισμικού Εργαστηρίου ως τόπου υποδοχής, επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης των πολυπολιτισμικών ομάδων.
Η Θεατροπαιδαγωγική ως εφαρμοσμένη καλλιτεχνική επιστήμη επιβιώνει
χάρη στον εργαστηριακό της χαρακτήρα. Η πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών
σχέσεων που δυσχεραίνει το διαπολιτισμικό διάλογο βρίσκει πρόσφορο έδαφος
θεματοποίησης, συνειδητοποίησης και πολυαισθητηριακής έκφρασης στο
θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι. Γιατί, μόνο με τη συνειδητοποίηση των αντιστάσεών
μας στο ανοίκειο – ανοίκειο πάντα ως αδιάσπαστο μέρος του ενός - μπορεί να γίνει η
επεξεργασία τους και η αξιοποίησή τους κατά το παραστατικό παιχνίδι. Η
συνειδητοποίηση, οπτικοποίηση και συμβολική παρουσίαση των αντιφάσεών μας
συμβαίνει σε ένα ασφαλές πλαίσιο, όπου ο παίχτης μπορεί ελεύθερα να καταθέτει τις
δικές του προτάσεις επίλυσης ενός προβλήματος και να δοκιμάζει την επίδρασή
τους 50.
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τις διαδικασίες που δρομολογούνται σε ένα
θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι 51:
Στο επίκεντρο κάθε θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος βρίσκεται ο παίχτης, το παιδί
ή ο ενήλικας, ως υποκείμενο δράσης, ως πρόσωπο που ενσαρκώνει ένα ρόλο. Η
δόμηση μιας υποκειμενικής και μιας φανταστικής πραγματικότητας προϋποθέτει μια
αλληλεπιδραστική σχέση αυτού που ενσαρκώνει το ρόλο, δηλ. του παίχτη με τη
φιγούρα – ως ιδεολόγημα προσώπου – και με το περιβάλλον της. Αυτό που
ενδιαφέρει πρωτίστως είναι οι διεργασίες που επιτελούνται σ’ αυτό, οι μηχανισμοί
που δραστηριοποιούνται, η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο οικείο εγώ και το
ρόλο ως έτερον άλλο, το οποίο συμβιώνει, έτσι κι αλλιώς, μέσα στο ίδιο το εγώ,
δίπλα και έξω από αυτό.
Ο εμψυχωτής προτείνει τα κατάλληλα ερεθίσματα 52 στην ομάδα με σκοπό να
προκαλέσει το ξύπνημα των αισθήσεων, την αποδέσμευση ενός ψυχικού αποθέματος,
Βλ. επίσης Rademacher 1991. Στην ίδια μελέτη ο συγγραφέας ασκεί έντονη κριτική στο μονήρες
γνωσιοκεντρικό μοντέλο κατανόησης του άλλου πολιτισμού και αντιπροτείνει διαδικασίες
επιβράδυνσης κατά τη μαθησιακή διαδικασία, κατά τις οποίες καλλιεργούνται όλες οι αισθήσεις
(όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή), αφού μόνο έτσι επιτυγχάνεται η πολιτισμική συνειδητοποίηση (ό.π.:
28κ.εξ.).
50
Όπως εύστοχα υποστηρίζει η Ardouin (2000), σκοπός της καλλιτεχνικής αγωγής στο σχολείο είναι
να συμβάλει «στην αποκάλυψη του ανθρώπινου στοιχείου στον άνθρωπο», δηλ. να συνειδητοποιήσει ο
μαθητής ότι ανήκει στον κόσμο, σε μια κουλτούρα, όχι για να την υποστεί, αλλά «για να κατανοήσει
καλύτερα τον εαυτό του στον κόσμο, να συναντήσει τους άλλους, να μοιραστεί τον κόσμο, τις γνώσεις,
την ανθρώπινη υπόστασή του» (ό.π.: 18).
51
Πρβλ. επίσης Λενακάκης 2008 και Lenakakis 2004.
49
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ενός ατομικού αινίγματος, που ζητά διέξοδο και λύση. Οι ίδιες ασκήσεις και τα
παιχνίδια εγκαινιάζουν έναν αγώνα με τη δύναμη της συνήθειας, η οποία εφησυχάζει
και τελικά πτωχεύει τις αισθήσεις και εμποδίζει την εμφάνιση και αξιοποίηση του
ανοίκειου, του αναπάντεχου και της έκπληξης. Η έννοια του ρόλου και η ασφάλεια
που παρέχεται στο παιχνίδι εξασφαλίζει το όχημα, το μέσο εξόρυξης του ψυχικού
αυτού αποθέματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η κανονικότητα της πραγματικής ζωής
μεταμορφώνεται σε μια άλλη κανονικότητα, εκείνης του παιχνιδιού, η οποία
βρίσκεται μαζί της σε μια δυναμική (κριτική ή ανατρεπτική) σχέση. Στην αναγωγή
αυτή, ο παίχτης, ως υποκείμενο, αντικείμενο και μέσο της καλλιτεχνικής
διαδικασίας 53, αναμειγνύεται ολιστικά (σώμα, νους, αίσθημα), παίζει, κατασκευάζει
μορφές, αναπαριστά, εκτίθεται με όλα τα υλικά που τον συνθέτουν! Γιατί, το
προσωπικό ρεπερτόριο του κάθε παίχτη, το εκφραστικό και παραστασιακό του
δυναμικό, συγκροτείται με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις του, τις προκαταλήψεις
και τα ταμπού, το σύνολο της πολιτισμικής του συγκρότησης. Παίζω λοιπόν σημαίνει
πειραματίζομαι ελεύθερα να κατασκευάσω, έστω και για όσο διαρκεί το παιχνίδι, το
δικό μου κόσμο με τις δικές μου συμβάσεις και όρους. Ουσιαστικά, αποκαλύπτω,
συνειδητοποιώ και σημαίνω την κανονικότητα του κόσμου, υποκείμενο του οποίου
είμαι κι εγώ. Ενώ το παιχνίδι, μέσω της ψευδαίσθησης και του υποθετικού εάν,
συμβαίνει σε ένα ξεχωριστό τόπο και χρόνο δράσης πέρα από την πραγματικότητα,
ωστόσο, τα υλικά του ονείρου και της ψευδαίσθησης που επικαιροποιώ είναι υλικά
της δικής μου ζωής!
Η διαδικασία κατασκευής και αναπαράστασης μορφών και συμβολικών
δράσεων που έχουν εγκιβωτισμένο ένα ιδεολογικό περιεχόμενο είναι ένα πρόσφορο
πεδίο για να διερευνήσει κανείς το αντιληπτικό ρεπερτόριο του παίχτη και της
εκάστοτε ομάδας. Παράλληλα, δίνεται η μοναδική ευκαιρία χρήσης και σήμανσης
ενός αποθέματος με μια ποικιλία εκφραστικών μέσων, αφού εκτός από το λόγο, η
φόρμα, η κίνηση, οι χειρονομίες, η στάση του σώματος, οι ήχοι κ.ά. έχουν το δικό
τους ξεχωριστό βάρος. Η ελεύθερη, ασφαλής και δημιουργική δράση και έκφραση
του παίχτη στο παραστατικό παιχνίδι αποκαλύπτει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τους
μηχανισμούς αντίληψης, και καθρεφτίζει τόσο στο υποκείμενο δράσης όσο και στην
ομάδα, τις οικειοποιημένες στάσεις και αξίες, τις ενδεχόμενες αντιφάσεις και
συγκρούσεις και τα ατομικά αινίγματα. Σε αυτό το πλαίσιο και βέβαια με τη δέουσα
επιβράδυνση της διαδικασίας και την εστίαση στα διαφορετικά κάθε φορά
πολιτισμικά συμφραζόμενα πιστεύουμε πως μπορεί να διαμορφωθεί το πλαίσιο ενός
γόνιμου διαπολιτισμικού διαλόγου: Γιατί, στο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι, η
πολυμορφία και η διαφορετικότητα κατά τη σύλληψη και ενσάρκωση ενός ρόλου
γίνεται συνώνυμο δημιουργικότητας και ευκαιρία αποκάλυψης, έκφρασης και
ανάγνωσης κι άλλων οπτικών παρατήρησης και έκφρασης. Η ατομική και ομαδική
δράση, η πειθαρχία στους κανόνες του παιχνιδιού για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου, αλλά και η ανατροφοδότηση, η ομαδική συζήτηση και η αντανάκλαση πάνω
στη βιωμένη εμπειρία διευρύνει τους αντιληπτικούς και εκφραστικούς ορίζοντες με
άλλες ματιές, διευκολύνει τη συνεργασία και μπορεί να συμβάλει στην απαλλαγή από
τις προκαταλήψεις και το φόβο για το ανοίκειο.
Στο ρεπερτόριο ενός ευαίσθητου και έμπειρου εμψυχωτή συγκαταλέγεται μια σειρά ασκήσεων και
παιχνιδιών, τα οποία λειτουργούν ως ερευνητικά και δημιουργικά εργαλεία και προσαρμόζονται κάθε
φορά ανάλογα με το δυναμικό της ομάδας του και τις ανάγκες της. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται τεχνικές
και μέθοδοι των μεγάλων θεατρανθρώπων όπως των: K. Stanislavski, M. Chekhov, B. Brecht, L.
Strasberg, A. Boal, J. Grotowski, K. Johnstone (βλ. π.χ. Άλκηστις 1984, 2008∙ Μουδατσάκις 2005∙
Γκόβας 2003).
53
Πρβλ. Hentschel 1996, 246κ.επ.
52
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Επίλογος
Η Θεατροπαιδαγωγική μπορεί να θεματοποιήσει, να (υπερ)τονίσει και να αναδείξει
τη διαφορετικότητα χωρίς να προβεί σε αξιολογήσεις και στιγματισμό των ατόμων,
μέσα από την παραγωγή εικόνων, σημείων, συμβόλων, δράσεων και ιστοριών. Το
θέατρο μπορεί να ζωντανέψει όλους τους δυνατούς τρόπους έκφρασης και γι’ αυτό
αποτελεί το πολυπλοκότερο αισθητικό μέσο. Προτεραιότητα σ’ αυτήν την κίνηση δεν
έχει η μετάφραση (βλ. αναπαράσταση) σταθερών και καθορισμένων εννοιολογικών
σημαινόντων για τον κάθε πολιτισμό, ώστε να γίνει κατανοητός ομοιόμορφα από τον
καθένα, αλλά η μεταγραφή και σκηνική παρουσίαση του ιδιαίτερου, του ανόμοιου
και του ετέρου. Η ανάδειξη του διαφορετικού και η δημιουργική και ευφάνταστη
σκηνική του μεταφορά μπορεί να αποκαλύψει νέες οπτικές και να προκαλέσει νέες
συσχετίσεις και σηματοδοτήσεις. Η Τέχνη ως εκλεκτικό μέσο 54 (Distinktionsmedium)
θέτει με αισθητικά μέσα επί σκηνής την υποκειμενική ματιά, το ξεχωριστό, το
αποκλεισμένο ή ακόμα και το αβέβαιο. Η θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση για τη
διαφορετικότητα δεν ενδιαφέρεται να αναδείξει σκηνικά το κοινώς γνωστό και
παγιωμένο, αλλά να ευαισθητοποιήσει στο διαφορετικό και να δρομολογήσει μια
«(επι)κοινωνιακή-αποφατική διαλεκτική των ετεροτήτων»55.
Τέλος, ως τόπος αισθητικής και κοινωνικής μάθησης, η Θεατροπαιδαγωγική
συναντάται με τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, αφού φέρνει στην επιφάνεια
κρυμμένες/ξεχασμένες πτυχές της ατομικότητας, αποκαλύπτει την ετερότητα και
διαφορά ως συστατικά στοιχεία της, και υποδέχεται τη συνάντηση με τον άλλο ως
ευκαιρία συνάντησης με το χειραφετημένο εγώ με διαφορετικό τρόπο. Η βίωση έτσι
της διαφοράς αποτελεί θετική εμπειρία πολιτισμού για το άτομο και την ομάδα, ο
άλλος μπορεί να επιβιώνει ελεύθερα ως διαφορετικός, ενώ οι ίδιες οι αντιστάσεις μας
στο ανοίκειο μπορούν να ιδωθούν ως ελπίδα 56 και πρό(σ)κληση για το νέο.
Άλλος ένας μονόλογος μιας μαυρόασπρης αγελάδας στον οποίο φαίνεται πως
επέδρασε η Θεατροπαιδαγωγική…, στο Άλκηστις 2008: 149

Sting 2010: 55κ.επ. Βλ. επίσης Sting et al. 2011.
Αναστασιάδης 2003: 33. Με τις μελέτες του ο συγγραφέας αντιτάσσει στην αντινομική-συνθετική
διαλεκτική του υποκειμένου και του αντικειμένου που διαπνέει τον πολιτισμό της Νεωτερικότητας και
έχει επηρεάσει το φιλοσοφικό-παιδαγωγικό λόγο αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές, μια
«Φιλοσοφία της Ετερότητας». Στη νέα αυτή λογική της σκέψης «ο άλλος εμφανίζεται απείρως οικείος
στην ετερότητά του αλλά και ανεπανάληπτα μοναδικός ταυτόχρονα», ενώ ο κόσμος προβάλλεται «ως
μια ελεύθερη κοινωνική μορφή σχέσης, στην οποία η κοινότητα των αναγκών (ελευθερία, ισότητα,
δικαιοσύνη, αγάπη, εργασία, παιδεία, υποδοχή του άλλου ως τέτοιου) θα μπορούσε να συμβάλει στην
ανάδειξη γονιμότητας της ετερότητας του καθέκαστον∙ όπως και η ετερότητα του καθέκαστον στη
συγκρότηση μιας δημιουργικής κοινωνίας» (ό.π.: 33). Και καταλήγει με τη ρήση του Αριστοτέλη: «ου
γαρ εκ δύο ιατρών γίνεται κοινωνία, αλλ’ εξ ιατρού και γεωργού, και όλως ετέρων και ουκ ίσων∙ αλλά
τούτους δει ισασθήναι» (ό.π.).
56
Πρβλ. αντίστοιχη ρήση του Bertolt Brecht «Die Widersprüche sind unsere Hoffnung» (οι αντιστάσεις
μας είναι η ελπίδα μας), την οποία βρίσκουμε στο δοκίμιό του «Η δίκη της πεντάρας – ένα
κοινωνιολογικό πείραμα» με αφορμή την καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο της
Βαϊμάρης το 1931 για τον ίδιο ως δημιουργό της ταινίας της πεντάρας (ό.π. 1967: 143κ.εξ.).
54
55
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Σε συνέδρια όπως το σημερινό κινούμενοι διάφοροι φορείς από αγαθές
προθέσεις διαπιστώνουν συχνά ότι η συμμετοχή των ανθρώπων στους οποίους
αναφέρονται και απευθύνονται είναι περιορισμένη. Αυτό δεν είναι τυχαίο και
οφείλεται σε ποικίλα αίτια. Ένα από αυτά είναι ότι συνήθως οι μετανάστες δεν είναι
επαρκώς ενημερωμένοι για τέτοιες εκδηλώσεις, επομένως πρέπει ίσως να εξετάσει
κανείς το δίκτυο επικοινωνίας τους. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι ρυθμοί
απασχόλησης δεν επιτρέπουν στους συγκεκριμένους ανθρώπους να εντάξουν τέτοιες
εκδηλώσεις στο πρόγραμμα τους. Το ουσιαστικότερο όμως θέμα είναι το κατά πόσο
κανείς μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μετανάστη και να τον πείσει ότι αυτά
που λέει τον αφορούν. Είναι σημαντικό να μη ξεχνούμε ότι οι μετανάστες στους
οποίους αναφερόμαστε έρχονται με ποικίλες και συνήθως όχι καλές εμπειρίες , από
τον κοινωνικό χώρο, το χώρο της εργασίας και το χώρο της εκπαίδευσης. Μέσα σ’
αυτό το πλαίσιο δεν είναι ιδιαίτερα λογικό να τους καλεί κανείς να ξεπεράσουν μόνοι
τους τις αναστολές που τους δημιουργούν οι πολιτισμικές ασυμβατότητες και η
προγενέστερη αντιμετώπισή τους από τους πλειονοτικούς. Οι μετανάστες και οι
μειονοτικοί χρειάζονται συγκεκριμένα και απτά δείγματα των καλών προθέσεων
μέσα στη σχολική πράξη και σε κάθε περίπτωση χρειάζονται μια άμεση προσέγγιση.
Αυτή μπορεί να γίνει ή άτομο προς άτομο ή συλλογικότητα προς συλλογικότητα.
Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο αναπτύσσονται πολιτικές σχολείου- οικογένειας- κοινότητας (Cummins J.
2001), στα πλαίσια της προσπάθειας να ενδυναμωθούν και να συμμετάσχουν στη
ζωή του σχολείου άνθρωποι από λιγότερο ευνοημένες ομάδες (Swadener E.1999).
Τέτοιες πρακτικές δεν είναι συνηθισμένες στον ελληνικό χώρο. Σε περιορισμένο
βαθμό αναπτύχθηκαν τέτοιες πρωτοβουλίες στους κόλπους των μεγάλων
διαπολιτισμικών προγραμμάτων (Μάρκου Γ. 2001). Οι πιο ουσιαστικές από αυτές
όμως είναι εκείνες που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, όπως στην
περίπτωση του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Η αυτοδέσμευση των
διδασκόντων με συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των
μαθητών τους, είναι όπως φαίνεται εκείνη που πείθει τους μετανάστες γονείς για
συμμετοχή στη ζωή του σχολείου μέσα σ’ ένα φιλικό κλίμα και με προσδιορισμένο
περιεχόμενο (Πρωτονοταρίου Σ., Χαραβιτσίδης Π. 2009).
Είναι όμως πολύ πιθανό η προσπάθεια για μια διαπολιτισμική προσέγγιση να
προσκρούσει στη στάση των αρχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. Στο σημείο
αυτό διακρίνει κανείς διάσταση λόγων και έργων. Επίσημα οι διοικητικές αρχές του
εκπαιδευτικού συστήματος υποστηρίζουν τόσο τη διαπολιτισμική προσέγγιση με τις
κοινότητες των μεταναστών όσο και τη διαπολιτισμική προσέγγιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στο σχολείο, όταν όμως δουν να υλοποιούνται τέτοιες πρωτοβουλίες
αισθάνονται την ανάγκη να τις ελέγξουν έτσι ώστε να μην εκτεθούν στους
«ανώτερούς» τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν, τις περισσότερες
φορές οι εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται να υλοποιήσουν κι άλλες τέτοιες
πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή των μεταναστών.Ωστόσο, για όσους δεν πτοούνται
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από τέτοιου είδους εμπόδια το αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή τους και η
συμμετοχή παιδιών και γονέων είναι συνήθως πολύ ουσιαστική.
Ένα σημαντικό εμπόδιο για την προσέλκυση του μετανάστη και του
μειονοτικού σε τέτοιες εκδηλώσεις διαλόγου είναι πολλές φορές ο ακαδημαΐκός
λόγος. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι η έντονα θεωρητικοποιημένη συζήτηση είναι
αποτρεπτική για το μετανάστη. Είναι λογικό να μην αισθάνεται πως τον αφορά κάτι
που δεν είναι συγκεκριμένο και είναι αρκετά σύνθετο. Με αυτό δεν εννοώ σε καμιά
περίπτωση ότι τέτοιες ομιλίες πρέπει να είναι πολιτικές διακηρύξεις ή απλά
κουβέντες ευχάριστες για τους ενδιαφερόμενους. Είναι όμως σημαντικό να είναι
προτάσεις και απόψεις ξεκάθαρες και κατανοητές. Έτσι, φαντάζομαι πως θα ήταν
ίσως πιο αποδοτικός ένας τίτλος συνεδρίου « η γλώσσα μου στο σχολείο ναι ή όχι;».
Ίσως να είχαμε πιο ξεκάθαρες απόψεις. Στη συζήτηση για την υλοποίηση τέτοιων
γλωσσικών πολιτικών μπαίνει πολλές φορές και το διαδικαστικό επιχείρημα : «….Αν
οργανώσουμε συγκεντρώσεις γονέων τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα».
Συναντήσεις με τους αλλοδαπούς , τους μειονοτικούς και τους πλειονοτικούς γονείς
είναι σημαντικό να υπάρχουν, γνωρίζουμε όμως ότι στον ελληνικό χώρο η συμμετοχή
σ’ αυτές είναι συνήθως πολύ περιορισμένη. O τυπικός αυτός τρόπος είναι ιδιαίτερα
χρήσιμος, ωστόσο χρειάζεται σημαντική προσπάθεια για να γίνει ουσιαστικός:
συναντήσεις με μικρές ομάδες γονέων αλλοδαπών και ντόπιων και μετά συναντήσεις
με όλους- πάντοτε όμως με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εκπαίδευση μ’ αυτήν
την κατηγορία παιδιών είναι στην ουσία κοινωνικό έργο και γι’ αυτό καλό είναι να
αντιμετωπίζεται σαν ριζοσπαστική εκπαίδευση (Banks J.2004).
Ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται σήμερα, είναι αν υπάρχει οργανωμένη
μεταναστευτική πολιτική , ώστε να μιλούμε για παρεμβάσεις στο σχολείο. Σήμερα
όμως δε φαίνεται να υπάρχει οργανωμένη πολιτική για τον ελληνικό πληθυσμό. Η
εικόνα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι αρκετά δύσκολη και θα δυσκολεύει
πολύ περισσότερο όσο το
σύστημα εμπορευματοποιείται και παραμένει
δασκαλοκεντρικό. Ένα ερώτημα που πρέπει κάποιος να απαντήσει για να προχωρήσει
στη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
για τους μετανάστες είναι εάν υπάρχει ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Η αλήθεια
είναι ότι η ελληνική πολιτική για τους μετανάστες έχει πολλά προβλήματα, όμως
ίσως περισσότερα προβλήματα έχει σήμερα η πολιτική για τους ίδιους τους Έλληνες
πολίτες (Mαυρομμάτης Γ./Τσιτσελίκης Κ. 2004) . Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα
που έχουν ανάγκη επίλυσης σε μια ελληνική κοινωνία και σε μια παγκόσμια
κοινότητα όπου τα πράγματα εμπορευματοποιούνται με γοργούς ρυθμούς. Ορισμένα
απ’ αυτά όπως η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, η εκμάθηση της επίσημης
γλώσσας από τα παιδιά των μεταναστών καθώς και μια πολιτική ίσων δικαιωμάτων,
προϋποθέτουν και κεντρικές πολιτικές αποφάσεις και προσωπικές δεσμεύσεις. (Banks
J.2004). Παρά τα προβλήματά της η εκπαίδευση των μεταναστών είναι μια
σημαντική υπόθεση με την οποία αξίζει κανείς να ασχοληθεί. Η συνάντηση γλωσσών
και πολιτισμών είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διαπολιτισμική προσέγγιση και την
υιοθέτηση μιας πολυπολιτισμικής γλωσσικής ταυτότητας για το αύριο. (Banks J.
2008, Kymlicka W. 1995)
Είναι σημαντικό να μη ξεχνά κανείς ότι η αποτελεσματική διαχείριση της
διγλωσσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα περνά μέσα από μια ειλικρινή διαπολιτισμική
προσέγγιση μέσα στην τάξη, κάτι που δυστυχώς μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών , πέρα
από τα υπάρχοντα εμπόδια, δεν είναι έτοιμη να υιοθετήσει καθώς δεν είναι
διατεθειμένη να αντιμετωπίσει τα στερεότυπά της. Η διαδικασία της αναγνώρισης της
κουλτούρας των πολιτισμικά διαφορετικών είναι απόλυτα σημαντική για τη σχολική
τους επιτυχία καθώς εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και ισότητας και συμβάλλει
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ουσιαστικά στη δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη (Μπίκος
2004)
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο του 21ο αιώνα
Η παγκοσμιοποίηση είχε και συνεχίζει να έχει τεράστια επιρροή στα εθνικά
εκπαιδευτικά συστήματα, που αρχικά σχεδιάστηκαν από τα κράτη για να καλύψουν
τις εθνικές τους ανάγκες. Οι διεθνοποιημένες κοινωνίες αναπτύσσονται συνεχώς και
για αυτό το λόγο πρέπει να προετοιμάσουμε τις μελλοντικές γενιές πολιτών του
κόσμου (Starkey, 2007), έτσι ώστε να είναι εφοδιασμένες με τις κατάλληλες
γλωσσικές δεξιότητες και διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να
ζουν και να εργάζονται σε κάποιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Οι μετανάστες που αναζητούν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες αποτελούν επίσης πρόκληση για τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης.
Στο παρελθόν, οι μειονοτικοί πληθυσμοί ενσωματώνονταν στις κυρίαρχες κοινωνίες
μέσω της διαδικασίας της αφομοίωσης, η οποία απαιτούσε την εγκατάλειψη της
μητρικής τους γλώσσας με σκοπό να ασπαστούν απόλυτα τη νέα τους ταυτότητα στο
κράτος υποδοχής. Τέτοιου είδους απλοϊκές λύσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις
πολύπλοκες ανάγκες των ολοένα και πιο διεθνοποιημένων κοινωνιών, οι οποίες
αποβλέπουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία ενώ ταυτόχρονα
επιθυμούν να διατηρήσουν την εθνική κοινωνική τους συνοχή.
Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους
τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε μεταξύ μας. Οι εκπατρισμένοι μπορούν
πλέον να διατηρούν δυνατότερους δεσμούς με άτομα του οικογενειακού και φιλικού
τους περιβάλλοντος στις χώρες καταγωγής τους, χρησιμοποιώντας αυτές τις
τεχνολογίες. Τους δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να συνεχίσουν να
χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις γλώσσες τους και με άτομα εκτός του στενού
οικογενειακού κύκλου ή της κοινότητας ομογενών και να εξελιχθούν ενδεχομένως
πιο εύκολα σε δίγλωσσα ή πολύγλωσσα άτομα.
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Οι εκπαιδευτικοί συναντούν ολοένα και περισσότερους δίγλωσσους ή
πολύγλωσσους μαθητές στις τάξεις τους (OECD, 2010) και τους απασχολεί
δικαιολογημένα το πώς θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να μάθουν καλά τη γλώσσα του
σχολείου όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η
κατάσταση δυσχεραίνει λόγω της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών ώστε να
είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις (Hagan και
McGlynn, 2004, Murakami, 2008, Wiley, 2008). Έτσι, ενώ η πολύγλωσση τάξη έχει
τη δυνατότητα να ανοίγει πόρτες σε ένα κόσμο γεμάτο νέες ευκαιρίες, ώστε όλα τα
παιδιά να μάθουν για άλλες γλώσσες και πολιτισμούς, παρουσιάζει επίσης και έναν
αριθμό παιδαγωγικών προκλήσεων στις οποίες πολλοί εκπαιδευτικοί νιώθουν πως δεν
μπορούν να ανταποκριθούν λόγω ελλιπούς προετοιμασίας και εξοπλισμού.
Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι το πώς θα παρέχουν σε όλα τα παιδιά ίση
πρόσβαση στην εκπαίδευση, κεντρικό δόγμα της μεταμοντέρνας δημοκρατικής
κοινωνίας. Η αναζήτηση πρωτότυπων και ευφάνταστων τρόπων ώστε η γλωσσική
ετερότητα να λαμβάνεται υπόψη και να μην παραγκωνίζεται γίνεται καθήκον όλων
των εκπαιδευτικών. Αυτοί οι προβληματισμοί εγείρουν δύο βασικά ερωτήματα για
όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προωθήσουν την ισότητα:
•

Πώς παρέχουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα αλλόφωνα παιδιά και τις
οικογένειές τους το οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση;

•

Πώς υποστηρίζουμε την πρόσβαση στο σχολικό πρόγραμμα μέσω μιας
δεύτερης γλώσσας;

Δεν είναι, όμως, μόνο τα αλλόφωνα παιδιά που θα πρέπει να επωφεληθούν από την
εμπειρία και τις γνώσεις του εκπαιδευτικού. Εάν εμείς, ως εκπαιδευτικοί, επιθυμούμε
να προετοιμάσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα παιδιά στις τάξεις μας, ώστε να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του παγκόσμιου χωριού, να αναπτύξουν γλωσσικές
και διαπολιτισμικές ικανότητες και να γίνουν πολύγλωσσοι πολίτες του κόσμου
(Beacco & Byram, 2007), πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε και τα εξής:
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•

Πώς ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά να υιοθετήσουν πολυγλωσσική οπτική και
γλωσσική συνείδηση 57;

•

Πώς καλλιεργούμε την ανεκτικότητα, την περιέργεια και την ενσυναίσθηση
μεταξύ όλων των παιδιών όσον αφορά την «ετερότητα» (Roberts κ.ά., 2001);

Είναι ανάγκη να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν νέα μοντέλα εκπαίδευσης, τα
οποία θα αναγνωρίζουν και θα επωφελούνται της σύνθετης οικολογίας της
πολύγλωσσης εκπαίδευσης κατά τον 21ο αιώνα (García κ.ά., 2006). Και ποιος θα
μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτήν τη δημιουργική πρόκληση από τους
εκπαιδευτικούς που δουλεύουν απευθείας με τους μαθητές σε καθημερινή βάση; Οι
εκπαιδευτικοί είναι δημιουργικοί, συχνά από τη φύση τους και αναμφίβολα λόγω
ανάγκης. Η επινόηση και προσαρμογή αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων και
υλικού, τα οποία ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών κατέχουν
σημαντική θέση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η ικανοποίηση των αναγκών μιας
γλωσσικά και πολιτισμικά ετερόκλιτης τάξης εμπίπτει στις επαγγελματικές
δεξιότητες του εκπαιδευτικού· παραδείγματα από καλές πρακτικές και καινοτόμες
προσεγγίσεις, όπως το πρόγραμμα Didenheim, έχουν τεκμηριωθεί πολύ καλά (Young,
2008, Hélot & Young, 2006) και θα αναφερθούν εκτενέστερα παρακάτω.
Καλλιεργώντας την πολυγλωσσία στην Ευρώπη
Πριν εστιάσουμε σε συγκεκριμένες επαγγελματικές πρακτικές στην τάξη, ας
εξετάσουμε εν συντομία το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε.
Ένα βασικό έγγραφο που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αφορά τις
πολιτικές σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας είναι: From linguistic diversity to
plurilingual education: Guide for the development of language education policies in
Europe (= Από την γλωσσική ετερότητα στην πολύγλωσση εκπαίδευση: Οδηγός για
την ανάπτυξη γλωσσικών πολιτικών στην εκπαίδευση στην Ευρώπη) (Beacco &
Byram, 2007). Η λεπτομερής αυτή συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι η
διδασκαλία της γλώσσας κατά τον 21ο αιώνα μετατοπίζει το κέντρο της προσοχής
από τις γλώσσες στον ομιλητή ως πολύγλωσσο ευρωπαίο πολίτη. Είναι ευρέως
Ο όρος «γλωσσική συνείδηση» μπορεί να ερμηνευθεί ως ρητή γνώση σχετικά με τη γλώσσα,
συνειδητή πρόσληψη και ευαισθησία κατά την εκμάθηση, τη διδασκαλία και τη χρήση της
γλώσσας (Association for Language Awareness)
57
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γνωστό ότι ένας «καλός Ευρωπαίος» πρέπει να μιλάει τρεις γλώσσες, τη μητρική
του/της και δύο ακόμα (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003), σε μια
προσπάθεια να αυξηθεί η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των πολιτών των ευρωπαϊκών
κρατών, να εκτιμηθεί η γλωσσική ετερότητα, να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική
ευαισθησία και να προωθηθεί η δημοκρατικότητα.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του πολύγλωσσου πολίτη είναι ότι δεν
είναι υποχρεωμένος να κατακτήσει υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας σε όλες τις
γλώσσες του/της. Το σύνολο των γλωσσικών ικανοτήτων, όποια και αν είναι η
γλώσσα, όποιος και αν είναι ο βαθμός ικανότητας, αναγνωρίζονται και εκτιμώνται ως
συνεισφορά στην ανάπτυξη του πολυγλωσσικού ρεπερτορίου. Υποχρέωση του
σχολείου είναι να αναγνωρίζει και να βοηθά στην ανάπτυξη των γλωσσικών
ρεπερτορίων των μαθητών (Coste κ.ά., 2009).
Το πρώτο βήμα, λοιπόν, προς την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας
είναι να αναπτυχθεί η συνείδηση του ομιλητή όσον αφορά το γλωσσικό του
ρεπερτόριο, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι γλώσσες και από το επίπεδο
ικανότητας. Η καλλιέργεια της πολύγλωσσης συνείδησης θεωρείται προαπαιτούμενο
για την αφύπνιση της περιέργειας σχετικά με τη γλώσσα και αυξάνει εν τέλει την
επιθυμία για εκμάθηση γλωσσών. Σε περιβάλλον σχολείου, πρέπει τόσο ο
εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές να έχουν επίγνωση των πολύγλωσσων ρεπερτορίων
τους. Ένα πρώτο βήμα σε αυτήν τη διαδικασία είναι να μάθουμε για την παρούσα
κατάσταση των γλωσσών στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών καθώς και στο
σχολείο. Δεδομένου ότι οι γλώσσες που γνωρίζουν οι μαθητές διαφέρουν πάντα από
αυτές των εκπαιδευτικών, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν και να
δημιουργούν εύκολα προσπελάσιμες και ανέξοδες πηγές, τόσο σε υλικό όσο και σε
ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενισχύσουν την ενημέρωση σχετικά με τις
γλώσσες που υπάρχουν στο χώρο του σχολείου και γύρω από αυτό.
Αναγνώριση και εκμετάλλευση της τοπικής, οικογενειακής πολυγλωσσίας
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δεχθεί πολύ μεγάλη βοήθεια επιλέγοντας να
συνεργαστεί με τους γονείς και με μέλη της τοπικής κοινωνίας, να συνδυάσει τις
δυνάμεις από τον επαγγελματικό και τον οικογενειακό χώρο, ώστε να δώσει
μεγαλύτερη βαρύτητα στο εκπαιδευτικό μήνυμα.
Παρόλο που σε κάποια περιβάλλοντα η συνεργασία οικογένειας- σχολείου
μπορεί να είναι σύνηθες φαινόμενο, σε άλλα εθνικά πλαίσια δεν ισχύει το ίδιο. Στη
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Γαλλία για παράδειγμα, αυτή η μορφή συνεργασίας δεν είναι ευρέως διαδεδομένη για
διάφορους ιστορικούς/πολιτικούς λόγους (Migeot-Alvarado, 2000, Gayet, 1999). Η
συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού περιορίζεται πολύ συχνά
στη συνοδεία κατά τις σχολικές εκδρομές, στην προετοιμασία γλυκών για τη γιορτή
στο τέλος της σχολικής χρονιάς και στην παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
γονέων. Τέτοιου είδους παραδόσεις οδηγούν σε ασύνειδες απόψεις και άγραφους
νόμους, οι οποίοι θεωρούν το σπίτι και το σχολείο ως δύο ξεχωριστούς χώρους. Το
παιδί, ωστόσο, περνάει χρόνο και στα δύο αυτά περιβάλλοντα σε καθημερινή βάση
και γι’ αυτό αποτελούν και τα δύο βασικά κομμάτια της ζωής του. Για ένα παιδί του
οποίου η γλώσσα καταγωγής καθώς και η κουλτούρα είναι συναφείς με αυτές του
σχολείου, η μετάβαση και οι δεσμοί μεταξύ της οικογενειακής και της σχολικής ζωής
θα είναι φαινομενικά ομαλοί. Ωστόσο, όταν απαιτείται από κάποιο παιδί να
λειτουργήσει στο σχολείο σε διαφορετική γλώσσα από αυτήν στην οποία
συντελέστηκε αρχικά η κοινωνικοποίησή του από την οικογένεια, πρέπει να χτιστούν
γέφυρες μεταξύ των δύο αυτών κόσμων και οι έμμεσες πολιτισμικές προσδοκίες
πρέπει να εκφράζονται ρητά κατά την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας.
Καθώς το σχολείο αποτελεί το θεσμό και την αρχή της εκπαίδευσης, ευθύνεται για
την καθιέρωση και διατήρηση καλής επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς. Η
αποτυχία σύνδεσης της εκπαίδευσης στο σχολείο με την εκπαίδευση στο σπίτι θα
μπορούσε ενδεχομένως να συνεπάγεται την πόλωση και απομόνωση ενός παιδιού
εντός των δύο αυτών βασικών πλαισίων στα οποία εξελίσσεται, επηρεάζοντας
αρνητικά την εκπαίδευσή του αλλά και την ψυχολογία του (Cummins, 1999, 2000).
Για ακόμη μία φορά, όλα εξαρτώνται από το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
γνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχουν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες και να αναλύουν
κριτικά και αποστασιοποιημένοι το ίδιο τους το εργασιακό πλαίσιο. Η
κοινωνιογλωσσολογική ιστορία μιας χώρας επηρεάζει τις στάσεις ως προς τη
γλώσσα, αποδίδοντας κύρος σε ορισμένες γλώσσες και/ή γλωσσικές ποικιλίες και
ταξινομώντας τις σε μια γλωσσική ιεραρχία. Σε μία χώρα, για παράδειγμα, που έχει
διάφορες επίσημες γλώσσες, όπως ο Καναδάς (γαλλικά και αγγλικά) ή η Ιρλανδία
(ιρλανδικά και αγγλικά), αυτές οι γλώσσες θεωρείται ότι έχουν κύρος και συνεπώς
όσοι τις μιλούν εκτιμώνται περισσότερο. Αντίθετα, σε μία χώρα που ακολουθεί
αποκλειστικά μονόγλωσση πολιτική, όπως η Γαλλία, και η οποία αναγνωρίζει μόνο
μία γλώσσα ως νόμιμο «γλωσσικό νόμισμα» (Άρθρο 2 του Συντάγματος: «Γλώσσα
136

της γαλλικής Δημοκρατίας είναι η γαλλική»), οι πολίτες ενδέχεται να αποδέχονται με
δυσκολία τη χρήση άλλων γλωσσών, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό χώρο. Υπάρχει
περίπτωση τέτοιου είδους κοινωνιογλωσσολογικά πλαίσια να οδηγήσουν κάποιους
εκπαιδευτικούς στο να απαγορεύσουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας κάποιου
παιδιού στο σχολείο (στην τάξη και/ή στην αυλή), και κάποιους άλλους να φτάσουν
μέχρι και στο σημείο να συμβουλέψουν τους γονείς να σταματήσουν να μιλούν τη
μητρική τους γλώσσα και να την αντικαταστήσουν με τη μοναδική επίσημη γλώσσα
της χώρας υποδοχής (Γκαϊταρτζή & Τσοκαλίδου, 2011). Παρόλο που κινήσεις σαν
και αυτές μπορεί να εκφράζουν τις καλές προθέσεις των εκπαιδευτικών και να
βασίζονται στην πεποίθηση πως η μητρική γλώσσα αποτελεί εμπόδιο στην
κατάκτηση της εθνικής γλώσσας, η έρευνα έχει αποδείξει επανειλημμένα πως αυτή η
πεποίθηση είναι λανθασμένη (August & Shanahan, 2006, Genesee κ.ά., 2006,
Cummins, 2008). Τα κριτήρια που θα έπρεπε να διαμορφώνουν τις επαγγελματικές
μας κρίσεις είναι:
•

Βοηθάει το παιδί να μάθει;

Και:
•

Είναι προς όφελος του παιδιού;

Εάν καθίσουμε να το σκεφτούμε, το να ζητήσει κανείς από ένα γονέα να
μιλήσει σε μία δεύτερη γλώσσα, την οποία δεν κατέχει στον ίδιο βαθμό με τη πρώτη
του γλώσσα, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στο να δοθεί στο παιδί ένα μη αξιόπιστο
μοντέλο και ένας ανεπαρκής συνομιλητής. Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας μεταξύ
γονέων και παιδιών δεν μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πριν τον
εγγραμματισμό αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού και στερεί από το παιδί πολύτιμα
γλωσσικά ερεθίσματα (Cummins, 2001). Εφόσον θέλουμε οι γονείς να συνεργαστούν
μαζί μας επαγγελματικά, δεν μπορούμε να τους πάρουμε τα εργαλεία που χρειάζονται
για να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, δηλαδή τη γλώσσα που κατέχουν
καλύτερα. Είναι αμελητέας σημασίας το γεγονός ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι η ίδια
με αυτήν που χρησιμοποιείται στο σχολείο. Αυτό που έχει σημασία είναι «η ποιότητα
και η ποσότητα» γλώσσας που χρησιμοποιούν οι γονείς με το παιδί (Dalgalian, 2005),
είτε αυτή η γλώσσα είναι τα αλβανικά, τα γαλλικά, τα ελληνικά ή τα ρωσικά. Οι
γονείς που μιλούν στα παιδιά τους, συζητάνε για το τι κάνουνε, τους αφηγούνται ή
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τους διαβάζουν ιστορίες, τους τραγουδούν, τους απαγγέλουν στίχους ή ποιήματα, οι
γονείς που ακούν τα παιδιά τους και βρίσκονται σε συνεχή διάδραση μαζί τους, σε
όποια γλώσσα νιώθουν άνετα, παρέχουν στα παιδιά γλωσσικά ερεθίσματα με
κατανοητό και ελκυστικό τρόπο, τα οποία τα παιδιά θα επεξεργαστούν και θα
αφομοιώσουν.
Οι γονείς είναι σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας και εμείς ως πολυάσχολοι εκπαιδευτικοί χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους.
Είναι σε θέση να αναλάβουν εκεί που εμείς σταματάμε. Μπορούν να βοηθήσουν να
διατηρηθεί αυτή η συνοχή μεταξύ σπιτιού και σχολείου, να δημιουργηθούν αυτοί οι
δεσμοί, να δοθεί έμφαση σε αυτά που τα παιδιά έμαθαν, συζήτησαν και ανέλαβαν
κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας. Και αυτό μπορούν να το κάνουν καλύτερα
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με την οποία νιώθουν πιο άνετοι και πιο ικανοί.
Αυτή η συνοχή καλό θα ήταν να μην είναι μονής κατεύθυνσης, από το
σχολείο προς το σπίτι, όπως συμβαίνει συνήθως με τα καθήκοντα. Για να είναι
αποτελεσματικές οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και σπιτιού πρέπει να είναι αμφίδρομες.
Το σχολείο μπορεί να είναι ανοιχτό, να εντάξει και να νομιμοποιήσει στοιχεία από το
οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.
Εφαρμογή γλωσσικών πολιτικών για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ως πρώτο
βήμα

για

τη

δημιουργία

ενός

θετικού

πολύγλωσσου

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος
Το να δημιουργηθεί χώρος και για άλλες γλώσσες στο σχολείο μπορεί να είναι
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να δείξει το σχολείο πως δεσμεύεται στην
εφαρμογή μιας πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε
από απλές αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον που μπορούν να συνεισφέρουν στη
δημιουργία πολυγλωσσικής κουλτούρας και ήθους στο σχολείο.
Για παράδειγμα, μια αφίσα που να γράφει «Καλώς ήρθατε» σε όλες τις
γλώσσες που μιλούν οι μαθητές στο σπίτι, πινακίδες του σχολείου γραμμένες σε
πολλές γλώσσες, όπως για παράδειγμα «τουαλέτες», «γραφείο διευθυντή» ή
«βιβλιοθήκη» ή ένα παγκόσμιο χάρτη όπου θα απεικονίζονται οι χώρες καταγωγής
των μαθητών (IILT and SELB, 2007). Θα μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή των
γονέων στην κατασκευή των πινακίδων, οι οποίες θα
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κάνουν το γλωσσικό τοπίο του σχολείου πιο αντιπροσωπευτικό των μαθητών του και
των οικογενειών τους και θα δημιουργούν ξεκάθαρους δεσμούς μεταξύ του σχολείου
και του περιβάλλοντα χώρου.
Η πρακτική αυτή αποτελεί έναν τρόπο να δείξει το σχολείο στους γονείς ότι
αναγνωρίζει και εκτιμά ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Είναι ένα καλό
σημάδι που κάνει τον γονέα αλλά και το παιδί να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στο
σχολείο, και μάλιστα όντας οι εαυτοί τους και χωρίς να αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν κάτι που τους είναι πολύτιμο και τους συνδέει με την οικογενειακή
τους κληρονομιά. Το να επιτρέπεις και να υποστηρίζεις ένα παιδί και την οικογένειά
του να διατηρήσουν την γλωσσική τους κληρονομιά παράλληλα με την ανάπτυξη της
εθνικής γλώσσας της χώρας υποδοχής, επιτρέπει στις οικογένειες να ασπαστούν τη
νέα γλώσσα ή τις νέες γλώσσες πιο εύκολα, καθώς δεν νιώθουν πλέον την απειλή ότι
θα χάσουν την επαφή με τη μητρική τους γλώσσα.
Αυτό που είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον σχετικά με αυτές τις πινακίδες είναι ότι
δημιουργούν χώρο και για τις γλώσσες των μαθητών δίπλα στην εθνική γλώσσα(ες).
Η γλώσσα του σχολείου δεν παραμερίζεται, απλώς μοιράζεται αυτόν τον χώρο με
άλλες γλώσσες, τοποθετεί όλες τις γλώσσες στην ίδια βάση και αποδέχεται τη δική
της θέση ανάμεσα στις άλλες.
Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και μαθαίνοντας για τη γλώσσα ή τις
γλώσσες: βασικές ικανότητες ευαισθητοποιημένου σε θέματα πολυγλωσσίας και
πολυπολιτισμικότητας πολίτη του 21ου αιώνα
Πρωτοβουλίες όπως οι πολύγλωσσες πινακίδες και άλλες γλωσσικές πολιτικές
του σχολείου (Camillieri, 2007) δε συμβάλλουν απλώς στην δημιουργία ενός
φιλόξενου περιβάλλοντος για τα αλλόγλωσσα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά
και στη διαμόρφωση ενός πολυγλωσσικού, κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος για το
σύνολο των παιδιών του σχολείου. Όσον αφορά τα παιδιά που δε μεγαλώνουν ως
δίγλωσσα, η πρόωρη έκθεσή τους σε πολλές γλώσσες και οι διαπολιτισμικές τους
εμπειρίες μπορούν να τα γαλουχήσουν με ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και να τα
οδηγήσουν στο να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών και
στην πολιτισμική διαφορά.
Η σύγκριση και η αντιπαράθεση του οικείου με το μη οικείο σε θέματα
γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων μας βοηθά να αποστασιοποιηθούμε από
τη μητρική μας γλώσσα και πολιτισμό και επομένως να κατανοήσουμε καλύτερα το
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διαφορετικό. Όταν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, πώς σχηματίζουν διάφορες
γλώσσες τον πληθυντικό αριθμό, μπορούμε επίσης να αναλύσουμε το πώς η εθνική
γλώσσα(ες) αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο και να αφυπνιστούμε γλωσσικά ως
προς τη λειτουργία των γραμματικών κανόνων των γλωσσών. Όσον αφορά την
πολιτισμική αφύπνιση, η επεξήγηση των τελετουργικών και των αντιλήψεων που
σχετίζονται με έναν άγνωστο πολιτισμό, ενδέχεται να μας βοηθήσει να σκεφτούμε τις
παραδόσεις και αξίες του ίδιου μας του πολιτισμού και να αναγνωρίσουμε τις
ομοιότητες και τις διαφορές. Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση χωρίς
αποκλεισμούς και χτίζοντας γέφυρες μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών,
είτε αυτό γίνεται στο σπίτι είτε στο σχολείο, «βοηθάμε τους μαθητές να αναπτύξουν
το πλήρες φάσμα των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων» (Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003:9).
Ποικιλία επαγγελματικού παιδαγωγικού υλικού βρίσκεται στη διάθεση των
εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υιοθετήσουν μια τέτοια προσέγγιση και να
συμβάλουν έτσι στην γλωσσική και πολιτισμική αφύπνιση των μαθητών τους.
Εγχειρίδια εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από
εκπαιδευτικούς και ερευνητές γάλλους (Kervran, 2006), ελβετούς (EOLE materials)
και λουξεμβουργιανούς (Ouverture aux langues à l’école), ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
όπως δραστηριότητες με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών ή προγράμματα όπως
Η Γέφυρα των Γλωσσών ή Ανακαλύπτοντας τις Γλώσσες (Barton κ.ά., 2009),
παρέχουν στους εκπαιδευτικούς έτοιμες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν
επίσης τη δυνατότητα να συμβουλευθούν ή να εμπνευστούν από ιστοσελίδες
πολυγλωσσικών σχολείων που αποτελούν εξέχοντα παραδείγματα, όπως αυτή του
Newbury Park School.
Ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο (Dagenais κ.ά., 2007,Kenner κ.ά., 2008,
Sá & Andrade, 2009, Yoshimura, 2011) παρατηρούν, αναλύουν και αναφέρουν ένα
σημαντικό αριθμό σχολικών προγραμμάτων τα οποία προσπαθούν να λάβουν υπόψη
τη γλωσσική ποικιλία και να δουλέψουν πάνω σε αυτές τις γλώσσες με σκοπό την
ανάπτυξη των γλωσσικών και δια πολιτισμικών ικανοτήτων όλων των μαθητών.
Σκοπός αυτού του είδους των πρωτοβουλιών δεν είναι αυτή καθαυτή η εκμάθηση
γλωσσών, αλλά η ενημέρωση για τις γλώσσες, η καλλιέργεια της γλωσσικής
συνείδησης (Hawkins, 1987, García, 2008), η ανάπτυξη της γνώσης για τη γλώσσα
(Cenoz & Hornberger, 2010). Τα παιδιά ανακαλύπτουν ένα εύρος γλωσσών,
μαθαίνουν να βλέπουν σφαιρικά και να εξερευνούν τον κόσμο της γλώσσας και των
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γλωσσών (Perregaux κ.ά., 2003). Δεδομένου ότι η γλώσσα και ο πολιτισμός
συνδέονται κατά ένα περίεργο τρόπο, ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός, σκοπός για
πολλά τέτοιου είδους προγράμματα είναι η καλλιέργεια της πολιτισμικής συνείδησης,
ικανοποιώντας παράλληλα την εκ φύσεως περιέργεια των παιδιών να μαθαίνουν για
τους άλλους. Τα προγράμματα γλωσσικής και πολιτισμικής αφύπνισης βοηθούν στην
προετοιμασία των παιδιών ώστε να είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ως πολίτες του
κόσμου σε έναν όλο και περισσότερο διεθνοποιημένο κόσμο. Παράλληλα με
προγράμματα μεγάλης κλίμακας όπως το EVLANG (Candelier, 2003) λειτουργούν
φυσικά και πολλά προγράμματα μικρής κλίμακας τα οποία έχουν συλληφθεί από
δυναμικούς εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους. Παρόλο που τα προγράμματα αυτά
καρποφορούν και χαράσσονται στη μνήμη όλων αυτών που συμμετέχουν, τα
περισσότερα περνούν απαρατήρητα πέραν της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα στο
δημοτικό σχολείο του Didenheim, ενός μικρού χωριού της Αλσατίας στην
βορειοανατολική Γαλλία, είναι ένα από αυτά τα σχολικά προγράμματα, το οποίο
προσέλκυσε την προσοχή ερευνητών σε θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης από το
πανεπιστήμιο της περιοχής. Έπειτα από παρατηρήσεις των ερευνητών στο σχολείο,
δημοσιεύθηκαν αρκετά άρθρα και γράφτηκαν πολλά κεφάλαια σε βιβλία (Young,
2008, Hélot, & Young, 2006, Young & Hélot, 2003), και έχουν γίνει και διάφορα
επαγγελματικά ντοκυμαντέρ σχετικά με την πρωτοβουλία του σχολείου (Euronews
report, November 2003, Feltin, 2008). Ας εξετάσουμε σε αυτό το σημείο πώς μπορεί
η

πολυγλωσσία

να

εφαρμοστεί

στην

πράξη,

παρουσιάζοντας

επιλεγμένα

παραδείγματα καλών πρακτικών από αυτό το πρόγραμμα.
Εφαρμόζοντας την πολυγλωσσική εκπαίδευση στην πράξη: τα γιατί και πώς του
προγράμματος Didenheim
Παρόλο που μπορεί να είμαστε πεπεισμένοι σχετικά με τα οφέλη της πολυγλωσσικής
εκπαίδευσης για τα παιδιά, και μόνο ο τρόπος που θα μετατραπούν οι στόχοι και οι
καλές προθέσεις σε πρακτικές για την τάξη αποτελεί πρόκληση. Οι εκπαιδευτικοί που
επιθυμούν να εφαρμόσουν μια πολυγλωσσική προσέγγιση στις τάξεις τους ενδέχεται
να αναρωτηθούν κάποια από τα παρακάτω:
•

Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για γλώσσες και πολιτισμούς για
τους οποίους εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τίποτα;
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•

Πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε γλώσσες και πολιτισμούς μέσα
από τα όρια μιας σχολικής αίθουσας;

•

Πώς μπορούμε να βρούμε αυθεντικές πηγές, οι οποίες θα προκαλούν το
ενδιαφέρον και παράλληλα θα βοηθούν στην καλλιέργεια της περιέργειας, της
ανεκτικότητας και της ενσυναίσθησης μεταξύ ΟΛΩΝ των μαθητών;

•

Πώς μπορούμε να παρακινήσουμε όλα τα παιδιά στην τάξη να μάθουν για τις
γλώσσες και τους πολιτισμούς και να σέβονται τη διαφορετικότητα;

•

Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις κοινές αξίες, οι οποίες εμπλουτίζονται
από τη διαφορετικότητα μέσα στην σχολική αίθουσα;

•

Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια θεμιτή κουλτούρα πολυγλωσσίας στα
πλαίσια ενός κυρίαρχου μονογλωσσικού θεσμού;

Οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο Sirène de l’Ill στο Didenheim, στη
βορειοανατολική Γαλλία, δέχτηκαν την πρόκληση και προσπάθησαν να απαντήσουν
σε τέτοιου είδους ερωτήσεις γονέων που απευθύνονταν στο σχολείο για βοήθεια.
Έτσι, έθεσαν σε εφαρμογή ένα δημιουργικό πρόγραμμα γλωσσικής αφύπνισης και
διαπολιτισμικής κατανόησης που σχεδιάστηκε από το σχολείο (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς, μέλη της τοπικής κοινότητας) για το σχολείο.
Για χρονικό διάστημα τριών ετών προσφέρονταν από γονείς μαθήματα μίας
ώρας εβδομαδιαίως, τα οποία προετοιμάζονταν και παρουσιάζονταν στην τάξη με τη
βοήθεια και τη στήριξη των εκπαιδευτικών (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του προγράμματος βλέπε βιβλιογραφία). Η
προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν διαθεματική, το ακριβές περιεχόμενο, ωστόσο,
καθορίσθηκε από τις ικανότητες και τις προσωπικές προτιμήσεις των γονέων, ενώ η
επιλογή των δραστηριοτήτων και ο τρόπος παράδοσης προτάθηκαν από τους
εκπαιδευτικούς.
Παρόλο που στο σημείο αυτό εξετάζουμε το πώς αυτού του προγράμματος, το
πώς δηλαδή μία ομάδα εκπαιδευτικών ενός δημοτικού σχολείου σε κάποια επαρχία
της Γαλλίας εφάρμοσε διδακτικές πολυγλωσσίας στις τάξεις της σε καθημερινή βάση,
είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας και το γιατί, το οποίο αποτελεί
βασική παράμετρο για το εγχείρημα αυτό. Το κίνητρό τους ήταν διπλό: από τη μία,
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ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά μεταναστών που είχαν πρόσφατα έρθει στη χώρα να
νιώσουν ευπρόσδεκτα στο σχολείο και να λάβουν όσο το δυνατόν καλύτερη
εκπαίδευση μέσω της εθνικής γλώσσας, των γαλλικών, και από την άλλη, ήθελαν να
καλλιεργήσουν την ανεκτικότητα και το σεβασμό προς την πολιτισμική και γλωσσική
διαφορετικότητα, συγκεντρώνοντας τη γνώση γονέων και μαθητών για τις γλώσσες
και τους πολιτισμούς και χρησιμοποιώντας την ως κοινή πηγή μάθησης. Η
πρωταρχική τους ανησυχία ήταν πάντα η εξής: πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
καλύτερα όλα αυτά τα παιδιά ώστε να ζουν μαζί και να μαθαίνουν πράγματα το ένα
για το άλλο.
«Να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με άλλες γλώσσες και να τα ευαισθητοποιήσουμε ως
προς τη χρήση των γλωσσών, να εξοικειωθούν τα παιδιά με άλλους πολιτισμούς μέσω
της παρουσίασης εορτών, παραδόσεων, φορεσιών, γεωγραφίας …, καθώς και να
προωθήσουμε την αποδοχή του διαφορετικού, να μάθουμε για τους άλλους και να
επιχειρήσουμε να καταρρίψουμε εσφαλμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις.»
(Απόσπασμα από συνάντηση για το σχολικό πρόγραμμα, 7/10/00, δική μας
μετάφραση)
Πολλά προγράμματα αυτού του είδους, τα οποία προσδίδουν κύρος σε όλες
τις γλώσσες και πολιτισμούς του σχολείου εξίσου, έχουν δημιουργηθεί λόγω της
ανάγκης να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ρατσισμού και/ή λόγω της επιθυμίας να
επιτρέψουμε στα παιδιά να έρθουν αντιμέτωποι με το διαφορετικό. Αυτό που κάνει το
πρόγραμμα του Didenheim ξεχωριστό, αυτό που συνετέλεσε στον αντίκτυπο που είχε
σε όλους τους συμμετέχοντες, ήταν αναμφισβήτητα οι ικανότητες των εκπαιδευτικών
σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο όσον αφορά την επικοινωνία με τις
οικογένειες και την πρόταση των κατάλληλων δραστηριοτήτων. Η ευαισθησία και ο
σεβασμός τους προς τα παιδιά και προς τους γονείς τους ευνόησαν την ανάπτυξη
αμφίδρομων σχέσεων μεταξύ

οικογένειας

και

σχολείου.

Το

γεγονός

ότι

παραδέχθηκαν με ταπεινότητα ότι δεν ήξεραν και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν τα
πάντα καθώς και το ότι οι γνώσεις των γονέων σε ορισμένους τομείς ξεπερνούσαν τις
γνώσεις του εκπαιδευτικού συντέλεσαν οπωσδήποτε στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας.
Το γεγονός, επίσης, ότι ο εκπαιδευτικός καθόταν στα θρανία μαζί με τα
παιδιά, σαν μαθητής, έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην τάξη ότι όλοι μπορούν να
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μάθουν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την προηγούμενη εμπειρία και γνώση τους.
Η αντιστροφή των ρόλων εντός της σχολικής τάξης, ο εκπαιδευτικός στη θέση του
μαθητή, ο αλλόγλωσσος γονέας ή μαθητής στη θέση του εκπαιδευτικού, ενθαρρύνει
αυτούς που συνήθως δεν τολμούν να εκφραστούν λόγω μη εξοικείωσής τους με την
κυρίαρχη γλώσσα και πολιτισμό. Τέτοιου είδους ενθαρρυντικές εμπειρίες προάγουν
την ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης και
βοηθούν στην τόνωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Έτσι, όταν
προσδίδεται κύρος στη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών στα πλαίσια του σχολείου,
αναγνωρίζοντάς την ως θεμιτή πηγή γνώσης, το σχολείο συμμετέχει στην
επιβεβαίωση της ταυτότητας του αλλοδαπού μαθητή και στην εξίσωσή του στα μάτια
των μαθητών της κυρίαρχης γλωσσικής ομάδας. Ο έπαινος των ικανοτήτων, καθώς
επίσης και της ταυτότητας και της κληρονομιάς που φέρει κάποιος, μπορεί να
συντελέσει στην πρόληψη στερεοτυπικού, αρνητικού στιγματισμού, που μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τόσο την ψυχολογία όσο και τη διδακτική διαδικασία (Schofield
& Bangs, 2006).
Από παιδαγωγικής απόψεως, η ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνδέει τις
νέες γνώσεις και δεξιότητες με προηγούμενες, να ενισχύει τις νέες γνώσεις μέσω
δραστηριοτήτων, της επανάληψης και ερωτήσεων, όπως επίσης και να προσαρμόζει
τις μαθησιακές ανάγκες στις ικανότητες των μαθητών έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.
Οι δραστηριότητες που επινοήθηκαν από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με
τους γονείς περιλάμβαναν:
•

Δοκιμή σπεσιαλιτέ από διάφορες κουζίνες

•

Σύντομα τραγουδάκια με κινήσεις

•

Ανάγνωση παραδοσιακών παραμυθιών από δίγλωσσα βιβλία

•

Λίγη γεωγραφία, λίγη ιστορία + προσωπική ιστορία

•

Συζήτηση για τρόπους και συνθήκες ζωής

•

Διδασκαλία

μέσω

επικοινωνιακών

καταστάσεων:

μαθαίνουμε

να

συστηνόμαστε, να χαιρετάμε, να λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ +βασικό
λεξιλόγιο
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•

Άκουσμα διαφορετικών ήχων και διαχωρισμός τους

•

«Διαπραγμάτευση» του νοήματος με βάση το πλαίσιο ή τις εικόνες

•

Πρώτη επαφή με νέες γραφές και νέα αλφάβητα

•

Εντοπισμός γλωσσικών δανείων

Αυτό που κατάφεραν να πετύχουν οι εκπαιδευτικοί ήταν κάτι πολύ πιο
σημαντικό από την απλή σύγκριση και αντιπαραβολή των γλωσσικών και
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Πρόκειται για μια καλά μελετημένη προσπάθεια που
εστιάζει όχι μόνο στις διαφορές, αλλά και στις ομοιότητες, που παραλληλοποιεί τις
γλώσσες και τους πολιτισμούς, που προβάλλει τις πολυάριθμες πτυχές μιας γλώσσας
ή ενός πολιτισμού που μοιράζονται διαφορετικοί άνθρωποι. Η ενασχόληση αυτή
ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης, της
εκπαίδευσης που στηρίζεται στην διαπολιτισμική ικανότητα και τις δημοκρατικές
αρχές, όπως προτείνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τους οποίους, όμως, η
πλειονότητα των γονέων δεν γνωρίζει.
Τι μαθαίνουν τελικά;
Αυτή είναι μια λογική ερώτηση που θα θέσουν ενδεχομένως οι γονείς εφόσον
δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες μορφές εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να δώσει ο
εκπαιδευτικός ξεκάθαρες απαντήσεις που θα υποστηρίζονται από τις σχετικές εθνικές
και/ή Ευρωπαϊκές συστάσεις και έγγραφα ( εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες…). Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί
είναι πως τα παιδιά ΔΕΝ μαθαίνουν διάφορες γλώσσες, αλλά αναπτύσσουν
γλωσσικές

ικανότητες,

γίνονται

μικροί

εξερευνητές

της

γλώσσας,

μικροί

γλωσσολόγοι. Εκπαιδεύουν τα αυτιά και τα μάτια τους ώστε να αναγνωρίζουν τις
γλωσσικές κανονικότητες, να αναλύουν αποσπάσματα λόγου, να κάνουν το
διαχωρισμό μεταξύ διάφορων ήχων που ενδέχεται να ενέχουν διαφορετικά νοήματα.
Με λίγα λόγια, γίνονται γλωσσικά ενσυνείδητα, καταφέρνουν να αντιληφθούν για
ποια γλώσσα πρόκειται και πώς αυτή λειτουργεί.
Παράλληλα με την πολύγλωσση γλωσσική αφύπνιση, τα παιδιά αναπτύσσουν
μια γενικότερη πολιτισμική ευαισθησία και κατανόηση. Αναπτύσσουν την
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ενσυναίσθηση και μαθαίνουν για τους άλλους και την ετερότητα, όχι μόνο για τις
γλώσσες που αυτοί μιλάνε, και αυτό αποτελεί βασικό άξονα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και των δημοκρατικών αξιών που πρεσβεύουν τα αναλυτικά
προγράμματα. Αυτή η μορφή γλωσσικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης εστιάζει στις
στάσεις των μαθητών και όχι τόσο στις γλωσσικές τους ικανότητες σε συγκεκριμένες
γλώσσες. Οποιαδήποτε γλώσσα, ανεξάρτητα από το κύρος που έχει, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πηγή ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τον
πολυγλωσσικό/πολυπολιτισμικό μας κόσμο.
Αυτές οι γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες ούτε συμπληρώνουν
ούτε αντικαθιστούν την εκμάθηση συγκεκριμένων γλωσσών, αλλά δρουν
συμπληρωματικά και προχωρούν πραγματικά πιο πέρα. Εγείρεται η περιέργεια των
παιδιών για τις γλώσσες και ανακαλύπτουν ότι η εκμάθησή τους είναι μια ευχάριστη
διαδικασία. Η αυξημένη επιθυμία για εκμάθηση γλωσσών συχνά συνδέεται με
αυξημένη «επένδυση» στη μάθηση και σπουδαία επιτεύγματα (Dörnyei, 2003).
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εξηγούν αυτούς τους μαθησιακούς στόχους
στους γονείς, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν θα έχουν έρθει προηγουμένως σε
επαφή με αυτού του είδους τις προσεγγίσεις και οι οποίοι θα συνδέσουν αυτόματα τη
γλωσσική εκπαίδευση με την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Η πολυγλωσσική εκπαίδευση δεν αποτελεί την κυρίαρχη αναπαράσταση στη
γλωσσική εκπαίδευση σε πολλές χώρες και δεν αποτελεί άμεση εμπειρία για πολλούς
ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις γλώσσες με «μονόγλωσσα» γυαλιά.
Απαντώντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο του 21ου αιώνα
Μια πολυγλωσσική προσέγγιση παρέχει τα παιδαγωγικά μέσα ώστε να
αναγνωρίζουμε την ετερότητα στο σχολείο. Η γλωσσική και πολιτισμική αφύπνιση
είναι το μοναδικό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς, αφού τοποθετεί όλες τις γλώσσες και
πολιτισμούς σε κοινή βάση, παρουσιάζοντάς τες ως θεμιτή, συλλογική πηγή.
Επιτρέπει την ανάδειξη της αξίας της διγλωσσίας παιδιών και οικογενειών
μειονοτικών γλωσσών και προτρέπει το σχολείο να βρει παιδαγωγικές λύσεις για την
αδιαλλαξία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν μέσω της παιδαγωγικής τους
εμπειρίας, ενώ τα παιδιά και οι γονείς μέσω των γλωσσικών και πολιτισμικών τους
γνώσεων. Κάθε σχολείο διαθέτει τα μέσα να στηρίξει όλους τους μετέχοντες στην
εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς). Μπορεί να βρεθεί
χώρος και χρόνος μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. Η απόσταση μεταξύ της κουλτούρας
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του σπιτιού και του σχολείου μπορεί να μειωθεί, να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ
των γλωσσών και να χτιστούν γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών.
Το πρόγραμμα Didenheim είναι ένα απτό παράδειγμα καλής πρακτικής
πολυγλωσσικής εκπαίδευσης. Μέσα από την ανάπτυξη πραγματικής συνεργασίας με
τους γονείς και την εφαρμογή μιας κοινής διαθεματικής προσέγγισης, οι
εκπαιδευτικοί όχι μόνο ανακάλυψαν τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία
μεταξύ των παιδιών, αλλά κατάφεραν και να μετατρέψουν αυτήν την ποικιλομορφία
σε στόχο μάθησης. Οι γονείς που επιθυμούσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα
καταγωγής ένιωσαν πως έχουν τη στήριξη του σχολείου σε αυτήν τους την
προσπάθεια και ανταπέδωσαν αυτή τη στήριξη με το να υποστηρίξουν το πρόγραμμα,
το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σύσφιξη των σχέσεων οικογένειας-σχολείου.
Εάν θέλουμε να καταφέρουμε να προετοιμάσουμε μελλοντικές γενιές πολιτών
του κόσμου, οι οποίοι θα διαθέτουν τα κατάλληλα γλωσσικά και πολιτισμικά εφόδια
που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον,
θα πρέπει να αναπτύξουμε μια πιο σφαιρική άποψη των γλωσσών και των πολιτισμών
στα σχολεία μας, να λάβουμε υπόψη τα πολυγλωσσικά ρεπερτόρια των μαθητών μας
και να εκτιμήσουμε την αξία της διγλωσσίας σε ΟΛΕΣ τις γλώσσες.
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Ζυγίζοντας τις εθνότητες: ιεραρχήσεις καταγωγών, γλωσσών
και εξωτερικών χαρακτηριστικών στο ελληνικό σχολείο
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση διερευνά τις διαδικασίες θεσμικής διάκρισης των εθνοτικά
μειονοτικών μαθητών/τριών στο ελληνικό σχολείο. Σκιαγραφούνται ορισμένα από τα
ευρήματα εθνογραφικής έρευνας, αναλύοντας τις απόψεις τριών εκπαιδευτικών δύο
«κανονικών ελληνικών» σχολείων. Εξετάζεται πώς η εθνότητα λειτουργεί, στην
καθημερινότητα του σχολείου, ως παράγοντας που αξιολογείται, ιεραρχείται και
τελικά γίνεται κριτήριο που περικλείει ή αποκλείει από τη σχολική διαδικασία
τους/τις εθνοτικά μειονοτικούς μαθητές/τριες. Ως αναλυτικό εργαλείο
χρησιμοποιείται η έννοια του «εθνοτικού κεφαλαίου», που βασίζεται στη θεωρία του
Pierre Bourdieu για το «πολιτισμικό κεφάλαιο» (cultural capital). Μέσα από το
πρίσμα αυτό, διερευνάται πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τα
εθνοτικά κεφάλαια των μαθητών/τριών - εδώ γίνεται εστίαση στην καταγωγή, τη
γλώσσα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά – με βάση τα οποία διαμορφώνουν τις
παιδαγωγικές πρακτικές τους. Η συζήτηση ανάγεται στο επίπεδο των σχολικών
δομών και τις προεκτάσεις που σηματοδοτεί η έννοια του θεσμικού ρατσισμού.
Abstract
This paper investigates the processes of institutional discrimination against the ethnic
minority students attending the Greek school. Τhe researcher draws on some of the
findings of her ethnographic research. This paper presents the accounts of three
educators of two ‘normal Greek’ schools. It examines how ethnicity works in the
daily school routine, as a factor which is evaluated, hierarchised and finally gets
attributed as a criterion, upon which ethnic minority students are included in or
excluded from education. The concept of ‘ethnic capital’ is used as an analytical tool,
following Pierre Bourdieu’s theory on ‘cultural capital’. Through this prism, the
researcher observes how educators understand their students’ ethnic capitals - here
focusing on origins, language and phenotypical characteristics - upon which they
construct their pedagogic practices. The discussion moves on to the level of school
structures and the speculations suggested by the concept of institutional racism.
Εισαγωγή
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Η λέξη «ζυγίζοντας» στον τίτλο συνοψίζει το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης,
περιγράφοντας τις κοινωνικές διεργασίες κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες κρίνονται
θετικά ή αρνητικά από το σχολείο με βάση την καταγωγή τους, τη γλώσσα και τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Θα μπορούσε κάποιος/α, με μια μεταφορά, να
φανταστεί το σχολείο ως «ζυγαριά», στην οποία μετριέται η αξία της εθνότητας των
μαθητών/τριών, με αντίβαρο την ελληνική ή άλλες εθνότητες. Τα δεδομένα που
παρουσιάζω αντανακλούν το σύνολο εθνογραφικής έρευνας που ολοκληρώνεται στα
πλαίσια διδακτορικής μελέτης. Εδώ εστιάζω στις απόψεις τριών εκπαιδευτικών δύο
γυμνασίων στη βόρεια Ελλάδα, στα οποία οι μαθητές/τριες μεταναστευτικού
υπόβαθρου έχουν σημαντική αριθμητική παρουσία. Εξετάζω πώς η εθνότητα
λειτουργεί ως παράγοντας που αξιολογείται μέσα από τις σχολικές - και κατ’
επέκταση κοινωνικές - δομές, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να περικλείονται ή να
αποκλείονται από το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Για την
κατανόηση των δεδομένων μου χρησιμοποιώ την έννοια του «εθνοτικού κεφαλαίου»
(ethnic capital), το οποίο αναδύθηκε, μέσα από την ανάλυσή τους, ως χρήσιμη. Η
έννοια αυτή βασίζεται στον όρο του Pierre Bourdieu «πολιτισμικό κεφάλαιο»
(cultural capital).
Όπως προτείνει η ανάλυση, η αξιολόγηση του εθνοτικού κεφαλαίου των
μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται στη βάση ενός τύπου μαθητή/τριας, που ορίζει
τα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων και της συμπεριφοράς τους (Mac An Ghail,
1988, Youdell, 2003, Youdell, 2011). Παράλληλα, αυτή η αξιολόγηση γίνεται μέσα
από τις διατμήσεις της εθνότητας με το φύλο και την κοινωνική τάξη, οι οποίες
προσδιορίζουν τη «σωστή μαθητική συμπεριφορά» στo πλαίσιo του σχολείου
(Gillborn, 1990: 25). Παρ’ όλα αυτά, ένας από τους σκοπούς της εισήγησης είναι να
αναδείξει ότι οι διαδικασίες διάκρισης, από μεριάς των εκπαιδευτικών σε
«σωστούς/ές» και μη μαθητές/τριες, δε φανερώνονται πάντα ως πράξη συνειδητή ή
αυστηρά ανελαστική. Αντίθετα, το «ζύγισμα» παρουσιάζεται περισσότερο ως
αμφιταλάντευση των εκπαιδευτικών ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές στάσεις για τα
παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, ενώ χτίζονται μέσα από μικρές καθημερινές, και
ίσως φαινομενικά ασήμαντες, σχολικές πρακτικές διάκρισής τους. Η εισήγηση
καταλήγει στην έννοια του θεσμικού ρατσισμού, που τοποθετεί τις διεργασίες αυτές
στο πλαίσιο της (συνειδητής ή ασυνείδητης) συμμετοχής του/της εκπαιδευτικού στην
αναπαραγωγή ρατσιστικών διακρίσεων για τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής.
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Γιατί να μιλήσουμε για διακρίσεις στο ελληνικό σχολείο;
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας58
(EUMC) και το Μεσογειακό Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση 59 (MMO)
αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν επίσημα ελληνικά στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη
σχολική επίδοση των μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών (Luciak,
2004, MMO, 2004). Τα ποσοστά, όμως, διαρροής των μαθητών/τριών αυτών από τη
μια σχολική βαθμίδα στην άλλη, δείχνουν ότι το ελληνικό σχολείο αδυνατεί να
τους/τις προσφέρει το κατάλληλο περιεχόμενο και περιβάλλον εκπαίδευσης (Luciak,
2004, MMO, 2004). Αναφορά του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το
Ρατσισμό «Αντιγόνη» σημειώνει ότι στο πέρασμα από το Γυμνάσιο στο Λύκειο το
ποσοστό τους μειώνεται στο μισό, από 10.6% σε 5.6% (Θεοδωρίδης, 2008). Ένα
εύλογο ερώτημα στο σημείο αυτό είναι κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για τη
λυκειακή εκπαίδευση ως «μη – υποχρεωτική» εκπαίδευση, όταν, καθώς φαίνεται, δε
διασφαλίζεται η επιλογή της για τους/τις μαθητές/τριες αυτές/ούς 60. Παρόλη την
έλλειψη κρατικών στοιχείων, έρευνες έχουν στοιχειοθετήσει τις ανισότητες στις
επιδόσεις του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με αυτόν των αλλοδαπών
και παλιννοστούντων συμμαθητών/τριών τους, όπου οι τελευταίοι φαίνεται να
σημειώνουν χαμηλότερους βαθμούς (Τουρτούρας, 2004, Mitakidou et al., 2008).
Πέραν

των

ανισοτήτων

στην

επίδοση

των

εθνοτικά

μειονοτικών

μαθητών/τριών, οι θεσμικές διακρίσεις που επιβαρύνουν τη μάθησή τους φαίνονται
επίσης στην αδυναμία της εκπαιδευτικής πολιτικής και του περιεχομένου
εκπαίδευσης (Δαμανάκης, 2002, Παλαιολόγου και Ευαγγέλου, 2003, Νικολάου,
2005) και στην ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν διγλωσσική και
διαπολιτισμική παιδαγωγική στις μικτές τάξεις (Σκούρτου, 2000, Xατζηδάκη, 2000;
Tsokalidou,

2005,

Κεσίδου,

2007).

Άλλες

έρευνες

σημειώνουν

ελλείψεις

υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια (Φλουρής και
Ιβρίντελη, 2000; Μπονίδης, 2004) και τονίζουν πως οι εθνοκεντρικές σχολικές δομές
περιορίζουν την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών/τριών μη ελληνικής καταγωγής
και αναπαράγουν ανισότητες εις βάρος τους (Δραγώνα και Φραγκουδάκη, 1997,
2001).

58

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)
Mediterranean Migration Observatory (MMO)
60
Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για κατηγορίες μαθητών/τριών μημεταναστευτικής καταγωγής, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης σε άλλες μελέτες.
59
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Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία αποκλεισμού των μαθητών/τριών
αυτών από το σχολείο αποτελεί το κατά πόσο έχει γίνει συνειδητή και επιθυμητή από
τους/τις εκπαιδευτικούς η ανάγκη για αλλαγή προς μια διαπολιτισμική και
διγλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση. Οι Σκούρτου (2000) και Τσοκαλίδου (2008)
επισημαίνουν ότι υπάρχει αδυναμία της εκπαιδευτικής κοινότητας να αναγνωρίσει τη
σημασία και τον πλούτο της διγλωσσίας και των ειδών της στις τάξεις τους. Οι
Gkaintartzi και Tsokalidou (2011), μελετώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με
τη διγλωσσία των μαθητών/τριών τους, εξετάζoυν τις ιδεολογικές προεκτάσεις τους.
Όλα τα παραπάνω συνδέονται άρρηκτα με τις σχολικές και κοινωνικές δομές και τον
τρόπο που αυτές επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων των εκπαιδευτικών. Η
Μάρκου (2010) αναλύει τις θεσμικές διακρίσεις οι οποίες επενεργούν στο να
μετατεθεί «η θεσμική ανεπάρκεια στους «άλλους» μαθητές, οι οποίοι τελικά
καθίστανται «ανεπαρκείς μαθητές/τριες» (Youdell, 2004: 420)» (σελ. 546). Το
σχολικό μείγμα φαίνεται να αποτελεί παράγοντα αποτίμησης του σχολείου, ώστε
δημιουργείται μια «οιωνεί σχολική αγορά» (Ball, 2006), όπου το σχολείο αποκτά την
«αγοραστική» του αξία στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των γονιών (κυρίως
των Ελλήνων), ανάλογα με το ποσοστό παρουσίας μαθητών μεταναστευτικής
καταγωγής (Μάρκου, 2010: 547). Έτσι, τα σχολεία με μεγάλη αριθμητική παρουσία
τέτοιων μαθητών/τριών οδηγούνται στην «γκετοποίηση», καθώς καθίστανται
«κατώτερα» στην κοινή αντίληψη μέσα από τις διεργασίες των θεσμικών διακρίσεων.
Κατανοώντας την εθνότητα ως «εθνοτικό κεφάλαιο»
Η εθνότητα 61, που περιλαμβάνει συλλογικά στοιχεία όπως η καταγωγή, η γλώσσα, η
θρησκεία,

ο

φαινότυπος,

η

εθνικότητα

61

και

η

ιστορία,

είναι

κοινωνικά

Η έννοια της «εθνότητας» και της «φυλής» είναι αλληλοσυμπληρούμενες και σε μεγάλο βαθμό
αλληλεπικαλυπτόμενες, έτσι που η επιλογή της μίας αντί της άλλης είναι ζήτημα κυρίως πολιτικοιδεολογικό. Στην αγγλοσαξονική ακαδημία υπάρχει έντονη συζήτηση για το εάν ο όρος «φυλή» είναι ο
κατάλληλος ώστε να περιγράψει φαινοτυπικές, πολιτισμικές και γεωπολιτικο-ιστορικές διαφορές
ανάμεσα σε κοινότητες ανθρώπων, από τη στιγμή που η σύγχρονη βιολογία έχει αποδείξει ότι δεν
υπάρχουν ξεχωριστές «φυλές» (Gillborn, 2008). Για κάποιους, ο όρος «εθνότητα» εκφράζει καλύτερα
τις παραπάνω διεργασίες, πρόταση που δε βρίσκει σύμφωνους ορισμένους θεωρητικούς της μαύρης
κοινότητας, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά δυνατή λέξη πολιτικο-ιδεολογικά, για να προβάλει
τον αγώνα ενάντια στον ρατσισμό (Gillroy, 1987, Omi and Winant, 2004). Η λογική αυτή, με άλλα
λόγια, υποστηρίζει ότι για να περιγράψουμε τα αποτελέσματα ρατσιστικών πρακτικών, τότε πρέπει να
χρησιμοποιούμε την έννοια εκείνη, εξαιτίας της οποίας αυτές εκδηλώνονται (Gillborn, 2008). Για την
ελληνική περίπτωση, αντίστοιχα, το ζήτημα των διακρίσεων στοιχειοθετείται περισσότερο γύρω από
το περιεχόμενο της έννοιας του ελληνικού «έθνους» παρά της ελληνικής «φυλής» (Δραγώνα και
Φραγκουδάκη, 2001, Πετράκου, 2001; Χριστόπουλος, 2001; Triandafyllidou and Veikou, 2002).
Αναγνωρίζοντας την εννοιολογική εγγύτητα των όρων, αλλά και αυτή την ιδιαίτερη βαρύτητα που
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κατασκευασμένη, μεταβαλλόμενη και πάντα σχετική με τις ιδιαίτερες ιστορικές,
κοινωνικές, πολιτικές, γεωγραφικές και τοπικές συνθήκες (Hall, 1992, Brah, 1996).
Τα χαρακτηριστικά αυτά τείνουν να αποδίδονται στην εθνότητα ως «σημαίνοντα
έμφυτης διαφορετικότητας» (Gillborn, 1995: 25). Με άλλα λόγια, ενώ αυτά μπορεί να
μεταβάλλονται ή να μην ισχύουν για όλα τα μέλη της εθνοτικής κοινότητας το ίδιο ή
στον

ίδιο

βαθμό,

εντούτοις

αναγνωρίζονται

ως

σταθερά,

ουσιοκρατικά

χαρακτηριστικά της συλλογικότητας αυτής, είτε από τα ίδια τα μέλη της, είτε από μημέλη της. Παράλληλα, η απόδοση των στοιχείων αυτών ως χαρακτηριστικών μιας
συγκεκριμένης εθνότητας, από άτομα εκτός της εθνότητας, εξαρτάται από τις
ιδιαίτερες εμπειρίες των ατόμων αυτών (Gillborn, 2008) 62.
Οι εθνότητες αυτές ιεραρχούνται (Brah, 1996), καθώς – όπως και στην
περίπτωση της «φυλής» - πίσω από την ιεράρχηση κρύβονται μικρότερα και
μεγαλύτερα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και εθνικά οφέλη, κυρίως
για τις κυρίαρχες εθνότητες, οι οποίες είναι και αυτές που θέτουν τα κριτήρια της
ιεράρχησης (Hall, 1992, Delgado and Stefansic, 2001, Gillborn, 2008). Έτσι, η
εθνότητα έχει διπλή λειτουργία: αφενός, περιγράφει συλλογικότητες με διαρκή (αλλά
και μεταβαλλόμενα) χαρακτηριστικά και, αφετέρου, γίνεται αντικείμενο αξιολόγησης
και πρόσβασης σε ή αποκλεισμού από οφέλη.
Για την κατανόηση των παραπάνω διεργασιών στο σχολείο, προτείνω την
έννοια του «εθνοτικού κεφαλαίου» ως εργαλείο ανάλυσης, το οποίο προκύπτει ως
διεύρυνση του όρου «πολιτισμικό κεφάλαιο» του Pierre Bourdieu. Το πολιτισμικό
κεφάλαιο (cultural capital) είναι μια μορφή κεφαλαίου - τα εφόδια ζωής ενός
ανθρώπου - ανάμεσα σε άλλες, όπως είναι το οικονομικό κεφάλαιο (economic), το
κοινωνικό (social) και το συμβολικό (symbolic) (Bourdieu 2004). Μέσα στο
κοινωνικό γίγνεσθαι, οι άνθρωποι αγωνίζονται να αποκτήσουν αυτά τα κεφάλαια,
ώστε να διατηρήσουν ή να καλυτερεύσουν τη θέση τους στην ιεραρχική κλίμακα
(Bourdieu, 2004). Στην εισήγηση αυτή θα περιοριστώ στην πολιτισμική μορφή
κεφαλαίου, στην οποία βασίζεται το εθνοτικό κεφάλαιο. Θα πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι η μια μορφή κεφαλαίου μπορεί να μετατραπεί σε άλλη, ενώ όλες οι

φέρει η έννοια του «ελληνικού έθνους» για την υπό μελέτη περίπτωση, η εστίαση γίνεται στην
«εθνότητα» και στις διακρίσεις σε αυτή τη βάση.
62
Για παράδειγμα, ως φοιτήτρια στην Αγγλία συνήθως με αναγνώριζαν πρώτα ως Ισπανίδα, μετά ως
Ιταλίδα και τέλος ως Ελληνίδα ή Κύπρια.
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μορφές καταλήγουν να λειτουργούν ως συμβολικές κάποιου κύρους 63 (Bourdieu,
2004).
Το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι η συσσώρευση «γλωσσικών ικανοτήτων,
τρόπων, προτιμήσεων και προσανατολισμών» που αποκτώνται κατά τη ζωή ενός
ατόμου (Reay et al., 2005: 20). Η ενσωματωμένη (embodied) 64 έκφανσή του
(Bourdieu, 2004) είναι αυτή στην οποία βασίζεται η έννοια του εθνοτικού κεφαλαίου.
Το πολιτισμικό κεφάλαιο αφορά σε «εσωτερικευμένες και διαρκούσες στάσεις οι
οποίες εκφράζονται στην σκέψη και στο σώμα» (Bourdieu, 2004: 18). Κατ’ αναλογία,
οι πρακτικές εκείνες που χαρακτηρίζονται ως «εθνοτικές», όπως η γλώσσα, η
θρησκεία, η ιστορία, η κουλτούρα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά – καθώς και
κινήσεις, τρόποι συμπεριφοράς και ένδυσης - σχηματίζουν το «εθνοτικό» μυαλό και
σώμα. Σύμφωνα με τους Reay, Ball και David (2005), η συσσώρευση των γλωσσικών
ικανοτήτων, τρόπων, στάσεων και προτιμήσεων αποκτάται με την «παιδαγωγική
δράση, την επένδυση σε χρόνο από τους γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας ή
επαγγελματίες παιδαγωγούς να ευαισθητοποιήσουν το παιδί στις πολιτισμικές
διαφοροποιήσεις» (σ. 20). Μέσα από τις κοινότητες τις οποίες περνάμε μεγαλώνοντας
(οικογένεια, εκπαίδευση, επαγγελματικό πεδίο κ.λπ.), αλλά κυρίως μέσα από την
οικογένεια, μαθαίνουμε τι είναι ίδιο με μας και τι είναι διαφορετικό από εμάς (Reay et
al., 2005). Παρομοίως, με την περίπτωση της εθνότητας, μαθαίνουμε τις εθνοτικές
διαφοροποιήσεις του εαυτού μας και των άλλων. Όπως οι Grenfell και James (1998)
ονόμασαν «κοινωνική κληρονομιά» (σ.21) την απόκτηση του πολιτισμικού
κεφαλαίου μέσα από διαδικασίες κοινωνικής όσμωσης 65, αντίστοιχα, η κατάκτηση
εθνοτικών πρακτικών θα μπορούσε να ειδωθεί ως εθνοτική κληρονομιά.

Η λειτουργία του εθνοτικού κεφαλαίου

Η φοίτηση σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (πολιτισμικό κεφάλαιο) μπορεί να αποφέρει οφέλη και σε
κοινωνικό επίπεδο, μέσω των κύκλων γνωριμιών που αναπτύσσονται (κοινωνικό κεφάλαιο).
Αντίστοιχα, το κοινωνικό, αυτό, κεφάλαιο πιθανόν να οδηγήσει και σε επαγγελματική αποκατάσταση
(οικονομικό κεφάλαιο). Αυτά τα πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά κεφάλαια τείνουν να
αναγνωρίζονται ως το «κύρος» του ατόμου και άρα αποκτούν συμβολική αξία (συμβολικό κεφάλαιο).
64
Οι άλλες δυο εκφάνσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου στις οποίες αναφέρεται ο Bourdieu (2004)
είναι η «αντικειμενοποιημένη» (objectified), η οποία αναφέρεται σε αντικείμενα-αποδεικτικά
μόρφωσης ή πολιτισμικού υπόβαθρου, πχ. πτυχία, διπλώματα κλπ, και η «θεσμοποιημένη»
(institutionalised), η οποία αφορά στα ινστιτούτα μόρφωσης, πχ. σχολή, πανεπιστήμιο κ.λπ.
65
Ο Bourdieu (1986, 1990) χρησιμοποιεί την έννοια habitus (έξη), για να περιγράψει αυτές τις
διαδικασίες, κατά τις οποίες το άτομο, ενσωματώνοντας διάφορες κοινωνικές δομές κατά τη διάρκεια
της ζωής του, σχηματίζει τη λογική της κοινωνικής πρακτικής του (logic of practice).
63
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Βασικό στοιχείο του πολιτισμικού κεφαλαίου (και των άλλων μορφών κεφαλαίου),
επομένως και του εθνοτικού, είναι η σχέση του με το πεδίο κοινωνικής δράσης (field)
(Bourdieu, 2004). Ένα πεδίο, όπως είναι το πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής, ενός
γεωγραφικού χώρου ή μιας εθνικής επικράτειας, αλλά και του σχολείου, της
οικογένειας κ.α., αποτελείται από προκαθορισμένες δομές που «ρεγουλάρουν» την
κοινωνική δράση. Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια, ο Bourdieu (1998) το
περιγράφει ως ένα παιχνίδι ισχύος το οποίο έχει ως παίκτες «ανθρώπους που
κυριαρχούν και ανθρώπους που κυριαρχούνται»• (σ. 40). Τα κεφάλαια είναι οι
«μάρκες» αυτού του παιχνιδιού, τα οποία αποτελούν και τα εφόδια του παίχτη για να
συμμετάσχει στο παιχνίδι της υπεροχής (Bourdieu, 1993: 34). Οι μάρκες αυτές
αποκτώνται με τη συμμετοχή του ατόμου σε διάφορα πεδία, όπως περιγράφηκε πιο
πάνω, και χρησιμοποιούνται κατά τη συμμετοχή στο ίδιο αλλά και σε άλλα πεδία
(Bourdieu, 1993). Το κάθε πεδίο έχει δικούς του κανόνες και αξιολογεί διαφορετικές
ικανότητες, γνώσεις κ.λπ. – δηλαδή είδη κεφαλαίων - και με διαφορετικό τρόπο.
Έτσι, το κεφάλαιο έχει δύο λειτουργίες: από τη μια αποτελεί εφόδιο στην κοινωνική
ζωή και από την άλλη αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης (Bourdieu, 1993).
Η βασική συμβολή της έννοιας του εθνοτικού κεφαλαίου είναι ακριβώς το ότι
αναλύει την εθνότητα ως εσωτερικευμένες συλλογικές δομές και πρακτικές σε ένα
πλαίσιο που την προβάλλει και ως αντικείμενο αξιολόγησης. Επίσης, συνεπάγεται ότι
η αξιολόγηση του εθνοτικού κεφαλαίου μεταβάλλεται από πεδίο σε πεδίο. Επομένως,
το ίδιο κεφάλαιο μπορεί να κρίνεται ως θετικό ή αρνητικό εφόδιο σε διαφορετικά
πεδία. Για παράδειγμα, η αλβανική γλώσσα ως μητρική μπορεί να αξιολογείται
θετικά σε περιβάλλοντα που αξιοποιούν τη διγλωσσία και αρνητικά σε αυτά που δεν
την αξιοποιούν.
Απαραίτητη επισήμανση είναι ότι η απόκτηση του πολιτισμικού - και του
εθνοτικού - κεφαλαίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, εκτός από τις ιστορικές, και με
τις ιδιαιτερότητες του πεδίου τη στιγμή που το άτομο συμμετείχε σ’ αυτό (Bourdieu,
2004). Ανέφερα πρωτύτερα ότι οι εθνότητες, παρόλο που αποτελούνται από βαθειά
ριζωμένα συλλογικά στοιχεία και πρακτικές, δεν είναι ουσιοκρατικά αμετάβλητες
κατηγορίες. Αντιθέτως, μεταβάλλονται και αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο στο
χωροχρόνο, όπως αναλύει η Avtar Brah (1992, 1996) για τις υβριδικές και
•

Όταν, βέβαια μιλάει ο Bourdieu (1993) για παιχνίδι, εννοεί ότι αυτό γίνεται υποσυνείδητα και
αυτοματοποιημένα και όχι ως αποτέλεσμα συνειδητής στρατηγικής.
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διασπορικές εθνοτικές ταυτότητες. Επίσης, η αξιολόγηση του εθνοτικού κεφαλαίου
λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του πεδίου. Οι Delgado και Stefansic (2001),
για παράδειγμα, αναλύουν πώς η κυρίαρχη ομάδα σε μια κοινωνία – δηλαδή σε ένα
πεδίο, για τη θεωρία του Bourdieu – κατασκευάζει τα κριτήρια αξιολόγησης και
διαφοροποίησης των φυλών και εθνοτήτων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες
της για τη χρονική περίοδο 66.
Τέλος, το εθνοτικό κεφάλαιο λειτουργεί παράλληλα με τις υπόλοιπες μορφές
του (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κ.λπ.) και η αξιολόγησή του στο πεδίο
γίνεται πάντα μέσα από τη σχέση τους. Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη
οι διατμήσεις της εθνότητας με τις ταξικές και έμφυλες διαστάσεις του ατόμου
(Delgado and Stefansic, 2001, Reay 2004;).
Μεθοδολογία
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αποτελούν μέρος εθνογραφικής έρευνας που
διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, συνολικής διάρκειας 8 μηνών, σε τρία
γυμνάσια ενός αστικού κέντρου της βόρειας Ελλάδας. Από αυτά, δύο ήταν
«γενικά 67»: το γυμνάσιο «Ιόνιο 68», σε περιφερειακή περιοχή του πολεοδομικού
συγκροτήματος, με 20% μαθητές/τριες μεταναστευτικής καταγωγής, και το γυμνάσιο
«Αιγαίο», στο κέντρο της πόλης, με 60%. Το τρίτο «Κρητικό» γυμνάσιο ήταν
διαπολιτισμικό, με 40% παρουσία τέτοιου μαθητικού πληθυσμού. Η κυρίως έρευνα
διεξήχθη στο «Αιγαίο» και το «Κρητικό», ενώ το «Ιόνιο» χρησιμοποιήθηκε ως
«πιλότος» και τα δεδομένα του λειτουργούν συμπληρωματικά στην κατανόηση των
πρώτων,

μέσα

Χρησιμοποιήθηκε

από

τις

συμφωνίες

συνδυασμός

μεθόδων.

και

αντιφάσεις

Έγιναν

που

παρατηρήσεις

αναδεικνύουν.
(σημειώσεις

ημερολογίου) στα γραφεία των διευθυντών και των καθηγητών και στους
κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, αυλή), σε δύο τμήματα της Β’ Γυμνασίου των
κύριων σχολείων της έρευνας, ημι-δομημένες εις βάθος συνεντεύξεις με τους
66

Έτσι, περιγράφουν ότι στην αγροτική κοινότητα της Βόρειας Αμερικής, οι προκαταλήψεις και
διακρίσεις κατά των Μεξικάνων και Ιαπώνων εργατών ήρθαν να αντικαταστήσουν εκείνες κατά των
μαύρων, όταν πλέον οι τελευταίοι δεν ήταν τόσο χρήσιμοι για τις εργατικές της ανάγκες, όσο οι πρώτοι
(Delgado και Stefansic, 2001). Την πρακτική αυτή οι Delgado και Stefansic (2001) την ονομάζουν
«περιστασιακή φυλετικοποίηση» (σ. 8), η οποία χρησιμοποιείται στις αναλύσεις που ακολουθούν την
Κριτική Θεωρία Ρατσισμού (Critical Race Theory).
67
Χρησιμοποιώ τον όρο «γενικά» μέσα σε εισαγωγικά, για να υποδηλώσω την ειρωνεία της διάκρισής
τους από τα «ειδικά» σχολεία, όπως ορίζονται τα διαπολιτισμικά, εφόσον η διαπολιτισμική αγωγή θα
έπρεπε να αφορά το σύνολο των σχολείων.
68
Για τα ψευδώνυμα των σχολείων χρησιμοποιήθηκαν οι ονομασίες πελάγων της Ελλάδας.
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διευθυντές, τους/τις καθηγητές/τριες (7 ανά σχολείο, διάρκειας 1 ώρας έκαστη, στα
κύρια σχολεία) και τους/τις μαθητές/τριες (8 ανά σχολείο, διάρκειας 1 ώρας έκαστη,
στα κύρια σχολεία), αλλά και εθνογραφικές (ελεύθερες τυχαίες) συνεντεύξεις/
συζητήσεις.

Παράλληλα,

μελετήθηκαν σχολικά έγγραφα,

νόμοι,

εγκύκλιοι,

ανακοινώσεις και δημογραφικά στοιχεία. Στην εισήγηση αναλύω δεδομένα
παρατηρήσεων και συνεντεύξεων από τα δύο «γενικά» γυμνάσια.
Η καταγωγή και το «κανονικό» σχολείο
Ο Γιάννης 69 ήταν ο διευθυντής του «Ιονίου», 55 χρονών και την περίοδο της έρευνας
διατελούσε στη θέση αυτή για 12ο χρόνο. Στις συνεντεύξεις έδειχνε ευχαριστημένος
από τη προσωπική του δουλειά σε σχέση με τους εθνοτικά μειονοτικούς
μαθητές/τριες του, οι οποίοι αποτελούσαν το 20% του συνόλου. Μιλώντας για το
σχολείο του και τη στάση του ως προς αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό, αναφέρει:
«Το σχολείο μας είναι πολύ ανοιχτό [στην πολυπολιτισμικότητα].
Έχουμε εξάλλου πολλούς τέτοιους μαθητές, Αλβανούς, Βούλγαρους
[ανοίγει τον κατάλογο και μου διαβάζει τα ονόματά τους λέγοντάς
μου την καταγωγή τους]. Και έχουμε και αρκετούς πολύ καλούς
μαθητές, η σημαιοφόρος φέτος στην γιορτή μας ήταν Αλβανίδα
[…]. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα έτσι. Δε θυμάσαι το 2000 ένα
κορίτσι από την Αλβανία – το έδειξαν στις ειδήσεις - που ως
αριστούχος θα κρατούσε τη σημαία στο σχολείο της; Ε, γονείς και
κοινότητα στο χωριό έβαλαν συρματόπλεγμα γύρω-γύρω για να μην
την αφήσουν να μπει. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.»
(Γιάννης, 55, Διευθυντής «Ιονίου»)
Ο Γιάννης επιδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα του σχολείου του, διαβάζοντας μου
ένα-ένα τα ονόματα των παιδιών και φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά τη
διαφορετικότητα - τα «άλλα» εθνοτικά κεφάλαια – των μαθητών/τριών του «Ιονίου».
Ένα ερώτημα θα ήταν εάν η θέση μου ως ερευνήτρια με το συγκεκριμένο αντικείμενο
έρευνας τον επηρέασε, ώστε να κρατήσει αυτή τη θετική στάση. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν στοιχεία στο πεδίο της οικογένειάς του, όπως το ότι ήταν μέλος

69

Όλα τα ονόματα που εμφανίζονται εδώ είναι ψευδώνυμα.
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τρίγλωσσης και πολυπολιτισμικής οικογένειας 70 ο ίδιος, που προτείνουν ότι πρόκειται
για μια πιο διαρκούσα, και όχι παροδική, στάση. Την ίδια στάση υποδήλωνε μια
κορνίζα έξω από το γραφείο του, με τον «Όρκο του Μ. Αλεξάνδρου», ο οποίος
εξέφραζε την επιθυμία του για ενότητα και ειρήνη ανάμεσα στους λαούς 71. Ο Γιάννης
αναφέρεται και στην Αλβανίδα αριστούχο μαθήτρια που έγινε σημαιοφόρος στο
σχολείο του, δίνοντάς το ως παράδειγμα καλής πρακτικής του «Ιονίου». Παράλληλα,
αντιπαραθέτει μια αντίστοιχη περίπτωση, όπου η καταγωγή της Αλβανίδας
αριστούχου προκάλεσε έντονη αντίδραση και απόρριψη από την τοπική κοινωνία.
Σε μια άλλη περίσταση και ενώ είμαστε στο γραφείο του, ο Γιάννης μου
δείχνει μια στοίβα από εγκυκλίους και ανακοινώσεις, για να σχηματίσω μια ιδέα από
τα έγγραφα που διακινούνται στο σχολείο. Τα έγγραφα στη συγκεκριμένη στοίβα
θεωρήθηκαν από τον Γιάννη ως μη χρήσιμα και θα κατέληγαν στην ανακύκλωση, ενώ
τα έγγραφα της άλλης θα πρωτοκολλούνταν και θα αρχειοθετούνταν. Διατρέχοντας τα
έγγραφα της πρώτης στοίβας, εντόπισα μια ανακοίνωση για ένα σεμινάριο
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τον ρώτησα εάν το παρακολούθησε κάποιος
συνάδερφός του από το «Ιόνιο» κα για ποιο λόγο βρισκόταν η ανακοίνωση στη
στοίβα για την ανακύκλωση:
Γιάννης: Ε… όχι, όχι… Το σχολείο μας δε χρειάζεται… Δεν είμαστε
«διαπολιτισμικό σχολείο», αυτό είναι για τα διαπολιτισμικά […]
Είναι ένα ειδικό σχολείο […] Εμείς δεν τους διαχωρίζουμε από τους
Έλληνες μαθητές, τους θεωρούμε «ίσους». Δεν θεωρούνται
«μετανάστες»,

είναι

σχεδόν

Έλληνες,

ενταγμένοι…

Εμείς

ακολουθούμε το πρόγραμμα για τα κανονικά σχολεία.
(Γιάννης, 55, Διευθυντής Ιονίου)
Ως πρώτη παρατήρηση, ο Γιάννης έχει θετική στάση απέναντι στους/τις
μαθητές/τριες μεταναστευτικής καταγωγής και δείχνει την πρόθεσή του να μη κάνει
διακρίσεις ανάμεσα σε Έλληνες/ίδες και μη-Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες. Όμως
αντιλαμβάνεται το σκοπό του σχολείου του διαφορετικό από αυτόν του
Η αδερφή του ήταν παντρεμένη με έναν Ιρακινό και τα παιδιά τους χρησιμοποιούσαν τα αραβικά, τα
γαλλικά και τα ελληνικά στην επικοινωνία τους στο σπίτι.
71
Ορισμένοι από τους στίχους αναφέρουν «Δεν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι
στενόμυαλοι, σε Έλληνες και Βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα
που γεννήθηκαν.»
70
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διαπολιτισμικού, το οποίο θεωρεί πως είναι για μαθητές «διαφορετικούς»,
«μετανάστες» και όχι «ίσους». Στην αντίληψή του έχει σχηματιστεί η εικόνα ότι εάν
τους δει ως διαφορετικούς, θα πράξει διάκριση εις βάρος τους. Επίσης, διαφαίνεται η
άποψή του ότι εφόσον είναι «σχεδόν Έλληνες» πρέπει να ακολουθούν το πρόγραμμα
των «κανονικών» σχολείων. Έτσι, αφήνει τη διαπολιτισμική αγωγή εκτός της
παιδαγωγικής γραμμής του. Ενώ, λοιπόν, στην προηγούμενη περίπτωση ο Γιάννης
φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα καταγωγής ως θετικό στοιχείο και
την ανοχή της επίτευγμα του σχολείου του, εδώ της αποδίδει μια αρνητική χροιά,
εφόσον ο διαφορετικός είναι και μη-ίσος.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αξιολόγηση του εθνοτικού κεφαλαίου των
μαθητών/τριων παίρνει διαφορετικές τιμές. Αυτό, σύμφωνα με τη θεωρία του
Bourdieu συμβαίνει λόγω της σχέσης του κεφαλαίου - εδώ του εθνοτικού - και των
διάφορων πεδίων στα οποία «διακινείται» αυτό το κεφάλαιο. Στο πεδίο της
παιδαγωγικής επιστήμης (στην Ελλάδα και διεθνώς) έχουν δώσει βαρύτητα στην αξία
της πολυπολιτισμικότητας. Το πεδίο της οικογένειας θα πρέπει να συνυπολογιστεί ως
παράγοντας που διαμόρφωσε τις προδιαθέσεις του. Έτσι ο Γιάννης, στην περίπτωση
αυτή, επιδεικνύει την διαφορετική καταγωγή των μαθητών/τριών ως θετικό στοιχείο
του σχολείου του. Επίσης, σε μικρο-επίπεδο, γνωρίζει ότι και εγώ προδιατίθεμαι
θετικά απέναντί της. Στο πεδίο, όμως, της ελληνικής κοινωνίας, οι έννοιες που έχουν
κατασκευαστεί γύρω από τους/τις μετανάστες/τριες συνοδεύονται από αρνητικές
αντιλήψεις κατωτερότητάς τους. Παράλληλα, στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής,
τα σχολεία διαχωρίζονται σε «κανονικά» - «γενικά» και «ειδικά» - «διαπολιτισμικά».
Οι δομές, λοιπόν, που διατρέχουν το εκπαιδευτικό σύστημα και την ελληνική
κοινωνία και φαίνεται να διαμορφώνουν τη σκέψη του Γιάννη, προτείνουν ότι πρέπει
να εμμείνει στην «κανονικότητα» του σχολείου του, ώστε να βλέπει τους/τις
μαθητές/τριές του ως «ίσους». Ως συμπέρασμα, το εθνοτικό κεφάλαιο των
«διαφορετικών» μαθητών/τριών ζυγίζεται ως «κατώτερο», καθώς η αξία της
καταγωγής σε τελική ανάλυση για το σχολείο φαίνεται να περιορίζεται μόνο στην
φυσική παρουσία των παιδιών στο «Ιόνιο», ενώ δεν αναγνωρίζεται από την
παιδαγωγική του γραμμή.
Η γλώσσα των τελευταίων θρανίων
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Η Φιλίτσα είναι φιλόλογος, γύρω στα 55, στο γυμνάσιο «Αιγαίο» το οποίο έχει 60%
εθνοτικά μειονοτικούς μαθητές/τριες και είναι σχολείο «κέντρου». Ήταν στο σχολείο
τα τελευταία 6 χρόνια και κατά τη διάρκεια της έρευνας δίδασκε στη Β’ τάξη.
Ρωτώντας την για τα τμήματά της, ανοίγει το θέμα του χαμηλού επιπέδου τους,
εστιάζοντας στα τελευταία θρανία. Εκεί κάθονται αγόρια μεταναστευτικής
καταγωγής (τρία με τέσσερα σε κάθε τμήμα), τα οποία είχαν φοιτήσει για δύο ή τρία
χρόνια στο δημοτικό πριν γραφτούν στο γυμνάσιο. Αναφέρεται στη δυσκολία τους με
την ελληνική γλώσσα.
«Τα παιδιά που έχουν δυσκολία με τη [ελληνική] γλώσσα είναι
αυτά που έχουν έρθει απ’ έξω, από Αλβανία, Ρωσία, Γεωργία και
λοιπά. Δεν ενδιαφέρονται, δε βλέπεις κάποια προσπάθεια…
ελάχιστα είναι εκείνα που θα προσπαθήσουν. Βέβαια, βλέπεις και τις
περιπτώσεις εκείνες που είναι πάρα πολύ καλά παιδιά [μιλάει για
τον απουσιολόγο του Β3]. Είναι εξαίρετος. Πάρα πολύ καλό παιδί,
αλλά από τις λίγες περιπτώσεις…»
(Φιλίτσα, 55, Φιλόλογος, «Αιγαίο»)

Η Φιλίτσα διδάσκει φιλολογικά μαθήματα, όπου, εξ’ ορισμού, η αξιολόγηση των
μαθητών/τριών γίνεται με ένα – ίσως και μοναδικό – κριτήριο για τις περισσότερες
σχολικές τάξεις, τη γνώση και τον χειρισμό της ελληνικής γλώσσας. Κρίνει, λοιπόν,
ότι οι περισσότεροι μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής που δυσκολεύονται με τα
ελληνικά, δεν ενδιαφέρονται (ή ενδιαφέρονται ελάχιστα) να καταβάλουν προσπάθεια,
για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Παράλληλα, βλέπουμε και τον
έπαινο στην εξαίρεση του/της αριστούχου μαθητή/τριας μεταναστευτικής καταγωγής
– τον έπαινο στον «διαφορετικό» από τους «διαφορετικούς». Ο έπαινος προς τον/την
μαθητή/τρια μεταναστευτικής καταγωγής που αποτελεί εξαίρεση συνδέεται και με το
γεγονός ότι μπορεί και χειρίζεται την ελληνική γλώσσα όπως ένας ‘Έλληνας μαθητής,
ο οποίος λειτουργεί για τη Φιλίτσα ως κριτήριο αξιολόγησης. Το φύλο εμπλέκεται σ’
αυτή την διαδικασία, καθώς οι άρρενες μαθητές ήταν αυτοί που σε συζητήσεις στο
γραφείο των καθηγητών χαρακτηρίζονταν ως κακοί και αδιάφοροι. Έχοντας υπόψη
αυτό, η αξιολόγηση του απουσιολόγου, ως του «διαφορετικού» από τους
«διαφορετικούς» παίρνει και μια επιπλέον διάσταση: όχι μόνο ξέφυγε από την
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«αδιαφορία» των εθνοτικά διαφορετικών συμμαθητών του, αλλά ξέφυγε και από την
«αδιαφορία» της εθνοτικά διαφορετικής ανδρικής του φύσης.
Σε άλλη στιγμή της συνέντευξης, η Φιλίτσα μιλάει για την προσωπικής της
προσπάθεια να μορφώσει αυτούς τους μαθητές:
«Ο καθηγητής θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια.
Εγώ τους έλεγα το εξής: άλλοι γράφουν 3 ασκησούλες; Από σας θα
είμαι ευχαριστημένη εάν μου φέρετε μόνο τη μία […] Βλέπεις ότι
κάποιος, κάποια φορά μπορεί να φιλοτιμηθεί να κάνει μια άσκηση
[…] Αλλά κάποιοι, ούτε και αυτό.»
(Φιλίτσα, 55, Φιλόλογος, «Αιγαίο»)

Η Φιλίτσα τους δείχνει επιείκεια και χαμηλώνει τις απαιτήσεις της σε σχέση με τους
μαθητές που δε δυσκολεύονται με τη γλώσσα, λέγοντας ότι προσπαθεί να εξαντλήσει
τα «περιθώρια». Ταυτόχρονα, όμως εγείρεται το ερώτημα ποια είναι τα «περιθώρια»
που «εξαντλεί», όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις της. Παρατηρώντας στην
τάξη της, η διδασκαλία της παρέμενε μονογλωσσική. Δεν υπήρχε αναγνώριση της
διγλωσσίας των μαθητών αυτών, ούτε φυσικά και αξιοποίησή της. Με άλλα λόγια, το
γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών αγνοούνταν. Ζητάει λιγότερες ασκήσεις, όμως η
μεθόδευση κα το περιεχόμενο της μια άσκησης που τους ζητάει, δεν ανταποκρίνεται
στις μαθησιακές ανάγκες τους, αλλά στα μαθησιακά κριτήρια που ισχύουν για την
αξιολόγηση των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών. Επίσης, φαίνεται ότι το εθνοτικά
διαφορετικό γλωσσικό κεφάλαιο των μαθητών, όχι μόνο αγνοείται, αλλά συνδέεται
με τη συμπεριφορά τους και αξιολογείται αρνητικά, καθώς το συνδέει με το
‘φιλότιμο’ τους και την έλλειψη ενδιαφέροντος.
Τα άτυχα «γυφτάκια» και οι «τυχεροί» Αλβανοί
Στο διάδρομο του «Αιγαίου» συναντάω τη Λουκία, καθηγήτρια Αγγλικών, 45
χρονών, η οποία μόλις έχει βγει από την τάξη του τμήματος αρχαρίων της 1ης
γυμνασίου:
«Δεν μπορώ! Αυτά τα αγόρια, ειδικά, κάθε φορά μου βγάζουν την
ψυχή! Αυτό το τμήμα των αρχαρίων της Α’ είναι πραγματικά το
χειρότερο του σχολείου. Άσε που μπαίνεις μέσα και όλα μοιάζουν
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σα γυφτάκια. Τώρα, καταλαβαίνεις για τι κατάσταση μιλάω ε;
[χαμογελάω αμήχανα] Τις προάλλες είδα έναν στα φανάρια να
πουλάει χαρτομάντιλα και πήγα να τον χαιρετήσω γιατί νόμιζα ότι
ήταν μαθητής μου!»
(Λουκία, 45, Αγγλικά, «Αιγαίο» )
Το χρώμα του δέρματος ήταν σημείο προσδιορισμού μιας μερίδα αγοριών της Α’
τάξης στο γραφείο των καθηγητών/τριών, οι οποίοι/ες άλλοτε αναφέρονταν σ’ αυτά
ως «Τουρκάκια» και άλλοτε ως «Τσιγγανάκια», όμως πάντα σε σχέση με τη χαμηλή
επίδοση και την άτακτη συμπεριφορά τους. Η Λουκία, όπως και οι συνάδερφοι/ισσες
της, συνδέει τα φυλετικοποιημένα χαρακτηριστικά τους με τη σχολική επίδοση και το
ενδιαφέρον τους για μόρφωση. Είναι ενδιαφέρον ότι θεώρησε δεδομένο πως εγώ
καταλάβαινα «για τι κατάσταση μιλά[ει]», γεγονός που προτείνει ότι η αντίληψη αυτή
έχει περάσει στις δομές του σχολείου, ώστε να θεωρείται συλλογική – σχολική
νόρμα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι το χρώμα του δέρματος - ίσως και άλλα εξωτερικά
χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν αποδοθεί στα «γυφτάκια» (ομιλία, κινήσεις στο
χώρο, ενδυμασία κ.λπ.) – συσχετίζονται και με έμφυλες (είναι αγόρια) και ταξικές
(«παιδιά

φαναριών»)

διαστάσεις.

Φαίνεται,

λοιπόν,

ότι

οι

κοινωνικά

κατασκευασμένες αντιλήψεις για τα εθνοτικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, την
ανδρική υπόσταση και τη χαμηλή κοινωνική τάξη τους καθιστούν κακούς μαθητές
(Youdell, 2003).
Ο Γιάννης (διευθυντής «Ιονίου», 20%) προσθέτει στο ζήτημα των εξωτερικών
χαρακτηριστικών μια επιπλέον οπτική γωνία:
«Ξέρεις, δεν μπορείς να διακρίνεις εύκολα τον Αλβανό από τον
Έλληνα μαθητή. Είναι πολύ τυχεροί, γιατί μπορούν εύκολα να
κρύψουν την εθνότητά τους και να μπερδευτούν με τους Έλληνες.
Εννοώ ότι… δεν είναι σαν…για παράδειγμα, έναν Κινέζο. Τους
βοηθάει να ενταχθούν.»
(Γιάννης, 55, διευθυντής, «Ιόνιο»)
Διαφαίνονται παράλληλες αντιλήψεις. Πρώτα, ότι το να μοιάζεις Έλληνας/ίδα
λειτουργεί θετικά. Αυτή την άποψη συνοδεύει και η αντίληψη ότι είναι τύχη να
κρύβει κάποιος τα εθνοτικά χαρακτηριστικά, καθώς το να διαφέρεις είναι αρνητικό
στοιχείο – όπως εξέφρασε και πρωτύτερα. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει σύγχυση
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ανάμεσα στις έννοιες της «ένταξης» και της «αφομοίωσης». Η «ικανότητα»
εξομοίωσης του/της μαθητή/τριας από την Αλβανία λόγω των χαρακτηριστικών
του/της με τον/την Έλληνα/ίδα μαθητή/τρια, θεωρείται ευκαιρία «ένταξης», εφόσον η
ομοιότητα με το σύνολο αξιολογείται θετικά. Όπως και στην αντίληψή του για το
ρόλο του σχολείου του σε σχέση με αυτόν του διαπολιτισμικού, το διαφορετικό είναι
«ατυχία» καθώς είναι «κατώτερο». Έτσι, μέσα από παρόμοιες διαδικασίες
αξιολόγησης των εξωτερικών χαρακτηριστικών ως φυλετικών/εθνοτικών κεφαλαίων,
τα «γυφτάκια» καθίστανται άτυχα, ενώ τα αλβανάκια «τυχερά».
Συμπεράσματα: το «ζύγισμα» των εθνοτικών κεφαλαίων
Η ανάλυση ανέδειξε τη διαδικασία αξιολόγησης στην οποία υπόκεινται η καταγωγή,
η γλώσσα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μαθητών/τριών με μεταναστευτικό
υπόβαθρο, στοιχεία τα οποία εδώ χαρακτηρίστηκαν ως εθνοτικά κεφάλαια. Οι
απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών δύο «γενικών», «κανονικών» γυμνασίων
προτείνουν ότι η αξιολόγηση αυτή παίρνει τις περισσότερες φορές αρνητική τιμή,
ενώ θετική γίνεται στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο των μαθητών/τριών τείνει να
ομοιάζει ό,τι θεωρείται «ελληνικό» εθνοτικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι με κάθε αρνητική αξιολόγηση των μη-Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών
δίνεται «εξουσιοδότηση» (Troyna and Williams, 1986: 17) για τη θετική αξιολόγηση
των Ελλήνων/ίδων. Παρόλα αυτά, όπως προτείνει η θεωρία του Bourdieu (1998), η
αξία του κάθε κεφαλαίου έχει σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε πεδίου. Η
επίδραση των σχολικών, και γενικότερων θεσμικών, δομών (του πεδίου) στις
αντιλήψεις των ατόμων, που γίνονται κοινωνοί τους, έχει διερευνηθεί μέσα από τις
έννοιες της «θεσμικής έξης» ή «θεσμικό habitus» (institutional habitus) (Reay et al.,
2005, Mάρκου, 2010). Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι εκπαιδευτικοί στο
γυμνάσιο «Αιγαίου», που είναι σχολείο του κέντρου με 60% παρουσία
μεταναστευτικού μαθητικού πληθυσμού, εκφράζονται πιο έντονα αρνητικά, απ΄ ότι ο
Γιάννης του «Ιονίου» (20%). Στην ερμηνεία της διαφοράς των στάσεων, όχι μόνο
ανάμεσα σε σχολεία αλλά και στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες δομές που διαμόρφωσαν την αντίληψή τους,
όπως η οικογενειακή ζωή του Γιάννη.
Η επιλογή της λέξης «ζύγισμα» έχει τη βάση της και σε μία επιπλέον
διάσταση στη διαδικασία αξιολόγησης. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των
δεδομένων, πιο συχνά η αξιολόγηση του εθνοτικού κεφαλαίου των παιδιών, από
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πλευράς των εκπαιδευτικών, ήταν αποτέλεσμα αμφιταλάντευσης ανάμεσα σε θετικές
και αρνητικές κρίσεις, παρά δοσμένη ως μια κρίση τετελεσμένη. Η διαδικασία αυτή
μου θύμισε την αμφιταλάντευση των δίσκων του κανταριού, πριν σταθεροποιηθεί σε
ένα αποτέλεσμα. Εάν φανταστούμε τις διάφορες εθνότητες σαν αντίβαρα που
τοποθετούνται επάνω στους δίσκους, τα «ζυγίσματα» που προκύπτουν μπορεί να
αφορούν την ελληνική και μία άλλη εθνότητα ή άλλες εθνότητες μεταξύ τους. Στην
εισήγηση παρουσίασα παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης, όμως από την έρευνα
προέκυψαν δεδομένα που υποστηρίζουν και τη δεύτερη. Έτσι, ο Γιάννης έκρινε
θετικά την πολυπολιτισμικότητα, όμως η κρίση του κατέληγε στην αρνητική
αξιολόγηση της διαφορετικότητας. Η Φιλίτσα δείχνει συμπάθεια για διαφορετική
γλώσσα των μαθητών της και τις δυσκολίες τους, όμως χωρίς να την παίρνει υπόψη
της στη διδακτική της προσέγγιση. Έτσι, παρόλη την αμφιταλάντευση, η ζυγαριά
τελικά καταλήγει να βαραίνει από την πλευρά του «ελληνικού» δίσκου. Επίσης, στη
μεταφορική εικόνα της ζυγαριά, θα πρέπει να φανταστούμε ότι δεν ζυγίζονται οι
εθνότητες μόνες, αλλά ταυτόχρονα με την κοινωνική τάξη και το φύλο.
Οι αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις των εθνοτικά μειονοτικών μαθητών/τριών,
όπως αναλύθηκαν εδώ, αφορούν διαδικασίες που είναι «περίπλοκες, κάποιες φορές
πολύ λεπτές, μα πάντα δυναμικά παρούσες στην καρδιά της σύγχρονης κοινωνίας»
(Gillborn, 2002: 1). Έτσι, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως
προϊόν θεσμικών διακρίσεων που αποκλείουν και περιθωριοποιούν το εθνοτικά και
φυλετικά διαφορετικό. Η έννοια του θεσμικού ρατσισμού (institutional racism) είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια αυτή, καθώς
«αφαιρεί την πρόθεση από την εξίσωση˙ πράξεις και/ή κανόνες που
δυσαναλόγως θέτουν σε μειονεκτική θέση άτομα εθνοτικής
μειονοτικής καταγωγής μπορεί να κριθούν ρατσιστικές ως προς τις
επιπτώσεις τους, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη συνειδητής πρόθεσης
πίσω από αυτές.»
(Gillborn, 1995: 5)
Με άλλα λόγια, όμοια με τους/τις εκπαιδευτικούς που παρουσιάστηκαν εδώ, μπορεί
να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις προς τους/τις εθνοτικά μειονοτικούς/ές
μαθητές/τριες και να απέχουμε πολύ από αυτό που περιγράφει ο όρος «ρατσιστής»
και «ρατσίστρια». Παρόλα αυτά, εφόσον το αποτέλεσμα των πράξεών μας είναι ο
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αποκλεισμός των μαθητών/τριών λόγω της φυλής και εθνότητάς τους από το
αντικείμενο και αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, με τη (συνειδητή ή ασυνείδητη)
συμμετοχή μας στην αναπαραγωγή των θεσμικών δομών διάκρισης, εξακολουθούν οι
πράξεις αυτές να είναι ρατσιστικές.
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Δαμανάκης, Μ. (2002) Η εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.
Θεοδωρίδης, Ν. (2008) Ετήσια έκθεση: Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και
κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Καλών Πρακτικών
της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της
Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας.
Θεσσαλονίκη: Αντιγόνη - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το
Ρατσισμό.
Kεσίδου, Α. (2007) Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της
διαπολιτισμικής διδακτικής. Στο Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) Διδασκαλία και
μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικό
υλικό. Πρακτικά Ημερίδας προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων
και αλλοδαπών στο σχολείο», Θεσσαλονίκη, 10&11 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη:
Α.Π.Θ., 11-28.
Μάρκου, Ε. (2010) Διαδικασίες Θεσμικής Διάκρισης και Σχολικές Δομές: η θέση του
σχολικού διευθυντή σε πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά σχολεία. Στο
Γεωργογιάννης, Π. και Μπάρος, Β. (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Μετανάστευση – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας:
Πρακτικά Συνεδρίου τ. Β’ (Αλεξανδρούπολη, 13ο Διεθνές Συνέδριο, ΚΕΔΕΚ,
Πανεπιστήμιο Πάτρας), Πάτρα: ΚΕΔΕΚ, 541-554.
Μπονίδης, Κ. (2004) Όψεις του εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής
εκπαίδευσης: οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και τις 25ης Μαρτίου.
Σύγχρονη Εκπαίδευση 134, 27-42.
Νικολάου, Γ. (2005) Διαπολιτισμική διδακτική: το νέο περιβάλλον, βασικές αρχές.
Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Παλαιολόγου, Ν. και Ευαγγέλου, Ο. (επιμ.) (2003) Διαπολιτισμική παιδαγωγική:
Εκπαιδευτικές διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός.
Πετράκου, Ε. (2001) Η κατασκευή της μετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία. Στο
Μαρβάκης, Α. Παρσάνογλου, Δ. και Παύλου, Μ (επιμ.) Μετανάστες στην
Ελλάδα. Ελληνικά Γράμματα, 31-56.
Σκούρτου, Ε. (2000) Ο ‘καλός’ και ο ‘κακός’ δίγλωσσος μαθητής. Στο Σκούρτου, Ε.
(επιμ.)
Τετράδια Εργασίας Νάξου-διγλωσσία. Ρόδος: Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, 59-72.
Τουρτούρας, Χ. (2004) Σχολική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικός αποκλεισμός των
παιδιών από την Πρώην ΕΣΣΔ. Η περίπτωση των δημοτικών σχολείων της
Θεσσαλονίκης κατά την δεκαετία 1990-2000. Αδημοσίευτη διδακτορική
διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τσοκαλίδου, Π. (2008) Η επαφή των γλωσσών στην εκπαίδευση: ένα
κοινωνιογλωσσολογικό πολιτικό ζήτημα. Γλώσσα και Κοινωνία 28, 402-412.

167

Φλουρή Γ. και Ιβρίντελη Μ. (2000) Η Εικόνα των Βαλκάνιων Γειτόνων µας στο
ΑναλυτικόΠρόγραµµα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στα Βιβλία Δασκάλου του
Ελληνικού Δηµοτικού Σχολείου. Στο Καψάλη Α., Μπονίδη Κ. και Σιπητανού
Α. (επιµ.) Η Εικόνα του Άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών
Χωρών. Αθήνα: Τυπωθήτω, 231-262.
Φραγκουδάκη, Α. και Δραγώνα, Θ. (επιμ.) (1997) «Τι ειν’η πατρίδα μας;»:
εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Χατζηδάκη, Α (2000) Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στις
‘Κανονικές’ Τάξεις. Στο Σκούρτου, Ε. (επιμ.) Τετράδια Εργασίας Νάξου:
Διγλωσσία Ρόδος: ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Χριστόπουλος, Δ. (2001) Το τέλος της εθνικής ομο(ιο)γένειας: παραδοσιακές και νέες
μορφές ετερότητας στην Ελλάδα. Στο Μαρβάκης, Α. Παρσάνογλου, Δ. και
Παύλου, Μ. (επιμ.) Μετανάστες στην Ελλάδα. Ελληνικά Γράμματα, 57-80.
Ξενόγλωσση
Ball, S. (2006) Education Policy and Social Class: The selected works of Stephen J.
Ball. London: Routledge.
Bourdieu, P. (1986) Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste. London:
Routledge.
Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice. Cambridge : Polity Press.
Bourdieu, P. (1993) Sociology in Question, London: Sage.
Bourdieu, P. (1998) On Television. New York: The New Press.
Bourdieu, P. (2004) The Forms of Capital. In Ball, S. (ed.) The RoutledgeFalmer
Reader in Sociology of Education. London: RoutledgeFalmer, 15-29.
Brah, A. (1996) Cartographies of diaspora: contesting identities. London: Routledge.
Delgado, R. and Stefancic, J. (2001) Critical Race Theory: An Introduction. New
York and London: New York University Press.
Dragona, T. and Fragoudaki, A. (2001). The persistence of Ethnocentric School
History. Ιn Koulouri, C. (ed.) Teaching the History of Southeastern Europe,
Thessaloniki: Centre for Democracy and Reconciliation In Southeast Europe,
37-47.
Gillborn, D. (1990) ‘Race’, Ethnicity and Education: teaching and learning in
multiethnic Schools. London: Unwin Hyman.
Gillborn, D. (1995) Racism and Antiracism in Real Schools. Buckingham: Open
University Press.
Gillborn, D. (2002) Education and Institutional Racism: Inaugural Professorial
Lecture, 13 March. London: Institute of Education, University of London.
Gillborn, D (2008) Racism and Education: Coincidence or conspiracy? London:
Routledge.
Gillroy, P. (1987) There Ain’t no Black in the Union Jack. London: Routledge.
Gkaintartzi, A. and Tsokalidou, R. (2011) ‘‘She is a very good child but she doesn’t
speak’’: The invisibility of children’s bilingualism and teacher ideology.
Journal of Pragmatics 43, 588–601.
Grenfell, M. and James, D. (1998) Bourdieu and Education: Acts of Practical Theory.
London: Falmer Press.
Hall, S. (1992) New Ethnicities. In Donald, J. and Rattansi, A. (eds.) ‘Race’, Culture
and Difference. Milton Keynes: Open University Press, 252-259.
Luciak, M. (2004) Migrants, Minorities and Education: Documenting Discrimination
andIntegration in 15 Member States of the European Union. On behalf of the

168

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC).
Luxemburg: EUMC.
Mac an Ghail, M. (1988) Young, gifted and black: student-teacher relations in the
schooling of black youth. Milton Keynes: Open University Press.
Mitakidou, S. et al. (2008) Performance of students from the former USSR in Greek
Schools. Journal of Early Childhood Research 6 (2), 163-187.
MMO (2004) Statistical Data on Immigrants In Greece: An analytical study of
available data and recommendations for conformity with European Union
Standards. Athens: University Research Institute for Urban Environment and
Human Resources, Panteion University.
Omi, M. and Winant, H. (2004) On the theoretical status of the concept of race. In
Ladson-Billings, G. and Gillborn, D. (eds.) The RoutledgeFalmer Reader in
Multicultural Education. London: Routledge, 7-15.
Reay, D. et al. (1995) Degrees of Choice. Stoke-on-Trent: Trentham Books.
Reay, D. (2004) It’s all becoming a habitus: Beyond the habitual use of habitus in
educational research. British Journal of Sociology of Education 25 (4), 432444.
Triandafyllidou A. and Veikou, M. (2002) The Hierarchy of Greekness: ethnic and
national identity considerations in Greek immigration policy. Ethnicities 2(2),
189–208.
Troyna, B. and Williams, J. (1986). Racism, Education and the State, London: Croom
Helm.
Tsokalidou, P. (2005) Raising bilingual awareness in Greek primary schools. The
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 8(1), 1-14.
Υoudell, D. (2003) Identity Traps or How Black Students Fail: The interactions
between biographical, sub-cultural and learner identities. British Journal
of Sociology of Education 24 (1), 3-20.
Youdell, D. (2004) Engineering school markets, constituting schools and
subjectivating students: the bureaucratic, institutional and classroom dimensions
of educational triage. Journal of Education Policy 19 (4), 407-431.
Youdell , D. (2011) School Trouble: Identity, Power and Politics in Education.
London: Routledge.

169

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβαλλόντων
για τη διδασκαλία της Αλβανικής και της Ρωσικής ως μητρικής γλώσσας
Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη
Επίκουρη καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
kazoullis@rhodes.aegean.gr
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει το σχεδιασμό δύο ηλεκτρονικών μαθησιακών
περιβαλλόντων για τη διδασκαλία/μάθηση της Ρωσικής και της Αλβανικής ως
μητρικής γλώσσας, τα οποία σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της «Δράσης 5: Eνίσχυση της
μητρικής γλώσσας των μαθητών» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση
αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων

μαθητών».

Οι

συγκεκριμένες

εφαρμογές

βασίζονται σε θεωρίες για την ανάπτυξη της διγλωσσίας όπως η Αρχή του Διπλού
Παγόβουνου για τη διγλωσσική ικανότητα και το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της
Ακαδημαϊκής Ικανότητας (Cummins, 2001).
Abstract
This paper outlines the theoretical design of two electronic learning environments for
the teaching/learning of Russian and Albanian in Greek schools. The electronic
learning environments were designed for the purposes of “Action 5: Mother Tongue
Support for Students”.

The specific environments are based on theories of

bilingualism such as the “Dual Iceberg” Representation of Bilingual Proficiency and
the Framework for Academic Language Learning (Cummins, 2001).
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1. Εισαγωγή
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», 72 το οποίο
διαρθρώνεται σε 10 δράσεις, στοχεύει στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων με γηγενείς
μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. Στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Eνίσχυση
της μητρικής γλώσσας των μαθητών», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ. Ανθή
Ρεβυθιάδου (Επίκ. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ.) έχει σχεδιαστεί,
και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα-πρόταση για την
ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών της ομάδας-στόχου.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δέκα (10) σχολεία τα σχολικά έτη
2011-2012 και 2012-2014 και θα λαμβάνει χώρα μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η
δράση θα εστιάσει στην Αλβανική και τη Ρωσική, γλώσσες που συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Τα μαθήματα ρωσικής γλώσσας θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία της
Θεσσαλονίκης, ενώ τα μαθήματα Αλβανικής θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία της
Αθήνας. Στο πλαίσιο της Υποδράσης 5.2.: «Σχεδιασμός και κατασκευή του
γλωσσικού υλικού για διδασκαλία» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος
Σπυρόπουλος, Λέκτορας Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Ε.Κ.Π.Α.) εντάσσεται ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση δύο ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων 73 που
απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, οι οποίοι έχουν επιλέξει να

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί το
έργο με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων,
στα
πλαίσια
του
Εθνικού
Στρατηγικού
Πλαισίου
Αναφοράς
(ΕΣΠΑ).
72

Στο πλαίσιο της Δράσης 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών (επιστημονική υπεύθυνη: Ανθή
Ρεβυθιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.) του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων
Μαθητών» (ΕΣΠΑ 2007‐2013, Επιστ. Υπεύθυνη: Καθ. Άννα Αναστασιάδη‐Συμεωνίδη, Α.Π.Θ.) παράγεται
γλωσσοδιδακτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική (διαδραστική) μορφή για τη διδασκαλία της Αλβανικής σε
μαθητές/μαθήτριες με γλώσσα καταγωγής την Αλβανική. Υπεύθυνοι για την παραγωγή του γλωσσοδιδακτικού
υλικού είναι η Δρ. Α. Ρεβυθιάδου (ΑΠΘ) και ο Δρ. Β. Σπυρόπουλος (ΕΚΠΑ). Το υλικό έχει παραχθεί από την Α.
Ρόντου-Γκόρου σε συνεργασία με τις: Ε. Μεχίλλη, Α. Ζεκολάρι και Μ. Σουκαλοπούλου
Στην πολυμεσική εφαρμογή, ο γλωσσικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός έγινε από τους Βασιλεία Καζούλλη,
Επίκουρη καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Γιάννη Σπαντιδάκη, Αναπληρωτής
καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
73
Την επιστημονική επιμέλεια για το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος την έχει η Δρ. Βασιλεία
Κούρτη-Καζούλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δρ.
Ιωάννη Σπαντιδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος είναι σύμβουλος
για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του γλωσσοδιδακτικού υλικού.
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παρακολουθήσουν μαθήματα της μητρικής τους γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση
είτε πρόκειται για τη ρωσική είτε για την αλβανική γλώσσα.
Οι εργασίες της υπόδρασης όπως ο ορισμός των βασικών γραμματικών
φαινομένων και εντοπισμός των δομών σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των υπό
εξέταση γλωσσών, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό συγκεκριμένων εφαρμογών
του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, οι περιγραφές των
βασικών γραμματικών φαινομένων και ο εντοπισμός των δομών σύγκλισης και
απόκλισης χρησιμοποιούνται για τις ασκήσεις/δραστηριότητες γλωσσικής επίγνωσης.
Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον συμπληρώνει το γλωσσοδιδακτικό υλικό που
παράγεται από τις ομάδες συγγραφής (Χαλκονίδου κ.ά. 2011, για τη ρωσική γλώσσα
και Ρόντου-Γκόρου, κ.ά. 2011 για την αλβανική γλώσσα) και λειτουργεί επικουρικά.
Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάζεται
περιλαμβάνει υλικό το οποίο συμπληρώνει το γλωσσοδιδακτικό υλικό που θα
πραγματοποιηθεί μέσα στη σχολική τάξη. Μέσω των ηλεκτρονικών μαθημάτων, ο
μαθητής θα έχει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξάσκηση επιλέγοντας το βαθμό
δυσκολίας των δραστηριοτήτων / ασκήσεων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις
βαθμοί δυσκολίας στις δραστηριότητες/ ασκήσεις του κάθε μαθήματος. Τα μαθήματα
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
και έτσι σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας θα υπάρχουν τρεις βαθμοί δυσκολίας,
δίνοντας στο μαθητή την ευκαιρία να επιλέξει τη δικιά του ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης (Vygotsky 1962, 1978).
Η προσέγγιση των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον
βασίζεται σε συγκεκριμένες θεωρίες διγλωσσίας με το σκεπτικό ότι στόχος είναι να
στηρίζεται η γλώσσα του δίγλωσσου ατόμου που δεν μιλιέται ευρύτερα στο
περιβάλλον του, παρά μόνο σε συγκριμένους χώρους χρήσης 74 όπως το οικογενειακό
περιβάλλον και η κοινότητα (Fishman 1971). Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του
Cummins 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 and Kalantzis για τους

Στην Ελληνική έχει αποδοθεί και ως ‘πεδίο χρήσης’ (Σκούρτου 1997) , ‘επικράτεια χρήσης’ ή ως
‘χώρος γλωσσικής χρήσης’ (Χατζηδάκη 2005) και ως ‘κοινωνιογλωσσικός τομέας’ της γλώσσας
(Σελλά-Μάζη 2001) όπως καταγράφεται από τη Σκούρτου (2011).
74
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πολυγραμματισμούς και τα πολυτροπικά κείμενα (2000) και του Egan (1992) για το
ρόλο της φαντασίας και της δημιουργικότητας στη μάθηση.
Οι παραπάνω θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση της εφαρμογής.
Σύμφωνα με τον Antony (1963), η προσέγγιση (approach) είναι ένα σύνολο
συσχετιζόμενων υποθέσεων που έχουν σχέση με τη φύση της θεωρίας της
διδασκαλίας και της μάθησης της γλώσσας. Είναι η φιλοσοφία και οι αρχές που
αναπτύσσονται γύρω από τη φύση της γλώσσας, τη διδασκαλία της και την εκμάθησή
της και επηρεάζει την επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας.
Το

περιεχόμενο

των

μαθημάτων/δραστηριοτήτων

διαφέρει

στα

δύο

ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεται από την
κάθε συγγραφική ομάδα και τις ιδιαιτερότητες των γλωσσών (Χαλκονίδου κ.ά. 2011,
Ρόντου-Γκόρου κ.ά. 2011).
2. Γιατί πρέπει να διδάσκεται η μητρική γλώσσα στο ελληνικό σχολείο
Το συγκεκριμένο περιβάλλον σχεδιάστηκε για δίγλωσσους μαθητές ή εν δυνάμει
δίγλωσσους μαθητές. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι οι τάξεις μητρικής γλώσσας θα
χαρακτηρίζονται από πολλές μορφές διγλωσσίας και διαφορετικά επίπεδα
γλωσσομάθειας. Η έννοια της μητρικής γλώσσας είναι έτσι και αλλιώς προβληματική
ως όρος καθώς μπορεί να αφορά παράγοντες όπως προέλευση, ικανότητα, λειτουργία,
στάσεις, κ.λπ. (Skutnabb-Kangas 1981). Σύμφωνα με το κριτήριο της προέλευσης, η
Ρωσική ή η Αλβανική μπορεί να είναι οι γλώσσες που έμαθαν πρώτα οι μαθητές μας.
Οι γονείς μπορεί να μιλούν διαφορετικές γλώσσες (αν πρόκειται για πολιτισμικά
μικτές οικογένειες) ή μπορεί να μιλιέται μια γλώσσα στο σπίτι και μια άλλη γλώσσα
έξω από το σπίτι. Και στις δυο περιπτώσεις οι συνθήκες αλλάζουν κατά τη διάρκεια
της διαμονής της οικογένειας στην Ελλάδα. Επίσης, η ετερότητα αφορά και μορφές
της γλώσσας, διαλέκτους και εναλλαγή κωδίκων, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο
στην ετερότητα. Η γλωσσική ετερότητα της τάξης επίσης αφορά την ικανότητα στη
γλώσσα. Πολλές φορές η ηλικία των μαθητών καθορίζει το ποια γλώσσα γνωρίζουν
καλύτερα, καθώς επίσης και τα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα αλλά

και το αν

πρόκειται για το μικρότερο ή μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια. Η ετερότητα της
τάξης επίσης αφορά τη λειτουργία της γλώσσας, δηλαδή ποια γλώσσα χρησιμοποιεί
περισσότερο. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται περισσότερο η
Ελληνική, εκτός από περιπτώσεις όπου το παιδί έχει έρθει πρόσφατα στη χώρα
υποδοχής. Ένας σημαντικός παράγοντας και ένα από τα κριτήρια που ορίζουν τη
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μητρική γλώσσα, είναι οι στάσεις και η ταύτιση, δηλαδή η γλώσσα με την οποία
ταυτίζεται (εσωτερική ταύτιση) ο μαθητής και η γλώσσα με την οποία τον/την
ταυτίζουν οι άλλοι (εξωτερική ταύτιση). Επειδή, οδηγεί πολλές φορές σε
συγκρούσεις, είναι σημαντικό να νιώθει καλά ο μαθητές με την ταυτότητά του, η
οποία συνήθως δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια γλώσσα ή μόνον έναν πολιτισμό αλλά
αποτελεί ένα συνδυασμό των βιωμάτων του. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, εκτός
από τον παράγοντα της προέλευσης αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου
και έτσι το δίγλωσσο άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης μεταξύ
εξωτερικών παραγόντων και του εαυτού του. Αν βοηθήσουμε το μαθητή να
συνειδητοποιήσει τα θετικά της διγλωσσίας και να του παρέχουμε τις συνθήκες όπου
θα μπορέσει να αναπτύξει και τις δύο γλώσσες, τότε θα συμβάλουμε με θετικό τρόπο
στην όλη του γλωσσική ανάπτυξη και στις δύο (ή περισσότερες) γλώσσες του
γλωσσικού του ρεπερτορίου.
Για αυτό το λόγο, η βασική θεωρία για την ανάπτυξη του μαθησιακού
περιβάλλοντος είναι η Αρχή της Γλωσσικής Αλληλεξάρτησης (Cummins 1996: 161).
Αυτή η αρχή αναπτύχθηκε από τον Cummins με σκοπό να περιγράψει, πώς και οι δύο
γλώσσες ενός δίγλωσσου ατόμου βασίζονται στη κοινή υποκείμενη γλωσσική
ικανότητα του ατόμου, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά γνωστικών / ακαδημαϊκών
δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων αλφαβητισμού/γραμματισμού (literacy-related skills) από τη
μια γλώσσα στην άλλη (Cummins 1996).
Η συγκεκριμένη αρχή συμβαδίζει με τα πορίσματα άλλων ερευνών όπως
αυτές του Cook (2003), των Kesckes and Papp (2003) και της Pavlenko (2003). Η
Pavlenko (2003) αναφέρει πέντε μορφές μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη.
O Cummins ο ίδιος αναφέρεται σε έρευνες του Verhoeven (1991a, 1991b,
1992, 1994 στο Cummins 1996) που καταδεικνύουν ότι «κάτω από ορισμένες
συνθήκες μπορεί να προκύψει μεταφορά διπλής κατεύθυνσης από τη μία γλώσσα
στην άλλη» (Cummins 1999:162). Ο Weinreich είχε αναφερθεί στη μεταφορά από τη
πρώτη γλώσσα στη δεύτερη ήδη από το 1953 (στο Cook 2003), ενώ o Cook (2003)
εστιάζει στη μεταφορά από τη δεύτερη γλώσσα στην πρώτη.

Σύμφωνα με τον

Cummins (1999), είναι πιο πιθανή η μεταφορά από τη γλώσσα της μειονότητας στη
γλώσσα της πλειονότητας. Αυτό υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές όπως ο Li
Wei (1994 στο Cook 2003). Η μεταφορά μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους,
όπως η επαφή με μια γλώσσα (Τσοκαλίδου 2008) και η κοινωνική καταπίεση. Γι’
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αυτό το λόγο, τα μαθήματα μητρικής γλώσσας παίζουν σημαντικό ρόλο στη
γλωσσική ανάπτυξη του δίγλωσσου ατόμου.
2. Γλωσσική ικανότητα και γλωσσικές δεξιότητες
Ενώ το διδακτικό υλικό που έχει παραχθεί για τα μαθήματα μητρικής γλώσσας στη
σχολική τάξη εστιάζει σε δεξιότητες πρόσληψης (ακοή και ανάγνωση) και
παραγωγής (ομιλία και γραφή) (Baker 2001), το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον
εστιάζει κυρίως σε δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Παρέχονται βοηθήματα στην
ανάγνωση των κειμένων με τη χρήση γραπτών και ηχητικών αρχείων που
ενεργοποιούνται με τον κέρσορα. Επίσης, θα παρέχονται βοηθήματα και στη
διαδικασία της γραφής (Σπαντιδάκης 2010, Σπαντιδάκης 2011).
Για το σχεδιασμό του, λάβαμε υπόψη μας το διαχωρισμό που κάνει ο
Cummins (2002) για τις γλωσσικές δεξιότητες ενός δίγλωσσου ατόμου.
Οι

περισσότερες

ασκήσεις/δραστηριότητες

εστιάζουν

στις

ιδιαίτερες

γλωσσικές δεξιότητες και στην ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, όπως ορίζονται από
τον Cummins (2002), αν και κάποιες ασκήσεις / δραστηριότητες εστιάζουν και στη
συνομιλιακή ευχέρεια. Η συνομιλιακή ευχέρεια αναπτύσσεται κυρίως σε καταστάσεις
επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και για αυτό το λόγο οι δραστηριότητες, με στόχο
την ανάπτυξή της, πραγματοποιούνται κυρίως στα μαθήματα μητρικής γλώσσας στη
σχολική τάξη.
Η συνομιλιακή ευχέρεια (conversational fluency), σύμφωνα με τον Cummins
(2002), είναι η ικανότητα διεξαγωγής μιας συνομιλίας σε περιστάσεις οικειότητας και
επαφής, πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό είναι το είδος της επάρκειας που οι φυσικοί
ομιλητές, στη συντριπτική τους πλειονότητα, έχουν ήδη αναπτύξει όταν αρχίζουν το
σχολείο. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή φαίνεται να είναι η ευχέρεια που είναι
περισσότερο αναπτυγμένη στους μαθητές μας. Εδώ περιλαμβάνεται η χρήση λέξεων
υψηλής συχνότητας και η χρήση απλών γραμματικών δομών. Η μετάδοση του
μηνύματος συνήθως υποστηρίζεται από εξωτερικούς δείκτες (cues) όπως οι
εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες, ο επιτονισμός κ.λπ. (Cummins 2005:104).
Οι

ιδιαίτερες

γλωσσικές

δεξιότητες

(discrete

language

skills)

αντικατοπτρίζουν τις ειδικές φωνολογικές και γραμματικές γνώσεις, καθώς και τις
γνώσεις γραφής και ανάγνωσης (literacy knowledge) που αποκτούν οι μαθητές έπειτα
από άμεση διδασκαλία και εξάσκηση, επίσημη ή ανεπίσημη (π.χ. διάβασμα). Οι
παραπάνω γνώσεις/δεξιότητες, αποκτώνται με τη διδασκαλία ή την έκθεση σε ένα
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περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά και μορφωτικά ερεθίσματα-στο σπίτι ή στο σχολείο
(Cummins 2005:104).
Η ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα (academic language proficiency)
περιλαμβάνει τη γνώση του λιγότερο συχνού λεξιλογίου, καθώς επίσης και τη
δυνατότητα ερμηνείας και παραγωγής γραπτών κειμένων αυξημένης δυσκολίας.
Αφορά λέξεις χαμηλής συχνότητας που οι μαθητές δεν έχουν σχεδόν ποτέ ακούσει
στην καθημερινή τους συνομιλία. Αναμένεται δηλαδή από τους μαθητές να
καταλαβαίνουν κείμενα απαιτητικά από γλωσσική και εννοιολογική άποψη και να
χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα στα δικά τους γραπτά (Cummins 2005:104-105). Στη
συγκεκριμένη εφαρμογή, φαίνεται να είναι η ευχέρεια που είναι λιγότερο
αναπτυγμένη στους μαθητές μας.
3. Παιδαγωγικός προσανατολισμός
Το συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον συνδυάζει τρεις παιδαγωγικές προσεγγίσεις
(Skourtou, Kourtis-Kazoullis and Cummins 2006). Ο παιδαγωγικός προσανατολισμός
του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος είναι κυρίως η κατασκευαστική/
προοδευτική παιδαγωγική και η μετασχηματιστική παιδαγωγική, αν και κάποιες
δραστηριότητες εντάσσονται στον προσανατολισμό της παραδοσιακής παιδαγωγικής.
Η

κατασκευαστική/

προοδευτική

παιδαγωγική

προσέγγιση

τονίζει

τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλου-μαθητή, οι οποίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να
κατασκευάσουν ενεργά τις έννοιες και να συμμετάσχουν ενεργά σε νοητικά
απαιτητικές δραστηριότητες (Cummins 2001, 1999). Οι μαθητές ενεργοποιούν την
προηγούμενη/προγενέστερη γνώση τους, ενώ η εμπειρία ή τα γνωστικά τους σχήματα
αξιοποιούνται στην επίλυση των προβλημάτων. Πολλές πρόσφατες εφαρμογές με
χρήση των ΤΠΕ είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο (Δημητρακοπούλου 2002).
Η

μετασχηματιστική

παιδαγωγική

ακολουθεί

τον

παιδαγωγικό

προσανατολισμό της κατασκευαστικής/ προοδευτικής παιδαγωγικής (ως ένα ορισμένο
βαθμό). Η γλώσσα διδάσκεται ως όλο/ σύνολο, η γνώση είναι καταλυτική και η
μάθηση αποτελεί κοινή διεπιδραστική κατασκευή μέσω κριτικής διερεύνησης. Η
μετασχηματιστική παιδαγωγική επικεντρώνεται στις κοινωνικές πραγματικότητες που
σχετίζονται με τις εμπειρίες των μαθητών και χρησιμοποιείται η συνεργατική κριτική
έρευνα προκειμένου να συνδεθεί το περιεχόμενο των μαθημάτων με τις ατομικές και
συλλογικές εμπειρίες των μαθητών. Αναλύονται ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα
σχετικά με τη ζωή των μαθητών και οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν τους
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τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές πραγματικότητες μπορούν να αλλάξουν μέσω
της κοινωνικής δράσης και της δημοκρατικής συμμετοχής (Cummins and Sayers
1995). Ο αλφαβητισμός

που οι μαθητές αναπτύσσουν δεν είναι λειτουργικός ή

πολιτιστικά προσδιορισμένος. Αντίθετα, υπερβαίνει αυτούς τους δύο τύπους
αλφαβητισμού και καθιστά τους μαθητές ικανούς να αναπτύξουν κριτικό
αλφαβητισμό, ο οποίος συνδέεται με τους κοινωνικούς στόχους της δημοκρατικής
συμμετοχής (Cummins και Sayers 1995). Η συνεργατική κριτική έρευνα είναι ένα
ακόμη σημαντικό στοιχείο της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής.
4. Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Ικανότητας
Η πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της Αλβανικής και Ρωσικής ως μητρική
γλώσσα συνδυάζει θεωρίες διγλωσσίας. Ωστόσο, μια σημαντική θεωρία που
χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό των περιβαλλόντων είναι το Πλαίσιο για την
Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Ικανότητας (Cummins 2001), το οποίο τροποποιήθηκε και
εμπλουτίστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής (Κούρτη-Καζούλλη
2005, Kourtis-Kazoullis 2008) 75.
Γράφημα 1: Το τροποποιημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής
ικανότητας στη γλώσσα

Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού
μαθησιακού περιβάλλοντος «Λόγου Χάρη» (2011).
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Το θεωρητικό πλαίσιο της εφαρμογής βασίζεται στο πλαίσιο για την ανάπτυξη της
ακαδημαϊκής ικανότητας (Framework for the Development of Academic Expertise)
(Cummins, 2001), όπως τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
διαδικτυακού τόπου (βλ. εικόνα 1). Προστέθηκε ο πυρήνας του παραπάνω πίνακα,
«γλώσσα και περιεχόμενο», που βασίζεται στη δημιουργική κατανόηση και
παραγωγή πολυτροπικών κειμένων καθώς και «κείμενα ταυτότητας» (Cummins 2011,
Skourtou, Kourtis-Kazoullis and Cummins 2006, Τσοκαλίδου 2004, ΚούρτηΚαζούλλη και Τζανετοπούλου 2003).
Σύμφωνα με το πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής ικανότητας
(Cummins 2001), οι δραστηριότητες εστιάζονται: α) στη γλώσσα, β) στο νόημα και γ)
στη χρήση.
4.1 Η εστίαση στη γλώσσα
Η εστίαση στη γλώσσα έχει στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητοποίησης
μέσα από τις τυπικές μορφές της γλώσσας, αλλά δεν περιορίζεται σ' αυτό. Στοχεύει
στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και στη συνειδητοποίηση των
μορφών και των χρήσεων της γλώσσας (critical language awareness) (Cummins
2000). Η ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητοποίησης περιλαμβάνει όχι μόνο την
έμφαση σε μορφολογικές πλευρές της γλώσσας αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής
συνείδησης της γλώσσας.
4.1.1 Δραστηριότητες/ασκήσεις που εστιάζουν στη γλώσσα στο συγκεκριμένο
ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον
Τα δύο περιβάλλοντα παρέχουν στους μαθητές τη γλωσσική θεωρία και την ευκαιρία
για εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν τυπικές
μορφές της γλώσσας όπως η γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο κ.ά. και μετά
να προχωρήσουν σε ασκήσεις που αφορούν αυτές τις δεξιότητες. Ωστόσο, τα δύο
περιβάλλοντα εστιάζονται στη γλωσσική επίγνωση. Δηλαδή, προσφέρεται βοήθεια
στους δίγλωσσους μαθητές ώστε να κατανοήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές
μεταξύ των δύο γλωσσών στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο.
4.1.2 Γλωσσική επίγνωση
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Οι ασκήσεις που εστιάζονται στη γλώσσα στοχεύουν στη γλωσσική επίγνωση. Η
Svalberg (2007) συνοψίζει τη σχέση γλωσσικής επίγνωσης-γλωσσικής κατάκτησης
στις ακόλουθες διδακτικές αρχές:
1. Διερεύνηση των αναπαραστάσεων των μαθητών σχετικά με τη γλώσσα,
καθώς οι αναπαραστάσεις αυτές είναι δυνατό να επηρεάσουν τα κίνητρα
μάθησης.
2. Βοήθεια προς τους μαθητές, ώστε να ενεργοποιήσουν την προηγούμενη
γνώση αλλά και τις στρατηγικές μάθησης (Jessner, 2006) και να αποκτήσουν
όχι μόνο γλωσσολογική αλλά και κριτική επίγνωση.
3. Ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να εντοπίσουν τις αντικειμενικές
γλωσσολογικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις γλώσσες προς
εκμάθηση που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην ενεργοποίηση της
προηγούμενης γνώσης (Jessner, 2006).
4. Υποχρέωση να δοθούν εφόδια στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν
μεγαλύτερη

αυτοπεποίθηση

και

αυτοέλεγχο

μέσα

από

στρατηγικές

ενδυνάμωσης (Lindberg, 2003).
4.2 Η εστίαση στο νόημα
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

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. Αυτό υπονοεί μια διαδικασία με την οποία οι μαθητές συνδέουν τα
νοήματα

με

κείμενα

ή

με

τις

δικές

τους

εμπειρίες

και

με

την

προγενέστερη/προηγούμενη γνώση τους στη διαδικασία της διδασκαλίας (δηλ.
ενεργοποιούν τα νοητικά σχήματά τους), αναλύουν με κριτικό τρόπο τις πληροφορίες
στο κείμενο (π.χ. αξιολογήστε την ισχύ των διάφορων επιχειρημάτων ή των
προτάσεων) και χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και αναλύσεών
τους σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία παρέχει στον μαθητή
εσωτερικό κίνητρο (π.χ. φτιάχνω ένα βίντεο ή γράφω ένα ποίημα ή δοκίμιο πάνω σε
ένα συγκεκριμένο θέμα). Εν ολίγοις, για την εκμάθηση του ακαδημαϊκού
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περιεχομένου η έννοια της κατανοητής εισερχόμενης πληροφορίας (Krashen 1982)
πρέπει να κινηθεί πέρα από την κυριολεκτική κατανόηση προς ένα βαθύτερο επίπεδο
νοητικής και γλωσσικής επεξεργασίας.
4.2.1 Δραστηριότητες/ασκήσεις που εστιάζουν στο νόημα στο συγκεκριμένο
ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατανοήσουν το κείμενο, πρώτα σε επίπεδο
κυριολεκτικής κατανόησης, δηλαδή τι εννοεί το κείμενο και έπειτα υπερβαίνοντας το
επίπεδο αυτό να εμβαθύνουν στην κατανόηση των εννοιών και με τον τρόπο αυτό να
αναπτύξουν

τον

κριτικό

αλφαβητισμό

(Cummins,

2000).

Οι

δραστηριότητες/ασκήσεις λειτουργούν σε δύο επίπεδα: (α) ερωτήσεις κατανόησης
και (β) ερωτήσεις κρίσεως.
4.3 Η εστίαση στη χρήση
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). 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 συμμετέχουν σε γνωστικές
διαδικασίες υψηλότερου επιπέδου, όπως ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση, δηλαδή
κριτική σκέψη (Cummins, 2000). Επίσης, δίνεται έμφαση στην παροχή γλωσσικών
βοηθημάτων (Vygotsky 1962, 1978, Cummins, 2000), στη δημιουργία ενδογενούς
κινήτρου (Ellis 1997, Gardner and McIntyre 1992, 1993, Cook 1978, Skehan 1989),
στη μεταγλωσσική συνειδητοποίηση και στον κριτικό αλφαβητισμό (Cummins 2000).
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα στόχου για να παραγάγουν πολυτροπικά
κείμενα, τα οποία θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό του περιβάλλοντος. Η
γλώσσα χρησιμοποιείται για να ενισχυθεί η ταυτότητα του μαθητή (Skourtou,
Kourtis-Kazoullis and Cummins 2006, Cummins 2011).
4.3.1 Δραστηριότητες/ασκήσεις που εστιάζουν στη χρήση στο συγκεκριμένο
ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον
Οι μαθητές καθοδηγούνται προς τη δημιουργία των δικών τους πολυτροπικών
κειμένων. Αρχικά, ενθαρρύνονται να επεξεργαστούν τα παρεχόμενα κείμενα μέσω
διαφορετικών δραστηριοτήτων και στη συνέχεια παρακινούνται στη δημιουργική
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γραφή και στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, πρώτα μέσα από ασκήσεις και
κατόπιν μέσω ελεύθερης δημιουργικής γραφής. Ενθαρρύνονται ακόμα να
δημοσιεύσουν την εργασία τους στο περιοδικό που είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων/ασκήσεων αποτελούν: α) τα παιχνίδια με τις λέξεις,
β) η συγγραφή ποιήματος και γ) η συνεργατική συγγραφή.
5. Γλωσσικά βοηθήματα
Με την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω από λέξεις ή φράσεις εμφανίζεται η
μετάφραση στα Ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η εισερχόμενη
πληροφορία για τη γλώσσα (Krashen, 1982) και ενισχύεται η εκμάθηση γλωσσών με
βοηθήματα (Vygotsky 1962, 1978, Cummins, 2000). Το χαρακτηριστικό των
γλωσσικών βοηθημάτων βασίζεται στο λογισμικό εκμάθησης δεύτερης γλώσσας «elective» (Cummins, 1998) και στο ηλεκτρονικό βιβλίο “My Electronic Computer
Book” (Κούρτη-Καζούλλη, 2000). Παρέχονται επίσης ακουστικά βοηθήματα κι έτσι
οι μαθητές μπορούν, για παράδειγμα, να ακούσουν την απαγγελία ενός ποιήματος
είτε εξ ολοκλήρου είτε κάθε λέξης χωριστά.
Γράφημα 3: Μάθημα για τη διδασκαλία της Ρωσικής ως μητρικής γλώσσας
(Χαλκονίδου κ.ά. 2011)

Γράφημα 4: Βοηθήματα στην Ελληνική γλώσσα που ενεργοποιούνται με τον κέρσορα
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5.1 Άλλα βοηθήματα για το μαθητή
Οι μαθητές έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο μπορούν να
συνδυάσουν την εκμάθηση της γλώσσας με την εξοικείωση με τον πολιτισμό. Η
δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκμάθηση γλωσσών γενικά
(Byram 1989, 1994) και προπαντός για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Επίσης,
παρέχονται βοηθήματα όπως η γραμματική της Ρωσικής γλώσσας. Υπάρχουν
συνδέσεις με χρήσιμες ιστοσελίδες που αφορούν τη γλώσσα - στόχο, τη λογοτεχνία
και τον πολιτισμό, καθώς και ηλεκτρονικά λεξικά. Για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα
του περιοδικού «Πολύδρομο» (2011) ο μαθητής μπορεί να πειραματιστεί με λεξικό
αλβανικής γλώσσας (Γαβριηλίδου, Μ. κ.ά. 2011).
6. Επίλογος
Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Όπως τονίζει η Σκούρτου (2011), μελέτες στην Ελλάδα που
ερευνούν τη χρήση μεταναστευτικών γλωσσών και ιδιαίτερα της Αλβανικής
συγκλίνουν στο ότι διαπιστώνεται μία προτίμηση στη χρήση της Ελληνικής στην
οικογένεια (Μπατσούτα κ. ά. 2007, Χατζηδάκη 2007, Χατζηδάκη 2005), στις παρέες
με ομοεθνείς (Χατζηδάκη 2005) και στα απογευματινά μαθήματα μητρικής γλώσσας
(Μαλιγκούδη 2009). Αν θεωρούμε ότι οι μητρικές γλώσσες των μαθητών με
μεταναστευτικό υπόβαθρό είναι σημαντικές για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και
για την ελληνική κοινωνία, τότε θα πρέπει να υποστηρίζονται με δράσεις τέτοιου
είδους.
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Περίληψη
Στo παρόν άρθρο παρουσιάζονται δεδομένα από τμήμα ευρύτερης εθνογραφικής
έρευνας τα οποία αφορούν τις γλωσσικές αντιλήψεις και πρακτικές μεταναστών
γονέων αλβανικής καταγωγής γύρω από τη διγλωσσία των παιδιών τους και την
πορεία της. Ακολουθώντας την ποιοτική μέθοδο έρευνας, διεξήχθησαν ημιδομημένες, ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις με τους 19 γονείς του δείγματος των
παιδιών της ευρύτερης έρευνας (14 μητέρες και 5 πατέρες). Οι γονείς εξέφρασαν τις
απόψεις τους για τη γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση και τη σημασία της ανάπτυξης
γραμματισμού στη μειονοτική γλώσσα αποκαλύπτοντας τη σύνθετη, συμβολική και
λειτουργική σημασία που έχει η συνέχιση της διγλωσσίας των παιδιών στην
κοινωνιογλωσσική πραγματικότητά τους. Τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την
αγωνία τους για τη μελλοντική πορεία της μειονοτικής γλώσσας, τις συγκρούσεις που
βιώνουν ως γονείς δίγλωσσων παιδιών που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο αλλά και
το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι κυρίαρχες σχολικές γλωσσικές αντιλήψεις και
πρακτικές στη διαμόρφωση των στάσεων και πρακτικών των μεταναστών γονέων.
Abstract
This paper presents data from a broader ethnographic study which concern the views
and language practices of Albanian immigrant parents towards their children’s
bilingualism. Following a qualitative interpretive approach to study the research
questions, we conducted semi-structured, individual and group interviews with the 19
parents of the bilingual children who participate in the broader research (14 mothers
and 5 fathers). These parents express their views concerning language maintenance
and shift as well as the significance of literacy development in the minority language
and reveal the complex, symbolic and functional, importance of bilingualism in their
sociolinguistic reality. The research data indicate their anxiety about the future course
of the minority language, the conflicts they experience as parents whose children
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attend the mainstream Greek primary school but also reveal the important role that
dominant school language attitudes and practices play in shaping the views and
practices of immigrant parents.

Εισαγωγή
Οι γλωσσικές αντιλήψεις και πρακτικές της μεταναστευτικής οικογένειας παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο στη γλωσσική διατήρηση καθώς η ενδο-οικογενειακή
μετάδοση της γλώσσας είναι βασικός παράγοντας και προϋπόθεση για τη συνέχιση
της διγλωσσίας και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Fishman (1991:113) «αυτό που
δε μεταδίδεται δεν μπορεί να διατηρηθεί» (that which is not trasmitted can not be
maintained).
Διεθνώς, η γλωσσική μετατόπιση στην κυρίαρχη γλώσσα αναδεικνύεται σε
κοινωνικο-γλωσσικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα με ταχείς ρυθμούς καθώς
ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι από τη στιγμή που τα παιδιά μεταναστών
εισάγονται στο νηπιαγωγείο τείνουν να παρουσιάζουν άμεσα αλλαγή στη γλωσσική
τους συμπεριφορά χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο την κυρίαρχη γλώσσα
(Fillmore, 1991). Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις παιδιών μεταναστών σήμερα
εμφανίζεται η περίπτωση της αφαιρετικής διγλωσσίας (subtractive bilingualism)
(Lambert, 1974) ή καλύτερα της μεταβατικής διγλωσσίας, όταν η δεύτερη γλώσσα
αναπτύσσεται εις βάρος της πρώτης, την αντικαθιστά και καταλήγει σε κυρίαρχη
γλώσσα των παιδιών λαμβάνοντας κυρίαρχη θέση στη γλωσσική τους χρήση και
ικανότητα (Hinton, 1999; Kouritzin, 1999; Portes & Hao, 1998; Fillmore, 1991a,
1991b).
Ερευνητική δραστηριότητα στο διεθνή χώρο εστιάζει σε αντιλήψεις και
πρακτικές μεταναστών γονέων αναφορικά με τη διγλωσσία των παιδιών τους και τη
γλωσσική διατήρηση, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται,
εκτιμούν

και

διαχειρίζονται

τη

διγλωσσία

στο

πλαίσιο

των

ευρύτερων

κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συνθηκών και πιέσεων (Worthy &
Rodríguez-Galindo, 2006; Guardado, 2002; Pacini-Ketchabaw, Bernhard & Freire,
2001; Kouritzin, 1999; Orellana, Ek, & Hernández, 1999; Schecter & Bayley 1997).
Στη συζήτηση γύρω από ζητήματα διγλωσσίας παιδιών μεταναστών/στριών και
γλωσσικής, σχολικής μάθησης κυριαρχεί συνήθως ο ακαδημαϊκός, επιστημονικός και
εκπαιδευτικός λόγος, ενώ απουσιάζει η φωνή, η οπτική των ίδιων των
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μεταναστών/τριών γονέων. Στο ελληνικό τοπίο η ερευνητική δραστηριότητα σε
παιδιά και οικογένειες Αλβανών μεταναστών/τριών που αφορά πρακτικές και
πολιτικές γύρω από τη διγλωσσία περιλαμβάνει τις έρευνες των Χατζηδάκη (2005),
Κυριαζή & Χατζηδάκη & (2004), Γογωνά (Gogonas 2009) και Μαλιγκούδη (2010).
Μεθοδολογία
Βασικός στόχος της εθνογραφικής έρευνας που παρουσιάζεται είναι να μελετήσει και
να αναδείξει τις γλωσσικές αντιλήψεις και πρακτικές των γονέων των παιδιών μέσα
από τον δικό τους λόγο, γύρω από τη διγλωσσία των παιδιών τους και την πορεία της.
Η ευρύτερη εθνογραφική μελέτη πεδίου διεξήχθη με τη μέθοδο της συμμετοχικής
παρατήρηση της κοινωνικο-γλωσσικής συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολικό
πλαίσιο, της ημι-δομημένης (ατομικής και ομαδικής) συνέντευξης και των άτυπων
συζητήσεων στο πεδίο με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, ώστε
να προσεγγίσει τα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τις γλωσσικές ιδεολογίες και τη
σχέση ανάμεσα στις πρακτικές και τις αντιλήψεις για τη γλώσσα (Heller 2008) με
διαφορετικές μεθόδους και από πολλαπλές οπτικές και πηγές. Στο παρόν άρθρο
παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν τις αντιλήψεις των γονέων για τη γλωσσική
διατήρηση/μετατόπιση και την εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας τα οποία
συγκεντρώθηκαν από τις ημι-δομημένες, ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις με τους
19 γονείς του δείγματος της έρευνας (14 μητέρες και 5 πατέρες).
Ερευνητικά Δεδομένα
Οι μετανάστες γονείς εκφράζουν τις απόψεις τους για τη διγλωσσία των παιδιών τους,
καθώς παρατηρούν ότι τα παιδιά επιλέγουν τα ελληνικά ολοένα και περισσότερο στη
γλωσσική τους χρήση. Αντιλαμβάνονται και αναφέρουν τη σταδιακή μείωση της
επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών στην αλβανική γλώσσα, η οποία αρχίζει να
λαμβάνει χώρα με την είσοδο τους στο ελληνικό σχολείο και εκφράζουν παράλληλα
τη σημασία που δίνουν στην ανάπτυξη γραμματισμού στα αλβανικά για τη διατήρηση
της γλώσσας και τη συνέχιση της διγλωσσίας. Η έλλειψη γραμματισμού των παιδιών
στην αλβανική γλώσσα αναδύεται σε ζήτημα που φαίνεται να τους απασχολεί και να
τους προβληματίζει. Οι γονείς του Κοσταντίν 76(Γ’ τάξη) αναφέρουν:

76

Χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα για τα παιδιά και τους γονείς της έρευνας.
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Είναι σημαντικό να μάθει ο Κοσταντίν να γράφει και να διαβάζει;
Π: Είναι, είναι σημαντικό είναι, σιγά σιγά βλέπουμε εμείς εδώ στην εκπομπή γιατί
έχουμε κανάλια από εκεί, σιγά σιγά πολλά παιδιά κι αυτά πάει, η γλώσσα η δικιά
μας πάει χάνεται, χάνεται, δεν ξέρει κανένας τίποτα.
Το βλέπετε γύρω σας; Συμβαίνει; Δεν μιλάνε τα παιδιά; Οι γονείς;
Μ: Ναι το βλέπω.
Π: Πολλά παιδιά, ναι, τα ελληνικά θα τα μάθει, δεν λέμε να μη μιλάς ελληνικά, θα
μάθει οπωσδήποτε.
Μ: Μία ώρα τη βδομάδα να μάθει να γράφει αλβανικά, όχι ελληνικά, ελληνικά
ξέρει.
Μέσα στο σχολείο;
Π: Αυτό θα το θέλαμε πολύ, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συμφωνούν.
Το συζητάτε;
Π: Το συζητάμε, ας μην είναι και στο σχολείο, ας γίνει κάπου…
Μ: Μόνο αλβανικά
Π: να γίνει ένα σχολείο να μάθουν, μια φορά τη βδομάδα.
Στο παραπάνω απόσπασμα, διαπιστώνουμε ότι οι γονείς επενδύουν και δίνουν
μεγάλη αξία στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην αλβανική γλώσσα και στο
γραπτό λόγο, καθώς αντιλαμβάνονται τη γλωσσική μετατόπιση που λαμβάνει χώρα
στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών και εκφράζουν ρητά την ανάγκη λειτουργίας
ενός σχολείου αλβανικών που θα συμβάλει στη διατήρηση της διγλωσσίας.
Η Αναστασία, μητέρα της Κατερίνας (Δ’ τάξη) και της Χριστίνας (Α’ τάξη)
δηλώνει την έντονη επιθυμία για την ενίσχυση της διγλωσσίας των παιδιών της μέσα
από την ανάπτυξη γραμματισμού στη γλώσσα καθώς αποτελεί ζήτημα που ανησυχεί
και προβληματίζει την ίδια αλλά και τα παιδιά της.
Εμένα με στεναχωρεί πολύ όμως, βλέπω το παιδί μου, γράφω εγώ τίποτα αλβανικά
και λέει η Κατερίνα «τι γράφεις μαμά; πώς μπορείς και γράφεις και αλβανικά και
μπορείς και γράφεις και ελληνικά;» και λέω «εγώ πήγα σχολείο αλβανικά έμαθα…,
«όμως εσύ μπορείς, εμείς δεν μπορούμε», «δεν μπορείτε γιατί στο σχολείο δεν κάνετε
αλβανικά εδώ»
«βλέπεις λέω γιατί αν ήξερες κι εσύ τα γράμματα τα αλβανικά θα μπορούσες να
διαβάσεις και τα αλβανικά και τα ελληνικά, δεν είναι καλύτερα; «καλύτερα είναι
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αλλά δεν μπορούμε … εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε βρε θεία καταρχήν πώς
μπορείς και μιλάς;» είναι σωστό αυτό το πράγμα που κάνουμε στα παιδιά μας;
Ο γραμματισμός στην άλλη γλώσσα δεν απασχολεί μόνο τη μητέρα αλλά και
τα ίδια τα παιδιά καθώς αντιλαμβάνονται την απώλεια σημαντικών κοινωνικογλωσσικών λειτουργιών στη ζωή τους, που έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της
διγλωσσίας τους, ενώ η μονογλωσσία δεν μπορεί να καλύψει το εύρος των αναγκών
τους. Η ανάπτυξη της αλβανικής γλώσσας και σε ακαδημαϊκό επίπεδο συμβάλλει στη
γλωσσική διατήρηση, την ενίσχυση της διγλωσσίας των παιδιών και κατ’ επέκταση
στη γενικότερη γλωσσική – γνωστική τους ανάπτυξη και η μητέρα αναπαράγει, μέσα
από τα βιώματά της ως πολύγλωσση, τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας (Baker,
2000) και τη συμβολή της στην ακαδημαϊκή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών
(Cummins, 2000).
H Ντρίτα, μητέρα της Μπόρα (Γ’ τάξη) επιμένει ιδιαίτερα στη χρήση της
αλβανικής γλώσσας στο σπίτι με σκοπό τη διατήρησή της και θεωρεί ότι η ενδοοικογενειακή γλωσσική μετάδοση είναι ευθύνη και υποχρέωση του μετανάστη
γονιού. Εκφράζει τις συγκρούσεις και ενοχές που βιώνει παρατηρώντας τη γλωσσική
μετατόπιση να λαμβάνει χώρα επίμονα και σταθερά παρά τις συνειδητές της
πρακτικές. Η Ντρίτα αιτιολογεί τις πρακτικές της και εκφράζει τη σημαντικότητα που
έχει η ανάπτυξη της διγλωσσίας των παιδιών:
Γιατί το κάνεις αυτό; Αλβανικά μόνο στο σπίτι;
Ν: Γιατί λέω τα ελληνικά τα μαθαίνει, τα διαβάζει, τα μιλάει με παιδιά στο σχολείο, τα
αλβανικά θα τα ξεχάσει δεν θέλω, θα έρθει μία μέρα που θα μας χρειάζεται, γιατί
δεν έχει εδώ ένα σχολείο, που θα είναι μόνο το Σάββατο ή μόνο την Κυριακή, δύο
ώρες αλβανικά και να το πας το παιδί και λες μαθαίνει κάτι όπως μαθαίνει αγγλικά 2
ώρες αυτό φτάνει, δεν έχει…
Είναι σημαντικό για σένα;
Ν: Ναι
Θα ήθελες να ήταν μέσα στο σχολείο;
Ν: Θα ήθελα μία φορά την εβδομάδα 2 ώρες αυτό
Θα ήθελες μέσα στο ελληνικό σχολείο;
Ν: Το καλύτερο θα ήταν μέσα αλλά και έξω εδώ με ένα δάσκαλο από την Αλβανία να
του μάθει …
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Τι είναι για σένα η αλβανική γλώσσα;
Λ: Τι να πω; Είναι η δική μας γλώσσα και θα μας χρειαστεί μια μέρα … Αν
μεγαλώσει να τους καταλαβαίνει να μην ρωτάει τι λες τώρα και τι λες τώρα.
Μπορεί να είναι καλή μαθήτρια μετά και θα πάει και θα λέει αυτό τι είναι; τι είναι
αυτή η λέξη; από πού βγαίνει; αν μάθει, να μάθει να τα μιλάει καλά, δεν θέλω
τίποτα άλλο, τα άλλα είναι ίδια, τα μαθηματικά και αυτά, όπως κάνετε εσείς με τα
αγγλικά, να τα μάθει κανονικά με το λεξικό…
Η εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας συμβάλλει στη διατήρησή της και έχει
συμβολική (είναι η δική μας γλώσσα) και λειτουργική σημασία (να τους καταλαβαίνει
να μην ρωτάει τι λες τώρα και τι λες τώρα). Η γλωσσική χρήση στο σπίτι, η οποία
γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην αλβανική γλώσσα, αναδύεται ως σημαντικός
παράγοντας για τη συνέχιση της διγλωσσίας σε βαθμό επικοινωνίας. Παρόλα αυτά τα
παιδιά χρειάζονται και τον γραμματισμό, ο οποίος έχει σύνθετη και πολύπλευρη
σημασία.
Η Αναστασία στο παρακάτω απόσπασμα εκφράζει την πολύπλευρη σημασία
αλλά και τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις του ζητήματος της διατήρησης και
εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, που θα ήταν σωστό ή δίκαιο να αποτελεί
πολιτική μέριμνα του κράτους και της εκπαίδευσης που παρέχει.
…λέω όμως και τα αλβανικά πρέπει να τα ξέρεις για τον εαυτό σου θα πας μια μέρα με
τη μαμά και τον μπαμπά στην Αλβανία τι θα κάνεις όταν πας στο μαγαζί; Θα μιλήσουν
η μαμά και ο μπαμπάς; Αυτοί ξέρουν, είναι δύσκολα, πώς θα πάει εδώ; να μην ξέρουν
τα παιδιά μας τίποτα; Στα γκαβά;
Το βλέπεις ε;
Πάρα πολύ, είναι πολλά όλα τα παιδιά που είναι σχολείο, να μην ξέρουν ένα γράμμα
αλβανικό είναι σωστό αυτό; Να μην ξέρουν να γράψουν το όνομα τους αλβανικά
όταν γυρίσει μια μέρα π.χ. θα τελειώσει το σχολείο θα γυρίσει να πάει στην Αλβανία
τι θα κάνει εκεί το παιδί; Χωρίς σχολείο στα αλβανικά; Χωρίς να μιλάει; Τι θα
κάνει το παιδί; Σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα;
Και να μην έχουν σκοπό να γυρίσουν στην Αλβανία;
Η γλώσσα όμως χρειάζεται…
Χωρίς γραμματισμό στην αλβανική γλώσσα τα παιδιά είναι στα γκαβά, η
μονογλωσσία τους στερεί τις δεξιότητες να λειτουργήσουν επαρκώς στα διάφορα
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πεδία χρήσης της γλώσσας, να εκπληρώσουν το εύρος των επικοινωνιακών τους
αναγκών ως εν δυνάμει δίγλωσσα άτομα και δεν τους επιτρέπει να έχουν την
ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στη ζωή τους
τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας (Baker, 2000). Ανεξάρτητα από την πιθανότητα
παλιννόστησης στην Αλβανία, η συνέχιση της διγλωσσίας των παιδιών έχει
λειτουργική σημασία στην κοινωνικο-γλωσσική πραγματικότητά τους πέρα από
συμβολική και συναισθηματική αξία, καθώς χρειάζεται για την επικοινωνία με την
οικογένεια και τη μεταναστευτική κοινότητα στη χώρα υποδοχής.
Συμπεράσματα
Συνολικά, από τα δεδομένα της έρευνάς μας, διαφαίνεται ότι από τις απόψεις των
μεταναστών/τριών γονέων για τη διγλωσσία των παιδιών τους και τη σημασία της
διατήρησης της μητρικής τους γλώσσας εκφράζεται μια αγωνία για το μέλλον της
γλώσσας τους και την ικανότητα των παιδιών τους να λειτουργήσουν σε αυτήν. Η
στάση αυτή μας παραπέμπει στη γενικότερη αγωνία των μεταναστών/τριών να
ισορροπήσουν ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ανάμεσα στις
ποικίλες ταυτίσεις τους. Επίσης, μας παραπέμπει στη θέση ότι στις καταστάσεις της
επαφής των γλωσσών, τα δίγλωσσα άτομα δε χρειάζεται να κάνουν κάποια επιλογή
ανάμεσα στις γλώσσες, τις κουλτούρες και τις ‘πατρίδες’ τους (Heller, 1992), ενώ η
διγλωσσία τους επιτρέπει να κάνουν αλλά, εντέλει, να «είναι» παραπάνω από ένα
πράγμα.
Τέλος, σχετικά με τη σχέση που έχουν οι στάσεις των γονέων με την
εκπαιδευτική πραγματικότητα, από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι
οικογενειακές στάσεις και πρακτικές είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυτές των
εκπαιδευτικών και του ευρύτερου περιβάλλοντος, με τέτοιο τρόπο που ως
ερευνητές/τριες δεν μπορούμε παρά να τις μελετούμε και να επιχειρούμε να τις
ερμηνεύουμε παράλληλα. Η διαπίστωση αυτή παρακινεί όσους και όσες από εμάς
ανήκουμε στο χώρο της εκπαίδευσης να ακούσουμε με περισσή προσοχή και να
λάβουμε υπόψη το λόγο τόσο των δίγλωσσων παιδιών, όσο και των γονέων τους,
καταβάλλοντας, παράλληλα, κάθε δυνατή προσπάθεια να εντάξουμε τις επιθυμίες
τους στη δική μας καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
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Περίληψη
Στα πλαίσια των μελετών της ανάπτυξης και της διατήρησης της παιδικής
διγλωσσίας, σημαντική θέση έχουν και οι απόψεις των παιδιών. Στόχος της παρούσας
ανακοίνωσης είναι να εστιάσει στις δικές τους αναπαραστάσεις που αφορούν τη
διγλωσσία τους αλλά και σε θέματα σχετικά με τις γλώσσες όπως η εκμάθηση και η
χρησιμότητα τους. Θέλουμε επίσης να δούμε την αλληλεπίδραση, αν αυτή υπάρχει,
ανάμεσα στη στάση των παιδιών και σε αυτή του περιβάλλοντος τους απέναντι στη
διγλωσσία τους.
Abstract
Ιn the framework of the studies for the development and the evolution of children’s
bilingualism, children’s opinions hold an important place. The target of the present
paper is to focus on their own representations as far as their bilingualism concerned,
but also on subjects related to the languages such as their learning and their utility.
We also want to see the interaction, if it exists, between their attitude and the
environment’s attitude towards their bilingualism.
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Παιδική διγλωσσία : στάσεις και αναπαραστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν
την ανάπτυξη και τη διατήρηση της.
Η παρουσία των δίγλωσσων ατόμων είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης
ελληνικής σχολικής τάξης. Γίνονται σήμερα σημαντικές έρευνες προκειμένου το
εκπαιδευτικό σύστημα και όσοι εμπλέκονται σε αυτό, να αφουγκραστούν τις ανάγκες
των δίγλωσσων μαθητών και να κατανοήσουν την πραγματικότητα όπως οι ίδιοι τη
βλέπουν και τη βιώνουν.
Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως την
προσεγγίζει η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Ο J.-C. Abric, στο βιβλίο
του « Pratiques sociales et représentations » (2001), υπογραμμίζει ότι οι
αναπαραστάσεις έχουν μια γνωστική πλευρά αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ
επηρεασμένες από τις κοινωνικές συνθήκες. Πρόκειται λοιπόν για κοινωνιογνωστικές
κατασκευές. Η πραγματικότητα, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ένα άτομο ή μία
ομάδα,σύμφωνα με τον Abrirc (2001 : 14), είναι : « reconstruite dans son système
cognitif, intégrée dans son système des valeurs dépendant de son histoire et du
contexte sociale et idéologique qui l’environne». 77
Το δεύτερο θεωρητικό σκέλος στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε είναι αυτό
της διγλωσσίας. H Hélot (2007: 29), αναφερόμενη στην κοινωνική πλευρά της
διγλωσσίας, δηλώνει : « En effet, l’utilisation qui fait un bilingue, de ses langues est
lié au contexte social dans lequel il vit et à la configuration de ses langues dans ce
contexte.». 78 Θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε στην σχέση ανάμεσα στο δίγλωσσο
άτομο και στο περιβάλλον του, όπως το ίδιο το άτομο την αντιλαμβάνεται. Να δούμε
δηλαδή τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που αποδίδουν τα δίγλωσσα παιδιά, από τα
οποία πήραμε συνεντεύξεις, στον κοινωνικό τους περίγυρο.
Επίσης, θέλουμε να εξετάσουμε τη σχέση που αναπτύσσουν οι δίγλωσσοι μας
με το περιβάλλον τους. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αν η στάση των άλλων
απέναντι τους, επηρεάζει τη δική τους στάση απέναντι στη διγλωσσία τους, σε
θέματα που συνδέονται άμεσα με τις γλώσσες. Ένας ενδεικτικός ορισμός για το τι
είναι « στάση », έννοια συγγενής των αναπαραστάσεων, όπως δηλώνει ο G. Kolde
«ανασκευασμένη στο γνωστικό του σύστημα, ενσωματωμένη στο σύστημα αξιών του, το οποίο
εξαρτάται από την ιστορία του και από το κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο που τον περιβάλλει.»
77

78

« πράγματι, η χρήση των γλωσσών του που κάνει ένας δίγλωσσος, συνδέεται με το κοινωνικό

περιβάλλον στο οποίο ζει και με τη διαμόρφωση των γλωσσών του σε αυτό το περιβάλλον.»
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(1981) 79, μπορεί να είναι ο εξής: « une prédisposition psychique latente, acquise à
réagir d’une certaine manière à un objet»
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που ενδεχομένως έχει για κάποιους
δίγλωσσους η συνέχιση της εκμάθησης και της πρακτικής της μητρικής τους
γλώσσας, στοχεύουμε στο να δούμε πώς οι ίδιοι επηρεάζονται από το περιβάλλον
τους. Δεν πρέπει επίσης να αγνοήσουμε να αναρωτηθούμε το αν και κατά πόσο, αφού
το δείγμα μας είναι παιδιά, ο κοινωνικός τους περίγυρος, μέσω των στάσεων και των
αναπαραστάσεων του, επιδρά στην καλλιέργεια της διγλωσσία τους, στο περιορισμό
ή στη διακοπή της.

Μέθοδος
Για την έρευνα μας πήραμε συνεντεύξεις από πέντε παιδία πέμπτης και έκτης
δημοτικού. Το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά αυτά βρίσκεται στο νομό
Θεσσαλονίκης και το ποσοστό των δίγλωσσων μαθητών του είναι σχετικά μικρό.
Συγκεκριμένα, στην πέμπτη δημοτικού, από τους 17 μαθητές οι τρεις είναι δίγλωσσοι
και στην έκτη από τους 19 οι δύο.
Χρησιμοποιήσαμε

δηλαδή

ποιοτική

μέθοδο

και

πιο

συγκεκριμένα

ημιδομημένες συνεντεύξεις. Σύμφωνα με την Κυριαζή (1999:51-52) : «Το κύριο
στοιχείο της ποιοτικής έρευνας είναι ότι βασίζεται σε συγκριτικά μικρότερο αριθμό
περιπτώσεων, με στόχο, όχι την ανακάλυψη γενικών τάσεων, άλλα τη συγκέντρωση
λεπτομερών στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των υπό ερεύνα περιπτώσεων ».
Οι ερωτήσεις μας χωρίστηκαν σε τρία μέρη : το πρώτο περιλαμβάνει βασικές
πληροφορίες για το παιδί (ηλικία, καταγωγή, χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, γλώσσες
που γνωρίζει). Στο δεύτερο μέρος, οι ερωτήσεις αφορούν την άποψη που έχουν για τη
διγλωσσία, τους δίγλωσσους, αυτούς που γνωρίζουν μόνο μια γλώσσα αλλά και την
εκμάθηση των γλωσσών. Ακολουθεί το τρίτο μέρος με ερωτήσεις σχετικές με τις
προσωπικές τους εμπειρίες ως δίγλωσσα άτομα.
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 στο
χώρο του σχολείου και καταγράφηκαν πλήρως σε μαγνητόφωνο. Ο χώρος του
σχολείου επιλέχθηκε διότι τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με αυτόν αλλά και επειδή
ήταν δύσκολο να βρεθεί άλλο μέρος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Υπήρχε
(εδώ αναφορά από V. Castelotti και D. Moore (2002 : 7)] : « Μία ψυχική λανθάνουσα προδιάθεση,
που έχει αποκτηθεί για να δρα μ’ένα συγκεκριμένο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. »
79
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οικειότητα μεταξύ της ερευνήτριας και των συνεντευξιαζόμενων, καθώς η πρώτη
ήταν και καθηγήτρια τους.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δε διαφώνησαν για τη χρήση του
μαγνητόφωνου καθώς δε θεώρησαν ότι τους εμπόδισε να εκφραστούν. Επίσης,
μπορούμε να πούμε πως δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων με τα παιδιά. Οι μαθητές έκαναν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τις
περισσότερες φορές για να επιβεβαιώσουν ότι είχαν κατανοήσει καλά την ερώτηση.

Ανάλυση συνεντεύξεων
Μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων περάσαμε στην ανάλυση τους όπως
αυτή παρουσιάζεται στη συνέχεια. Αναλύουμε τα λεγόμενα του κάθε παιδιού όπως
αυτό απάντησε στη σειρά των ερωτήσεων που του τέθηκαν.
Μαρινέλλα
1. Η Μαρινέλλα, 11 ετών από τη Βουλγαρία, πηγαίνει Πέμπτη δημοτικού και φέτος
εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στην Ελλάδα. Στο σπίτι μιλούν « και ελληνικά και
βουλγάρικα για να μαθαίνω και λίγο ελληνικά ». Δεν έχει αδέρφια, οι γονείς είναι
βουλγαρικής καταγωγής και μιλούν ελληνικά και βουλγαρικά. Το σπίτι είναι το μόνο
μέρος που μιλάει τη βουλγάρικη γλώσσα καθώς όπως λέει: «δεν έχω φίλους που να
μιλούν βουλγαρικά». Στο άκουσμα της λέξης «γλώσσα» της έρχονται στο μυαλό : «οι
γλώσσες που μαθαίνω, τα βουλγαρικά, τα γερμανικά εεεεε … και τα ελληνικά … και
τα αγγλικά… ναι αυτά μου έρχονται». Κρίνει ως : «καλά ».
2. Στην ερώτηση αν της αρέσει το γεγονός ότι μιλάει πολλές γλώσσες απαντάει : «
ναι, μου αρέσει και πιο πολλές μιλάω … μου αρέσει να … να.. να μαθαίνω άλλες
γλώσσες ». Και δικαιολογεί την απάντηση της : « επειδή όταν τα ξέρεις μπορείς να
πας εκεί πέρα και να το μιλάς χωρίς να έχεις πρόβλημα … εεε να πας στη χώρα,
δηλαδή αν μαθαίνω γαλλικά, αν τη μαθαίνω καλά και πολύ ωραίο, θα πάω σε αυτή τη
χώρα (στη Γαλλία) και θα τη μιλάω καλά, θα ξέρω τι να πω ». Συνδέει λοιπόν την
εκμάθηση μιας γλώσσας με την πρακτική της στη χώρα όπου μιλιέται τονίζοντας το
υψηλό επίπεδο γνώσης («καλά και πολύ ωραίο»). Συνεχίζοντας, στην ερώτηση αν της
φαίνεται εύκολο να μαθαίνει ξένες γλώσσες, απαντά : «Ε, εντάξει στην αρχή είναι
λίγο δύσκολο αλλά όταν καταλάβεις κάποια πράγματα δεν είναι δύσκολο ». Εκφράζει
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επίσης την επιθυμία της σχετικά με το αν θα ήθελε να μάθει άλλες γλώσσες « ναι, θα
ήθελα πολύ », φανερώνοντας τη θετική της στάση στην εκμάθηση γλωσσών. Και
συνεχίζει λέγοντας : «αν μπορώ θα μάθω, αν έχει θα μάθω (στο σχολείο) ». Για τους
ανθρώπούς που μιλούν πολλές γλώσσες λέει : «είναι ωραίο να μιλάς πολλές γλώσσες,
αυτός που μιλάει άλλη γλώσσα είναι πολύ ωραίο γιατί ξέρει και τη δικιά του και
άλλες ». Η αναπαράσταση της για αυτούς που μιλούν μόνο μία γλώσσα είναι: «αν δεν
μαθαίνουνε και άλλες γλώσσες, και δε θα μπορούνε… αν πάνε στη Γερμανία δε θα
μπορούν να πουν τίποτα, πρέπει να το μαθαίνουν και άλλες γλώσσες… θα είναι
δύσκολο». Παρατηρούμε λοιπόν πως συνδέει άμεσα την γλώσσα με την
επικοινωνιακή της διάσταση.
3. Για το αν νιώθει ξεχωριστή μας εξηγεί : «Κάποιες φορές δεν είναι ωραίο, γιατί τα
παιδάκια είναι από τη Ελλάδα κι εγώ είμαι από άλλη χώρα από τη Βουλγαρία … ε
είναι λίγο από την αρχή είναι λίγο .. πώς να το πω δεν είναι ωραίο… γιατί κάποια
παιδάκια δεν θέλουν να παίζουν με ξένες ε ... γι’αυτό … Εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα
τα πιο πολλά παιδάκια με βοηθήσανε … και ο κύριος και οι κυρίες με βοηθήσανε
πάρα πολύ» . Για το αν έκρυψε το γεγονός ότι είναι δίγλωσση τονίζει: « δεν μου
αρέσει να μιλάω τα βουλγαρικά εδώ πέρα στην Ελλάδα γιατί οι άλλες που την ακούνε
μόνο γελάνε επειδή δεν τη ξέρουνε και γελάνε για τις λέξεις γι’αυτό δε μου αρέσει να
μιλάω πολύ.. με ρωτάνε πάρα πολύ να πω κάτι στα βουλγάρικα αλλά κάποιες φορές
εγώ δε τις λέω γιατί κάποια παιδάκια με κοροϊδεύουνε ». Καταθέτει λοιπόν ένα
κομμάτι της εμπειρίας της, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αρνητικό.
Παραδέχεται ότι η αρνητική στάση των άλλων στο άκουσμα της βουλγαρικής
γλώσσας, την έχει αποτρέψει από το να τη μιλάει μπροστά τους. Για την οικογένεια
της και τις ξένες γλώσσες μας λέει: « είναι καλά να ξέρεις .. το συζητάμε αυτό το
θέμα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου θέλουνε πολύ να ξέρω πολλές ξένες γλώσσες για
να μπορώ όταν πάω εκεί πέρα να τα μιλάω χωρίς πρόβλημα.. και για τα ελληνικά
λένε να τη μαθαίνω πολύ … να τη ξέρω και να μιλάω με τα άλλα παιδάκια … μιλάω
και λίγο ελληνικά και λίγο βουλγάρικα, να μη τη ξεχνάω ». Παρατηρούμε ότι η
θετική στάση των γονιών της απέναντι στην εκμάθηση των ελληνικών αλλά και
γενικότερα απέναντι στη γλωσσομάθεια, συμπίπτει με τη δική της. Με τους
συμμαθητές της μας λέει πως δε συζητάει για τις ξένες γλώσσες. Για το αν ένιωσε
ποτέ διαφορετικά μας λέει : « μπορεί να είχα νιώσει δύο τρεις φορές αλλά εντάξει …
εντάξει δεν ήταν πρόβλημα αυτό». Για το αν θα άλλαζε κάτι μας λέει : « Η Ελλάδα
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είναι πολύ ωραία χώρα και είναι ωραίο να μιλάς μαζί με τους άλλους, να είσαι μαζί ..
όταν δεν ξέρεις κάποια πράγματα πρέπει να σου τα εξηγήσουν, εξηγήσουν πολύ, όταν
καταλάβεις τη λέξη τι είναι μπορείς να τη μιλάς». Παρατηρούμε τη θετική της στάση
απέναντι στις δυσκολίες που έχει συναντήσει ( «εντάξει δεν ήταν πρόβλημα αυτό»).
Για το μυαλό αυτού που μιλά πολλές γλώσσες : « δε ξέρω πολύ.. πολύ δουλεύει …
όχι μπερδεμένο.. αλλά λίγο…λίγο ας πούμε έχει πολλές λέξεις και είναι λίγο
μπερδεμένο, όχι πολύ, λίγο .. έτσι μου φαίνεται ». Εκφράζει λοιπόν μια σύγχυση αλλά
η τελική της στάση είναι θετική (« είναι λίγο μπερδεμένο, όχι πολύ, λίγο»).
Λέντια
1. Η Λέντια,11 ετών, από την Αλβανία, ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν 4 ετών, πήγε σε
αλβανικό νηπιαγωγείο, οι γονείς της είναι Αλβανοί και έχει έναν αδελφό 7 ετών.
Αλβανικά μιλούν στο σπίτι της αλλά και στο σπίτι της θείας της και : « καμιά φορά
με το αδελφό μου στο σχολείο, επειδή δεν καταλαβαίνει ». Κρίνει τα ελληνικά της : «
μέτρια επειδή πολλές λέξεις δεν τις ξέρω … κάποιες λέξεις που οι άλλοι τις ξέρουν ».
Συνδέει λοιπόν το επίπεδο της στην ελληνική γλώσσα με το γεγονός ότι δε γνωρίζει :
« πολλές λέξεις », συγκρινόμενη με αυτούς που έχουν ως μητρική γλώσσα την
ελληνική.
2. Απαντάει καταφατικά στην ερώτηση αν της αρέσει που μιλάει δύο γλώσσες αλλά
συμπληρώνει : « εεε … δύσκολο γιατί καμιά φορά μπερδεύεσαι, αλλά είναι ωραία ».
Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι που τη δυσκολεύει σχετικά με τη διγλωσσία της μας
λέει : « όχι ». Επίσης, εκφράζει την επιθυμία της να μάθει και άλλες γλώσσες και πιο
συγκεκριμένα : « γερμανικά και αγγλικά ». Η αναπαράσταση της σχετικά με τους
ανθρώπους που μιλούν δύο γλώσσες είναι : « ότι είναι πολύ έξυπνοι, και ότι έχουν
διαβάσει πάρα πολύ για να φτάσουν ως εκεί ». Για αυτούς που μιλούν μια γλώσσα,
πιστεύει πως : « μπορούν να καταφέρουν να μιλήσουν και άλλη, να προσπαθήσουν ».
Μας λέει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο: « για να ταξιδεύουν και να γνωρίζουν
νέους ανθρώπους ». Βλέπουμε λοιπόν να συνδέει την εκμάθηση των γλωσσών με τη
μελέτη (« έχουν διαβάσει πάρα πολύ για να φτάσουν ως εκεί ») αλλά και με την
άμεση επικοινωνιακή της χρησιμότητα.
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3. Για το αν ένοιωσε ποτέ ξεχωριστή μας λέει : « Ναι, πολλές φορές, γιατί όλοι εδώ
στο σχολείο ξέρουν ελληνικά και άλλες γλώσσες και εγώ δε ξέρω πολλές ». Της
ζητήσαμε να γίνει πιο σαφής και μας εξηγεί : « γιατί κάποιοι αυτό πιστεύουν, ότι το
να μιλάς αλβανικά και ελληνικά δεν είναι και τίποτα φοβερό, όπως όταν μιλά
αγγλικά, ιταλικά, και άλλες γλώσσες, αυτό πιστεύουν ». Παρατηρούμε πως για να
δικαιολογήσει το αίσθημα της διαφορετικότητας της χρησιμοποιεί την αναπαράσταση
της για τους άλλους, χρησιμοποιώντας απρόσωπη έκφραση (« γιατί κάποιοι αυτό
πιστεύουν »). Μας λέει ότι δεν έχει κρύψει ποτέ το γεγονός ότι μιλάει δύο γλώσσες
και ότι στο σπίτι δε συζητούν για αυτό το θέμα. Στο σπίτι μιλούν μόνο αλβανικά
εκτός : « από μερικές λέξεις που δεν μπορώ να τις πω αλβανικά, εγώ τις λέω
ελληνικά». Μας ενημερώνει ότι : «η μαμά μου ξέρει μέτρια ελληνικά, και ο
μπαμπάς… ο μπαμπάς μου, μου λέει πρέπει να μάθεις αγγλικά γιατί είναι καλή
γλώσσα και μπορείς να μάθεις και τις άλλες, η μαμά μου δε λέει τίποτα ». Για το αν
συζητά με τους φίλους της σχετικά για της γλώσσες, μας απαντά αρνητικά αλλά της
ζητούν να τους πει στα αλβανικά : [ μερικές λέξεις μερικές δηλαδή «Πως είσαι? Γεια
σου!»]. Δεν έχει νιώσει ποτέ να την αντιμετωπίζουν διαφορετικά μας απαντά
μονολεκτικά (« όχι »). Για το αν θα άλλαζε κάτι μας λέει : «ναι αν ήταν εδώ πολλά
παιδιά από την Αλβανία, θα παίζαμε όλοι θα μιλούσαμε, .. ναι κορίτσια όμως , να
μιλάμε αλβανικά και λίγο ελληνικά ». Εκφράζει λοιπόν την επιθυμία της για
πρακτική της μητρικής της γλώσσας. Αυτός που μιλάει πολλές γλώσσες:
«μπερδεύεται… ξεχνάει, μπορεί και αυτό ».
Φαρχάτ
1. Ο Φαρχάτ είναι 12 ετών, είναι από το Ιράν, μένει 2,5 χρόνια στην Ελλάδα και είναι
ο μεγαλύτερος από 3 αδέλφια. Στο σπίτι μιλούν φαρσί. Χαρακτηρίζει τα ελληνικά του
ως « πολύ καλά». Η λέξη που του έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης «
γλώσσα » είναι : « αγγλικά ».
2. Του αρέσει που μιλάει δυο γλώσσες : « ξέρω, μ’αρέσει» και συμπληρώνει : «
εύκολο, μου αρέσει ». Στην ερώτηση αν θα ήθελε να μάθει και άλλες γλώσσες,
εκφράζει αρνητική στάση : « δε θα ήθελα άλλες γλώσσες, μόνο αγγλικά, δε θέλω να
μάθω άλλες δε μου αρέσει ». Γι’αυτούς που μιλούν μία γλώσσα πιστεύει πως : « είναι
καλύτερο να μιλούν δύο γλώσσες, πρέπει να μάθουν και αγγλικά μόνο, αλλά αν θα
μάθω πολλά δε θα σκέφτομαι καλά θα μιλάω με κάποιον ... θα μπερδεύομαι ».
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Γι’αυτούς που μιλούν δύο γλώσσες λέει : « καλύτερα … κάνουν καλά που μαθαίνουν
πολλές γλώσσες γιατί το χρειάζονται … όταν πάνε σε άλλη χώρα να μπορούν να
μιλήσουν… και μόνο αγγλικά χρειάζονται σε όλες τις χώρες ». Αν και υπάρχει
σύγχυση στα λεγόμενα του σχετικά με την εκμάθηση των γλωσσών, είναι ξεκάθαρη η
αναπαράσταση του σχετικά με τη χρησιμότητα της αγγλικής γλώσσας. Αξίζει να
σημειωθεί, πως ενώ στον ίδιο δεν αρέσει να μαθαίνει άλλες γλώσσες, μιλώντας για
τους άλλους, υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της γλωσσομάθειας, την οποία συνδέει με
τη μετάβαση σε άλλη χώρα και τις επικοινωνιακές ανάγκες.

3. Ακόμη, μας λέει ότι : « δε νιώθω διαφορετικός από τους άλλους » και ότι δεν
έκρυψε το γεγονός ότι είναι δίγλωσσος (« όχι δεν το έκρυψα »). Στο σπίτι δε μιλούν
ποτέ για τις ξένες γλώσσες ενώ : « ο μπαμπάς ξέρει ελληνικά η μαμά δε ξέρει, ο
μπαμπάς λέει να μάθουμε ελληνικά ». Στο σχολείο ο κύριος λέει ότι : « είναι καλά
που μιλάω δύο γλώσσες , εμένα μ’αρέσει », υπογραμμίζοντας μας τη θετική του
στάση απέναντι στη διγλωσσία του. Αυτός που μιλάει δύο γλώσσες : « μπερδεύεται,
καλό είναι να μάθει μόνο αγγλικά,… η μαμά μου το λέει αλλά δε ξέρει αγγλικά ». Ο
συνεντευξιαζόμενος μας επανέρχεται και πάλι στο θέμα των αγγλικών, δίνοντας μας
και την πληροφορία ότι η μητέρα του συμμερίζεται την άποψη του για την αγγλική
γλώσσα.
Ρονάλντο
1. Ο Ρονάλτο είναι 11 ετών, οι γονείς του είναι Αλβανοί και γεννήθηκε στην Ελλάδα.
Είναι ο μικρότερος από τρία αδέλφια και σχετικά με τη χρήση των ελληνικών και των
αλβανικών μας λέει : « με τα αδέλφια μου μιλάω ελληνικά και με τους γονείς μου
αλβανικά ». Επίσης, μιλάει αλβανικά με τη θεία του, που είναι στην Ελλάδα και τα
ελληνικά του τα κρίνει ως : «μέτρια».
2. Το γεγονός ότι μιλάει δύο γλώσσες το κρίνει ως : « εύκολο, καλά, αλλά καμιά
φορά μπερδεύομαι ». Και προσθέτει : « δεν το θεωρό και πολύ χρήσιμο… γιατί δε
θέλω να μιλάω και πολύ αλβανικά… γιατί είμαι εδώ στην Ελλάδα και ντρέπομαι να
μην ακούσει κανείς ». Είναι θετικός στο να μάθει άλλες γλώσσες και διευκρινίζει : «
γαλλικά και αγγλικά ». Για τους ανθρώπους που μιλούν δυο γλώσσες πιστεύει πως : «
είναι καλό…είναι χρήσιμό … κυρίως αν πάμε σε άλλη χώρα για να μιλάμε ». Γι’
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αυτούς που μιλάνε μια γλώσσα μας λέει : « είναι ευχαριστημένοι » ενώ γι’ αυτούς
που μιλάνε δύο γλώσσες η άποψη του είναι : « γιατί μπορούμε να πάμε στη χώρα να
κάνουμε φίλους και να μιλάμε ». Παρατηρούμε τη συσχέτιση της γλώσσας με τη
μετάβαση στη χώρα όπου αυτή μιλιέται από τον πληθυσμό της αλλά και τη χρήση του
πρώτου πληθυντικού προσώπου (« γιατί μπορούμε »). Σ’ αυτό το σημείο, δεν πρέπει
να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην αντίθεση που εντοπίσαμε στα λεγόμενα του
συνεντευξιαζόμενου μας. Ενώ ομολογεί πως δε θέλει να μιλάει αλβανικά («ντρέπομαι
να μην ακούσει κανείς»), στη συνέχεια εντοπίζει τη χρησιμότητα της εκμάθησης μιας
γλώσσας, στην μετάβαση στη χώρα όπου αυτή μιλιέται ώστε : «να κάνουμε φίλους
και να μιλάμε ».
3. Ένιωσε ξεχωριστός όταν : « έμαθα ελληνικά γιατί ένιωθα ωραία και δε με
δυσκολεύει και πολύ ». Θα αρνηθεί ότι έκρυψε το γεγονός ότι μιλάει αλβανικά
(αντίθεση με πριν ντρέπομαι). Με τους γονείς « δεν το συζητάμε πολύ, αλλά μου λένε
να είμαι καλός (στις γλώσσες) ». Στο σχολείο: « δε μιλάμε ούτε με το κύριο ούτε με
τους συμμαθητές μου, μόνο μια άσκηση στη γλώσσα, κάτι με θέατρα ήταν να πω κάτι
στα αλβανικά αλλά εγώ δεν τα ήξερα ». Λέει ότι ένιωσε ιδιαίτερος : « όταν με
ρώτησαν κάτι στα αλβανικά αλλά εγώ δεν το είπα, γιατί δεν το ήξερα… ». Ομολογεί
ότι θα άλλαζε στους άλλους το: «ότι μερικοί, όχι φίλοι μου δε με παίζουν επειδή
ακούσαν που μιλάω αλβανικά με το μπαμπά μου που έρχεται και με παίρνει ». Τέλος,
αναφερόμενος στους δίγλωσσους, πιστεύει πως : « είναι καλά να μιλάς δυο γλώσσες,
αλλά μπερδεύεσαι ».
Ελισάβετ
1. Η Ελισάβετ είναι 12 ετών και όπως μας λέει η ίδια είναι : « από τον Πόντο και τη
Ρωσία ». Η μητέρα της είναι από τον Πόντο και από τη Ρωσία, ο πατέρας της από τη
Μυτιλήνη ενώ η ίδια γεννήθηκε στην Ελλάδα. Στο σπίτι, με την οικογένεια της
μιλάνε : « ρωσικά και ποντιακά για να πάω στη Ρωσία, να μένω και να μιλάω και με
το μπαμπά μιλάω ελληνικά. …. ρωσικά μιλώ με τη μαμά, το θείο, τη θεία μου και στα
ξαδέρφια μου ». Προσθέτει επίσης : « ρωσικά μιλάω με την Αναστασία και τη Ράϊσα
που είναι στο σχολείο». Μας λέει ότι το να μιλάει ρωσικά: « μ’ αρέσει πάρα πολύ ».
Τα ελληνικά της τα κρίνει ως « μέτρια ». Εκδηλώνει έτσι τα έντονα συναισθήματα
της όταν μιλάει ρωσικά (« πάρα πολύ »). Επίσης, για την ίδια, ο σκοπός που μαθαίνει
να μιλάει αυτήν τη γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένος με μια μελλοντική διαμονή
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στη Ρωσία (« για να πάω στη Ρωσία, να μένω και να μιλάω »). Όταν ακούω «
γλώσσες » μου έρχονται στο μυαλό : « ελληνικά ρωσικά πως θα τα μάθω εγώ όλα
αυτά …», όπου διαφαίνεται ένα σχετικό άγχος για την εκμάθηση των δύο γλωσσών.
2.

Υποστηρίζει ότι της αρέσει : « πάρα πολύ να μιλάω δύο γλώσσες … είναι

απλό να μάθω μια γλώσσα κανονική … μ’ αρέσει και θέλω να τη μάθω, τα ρωσικά
και για όλες τις γλώσσες, αν θέλουν να τη μάθουν τα παιδιά είναι εύκολο ». Ακόμη,
εκφράζει την επιθυμία της να μάθει : « γαλλικά , ιταλικά , ισπανικά ». Για τα άτομα
που μιλούν δύο γλώσσες η άποψη της είναι : « πολύ καλό, δεν είναι καλό να μιλά
μόνο μία ». Αυτοί που μιλούν μόνο μια γλώσσα : « πρέπει οπωσδήποτε να μάθουν και
άλλες ». Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως ούσα η ίδια πολύ θετική απέναντι στη
διγλωσσία της αλλά και απέναντι στη γλωσσομάθεια, βλέπει και στους άλλους την
ίδια ανάγκη για εκμάθηση γλωσσών ( « οπωσδήποτε »).
3.

Για το ποτέ ένιωσε ξεχωριστή μας λέει : « όχι, νιώθω κανονικά, σαν τους

άλλους δεν το έκρυψα ποτέ ». Η οικογένεια της, την ενθαρρύνει λέγοντας της : «
μπράβο, να μάθεις και άλλες γλώσσες ». Με το δάσκαλό της στο σχολείο δε μιλούν
ποτέ γι’αυτό το θέμα ενώ : [ «τα παιδιά μου λένε πως είναι αυτό η το άλλο στα
ρωσικά το « Γεια σου !» αλλά δε μ’ αρέσει και πολύ… δε μ’ αντιμετώπισαν ποτέ
διαφορετικά και δε θα άλλαζα ποτέ κάτι στα ρωσικά, … μ’ αρέσει »]. Μας εξηγεί ότι
στο μυαλό κάποιου που μιλάει δύο γλώσσες συμβαίνει το εξής : « λέει εγώ πρέπει να
μάθω και αυτό να μάθω και το άλλο, όχι μόνο να το λέω και τα γράμματα, να μιλάω
σωστά και να έχω τη προφορά μου… γι’ αυτό όμως πρέπει να ρωτήσεις τη μαμά σου
και το μπαμπά σου… να σου μάθει πιο πολλά πράγματα », συνδέοντας με αυτόν τον
τρόπο την εκμάθηση των γλωσσών με το οικογενειακό περιβάλλον.
Αντί επιλόγου
Το σύνολο των παιδιών από τα οποία πήραμε τις συνεντεύξεις έχουν θετική στάση
απέναντι στη διγλωσσία τους και την «υπερασπίζονται». Παράλληλα όμως,
επισημαίνουν και τη σύγχυση που τους προκαλεί, ως ένα βαθμό, χρησιμοποιώντας το
ρήμα « μπερδεύομαι ». Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι συνδέουν την
εκμάθηση μιας γλώσσας, και μάλιστα κάποια από αυτά τονίζουν το καλό επίπεδο, με
τη διαμονή σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας στη χώρα ή χώρες όπου αυτή μιλιέται.

205

Για το αν οι αναπαραστάσεις και οι στάσεις των άλλων επηρέασαν την
ανάπτυξη ή τη διατήρηση της διγλωσσίας τους, θα λέγαμε πως ως σε ένα βαθμό και
σε κάποιες περιπτώσεις περιόρισαν την πρακτική της μητρικής γλώσσας
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.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που δίνουν, εμπειρικά μιλώντας, για
συμμαθητές τους που ένιωσαν να τους κοροϊδεύουν. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της
επιρροής του περιβάλλοντος τους, θα λέγαμε ότι η οικογένεια αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα. Παρατηρούμε ομοιοστασία στη στάση παιδιού και οικογένειας, χωρίς να
απουσιάζουν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη στάση
από το οικογένεια.
Η παρούσα έρευνα λοιπόν, θα μπορούσε να εξελιχθεί και να θέσει ερωτήματα
για μελλοντική διερεύνηση. Μια πρόταση είναι να γίνουν οι συνεντεύξεις με
μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων ή σε συνδυασμό με διανομή ερωτηματολογίων.
Εναλλακτικά, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν συνεντεύξεις από τις οικογένειες των
παιδιών ή από τους συμμαθητές τους για να διερευνηθούν ή και να συγκριθούν οι
μεταξύ τους στάσεις και αναπαραστάσεις.
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Εννοούμε τη γλώσσα στην οποία μιλούν με τους γονείς τους.
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1. Περίληψη
Η επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο ελληνικό σχολείο αποτελεί
ανεπιφύλακτα στις μέρες μας μια πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται
αντιμέτωποι με το ζήτημα της Διγλωσσίας, ένα σημαντικό, διαχρονικό αλλά και
επίκαιρο θέμα, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής
Αγωγής. Στην παρούσα εργασία, σκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση των
αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
σχετικά με τα ζητήματα της Διγλωσσίας. Με ποιο τρόπο προσεγγίζουν οι ίδιοι τα
δίγλωσσα παιδιά και το φαινόμενο της Διγλωσσίας; Λαμβάνουν υπόψη την
ετερογένεια της τάξης τους; Ποιες συμβουλές παρέχουν στους γονείς σχετικά με τη
γλωσσική χρήση στο σπίτι;
2.
3. Abstract
The contact between different languages and cultures constitutes, evidently, a reality
for Greek schools. Teachers have to face the issue of Bilingualism, an important and
ongoing topic on the agenda, which they are called to handle within the framework of
Intercultural Pedagogy. In the present paper, our aim was to research the
conceptualisations and attitudes of teachers of primary schools regarding issues of
Bilingualism. How do they approach bilingual children and bilingualism? Do they
take into account the diversity of their classroom? What language do they advise
parents should use at home?
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4. 1. Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση της αγοράς έχουν προκαλέσει μεγάλες
ανακατατάξεις, τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο. Η ασύμμετρη οικονομική
ανάπτυξη των χωρών, έχει ως αποτέλεσμα τις μαζικές μετακινήσεις εργατικού
δυναμικού, από φτωχές προς πλουσιότερες χώρες (Δαμανάκης 1987). Οι πολιτικές και
κοινωνικές αναταράξεις έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και έχουν προκαλέσει
μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων σε χώρες, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη
οικονομική και κοινωνικοπολιτική ασφάλεια. Η χώρα μας, τα τελευταία τριάντα
χρόνια, δέχτηκε μεγάλο αριθμό μεταναστών τόσο από γειτονικές χώρες όσο και από
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Ασίας και της Αφρικής. Συνακόλουθη
υπήρξε και η αλλαγή στην κοινωνικοπολιτισμική δομή της ελληνικής κοινωνίας, η
οποία, με εξαίρεση τους Ρομά και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από
πολιτισμικά ομοιογενής και μονόγλωσση, χαρακτηρίζεται σήμερα ως κατεξοχήν
πολιτισμικά πλουραλιστική και πολύγλωσση.
Η πολυμορφία αυτή αντικατοπτρίζεται, αναπόφευκτα, στη δομή και στη
σύσταση της ελληνικής σχολικής τάξης. Το Σχολικό Έτος 2005 – 2006, σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), σε σύνολο 1.455.104 μαθητών και μαθητριών, που φοιτούσαν
σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής Εκπαίδευσης, οι αλλοδαποί μαθητές
και οι αλλοδαπές μαθήτριες ανέρχονταν σε 123.839 ενώ οι παλιννοστούντες σε
23.803 (ΙΠΟΔΕ 2007). Αν προσθέσουμε 7.065 Μουσουλμάνους/νες μαθητές/τριες
και 8.500 Ρομά, οι 163.207 μαθητές/τριες ή το 11,2% του μαθητικού πληθυσμού
παρουσιάζουν πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Είναι, όμως, οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον της Εκπαίδευσης; Ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για τη διγλωσσία, το
δίγλωσσο μαθητή και τη δίγλωσση μαθήτρια; Πώς διαχειρίζονται τη διγλωσσία μέσα
στην τάξη;
5. 2. Διασαφήνιση-οριοθέτηση του όρου διγλωσσία
Σχετικά με τον όρο «διγλωσσία», δεν υπάρχει σαφής ορισμός, με αποτέλεσμα η
διασάφηση του όρου να ποικίλλει, από τον κλασικό ορισμό του Bloomfield (1933), ο
οποίος ορίζει ως Διγλωσσία «την κατοχή δύο ή περισσοτέρων γλωσσών στο επίπεδο
του φυσικού ομιλητή», ως το μινιμαλιστικό ορισμό του Diebold (1964), που επιτρέπει
σε «άτομα με ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα να στριμωχθούν στην
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κατηγορία των δίγλωσσων». Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο ακραίους ορισμούς υπάρχει
πλήθος ενδιάμεσων (Baker 2001: 50).
Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στους
όρους bilingualism και diglossia, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο
όρος διγλωσσία (bilingualism), σύμφωνα με τον Ferguson (1959) και τον Fishman
(1972 & 1980), χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατοχή δύο γλωσσών από το
ίδιο άτομο, ενώ ο όρος κοινωνική διγλωσσία (ή διπλογλωσσία-diglossia), περιγράφει
τη χρήση δύο διαφορετικών γλωσσών, μέσα σε έναν κοινωνικό σχηματισμό (Baker
2001: 50). Τον όρο diglossia εισήγαγε ο Ferguson (1957), για να χαρακτηρίσει την
περίπτωση κατά την οποία, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην επίσημη και την
ανεπίσημη μορφή μιας γλώσσας- όπως συνέβαινε στα ελληνικά με την καθαρεύουσα
και τη δημοτική-, αλλά και να τον διακρίνει από τον όρο bilingualism, ο οποίος
χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία, για να περιγράψει τη χρήση δύο ή και
περισσότερων διαφορετικών γλωσσών από το ίδιο άτομο. Και οι δύο όροι
αποδίδονται στην ελληνική ως “διγλωσσία” και οι κίνδυνοι σύγχυσης είναι ορατοί
(Σκούρτου 1997: 52).
Στην Ελλάδα σήμερα επικρατεί η κατάσταση της ατομικής διγλωσσίας χωρίς
κοινωνική διγλωσσία (Fishman 1976), γεγονός που υποδεικνύει ότι ενώ υπάρχουν
άτομα ή ομάδες που χρησιμοποιούν δύο γλώσσες, η κοινωνία στο σύνολό της και οι
κοινωνικοί θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει ένα
μείζον εκπαιδευτικό ζήτημα, αν δηλαδή η εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται στους
δίγλωσσους/αλλοεθνείς, αλλά και στους Έλληνες και Ελληνίδες μαθητές και
μαθήτριες, θα οδηγεί στη μονογλωσσία ή τη διγλωσσία. Προς το παρόν, ενώ η
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών/τριών έχει κατοχυρωθεί
θεσμικά, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Ορισμένα σχολεία, ωστόσο,
αξιοποιούν τη δυνατότητα την οποία τους παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο και
αξιοποιούν δίγλωσσους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των
μαθητών/τριών σε Φροντιστηριακά Τμήματα, εκτός σχολικού ωραρίου. Εντούτοις, οι
μεταναστευτικές γλώσσες, αποτελούν το αντικείμενο και όχι το γλωσσικό μέσο
διδασκαλίας, ενώ στα τμήματα αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι γηγενείς μαθητές/τριες
(Νικολάου 2000: 172).
Έρευνες της Τσοκαλίδου σχετικά με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των
εκπαιδευτικών σε ζητήματα διγλωσσίας (Tsokalidou 2005, Τσοκαλίδου 2008α &
2008β), κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα
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διγλωσσίας, σε βαθμό τέτοιο, ώστε η διγλωσσία των μαθητών και μαθητριών να
παραμένει αφανής (Τσοκαλίδου 2008α). Επιπροσθέτως, λείπει από τη σχολική
πρακτική η ενθάρρυνση της διγλωσσίας, η οποία θα συντελούσε ουσιαστικά στη
βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών μεταναστών (Τσοκαλίδου 2008β: 79109).
Σχετικές μελέτες, εξάλλου, ανέδειξαν ένα σημαντικό έλλειμμα στην
κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή
Ξένης Γλώσσας. Αντίστοιχα, η έρευνα των Σπινθουράκη & Παπούλια-Τζελέπη
(2001) κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται απροετοίμαστοι
και απροετοίμαστες μπροστά στη διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής
ετερογένειας της τάξης τους (Spinthourakis and Katsillis 2003).
5.1. 2.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας - Ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τα ζητήματα διγλωσσίας.
Τον προβληματισμό για την εργασία μας πυροδότησε παλαιότερη έρευνα της
Τσοκαλίδου, η οποία διεξήχθη το 2008.
Ειδικότερα, στόχος της έρευνας ήταν να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πώς προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί τη διγλωσσία και τα δίγλωσσα παιδιά
2. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη γλώσσα που θα πρέπει να
χρησιμοποιούν στο σπίτι οι γονείς και τα δίγλωσσα παιδιά
3. Κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί την ετερογένεια της
τάξης τους και με ποιον τρόπο την αξιοποιούν
6. 3. Μεθοδολογία έρευνας
6.1. 3.1. Το δείγμα
Στην έρευνά μας, τον πληθυσμό-στόχο αποτέλεσαν εν ενεργεία δάσκαλοι και
δασκάλες του νομού Θεσσαλονίκης και του νομού Σερρών. Η δειγματοληψία ήταν
συμπτωματική και το δείγμα μας αποτέλεσαν 40 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων,
15 (37,5%) άντρες και 25 (62,5%) γυναίκες.
Διάγραμμα 1. Κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα και,
συγκεκριμένα, οι 29 από τους 40 εκπαιδευτικούς (ποσοστό 72,5%) εργάζονται σε
αστική περιοχή. Ως προς την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) είναι από 40 ως
50 ετών, ενώ κανένας δεν είναι κάτω από 30 ετών. Όλοι/ες έχουν εκπαιδευτική
εμπειρία, με τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί με
περισσότερα από 25 χρόνια προϋπηρεσίας. Όσον αφορά την επαγγελματική τους
κατάρτιση, απ’ τους 40 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς, το 56,7% έχει κάνει
εξομοίωση, το 20% έχει μεταπτυχιακό τίτλο και ένας εκπαιδευτικός (3,3%) έχει
εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Επίσης, το 87,5% των εκπαιδευτικών του δείγματός
μας είχαν εμπειρία διδασκαλίας σε τμήματα με δίγλωσσους μαθητές/τριες, ενώ οι 34
από αυτούς/ές, είχαν δίγλωσσους μαθητές/τριες τη χρονιά κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
Διάγραμμα 2. Κατανομή του δείγματος ως προς την επαγγελματική κατάρτιση
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6.2. 3.2. Ερευνητική Μέθοδος- Ερευνητικό Εργαλείο
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 27 ερωτήσεις,
χωρισμένο σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 8 ερωτήσεις, κλειστού τύπου,
οι οποίες αφορούν τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των ερωτώμενων. Οι
υπόλοιπες 19 ερωτήσεις, κλειστού και ανοιχτού τύπου, χωρίζονται σε τρεις επιμέρους
άξονες, αντίστοιχους προς τα τρία ερωτήματα της έρευνας.
6.3. 3.3. Επεξεργασία δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων, επιλέχτηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής και
ποιοτικής ανάλυσης, καθώς ο περιορισμένος αριθμός του δείγματος δεν προσφέρεται
για γενικεύσεις, ενώ η ποιοτική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα της εις βάθος
διερεύνησης. Στις απαντήσεις των ερωτήσεων ανοικτού τύπου έγινε Ανάλυση
Περιεχομένου (Content Analysis). Σε πρώτο στάδιο, έγινε κατηγοριοποίηση των
απαντήσεων και στη συνέχεια ποσοτική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό
πακέτο SPSS17.
7. 4. Αποτελέσματα της έρευνας
Ως προς τον πρώτο άξονα, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί τη
διγλωσσία και τα δίγλωσσα παιδιά, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το 95,5% όσων
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απάντησαν και, συγκεκριμένα, οι 34 από τους 36 εκπαιδευτικούς, ορίζουν τη
διγλωσσία ως το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο χρησιμοποιεί δυο γλώσσες, τη
μητρική του, την οποία μαθαίνει ασυνείδητα από το οικογενειακό του περιβάλλον και
μια δεύτερη, που χρησιμοποιεί σε ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως το
σχολείο.
Πίνακας 1. Ορισμός της διγλωσσίας από τους εκπαιδευτικούς
Ορισμός διγλωσσίας
Γνώση 2 γλωσσών γενικώς

13

32,5%

Χρήση άλλης γλώσσας στο σπίτι και άλλη στο έξω περιβάλλον

21

52,5%

Χρήση 2 γλωσσών στο σπίτι

2

5,0%

Άλλο/Δεν ξέρω

4

10,0%

Σύνολο

40

100,0%

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί διχάζονται στο ερώτημα αν η διγλωσσία μέσα στην
τάξη επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το δίγλωσσο μαθητή, με το 50% να απαντά θετικά,
ενώ το υπόλοιπο 50% αρνητικά.
Το γεγονός ότι το άτομο έχει επάρκεια στην κατανόηση και το χειρισμό δύο
γλωσσών ταυτόχρονα, θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα από τους 35 εκπαιδευτικούς
του δείγματος (87,5%), ειδικά στην περίπτωση αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών, οι
οποίοι/ες σε πολύ μικρή ηλικία έχουν το προνόμιο να μιλούν δύο γλώσσες και να
έρχονται σε επαφή με δυο πολιτισμούς. Μάλιστα, οι επτά από τους παραπάνω
εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν ότι η διγλωσσία διευρύνει τους ορίζοντες των
δίγλωσσων μαθητών/τριών και τους βοηθά να αναπτύξουν πολύπλευρη σκέψη.
Διάγραμμα 3. Ταξινόμηση απόψεων για τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας στο δίγλωσσο άτομο
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Στα μειονεκτήματα της διγλωσσίας, 23 εκπαιδευτικοί (το 72,5%) αναφέρουν
ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση των δύο γλωσσών, με
αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα έκφρασης και επικοινωνίας. Σε ορισμένες,
μάλιστα, περιπτώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχολική τους επίδοση, με
αποτέλεσμα να αισθάνονται απογοήτευση και έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Διάγραμμα 4: Ταξινόμηση απόψεων για τα μειονεκτήματα της διγλωσσίας στο δίγλωσσο άτομο

24

25
20
15
10

5

5

6

4

1

Δε ν ξ
έρω

ό άλλ
ς απ
τήριξ
η

Έλλε
ιψη σ

..
θημα
.
ικές σ
υναισ
Αρνη
τ

Μαθ

...
ησης
Δυσκ
ολί α
εκμά
θ

ησιακ
ές δυ
σκολ
ίες

ο

0

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν διακρίσεις σε βάρος των παιδιών μη ελληνικής
καταγωγής, καθώς οι 24 εκπαιδευτικοί του δείγματος (60%), δηλώνουν ότι τα
αποκαλούν αλλοδαπούς/ες ή ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους (αλβανάκια,
ρουμανάκια, ρωσάκια, κλπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις τα κατονομάζουν ως ξένα.
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Διάγραμμα 5. Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στους δίγλωσσους μαθητές/τριες

Με το όνομά
τους

40,00%
35,00%
30,00%

Αλλοδαποί
κτλ

25,00%
20,00%
15,00%

Παιδιά από
άλλη χώρα

10,00%
5,00%
0,00%

Με το όνομά Αλλοδαποί Παιδιά από Με το όνομά
τους
κτλ
άλλη χώρα τους αλλά
και
αλλοδαποί

Με το όνομά
τους αλλά
και
αλλοδαποί

Τέλος, όσον αφορά την κατάρτισή τους σε θέματα Διγλωσσίας, οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν, σε ποσοστό 82,5% (οι 33 στους 40), ότι δεν αισθάνονται
επαρκώς καταρτισμένοι.
Διάγραμμα 6. Άποψη εκπαιδευτικών σχετικά με την επάρκειά τους σε θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης

Ως προς το δεύτερο άξονα, τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με τη
γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί
γνωρίζουν σε ποσοστό 80% (οι 32 στους 40) ότι τα παιδιά μιλούν στο σπίτι τους και
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άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, ενώ μόνο το 35% (οι 14 στους 40) δηλώνει ότι
μιλούν στο σχολικό περιβάλλον και άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.
Παρατηρείται, επίσης, ότι η πιο συχνά εμφανιζόμενη γλώσσα στο σχολείο και στο
σπίτι είναι τα αλβανικά.
Διάγραμμα 7. Άποψη εκπαιδευτικών για τη γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σχολείο και
το σπίτι

35

Μιλούν τα
δίγλωσσα παιδιά
άλλες γλώσσες
εκτός από τα
ελληνικά στο σπίτι
τους;

30
25
20
15

Μιλούν τα
δίγλωσσα παιδιά
άλλες γλώσσες
εκτός από τα
ελληνικά στην αυλή
του σχολείου;

10
5
0

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Πίνακας 2: Γλώσσες που μιλούν τα δίγλωσσα παιδιά στο σπίτι και το σχολείο, εκτός από τα ελληνικά
γλώσσα

αριθμός

ποσοστό

μαθητών/τριών
Αλβανικά

17

38,6%

Ρώσικα

13

29,5%

Βουλγάρικα

5

11,4%

Ρουμάνικα

3

6,8%

Γεωργιανά

2

4,5%

Αρμένικα

1

2,3%

Γερμανικά

1

2,3%

Ουγγρικά

1

2,3%

Τούρκικα

1

2,3%

σύνολο

44

100%

Οι 23 εκπαιδευτικοί από τους 40 (57,5%) δίνουν συμβουλές στους γονείς των
δίγλωσσων παιδιών για τη γλώσσα που πρέπει να μιλούν στο σπίτι, ενώ το 42,50%
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των ερωτηθέντων αποφεύγουν την καθοδήγηση των γονέων σχετικά με τη γλωσσική
χρήση στο οικογενειακό περιβάλλον.
Διάγραμμα 8. Ποσοστό εκπαιδευτικών που δίνουν συμβουλές στους γονείς σχετικά με τη γλωσσική
χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σπίτι

Οι 15 (57,7%) από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές στους
γονείς σχετικά με τη γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σπίτι, προτείνουν
και τις δυο γλώσσες, καθώς με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εκμάθηση των
ελληνικών αλλά και ενισχύεται η διατήρηση της επαφής με τη μητρική γλώσσα.
Διάγραμμα 9. Ποια είναι η γλώσσα που συμβουλεύουν οι εκπαιδευτικοί τους γονείς να μιλούν στο
σπίτι με τα δίγλωσσα παιδιά τους
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Από τους 17 εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιλέγουν να μη συμβουλεύουν τους
γονείς, οι 11 εκπαιδευτικοί (74,7%) θα τους συμβούλευαν να μιλούν μόνο ελληνικά
αλλά δεν το κάνουν, επειδή θεωρούν ότι δεν τα μιλούν επαρκώς. Οι υπόλοιποι 6
εκπαιδευτικοί (το 35,3%) δεν συμβουλεύουν τους γονείς, γιατί θεωρούν δικαίωμα της
οικογένειας να επιλέγει το γλωσσικό εργαλείο μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Διάγραμμα 10. Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν συμβουλεύουν τους γονείς σχετικά με τη γλωσσική χρήση
των δίγλωσσων παιδιών στο σπίτι

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Δεν είναι
αρμοδιότητά τους

Δεν γνωρίζουν οι Εξάσκηση μητρικής
γονείς καλά ελληνικά
γλώσσας

218

Ως προς τον τρίτο άξονα, εάν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τους
την ετερογένεια της τάξης τους, οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, σε ποσοστό 90%
(οι 36 στους 40) απαντούν θετικά. Σχετικά με τον τρόπο που τη λαμβάνουν υπόψη
τους, οι 27 από τους 36 (75%) εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι διαμορφώνουν
κατάλληλα τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και επιλέγουν διάφορες μεθόδους
διδασκαλίας, ενώ οι 9 (25%), προσπαθούν να εντάξουν στοιχεία της γλώσσας και του
πολιτισμού των δίγλωσσων μαθητών/τριών. Ωστόσο, σε άλλη ερώτηση, το ποσοστό
των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι εντάσσουν στοιχεία μητρικής γλώσσας και
πολιτισμού των μαθητών/τριών τους κατά τη διδασκαλία αγγίζει το 62,5%.
Διάγραμμα 11. Τρόποι με τους οποίους, οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνουν υπόψη τους την ετερογένεια της
τάξης τους

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Διαφορετικές μέθοδοι
διδασκαλίας

Ένταξη γλωσσικών και
πολιτισμικών στοιχείων των
δίγλωσσων μαθητών

Πίνακας 3: Ποσοστό εκπαιδευτικών που εντάσσουν στοιχεία πολιτισμού και γλώσσας των
δίγλωσσων μαθητών/τριών κατά τη διδασκαλία
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Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως θετική τη συνύπαρξη παιδιών
διαφορετικής καταγωγής σε ποσοστό 94,9% (οι 37 εκπαιδευτικοί από τους 40). Προς
επίρρωση της άποψής τους, υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η συνύπαρξη παιδιών
διαφορετικής καταγωγής, καθώς ζούμε σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία και είναι
σημαντικό για αυτά, από μικρή ηλικία, να έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς.
Διάγραμμα 12. Άποψη εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής καταγωγής

Στη συνέχεια της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί, στους οποίους
διαπιστώσαμε πως όλοι οι εκπαιδευτικοί με επαρκή κατάρτιση σε θέματα διγλωσσίας,
συμβουλεύουν τους γονείς να μιλούν με τα δίγλωσσα παιδιά τους τόσο την ελληνική
όσο και τη μητρική τους γλώσσα. Η ίδια αντίληψη σχετικά με τη γλωσσική χρήση
στο οικογενειακό περιβάλλον, παρατηρείται και στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι δεν έχουν επαρκή κατάρτιση (12 εκπαιδευτικοί από τους 23).
Διάγραμμα 13. Συσχετισμός επαρκούς κατάρτισης εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας και
συμβουλών που δίνουν για τη γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σπίτι
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Επίσης, εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν ότι το φαινόμενο της Διγλωσσίας
λειτουργεί θετικά για το δίγλωσσο μαθητή και τη δίγλωσση μαθήτρια (51,4% του
δείγματος), διατηρούν ταυτόχρονα την πεποίθηση πως η συνύπαρξη παιδιών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κρίνεται θετική.
Διάγραμμα 14. Συσχετισμός άποψης εκπαιδευτικών για το αν το φαινόμενο της διγλωσσίας λειτουργεί
θετικά και άποψης για τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής καταγωγής

Πιστεύετε ότι το φαινόμενο της διγλωσσίας σε μια τάξη λειτουργεί με θετικό ή αρνητικό τρόπο για το
δίγλωσσο μαθητή? * Θεωρείτε θετική τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής καταγωγής?
60,0%

51,4%
50,0%
42,9%
40,0%

Θετικό
Αρνητικό

30,0%

20,0%

10,0%
5,7%
,0%
,0%
Ναι

Όχι

Πιστεύετε ότι το φαινόμενο της διγλωσσίας σε μια τάξη λειτουργεί με θετικό ή αρνητικό τρόπο για το δίγλωσσο μαθητή?
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Τέλος, συσχετίζοντας επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση σε θέματα
Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, από τους 6 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν επάρκεια σε
θέματα Διγλωσσίας (20%), οι 4 έχουν κάνει εξομοίωση και οι 2 έχουν μεταπτυχιακό
τίτλο. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι εκπαιδευτικός με Διδακτορικό Τίτλο και οι
τέσσερις από τους έξι εκπαιδευτικούς με Μεταπτυχιακό Τίτλο, δηλώνουν ανεπαρκή
κατάρτιση σε ζητήματα Διγλωσσίας.
Διάγραμμα 15. Συσχετισμός επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτικών και κατάρτισης σε θέματα
δίγλωσσης εκπαίδευσης

Βρίσκετε επαρκή την κατάρτισή σας σε θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης? * Επαγγελματική
κατάρτιση
50,0%
45,0%

43,3%

40,0%
35,0%
30,0%
Ναι
Όχι

25,0%
20,0%
15,0%

13,3%

13,3%

13,3%

10,0%
6,7%
5,0%

6,7%

3,3%
,0%

,0%

,0%

,0%
Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

Εξομοίωση

3μηνα ΠΕΚ

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Επαγγελματική κατάρτιση

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα
Σχετικά με το πρώτο θέμα, την προσέγγιση των εκπαιδευτικών στο θέμα της
Διγλωσσίας και το χαρακτηρισμό των δίγλωσσων παιδιών, τα δεδομένα
καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δασκάλων γνώριζε
ποια ήταν η μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών τους.
Η διγλωσσία ορίστηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ως το
φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο κατέχει μία γλώσσα ως μητρική και μία δεύτερη,
την οποία χρησιμοποιεί στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ οι
απόψεις τους για το αν η διγλωσσία μέσα στην τάξη επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το

222

δίγλωσσο μαθητή και τη δίγλωσση μαθήτρια, ήταν διιστάμενες. Σύμφωνα με την
ανάλυσή μας, ένα μεγάλο μέρος του δείγματός μας θεωρεί μεγάλο πλεονέκτημα την
ικανότητα χειρισμού δύο γλωσσών.
Αντιθέτως, οι ερωτηθέντες/θείσες αναφέρουν ως βασικό μειονέκτημα για τους
δίγλωσσους μαθητές και τις δίγλωσσες μαθήτριες την αντιμετώπιση δυσκολιών κατά
την εκμάθηση δύο γλωσσών, με συνακόλουθα προβλήματα στην επικοινωνία, τα
οποία μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε απογοήτευση, έλλειψη
αυτοπεποίθησης και πιθανώς, σε αρνητικά σχόλια εις βάρος τους από την υπόλοιπη
τάξη. Ωστόσο, η άποψη αυτή έχει καταρριφθεί από έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν
πως τα διαφορετικά γλωσσικά συστήματα δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους
και επομένως, δεν ενεργοποιούν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου. Σύμφωνα με
την άποψη του Cummins (2005: 135), ο οποίος υποστηρίζει την αρχή της
Αλληλεξάρτησης

των

Γλωσσών,

είναι

δυνατόν

να

επιτευχθεί

μεταφορά

εννοιολογικής γνώσης και δεξιοτήτων από τη μια γλώσσα στην άλλη.
Δεδομένα αντίστοιχων ερευνών σε Δημοτικά Σχολεία έχουν δείξει ότι
σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα δίγλωσσα παιδιά αντιμετωπίζουν, κυρίως,
πρόβλημα στην κατανόηση εννοιών και στην ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας
(Δαμανάκης 2003, Τσοκαλίδου 2008α), ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά στην ύπαρξη
εννοιών στην πρώτη γλώσσα των παιδιών. Η “υπόθεση της Κοινής Υποκείμενης
Γλωσσικής Ικανότητας” του Cummins (2005), κατά την οποία οι δύο γλώσσες του
δίγλωσσου παιδιού έχουν κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο και, ως εκ τούτου, οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά στην ανακάλυψη εννοιών που
ενυπάρχουν από τη μητρική τους γλώσσα, φαίνεται ότι είναι μακριά από την
εκπαιδευτική πραγματικότητα (Τσοκαλίδου 2008α).
Μελέτες έχουν δείξει άλλωστε, ότι το δίγλωσσο παιδί κατέχει μεγαλύτερη
επιδεξιότητα σε ορισμένα πεδία γλωσσικής επεξεργασίας, επειδή «στην προσπάθειά
του να αποκτήσει τον έλεγχο δυο γλωσσικών συστημάτων χρειάστηκε να
αποκωδικοποιήσει πολύ περισσότερα γλωσσικά εισαγόμενα ερεθίσματα (input) απ’ ό,τι
το

μονόγλωσσο

παιδί»

και,

ταυτόχρονα,

έχει

μεγαλύτερη

έφεση

στην

αποκωδικοποίηση ερεθισμάτων (Cummins 2005). Αναπτύσσει, παράλληλα, μια
προσθετική μορφή διγλωσσίας, προσθέτει δηλαδή στις δεξιότητές του μια δεύτερη
γλώσσα, χωρίς καμιά επιβάρυνση στην ανάπτυξη της πρώτης. Αξιοσημείωτο είναι
ότι, μια άλλη σειρά από μελέτες, που διεξήχθησαν μεταξύ του 1978 και του 1987
στην Ορίσα της Ινδίας από τον ερευνητή Mohanty, «δείχνουν μια ξεκάθαρη θετική
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σχέση μεταξύ της διγλωσσίας και της γνωστικής επίδοσης (cognitive performance),
συμπεριλαμβανομένης και της παραμέτρου της μεταγνωστικής ικανότητας» (Cummins
2005: 134). Τα δίγλωσσα παιδιά δηλαδή, φαίνεται να επηρεάζονται θετικά όχι μόνο
σε ό,τι αφορά τη γλωσσική τους ανάπτυξη, αλλά χάρη στη διγλωσσία τους δέχονται
θετικές επιδράσεις και ως προς τη νοητική τους ανάπτυξη.
Ένα άλλο συμπέρασμα στο οποίο οδηγηθήκαμε είναι ότι ο μεγαλύτερος
αριθμός των εκπαιδευτικών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, προβαίνει σε διακρίσεις
με βάση την καταγωγή των παιδιών, το οποίο φαίνεται από τον τρόπο που αποκαλεί
τα παιδιά αυτά (ρουμανάκια, αλβανάκια, ρωσάκια, αλλά και αλλοδαπούς/ές, ξένα
παιδιά ή παιδιά από άλλη πατρίδα), παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών
των παιδιών γεννήθηκε στην Ελλάδα και γνωρίζει καλά τα ελληνικά, συμπεριφορά η
οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα των παιδιών αυτών και μπορεί να
συντελέσει στην περιθωριοποίησή τους εντός και εκτός σχολείου (Τσοκαλίδου
2008α).
Ακόμη, μια σημαντική παρατήρηση στην παρούσα έρευνα είναι ότι η
πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί πως η κατάρτισή τους σε θέματα διγλωσσίας δεν
είναι επαρκής. Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα από αντίστοιχες έρευνες των
Σπινθουράκη & Παπούλια-Τζελέπη (2001), Μπαρή & Σπινθουράκη (2001), Μπαρή
& Σπινθουράκη (2002), καθώς και του Ξωχέλλη (2001). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
φαίνεται να αγνοούν βασικά θεωρητικά θέματα που είναι αναγκαία να γνωρίζει
οποιοσδήποτε διδάσκει τα Ελληνικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Η βασική τους
εκπαίδευση και η οποιαδήποτε μετέπειτα κατάρτιση τους κρίνεται ελλιπής
(Spinthourakis and Katsillis 2003).
Τα παραπάνω πορίσματα συγκλίνουν με αυτά της έρευνας της Τσοκαλίδου
(2008β), όπου και εκεί η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην συνύπαρξη
παιδιών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στην τάξη, που δείχνουν τα
ερευνητικά δεδομένα, δεν συμβαδίζει με μια αντίστοιχη εξοικείωσή τους όσον αφορά
τα ζητήματα διγλωσσίας, γεγονός που έχει ως συνέπεια, η διγλωσσία των παιδιών να
παραμένει “αφανής” στο ελληνικό σχολείο (Τσοκαλίδου 2008β: 124).
Το δεύτερο προς διερεύνηση ζήτημα της παρούσας έρευνας, αφορούσε το
βαθμό ενημερότητας των εκπαιδευτικών σχετικά με τη γλωσσική χρήση των
δίγλωσσων παιδιών. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι περισσότεροι δίγλωσσοι
μαθητές και οι περισσότερες δίγλωσσες μαθήτριες μιλούν στο σπίτι τους και άλλη
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γλώσσα εκτός από ελληνικά, ενώ, στην πλειοψηφία τους, στο σχολείο χρησιμοποιούν
μόνον την ελληνική. Αξίζει να αναφέρουμε ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί του
δείγματος παρέχουν συμβουλές στους γονείς των δίγλωσσων παιδιών σχετικά με τη
γλώσσα που πρέπει να μιλούν στο σπίτι και μάλιστα, προτείνουν χρήση και των δύο
γλωσσών, τόσο της μητρικής, όσο και της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Ο βασικός
λόγος που οι υπόλοιποι δάσκαλοι και οι υπόλοιπες δασκάλες δεν συμβουλεύουν τους
γονείς των δίγλωσσων μαθητών και μαθητριών σχετικά με τη γλώσσα είναι είτε γιατί
το θεωρούν οικογενειακό θέμα είτε γιατί θεωρούν ελλιπή την επάρκεια των γονιών
στη χρήση της ελληνικής, ώστε να συνεισφέρουν στη σωστή εκμάθησή της.
Στην περίπτωση αυτή, ο/η εκπαιδευτικός εκχωρεί στην οικογένεια την πλήρη
ευθύνη για την εκπαίδευση των μαθητών στη μητρική, καθιστώντας τη γλωσσική
ετερότητα ιδιωτικό ζήτημα του οικογενειακού περιβάλλοντος, απεκδυόμενος το δικό
του μερίδιο ευθύνης (Σκούρτου 2005).
Συγκρίνοντας την έρευνά μας με αντίστοιχες προηγουμένων ετών81,
παρατηρούμε μια διευρυμένη προτίμηση στη χρήση της μητρικής γλώσσας, γεγονός
το οποίο υποδηλώνει μία αυξητική τάση στην αποδοχή των μεταναστευτικών
γλωσσών, αποτέλεσμα, ίσως, των επιμορφώσεων που πιθανότατα παρακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί (εξομοίωση, μεταπτυχιακές σπουδές, σεμινάρια και συνέδρια).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση πως ενώ η συντριπτική πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών διάκειται θετικά απέναντι στη διγλωσσία, αναφέροντας ως
πλεονεκτήματα την επάρκεια στη χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών, τη
δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στο πολιτισμικό υπόβαθρο άλλων χωρών, τη
διεύρυνση των πολιτισμικών οριζόντων του ατόμου, την όξυνση της κριτικής του
σκέψης, την ικανότητα επικοινωνίας με διαφορετικούς πληθυσμούς, εμφανίζονται,
ωστόσο, διχασμένοι/ες σχετικά με την επίδραση που έχει η διγλωσσία για το
μαθητή/τρια μέσα στη σχολική τάξη.
Ως προς το τελευταίο ερευνητικό πεδίο της παρούσας μελέτης, συνάγεται το
συμπέρασμα ότι όλοι σχεδόν οι δάσκαλοι/λες λαμβάνουν υπόψη τους την πολιτισμική
ετερογένεια της τάξης, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό καταφεύγει στη χρήση
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, εντάσσοντας γλωσσικά και πολιτισμικά
στοιχεία όλων των μαθητών/τριών, προκειμένου να διευκολύνει τους δίγλωσσους
μαθητές και τις δίγλωσσες μαθήτριες. Η συντριπτική πλειοψηφία, τέλος, θεωρεί
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Βλ. Τσοκαλίδου, Ρ. (2008α) & Τσοκαλίδου, Ρ. (2008β).
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θετική τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής καταγωγής μέσα στην τάξη, καθώς ζούμε
σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία.
Τα αντίστοιχα συμπεράσματα της Τσοκαλίδου στην έρευνά της (2008β), τα
οποία καταδεικνύουν διάθεση από την πλευρά των εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση
διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων στο μάθημα, αλλά και
ενθάρρυνση για τη συμμετοχή των δίγλωσσων παιδιών στην εκπαιδευτική πράξη
(2008β: 122-3), έρχονται να αντικαταστήσουν τα δεδομένα προηγούμενης σχετικής
έρευνας (2008α), σύμφωνα με την οποία δεν παρατηρήθηκε καμία προσπάθεια
ενσωμάτωσης και καμία αναφορά σε στοιχεία άλλων γλωσσών και πολιτισμών στο
μάθημα.
Η θετική αλλαγή στάσεων και διαθέσεων, η οποία διαφαίνεται από τα
ευρήματα τόσο της δικής μας έρευνας, όσο και της έρευνας της Τσοκαλίδου (2008β),
μας παραπέμπει σε μία σταδιακή μεταστροφή στην κατεύθυνση της αποδοχής των
διαφορετικών γλωσσών μέσα στην ελληνική τάξη. Η θετική στάση, της συντριπτικής
πλειονότητας των εκπαιδευτικών, απέναντι στη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής
καταγωγής μέσα στην τάξη, αποτελεί, αναντίρρητα, μία ισχυρή επιβεβαίωση
(Τσοκαλίδου 2008β).
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Γλωσσική πολιτική σε μεταναστευτικές οικογένειες: η περίπτωση των
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μία σύνθεση ευρημάτων από τρεις
διαφορετικές έρευνες σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών (Gogonas, 2007,
Μαλιγκούδη, 2010, Χατζηδάκη, 2005) που εξετάζουν τη γλωσσική χρήση από γονείς
και παιδιά, τις στάσεις τους απέναντι στις δύο γλώσσες και στη διατήρηση της
Αλβανικής και τα μέτρα που λαμβάνουν οι γονείς προς την κατεύθυνση της
γλωσσικής διατήρησης. Το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου συνδυάζονται τα
ευρήματα αυτά είναι το μοντέλο του Bernard Spolsky (2004) περί γλωσσικής
πολιτικής (language policy) με εφαρμογή στο επίπεδο της οικογένειας.

Abstract
This paper combines findings from three different but related sociolinguistic studies
involving Albanian immigrants (Gogonas, 2007, Μaligkoudi, 2010, Chatzidaki,
2005). All three of them investigated patterns of language use within the family,
parents' and children's attitudes towards their two languages and ethnic language
maintenance, and parents' practices to ensure ethnic language transmission. Results
are discussed within the framework of Spolsky's language policy model (Spolsky,
2004), applied on the family level.
Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη της γλωσσικής πολιτικής (language policy)
στο εσωτερικό της αλβανικής μεταναστευτικής κοινότητας, με βάση τα ευρήματα
τριών διαφορετικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας την τελευταία
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δεκαετία (Gogonas, 2007, Μαλιγκούδη, 2010, Χατζηδάκη, 2005). H συγκεκριμένη
εθνοτική ομάδα επιλέχτηκε ως η πολυπληθέστερη μεταναστευτική κοινότητα στον
ελλαδικό χώρο (σχεδόν το 56% των καταγεγραμμένων μεταναστών με βάση την
απογραφή του 2001 (βλ. Lyberaki & Maroukis, 2005, Rovolis & Tragaki, 2006).
Επιπλέον, οι μαθητές αλβανικής καταγωγής αποτελούν τα τρία τέταρτα των
γεννημένων σε άλλη χώρα μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
σύμφωνα με στοιχεία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (Γκότοβος & Μάρκου, 2004). Η σύνθεση
δεδομένων από έρευνες με διαφορετική μεθοδολογία (ποσοτική vs ποιοτική) αλλά με
κοινό πληθυσμό και στόχο, μας επιτρέπει να συγκρίνουμε και να ελέγξουμε
συμπεράσματα, ώστε να οδηγηθούμε σε μια βαθύτερη κατανόηση του πώς βιώνουν οι
αλβανικές οικογένειες τα ποικίλα φαινόμενα που σχετίζονται με τη μετανάστευση,
μεταξύ των οποίων είναι και η διγλωσσία.
Συγκεκριμένα, και στις τρεις περιπτώσεις διερευνήθηκαν με κάποιον τρόπο τα
παρακάτω ζητήματα:
1. η γλωσσική ικανότητα και η γλωσσική χρήση γονέων και παιδιών,
2. οι στάσεις γονέων και παιδιών ως προς την εκμάθηση και διατήρηση της
εθνοτικής γλώσσας,
3. ο βαθμός και η μορφή που έπαιρνε η δραστηριοποίηση των γονέων προς
την κατεύθυνση της μετάδοσης της εθνοτικής γλώσσας και
4. ο βαθμός γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Παρόλο που τα θέματα αυτά δεν αποτελούσαν ίσης βαρύτητας στόχους και στις τρεις
έρευνες και, επιπλέον, διέφερε η μεθοδολογία που ακολουθούνταν κάθε φορά, το
μοντέλο που υιοθετήσαμε μας επέτρεψε να τα συγκεράσουμε κάτω από ένα ενιαίο
θεωρητικό πλαίσιο. Πρόκειται για το μοντέλο της γλωσσικής πολιτικής (language
policy) του Bernard Spolsky (2004).
Για τον Spolsky, η γλωσσική πολιτική βρίσκει εφαρμογή σε οποιαδήποτε
γλωσσική κοινότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, από την οικογένεια έως υπερ-εθνικές
οντότητες, περνώντας από όλα τα ενδιάμεσα στάδια (2004:40). Ειδικά η οικογένεια
που ζει σε συνθήκες πολυγλωσσίας αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο έρευνας για τη
μελέτη της γλωσσικής πολιτικής, τόσο για να κατανοήσουμε το πώς οι εξωτερικές
πιέσεις αντικατοπτρίζονται στις ενέργειές της, όσο και λόγω της κρισιμότητας των
αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέλη της σχετικά με το ποιες θα είναι οι
γλώσσες ανατροφής των παιδιών. Οι έρευνες περί γλωσσικής μεταστροφής (language
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shift) λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αποφάσεις στο οικογενειακό επίπεδο, ακριβώς
διότι ασκούν μεγάλη επίδραση στην έκβαση της γλωσσικής πάλης στο επίπεδο της
κοινότητας (2004:45-6).
H γλωσσική πολιτική, όπως ορίζεται στο παρόν μοντέλο, έχει τις εξής
συνιστώσες: (α) τις γλωσσικές πρακτικές (language practices), (β) τις γλωσσικές
πεποιθήσεις και τη γλωσσική ιδεολογία (language beliefs and ideology) και (γ) τη
γλωσσική διαχείριση (language management). Με τον όρο 'γλωσσικές πρακτικές'
αναφερόμαστε στις συνήθεις επιλογές των ομιλητών ανάμεσα στις ποικιλίες που
αποτελούν το επικοινωνιακό ρεπερτόριό τους (Spolsky, 2004:5). Οι γλωσσικές
πεποιθήσεις αφορούν ''τη γλώσσα και τη γλωσσική χρήση'' (2004:5). Πιο
συγκεκριμένα, η γλωσσική ιδεολογία αναφέρεται στη συναίνεση (consensus) μίας
κοινότητας σχετικά με την αξία που αποδίδεται σε κάθε μία από τις γλωσσικές
ποικιλίες στο ρεπερτόριό της (2004:14). Στο επίπεδο της οικογένειας θα λέγαμε ότι
περιλαμβάνει τις απόψεις γονέων και παιδιών σχετικά με την αξία, τη χρησιμότητα,
τον συμβολισμό της μειονοτικής και της πλειονοτικής γλώσσας, ενδεχομένως και
άλλα χαρακτηριστικά τους (λ.χ. πλούτος, εκφραστικότητα, ευκολία μάθησης, κ.ά.). Η
γλωσσική διαχείριση, κατά τον Spolsky (2004:5), αναφέρεται σε συγκεκριμένες
προσπάθειες να επηρεαστούν ή να τροποποιηθούν κάποιες γλωσσικές πρακτικές, με
οποιαδήποτε μορφή γλωσσικής παρέμβασης ή γλωσσικού σχεδιασμού. Ένα
παράδειγμα γλωσσικής διαχείρισης στο επίπεδο της οικογένειας θα αποτελούσε η
προσπάθεια κάποιων γονέων να διδάξουν στο παιδί τους τη μειονοτική γλώσσα στο
σπίτι ή η εγγραφή του σε κάποιο Τμήμα Μητρικής Γλώσσας.
Είναι προφανές ότι οι τρεις αυτές συνιστώσες της γλωσσικής πολιτικής δεν
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (Spolsky, 2004:186). Σε ένα μεγάλο βαθμό οι
γλωσσικές πρακτικές αναπτύσσονται και επηρεάζονται από το ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο και περιλαμβάνουν επιλογές που κάνουν οι ομιλητές ανάμεσα σε διαθέσιμες
γλωσσικές ποικιλίες βάσει των πεποιθήσεών τους αναφορικά με την αξία αυτών των
ποικιλιών.

Έτσι,

η

γλωσσική

διαχείριση

καθίσταται

μία

προσπάθεια

να

τροποποιηθούν οι αξίες ή οι πρακτικές κάποιου άλλου. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν,
στοχεύουμε στο να διερευνήσουμε (α) κατά πόσο οι γλωσσικές πρακτικές των
αλβανικών οικογενειών επηρεάζονται από την κυρίαρχη γλωσσική ιδεολογία,
σύμφωνα με την οποία στην Ελλάδα η βασική γλώσσα που αξίζει τον κόπο να
μαθαίνει κανείς είναι η Ελληνική, ακολουθούμενη από την Αγγλική και άλλες
γλώσσες κύρους (Κοιλιάρη, 2005) και (β) σε ποιο βαθμό η έκφραση αλληλεγγύης και
230

πίστης στην εθνοτική γλώσσα συνοδεύεται από ανάλογη δραστηριοποίηση για την
υποστήριξή της (γλωσσική διαχείριση), δηλαδή σε ποιο βαθμό γίνεται προσπάθεια
αμφισβήτησης της κυρίαρχης ιδεολογίας και επαναδιαπραγμάτευση του status της
μειονοτικής γλώσσας.
Οι έρευνες
Η πρώτη έρευνα (Κυριαζής & Χατζηδάκη, 2005, Χατζηδάκη, 2005, Χατζηδάκη
2007α,β) είχε ως στόχο τη διερεύνηση της διγλωσσικής κοινωνικοποίησης σε
οικογένειες Αλβανών μεταναστών και πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2003.
Πρόκειται για έρευνα επισκόπησης με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο μοιράστηκε
-μέσω των παιδιών τους- σε γονείς μαθητών δημοτικού σε σχολεία του Δήμου
Θεσσαλονίκης και του νομού Ρεθύμνου. Από τα 469 ερωτηματολόγια που δόθηκαν,
επιστράφηκαν τα 150 και χρησιμοποιήθηκαν τα 138.
Το ερωτηματολόγιο ήταν γραμμένο στα αλβανικά και ζητούσε κατά βάση
πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα και τη χρήση των δύο γλωσσών από τους
γονείς και τα παιδιά τους, τις στάσεις τους και τις πρακτικές τους για τη διατήρηση
της μητρικής γλώσσας αλλά και την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών
τους. Τα παιδιά των υποκειμένων του δείγματος είχαν μέσο όρο ηλικίας τα δέκα έτη
και βρίσκονταν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο για πεντέμιση χρόνια (αν εξαιρέσουμε το
7,4% των παιδιών που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα). Συγκεκριμένα, το 82% των
παιδιών ήταν μεταξύ 6 και 7 ετών κατά την άφιξή τους.
Η δεύτερη έρευνα (Gogonas, 2007, 2009, 2010) πραγματοποιήθηκε το 2005
και είχε ως βασικό στόχο να εξετάσει τη γλωσσική διατήρηση σε οικογένειες
Αλβανών και Αιγύπτιων μεταναστών (στο πλαίσιο της θεωρίας της εθνογλωσσικής
βιωσιμότητας βλ. λ.χ. Giles, Bourhis & Taylor, 1977), τη διερεύνηση γλωσσικών
επιλογών και στάσεων στις οικογένειες, καθώς επίσης και το αν, πώς και πόσο
εμπλέκονται

οι

γονείς

στην

εκπαίδευση

των

παιδιών

τους.

Η

έρευνα

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε περιοχές με διαφορετικό
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Πραγματοποιήθηκαν στην ουσία δύο επιμέρους
έρευνες, μία ποσοτική που στηρίχτηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, και μία
ποιοτική σε συνεντεύξεις. Για το ζήτημα που μας αφορά, το δείγμα της πρώτης ήταν
70 μαθητές αλβανικής καταγωγής με μέσο όρο ηλικίας τα 14. Οι μισοί ζούσαν στην
Ελλάδα επτά με δέκα έτη, και πάνω από τα δύο τρίτα του δείγματος είχαν έρθει
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μεταξύ 5 και 8 ετών. Στην ποιοτική έρευνα συμμετείχαν 16 Αλβανοί μαθητές και
αντίστοιχος αριθμός γονέων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν ήταν οι γονείς τους.
Η τρίτη έρευνα (Μαλιγκούδη, 2010) πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 200607. Ένας από τους βασικούς στόχους της ήταν η εξέταση των οικογενειακών
στρατηγικών και πρακτικών αναφορικά με τη διατήρηση ή μη της μητρικής γλώσσας
στην επόμενη γενιά. Η έρευνα ήταν ποιοτική και, ως προς το σκέλος που μας
ενδιαφέρει, βασίστηκε σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με γονείς. Διεξήχθη στην
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στον
νομό Σερρών (όπου φοιτά χαμηλό ποσοστό Αλβανών μαθητών) και στον νομό
Πιερίας (όπου φοιτά υψηλό ποσοστό Αλβανών μαθητών). Επιλέχτηκαν συνολικά 37
οικογένειες από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές των παραπάνω νομών,
στις οποίες υπήρχαν ένα ή περισσότερα παιδιά που φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο
και οι οποίες βρίσκονταν στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων
Γλωσσικές πρακτικές
Οι γλωσσικές πρακτικές των μελών της οικογένειας στις παρούσες έρευνες
προκύπτουν τόσο από ποσοτικά όσο και από ποιοτικά δεδομένα. Τα πρώτα μας
βοηθούν να ανιχνεύσουμε καλύτερα τη συχνότητα αλλά και τα μοντέλα χρήσης των
δύο γλωσσών στο οικογενειακό περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, αναφορικά με αυτό
το θέμα δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στις τρεις έρευνες που
εξετάζουμε.
Πρώτον, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στις αλβανικές οικογένειες των δειγμάτων
μας γίνεται χρήση της εθνοτικής γλώσσας σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα
ανάμεσα στους γονείς και στους ενήλικες συγγενείς, χωρίς ωστόσο να είναι ούτε η
αποκλειστική ούτε πάντα η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο οικογενειακό
περιβάλλον. Στην έρευνα της Χατζηδάκη οι γονείς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν
''αποκλειστικά'' ή ''κυρίως'' την Αλβανική με τον/τη σύζυγό τους σε ποσοστό 56,9%
και 20,4% αντίστοιχα, ενώ με άλλους συγγενείς (πιθανότατα τους γονείς τους), η
αποκλειστική χρήση της Αλβανικής ανερχόταν στο 75% (Χατζηδάκη 2005:87).
Παρομοίως, στην έρευνα του Γογωνά (Gogonas, 2007:121-2), σύμφωνα με τις
δηλώσεις των 70 μαθητών, οι γονείς τους μιλούσαν μεταξύ τους ''αποκλειστικά'' ή
''κυρίως'' την Αλβανική σε ποσοστό 62,3% αθροιστικά.
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Η ύπαρξη ενός μέλους της οικογένειας το οποίο δε μιλάει ελληνικά (λ.χ.
μητέρα, γιαγιά) ωθεί τα υπόλοιπα σε συστηματική (Μαλιγκούδη, 2010:208) ή σε
περιστασιακά αυξημένη χρήση της εθνοτικής γλώσσας (Gogonas, 2007:131).
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, από τα δεδομένα προκύπτει ότι, ακόμη κι όταν οι γονείς
χρησιμοποιούν κυρίως αλβανικά μεταξύ τους, με τα παιδιά τους χρησιμοποιούν
αλβανικά σε μικρότερο βαθμό. Για παράδειγμα, οι γονείς στην έρευνα της Χατζηδάκη
χρησιμοποιούν ''αποκλειστικά'' ή ''κυρίως'' την Αλβανική με τα παιδιά τους μόνο σε
ποσοστό 28,7% και 33,8% αντίστοιχα (Χατζηδάκη, 2005:87). To ίδιο συμβαίνει και
στην έρευνα του Γογωνά (Gogonas, 2007:122), όπου μόνο στο 33,3% των
συζητήσεων με τη μητέρα και στο 34,8% των συζητήσεων με τον πατέρα γίνεται
αποκλειστική ή συχνότερη η χρήση της εθνοτικής γλώσσας. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις γίνεται ισόποση ή συχνότερη χρήση της Ελληνικής, η οποία φαίνεται
έτσι να κυριαρχεί στην επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών.
Tαυτόχρονα, τόσο από τις ποσοτικές όσο και από τις ποιοτικές έρευνες
προκύπτει ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά την Αλβανική προς τους
γονείς τους από ό,τι εκείνοι προς αυτά. Στον Πίνακα 1 (σύνθεση από Χατζηδάκη,
2005:87-88), φαίνεται ότι, ενώ οι προτιμήσεις των γονέων συσσωρεύονται στις δύο
πρώτες στήλες (τάση υπέρ της Αλβανικής), αυτές των παιδιών είναι περίπου
ισομοιρασμένες σε τέσσερις στήλες, κάτι που μαρτυρά μία μεγαλύτερη αποδοχή της
Ελληνικής ως κώδικα επικοινωνίας με τους γονείς.
Πίνακας 1. Η χρήση των δύο γλωσσών από και προς τα παιδιά σύμφωνα με τις
μαρτυρίες των γονέων τους (%, n=138)
Μιλούν

μόνο

περισσότερ το ίδιο συχνά περισσότερο μόνο

αλβανικά ο

και τις δύο ελληνικά και ελληνικά

αλβανικά
και

γλώσσες

λίγα

λίγα
αλβανικά

ελληνικά
Γονείς προς παιδιά

28,7

33,8

19,9

11,8

5,9

Παιδιά προς γονείς 23,9

24,6

23,2

22,5

5,8

Αυτή η προτίμηση των παιδιών παρουσιάζεται ανάγλυφα στις μαρτυρίες των γονέων,
όπως δείχνει το παρακάτω απόσπασμα από την έρευνα της Μαλιγκούδη (2010:190):
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«Καταλαβαίνουν τι λέμε, αλλά απαντάνε στα ελληνικά. Τα έχουν πιο εύκολα.»
(Γ3:21-22).
Τέλος, η χρήση της εθνοτικής γλώσσας από τα παιδιά φαίνεται να ακολουθεί
μία φθίνουσα πορεία όσο μικρότερη είναι η ηλικία του συνομιλητή: τα υψηλότερα
ποσοστά χρήσης της Αλβανικής καταγράφονται με τους παππούδες, στη συνέχεια με
τους γονείς/ θείους (και άλλους ενήλικες, λ.χ. φίλους της οικογένειας), ενώ είναι
αρκετά χαμηλότερα με τα αδέρφια/ ξαδέρφια αλλά και με τους ομοεθνείς
συνομηλίκους, με τους οποίους γενικά, προτιμάται η Ελληνική (Gogonas, 2007:1312, Χατζηδάκη, 2005:87-8).
«Έρχονται, ναι. Αλλά μεταξύ τους στα ελληνικά μιλάνε. Ακούν αλβανικά, αλλά τα
παιδιά μεταξύ τους μιλάνε ελληνικά και με τους φίλους τους, ναι.» (Γ1:88-89)
«Και με φίλους Αλβανούς που έχει, μιλάει ελληνικά, πώς να μιλάνε;» (Γ8:89-90)
Τα ευρήματά μας αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου ο
παράγοντας

'συνομιλητής',

ιδιαίτερα

ως

προς

τη

διάσταση

'ηλικία/γενιά',

αναδεικνύεται ως μία σημαντική παράμετρος για τη γλωσσική επιλογή στο εσωτερικό
της μεταναστευτικής οικογένειας (Clyne, 1991, Clyne & Kipp, 1997, Li Wei, 1994,
Tannenbaum, 2003, Wright & Kurtoğlu-Hooton, 2006, Willoughby, 2009, Yağmur &
Akinci, 2003). Στον ελλαδικό χώρο ανάλογα ήταν και τα ευρήματα της έρευνας της
Ξενικάκη (Ξενικάκη, 2010α,β), με δείγμα 118 μαθητές Γυμνασίου από διάφορες
χώρες προέλευσης (τα δύο τρίτα κατάγονταν από την Αλβανία).
Από τις ποιοτικές έρευνες προκύπτουν επίσης ενδιαφέροντα ευρήματα που
φωτίζουν περισσότερες όψεις των πρακτικών των γονέων. Για παράδειγμα,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρακτική αρκετών γονέων -ακόμη και κάποιων που
υποστηρίζουν με θέρμη τη χρήση της εθνοτικής γλώσσας στο σπίτι- να αποφεύγουν
συνειδητά να χρησιμοποιούν την Αλβανική σε δημόσιους χώρους από «σεβασμό προς
τους Έλληνες». Οι γονείς αυτοί, μάλιστα, παροτρύνουν τα παιδιά τους να κάνουν το
ίδιο (Μαλιγκούδη, 2010:213).
«Αλλά στα μαγαζιά αν έχει κόσμο, όχι, γιατί (χαμηλώνει τη φωνή) αν πας να φας
μια πίτσα και έχει κόσμο γύρω, Έλληνες, ελληνικά (με βεβαιότητα). Αν είσαι
μόνος και αυτά, πιο πολύ μιλάμε αλβανικά. Γιατί εδώ είμαστε και δεν μπορούμε
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να ξεχωρίσουμε. Και μια ξένη να είναι δίπλα, ελληνικά. Είναι ντροπή να μιλάς…
είναι σαν να προσβάλεις τον άλλον.» (Γ12:77-82)
Επίσης, στην έρευνα του Γογωνά (Gogonas, 2007:120-3) αναφέρεται ότι πολλοί
γονείς άλλαξαν τις γλωσσικές πρακτικές τους, μόλις το παιδί τους άρχισε το σχολείο,
και στράφηκαν στη χρήση της Ελληνικής, είτε επειδή οι ίδιοι θεωρούσαν είτε επειδή
η δασκάλα τούς υπέδειξε πως η χρήση της Αλβανικής θα δημιουργούσε σύγχυση στο
παιδί. 82 Άλλοι θεώρησαν τη χρήση της Ελληνικής ως μια καλή ευκαιρία να
βελτιώσουν οι ίδιοι τα ελληνικά τους. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν πολλοί γονείς
που χρησιμοποιούν τα ελληνικά τακτικά, λόγω συνήθειας, μολονότι κάποιοι
αναγνωρίζουν ότι αυτό δε διευκολύνει τη διατήρηση της Αλβανικής (Gogonas,
2007:120-1, Μαλιγκούδη 2010:190).

Γλωσσική ιδεολογία
Kαθώς η γλωσσική ιδεολογία ορίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο ως το σύνολο των
πεποιθήσεων για την αξία των γλωσσικών κωδίκων στο ρεπερτόριο μιας κοινότητας
(Spolsky, 2004:14), εδώ εξετάζονται οι σχετικές αντιλήψεις γονέων και παιδιών.
Aναφορικά με την κυρίαρχη γλώσσα, ήδη από την παρουσίαση των μοντέλων χρήσης
αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Ελληνική μάλλον κατέχει μία περίοπτη θέση στη
γλωσσική ιδεολογία των αλβανικών οικογενειών. Από τις απόψεις που εξέφρασαν οι
γονείς, είτε στις συνεντεύξεις (Mαλιγκούδη, 2010: 214-5, 227-8) είτε στις απαντήσεις
τους στα ερωτηματολόγια (Κυριαζής & Xατζηδάκη, 2005), προκύπτει ότι θεωρούν
την εκμάθηση της Ελληνικής ως μία προτεραιότητα για τα παιδιά τους, ως ένα πολύ
σημαντικό εφόδιο για την ένταξη και την κοινωνική άνοδό τους:
«Εμείς θέλουμε να μιλάνε πολύ καλά ελληνικά, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να
πάνε εδώ στο Πανεπιστήμιο, να τα καταλαβαίνουν καλύτερα.» (Γ14:238-239).
Αρκετοί, επίσης, ανέφεραν ως επιπλέον λόγο τη γενικότερη μορφωτική αξία μιας
ακόμη γλώσσας, λ.χ.:
Αντίστοιχες απόψεις εκφράζουν κάποιοι γονείς και στην έρευνα της Μαλιγκούδη: «Δεν
μπορώ να το κάνω αυτό με το παιδί, γιατί θα το μπερδέψω. Θα μπερδευτεί το παιδί με τη
δεύτερη γλώσσα. Τώρα δευτέρα τάξη πάει και πρέπει να μάθει να διαβάζει καλά τη γλώσσα
σας, να γράφει και καλά, θα μπερδεύεται λέω εγώ να τις μάθει και τις δύο.» (Γ14:41-44)
82
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«Όσες

πιο

πολλές

γλώσσες

ξέρεις,

τόσο

πιο

μορφωμένος

είσαι.»

(ερωτηματολόγιο αρ. 28 από έρευνα Χατζηδάκη)
Οι θετικές στάσεις υπέρ της ελληνικής γλώσσας συναρτώνται με τις καλές
επιδόσεις στο σχολείο, τις προοπτικές για το μέλλον και την κοινωνική κινητικότητα
των παιδιών τους, κάτι που αποτελεί κοινή επιδίωξη των Αλβανών γονέων (Μιχαήλ
& Κέσκο, 2009). Δεν είναι παράδοξο λοιπόν, το γεγονός ότι εμφανίζουν ένα έντονο
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους και υψηλό βαθμό γονεϊκής
εμπλοκής (Gogonas, 2007:197-199, Μαλιγκούδη, 2010:215, Xατζηδάκη, 2005,
2007α,β), καθώς επίσης και υψηλές προσδοκίες για την εκπαίδευση των παιδιών
τους.
«Βεβαίως βοηθάω τα παιδιά μου στο σχολείο. (…) Πηγαίνω και στο σχολείο, για
να ρωτάω πώς πάνε τα παιδιά, δύο-τρεις φορές τον μήνα.» (Γ3:204-212)
«Ήρθαν στην Ελλάδα, πρέπει να μάθουν ελληνικά. Άμα δε μάθουν, θα φύγουν, τι
θα κάνουν; Γιατί να μείνουν εδώ; θα τα μάθουν καλά. Η Στέλλα θα γίνει
οδοντίατρος.» (Γ8:46-47)
Τα παιδιά, πάλι, φαίνεται να συμμερίζονται την αντίληψη ότι η Ελληνική είναι η
γλώσσα κύρους, η γλώσσα που θα τα βοηθήσει να ενταχθούν, να ''μη ξεχωρίζουν'', να
αποφύγουν το στιγματισμό, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση της Αλβανικής
(Gogonas, 2007:114, Μαλιγκούδη, 2010:190, 213):
«Αν και το παιδί δε θέλει να μιλάει αλβανικά. Ζορίζεται. Θέλει να μιλάει
ελληνικά. Δε θέλει να ξεχωρίζει.» (Γ6:95-96)
«Αλλά στον δρόμο άμα περπατάμε με τη μεγάλη, θέλει ελληνικά (γέλιο). 'Μαμά,
ελληνικά!' Λέω 'Γιατί; Δεν είναι κακό'. 'Όχι, ελληνικά να μιλάς!' (γέλιο).
'Εντάξει.'» (Γ30:85-86)
Παράλληλα, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η απροθυμία των παιδιών να
μιλήσουν αλβανικά δεν περιορίζεται στη χρήση της σε δημόσιους χώρους. Εκτείνεται
σε μια γενικότερη αδιαφορία για τη γλώσσα αλλά και για την αλβανική ιστορία και
κουλτούρα, σύμφωνα με κάποιους γονείς (Gogonas 2007:137-8, 202, Μαλιγκούδη,
2010:190,195).
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«Και γι' αυτό μας ρώτησε αυτός. Γιατί έκαναν στην Ιστορία, εδώ στην ελληνική,
και μας λέει ''Α, έχει έναν ήρωα από τη χώρα σας'' και λέω ''Ποιος;83

[...]

»

(Γ21:194-199)
Τα συγκεκριμένα παιδιά φαίνεται να έχουν διαμορφώσει μία νέα ταυτότητα που δεν
περιλαμβάνει στοιχεία της εθνοτικής καταγωγής, κάτι που οι γονείς αποδέχονται σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
«Κοίτα, τα παιδιά μεγάλωσαν εδώ και νιώθουν Έλληνες. Ήρθανε μικροί εδώ. Και
λένε καμιά φορά ''Εγώ είμαι Έλληνας'', έτσι λένε, ότι είναι Έλληνες.» (Γ34:235236).
«Λέει καμιά φορά (το παιδί) ''Εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Δεν είμαι Αλβανός''. Του
εξηγούμε, αλλά πάλι δεν… Λέει ''Εγώ είμαι Έλληνας''. Αλλά άλλο τι νιώθεις και
άλλο τι είσαι». (Γ6:97-99).
Επιστρέφοντας στο θέμα των στάσεων αναφορικά με την εθνοτική γλώσσα
και τη διατήρησή της, παρατηρεί κανείς ότι και στις τρεις έρευνες, η συντριπτική
πλειονότητα των γονέων εκφράζεται πολύ θετικά. Κατηγοριοποιώντας τις απόψεις
τους, έτσι όπως εκφράστηκαν σε συνεντεύξεις και σε ανοιχτές ερωτήσεις σε
ερωτηματολόγια, καταλήγουμε ότι οι πιο συχνά αναφερόμενοι λόγοι για τους οποίους
η Αλβανική πρέπει να διατηρηθεί και στην επόμενη γενιά είναι οι ακόλουθοι (βλ.
Gogonas, 2007:115-6, Κυριαζής & Χατζηδάκη, 2005, Μαλιγκούδη, 2010:194):
α) η Αλβανική είναι σύμβολο της εθνικής ταυτότητας, κομμάτι της πολιτιστικής
κληρονομιάς:
«Όπου πάμε, είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε Αλβανοί και καμαρώνουμε για
αυτό, όπως ο κάθε ένας. Κατάλαβες; Οπότε δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε.»
(Γ18:252-253)
«Τι είδους Αλβανοί θα είναι τα παιδιά μας αν δε ξέρουν να μιλάνε αλβανικά;»
(ερωτηματολόγιο αρ. 94, έρευνα Χατζηδάκη)
β) η γνώση της είναι απαραίτητη για ενδεχόμενη παλιννόστηση:

Επρόκειτο για τον Γεώργιο Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη (1405-1468), εθνικό ήρωα της
Αλβανίας.
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«Δε θέλουμε να ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, γιατί κάποτε θα γυρίσουμε πίσω.
Μόλις τελειώσει το σπίτι που έχουμε εκεί.» (Γ19:58, 59, 62)
γ) κάθε επιπλέον γλώσσα αποτελεί μορφωτικό εφόδιο:
«Εγώ θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ελληνικά, να διαβάζουν, να γράφουν και στα
αλβανικά, και να ξέρουν και αγγλικά. Πιο πολύ αυτό είναι, να ξέρεις όλες τις
γλώσσες.» (Γ16:110-112)
Ωστόσο, όπως ήδη φάνηκε από την παρουσίαση των γλωσσικών πρακτικών
στις οικογένειες, η χρήση της Αλβανικής συνήθως βαίνει εκ παραλλήλου με την
Ελληνική και υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις εξαιτίας της προτίμησης των παιδιών για
την πλειονοτική γλώσσα (τα παιδιά ως 'φορείς αλλαγής'/ 'agents of change', Spolsky,
2004:45). Επιπλέον, και οι ίδιοι οι γονείς έχουν υιοθετήσει την Ελληνική ως γλώσσα
προτίμησης σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Απομένει να δούμε, εάν οι εκπεφρασμένες
θετικές στάσεις των γονέων τούς οδηγούν σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις υπέρ
της διατήρησης της Αλβανικής, εάν και σε ποιο βαθμό, δηλαδή, ασκείται γλωσσική
διαχείριση.
Γλωσσική διαχείριση
Στη διεθνή βιβλιογραφία (λ.χ. Borland, 2006, Clyne, 1991, Wright & KurtoğluHooton, 2006, Yağmur & Akinci, 2003) προβάλλονται ορισμένες πρακτικές που
υποτίθεται ότι συμβάλλουν στη χρήση της εθνοτικής γλώσσας (λ.χ. η χρήση έντυπου
τύπου,

τηλεοπτικών

προγραμμάτων ή ταινιών,

μουσικής

και τραγουδιών,

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επισκέψεις στη χώρα προέλευσης κ.λπ). Αυτές οι
πρακτικές εμφανίζονται αρκετά συχνά και στις δικές μας οικογένειες (Gogonas,
2007:137-8, Μαλιγκούδη, 2010:191-3), ανεξαρτήτως του κατά πόσο σε αυτές τις
οικογένειες τα παιδιά χρησιμοποιούν την Αλβανική.
Μία δεύτερη κίνηση, που αποτελεί μάλλον σοβαρότερη ένδειξη ότι οι γονείς
δεσμεύονται να μεταδώσουν στα παιδιά τους την εθνοτική γλώσσα, είναι η ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη διδασκαλία της. Σχετικά με αυτό, παρατηρεί κανείς ότι στη μεν
Αθήνα δε φαίνεται να λειτουργούσαν Τμήματα Αλβανικής Γλώσσας την περίοδο της
έρευνας (Gogonas, 2007), στη δε Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δύο από
τις τρεις έρευνες, ο αριθμός των μαθητών στα δύο 'Αλβανικά Σχολεία' δε ξεπερνούσε
τους 70 με 100 σε ετήσια βάση (Μαλιγκούδη, 2009, 2010). Από τις 37 οικογένειες
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του δείγματος της Μαλιγκούδη μόνο σε μία το παιδί παρακολουθούσε τέτοια
μαθήματα. Στην έρευνα της Χατζηδάκη αυτό αφορούσε μόνον το 11% των
οικογενειών (Χατζηδάκη, 2005:86), παρόλο που πρέπει να επισημανθεί ότι ένα 30%
των υποκειμένων δήλωσε ότι διδάσκει τη γλώσσα στα παιδιά του και φροντίζει να
του παρέχει βιβλία στα αλβανικά (Χατζηδάκη, 2005:86).
Βέβαια, αρκετοί γονείς, όταν ρωτήθηκαν σχετικά, ήταν θετικοί ως προς το
ενδεχόμενο διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα
(Μαλιγκούδη, 2010: 175-182, 197-200) ή εξέφρασαν την επιθυμία να στείλουν τα
παιδιά τους σε τμήμα μητρικής γλώσσας εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα (Χατζηδάκη,
2005:86). Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι αρκετοί είτε αγνοούσαν την ύπαρξη
τέτοιων τμημάτων στην πόλη τους είτε δήλωσαν σαφώς κώλυμα ή απροθυμία να
πηγαίνουν τα παιδιά τους έστω και μια φορά την εβδομάδα σε τέτοια μαθήματα. Οι
στάσεις τους αυτές επιβεβαιώθηκαν και από τις απόψεις των σχετικών φορέων
(Μαλιγκούδη, 2010:176-8, 201-3). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των
προσπαθειών τους να πετύχουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, οι γονείς
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση ξένων γλωσσών κύρους, όπως είναι
ιδιαίτερα η Αγγλική, και επενδύουν χρόνο και χρήμα σε αυτήν (Κοιλιάρη, 2005:143,
Μίλεση 2006:318). Δεν παρατηρείται ωστόσο αντίστοιχο ενδιαφέρον για την ίδρυση
και λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας (Μαλιγκούδη, 2009,
Gogonas, 2010).
Επιπλέον, υιοθετούμε την άποψη του Joshua Fishman (2001) ότι αν η
μειονοτική γλώσσα δεν έχει λειτουργικότητα ως όργανο επικοινωνίας μεταξύ των
μελών της οικογένειας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει στο ρεπερτόριο της
συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας μόνο χάρη στην παρακολούθηση μαθημάτων
''μητρικής γλώσσας'' (Fishman, 2001). Συνεπώς, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν
γίνεται η στρατηγική επιλογή της χρήσης της εθνοτικής γλώσσας στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή εάν οι γλωσσικές πρακτικές διαμορφώνονται ως
αποτέλεσμα γλωσσικής διαχείρισης.
Στο δείγμα της Χατζηδάκη οι γονείς κλήθηκαν να επιλέξουν όσες απαντήσεις
θεωρούσαν ότι τους εξέφραζαν αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούσαν. Ένα
63% επέλεξε την απάντηση «Επιμένουμε στο να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν
περισσότερο την αλβανική γλώσσα στο σπίτι», αλλά αμέσως μετά ένα ποσοστό 47,8%
επέλεξε την απάντηση «Τίποτε το ιδιαίτερο, απλά του/της μιλάμε αλβανικά στο σπίτι,
ακόμη κι αν αυτός/ή συνήθως μιλά ελληνικά». Τα ποσοστά γλωσσικής χρήσης (βλ.
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Πίνακα 1) μαρτυρούν το πόσο επιτυχής είναι αυτή η πρακτική με όρους συχνότητας
χρήσης της εθνοτικής γλώσσας από τα παιδιά.
Στην έρευνα της Μαλιγκούδη (2010:191-5, 208-9) παρατηρείται ότι μόνο στο
ένα τρίτο των οικογενειών που δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διατήρηση της Αλβανικής,
οι γονείς επιμένουν στο να γίνεται συστηματική χρήση της στο σπίτι και από τα
παιδιά:
«Εδώ μέσα (στο σπίτι) απαιτείται. Πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα μας.»
(Γ11:147)
«Εγώ προσωπικά, ας ακούγεται αυστηρό, αλλά εγώ προσωπικά, όχι
απαγορεύεται, θα μου απαντήσει το παιδί εμένα, του κάνω εγώ ερώτηση στα
αλβανικά και θα μου απαντήσει στα ελληνικά; Όχι, όχι, δεν τον αφήνω εγώ!»
(Γ36:54-57)
Αντίθετα, στην πλειονότητα του δείγματός της, οι γονείς εκφράζουν μεν την
επιθυμία να διατηρηθεί η αλβανική γλώσσα, ωστόσο δε φροντίζουν να της
εξασφαλίσουν ένα σταθερό χώρο χρήσης στο οικογενειακό περιβάλλον (Μαλιγκούδη,
2010:190-1, 207-8). Χαρακτηριστικά της ρευστότητας των γλωσσικών πρακτικών
στις οποίες εμπλέκονται -και κυρίως των αντικρουόμενων γλωσσικών ιδεολογιών τις
οποίες προσπαθούν να συμβιβάσουν μέσα τους- είναι τα ακόλουθα δύο αποσπάσματα
από την ίδια συνέντευξη, που παραθέτει η Μαλιγκούδη (2010:240). Στην αρχή της
συνέντευξης ο γονιός λέει:
«Πρέπει να κρατάμε τη γλώσσα μας. Μόνο αυτό είναι. Πρέπει να την κρατάω.
Εγώ έτσι λέω κι έτσι είναι. Όταν μιλάμε εμείς, σαν πατέρας και μητέρα, μιλάνε
αλβανικά. Για να μην ξεχνάνε τη γλώσσα τους. Είναι η πρώτη τους γλώσσα.»
(Γ16: 39-43)
Ωστόσο, λίγο αργότερα, σε ερώτηση αν αποθαρρύνει τα παιδιά από το να μιλάνε
ελληνικά στο σπίτι, απαντά:
«Όχι, καμία φορά, γιατί η πρώτη γλώσσα για αυτούς, για τα παιδιά μου, είναι η
Ελληνική. Γιατί πρέπει να τα μάθουν και θα τα μάθουν. Αυτό είναι οπωσδήποτε
έτσι. Όταν μιλάνε μεταξύ τους, λέω ''Πρέπει να μιλάτε ελληνικά'' και ελληνικά
μιλάνε, όταν τους μιλάω εγώ αλβανικά και μου το γυρίζουν στα ελληνικά, δεν τον
κόβω να του πω ''Μη μιλάτε ελληνικά αλλά αλβανικά''. Αυτό καμία φορά δεν το
λέω. Αν το πω αυτό, δε θα πάνε καλά στο σχολείο μετά.» (Γ16: 61-68)
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Κατά τη γνώμη μας, η τελευταία φράση συνοψίζει την κινητήρια δύναμη πίσω από
τις γλωσσικές επιλογές των οικογενειών. Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει
κανείς, παραλλάσσοντας ελαφρώς το μοντέλο, ότι η γλωσσική διαχείριση στην οποία
συμπίπτουν οι περισσότερες αλβανικές οικογένειες είναι αυτή που αφορά την
καλλιέργεια της ελληνικής και όχι της αλβανικής γλώσσας.

Αντί επιλόγου
Η εικόνα που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία συγκλίνει με την άποψη του
Spolsky ότι σε πολλές μεταναστευτικές οικογένειες δεν ασκείται συστηματική
γλωσσική διαχείριση αλλά γίνονται κατά βάση ad hoc επιλογές που στηρίζονται στις
γλωσσικές πρακτικές και στη γλωσσική ιδεολογία που διαπερνά την οικογένεια
(2004:43). Αυτό φαίνεται να ισχύει για την πλειονότητα των οικογενειών των
δειγμάτων στις τρεις έρευνες, στις οποίες οι γονείς τείνουν να χρησιμοποιούν τα
ελληνικά αρκετά συχνά, από ευκολία, συνήθεια, αλλά και ανταποκρινόμενοι στις
προτιμήσεις των παιδιών τους. Ειδικά στους δημόσιους χώρους, η χρήση της
Ελληνικής για κάποιους θεωρείται επιβεβλημένη.
Οι Αλβανοί γονείς αντιμετωπίζουν με πραγματισμό την ελληνική γλώσσα και
ενθαρρύνουν με λόγους και πράξεις τα παιδιά τους να τη μάθουν καλά, όπως επίσης
και άλλες 'χρήσιμες' γλώσσες. Η αντίστοιχη επένδυση στην ανάπτυξη της αλβανικής
γλώσσας φαίνεται να γίνεται σε μία μειοψηφία των οικογενειών. Στις περισσότερες
παρατηρείται το φαινόμενο να έχει παραμεληθεί η συστηματική καλλιέργεια της
εθνοτικής γλώσσας με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών των παιδιών τους και την
επίτευξη κοινωνικής κινητικότητας μέσα από την ένταξη στην κυρίαρχη ομάδα. Αυτή
η πολιτική όμως δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε γλωσσική μεταστροφή (Gogonas,
2009, 2010, Μιχαήλ & Κέσκο, 2009, Michail & Stamou, 2009).
Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα της γλωσσικής διατήρησης ή μεταστροφής
στην αλβανική μεταναστευτική κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να ερευνάται, όχι μόνο
επειδή οι μέχρι σήμερα έρευνες αφορούν μικρά δείγματα χωρίς δυνατότητα
γενίκευσης των αποτελεσμάτων τους, αλλά, πολύ περισσότερο, επειδή η
εγκατάσταση είναι σχετικά πρόσφατη και διαρκώς διαμορφώνονται νέες συνθήκες. Η
ψήφιση του Νόμου 3838/2010 περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας καθιστά πιο
προσιτή προοπτική τη μόνιμη εγκατάσταση, κάτι που ασφαλώς ενισχύει τη σημασία
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της Ελληνικής. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η οικονομική κρίση ενδέχεται να
οδηγήσει πολλές οικογένειες σε πρόωρη παλιννόστηση, δημιουργώντας εύλογο
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και διατήρηση δεξιοτήτων στην εθνοτική γλώσσα στα
παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα αυτά σχετίζονται άμεσα -και πρέπει να
μελετώνται παράλληλα- με την ανάδυση νέων ταυτοτήτων ανάμεσα στους νέους της
δεύτερης γενιάς, διαφορετικών ενδεχομένως ως προς το βαθμό 'αλβανικότητας' και
'ελληνικότητας' που περικλείουν.
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Γλωσσικές, εκπαιδευτικές στρατηγικές διατήρησης και αξιοποίησης των
μητρικών γλωσσών στη σχολική τάξη
Η Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς
Μία καινοτόμος δράση στο δια-πολιτισμικό περιβάλλον του Ελληνικού Σχολείου
Μουμτζίδου Αργυρώ
Ειδική Επιστήμονας Α.Π.Θ.
amoumtz@nured.auth.gr
Περίληψη
H διαπολιτισμική εκπαίδευση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται
στην ιδέα της ανοχής και της αποδοχής του Άλλου. Αποτελείται από τρεις βασικές
αρχές: την αφύπνιση και ενίσχυση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών, το
ενδιαφέρον και την ευελιξία για τη διαχείριση καινοτομιών στην εκπαίδευση, την
οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης της
κοινωνικής και ανθρώπινης πολυπλοκότητας. Το άρθρο παρουσιάζει ένα δυναμικό
μοντέλο επιμόρφωσης στην έρευνα-δράση, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια και η οποία
αποσκοπούσε στην μακρόχρονη εκπαίδευση των Ελλήνων/ίδων εκπαιδευτικών. Η
επιμόρφωση βασίστηκε στην υπόθεση ότι η καινοτομία Αφύπνιση στις Γλώσσες, είναι
δυνατόν να αναπτύξει στους/στις Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικούς ένα σύνολο γνώσεων,
στάσεων και δεξιοτήτων ικανών να τους/τις επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση
των γλωσσικών και πολιτιστικών κεφαλαίων των μαθητών/τριών τους και την
αποτελεσματικότερη

διαχείριση

της

πολυπλοκότητας

που

παρουσιάζει

μία

πολύγλωσση τάξη.
Abstract
Intercultural

education

in

teacher

and

acceptance

of

the

Other.

It consists of three integrated principles: the awakening and strengthening of critical
thinking among the teacher, his interest and flexibility to manage innovations in
education, building a more comprehensive and more effective management of the
social and human complexity. The paper presents a dynamic model of research-action
training, which lasted two years and which aimed at training (long term) of Greek
teachers. The training was based on the general assumption that innovation
Awakening to Languages (Eveil aux Langues, Αφύπνιση στις Γλώσσες), located in
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the field of didactics of multi/plurilingualism, is likely to create among Greek
teachers' knowledge, attitudes and skills that enable them to better use the linguistic
and cultural capital of their students and, to better manage the complexity of a multiclass.
Τα τελευταία χρόνια η έννοια της πολυγλωσσίας αναδεικνύεται σε καθοριστικό
παράγοντα των κοινωνικών και εκπαιδευτικών πεπραγμένων κυρίως μέσα από την
προσέγγιση που κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την εκμάθηση των
γλωσσών. Για το Συμβούλιο, η Πολυγλωσσία αναδεικνύεται σε ζητούμενο από
πλευράς δεοντολογίας και κοινωνικής συνοχής, γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου
και αρμονικής ωρίμανσης και συνεχούς εμπλουτισμού της επικοινωνιακής του
δεξιότητας.
Αποτελεί συνεπώς προτεραιότητα για κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η
ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/τριες
προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα και να διαχειριστούν πληρέστερα τη
διαφορετικότητα. Επιπλέον, η ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις σημερινές σχολικές
τάξεις επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς την παραγωγή δυναμικού εκπαιδευτικού
υλικού στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
8.

Φαίνεται επίσης ότι η ανίχνευση της διαφορετικότητας των

γλωσσών και των πολιτισμών και της μεταξύ τους συνάφειας διευκολύνει την
κριτική ανάλυση των στερεότυπων αντιλήψεών μας, επιτρέποντας μία νέα
προσέγγιση της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, ιδωμένης ως διασταύρωση τόσο
των πολιτισμών όσο και των γλωσσών. Φορείς νοημάτων οι οποίες δομούν την
αντίληψή μας διαμορφώνοντας την ίδια την κουλτούρα από την οποία και
προέρχονται, οι γλώσσες αγνοήθηκαν και συνεχίζουν εν μέρει να αγνοούνται από
την διαπολιτισμική εκπαίδευση εγκλωβισμένες σε μία υπερθεματοποίηση των
αναλυτικών προγραμμάτων. Αυτή η σχολαστικοποίηση της σχολικής γνώσης
καταδικάζει την εκμάθηση των γλωσσών στα αναλυτικά προγράμματα σε έναν
ανταγωνισμό με έντονες «παράπλευρες απώλειες».
9.

Ωστόσο, με τον όρο διαπολιτισμική εκπαίδευση στον

επιστημονικό λόγο εννοείται κάθε εκπαίδευση που αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο
πολυδιάστατα ως κοινωνικό ον, το οποίο διαθέτει ένα σύνολο σύνθετων αλλά
ενιαίων δεξιοτήτων, σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το

246

περιβάλλον του και με επίγνωση της θέσης και του ρόλου του ως «προσώπου»
στην κοινωνία.
Για την επίσημη εκπαίδευση, αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται στον άνθρωπο
η σύνθεση μίας συλλογικής και παράλληλα μίας ατομικής ταυτότητας, έννοιες που
κανονικά θα έπρεπε αναδεικνύονται μέσα από την πολυπλοκότητα της τάξης.
Σύμφωνα με την Μουμτζίδου (2004 : 46,47) με τον όρο ταυτότητα εννοούμε μία
ψυχολογική ανάγκη η οποία εκδηλώνεται στο άτομο κατά την κοινωνικοποίησή του,
ένα πολύπλοκο σύστημα με τη σημασία που αποδίδει στον όρο πολυπλοκότητα ο
Morin. Πιο συγκεκριμένα ο όρος πολυπλοκότητα περιγράφεται από τον Μorin (1999
: 17) με την ετυμολογική έννοια του όρου complexus και σημαίνει «αυτά που είναι
από κοινού υφασμένα, μπλεγμένα σε κουβάρι, συν-υφασμένα (πλέξη)». Ο Μorin
περιγράφει την ταυτότητα ως μία επίκτητη κατασκευή (δευτερογενή, μη έμφυτη).
Εμπεριέχει την έννοια των συστηματοποιημένων σχέσεων που το άτομο διατηρεί, σε
διαφορετικά επίπεδα, με τον/τους άλλους και η οποία προσδίδει στην ταυτότητα έναν
κοινωνιοπολιτισμικό χαρακτήρα (πρόκειται για ένα δομημένο σύνολο κοινωνικών
αξιών, περισσότερο ή λιγότερο εθνικών, ανοιχτών στις διάφορες αλληλεπιδράσεις
των μελών της, εκδηλωμένων στα πλαίσια μίας ή περισσοτέρων ομάδων).
Διαπιστώνουμε ορισμένα συστατικά στοιχεία της ταυτότητας (παραδείγματος χάρη
αυτά που αναφέρονται στη νόρμα) όπως η γλώσσα/οι γλώσσες και το κοινωνικό
πλαίσιο. Η ταυτότητα υφίσταται προφανώς την πόλωση ανάμεσα στην προσωπική
κουλτούρα του ατόμου και το σύγχρονο προς αυτή πολιτισμό, τις επιδιώξεις των
ατόμων στην προσπάθεια τους να αφομοιώσουν τον κοινωνικό κόσμο και να γίνουν
αποδεκτοί και ορατοί από τους άλλους.
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω δυναμική των προσωπικών και
κοινωνικών

μοτίβων

που

αλληλοεπικαλύπτονται

και

που

προφανώς

θα

χαρακτηρίζουν τις γλωσσικές και πολιτισμικές εμπειρίες του ανθρώπου, η σύγχρονη
παιδαγωγική υιοθετεί διδακτικές προσεγγίσεις στα αναλυτικά της προγράμματα
περισσότερο ολιστικού χαρακτήρα από ό,τι έκανε στο παρελθόν.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναδεικνύεται ένας τύπος διδακτικών προσεγγίσεων
οι οποίες επιχειρούν να σπάσουν στα αναλυτικά προγράμματα τη διδακτική
μονομέρεια των ξένων γλωσσών και από μία υπόθεση απομονωνόμενης και
περιορισμένης διδασκαλίας να την καταστήσουν μία διαπολιτισμική πρακτική
συνάντησης και εξοικείωσης του μαθητή με πολλές ταυτόχρονα γλώσσες. Οι
συγκεκριμένες προσεγγίσεις εντοπίζονται στη βιβλιογραφία ως διδακτικές της
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πολυγλωσσίας, πλουραλιστική διδασκαλία των γλωσσών (enseignement pluriel des
langues), διδασκαλία του πλουραλισμού των γλωσσών (enseignement de la pluralité
des langues), διδακτική της πολυγλωσσίας (didactique du plurilinguisme),
πλουραλιστική διδακτική των γλωσσών (didactique plurielle des langues), διδακτική
της γλωσσικής διαφορετικότητας, (didactique de la diversité linguistique) … και
πλουραλιστικές προσεγγίσεις των γλωσσών και των πολιτισμών (approches plurielles
des langues et des cultures). Ο Candelier (2008 :71)ορίζει για πρώτη φορά ως
πλουραλιστική προσέγγιση κάθε προσέγγιση που εφαρμόζει δραστηριότητες
εμπλέκοντας ταυτόχρονα πολλές γλωσσικές και πολιτισμικές παραλλαγές.
10. Γενικότερα σύμφωνα με τον Candelier (2003) οι διδακτικές της
πολυγλωσσίας καλύπτουν όλο το φάσμα της γλωσσοδιδακτικής είτε αυτή αφορά
τη συστηματική διδασκαλία της δεύτερης/τρίτης ξένης γλώσσας σε σχέση με τη
μητρική και το αντίστροφο είτε την ευαισθητοποίηση των μαθητών στους
μηχανισμούς, στα κοινά και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των γλωσσών είτε
την ανακάλυψη και ευαισθητοποίηση του μαθητή σε μία γενικότερη γλωσσική
κουλτούρα που θα περιλαμβάνει από κοινού τη/τις μητρική/κες γλώσσες των
μαθητών, τη/τις σχολικές και ξένες γλώσσα/ες, κυρίως δε τις γλώσσες που δεν
προτίθεται να διδάξει συστηματικά το σχολείο.
11.

Απώτερος στόχος των διδακτικών της πολυγλωσσίας είναι η

ρύθμιση και ανάπτυξη γενικών επικοινωνιακών ικανοτήτων στον άνθρωπο, το
κτίσιμο μίας διαπολιτισμικής πρακτικής στην καθημερινότητα του, μία στάση
σύμφωνη με τα ιδεώδη της παιδαγωγικής του πολυγλωσσικού γραμματισμού
όπως αυτά ενσωματώθηκαν στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των σύγχρονων
ευρωπαϊκών αναλυτικών προγραμμάτων.
Αλληλεπικαλυπτόμενες στρατηγικές εξοικείωσης και προοδευτικής μάθησης
ξένων γλωσσών, οι διδακτικές της πολυγλωσσίας ενσωματωμένες στην επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, στοχεύουν στην επέκταση της γλωσσικής κουλτούρας σε
γλώσσες λιγότερο οικείες, στην τροποποίηση των στάσεών τους απέναντι στο
γλωσσικό και εκπαιδευτικό κεφάλαιο των μαθητών τους καθώς και στην ικανότητα
να δημιουργούν ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον εντάσσοντας τις γλώσσες/διαλέκτους
των μαθητών της τάξης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση μίας
καινοφανούς δεξιότητας, γνωστής πλέον ως πολυγλωσσική δεξιότητα. Στα παραπάνω
βοηθούν η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς της γλωσσοδιδακτικής
και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη μεθόδευση και αξιοποίηση
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των γλωσσικών και εμμέσως των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών, τόσο
στη σχολική νόρμα όσο και στις διάφορες γλώσσες/διαλέκτους που οι μαθητές
μεταφέρουν στο σχολείο.
Η γλωσσική δεξιότητα είναι βαθιά πολυγλωσσική
Με τον όρο πολύγλωσση και πολυπολιτισμική δεξιότητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στην προσπάθεια του να αναμορφώσει τη διδακτική των γλωσσών στα ευρωπαϊκά
curricula διευκρινίζει ότι πρόκειται για μία ενιαία και πολύπλοκη δεξιότητα η οποία
εντοπίζεται σε διαφορετικό βαθμό στα άτομα κατά την κοινωνική τους δράση.
Γενικά θα λέγαμε, ότι με τον όρο πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική
δεξιότητα περιγράφεται η ικανότητα των ατόμων να επικοινωνούν γλωσσικά και να
αλληλεπιδρούν πολιτισμικά, να χειρίζονται το λόγο σε περισσότερο από μία γλώσσες
και να διαθέτουν εμπειρία σε περισσότερους από έναν πολιτισμούς.
Έχει σημασία για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει γλώσσα/ες να
διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με το Κοινό πλαίσιο αναφοράς (2001) για τις ξένες
γλώσσες, η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική δεξιότητα δε συνίσταται σε «μία
συλλογή επικοινωνιακών δεξιοτήτων διακριτών και ξέχωρων ανάλογα με τις
γλώσσες» αλλά μάλλον σε μία πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική δεξιότητα η οποία
εμπεριέχει το σύνολο του διαθέσιμου γλωσσικού ρεπερτορίου (129).
Η θέση αυτή συγκλίνει με τα σύγχρονα ψυχογλωσσολογικά μοντέλα
εκμάθησης των γλωσσών όπως αυτά προκύπτουν από έρευνες σχετικά με την
ατομική πολυγλωσσία Οι Herdina & Jessner (2002 : 148-152) αναφέρουν
χαρακτηριστικά ότι «πέρα από κάποιες διαφοροποιήσεις υπάρχει συμφωνία σχετικά
με την ύπαρξη ενός συστήματος, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε ολιστική και
ενιαία σύλληψη της πολυγλωσσικής δεξιότητας. Τούτη η παραδοχή οδήγησε τους
ειδικούς σύμφωνα με τους Beacco & Byram, (2007 : 40) να προτείνουν στα πλαίσια
του Οδηγού για την επεξεργασία των γλωσσικών και εκπαιδευτικών πολιτικών στην
Ευρώπη έναν «παιδαγωγικό χαρακτήρα [στη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών]
που να ευνοεί τη διάρθρωση των γλωσσικών μαθημάτων (μητρικής, σχολικής,
πρώτης, δεύτερης ξένης γλώσσας) γύρω από την ανάπτυξη κοινών δεξιοτήτων.
Για να συνθέσουμε τα παραπάνω μεταξύ τους θα συμφωνούσαμε με τον
Μichel Candelier (2008:69) ότι ένας τύπος μονοδιάστατης διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας δεν επαρκεί για την ανάπτυξη της παραπάνω δεξιότητας. Οι πολυγλωσσικές
προσεγγίσεις στη διδακτική θεωρούνται πλέον απαραίτητες προκειμένου να πετύχει
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κάθε εκπαιδευτικός σχεδιασμός που συνάδει με τη γλωσσική και πολιτισμική
κατεύθυνση του Πλαισίου Αναφοράς. Είναι αδύνατον σύμφωνα με τον Candelier να
κατορθώσουμε «τη διάρθρωση των γλωσσικών μαθημάτων των διαφόρων γλωσσών
[στα αναλυτικά προγράμματα] εάν δε σχεδιάσουμε δραστηριότητες που να
εμπλέκουν ταυτόχρονα πολλές γλωσσικές και πολιτισμικές παραλλαγές».
Τρία μοντέλα πολυγλωσσίας συν ένα
Ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών τις οποίες φέρνουν σε επαφή και την
εκπαιδευτική

βαθμίδα

στην

οποία

εφαρμόζονται

τα

διδακτικά

μοντέλα

πολυγλωσσίας, διακρίνονται τρεις διδακτικές προσεγγίσεις με παιδαγωγικά και
μεθοδολογικά εργαλεία προερχόμενα κυρίως από αντιπαραβολικές προσεγγίσεις και
τη δι/πολυγλωσσική εκπαίδευση συν μία η οποία θεωρείται περικαλυπτική των
υπολοίπων 84.
Αναλυτικότερα πρόκειται για την :
•

ενσωματωμένη διδακτική η οποία αφορά την εναλλαγή 2 ή 3 γλωσσών

ή διαλέκτων στη διδασκαλία του προγράμματος πέρα από τη συστηματική εκμάθηση
μίας δεύτερης/ξένης γλώσσας.
•

αλληλοκατανόηση των συγγενών γλωσσών 85 η οποία σύμφωνα με τον

Gajo στον Candelier (2008 :74-75) εμπλέκει πολλές γλώσσες ταυτόχρονα –αντίθετα
από τη διδακτική των γλωσσών (μητρικές και ξένες). Στα πλαίσια της διδακτικής της
πολυγλωσσίας ο Candelier διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμοποιεί
στοιχεία από τις μεθόδους της δίγλωσσης εκπαίδευσης καθώς τίθεται στην υπηρεσία
επικοινωνιακών και /ή κοινωνικών πρακτικών.
•

η Aφύπνιση στις Γλώσσες, η οποία εμπλέκει ταυτόχρονα 20, 30

γλώσσες και κινείται στα πλαίσια της ενιαίας αντίληψης της διδακτικής των
γλωσσών, της ανάδειξη ΟΛΩΝ των γλωσσών, ανεξαρτήτου status και διάχυσης, ώστε
να αξιοποιηθεί κάθε δυνατή μεταξύ τους αλληλουχία.

Την οποία θεωρούμε ως γενική πλαισίωση των 3 υπολοίπων. Πρόκειται για τη διαπολιτισμική
προσέγγιση η οποία παραπέμπει στον διδακτικό τομέα της επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών .
84

Και όχι μόνον σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, όπως η έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
85
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Η Αφύπνιση στις Γλώσσες στη σύγχρονη ετερογενή τάξη
Το να γνωρίζεις μία γλώσσα σημαίνει ότι γνωρίζεις ήδη πράγματα σε άλλες γλώσσες
και μέσα από την Αφύπνιση στις γλώσσες ο μαθητής καθοδηγείται να αξιοποιήσει
την ατομική γλωσσική του κουλτούρα, να εξοικειωθεί με τις γλώσσες και το
μηχανισμό συστηματικής τους εκμάθησης.
Οι

βασικοί

άξονες

της

συγκεκριμένης

καινοτομίας

αφορούν

στον

ψυχοκοινωνικό/ενταξιακό και τον γνωστικό/ακαδημαϊκό τομέα. Αναλυτικότερα,
μέσα από τα δύο πρώτα Προγράμματα καινοτόμων δράσεων σε θέματα
πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικότητας 86 έχουμε σαφείς ενδείξεις για τη δημιουργία
θετικών αναπαραστάσεων και στάσεων ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση στη
γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα και κίνητρα για την εκμάθηση των
γλωσσών.
Επιπλέον, στον τομέα της γνωστικής ανάπτυξης του μαθητή φαίνεται να
έχουμε

ανάπτυξη

μεταγλωσσικών/μεταγνωστικών

και

μετεπικοινωνιακών

ικανοτήτων (ικανότητες παρατήρησης και συλλογισμού) και γνωστικές ικανότητες, οι
οποίες διευκολύνουν το χειρισμό του λόγου και της επικοινωνίας σε διάφορες
γλώσσες.
Τέλος, εμφανίζεται η δημιουργία μίας γενικότερης γλωσσικής κουλτούρας
που επιτρέπει στο μαθητή να εξοικειωθεί με ένα ευρύτερο φάσμα γλωσσών λιγότερο
γνωστών και διαχυμένων στην κοινωνική του πραγματικότητα.
Εκπαιδευτικά, η προσέγγιση στοχεύει σε :
•

πληρέστερη κατανόηση γλωσσικών φαινομένων (προφορικό/γραπτό λόγο)

μέσα από τη μητρική, τη σχολική και γενικότερα τις γλώσσες του οικείου σχολικού
και οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή
•

παραλληλότητα στις προσεγγίσεις ανάμεσα στη μητρική και τις άλλες

γλώσσες (συνειδητοποίηση διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα στα γλωσσικά
συστήματα)
•

ανάπτυξη αντιπαραβολικών γλωσσικών στρατηγικών

•

μελέτη φαινομένων διεπαφής

86 Πρόκειται για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα EVLANG και JANUA LINGUARUM στα οποία
συμμετείχε και η Ελλάδα με εκπρόσωπο την κ. Καγκά, σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Βλέπε: http://jaling.ecml.at/
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•

συνειδητοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που μπορούν να

μεταφερθούν από τη μία γλώσσα στην άλλη
•

εντοπισμό των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών μίας γλώσσας σε σχέση πάντα με

μία άλλη.
Στα πλαίσια πιλοτικής επιμόρφωσης που οργανώθηκε από το Πρόγραμμα
EVLANG, η αφύπνιση στις γλώσσες βιώθηκε ως συνθήκη διατήρησης της γλωσσικής
οικολογίας της τάξης.
•

Φάνηκε να ενισχύει την ανάπτυξη θετικών αναπαραστάσεων και στάσεων

απέναντι στη γλωσσική διαφορετικότητα και εμπιστοσύνη στο ατομικό γλωσσικό
κεφάλαιο του μαθητή.
•

Θεωρήθηκε ικανή να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς με δημοκρατικότερο ήθος

προκαλώντας εξομάλυνση στην ενταξιακή διαδικασία συνολικά του μαθητή και του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος στην τάξη.
12.

Γενικότερα μία επιμόρφωση στη συγκεκριμένη καινοτομία και στις

παιδαγωγικές και στις διδακτικές της προσεγγίσεις στοχεύει συνολικά να
ενδυναμώσει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών με καινοτόμα παιδαγωγικά υλικά
υπέρ της διατήρησης της περιθωριοποιημένης δι/πολυγλωσσίας των παιδιών μας
αναδεικνύοντάς την σε σύμμαχο αποτελεσματικής διδασκαλίας.
Οι θεωρητικοί άξονες των πολυγλωσσικών παιδαγωγικών υλικών που
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές τάξεις αφορούν την ενασχόληση του
μαθητή με τη γλώσσα μέσα από την επικοινωνιακή της διάσταση, την απενοχοποίηση
των ομιλητών από το σύνδρομο της τέλειας διγλωσσίας, την υπογράμμιση της
συναισθηματικής εμπλοκής και των κινήτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη
νομιμοποίηση όλων των γλωσσών, τη διευκόλυνση του μαθητή στη δόμηση των
γλωσσικών γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και στοχασμού
των γλωσσικών πρακτικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Μουμτζίδου, Τσιούμη (4561) τα παιδαγωγικά υλικά στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε
μία γενική γλωσσική παιδεία, η οποία συμβάλλει μεταξύ πολλών άλλων στην
ανάπτυξη:


του ενδιαφέροντος για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς



του ενδιαφέροντος για την κατανόησή τους



της εμπιστοσύνης του/της μαθητή/τριας στις μαθησιακές του ικανότητες
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της εμπιστοσύνης του στις ικανότητες να παρατηρεί/να αναλύει τις γλώσσες,

οικείες και μη


της επιδεξιότητας να τις συλλαμβάνει στην πολυπλοκότητα τους και στη

διασύνδεση τους με φαινόμενα πολιτισμικής τάξης. Συνοπτικά θα παρατηρούσαμε ότι
οι συστηματικές παρεμβάσεις έχουν αναδείξει θετική συνάφεια μεταξύ των
δραστηριοτήτων της Αφύπνισης στις Γλώσσες και ορισμένων μεταγλωσσικών
δεξιοτήτων των μαθητών/τριών κυρίως στον τομέα της μνήμης και της ακουστικής
διάκρισης σε μη οικείες γλώσσες. Παρατηρήθηκε επίσης δημιουργία θετικών
εντυπώσεων για τη διαφορετικότητα των γλωσσών ανεξάρτητα από το status που
αυτές κατέχουν σε μία κοινωνία, καθώς και αλλαγή στη στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι στην πολυγλωσσία της τάξης και στο ρόλο που η μητρική γλώσσα παίζει
στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών/τριών και στην επιτυχή ένταξη τους στην
κοινωνική ομάδα.
Επιμόρφωση και παρέμβαση Ελλήνων εκπαιδευτικών σε μεικτές τάξεις
προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Από το 2007 και μέχρι το 2009 σχεδιάστηκε αρχικά και στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε ένα δυναμικό, συστημικό μοντέλο επιμόρφωσης-δράσης με την
εμπλοκή μίας ομάδας Ελλήνων εκπαιδευτικών, σκοπίμως διαφορετικών ειδικοτήτων
και σχολικών βαθμίδων. Η επιμόρφωση επιχείρησε να εισαγάγει στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών το καινοτόμο παιδαγωγικό, πολυγλωσσικό υλικό «Αφύπνιση στις
Γλώσσες». Υπό αυτήν την έννοια αφορούσε τόσο στη θεωρητική όσο και στην
εμπειρική πλαισίωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά σε
εβδομαδιαία βάση και οι οποίοι αποτελούν σήμερα μία ανοιχτή ομάδα
πολλαπλασιαστών.
Σύσταση της ομάδας
•

Ενεργοί εκπαιδευτικοί

•

Μετεκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί στο Τ.Ε.Π.Α.Ε

•

Εκπαιδευτικοί σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

•

Συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης με στόχο

τη δημιουργία συναντίληψης και την από κοινού παρέμβαση σε τάξεις του
νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.
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Δόθηκε μία διαπολιτισμικού τύπου επιμόρφωση του τύπου έρευνα-επιμόρφωσηδράση 87.
Η επιμόρφωση στόχευε μεταξύ άλλων στην :
•

αφύπνιση ή ενδυνάμωση αναστοχασμού και κριτικής στάσης στον/στην

εκπαιδευτικό
•

ενεργητική εμπλοκή του/της εκπαιδευτικού στις εκπαιδευτικές καινοτομίες

•

ενδυνάμωση του/της εκπαιδευτικού σε θέματα διαχείρισης της κοινωνικής

και ανθρώπινης πολυπλοκότητας εντός και εκτός των τειχών της τάξης του.
Ο τύπος της έρευνας επιμόρφωσης-δράσης θεωρείται από τη βιβλιογραφία
δυναμικός, συστημικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου απόλυτα συμβατός, κατά τη
γνώμη μας, με το παιδαγωγικό πνεύμα της καινοτομίας αλλά και των ζητημάτων
ανάπτυξης/κατάκτησης δι/πολυγλωσσίας στα οποία η καινοτομία εμβαθύνει και τα
οποία εμφανίζουν δυναμικού τύπου, συστημικές στρατηγικές στο εσωτερικό του
ανθρώπου.
Προσβλέπουμε λοιπόν οι εκπαιδευτικοί :
1. Να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των
μαθητών/τριών τους
2. Να εφαρμόσουν μία συμμετοχική μετασχηματιστική παιδαγωγική συλλογικής
ενδυνάμωσης
3. Να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα σε μία μεικτή γλωσσικά τάξη, μία γλωσσική
εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις ικανότητες των παιδιών και στην
κατεύθυνση μίας συστηματικής βελτίωσης των μεταγλωσσικών, μεταγνωστικών
δεξιοτήτων τους και των ποικίλων στρατηγικών γλωσσομάθειας.
Συνολικά θα λέγαμε ότι οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
επιμόρφωση /δράση και οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, διαφοροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης
ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της κάθε τάξης και τους στόχους του/της
συμμετέχοντα/ουσας εκπαιδευτικού. Ο Πετράς Βασίλης (δάσκαλος) ενσωμάτωσε την
καινοτομία σε δραστηριότητες γραμματικής μεταγλώσσας, ενώ επεδίωξε να
εφαρμόσει μία εναλλακτική αξιολόγηση των μαθητών/τριών, καθώς κατανοούσε
καλύτερα τα ατομικά τους γλωσσικά και πολιτισμικά δεδομένα και κυρίως τη δική
Τα στοιχεία βρίσκονται σε επεξεργασία και θα ανακοινωθούν στα πλαίσια της υποστήριξης της
διδακτορικής διατριβής της υποφαινόμενης.
87
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του στάση απέναντι στη διαφορετικότητα. Η Ροδί Καβούνη (νηπιαγωγός) διερεύνησε
τη δυνατότητα προοδευτικής ανάπτυξη του υλικού από την προσχολική στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς παρακολούθησε την εφαρμογή της καινοτομίας
ταυτόχρονα σε τάξεις νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού.
Η

Βάσω

Πλιάτσικα

(νηπιαγωγός)

εφάρμοσε

προοδευτικά

ολοένα

και

συνθετότερες δραστηριότητες, ενώ με την ενεργητική συμμετοχή και πρωτοβουλία
των μαθητών/τριών της σχεδίασαν και κατασκεύασαν ηλεκτρονικό πολυγλωσσικό
λεξικό. Η Αγγελική Τζιόλου (νηπιαγωγός) εφάρμοσε πιλοτικά, τροποποίησε και
παρήγαγε παιδαγωγικά υλικά του τύπου Αφύπνιση στις Γλώσσες. Η Έφη Μάνη
(νηπιαγωγός) επιχείρησε να εμπλέξει τους γονείς στις δραστηριότητες της, καθώς και
να δημιουργήσει πολυγλωσσικές γωνιές διαπιστώνοντας θετική ανταπόκριση και
ενεργητική εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών/τριών της. Η
Βέρα Αβραμίδου (δασκάλα, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με εμπειρία
σε διαπολιτισμικά σχολεία γρήγορα διαπίστωσε την ανεπάρκεια των προηγούμενων
προγραμμάτων από τα οποία απουσίαζαν οι γλώσσες, ενώ αντιλήφθηκε και
ασχολήθηκε με τον τρόπο που λειτουργούν οι αναπαραστάσεις στον/στην
εκπαιδευτικό.
Τα παραπάνω δείχνουν κατ’αρχήν την προσωπική σχέση που ανέπτυξαν οι
εκπαιδευτικοί με την εν λόγω καινοτομία, την αυθόρμητη ενσωμάτωση της
καινοτομίας στις πρακτικές τους, τον επαναπροσδιορισμό της μέσα από την
εφαρμογή κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού καθώς και τις δυνατότητες αυτού του
υλικού να δουλεύει πολυτροπικά σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος.
Πιλοτικές εφαρμογές του συγκεκριμένου τύπου υλικού έδειξαν ότι
ενσωματωμένο το υλικό στα διάφορα θεματικά πεδία του προγράμματος μπορεί να
ενισχύσει ταυτόχρονα το τετράπτυχο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που είναι η
βιωματική κατάκτηση γνώσεων, η διαμόρφωση θετικότητας στον άνθρωπο και η
ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, η διαμόρφωση γνωστικών στρατηγικών προς την
κατεύθυνση του μαθαίνω πώς να μαθαίνω (στρατηγικές του Πλαισίου αναφοράς για
τη δια βίου μάθηση) και η εναλλακτική προσέγγιση της αξιολόγησης των μαθητών.
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Γλωσσικές, εκπαιδευτικές στρατηγικές διατήρησης και αξιοποίησης
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Εκπαιδευτικοί-Συμμετέχοντες στην ομάδα επιμόρφωσης – δράσης με θέμα:
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην πειραματική εφαρμογή του καινοτόμου
υλικού του τύπου Αφύπνιση στις γλώσσες και τους πολιτισμούς από ομάδα
εκπαιδευτικών, κατά τη συμμετοχή τους σε μια επιμόρφωση – δράση διάρκειας δύο
χρόνων καθώς και μετά από αυτή. Η ζύμωση με τη φιλοσοφία, με την πρακτική της
Αφύπνισης στις γλώσσες και το υλικό της, αλλά και αυτή που αναπτύχθηκε ανάμεσα
στα μέλη της ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των στάσεων και των
αντιλήψεών μας, την πληρέστερη κατανόηση της νέας σχολικής πραγματικότητας και
την ανακάλυψη νέων δρόμων για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού
προγράμματος.
Abstract
This announcement is about the experimental application of the innovative material of
the “Raising awareness in Languages and Cultures” by a group of teachers, during
and after their participation in a series of training-meetings that lasted for two years.
Our interaction with the philosophy and the material of the practice of “Raising
awareness in Languages and Cultures”, as well as among the members of the group
resulted in the modification of our attitudes and perceptions, the better understanding
of the new reality that exists in our classrooms and the discovery of new ways to
accomplish the goals of the curriculum.
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Εισαγωγή 88
Η Αφύπνιση στις γλώσσες: «πρόκειται ουσιαστικά για έναν επαναπροσδιορισμό της
γλωσσικής αγωγής που αποσκοπεί σε μία ενιαία σύλληψη της διδασκαλίας των
γλωσσών επιδιώκοντας να αναδείξει τη διδασκαλία και την εκμάθηση ΟΛΩΝ των
γλωσσών, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατή μεταξύ τους αλληλουχία» (Tsioumis &
Moumtzidou 2008). Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός στοχεύει στο να αναπτύξει
στους μαθητές πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές δεξιότητες, δεξιότητες που
αφορούν γενικά γλωσσικά και πολιτισμικά φαινόμενα, καθώς και την επιδεξιότητα να
στηρίζεται ο μαθητής στις ήδη αποκτημένες ικανότητές του σε μία γλώσσα, ώστε να
έχει ευκολότερα πρόσβαση σε κάποια άλλη (Μουμτζίδου 2009).
1. Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο της
επιμόρφωσης 89
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής μας (2007–2009) στην καινοτομία «Αφύπνιση
στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς», εφαρμόστηκαν σε τρία νηπιαγωγεία και δυο
δημοτικά

σχολεία

της

Θεσσαλονίκης,

από

νηπιαγωγούς

και

δασκάλους,

δραστηριότητες από το υλικό του προγράμματος της επιμόρφωσης αυτής, καθώς και
δραστηριότητες που προέκυψαν από τα ενδιαφέροντα μαθητών αλλά και
εκπαιδευτικών και ήταν εμπνευσμένες από το υλικό αυτό.
Κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λήφθηκε υπόψη τόσο το γεγονός ότι
αναφερόμασταν σε αναγνώστες και μη αναγνώστες μαθητές όσο και το ότι οι
μαθητές προέρχονταν από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα βιώματα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των
δίγλωσσων αλλά και των γηγενών μαθητών και κυρίως στη μητρική τους γλώσσα,
στοιχεία που πριν από την επιμόρφωσή μας δεν προσέλκυαν την προσοχή μας, διότι
δίνοντας αξία στην εμπειρία των παιδιών που διαφέρουν πολιτισμικά γίνεται
αποδεκτή η πολιτισμική τους γνώση (Cummins 1999).

88

Οι συγγραφείς του κειμένου αποτελούν μια ομάδα εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών και δασκάλων) με
συντονίστρια την κα Μουμτζίδου Αργυρώ, η οποία πραγματοποίησε την παρούσα έρευνα στα πλαίσια
της Διδακτορικής διατριβής της με θέμα «L'Eveil aux Langues face aux enseignant/es grec/ques: un
modèle dynamique de formation-action» (με τη συνεπίβλεψη των Πανεπιστημίων του Μaine, Γαλλία
και του Α.Π.Θ., Ελλάδα).
89

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από τις νηπιαγωγούς Αγγελική Τζόλου, Βασιλική
Πλιάτσικα, Ροδή Καβούνη, Ευτυχία Μανή και το δάσκαλο Βασίλη Πετρά.
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Οι εφαρμογές είχαν είτε τη μορφή μεμονωμένων δραστηριοτήτων πάνω σε
συγκεκριμένα

γνωστικά

αντικείμενα

του

αναλυτικού

προγράμματος

όπως

μαθηματικά, γλώσσα (κυρίως στο δημοτικό) είτε πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο
project που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στις τάξεις των νηπιαγωγείων. Ακολουθήσαμε
μια εξελικτική πορεία, ξεκινώντας από τις πιο απλές προς τις πιο σύνθετες
δραστηριότητες, τόσο για λόγους εξοικείωσης των μαθητών με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, το οποίο τελικά ενσωματώθηκε στις καθημερινές πρακτικές της τάξης
όσο και για τη συνειδητοποίησή του μέσα από την πράξη και από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς και την ανατροφοδότησή τους από τα άλλα μέλη της ομάδας.
Το γεγονός ότι ξεπεράσαμε τη φολκλορική πρακτική και εστιάσαμε και στις
γλώσσες των άλλων, είτε αυτές είναι οι μητρικές γλώσσες των μαθητών μας είτε οι
γλώσσες που υπάρχουν γύρω μας, μας οδήγησε σε έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας
διευρύνοντας το αναλυτικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
1.1. Τίτλοι των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσής μας
Στο νηπιαγωγείο:
•

νανουρίσματα

•

αριθμοί

•

παιχνιδοτράγουδα

•

αλληλογραφώ με τα παιδιά του κόσμου

•

όλοι ξέρουμε να μιλάμε ρωσικά, γεωργιανά, αρμένικα

•

το δέντρο των ευχών

•

η γιορτή της μητέρας

•

παραμύθια

Στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο:
•

καλημέρες του κόσμου

•

τα ονόματά μας

•

το δέντρο των γλωσσών

•

χαρούμενα γενέθλια

Στο δημοτικό σχολείο:
•

διδασκαλία γραμματικής
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•

αλφαβητικά συστήματα
Οι δραστηριότητες εμπεριέχουν τόσο γενικούς σκοπούς και στόχους όσο και

ειδικούς στόχους γνωστικούς - γλωσσικούς αλλά και στόχους κοινωνικούςσυναισθηματικούς. Επιδίωξή μας, μέσα από τους γενικούς στόχους, ήταν να
ενδυναμωθεί η γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα των μελών της σχολικής
κοινότητας, να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας μέσω της κατανόησης και της
αποδοχής του άλλου στα πλαίσια της διαφορετικότητας, να τροποποιηθούν οι
αντιλήψεις και τα στερεότυπα που αφορούν την ταυτότητα των άλλων,
συμπεριλαμβανομένης και της γλωσσικής ποικιλομορφίας, να συσχετιστεί η μητρική
γλώσσα των μαθητών με τη γλώσσα του σχολείου, ώστε να ενισχυθούν παράλληλα.
Με τους ειδικούς στόχους επιδιώξαμε να προκαλέσουμε ενδιαφέρον για τη γλωσσική
και πολιτισμική ποικιλομορφία μέσα και έξω από την τάξη και να ενισχύσουμε την
μητρική γλώσσα των δίγλωσσων παιδιών, όσο και τη φωνολογική επίγνωση όλων
των παιδιών της τάξης.
2. Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο μετά το πέρας της επιμόρφωσης90
Η επιμόρφωση και η πρακτική εφαρμογή στα πλαίσια αυτής άλλαξε τη στάση της
νηπιαγωγού Πλιάτσικα Βασιλικής και την οδήγησε στη συνειδητοποίηση της
αναγκαιότητας για την αναγνώριση και αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας των
παιδιών της τάξης της, γεγονός που την κατεύθυνε στην εφαρμογή του προγράμματος
της Αφύπνισης και μετά την επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 20102011 σε νηπιαγωγείο του πολεοδομικού συγκροτήματος της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη της
δεξιότητας των παιδιών να ζουν σε μία πολύγλωσση κοινωνία και να κάνουν
πράγματα μέσα σε αυτήν επιχείρησε να βοηθήσει τα παιδιά:
•

Να ανακαλύψουν καταρχήν τις γλώσσες στο περιβάλλον των συμμαθητών τους

•

Να αντιδρούν με θετικό τρόπο απέναντι στη διαφορετικότητα των γλωσσών

•

Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, να παρατηρούν γλώσσες
γνωστές ή άγνωστες σ’ αυτά (μεταγνωστική, μεταγλωσσική ικανότητα)
Οργανώθηκαν δραστηριότητες, οι στόχοι των οποίων διαπερνούν τόσο τους

στόχους του προγράμματος της Αφύπνισης στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς όσο
και τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ) και
90

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από τη νηπιαγωγό Βασιλική Πλιάτσικα.
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συνδυάζουν παράλληλα όλους τους τομείς του. Όσον αφορά τη γλώσσα ειδικότερα,
δόθηκε έμφαση στη γνώση των επικοινωνιακών κανόνων, διότι σύμφωνα με τον
Χατζησαββίδη (2002: 21) γλωσσική γνώση δεν αποτελεί πλέον σήμερα μόνο η γνώση
του συστήματος της γλώσσας ή και των σημασιών αλλά και η χρήση της γλώσσας σε
διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας και για διαφορετικούς σκοπούς.
2.1. Η πρώτη χρονιά εφαρμογής (2009-2010)
Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:
1. Οι χαιρετισμοί «καλημέρα – καληνύχτα», «γεια σου, καλησπέρα» σε διάφορες
γλώσσες
2. Νανουρίσματα σε διάφορες γλώσσες
3. Βιβλία γραμμένα σε άλλες γλώσσες
Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της πρώτης θεματικής
ενότητας «Οι χαιρετισμοί καλημέρα, καληνύχτα, γεια σου, καλησπέρα σε διάφορες
γλώσσες» (Νοέμβριος 2009 – τέλος σχολικής χρονιάς), επιδιώχθηκαν στόχοι όπως:
ανάπτυξη του προφορικού λόγου, αναγνώριση λέξεων, αντιστοίχιση όμοιων
χαιρετισμών, αναζήτηση ομοιοτήτων μεταξύ χαιρετισμών διαφορετικών γλωσσών
καθώς και τόνωση της αυτοπεποίθησης των δίγλωσσων παιδιών. Η συνεργασία με
τους γονείς των παιδιών οδήγησε στη συγκέντρωση των χαιρετισμών «καλημέρα –
καληνύχτα» στις γλώσσες που γνώριζαν και, στη συνέχεια, στη δημιουργία ενός
πίνακα αναφοράς που τους περιείχε. Ο χαιρετισμός «καλημέρα» σε όλες γλώσσες του
πίνακα χρησιμοποιούνταν στο καλημέρισμα των παιδιών με τη μορφή τραγουδιού.
Αργότερα, μετά από την προτροπή των παιδιών, λόγω της διπλής βάρδιας του
σχολείου και της αναγκαιότητας να χαιρετιόμαστε και το απόγευμα, ο πίνακας
συμπληρώθηκε και από τον χαιρετισμό «γεια σου, καλησπέρα» σε διάφορες γλώσσες
και τα παιδιά χαιρετιούνταν πλέον καθημερινά στις γλώσσες του πίνακα.
Η τρίτη θεματική ενότητα δραστηριοτήτων «Βιβλία γραμμένα σε άλλες
γλώσσες» (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2010) προέκυψε από τις προτάσεις των παιδιών
μετά τη μεσολάβηση της δεύτερης «Νανουρίσματα σε διάφορες γλώσσες»
(Ιανουάριος 2010). Αυτό σήμαινε πως οι προηγούμενες δραστηριότητες και η
ενασχόληση με τις γλώσσες δεν τα άφησε αδιάφορα, αλλά, αντίθετα, κέντρισε το
ενδιαφέρον τους και τα οδήγησε στην επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με αυτές.
Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν ήταν η ανακάλυψη των γλωσσών του περιβάλλοντός
τους, μέσω βιβλίων, σε γλώσσες εκτός της ελληνικής, η απόκτηση θετικής
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αντίδρασης στη διαφορετικότητα των γλωσσών, η τόνωση της αυτοπεποίθησης των
παιδιών που έχουν άλλη μητρική γλώσσα, η ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας, η
παρατήρηση κειμένων βιβλίων σε άλλες γλώσσες, η σύγκριση ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ των βιβλίων και των γλωσσών τους και η εξοικείωση με
διαφορετικά αλφάβητα.
2.2. Η δεύτερη χρονιά εφαρμογής (2010-2011)
Κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:
1. Οι χαιρετισμοί «καλημέρα, γεια σου, καλησπέρα» σε διάφορες γλώσσες
2. Ρουμανικό τραγουδοπαιχνίδι «Ne jucam – Παίζουμε»
3. Σημαίες και πληροφορίες στα κουτιά των παιχνιδιών
4. Ταξίδια στις χώρες του κόσμου και την Ελλάδα
Οι δραστηριότητες της πρώτης θεματικής ενότητας «Οι χαιρετισμοί
καλημέρα – γεια σου καλησπέρα σε διάφορες γλώσσες» (τέλη Νοεμβρίου 2010 έως
σήμερα) προέκυψαν και πάλι έπειτα από την προτροπή των παιδιών που φοιτούν στο
νηπιαγωγείο για δεύτερη χρονιά. Στόχοι των δραστηριοτήτων ήταν η απόκτηση
θετικής αντίδρασης στη διαφορετικότητα των γλωσσών, η ανάπτυξη ικανότητας
συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, η οπτική αναγνώριση χαιρετισμών, η καλλιέργεια
αναγνωστικών δεξιοτήτων καθώς και η ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης.
Στη

συνέχεια,

μετά

από

πρόταση

παιδιού

πραγματοποιήθηκαν

οι

δραστηριότητες της δεύτερης θεματικής ενότητας «Ρουμανικό τραγουδοπαιχνίδι: Ne
jucam – Παίζουμε» (Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011).
Σταδιακά προέκυψε η τρίτη θεματική ενότητα «Σημαίες και πληροφορίες στα
κουτιά των παιχνιδιών» (Ιανουάριος 2011), όταν τα παιδιά άρχισαν να φέρνουν στην
τάξη κουτιά παιχνιδιών τους, όπου συνυπήρχαν σημαίες και κείμενα. Μέσα από το
σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, επιδιώχθηκε η επαφή των
παιδιών με τα πολυτροπικά κείμενα και η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων τους, η
απόκτηση εμπιστοσύνης στην παρατήρηση άγνωστων ή γνωστών γλωσσών, η
ακουστική σύγκριση λέξεων καθώς και η αναζήτηση - εντοπισμός μιας όμοιας λέξης
που επαναλαμβάνεται σε ένα γραπτό κείμενο άγνωστης γλώσσας.
Ακολούθησαν οι δραστηριότητες της τέταρτης θεματικής ενότητας «Ταξίδια
στις χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα» (Ιανουάριος 2011 – Απρίλιος 2011), που
ήταν απόρροια των προτάσεων των παιδιών. Ακολουθεί η περιγραφή των
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δραστηριοτήτων καθώς και οι αντίστοιχοι στόχοι τους, που αφορούν κυρίως τον
τομέα της γλώσσας:
1. Θεατρικό παιχνίδι «οδηγός – ταξιδιώτης, παιδιά – μεταφραστές»: Απόκτηση
θετικής αντίδρασης στη διαφορετικότητα των γλωσσών, παραγωγή προφορικού
λόγου σε πραγματικές συνθήκες, τόνωση αυτοπεποίθησης των παιδιών που έχουν
άλλη μητρική γλώσσα 91
2. Λεξικό, τρόπος χρήσης: Επαφή με την έννοια των λεξικών
3. Είδη λεξικών: Διερεύνηση διαφορετικών μορφών γραπτού λόγου
4. Διατύπωση αποριών από τα παιδιά – λέξεις που ήθελαν να μάθουν σε άλλες
γλώσσες: Ανάπτυξη προφορικού λόγου.
5. Γραφή γράμματος – πρόσκλησης προς γονείς: Συνειδητοποίηση της γραφής ως
μέσου επικοινωνίας 92
6. Ανάγνωση και γραφή λέξεων από τις απαντήσεις των γονέων: Σύγκριση και
αναγνώριση, ακουστικά και οπτικά, ομοιοτήτων ή διαφορών σε λέξεις ανάμεσα
σε διαφορετικές γλώσσες
7. Ημέρα των γλωσσών, επίσκεψη γονέων – αδελφών των παιδιών: Ανάπτυξη
ικανότητας συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, τόνωση αυτοπεποίθησης των
παιδιών που έχουν άλλη μητρική γλώσσα (συμμετοχή νηπίου της τάξης αντί της
μητέρας του), ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης
8. Το πολύγλωσσο λεξικό σε ψηφιακή μορφή στη γωνιά του υπολογιστή: Επαφή με
την έννοια των λεξικών, παρατήρηση κειμένων ψηφιακής μορφής, διαδραστική
χρήση του ψηφιακού λεξικού που δημιουργήθηκε, αναγνώριση και σύγκριση
(οπτικά - ακουστικά) λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες, ανάπτυξη θετικής στάσης
στη διαφορετικότητα των γλωσσών, απόκτηση εμπιστοσύνης των παιδιών στην
παρατήρηση γλωσσών γνωστών ή άγνωστων σ’ αυτά
9. Το πολύγλωσσο λεξικό σε έντυπη μορφή: Εξοικείωση των παιδιών με την έντυπη
μορφή του λεξικού τους, αναγνώριση λέξεων που εκφράζουν την ίδια έννοια
10. Το ψηφιακό πολύγλωσσο λεξικό σε αλφαβητική μορφή: Αναγνώριση και γραφή
λέξεων 93
Μέσω της δραστηριότητας αυτής, προέκυψε η πρόταση των παιδιών: «Μπορούμε να γράψουμε τις
λέξεις σε ένα χαρτί. Μετά να ζωγραφίσουμε τη σημαία για να θυμόμαστε σε ποια γλώσσα είναι», που
οδήγησε στις επόμενες δραστηριότητες και στη δημιουργία του λεξικού της τάξης.
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Η δραστηριότητα αυτή, όπως και οι επόμενες, οργανώθηκαν με αφορμή την πρόταση των παιδιών
«να καλέσουμε τους γονείς μας να μας πουν λέξεις σε άλλες γλώσσες…».
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Το ψηφιακό πολύγλωσσο λεξικό οργανώθηκε αρχικά σύμφωνα με τις απορίες των παιδιών, περιείχε
15 γλώσσες και η πρώτη του μορφή ήταν μη αλφαβητική, εξαιτίας του συνεχόμενου καταιγισμού
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3. Η συμμετοχή των μαθητών
Οι μαθητές έμαθαν να παρατηρούν π.χ. στοιχεία μη οικείων μορφών γραφής, να
διακρίνουν μη οικείους ήχους σε μη οικείες γλώσσες, να αναλύουν με ποιο τρόπο
σχηματίζονται λέξεις σε μη οικείες γλώσσες, να κάνουν υποθέσεις για το νόημα και
τη συντακτική οργάνωση της γλώσσας, να συγκρίνουν εντοπίζοντας διαφορές και
ομοιότητες τόσο στην ακουστική όσο και στη γραπτή γλωσσική έκφραση. Δόθηκε, με
τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα στους μαθητές να μεταφέρονται από τη γλώσσα του
σχολείου σε άλλες γλώσσες οικείες και μη και το αντίστροφο, έτσι ώστε να
οικειοποιούνται χαρακτηριστικά της μιας ή της άλλης και να αποκτούν μια πιο ενιαία
σύλληψη της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές ανέπτυξαν στρατηγικές και δεξιότητες τόσο γνωστικές
και μεταγνωστικές όσο και μεταγλωσσικές, αποκτώντας κίνητρα για την εκμάθηση
και άλλων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους.
Αν και στόχος μας δεν ήταν να μάθουν οι μαθητές άλλες γλώσσες, εν τούτοις
παρατηρήθηκε το έντονο ενδιαφέρον τους και για γλώσσες που δεν έχουν υψηλό
κύρος, π.χ. τα Αλβανικά, μέσα από την επαφή των παιδιών με αυτή.
Οι δίγλωσσοι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να μας μεταφέρουν γνώσεις του
γλωσσικού και πολιτισμικού τους περιβάλλοντος, αισθάνθηκαν, μέσα από αυτή τη
διαδικασία, ότι πλεονεκτούν απέναντι στα άλλα μη δίγλωσσα μέλη της τάξης,
ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Σύμφωνα με τον Cummins (1999)
ενθαρρύνοντας τη μητρική γλώσσα προωθούμε και την ανάπτυξή της, όπως και την
ανάπτυξη της γλώσσας του σχολείου, κάτι που αποτελεί νοητικό πλεονέκτημα. Όταν
η γλώσσα αγνοείται ή αποκλείεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης στην τάξη, οι
μαθητές ξεκινούν από μειονεκτική θέση.
Σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές, αν και θα μπορούσε κάποιος να
αναρωτηθεί «και τι αποκομίζουν αυτοί;» παρατηρήσαμε ότι και τη γνώση της
γλώσσας ενίσχυσαν, αναφορικά με τη γλώσσα του σχολείου, αλλά και άρχισαν να
αντιλαμβάνονται και να σκέφτονται για την ύπαρξη της γλωσσικής ταυτότητας του
«άλλου».

αποριών από τα παιδιά. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε με αλφαβητική σειρά λέξεων όσο και φράσεων.
Τα παιδιά συνεχίζουν να ταξιδεύουν στις ψηφιακές σελίδες του, γεγονός που φανερώνει το αμείωτο
ενδιαφέρον τους για τις γλώσσες.
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4. Η συμμετοχή των γονέων
Η συμμετοχή των γονέων κρίθηκε απαραίτητος και σημαντικός παράγοντας για την
υλοποίηση του προγράμματός μας. Οι γονείς έγιναν βοηθοί και υποστηρικτές μας
τόσο με την ενεργητική συμμετοχή τους όσο και με τις διευκολύνσεις που μας
παρείχαν, φέρνοντας στην τάξη υλικό όπως παραμύθια, cd με μουσικές και τραγούδια
του τόπου προέλευσής τους, πληροφορίες, μεταφράζοντας στη μητρική τους γλώσσα
και σε όποια άλλη γνώριζαν ό,τι τους ζητήθηκε, μαθαίνοντας στα παιδιά κινητικά
παιχνίδια και τραγούδια, συνδέοντας πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία του
πολιτισμού τους με αυτά του σχολείου. Οι γονείς έγιναν μέρος της τάξης μας και τα
παιδιά απευθύνονταν σε αυτούς με το μικρό τους όνομα στο πλαίσιο μιας
ενθουσιώδους οικειότητας. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, ανέλαβαν την
πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουν φίλο-μεταφραστή κατά την εμπλοκή τους σε
δραστηριότητες ώστε να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια.
Αρχικά παρατηρήθηκε, σε μερικούς από τους δίγλωσσους γονείς, κάποιος
δισταγμός που, είτε αφορούσε την αδυναμία τους να ανταποκριθούν επικοινωνιακά
στις απαιτήσεις του σχολείου είτε την πεποίθησή τους ότι η γλώσσα τους δεν είναι
αποδεκτή και άρα δεν πρέπει να ακούγεται. Έτσι κατά την είσοδο και την έξοδό τους
από το χώρο του σχολείου, απέφευγαν να μιλούν με τα παιδιά τους στη μητρική τους
γλώσσα ή μιλούσαν χαμηλόφωνα, δηλώνοντας δισταγμό. Σύμφωνα με τη Houston, με
μια τέτοια συμπεριφορά, οι δίγλωσσοι μαθητές, πιστεύουν ότι η μητρική τους
γλώσσα είναι δεύτερης κατηγορίας και ότι οι γονείς τους δεν ανήκουν στον κόσμο
του σχολείου τους (Cummins 1999).
Η συμπεριφορά αυτή τροποποιήθηκε μετά από δικές μας ενημερώσεις σχετικά
με τους στόχους του προγράμματος. Με την ενθάρρυνση να συμμετέχουν ενεργά στις
δραστηριότητες της τάξης και βλέποντας την επιμονή και τη διάθεσή μας για
ειλικρινή επικοινωνία μαζί τους όπως και δείχνοντάς τους παράλληλα το πόσο
σημαντική είναι για μας και τα παιδιά τους η κάθε είδους βοήθεια που είναι δυνατό
να μας παρέχουν, δόθηκε μια άλλη διάσταση στην επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς, αποτέλεσμα του οποίου ήταν οι γονείς να αρχίσουν να
μιλούν πιο άνετα και μεγαλόφωνα στη μητρική τους γλώσσα, δείχνοντας να έχουν
απενοχοποιηθεί ως προς αυτή. Αντίστοιχα θετικός ήταν ο αντίκτυπος και στα ίδια τα
δίγλωσσα παιδιά, αφού ενθαρρύνθηκαν ως προς μια πιο ενεργητική παρουσία στην
τάξη.
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5. Στάσεις και αναπαραστάσεις του εκπαιδευτικού 94
«Το Σεπτέμβρη του 2008 βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα γνωστή στους
περισσότερους: Α΄ δημοτικού, με 20 παιδιά, από τα οποία τα 16 με μητρική γλώσσα
διαφορετική από την ελληνική. Σ’ αυτούς τους μαθητές έπρεπε να διδάξω Γλώσσα με
εγχειρίδια και μεθόδους που θεωρούν τη διδασκόμενη γλώσσα και τη μητρική
ταυτόσημες. Να διδάξεις δηλαδή το <θ> δείχνοντας το «καλάθι», το οποίο οι μαθητές
σου το ονομάζουν με 5 – 6 διαφορετικά ονόματα. Ή δεν υπάρχει ούτε ως ήχος στη
γλώσσα τους.
Βρισκόμουν ήδη στην ερευνητική ομάδα σε θέματα Αφύπνισης των Γλωσσών και
ζυμωνόμουν μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς, σε θέματα που αφορούσαν τις γλώσσες,
τους πολιτισμούς, τις προκαταλήψεις, τις γλωσσικές και εκπαιδευτικές πολιτικές, τις
επαγγελματικές εμπειρίες, τα προσωπικά βιώματα, τους φόβους, τις ανασφάλειες, τις
ελπίδες.
Για μένα ένταξη, τώρα πια, δε σημαίνει ομοιομορφία, ενσωμάτωση των
μειονοτήτων (γλωσσικών, θρησκευτικών κ.ά.) στην πλειοψηφία, αλλά όλων σε μια
καινούρια συνθήκη. Άρα η ένταξη δεν αφορά μόνο τους μετανάστες. Όταν δύο
άνθρωποι παντρεύονται, δύο πολιτισμοί διαφορετικοί μεταξύ τους, καλούνται να
συνυπάρξουν. Η καλύτερη επιλογή, δεν είναι η επιβολή του ενός πάνω στον άλλο, αλλά
η δημιουργία ενός καινούριου, ενός τρίτου πολιτισμού. Η ένταξη αφορά όλους μας, όλη
την κοινωνία, όλα τα σχολεία κι όχι μόνο τις τάξεις με γλωσσικές ή άλλες μειονότητες.
Γιατί είναι ένταξη σε μια καινούρια συνθήκη, που λέγεται πολύγλωσση, πολύτροπη και
πλουραλιστική κοινωνία. Κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με σεβασμό της ατομικότητας και
της διαφορετικότητας, μέσα από σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.
Αυτό που συνέβη λοιπόν καταρχήν στην ομάδα μας και κατ’ επέκταση στην τάξη,
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ήταν μια διαπραγμάτευση ταυτοτήτων. Δεν είναι
δυνατόν να εφαρμόσεις κάτι καινούριο ενώ παραμένεις ο ίδιος.
Πώς είναι δυνατόν να μιλήσεις για ισότητα των γλωσσών, αν δεν
διαπραγματευτείς ο ίδιος τη θέση που έχει βαθιά μέσα σου η αγγλική σε σχέση με την
αλβανική γλώσσα για παράδειγμα; Γιατί προβληματιζόμαστε για τη σύνθεση της τάξης
στην οποία θα φοιτήσουν τα δικά μας παιδιά; Γιατί έχουμε ενδοιασμούς μήπως και η
ύπαρξη διαφορετικών γλωσσών δυσκολέψει έλληνες μαθητές, ενώ απ’ την άλλη
Παραθέτουμε τις σκέψεις και τον προβληματισμό εκπαιδευτικού της ομάδας μας, που αφορά την
αλλαγή των στάσεων και των αναπαραστάσεών του, μετά την εφαρμογή της καινοτομίας «Αφύπνιση
στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς» στην τάξη του.
94
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πληρώνουμε φροντιστήρια ή δίδακτρα για ιδιωτικά δίγλωσσα σχολεία; Ή απ’ την άλλη,
πώς είναι δυνατόν να εμπλακούν οι γονείς των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αν
δε σταθείς απέναντι στους φόβους που γεννάει αυτή η συνθήκη: «γονείς ενημερωμένοι,
γονείς στην τάξη»; Πώς είναι δυνατόν να αναζητήσεις βοήθεια από τους συναδέλφους
σου, χωρίς να έρθουν στην επιφάνεια ανασφάλειες, αισθήματα ενοχής ή ανεπάρκειας;
Πώς θα αξιοποιηθούν οι προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών, όπως επιτάσσει η
παιδαγωγική, αν ο μαθητής δεν κουβαλήσει μέσα στην τάξη, μαζί του, αυτήν την
εμπειρία, το σπίτι του, την κουλτούρα του, τη γλώσσα του, το συναίσθημά του δηλαδή,
αν η ταυτότητά που έχει ήδη μέσα του, μείνει έξω από την πόρτα του σχολείου; Πώς
χτίζει ένα παιδί ταυτότητα χωρισμένο στα δυο, κι ακόμη χειρότερα αν το σπίτι και το
σχολείο βρεθούν αντιμέτωπα;
Με απασχολούσε, επίσης, κάτι ακόμα. Δεν ήθελα να εφαρμόσω ένα ακόμη
καινοτόμο πρόγραμμα. Ήθελα και θέλω πια, να μην υπάρχουν δυο συνθήκες στην τάξη:
η συνθήκη του μαθήματος και η συνθήκη της καινοτομίας. Ήθελα αυτό που θα γίνει να
διαπερνά όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα, να βρίσκεται παντού, όλη μέρα, κάθε μέρα και
να το παίρνουμε και στο σπίτι μας. Να γίνει εμείς.
Ενδεικτική δραστηριότητα: διδασκαλία ενικού – πληθυντικού στα ουδέτερα
(χελιδόνι – χελιδόνια).
Ζητείται από τα παιδιά να υπαγορεύσουν ουσιαστικά της μητρικής τους γλώσσας
στον ενικό και τον πληθυντικό για να γραφτούν στον πίνακα. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει
προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων, διόρθωση, συνεργασία μεταξύ των ίδιων
γλωσσικά ομάδων και σύγκριση με τις γλώσσες των υπόλοιπων παιδιών. Π.χ. γίνεται
διάκριση της ύπαρξης ή μη άρθρου, διακρίνεται ο αδύνατος τύπος της κτητικής
αντωνυμίας «μου», «σου» κλπ. Παρατηρείται η ύπαρξη γένους στις λέξεις και η
σχετικότητά του στις διάφορες γλώσσες.
Στη συνέχεια έπρεπε όλα αυτά να τα διδάξουν στον εκπαιδευτικό, να τον
διορθώσουν, να τον βοηθήσουν για να γίνει καταγραφή στον πίνακα και να διαβαστούν.
Όλοι μαθητές, όλοι δάσκαλοι Γίνεται παρατήρηση της διατήρησης του θέματος της
λέξης και ο σχηματισμός του πληθυντικού με την πρόσθεση ενός γράμματος στο τέλος ή
μιας διαφορετικής κατάληξης.
Αφού ολοκληρώνεται από τους μαθητές η επεξεργασία του γραμματικού
φαινομένου στις μητρικές γλώσσες, έρχεται σαν αναγκαιότητα να δούμε τι γίνεται με το
ίδιο φαινόμενο στην κοινή μας γλώσσα, την ελληνική. Η κατανόηση του φαινομένου
από τους μαθητές με αφήνει άφωνο. Ήταν η πρώτη φορά που δίδασκα τόσο ξεκούραστα
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γραμματική. Ή μάλλον ούτε καν αυτό δεν έκανα, δε δίδασκα, μαζί ανακαλύπταμε. Όλοι
μαζί παράγαμε και ανταλλάσσαμε γνώση. Το ίδιο γίνεται από δω και πέρα σε κάθε
καινούριο γραμματικό φαινόμενο. Οι μητρικές γλώσσες των παιδιών γίνονται το μέσον
για τη διδασκαλία της ελληνικής.
Η αυτοπεποίθηση των μαθητών ανεβαίνει κατακόρυφα, στις γλώσσες ιδιαίτερα.
Θεωρούν ότι είναι γλωσσομαθείς. Τώρα είναι δικαιολογημένο και επιτρεπτό να μη
γνωρίζουν ελληνικές λέξεις κι ο δάσκαλος δε ξέρει λέξεις που ξέρουν εκείνα.
Εξαπλώνεται η αυθόρμητη χρήση του λεξικού. Μαθητής που δε μιλούσε τη μητρική του
γλώσσα ούτε στο σπίτι, τώρα πρωτοστατεί με επιτυχία στις γλωσσικές ασκήσεις και στις
δυο γλώσσες. Ακολουθούν διάφορες δραστηριότητες για τις γλώσσες, με τις γλώσσες:
Έρχονται σ’ επαφή με τα αλφάβητα και τα διάφορα φωνολογικά συστήματα και
συστήματα γραφής. Ανακαλύπτουν τη σχέση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.
Καλλιεργούν τη φωνολογική επίγνωση. Αντιστοιχίζουν γραφήματα, μετράνε γράμματα,
παρατηρούν την απουσία ή τη διαφορά των τόνων. Μεταφέρουν λέξεις από το ένα
αλφάβητο στο άλλο. Ανατρέχουν μόνα τους στη δασκάλα των αγγλικών, στους γονείς.
Θα σταθώ σε μια ακόμη δραστηριότητα, η οποία έχει να κάνει με την εμπλοκή
των γονιών στη μαθησιακή διαδικασία και εντάσσεται στη διδασκαλία διαφορετικών
κειμενικών ειδών όπως είναι π.χ. το παραμύθι.
Ζητείται από τους γονείς να διαβάσουν στην τάξη ένα παραμύθι στη γλώσσα τους.
Μία μητέρα διαβάζει ένα ρώσικο παραμύθι δείχνοντας παράλληλα τις εικόνες. Τα
παιδιά που γνωρίζουν ρωσικά, παρέχουν επιπλέον διευκρινίσεις κι έτσι γίνονται
κατανοητά τα βασικά σημεία της ιστορίας. Η μητέρα δίνει στα παιδιά πληροφορίες για
τη ζωή στη Ρωσία, το κλίμα, τους ανθρώπους, το συμβολισμό του λύκου ή της αλεπούς,
για το πολιτιστικό υπόβαθρο του παραμυθιού και ό,τι άλλο προκύπτει. Όμως δεν
περιορίζεται σ’ αυτό. Ενθαρρύνεται από το ενδιαφέρον των παιδιών και κάνει μάθημα
στον πίνακα. Κάνει αναφορές σε γραμματικά φαινόμενα των δυο γλωσσών, στη γραφή,
το συντακτικό. Αναφέρεται στις δυσκολίες της στην ελληνική γλώσσα. Κάνει ετυμολογία
και βρίσκει κοινές ρίζες σε λέξεις των δύο γλωσσών. Γίνεται κανονικό γλωσσικό
μάθημα μέσα από μια άλλη γλώσσα, από ένα γονιό.
Ακολουθούν παρόμοιες

δραστηριότητες.

Τα παιδιά

βιώνουν αμηχανία,

πειραματίζονται, μεταφράζουν, βρίσκουν ομοιότητες σε λέξεις, φράσεις ή στα
γραφήματα που επαναλαμβάνονται,, κάνουν αντιστοιχία - μετάφραση λέξεων στις άλλες
γλώσσες. Εντοπίζονται δάνεια και αντιδάνεια ανάμεσα στις γλώσσες. Ομοιότητες και
διαφορές στα γραφήματα, τις λέξεις, τις προτάσεις (μέγεθος, ήχοι κλπ). Η διάθεση των
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μαθητών να μάθουν κι άλλες γλώσσες είναι μεγάλη. Πολύ γρήγορα τα παιδιά αποκτούν
μεταγλωσσικές δεξιότητες. Αρχίζουν να παρατηρούν τα κείμενα, τις λέξεις, τις
προτάσεις, τα σημεία στίξης, τα κεφαλαία γράμματα, τους τίτλους. Αρχίζουν να
παρατηρούν τη γλώσσα απ’ έξω, πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τη μητρική τους, η
οποία είναι πια παρούσα στο σχολείο όλη τη μέρα, σ’ όλα τα μαθήματα.
Το μάθημα της Γλώσσας γίνεται πια αλλιώς.
Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κανένας
δάσκαλος δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο. Στην τάξη λοιπόν συναντιούνται 20 – 25
διαφορετικά άτομα, 20 – 25 διαφορετικοί πολιτισμοί. Κι αυτό ήταν η πρώτη φορά που
το είδα ξεκάθαρα. Αλλάζοντας εγώ, άλλαξε και ο τρόπος που έβλεπα τους μαθητές.
Άνοιξα την πόρτα και άφησα για πρώτη φορά όλους τους μαθητές μου να μπουν μέσα σ’
αυτήν, ολόκληροι, ελπίζω, κι ας φοβόμουν. Δεν είμαι ο καλός προοδευτικός δάσκαλος
που από θέση ισχύος παραχωρεί χώρο και στους άλλους, στην προκειμένη περίπτωση
τους μαθητές. Οι μαθητές δικαιούνται χώρο. Η μαθησιακή διαδικασία τους αφορά, το
σχολείο ανήκει κυρίως σ’ αυτούς. Είναι ώρα ν’ αποκτήσουμε αναστοχαστική στάση, ν’
αλλάξουμε

τις

αναπαραστάσεις

απέναντι

στην

πολυγλωσσική

τάξη,

την

κοινωνικοεπαγγελματική μας ταυτότητα, τις διδακτικές πρακτικές, τον τρόπο εμπλοκής
των γονέων και την ποιότητα σχέσης μαζί τους.
Αν δε θέλουμε να συντηρήσουμε και να αναπαράγουμε τις εξουσιαστικές σχέσεις
στην τάξη μας και στη συνέχεια στην κοινωνία, τότε έχουμε τη δυνατότητα να
αλλάξουμε το σχολείο, αλλάζοντας οι ίδιοι.»
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Να μάθουμε τα παιδιά να ξέρουν περισσότερα από εμάς
Bardil Maliki
Η επιθυμία για συμμετοχή σε αυτήν τη συνδιάσκεψη οφείλεται στο γεγονός ότι η
περιοχή που εκπροσωπώ αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα που είναι στο
επίκεντρο της παρούσας συνδιάσκεψης, λόγω της ύπαρξης σε αυτήν των
πολυπολιτισμικών και δίγλωσσων σχολείων ετερογενούς πληθυσμού (Αλβανοί και
Μειονοτικοί) και πολλών μεταναστευτικών οικογενειών.
Θα αναφερθώ λοιπόν στα προβλήματα που συναντούμε καθημερινά ως
εκπαιδευτικοί σε ‘πολυπολιτισμικά’ σχολεία, στις νομικές και ηθικές λύσεις που
δώσαμε μέχρι τώρα αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να
είμαστε ‘αποτελεσματικοί’ στα πλαίσια μιας σχολικής πραγματικότητας που διαρκώς
αλλάζει. Θεωρώ πως η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών σε αυτήν τη συνδιάσκεψη
θα προσφέρει πολλά σε όλους μας.
Πιο ειδικά, θα αναφερθώ στα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο
εκπαιδευτικός στην Αλβανία, σε σχολεία όπου συνυπάρχουν παιδιά που προέρχονται
από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα (παιδιά αλβανικής καταγωγής που έζησαν
πολλά χρόνια σε άλλες χώρες, παιδιά που ανήκουν σε μειονοτικές πληθυσμιακές
ομάδες, κ.ά.).
Οι παιδαγωγικοί σύλλογοι σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την ετερογενή σύνθεση των μαθητών βασιζόμενοι
στους στόχους και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και στα σύγχρονα
επιτεύγματα της παιδαγωγικής επιστήμης.
Θα παραθέσω λοιπόν κάποια από τα μέτρα/δράσεις μας που είχαν ως στόχο
την κάλυψη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών (και άλλων) αναγκών της κάθε ομάδας
(οικογένειες με γονείς μετανάστες και παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς αυτούς,
οικογένειες μεταναστών που προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής,
οικογένειες μεταναστών που μετά από χρόνια επέστρεψαν στην πατρίδα, παιδιά που
βιώνουν την απουσία ή το χωρισμό των γονιών τους ως αποτέλεσμα της μακράς
παραμονής του ενός από τους δύο σε άλλη χώρα, κ.ά.) και τα οποία απευθύνονταν σε
μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς.
Τα σχολεία μας και πολλές από τις δραστηριότητες μας εκτιμήθηκαν και
έτυχαν ‘αναγνώρισης’ στην Αλβανία αλλά και εκτός συνόρων αυτής.
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Παιδιά σχολικής ηλικίας ως δίγλωσσοι συνεντευκτές και πολιτισμικοί
διαμεσολαβητές
Μαρία Βλαχάκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
mariavlachaki@yahoo.gr
Περίληψη
Πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι όταν οι μετανάστες μαθητές
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στο οικογενειακό ή το
σχολικό περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και στην ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό σχολείο. H παρούσα εισήγηση
παρουσιάζει αποτελέσματα τριών ερευνών δράσης, στα οποία γηγενή παιδιά και
παιδιά που μετανάστευσαν στην Ελλάδα, σχολικής ηλικίας, συνέβαλαν αποφασιστικά
στην παρουσίαση της μεταναστευτικής ιστορίας της οικογένειάς τους και της
περιοχής όπου ζουν στο πλαίσιο μουσειακών εκθέσεων με θέμα τη μετανάστευση
στην Ελλάδα. Τα παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή ειδικότερα είχαν την ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Διεξήγαγαν συνεντεύξεις κι
έγιναν πολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Ανέπτυξαν πολιτισμική και γλωσσική
ενσυναίσθηση. Υπογραμμίζεται ακόμη η σημασία δράσεων πολιτισμού που θα
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πέρα από τους περιορισμούς της επίσημης
εκπαίδευσης και του σχολικού προγράμματος.
Abstract
Μany Greek teachers believe that when immigrant children still use their mother
tongue in their family place or at school they will face difficulties both in learning the
Greek language and in their integration to the Greek school. Τhe present contribution
presents results from three action research programs in which school aged immigrant
and native children conduce decisively to the presentation of their family and the local
migration history at museum exhibitions about migration in Greece. Ιn particular, the
immigrant children had the chance to make use of their cultural capital. They became
interviewers and cultural mediators and developed cultural and “linguistic” empathy.
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The importance of cultural activities which could take place beyond the restrictions of
the formal education and the school curriculum is underlined too.

Το γλωσσικό και πολιτισμικό «έλλειμμα»
Η παράλληλη χρήση της μητρικής/μεταναστευτικής γλώσσας στο οικογενειακό ή
σχολικό περιβάλλον έχει θεωρηθεί από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι
συνιστά σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών παιδιών
(Φιλλιπάρδου, 1997, Σκούρτου κ.ά, 2004, Κασσίμη, 2005). Εκτιμάται ότι η έλλειψη
γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι βασική αιτία για τα προβλήματα
διαπολιτισμικής επικοινωνίας που ανακύπτουν (Βλάχου & Τσακνάκη, 2008). Συχνά
μάλιστα τα παιδιά μη ελληνικής καταγωγής αντιμετωπίζονται ως «υστερούντα» στη
γνώση της γλώσσας και χαρακτηρίζονται ως «αλλόγλωσσα» (Τσοκαλίδου, 2005). Για
την πλήρωση του ελλείμματος γνώσης της ελληνικής μάλιστα συχνά εντάσσονται σε
τάξεις κατώτερες από εκείνες στις οποίες αντιστοιχεί η ηλικία τους, πρακτική που η
διεθνής εμπειρία έχει δείξει ως ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνικοποίηση των
παιδιών και την ενσωμάτωση τους στο σχολικό περιβάλλον.
Οι εκπαιδευτικοί για το ζήτημα της αξιοποίησης της μητρικής γλώσσας
αναφέρουν ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας στο σχολικό πλαίσιο δεν είναι
απαραίτητη, ιδιαίτερα καθώς τα παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή φοιτούν από την
πρώτη σχολική ηλικία στο ελληνικό σχολείο. Ως λόγο μη αξιοποίησής της
επικαλούνται τη μη σαφή γνώση για το σωστό χειρισμό της διγλωσσίας.
Αναλαμβάνουν ακόμη την προάσπιση της ελληνικής ως ένα εθνικό σύμβολο που δεν
πρέπει να απειλείται από κάθε άλλο γλωσσικό κώδικα. Κατά συνέπεια η διγλωσσία
εκούσια ή ακούσια παραβλέπεται. Συνιστά μια αφανή διγλωσσία (Tσοκαλίδου,
2005).
Ωστόσο έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία της παράλληλης χρήσης της
πρώτης και της δεύτερης γλώσσας για την επίδοσή τους στην κατάκτηση νέων
γνώσεων (Mohanty, 1994). Επισημαίνουν ειδικότερα την αποτελεσματικότητα της
σύνδεσης των εννοιών που γνωρίζουν τα παιδιά από την πρώτη-μητρική γλώσσα με
τις αντίστοιχες έννοιες που διδάσκονται κατά την εκμάθηση της δεύτερης-ελληνικής
γλώσσας (Σκούρτου, 2002).
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Αντίστοιχα τα αναλυτικά προγράμματα όσο και τα σχολικά εγχειρίδια δεν
ενισχύουν ουσιαστικές, διαπολιτισμικές, εκπαιδευτικές πρακτικές (Γκόβαρης &
Ανδρεαδάκης, 2002). Η αμοιβαία γνώση του πολιτισμού και η αλληλεπίδραση
γηγενών και αλλοδαπών μαθητών επαφίεται στους εκπαιδευτικούς. Συχνά ωστόσο
παρατηρείται ότι οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται και στοχεύουν στην ανάδειξη
του πολιτισμού των παιδιών με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή είτε
επιχειρούνται περιστασιακά είτε έχουν ως στόχο την επιφανειακή προβολή της
ετερότητας. Τα αποτελέσματα, αντίθετα από τα επιδιωκόμενα, είναι η ετικετοποίηση
και η δημιουργία ανασφάλειας λόγω της απόκλισης από τον κοινό πολιτισμικό
κανόνα που προβάλλεται.
Αν και στις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

2002:7)

για

όλες

τις

βαθμίδες

της

εκπαίδευσης

περιλαμβάνονται η γνώση της ιστορίας και της πολιτισμικής παράδοσης τόσο της
οικείας όσο και των άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων και η
ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών που ανήκουν σε εθνοπολιτισμικές
μειονότητες, στη διδακτική πράξη οι συγκεκριμένες αρχές υποσκελίζονται από τη
γνωσιοκεντρική και «εσωστρεφή» οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας. Η γνώση
του πολιτισμού της χώρας υποδοχής υπερτερεί αφενός γιατί στηρίζεται στο
επιχείρημα της ανωτερότητάς του λόγω της μακραίωνης, αδιάλειπτης κι ένδοξης
ιστορίας του, αφετέρου γιατί η αποδοχή του θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση
προσαρμογής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η ανάλυση και αξιολόγηση
των εγχειριδίων αναδεικνύουν την ηγεμονική θέση του ελληνικού πολιτισμού και την
πρόθεση σύγκλισης κι αφομοίωσης του πολιτισμικά «άλλου» (Ανδρέου κ.ά, 2005).
Παράλληλα ωστόσο διαμορφώνεται μια «στερεοτυπική» εικόνα του ελληνικού
πολιτισμού (Σιμόπουλος, Κανελλοπούλου, 2006), που ταυτόχρονα αποκλείει τη
δυνατότητα ανανέωσης και εμπλουτισμού του μέσω της επαφής με διαφορετικά
στοιχεία, αξίες και μορφές έκφρασης.
Η μη αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών αποδίδεται από
τους εκπαιδευτικούς στην έλλειψη διδακτικού χρόνου, στην αυξημένη διδακτέα ύλη,
στην έλλειψη συναφών θεματικών ενοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια, στη μη σαφή
γνώση σχετικών πρακτικών διαχείρισης της ετερότητας καθώς επίσης στην αποφυγή
εντάσεων στο πλαίσιο ενός σχολείου που «απορροφά» ως ουδέτερος θεσμός τις
κοινωνικές εντάσεις (Bλαχάκη, 2007). Κατά συνέπεια η διαπολιτισμική διάσταση στη
διδακτική διαδικασία παραμένει ακόμη το ζητούμενο (Κεσίδου, 2007:26).
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Η προσέγγιση του «άλλου» στο μουσειακό περιβάλλον
Οι μουσειακές εκπαιδευτικές δράσεις ως μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης, καλούνται
συχνά να εκπληρώσουν στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος σε ένα
περιβάλλον που ευνοεί τη συνεργασία και την επικοινωνία, καθώς εκλείπει το άγχος
της σχολικής επίδοσης που επηρεάζει την εικόνα ενός παιδιού και τις σχέσεις του με
τους συνομηλίκους του.
Σε χώρες όπου η πολυπολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών τους αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών δεκαετιών (Αυστραλία, Η.Π.Α, Καναδάς) οι
μεταναστευτικές κοινότητες έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός πιο ενεργού ρόλου.
Πολλές δράσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης στο μουσείο ξεκινούν με πρωτοβουλία
των μειονοτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας μουσειολογίας προσαρμοσμένης στις
ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητας (community museology / appropriate museology)
(Crooke, 2008, Davis, 2008).
Ως προς τη διδακτική των γλωσσών παρατηρούνται ήδη σημαντικά
εγχειρήματα σε μουσεία του εξωτερικού, κυρίως Μουσεία Τέχνης (π.χ. Museum fűr
Angewandete

Kunst-Köln

στη

Γερμανία).

Τα

συγκεκριμένα

προγράμματα

προσέγγισης (outreach programs) αξιοποιούν τις δυνατότητες για πολυαισθητηριακή
και βιωματική μάθηση που παρέχει το μουσειακό περιβάλλον. Στηρίζονται στην
αυθεντικότητα της μαθησιακής διαδικασίας και στην ικανότητα δημιουργικής δράσης
κι ενεργητικής συμμετοχής των συμμετεχόντων (Νικονάνου, 2010). Παρά το γεγονός
ότι προσελκύουν το ενδιαφέρον για το μουσείο, ομάδων «μη επισκεπτών», όπως μέλη
μεταναστευτικών κοινοτήτων, δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική εκτίμηση της
δυνατότητας διαφοροποίησής τους και παροχής ευκαιριών, αξιοποίησης του οικείου
γνωστικού και γλωσσικού κεφαλαίου των συμμετεχόντων. Παρά την πρωτοτυπία
τους συνιστούν προσπάθειες που επιδιώκουν την εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας
αξιοποιώντας μάλιστα συχνά ερμηνευτικά συστήματα σε «επικρατούσες γλώσσες»
όπως η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική (π.χ. Μuseum fűr Kommunikation- Bern
Ελβετία).
Στην Ελλάδα τα μουσειακά προγράμματα προσέγγισης έχουν περιορισμένη
χρονική διάρκεια. Δε «συναρτώνται» με μια αντίστοιχη θεματικά μόνιμη συλλογή και
έκθεση. Αφορούν μια συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα- στόχο χωρίς να επιτυγχάνουν
τη διεύρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου στην τοπική κοινότητα. Δε βασίζονται σε
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συστηματική εθνογραφική έρευνα και αξιοποιούν μεμονωμένες πτυχές της
μειονοτικής κουλτούρας (π.χ. τσιγγάνικος πολιτισμός: μουσική-χορός).
Ως προς το σχεδιασμό των επιμέρους δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται από
εσωστρέφεια, καθώς δε στηρίζονται στην ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο ή με
μέλη εθνοπολιτισμικών κοινοτήτων. Τις περισσότερες φορές τα συγκεκριμένα
προγράμματα είναι «τυποποιημένα», καθώς σχεδιάζονται για να απευθύνονται σε
όλους με την «προοπτική» προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες, που λόγω
περιορισμένου χρόνου δε γίνεται. Ο αριθμός τους είναι περιορισμένος, αντιστρόφως
ανάλογος των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής, πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Βέβαια ως προς το άνοιγμα των μουσείων στην τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη
δημιουργικού διαλόγου για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων από κοινού η πρόσφατη
έρευνα έδειξε ότι αυτό δεν πραγματοποιείται κι αφορά μόνο μεμονωμένες
περιπτώσεις (Μπούνια, 2010:41). Ακολουθείται μια γραμμική μεταβίβαση γνωστικών
ερεθισμάτων από το μουσείο-φορέα ειδικών, «αυθεντικών» γνώσεων στους
αποδέκτες – επισκέπτες του. Η ερμηνεία δεν είναι αποτέλεσμα ισότιμης επικοινωνίας
και συνεχούς διαπραγμάτευσης (Hooper-Greenhill, 1999).
Η περιγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν είχαν ως κύριο σκοπό τη
συγκρότηση συλλογών και τη δημιουργία μουσειακών εκθέσεων εντός αλλά κι εκτός
του σχολικού κτιρίου και του ωραρίου με θέμα τη μετανάστευση. Επιδιώκοντας τη
δημοκρατική, πολυφωνική παραγωγή γνώσης, το περιεχόμενο της έκθεσης και οι
επιμέρους θεματικές ενότητες αποφασίστηκαν και σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τα
παιδιά και τους γονείς τους αναδεικνύοντας πτυχές της μεταναστευτικής ιστορίας της
οικογένειάς τους αλλά και της περιοχής στην οποία ζουν.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων επιχειρήθηκε η υπερδίπλωση του
σχολικού προγράμματος και το «άνοιγμα» του γλωσσικού μαθήματος σε νέες
βιωματικές, μαθησιακές δραστηριότητες, όπως η προφορική ιστορία. Κύριο άξονα
αποτέλεσε η προφορική επικοινωνία αναδεικνύοντας την αμεσότητα, τη ζωντάνια και
την ευπλασία του προφορικού λόγου. Ο τελευταίος συχνά συρρικώνεται και
περιθωριοποιείται με το επιχείρημα της εγκυρότητας του γραπτού λόγου, ο οποίος
κατέχει κεντρικό ρόλο στο σχολείο (Skourtou, 1995).
Πρόκειται για προγράμματα προφορικής ιστορίας που διεύρυναν του στόχους
τους πέρα από την ακαδημαϊκή επιστημονική γνώση κι εστίασαν στην κοινωνική
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διάσταση της μαθησιακής διαδικασίας, τη διαπολιτισμική επαφή και αλληλεπίδραση
μεταξύ των παιδιών. Επιδιώχθηκε ειδικότερα η ανάπτυξη διαπολιτισμικής
επικοινωνιακής ικανότητας, δηλαδή της ικανότητας κατανόησης της πολιτισμικής
ετερότητας, η οποία συνίσταται αφενός στη σαφή γνώση του πολιτισμικά και
γλωσσικά «άλλου» και του εαυτού (διαπολιτισμική ενημερότητα -Ιntercultural
Awareness) κι αφετέρου στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων κι ιδιαίτερων
κινήτρων για την κατανόηση, την εκτίμηση και αποδοχή της ετερότητας
(διαπολιτισμική ευαισθησία-Intercultural sensitivity). Έμπρακτα εκφράζεται με την
ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς ενός ατόμου στη νέα πολυπολιτισμική
πραγματικότητα (Ιntercultural Adroitness). (Chen & Starosta, 2000).
Αντίθετα προς τις παλαιότερες αντιλήψεις ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
κατανοήσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις αναγνωρίζεται η σημασία της δυνατότητας
παρουσίασης των εμπειριών τους από τα ίδια χωρίς να μεταφράζεται με όρους μιας
ενήλικης οπτικής (Edwards & David, 1997). Αξιοποιώντας το δίκτυο των δικών τους
συγγενικών και κοινωνικών σχέσεων ανατέθηκε στα παιδιά να διεξαγάγουν
συνεντεύξεις, προκειμένου να καταγράψουν ιστορίες ζωής πληροφορητών μελών της
οικογένειάς τους ή της τοπικής κοινότητας, που είχαν μεταναστευτική εμπειρία.
Οι ιστορίες ζωής που συλλέχθηκαν ήταν αφηγήσεις προσωπικών βιωμάτων
και συναισθημάτων που αφορούσαν τη ζωή στη χώρα καταγωγής και το ταξίδι προς ή
από την Ελλάδα και περιγραφές ενθυμητικών, οικογενειακών κειμηλίων ή
αντιπροσωπευτικών των χωρών καταγωγής αντικειμένων.
Ο ρόλος τους ως συνεντευκτές και διαμεσολαβητές προϋπέθετε την καλή
γνώση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης των
πληροφορητών και συνδέθηκε με την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η ενεργητική
ακρόαση, η γλωσσική και πολιτισμική ενσυναίσθηση και η διαπολιτισμική
επικοινωνιακή ικανότητα, που αποτέλεσαν και τους επιδιωκόμενους στόχους των
δράσεων.
Κάθε

πρόγραμμα

επιμερίστηκε

σε

τρεις

φάσεις,

περιλαμβάνοντας

δραστηριότητες παραγωγής (production), κατανόησης (reception), διάδρασης
(interaction), διαμεσολάβησης (mediation) (Common European Framework, 2001).
Α) Συλλογή υλικών και άυλων τεκμηρίων
Τα παιδιά συμμετείχαν:
-

στην αναζήτηση πληροφορητών που ανήκαν είτε στο οικείο οικογενειακό
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περιβάλλον είτε αποτελούσαν μέλη της εθνοπολιτισμικής τους κοινότητας
-

στη σύσταση ερωτηματολογίου και στην υποβολή ερωτήσεων κατά τη
διεξαγωγή των συνεντεύξεων

-

στη γνωριμία των προσκεκλημένων πληροφορητών με τα άλλα μέλη της
ερευνητικής ομάδας, γηγενείς κι αλλοδαπούς μαθητές

-

στη διευκόλυνση της μεταφοράς λέξεων, φράσεων και περιστάσεων από τη
μητρική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα

-

στην παρουσίαση των οικείων αφηγήσεων, ενεργοποιώντας το φορτίο γνώσεων
και εμπειριών τους

Β) Συγκρότηση συλλογής – προετοιμασία της έκθεσης
Τα παιδιά συμμετείχαν:
- στην απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων
- στην επιλογή αποσπασμάτων των ιστοριών ζωής για τη δημιουργία
οπτικοακουστικών εκθεμάτων
- στη θεματοποίηση των προφορικών αφηγήσεων-συγγραφή εισαγωγικών κειμένων
για τις επιμέρους θεματικές ενότητες
- στην περιγραφή υλικών τεκμηρίων – λεζάντες αντικειμένων
- στην επιμέλεια προσκλήσεων και αφίσας στη γλώσσα τους
- στη βιβλιογραφική έρευνα (με βιβλία της γλώσσας καταγωγής τους, π.χ.
αναζήτηση βιβλίων που αφορούν την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας
Γ) Διεξαγωγή της μουσειακής έκθεσης
Σε αυτή τη φάση τα παιδιά συμμετείχαν:
-

στη ξενάγηση παιδιών επισκεπτών

-

στην επεξήγηση οπτικοακουστικών και υλικών εκθεμάτων

-

στην παρουσίαση τρόπων συνδυαστικής χρήσης εκθεμάτων από τους επισκέπτες

-

στη δημιουργία φιλικού κλίματος ανάμεσα στα παιδιά επισκέπτες και τους
πληροφορητές

-

στην παρουσίαση «αντικρουόμενων» αφηγήσεων και αντίθετων μεταξύ τους
καταστάσεων

-

στη διατύπωση υποθέσεων για την εξέλιξη των ιστοριών με ανοιχτό τέλος.

Τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων: τα παιδιά ως πολιτισμικοί
διαμεσολαβητές
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Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτέλεσαν έρευνες δράσεις εναρμονισμένες με τις
ειδικές συνθήκες που συνέθεταν το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο των
περιοχών που εφαρμόστηκαν. Στηρίχθηκαν στην αξιοποίηση της καθημερινής ζωής
και των υποκειμενικών εμπειριών της. Έθεσαν την ισότιμη επικοινωνία και το
διάλογο ως βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή και τον εμπλουτισμό της
μαθησιακής διαδικασίας με διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις. Επιδιώχθηκε για
την αποτελεσματικότητά τους η ατομική και συλλογική αναστοχαστική δράση των
συμμετεχόντων. Ως αποτέλεσμα η «από κοινού» αναστοχαστική δράση επέτρεψε την
εξουδετέρωση της διάκρισης υποκειμένου – αντικειμένου έρευνας Grundy-Kemmis,
1981:322).
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με ελληνική ή μεταναστευτική καταγωγή,
αναγνωρίστηκαν ως ενεργά υποκείμενα στη μαθησιακή διαδικασία (Kösel, 1995).
Λειτούργησαν ως ισότιμοι συνερευνητές και φορείς κοινωνικής δράσης (James &
Prout, 1997, Alderson, 2000, Christensen & Prout, 2002). Υποστηρίζοντας το ρόλο
τους ως «επαρκείς κοινωνικοί φορείς», έγινε αποδεκτή η «δημιουργική ιδιοποίηση
πληροφοριών που έχουν από τις δικές τους κοινωνικές εμπειρίες με συνομηλίκους κι
ενηλίκους και την ενεργητική συνεισφορά τους στην πολιτισμική παραγωγή κι
αλλαγή» (Corsaro, 2005:24).
Για όλους τους μαθητές κάθε εκπαιδευτική δράση αποτέλεσε μια διαδικασία
επανανακάλυψης του οικογενειακού παρελθόντος και επανατροφοδότησης της
σχέσης τους με αυτό. Ο ρόλος του πολιτισμικού διαμεσολαβητή ενθάρρυνε την
επικοινωνία τους τόσο με την κοινότητα στην οποία ανήκαν όσο και με την κυρίαρχη
πολιτισμική ομάδα.
Για τα παιδιά που ανήκαν σε μεταναστευτικές ομάδες ειδικότερα, υπήρξε η
δυνατότητα αναγνώρισης κι επανασύνδεσης με ένα παρελθόν που κατά τη διάρκεια
της σχολικής τους φοίτησης είχε περιέλθει στη λήθη ως μη σημαντικό. Αντίστοιχα
ενεργοποιήθηκε και η μητρική μεταναστευτική γλώσσα ως μέρος του ιδιαίτερου
μορφωτικού κεφαλαίου, του οποίου παρέμενε αναξιοποίητο κομμάτι, ως μη χρηστικό
στις προβλεπόμενες από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθησιακές δραστηριότητες .
Η δυνατότητα παράλληλης χρήσης της μητρικής - μεταναστευτικής γλώσσας
και της ελληνικής για την παρουσίαση των αφηγήσεων προσωπικών βιωμάτων στους
συμμαθητές

τους

ανέδειξε

ειδικότερα

ευχέρεια

στην

κατανόηση

εννοιών

συνυφασμένων με τα αίτια και τα αποτελέσματα των αφηγούμενων πράξεων (πιο
συχνή χρήση συμπερασματικών φράσεων και αιτιολογικών συνδέσμων), τη χρονική
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διαδοχή και την ακολουθία γεγονότων (χρήση χρονικών προσδιορισμών), την
πραγματική διάρκεια των αφηγούμενων βιωμάτων (π.χ διάρκεια του ταξιδιού προς
την Ελλάδα), τη συγγένεια και τις οικογενειακές σχέσεις, τον προσανατολισμό (με τη
βοήθεια του χάρτη) και την απόσταση (χρήση αντιθετικών ζευγών όπως εδώ – εκεί,
μακριά - κοντά).
Κατά την αφήγηση ιστοριών ζωής με κύριο θέμα τις περιγραφές προσωπικών
αντικειμένων παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να
κατηγοριοποιήσουν αντικείμενα προσδιορίζοντας με ακρίβεια τη χρήση τους (π.χ. το
φυλακτό, το τάμα) διακρίνοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της οικείας και της
κυρίαρχης

κουλτούρας.

Αντίστοιχα

διέκριναν

την

αντικειμενική

από

τη

συναισθηματική/υποκειμενική αξία των αντικειμένων αποδίδοντας μεγαλύτερη
σημασία στην τελευταία (π.χ. οικογενειακό κειμήλιο) με διατύπωση επιχειρημάτων.
Επισημάνθηκε ακόμη η ικανότητα αναγνώρισης της αξίας κάθε αντικειμένου στο
συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται από τον αφηγητή (διάκριση
της σημασίας του στο παρελθόν και στο παρόν, στη χώρα καταγωγής και στη χώρα
υποδοχής).

Παρατηρήθηκε

ακόμη

μεγαλύτερη

ευχέρεια

στη

διατύπωση

εναλλακτικών ερμηνειών και υποθέσεων, αξιοποιώντας τα οικεία σχήματα και τη
διαισθητική τους σκέψη.
Στα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων συγκαταλέγεται και η
ανάπτυξη «γλωσσσικής ενσυναίσθησης». Τα παιδιά κατανόησαν το ρόλο τους ως
συνεντευκτές και διαμεσολαβητές στην επικοινωνία μεταξύ των πληροφορητών και
της ομάδας των συνομηλίκων τους. Προσάρμοζαν το ύφος του λόγου τους σε κάθε
αφηγητή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως την ηλικία, το
οικείο ή μη πρόσωπο. Διευκόλυναν τους πληροφορητές στην επιλογή και χρήση
συγκεκριμένων λέξεων για τη μετάδοση των εμπειριών τους. Χρησιμοποιούσαν πιο
απλές/εναλλακτικές λέξεις και στις δύο γλώσσες, προκειμένου να γίνουν ταυτόχρονα
σαφείς και στους συμμαθητές τους και στους αλλοδαπούς πληροφορητές. Αντίστοιχα
προσπαθούσαν να ενσωματώσουν στη σκέψη και το λόγο τους ειδικούς όρους,
προκειμένου να περιγράψουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες
(π.χ. οικονομική πυραμίδα, το χιτζάμπ, το νικάμπ και η μπούρκα). Θεωρούσαν
σημαντικό ακόμη να επιλέγουν ειδικές ιδιωματικές εκφράσεις για την περιγραφή
καταστάσεων

και

τη

δήλωση

συναισθημάτων.

Συχνά

όταν

επιχειρούσαν

παραλληλισμούς στοιχείων της κουλτούρας του αφηγητή και της ελληνικής
επεδείκνυαν χιουμοριστική διάθεση.
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Αναγνωρίζοντας τη «συμβιωτική» σχέση γλώσσας και πολιτισμού, η
ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους συμμετέχοντες μαθητές αφορούσε και την
κατανόηση του ιδιαίτερου πολιτισμικού κεφαλαίου των αφηγητών. Ειδικότερα η
«πολιτισμική

ενσυναίσθηση»

συνίστατο

στη

διάκριση

της

προσωπικής/συναισθηματικής αξίας που είχαν τα αντικείμενα/εκθέματα για τους
πληροφορητές αλλά και στην αναγνώριση της σημασίας τους στο συγκεκριμένο
χωροχρονικό πλαίσιο (π.χ το αναγνωστικό). Διέκριναν στοιχεία που πρέπει να
αναδειχθούν ως εξέχοντα σε κάθε περίπτωση εστιάζοντας στη σημασία της ατομικής
ταυτότητας και αποφεύγοντας τις γενικεύσεις ως αντιπροσωπευτικές του πολιτισμού
της χώρας καταγωγής που απορρέουν από στερεότυπα. Επίσης, συνέκριναν με
ευστοχία αντίστοιχες πτυχές σε κάθε κουλτούρα (π.χ. το βιβλίο με τις προσευχές
αφορμή για τη σημασία και τον τρόπο/συνθήκες της προσευχής). Μετέφεραν με
ευκολία οικεία σχήματα σε παρόμοιες πολιτισμικές εκφράσεις (π.χ. χρήση
ενθυμητικών αντικειμένων).
Η συγκρότηση μιας μουσειακής συλλογής ιστοριών ζωής λειτούργησε ως ένα
παιδαγωγικό σενάριο που επέτρεψε το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία,
αξιοποιώντας επαρκώς το σημαντικό για τα παιδιά, που ανήκουν σε μειονοτικές
κοινότητες, «δίκτυο» κοινωνικών σχέσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε η
ευκαιρία να αναδειχθεί ο συλλογικός κι όχι ο ατομικός τρόπος δράσης των
υποκειμένων ως χαρακτηριστικό της κοινότητας στην οποία ανήκουν (collectivismindividualism: Triandis, 2001).
Η εμπλοκή του οικογενειακού και συγγενικού κύκλου των παιδιών με
διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή στη μαθησιακή διαδικασία ανανέωσε το
ενδιαφέρον των παιδιών για τη σχολική, «τυπική» γνώση επισημαίνοντας παράλληλα
το δυναμικό, διαλεκτικό και «διαγενεακό» χαρακτήρα του πολιτισμού (Samovar et al,
2006:11).
Η συστηματική και μη ευκαιριακή χρήση της μητρικής γλώσσας στο πλαίσιο
των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν επέτρεψε την «επανασύνδεση» των παιδιών
με το μεταναστευτικό παρελθόν τους και την ιδιαίτερη πολιτισμική και γλωσσική
τους ταυτότητα.
Οι δραστηριότητες στηρίζονταν στην αμεσότητα του προφορικού λόγου
υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας και
κοινωνικής διάδρασης.
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Η δυνατότητα χρήσης της μητρικής γλώσσας ανέδειξε τη διαπολιτισμική
επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό
κεφάλαιο, καθώς επέτρεψε την αξιοποίηση κοινών σχημάτων κι εννοιών που
αντλούνται είτε από την οικεία πολιτισμική κουλτούρα ή το μεταναστευτικό βίωμα
ειδικότερα.
Τα δίγλωσσα παιδιά που χρησιμοποιούσαν τη μητρική γλώσσα στο
οικογενειακό τους περιβάλλον αποδείχθηκε ότι είχαν πιο σαφή γνώση της ταυτότητάς
τους και μπορούσαν να συμμετέχουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο
διαπολιτισμικό διάλογο (αντίστοιχα και Baker, 2000:12).
Η ανάληψη του διπλού ρόλου του συνεντευκτή και του διαμεσολαβητή
συνέβαλε στη σημαντική μείωση της ανασφάλειας (intercultural communication
uncertainty: Berger, 1992) αλλά και της διστακτικότητας ή του φόβου κατά την
επικοινωνία κι αλληλεπίδραση (intercultural communication apprehension: Neulieup
& McCroskey, 1997).
Ενώ σύμφωνα με τον Gudykunst (1997) ο οικείος πολιτισμός λειτουργεί ως
φίλτρο μέσω του οποίου διέρχονται και τροποποιούνται οι ιδέες και οι σκέψεις του
συνομιλητή/αφηγητή, παρατηρήθηκε σημαντική προσπάθεια από όλα τα παιδιά να
μεταφέρουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τις νέες πληροφορίες.
Συνακόλουθα διαπιστώθηκε μη «εθνοκεντρική» οπτική, στοιχείο που έχει αποδειχθεί
σοβαρό

εμπόδιο

στη

διαπολιτισμική

επικοινωνία

(Neuliep,

2009:29)

Η διαδικασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανέδειξε τη δημιουργία ενός τρίτου κώδικα
επικοινωνίας, μια γλώσσα έκφρασης κοινών νοημάτων και ιδεών, στον οποίο τα
δίγλωσσα παιδιά υπερτερούσαν σημαντικά.
Αντίστοιχα το ερευνητικό εγχείρημα της συγκρότησης και έκθεσης μιας
συλλογής ιστοριών ζωής με θέμα τη μετανάστευση ανέδειξε την ύπαρξη ενός τρίτου
πολιτισμού (third culture: Βroome, 1991), ως αποτέλεσμα συνεργασίας, συνεννόησης
και αμοιβαίας κατανόησης.
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Τα grigo και η νέα ελληνική στη Γκρετσία Σαλεντίνα :ανταγωνισμός ή
συνεργασία;
Angeliki Douri
Γλωσσολόγος – Καθηγήτρια γλωσσών
aggeliki14d@yahoo.com
Περίληψη
Τα γκρίκο συνιστούν μια γλώσσα εγγύς προς την ελληνική, ομιλούμενη από 20,500
περίπου ανθρώπους στις περιοχές της Απουλίας και της Καλαβρίας στη νότιο Ιταλία.
Θεωρούνται τόσο διάλεκτος της ελληνικής (σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή) όσο
και μειονοτική γλώσσα (βάσει της ιταλικής άποψης). Η παρούσα μελέτη
επικεντρώνεται στη θέση που κατέχουν τα γκρίκο στη Γκρετσία Σαλεντίνα, στην
περιοχή της Απουλίας. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, θα γίνει μια σύντομη
σκιαγράφηση της γλώσσας, εδρασμένη εν πρώτοις στην προέλευσή της αλλά και
στην ποικιλία χρήσης της. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από μια εμπειρική μελέτη, συνιστώμενη από ένα πρωταρχικό στάδιο
παρατήρησης και σειρά συγκεκριμένων συνεντεύξεων που διενέργησα στη Γκρετσία
Σαλεντίνα στα πλαίσια συγγραφής της μεταπτυχιακής μου διατριβής. Η εν λόγω
έρευνα ενημερώνει τον αναγνώστη σχετικά με την εξέλιξη των γκρίκο και της νέας
ελληνικής στην περιοχή, με άξονα το εκπαιδευτικό σύστημα και το πολύγλωσσο
σκηνικό. Η ανάλυση επισημαίνει την ανεπάρκεια της ισχύουσας πολιτικής
μειονοτικών γλωσσών και διαπραγματεύεται θέματα γλωσσικής διδασκαλίας και
διατήρησης στην Γκρετσία. Τέλος, προτείνω ένα μοντέλο για την αντιστροφή της
γλωσσικής μετατόπισης στην Γκρετσία Σαλεντίνα, βασιζόμενη στην κλίµακα
σταδιακής διαγενεακής φθοράς για απειλούµενες γλώσσες (GIDS) του Fishman
(2004).
Abstract
Griko is a language related to Greek, spoken by about 20,500 people in the
southernmost edges of the regions of Apulia and Calabria, in southern Italy. Griko is
considered both a dialect of M. Greek (Greek perspective) and a minority language
(Italian view). The present study deals with the situation of Griko in Grecìa Salentina
in the Apulia region. In this contribution I will first present a brief overview of the
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Griko language, touching primarily on its origins and repertoire of usage. Then, I will
discuss the outcomes of an empirical study, consisting of a phase of observation and a
series of targeted interviews, which I conducted in Grecìa Salentina in the framework
of my Master’s thesis. This research provides an updated report on the situation of
Griko and Modern Greek in the area, focusing on the educational system and the
multilingual setting. The analysis points out the inadequacy of the current minority
language policy and deals with issues of language teaching and language maintenance
in Grecìa. Lastly, I propose a model for reversing language shift in Grecìa Salentina,
relying on Fishman’s (2004) Graded Intergenerational Disruption Scale.

Μέχρι τον 13ο αιώνα τα ελληνικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα ενός μεγάλου μέρους της
νότιας Ιταλίας. Ο ελληνόφωνος θύλακας της Grecia Salentina, που βρίσκεται στην
υπο-χερσόνησο του Σαλέντο, αποτελείται από εννέα χωριά (Calimera, Castrignano
dei Greci, Corigliano d 'Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia
και Zollino) τα οποία καλύπτουν μια έκταση 143,90 km ². Ο συνολικός πληθυσμός
της Grecia φτάνει τους 41.500 κατοίκους, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους
πιστεύεται ότι είναι ομιλητές της Grikο (Romano / Marra 2008: 51). Οι περισσότεροι
από αυτούς είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και μεταφέρουν ίχνη μιας γλώσσας που
υποχωρεί σημαντικά και που στα χωριά του Melpignano και του Soleto έχει μάλλον
αφανιστεί από καιρό.
Προέλευση και ιστορία του Griko
Η μακρόχρονη συζήτηση για την προέλευση του Griko γέννησε δύο βασικές θεωρίες.
Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, που αναπτύχθηκε από τον Giuseppe Morosi (1870)
και έγινε αποδεκτή από τους περισσότερους Ιταλούς μελετητές, τα Griko προέρχονται
από την ελληνιστική κοινή, όταν κατά την περίοδο του Βυζαντίου (γύρω στο 1000
μ.Χ.), έφτασαν κύματα μεταναστών από την Ελλάδα στο Salento. Ο Morosi δίνει
άφθονα στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θεωρία του: πρώτον, τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά της Griko μοιάζουν περισσότερο με τα αρχαία ελληνικά απ’ ό,τι με
τα νέα ελληνικά. Δεύτερον, φαίνεται απίθανο να κατάφεραν οι Έλληνες ομιλητές να
διατηρήσουν τη γλώσσα τους από την εποχή της Μεγάλης Ελλάδας και μάλιστα μετά
από αιώνες εκλατινισμού.

286

Μερικές δεκαετίες μετά το Morosi, ο Rohlfs (1974), στον απόηχο του
Χατζηδάκη (1892), υποστήριξε αντίθετα, ότι τα Griko αποτελούσαν μια τοπική
ποικιλία της ελληνικής που εξελίχθηκε απευθείας από την αρχαία ελληνική και που
μιλιόταν στις αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Rohlfs προβάλλει τις εξής
αποδείξεις: (α) την επιβεβαιωμένη από ιστορικές πηγές παρουσία των ελληνικών
αποικιών στην περιοχή της σημερινής Γκρετσία Σαλεντίνα και Bovesia (Rohlfs 1974:
138); (β) την ισχυρή επιρροή της ελληνικής στις λατινογενείς/ (Romance) διαλέκτους
που τις μιλούν κοντά στις ελληνόφωνες περιοχές, αλλά και την ομοιότητα ανάμεσα
στις δύο νοτιοϊταλικές ελληνικές ποικιλίες που φέρονται ως τα απομεινάρια μιας
μεγαλύτερης ελληνόφωνης επικράτειας (Rohlfs 1974: 53); και (γ)την παρουσία
αρχαϊσμών

στα

Griko

Fig. 1 Schema of the linguistic repertoire of Grecμa Salentina
(Romano/Mara 2008: 39)

(Rohlfs1974:160-187).
Η θέση της Griko σήμερα
Οι Romano και Μάρρα (2008: 38) προκειμένου να περιγράψουν την ποικι-λία των
γλωσσικών χρήσεων στη Γκρετσία Σαλεντίνα, υιοθετούν την έκφραση "κοινωνική
triglossia χωρίς ατομική τριγλωσσία»

95

. Όταν σε μια κοινότητα υπάρχει «δυνάμει»

διγλωσσία, αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να μιλήσει περισσότερους από έναν
95 Η «κοινωνική διγλωσσία»(diglossia) αναφέρεται στη γλωσσική εκείνη κατάσταση κατά την οποία
δύο γλωσσικές ποικιλίες έχουν «διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες και διαφορετικά πεδία χρήσης
(Edwards 1994: 83). Στον πρώτο ορισμό του Ferguson (1959),η «κοινωνική διγλωσσία»(diglossia)
εμπλέκει δυο ποικιλίες της ίδιας γλώσσας. Ο Fishman (1980) επέκτεινε την ιδέα του σε διαφορετικές
γλώσσες. «Ατομική διγλωσσία»(bilingualism), αντίθετα, είναι «η κατάσταση κατά την οποία ο κάθε
ομιλητής μιας κοινότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει αδιάφορα τη μια από τις δυο γλώσσες που
μιλιούνται στους κόλπους μιας κοινότητας» (Romano/Marra 2008: 28).
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κώδικα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια περίπτωση «κοινωνικής διγλωσσίας χωρίς
ατομική διγλωσσία» (Romano / Marra 2008: 29). Παρόμοια είναι η κατάσταση στην
Grecia Salentina, με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε αλληλεπίδραση μεταξύ τριών
κωδίκων: (περιφερειακή) Ιταλική, Σαλεντινιακή (η τοπική λατινογενής διάλεκτος) και
τα Griko. Το παρακάτω διάγραμμα που επινόησαν οι Romano και Marra (2008: 39)
απεικονίζει τη δομή του γλωσσικού ρεπερτορίου των τριών γενεών (Ν = ηλικιωμένοι
/ παππούδες και γιαγιάδες G = ενήλικες / γονείς F = νέοι / παιδιά).
Οι ηλικιωμένοι (Ν) μιλούν Grigo μεταξύ τους και Σαλεντίνικα με τους γονείς
(G). Με τα παιδιά (F) χρησιμοποιούν τα Σαλεντίνικα καθώς και, περιστασιακά, τα
ιταλικά, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η γνώση τους στην ιταλική είναι ελλιπής και
η παραγωγή τους στη γλώσσα αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από την
τοπική λατινογενή διάλεκτο. Οι γονείς έχουν συνήθως ελλιπή / παθητική γνώση της
Griko, την οποία, ωστόσο, χρησιμοποιούν κάποιες φορές ή καθόλου. Με τη Ν(τους
ηλικιωμένους) μιλούν Σαλεντίνικα (όχι Griko) και με την F (τους νέους) ως επί το
πλείστον μια μάλλον τοπική ποικιλία της ιταλικής ή της Σαλεντίνικης. Τέλος, οι νέοι
(F) δε μιλάνε και δεν καταλαβαίνουν τα Griko. Επικοινωνούν με την ομάδα Ν στα
Σαλεντίνικα, ενώ με την G χρησιμοποιούν είτε τα Σαλεντίνικα είτε μια μορφή της
ιταλικής λιγότερο τοπική σε σύγκριση με αυτήν που χρησιμοποιούν οι γονείς τους.
Ας σημειωθεί ,ωστόσο, ότι εδώ δεν πρόκειται παρά για απλούστευση, δεδομένου ότι
το πραγματικό γλωσσικό ρεπερτόριο μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από οικογένεια
σε οικογένεια καθώς εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (ηλικία, κοινωνική τάξη,
προσωπικές εμπειρίες κλπ).
Την κύρια αιτία της υποχώρησης των Griko αποδίδει με σαφήνεια η εξής
περιγραφή: ο ανταγωνισμός με τα Σαλεντίνικα, τα οποία έχουν σφετεριστεί τομείς
που κάποτε καταλάμβανε η Griko. Με λίγα λόγια, η Griko δεν είναι πλέον η γλώσσα
του καλυμμένου γοήτρου,δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιούνταν μέσα σε μια
ομάδα συνομηλίκων ώστε να τους εγγυηθεί το αίσθημα του ανήκειν και την
αλληλεγγύη της ομάδας (Μανωλέσσου 2005: 107). Δεν υπάρχει σχεδόν καμία
επικοινωνιακή λειτουργία που να απέμεινε για τη Griko, εκτός από την κρυπτολαλική
(«cryptolalic») (Profili 1999:. 34, μτφρ. δική μου) που σημαίνει ότι χρησιμεύει ως μια
"μυστική γλώσσα" σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Ο υποβιβασμός της Griko σε θέση υποταγής στην Ιταλική και Σαλεντινιακή
γλώσσα έχει καθοριστεί από πολλά ιστορικά και κοινωνικο-οικονομικά γεγονότα. Οι
άνθρωποι σταμάτησαν να μεταβιβάζουν τη Griko στα παιδιά τους, καθώς αυτή
συνδέθηκε με τις συνθήκες της οπισθοδρόμησης και της αγνόησης των περισσότερων
ομιλητών της (που ήταν φτωχοί αγρότες), ενώ αντίθετα η ιταλική αποτέλεσε τη
γλώσσα

της

προόδου,

της

κοινωνικής

χειραφέτησης

και

της

επιτυχίας.

Ευτυχώς, η διάδοση της ευημερίας στις κοινότητες έθεσε ένα τέλος στις αρνητικές
συνυποδηλώσεις της Griko. Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 υπήρξε μια ανανέωση
του ενδιαφέροντος για τη Griko με πολλά άτομα, ενώσεις και επίσημες αρχές, να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη και προβολή αυτής της απειλούμενης
γλώσσας.
Τα Griko στα σχολεία της Γκρέτσια Σαλεντίνα
Προκειμένου να διερευνηθεί η θέση των Griko στο εκπαιδευτικό σύστημα,
διενήργησα μια έρευνα πεδίου που αποτελείται από μια φάση παρατήρησης, που στη
διάρκειά της παρακολούθησα πολλά μαθήματα Griko, και από μια σειρά στοχευμένες
συνεντεύξεις με τους βασικούς παράγοντες της διδασκαλίας των Griko (οι δάσκαλοι
που διδάσκουν Griko , οι δάσκαλοι του κανονικού προγράμματος, οι διευθυντές, οι
μαθητές, οι γονείς των μαθητών).
Το πιο εμφανές και εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι
ότι δεν υπάρχει μια ενιαία συμφωνία μεταξύ των σχολείων για τις λεπτομέρειες που
σχετίζονται με το μοντέλο διδασκαλίας των Griko, αλλά κάθε σχολείο λειτουργεί από
μόνο του. Οι διευθυντές αποφασίζουν με βάση τους διαθέσιμους πόρους, εάν, πώς και
σε ποιο βαθμό πραγματοποιούνται τα μαθήματα των Griko. Κανονικά, τα Griko θα
πρέπει να διδάσκονται από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, αλλά εδώ και μερικά
χρόνια, τα σχολεία δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν αυτή τη συνέχεια στη
διδασκαλία τους. Τα μαθήματα των Grikο καλύπτουν ένα μικρό αριθμό ωρών του
σχολικού προγράμματος (συνήθως λιγότερες από είκοσι) με διάρκεια μιας ώρας την
εβδομάδα και μάλιστα για διάστημα λιγότερο από το σύνολο του σχολικού έτους. Η
βραχεία διάρκεια των μαθημάτων της Griko οφείλεται αφενός στην έλλειψη
οικονομικών πόρων (η οικονομική στήριξη για τη διδασκαλία της Griko εξαρτάται
πλήρως από τις προβλέψεις του Ν. 482) και αφετέρου ,σε μικρότερη έκταση, στην
έλλειψη διαθέσιμων ωρών στο πρόγραμμα.
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Παρά το γεγονός ότι τα Griko είναι υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο,
διδάσκονται από επισκέπτες ειδικούς καθηγητές που απασχολούνται μόνο με αυτά τα
μαθήματα. Κανένας από αυτούς τους ειδικούς δεν έχει την Griko ως μητρική του
γλώσσα, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς την έχουν μάθει από παιδιά. Η επιλογή
των ειδικών γίνεται αυτόνομα από τους διευθυντές και όχι από κάποια
θεσμοθετημένη διαδικασία που να βασίζεται σε εξετάσεις ή σε αξιολόγηση
προσόντων. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, από τότε, δηλαδή, που ο νόμος 482
τέθηκε σε ισχύ, έχουν οργανωθεί μόνο δυο σειρές μαθημάτων για την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Griko. Και οι δύο περιλαμβάνουν σχετικά λίγες
ώρες για την ανάλυση της γλώσσας και τις διδακτικές μεθόδους.
Τα μαθήματα της Griko συνήθως περιστρέφονται γύρω από τη λαογραφία: οι
μαθητές μαθαίνουν τραγούδια, ποιήματα, χορούς και παραδόσεις που σχετίζονται με
τη Griko. Ουσιαστικά, δεν είναι μαθήματα αφιερωμένα στα δομικά χαρακτηριστικά
της γλώσσας και στην πραγματική εξάσκηση της γλώσσας. Συνεπώς, ακόμη και μετά
από αρκετά χρόνια διδασκαλίας των Griko, η γνώση των μαθητών για τη γλώσσα
περιορίζεται σε ένα πολύ βασικό λεξιλόγιο και σε κάποια ποιήματα και τραγούδια
που τα έχουν αποστηθίσει. Επιπλέον, στις τάξεις δε χρησιμοποιείται κανένα
εγχειρίδιο διδασκαλίας στη Griko. Η έλλειψη μιας σύγχρονης, επιστημονικά
τεκμηριωμένης μεθόδου για τη διδασκαλία των Griko αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο
για την εκμάθηση της γλώσσας στο σχολείο.
Η διδασκαλία της νέας ελληνικής στη Γκρετσία Σαλεντίνα
Η διδασκαλία της νέας ελληνικής στη Γκρετσία χρονολογείται από τη δεκαετία του
1970, όταν μερικά σχολεία άρχισαν να προσφέρουν συγκριτικά μαθήματα της Griko
με τα νέα ελληνικά. Ωστόσο, μόλις το 1994 η διδασκαλία της ελληνικής στην
Γκρετσία έγινε επίσημη και συστηματική. Από τότε, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
στέλνει κάθε χρόνο δασκάλους της μητρικής γλώσσας , της νέας ελληνικής στα
σχολεία του Salento . Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον τομέα μου, πήρα
συνέντευξη από τους τρεις δασκάλους της νέας ελληνικής που εργάζονται αυτό το
διάστημα στο Salento και παρευρέθηκα σε κάποια από τις τάξεις τους, με σκοπό να
μάθω ποιες είναι οι σημερινές συνθήκες διδασκαλίας της νέας ελληνικής.
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Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση στέλνει δασκάλους
της μητρικής σε πολλές ξένες χώρες όπου υπάρχουν ελληνόφωνες κοινότητες
προκειμένου να διατηρήσει και να προωθήσει την ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισμό, έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Η περίπτωση του Σαλέντο είναι
μοναδική γιατί, ενώ σε άλλες χώρες η νέα ελληνική διδάσκεται στις κοινότητες των
Ελλήνων μεταναστών (ή ελληνικής καταγωγής) ως δεύτερη γλώσσα, στην Γκρετσία
οι δάσκαλοι οφείλουν να διδάσκουν τη νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα σε άτομα που
δεν είναι πρόσφατης ελληνικής καταγωγής, άρα δεν είχαν ποτέ οποιαδήποτε επαφή
με τα νέα ελληνικά.
Σήμερα, η νέα ελληνική διδάσκεται ως προαιρετικό μάθημα στο κυρίως πρόγραμμα
σπουδών αλλά και στο πρόγραμμα ενίσχυσης (extra-curriculum), σε ορισμένα
σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα χωριά της
Γκρετσίας, καθώς και σε άλλες πόλεις του Salento. Επιπλέον, προσφέρονται
μαθήματα της νέας ελληνικής και για ενήλικες. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στο
Salento συντονίζονται από το CRSEC του Martano, ένα δημόσιο γραφείο της
Περιφέρειας Απουλίας που ασχολείται με την εκπαίδευση και την προώθηση της
περιοχής. Κάθε χρόνο η CRSEC προσκαλεί τα σχολεία του Salento να υποβάλουν
αίτηση για την απασχόληση των καθηγητών της νέας ελληνικής και προσπαθεί να
ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις των σχολείων με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων
εκπαιδευτικών.
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών μου, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
περιγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του επαγγέλματός
τους στο Salento. Πρώτα απ 'όλα, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υποψήφιοι για τη
διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το αντικείμενο το οποίο
έχουν σπουδάσει. Επιπλέον, οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να έχουν καμία γνώση της
γλώσσας της χώρας προορισμού. Το σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο
φοιτούν στην Ελλάδα πριν την έναρξη της εργασίας τους είναι το ίδιο για όλους τους
δασκάλους, ανεξάρτητα από τις χώρες για τις οποίες προορίζονται. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ελάχιστα ή δεν είναι επαρκώς
ενημερωμένοι σχετικά με τις γλωσσικές ρυθμίσεις του Salento. Ένα άλλο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορά το διδακτικό υλικό, το οποίο παρέχεται
επίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Το υλικό συνιστούν απαρχαιωμένα εγχειρίδια
που σχεδιάστηκαν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές
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ελληνικής καταγωγής. Δυστυχώς, αυτά τα βιβλία δεν είναι κατάλληλα για χρήση από
τους μαθητές της Grecia: πρώτον, επειδή το επίπεδο είναι πολύ προχωρημένο.
Δεύτερον, επειδή είναι γραμμένο μόνο στην ελληνική γλώσσα χωρίς καμία ιταλική
μετάφραση . Τρίτον, επειδή το περιεχόμενό τους διαμορφώθηκε έτσι ώστε να
ενισχύσει το αίσθημα του ανήκειν και της ελληνικής ταυτότητας στους μαθητές, κάτι
που δεν είναι σκόπιμο να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Νέα Ελληνικά, απειλή ή πηγή πλούτου για τα Griko;
Τις τελευταίες δεκαετίες οι επαφές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γκρετσία έχουν
γίνει όλο και πιο έντονες. Εκτός από τη διδασκαλία των γλωσσών, οι επαφές αυτές
περιλαμβάνουν αδελφοποιήσεις μεταξύ των σχολείων και των πόλεων της Grecia και
της Ελλάδας, πολιτιστικές συναντήσεις, εκδρομές, σχολικά ταξίδια και ανταλλαγές
φοιτητών. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών περιοχών μπορεί να έχει
θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες για τη γλωσσική ρύθμιση της Γκρετσία. Τα
κέρδη που προέρχονται από τον τουριστικό τομέα, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής
διάστασης και η ευκαιρία που δίνεται για να διευρυνθούν οι πνευματικοί ορίζοντες
των κοινοτήτων είναι σίγουρα θετική. Μένει να δούμε όμως, εάν και πώς η
συνύπαρξη με τη νέα ελληνική μπορεί να ωφελήσει τη θέση των Griko.
Προς το παρόν, μερικά σχολεία της Γκρέτσια κάνουν χρήση της συγκριτικής μεθόδου
Griko – νέας ελληνικής. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν δοκιμάσει αυτήν τη μέθοδο
ισχυρίζονται ότι παρουσιάζει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα και
ότι χρειάζεται μεγάλη βελτίωση, ώστε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Πρώτον,
δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για τη συγκριτική διδασκαλία: τα μαθήματα
πραγματοποιούνται σε μία μόλις ώρα, που σημαίνει τριάντα λεπτά για κάθε γλώσσα,
χρόνος ελάχιστος για να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα. Επιπλέον, μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει επιστημονικά δοκιμασμένη μεθοδολογία

για τη συγκριτική

διδασκαλία των δύο γλωσσών που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα μαθήματα.
Ένα σοβαρό εμπόδιο για την εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου είναι το
γεγονός ότι κανένας από τους δασκάλους δεν κατέχει και τις δυο γλώσσες: δεν
υπάρχουν ακόμη δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί ομιλητές της Griko και της νέας ελληνικής.
Ένα άλλο σχόλιο που έγινε από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι η περιορισμένη
ικανότητα των μαθητών και στις δύο γλώσσες δεν τους επιτρέπει να επωφεληθούν
από τη γνώση της μιας γλώσσας για να μάθουν την άλλη. Αντίθετα, η ελλιπής
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ικανότητα κάνει τους μαθητές να συγχέουν τις δύο γλώσσες. Επιπλέον, κάποιοι
εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι εκτός από το βασικό λεξιλόγιο, οι γλώσσες
παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά(στην προφορά, στη γραμματική,
ακόμη και στο αλφάβητο).
Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα, η συγκριτική μέθοδος διεγείρει το
ενδιαφέρον των μαθητών που είναι γοητευμένοι από την ανακάλυψη των ομοιοτήτων
και των δεσμών μεταξύ της γλώσσας των παππούδων τους και μιας ξένης γλώσσας.
Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να επανεκτιμήσουν την αξία των Griko συγκρίνοντάς
τα με μια «υψηλότερου κύρους», εθνική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, η σύγκριση
των δύο γλωσσών παρουσιάζει τον αντίθετο κίνδυνο, δηλαδή ότι είναι πιθανό οι
μαθητές να δείξουν προτίμηση στην νέα ελληνική και να υποτιμήσουν τη Griko, ένα
φαινόμενο που έχουν ήδη παρατηρήσει πολλοί από τους πληροφορητές μας.
Το ερώτημα εάν είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται ή να μη χρησιμοποιείται η
συγκριτική μέθοδος ανήκει σε ένα άλλο πολύ ευρύτερο πλαίσιο κατά πόσο είναι
σωστό τελικά να διδάσκεται η νέα ελληνική στην Grecia Salentina. Υπάρχουν δύο
κύριες σχολές σκέψης για το θέμα αυτό: αυτοί που πιέζουν για "αποκατάσταση" των
Griko με βάση την συγγένεια τους με τη νέα ελληνική, και αυτοί που πιέζουν για
αξιοποίηση των τοπικών μειονοτικών γλωσσών, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες που
έχουν

αποκτήσει

κατά

τη

διάρκεια

της

φυσιολογικής

ανάπτυξης

τους,

συμπεριλαμβανομένων όλων των επιρροών από τις γειτονικές λατινογενείς γλώσσες
(Sobrero / Miglietta 2005: 213).Οι υποστηρικτές της πρώτης θέσης ισχυρίζονται ότι
χωρίς τη βοήθεια της νέας ελληνικής, η γλώσσα Griko, όπως είναι σήμερα δεν έχει
μέλλον και σύντομα θα αφανιστεί . Οι υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς
υποστηρίζουν ότι η νέα ελληνική είναι μια ξένη γλώσσα που βρίσκεται έξω από την
πραγματικότητα της Grecia Salentina και επομένως δεν πρέπει να εμπλέκεται στη
διαδικασία προστασίας των Griko.
Το πρώτο ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου όσον αφορά αυτό το θέμα είναι
γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν επικεντρώνει τις προσπάθειές της (και τη
χρηματοδότηση) στην προστασία των Griko και όχι στην προώθηση της νέας
ελληνικής. Η απάντηση είναι ότι ο μακροχρόνιος αγώνας για την προτυποποίηση της
νέας ελληνικής εξακολουθεί να οδηγεί την ελληνική κυβέρνηση στην υιοθέτηση
γλωσσικών πολιτικών που σταθερά εναντιώνονται στις τοπικές ποικιλίες και
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διαλέκτους. Εκτός από αυτό, είναι πολύ πιθανό ότι η Ελλάδα διαβλέπει περισσότερα
οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα στην εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας στο
Salento, παρά στην προστασία μιας απειλούμενης γλώσσας η οποία, αν και συγγενική
με

τη

νέα

ελληνική,

παραμένει

μια

ξένη

γλώσσα

για

τους

Έλληνες.

Επανεξετάζοντας τις απόψεις αυτές, προσωπικά πιστεύω ότι μια σωστή χρήση της
νέας ελληνικής μπορεί να ωφελήσει τη Griko με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ’ όλα η
νέα ελληνική μπορεί να συμβάλει στο να επιλύσει το πρόβλημα της λεξιλογικής
αδυναμίας των Griko, γεγονός που κάνει αυτή τη γλώσσα ανεπαρκή για την
επικοινωνία σε μια σύγχρονη κοινωνία.
Έχει

παρατηρηθεί

ότι

ορισμένοι

ικανοί

ομιλητές

των

griko

που

παρακολουθούν μαθήματα νέων ελληνικών, χρησιμοποιούν τακτικά όρους της νέας
ελληνικής για να καλυφθούν τα λεξιλογικά κενά της μητρικής τους γλώσσας. Αυτό
συμβαίνει με φυσικό τρόπο, χωρίς κανένας να τους περιορίζει ή να τους ενθαρρύνει
να λειτουργήσουν έτσι. Επιπλέον, είναι πιθανό η Griko να βρίσκεται περισσότερο
εκτεθειμένη στην αφομοίωση εφόσον τα λεξιλογικά της δάνεια προέρχονται από τις
λατινογενείς γλώσσες και όχι από τη νέα ελληνική. Ένα άλλο σημείο υπέρ της
αποκατάστασης μέσω της νέας ελληνικής είναι ότι τα ελληνικά στοιχεία, χάρη στα
γλωσσικά χαρακτηριστικά τους, είναι καταλληλότερα για λεξιλογική ένταξη στη
Griko από ό,τι τα ιταλικά και τα Σαλεντίνικα στοιχεία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή
λίγοι ομιλητές της Griko γνωρίζουν τη νέα ελληνική σε τέτοιο βαθμό ώστε να
συνδυάζουν και τις δύο γλώσσες.

Το μέλλον της Griko
Η αντιστροφή της

γλωσσικής μετατόπισης(reversing language shift) στη

Γκρετσία Σαλεντίνα
Στο τελευταίο τμήμα του άρθρου θα ασχοληθούμε με το θέμα της αντιστροφής της
γλωσσικής μετατόπισης στην Γκρετσία Σαλεντίνα (RLS: Reversing language shift),
με απώτερο στόχο να παρέχουμε συστάσεις ώστε να ληφθούν μέτρα για λογαριασμό
της Griko. Για το λόγο αυτό θα αναφερθώ κυρίως στην Κλίμακα σταδιακής
διαγενεακής φθοράς για απειλούμενες γλώσσες ( GIDS: Graded Intergenerational
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Disruption Scale) του Fishman (Fishman 2004: 427), προσπαθώντας να προσαρμόσω
αυτό το μοντέλο στην ιδιαίτερη περίπτωση των Griko.
Πριν μπω στην ουσία του θέματος, απαιτούνται ορισμένες προκαταρκτικές
παρατηρήσεις. Οποιοδήποτε πρόγραμμα RLS είναι καταδικασμένο να αποτύχει, εάν
δεν υποστηρίζεται από την θέληση της κοινότητας να διατηρήσει την προγονική της
γλώσσα. Όσον αφορά την περίπτωσή μας, η κοινότητα της Γκρετσίας, αν και θετικά
διακείμενη απέναντι στη μειονοτική γλώσσα, στερείται ακόμη ένα ισχυρό κίνητρο για
να επιστρέψει στην ομιλία της γλώσσας. Η προϋπόθεση για τη διάσωση της Griko
είναι η εμφάνιση της ταυτότητας των Griko μεταξύ των κατοίκων της περιοχής : οι
άνθρωποι πρέπει να μιλήσουν Griko, ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι ενσωματωμένοι
στην κοινότητα (Romano / Marra 2008: 88). Την παραπάνω λειτουργία
πραγματοποιεί σήμερα σε αντικατάσταση των Grico η Σαλεντίνικη διάλεκτος.
Η λειτουργία του GIDS είναι διττή, δεδομένου ότι αποτελεί ένα πλαίσιο που
αξιολογεί τη βιωσιμότητα(vitality) αλλά και το βαθμό που η γλώσσα απειλείται αλλά
και μας υπαγορεύει ταυτόχρονα να αναλάβουμε μια σειρά από μέτρα απαραίτητα
ώστε να βελτιώσουμε τη σημερινή κατάσταση της γλώσσας (Fishman 2004 : 426). Το
σχήμα που ακολουθεί (Fishman 2004: 427) εμφανίζει τα οκτώ στάδια της
αντιστροφής της γλωσσικής μετακίνησης . Διαβάστε ανάποδα, είναι ενδεικτικό της
σοβαρότητας της διαγενεακής μετατόπισης.

Η κλίμακα του Fishman GIDS
1. Χρήση της X(μειονοτικής γλώσσας) στις λειτουργίες της εκπαίδευσης ,στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, στη σφαίρα της εργασίας, στην κεντρική διοίκηση σε πολύ
υψηλά -εθνικής εμβέλειας- επίπεδα.
2. Χρήση της X(μειονοτικής γλώσσας) στα τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής
ενημέρωσης και στις τοπικές περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες
3. Χρήση της X (μειονοτικής γλώσσας) στην τοπική / περιφερειακή και εργασιακή
(εκτός γειτονιάς) σφαίρα, εκεί όπου υπάρχει επαφή μεταξύ των ομιλητών της
Χ(μειονοτικής) και των ομιλητών της Υ(γλώσσας της πλειοψηφίας)*

4α. Δημόσια σχολεία για τα παιδιά-ομιλητές της Χ (μειονοτικής γλώσσας), που να
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προσφέρουν κάποια διδασκαλία μέσω της X γλώσσας, αλλά ουσιαστικά υπό τον
έλεγχο αναλυτικού προγράμματος σπουδών γραμμένου στη γλώσσα Υ(γλώσσα της
πλειοψηφίας) και του Υ- γλωσσου εργασιακού προσωπικού.

4β. Σχολεία σε αντικατάσταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ουσιαστικά υπό
τον έλεγχο της Χ(μειονοτικής) γλώσσας και του Χ-γλωσσου προσωπικού
II. RLS-προσπάθειες για να ξεπεράσουμε τη διγλωσσία, μετά την επίτευξή της;

5. Σχολεία για την απόκτηση γραμματισμού στη Χ(μειονοτική) γλώσσα, για τoυς
μεγαλύτερους και/ ή για τους νεότερους ,αλλά όχι σε αντικατάσταση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

6. Η οργάνωση των προσπαθειών μετάδοσης της γλώσσας από γενιά σε γενιά(«
διαγενεακών») δημογραφικά επικεντρωμένων στο σπίτι-την οικογένεια- τη γειτονιά:
αποτελεί τη βάση για τη μετάδοση της Χ (μειονοτικής) μητρικής γλώσσας.

7. Η Χ(μειονοτική) γλώσσα χρησιμοποιείται από τα μέλη της κοινότητας που
ανήκουν στην παλιότερη γενιά (και έχουν περάσει το όριο ηλικίας για τεκνοποίηση)
για τις πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις.
8. Ανασύσταση της Χ(=μειονοτικής) γλώσσας και κατάκτηση της XSL(μειονοτικής
δεύτερης γλώσσας) από τους ενηλίκους.
Α. RLS για την επίτευξη της διγλωσσίας
* Y = γλώσσα της πλειοψηφίας, X = Μειονοτική γλώσσα XSL = Μειονοτική
Δεύτερη Γλώσσα.
Ο συγγραφέας του μοντέλου ορίζει ότι πριν από την ανάληψη μέτρων για
οποιαδήποτε

RLS

πρέπει

να

προηγηθεί

μια

ολοκληρωμένη

μελέτη

κοινωνιογλωσσολογικής θέσης της γλώσσας της μειονότητας (Fishman 2004: 426),
κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει για τη Griko και γι’ αυτό αποτελεί και την πλέον
επιτακτική προτεραιότητα. Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο θεωρείται απειλούμενη
γλώσσα, η Griko τοποθετεί τον εαυτό της στο τελευταίο στάδιο (8ο): η γλώσσα "έχει
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χάσει τους φυσικούς ομιλητές της σε τέτοιο βαθμό ώστε να πρέπει πρώτα να διδαχθεί
ως δεύτερη ξένη γλώσσα πριν την οποιαδήποτε κοινωνικο-λειτουργική επέκταση του
ρεπερτορίου της που ίσως διαβλέπουμε σ ΄αυτήν "(Fishman 2004: 427). Επιπλέον, η
γλώσσα Griko πρέπει να ανασυσταθεί ,αφού το λεξιλόγιο της είναι αρκετά ελλιπές
για να επιτρέψει σε κάποιον να εκφράσει τον εαυτό του πλήρως στο σύνολο των
καταστάσεων της σύγχρονης κοινωνίας.
Η ανασύσταση των Griko απαιτεί σε πρώτη φάση ,τη δημιουργία μιας Κοινής
Griko πέρα από τις διάφορες ποικιλίες των χωριών και την κωδικοποίηση ενός
ενιαίου συστήματος μετεγγραφής της γλώσσας, μέτρα ικανά να θέσουν τέλος στο
σημερινό κατακερματισμό. Η δημιουργία μιας γραπτής πρότυπης ποικιλίας (νόρμας)
πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις
ζωντανές (actual) τοπικές (parlances) διαλέκτους. Οι γλωσσολόγοι που θα αναλάβουν
το εγχείρημα , θα κληθούν να προχωρήσουν σε μια σειρά από επιλογές.
Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να παραμείνει το Λατινικό αλφάβητο,
δεδομένου ότι η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου θα δημιουργήσει

απόσταση

ανάμεσα στη γλώσσα και τους ομιλητές της και θα κάνει δυσκολότερη την εκμάθησή
της για τους μαθητές. Ως γλώσσα δανεισμού θα πρότεινα τη νέα ελληνική για
διάφορους λόγους: χάρη στην ομοιότητα των γλωσσικών χαρακτηριστικών της με τη
Griko, η νέα ελληνική είναι καταλληλότερη για ενσωμάτωση απ΄ό,τι οι λατινογενείς
γλώσσες. Η χρήση μιας τόσο οικείας γλώσσας δανεισμού κάνει τη διαδικασία της
ενσωμάτωσης να φαίνεται πιο φυσική, συνεπώς πιο δικαιολογημένη και αποδεκτή
από τους ίδιους τους ομιλητές.Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη νέα ελληνική μειώνεται
ο κίνδυνος αφομοίωσης των Griko στη γλώσσα δανεισμού. Στην πραγματικότητα,
ενώ μια σημαντική σε αριθμό, παρουσία ιταλικών και Σαλεντίνικων όρων θα
οδηγούσε τους ομιλητές να εναλάσσουν τον κώδικα από τη Griko στις γλώσσες που
κατέχουν σε υψηλό βαθμό, αυτό δεν θα συμβεί με τη νέα ελληνική η οποία είναι γι’
αυτούς μια ξένη γλώσσα.
Η μέθοδος που επινοήθηκε από το Fishman εφαρμόζεται από κάτω προς τα
επάνω, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην αποκατάσταση της χρήσης της γλώσσας μέσα
στην ομάδα της μειονότητας, ξεκινώντας όχι από τα επίσημα ιδρύματα και το χώρο
που είναι θεσμοθετημένος για τον σκοπό αυτό, αλλά μάλλον από την κοινότητα και
τον άτυπο χώρο. Πράγματι, ο σημαντικότερος ρόλος στη διαδικασία της RLS
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ανατίθεται στο δίκτυο σπίτι-οικογένεια-κοινότητα: σε αυτόν ακριβώς τον άτυπο
γλωσσικό τομέα θα πρέπει να βασίζεται η διαγενεακή μεταβίβαση της Χ(μειονοτικής)
μητρικής γλώσσας . Αναφερόμενοι στα οκτώ στάδια, το στάδιο 6 "μπορεί να
θεωρηθεί ως το δυναμικό υποστήριγμα ενός πεδίου δυνάμεων. Εάν δεν έχει
επιτευχθεί και δεν έχει διατηρηθεί δυναμικά το στάδιο 6, τότε οι προσπάθειες για
RLS που συγκεντρώνονται σε άλλα στάδια, θα είναι λιγότερο αποδοτικές ως προς τη
διαγενεακή συνέχιση της X(μειονοτικής) γλώσσας "(Fishman 2004: 428).
Η αποτυχία όλων των προσπαθειών που καταβάλλονται για λογαριασμό της
Griko μέχρι στιγμής φαίνεται να εδράζεται στην άρνηση αυτής της βασικής αρχής
που έχει επιβεβαιώσει ο Fishman, ότι, δηλαδή, το σπίτι και η κοινότητα αποτελούν
τους κεντρικούς άξονες της RLS. Αντίθετα, οι επίσημοι φορείς συγκέντρωναν πάντα
τις ενέργειές τους στα τελευταία τέσσερα στάδια (4 προς 1), παραμελώντας τα
τέσσερα πρώτα που αποτελούν το κάτω μέρος της διαδικασίας. Ο διαβόητος Νόμος
482 αντιπροσωπεύει το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ατελούς μειονοτικής γλωσσικής
πολιτικής , στο μέτρο που αυτοπεριορίζεται στη διεκδίκηση γλωσσικών δικαιωμάτων
τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στη Γκρετσία , κανείς σχεδόν δεν
μπορεί να ασκήσει. Προφανώς διαφεύγει από την προσοχή του νομοθέτη το γεγονός
ότι δεν αρκεί η απλή επιβολή των γλωσσικών δικαιωμάτων για να εξαπλωθεί ή να
διαφυλαχθεί μια γλώσσα.
Ένα σοβαρό λάθος που συχνά διαπράττουν οι μειονοτικές γλωσσικές πολιτικές των
κυβερνήσεων, είναι ότι αναθέτουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την προώθηση των
απειλούμενων γλωσσών, στο εκπαιδευτικό σύστημα . Με αυτόν τον τρόπο το σχολείο
υποκαθιστά το σπίτι και την κοινότητα σαν να είναι αυτό ο κύριος καταλύτης της
μεταβίβασης της γλώσσας. Παρόμοια, ο Fishman αναφέρει ότι η «διαγενεακή
μεταβίβαση της μητρικής γλώσσας είναι συνάρτηση της οικειότητας των σχέσεων
κατά την παιδική ηλικία, και του αυθορμητισμού που χαρακτηρίζει τη ζωή του
σπιτιού ,της οικογένειας , της γειτονιάς.» (Fishman 2004: 431), επομένως ,τα σχολεία
δεν μπορεί να εκπληρώσουν το καθήκον να μεταβιβάσουν μια φυσική μητρική
γλώσσα. .
Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρουσία της μειονοτικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό
σύστημα δεν έχει νόημα: το ενδιαφέρον του σχολείου για τη μειονοτική γλώσσα είναι
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σημαντικό για την ενίσχυση του κύρους της γλώσσας στα μάτια των ομιλητών
(Kaufmann 2006: 2438).
Χωρίς αμφιβολία ο πυρήνας του RLS βρίσκεται στη "ζωή στο σπίτι, την
οικογένεια, τη γειτονιά". Παρ 'όλα αυτά, Fishman (2004: 431) είναι ο πρώτος που
αναρωτιέται «αν η υλοποίηση και η διατήρηση του σταδίου 6 ( με ασθενείς τις RLS
κινήσεις ) επηρεάζεται καθόλου από τον επίσημο προγραμματισμό ".
Κατά την άποψή μου, μια απευθείας εφαρμογή της GIDS δεν μπορεί να
επιτύχει τη διάσωση της Griko. Αυτή η γλώσσα βρίσκεται πράγματι σε ένα τόσο
αδύναμο σημείο που να μην μπορεί να ξεκινήσει μέσα από τις οικογένειες, χωρίς την
ταυτόχρονη θεσμοθέτησή της. Στη Γκρετσία Σαλεντίνα ,η από τα κάτω προς τα πάνω
προσέγγιση πρέπει να συνδυάζεται με την αντίστοιχή της από πάνω προς τα κάτω. Το
κράτος και οι τοπικές αρχές πρέπει να προσπαθήσουν να εμπλέξουν την κοινότητα
στη διαδικασία της RLS, να μετατρέψουν τους ανθρώπους σε πρωταγωνιστές για την
διαφύλαξη της δικής τους γλώσσας. Μια καλή διάταξη θα μπορούσε να συνίσταται
στην παροχή οικονομικών κινήτρων στις οικογένειες που μιλούν Grigo και που
φροντίζουν να περάσει η προγονική τους γλώσσα στα παιδιά.
Η αναζωογόνηση της γλώσσας της μειονότητας στο εσωτερικό της
Κοινότητας πρέπει να ενισχυθεί μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος του οποίου ο
ρόλος και οι στρατηγικές οφείλουν να αναθεωρηθούν. Σχολείο και κοινότητα πρέπει
να είναι πάντα συνδεδεμένες και να συνεργάζονται στενά , προκειμένου να
προωθηθεί η γλώσσα της μειονότητας με επιτυχία. Το σχολείο από τη μεριά του
πρέπει να διδάξει τη μειονοτική γλώσσα με τέτοιο τρόπο, ώστε η τελευταία να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ενεργά έξω από τους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας » και να
επιστρέψει πίσω στην κοινότητα. Μόνο η σταθεροποίηση μιας τέτοιας συνεργασίας
"επιτρέπει στην απειλούμενη γλώσσα να γίνει η πρώτη γλώσσα της νέας γενιάς και
δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να αποτελεί για τα παιδιά, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας όχι απλά σε μόνιμη βάση, αλλά «διαγενεακά»
(intergenerationally). (ibid. 15).

299

Τελικές προτάσεις και παρατηρήσεις
Κλείνοντας την εργασία, θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες συστάσεις ειδικά για τις
προσπάθειες της RLS για τη Γκρετσία Σαλεντίνα. Πρώτον, η αναθεώρηση του
εθνικού δικαίου ή και η έκδοση ενός περιφερειακού νόμου για την προστασία των
μειονοτικών γλωσσών είναι απαραίτητη. Η νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη την
τρέχουσα κατάσταση και τις πραγματικές ανάγκες της μειονότητας των Griko και να
διαθέσει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό. Ο κύριος στόχος των επίσημων φορέων
σε κάθε επίπεδο πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της δέσμευσης των ανθρώπων να
διατηρήσουν τη μειονοτική γλώσσα τους. Αυτό μπορεί να γίνει αν επικαλεστούν την
εμφάνιση μιας ταυτότητας Griko που να βασίζεται στην μοναδικότητα της γλώσσας
Griko. Η ανασύσταση της γλώσσας θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
βελτιώσει το γόητρο της Griko και την καταλληλότητά της στη σύγχρονη κοινωνία. Η
πρότυπη γραπτή γλωσσική ποικιλία που δημιουργήθηκε δεν πρέπει να εκλαμβάνεται
ως ξένη από τους φυσικούς ομιλητές.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, απαιτούνται ποικίλες βελτιώσεις.
Πρώτον, πρέπει να εφαρμοστεί μια επιστημονική μέθοδος και το κατάλληλοδιδακτικό
υλικό για τη διδασκαλία της Griko. Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε
μεγάλη κλίμακα μαθήματα Griko για τους ενήλικες. Η μελέτη των Griko επιβάλλεται
να είναι συνεχής και εντατική καθ 'όλη τη σχολική περίοδο, από το νηπιαγωγείο έως
το λύκειο, για όλα τα παιδιά της Γκρετσίας.
Το νηπιαγωγείο οφείλει να χρησιμοποιεί τα Griko ως γλώσσα διδασκαλίας,
αξιοποιώντας επίσης τον μεγάλο αριθμό από παιχνίδια, ιστορίες, νανουρίσματα και
παιδικά ποιήματα της παράδοσης Griko. Μια τέτοια χρήση των Griko στην πρώτη
βρεφική ηλικία, δεν θα απαιτούσε μια υψηλή γνώση της γλώσσας και ίσως και οι
γονείς να ήταν σε θέση να μιλήσουν λίγα Griko με τα παιδιά τους στο σπίτι.
Η μελέτη των Griko θα πρέπει να συνεχιστεί στα δημοτικά σχολεία, είτε ως μέσο
διδασκαλίας που εναλλάσσεται με τα ιταλικά είτε ως αυτόνομο αντικείμενο που να
καλύπτει ,όμως, ένα σημαντικό αριθμό ωρών. Τα μαθήματα θα πρέπει να
επικεντρωθούν στην ενεργό χρήση της γλώσσας μέσα από καταστάσεις εμβύθισης
στη γλώσσα. Η συμμετοχή των ηλικιωμένων ικανών ομιλητών κατά κατηγορίες θα
ήταν μια ευπρόσδεκτη συμβολή και θα αντιστάθμιζε την έλλειψη ευχέρειας των
δασκάλων στη γλώσσα. Όσο για τα τελευταία που αναφέρθηκαν, οι δάσκαλοι θα
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πρέπει να εκπαιδεύονται μέσα από ειδικά πανεπιστημιακά μαθήματα, για να διδάξουν
Griko καθώς και να αναβαθμίζουν και να ανανεώνουν συχνά τις δεξιότητές τους. .
Στο σχολείο της μέσης εκπαίδευσης, η διδασκαλία της Griko μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσα από μια συγκριτική μέθοδο με την νέα ελληνική . Η εκμάθηση
της νέας ελληνικής θα μπορούσε να προσφέρει και στους δυο ένα πρόσθετο κίνητρο
για να σπουδάσουν τη grico, αλλά και να τους παρέχει επίσης μια ξένη γλώσσα για να
τη χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Το Γυμνάσιο που είναι εξειδικευμένο στις κλασικές
σπουδές του Salento θα μπορούσε να συνδυάσει τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής με
τη μελέτη της Grico.
Ως βασική αρχή, επιβάλλεται να διδάσκεται η μειονοτική γλώσσα σε
συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε σχολικής βαθμίδας προκειμένου
να διατηρεί υψηλή την ενεργοποίηση των κινήτρων τους. Επιπλέον, η λαογραφία δεν
θα έπρεπε να αποτελεί τον τελικό σκοπό της εκπαίδευσης, παρά το μέσον για την
πρόσβαση στη γλώσσα.
Θα ήταν επιθυμητό να συμμετέχει ο ακαδημαϊκός κόσμος και ειδικότερα το
πανεπιστήμιο του Salento στις προσπάθειες για RLS, παρέχοντας την απαιτούμενη
πείρα, εκπαιδεύοντας τους δασκάλους και πάνω απ΄ όλα προωθώντας την έρευνα σ’
αυτόν τον τομέα.
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Περίληψη
Με την εισήγηση αυτή θα ήθελα να παρουσιάσω το Katipunan Philippines Cultural
Academy (kaphilca), το Φιλιππινέζικο σχολείο της Αθήνας, όπου η ζωή
διαδραματίζεται σε τρεις ή και περισσότερες γλώσσες. Η εισήγηση κινείται πάνω σε
τρεις άξονες. Αρχικά παρουσιάζεται η κοινότητα των Φιλιππινέζων στην Αθήνα και
γενικότερα στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ύπαρξη του συγκεκριμένου σχολείου.
Σε δεύτερο πλάνο το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από την ύπαρξη ξένων
σχολείων στον ελληνικό χώρο και το τι εξυπηρετούν. Στο τρίτο μέρος προβάλλονται
οι επιλογές του Φιλιππινέζικου Εκπαιδευτικού Φορέα σε συνδυασμό με μια κριτική
του φαινόμενου της επίσημης διγλωσσίας.
Abstract
In this paper I would like to present the Katipunan Philippines Cultural Academy
(kaphilca), the Philippine School of Athens where life takes place in three or more
languages. The paper moves on three axes. Initially, the Filipino community in Athens
and Greece in general coupled with the existence of the school. In the background the
interest revolves around the existence of foreign schools in the Greek area and what
they serve. In the third part of running options Philippine Educational Institution in
conjunction with a review of the phenomenon of official bilingualism.
Ι. Η φιλιππινέζικη κοινότητα στην Ελλάδα
Η δικτατορία του Μάρκος υπήρξε σημαντικός παράγοντας μετανάστευσης των
Φιλιππινέζων σε όλον τον κόσμο. Η περίοδος Μάρκος καταδεικνύει την καταστροφή
της οικονομίας, τεράστιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξάπλωση
της ένδειας στην πλειοψηφία του λαού. Δημιουργήθηκε έτσι μια κυβερνητική
πολιτική εξαγωγής του εργατικού δυναμικού σε όλον τον κόσμο. Η Ελλάδα έγινε μια
από τις χώρες προορισμού και αποδοχής Φιλιππινέζων μεταναστών, κυρίως
γυναικών. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’70, άρχισε το πρώτο κύμα
μετανάστευσης προς την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κύμα ήρθε το 1980 και συνεχίστηκε
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μετά από την πτώση της δικτατορίας το 1986. Οι Φιλιππινέζοι μετανάστες έχουν μια
σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες
μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Ήταν η πρώτη ξένη κοινότητα που τόλμησε
την αναγκαία δημιουργία οργανώσεων αλληλοβοήθειας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το 1996, οι καταγεγραμμένοι Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα ήταν
6.465. Η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν γυναίκες, έχουν άδεια παραμονής και
είναι εγγεγραμμένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Υπολογίστηκε επίσης ο
αριθμός των Φιλιππινέζων ναυτεργατών σε πλοία ελληνικών συμφερόντων στις
40.000. Άλλες έρευνες, πιο πρόσφατες, κάνουν λόγο για πενταψήφιο αριθμό
μεταναστών, των οποίων βέβαια το status δεν είναι πάντα νόμιμο.
Πρόκειται για τους μετανάστες με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο στον
ελληνικό χώρο. Πάνω από τους μισούς, έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
κάποιοι και μεταπτυχιακά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει ολοκληρώσει τη
βασική εκπαίδευση. Και για μην αφήνουμε περιθώρια αμφισβήτησης αυτών των
τίτλων, όπως συχνά συμβαίνει σε περιπτώσεις τίτλων άλλων εθνοτήτων, ανήκουν
στους πλέον μορφωμένους πληθυσμούς της Ασίας με πανεπιστημιακή παράδοση από
το 1590. Επίσης πρώτοι καθιέρωσαν εκσυγχρονισμένο σύστημα δημόσιας
εκπαίδευσης στην ασιατική ήπειρο.
Η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η γεωργία και οι κατασκευές είναι οι
τομείς στους οποίους απασχολείται το 12,3 % της κοινότητας στην Ελλάδα. Οι
υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και κατά κανόνα στην
οικιακή εργασία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο όρος «Φιλιππινέζα» τείνει να
προσδιορίζει την οικιακή βοηθό και όχι αποκλειστικά την καταγόμενη από τη
συγκεκριμένη χώρα. Επίσης σε λεξικό του 1998 το λήμμα Φιλιππινέζα είχε ως ορισμό
την οικιακή βοηθό, με αποτέλεσμα την αγανάκτηση των Φιλιππινέζων εργαζομένων
(σύμφωνα με την Kyodo News International, Inc. copyright 1998) και την
επανέκδοση του λεξικού χωρίς αυτήν την εξήγηση.
Η πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Αθήνα, εποπτεύει 38 συλλόγους
κοινωνικού,

πολιτιστικού

και

φιλανθρωπικού

χαρακτήρα,

αθλητικούς

και

θρησκευτικούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κοινωνική τους αυτή δραστηριότητα δεν
περιορίζεται στην ελληνική πρωτεύουσα καθώς υπάρχουν σύλλογοι στην Κρήτη, τη
Ρόδο και την Κέρκυρα. Στόχος τους είναι η διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
των Φιλιππινέζων και η διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η εκμάθηση της
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μητρικής γλώσσας και της ιστορίας της χώρας τους καθώς και των ανθρώπινων και
πολιτιστικών αξιών. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για την ανάπτυξη δεσμών
φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς Ελλάδας και Φιλιππίνων, την
υποστήριξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και την ευημερία των
Φιλιππινέζων εργαζομένων μεταναστών. Σε αυτή την κατεύθυνση επισημαίνεται η
σύνδεση και η συνεργασία των εργαζόμενων με τις οργανώσεις των Ελλήνων
εργαζόμενων και των άλλων μεταναστών στην Ελλάδα. Το Κέντρο στήριξης
Φιλιππινέζων

εργαζομένων

(F.W.S.C.)

στην

Αθήνα

παρέχει

προγράμματα

συμβουλευτικής στους εγγεγραμμένους, βοηθά εκείνους που επιθυμούν να
νομιμοποιήσουν το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα και στηρίζει όσους έχουν
ανάγκη ιατρικής βοήθειας, νομικής υποστήριξης και κοινωνικής δικτύωσης.
Διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης, όπως εκμάθηση υπολογιστών και ελληνικής
γλώσσας. Τέλος, επιχορηγεί αθλητικές δραστηριότητες και αναλαμβάνει τη
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.
ΙΙ. Το σχολείο KAPHILCA
Το Katipunan Philippines Cultural Academy (KAPHILCA) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
Σεπτέμβριο του 1997. Πρόκειται για ίδρυμα που λειτουργεί στην Αθήνα, στην
περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου είναι συγκεντρωμένοι και οι περισσότεροι
Φιλιππινέζοι. Πρόκειται για ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο
αναγνωρίστηκε από τον εκπαιδευτικό φορέα των Φιλιππίνων 2 χρόνια αργότερα και
από το ΥΠΔΒΜΘ το Νοέμβριο του 2006. Είναι το μοναδικό φιλιππινέζικο σχολείο
στην Ευρώπη με αυτήν την διπλή διάσταση. Οι πρώτοι απόφοιτοι του Δημοτικού
σχολείου πήραν το πτυχίο τους το 2003. Σήμερα το μαθητικό δυναμικό υπολογίζεται
ότι ανέρχεται σε 185 μαθητές. Το εκπαιδευτικό δυναμικό αριθμεί 9 επαγγελματίες και
υπάρχουν 2 φροντιστές. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο καθημερινά από τις 8 ως
τις 5 και ποτέ δε φεύγουν από αυτό αν δεν το τακτοποιήσουν.
Στόχος του εθνικού αυτού σχολείου είναι να ενδυναμώσει τους δεσμούς των
μαθητών που ταξίδεψαν ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα με τη χώρα καταγωγής τους, να
καλλιεργήσει τις ικανότητές τους και να τους προσφέρει τη δυνατότητα μόρφωσης
υψηλού επιπέδου, η οποία να τους επιτρέπει την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια της
χώρας τους και να τους προετοιμάζει για σταδιοδρομίες οι οποίες να αναδεικνύουν τη
φιλιππινέζικη ταυτότητά τους και τον πολιτισμό τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η
εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές προσβλέπει στη δυνατότητα άμεσης
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ενσωμάτωσης των μαθητών στο εκπαιδευτικό τους σύστημα σε περίπτωση
επαναπατρισμού τους.
Πέρα από το αμιγές εκπαιδευτικό τμήμα, το σχολείο δραστηριοποιείται στο
χώρο του αθλητισμού με ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ και πινγκ-πονγκ , οι οποίες παίρνουν
μέρος σε τοπικές διοργανώσεις. Η χορωδία του σχολείου Tinig Kabataan δίνει
παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία. Επίσης συχνά συνοδεύεται από το χορευτικό
συγκρότημα του σχολείου.
Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, θεσμοθετήθηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό
προγράμματα υποτροφιών που αποδίδονται με κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια
για τέσσερα χρόνια. Παράλληλα υπάρχουν χορηγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται κάθε
χρόνο να καλύψουν πρόσθετες υποτροφίες. Ο θεσμός αυτός ενισχύει την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στο μηχανισμό του σχολείου οι γονείς των μαθητών και
προτιμούν το συγκεκριμένο από άλλα τα οποία όμως λειτουργούν με το καθεστώς
συλλόγου για το ελληνικό κράτος
Το σχολείο ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του φορέα Εκπαίδευσης των
Φιλιππίνων. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 3794/2009 και σχετική εγκύκλιο του
ΥΠΔΒΜΘ «τα ξένα σχολεία οφείλουν να πραγματοποιούν 5 ώρες μάθημα ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού την εβδομάδα». Με αυτόν τον τρόπο το κράτος επιχειρεί να
διασφαλίσει το σεβασμό απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας
υποδοχής και οι αλλοεθνείς μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την
επικοινωνία τους με τα παιδιά της γειτονιάς τους, ερχόμενοι σε επαφή με την
ακαδημαϊκή μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιείται.
ΙΙΙ. Τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα αρχεία του τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων του ΥΠΔΒΜΘ στην Ελλάδα λειτουργούν 26 ξένα σχολεία με νόμιμη άδεια,
εκ των οποίων 4 με διακρατικές συμφωνίες και τα υπόλοιπα με προσωρινές άδειες
λειτουργίας, οι οποίες ανανεώνονται ετησίως. Λειτουργούν σε τρεις μεγάλες πόλεις:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Τα 4 που λειτουργούν με διακρατικές συμφωνίες είναι η Γερμανική Σχολή
Αθήνας, αυτή της Θεσσαλονίκης, Ιταλική Σχολή (Αθήνα) και η Ελληνογαλλική
Σχολή Αγίας Παρασκευής Eugène Delacroix (Αθήνα).
Από αυτά της δεύτερης κατηγορίας, τα 8 είναι καθολικά ελληνογαλλικά
σχολεία τα οποία έχουν ιδρυθεί από τάγματα καθολικών μοναχών και λειτουργούσαν
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από το 19ο αιώνα σε περιοχές της Ελλάδας, όπου το καθολικό στοιχείο σημείωνε και
σημειώνει ισχυρή παρουσία. Υπάρχουν 2 σχολεία τα οποία λειτουργούν στο χώρο της
Πρεσβείας των χωρών τους στην Αθήνα (Λιβυκό, Ιρανικό) και άλλα δύο τα οποία
λειτουργούν υπό την εποπτεία της Πρεσβείας τους (Πολωνικό Σχολείο «Zygmount
Mineiko» και Φιλιππινέζικο Σχολείο «Kaphilca»).
Τα υπόλοιπα της λίστας είναι κλασικά ιδιωτικά σχολεία, με εξαίρεση αυτό της
Λάρισας το οποίο λειτουργεί ως ιδιωτικό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ και
ΝΑΤΟ, με ιδρυτές αλλοδαπούς. Αυτά ακολουθούν κατά κανόνα Αμερικάνικο ή
Βρετανικό πρόγραμμα σπουδών. Ουσιαστικά η ύπαρξη εθνικών σχολείων εξηγείται
από την ανάγκη διατήρησης και εξασφάλισης της καλλιέργειας μιας συγκεκριμένης
γλώσσας και κουλτούρας που διαφέρει από την κυρίαρχη.
IV. Οι Φιλιππίνες και το γλωσσικό θέμα
Οι Φιλιππίνες, Pilipinas, ένα σύμπλεγμα 7.107 νησιών στη Νοτιοανατολική Ασία.
Αριθμεί περίπου 92 εκατομμύρια κατοίκους, γεγονός που την κατατάσσει στη 12η
θέση των πυκνοκατοικημένων χωρών. Υπολογίζεται ότι 11 εκατομμύρια Φιλιππινέζοι
ζουν στο εξωτερικό.
Οι κάτοικοι έχουν πολυεθνική καταγωγή. Στην προϊστορική εποχή η φυλή
νεγκρίτο (αυστρομαλαισιανής καταγωγής) κατοικούσε στην περιοχή. Ακολούθησαν
διαδοχικά κύματα εποικισμού από αυστρανήσιους πληθυσμούς που προέρχονταν από
αυτόχθονες της Ταϊβάν, από τους οποίους κατάγεται η πλειονότητα. Οι Φιλιππίνες
είχαν πολιτιστικούς δεσμούς με τη Μαλαισία, την Ινδονησία και την Ινδία από την
αρχαιότητα.
Είχαν συνάψει εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και την Ιαπωνία ήδη από τον 9ο
αιώνα. Το Ισλάμ έφτασε στις Φιλιππίνες από εμπόρους και προσηλυτιστές από τη
Μαλαισία και την Ινδονησία. Οι τοπικοί πληθυσμοί που ασπάστηκαν το Ισλάμ
δημιούργησαν μουσουλμανικές κοινότητες. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε η
αυτόνομη περιοχή του Μιντανάο, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της χώρας.
Σήμερα

υπάρχουν

μειονότητες

κινεζικής,

ισπανικής,

βρετανικής,

αμερικάνικης, ινδικής, κορεάτικης, αραβικής και ινδονησιακής καταγωγής. Η χώρα
ήταν παλαιότερα αποικία της Ισπανίας(από το 1521) και των ΗΠΑ (από το 1898). Οι
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στενοί δεσμοί που διατηρεί με τη Δύση διαφαίνονται από το γεγονός ότι επίσημη
θρησκεία του κράτους είναι ο ρωμαιοκαθολικισμός.
Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1987, επίσημες γλώσσες της χώρας είναι τα
αγγλικά και τα Φιλιππινέζικα (Φιλιπίνο). Πρόκειται για τυποποιημένη διάλεκτο
Tagalong, μιας de facto ποικιλίας της πρωτεύουσας Μανίλα και άλλων αστικών
περιοχών. Και οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται σε τομείς, όπως η διοίκηση και η
εκπαίδευση, ο τύπος και η ενημέρωση καθώς και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το
ίδιο σύνταγμα αποδέχεται 7 τοπικές γλώσσες και 2 χαρακτηρισμένες ως βοηθητικές.
Επίσης δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται σε εθελοντική και εναλλακτική
βάση τα Αραβικά και τα Ισπανικά.
Γνωρίζουμε ότι οι επιδρομές, οι πόλεμοι και οι κατακτήσεις, οι μαζικές
μεταφορές πληθυσμών, η αποικιοκρατία, η πολιτική ένωση κρατών, ο καταμερισμός
των παλαιών αυτοκρατοριών εξηγούν το φαινόμενο της πολυγλωσσίας σε έναν τόπο.
Εθνολογικές μελέτες έχουν καταγράψει 175 ξεχωριστές γλώσσες από τις οποίες 171
καταγράφουν ομιλητές. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Filipino είναι μητρική γλώσσα
μόλις του 26% του πληθυσμού ενώ τα ¾ του συνόλου την καταλαβαίνουν. Το 80%
των Pilipinos τη διδάσκεται.
Το 80% των κατοίκων διδάσκεται και τις δύο γλώσσες. Όσον αφορά τα
αγγλικά, τη μητρική γλώσσα της αμερικανικής κοινότητας, περισσότεροι από το 50%
των κατοίκων επικοινωνούν σε αυτή. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει έχει να
κάνει με την ουσία της αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιείται. Ποια Αγγλικά,
λοιπόν μιλούν οι Φιλιππινέζοι; Σίγουρα έχουν τοπικό χρώμα. Διακρίνονται σε taglish
(tagalong με έντονες αγγλικές επιρροές), η οποία είναι κοινή σε πολλές περιοχές και
Englod/ Enggalog (αγγλικά με έντονη παρουσία της tagalong). Τα ισπανικά επίσης,
επίσημη γλώσσα για 3 αιώνες περιορίζεται στο 1% των ομιλητών που ανήκουν κατά
κανόνα στην υψηλή κοινωνία.
Τα αγγλικά δείχνουν να λειτουργούν ως κυρίαρχη γλώσσα αφού οι
διοικητικές δομές της κοινωνίας λειτουργούν με βάση αυτά. Συγκεκριμένα στη
δικαιοσύνη, σε περίπτωση παρερμηνείας αποφάσεων η αγγλική εκδοχή υπερισχύει.
Οι αποφάσεις συντάσσονται πάντα στα αγγλικά και συχνά στα Filipino. Οι
ετυμηγορία των δικαστών εκφέρεται στα αγγλικά ακόμη και στις κατώτερες
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δικαστικές βαθμίδες. Μπορούν βέβαια να τα μεταφράσουν στα φιλιπίνο ή σε άλλες
τοπικές γλώσσες.
Στη διοίκηση, ορισμένοι φορείς συντάσσουν αποφάσεις μόνο στα αγγλικά.
Κάποιοι άλλοι και στις 2 γλώσσες. Σχετικά με την εκπαίδευση, αυτή παρέχεται στα
αγγλικά και τα φιλιπίνο για την πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού. Οι τοπικές
γλώσσες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή, δίνοντας έτσι ‘έμφαση
στη διευκόλυνση της ένταξης των νηπίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ισπανική
λειτουργεί ως δεύτερη γλώσσα και διδάσκεται προαιρετικά. Τα αραβικά διδάσκονται
σε σχολεία της μουσουλμανικής κοινότητας. Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κατά
κανόνα αγγλόφωνη ενώ υπάρχουν και ισπανόφωνα ιδρύματα υπό την αιγίδα της
καθολικής εκκλησίας.
Η αποικιοκρατική αγγλική γλώσσα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τα
προνόμια σε πολιτικό επίπεδο, λόγω της στενής σχέσης με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για
συμμαχικές χώρες με άρρηκτους πολυεπίπεδους δεσμούς. Προκαλεί ενδιαφέρον το
γεγονός ότι μισός αιώνας αμερικανικού εποικισμού κατάφερε να εξαλείψει τρεις
αιώνες ισπανικής αποικιοκρατίας. Παρατηρείται λοιπόν, μια μεθόδευση της διάδοσης
της αγγλικής γλώσσας λόγω του ενοποιητικού της χαρακτήρα και θα μπορούσαμε να
κάνουμε λόγο για μια γλωσσική πολιτική παρόμοια από πολλές απόψεις με εκείνη
πολλών γαλλόφωνων χωρών της Αφρικής. Επιπλέον, φαίνεται ότι η πλειοψηφία του
πληθυσμού της χώρας αποδέχεται την κατάσταση. Για τους περισσότερους
ανθρώπους, οι τοπικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή,
βοηθούν να εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο χρώμα για να εμπλουτίσουν την επίσημη
Filipino.
V. Η επίσημη διγλωσσία
Μες αριθμητικούς όρους περίπου το 20% των κρατών επιλέγουν την επίσημη
διγλωσσία σε συνδυασμό με τη στρατηγική της πολυγλωσσίας. Πρόκειται για μια
στρατηγική ουσιαστικά ρεαλιστική. Δε χρειάζεται βέβαια να τονίσουμε ότι ακόμη και
τα μονόγλωσσα κράτη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 2 ή περισσότερες
ξένες γλώσσες λόγω αναγκών που συνδέονται με την επικοινωνία, την οικονομία, την
πολιτική και γενικότερα την κοινωνία. Η πολιτική της στρατηγικής πολυγλωσσίας,
θεωρεί μια δεδομένη γλώσσα συμπληρωματική σε μια άλλη και προσπαθεί να
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εκμεταλλευτεί με θετικό τρόπο όλους τους γλωσσικούς πόρους της χώρας. Μπορεί να
εφαρμοστεί σε πολυεθνικά/ πολύγλωσσα κράτη καθώς και σε αυτά που μέσω των
συνόρων τους έρχονται σε επαφή με πολύγλωσσους πληθυσμούς.
Ο ιδιαίτερα σημαντικός προβληματισμός που γεννάται εξετάζει το ποσοστό
αντίστασης των χωρών με επίσημη διγλωσσία στο παρατηρούμενο φαινόμενο της
γλωσσοφαγίας, για το οποίο μιλά ο Calvet (2006), καθώς και τη δυνατότητά τους να
αποφύγουν την ανισότητα της μεταχείρισης των γλωσσών. Πρόκειται για
γενναιοδωρία; Ο Calvet δηλώνει πως πρωταρχικός στόχος παραμένει η εξασφάλιση
της κοινωνικής ειρήνης. Η διατήρηση πολιτικής ενότητας στους κόλπους μιας
πολυγλωσσικής πραγματικότητας η οποία θα έπρεπε να συνεπάγεται και διατήρηση
μιας εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, όταν γίνεται λόγος για κράτη τα οποία πρόσφατα
απέκτησαν την ανεξαρτησία τους (πέτυχαν την ανεξαρτησία τους από τις ΗΠΑ το
1946) είθισται η απόδοση μιας συμβολικής γλώσσας, αυτής της οικονομικής
ανάπτυξης.
Τα

κράτη

που

αποφασίζουν

να

υιοθετήσουν

επίσημη

διγλωσσία

ενδιαφέρονται πρωτίστως για την αποφυγή ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ του
κυρίαρχου στοιχείου και της μειοψηφίας, ειδικά αν αυτή αποτελεί μια κρίσιμη μάζα.
Με άλλα λόγια, τα κράτη θέλουν να εξασφαλίσουν την κοινωνική ειρήνη. Συνήθως
δεν υπάρχουν πολλές επιλογές: Η θεσμοθετημένη διγλωσσία επιβάλλεται με στόχο τη
διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας και της εθνικής ενότητας.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των γλωσσικών ποικιλιών με μικρή ή πολύ μικρή
εξάπλωση, η διατήρηση όλων των γλωσσών μέσα από την επισημοποίηση και την
καθιέρωση της αρχής της εδαφικότητας δεν είναι μόνο δύσκολη υπόθεση (στην
περίπτωση των ιδιωμάτων πολύ δύσκολη ) αλλά και μη ρεαλιστική (υπό το πρίσμα
της ολοένα και συχνότερης μετανάστευσης ). Αντίθετα, η διατήρηση της γλωσσικής
πολυμορφίας δεν είναι μόνο επιθυμητή, από την άποψη των απειλούμενων γλωσσών,
αλλά και ιδιαίτερα αναγκαία. Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η καταστροφή της
βιοποικιλότητας έτσι και η γλωσσική ομογενοποίηση και η απώλεια των μειονοτικών
γλωσσών, έχουν απρόβλεπτες και αρνητικές συνέπειες για την ανθρωπότητα
(Mühlhäusler, 1994, 142).
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Ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» και η Διδασκαλία της
Αλβανικής Γλώσσας σε παιδιά μεταναστών
Βαλμπόνα Χυστούνα
Φιλόλογος Αλβανικής φιλολογίας
Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα

Μετά το άνοιγμα των συνόρων της Αλβανίας το ’90, χιλιάδες Αλβανοί εισήλθαμε
στην Ελλάδα ως μετανάστες, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για μια
καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας. Κανείς όμως δεν είχε υπολογίσει ότι θα
χάναμε το δικαίωμα στη μητρική μας γλώσσα.
Για αυτό, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών Νομού
Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν το 2001 μαθήματα αλβανικής γλώσσας σε παιδιά
μεταναστών.Από το 2004 μέχρι σήμερα αυτά τα μαθήματα διοργανώνονται από το
Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή η πρωτοβουλία είχε τη στήριξη της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας
Θεσσαλονίκης, της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ και της Παιδαγωγικής
Σχολής του ΑΠΘ, όπου από το 2006 φιλοξενούνται τα μαθήματα αυτά (κάθε
Κυριακή 11.30 – 12.30). Έτσι, λοιπόν, σήμερα, σε αυτήν την αίθουσα, νιώθω σαν στο
σπίτι μου… είναι ο χώρος που αγκαλιάζει τις προσπάθειές μας δημιουργώντας
κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας της Αλβανικής Γλώσσας στα παιδιά μας.
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Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την
ένταξη της Αλβανικής γλώσσας στο ισχύον πρόγραμμα των Ελληνικών σχολείων,
μιας και αποτελεί τη μητρική γλώσσα του μεγαλύτερου μαθητικού πληθυσμού μη
ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα.
Διδάσκοντας εδώ και 10 χρόνια αλβανικά σε παιδιά μεταναστών κατάλαβα
από τα ίδια τα παιδιά, ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μιας ισχυρής και
υγιούς ατομικής ταυτότητας. Αυτό προσπαθεί να κρατήσει και να διατηρήσει ο
Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα όλα αυτά τα χρόνια: την ανάγκη
και το δικαίωμα των παιδιών στην εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας,
διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τις αξίες του αλβανικού πολιτισμού και φυσικά τη
διγλωσσία τους.
Καλές πρακτικές
Φέτος ο Σύλλογος λειτουργεί 6 τμήματα διδασκαλίας σε μαθητές διαφόρων επιπέδων
γνώσης της

αλβανικής. Οι έξι εθελοντές

εκπαιδευτικοί είναι

πτυχιούχοι

Παιδαγωγικών και Φιλολογικών σχολών (τμήμα Αλβανικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας) από διάφορα Αλβανικά Πανεπιστήμια. Ωστόσο, κανένας/καμία από
εμάς τους έξι δεν είναι ειδική/ός σε θέματα διδασκαλίας σε δίγλωσσα παιδιά ή σε
ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση της αλβανικής ως δεύτερη γλώσσα.
Προσπαθούμε, παρόλα αυτά, να συνδυάζουμε τις σπουδές μας ως δάσκαλοι και
καθηγητές της Αλβανικής Γλώσσας, με το Αλβανικό σύστημα εκπαίδευσης, με την
εμπειρία μας ως μετανάστες/ριες - γονείς αλλά και με τις ανάγκες των παιδιών μας
για την εκμάθηση της αλβανικής. Ακριβώς αυτήν την εμπειρία μας θέλω να
μεταφέρω σήμερα εδώ… είμαστε υπερήφανοι για το σοβαρό έργο που προσφέρει ο
Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα στη (δωρεάν) διδασκαλία της
αλβανικής γλώσσας επί σειρά ετών.
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Αξίζουν επιβράβευση τα έργα των μαθητών - η θέληση τους στο να
καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να μάθουν σωστά αλβανικά,
παρακολουθώντας συστηματικά τα μαθήματα και εντάσσοντάς τα προσεκτικά στο
βαρύ πρόγραμμα που όλα τα παιδιά υφίστανται σήμερα.

Στις 7 Μαρτίου – ημέρα των εκπαιδευτικών – η αλβανική παράδοση γεμίζει
με λουλούδια τα σχολεία της Αλβανίας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στις αίθουσες
μας κάθε χρόνο στις 7 Μαρτίου. Οι γονείς των παιδιών ενεργοποιούν - μεταφέρουν
σε αυτά την παράδοση τους. Επιπλέον, ο Σύλλογος οργανώνει ποικίλες δράσεις με
σκοπό αυτή η παράδοση να τους διασκεδάσει.
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Μια από τις πρακτικές που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του
Συλλόγου για τη διδασκαλία της Αλβανικής Γλώσσας είναι η θεατρική παράσταση.
Το 2006 ο Σύλλογος ανέβασε την θεατρική παράσταση «Το Δέντρο της Φιλίας» με
πρωταγωνιστές τους μαθητές του κύκλου μαθημάτων αλβανικής γλώσσας. Εκεί τα
παιδιά παρουσιάσανε με άριστο τρόπο τις γλωσσικές τους ικανότητες στα αλβανικά.
Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της παράστασης ήταν το μήνυμα της αρμονικής
συνύπαρξης διαφορετικών ανθρώπων σε μια κοινή κοινωνία. Τα επόμενα χρόνια
ακολούθησαν μικρότερες παραστάσεις, πάντα με τη συμμετοχή των παιδιών.
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Μια άλλη πρακτική είναι ο διαγωνισμός. Τα παιδιά μέσω διαγωνισμού, εκτός
από τις γλωσσικές γνώσεις και το εμπλουτισμό του λεξιλογίου, διδάσκονται ιστορία,
γεωγραφία, λογοτεχνία, στοιχεία του πολιτισμού κ.λ.π. Η επιθυμία να κερδίσει η
ομάδα τους, καθιστά τα παιδιά όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένα. Επίσης, η
πρακτική αυτή βοήθησε στο να ενισχυθούν οι μεταξύ τους σχέσεις .
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Καλή πρακτική αποδείχτηκε και η συμμετοχή των παιδιών, γονέων και
εκπαιδευτικών σε ημερήσια εκδρομή. Εκεί, για πρώτη φορά, πολλά από τα παιδιά
χρησιμοποίησαν τα αλβανικά εν μέσω παιχνιδιού. Παίζουμε αλβανικά παραδοσιακά
παιχνίδια, αλλά και ελληνικά, που μας τα δείχνουν τα ίδια τα παιδιά. Ακόμη, σε
τέτοιες δράσεις, γονείς, δάσκαλοι και μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους στη γλώσσα
μιας κοινότητας.

317

Πριν κλείσουμε κάθε σχολική χρονιά οι μαθητές όλων των επιπέδων
μαθαίνουν ποιήματα, διαβάζουν πεζογραφία, και είναι σε θέση να τα παρουσιάσουν
μπροστά στους γονείς τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά δεν είναι
υποχρεωμένα να απαγγέλουν απ’ έξω τα κομμάτια τους: όλα τα παιδιά είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τρόπο μεταφοράς των κομματιών στους ακροατές. Αυτό σημαίνει
ότι το παιδί μπορεί να κρατήσει στα χέρια το χαρτί και να το διαβάσει σε περίπτωση
που δε νιώθει σίγουρο.
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Οι παραδοσιακοί χοροί που διοργανώνει ο Σύλλογος κατά καιρούς,
προσελκύουν τα παιδιά στο να χορέψουν δίπλα στους γονείς τους. Έχουμε
αντιληφθεί, όμως, ότι αρχικά τα παιδιά διστάζουν να μπουν στο χορό. Ωστόσο,
αργότερα τα ίδια καθοδηγούν το χορό. Αυτό δε σημαίνει ότι τα παιδιά είναι
υποχρεωμένα να μάθουν να χορεύουν αλβανικούς παραδοσιακούς χορούς, αλλά
θεωρούμε ότι αυτό είναι μια καλή πρακτική που φέρνει σε επαφή τα παιδιά με άλλα
σημαντικά στοιχεία του αλβανικού πολιτισμού.

Η διδακτική υλη εξασφαλίζεται με πολύ κόπο και δυσκολία όλα αυτά τα
χρόνια, προκαλώντας μας πολύ άγχος σε κάθε ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους. Τα
() βιβλία που χρησιμοποιούνται ήταν πάντοτε δωρεές από σχολεία της Αλβανίας.. Για
πρώτη φορά φέτος η Αλβανική Πρεσβεία προσέφερε 140 βιβλία (αλφαβητάρια,
γλώσσα 2, 3, 4 και ιστορία). Ωστόσο βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη και η
ανάγκη για τη δημιουργία ενός ειδικού εγχειρίδιου για την εκμάθηση της αλβανικής
γλώσσας στους μαθητές αλβανικής καταγωγής που μεγαλώνουν στην Ελλάδα.
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Από το 2004 τα μαθήματα παρακολουθήθηκαν από περίπου 350 παιδιά
Αλβανών μεταναστών. Φέτος ο αριθμός των παιδιών άγγιξε τα 98, αριθμός που
δηλώνει την ανάγκη των παιδιών και των οικογενειών αλβανικής καταγωγής για την
εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών οφείλεται
αφενός στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, κάνει αρκετούς μετανάστες
να σχεδιάζουν την επιστροφή τους στην Αλβανία, πράγμα το οποίο απαιτεί μια πολύ
σοβαρή προετοιμασία από όλη την οικογένεια και πόσο μάλλον από την πλευρά των
παιδιών που είναι και τα πιο ευαίσθητα μέλη της, και αφετέρου στην κοινωνική
ένταξη πολλών μεταναστών αλλά και στην καλυτέρευση των συνθηκών διάβίωσης
τους( οικονομική κατάσταση, κά).
Μιλώντας με διάφορους Αλβανούς μετανάστες γονείς, είναι εύκολο να
παρατηρήσει κανείς την αντίληψη ότι τα μαθήματα μητρικής γλώσσας είναι αυτά που
βοηθούνε το παιδί τους να διατηρήσει τη διγλωσσία του ως ένα εφόδιο για την
ταυτότητα και το μέλλον του.
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Ένας από τους στόχους του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα
είναι να διευρύνει τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας και σε άλλες περιοχές. Έτσι
λοιπόν , ξεκίνησαν μαθήματα αλβανικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών και σε
άλλες περιοχές όπως η Νέα Ραιδεστός( Φεβρουάριος 2009) και τα Γιαννιτσά(
Οκρώβριος 2010). Ωστόσο, και στις δυο περιοχές τα μαθήματα δεν είχαν την
καλύτερη εξέλιξη: στη μεν Νέα Ραιδεστό διεξήχθησαν μέχρι τον Απρίλιο του 2011,
στα δε Γιαννιτσά διήρκεσαν μόνον ένα μήνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δε συμφώνησε με την υλοποίηση μαθημάτων
αλβανικής γλώσσας εντός του σχολικού χώρου.
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Θεωρήθηκε ως καλή πρακτική για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας,
η αλληλογραφία των μαθητών μας με μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου ΜηλεώνΚαλών Νερών, Βόλου Μαγνησίας, δεδομένου ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία με
τη δασκάλα Αναστασία Γκαϊνταρτζή. Τα γράμματα των παιδιών γράφτηκαν στην
αλβανική και την ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά κατά κύριο λόγο παρουσίαζαν τους
εαυτούς τους, τις επιθυμίες τους, τις ζωγραφιές τους, το οικογενειακό τους
περιβάλλον , κά.
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Ο Σύλλογος συμμετέχει σε διάφορες αντιρατσιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη, όπως το ετήσιο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (κάθε
Ιούνιο). Εκεί οι μαθητές μας εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους για το
δικαίωμα τους στην εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας και/ή της γλώσσας των
γονέων

τους.

Αναφέρονται

επίσης

στις

ρατσιστικές

συμπεριφορές

των

εκπαιδευτικών, γειτόνων, αλλά πολλές φορές και των συμμαθητών τους για τη χρήση
της αλβανικής γλώσσας ακόμη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον .
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Κάθε χρόνο τα Υπουργεία Παιδείας Αλβανίας και Κοσσόβου διοργανώνουν
εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς αλβανικής γλώσσας στη Διασπορά,
στα οποία από το 2007 συμμετέχουμε και εμείς από την Ελλάδα. Αυτό μας βοήθησε
στο να γνωρίσουμε συναδέλφους μας απ’ όλη την Ευρώπη αλλά και άλλες πρακτικές
σε θέματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των παιδιών.
Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, το 2007, δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Διδασκόντων
(σήμερα Ένωση Αλβανών Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα) ως μια ανάγκη οργάνωσης
και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2009 ο Σύλλογος
Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη (στο
κτίριο όπου διεξάγονται τα μαθήματα μας) το 2ο Σεμινάριο με θέμα: «Μετανάστευση,
εκμάθηση και διατήρηση αλβανικής γλώσσας». Το σεμινάριο παρακολουθήθηκε από
περίπου 85 εκπαιδευτικούς της αλβανικής γλώσσας στην Ελλάδα και από γονείς
μετανάστες.
Κλείνοντας, σημειώνω ότι μια ώρα των 60 λεπτών εβδομαδιαίως δεν είναι
αρκετή για τη σωστή εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού από τα
παιδιά μας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι όταν μιλάω για μεταφορά και διατήρηση
αξιών του αλβανικού πολιτισμού, δεν αναφέρομαι στη γνωριμία των παιδιών με την
Αλβανική σημαία… Προσπαθούμε να εφοδιάσουμε τα παιδιά με μια γνώση που
θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα τους και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία
άλλη δυνατότητα να τη λάβουν (τουλάχιστον μέχρι σήμερα), γνώση την οποία τα ίδια
τα παιδιά και οι γονείς τους θα αποφασίσουν πώς θα την αξιοποιήσουν στο μέλλον.
Για αυτό θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις των δυο χωρών, Ελλάδας και
Αλβανίας, πρέπει να φροντίσουν και να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ένα
οργανωμένο πλαίσιο αποδοχής των παιδιών και του γλωσσικού και πολιτισμικού
πλούτου τους.

Ευχαριστώ!
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Προωθώντας τον διάλογο για την μετανάστευση και την διαπολιτισμική
εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη
Δέσποινα Συρρή
Ερευνήτρια
Η δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ελλάδα συχνά σημασιοδοτεί
αρνητικά το «μεταναστευτικό», ως ένα βάρος που έχει υποχρεωτικά αγκιστρωθεί
επάνω της και αποσιωπά το ότι αποτελεί φαινόμενο στενά συνδεδεμένο με το μέλλον
της ίδιας της κοινωνίας μας. Αποσιωπά ότι οι άνθρωποι που ήρθαν αποτελούν μοχλό
κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών στη χώρα μας, στη διάρκεια των
διαδικασιών που συνεπάγονται οι πληθυσμιακές μετακινήσεις παγκοσμίως. Είναι
επομένως κρίσιμο να συζητηθούν άμεσα αυτές ακριβώς οι διαδικασίες και οι
πολιτικές επιλογές για μια νέα μεταναστευτική πολιτική και τη συγκρότηση ή όχι
ενός πλέγματος δικαιωμάτων εκείνων των ανθρώπων που επί μακρόν διαβιούν στην
Ελλάδα

οικοδομώντας

οικονομικούς

και

κοινωνικούς

δεσμούς,

οι

οποίοι

αντικειμενικά τους εντάσσουν στην κοινωνία μας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι
άνθρωποι αυτοί συχνά βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε νομική σκιά, αόρατοι και
ευάλωτοι σε κάθε είδους εκμετάλλευση ή αυθαιρεσία.
Η κρίση επιτείνει το μαρασμό των δομών πρόνοιας που λειτουργούν
προκειμένου να επιβιώνει μια στοιχειώδης κοινωνική συνοχή και να περιορίζονται
ακραία φαινόμενα αποκλεισμού και οξύνει τις κοινωνικές εντάσεις. Η ακροδεξιά
τρέφεται από την οικονομική κρίση, αναπτύσσεται με όχημα το φόβο, χρησιμοποιεί
βία και απειλές, φανατισμό και μισαλλοδοξία. Σταδιακά, η πολλαπλή έκθεση σε
τέτοιες πρακτικές και στάσεις έχει δημιουργήσει απάθεια και άρα ανοχή. Η ανοχή
αυτή προκρίνει την ηγεμονική συνείδηση ότι όποιος διαφωνεί με την παρουσία του
διαφορετικού ή την έκφραση διαφορετικών ιδεών από τις δικές του, μπορεί να πάρει
ανέξοδα την κατάσταση στα χέρια του. Η κρίση θέτει σε κίνδυνο ατομικές ελευθερίες
όλων μας, καθώς ωθεί το κράτος σε πιο αυταρχικές πρακτικές και την κοινωνία στην
αποδοχή τους.
Οι ΜΚΟ Δίκτυο Ναβαρίνο, Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
Πολύδρομο και Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα συνδιοργάνωσαν
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από τον Οκτώβριο 2010 και μέχρι το Μάιο 2011 ένα πρόγραμμα για τη
μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα
αυτό συμβάλλει στον επαναπροσανατολισμό της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα
ζητήματα που αφορούν τη θέση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και
επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν αποκτήσει δεσμούς με την
Ελλάδα και που εντάσσονται σταδιακά στον κοινωνικό και τον οικονομικό της
κορμό.
Το πρόγραμμα αφορά την ανάγκη για συμμετοχικό δημόσιο διάλογο σχετικά
με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μετανάστευση στην Ελλάδα και την πόλη
όπου κατοικούμε και περιλαμβάνει μια σειρά συναντήσεων, εργαστηρίων και
δημόσιων εκδηλώσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία
τρόπων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μεταναστών και των
οργανώσεων τους, άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, συναφών φορέων όπως σχολεία, πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτή δραστηριοποιείται και
σχετικών κρατικών θεσμών.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποτελείται από:
Μια σειρά από προπαρασκευαστικές συναντήσεις των ενδιαφερόμενων



ενώσεων μεταναστών και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, καθώς και συναφών
φορέων, με σκοπό την επικοινωνία, την πληροφόρηση και ανταλλαγή προτάσεων.
Δύο εργαστήρια πάνω σε θεματικές με τη συμμετοχή ενώσεων μεταναστών,



οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου
αυτή δραστηριοποιείται και σχετικών κρατικών θεσμών ακαδημαϊκών και
εκπαιδευτικών φορέων, με εισηγητές από όλη την Ελλάδα
Μία εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη μετανάστευση,



το δημόσιο χώρο και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει εισηγήσεις,
συζήτηση, προβολή μιας βραβευμένης ταινίας, συναυλία, καθώς και μια συνέντευξη
τύπου.


Μία έκθεση με υπάρχον υλικό διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και μια σχετική
ιστοσελίδα ανταλλαγής θέσεων, προτάσεων, δράσεων.



Μία έκδοση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που θα περιέχει τις
συζητήσεις, παρουσιάσεις και προτάσεις των μεταναστών και των οργανώσεων, τις
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απόψεις ειδικών και την τεκμηρίωση που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων του προγράμματος.
Συζητώντας για την εκπαίδευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική
κοινωνία
Σκοπός είναι αρχικά το πρόγραμμα, όχι μόνο να υπογραμμίσει την αξία της
διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως να τονίσει την ανάγκη
συμπόρευσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών ένταξης με τις αντίστοιχες πολιτικές
και κοινωνικές. Η διασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους μετανάστες
δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με κοινωνική και πολιτική ισότητα. Στις συζητήσεις του
προγράμματος προέκυψε η στενή σχέση των προβλημάτων που αφορούν την
δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση των μεταναστών και των παιδιών τους και
που προκύπτουν από τη δυστοκία στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη
διασφάλιση νομιμότητας και τη χορήγηση ιθαγένειας, το φοβερό ζήτημα «των
χαρτιών», ιδίως για τους επί μακρόν διαμένοντες και τους αιτούντες άσυλο και τη
δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ένταξη στην
ελληνική κοινωνία. Στα καθημερινά αυτά εμπόδια αναφέρθηκαν τόσο οι Γεωργιανοί,
όσο και οι Αφγανοί, Αλβανοί και Σουδανοί μετανάστες. Ακόμη συζητήθηκε η δράση
αρκετών φορέων με παρουσία στην πόλη εδώ και καιρό και δράση πάνω σε ζητήματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την ενισχυτική διδασκαλία, τη διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας, όπως το Πολύδρομο, ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα
Τερέζα, η Άρση, η Αντιγόνη, ο Σύλλογος Γυναικών Μεταναστριών, το Στέκι
Μεταναστών, ο Οδυσσέας.
Από ιδρύσεως του νεότερου Ελληνικού Κράτους η ιθαγένεια ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένη με την καταγωγή, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τα περισσότερα
ευρωπαϊκά έθνη-κράτη. Δομημένη στη λογική του «Δικαίου του Αίματος» (jus
sanguinis), η ελληνική ιθαγένεια ήταν προνόμιο μόνο όσων είχαν κάποιο πρόγονο
Έλληνα. Πρόσφατα, με Νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, τα παιδιά των
αλλοδαπών μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα μας μπορούν, εφόσον το
επιθυμούν, να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια. Η συγκεκριμένη απόφαση θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία προσπάθεια μετατόπισης του δικαιώματος στην
ελληνική ιθαγένεια από μία υπόθεση «καταγωγής» σε μία υπόθεση «παραμονής», η
οποία βασίζεται στο «Δίκαιον του Εδάφους» (jus soli). Η εθνική ταυτότητα δομείται

327

πλέον με όρους πολιτικούς, μορφωτικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικούς και όχι
φαντασιακούς ή βιολογικούς.
Οι διαδικασίες που δρομολογούνται για τη θεσμοθέτηση και βελτίωση των
όρων κτήσης της ιθαγένειας στη χώρα μας, αναμφίβολα τείνουν να διαμορφώσουν
νέες πολιτικές, νέες συνθήκες ένταξης των μεταναστών. Μία από τις βασικές
παραμέτρους για την κοινωνική ένταξή τους είναι η εκπαίδευση. Ένας χώρος που
κρίνεται παιδαγωγικά και κοινωνικά χρήσιμο να εφοδιάζει όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το εθνικό, εθνοτικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και φυλετικό υπόβαθρό
τους- με γνώσεις για τον πολιτισμικό πλουραλισμό, να καλλιεργεί δεξιότητες και
ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον δηλαδή που θα προωθεί τη συνεργασία μεταξύ λαών και πολιτών και θα
διδάσκει τη δημοκρατία. Η παιδαγωγική και κοινωνική αξία ωστόσο της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν μπορεί παρά να ειδωθεί και να εξεταστεί
παράλληλα με τη γενικότερη ενταξιακή διαδικασία, με τις πολιτικές ένταξης. Το
καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και προσωρινότητας των μεταναστών και η άρνηση
απόδοσης ιθαγένειας στα παιδιά τους, λειτουργούν ως τροχοπέδη στις διαδικασίες
ένταξης. Δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, αλλά
ταυτόχρονα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα θεσμικού, δομικού αποκλεισμού.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα φαντάζει αναφαίρετο,
όπως δείχνει και μια γρήγορη ιστορική αναδρομή. Στις αρχές του 19ου αι. το σχολείο
είναι κοσμικό καθώς επικρατεί η άποψη πως η εκπαίδευση δεν πρέπει να περνά μέσα
από τη θρησκεία. Το 1913 συνεχίζουν να υπάρχουν σερβικά και ρουμανικά σχολεία,
όπως και σχολεία ξένων αποστολών. Το 1923, με την ανταλλαγή των πληθυσμών,
εξαλείφεται το 1/3 του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο συμβαίνει και στα
τουρκικά σχολεία. Το 1944 εξαφανίζεται η εβραϊκή κοινότητα και το εβραϊκό
σχολείο. Με την Κατοχή εξαφανίζεται και το βουλγαρικό σχολείο. Στα μέσα της
δεκαετίας του ’90 η μετανάστευση γιγαντώθηκε. Εδώ έχουμε δύο διχοτομήσεις. Μία
οριζόντια διχοτόμηση σε ημεδαπούς και σε αλλοδαπούς (αυτοί που δεν είναι Έλληνες
πολίτες). Και μία δεύτερη, κάθετη διχοτόμηση σε ομογενείς/παλιννοστούντες και σε
αλλογενείς αλλοδαπούς, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το Δίκαιο. Εξετάστηκε
επίσης η διάδραση πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων σε ένα γλωσσικό
περιβάλλον. Προτείνοντας ένα διαπολιτισμικό σχολείο θα έπρεπε να αναρωτηθούμε,
με όχημα τη δεύτερη γλώσσα, τι θα διδάξουμε στα παιδιά αυτά. Πρέπει να γίνει μία
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άλλη μορφή πρότασης για να αποφύγουμε όχι μόνο τις ταξικές συγκρούσεις αλλά και
την ηγεμόνευση κάποιας κουλτούρας έναντι των άλλων.
Τίθεται

ακόμη

το

νομικό

πλαίσιο

εκπαίδευσης

αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων. Όλα τα παιδιά πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο σχολείο από το
νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ γυμνασίου, άσχετα με το αν έχει ρυθμιστεί ή όχι το
καθεστώς νόμιμης διαμονής των γονέων τους. Για την εγγραφή απαιτείται
αυτοπρόσωπη ενυπόγραφη δήλωση του νόμιμου κηδεμόνα. Σε περίπτωση
ασυνόδευτων μαθητών ο διευθυντής του σχολείου έχει υποχρέωση να ενημερώσει
τον εισαγγελέα ώστε να οριστεί ο ίδιος επίτροπος του ανηλίκου. Ο χρόνος εγγραφής
είναι ο Ιούνιος του προηγούμενου σχολικού έτους. Οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να
εγγραφούν και εκπρόθεσμα αν δε βρίσκονται στη χώρα την περίοδο των εγγραφών.
Για την εγγραφή απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά για το νηπιαγωγείο και το
δημοτικό: πιστοποιητικό γεννήσεως, απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ, βιβλιάριο υγείας και
κάποιες ιατρικές εξετάσεις, και άλλα για το γυμνάσιο και για το λύκειο. Επίσης,
εξαρτάται από το αν ο μαθητής εγγράφεται για πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο.
Μπορούν να εγγράφονται χωρίς κανένα δικαιολογητικό οι μαθητές:
1. αν έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα
2. ή αν έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο
3. ή τελούν υπό την προστασία της ύπατης αρμοστείας
4. ή έρχονται από περιοχές όπου επικρατεί έκρυθμη κατάσταση
Δύο είναι οι μορφές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μία είναι τα διαπολιτισμικά
σχολεία που ιδρύονται με το Νόμο 2413/96. Ο Νόμος λέει πως μπορεί να γίνει
διαπολιτισμικό σχολείο σε μία περιοχή αν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο.
Παρατηρήθηκε το φαινόμενο να χαρακτηρίζονται διαπολιτισμικά κάποια σχολεία που
είχαν υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών μαθητών. Ο υπουργός μπορεί-αλλά δεν
υποχρεούται- να χαρακτηρίσει ένα σχολείο διαπολιτισμικό αν το ποσοστό του σε
αλλοδαπούς μαθητές ξεπερνά το 65%. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν μόλις
26 διαπολιτισμικά σχολεία, τα 10 από αυτά στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μορφή
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστήρια που
στόχος τους είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι Τάξεις Υποδοχής Ι
λειτουργούν παράλληλα με την παρακολούθηση μερικών μαθημάτων στην
‘κανονική’ τάξη. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ τα παιδιά δε μετακινούνται από τις
‘κανονικές’ τάξεις τους.
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Η διγλωσσία μπορεί να προκύψει είτε σε παιδιά μικτών γάμων είτε σε παιδιά
μεταναστών. Τα δίγλωσσα παιδιά δεν είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούν δύο
γλώσσες ξεχωριστά. Συνήθως μιλάνε ‘μικτά’, κάτι που δεν είναι πρόβλημα, παρόλο
που ως τέτοιο χαρακτηρίζεται αρκετά συχνά. Τα δίγλωσσα παιδιά έχουν
επικοινωνιακά πλεονεκτήματα, πολιτισμικό εύρος, υψηλή αυτοεκτίμηση και σιγουριά
στο αίσθημα της ταυτότητας. Επίσης έχουν υψηλές επιδόσεις, ευκολία στην
απόκτηση και τρίτης γλώσσας, οικονομικά και επαγγελματικά πλεονεκτήματα,
αυξημένες επαγγελματικές δυνατότητες.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη διγλωσσία των
παιδιών και να θεωρούν ότι το θέμα τους αφορά καθώς αυτό σχετίζεται με τη
μαθησιακή τους ικανότητα. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτούμε από το δάσκαλο να
είναι δίγλωσσος αλλά μέσα από τα χρόνια να έχει μάθει π.χ. κάποιες λέξεις σε άλλες
γλώσσες και να τις χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την αυτοεκτίμηση του
παιδιού και ενθαρρύνει τη χρήση της πρώτης γλώσσας. Αυτό μπορεί να γίνει και
μέσα από άλλες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπως με τραγούδια από άλλες
γλώσσες, με παροιμίες, με τη δημιουργία ενός πολυγλωσσικού πίνακα ανακοινώσεων
σε μια γωνιά της αίθουσας, με την ενθάρρυνση της παραγωγής γραπτού λόγου σε δύο
γλώσσες (κείμενα ταύτισης).
Στις 7/3/2001 λειτούργησε στο Στέκι Μεταναστών το πρώτο σχολείο
αλβανικών στη Θεσσαλονίκη. Από το 2004 μέχρι και σήμερα τη διεξαγωγή
μαθημάτων αλβανικής γλώσσας έχει αναλάβει ο σύλλογος Αλβανών μεταναστών
Μητέρα Τερέζα. Υπήρξε η σκέψη όλη αυτή η προσπάθεια να ενταχθεί στα πλαίσια
του σχολείου. Όμως αντιλήφθηκαν πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο στα
πλαίσια του διαπολιτισμικού σχολείου. Υπάρχουν και διακρατικές συμφωνίες μεταξύ
Αλβανίας και Ελλάδας, αλλά δεν υλοποιούνται. Η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη πόλη
που φιλοξένησε αυτό το σχολείο και ο Βόλος ήταν η δεύτερη. Σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας ανοίγουν τάξεις αλλά την επόμενη χρονιά ή τον άλλο μήνα κλείνουν, όπως
στα Γιαννιτσά όπου η τάξη άνοιξε την 1η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου έκλεισε.
Στη Νέα Ραιδεστό λειτουργεί τάξη εδώ και δύο χρόνια με την άδεια της διευθύντριας,
που δόθηκε μόνο προφορικά και όχι γραπτά γιατί φοβήθηκε να το κάνει. Φέτος τα
μαθήματα αλβανικής γλώσσας παρακολουθούν 80 παιδιά, ενώ άλλες χρονιές ήταν το
πολύ 50-60, καθώς πολλοί μετανάστες σκέφτονται- λόγω της οικονομικής κρίσης- να
επιστρέψουν στη χώρα τους. Να σημειωθεί πως πολλά από αυτά τα παιδιά δε μιλάνε
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καθόλου ή μιλάνε λίγα αλβανικά. Φέτος η Αλβανία αντιμετώπισε μεγάλο θέμα,
καθώς το εκπαιδευτικό της σύστημα δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί παιδιά που δε ξέρουν
καλά αλβανικά, όταν επιστρέφουν αλλά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Η «λογοτεχνία
της μετανάστευσης» είναι ένας τομέας που μπορεί να βοηθήσει πολύ τη διδασκαλία
της γλώσσας σε παιδιά μεταναστών, καθώς οι συγγραφείς είναι και οι ίδιοι άνθρωποι
που έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία και γράφουν για αυτό.
Πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία, όπου
αυτοί διαβιούν και στα τοπικά συμβούλια. Ενδεικτικό, όμως, επίσης είναι το ότι το
δικαίωμα ψήφου περιορίστηκε μόνο στους Δήμους και δεν επεκτάθηκε στις
περιφέρειες για το λόγο ότι οι περιφερειάρχες είναι «μικροί υπουργοί». Το δικαίωμα
να εκλέγουν συμβούλους έχουν εκείνοι που είναι 18 ετών και διαμένουν νόμιμα στη
χώρα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- έχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας ή καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος.
- είναι πρόσφυγες.
- έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή για
ανθρωπιστικούς λόγους ή είναι μέλη της οικογένειας πρόσφυγα εφόσον έχουν 5 έτη
συνεχούς και νόμιμης διαμονής (από την αίτηση ασύλου).
Επίσης, όσοι έχουν αναγνωριστεί ως ανιθαγενείς και έχουν συμπληρώσει
πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή από την υποβολή της αίτησης.
- είναι ομογενείς και έχουν 5 έτη συνεχούς και νόμιμης διαμονής στη χώρα, από την
ημερομηνία χορήγησης του τίτλου. Επίσης και οι σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών που
έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή
της αίτησης για την απόκτηση του τίτλου διαμονής τους.
- είναι μέλη οικογένειας Έλληνα: έχουν «δελτίο μόνιμης διαμονής» ή δελτίο ή άδεια
παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. και έχουν 5 έτη
συνεχούς και νόμιμης διαμονής.
- είναι γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών και έχουν συμπληρώσει 5 έτη συνεχούς και
νόμιμης διαμονής. Απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις 5 έτη συνεχούς διαμονής, αν
διακοπεί η διαμονή πρέπει να αρχίσει να μετρά ξανά από την αρχή. Η άδεια
παραμονής σε «επί μακρόν διαμένοντος» δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δικαιώματα,
έχει να κάνει καθαρά με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και αποκλείει όλους τους άλλους τύπους αδειών.
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Οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται μόνο ως δημοτικοί σύμβουλοι και
όχι ως δήμαρχοι εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και
έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης πρέπει να δηλώνουν
υπεύθυνα:
α) μόνιμη διεύθυνση
β) ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα
γ) ότι διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.
Γενικά, για να εκλέξουν και να εκλεγούν οι μετανάστες πρέπει να φροντίσουν
ώστε να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους υποβάλλοντας αίτηση στο δήμο
που κατοικούν μόνιμα τα 2 τελευταία χρόνια, να διαθέτουν άδεια διαμονής,
διαβατήριο και καθαρό ποινικό μητρώο. Καθαρό ποινικό μητρώο σημαίνει να μην
υπάρχει κακούργημα που στο ελληνικό ποινικό δίκαιο προβλέπει στέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου, η συμμετοχή στις
δημοτικές εκλογές (ουσιαστικά η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους)
είναι στοιχείο ένταξης του μετανάστη στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή
της χώρας. Η ένταξη αυτή είναι όρος για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Η
ρύθμιση της συμμετοχής των μεταναστών στις τοπικές εκλογές μπήκε με τη λογική
ότι Έλληνες και μετανάστες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Με τη συμμετοχή
των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές, τα συμβούλια έχουν μεγαλύτερη
νομιμοποίηση καθώς συμμετέχουν όλοι όσοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις,
ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες ή όχι. Δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες να
εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους για τα θέματα που τους απασχολούν και να
επιδιώξουν την αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων. Τέλος, ακούγονται όλοι, με τις
ομοιότητες και τις διαφορές τους. Κριτήριο πια δεν αποτελεί η ιδιότητα του Έλληνα,
αλλά το γεγονός ότι ζούμε μαζί, στον ίδιο χώρο. Ωστόσο τα αρνητικά της ρύθμισης
είναι:
- ο όρος της 5ετούς νόμιμης συνεχούς διαμονής και όχι της πραγματικής.
- ότι δεν μπορούν να εκλεγούν οι μετανάστες στη θέση του δημάρχου.
Ο Καλλικράτης προκάλεσε όμως μια μετατόπιση της ευθύνης σε τοπικό
επίπεδο, στους συλλόγους πολιτών και σε θεσμούς διαβούλευσης. Μέσω του
«Καλλικράτη» προβλέπεται η ίδρυση «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» σε κάθε
δήμο με πάνω από 20000 μεταναστευτικό πληθυσμό, έπειτα από απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. Η συγκρότηση είναι υποχρεωτική, όμως το πότε είναι
ασαφές. Το Συμβούλιο αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους
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συλλόγων και σωματείων που ασχολούνται με θέματα μεταναστών και μπορεί να έχει
από 5 μέχρι 11 μέλη. Αν κάποιος μετανάστης έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος τότε
συμμετέχει υποχρεωτικά στο Συμβούλιο. Το ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν το
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ρόλος του «Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών» είναι συμβουλευτικός. Έχει το δικαίωμα να προτείνει λύσεις για την
καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν μετανάστες όπως: ζητήματα
κοινωνικής κατοικίας, υγειονομικής περίθαλψης, χορήγησης αδειών πλανόδιου
εμπορίου, εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, σχολείων δεύτερης ευκαιρίας,
σχολείων εκμάθησης μητρικής γλώσσας.
Προβλέπονται και δύο άλλοι Θεσμοί Διαβούλευσης:
-η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ενώσεις γονέων,
κινήσεις πολιτών, ενώσεις εμπόρων και εθελοντών. Τα μέλη του μπορούν να είναι
από 25 μέχρι 50 ετών. Το ποιοι θα συμμετέχουν το αποφασίζει με τα 2/3 το Δημοτικό
Συμβούλιο. Το 1/3 της ποσόστωσης των μελών κληρώνεται από τους εκλογικούς
καταλόγους.
-Συμπαραστάτης του Δημότη. Είναι κάτι σαν το Συνήγορο του Πολίτη σε τοπικό
επίπεδο όπου θα μπορούν να τίθενται ζητήματα μεταναστών. Επιλύει ζητήματα και
κάνει ετήσια έκθεση. Είναι έμμισθη θέση αλλά πρέπει και πάλι να εκλεγεί από τα 2/3
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην

Περιφέρεια

δεν

υπάρχει

«Συμβούλιο

Ένταξης

Μεταναστών»

αλλά

«Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης» και «Περιφερειακός Συμπαραστάτης».
Όμως γενικότερα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να κάνουν πολύ λίγα
πράγματα για τους μετανάστες καθώς το «Μεταναστευτικό» ανήκει στην παλιά
«Περιφέρεια» που τώρα πια λέγεται «Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
Κάποιες από τις προτάσεις του Προγράμματος 96
Σε μία συνάντηση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες, συζήτησαν πάνω σε
μία θεματική η καθεμία, συνόψισαν τις απόψεις τους και ακολούθησε παρουσίαση
και συζήτηση.
Η πρώτη ομάδα συνόψισε το θέμα: «Διαχωρισμός σχολείων σε διαπολιτισμικά και
Το πρόγραμμα για την Μετανάστευση και την Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη
96
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"κανονικά", διακρίσεις, εκφοβισμός, πολιτικές και πρακτικές. Θέματα γλώσσας -πιθανές εκδοχές, όπως χρήση της μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση των
μεταναστών, διδασκαλία της επίσημης γλώσσας ως δευτερεύουσας γλώσσας σε
σχολεία», ως εξής:
Διαπολιτισμικά και «κανονικά» σχολεία
--πότε ένα σχολείο είναι διαπολιτισμικό; Ο νόμος λέει όταν το 45% των μαθητών
είναι αλλοδαποί. Τι συμβαίνει εάν το ποσοστό είναι 38%, 20% ή ακόμα και 1%; Τότε
δεν είναι διαπολιτισμικό;
--Τι θα έπρεπε να είναι ένα «διαπολιτισμικό» σχολείο;
--Τι είναι τα «κανονικά» σχολεία; Ποιο είναι το «μη κανονικό»;
--«Ιδιαιτερότητα» vs «κανονικότητα»
--Ποια είναι η διεθνής πρακτική; Τι μας λέει η εμπειρία; (π.χ. σχολεία εθνικών
μειονοτήτων ή εθνοτικών ομάδων, π.χ Αλβανικό σχολείο).
Διακρίσεις στο «κανονικό» σχολείο.
-- Εξετάσεις για παιδιά με γλωσσικές ανάγκες (μήπως είναι και αυτό ενός είδους
αποκλεισμός;).
--Πρακτικά διλήμματα «επί τόπου» για τους εκπαιδευτικούς (με ποιο παιδί να
ασχοληθείς περισσότερο, με ποιο λιγότερο).
-- Ρατσισμός θεσμικός και κοινωνικός/ άμεσος και έμμεσος. Διακρίσεις μέσω δομών/
διακρίσεις μέσω προσωπικών αντιλήψεων.
-- Εκφοβισμός: γλωσσικός/ πολιτισμικός.
-- Εθνικιστικές πρακτικές- άμεσα ή έμμεσα.
Εκπαιδευτικοί
-- Διαπολιτισμική/ αντιρατσιστική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
-- Ποια είναι τα όρια της εκπαιδευτικής παρέμβασης;
Τα σχόλια που ακολούθησαν την παρουσίαση είναι τα παρακάτω: οι μαθητές πρέπει
να είναι ανοιχτοί στον «άλλο» και το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό π.χ. να μη
διδάσκεται μόνο η ιστορία της δυτικής τέχνης αλλά και π.χ. της αραβικής ή η
συμβολή των Αράβων στα μαθηματικά. Ένα σχολείο δεν αρκεί να είναι
διαπολιτισμικό κατ’ όνομα και να λειτουργεί με πρακτικές «κανονικού» σχολείου.
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Ένα ζήτημα είναι η δυνητική δημιουργία σχολείων από τις εκάστοτε κοινότητες (από
κάτω προς τα πάνω). Μήπως αυτό θα προκαλούσε από μόνο του αποκλεισμό και
γκετοποίηση; Επίσης, αν διδασκόταν η εκάστοτε μητρική γλώσσα στο σχολείο μήπως
οι κοινότητες δε θα είχαν το αίτημα δημιουργίας δικού τους σχολείου;
Η δεύτερη ομάδα παρουσίασε το θέμα: «Διαπολιτισμικές δεξιότητες των
διδασκόντων και των μαθητών -- ο ρόλος της εκπαίδευσης των δασκάλων και της
συνεχούς (δια βίου) επαγγελματικής μάθησης. Δυνατότητες για εναλλακτικές
προσεγγίσεις: μέντορες» .
Κατάργηση διαπολιτισμικών σχολείων.
-- Όλα τα σχολεία είναι πολυπολιτισμικά και είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας
μας.
-- Είναι υποχρέωση (αυτονόητη) η δια/πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση καθώς
πάντοτε οι κοινωνίες υπήρξαν πολυπολιτισμικές.
Η μητρική γλώσσα είναι βασικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε
ανθρώπου.
«Απενοχοποίηση» της μητρικής γλώσσας.
-- Ένταξή της στα σχολεία επίσημα, πρόβλεψη ένταξής της στο πρόγραμμα σπουδών,
όπως οι ξένες γλώσσες – πολυγλωσσία.
--Η επίσημη γλώσσα να είναι τα ελληνικά αλλά να διδάσκονται και οι γλώσσες
καταγωγής.
Διεύρυνση γλωσσών/ ποσοστών στα σχολεία προκειμένου να διδαχτούν τα παιδιά και
τη γραπτή γλώσσα.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να παρακινούν τους γονείς να μιλάνε τη
μητρική τους γλώσσα στο σπίτι.
Σύμφωνα με τον ομιλητή η Ρωσική γλώσσα διδάσκεται σε κάποια σχολεία
επειδή η Ρωσία είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα με συμφέροντα, εν αντιθέσει με το
Αφγανιστάν ή την Αλβανία. Υπογραμμίστηκε ήδη η σημαντικότητα του να
γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και να πληροφορούν τους γονείς πως η αποκοπή από τη
μητρική γλώσσα δε συνεπάγεται τη βελτίωση της ικανότητας εκμάθησης ελληνικών.
Τέθηκε ακόμη το ζήτημα πως συχνά συμβαίνει το αντίθετο: οι ίδιοι οι γονείς να
μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής μέσω των παιδιών τους. Οι πρώτες γενιές
έχουν την τάση να αφομοιώνονται από την κοινωνία για λόγους επιβίωσης. Συνήθως
μετά τη δεύτερη γενιά επαναανακαλύπτουν την ταυτότητά τους χωρίς να
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επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. η επιβίωση.
Η τρίτη ομάδα προετοίμασε το θέμα: «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η
δημιουργία δικτύων -- ο ρόλος τους στην υποστήριξη της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης». Τα βασικά σημεία της παρουσίασής τους είναι τα εξής:
·

Αλλαγή σκηνικού στα ΜΜΕ, καθώς επικρατεί ο λαϊκισμός και πρέπει να επέλθει
αλλαγή της επικρατούσας άποψης.

·

Απαίτηση από τα κρατικά και τα δημοτικά ΜΜΕ για πληροφόρηση σε θέματα που
αφορούν τους μετανάστες.
-- Συζήτηση θεμάτων χωρίς αντιπαραθέσεις ή ακόμα και χωρίς την παρουσία
πολιτικών προσώπων αλλά με την παρουσία των ίδιων των μεταναστών, ώστε να
ακούγεται η φωνή τους.
-- Δημιουργία ειδικής ζώνης για τους μετανάστες σε γλώσσες μεταναστών αλλά και
στα ελληνικά (π.χ. ειδήσεις).
-- Βήμα στους συλλόγους μεταναστών.
--Προβολή περισσότερων πολιτισμικών θεμάτων.
-- Μαθήματα ελληνικών από την τηλεόραση
-- Δημιουργία εκπομπών για τα παιδιά που θα προβάλλουν τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Arapoglou, V. (2006) ‘Immigration, segregation and urban development in Athens: the
relevance of the debate for southern European metropolises’. Στο The Greek Review
of Social Research, special issue 121, Ca 2006, 11–38.
Brady, H. (2008) EU migration policy: An A-Z; The Centre for European Reform;
February 2008
Christopoulos, D. (2005) Μετανάστες και ιθαγένεια. [Immigrants and Citizenship]. Paper
presented at the 2nd Meeting of National Dialogue for Migration, July 2005
Drydakis, N. (2007) And the House Goes to… Ethnic Discrimination in the Greek Rental
Market, University of Crete.
Gourgouris, S. (1996) Dream Nation: Enlightenment, Colonization and the Institution of
Modern Greece. Stanford: Stanford University Press
Gropas, R. & Triandafyllidou, A. (2005) Migration in Greece at a glance. Athens:
ELIAMEP
Gropas, R. and Triantafyllidou A. (2005) Active and Civic participation of immigrants,
336

POLITIS project, Athens.
Kasimis, C., Papadopoulos, A. G., Zacopoulou, E. (2003), ‘Migrants in Rural Greece’,
Sociologia Ruralis; Vol.43; No. 2, Oxford: Blackwell Publishing.
Kasimis C. and Kasimi C. (2004) Greece: A History of Migration. Migration Policy
Institute (ΙΜΕΡΟ), [available at: http:/www.migrationinformation.org]
Médecins du Monde, First European Observatory on Access to Medical Care (2007),
‘Without papers, without health?’, European Survey about the access of immigrants
without regular stay permit to medical care,
Mediterranean Migration Observatory UEHR, (2004) A study conducted for ΙΜΕΠΟ
[Migration Policy Institute], Greece by Statistical data on immigrants in Greece: An
analytic study of available data and recommendations for conformity with European
Union standards, Panteion University.
Migration Policy Group – British Council (2007), Migrant Integration Policy Index –
MIPEX, www.integrationindex.eu
NSSG (National Statistical Service of Greece) Statistical Yearbook 2001. Athens
NSSG (National Statistical Service of Greece) Conscise Statistical Yearbook 2007. Pireas
NSSG (National Statistical Service of Greece) Greece in Numbers 2008. Athens
Nikolinakos, Μ. (1973), The contradictions of capitalist development in Greece: labor
shortages and emigration. Studi Emigrazione, Vol. 30, 222-35
Oger, H. (2005) Integration in Tension in Immigration Law: Mirror and Catalyst of the
Inherent Paradox of Nation-States. EUI Working Paper, RSCAS No. 2005/01, 1-18
Pavlou, M. (2004) Οι μετανάστες «σαν κι εμάς»: όψεις της απόκρισης στο μεταναστευτικό
φαινόμενο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. [The immigrants “like us”: aspects of
responses to the phenomenon of immigration in Greece and Europe]. In M. Pavlou
and D. Christopoulos (Eds.) Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή,
δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. [Greece of migration. Social participation, rights
and citizen status]. Athens: Ekdoseis Kritiki AE & KEMO
Pavlou, M. (2007) Racism and Discrimination against immigrants and minorities in
Greece: The state of play. Annual Report (April 2007). Athens: HLHR-KEMO:
National Focal Point on Racism and Xenophobia
Pavlou M. (2007), ‘Greece, Greece we are your children!’ Macropolitical challenges of
migration for the state and society’, in: coll.vol. Kontiadis X.-Papatheodorou Th.(eds.)
The migration policy reform, Papazisis publications, 2007.
Pavlou M. (2007), HLHR-KEMO, Racism and discrimination against immigrants and
337

minorities in Greece: the state of play, Annual Report 2007. www.hlhr.gr/hlhrkemo/docs/HLHR-KEMO per cent20AR2007.pdf
Pavlou M. (2005), ‘Migrants like “us”. Aspects of response to the migration phenomena in
Greece and Europe’. Στο Pavlou M.-Christopoulos D. (eds.), Greece of Migration,
Athens: Kritiki publications.
Petronoti, M. and Triandafyllidou, A. (2003) Recent Immigration Flows to Greece.
Bibliography of Social Sciences in Modern Greek Society. Athens: National Centre
for Social Research
Psimmenos, I., Kassimati, K. (2003) ‘Ιmmigration control pathways: organizational culture
and work values of Greek welfare officers’.
Παρσάνογλου Π. (2008) Όταν οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγουν ιδεολογικά σχήματα:
το αβασάνιστο άλλοθι του «ξαφνιάσματος» της ελληνικής κοινωνίας από τη
μετανάστευση, to be published KEMO series (2008)
Robolis S, Romanias G., Margios V., Hadjivasiloglou I. (2005) Actuarial study about IKA
– Insurance Fund for salary workers, Labour Institute of the Greek Confederation of
Workers (April 2005)
Sitaropoulos, N. (2006) Discriminatory Denationalisations Based on Ethnic Origing: The
Dark Legacy of Ex Art 19 of the Greek Nationality Code. In P. Shah and W. F.
Menski (Eds.) Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe. London and New
York: Routledge- Cavendish
Spanea E.,

Kalantzi-Azizi

A.

(2007),

Ψυχοκοινωνικοί

παράγοντες,

διαδικασία

επιπολιτισμού και ψυχική υγεία σε οικονομικούς μετανάστες από την Αλβανία και
την Βουλγαρία στην Ελλάδα, Department of Civic status, aliens and migration of
Messinia Prefecture, University of Athens.
Triandafyllidou, Α., Calloni, M. and Mikrakis, A. (1997) New Greek Nationalism.
Sociological Research Online, Vol. 2, No. 1, para. 1.1-7.5
Triandafyllidou, Α. (1998) National identity and the Other'. Ethnic & Racial Studies, Vol.
21, 593-613
Triandafyllidou, A. (2000) 'Racists? Us? Are You Joking?' The Discourse of Social
Exclusion of Immigrants in Greece and Italy. In R. King (Ed.) Eldorado or Fortress?:
Migration in Southern Europe. Basingstoke: Macmillan, 186-206
Triandafyllidou, A. and Veikou, M. (2002) The hierarchy of Greekness - ethnic and
national identity consideration in Greek immigration policy. Ethnicities, Vol. 2, No. 2,
189-208
338

Triandafyllidou, A. and Wodak, R. (2003) Conceptual and methodological questions in the
study of collective identities. Journal of Language and Politics, Vol. 2, No. 2, 205233
Triandafyllidou A. (2006), The immigrant population of Greece. Size, socio demographic
features and labour market integration, Ioannina Manesis conference, 2008.
Triandafyllidou, A. (2009) Muslim immigrants in Greece: Is there a potential for violent
radicalization? Athens: ELIAMEP. [available at: http://blogs.eliamep.gr/eiVtri^forviolent-radicalization/]
Ventura, L. (1994) Μετανάστευση και Έθνος; Μετασχημαστισμοί στις συλΛογικότητες και
τις κοινωνικές θέσεις. [Immigrations and Nation: Transformations in the collectivities
and the social positions]. Athens: Etaireia Meletis Neou Ellinismou
Ventura, L. (2001) Εθνικισμός, ρατσισμός και μετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα.
[Nationalism, racism and immigration in contemporary Greece]. In M. Pavlou and D.
Christopoulos (Eds.) Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή,
δικαιώματα και ιδιότητα τον πολίτη. [Greece of migration. Social participation, rights
and citizen status]. Athens: Ekdoseis Kritiki AE & KEMO
White, P. (1999) Ethnicity, racialization and citizenship as divisive elements in Europe. In
R. Hudson and A. Williams (Eds.) Divided Europe; Society and Territory. London:
SAGE, 210-230

339

Έλληνες και Άραβες
Σταθμοί στις σχέσεις των δυο λαών και πολιτισμών
Χάσαν Μπαντάουη
Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Badawy@hist.auth.gr & badawi_9999@hotmail.com
Η ιστορία ενός λαού αρχίζει όταν κάνει αισθητή την παρουσία του στο περιβάλλον
που ζει. Τότε αρχίζει και η δημιουργία της ιστορικής μνήμης. Η ιστορική μνήμη
παράγει την παράδοση που καλλιεργεί την ταυτότητα του κάθε λαού και δίνει την
εικόνα του πολιτισμού του. Η συνέχεια του πολιτισμού στηρίζεται στην παράδοση
και προτείνει τους τρόπους αφομοίωσης των νέων ερεθισμάτων. Η σύνθεση των
πολιτισμικών προτάσεων είναι η βάση της εξέλιξης των πολιτισμών, όπως απέδειξε η
ιστορία όλων των λαών που μεγαλούργησαν. Με την εμφάνιση του γραπτού λόγου η
παράδοση του παρελθόντος παύει να εξελίσσεται και γίνεται μυθολογία καταγωγής.
Στο κοινό προϊστορικό ανθρωπολογικό υπόβαθρο της ανατολικής Μεσογείου
στήριξαν την ανάπτυξή τους οι δυναμικότερες φυλές της περιοχής και εξελίχθηκαν σε
έθνη. Η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου είναι από τις πρώτες που δεν απαίτησε
φυλετική καθαρότητα, αλλά κρατική, δηλαδή πολιτισμική ενσωμάτωση. Η σύνθεση
του κράτους και της ιδεολογίας του, με τις ανάγκες της διαχείρισης του
περιβάλλοντος, μετέτρεψε γρήγορα τα κράτη της περιοχής σε φορείς κοινής
οικονομικής προσπάθειας, κάτι που έπειθε τους κατοίκους τους να επιταχύνουν την
ανάπτυξη κοινής πολιτιστικής ταυτότητας, για να μπορούν να επωφεληθούν από τα
πλεονεκτήματα του συστήματος που τους διοικούσε, με κοινό εργαλείο έκφρασης.
Η ιστορία των σχέσεων Ελλήνων και Αράβων είναι γεμάτη με εκπλήξεις και
αποδείξεις πως οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να συνυπάρχουν ειρηνικά και να
συνεργάζονται αποδοτικά, στηριζόμενοι ο ένας στα υλικά και πνευματικά
επιτεύγματα του «άλλου», συνεχίζοντας, με τον δικό τους τρόπο, ως συνοδοιπόροι ή/
και ως συνεχιστές της ίδιας σκυτάλης της ιστορίας μέσα από την διαφορετικότητα
στην πολυμορφία της.
Οι ρίζες της επικοινωνίας, της γνωριμίας, της αλληλο-αναγνώρισης και της
πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ελλήνων και των Αράβων, χάνονται στα
βάθη του χρόνου της ιστορίας της ανατολικής Μεσογείου και του νοτιοδυτικού
άκρου της Ασίας. Ίσως να φανεί ιστορικά παράδοξο πως οι πρώτοι «Αραβολόγοι»,
ουσιαστικά αλλά και ιστορικά, υπήρξαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι
από τα πανάρχαια χρόνια γνώριζαν και επικοινωνούσαν με τους Άραβες της
διασποράς, στα διάσπαρτα μέρη των λαών της ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης
και τους Άραβες κατοίκους της ίδιας της αραβικής χερσονήσου, που είναι η κοιτίδα
τους, η γνωστή κοινώς ως «Αραβία» ή και Αλ-Τζαζίρα (= η Νήσος).
Σύμφωνα λοιπόν με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, οι Άραβες χωρίζονται σε
δυο πληθυσμιακές κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα του δικού
τους φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου ζούσαν και δρούσαν. Πρώτα
πρώτα τους κατατάσσουν σε νομάδες βεδουίνους, κατοίκους της «Πετραίας
Αραβίας», οι οποίοι συγκεντρώνονταν κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Αραβία,
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με εξαίρεση τους κατοίκους των ποικιλόμορφων διάσπαρτων οάσεων, που
λειτουργούσαν ως εμπορικοί σταθμοί και τόποι ανάπαυσης και παροχής υπηρεσιών
για τα ενδοαραβικά και διεθνή διαμετακομιστικά καραβάνια, που διέσχιζαν την
Αραβία από το Νότο προς το Βορρά και από την Ανατολή προς τη Δύση, συνδέοντας
έτσι τα λιμάνια του Ινδικού Ωκεανού με εκείνα της Μεσογείου, μέσω των «πλοίων»
της αραβικής ερήμου, που είναι οι καμήλες, σύμβολο της «ανιδιοτέλειας» στην
αραβική σκέψη. Στην ίδια λοιπόν ομαδοποίηση ανήκει και το λεγόμενο «τρίο του
Αλ-Χιζτάζ – Θουλαθίου Αλ-Χιτζάζ», που συναπαρτίζεται από τα τρία αστικά και
ημι-αστικά κέντρα της Μέκκας, της Μεδίνας(Υάθριμπ) και της Αλ-Ταϊφ. Και οι τρεις
τους βρίσκονται στην δυτική αραβική χερσόνησο παράλληλα με την ανατολική ακτή
της Ερυθράς θάλασσας και πιο συγκεκριμένα βόρεια της Υεμένης και νότια της
Πέτρας των Ναβαταίων.
Τη δεύτερη ομάδα Αράβων κατοίκων με βάση την κοινωνική οργάνωση και
παραγωγή, συνέπεια της άμεσης επιρροής του φυσικού περιβάλλοντος στον
άνθρωπο, αποτελούν οι μόνιμα εγκατεστημένοι, από τα πανάρχαια χρόνια, κάτοικοι
της λεγόμενης «Ευδαίμων Αραβία- Αλ-Υάμαν Αλ-Σαϊντ, Arabia felix», της νότιας
Αραβικής χερσονήσου και συγκεκριμένα της ευρύτερης περιοχής της σημερινής
Υεμένης.
Παρουσιάζει επίσης πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυριότερη ονοματολογία των
Αράβων προέρχεται από τους Έλληνες συγγραφείς, είτε της Αρχαιότητας είτε του
Μεσαίωνα, χρωματισμένη πάντα με το ιδεολογικό υπόβαθρο που κυριαρχούσε στην
ανάλογη εποχή. Είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα ονόματα της Αρχαιότητας:
Άραψ, ερεμβός, Αράβιος, Αραβός, σκηνίτης, Αρραβήται», «Άρράβοι», ... κτλ. Από
την άλλη, οι Έλληνες συγγραφείς του ελληνικού Μεσαίωνα, δηλαδή οι Βυζαντινοί
συγγραφείς εμπλουτίζουν την ονοματολογία των Αράβων με μια ποικιλομορφία
ονομάτων και χαρακτηρισμών που αντανακλούν με τη σειρά τους και ένα
πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο στηρίζεται και στο θρησκευτικό δεδομένο, της
κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής και συγκεκριμένα στο Χριστιανισμό, το επίσημο
δόγμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα νέα ονόματα που υποδηλώνουν και μια
νέα ταυτότητα της εποχής στα μάτια των άλλων είναι κυρίως τα εξής: Αγαρηνοί,
Ισμαηλίτες και Σαρακηνοί ... κτλ. Ίσως αυτή η ιδιόμορφη ονοματολογία να κρύβει
πίσω από τις λέξεις μια τάση «επίθεσης φιλίας» με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής
πνευματικής και εξ αίματος συγγένειας μεταξύ των Αράβων και του Μεσογειακού
μονοθεϊστικού κόσμου, μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης «Αβραμικής κοινής
θρησκευτικής καταγωγής». Ίσως αυτή η εκκλησιαστική τάση να είχε να κάνει με την
εξωτερική πολιτική στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας, μακροπρόθεσμα
στοχεύοντας στη διεύρυνση των ζωνών επιρροής του Βυζαντίου 97. Αυτό το γεγονός
θα δημιουργούσε μια «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις περσικές βλέψεις και
φιλοδοξίες. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία μιας αμυντικής
γραμμής όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και στρατιωτικά απέναντι στη συνεχώς
αυξανόμενη περσική επιθετικότητα κυρίως κατά τον έκτο και κατά τις αρχές του
εβδόμου μ.Χ. αιώνα.
Επιπλέον η αναφορά των Ελλήνων συγγραφέων, σε τοπωνύμια, προϊόντα,
εμπορεύματα και ονόματα φυλών με λεπτομερειακές περιγραφές, αποτελεί σημαντικό
θησαυρό για τους Αραβολόγους, τους Σημιτικολόγους και τους Ανθρωπολόγους του
97

επιπλέον είναι και η παλαιότερη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη!
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πολιτισμού και φυσικά αποδεικνύει το βαθμό επικοινωνίας, γνωριμίας και
ενδιαφέροντος των δύο λαών και πολιτισμών σε διάφορα επίπεδα.
Το ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων και των δύο λαών και πολιτισμών, τους προβάλλει
σε διάφορες φάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις ιστορικές ειδήσεις και τα μέχρι σήμερα
ευρήματα, κάνουν την εμφάνισή τους από τη μινωική εποχή και τους πολιτισμούς του
Αιγαίου έως και τους ιστορικούς χρόνους, από όπου αρχίζουν και προβάλλονται
ιστορικά δεδομένα των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και πολιτισμών.
Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να διακρίνει, μέσα από την αχανή ιστορία που
συνοδεύει και σημαδεύει τις σχέσεις Αράβων και Ελλήνων, μερικούς σταθμούς που
λειτούργησαν ως τομές στη διαμόρφωση, τη συντήρηση και την εξασφάλιση της
συνέχειας της υπάρξεως αυτών των στενών σχέσεων από τα πανάρχαια χρόνια έως
και σήμερα.
Οι κυριότεροι σταθμοί είναι η Ελληνιστική εποχή με το πέρασμα του Μ. Αλεξάνδρου
και των Επιγόνων του από την περιοχή αυτή. Είναι οι αραβοβυζαντινές σχέσεις της
προϊσλαμικής περιόδου. Έπεται η περίοδος του Μωάμεθ με την εμφάνιση του Ισλάμ
610-632. Αμέσως μετά τις αραβοϊσλαμικές κατακτήσεις του εβδόμου και ογδόου
αιώνα, έχουμε τη συμπόρευση των Αράβων με τους θεσμούς, τα ήθη και τα έθιμα των
κατακτημένων λαών, δηλαδή των πρώην υπηκόων του Βυζαντίου, υιοθετώντας την
ελληνική γλώσσα ως γλώσσα της διοίκησης του χαλιφάτου. Ο μετέπειτα σταθμός
είναι προϊόν της προηγούμενης φάσης, όπου κάνει την εμφάνισή της η κίνηση των
μεταφράσεων της ελληνικής γραμματείας με έδρα τη Βαγδάτη με αποτέλεσμα τη
διάσωση της αρχαίας ελληνικής κληρονομίας και τη διάδοσή της και στη Δύση. Οι
μετέπειτα σταθμοί παρουσιάζουν την κοινή μοίρα και προοπτική με την παρακμή και
των δύο λαών και πολιτισμών κάτω από τις πιέσεις των κεντροασιατών και των
σταυροφόρων. Ο σταθμός αυτός εγκαινιάζει την έναρξη του Μεσαίωνα του
«αραβοβυζαντινού κόσμου», που θα οδηγήσει στη νεότερη εποχή με τις δυτικές
αποικιοκρατίες και τις γνωστές έως σήμερα συνέπειες.
Αναλυτικότερα και πέρα από τους προϊστορικούς χρόνους και την αναμφισβήτητα
μεγάλη τους σημασία, είναι κατά τη διάρκεια του πρώτου αλλά και του δεύτερου,
κυρίως, ελληνικού αποικισμού, που Άραβες και Έλληνες έρχονται πιο κοντά ο ένας
με τον άλλο, στα πλαίσια του χωροχρόνου της δράσης τους. Έτσι ουσιαστικά και
ιστορικά προετοιμάζεται το έδαφος για μια στενότερη επαφή σε επίπεδο
συγκατοίκησης, συνεργασίας και συμπληρωματικής συλλειτουργίας. Η προετοιμασία
αυτή θα αποδώσει τους καρπούς της κατά τη διάρκεια της «Αλεξανδρινής» εποχής,
οπότε εξαπλώθηκε «το ελληνικό άρωμα» στις καρδιές και στα εδάφη των λαών της
ανατολικής Μεσογείου και σημαντικών τμημάτων της Ασίας μέχρι και την Ινδία. Η
πιο σπουδαία ιστορική περίοδος για τις σχέσεις των δύο λαών και πολιτισμών θα
είναι η Ελληνιστική εποχή και συγκεκριμένα θα είναι τα πρόσωπα, τα γεγονότα και
τα μέρη, όπου ζούσαν και δρούσαν οι Πτολεμαίοι και οι Σελευκίδες, καλύπτοντας
γεωγραφικά και φυλετικά σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
και σημαντικά τμήματα της νοτιοδυτικής και κεντρικής Ασίας. Η καρδιά του πρώην
ελληνιστικού κόσμου θα αποτελέσει την καρδιά του μετέπειτα αραβοϊσλαμικού
κόσμου με όλες τις ανάλογες συνέπειες και σε όλες τις εκφάνσεις των πολιτισμών και
των δύο λαών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η σημασία και οι άμεσες και
έμμεσες συνέπειες της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας από τους Επιγόνους του Μ.
Αλεξάνδρου υπήρξε μεγαλειώδης.
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Είναι το ιστορικά ανεπανάληπτο πέρασμα ενός νέου χαρισματικού άνδρα, του
Αλέξανδρου του Μέγα, ο οποίος με τη στάση του απέναντι στους κατακτημένους
λαούς αγαπήθηκε και η Ανατολή τον πέρασε στη σφαίρα της αθανασίας. Το έντονο
ενδιαφέρον των Αράβων για το πρόσωπο του Μέγα Αλέξανδρου και τα ιδανικά που
ενσαρκώνει η μορφή του, δικαιολογεί την ιδιαίτερη αναφορά του στο «Πρώτο Βιβλίο
των Αράβων», δηλαδή το Κοράνιο. Οι χαρακτηρισμοί του στο Κοράνιο τον
τοποθετούν στην τάξη των «Απεσταλμένων του Θεού». Η ιερότητα του προσώπου
του μέσα στο Κοράνιο ήταν η αφορμή για την αναγέννηση και την ανανέωση της
παρουσίας του ονόματος, της μορφής και των ιδανικών, των αρετών και των
διαχρονικών ανθρωπίνων αξιών που αντιπροσώπευε στην συλλογική συνείδηση των
Αράβων μετά την εμφάνιση του Ισλάμ.
Οι προϊσλαμικές αραβο-βυζαντινές σχέσεις που στηρίζονταν σε ένα τρίπτυχο όραμα
της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου στην περιοχή της αραβικής χερσονήσου,
στόχευαν στην δημιουργία πολιτικών και στρατιωτικών συμμάχων με βάση μια κοινή
ιδεολογία και στην εξασφάλιση της ροής του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου
ειδών πολυτελείας από την Ανατολή στη Δύση,. Το εμπόριο αυτό κάλυπτε τις
ανάγκες της άρχουσας τάξης, της αριστοκρατίας και του ιερατείου, παράλληλα με τη
διάδοση του χριστιανισμού, που ήταν το επίσημο δόγμα της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Ο στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η αντιμετώπιση της επιθετικής
στάσης και της στρατιωτικής πολιτικής της περσικής αυτοκρατορίας, με τη
δημιουργία μιας ισχυρής «ασπίδας προστασίας», μέσα από μια αμυντική γραμμή
στηριζόμενη σε σταθερές στρατιωτικές συμμαχίες με τους Άραβες. Η εξωτερική αυτή
πολιτική του Βυζαντίου διασφάλισε μια μακροχρόνια συμπάθεια και παρουσία του
Βυζαντίου και μετά το Βυζάντιο στον αραβικό κόσμο.
Ένας εξίσου σοβαρός σταθμός στις μετέπειτα εξελίξεις των σχέσεων των δύο λαών
ήταν η εμφάνιση του Ισλάμ το 610 και η στάση του Μωάμεθ απέναντι στο Βυζάντιο,
αλλά και στο επίσημο δόγμα του, το Χριστιανισμό. Πέρα από τις κατακτήσεις
σημαντικών εδαφών ανατολικών επαρχιών του Βυζαντίου, οι σχέσεις των δύο
πολιτισμών λειτούργησαν και πάλι θετικά υπέρ της συνέχισης της διαπολιτισμικής
συνδιαλλαγής ανάμεσα στους δύο κόσμους, που ήταν ουσιαστικά μια «νομοτέλεια».
Κορυφαία ιστορική στιγμή εδώ, βρίσκεται στην υιοθέτηση της Ελληνικής γλώσσας
ως γλώσσας διοίκησης του χαλιφάτου ιδίως στην Αίγυπτο και μάλιστα για
περισσότερο από τρεις αιώνες, παράλληλα με την Κοπτική και την Αραβική.
Συνέχεια αυτής της νομοτελειακής επιλογής υπήρξε το μεταφραστικό κίνημα της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Βαγδάτη, στο Κάιρο και στην Κόρδοβα και
φυσικά όχι μόνο, αλλά και στα διάφορα πολιτικά ανταγωνιστικά και πνευματικά
συναγωνιστικά κέντρα του χαλιφάτου της Βαγδάτης μετά τον πολιτικό διαμελισμό
του με το τέλος της πρώτης χιλιετίας.
Για τον Μωάμεθ ο ελληνικός κόσμος από τα πανάρχαια χρόνια έως και την εποχή
του, υπήρξε ένας κόσμος συμπάθειας και ιδεολογικής συγγένειας με ελκυστική
πολιτισμική προτίμηση, συγκριτικά με τους υπόλοιπους γειτονικούς πολιτισμούς. Ο
Μωάμεθ γνώρισε καλά τους Έλληνες και με την χριστιανική αλλά και με την
προχριστιανική ταυτότητά τους. Η διπλή διαπίστωση αυτή στηρίζεται και στο
περιεχόμενο του «Πρώτου βιβλίου των Αράβων», το Κοράνιο, όπως προαναφέρθηκε.
Χάρη στις επενδύσεις στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας, που επέλεξαν ο Μ.
Αλέξανδρος και οι Επίγονοι του, Πτολεμαίοι και Σελευκίδες, Έλληνες Μακεδόνες,
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στην περιοχή εδραιώθηκε η φιλοβυζαντινή στάση του ιδρυτή του Ισλάμ, του Μωάμεθ
και των μετέπειτα Διαδόχων του, σε πολιτικό επίπεδο και μέχρι σήμερα σε ιδεολογικό
πεδίο στη διαχρονική συλλογική συνείδηση ολόκληρου του αραβοϊσλαμικού κόσμου.
Ένας σημαντικός σταθμός επίσης στις σχέσεις Αράβων και Ελλήνων ήταν η περίοδος
του χαλιφάτου της Βαγδάτης (750-1258). Στο περιβάλλον της Βαγδάτης και στα
ανάκτορα του χαλίφη αναβίωσαν οι ιδέες και οι απόψεις για την παρατήρηση, την
έρευνα, την επιστήμη και την τέχνη. Επανεμφανίστηκαν τα καθαρά μαθηματικά και
εφευρέθηκε το σύμβολο του «μηδέν» (Αλ-Σίφρ). Το σπουδαιότερο απ΄ όλα όμως
ήταν η αγάπη για τη μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας (Αλ-Φαλσάφα Αλ-Υουνανίυα)
που αναπτύχθηκε αυτήν την εποχή και ο σεβασμός για τον επιστήμονα. Έλληνες,
Σύριοι και Πέρσες διανοούμενοι εργάστηκαν για να ξανακαθιερωθεί η κυνηγημένη
ελληνική σκέψη (Αλ-Φεκρ Αλ-Υουνάν- ) και με τη βοήθεια της αραβικής γλώσσας να
μεταφερθεί μέχρι την Ιβηρική και από εκεί στην Δυτική Ευρώπη. Δίπλα στη θεολογία
ξαναεμφανίζεται η ελληνική φιλοσοφία και η Βαγδάτη αρχίζει να αποκτά το ρόλο της
πάλαι ποτέ ελληνιστικής Αλεξάνδρειας.
Αυτή η εποχή συνδέεται με ονόματα που έγιναν θρυλικά στην ιστορία της
ανθρωπότητας, ένας από τους οποίους είναι ο διάσημος χαλίφης Aλ-Μαμούν(813833) που όπως αναφέρουν οι αραβικές πηγές αγόραζε τα ελληνικά βιβλία
πληρώνοντας το βάρος τους σε χρυσάφι και συζητούσε στα όνειρα του με τον Πρώτο
Διδάσκαλο τον Αριστοτέλη ... Στην εποχή του οι Άραβες διανοούμενοι είχαν
εξοικειωθεί τόσο με την ελληνική φιλοσοφία (Αλ-Φαλσάφα Αλ-Υουνανίυα) και τη
σκέψη του Αριστοτέλη, που τον αναγνώρισαν ως τον μεγαλύτερο Φιλόσοφο και ως
τον «Πρώτο Διδάσκαλο» του Ανθρώπου (Αλ-Μουαλλίμ Αλ-Αουουάλ), χαρακτηρισμός
που παραμένει και στο σημερινό αραβοϊσλαμικό κόσμο.
Γενικά, η αραβική επιστήμη στηρίχθηκε στην προγενέστερη ελληνική. Στην ιατρική
οι Άραβες γιατροί βασίστηκαν στην ελληνική παράδοση (Ιπποκράτης Αμπουκράτ,
Γαληνός) και τα κλασικά βιβλία. Η ισλαμική ιατρική παράδοση δεν απείχε πολύ
ιδεολογικά από την αρχαία ελληνική, αφού ο γιατρός (Αλ-Ταμπίμπ) έπρεπε να είναι
ταυτόχρονα θεολόγος (‘Αλιμ), φιλόσοφος (Φαϊλασούφ) και σοφός επιστήμονας
(Χακίμ). Η συμβολή των Αράβων είναι σημαντικότερη στην αλχημεία (Αλ-Κίμυα)
και θεωρούνται πατέρες της επιστήμης αυτής, στη φαρμακευτική (Αλ-Σάιντάλα) και
στη χρήση ναρκωτικών ουσιών (Αλ-Μουχαντντιράτ). Ακολούθησαν όμως τον
Αριστοτέλη στη φυσική ιστορία και αποτύπωσαν τη γεωγραφία του κόσμου τους.
Οι επόμενοι σταθμοί θα παίξουν τον ανάλογο ρόλο τους, με κύριο γνώρισμα την
κοινή ιστορική μοίρα που φέρνει Άραβες και Έλληνες κάτω από έναν κοινό ζυγό,
αυτό των Κεντροασιατών, Τουρκμάνων, Τατάρων και Μογγόλων, εξ Ανατολάς και
των Σταυροφόρων, εκ Δυσμάς. Συνέπεια αυτών των απροσδόκητων ανακατατάξεων
είναι η έναρξη του «Μεσαίωνα» και των Αράβων και των Ελλήνων, τη στιγμή που
έληξε ο δυτικός Μεσαίωνας. Είναι, ίσως, η μοίρα του ιστορικού παιχνιδιού, που
σημαδεύει το τέλος του δυτικού Μεσαίωνα και την έναρξη της Νεότερης εποχής, με
την παρακμή και το τέλος του Χαλιφάτου της Βαγδάτης και του Βυζαντίου και την
έναρξη του δικού τους ιδιότυπου Μεσαίωνα. Το τέλος του «Ελληνοαραβικού»
Μεσαίωνα στιγματίζεται με την έναρξη της αποικιοκρατίας στην περιοχή, δηλαδή με
την απελευθέρωση από την Ανατολή και την υποταγή στην Δύση.
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Η αραβική γλώσσα και ο κόσμος γύρω της: πώς η γλώσσα των λίγων έγινε
γλώσσα των πολλών
Πάνος Κουργιώτης
Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Καθηγητής αραβικής γλώσσας
Kourgiotis@hotmail.com
Περίληψη
Η παρούσα ανακοίνωση σκιαγραφεί τις διαδρομές της αραβικής γλώσσας στον χώρο
και τον χρόνο. Και όταν λέμε αραβική γλώσσα εννοούμε την κλασική αραβική, που
σήμερα αποδίδεται τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς και αποτελεί μια επίσημη,
παγκόσμια γλώσσα. Η παρακολούθηση της ιστορικής της πορείας βέβαια είναι
αδιανόητη, χωρίς την παρακολούθηση της ιστορίας των Αράβων. Μέσω της
ανακάλυψης του ρόλου που έπαιξαν στον κόσμο που βρήκαν, φωτίζονται και οι
διάφορες φάσεις από τις οποίες διήλθε η γλώσσα τους.
Abstract
The aim of the following presentation is to trace the historical development of the
Arabic language in time and space. By Arabic language, it is meant the Classical
Arabic and its modern form, the Modern Standard Arabic, which nowadays is an
official, written as well as a spoken language and it is recognized on a universal basis.
Tracing its historical development however could be inconceivable, without tracing
the historical development of the Arabs themselves. By discovering their position in
that new world in which they found themselves, more light is shed on the various
stages which their language came through.
Η πρώτη νιότη του αραβικού μεγαλείου: από τις οάσεις στην αυτοκρατορία
Πριν ακόμα αρχίσει η εποχή των θείων αποκαλύψεων στον Άραβα Προφήτη, οι
αραβικές φυλές υπήρξαν θεματοφύλακες μιας προφορικής παράδοσης, εκφρασμένης
σε μια κοινή γλώσσα. Επρόκειτο για μια ποιητική γλώσσα, η οποία
αποκρυσταλλώθηκε κατά την περίοδο του βραχύβιου βασιλείου των Κίν-ντα (τέλη
5ου – αρχές 6ου αιώνα) 98 και συνυπήρχε με τις τοπικές γλώσσες των φυλών. Όπως και
η μεταγενέστερη γλώσσα του Κορανίου, έτσι και αυτή ήταν πρωτίστως μια γλώσσα
απαγγελίας. Έτσι λοιπόν, όπως και οι οδηγίες του Μωάμεθ προς τους πιστούς και το
κάλεσμα της κοινότητας στην προσευχή θα χρειάζονταν το δημόσιο χώρο ενός
αστικού περιβάλλοντος για να εκφραστούν, ομοίως και αυτή η ποιητική γλώσσα έγινε
ευρύτερα γνωστή στους προϊσλαμικούς Άραβες κατά το πέρασμα των φυλών από τις
αγορές των οάσεων – πόλεων της χερσονήσου.
Κατά έναν τρόπο η ίδια η επέλαση του αραβικού Ισλάμ και της γλώσσας του
σε μη αραβόφωνους πληθυσμούς, ήταν αυτή που ώθησε τους μεταγενέστερους
Άραβες στην εκ νέου ανακάλυψη της αρχαίας προφορικής παράδοσης. Τα ποιήματα
είχαν συγκεντρωθεί και καταγραφεί για πρώτη φορά από εγγράμματους
μουσουλμάνους στην Κούφα και τη Βασόρα κατά τον 8ο αιώνα 99. Η εξάρτηση της
98
99

Χάνα αλ Φαχούρι, έτος έκδοσης άγνωστο, σ. 14 – 16.
Clive Holes, 2004, σ. 12 & 37.
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αλήθειας του κορανικού μηνύματος από την διατήρηση μιας γλωσσικής
καθαρότητας, οδήγησε την ισλαμική λόγια τάξη πρώτα των Αράβων και στη συνέχεια
και των Περσών πίσω στην αραβική χερσόνησο προς αναζήτηση των αναλφάβητων
βεδουίνων, επειδή πιστευόταν ότι παρέμεναν οι μόνοι που μιλούσαν την αραβική με
το αυθεντικό της ύφος. Κατά τις επαφές μαζί τους, προσπαθούσαν να αντλήσουν τις
ρίζες εκείνες που θα επέτρεπαν την παραγωγή νέων αραβικών λέξεων ικανών να
ανταποκριθούν στις νέες έννοιες και τεχνικές ανάγκες, με τις οποίες διαρκώς ερχόταν
αντιμέτωπη η γλώσσα των κυβερνητών της αχανούς ισλαμικής αυτοκρατορίας. Το
πολιτικό κέντρο του Ισλάμ μπορεί να μετατοπιζόταν πέραν της δυτικής Αραβίας,
ωστόσο οι νομαδικοί πληθυσμοί της αναβαθμίστηκαν στα μάτια των λογίων των νέων
ισλαμικών πόλεων ως θεματοφύλακες της πραγματικής αραβικής γλώσσας, σε σημείο
μάλιστα που έφτασαν να επικαλούνται την ποιητική παράδοση των αναλφάβητων
βεδουίνων για να υποστηρίξουν ή να αναιρέσουν ευρήματα και κανόνες κατά την
επεξεργασία της αραβικής γραμματικής. Της ίδιας γραμματικής που διδασκόμαστε κι
εμείς σήμερα. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα οι
αστικοί πληθυσμοί και τα συντηρητικά ιερατεία τους, διαιώνιζαν τη στερεοτυπική
εκείνη εικόνα των νομάδων της υπαίθρου, που διαστρέβλωσαν το Ισλάμ, δεν
πλήρωναν τους φόρους, επειδή ήταν φύσει ανυπότακτοι, ενώ διακρίνονταν και από
μία φυσική ροπή προς τον αλληλοσκοτωμό 100.
Η γλώσσα των θείων αποκαλύψεων ήταν ουσιαστικά μια συνέχεια της
αραβικής έκφρασης σε αυτήν την κοινή ποιητική γλώσσα. Σε αυτήν γράφτηκε το
Κοράνι, το οποίο κυκλοφόρησε ως ένα ενιαίο σώμα όλων των συγκεντρωμένων
αποκαλύψεων, μόνο αφού πέρασαν 20 χρόνια από το θάνατο του Προφήτη και 43
από την πρώτη αποκάλυψη που έγινε σ’ αυτόν101. Το γεγονός αυτό είχε την πολιτική
του διάσταση, αφού η τελική διαμόρφωση της πρώτης πηγής της θρησκείας έλαβε
χώρα στη σκιά των ανταγωνισμών μεταξύ της τάξης των ύστερων προσήλυτων της
Μέκκας, στους οποίους περιήλθε τότε το Χαλιφάτο και των δυνάμεων της
αντιπολίτευσης, έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν από την παλιά παράταξη των
Μεταναστών, που είχαν ακολουθήσει των Μωάμεθ από την Μέκκα στην Μεδίνα,
καθώς και από την ομάδα του Άλη, γαμπρού του Προφήτη 102. Όμως πέραν της
πολιτικής διάστασης, η επίσημη κυκλοφορία του Κορανίου από τον χαλίφη Οθμάν
μπν Αφάν σήμαινε την καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας, τόσο γραπτής, όσο και
προφορικής, την οποία έμελλε να γνωρίσουν μέσω των αραβικών κατακτήσεων και οι
μη Άραβες. Όμως πόσο γνώριζαν οι ίδιοι οι Άραβες την γλώσσα τους; Οι
εγγράμματοι αυτής της πρώτης περιόδου ήταν οι διοικητικοί υπάλληλοι των
αραβικών ντιβανιών, τους οποίους συνέδραμαν τοπικοί αξιωματούχοι των παλιών
αυτοκρατορικών αυλών. Και πράγματι χρειάστηκαν κάποιες δεκαετίες μέχρι να
καταστεί η αραβική στην κορανική της μορφή επίσημη γλώσσα του κράτους. Ήταν
μια εξέλιξη παράλληλη με την γέννηση και την ανάπτυξη αυτού του κράτους. Η
αραβοποίηση της δημόσιας διοίκησης το 700μ.Χ. από τον χαλίφη Άμπντ αλ Μάλεκ
Για την αναπαραγωγή αυτών των στερεοτυπικών θέσεων υπάρχει ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών
από τα έργα Αράβων χρονικογράφων και τις αναμνήσεις Ευρωπαίων ταξιδιωτών του 18ου και 19ου
αιώνα. Βλ. ενδεικτικά, Κχάλεντ μπν Μουχάμαντ αλ Φάρατζ, 2000, σ. 58 – 59, Οθμάν μπν Μπίσρ
(πέθανε το 1872), 1982, σ. 28 & Charles M. Doughty, 1921, σ. 219. Επιπλέον τέτοιου είδους αναφορές
εντοπίζονται και στο Κοράνι: «Μερικοί απ’ τους Άραβες νομάδες θεωρούν τις πληρωμές τους για
τακτική ελεημοσύνη σαν πρόστιμο κι επιδιώκουν συμφορές για σας». Το Ιερό Κοράνιο, 9:98, Η
Μετάνοια ()ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.
101
Βλ. τον εξαιρετικό πρόλογο του συγγραφέα, Maxime Rodinson, 2006, καθώς και σ. 97.
102
Για μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση των πρώιμων συγκρούσεων για τη νομή της εξουσίας βλ.
Κυριάκος Νικολάου, 2009, σ. 86 – 103.
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προκάλεσε την πικρία του υπαλλήλου του Ιωάννη του Δαμασκηνού 103, ωστόσο ήταν
μια ειλημμένη απόφαση, υπαγορευόμενη από την επιθυμία της Δαμασκού να φτιάξει
μια αυτοκρατορική γραφειοκρατία για το συντονισμό των σχέσεων της πρωτεύουσας
με τις επαρχιακές κυβερνήσεις 104. Ένα νέο νόμισμα κόπηκε, στο οποίο για πρώτη
φορά δεν απεικονίζονταν μορφές βασιλιάδων, αλλά αραβικές λέξεις, ενώ σταδιακά
εξαλείφθηκε η εξάρτηση των διοικητών από την ελληνική, την παχλαβί και την
κοπτική, χωρίς ωστόσο αυτό να επιλύει τα ουσιώδη προβλήματα ελέγχου των
επαρχιών από την κεντρική κυβέρνηση.
Τον καιρό τον αραβικών κατακτήσεων και της δυναστείας των Ομαγιαδών, οι
αραβικές ιθύνουσες ελίτ αντλούσαν ακόμα την βάση της εξουσίας τους από τις
στρατολογούμενες αραβικές φυλές. Η μαζική εισροή Αράβων στα εδάφη του παλαιού
γνωστού κόσμου διευκολύνθηκε από την λεγόμενη πολιτική συγχώρεσης, που
ακολούθησαν ο δεύτερος και κυρίως ο τρίτος χαλίφης, απέναντι στις φυλές της
κεντρικής Αραβίας και της Υεμένης, οι οποίες είχαν πολεμήσει τους μουσουλμάνους
μετά την λήξη του συμβολαίου της συμμαχίας τους με τον Μωάμεθ. Οι Άραβες
στρατιώτες μετέφεραν τις προφορικές τους γλώσσες παντού όπου πήγαιναν, ενώ οι
νεότερες γενιές εκπαιδεύονταν στην γραφή και την ανάγνωση της κορανικής
αραβικής, χάρη στα κουτάμπ, τα σχολεία εκείνα που ιδρύονταν παράλληλα με τα
τζαμιά 105. Η αραβική έγινε η γλώσσα των πολλών με διαφορετικούς ρυθμούς από
περιοχή σε περιοχή. Η αντίθεση πόλεων – υπαίθρου ήταν έντονη, διότι οι Άραβες
στρατιώτες αποτελούσαν μειοψηφίες που κατοικούσαν στις πόλεις που βρήκαν, όπως
το Χαλέπι, η Δαμασκός, η Χομς, η Ιερουσαλήμ και η Αλεξάνδρεια ή στις νέες που
δημιουργήθηκαν μέσω των στρατοπεδεύσεων τους, όπως η Φουστάτ στην Αίγυπτο
και η Καϊρουάν στην Τυνησία, η Βασόρα και η Κούφα στο Ιράκ και το Χουρασάν
στα ανατολικά του Ιράν 106. Αν και οι Άραβες κυβερνήτες δεν ενθάρρυναν τους
μαζικούς προσηλυτισμούς στο Ισλάμ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η απαραίτητη
φορολογική βάση για την χρηματοδότηση των στρατιών, που εξαπλώνονταν στην
Βόρειο Αφρική και την Κεντρική Ασία, παρατηρήσαμε στην Αίγυπτο τους Κόπτες
της υπαίθρου να έρχονται σε επαφή με την αραβική, μέσω της αποδοχής του
ισλαμικού δόγματος ακριβώς για να γλιτώσουν την περαιτέρω φορολογία. Επιπλέον
οι εξισλαμισμένοι Κόπτες επάνδρωναν τις γαλέρες στις ναυμαχίες κατά των
Βυζαντινών και μάθαιναν τα αραβικά στις ομιλούμενες παραλλαγές τους από τους
Άραβες του πληρώματος. Στις συριακές πόλεις η κορανική αραβική κέρδιζε διαρκώς
έδαφος ως η lingua franca μεταξύ των αραμαϊκών πληθυσμών της υπαίθρου, των
εβραϊκών κι ελληνικών πληθυσμών, των Αράβων που είχαν εγκατασταθεί στην
περιοχή πριν το Ισλάμ, καθώς και των νέων Αράβων μεταναστών. Στην Βόρειο
Αφρική ήταν ο αγώνας για την κατάκτηση της Ισπανίας, αυτός που έφερε την
ανθρώπινη μάζα των Βερβέρων στους αραβικούς στρατούς. Οι Βέρβεροι διεκδίκησαν
το δικαίωμα να εγκαθίστανται μαζί με τους Άραβες στρατιώτες στις νέες πόλεις της
Ισπανίας. Το Ισλάμ είχε πραγματικά θριαμβεύσει στη Σαχάρα από πολύ νωρίς, όχι
όμως και η αραβική, που παρέμενε γλώσσα των νεοϊδρυόμενων πόλεων. Ο αραβικός
κόσμος στο βορειοαφρικανικό του τμήμα θα γινόταν περισσότερο αραβικός, μόνο
από τα μέσα του 11ου αιώνα με τα μεταναστευτικά κύματα των Μπάνου Χιλάλ και
των Μπάνου Σουλάϊμ από την Αίγυπτο στην αλγερινή και την μαροκινή ενδοχώρα 107.

Fernand Braudel, 2005, σ. 73.
M. A. Shaban, 2006, σ. 215.
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Αιμάν Σαχίν Σαλάμ, 1999, σ. 22 – 23 & Clive Holes, ό.π., σ. 32.
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Bernard Lewis, 1993, σ. 60 – 61.
107
Hourani Albert., 1994, σ. 152.
103
104

350

Ο αραβοϊσλαμικός κόσμος και η γλώσσα του: ένας παγκοσμιοποιημένος κόσμος;
Οι πόλεις – στρατόπεδα αποτέλεσαν τους πυρήνες του μεταγενέστερου
αραβοϊσλαμικού κόσμου. Περιμετρικά των στρατώνων αναπτύχθηκαν αγορές για την
απορρόφηση των προϊόντων που παρήγαγε η ύπαιθρος, ενώ η οικιστική ανάπτυξη
που επήλθε με τις νέες μεταναστεύσεις Αράβων και η εξυπηρέτηση των αναγκών του
αστικού πληθυσμού, οδήγησαν στην δημιουργία βιοτεχνιών, όπου απασχολούνταν το
ντόπιο προλεταριάτο των μη Αράβων της υπαίθρου. Η επαφή των Αράβων
στρατιωτών με τους μη Άραβες ήταν αναπόφευκτη. Μέχρι να απορροφηθούν
εντονότερα στους ρυθμούς της αστικής ζωής, οι Άραβες κατοικούσαν σε συνοικίες
βάσει των φυλετικών τους οίκων 108. Γύρω τους βρίσκονταν οι προστατευόμενοι τους
από τους εξισλαμισμένους πληθυσμούς, οι λεγόμενοι μαουάλι. Σε αυτούς
προστίθεντο διαρκώς και οι γόνοι των Αράβων από δούλες μη αραβικής καταγωγής.
Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες των πόλεων – στρατοπέδων γεννήθηκε το
κίνημα των Αββασιδών για την ανατροπή των φραγμών μεταξύ Αράβων και μη
Αράβων μουσουλμάνων. Οι ζυμώσεις που οδήγησαν στην επανάσταση αυτή μπορεί
να αφορούσαν ειδικά τις σχέσεις των εξισλαμισμένων Περσών με τους νεοφερμένους
Άραβες στις πόλεις της Ανατολής, που ένιωθαν αδικημένοι σε σχέση με τους
προκατόχους τους 109, ωστόσο οι συνέπειές τους έμελλε να είναι ευρύτερες και να
αντέξουν στον χρόνο. Τότε το παλιό κριτήριο της κοινωνικής διαφοροποίησης και
απόσπασης προνομίων βάσει της καταγωγής από κάποια αραβική φυλή
υποβαθμίστηκε υπέρ του κριτηρίου του θρησκευτικού – υπερεθνικού δεσμού, που
πρέσβευε το Ισλάμ. Ταυτόχρονα η γλώσσα που εμείς σήμερα ονομάζουμε κλασική
αραβική έγινε όχι απλώς κτήμα, αλλά και μέσο έκφρασης όλων των μη Αράβων
μουσουλμάνων, ολοκληρώνοντας έτσι το κριτήριο του υπερεθνικού δεσμού. Οι
βάσεις ενός διακριτού αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού τέθηκαν παράλληλα και με τη
σταδιακή διεύρυνση του περιεχομένου της έννοιας «Άραβας». Όπως το έθεσε και ο
Bernard Lewis: «ο Άραβας δεν ήταν απλά αυτός που προερχόταν από κάποια φυλή
της χερσονήσου ισχυριζόμενος καταγωγή ή συγγένεια με κάποιον μακρινό πρόγονο,
αλλά και αυτός που είχε υιοθετήσει την αραβική ως γλώσσα του από την Ισπανία ως
το Ιράν, όπως επίσης και αυτός που παράλληλα με τη δική του γλώσσα αναγνώριζε
τα αραβικά ως μέσο έκφρασης του πολιτισμού της εποχής του»110. Άλλωστε αυτός
ήταν ο μόνος τρόπος συμμετοχής σε αυτόν.
Η φιλολογία, η θεολογία και η διανόηση αποτέλεσαν διεξόδους για τις νέες
γενιές μουσουλμάνων την εποχή της δυναστείας των Αββασιδών. Από τη μια
αναπτύχθηκε ένας θεολογικός αστικός πολιτισμός, βασιζόμενος στην κορανική
αραβική για την ερμηνεία των πηγών της θρησκείας, που είχαν εν τω μεταξύ
κωδικοποιηθεί σε ένα ενιαίο σώμα, καθώς και για την απονομή της δικαιοσύνης. Από
την άλλη, η μαζική μετάφραση κειμένων άλλων γλωσσών στα αραβικά ήταν
ενδεικτική της ύπαρξης μιας νέας λόγιας τάξης. Τότε μεταφράστηκαν από τα περσικά
οι Χίλιες και Μία Νύχτες χάρη στον Πέρση Ιμπν Μουκάφα. Τότε ήταν και η χρυσή
εποχή της αραβικής φάλσαφα, όταν οι μουσουλμάνοι για τρεις περίπου αιώνες (9ος –
12ος) μετέφραζαν και σχολίαζαν στα αραβικά τους Έλληνες φιλοσόφους,
συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των πνευματικών αναζητήσεων των νεοπλατωνικών
χριστιανών στην ύστερη ελληνιστική Ανατολή 111. Λίγο αργότερα στην ισλαμική
Δύση, χριστιανοί και εβραίοι αραβικής παιδείας μετέφραζαν δείγματα αυτού του
M. A. Shaban, ό.π., σ. 312. & Bernard Lewis, ό.π., σ. 81.
Wilfred Madelung, 1988, σ. 8 & 12.
110
Bernard Lewis, ό.π., σ. 15 & 141 – 142.
111
Γρηγόρης Ζιάκας, 2007, σ. 147 - 153.
108
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αραβικού γραπτού πολιτισμού στα λατινικά. Και πράγματι ο Νορμανδός βασιλιάς της
Σικελίας Φρειδερίκος ο Β’ διέθετε στην αυλή του τέτοιους μη μουσουλμάνους
αραβομαθείς. Εν τω μεταξύ ακόμα δυτικότερα, η αραβική σάρωνε ακόμα και στον
πληθυσμό της υπαίθρου σε τέτοιο βαθμό, που ο αρχιεπίσκοπος της Σεβίλλης
αναγκάστηκε τον 11ο αιώνα να μεταφράσει την Βίβλο στα αραβικά για να την
διαβάζουν οι χριστιανοί 112.
Οι μουσουλμάνοι μη αραβικής καταγωγής εξερεύνησαν τις δομές της
κορανικής αραβικής για να κατανοήσουν την γλώσσα που πλέον χρησιμοποιούσαν.
Τότε γεννήθηκαν γλωσσικές επιστήμες, όπως η γραμματική και η λεξικογραφία, η
σημασία των οποίων υπερέβαινε την κατανόηση του Κορανίου. Το έργο του Πέρση
Σιμπάουι, μαθητή του Άραβα γραμματικού Χαλίλ για την κωδικοποίηση της
αραβικής γραμματικής υπήρξε μνημειώδες. Έχουμε λοιπόν έναν γραπτό πολιτισμό
των πόλεων, ο οποίος δεν επηρεάστηκε από τον πολιτικό κατακερματισμό της
μεσαιωνικής ισλαμικής αυτοκρατορίας, αλλά αντίθετα λειτούργησε ως παράγοντας
πολιτισμικής συνοχής. Έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητό γιατί η γραπτή
φιλολογική γλώσσα έμεινε γνωστή ως κοινή αραβική, ενώ οι υπόλοιπες ομιλούμενες
υποβιβάστηκαν σταδιακά στο status των τοπικών διαλέκτων που αναγνωρίζουμε
σήμερα 113. Και βέβαια αυτός ο γραπτός πολιτισμός όφειλε την βιωσιμότητά του στην
βιομηχανία του χαρτιού που εισήλθε από την Κίνα τον 8ο αιώνα 114. Η συνύπαρξη της
εκ νέου κλασικής αραβικής με τις ομιλούμενες υπογράμμιζε και τις νέες ταξικές
διαιρέσεις των πόλεων. Οι καλές οικογένειες προσπαθούσαν να μιλούν και να
γράφουν κάνοντας σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, ενώ το ίδιο
έπρατταν και όσοι ήθελαν να ακολουθήσουν καριέρα νομομαθούς. Από την άλλη τα
περίφημα ποιήματα της Ανδαλουσίας γράφτηκαν στην τοπική ομιλούμενη γλώσσα.
Σε αυτό το φάσμα, νέες μορφές της αραβικής μπορούσαν να προκύψουν, όπως η
γλώσσα της λαϊκής λογοτεχνίας, που προέκυψε από ένα συνδυασμό των δύο
άκρων 115. Η επαφή των εξαραβισμένων και των εξισλαμισμένων με τα είδη της
λαϊκής λογοτεχνίας, που εκφράζονταν στα αραβικά είχε και την πολιτική της
σπουδαιότητα. Έτσι καταλαβαίνουμε και πώς χρησιμοποίησαν οι Βέρβεροι νομάδες
την ιστορία του προϊσλαμικού ποιητή Άνταρα μπν Σαντάτ, ο οποίος προήχθη από γιο
σκλάβας σε σημαίνων πρόσωπο μιας αραβικής φυλής 116.
Από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα η κλασική αραβική ήρθε αντιμέτωπη με
άλλες εθνικές γλώσσες, που έσπασαν εν μέρει το μονοπώλιό της επί του Ισλαμικού
Κόσμου. Ενώ στην ισλαμική Δύση η αραβική παρέμενε μέχρι και την ισπανική
Reconquista η γλώσσα τόσο της διοίκησης όσο και του πολιτισμού, στην Ανατολή
παρατηρήθηκε μια αναβίωση της παλιάς περσικής, της Παχλαβί η οποία
χρησιμοποιούσε πλέον τους αραβικούς χαρακτήρες. Η νέα Παχλαβί ως γλώσσα της
φιλολογίας συνυπήρχε με την κορανική αραβική για τις ανάγκες του νόμου και της
θεολογίας και επεκτάθηκε στα ανατολικά και τα βόρεια, γεγονός που εξηγεί την
επιβίωση της αραβικής γραφής στα Ούρντου και τα αφγανικά σήμερα. Επιπλέον στα
κράτη των Μαμελούκων, αλλά και αργότερα στις αραβικές επαρχίες της οθωμανικής
αυτοκρατορίας, η αραβική απέκτησε μια νέα ταυτοτική διάσταση. Ακόμα και αν
αποδέχονταν τις τουρκόφωνες κυβερνώσες ομάδες, οι αραβικοί πληθυσμοί και οι

Bernard Lewis, ό.π., σ. 134.
Fernand Braudel, ό.π., σ. 72.
114
Bernard Lewis, ό.π., σ. 149.
115
Clive Holes, ό.π., σ. 41.
116
Hourani Albert., ό.π., σ. 272.
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θρησκευτικοί τους εκπρόσωποι στις πόλεις ένιωθαν ότι υπήρχε μια απόσταση μεταξύ
τους 117.
Η αραβική σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
Ερχόμενοι στα νεότερα χρόνια, παρατηρούμε ότι η παλιά, γραπτή αραβική διήλθε
δύο νέες φάσεις. Αφενός αυξήθηκε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για αυτήν και
αφετέρου η παλιά της σημασία ανακτήθηκε και διευρύνθηκε μεταξύ των ίδιων των
Αράβων. Η ανακάλυψη της κλασικής αραβικής από τους Ευρωπαίους ήταν
ενταγμένη σε μια ευρύτερη τάση συστηματικότερης μελέτης όλων όσων αφορούσαν
τον κόσμο εκείνο, που βαθμιαία ονομάστηκε «Ανατολή», ως το κάτοπτρο εκείνο του
δικού τους κόσμου της «Δύσης»118. Τότε η αραβική εντάχθηκε στην λεγόμενη
οικογένεια των σημιτικών γλωσσών, ενώ μελετήθηκαν περαιτέρω οι δομές της μέσω
συγκρίσεων με άλλες γλώσσες. Ήταν η εποχή της συγκριτικής φιλολογίας, η οποία
μελετώντας τις γλώσσες κι εντάσσοντάς τες σε οικογένειες, διερευνούσε και τις
σχέσεις μεταξύ των λαών και των πολιτισμών που εκφράζονταν σε αυτές. Στα τέλη
του 19ου αιώνα η αλληλεπίδραση των ευρημάτων της συγκριτικής φιλολογίας με τις
δαρβινικές θεωρίες θα πρόσφερε επικίνδυνα επιχειρήματα στους Ευρωπαίους
κυβερνήτες αραβικών πληθυσμών, αναφορικά με τις σχέσεις των λευκών ανθρώπων
με τους σημιτικούς λαούς και τη συμβολή των τελευταίων στον παγκόσμιο
πολιτισμό 119. Ένα γενικό σύστημα παραγωγής γνώσης για την Ανατολή
διαμορφωνόταν, που αιώνες μετά το αναγνώρισε και το επεξεργάστηκε θεωρητικά ο
Παλαιστίνιος διανοητής Edward Said υπό τον όρο Οριενταλισμός. Ανεξάρτητα όμως
από τις μεταγενέστερες θεωρητικές συζητήσεις, η ευρωπαϊκή ενασχόληση με την
αραβική και τους Άραβες γενικότερα συμπορευόταν ιστορικά με την πραγματική
συγκυρία της αποικιοκρατικής εξάπλωσης προς αναζήτηση φθηνών πρώτων υλών κι
εν συνεχεία νέων αγορών για τα προϊόντα της Δύσης. Το γεγονός ότι υπήρχαν ήδη
από τον 17ο αιώνα έδρες της αραβικής στα πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ, της
Οξφόρδης, του Παρισιού και του Λάϊντεν δεν ήταν άσχετο με την πρώιμη
δραστηριοποίηση ολλανδικών, γαλλικών και βρετανικών εμπορικών εταιριών σε
περιοχές περιμετρικά του οθωμανικού αραβικού κόσμου 120.
Οι δραστήριες γαλλικές ιεραποστολές στο Λίβανο χρησιμοποιούσαν την
κλασική αραβική κατά την εκπαίδευση των χριστιανών στις ευρωπαϊκές γλώσσες, με
αποτέλεσμα την αναβίωση ενός ενδιαφέροντος για την παλιά αυτή γλώσσα από τις
τοπικές κοινότητες. Μέλη της λιβανέζικης οικογένειας των Ασεμάνι ζούσαν στην
Ρώμη και δίδασκαν αραβικά στη Σορβόννη, ενώ από τις τάξεις των Λιβανέζων
χριστιανών προήλθαν και οι διερμηνείς των Ευρωπαίων κατά τις δοσοληψίες τους
στα αραβικά λιμάνια της ανατολικής μεσογείου. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα η
κλασική αραβική κατάφερε να σπάσει τα δεσμά της και να κατακτήσει νέα πεδία
πέραν του νόμου και της θρησκείας. Κατά έναν ειρωνικό τρόπο οι πολιτικές
εκδυτικισμού των ντόπιων μεταρρυθμιστικών κυβερνήσεων σε κάποιες αραβικές
περιοχές υποβοήθησαν σημαντικά την εξέλιξη αυτή. Στην Αίγυπτο από την εποχή του
Albert Hourani, 2009, σ. 11 & 33.
Για μια γνωριμία με το πώς διαμορφώθηκε η τάση αυτή, βλ. Edward Said, 1996, σ. 11 – 42.
119
Τότε εμφανίζονται και οι πρώτοι αντισημίτες διανοούμενοι, σαν τον Γάλλο Αρτούρ Ντε Γκομπινό.
Για την διάδοση των ρατσιστικών ιδεών στην Ευρώπη του 19ου αιώνα βλ. ενδεικτικά, Pat Shipman,
1998.
120
Για μια περιγραφή των αποικιακών εξελίξεων στην περιφέρεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, βλ.
Immanuel Wallerstein, 1980, σ. 20, 44, 50, 61, 91 & 273, Fernand Braudel, 1997, σ. 327 – 328, Halil
Inalcik & Donald Quataert, 1994, σ. 456 & H. Swainson Cowper, 1894, σ. 417.
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Μουχάμαντ Άλη, η εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών είχε ως αποτέλεσμα την
μετάφραση ξένων έργων στην παλιά, γραπτή γλώσσα. Σε διάφορες χώρες κάποια
ντόπια κυβερνητικά σχολεία άνοιξαν, διαφορετικά από τους παραδοσιακούς
μεντρεσέδες και παρά τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών γλωσσών, που εισήγαγαν οι
αποικιακές κυβερνήσεις, αναδύθηκε ένα νέο αναγνωστικό κοινό της κλασικής
αραβικής, που κατέφευγε πλέον στα νέα μέσα της εφημερίδας και του περιοδικού 121.
Πριν ακόμα δημιουργηθούν οι μηχανισμοί μαζικής εκπαίδευσης, οι λίγοι
εγγράμματοι της εποχής ανακάλυπταν έναν νέο κόσμο έκφρασης, στον οποίο
κυριαρχούσε η γλώσσα ενός ένδοξου παρελθόντος. Η γλώσσα αυτή έδωσε στους
Άραβες μια αίσθηση ιστορικής συνέχειας και γονιμοποίησε τα πολιτικά αιτήματα
διανοουμένων που μιλούσαν σε αυτήν εξ ‘ ονόματος των αγράμματων λαϊκών μαζών.
Οι ιδέες που γράφονται και διαβάζονται τότε, αποτελούν σήμερα κομμάτια του ίδιου
φιλολογικού πλούτου, που μοιράζονται τα διαιρεμένα πλέον αραβικά κράτη. Στα τέλη
του 19ου αιώνα οι λεγόμενοι «εκσυγχρονιστές – ισλαμιστές» Τζαμάλ αντ- ντιν αλ
Αφγάνι και Μουχάμαντ Άμπντου γράφουν στα αραβικά από το Παρίσι τις σκέψεις
τους για την ευρωπαϊκή διείσδυση στον κόσμο του Ισλάμ. Αργότερα ο Λιβανέζος
Γκιμπράν Χαλίλ Γκιμπράν γράφει με νοσταλγία για την χαμένη ζωή στην πατρίδα
του, επηρεασμένος από τα ρεύματα των Ευρωπαίων εκπροσώπων της ρομαντικής
ποίησης. Η ποίηση του Τυνήσιου Άμπου αλ Κάσεμ ας – Σάμπι για τη δύναμη της
ζωής και την άρνηση του θανάτου εμπνέει τα μεταγενέστερα κινήματα κατά των
αποικιοκρατών και σήμερα ενέπνευσε και τους Τυνήσιους εξεγερμένους. Στην
Αίγυπτο ο Τάχα Χουσέιν έγραψε για τη συμβολή της κλασικής αραβικής στη
σφυρηλάτηση της ταυτότητας των σύγχρονων Αράβων, ενώ σπουδαίοι εθνικιστές
ποιητές σαν τον Άχμαντ Σάουκι εξύμνησαν την αραβική τόσο ως ένα αναπόσπαστο
κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, όσο και ως ένα υπερβατικό στοιχείο ενότητας των
Αράβων.
Η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης στην κλασική αραβική κατακτήθηκε από
τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού στα νέα αραβικά κράτη, μόνο κατά τα
χρόνια που ακολούθησαν την αποαποικιοποίηση 122. Ο οργασμός ανέγερσης εθνικών
σχολείων και η μάχη για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού των αγοριών και των
κοριτσιών, στις πόλεις και κυρίως στην ύπαιθρο υπαγορεύονταν από τις προσπάθειες
των νέων καθεστώτων να ελέγξουν το σύνολο του πληθυσμού και της επικράτειας,
ανατρέποντας τις παλιές παραδοσιακές διαιρέσεις. Στα τέλη της δεκαετίας ’70 η
UNESCO βράβευσε τον Σαντάμ Χουσείν για τον αγώνα του κατά του
αναλφαβητισμού 123. Η μαζική εκπαίδευση στην κλασική αραβική αν και σήμερα
θεωρείται αυτονόητη, τότε δικαιολογήθηκε από το γενικότερο πολιτικό κλίμα των
ιδεών του Παναραβισμού, που ενέπνευσε μάζες και ηγεσίες κατά τις δεκαετίες ’50
και ’60. Μέχρι το 1960 ένα 50% των κοριτσιών στην Αίγυπτο είχαν πάει σχολείο κι
ένα 30% στην Τυνησία 124. Στη Συρία οι εκπαιδευτικές πολιτικές του κόμματος
Μπάαθ οδήγησαν τους μαθητές να μη διδάσκονται καμία ξένη γλώσσα μέχρι τα 11
τους, όμως στην Βόρειο Αφρική τόσο οι ελίτ, όσο και οι μάζες γνώριζαν το ίδιο καλά
την αραβική και τη γαλλική. Αν και δεν υπήρχε μια πραγματική πολιτική ενότητα,
εντούτοις δημιουργήθηκε μια τέτοια αίσθηση, χάρη στις αιγυπτιακές και λιβανέζικες
εφημερίδες παναραβικής εμβέλειας, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των
Αράβων», που μετέδιδε παντού μηνύματα του Αιγύπτιου ηγέτη Νάσερ. Επιπλέον η
Hourani Albert., 1994, ό.π., σ. 410.
Για μια πολύ ενδιαφέρουσα σκιαγράφηση των βασικών χαρακτηριστικών των λεγόμενων
λαϊκιστικών, αραβικών καθεστώτων, βλ. Roger Owen, 2000, σ. 27 – 38.
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αλληλεπίδραση μεταξύ των αραβικών κρατών συνέβαλε στην αναβάθμιση των
τοπικών ομιλούμενων γλωσσών, μέσω της προβολής τους εκτός των εθνικών
συνόρων. Και πάλι η Αίγυπτος είχε την πρωτιά, παράγοντας μαζικά ταινίες. Οι άλλοι
Άραβες έμαθαν πως μιλούν οι Αιγύπτιοι μεταξύ τους, ό,τι συμβαίνει σήμερα και με
τα λιβανέζικα και συριακά σήριαλ. Η γνώση αυτή αποτέλεσε τμήμα μιας ενιαίας
προφορικής κληρονομιάς, που συνυπάρχει με την αναβίωση της γραπτής
κληρονομιάς της – κοινής σε όλους – κλασικής αραβικής γλώσσας.
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Γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση σε αραβόφωνους ομιλητές δεύτερης γενιάς
στην Αθήνα: Aποτελέσματα εμπειρικής έρευνας
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Περίληψη
H
παρούσα
εργασία
παρουσιάζει
ευρήματα
έρευνας
γλωσσικής
ης
διατήρησης/μετακίνησης σε αραβόφωνους ομιλητές 2 γενιάς στην Αθήνα. Τα
υποκείμενα της έρευνας αποτελούν έφηβοι αιγυπτιακής –κυρίως- καταγωγής και οι
γονείς τους, μουσουλμανικής και κοπτικής θρησκείας. Τα ποσοτικά δεδομένα
δείχνουν ότι η γλωσσική μετακίνηση προς τα ελληνικά είναι πιο έντονη στους
εφήβους της Κοπτικής υπο-ομάδας . Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι μαθητές φαίνεται
να διατηρούν περισσότερο την αραβική γλώσσα. Τα ποιοτικά δεδομένα μας δείχνουν
ότι η σημασία της θρησκευτικής λατρείας οδηγεί τόσο τους Μουσουλμάνους όσο και
τους Κόπτες σε μία θεώρηση της αραβικής και της κοπτικής αντιστοίχως ως
θεμελιωδών
αξιών για την ταυτότητά τους. Αυτή η διάκριση οδηγεί σε
διαφοροποίηση όσον αφορά τη μεταβίβαση της αραβικής από τους Μουσουλμάνους
και Κόπτες γονείς στα παιδιά τους.
Abstract
This paper presents the findings of research investigating language maintenance/shift
among second-generation Arabic speakers in Athens using as informants adolescents
of –mainly- Egyptian origin and their parents. Quantitative data on language
competence and on patterns of language use within Egyptian households indicate
language shift in adolescents of Copt religion. In contrast, Muslim informants emerge
as language maintainers. Qualitative results originating from interviews with parents
indicate that the significance of religious practice leads Muslims and Copts to view
Arabic and Copt respectively as core values for their identity. This distinction leads to
differentiation in patterns of Arabic language transmission between Muslim and Copt
Egyptian parents, reflecting both the different internal dynamics of these
subcommunities and their different relationships to the host society.
Εισαγωγή
Ο πρόσφατος μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική κάνει
όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη για έρευνες σε ζητήματα επαφής των γλωσσών. Η
παρούσα έρευνα ευελπιστεί να προσθέσει στη βιβλιογραφία και έχει ως θέμα τη
γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση σε μία σχετικά μικρή μεταναστευτική ομάδα της
Ελλάδας, τους αραβόφωνους. Η προσέγγιση που ακολουθείται προέρχεται από το
χώρο της ανθρωπιστικής κοινωνιολογίας και ονομάζεται Θεωρία Θεμελιωδών Αξιών
(Core Value Theory).
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Αιγύπτιοι στην Ελλάδα: Δημογραφικά στοιχεία
Από την αρχή της δεκαετίας του 1970 οι Αιγύπτιοι άρχισαν να μεταναστεύουν στην
Ελλάδα, στην αρχή σε μικρή κλίμακα. Το 1972 εκδόθηκαν 10.000 βίζες για
Αιγύπτιους εργάτες στην Ελλάδα σύμφωνα με δελτία τύπου (Iosifides, 1997). Ο
συνολικός αριθμός μεταναστών από την αφρικανική ήπειρο στο τέλος του 1972 ήταν
20.000. Αυτοί οι μετανάστες προέρχονταν από την Αίγυπτο, το Σουδάν, τη Ζάμπια,
την Αιθιοπία και τη Νιγηρία (Nikolinakos, 1973).
Στην αρχή και στα μέσα της δεκαετία του 80 η εισροή των Αιγυπτίων
μεταναστών στη χώρα αρχίζει να σημειώνει σημαντική αύξηση. Παρ’όλα αυτά, ο
αριθμός των Αιγυπτίων στην Ελλάδα παραμένει μικρός σε σύγκριση με άλλες
εθνικότητες. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο αριθμός τους ήταν μόνο 7.846
ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ο αριθμός των Αιγυπτίων με
άδεια διαμονής τον Οκτώβριο του 2007 ήταν 10.000 (www.antigone.gr).
Οι αιγυπτιακός πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στη μητροπολιτική περιοχή
της Αθήνας ενώ μία δεύτερη συγκέντρωση Αιγυπτίων παρατηρείται στον ‘Εβρο
(Rovolis & Tragaki, 2006). Η αιγυπτιακή μετανάστευση είναι ανδρική. Σύμφωνα με
την απογραφή του 2001 οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 22%.
Χώροι θρησκευτικής λατρείας
Η Συνθήκη της Λωζάνης που οριοθετεί την προστασία των θρησκευτικών
δικαιωμάτων του μουσουλμανικού πληθυσμού δεν είναι άμοιρη των διμερών
πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι τεταμένες ελληνο-τουρκικές
σχέσεις και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας φαίνεται να επηρεάζουν τις αντιλήψεις
και τις στάσεις της πλειοψηφίας απέναντι στη μουσουλμανική θρησκεία. Έτσι, ενώ η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη από το σύνταγμα ως η
«επικρατούσα» θρησκεία στην Ελλάδα, το Ισλάμ απολαμβάνει το θρησκευτικό κύρος
που του προσδίδει η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Αυτές οι
διακρίσεις από μόνες τους έχουν περιορίσει τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Ελλάδα
και έχουν οδηγήσει σε μία σειρά νόμμων και διοικητικών πρακτικών που
δημιουργούν διακρίσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των θρησκευτικών ομάδων
(Τriandafyllidou & Gropas, 2009).
Aυτό το πλαίσιο μπορεί να εξηγήσει την ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα της
ελληνικής πολιτείας απέναντι στην ίδρυση νόμιμων ισλαμικών τεμένων στην Αθήνα.
Ειδικά μετά την ανταλλαγή του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας με τον
αντίστοιχο χριστιανικό πληθυσμό της Τουρκίας το 1923, η λειτουργία των
μουσουλμανικών τεμένων στην ελληνική πολιτεία περιορίστηκε στην περιοχή της
Θράκης και στα νησιά της Ρόδου και της Κω (Τσιτσελίκης, 2004). Εάν και υπάρχουν
αναρίθμητα τεμένη διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα τα οποία αποτελούν κομμάτι της
Οθωμανικής πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας, κανένα από αυτά δεν έχει διατεθεί
για τις ανάγκες των Μουσουλμάνων μεταναστών που είναι μόνιμα εγκαταστημένοι
στη μητροπολιτική Αθήνα (Τσιτσελίκης, 2004). Ωστόσο, οι συζητήσεις για την
ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα χρονολογούνται από τη δεκαετία
του 1880 (Triandafyllidou & Gropas, 2009). Το θέμα συζητήθηκε ξανά το 1913, ενώ
το 1934 προτάθηκε η κατασκευή αιγυπτιακού τζαμιού. Παρ’όλα αυτά, αυτός ο νόμος
παρέμεινε αποκλειστικά στα χαρτιά ενώ βασικός του σκοπός ήταν να βελτιώσει τις
ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις αποβλέποντας στην προστασία της ελληνικής κοινότητας
της Αιγύπτου (Triandafyllidou & Gropas, 2009). Το 1984, μερικοί Σουδανοί φοιτητές
ζήτησαν άδεια από τις ελληνικές αρχές για να λειτουργήσουν ένα τζαμί στο Γουδί.
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Οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν την άδεια αλλά συμφώνησαν να
λειτουργήσει το τζαμί με τον όρο ότι θα διασφαλιστεί «κοινωνική ειρήνη» στην
περιοχή. Από τότε, δωμάτια προσευχής άρχισαν να λειτουργούν με τη σιωπηλή
συγκατάθεση των αρχών, όλα χωρίς άδειες και με τον κίνδυνο να κλείσουν ανά πάσα
στιγμή (Tσιτσελίκης, 2004). Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές ο αριθμός αυτών των
άτυπων χώρων προσευχής υπολογίζεται σε πάνω από εκατό και πολλά βρίσκονται σε
ιδιωτικά διαμερίσματα, υπόγεια, καταστήματα και αποθήκες. Τον Ιούνιο του 2007,
ένα αραβικό κέντρο κουλτούρας και πολιτισμού εγκαινιάστηκε στο Μοσχάτο. Αν και
δεν είναι επίσημος χώρος λατρείας, λειτουργεί ως τέτοιος. Με χωρητικότητα 2000
ατόμων, τρεις αίθουσες προσευχής και έξι ιμάμηδες το κέντρο δημιουργήθηκε από
ιδιωτική πρωτοβουλία (με σαουδαραβική χρηματοδότηση και αιγυπτιακή διαχείριση)
για να λειτουργήσει ως κοινοτικό κέντρο για συναντήσεις, κοινωνικές τελετές και
Ισλαμική προσευχή (Triandafyllidou & Gropas, 2009). Το 2006 ένα προσχέδιο νόμου
για την ίδρυση ισλαμικού τεμένους υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο από την κυβέρνηση
της εποχής, τη Νέα Δημοκρατία. Το προσχέδιο αυτό πρότεινε την ίδρυση τζαμιού
στην περιοχή του Ελαιώνα, κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Προέβλεπε ότι το
ελληνικό υπουργείο εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων θα είχε την αποκλειστική
ευθύνη της χρηματοδότησης και κατασκευής του ενώ το ίδιο το υπουργείο θα διόριζε
διοικητικό συμβούλιο για τη διοίκησή του. Σύμφωνα με τις Triandafyllidou & Gropas
(2009), η ίδρυση ενός θρησκευτικού χώρου για το μουσουλμανικό πληθυσμό της
Αθήνας είναι πολύ ευαίσθητο θέμα όσον αφορά τη λαϊκή αντίληψη και τον τρόπο που
η ίδια η πολιτεία έχει επιχειρήσει να ανταποκριθεί στα θρησκευτικά αιτήματα του
αυξανόμενου μεταναστευτικού πληθυσμού. Επιπλέον, οι ίδιες ερευνήτριες μέσα από
μία σε βάθος επισκόπηση της επιχειρηματολογίας (τόσο στη βουλή όσο και στον
τύπο) γύρω από την ίδρυση τζαμιού στην Αθήνα αποτυπώνουν τις δυσκολίες που έχει
η ελληνική κοινωνία στο να αποδεχτεί διαφορετικές θρησκείες από την
«επικρατούσα» (σ.12) και εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή
του νόμου περί ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα.
Η Κοπτική εκκλησία «της Παναγίας και Αγίου Μάρκου» λειτουργεί στο
Μενίδι. Ωστόσο, όταν έλαβε χώρα η παρούσα έρευνα (2005) δεν είχε αποπερατωθεί η
ανέγερσή της. Μέχρι να αποκτήσουν δική τους στέγη οι Κόπτες, προσεύχονταν σε
νοικιασμένα κτίρια, συχνά ακατάλληλα για θρησκευτική λατρεία.
Θεωρία των Θεμελιωδών Αξιών
H Θεωρία των Θεμελιωδών Αξιών (Core Values Theory) αποτελεί ένα δυναμικό
μοντέλο για τη μελέτη της γλωσσικής διατήρησης. Αναπτύχθηκε από τον Smolicz
μέσα από τις μελέτες του που αφορούν την πολυγλωσσία στην Αυστραλία. Oι
θεμελιώδεις αξίες ορίζονται ως:
«εκείνες οι αξίες που αποτελούν τα πιο ουσιαστικά συστατικά, δηλαδή την
πεμπτουσία της κουλτούρας μίας ομάδας και δρουν ως αξίες ταυτοποίησης,
συμβολικές για την ομάδα και για το ανήκειν σε αυτήν» (Smolicz και Secombe,
1985: 11).
Οι θεμελιώδεις αξίες στις μειονοτικές ομάδες συχνά συνδέονται με τη γλώσσα
εξαιτίας της σύνδεσης με την ταυτότητα της ομάδας και την εθνοτική γλώσσα (π.χ.
May, 2001, 2003, Tannenbaum, 2005). Μερικές εθνοτικές ομάδες είναι ιδιαίτερα
γλωσσο-κεντρικές και ως εκ τούτου εκλαμβάνουν την ύπαρξή τους ,ως διακριτές
κοινωνικοπολιτισμικές οντότητες, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση
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και ανάπτυξη της εθνοτικής τους γλώσσας. Άλλες ομάδες θεωρούν διαφορετικά
πολιτισμικά στοιχεία ως θεμελιώδεις αξίες, όπως π.χ. τη θρησκεία, τη δομή της
οικογένειας, ή «ορατά» χαρακτηριστικά. (Smolicz & Radzik, 2004; Smolicz &
Secombe, 1989; Smolicz, Secombe & Hudson, 2001). ΄Οταν η γλώσσα εκλαμβάνεται
ως θεμελιώδης αξία αυτό αντικατοπτρίζεται και στο βαθμό της γλωσσικής
διατήρησης (π.χ. King, 2000, Smolicz, 1992, Smolicz & Secombe, 1985, Smolicz,
Lee, Murugaian & Secombe, 1990). Επιπλέον, όταν η γλώσσα είναι στενά
συνυφασμένη με άλλες θεμελιώδεις αξίες, όπως η θρησκεία, υπάρχει μεγάλη
συνάρτηση μεταξύ στάσεων και διατήρησης. Αντίθετα, όταν η γλώσσα είναι
απομονωμένη από άλλα πολιτισμικά στοιχεία, η συνάρτηση είναι μικρότερη.
Το γεγονός ότι η αραβική ανήκει στην κατηγορία των λεγομένων
«θρησκευτικών κλασικών γλωσσών» παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διατήρησή της.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες εκείνες που συνδέονται με την πρακτική
της θρησκευτικής τελετουργίας. Δεν πρόκειται για καθομιλούμενες, καθημερινές
γλώσσες της εκάστοτε κοινότητας. Ο Fishman αναφέρει την Κορανική Αραβική, την
Εβραική της Παλαιάς Διαθήκης την Εκκλησιαστική Ελληνική και τη Λατινική ως
παραδείγματα «θρησκευτικών κλασικών». Σε αυτήν τη λίστα θα πρέπει να
προσθέσουμε και την Κοπτική εφόσον εμφανίζεται ως θρησκευτική κλασική και
χαίρει πολύ υψηλής εκτίμησης από τους Κόπτες Αιγυπτίους στην παρούσα μελέτη.
Σύμφωνα με τον Fishman, «ανεξάρτητα από το υψηλό τους κύρος για τα μέλη της
κοινότητας και από το πόσο καλά διδάσκονται και μαθαίνονται παραμένουν
επιπρόσθετες γλώσσες για συγκεκριμένες λειτουργίες και δε γίνονται μητρικές για τις
επικείμενες γενεές» (1991:360). Μπορεί ωστόσο να παίξουν ρόλο στη διατήρηση
ορίων ανάμεσα στην κουλτούρα της κοινωνίας υποδοχής και στη μειονοτική,
παράγοντας που ο Fishman θεωρεί σημαντικό στη γλωσσική διατήρηση. Η ύπαρξή
τους προυποθέτει μία ομάδα ή θρησκευτική κοινότητα σαφώς διαχωρισμένη από τους
κυρίαρχους θρησκευτικούς θεσμούς της κοινωνίας υποδοχής.
Οι περισσότερες έρευνες για τις θεμελιώδεις αξίες οφείλονται στον Smolicz
και στους συνεργάτες του και αφορούν κυρίως την Αυστραλία. Η παρούσα μελέτη
χρησιμοποιεί αυτή τη θεωρητική σύλληψη για να ερευνήσει αραβόφωνους ομιλητές
(κυρίως Κόπτες και Μουσουλμάνους Αιγυπτίους) στο πλαίσιο της Ελλάδας.
Ερευνητικά ερωτήματα, δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας
Βασικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο υφίσταται
γλωσσική μετακίνηση στη δεύτερη γενιά Αιγυπτίων στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη
θεωρία των θεμελιωδών αξιών. Η μελέτη θέτει τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Πόσο σημαντική είναι η γλωσσική μετακίνηση στα παιδιά των Αιγυπτίων
μεταναστών; (2) Ποιοι είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη
μετακίνηση;
Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο
του 2005. Για να εξασφαλιστεί ομοιομορφία του δείγματος συμπεριλήφθηκαν στην
έρευνα μόνο μαθητές που φοιτούσαν σε ελληνικά σχολεία. Ωστόσο, η εύρεση ενός
επαρκούς αριθμού Αιγυπτίων μαθητών για στατιστική ανάλυση αποδείχτηκε
προβληματική καθώς ο αριθμός των Αιγυπτίων μαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι
πολύ μικρός. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με στατιστικές των Baldwin-Edwards κ.α.
(2004), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2002-03 ο αριθμός των εγγεγραμμένων
μαθητών αιγυπτιακής καταγωγής σε ελληνικά σχολεία έφτανε μόλις τους 216. Για το
λόγο αυτό χρειάστηκε να επεκτείνουμε το δείγμα των αραβόφωνων μαθητών και σε
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άλλες αραβικές χώρες. Συνολικά βρέθηκαν 32 αραβόφωνοι μαθητές από τους οποίους
25 είναι από την Αίγυπτο και 7 από τη Συρία, το Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Ιράκ, την Ιορδανία και το Σουδάν. Εικοσι δύο από αυτούς τους μαθητές
εντοπίστηκαν μέσω χώρων θρησκευτικής λατρείας (μαθητές κοπτικής θρησκείας
στην Κοπτική Εκκλησία και μαθητές μουσουλμανικής θρησκείας στο Ελληνοαραβικό κέντρο κουλτούρας και πολιτισμού) και οι υπόλοιποι 10 από ένα δημόσιο
ελληνκό (διαπολιτισμικό) σχολείο.
Από τους 32 μαθητές 18 είναι κορίτσια και 14 είναι αγόρια με μέση ηλικία
13,7 ετών. Από αυτούς οι 15 γεννήθηκαν στην Ελλάδα ενώ οι υπόλοιποι
μετανάστευσαν στην Ελλάδα από το 1993 έως το 2004. Στην παρούσα εργασία ο
όρος «δεύτερη γενιά» περιλαμβάνει παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής από
έναν ή δύο μετανάστες γονείς καθώς και τα παιδιά που μετανάστευσαν στην Ελλάδα
πριν την πρώτη σχολική ηλικία (Portes & Zhou 1993, Thomson & Crul 2007). Είκοσι
μαθητές είναι Χριστιανοί Κόπτες ενώ οι υπόλοιποι 12 είναι Μουσουλμάνοι. Όσον
αφορά το δείγμα των γονέων, η έρευνα περιλαμβάνει 14 συνεντεύξεις με Αιγύπτιους
γονείς (όπως και στην περίπτωση των μαθητών, οι συνεντεύξεις περιλαμβάνουν
αραβόφωνους ομιλητές από χώρες εκτός Αιγύπτου), εννέα με μητέρες και πέντε με
πατέρες. Η μέση ηλικία των Αιγυπτίων γονέων είναι 42,7 και την περίοδο που
έλαβαν χώρα οι συνεντεύξεις ήταν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο για 17 χρόνια. Επτά
γονείς είναι Μουσουλμάνοι και επτά Κόπτες.
Το ερωτηματολόγιο των μαθητών αποτελείται από κοινωνιογλωσσικές
πληροφορίες που αφορούν την αυτοαξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην
εθνοτική γλώσσα και στα ελληνικά, τη γλωσσική χρήση στο σπίτι και στο σχολείο.
Ζητήθηκε από τους Αιγύπτιους μαθητές να αξιολογήσουν τη γλωσσική τους
ικανότητα στα ελληνικά και στη γλώσσα των γονέων σε τετραβάθμια κλίμακα
κυμαινόμενη από «καθόλου» έως «πολύ καλά» στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες,
δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και στην
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης τους ζητήθηκε να αναφέρουν τι
γλώσσα χρησιμοποιούν κυρίως με διάφορους συνομιλητές, όπως γονείς,
μεγαλύτερους συγγενείς, αδέρφια και ομοεθνείς φίλους.
Ο σκοπός των συνεντεύξεων με τους Αιγύπτιους γονείς ήταν για να
εξεταστούν οι στάσεις τους απέναντι στη διατήρηση της αραβικής γλώσσας και η
ανάμειξή τους στη μεταβίβαση της μητρικής γλώσσας στα παιδιά μέσω της χρήσης
της αραβικής με τα παιδιά τους στο σπίτι, μέσω της διδασκαλίας της ή της
ενθάρρυνσής τους για παρακολούθηση μαθημάτων μητρικής γλώσσας. Όπως
προαναφέρθηκε, οι επαφές με πολλούς γονείς έγιναν σε κέντρα πολιτισμού/
θρησκευτικής λατρείας. Εκεί μάς δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε συνεντεύξεις και
από δασκάλες της αραβικής γλώσσας καθώς και από το διευθυντή του (ισλαμικού)
Κέντρου αραβοελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας στους Αμπελόκηπους Τα
στοιχεία που μας έδωσαν είναι αρκετά διαφωτιστικά όσον αφορά τις στάσεις των
γονέων απέναντι στη γλωσσική διατήρηση και μεταβίβαση της γλώσσας στα παιδιά
τους. Το γεγονός ότι οι δύο διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες χαρακτηρίζονται από
διαφορές όσον αφορά το επίπεδο της ελληνομάθειας φάνηκε και κατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεων. Έτσι, οι συνεντεύξεις με τους Κόπτες γονείς έλαβαν χώρα στα
ελληνικά. Με τους Μουσουλμάνους γονείς οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν
άλλοτε στα αγγλικά και άλλοτε με τη βοήθεια μίας από τις δασκάλες του κέντρου,
που ήταν δίγλωσση, στα ελληνικά και στα αραβικά. Η μέση διάρκεια της κάθε
συνέντευξης ήταν γύρω στα 45 λεπτά. Τα ποσοτικά στοιχεία αναλύθηκαν με τη
χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.
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Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αναφέρονται: (α) στην
αυτοαξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των Αιγυπτίων μαθητών στα αραβικά και
στα ελληνικά και στις γλωσσικές τους επιλογές με διάφορες κατηγορίες ομιλητών και
(β) σε παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση στις
αιγυπτιακές οικογένειες, όπως π.χ. οι στάσεις των γονέων απέναντι στη διατήρηση
της εθνοτικής γλώσσας, η γλωσσική μεταβίβαση στο σπίτι, οι πρωτοβουλίες των
γονέων για διδασκαλία της εθνοτικής γλώσσας καθώς και οι στάσεις τους απέναντι
στην κοινωνία υποδοχής.
Δεδομένα που δηλώνουν γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση: Γλωσσική ικανότητα
στα ελληνικά και στα αραβικά
Η γλωσσική ικανότητα των Αιγυπτίων μαθητών στη γονεϊκή γλώσσα και στα
ελληνικά εξετάζεται μέσω των ποσοτικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τους
ίδιους τους πληροφορητές. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 δηλώνουν σημαντικές
διαφορές στις γλωσσικές δεξιότητες όπως αναφέρονται για τις δύο γλώσσες από τους
Κόπτες και τους Μουσουλμάνους μαθητές. Στην περίπτωση των Κοπτών,
παρατηρούμε μία γενικότερη κυριαρχία της ελληνικής έναντι της αραβικής.
Πίνακας 1. Γλωσσική Ικανότητα στα ελληνικά και στα αραβικά
(Κόπτες μαθητές N=20, Μουσουλμάνοι μαθητές N=12)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡ.ΛΟΓΟΥ
Πολύ καλά
Αρκετά καλά
Μέτρια
Καθόλου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡ.ΛΟΓΟΥ
Πολύ καλά
Αρκετά καλά
Μέτρια
Καθόλου
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡ. ΛΟΓΟΥ
Πολύ καλά
Αρκετά καλά
Μέτρια
Καθόλου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡ. ΛΟΓΟΥ
Πολύ καλά
Αρκετά καλά
Μέτρια
Καθόλου

ΚΟΠΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
8
1
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
18
1
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
2
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16
3
1
-

ΑΡΑΒΙΚΑ
9
7
4
ΑΡΑΒΙΚΑ
8
7
3
2
ΑΡΑΒΙΚΑ
3
3
6
8
ΑΡΑΒΙΚΑ
2
2
7
9

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ AΡΑΒΙΚΑ
9
11
3
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
8
11
4
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
7
11
4
1
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
6
8
3
4
3
-

Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι Αιγύπτιοι αναφέρουν μεγαλύτερη ικανότητα στα
αραβικά έναντι των ελληνικών και στις τέσσερις δεξιότητες.
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Γλωσσικές επιλογές
Πίνακας 2 Γλωσσικές επιλογές Κοπτών με διάφορες κατηγορίες ομιλητών (N=20)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΟΙ
ΚΑΙ
ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ
ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΙΛΟΙ
Περισσότερο/μόνο
4
5
5
14
11
ελληνικά
Εξίσου ελληνικά και 7
9
6
4
6
αραβικά
Περισσότερο/μόνο
9
6
9
2
3
αραβικά
Πίνακας 3 Γλωσσικές επιλογές Μουσουλμάνων με διάφορες κατηγορίες ομιλητών (N=12)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΕΝΗΛΙΚΟΙ
ΚΑΙ
ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ
ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΙΛΟΙ
Περισσότερο/μόνο
1
1
2
2
2
ελληνικά
Εξίσου ελληνικά
3
3
3
6
6
και αραβικά
Περισσότερο/μόνο
7
7
6
3
3
αραβικά

Tα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και
οι Κόπτες μαθητές κάνουν περισσότερο χρήση της εθνοτικής γλώσσας με τους
ενηλίκους (μητέρα, πατέρα, άλλους συγγενείς). Ξανά, παρατηρούμε ότι το ποσοστό
των Μουσουλμάνων που χρησιμοποιεί περισσότερο την αραβική με τους ενηλίκους
είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των Κοπτών. Αναφορικά με τις γλωσσικές
επιλογές με τους νεαρότερους ομιλητές, η πλειοψηφία (70%) των Κοπτών
χρησιμοποιεί την ελληνική με αδέρφια και συνομιλήκους. Από την άλλη μεριά, το
ποσοστό των Μουσουλμάνων που χρησιμοποιεί ελληνικά με αδέρφια και
συνομιλήκους είναι πολύ χαμηλότερο (17%). Οι μισοί από αυτούς αναφέρουν ότι
μιλούν εξίσου ελληνικά και αραβικά ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (33%) κάνει χρήση
της αραβικής.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα γλωσσικής ικανότητας και γλωσσικών επιλογών
μάς δηλώνουν ότι οι μαθητές κοπτικής θρησκείας χαρακτηρίζονται από γλωσσική
μετακίνηση ενώ οι Μουσουλμάνοι μαθητές τείνουν προς τη διατήρηση της αραβικής.
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση
Στάσεις των γονέων απέναντι στη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας
Τα ποιοτικά δεδομένα αποκαλύπτουν ορισμένες διαφορές όσον αφορά τόσο τις
στάσεις όσο και το βαθμό γλωσσικής μεταβίβασης στη δεύτερη γενιά ανάμεσα στους
Κόπτες και Μουσουλμάνους γονείς. Όταν ρωτήθηκαν για ποιους λόγους θα ήθελαν
τα παιδιά τους να διατηρήσουν τα αραβικά οι Κόπτες αναφέρουν ως πιο σημαντικούς
λόγους την εκπαιδευτική αξία της πολυγλωσσίας και την επικοινωνία με τα μέλη της
κοινότητας. Οι Μουσουλμάνοι γονείς από την άλλη μεριά αντιτείνουν ως τον πιο
σημαντικό λόγο για τη διατήρηση της αραβικής τη θρησκευτική ταυτότητa Τα
παρακάτω αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά:
Όχι επειδή είναι η μητρική μας γλώσσα, αλλά επειδή είναι κρίμα να μη μάθει καλύτερα
μία παραπάνω γλώσσα, αν σκεφτούμε πόσα χρόνια (ο γιος μου) μαθαίνει αγγλικά στο
φροντιστήριο εδώ στην Ελλάδα – από τότε που ήταν 6 χρονών.
(Αιγύπτιος πατέρας, Κοπτική θρησκεία, 38)
Το Κοράνι είναι μόνο στα αραβικά, ξέρετε. Γι’αυτό είναι απαραίτητο για τα παιδιά να
ξέρουν αραβικά. Θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία και
την ιστορία του.ς
(Αιγύπτια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 42)
Διαγενεαλογική γλωσσική μεταβίβαση στο σπίτι
Τα δεδομένα από τους Πίνακες 2 και 3 δηλώνουν ότι οι Μουσουλμάνοι γονείς
κάνουν περισσότερο χρήση της αραβικής με τα παιδιά τους από όσο οι Κόπτες γονείς,
παράγοντας που ενδυναμώνει τη γλωσσική διατήρηση στη Μουσουλμανική υποομάδα. Επιπλέον, ανάμεσα στους Μουσουλμάνους ομιλητές υφίσταται λειτουργική
διαφοροποίηση όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας. Τα παιδιά εκτίθενται στα
αραβικά στο σπίτι και στα ελληνικά στο σχολείο. Τα ακόλουθα αποσπάσματα
συνεντεύξεων με μία Σύρια μητέρα Μουσουλμανικής θρησκείας και με το διευθυντή
του Αραβο-ελληνικού κέντρου αντανακλούν αυτήν την πρακτική:
Tα παιδιά ακούνε περισσότερες ώρες αραβικά κάθε μέρα παρά ελληνικά. Οι επισκέπτες
μας μιλούν αραβικά, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μιλούν αραβικά, εμείς μιλάμε
αραβικά, η τηλεόραση είναι στα αραβικά. Ελληνικά ακούνε μόνο στο σχολείο.
(Σύρια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 45)
Το 90% των παιδιών μιλούν αραβικά με τους γονείς τους στο σπίτι. Ένας λόγος που
γίνεται αυτό είναι γιατί οι γονείς δε μιλάνε καλά ελληνικά. Ακόμα και αν μιλάει στα
ελληνικά με τα αδέρφια του, το παιδί με τους γονείς πάντα μιλάει στα αραβικά.
(Διευθυνής ελληνοαραβικού κέντρου, Αθήνα)
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Πρωτοβουλίες γονέων για τη διδασκαλία της εθνοτικής γλώσσας
Όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας, η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων γονέων
στέλνουν τα παιδιά τους σε μαθήματα μητρικής γλώσσας στο Ελληνο-αραβικό
κέντρο πολιτισμού που ιδρύθηκε το 2001, με έδρα τους Αμπελόκηπους.
Η πλειοψηφία των γονέων εκφράζει βαθιά ικανοποίηση από τη δουλειά που γίνεται
στο αραβοελληνικό κέντρο:
Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το Ισλαμικό κέντρο. Η θρησκεία είναι πολύ σημαντική για
την κοινότητά μας. Τα παιδιά μας γνωρίζουν άλλα παιδιά από αραβικές χώρες εδώ και
αυτό είναι πολύ καλό. Ερχόμαστε κάθε Σάββατο. Ο γιος μου έρχεται και κάθε
Παρασκευή με τον πατέρα του για να προσευχηθούν. Όταν έχουμε το Ραμαζάνι
κοιμάται στο Κέντρο και διαβάζει το Κοράνι. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό.
(Αιγύπτια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 37)
Επιπλέον, υπάρχει ένα αμιγές αραβικό σχολείο στην Αθήνα, το Λιβυκό
Σχολείο. Σύμφωνα με το διευθυντή του Αραβοελληνικού Κέντρου τα παιδιά που
φοιτούν στο Λιβυκό σχολείο είναι παιδιά οικογενειών που σκοπεύουν να
επαναπατριστούν και πιστεύουν ότι τα μαθήματα αραβικών που προσφέρει το Κέντρο
δεν επαρκούν.
Από την άλλη μεριά ελάχιστοι είναι οι Κόπτες γονείς που στέλνουν τα παιδιά
τους στο Λιβυκό σχολείο, όπως προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις. Στο παρακάτω
απόσπασμα ένας Κόπτης πατέρας, πολύ ενεργό μέλος της Κοπτικής κοινότητας
εξηγεί ότι αυτό οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους:
Το ενενήντα εννέα τοις εκατό των Χριστιανών Αιγυπτίων στέλνουν τα παιδιά τους σε
ελληνικά σχολεία ή σε ιδιωτικά ευρωπαϊκά. Κανένας Χριστιανός δε στέλνει το παιδί
του στο Λιβυκό σχολείο, εκτός από μερικούς που ήρθαν στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα
και στέλνουν τα παιδιά τους εκεί γιατί δε ξέρουν καθόλου ελληνικά. Ακόμα και αν ήταν
να γυρίσω στην Αίγυπτο το παιδί μου θα το έστελνα σε ελληνικό σχολείο. Μας αρέσουν
τα θρησκευτικά που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο, γιατί η θρησκεία μας είναι
ακριβώς η ίδια με τη δική σας.
(Αιγύπτιος πατέρας, Κοπτική θρησκεία, 39)
Το παρακάτω απόσπασμα συνέντευξης δηλώνει ότι οι Κόπτες προσδίδουν
περισσότερη έμφαση στη διδασκαλία της κοπτικής γλώσσας έναντι της αραβικής:
Η κοπτική είναι μία αρχαία γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην εκκλησία. Είναι σαν τα
ελληνικά αλλά έχει επτά γράμματα παραπάνω. Μερικοί συμπατριώτες μας τα μιλάνε
στο σπίτι αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Τα μαθήματα κοπτικής γλώσσας γίνονται κάθε
Σάββατο απόγευμα στην εκκλησία μας αλλά επειδή ο γιος μου δεν έχει χρόνο να πάει
εκεί, είναι και λίγο μακριά, του κάνει μάθημα ένας δάσκαλος στη γειτονιά μας, μαζί με
άλλα παιδιά.
(Αιγύπτια μητέρα, Κοπτική θρησκεία, 43)
Στάσεις των γονέων απέναντι στην κοινωνία υποδοχής
Τα ποιοτικά δεδομένα αποκαλύπτουν μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στο πώς η
κάθε υπο-κοινότητα αντιλαμβάνεται τη θέση της στην ελληνική κοινωνία και τις
σχέσεις της με τον γηγενή πληθυσμό. Οι Κόπτες, σε γενικές γραμμές, επιδεικνύουν
θετικότερες στάσεις απέναντι στους Έλληνες. Ένας βασικός λόγος γι’αυτό φαίνεται
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να είναι οι αντιλήψεις των Κοπτών περί ομοιότητας μεταξύ της θρησκείας τους και
της «επικρατούσας» ελληνορθόδοξης θρησκείας. Αυτός ο λόγος προκύπτει τόσο από
παρατήρηση όσο και από τα ποιοτικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι Κόπτες Αιγύπτιοι
φέρονται να έχουν κοινωνικές σχέσεις περισσότερο με Έλληνες παρά με
Μουσουλμάνους Αιγύπτιους. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, εκφράζουν «εχθρικές»
απόψεις για τους δεύτερους, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα:
Οι Μουσουλμάνοι Αιγύπτιοι είναι φανατικοί και δε μας αρέσουν πάρα πολύ. Ζούσαμε
σαν ξένοι στην ίδια μας τη χώρα, την Αίγυπτο επειδή είμαστε Χριστιανοί. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Ποτέ δεν είχα επικοινωνία μαζί τους εδώ
στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο Έλληνες φίλους. Στην Αίγυπτο πρέπει να έχεις φίλους
Μουσουλμάνους γιατί είναι η πλειοψηφία. Οι Χριστιανοί δε βρίσκουν καλές δουλειές
στο Αιγυπτιακό κράτος. Γι’αυτό φέρνουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα. Τα παιδιά μου
ποτέ δεν αισθάνθηκαν σαν ξένοι στο ελληνικό σχολείο αλλά θα ένιωθαν σαν ξένοι στην
Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο θα πρέπει να μάθουν και το Κοράνι στο σχολείο και εμένα δε θα
μου άρεσε να πάνε τα παιδιά μου σχολείο εκεί. Δε μας αρέσει ο φανατισμός τους.
(Αιγύπτιος πατέρας, Κοπτική θρησκεία, 45)
Αυτές οι στάσεις που εκφράζουν οι Κόπτες Αιγύπτιοι έναντι των
Μουσουλμάνων, αν και φαίνονται κάπως στερεοτυπικές. διατρέχουν το σώμα των
ποιοτικών δεδομένων. Από την άλλη μεριά, οι Μουσουλμάνοι γονείς εκφράζουν την
ανησυχία τους για τις «εχθρικές» στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντί τους
λόγω θρησκείας. Δεν κρύβουν μάλιστα την αγανάκτησή τους για την έλλειψη
ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα.Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι ενδεικτικά:
Δεν έχουμε δικαιώματα στην Ελλάδα. Δε σέβονται τη θρησκεία μας στην Ελλάδα.
Όταν το αφεντικό του άντρα μου έμαθε ότι ήταν Ραμαζάνι και ο άντρας μου ήταν
κουρασμένος επειδή δεν έτρωγε, τον έβαλε να δουλεύει ακόμα πιο σκληρά. Έχουμε
πολλές εκκλησίες δικές σας στη χώρα μας. Εδώ δεν έχετε τζαμί. Γιατί; Θα έπρεπε
να υπάρχει τουλάχιστον ένα στην Αθήνα.
(Αιγύπτια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 47)
Οι Έλληνες έχουν ταυτίσει τη μαντήλα με τους Τούρκους. Μια φορά στο μετρό υπήρχε
μια άδεια θέση δίπλα μου και ένας ηλικιωμένος στεκόταν όρθιος. Όταν κάποιος του
έδειξε την άδεια θέση δίπλα μου, φώναξε : « Tι λες; Εγώ να κάτσω δίπλα στην
Τουρκάλα; » Aλλά και οι νέοι Έλληνες παίρνουν υποκειμενικές πληροφορίες για το
Ισλάμ από τα ελληνικά ΜΜΕ και τα βιβλία. Δε μαθαίνουν την αντικειμενική αλήθεια
για εμάς. Η φωνή μας δεν μπορεί να τους φτάσει και έτσι η απόσταση μεταξύ μας
μεγαλώνει.
(Αιγύπτια μητέρα, Μουσουλμανική θρησκεία, 43)
12.1.
12.2.
Η παραπάνω συζήτηση δηλώνει ότι ενώ οι Κόπτες είναι θετικά
διακείμενοι απέναντι στο γηγενή πληθυσμό η Μουσουλμανική ομάδα φαίνεται
να έχει εσωτερικεύσει το σκεπτικισμό και τις αρνητικές στάσεις γύρω από το
Ισλάμ που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία.
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12.3.

Συμπεράσματα

Όπως προαναφέρθηκε, το ομολογουμένως μικρό δείγμα της έρευνας δεν επιτρέπει
γενικεύσεις σχετικά με τη γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση ανάμεσα στη δεύτερη
γενιά αραβόφωνων ομιλητών στην Αθήνα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι
τάσεις που αναδύονται από τη σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών διακριτών
κοινοτήτων όσον αφορά τη διατήρηση της αραβικής είναι σαφείς.
Το ποσοτικό μέρος της έρευνας δηλώνει ότι οι Αιγύπτιοι μαθητές κοπτικής
θρησκείας χαρακτηρίζονται από γλωσσική μετακίνηση. Οι νεαροί ομιλητές
επιδεικνύουν μία προτίμηση για τη χρήση της ελληνικής στις μεταξύ τους
αλληλεπιδράσεις ενώ χρησιμοποιούν τα ελληνικά λιγότερο συχνά με τους ενηλίκους.
Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι Αιγύπτιοι είναι κυρίαρχοι δίγλωσσοι στα αραβικά, έχουν
υψηλότερο γραμματισμό στα αραβικά από ό,τι οι Κόπτες και κάνουν συστηματική
χρήση αυτής της γλώσσας στους περισσότερους χώρους χρήσης. Προς επίρρωση των
παραπάνω, τα ποιοτικά δεδομένα αναδεικνύουν την ενεργό συμμετοχή των
Μουσουλμάνων γονέων στη διατήρηση της αραβικής γλώσσας και στη μεταβίβασή
της στη δεύτερη γενιά.
Φαίνεται ότι η θρησκεία μάλλον, παρά η γλώσσα, αναδύεται ως θεμελιώδης
αξία για τους αραβόφωνους ομιλητές αυτής της έρευνας. Μολονότι δεν υπάρχει
επίσημο ισλαμικό τέμενος στην Αθήνα η Μουσουλμανική κοινότητα έχει
δημιουργήσει τους δικούς της χώρους λατρείας που παράλληλα λειτουργούν και ως
τόποι κοινωνικοποίησης και ως σχολεία αραβικής γλώσσας. Οι Κόπτες από την άλλη,
έχουν ως βασικό άξονα την εκκλησία τους όπου διδάσκεται η κοπτική γλώσσα,
δηλαδή η γλώσσα της θρησκείας. Επιπλέον, οι Κόπτες γονείς επιδεικνύουν καλύτερη
γνώση της ελληνικής και μεγαλύτερα κίνητρα για ένταξη στην ελληνική κοινωνία
από ό,τι οι Μουσουλμάνοι. Οι Μουσουλμάνοι Αιγύπτιοι αντιστέκονται σθεναρότερα
στην εισβολή της ελληνικής γλώσσας στο χώρο του σπιτιού. Και αυτό σχετίζεται με
τη θρησκευτική και πολιτισμική απόσταση των Μουσουλμάνων Αιγυπτίων από την
κοινωνία υποδοχής (Fishman κ.α, 1985) Σε αντίθεση με τους Μουσουλμάνους
Αιγύπτιους που αντιλαμβάνονται τα πολιτισμικά και γλωσσικά όρια ανάμεσα στην
εσω-ομάδα και στην κοινωνία υποδοχής ως αδιαπέραστα, οι Κόπτες πιστεύουν ότι
υπάρχει πολιτισμική εγγύτητα μεταξύ της ομάδας τους και του πληθυσμού υποδοχής.
Αυτές οι δύο αντικρουόμενες στάσεις είναι που ευνοούν τη διατήρηση της αραβικής
στη Μουσουλμανική ομάδα ενώ οδηγούν την Κοπτική ομάδα σε γλωσσική
μετακίνηση.
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση θα μελετήσουμε την «Κληρονομιά Μοσκώφ» στην Αίγυπτο
τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο. Για μια δεκαετία, 1989-1998, ο Κωστής
Μοσκώφ εργάστηκε ως Μορφωτικός Σύμβουλος για τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού στη Μέση Ανατολή-Αραβικό κόσμο και τη γνωριμία
Αράβων και Εβραίων ποιητών στην Ελλάδα. Το έργο του αποτελεί τομή στην
Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία. Το ερευνητικό ερώτημα που διερευνούμε
διατυπώθηκε ως εξής: Υπάρχει Κληρονομιά Μοσκώφ στο πεδίο της Ελληνικής
Πολιτιστικής Διπλωματίας; Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος
χρησιμοποιήθηκε υλικό, το οποίο συγκεντρώθηκε μέσα από συνεντεύξεις προσώπων
που γνώριζαν και συνεργάστηκαν με τον Κωστή Μοσκώφ, καθώς και δημοσιευμένες
(έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) και αδημοσίευτες πηγές.
Abstract
In this presentation we explore the «Inheritance of Moskof» to Egypt, Middle East
and the Arabic World. For a decade, 1989- 1998, Kostis Moskof was occupied as
Diplomatic Culture Counsellor for the transition of Greek language and culture in
Middle East and the presentation and familiarization of Arabic and Juice poems in
Greece. His work is an innovation to Greek Cultural Diplomacy. The research
question that we explore is: Is there inheritance of Moskof to the field of Cultural
Diplomacy? The answer to this question comes from interviews, published and
unpublished documents and personal archive of Kostis Moskof.
Εισαγωγή: Να αγαπάτε την Αίγυπτο και να με θυμάστε
«Να αγαπάτε την Αίγυπτο και να με θυμάστε» με αυτά τα λόγια έκλεινε την ομιλία
του ο Μορφωτικός Ακόλουθος της πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου στην Αθήνα Dr. Tarek Radwan 125 στην τιμητική εκδήλωση για τον Κωστή
Μοσκώφ 126 (19-5-2010).
Tarek Radwan. Μορφωτικός Ακόλουθος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Γνώρισε τον
Κωστή Μοσκώφ τη δεκαετία του ¨90 στην Αίγυπτο. Με παρότρυνση του Κωστή Μοσκώφ και με
125
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«Να αγαπάτε την Αίγυπτο και να με θυμάστε» με αυτά τα λόγια ο Κωστής Μοσκώφ
αποχαιρετούσε την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, την Αίγυπτο, τους φελλάχους, τους
«αγαπημένους του αγγέλους»127, τον Καβάφη και τον Τσίρκα και την καθ΄ημας
Ανατολή. Αυτήκοοι, η Σοφία και ο Αμπντάλα, στενοί συνεργάτες του Κωστή
Μοσκώφ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που τον μετέφερε βαριά άρρωστο
στην γενέτειρα του τη Θεσσαλονίκη, που με πάθος αγάπησε και βάφτισε «πόλη
ερωτική» 128. «Να αγαπάτε την Αίγυπτο και να με θυμάστε» ήταν τα τελευταία λόγια
του Κωστή Μοσκώφ στην Αίγυπτο, τα οποία έγιναν το θέμα της παρούσας
εισήγησης.
Αίγυπτος 1998, τόπος Κάιρο, χρόνος 1-5 Μαΐου 1998, σε εξέλιξη βρίσκεται
το μεγάλο συμπόσιο των Καβαφείων 129 (8ο Διεθνές Συμπόσιο Καβαφείων) με
προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους καβαφιστές. Ο Κωστής Μοσκώφ από την 1η
Μαΐου βρίσκεται στο Νοσοκομείο του Καΐρου. Την 5η Μαΐου, στο Διεθνές
Αεροδρόμιο του Καΐρου, το ελληνικό στρατιωτικό αεροπλάνο 130 C130 είναι έτοιμο
να μεταφέρει τον Κωστή Μοσκώφ στην Ελλάδα. Ο Κωστής Μοσκώφ καλούνταν να
δώσει άλλη μια μάχη. Στις οκτώ προηγούμενες είχε βγει νικητής. Θεσσαλονίκη: Τα
ξημερώματα της 6ης Μαΐου ο Κωστής Μοσκώφ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και
εισάγεται στην εντατική μονάδα του Θεαγένειου Νοσοκομείου. Οι γιατροί
απελπισμένα αισιόδοξοι. Ο Κωστής Μοσκώφ βιώνει τη δική του Σταυρανάσταση.
Δέκα εννέα μέρες στο Θεαγένειο. Μεταφέρεται εσπευσμένα στην Αθήνα 131 με το
πρωθυπουργικό Falcon 132. Τόπος Ωνάσειο, χρόνος: τριάντα τέσσερις μέρες μάχης
τουΔιγενή 133 της Καθ΄ημας Ανατολής με το θάνατο. Τη νύχτα της 26ης Ιουνίου, μέρα
Παρασκευή, τα στενά συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα ανακουφισμένα από τους
υποτροφία του ΙΚΥ εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ασχολείται με την Αιγυπτιακή Πολιτιστική Διπλωματία
126
Η Αιγυπτιακή πρεσβεία στη Αθήνα τίμησε τον Κωστή Μοσκώφ για την προσφορά του στην ειρήνη
και τη φιλία των λαών της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου τη 19η Μαΐου 2010
127
Αγαπημένη έκφραση του Κωστή Μοσκώφ «Όταν δεν μπορεί να μου δοθεί ο θεός μου στέλνει τους
αγγέλους του». Στην Αίγυπτο οι «άγγελοι» του ήταν ο Καβάφης και ο Τσίρκας που καθόρισαν σε
σημαντικό βαθμό την πολιτιστική διπλωματική πρακτική του
128
«Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και όλα αυτά τα φταίει ο Μοσκώφ. Διότι ο Μοσκώφ διέδωσε το
φασούλι σε όλη την Αθήνα. Οι Αθηναίοι πάλι στην αρχή ήθελαν να 'ρθουν να δουν τι πράγμα είναι το
Βαρδάρη μήπως γλείψουν και αυτοί κανένα κοκαλάκι, είδαν ότι δεν έγλειψαν κανένα κοκαλάκι, αλλά
έμεινε η φήμη. Σου λέει, η Θεσσαλονίκη είναι πόλη ερωτική. Το πρόβλημα είναι αν όντως είναι. Έχω
την εντύπωση ότι η Θεσσαλονίκη είναι πράγματι ερωτική, αλλά αυτό που δείχνει δεν είναι καθόλου
ερωτικό. Πρέπει δηλαδή να εμβαθύνεις πάρα πολύ για να καταλάβεις πολλά από το παρελθόν της και
να δεις πόσο ερωτική είναι η πόλη. Αλλά για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα ερωτικά της στοιχεία
θέλει ολόκληρη διάλεξη, είναι πάρα πολύ δύσκολα». (Χριστιανόπουλος, Ντ. «Όταν ο ερωτισμός
συναντά τον πολιτισμό». Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)
129
Τα «Καβάφεια» ήταν ένα από τα τρία διεθνή συμπόσια που διοργάνωνε ο Κωστής Μοσκώφ στην
Αίγυπτο από το 1991. Στο 8ο Διεθνές Συμπόσιο (1-5 Μαΐου 1998) ο Μοσκώφ δεν παρίσταται. Είχε
εισαχθεί την 1-5-1998 σε Νοσοκομείο του Καΐρου. Πενήντα οκτώ μέρες μετά (27-6-1998) αναχωρεί
από το γήινο κόσμο
130
Με παρέμβαση του προσωπικού του φίλου Θ. Πάγκαλου, τότε Υπουργού Εξωτερικών,
μεταφέρεται βαριά άρρωστος στη Θεσσαλονίκη
131
Η επιδείνωση της υγείας οδηγεί τα συγγενικά του πρόσωπα να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στην
Αθήνα. Μεταφέρεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με το πρωθυπουργικό Φάλκον την 24η
Μαΐου 1998
132
Χαραλαμπίδου, Β (1998). Κωστής Μοσκώφ. Εργογραφία Bestseller, Σεπτ-Οκτ. Τεύχος 18 σελ 4751
133
Ο Κωστής Μοσκώφ χαρακτήριζε τον εαυτό του Διγενή. Είχε ιταλικές εκ μητρός ρίζες και ποντικές
εκ πατρός. Ο ίδιος πολλές φορές στο έργο του στην Αίγυπτο ανατρέχει στο παρελθόν για να ενισχύσει
τη σχέση του με την Καθ ήμας Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο.
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τελευταίους ιατρικούς δείκτες, τον καληνυχτίζουν. Το πρωί της 27ης Ιουνίου ο
Κωστής Μοσκώφ «δραπετεύει» και ξεκινά το μεγάλο του ταξίδι -τη συνάντηση με το
καθόλου- μέσα στο σύμπαν. Στον χώρο-χρόνο της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα
νεκρώσιμα στεφάνια, διακρίνεται εκείνο του Γιασέρ Αραφάτ, ως ένδειξη
αναγνώρισης της στάσης ζωής που κράτησε ο Κωστής Μοσκώφ απέναντι στα δίκαια
των λαών και δη του παλαιστινιακού. Σήμερα ο Κωστής Μοσκώφ δηλώνει ως
προσωρινή κατοικία το κτήμα στον Άγιο Παντελεήμωνα Πιερίας.
Δώδεκα χρόνια μετά ο Πάγκαλος (2010) 134σημειώνει «Ο Κωστής είχε μια
ικανότητα μυθοπλασίας. Τις ιδέες τις επέκτεινε και μερικές φορές μετακινούσε τα
γεγονότα». Ο επιστήθιος φίλος του Κωστή Μοσκώφ, ο Ζουράρις (2010) 135 αναφέρει
«Οφείλουμε να φροντίσουμε το έργο του το βιωματικό, αυτό το μεγάλο έργο. Οφείλουμε
εμείς σιγά-σιγά αυτό το έργο να γίνει κτήμα των καθ΄ημας καθημερινών σπουδών
μας». Ο Μπουτάρης δηλώνει το 2010 136 «Ελπίζω η Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να
τον τιμήσει». O Radwan (2010) 137 «Σε αγαπάμε Κωστή Μοσκώφ και είμαστε
υπερήφανοι που τίμησες με την παρουσία σου την χώρα σου για 10 περίπου χρόνια». Ο
ημερήσιος ηλεκτρονικός τύπος υποδέχεται με εγκωμιαστικές αναφορές την τιμητική
εκδήλωση της αιγυπτιακής πρεσβείας στην Αθήνα.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για το σημερινό ερευνητή και μελετητή του
μοσκωφικού έργου που επικεντρώνεται στον πολιτισμό και την πολιτιστική
διπλωματία; Αφελές και ρεαλιστικό το ερώτημα: Ποιος είναι ο Κωστής Μοσκώφ για
τις νέες γενιές; Ποιος είναι ο Κωστής Μοσκώφ για τους σαραντάρηδες. πενηντάρηδες
…… ενενηντάρηδες;
Πώς «δένει» η Θεσσαλονίκη με τον Κωστή Μοσκώφ; Το σταυροδρόμι των
πολιτισμών με τον Κωστή Μοσκώφ; Η Μέση Ανατολή και ο Αραβικός κόσμος με
τον Κωστή Μοσκώφ; Η πολιτιστική διπλωματία με τις γειτονιές της Μεσογείου και
τον Κωστή Μοσκώφ; Μπορούμε να μιλούμε για «Κληρονομιά Μοσκώφ» στον
πολιτισμό και την πολιτιστική διπλωματία;
Το τελευταίο ερώτημα αποτελεί το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της
παρούσας εισήγησης.
Η Κληρονομιά Μοσκώφ
Η «κληρονομιά» ως έννοια είναι στενά συνυφασμένη με την ατομική ιδιοκτησία. Στο
πεδίο της νομικής επιστήμης, το κληρονομικό δίκαιο καλύπτει περιοχές διευθετήσεων
που αφορούν σχέσεις προσώπων- φορέων με την υλική ή άυλη περιουσία. Στο πεδίο
της πολιτιστικής διπλωματίας, η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς διαχέεται στο
χωροχρόνο της βιωμένης ιστορικής στιγμής, αναδεικνύοντας έργα και αγαθά της
ανθρώπινης σκέψης και πράξης. Προσεγγίζοντας μέσα στο χωροχρόνο το
«πολιτιστικό έργο» του Κωστή Μοσκώφ στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο,
το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: Υπάρχει Κληρονομιά
Μοσκώφ στο πεδίο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας;
Πάγκαλος, Θ. (2010). Η Αίγυπτος θυμάται τον Κωστή Μοσκώφ Youtube (προσπελάστηκε
6/4/2011)
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Ζουράρις, Κ. (2010). Η Αίγυπτος θυμάται τον Κωστή Μοσκώφ Youtube (προσπελάστηκε
6/4/2011)
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Μπουτάρης. Γ. (2010). Η Αίγυπτος θυμάται τον Κωστή Μοσκώφ Youtube (προσπελάστηκε
6/4/2011)
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Radwan (2010). Η Αίγυπτος θυμάται τον Κωστή Μοσκώφ Youtube (προσπελάστηκε 6/4/2011)
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Τέσσερις περίπου δεκαετίες από την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Θεσσαλονίκη. Τομή
της μεταπρατικής πόλης», δύο δεκαετίες από την άφιξη του στο Κάιρο και την
Αλεξάνδρεια, και 13 χρόνια από την εκδημία του, έρχεται η πρώτη γενιά μελετητών
που συναντά και «συνομιλεί» με τον Κωστή Μοσκώφ, πλέον μέσα από το έργο του.
Από την κληρονομιά στη διαθήκη του Κωστή Μοσκώφ η απόσταση είναι μεγάλη,
ποιοτική και ποσοτική. Από δευτερογενείς πηγές 138 γνωρίζουμε ότι η μέγιστη
επιθυμία του Κωστή Μοσκώφ που αποτυπώνεται στη διαθήκη του 139 αναφέρεται
στην ίδρυση του «Κέντρου Καβάφης- Μοσκώφ» στην Αλεξάνδρεια. Με μια πιο
ευρεία ερμηνεία, η αναζήτηση της «Κληρονομιάς Κωστή Μοσκώφ» αφορά πρόσωπα,
σχέσεις, δράσεις, έργα και πράξεις. Μεθοδολογικά ένα μεγάλο μέρος της
Κληρονομιάς Μοσκώφ αναζητήθηκε σε πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε και
συναντήθηκε κατά τη διάρκεια της διπλωματικής-πολιτισμικής του θητείας στην
Αίγυπτο. Το προσωπικό του αρχείου
στον Πλαταμώνα, το σύνολο του
δημοσιευμένου έργου και τα αφιερώματα- συνεντεύξεις στο τύπο συμπληρώνουν τη
βάση δεδομένων της παρούσας εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσουμε όψεις του έργου του Κωστή Μοσκώφ
και θα τις μελετήσουμε στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτιστικής
Διπλωματίας. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε α. τη διάχυση του λόγιου έργουιστορικό, δοκιμιακό και φιλοσοφικό, ποιητικό, δημοσιογραφικό - στην πολιτιστική
διπλωματία (σπορά- άνθηση), β. την εργαλειοθήκη Μοσκώφ, γ. την εργογραφία
Μοσκώφ στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και δ. τη μοσκωφική
μεθοδολογική προσέγγιση στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας
Η διάχυση του μοσκωφικού έργου
Ο Κωστής Μοσκώφ πολύ πριν φτάσει στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια είχε
δημοσιεύσει το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του. Το λόγιο έργο του αποτελεί
σημείο αναφοράς στην ερμηνεία της πολιτιστικής διαδρομής του στη Μέση Ανατολή
και τον Αραβικό κόσμο. Μια περιγραφική διαδρομή στο λόγιο έργο του, δίνει την
εικόνα των κύκλων -ιστορικός κύκλος, δοκιμιακός-φιλοσοφικός κύκλος,
δημοσιογραφικός κύκλος, ποιητικός κύκλος- οι οποίοι διατηρούν την αυτονομία τους.
Ένας επιπρόσθετος κύκλος είναι ο «οικογενειακός κύκλος Μοσκώφ», ο οποίος
προσδιορίζει τη σχέση του με την προσφιλή του έκφραση την «Καθ΄ ημάς Ανατολή».
Το ερώτημα για τον μελετητή είναι: οι «λόγιοι κύκλοι» του Μοσκώφ τον συνοδεύουν
στην άσκηση της διπλωματικής πολιτιστικής πρακτικής του στο Κάιρο, την
Αλεξάνδρεια, τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο;
Ο Κωστής Μοσκώφ ανατρέχει στους «λόγιους κύκλους» άλλοτε για να ενισχύσει την
εικόνα του πολιτιστικού του έργου και άλλοτε για να δημιουργήσει εκείνες τις
138

Χαραλαμπίδου, Β (2002). Κωστής Μοσκώφ Ο αμετανόητος κυνηγός του ανέφικτου.
Θεσσαλονικέων Πόλις, Θεσσαλονίκη Τεύχος 9 σελ 9-22
139
Η διαθήκη του Κωστή Μοσκώφ ανοίχθηκε στο Κάιρο στις 10 Ιουλίου 1998. Από δευτερογενείς
πηγές διαβάζουμε «ότι τελευταία επιθυμία και εντολή προς του εκτελεστές ήταν η δημιουργία
«Κέντρου Καβάφη- Μοσκώφ» που θα διασφάλιζε τη συνέχεια του έργου για την εξάπλωση της
παρουσίας του ελληνικού λόγου στη Μέση Ανατολή. Για την ίδρυση του «Κέντρου ΚαβάφηςΜοσκώφ» ο Κωστής Μοσκώφ διέθεσε ποσό ύφους 100 εκ.δρχ (σε τιμές 1992) (Χαραλαμπίδου, 2002
σελ: 20). Ο Κώστας Ζουράρις ένας εκ των βασικών εκτελεστών της διαθήκης Μοσκώφ αναφέρει «Ο
Κωστής πόνταρε στη πώληση κάποιων ακινήτων που θα αποκτούσε από την μητέρα του. Δυστυχώς
έφυγε πολύ πιο γρήγορα από την μητέρα του (προσωπική συνέντευξη Πλαταμώνας 13-10-2010).
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συνθήκες που αιτιολογούν την πολιτιστική του πρακτική. Οι κύκλοι αυτοί
αλληλοπεριχωρούνται και διατηρούν ευδιάκριτες περιοχές. Η μελέτη τους, όπως θα
φανεί στη συνέχεια της ερευνητικής μας παρουσίασης, βοηθούν τον ερευνητή να
ερμηνεύσει το πώς ,το τι και το γιατί της πολιτισμικής διπλωματίας που εφάρμοσε
στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο.
Ο πρώτος κύκλος ερευνητικής μελέτης, ο «ιστορικός», κινείται με
βασικούς άξονες την ανθρωπογεωγραφία της Μέσης Ανατολής, την ιστορική και
πολιτισμική έννοια της Μεσογείου, την Καθ΄ ημάς Ανατολή και τη «συγγένεια» και
σχέση της νεότερης Ελλάδας με την Ανατολή και τη Δύση. Ο Κωστής Μοσκώφ με
την ιδιότητα του ιστορικού αντλεί από την ιστορική επιστήμη όλα εκείνα τα
μεθοδολογικά εργαλεία (χρήση ιστορικών αρχείων, αρχειακές πηγές, μαρτυρίες κ.ά)
για να ερμηνεύσει τα ιστορικά δρώμενα της περιοχής (στην περίπτωση μας η Μέση
Ανατολή και ο Αραβικός κόσμος) και με την σειρά του να δημιουργήσει μέσα από
την πράξη και το έργο του (περισσότερες αναφορές στην ενότητα 1.2.3) τη «δική του
ιστορία» στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Ο ίδιος, θιασώτης των νόμων
κίνησης της ιστορικής ύλης δημιουργεί το «μοσκωφικό πολιτισμικό κεφάλαιο» το
διάστημα που βρίσκεται στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Η ερμηνεία αυτού του
κεφαλαίου έχει τις ρίζες του στην ιστορική παιδεία και μόρφωση που απέκτησε στη
Γαλλία, στην ιστορική του εργογραφία καθώς και στο έργο που άφησε στο ιστορικό
τμήμα 140 του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) Θεσσαλονίκης.
Ο δεύτερος κύκλος είναι ο δοκιμιακός-φιλοσοφικός. Ο Κωστής Μοσκώφ
συνέδεσε το όνομα του με το διάλογο μαρξισμού και ορθοδοξίας. Η εμπλοκή του
ονόματος του με το νεορθόδοξο κίνημα, χαρακτηρισμό τον οποίο δεν αποδέχθηκε
ποτέ, είχε προκαλέσει «σκάνδαλο» στους κόλπους της αριστεράς στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80, καθώς προΐστατο στο παράρτημα του ΚΜΕ Θεσσαλονίκης. Ο
Κωστής Μοσκώφ εντόπιζε την μαρξιστική- λενινιστική επιταγή κατανόησης της
εθνικής ιδιομορφίας στη μελέτη του παραδομένου λόγου που διαχρονικά είχε
αφετηρία τον αρχαιοελληνικό λόγο, κάλυπτε τον λόγο της ορθοδοξίας και έφτανε
στις μέρες μας 141. Τις εθνικές ιδιομορφίες, ο Κωστής Μοσκώφ τις θεωρούσε βασικές
στην ερμηνεία της ιστορικής πραγματικότητας μιας περιοχής, οι οποίες
λειτουργούσαν ως εργαλειοθήκη στην κατανόηση λαών και πολιτισμών. Στην
Αίγυπτο, εντάσσει το διαθρησιακό διάλογο και το διάλογο με το Ισλάμ στην αρχή της
συνάντησης, της ανταλλαγής και των κοινών βιωμάτων λαών και ανθρώπων που
λειτουργούσαν στη λογική της ειρήνης και της κατανόησης. Ο διάλογος με το Ισλάμ
εξελίσσεται σε ένα από τα τρία μεγάλα συμπόσια που διοργάνωνε ο Κωστής
Μοσκώφ και έπειτα από την παρότρυνση του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Παρθένιου
«Όταν πήγα για πρώτη φορά στην Αίγυπτο συμβουλεύτηκα τον αείμνηστο πατριάρχη
Παρθένιο ρωτώντας τον πώς να ξεκινούσα τη δουλειά. Μου είπε ότι θα έπρεπε να
ξεκινούσα από τον Καβάφη αλλά και το διάλογο με το Ισλάμ» 142. Βέβαια ο ίδιος ο
Το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1975. Ηταν ερευνητικός
οργανισμός που εστίαζε στην μελέτη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και τη διάχυση της
ιδεολογίας στου ΚΚΕ στην ελληνική κοινωνία. Θεμελιωτής και πρόεδρος του ΚΜΕ ήταν ο Γιάννης
Ιμβριώτης. Το παράρτημα του ΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τον Απρίλιο του 1976 με
επικεφαλής τον Κωστή Μοσκώφ. Το ιστορικό έργο του Κωστή Μοσκώφ και της ομάδας του στο ΚΜΕ
είναι διασκορπισμένο σε ιδιωτικές συλλογές ιστοριογράφων και παραμένει αναξιοποίητο και
απροσπέλαστο στους νέους μελετητές.
141
Το προοίμιο του Κωστή Μοσκώφ «Ο Έλεος και ο Φόβος. Η Παρουσία και η απουσία του έρωτα
στον ελληνικό λόγο…» στο βιβλίο του κ. Ζουράρι «Θεοείδεια παρακατιανή», Εκδόσεις Εξάντας 1989,
είναι μια καταπληκτική εισαγωγή
142
Λυκεσάς, Α. (1998). Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο.
Bestseller, Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ 57
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Κωστής Μοσκώφ πρόλαβε να διευκρινίσει ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά
διακυβεύματα, «εκείνη η επιστημονική συζήτηση μαρξισμού-χριστιανισμού δεν έχει
καμιά σχέση με την αναγκαιότητα διαλόγου με το Ισλάμ» 143, ωστόσο μοιράζονται στο
βάθος δυο βασικές συνιστώσες της μοσκωφικής φιλοσοφίας: την εργασία «ως
ενσάρκωση βαθειάς γνωριμίας και μια σωκρατική στο βάθος αντίληψη για τον τρόπο
που συναντάμε τον Άλλο» 144.
Ο Κωστής Μοσκώφ αντιμετώπιζε με πρόκληση την αντίφαση του αριστερού
διανοούμενου με το σμόκιν του μορφωτικού συμβούλου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η
εμπλοκή του στη διεθνή προώθηση των Καβαφείων λειτούργησε ως πολιτισμικό
διαβατήριο στην άσκηση ουσιαστικής διπλωματίας με τις αιγυπτιακές θεσμικές αρχές
«Στην Αίγυπτο είμαι φίλος και θαυμάζω πραγματικά τον Οσάμα Ελ Μπαζ, σύμβουλο
του προέδρου Μπουμπάρακ, φανατικό οπαδό του Καβάφη, δεν αφήνει εκδήλωση για
τον Καβάφη που να μην είναι παρών. Τον έχω επισκεφτεί αρκετές φορές προς μεγάλη
μήνιν του εκάστοτε πρέσβη, ο οποίος πρέπει να ζητήσει τρεις μήνες να προαναγγείλει
την επίσκεψη του και εάν τον δεχθεί. Εμένα με δέχθηκε πολλές φορές και συζητήσαμε
θέματα πολύ σημαντικά για την πολιτική κατάσταση» 145. Συνακόλουθα έδινε τη δική
του ερμηνεία στον ρόλο του διπλωμάτη «αν φορούσα σμόκιν δεν θα έκανα
τίποτε……Η δουλειά μου γίνεται με τον αιγυπτιακό λαό. Όχι μόνο στα διπλωματικά
σαλόνια αλλά μέσα στον απλό κόσμο. Το σμόκιν ας το φοράνε άλλοι. Αλλά δυστυχώς κι
αυτοί που το φοράνε δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά (Λυκεσάς, 1998 σελ.54). Οι
δυο ρόλοι- διανοούμενος, μορφωτικός σύμβουλος- του δημιουργούσαν ευνοϊκές
συνθήκες για διπλωματικές επαφές με την αιγυπτιακή πολιτεία αλλά συναντούσε
πολλές δυσκολίες από το τοπικό ελληνικό διπλωματικό σώμα που έβλεπε την
πολιτιστική διπλωματική πρακτική του να διαφοροποιείται από το κυρίαρχο μοντέλο
διπλωματίας της πολιτισμικής απραξίας.
Ένας εξίσου σημαντικός κύκλος που ενέγραφε ο Κωστής Μοσκώφ είναι ο
δημοσιογραφικός. Ξεκίνησε πολύ νωρίς στα μέσα της δεκαετίας του ΄70,
αρθρογραφώντας στην αρχή σε διάφορες ελληνικές εφημερίδες και εργάστηκε
περιστασιακά ως διευθυντής προγραμμάτων λόγου και πολιτισμού. Λίγο πριν φτάσει
στην Αίγυπτο θα «θητεύσει» ως ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή, αρθρoγραφώντας
στην ισπανική εφημερίδα El Pais, και στην αγγλόφωνη εφημερίδα των Ιεροσολύμων
΄Αυγή΄. Η βιωματική του εμπειρία ως δημοσιογράφου θα σταθεί πολύτιμο εργαλείο
στην άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη
αναφορικά με την επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων. Ο Κωστής Μοσκώφ είχε το «χάρισμα της μυθοπλασίας» αναγάγοντας το
τοπικό σε οικουμενικό, προσδίδοντας στο έργο του την ωφελούμενη λάμψη. Η
ερμηνεία αυτής της λάμψης αναδύει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν τη σχέση
της πολιτισμικής δράσης με την προβολή στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τη
συνεχή διάχυση της πολιτισμικής διπλωματικής πρακτικής στο κοινό και την
αναγκαιότητα λειτουργίας της δημοσιογραφικής εργαλειοθήκης στην προώθηση της
πολιτιστικής διπλωματίας.
Ο ποιητικός κύκλος του Κωστή Μοσκώφ διαχέεται στην πολιτιστική διπλωματική
πρακτική του με τη γνωριμία των Αράβων και Εβραιών ποιητών, τη μετάφραση του
Λυκεσάς, Α. (1998). Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο.
Bestseller, Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ 57
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Λυκεσάς, Α. (1998). Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο.
Bestseller, Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ 54
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Μοσκώφ, Κ. (1997). Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία. Εκδόσεις Ιανός Θεσσαλονίκη σελ 86
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έργου τους στα ελληνικά και αντίστοιχα Ελλήνων ποιητών στα αραβικά. Ο Κωστής
Μοσκώφ, ως ποιητής έδινε ιδιαίτερη σημασία στο πολιτισμικό κεφάλαιο της ποίησης,
εντάσσοντας το στην πολιτιστική διπλωματική πρακτική. Τα συμπόσια, τα βραβεία
ποίησης, η προβολή και η γνωριμία του πολιτισμού μέσα από τις μεταφράσεις
ποιητικών έργων, προσέδιδαν μια γοητεία στη μοσκωφική πολιτιστική διπλωματική
πρακτική.
Οι λόγιοι κύκλοι του Κωστή Μοσκώφ κλείνουν μέσα τους πολύτιμες πηγές,
ιδέες, σκέψεις, δράσεις και πρακτικές που αντέχουν στο χωροχρόνο και δημιουργούν
αφετηριακά σημεία για νέες προσεγγίσεις υπό το πρίσμα σύγχρονων ερευνητικών
εργαλείων και μεθόδων. Οι κύκλοι των Κωστή Μοσκώφ λειτουργούν ως
παρακαταθήκη σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις διεθνείς σχέσεις.
Η Εργαλειοθήκη Μοσκώφ
Η εργαλειοθήκη Μοσκώφ συνιστά το σύνολο εννοιών που συνθέτουν το μοσκωφικό
έργο και εισάγουν το μελετητή στην κατανόηση και την ερμηνεία του μοσκωφικού
λόγου. Συγκεκριμένα, λειτουργούν ως οδοδείκτες που ερμηνεύουν το τι και το γιατί
του Κωστή Μοσκώφ στην πολιτισμική διπλωματική πρακτική που ακολούθησε στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου. Επομένως, θα
σταθούμε σε ορισμένες έννοιες, κλειδιά-οδοδείκτες που διαχέουν την πολιτιστική
διπλωματική πρακτική και τη διαφοροποιούν από το κυρίαρχο μοντέλο της
Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας.
•

Το Όλο Άλλο

Το Όλο Άλλο στο «μοσκωφικό λόγο» εκφράζει τη συνάντηση με την άλλη
«πλευρά-όχθη», την οποία γεφυρώνει ο διάλογος . Ο Κωστής Μοσκώφ θεωρούσε
βασικό συντελεστή το Όλο Άλλο στον εξανθρωπισμό της ανθρώπινης κοινωνίας,
το πέρασμα από την προϊστορία στην ιστορία του ανθρώπου. Το άνοιγμα του
Κωστή Μοσκώφ στο Όλο Άλλο δέχθηκε πολλές επικρίσεις, ιδίως τη δεκαετία του
¨80 (διάλογος μαρξιστών-ορθοδόξων) ωστόσο έγινε επίκαιρο στις αρχές της
δεκαετία του ¨90 ως μια προσπάθεια άρσης των ιδιομορφιών της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας (μετεμφυλιακές δομές εξουσίας, πολιτικοί διαχωρισμοί,
αποκλεισμοί, κοινωνικά φρονήματα, κ.α).
Η «άλλη πλευρά-όχθη» στο μοσκωφικό έργο, μέσα στο χωροχρόνο, είναι η
ιδεολογική (κομμουνισμός- ορθοδοξία), η πολιτική (αριστερά-δεξιά), η εθνική
(Ελλάδα-Τουρκία), η πολιτισμική (ελληνικός πολιτισμός-αραβικός). Στο Όλο
Άλλο, ο Κωστής Μοσκώφ αναζητούσε εκείνα τα ενοποιά στοιχεία που
ενθάρρυναν και ενίσχυαν το διάλογο, τη συνάντηση και την ανταλλαγή μέσα στην
ιστορική στιγμή. Στην πολιτική και πολιτισμική προσέγγιση με την Τουρκία
πρότασσε τους πυλώνες της άλλης όχθης που αγωνίζονταν για την ειρήνη και τη
συμφιλίωση των λαών, στις ελληνοαραβικές σχέσεις αναγνώριζε εκείνα τα
πολιτισμικά στοιχεία που μπορεί να δώσει ο ελληνικός κόσμος, καθώς και τα
στοιχεία που μπορεί να λάβει μέσα από τη συνάντηση και την ανταλλαγή με τον
αραβικό κόσμο.
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Το Όλο Άλλο διαχέεται στη διπλωματική πολιτισμική πρακτική του Κωστή
Μοσκώφ και αντανακλάται στο σύνολο του έργου του στη Μέση Ανατολή και
τον Αραβικό κόσμο.

•

Η Συνάντηση με το Καθόλου

Η Συνάντηση με το Καθόλου είναι έννοια που παραπέμπει περισσότερο στον
δοκιμιακό μοσκωφικό λόγο με επίκεντρο «τον άνθρωπο-πρόσωπο, τον άνθρωπο
στραμμένο στον Άλλο, τον άνθρωπο στραμμένο στην ενοποίηση της
διασκορπισμένης και απρόσωπης διαλεκτικής της ύλης γύρω από τους καημούς και
τους πόθους του» 146. Η συνάντηση με το καθόλου «εγκλείει» το Λόγο στραμμένο
στον Άλλο, κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό στην «Κληρονομιά Μοσκώφ». Τα
ανθρωποκεντρικά στοιχεία της διπλωματικής πολιτιστικής πρακτικής του
φαίνεται να ενσωματώνουν αρκετά από τα στοιχεία που κυριαρχούν στο
δοκιμιακό του έργο. Συνεπώς, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μοσκωφικής
πολιτιστικής διπλωματικής πρακτικής για να είναι ακριβείς προϋποθέτουν την
κατανόηση του μοσκωφικού δοκιμιακού έργου.
•

Ο Λόγος της Πράξης

Ο Λόγος της Πράξης, ως έννοια-όρος, είναι εμπνευσμένος από τη λενινιστική
επιταγή μελέτης του μαρξιστικού λόγου, στραμμένος στις εθνικές ιδιομορφίες και
τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Ο Κωστής Μοσκώφ μελετά το μαρξιστικό
λόγο στον παραδομένο ελληνικό λόγο-έργο που ξεκινά από τον αρχαιοελληνικό,
περνά μέσα από το λόγο της ορθοδοξίας και συνεχίζει μέχρι το σύγχρονο
νεοελληνικό λόγο, στον οποίο αποτυπώνονται οι «εθνικές» μας ιδιομορφίες. Ο
Λόγος της Πράξης «είναι η βίωση ως προσώπου της ζωής, να ζήσεις τη ζωή σου
στραμμένος στον Άλλο». 147 Στην πολιτιστική διπλωματική πρακτική, ο Κωστής
Μοσκώφ «εγκλείει» στο Λόγο της Πράξης έργα και δράσεις που είναι στραμμένα
στον απλό αιγύπτιο πολίτη, επιδιώκει και πραγματώνει το διάλογο με τον Άλλο
μέσα από τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές και βιώνει την πολιτιστική
διπλωματική πρακτική, ως διαρκή ανταλλαγή ιδεών, αισθήσεων και βιωμάτων. Η
διάχυση του Λόγου της Πράξης δημιουργεί την «Κληρονομιά Μοσκώφ» στην
Αίγυπτο, η οποία ξεπερνά την απλή αποτίμηση του έργου και οδηγεί το μελετητή
στην ερμηνεία του «μοσκωφικού μοντέλου» πολιτιστικής διπλωματίας. Το Έργο
Μοσκώφ στην Αίγυπτο συνεχίζει να είναι επίκαιρο γιατί διατηρεί τη λάμψη του
και επαναφέρει στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ελληνικής εξωτερικής
πολιτιστικής πολιτικής αρχές, αξίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που
υπηρετούν την ειρήνη και τη συνάντηση των λαών.
•

Ο έρωτας

Ο έρωτας κυριαρχεί στο σύνολο της μοσκωφικής εργογραφίας και καθορίζει τη
σχέση του ανθρώπου με το Λόγο της Πράξης και την κίνηση της ιστορίας. Στο
Μοσκώφ, 1987 Η διοργάνωση του επαναστατικού ονείρου. Θεσσαλονίκη 1987 σελ. 113
Μοσκώφ, 1989 Ο έλεος και ο φόβος. Η παρουσία του άλλου στον ελληνικό λόγο…Στο Κώστας
Ζουράρις Θεοείδεια παρακατιανή. Εκδόσεις Εξάντας Β¨ έκδοση σελ. 23
146
147
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μοσκωφικό λόγο ο έρωτας παρουσιάζεται «ως πυρπόληση, ως καύση καρδίας ως
σχέση του εγώ με τον Άλλο με αναγκαίο διάμεσο το συγκεκριμένο αγαπημένο Εσύ
δεν είναι νικητής του κόσμου τούτου, ακόμη και σήμερα» 148. Ο έρωτας, για τον
Κωστή Μοσκώφ είναι η κινητήριος δύναμη που δίνει μορφή στο Όλο Άλλο, στη
Συνάντηση με το Καθόλου και το Λόγο της Πράξης.
Η Εργογραφία Μοσκώφ στη Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο
Ο Κωστής Μοσκώφ λίγο πριν φράσει στην Αίγυπτο το 1989, είχε δημοσιεύσει το
μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του και είχε αναγνωριστεί στους λόγιους και
επιστημονικούς κύκλους ως συγγραφέας, ποιητής και ιστορικός. Οι λόγιοι κύκλοι
,όπως αναπτύσσονται στην ενότητα 1.2.1, παρουσιάζουν μια αυτοτελή πορεία,
κλείνει ο ένας ανοίγει ο άλλος. Το 1979 ολοκληρώνει την έκδοση του μεγαλύτερου
μέρους της ιστοριογραφίας 149, συνεχίζει με την έκδοση των δοκιμίων 150 μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του ΄80 και ακολουθεί η έκδοση των ποιημάτων 151. Λίγο πριν
φτάσει στην Αίγυπτο θα «θητεύσει» ως δημοσιογράφος στη Μέση Ανατολή. Η
εργογραφία του δημοσιογραφικού κύκλου, η οποία περιλαμβάνει ανταποκρίσεις,
μελέτες και συνεντεύξεις, παραμένει ανέκδοτη. Πολλά κείμενα είναι διάσπαρτα σε
εφημερίδες (Νέα, Έθνος, Ριζοσπάστης, Πρώτη) σε περιοδικά (Αντί, Λέξη, Διαβάζω)
και ένα μεγάλο κομμάτι σε προσωπικά αρχεία ερευνητών.
Η εργογραφία 152 του Κωστή Μοσκώφ στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό
κόσμο (1989-1998) δημιουργεί την αρχή ενός νέου κύκλου, ο οποίος διακόπτεται με
την εκδημία του. Η ποιοτική προσέγγιση του έργου του αναδεικνύει την
«Κληρονομιά Μοσκώφ» στο πεδίο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η
«Κληρονομιά Μοσκώφ» - πως δημιουργήθηκε και πως κληροδοτείται στις επόμενες
γενιές- μπορεί να γίνει κατανοητή εάν ανατρέξουμε στους οδοδείκτες - εργαλειοθήκη
του μοσκωφικού λόγου (Ενότητα 1.2.2).

Μοσκώφ, 1989 Ο έλεος και ο φόβος. Η παρουσία του άλλου στον ελληνικό λόγο…Στο Κώστας
Ζουράρις Θεοείδεια παρακατιανή. Εκδόσεις Εξάντας Β¨ έκδοση σελ. 15
149
Τα εκδοθέντα ιστορικά βιβλία του Κωστή Μοσκώφ είναι: α. Η εθνική και κοινωνική συνείδηση
στην Ελλάδα- Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου (β΄Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1978) β. Η κοινωνική
συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης (αυτοεκδόσεις, 1978) γ. Εισαγωγικά στο κίνημα της
εργατικής τάξης στην Ελλάδα (1978) δ. Θεσσαλονίκη τομή της μεταπρατικής πόλης (β΄ έκδοση Εκδ.
Στοχαστής, 1979) ε. Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήματος της Εργατικής Τάξης.- Η διαμόρφωση
της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα (Εκδόσεις Καστανιώτης, 1985). στ. Η
διοργάνωση του επαναστατικού μας ονείρου (Εκδόσεις Καστανιώτης, 1987)
150
Ο δοκιμιακός κύκλος του Κωστή Μοσκώφ περιλαμβάνει την έκδοση τριών βιβλίων α. Δοκίμια Ι
(έκδοση, Εκδόσεις Εξάντας 1979) β. Η Πράξη και η Σιωπή. Τα όρια του έρωτα και τα όρια της
ιστορίας. Δοκίμια ΙΙ (Εκδόσεις Καστανιώτης, 1983) γ. Λαϊκισμός ή Πρωτοπορία; Δοκίμια ΙΙΙ (εκδόσεις
Καστανιώτης, 1985)
151
Ο ποιητικός κύκλος περιλαμβάνει την έκδοση δυο βιβλίων α. Ποιήματα (Εκδόσεις Καστανιώτης
1985) β. Ποιήματα με 24 καινούργια ποιήματα (Εκδόσεις Καστανιώτης 1987)
152
Η εργογραφία του Κωστή Μοσκώφ, τη δεκαετία 1989-1998, περιλαμβάνει την έκδοση δυο
ανθολογιών α. Η Αραβική Ποίηση (Εκδόσεις Καστανιώτης, 1995) β. και η Εβραϊκή Ποίηση (Εκδόσεις
Καστανιώτης, 1997) γ. το αυτοβιογραφικό του βιβλίο
Στα όρια του έρωτα και της Ιστορίας
(Εκδόσεις Ιανός, 1997) και δ. Η Σάρκα μου Όλη (Εκδόσεις Εξάντας, 1998). Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι παραμένουν ανέκδοτα τρία βιβλία α. τα αιρετικά δοκίμια β. Ο αμνός του Κυρίου (αυτοβιογραφικό)
και γ. Η Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας
148
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Μέρος της «Κληρονομιάς Μοσκώφ» που μελετούμε είναι το δημοσιευμένο έργο, το
οποίο περιλαμβάνει την έκδοση δυο ανθολογιών στα ελληνικά (αραβική ποίηση,
εβραϊκή ποίηση), κείμενα τα οποία παρουσιάστηκαν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και
αφορούσαν τον ελληνικό λόγο στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, πρακτικά
των συμποσίων και των συνεδρίων που οργανώθηκαν στο Κάιρο και την
Αλεξάνδρεια, μεταφράσεις Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων από τα ελληνικά στα
αραβικά. Διάσπαρτες είναι οι ομιλίες, οι συνεντεύξεις και οι διαλέξεις σε
πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου.
Η «Κληρονομιά Μοσκώφ» αναδύει θέματα μεθοδολογικής προσέγγισης που
απαντούν στο ποιος, που, πως, πότε και γιατί της διπλωματικής πολιτιστικής
πρακτικής του σε σχέση με το κυρίαρχο μοντέλο της Ελληνικής Πολιτιστικής
Διπλωματίας, τη δεκαετία του 1990.
Η μοσκωφική
διπλωματίας

μεθοδολογική

προσέγγιση

στο

πεδίο

της

πολιτιστικής

Ο Κωστής Μοσκώφ βρίσκει μια προσωπική διέξοδο στο διορισμό του ως
Μορφωτικός Σύμβουλος στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο. Οι κύκλοι που
έχει εγγράψει στο ελληνικό επιστημονικό και κοινωνικό πεδίο δεν του προσφέρουν
την «καύση καρδιάς», την «πυρπόληση», τον «έρωτα και την μανική αγάπη». Με μια
μικρή «θητεία» ως δημοσιογράφος στη Μέση Ανατολή ετοιμάζει την «κάθοδο» του
στην Αίγυπτο, εκλογικεύοντας τη σχέση του με την πολιτισμική και γεωγραφική
περιοχή, δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς. Οι οικογενειακοί του δεσμοί με την
Καθ΄ήμας Ανατολή, η επιστημονική σχέση με τη Μέση Ανατολή, η φιλοσοφική
προσέγγιση της καθημερινότητας (το Όλο Άλλο, ο Διάλογος, η Συνάντηση, ο Λόγος
της Πράξης) δημιουργούν την αρχή εγγραφής ενός νέου κύκλου, ο οποίος διαρκεί μια
δεκαετία και διακόπτεται με την εκδημία του. Αυτός ο κύκλος με όλες τις δυσκολίες
του, περιγράφεται από τον ίδιο ως το πιο δημιουργικό κομμάτι της ζωής του και έχει
προκαλέσει το επιστημονικό ενδιαφέρον στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Το
ερευνητικό και επιστημονικό βλέμμα εστιάζεται στο τι και το γιατί της πολιτιστικής
διπλωματικής πρακτικής του Κωστή Μοσκώφ και αναδύει στην επιφάνεια τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που δημιούργησαν την «Κληρονομιά Μοσκώφ».
Η άφιξη του Κωστή Μοσκώφ στην Αίγυπτο συμπίπτει σε πολιτικό επίπεδο με
την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Διπλωματίας και την προβολή των
επιμέρους πολιτισμών, των μελών κρατών της Ε.Ε, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε
επίπεδο διακρατικών σχέσεων, η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον
Αραβικό Κόσμο. Στην Αίγυπτο, συναντά τις πάλαι ποτέ ακμάζουσες ελληνικές
παροικίες, με προεξάρχουσες αυτές της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, ενώ στο
πολιτισμικό επίπεδο, ο Καβάφης και ο Τσίρκας, θα λειτουργήσουν ως «άγγελοι» στην
άσκηση της πολιτιστικής διπλωματικής πρακτικής του.
Στο ξεκίνημα της διπλωματικής πολιτιστικής πρακτικής, ο Μοσκώφ ανατρέχει
σε δυο πολύ γνώριμους χώρους, που έχουν συμβολικό και σημειολογικό χαρακτήρα.
Στον μαρξιανό λόγο και στον λόγο της Ορθοδοξίας. Από τον μαρξιανό λόγο αντλεί
την λενινιστική έκφραση «από πού αρχίζουμε» την οποία εκθέτει στον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Παρθένιο, σύμβολο εξουσίας και διπλωματίας στην περιοχή ευθύνης
του. Μέσα από τη συνάντηση αυτή, ο Μοσκώφ «κερδίζει» την αποδοχή σε βασικές
περιοχές, τις οποίες βαθιά πίστευε: στο διάλογο των λαών και την πολιτισμική
συνάντηση και γνωριμία. Ο Παρθένιος τον ενθαρρύνει να ξεκινήσει με τον Καβάφη
και το διαθρησκιακό διάλογο.
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Οι πυλώνες της πολιτισμικής διπλωματικής πρακτικής του Κωστή Μοσκώφ
είναι ο ελληνικός και ο αραβικός πολιτισμός. Η διαλεκτική, η αλληλοπεριχώρηση, η
συνάντηση λαών και πολιτισμών, αποτελούν τους βασικούς οδοδείκτες στο
εγχείρημα που επιχειρεί. Σε αυτό το «πολιτισμικό αλισβερίσι», το «πάρε-δώσε» των
λαών και των πολιτισμών, ο Κωστής Μοσκώφ παρουσιάζει τον ελληνικό πολιτισμό
ως «αυτό που επιδίωκα μέσα από την ισότιμη αντιμετώπιση των δυο πολιτισμών είναι
να γνωστοποιήσω στον Αραβικό κόσμο την ουσία του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η
ουσία είναι – κατά τη γνώμη μου- η άρνηση των δομών του κόσμου όπως τις
παραλαμβάνουμε αλλά δεν σταματάμε να πολεμάμε για να τις αλλάξουμε. Μέσα στην
ιστορία είμαστε ένας λαός πολεμικός, ένας επαναστάτης λαός κατά των απρόσωπων
και άδικων δομών της οικουμένης. Και επιπλέον όταν αποτυχαίνουμε- αφού δεν είναι
γραφτό πάντα να πετυχαίνουμε- εμείς μπορούμε αυτή την αποτυχία να την
μετατρέψουμε σε ένα τεράστιου μεγέθους «Ολικό» γεγονός. Την Τραγωδία που
επικαθορίζεται από την Κάθαρση. δηλ. τη νίκη του ανθρώπου» 153 και αφουγκράζεται
τον αραβικό πολιτισμό ως «Τι έχει να μας δώσει ο αραβικός κόσμος, το Ισλάμ; Το να
ξέρουμε ότι οι δομές δε νικιούνται πάντα. Ότι κάποτε είναι πιο δυνατές απ΄τον
άνθρωπο και να ξέρουμε να αποδεχόμαστε την αποτυχία μας με το κεφάλι ψηλά και με
χαμόγελο. Αυτό δεν κάνει ο Αιγύπτιος; Μέσα στη φτώχια είναι. Η φτώχια δεν γίνεται
ποτέ δυστυχία χαμογελάνε» 154. Στον άλλο πυλώνα, τον αραβικό πολιτισμό, ο Τσάκρα
παρομοίαζε «τη διαφορετικότητα του ελληνικού από τον αιγυπτιακό λαό με τη
διαφορετικότητα που έχει το κύμα της θάλασσας με το κύμα του Νείλου, από τη ροή
του ποταμού Νείλου. Το δεύτερο πηγαίνει αργά, αργόσυρτα και σταθερά. Το πρώτο
υπάρχουν στιγμές που είναι σε απόλυτη γαλήνη και υπάρχουν στιγμές που τα κύματα
το ταράζουν, ταράζουν τα ζωή μας ταράζουν και τον κόσμο»» 155. Οι δυο πυλώνες,
ελληνικός και αραβικός πολιτισμός, θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες πάνω
στους οποίους θα κινηθεί η διπλωματική πολιτιστική πρακτική του. Είναι το βασικό
σημείο στο οποίο θα διαφοροποιηθεί από το επίσημο μοντέλο της Ελληνικής
Πολιτιστικής Διπλωματίας της δεκαετίας του ΄90 που έθετε μονοδιάστατα την
προβολή του ελληνικού πολιτισμού, με κύριους αποδέκτες την ελληνική ομογένεια
και μέσω αυτής την ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
Ο Κωστής Μοσκώφ, στο πολιτιστικό και διπλωματικό του εγχείρημα, θα
αξιοποιήσει τους λιγοστούς ανθρώπινους πόρους που βρίσκονται στην Αίγυπτο, οι
οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον ελληνοαραβικό πολιτισμό. Οι
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας θα
αποτελέσουν τον πυρήνα στη λειτουργία των τμημάτων της ελληνικής γλώσσας που
στήνονται στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια 156. Οι Άραβες νεοελληνιστές θα
λειτουργήσουν ως μεταφραστές /διερμηνείς και η αιγυπτιακή διανόηση θα
συμμετάσχει στα Συμπόσια που θα ακολουθήσουν. Από την Ελλάδα προσκαλούνται
άνθρωποι της διανόησης, της τέχνης, της ποίησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας,
προδίδοντας λάμψη στις εκδηλώσεις. Ο Κωστής Μοσκώφ ενδιαφέρονταν πολύ για
Λυκεσάς, 1998, Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο. Bestseller,
Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ 64
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Μοσκώφ, 1997, Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία. Εκδόσεις Ιανός Θεσσαλονίκη σελ .94
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Μοσκώφ 1997, Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία. Εκδόσεις Ιανός Θεσσαλονίκη σελ. 105
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Η δημιουργία νεοελληνικών εδρών στα αιγυπτιακά πανεπιστήμιον ήταν ένας από τους βασικούς
στόχους του Κωστή Μοσκώφ. Ο Μοσκώφ (1997) σημειώνει «Απεναντίας, εκείνο που μπορούμε να
κάνουμε για να διαδώσουμε και να βοηθήσουμε στην ανταλλαγή των πολιτισμών, των ιδεών μας μάλλον,
είναι να βοηθήσουμε να γίνουν έδρες, τμήματα ελληνικών και νεοελληνικών σπουδών, γιατί οι
νεοελληνικές σπουδές λείπουν στα αραβικά πανεπιστήμια, σαν τμήματα των πανεπιστημίων αυτών, αλλά
επιχορηγούμενα από την Ελλάδα, όπως γίνεται στην Αμερική ή στον Καναδά ή και στην Αγγλία»
(σελ.104).
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την άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων αλλά και την ικανοποίηση των
συμμετεχόντων, εάν και δεν είχε την πρέπουσα στήριξη της πολιτείας. Όμως εκείνο
που έκανε ξεχωριστό το πολιτιστικό έργο Μοσκώφ στην Αίγυπτο ήταν η συνεχή και
σταθερή ενημέρωση του κόσμου που δεν ήταν κοντά στα πολιτισμικά δρώμενα μέσα
από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Ο ίδιος δεν παρέλειπε να ενημερώνει το
ραδιοφωνικό κοινό της Θεσσαλονίκης για το πολιτιστικό έργο στη Μέση Ανατολή
και τον Αραβικό κόσμο, ενώ σταθερές ήταν οι αποστολές των δημοσιογράφων που
κάλυπταν τα συμπόσια στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Ο διάλογος των λαών και
πολιτισμών που επεδίωκε ο Κωστής Μοσκώφ ανεδείκνυε την επικοινωνιακή
διάσταση του πολιτισμού, προσανατολισμένη όμως στην ειρήνη και τη φιλία των
λαών. Ο Κωστής Μοσκώφ μέσα από τη συνάντηση και την ανταλλαγή δημιουργούσε
δυνατές φιλίες που άντεχαν στο χρόνο και αποδεικνύονταν καταλυτικές στο έργο του
στην Αίγυπτο. Η πρόσβαση που είχε στον έντυπο αυγυπτικό και ελληνικό τύπο, του
εξασφάλιζαν τη γνωστοποίηση, την προβολή και την προώθηση της διπλωματικής
πολιτιστικής πρακτικής που ακολουθούσε. Όμως, το αξιοπρόσεκτο στην
«Κληρονομιά Μοσκώφ» είναι ότι στους ήδη διευρυμένους κύκλους, δημιουργούσε
καινούργιους και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το πάθος του στο Άλλο-Όλο που
εξελίσσονταν σε βαθιά γνωριμία και φιλία. Μια άλλη διάσταση, η οποία θα πρέπει να
προσεχθεί είναι η έννοια της «παρέας», «της συντροφιάς», του «κύκλου» στη βάση
των κοινών δεσμών, των οραμάτων και των αξιών, κάτι το οποίο τείνει να εξαλειφτεί
από την ελληνική κοινωνία.
Στα δέκα χρόνια παραμονής του Κωστή Μοσκώφ στην Αίγυπτο, η
πολιτισμική του σπορά και συγκομιδή είναι αρκετή για να στρέψει το ερευνητικό και
επιστημονικό βλέμμα. Μέρος της «Κληρονομιάς Μοσκώφ» αποτελεί το βιωμένο
πολιτισμικό έργο της Πράξης, το οποίο περιλαμβάνει τα συμπόσια, το μεταφραστικό
και εκδοτικό έργο, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τις πολιτιστικές συναντήσεις στην
Αίγυπτο. Στα συμπόσια περιλαμβάνονται, α. τα «Καβάφεια» συμπόσια λογοτεχνίας
και ποίησης, β. Τα συμπόσια αρχαιολογίας με τίτλο «Η Κληρονομιά του Μεγάλου
Αλεξάνδρου» και γ. Τα συμπόσια για το διάλογο με το Ισλάμ. Στο μεταφραστικό
και εκδοτικό έργο, μεταφράζονται έργα της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης
(Καβάφης, Ρίτσος, Ελύτης, Τσίρκας κ.ά) στα αραβικά και Αράβων ποιητών στα
ελληνικά. Στις πολιτιστικές ανταλλαγές έχουμε την απονομή υποτροφιών σε Άραβες
για μεταπτυχιακές σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, ενώ στις πολιτιστικές
συναντήσεις αναφέρονται αφιερώματα σε Άραβες ποιητές στην Ελλάδα. Παράλληλα
λειτουργούν τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία παρακολουθούν Άραβες
φοιτητές. Σημαντικό είναι το έργο το οποίο σχεδιάστηκε και δεν πρόλαβε να
υλοποιηθεί (Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών, το Μουσείο Τσίρκα, το πάρκο
Θεσσαλονίκης, έκδοση αραβο-ελληνικού λεξικού κ.α).
Βέβαια, ο Κωστής Μοσκώφ συνάντησε πολλές δυσκολίες που τον
ταλαιπώρησαν στη άσκηση του έργο του. Η πρώτη ομάδα δυσκολιών περιλαμβάνει
την οικονομική πενία που χαρακτήριζε την επιχορήγηση των προγραμμάτων της
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό. Μέχρι τότε, η Ελληνική
Πολιτιστική Διπλωματία ή ήταν άγνωστη ή επιδίδονταν «σε αλόγιστες σπατάλες
ενεργήματα κενού εντυπωσιασμού και τεράστιου κόστους» 157. Αποτέλεσμα, το πρώτο
Δ.Σ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, επίσημου θεσμικού φορέα άσκησης της
Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας που τελούσε υπό την αιγίδα του προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας, να απολυθεί και να διαλυθεί η Γενική Συνέλευση το
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Γιανναράς, 2001 Πολιτιστική Διπλωματία. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα σελ. 202
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1994 158. Ο Μοσκώφ (1997) σημειώνει «Το έχουμε αποδείξει εδώ στην Αίγυπτο, ότι τη
δουλειά, δηλαδή αυτά τα σημαντικά πράγματα που ίσως έχουν γίνει, τα έχουμε κάνει με
τα λεφτά, όπως έχω πει παλαιοτέρα, με τη ρόδα μιας Μερσεντές» 159 . Η περιορισμένη
οικονομική στήριξη έστρεψε τον Κωστή Μοσκώφ στη αναζήτηση δωρεών και
χορηγιών επαναφέροντας ένα άτυπο θεσμό που ξεκίνησε από τον Κλεισθένη στην
αρχαία Ελλάδα και πήρε άλλη μορφή στη διάρκεια που ελληνικού παροικιακού
φαινομένου με τους ευεργέτες και τους δωρητές. Οι Θεσσαλονικείς Στρατής
Στρατηγάκης και Κώστας Γλεούδης προσφέρουν σημαντικά ποσά για τη δημιουργία
των Μουσείων του Καβάφη και του Τσίρκα αντίστοιχα. Αφανείς υποστηρικτές του
πολιτιστικού έργου στη Αίγυπτο στάθηκαν η μητέρα του Μοσκώφ, όπως και ο ίδιος ο
Μοσκώφ που διέθετε μεγάλο μέρος του μισθού του Μορφωτικού Συμβούλου για να
πραγματώνεται η ενθουσιώδης γέφυρα πολιτισμού στη Μέση Ανατολή και τον
Αραβικό κόσμο. Η Χαραλαμπίδου (2002) αναφέρει «O φίλος και μεταφραστής του
Μοσκώφ Nahim Attia αποκάλυψε στην πραγματικότητα ότι τα λεφτά γι΄ αυτά τα
βραβεία προέρχονταν από το προσωπικό βαλάντιο του Μοσκώφ. Είναι ο άνθρωπος
που έδωσε για τον πολιτισμό κάτι παραπάνω από το χρόνο του, την περιουσία του και
την ίδια του την υγεία» 160. Η γυναίκα του Κωστή Μοσκώφ, Πόπη Μοσκώφ161
αναφέρει «Το μισθό που έπαιρνε ο Κωστής, ως Μορφωτικός Σύμβουλος, το διέθετε
στο ίδιο το έργο που επιτελούσε στην Αίγυπτο. Στον προσωπικό λογαριασμό
μισθοδοσίας, μετά τον θάνατο του, βρέθηκαν 1000 δολάρια».Ο Ζουράρις 162
αποκαλύπτει ότι «Ο Κωστής είχε να αντιμετωπίσει κάτι ανελέητους από το
διπλωματικό σώμα που δε δίστασαν τον πρώτο καιρό να του κόψουν τον μισθό».
Η δεύτερη κατηγορία δυσκολιών αναφέρεται στις αντιδράσεις του τοπικού
ελληνικού διπλωματικού σώματος που έβλεπε με μεγάλη επιφύλαξη τα συμπόσια και
τα πολιτιστικά προγράμματα που προωθούσε ο Κωστής Μοσκώφ μαζί με τους
συνεργάτες του. Ο Μοσκώφ σημειώνει ότι για τα Καβάφεια, η αντίδραση, της
ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο ήταν η εξής: «θα πουν ότι ο πολιτισμός μας είναι
ομοφυλόφιλος;» ενώ για τα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας «θα μάθουν
ελληνικά και θα γεμίσει όλη η Ελλάδα με αραπάδες;». Από την πλευρά του, ο Κωστής
Μοσκώφ απέδιδε κάθε εμπόδιο στην ανθρώπινη βλακεία «Η βλακεία είναι ένας
εχθρός αλλά δε φταίνε οι φορείς της βλακείας, οι άνθρωποι. Φταίει η κατάσταση που
τους έχει φτιάξει έτσι. Εκείνο που θα έκανα είναι να συνεχίσω, όπως έκανα αρχικά, να
πολεμάω αυτή την βλακεία με έναν πιο νηφάλιο τρόπο»163και άλλες φορές έλεγε «ότι
η ανοχή έχει και τα όρια της» 164. Τις δυσκολίες στην επικοινωνία και τη συνεργασία
με το τοπικό διπλωματικό σώμα – πρέσβεις , πρόξενους- του τις είχε επισημάνει ο
Ισμάτ Τσάμπρι, ο οποίος ήταν γραμματέας στην παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αθήνα
και ανήκε στην αριστερή πτέρυγα της Φατάχ «Κοίταξε, μη μπλέξεις μ΄ αυτό το χώρο
το διπλωματικό. Θα σε τυραννήσει» 165. Οι επισημάνσεις του αποδείχθηκαν
προφητικές και επαληθεύτηκαν. Για τις δυσκολίες στο έργο του έδιδε την δική του
ερμηνεία «Η προσπάθεια μου γίνεται με ελάχιστα χρήματα και με διαρκή αντιπαλότητα
κάποιας μερίδας της γραφειοκρατίας. Κι είναι απαράδεκτο αυτό. Όχι γιατί υφίσταμαι
εγώ αυτές τις δυσκολίες σε μια προσπάθεια να δυναμώσει ο λόγος μας στην περιοχή
Γιανναράς, 2001, Πολιτιστική Διπλωματία. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα σελ. 203
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της Μέσης Ανατολής. Κι ο λόγος; Η άγνοια και η τεμπελιά, η οργανική τεμπελιά της
γραφειοκρατίας» 166. Τέλος μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπιζε ο Κωστής Μοσκώφ
ήταν το θέμα της υγείας, το οποίο ήταν στιγμές που κύκλοι του ελληνικού
διπλωματικού σώματος, το αντιμετώπιζαν με αθλιότητα. Ο ίδιος στάθηκε απέναντι
στην κλονισμένη του υγεία με μεγάλη αξιοπρέπεια και συνέχισε να ζει μ΄ αυτή
αρκετές δεκαετίες.
Ο Κωστής Μοσκώφ είχε εκλογικεύσει τις δυσκολίες και τις απέδιδε στην
ανθρώπινη βλακεία που γεννά το σύστημα. Το πάθος για το έργο του στην Αίγυπτο
άφηνε σε δεύτερη μοίρα τα θέματα υγείας και δεν ήταν λίγες οι φορές που διέκοπταν
τη ροή του.
Το παράδειγμα Μοσκώφ είναι μια σημαντική παρακαταθήκη στην άσκηση
της πολιτιστικής διπλωματίας, στον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας των διεθνών
σχέσεων και στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας και στάσης ζωής πολύ κοντά στα
ιδανικά της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Ο Μοσκώφ είχε ένα όραμα για το οποίο
αγωνίστηκε χωρίς συμβιβασμούς και του αναγνωρίζεται δικαίως από πολλούς
κύκλους, ο χαρακτηρισμός «Οραματιστής της Πράξης».
Ο αντίκτυπος του μοσκωφικού έργου στην πολιτιστική διπλωματία
Είναι αρκετά πρώιμο να μιλούμε για τον αντίκτυπο του μοσκωφικού έργου στην
πολιτιστική διπλωματία. Με μετρίσιμους δείκτες είναι εξίσου αδύνατο να
προσδιορίσουμε τη διάχυση του στη διπλωματική πολιτιστική πρακτική. Κάτι τέτοιο
προϋποθέτει το μοσκωφικό έργο «να γίνει κτήμα των καθ΄ήμας καθημερινών
σπουδών », 167 να γίνει αντικείμενο επιστημονικής και ερευνητικής μελέτης και να
ανοίξει κύκλους συζητήσεων, κυρίως στις γενιές που «συνομιλούν» μέσα από το έργο
του. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις και αναφορές στο μοσκωφικό έργο γίνονταν από
πρόσωπα που είχαν βιωματική σχέση με τον Κωστή Μοσκώφ και είχαν
προσανατολισμό την ιδεολογία, τη φιλοσοφία και τη δυναμική των σχέσεων που
δημιουργεί ο διάλογος, η συνάντηση ιδεών και ρευμάτων που παραδοσιακά
εκλαμβάνονταν ως αντίπαλοι πόλοι.
Στο πεδίο της διπλωματικής πολιτιστικής πρακτικής η «Κληρονομιά
Μοσκώφ» μεταλλάσσεται σε «Προίκα Μοσκώφ» για το μελλοντικό μελετητή κα
ερευνητή της πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτή η προίκα, τα εφόδια και οι οδοδείκτες
του μελλοντικού διπλωμάτη στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας, περιλαμβάνει α.
την παρουσία πολιτισμικού στοχασμού που διέπεται από αξίες και αρχές και έχει
σαφείς στόχους, β. την επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού στο πεδίο των
διεθνών σχέσεων γ. τη μετατόπιση του διπλωματικού πολιτιστικού βλέμματος από
τον ομογενιακό κόσμο της διασποράς, στο διάλογο και τη συνάντηση λαών και
πολιτισμών δ. τη συμβολή του προσώπου στην άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας
ε. τη μεθοδολογική προσέγγιση του πολιτισμού στο πεδίο της διπλωματικής
πολιτιστικής πρακτικής.
α. Παρουσία πολιτισμικού οράματος και στοχασμού
Το πολιτισμικό όραμα και ο στοχασμός του Κωστή Μοσκώφ ορίζει τις βασικές
συντεταγμένες που ακολουθεί στην άσκηση της διπλωματικής πολιτιστικής
Λυκεσάς, 1998 Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο. Bestseller,
Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ. 57
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πρακτικής στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο. Το Όλο Άλλο, η Συνάντηση
με το Καθόλου, ο Λόγος της Πράξης και ο μανικός έρωτας, όταν περνούν στο πεδίο
της διπλωματικής πολιτιστικής πρακτικής, εξελίσσονται σε ενθουσιαστικές σχέσεις,
σε διάλογο, σε φιλία, σε συνάντηση των λαών και των πολιτισμών. Ο πολιτισμικός
στοχασμός του Κωστή Μοσκώφ συνιστά την αρχή της διαφοροποίησης της
διπλωματικής πολιτισμικής πρακτικής που ακολουθεί το κυρίαρχο μοντέλο της
Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας - το μοντέλο ακτινοβολίας- ένα κρατικοδίαιτο
μόρφωμα, το οποίο έλκει τη δυναμική του από το «ένδοξο παρελθόν», χωρίς
απαραίτητα να θεωρεί την παιδεία, τη μόρφωση και την εξειδίκευση των
εμπλεκομένων στην πολιτιστική διπλωματία, ως βασικό συντελεστή άσκησης της. Η
απουσία του πολιτισμικού στοχασμού κυρίως σε εποχή ειρήνης (διαφορετικά η
πολιτιστική διπλωματία θα είχε τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού
και σε ακραίες καταστάσεις θα λειτουργούσε ως προπαγάνδα) στηλιτεύεται και από
τους ίδιους τους πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου Εξωτερικών 168.
Η παρουσία πολιτισμικού στοχασμού, με τους οδοδείκτες, τις αρχές και τις
αξίες του, αποκτά το αντίκρισμα του στην άσκηση της διπλωματικής πολιτιστικής
πρακτικής. Ο πολιτισμικός στοχασμός και οι δεξαμενές σκέψης μπορούν να
αποδειχτούν καταλυτικές, όταν ενταχθούν στη διπλωματική πρακτική και
αξιολογηθούν σε σχέση με το παραγόμενο πολιτισμικό έργο και τον αντίκτυπο του
στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Ο πολιτισμικός στοχασμός προϋποθέτει το όραμα,
τους σκοπούς και τις διαδρομές επίτευξης του. Στην περίπτωση του Κωστή
Μοσκώφ, ο πολιτισμικός του στοχασμός δημιουργεί μια δυναμική διαλεκτική σχέση
με την πολιτισμική πρακτική και δράση, ενταγμένη στη φιλοσοφική αρχή του Λόγου
της Πράξης. Η ενδελεχής μελέτη της πολιτισμικής δράσης του στην Αίγυπτο είναι
μια συναρπαστική διαδρομή από το πολιτισμικό του όραμα στο Λόγο της Πράξης. Η
αποτίμηση του πολιτισμικού του έργου αναδύει πολλά στοιχεία από τη φιλοσοφική
του συγκρότηση, την παιδεία του και τις επιρροές ερμηνείας του κόσμου, μέσα από
τον μαρξιανό και παραδομένο λόγο.
Η παρουσία πολιτισμικού οράματος συνήθως είναι εμφανής στα κλιμάκια των
σχεδιαστών της διπλωματικής πολιτιστικής πολιτικής και των επικεφαλής των
θεσμικών οργανισμών 169 και αποτυπώνεται σε νομικά κείμενα και διακηρύξεις που
διέπουν τον επίσημο θεσμικό οργανισμό άσκησης της πολιτιστικής διπλωματίας.
Για το διπλωματικό στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ο πρώην
Υπουργός εξωτερικών Γιάννης Χαραλαμπόπουλος σημειώνει «Υπάρχουν λαμπροί διπλωμάτες, αλλά
η μεγάλη μάζα είναι πίσω» (παρατίθεται στο Μοσκώφ 1997, Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία σελ.
84). Αναφορικά για τους θεσμούς του «περιοδεύοντος πρέσβη» και του «πρέσβη προσωπικοτήτων» ο
τότε υπουργός εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας αναφέρει «Η πείρα μας, μας έχει δείξει ότι είναι
αποτυχημένος θεσμός. Εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά, αλλά ο θεσμός των προσωπικοτήτων
πρέσβεων έχει αποτύχει, γιατί δεν έχουν γνώση του Know how της διπλωματικής πρακτικής»
(παρατίθεται στο Μοσκώφ 1997, Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία σελ. 84-85). Στο θέμα αυτό η
πρόταση του Κωστή Μοσκώφ ήταν «Ναι, αλλά ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η δουλειά μας
έξω, μια και το στελεχιακό δυναμικό του υπουργείου είναι τόσο χαμηλό να επιλέξετε πέντε –δέκα
άτομα γενικά και να τους δώσετε τη θέση του πρέσβη, περιοδεύοντα επόπτη, σε κάθε επιμέρους
περιοχή. Μέση Ανατολή, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Αφρική. Έναν σε κάθε περιοχή. Είναι
η μόνη λύση. Δεν μπορούμε ξαφνικά να φτιάξουμε ξαφνικά 150 διπλωμάτες, ενώ δέκα ανθρώπους
μπορούμε να βρούμε » (παρατίθεται στο Μοσκώφ 1997, Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία σελ. 85)
168
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Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ο επίσημος θεσμικός φορέας άσκησης της Ελληνική
Πολιτιστικής Διπλωματίας αναθεωρεί τη φιλοσοφία λειτουργίας το 2006 και στρέφει τη ρότα του στις
αναδυόμενες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας, λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα δεδομένα της εποχής
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Όμως, αυτό δεν εγγυάται τη διάχυση του στο πεδίο της πολιτισμικής πρακτικής και
εφαρμογής. Τα πρόσωπα που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των πολιτιστικών
προγραμμάτων και δράσεων κατ΄ ανάγκη δε χρειάζεται να αποδέχονται ή όχι τις
βασικές αρχές των προγραμμάτων. Στο παράδειγμα Μοσκώφ, το πολιτισμικό όραμα
και η πολιτισμική πρακτική αλληλοπεριχωρούνται, ο ίδιος ο Μοσκώφ είναι κοντά
στην υλοποίηση του οράματος του και η εκφορά του στο πεδίο της διπλωματικής
πολιτιστικής εφαρμογής έχει προσελκύσει το ερευνητικό και επιστημονικό
ενδιαφέρον μελέτης.
β. Επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού στο πεδίο των διεθνών σχέσεων
Το παράδειγμα Μοσκώφ τοποθετεί την επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού σε
διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ο Κωστής Μοσκώφ έθετε με δυναμικό τρόπο τον
πολιτισμό στη δημιουργία δυνατών σχέσεων μεταξύ λαών και πολιτισμών.
Αποκαλούσε, για την ελληνική περίπτωση, τον πολιτισμό «το πετρέλαιο της
Ελλάδας» και κάθε λαού που διεκδικούσε μια αξιοπρεπή θέση στη διεθνή κοινότητα.
Έβλεπε στον πολιτισμό όχι μόνο «την καλλιτεχνική και πολιτιστική του αξία» αλλά
«ένα μεγάλο εργαλείο για την ανακατανομή του παγκόσμιου πλούτου και κατά συνέπεια
ένα πιο δίκαιο κόσμο» 170.
Οι ενθουσιαστικές σχέσεις και οι γέφυρες επικοινωνίας που έκτιζε μέσα από
το έργο του στην Αίγυπτο, δημιουργούσαν δίαυλους επικοινωνίας με πρόσωπα της
πολιτικής και διπλωματικής πρακτικής και καλλιεργούσε ευνοϊκές συνθήκες για
διεύρυνση των συζητήσεων σε περιοχές πέραν του πολιτισμού.
Ο Κωστής Μοσκώφ πίστευε βαθιά στην καταλυτική δύναμη του πολιτισμού
στις διμερείς και διεθνείς σχέσεις και μέσα από το έργο του πρόβαλε την
επικοινωνιακή του διάσταση πάνω στις αρχές της συνάντησης της φιλίας και της
ειρήνης των λαών.
γ. Μετατόπιση του διπλωματικού πολιτιστικού βλέμματος
Το παράδειγμα Μοσκώφ προσφέρεται για διευρυμένη συζήτηση σε θέματα
Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η
θεσμική πολιτιστική διπλωματία ήταν στραμμένη και επικεντρωμένη στους Έλληνες
της διασποράς, στις Ελληνικές Κοινότητες και σε φορείς ελληνικού ενδιαφέροντος.
Το κυρίαρχο μοντέλο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας- μοντέλο
ακτινοβολίας- εστίαζε στον ομογενεικό ελληνισμό και προσδοκούσε από αυτόν την
επίλυση των εθνικών θεμάτων. Επομένως, η ενίσχυση του διασπορικού ελληνισμού
αποτελούσε προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας. Ο Κωστής Μοσκώφ δημιουργεί
στο αυτό σημείο την τομή στην Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία, τοποθετώντας
τον Άλλο, ως βασικό εταίρο συνομιλίας, στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.
Χρησιμοποιεί τη συνάντηση και το διάλογο, ως μέσω γνωριμίας των λαών και την
ανταλλαγή των πολιτισμικών ιδεών και βιωμάτων, ως προϋπόθεση ειρήνης και
συμφιλίωσης των κρατών. Η μετατόπιση του διπλωματικού πολιτιστικού βλέμματος
του Κωστή Μοσκώφ από τον ομογενειακό ελληνισμό στο λαό της χώρας που τον
φιλοξενεί ενίσχυε την εικόνα της ελληνικής ομογένειας, αλλά ταυτόχρονα έκτιζε
γέφυρες με τον αιγυπτιακό λαό και πολιτισμό. Στο πεδίο της επίσημης θεσμικής
Λυκεσάς, 1998 Κωστής Μοσκώφ: Βρίσκομαι εκεί που με χρειάζονται περισσότερο. Bestseller,
Σεπτ-Οκτ.Τεύχος 18 σελ. 57
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Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας το παράδειγμα Μοσκώφ λειτουργούσε ως
υπενθύμιση μιας άλλης προσέγγισης στις πολιτιστικές σχέσεις λαών και κρατών.
δ. Η συμβολή του προσώπου στην άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας
Η πολιτισμική πολιτική ιστορία έχει να παρουσιάσει πρόσωπα, τα οποία μέσα από το
έργο τους προκάλεσαν την εποχή τους και προσέλκυσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον
έρευνας και μελέτης (Μερκούρη στην Ελλάδα, Λαγκ στη Γαλλία κ.ά) Βεβαία, στο
ελληνικό πλαίσιο, η θεσμική αξιοποίηση διακεκριμένων προσώπων δεν έφερε τα
αναμενόμενα αποτέλεσμα. Ο θεσμός των πρέσβεων προσωπικοτήτων θεωρήθηκε
αποτυχημένος, «Η πείρα μας, μας έχει δείξει ότι είναι ένας θεσμός αποτυχημένος»171
ενώ η τοποθέτηση προβεβλημένων ανθρώπων δε συνοδεύτηκε από το αναμενόμενο
έργο και τον αντίστοιχο αντίκτυπο 172. Συνακόλουθα, η ίδρυση του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού, ως θεσμικού φορέα άσκησης της Ελληνικής Πολιτιστικής
Διπλωματίας οδήγησε στην αποπομπή τόσο του πρώτου διοικητικού συμβουλίου όσο
και στην αντικατάσταση της Γενικής Συνέλευσης 173.
Το παράδειγμα Μοσκώφ, αποτελεί φωτεινή εξαίρεση και δύο δεκαετίες μετά
γίνεται κεντρικό θέμα μελέτης, καθώς παρουσιάζει πολλά στοιχεία που παραπέμπουν
στη συμβολή του προσώπου σε σχέση με τον αντίκτυπο του έργου του στην
πολιτιστική διπλωματία. Ο τύπος της εποχής, οι αποστολές των δημοσιογράφων
στην Αίγυπτο, οι βιβλιογραφικές παραπομπές για το έργου του στη Μέση Ανατολή
και τον Αραβικό κόσμο, τα επετειακά αφιερώματα όπως και οι διασκορπισμένες
αναμνήσεις προσώπων που γνώρισαν τον Μοσκώφ αποτελούν δείγματα που ωθούν
το μελετητή να ερευνήσει τη διάσταση της συμβολής του προσώπου στην πορεία της
πολιτιστικής διπλωματίας.
ε. Η μεθοδολογική προσέγγιση του πολιτισμού στο πεδίο της διπλωματικής
πολιτιστικής πρακτικής
Η «Κληρονομιά Μοσκώφ» μετατρέπεται σε «Προίκα» στα χέρια του διπλωμάτη που
θα ασχοληθεί με την πολιτιστική διπλωματία. Η εργαλειοθήκη Μοσκώφ και οι
προσεγγίσεις που ακολουθούσε στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο
συγκροτούν έναν πολιτισμικό οδηγό που απαντά στο μελλοντικό διπλωμάτη, τον
πολιτισμικό σχεδιαστή, τον πολιτισμικό εμπειρογνώμονα στο «Τι κάνουμε;» «Πώς
αρχίζουμε;» «Πώς προχωρούμε;» «Πώς προωθούμε τον πολιτισμό;» και «Πώς
κτίζουμε γέφυρες με άλλους λαούς και πολιτισμούς;». Το παράδειγμα Μοσκώφ
προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στο πεδίο της Ελληνικής Πολιτιστικής
Διπλωματίας.
Σύνοψη

Κ Παπούλιας παρατίθεται στο Μοσκώφ, 1997 Στα Όρια του Έρωτα και της Ιστορία. Εκδόσεις Ιανός
Θεσσαλονίκη σελ. 84
172
Ο Βασίλης Βασιλικός είχε τοποθετηθεί στην έδρα της Ουνέσκο για τα πολιτιστικά ενώ ο Λιάνης
στη Σεούλ. Την ίδια τύχη είχε και ο θεσμός των μορφωτικών ακολούθων που καταργήθηκε το 1998
και αντικαταστάθηκε από τον θεσμό των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (Μοσκώφ, 1997 Στα Όρια του
Έρωτα και της Ιστορία. Εκδόσεις Ιανός Θεσσαλονίκη σελ: 85)
173
Γιανναράς, 2001 Πολιτιστική Διπλωματία. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα σελ. 23
171
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«Να Αγαπάτε την Αίγυπτο και να με θυμάστε» ήταν μια προφητική δήλωση του Κωστή
Μοσκώφ που διατηρεί ακόμη τον απόηχο της σε μια εποχή που τα σύννεφα του
εμφυλίου σπαραγμού απειλούν το σύνολο της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού
κόσμου. Ο Πολιτισμός κάθε λαού είναι το άλλο «Πετρέλαιο» του κόσμου που μπορεί
να εγγυηθεί την ειρήνη, τη συνάντηση και τη γνωριμία των λαών.
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Περίληψη
Η αραβική γλώσσα αποτελεί τη lingua franca της Μέσης Ανατολής και του
ευρύτερου αραβικού Κόσμου. Αποτελεί για αρκετά κράτη την επίσημη θεσμική
γλώσσα, καθώς και τη γλώσσα απόδοσης του Κορανίου. Στην Ελλάδα η αραβική
γλώσσα ως επί το πλείστον ομιλείται από Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο
θρήσκευμα και από Άραβες μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Επίσης, η αραβική
γλώσσα διδάσκεται στις Αραβικές Κοινότητες και ομιλείται από ενήλικες και παιδιά
δεύτερης γενιάς. Η θεσμική διδασκαλία της αραβικής γλώσσας παρέχεται από
Μορφωτικά Ιδρύματα των αντίστοιχων αραβικών κρατών και εντάσσεται στις
Μορφωτικές Συμβάσεις και τα Μορφωτικά Προγράμματα που υπογράφονται σε
διμερές επίπεδο μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών κρατών. Στο δεύτερο μέρος
της εισήγησης θα επικεντρωθούμε στο ρόλο των Μορφωτικών Κέντρων στην
Ελλάδα, παρουσιάζοντας (Μελέτη Περίπτωσης) τη δράση και την κινητικότητα του
Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην
Αθήνα.
Abstract
The Arabic language is the lingua franca of Middle East and of the general Arabic
world. It is also the official language of many Arabic counties and the main language
of the Koran. In Greece the Arabic language is mainly spoken by muslin Greek
citizens and Arabs immigrants. Moreover, Arabic language is taught in Arabic
communities by adults and children of the second generation. The official teaching of
the Arabic language is offered by Cultural Institutes of the related Arabic States and is
included in Cultural Programmes which are signed among Greece and Arabic States.
In the second part of this presentation we focus on the role of Cultural Centers in
Greece and we present (in Case Study) the action and the mobility of the Cultural
Center of the Egyptian Embassy located in Athens.
Εισαγωγή
Η γλώσσα είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά πολύπλοκο, το οποίο δύσκολα
προσεγγίζεται με τα μεθοδολογικά εργαλεία ενός κλάδου ή μιας επιστήμης. Στον
χωροχρόνο της γλώσσας και της επιστήμης, ερευνητές και επιστήμονες πολύ
πρόσφατα συνειδητοποίησαν τις μεθοδολογικές αδυναμίες και επικαλέστηκαν την
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αναγκαιότητα μιας άλλης προσέγγισης που υποσχόταν τη διασφάλιση της
εγκυρότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Αυτό είχε ως επακόλουθο τη
συνεργασία επιστημονικών κλάδων και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών.
Με τον τρόπο αυτό ενσωματώθηκε στο σύγχρονο επιστημονικό λόγο η έννοια της
διεπιστημονικότητας, δηλαδή η αλληλοπεριχώρηση των επιστημών σε διακριτές
περιοχές έρευνας και δράσης.
Με βάση αυτήν την αρχή, θα προσεγγίσουμε την αραβική γλώσσα από την
οπτική της πολιτιστικής διπλωματικής πρακτικής, την πολιτιστική διπλωματία,
αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες από άλλους επιστημονικούς κλάδους.
Συγκεκριμένα:
α. Από την γλωσσογεωγραφία – ανθρωπογλωσσολογία γνωρίζουμε ότι:
η αραβική γλώσσα είναι το μεγαλύτερο μέλος του σημιτικού κλάδου, ανήκει στη
γλωσσική αφροασιατική οικογένεια και ταξινομείται στη νότια κεντρική σημιτική
γλώσσα. Η αραβική γλώσσα παρουσιάζει γλωσσική συγγένεια με την εβραϊκή και την
αραμαϊκή, ομιλείται σε 22 χώρες και παρουσιάζεται ως επίσημη γλώσσα σε 25 χώρες.
Έχει περισσότερους από 200 εκατομμύρια ομιλητές (206 εκ από 286 εκ ομιλητές)
και παρουσιάζεται ως λογοτεχνική γλώσσα από τον 16ου αιώνα. Επιπλέον, θεωρείται
η λειτουργική γλώσσα του Κορανίου. Ωστόσο, στη δυτική επιστημονική και
ακαδημαϊκή κοινότητα υπάρχει μια σύγχυση αναφορικά με τον όρο «αραβική
γλώσσα» ή «αραβικά».
β. Τι σημαίνει ο όρος αραβικά;
Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο επικρατεί σύγχυση αναφορικά με την έννοια του
όρου «αραβικά». Αυτή η σύγχυση διαχέεται και στην ταύτιση των αραβικών (της
γλώσσας) με το Ισλάμ (τη θρησκεία). Μια πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι όλοι οι
Άραβες δεν είναι μουσουλμάνοι και όλοι οι μουσουλμάνοι δεν μιλούν τα αραβικά.
Στην δυτική ακαδημαϊκή κοινότητα τα αραβικά αναφέρονται:
βα. ως γλώσσα του κορανίου (στην αρχαϊκή του μορφή). Λέξεις ή εκφράσεις της
αρχαϊκής αραβικής γλώσσας
χρησιμοποιούνται από τους μουσουλμάνους
προκειμένου να αποδώσουν την προσευχή ή θρησκευτικές εκφράσεις κατά τη
διάρκεια των θρησκευτικών τους συνάξεων. Τα αραβικά του κορανίου καλύπτουν,
έως ένα βαθμό, τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων και δεν αποτελούν για
την πλειοψηφία τους τη φυσική/πρώτη γλώσσα. Η γλώσσα του κορανιού αναφέρεται
ως η λόγια και η πιο εύγλωττη αραβική γλώσσα την οποία συναντούμε και σε
ορισμένα λογοτεχνικά έργα.
ββ. Τα λογοτεχνικά αραβικά αποτελούν μια πιο σύγχρονη μορφή της αραβικής
γλώσσας σε σχέση με αυτά του κορανίου. Ωστόσο, εντάσσονται και αυτά στην
εύγλωττη αραβική γλώσσα και τα συναντούμε σε ορισμένα σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
βγ. Τα σύγχρονα πρότυπα αραβικά αναφέρονται ως η γλώσσα των περισσότερων
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και η κειμενική γλώσσα των εφημερίδων,
των βιβλίων, των περιοδικών και των εγγράφων.
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βδ. Τα καθομιλούμενα ή διαλεκτικά αραβικά. Αποτελούν διαλεκτικές μορφές των
αρχαϊκών αραβικών. Αναφέρονται ως οι εθνικές γλώσσες των αραβικών χωρών και
είναι τα ομιλούμενα αραβικά των χωρών της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.
Βέβαια μεταξύ των Αράβων καλλιεργείται η αίσθηση της συνέχειας της αραβικής
γλώσσας, από τη γλώσσα του κορανίου στα πρότυπα και σύγχρονα αραβικά και για
να δηλώσουν τις ομοιότητες χρησιμοποιούν το όρο Fusha.
γ. από την κοινωνιογλωσσολογία γνωρίζουμε ότι:
οι παραλλαγές των αραβικών προσφέρουν ένα εξαιρετικό φαινόμενο διγλωσσικής
κατάστασης, το οποίο εντοπίζεται στην παραλλαγή της ιδίας γλώσσας ανάλογα με τα
κοινωνικά περιβάλλοντα και τις ανάγκες των φυσικών ομιλητών. Η διγλωσσική
κατάσταση των Αράβων αναφέρεται στην αλλαγή κώδικα κατά την οποία ένας
ομιλητής των αραβικών (π.χ Λίβυος) προσπαθεί να γίνει κατανοητός από τον
συνομιλητή του (π.χ Αλγερινό) και να εκφράσει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά που
θέλει να μεταφέρει. Η αλλαγή του κώδικα μπορεί να γίνει ακούσια ή εκούσια μέσα
στην ίδια πρόταση και αναφέρεται στη χρήση των λόγιων αραβικών ή των αραβικών
του σχολείου. Η διγλωσσική κατάσταση των αραβικών με την αλλαγή των
γλωσσικών κωδίκων, κάνει δυνατή την γλωσσική επικοινωνία των λαών της Βορείου
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, διατηρώντας ταυτόχρονα το εθνικό διαλεκτικό
γλωσσικό τοπίο.
δ. από τις μεταφραστικές σπουδές γνωρίζουμε ότι:
υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στη μεταφορά όρων και εννοιών των αρχαϊκών
αραβικών του κορανίου στα σύγχρονα και πρότυπα αραβικά. Αυτές οι δυσκολίες
απόδοσης εννοιών έχουν οδηγήσει στη δημιουργία σχολών σκέψης που υποστηρίζουν
ότι είναι αδύνατο να μεταφραστεί το κοράνι με τρόπο που να αποδίδει επαρκώς το
ακριβές νόημα του. Για το ελληνικό πλαίσιο γνωρίζουμε ότι μόλις τα τελευταία
χρόνια υπάρχει εκδοτικό ενδιαφέρον μετάφρασης κειμένων της σύγχρονης αραβικής
λογοτεχνίας στα ελληνικά και εκδηλώσεις γνωριμίας των Αράβων λογίων με το
ελληνικό αναγνωστικό κοινό.
ε. από την συνάντηση των γλωσσών- γλωσσικών κωδίκων ανακαλύπτουμε ότι: στον
ακαδημαϊκό, τον επιστημονικό και τον καθημερινό δυτικό λόγο, συναντούμε αρκετές
αραβικές λέξεις όπως άλγεβρα, αλκοόλ, ζενίθ αλγόριθμος αλχημεία, ναδίρ που
χρησιμοποιούνται ευρέως. Ανάλογα γλωσσικά δάνεια συναντούμε και στην αραβική
γλώσσα από άλλες γλώσσες.
Τα Μορφωτικά Κέντρα στην Ελλάδα 174
Η θεσμική εκπροσώπηση, προβολή και παρουσίαση μιας ξένης γλώσσας γίνεται από
τα Μορφωτικά Κέντα και Ινστιτούτα. Βέβαια δεν αποκλείονται δράσεις γλώσσας και
174

Βρετανικό Συμβούλιο, Πλατεία Κολωνακίου 17, 210 369 2333, www.britishcouncil.gr.
Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, 210 339 8600, www.ifa.gr.
Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, 210 366 1000, www.goethe.de/om/ath.
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 210 368 0000, www.hau.gr.
Ινστιτούτο Σερβάντες, Σκουφά 31, 210 363 4180 και 210 363 4117, www.cervantes.gr.
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πολιτισμού από ΜΚΟ, συνδέσμους, συλλόγους, επιμελητήρια που δείχνουν
ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη γλώσσα και τον πολιτισμό.
Αυτά τα Ινστιτούτα είναι τόπος συγκέντρωσης για τουρίστες και για μόνιμους
κατοίκους ξένων χωρών. Συχνά οργανώνουν διαλέξεις, εκθέσεις, κονσέρτα,
παρουσιάσεις βιβλίων και ταινιών σε μια προσπάθεια ανταλλαγής ιδεών και
κατανόησης της κουλτούρας. Όλοι οι οργανισμοί είναι ανοιχτοί για το κοινό και οι
περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.
Η λειτουργία τους εντάσσεται στις διμερείς Μορφωτικές Συμβάσεις. Τα
μορφωτικά κέντρα αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τα μορφωτικά προγράμματα στις
αρχές και τις κατευθύνσεις των μορφωτικών συμβάσεων Το Βρετανικό Συμβούλιο
και η Ελληνοαμερικανική Ένωση, διαθέτουν αρκετά μεγάλες βιβλιοθήκες. Η ΕΑΕ
έχει μία μεγάλη συλλογή από περιοδικά.
Τι είναι οι Μορφωτικές Συμβάσεις;
Οι Μορφωτικές Συμβάσεις ορίζονται ως συμφωνίες που περιέχουν γενικές ρυθμίσεις
για την ανάπτυξη και τη συνεργασία στους προαναφερόμενους τομείς, έχουν εσαει
ισχύ, δεν τροποποιούνται, μπορούν όμως να καταγγελθούν, να ακυρωθούν και να
συνταχθούν καινούριες, γεγονός που συμβαίνει σπάνια.
Τι είναι τα Μορφωτικά Προγράμματα;
Είναι εκτελεστά προγράμματα διάρκειας 2-3 χρόνων, τα οποία μπορούν να
ανανεωθούν. Περιλαμβάνουν προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού ανταλλαγές
υποτροφίες και ό,τι προάγει την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών.
Ποιοι εμπλέκονται σε αυτά;
Η διαδικασία σύνταξης μιας Μορφωτικής Σύμβασης εμπλέκει πολλούς συναρμόδιους
φορείς, κυρίως τα υπουργεία (Παιδείας, Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού) με
επικεφαλής το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σε τι αποβλέπουν;
Οι Μορφωτικές Συμβάσεις και τα Μορφωτικά Προγράμματα αποβλέπουν στο
«εθνικό συμφέρον» κάθε χώρας μέσω της μεθοδικής χρήσης, προώθησης και
προβολής της γλώσσας και του πολιτισμού τους. Το «εθνικό συμφέρον» γενικά θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως δημιουργία ισχυρών εταίρων σε γεωστρατηγικές
περιοχές με στόχο τη βελτίωση της εικόνας μιας χώρας στο διεθνές πεδίο, αλλά και
δημιουργία ισχυρών δεσμών σε επίπεδο λαών και κρατών.
Μελέτη περίπτωσης
Η Μελέτη περίπτωσης εστιάζεται στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγύπτου στην Αθήνα.
Η λειτουργία του εντάσσεται στη Μορφωτική Συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ
Ελλάδας και Αιγύπτου το Σεπτέμβριο του 1956 (4.9.1956). Οι διπλωματικές σχέσεις
των δύο χωρών χρονολογούνται από τον Αύγουστο του 1833 με το διορισμό από την
τότε ελληνική κυβέρνηση του μεγάλου ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα ως πρώτου
Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Το 1835 το Προξενείο Αλεξανδρείας
αναβαθμίστηκε σε Γενικό Προξενείο, πέντε χρόνια αργότερα ιδρύθηκε το Γενικό
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Προξενείο Καΐρου και το 1900 η Ελληνική Πρεσβεία. Η Αίγυπτος κερδίζει την
ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο την 28η Φεβρουαρίου 1922. Η κήρυξη
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου γίνεται την 18η Ιουλίου 1953. Το ισχύον
Σύνταγμα χρονολογείται από την 11 Σεπτεμβρίου του 1971, αναθεωρήθηκε το 2007
και σήμερα βρίσκεται σε μια μεταβατική κατάσταση μετά τη μέρα της Λαϊκής Οργής
και το ξεσηκωμό των Αιγυπτίων τον Ιανουάριο του 2011.

Οι πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας -Αιγύπτου 175
Στην ηλεκτρονική σελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr)
υπάρχει μια πολύ γενική ενημέρωση για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας και
Αιγύπτου και μια πολύ γενική εικόνα για τις δράσεις των μορφωτικών κέντρων ένθεν
και εκείθεν. Από την ιστοσελίδα λείπουν βασικοί άξονες της Ελληνικής Πολιτιστικής
Διπλωματίας καθώς και οι φορείς και οι οργανισμού ελληνικού και αιγυπτιακού
ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα παρουσιάζει τις πολιτιστικές σχέσεις ΕλλάδαςΑιγύπτου ως εξής
Το 1956 (4.9.1956) υπεγράφη διμερής Μορφωτική Συμφωνία της οποίας το Εκτελεστικό
Πρόγραμμα ανανεώνεται ανά τριετία. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Έλληνες και
Αιγυπτίους, επιστημονικές επισκέψεις Καθηγητών, συνεργίες σε εκπαιδευτικούς και
επιστημονικούς τομείς, συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας είναι μερικά από τα πεδία
που καλύπτονται στο Εκτελεστικό Πρόγραμμα.
Το 2002 υπεγράφη διμερές Πρωτόκολλο Ίδρυσης και Λειτουργίας Πολιτιστικών Κέντρων, με το
οποίο αναγνωρίσθηκαν τα εν λειτουργία Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αλεξάνδρεια και το
Αιγυπτιακό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αθήνα και η ίδρυση Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο
Κάιρο.
Από τους σημαντικότερους θεσμούς που οργανώνει η Ελλάδα στην Αίγυπτο είναι οι εκδηλώσεις
ανά διετία με την επωνυμία «ΚΑΒΑΦΕΙΑ» και η απονομή των Διεθνών Βραβείων Καβάφη.
Κατά το 2004, επίκεντρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που οργάνωσε η Ελληνική
Πρεσβεία στο Κάιρο ήταν η προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Σε
συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, το οποίο λειτούργησε επίσημα το
Σεπτέμβριο 2003, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην αραβική γλώσσα «Η ιστορία και εξέλιξη
των Ολυμπιακών Αγώνων» του Καθηγητή Μόχι Μετάουε. Επίσης, οργανώθηκαν στο Κάιρο
μεγάλες εκδηλώσεις προς τιμήν των Αιγυπτίων αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες ενώ με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη στο Κάιρο και η Λαμπαδηδρομία.
Από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2004, ήταν
οι συναυλίες των Χορωδιών «Αγ.Γεωργίου Καρύτση» και «Αμφίων», η συναυλία Ντέμη
Ρούσου, η παράσταση του παραδοσιακού συγκροτήματος «Παραμυθιάς», η συναυλία του
συγκροτήματος «Sweet Greque” των Γ.Ζωγράφου και Chris Jarett, η κωμική θεατρική
175
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παράσταση «Γυναικεία Ειρήνη», η έκθεση φωτογραφίας του Γ.Ρωσσίδη, η παρουσίαση του
Ισλαμικού Μουσείου του Μουσείου Μπενάκη και η παρουσίαση της αραβικής έκδοσης
ελληνικού παιδικού βιβλίου.
Η Ελλάδα στήριξε εξ αρχής την υποψηφιότητα της Αλεξάνδρειας ως έδρας του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Διαλόγου Πολιτισμών.

Μεθοδολογία - Ερευνητικό ερώτημα
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής:
Ποιες όψεις της Αιγυπτιακής Πολιτιστικής Διπλωματίας προβάλει το Μορφωτικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα;
Η βάση των ερευνητικών δεδομένων περιελάβανε: συνέντευξη του μορφωτικού
ακολούθου της αιγυπτιακής πρεσβείας της Αιγύπτου, δημοσιευμένες και
αδημοσίευτες πηγές.
Αποτελέσματα
Οι Πολιτιστικές Δράσεις του Μορφωτικού Κέντρου Αιγύπτου 176 στην Ελλάδα :
Οι πολιτισμικές δράσεις του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγύπτου στην Ελλάδα
κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (αναφέρονται ενδεικτικές εκδηλώσεις):
1. Δράσεις που αφορούν την προβολή και τη προώθηση της αραβικής γλώσσας και
του πολιτισμού στην Ελλαδα :
 Διδασκαλία της αραβικής γλώσσας και της προβολής του αιγυπτιακού
πολιτισμού
 Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής
(Έκθεση ζωγραφική: ΣΥΝΟΡΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ) 25-2-10
 Η Αίγυπτος στα μάτια των παιδιών του κόσμου 20-2-11
 Μεταφράσεις - παρουσιάσεις βιβλίων Αιγύπτιων λογοτεχνών
(Μπάχαα Τάχερ: Όαση στο ηλιοβασίλεμα) 24-3-2010
 Ιερογλυφικά: Εισαγωγή στην Αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή
 Διαλέξεις: (Αντηχήσεις από την αρχαία Αίγυπτο) 11-6-10
2. Δράσεις που αφορούν τη σύνδεση της αιγυπτιακής πολιτιστικής διπλωματίας με τις
Ελληνικές Κοινότητες της Αιγύπτου, εκδηλώσεις-αφιερώματα:



Η Αίγυπτος τιμά τον Κωστή Μοσκώφ
Αφιερώματα σε διακεκριμένους Έλληνες -Αιγύπτιους

3. Δράσεις που αφορούν τη συνεργασία του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγύπτου με
φορείς και οργανισμούς αιγυπτιακού ενδιαφέροντας στην Ελλαδα:
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Διεθνείς διαγωνισμός φωτογραφίας 30-6-2010

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το διαδίκτυο (τελευταία προσπέλαση 6/4/2011)
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 Συμμετοχή σε φεστιβάλ ( συμμετοχή του γνωστού μουσικοχορευτικού
συγκροτήματος «Al Tatura» στο φεστιβάλ «Υακίνθεια». H ονομασία του αφορά
τους περιστρεφόμενους χορούς των δερβίσηδων- Σούφι του Καΐρου)
4. Δράσεις που αφορούν τη συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο:
 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
Αρχαίας Αιγύπτου (ΕΕΜΑΑ) με στόχο τη συνεργασία σε θέματα παρουσίασης
του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού καθώς και τη στήριξη της ΕΕΜΑΑ στην
προσπάθεια της ίδρυσης Βιβλιοθήκης Αιγυπτιολογικών Σπουδών με έδρα την
Αθήνα.(5-1-2011).
Η αποτίμηση του έργου
Το διαθέσιμο υλικό των δράσεων του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγυπτιακής
Πρεσβείας στην Αθήνα σκιαγραφεί του βασικούς άξονες της Αιγυπτιακής
Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι συντεταγμένες της Αιγυπτιακής Πολιτιστικής
Διπλωματίας προσανατολίζονται σε δυο μεγάλα πεδία α. την Αρχαία και β. Σύγχρονη
Αίγυπτο.
Η αρχαία Αίγυπτος συνεχίζει να διατηρεί ένα ισχυρό αντίκρισμα στους
δυτικούς ακαδημαϊκούς κύκλους και προσελκύει φοιτητές και ερευνητές για
περισσότερη μελέτη και έρευνα. Ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, αρχαιολογικές
εταιρείες και πνευματικοί οργανισμοί αρχαίου αιγυπτιακού ενδιαφέροντος, έχουν
διαμορφώσει ένα φιλικό κλίμα με άμεσο αντίκτυπο στην τουριστική κινητικότητα της
περιοχής. Η δυτική ακαδημαϊκή και επιστημονική εντρυφή στον αρχαίο αιγυπτιακό
πολιτισμό φαίνεται να έχει επηρεάσει την Αιγυπτιακή Πολιτιστική Διπλωματία και
τους αντίστοιχους αιγυπτιακούς ακαδημαϊκούς κύκλους εστιάζοντας στο χωροχρόνο
της αρχαιότητας.
Για ένα σημαντικό κομμάτι του δυτικού κόσμου, η Αίγυπτος παραπέμπει
περισσότερο στους αρχαίους πολιτισμούς της ανατολικής Μεσογείου και στο
μεγαλείο που παρουσίασαν. Για τους περισσότερους Έλληνες ανάλογες αναφορές
παραπέμπουν στα ελληνιστικά χρόνια και στο παροικιακό φαινόμενο της Ελληνικής
Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια. Συνεπώς, η αραβική γλώσσα και η πολιτισμική
διαχρονικότητα της Αιγύπτου φαίνεται να επισκιάζεται από την αρχαιότητα και να
υφίσταται τον αντίκτυπο της σύγκρισης πολιτισμών και γλωσσών της περιοχής.
Βέβαια η σύγχρονη Αίγυπτος, συνεχίζει να παραμένει άγνωστη στο ευρύ
ελληνικό κοινό και οι ελληνικές αναπαραστάσεις για το σύγχρονο Αιγύπτιο πολίτη
παραπέμπουν στην εξωτική Ανατολή, σε οριενταλιστικές ερμηνείες και αφηγήσεις.
Η εικόνα του Αιγύπτιου λαθρομετανάστη και του Αιγύπτιου εργάτη στα ελληνικά
αλιευτικά πλοία απειλεί να καλύψει την εικόνα του σύγχρονου αιγυπτιακού
πολιτισμού που έχει να μοιραστεί πολλά με το σύγχρονο ελληνικό. Το Μορφωτικό
Κέντρο Αιγύπτου κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά φαίνεται ότι ο
δρόμος είναι και μακρύς και ανηφορικός. Ωστόσο, παρατηρείται μια αισιόδοξη
κινητικότητα των ελληνικών ιδιωτικών εκδοτικών οργανισμών που εστιάζεται στη
μετάφραση και διάδοση σύγχρονων αιγυπτιακών-αραβικών λογοτεχνικών κειμένων.
Παράλληλα κάποια στοιχεία για τη σύγχρονη Αίγυπτο αναδύονται μέσα από τα
λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων αιγυπτιωτών με επικεφαλή το Στρατή Τσίρκα. Όπως
μας αποκαλύπτει ο μορφωτικός ακόλουθος της αιγυπτιακής πρεσβείας στη Αθήνα «οι
Έλληνες αιγυπτιώτες αποτελούν οργανικό κομμάτι της αιγυπτιακής κοινωνίας που
προσέφεραν πολλά στη διαμόρφωση του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους» (Radwan
2010 συνέντευξη 14-7-2010). Στην κατεύθυνση αυτή παρατηρείται μια προσέγγιση
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της Αιγυπτιακής Πολιτιστικής Διπλωματίας με διακεκριμένα πρόσωπα των
Ελληνικών Κοινοτήτων της Αιγύπτου.
Ο Κωστής Μοσκώφ (1997) σημειώνει ότι «ο ελληνικός πολιτισμός έρχεται
να υπενθυμίσει ότι οι δομές που γνωρίζουμε που βρίσκουμε δεν τις δεχόμαστε. Τις
αλλάζουμε, πολεμάμε να τις αλλάξουμε. Κάποτε πετυχαίνουμε, κάποτε
αποτυχαίνουμε. Και όταν δεν τα καταφέρουμε, την αποτυχία μας την κάνουμε
υψηλού επιπέδου λόγο, το οποίο σημαίνει Τραγωδία. Από την άλλη, «Ο αραβικός
πολιτισμός και το Ισλάμ μας υπενθυμίζουν ότι οι δομές δεν νικιούνται πάντα. Ότι
κάποιες φορές είναι πιο δυνατές από τον άνθρωπο και για αυτό θα πρέπει να
ξέρουμε να αποδεχόμαστε την αποτυχία μας με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο.
Αυτό δεν κάνει ο Αιγύπτιος μες στην φτώχια που είναι; Η φτώχια δε γίνεται ποτέ
δυστυχία, χαμογελάνε». (σελ: 94).
Σύνοψη
Η αραβική γλώσσα στην Ελλάδα αποτελεί βασική συνιστώσα πολιτιστικής
διπλωματίας αρκετών αραβικών χωρών στην Ελλάδα. Όμως δεν αποκλείονται και
άλλοι φορείς αραβικού ενδιαφέροντος οι οποίοι εντάσσουν στις δράσεις τους
μαθήματα της αραβικής γλώσσας. Βέβαια αραβικές δημοκρατίες που εγκολπώνουν
αρχαίους πολιτισμούς με παγκόσμια εμβέλεια και αναγνωσιμότητα, στην περίπτωση
μας ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός, συναντούν τη συνιστώσα της συγκριτικότητας
γλωσσών και πολιτισμών (αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός- σύγχρονος αιγυπτιακός
πολιτισμός) που επικαθορίζει τις στρατηγικές και τους στόχους της πολιτιστικής τους
διπλωματίας.
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Χαλάλι, κουλουβάχατα και άλλα τινά. Ελληνοαραβικές γλωσσικές σχέσεις
Σταύρος Ευαγγ. Καμαρούδης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
stavros.kamaroudis@voila.fr
Περίληψη
Χαλάλι, κουλουβάχατα και άλλα τινά. Ελληνοαραβικές γλωσσικές σχέσεις. Οι για
πολλούς αιώνες επαφές της ελληνικής με την αραβική, άμεσες ή έμμεσες, (κυρίως
μέσω της τουρκικής αλλά και της γαλλικής), άφησαν κάποια ίχνη στο λεξιλόγιό της,
όπως: χαλάλι, χαράμι, κουλουβάχατα. Στην ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια
ανεύρεσης και ομαδοποίησής τους, καθώς, σε αντίθεση με δάνεια από άλλες
γλώσσες, εκείνα της αραβικής δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Επιχειρείται ακόμη και μια
απόπειρα διδακτικής και διαθεματικής αξιοποίησής τους, όπως στα Μαθηματικά
(αραβικοί αριθμοί, όροι αστρονομίας, π.χ. ζενίθ, ναδίρ...). Eπιπλέον γίνεται και μια
ετυμολογική παρουσίαση ορισμένων από αυτές.
Abstract
Halali, koulouvahata, and other similar words. Greek-arabic linguistic relations. The
interaction, either direct or indirect, of greek with the arabic language for centuries,
(mainly through turkish but also through french), has left behind some hints in its
vocabulary, such as: halali, harami, koulouvahata. An effort is being attempted in
order to collect and accumulate them, as, in contrast to the borrowings from other
languages, those of the arabic are not well known. There is also attempted a didactic
and inter-thematic utilization, as in Mathematics (arabic letters, terms of astronomy,
ex. zenith, nadir...). In addition, some of them are etymologically presented.
Εισαγωγικά
Ευχαριστώ τους οργανωτές και ιδίως την Επίκουρη Καθηγήτρια Κυρία Ρούλα
Τσοκαλίδου, η οποία μου έδωσε το αρχικό έναυσμα για τη σημερινή παρέμβασή μου.
Ακόμη και τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας Κύριο Χαράλαμπο Συμεωνίδη για
τις πάντοτε πολύτιμες υποδείξεις του. Δηλώνω επίσης από την αρχή ότι δεν είμαι
αραβολόγος αλλά γλωσσολόγος με αντικείμενο έρευνας την ελληνική, τη διδακτική
της και τα βόρεια ιδιώματα.
Θα αναφερθώ στις ελληνοαραβικές γλωσσικές σχέσεις με έμφαση στην
ετυμολογία ορισμένων όρων. Πρόκειται για μια επιλεκτική λεξιλογική περιήγηση:
«Αρχή παιδείας η των ονομάτων επίσκεψις» (Αρρ. Επ. Διατρ.1,17,12), κατά την
αρχαία φιλοσοφική ρήση, αποδιδόμενη στον φιλόσοφο Αντισθένη, πνευματικό
ιδρυτή της Σχολής των Κυνικών φιλοσόφων, Αθήνα (περίπου 445-365 π.Χ. κατά Βrill
New Pauly) ή, όπως το τραγουδά ο Διονύσης Σαββόπουλος, «να μην εναλλάσσεται η
νύχτα με τη νύχτα». Ευχαριστώ επίσης την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ Κυρία Μαρία ΠλαστήραΒαλκάνου για τις διαφωτιστικές της πληροφορίες.
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Μια ακόμη ρήση που ταιριάζει, φρονώ, με το πνεύμα του συνεδρίου μας, το
«Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών», είναι εκείνη του φυσικού Ισαάκ Newton
(1643-1727), του γνωστού στην ελληνική ως Νεύτωνα, σύμφωνα με την οποία: «οι
άνθρωποι κτίζουν πολλούς τοίχους και όχι αρκετές γέφυρες».
Άλλα τινά
Διαβάζω λίγους στίχους από ένα γνωστό ποίημα του Ιωάννη Τζέτζη του 12ου αιώνα,
στο οποίο περιγράφει τη διασκεδαστική εικόνα της πολύγλωσσης
Κωνσταντινούπολης, εικόνας κάποτε σκοτεινής. Θα θυμίσω όμως πρώτα πως «η τιμή
της ακρόασης αναφαίρετη τιμή της ποίησης», κατά τον Καθηγητή Δ. Ν. Μαρωνίτη.
(… καί Σκύθην Σκύθαις εὕροις με …)
Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
καί Σκύθην Σκύθαις εὕροις με, Λατῖνον τοῖς Λατίνοις’
καί πᾶσιν ἄλλοις ἔθνεσιν ὡς ἕνα γένους τούτων.
καί Σκύθην ἀσπαζόμενος οὕτω προσαγορεύω·
Καλή ἡμέρα σου, αὐθέντριά μου, καλή ἡμέρα σου, αὐθέντα μου.
σαλαμαλέκ ἀλτή (…) σαλαμαλέκ ἀλτοῦγεπ.
τοῖς Πέρσαις 177 πάλιν περσικῶς οὕτω προσαγορεύω·
καλή ἡμέρα σου, ἀδελφέ, ποῦ ὑπάγεις, πόθεν εἶσαι, φίλε;
ἀσάν χαΐς κουρούπαρζα χανταζάρ χαραντάση.
τῷ δε Λατίνῳ προσφωνῶ κατά Λατίνων γλῶσσαν·
καλῶς ἦλθες, αὐθέντα μου, καλῶς ἦλθες, ἀδελφέ.
βένε βενέστι δόμινε, βένε βενέστι φράτερ,
πόθεν εἶσαι καί ἀπό ποίου θέματος ἦλθες;
οὖνδε ἔς ἔτ δεκούαλε προβίντζια βενέστι;
(…)
τοῖς δ’ Ἄραψιν ὡς Ἄραψιν ἀραβικῶς προσ[λέγω]·
ποῦ ὑπάγεις, πόθεν εἶσαι, αὐθέντριά μου; αὐθέντα μου, καλή ἡμέρα σου.
ἀλενταμόρ βενένεντε σιτη μουλέ σεπάχα.
πάλιν τοῖς Ῥῶς ὡς ἔχουσιν ἔθος προσαγορεύω·
ὑγίαινε, ἀδελφέ, ἀδελφίτζα, καλή ἡμέρα σου
τό σδρᾶ πράτε, σέστριτζα καί <τό> δόβρα δένη λέγω· 178
τοῖς δ’ ἄρ’ Ἑβραίοις προσφυῶς ἑβραϊκῶς προσλέγω·
(…)

Σαν αληθινός Λεβαντίνος, ο Τζέτζης μπορούσε να μιλήσει λίγες λέξεις σε
κάμποσες γλώσσες, και μολονότι ένας θαυμαστής της γλώσσας του Κικέρωνα
μάλλον δεν θα ενέκρινε τα λατινικά του, αυτή ήταν πιθανόν η ξένη γλώσσα που
γνώριζε καλύτερα από όλες, παρατηρεί ο Cyril Mango.
Διασκεδαστική, αν και κάποτε σκοτεινή, η αφήγηση του Τζέτζη. Και εύκολα
συμπεραίνουμε πως η Κωνσταντινούπολη της εποχής των Κομνηνών (12ος αι.) δεν

177
178

. Δηλαδή τους Σελτζούκους.
. Cyril Mango, Βυζάντιο η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, σελ. 104-106.
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θα ήταν διαφορετική από την Κωνσταντινούπολη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με
την παρουσία πολύγλωσσων πληθυσμιακών ομάδων και ξένων στρατευμάτων.
Η αραβική γλώσσα
Εμφανίζεται στο προσκήνιο από τον έβδομο αιώνα. Ανήκει στις μεγάλες γλώσσες του
κόσμου, σημιτικής καταγωγής, με τουλάχιστον 240 εκατομμύρια φυσικών ομιλητών
ή εάν προτιμάτε γύρω στο 2,5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρόκειται για την έκτη
αριθμητικά γλώσσα της ανθρωπότητας, η οποία ομιλείται περισσότερο π.χ. από τη
γαλλική ή τη γερμανική, επίσημη γλώσσα είκοσι έξι κρατών και μία από τις έξι
επίσημες του ΟΗΕ 179 αλλά και πολλων διεθνών οργανισμών.
Παλαιότερα, αναφερόμενοι στα αραβικά, την περιγράφαμε «από τον Ινδικό
έως τον Ατλαντικό Ωκεανό». Στην τελευταία όμως Expolangues, τον Ιανουάριο του
2011, το Σαλόνι των Ξένων Γλωσσών στο Παρίσι, μια από τις μεγαλύτερες σχετικές
εκθέσεις, δόθηκε ένας χαρακτηριστικός και ευστοχότερος τίτλος:
«Αραβικά, γλώσσα χωρίς σύνορα»
Πράγματι η εξάπλωση της αραβοφωνίας ήταν θεαματική στην Ευρώπη κατά
το τέλος του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου για πολλούς λόγους.
Να υπογραμμίσουμε ακόμη τη στενή σχέση της αραβικής γλώσσας με την
Ισλαμική θρησκεία και να προσθέσουμε πως τα κλασικά αραβικά χρησιμοποιούνται,
ως γλώσσα του Κορανίου, και από τους Μουσουλμάνους της Θράκης. Έτσι ένας
τουρκόφωνος π.χ., εκτός από τη μητρική του την τουρκική ή την πομακική,
χρησιμοποιεί και τα ελληνικά στις καθημερινές του συναλλαγές με τους
ελληνόφωνους αλλά και τα αραβικά κατά τη λατρεία στο τζαμί.
Αξίζει, τέλος, να μνημονεύσουμε και τη μαλτέζικη, επίσημη γλώσσα της
Μάλτας, σημιτικής καταγωγής, γλώσσα πολύ κοντινή με την αραβική αλλά που
γράφεται με λατινικό αλφάβητο και ομιλείται από 350.000 φυσικούς ομιλητές.
Επαφές ελληνικής και αραβικής
Παρόλο που οι επαφές ελληνικών και αραβικών χρονολογούνται ήδη από τον 7ο
αιώνα, οι δάνειες λέξεις που συναντούμε στη γλώσσα μας ταξίδευσαν κυρίως μέσω
της τουρκικής. Να θυμίσουμε επίσης πως έως το 1928, έτος της ορθογραφικής
αλλαγής του Κεμάλ Ατατούρκ, η τουρκική γλώσσα γραφόταν με το αραβικό
αλφάβητο και πως σώζονται αρκετές ακόμη τουρκικές επιγραφές στη Θεσσαλονίκη
γραμμένες αραβικά 180. Ορισμένοι όροι πάλι έφθασαν στα ελληνικά μέσω των
ευρωπαϊκών γλωσσών καθώς οι Άραβες μαθηματικοί διάβασαν αρχαίους Έλληνες
σοφούς και μεταφράζοντάς τους προσέθεσαν έννοιες όπως το ζενίθ ή το ναδίρ.
Αραβικές λέξεις στα ελληνικά
Το ζενίθ, το ανώτατο σημείο, που μας ήρθε από τα γαλλικά μέσω των λατινικών. Στα
αραβικά samt (ar-ra’s) «δρόμος (πάνω από το κεφάλι)». Δηλώνει το υψηλότερο
κατακόρυφο σημείο του ουρανού. Η λέξη συνδέεται ετυμολογικά με το αζιμούθιο την
«απόσταση (γωνία) ενός άστρου από τον μεσημβρινό ενός τόπου». Το αζιμούθιο
είναι στα αραβικά as-sumut, ο πληθυντικός του al samt.
Το ναδίρ, το αντίθετο του ζενίθ, δηλ. το κατώτατο σημείο, ακολούθησε λίγο
διαφορετικό δρόμο· μας ήρθε μέσω των ισπανικών: αραβικά nażzir > ισπαν. nadir.
Ας προσθέσουμε ακόμη και τον αλγόριθμο, από το γαλλικό algorithme <μεν
λατινικό algoritmus, με παρασύνδεση προς τη λ. αριθμός, με την οποία, σημειώνει ο
179. Michel Malherbe, Les langages de l’humanité, σελ. 223-231.
180
. Π.χ. η οθωμανική κρήνη (τσεσμές) λίγο πιο πάνω από τον βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στην Άνω
Πόλη της Θεσσαλονίκης.
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Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης στο Ετυμολογικό Λεξικό του, δεν υπάρχει
ετυμολογική σχέση. Ο αλγόριθμος σχετίζεται με το προσωνύμιο Al-Khwārizmi
(δηλωτικό καταγωγής) του μεγίστου Άραβα μαθηματικού του ένατου αιώνα, του
Abdallāh Muhammad ibn Mūsa.
Να θυμίσουμε με την ευκαιρία αυτή ότι οι Άραβες προσέφεραν στην
παγκόσμια μαθηματική σκέψη την έννοια του μηδενός, εντελώς άγνωστου στους
αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς.
Θα διατρέξω στη συνέχεια μια σειρά λέξεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν
σχέση με τη μουσουλμανική θρησκεία, άλλες με την οθωμανική διοίκηση ή την
καθημερινή ζωή. Για λόγους οικονομίας χώρου θα παραλείψω πολλές ενδιαφέρουσες
ίσως λεπτομέρειες και θα περιορισθώ στα απολύτως αναγκαία.
χαλάλι, το <τουρκ. halal (διαλεκτικό), helal <αραβ. halāl, «δικαιωματικός,
παραχωρημένος, επιτρεπόμενος, θεμιτός, νόμιμος κατά τη μουσουλμανική θρησκεία
ή παράδοση». Το έλεγαν, οι παλαιότεροι ιδίως στα μέρη μας, συχνότατα.
χαράμι, το <τουρκ. haram, (συγγενικό με τη λέξη harim). Δηλώνει το
«απαγορευμένο από τη θρησκεία, το αθέμιτο». Θα θυμίσω και τη συχνή σε αρκετά
μέρη της Βόρειας Ελλάδας έκφραση haram olsum, «να μη σου βγει σε καλό». Στην
καθημερινή μας ομιλία το λέμε για κάτι που γίνεται ή ξοδεύεται ανώφελα, χωρίς να
το αξίζει ή χωρίς κέρδος. Π.χ. «άφησαν τη βρύση ανοιχτή και το νερό έτρεχε
χαράμι».
κουλουβάχατα <Kullu-wahad <αραβ. Kullu-wahad «όλα ένα – ανακατωμένα».
Η λ. πρωτοεμφανίστηκε το 1868 σε φυλλάδιο, πολιτική μπροσούρα θα λέγαμε
σήμερα, του Θεόδωρου Ι. Κολοκοτρώνη, εγγονού του Αρχιστρατήγου της Ελληνικής
Επαναστάσεως. Τίτλος του: «Ἡ κουλουβάχατα ἤ αἱ φύρδην μίγδην σημεριναί ἰδέαι»,
όπου εμφανίζεται ως θηλυκό, ενώ συχνά σήμερα ακούγεται ως ουδέτερο, τα
κουλουβάχατα.
Παρόμοια κατάσταση, «ανακατωσούρας», εμφανίζει και η λέξη αλαλούμ, το,
το οποίο κατά μία άποψη προέρχεται από το αραβικό επιφώνημα ulalum, (με
αφομοίωση του u- προς το επόμενο –α-).
φετφάς, ο. Ο φετφάς είναι η επίσημη γνωμοδότηση μουφτή ή ιμάμη <όψιμο
μεσν. φεϊτιφάς <τουρκ. fetva <αραβ. fatvā.
Ο μουφτής είναι ο «μουσουλμάνος νομοδιδάσκαλος» μεσν. <διαλ. τουρκ.
mufti/müftü <αραβ. mufti. Ο ιμάμης, ο «μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός»
<τουρκ. imam <αραβ. imām «οδηγός, ηγέτης». Προσθέτω και το κατής, ή καδής
<τουρκ. Kadi <αραβ. qadi.
Άλλες λέξεις, σε αλφαβητική σειρά:
αβανιά, η <μεσν. αβάνης «συκοφάντης, καταδότης» <τουρκ. avan <αραβ.
(h)awān, «ύπουλος, προδότης».
αλάνι, το <τουρκ. «πέρασμα σε δάσος» <αραβ. alan «δημόσιος ανοιχτός
χώρος». Από την αρχική σημ. στη γλώσσα μας «ανοιχτός χώρος, αλάνα» κατέληξε
στη σημασία του «αλήτη».
δραγουμάνος, ο <μεσν. δραγουμάνος <αραβ. targumān, απευθείας, ή μέσω του
βενετικού dragoman, το πιθανότερο κατά τον Henri Tonnet.
μπούρτζι, το < «φρούριο, οχυρό» <τουρκ. burc <αραβ. burğ, όπως δηλώνει ο
Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό Λεξικό, λήμμα πύργος και στις Εξελληνισμένες ξένες
λέξεις στο Ετυμολογικό Παράρτημα 38). Η εκδοχή ότι πρόκειται για λέξη γερμ.
αρχής δεν θεωρείται πλέον δυνατή.
σαλέπι, το, Το τόσο γνωστό και αγαπητό στους παλαιότερους ιδιαίτερα
Θεσσαλονικείς αφέψημα, τονωτικό και μαλακτικό: <τουρκ. salep <διαλεκτ. αραβ.
sahlab, που αποσπάσθηκε από αραβική φράση «όρχεις της αλεπούς». Η ονομασία
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οφείλεται στο γεγονός ότι το σαλέπι παρασκευάζεται από αλεσμένους κονδύλους
ορισμένων ειδών ορχιδέας.
χαλούμι, το, Το πασίγνωστο πλέον ανά το πανελλήνιο χαλούμι(ν), ημίσκληρο
τυρί της Κύπρου, το οποίο προσφέρουν, ψημένο κυρίως, όλα σχεδόν τα εστιατόρια
και οι ταβέρνες, το μεσαιωνικό χαλούμι(ο)ν, ίσως είναι και από τις ελάχιστες λέξεις
που μας ήρθαν κατευθείαν από τα αραβικά.
χαράτσι, το, 1. Ο κεφαλικός φόρος που πλήρωναν οι Χριστιανοί κατά την
Τουρκοκρατία. 2. Φόρος ή εισφορά συνήθως προς το δημόσιο, που τη θεωρούμε
βαριά ή άδικη.
Λέξη που ακούγεται, δυστυχώς, πολύ συχνά τελευταία! Προέρχεται από το
μεσν. χαράτσι <τουρκ. haraç <(από τα αραβ. -ι).
χαρούπι, το, «ξυλοκέρατο», τουρκ. harup <αραβ. harrub με ιδιαίτερα
φημισμένα εκείνα της Κρητικής Μεγαλονήσου.
Ιδιώματα, διάλεκτοι της νέας ελληνικής και αραβικά
Ο κατάλογος των λέξεων είναι ασφαλώς ενδεικτικός: πρόχειρα θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε και τον σακάτη, τον φουκαρά ή τον χαλίφη. Στόχος μου είναι να τον
συνεχίσω και να ασχοληθώ επίσης με τα ιδιώματα και τις διαλέκτους της ελληνικής,
όπου ανακαλύπτουμε και άλλες λέξεις ή τοπωνύμια με αραβική προέλευση.
Στο ιδίωμα του χωριού Δρυμός, τα παλαιότερα Δρυμίγκλαβα, 18 χιλιόμετρα
Βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, τον τόπο καταγωγής του πατέρα μου, θυμούμαι τη
θεία μου Παναγιώτα, γεννημένη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906, να
αναφέρει για κάποιον:
«Αυτός έχει μυαλό, δεν έχει φκιρ».
Εννοούσε τον έξυπνο αλλά ανοργάνωτο άνθρωπο. Συνδέεται με το φακίρης,
<τουρκ. fakir, <αραβ. faqir, τον ινδουιστή ασκητή, σημασία που ήδη υπάρχει στην
τουρκική.
Ας προσθέσω και τη λέξη ικράμια, τα, «τα πολύτιμα κειμήλια του σπιτιού»,
την οποία ο Καθηγητής αραβικών Πάνος Κουργιώτης, ομιλητής στο Συνέδριό μας,
άκουγε συχνά από τη Μικρασιάτισσα γιαγιά του. Και τον ευχαριστώ πολύ για τη
μαρτυρία του.
Ελληνικά δάνεια στην αραβική
Η επιλεκτική λεξιλογική μας περιήγηση θα έμενε ασφαλώς λειψή εάν δεν
αναφερόμασταν και στα λεξιλογικά δάνεια της αραβικής από την ελληνική.
Παραπέμπουμε στο κλασικό πλέον έργο του Ισπανού Καθηγητή Κλασικής
Φιλολογίας Francisco R. Adrados, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Από τις απαρχές
ως τις μέρες μας (σελ. 442-445).
Ο Adrados παρατηρεί πως η επίδραση της ελληνικής γλώσσας έφτασε στους
Άραβες από διπλόν δρόμο:
α) της προφορικής γλώσσας
(στην Ανατολή, τη Σικελία, την Αφρική και την Ισπανία)
όροι της πραγματικότητας του Μεσογειακού κόσμου και της ζωής και των
βυζαντινών τεχνικών
β) της λογοτεχνίας
που τη μετέφρασαν, τη μιμήθηκαν και μυήθηκαν στον ελληνικό πολιτισμό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης αραβικοί όροι που προήλθαν από
την ελληνική και μετά εισήχθησαν στις δυτικές γλώσσες.
χάρτης > qurs > carta ισπαν.
τέλεσμα > tilasm > talisman ισπαν.
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Παραθέτει ακόμη και σειρά γαλλικών λέξεων που παράγονται από αραβικές,
οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από την ελληνική:
alchimie, amalgame, coton, elixir, gazelle – αλχημεία, αμάλγαμα, ελιξήριο(ν),
γαζέλα.
Η βυζαντινή γαλέα, τέλος, κατά τον Balsam Baraké και την Henriette Walter
έγινε στα αραβικά qalija, galera στα καταλανικά και τα προβηγκιανά, της Νότιας
Γαλλίας και αργότερα στα γαλλικά galère. Από εκεί και την ξαναπήραμε στην νέα
μας ελληνική. Θα προσέθετα, χαριτολογώντας, πως «μια βυζαντινή γαλέρα ταξιδεύει
στη Μεσόγειο», γεφυρώνοντας πολιτισμούς και γλώσσες…
Επιλογικά
Οι αραβικές λέξεις της ελληνικής γλώσσας και αντίστροφα, οι ελληνικές λέξεις της
αραβικής είναι, σε τελευταία ανάλυση, περισσότερες από όσες θα υποψιαζόμασταν
και καλύπτουν τους τομείς κυρίως των επιστημών, του πολιτισμού, ιδιαίτερα της
θρησκείας αλλά και της καθημερινής ζωής και τεκμηριώνουν τις μακροχρόνιες
επαφές μεταξύ των δύο γλωσσών.
Για μια ενδιαφέρουσα διδακτική αξιοποίηση στη τάξη και ως προέκταση της
γνωριμίας των μαθητών με τον αραβικό κόσμο, παραπέμπουμε στον ιστότοπο του
Περιοδικού Πολύδρομο και πιο συγκεκριμένα στο «Ελληνο-αραβικό Πρότζεκτ».
«Οι άνθρωποι χτίζουν πολλούς τοίχους και όχι αρκετές γέφυρες»,
παρατηρούσε, όπως είπαμε στην αρχή της παρέμβασής μας, ο Ισαάκ Νεύτων τον 18ο
αιώνα. Ας το θυμόμαστε αυτό, ιδιαίτερα σήμερα, καθώς ζούμε σε ένα «Σταυροδρόμι
γλωσσών και πολιτισμών». Και ας ερευνούμε επιστημονικά τις επαφές μεταξύ των
γλωσσών. Για γνώση ευχάριστη αλλά και παιδαγωγική εφαρμογή και φιλία.
Άρχισα με την πολύγλωσση Κωνσταντινούπολη του δωδέκατου αιώνα. Με
την Πόλη θα τελειώσω καταθέτοντας ένα δίγλωσσο ποιηματάκι, ελληνικά και
γαλλικά, αθησαύριστο, όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Το οφείλω σε μια αείμνηστη
γειτόνισσά μου, την εξαιρετικής μορφώσεως κυρία Αθηνά Μάνου-Βαφειάδη, κόρη
παλιού Δημάρχου της Θεσσαλονίκης.
Ο Κωσταντάκης ήτο σκεπτικός
και rêveur 181
και στον φίλο του είχε τάξει
rendez-vous à sept heures.
Μα η ώρα επερνούσε και ακόμα να φανεί.
Και ανοίγει το fenêtre του
και κοιτάζει dans la rue.
“Oh Diable”, ανακράζει, «δεν θα έρθει».
Il n’a pas fini le mot
και ακούει – “Bonsoir”!
Σας ευχαριστώ πολύ. Σουκράν ιζ λάικουμ (= «Ευχαριστώ για την ακρόαση»)

181. rêveur = ονειροπόλος.

401

Παράρτημα
Βυζάντιο και Άραβες
Με τον τίτλο αυτόν οργανώθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοδική θεματική
έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (ΜΒΠ) της Θεσσαλονίκης, σχετική με
τις επαφές των δύο όμορων κόσμων, τον βυζαντινό και τον αραβικό. Για πρώτη φορά
μάλιστα σε δημόσιο μουσείο στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2011 - Ιανουάριος 2012).
Η Έκθεση πραγματεύθηκε τη χρονική περίοδο από την εμφάνιση του Ισλάμ
(7ος μ.Χ. αι.) έως την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453. Συνοδευόταν δε
από ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις από
ειδικούς επιστήμονες, μουσικές βραδιές καθώς και βραδιές γευσιγνωσίας.
Διοργανώθηκε ακόμη και φωτογραφική έκθεση, των φωτογράφων Ντόρας Μηναΐδη
και Μαρίας Φακίδη από τις αραβικές χώρες. Σε ορισμένες μάλιστα από αυτές,
διαπιστώνουμε με έκπληξη πως η θύμηση του βυζαντινού παρελθόντος είναι ζωντανή
έως τις ημέρες μας 182. Επίσης και τριήμερο σχετικό επιστημονικό Συνέδριο (1618/12/2011) με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και πολυπληθές ακροατήριο,
τα Πρακτικά του οποίου αναμένονται να κυκλοφορήσουν προσεχώς.
Οι κύριες ενότητες της Εκθέσεως έφεραν τον τίτλο «Δύο κόσμοι σε
σύγκρουση»/Δύο κόσμοι σε ειρηνική συνύπαρξη»183, ή, όπως το διατυπώνει ο
Επίκουρος Καθηγητής της Ιστορίας του Αραβο-Ισλαμικού Κόσμου στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κύριος Χάσαν Μπαντάουη σε εισαγωγικό του άρθρο
στον Κατάλογο «Από τη σύρραξη στη σύμπραξη»184.
Τα 104 επιλεγμένα εκθέματα προέρχονταν κυρίως από τις Συλλογές του ΜΒΠ
αλλά και από διάφορα δημόσια και ιδιωτικά Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων της
Ελλάδας. Παρουσίαζαν δε μια από τις πλέον άγνωστες πτυχές του Βυζαντινού
Πολιτισμού, καθώς ελάχιστοι ίσως Έλληνες, πλην των ιστορικών και φιλιστόρων
γνωρίζουν τα σχετικά με τις βυζαντινοαραβικές επαφές και την αραβική κατοχή της
Κρήτης (824-961).
Η Κρήτη καταλαμβάνεται το 824 από Άραβες της Ανδαλουσίας που είχαν
καταφύγει στην Αίγυπτο. Η κατοχή θα διαρκέσει έως το 961 όταν ο Αυτοκράτορας
Νικηφόρος Φωκάς θα ανακαταλάβει τη μεγαλόνησο, 137 χρόνια αργότερα 185.
Αξιομνημόνευτο επίσης γεγονός είναι η βραχύβια κατάληψη της
Θεσσαλονίκης από αραβικό στόλο πειρατών-Σαρακηνών τον Ιούλιο-Αύγουστο του
904. Αρχηγός τους ο εξωμότης Λέοντας ο Τριπολίτης και πληρώματα των πλοίων
Σύριοι, Αιγύπτιοι και Αιθίοπες. Είκοσι μέρες σφαγών και καταστροφών. Ο έγγαμος
κληρικός Ιωάννης Καμινιάτης, ο οποίος έφερε το αξίωμα του κουβουκλεισίου,
προσωπικός δηλαδή υπάλληλος του Πατριάρχη και που υπηρετούσε στα
αυτοκρατορικά οικήματα, ένας από τους 20.000 Θεσσαλονικείς τους οποίους πήραν
για να τους πουλήσουν σε συριακά σκλαβοπάζαρα μας έδωσε ένα γλαφυρό Χρονικό
εκείνων των ημερών 186.
182. Βλ. σχετικά και το εισαγωγικό σημείωμα της Προϊσταμένης του ΜΒΠ Σουζάνας ΧούλιαΚαπελώνη, Κατάλογος Εκθέσεως, σελ. 19.
183. Βλ. και το εισαγωγικό σημείωμα του Επιμελητή της Έκθεσης Αρχαιολόγου Σταμάτη
Χονδρογιάννη, Κατάλογος Εκθέσεως, σελ. 15-17.
184. Χάσαν Μπαντάουη, «Βυζαντινοί και Άραβες: Από τη σύρραξη στη σύμπραξη»., Κατάλογος
Εκθέσεως, σελ. 23-27.
185. Για το ιστορικό πλαίσιο δες και το εισαγωγικό άρθρο «Βυζάντιο και Άραβες: Σταθμοί στις
σχέσεις δύο κόσμων», της Ομότιμης Καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας του Α.Π.Θ. Αλκμήνης
Σταυρίδου-Ζαφράκα στις σελ. 18-22.
186. Βλ. στον Κατάλογο, σελ. 36-37. Οδός Ιωάννου Καμινιάτου υπάρχει σήμερα στην πόλη μας,
βορείως του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου.
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Στην Έκθεση, εκτός των άλλων, παρουσιαζόταν και ενδιαφέρον μικρό
εξειδικευμένο γλωσσάρι όρων με την εξήγησή τους, το οποίο θα αναμέναμε
πλουσιότερο και με λέξεις από τα ελληνικά.
Παραπέμπουμε τον φιλομαθή αναγνώστη στον ιδιαίτερα επιμελημένο
Κατάλογο της Έκθεσης, δίγλωσσο, στην ελληνική και την αγγλική, με την πλούσια
εικονογράφησή του.

Βλέπε επίσης στη Βιβλιογραφία και τη σχολιασμένη μετάφρασή του έργου από τον Βυζαντινολόγο
Καθηγητή Εύδοξο Τσολάκη.
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Περίληψη
Το παρών άρθρο καταπιάνεται με μια σύντομη ιστορική αναδρομή της σχέσης μεταξύ
σεχταρισμού και πολιτικής στην νεότερη ιστορία του Λιβάνου. Ποιο συγκεκριμένα
παρουσιάζεται η μη σεχταριστική δομή της λιβανικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του
18ου αιώνα και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην επινόηση και επιβολή της
έννοιας κοινότητα ως πρωταρχικού παράγοντα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων στις
αρχές του 19ου αιώνα. Δίνεται έμφαση στις διάφορες αντιφάσεις γύρω από το
περιεχόμενο της έννοιας της κοινότητας, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
των σεχταριστικών συγκρούσεων της περιόδου 1840-1860. Στη συνέχεια
περιγράφεται η αργή διαδικασία θεσμοποίησης του σεχταρισμού σε πολιτικό επίπεδο
από την εγκαθίδρυση της ημιαυτόνομης διοικητικής ενότητας του όρος Λίβανος στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μέχρι το Σύνταγμα του 1926 και το Εθνικό Σύμφωνο
του 1943, η έκρηξη του εμφυλίου ως αποτέλεσμα των αντιθέσεων που
δημιουργήθηκαν από το παραπάνω μείγμα και η επαναθεμελίωση του μέσα από τον
εμφύλιο και η αναπαραγωγή του στη μετεμφυλιακή περίοδο.
Abstract
This article examines the relationship between sectarianism and politics in the modern
history of Lebanon. Initially, the article tries to explain how a non sectarian society,
such as Mountain Lebanon during the 18th century is transformed in a sectarian one
in the first decades of the 19th century, establishing the notion of community as the
most important factor of self determination. Emphasis is given on the contradictory
interpretations of the idea of community between different classes during the first
decades of the above century. The rest part of the article is focusing on the way in
which sectarianism was institutionalized in the political system from the
Mutasarrifyah era in late Ottoman times until the National Pact of 1943, the eruption
of the civil strife as a result of the inequalities that the system born and bears, and the
way in which sectarianism reestablished during the civil war and has been reproduced
since then.
Στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Λιβάνου η πολίτικη είναι συνυφασμένη με το
σεχταρισμό. Η ταραχώδης αυτή σχέση έχει υπονομεύσει την εθνική και κοινωνική
συνοχή της χώρας και έχει οδηγήσει σε δυο εμφύλιους πολέμους (1958, 1975-1990)
και αρκετές, μικρότερης κλίμακας, συγκρούσεις (2008). Ταυτόχρονα έχει συμβάλει
στην αδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές,
στην εκτεταμένη διαφθορά και διαπλοκή καθώς και στον ασφυκτικό έλεγχο των
πόρων και των μηχανισμών του κράτους από μια ελίτ που αυτοαναπαράγεται και
εμποδίζει την κοινωνική κινητικότητα και την ένταξη άλλων στρωμάτων σε αυτήν.
Τα θεμέλια του σεχταρισμού μπήκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έχουν γραφεί
πολλά γύρω από την εμφάνιση του σεχταρισμού και τις σεχταριστικές συγκρούσεις
της περιόδου 1840-1860. Προκειμένου να αντιληφθούμε το φαινόμενο στην ολότητα
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του θα πρέπει καταρχήν να αποδομήσουμε κάποιες κυρίαρχες αφηγήσεις οι οποίες
συνοδεύουν την εμφάνιση του, αφηγήσεις τόσο εξωγενείς όσο και ενδογενείς. Στις
εξωγενείς αφηγήσεις ανήκουν φυσικά αυτές των Ευρωπαίων που πίστευαν ότι το
Όρος Λίβανος κατοικείται από φυλές πλήρως διαχωρισμένες, που μεταξύ τους
υπάρχει μια μισαλλοδοξία και ένα ασίγαστο μίσος αιώνων, άποψη με την οποία
συμφωνούσαν και πολλοί Οθωμανοί αξιωματούχοι, ενώ στις ενδογενείς εντάσσονται
αυτές της αραβικής και λιβανικής ιστοριογραφίας που βλέπουν όλες τις εξελίξεις να
συντελούνται εξαιτίας του ευρωπαϊκού και οθωμανικού ρόλου, με τον γηγενή
πληθυσμό και ειδικά τις τοπικές ελίτ να είναι απούσες από τις συντελούμενες
διαδικασίες. Πως πραγματικά όμως εμφανίστηκε ο σεχταρισμός; Υπήρχε ανέκαθεν
και αν όχι ποια ήταν η πρότερη κατάσταση και πως φτάσαμε σε αυτόν;
Η έννοια της σέκτας ως αυτόνομης εθνικο-πολιτικής κοινότητας δεν υπήρχε στο
Λίβανο πριν τα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Ussama Makdisi (2000) 187,
καθηγητή ιστορίας στο Rice University, μέχρι τότε στο Όρος Λίβανος υπήρχε μια
ιεραρχική φεουδαρχική κοινωνία ανατολικού τύπου. Στην κορυφή αυτής της
ιεραρχίας βρισκόταν αναμφισβήτητα η φεουδαρχική οικογένεια των Sihab από την
οποία προερχόταν από το 1707 οι κυβερνήτες της εμιράτου του Όρους Λίβανος 188. Η
οικογένεια αυτή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με άλλες φίλα προσκείμενες
φεουδαλικές οικογένειες οι οποίες ουσιαστικά ασκούσαν τον έλεγχο των διάφορων
επαρχιών της ημιαυτόνομης περιοχής. Ο γηγενής πληθυσμός διακρίνονταν με βάση
το χωριό στο οποίο έμενε, το γένος από το οποίο προερχόταν και φυσικά την
κοινωνική τάξη στην οποία ανήκε. Μια σειρά από εκφάνσεις της καθημερινότητας,
όπως ο τρόπος ένδυσης και χαιρετισμού, οι τίτλοι ευγένειας, η γλώσσα ή ο τρόπος
τιμωρίας χώριζαν την φεουδαλική τάξη από αυτή των κοινών ανθρώπων. Η
φεουδαλική τάξη Χριστιανών και Δρούζων και οι αντίστοιχες θρησκευτικές αρχές
συγκροτούσαν την κοινότητα. Η κοινότητα συμπεριλάμβανε αυτούς που λόγω
θέσηςείχαν το δικαίωμα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις αποφάσεις της Πύλης
και των τοπικών αρχών καθώς και να τις μεταφέρουν στην κατώτερη τάξη η οποία
λόγω της θέσης της χαρακτηριζόταν από άγνοια και θα έπρεπε να τις εφαρμόσει ως
εκ φυσικού. Όσον αφορά τη θρησκεία, αυτή δεν συγκροτούσε προσδιοριστικό
παράγοντα διάκρισης των ατόμων. Βρισκόταν αυστηρά στον ιδιωτικό χώρο, με
Χριστιανούς και Δρούζους να σέβονται το θρήσκευμα της άλλης κοινότητας και τα
έθιμά της και πολλές φορές να συμμετέχουν σε αυτά στο πλαίσιο μιας
πολυθρησκευτικής κοινωνίας.
187

Makdisi, Ussama. (2000) The Culture of Sectarianism. Community, History and Violence in
Nineteenth-Century Ottoman Lebanon. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press
188
Με τη μάχη του Μάρτζ Νταμπίκ (1516) οι Οθωμανοί νικούν το στρατό των Μαμελούκων και
προχωρούν στην κατάληψη της Ευρύτερης Συρίας (1517), στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και η
περιοχή του όρους Λίβανος. Η τελευταία συμπεριλήφθηκε αμέσως στο σύστημα των μιλέτ που της
επέτρεπε να έχει ένα σχετικό βαθμό αυτονομίας και αυτοδιοίκησης με αντάλλαγμα την πληρωμή
φόρου υποτέλειας στο Σουλτάνο. Ο Δρούζος φεουδάρχης Fakhr al-Din ibn Uthman ονομάστηκε από
τον Οθωμανό Σουλτάνο Salim I ως Σουλτάνος των Βουνών και τέθηκε επικεφαλής του αυτόνομου
εμιράτου. Από την οικογένεια του Fakhr al-Din προήλθαν οι επικεφαλής του εμιράτου μέχρι και το
1706. Τη χρονιά αυτή ο Bashir Sihab I, εξ αγχιστείας συγγενής των al-Din, πήρε την εξουσία με τη
βοήθεια των Δρούζων φεουδαρχών. Η οικογένεια Sihab κυβέρνησε το εμιράτο μέχρι και το 1840. Στη
συνέχεια ακολούθησαν τα αποτυχημένα οθωμανικά σχέδια διαίρεσης της περιοχής σε δυο διοικητικές
ενότητες με βάση τη θρησκευτική κοινότητα ένταξης των κατοίκων (1842, 1845) και η ενοποίηση και
πάλι της περιοχής με την τοποθέτηση Χριστιανού (μη Λιβανέζου) κυβερνήτη και ένα πλέγμα
σεχταριστικής αντιπροσώπευσης που αναλύεται παραπάνω. Βλ Winslow, Charles(1996) Lebanon. War
and Politics in a Fragmented Society. London: Routledge, 13-51
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Η μετάβαση προς το σεχταρισμό αρχίζει να λαμβάνει χώρα στις αρχές του 19ου
αιώνα. Την περίοδο αυτή οι διάφοροι ευρωπαίοι περιηγητές και αξιωματούχοι που
επισκέπτονταν την περιοχή έβλεπαν τον πληθυσμό ως χωρισμένο σε συμπαγεις
κοινότητες ή φυλές, θεωρούσαν το Ισλάμ ως αιτία οπισθοδρόμησης και κοινωνικών
ανωμαλιών σε αντίθεση με το χριστιανισμό που εξέφραζε την αλλαγή και τον
εκσυγχρονισμό, ενώ πίστευαν πως οι φυλές του Όρους Λίβανος και ειδικά οι
Μαρωνίτες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαδικασία αλλαγής και
εκσυγχρονισμού της Ανατολής. Την ίδια περίοδο η Πύλη, ευαίσθητη στις απόψεις
των Ευρωπαίων, προωθεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις κορωνίδα των οποίων ήταν η
κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ των υπηκόων του σουλτάνου ανεξαρτήτως
θρησκεύματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συντελέστηκε η αποκατάσταση της
οθωμανικής εξουσίας μετά την απομάκρυνση του Αιγυπτιακού στρατού. Ο Bashir
Shihab αυτοεξορίστηκε λόγω της συνεργασίας του με τους Αιγύπτιους και η Πύλη
τοποθετεί στη θέση του τον δεύτερο εξάδελφό του Bashir Qassim.
Οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω έφεραν κοσμογονικές αλλαγές στο εμιράτο του
Όρους Λίβανος. Η ασάφεια της εφαρμογής του Τανζιμάτ και η προσπάθεια
προσέγγισης των ευρωπαϊκών δυνάμεων από τις οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν
οικονομικά και πολιτικά εμφάνισαν τα πρώτα σημάδια διαφοροποίησης στο
εσωτερικό των ελίτ, με Μαρωνίτες και Δρούζους φεουδάρχες να παρουσιάζονται ως
εκπρόσωποι των αντίστοιχων κοινοτήτων τους. Η μεταξύ τους ρήξη εντάθηκε μετά το
κενό εξουσίας που αφήνει η απομάκρυνση της δυναστείας των Shihab από τους
Οθωμανούς. Μαρωνίτες και Δρούζοι φεουδάρχες και ευγενείς ήθελαν να περάσει υπό
το δικό τους έλεγχο η γη και το δικαίωμα απόσπασης και διανομής της, κλασικός
τρόπος παραγκωνισμού πολιτικών αντιπάλων και εξασφάλισης συμμάχων. Έτσι
εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες μετατροπής της θρησκευτικής κοινότητας σε
πολιτική, καθιστώντας την πρωταρχικό παράγοντα αυτοπροσδιορισμού των κατοίκων
της περιοχής. Η ελίτ της κάθε κοινότητας άρχισε να οικοδομεί το δικό της μύθο,
υποστηρίζοντας ότι η ίδια αντιπροσωπεύει τη συνέχεια της παράδοση και της τάξης
και έτσι δικαιούται να διοικήσει την περιοχή, στα πλαίσια του οθωμανικού
συστήματος πάντοτε. Η διαδικασία αυτή κάθε άλλο παρά απλή ήταν. Απαιτούνταν να
αγνοηθεί ένα παρελθόν αιώνων συνύπαρξης και μη σεχταρισμού, κάτι που
διευκολύνεται από την απόφαση της Πύλης το 1842 να διχοτομήσει την περιοχή σε
δυο διοικητικές ενότητες. Απαιτούνταν επίσης να ασκηθεί ασφυκτική πίεση στο
εσωτερικό της κάθε κοινότητας προκειμένου να παραμεριστούν οι διαφορές στο
εσωτερικό της. Χρειαζόταν τέλος η μετάβαση αυτή να πραγματοποιηθεί χωρίς να
αμφισβητηθεί η κοινωνική ιεραρχία που χαρακτήριζε το προηγούμενο καθεστώς,
χωρίς δηλαδή να χαθεί ο έλεγχος της κάθε κοινότητας από τις παραδοσιακές ελίτ.
Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν τόσο εύκολα για τις ελίτ των δυο κοινοτήτων,
και ειδικά των Μαρωνιτών. Μαρωνίτες και Δρούζοι χωρικοί παρενέβησαν στα
πολιτικά πράγματα το 1840, ενώνοντας τις δυνάμεις τους εναντίον των Αιγυπτίων,
κίνηση που στηρίχθηκε και από κάποιες επιφανείς οικογένειες του όρους, που είχαν
χάσει τα προνόμια τους κατά τη διάρκεια της αιγυπτιακής διακυβέρνησης 189. Η
πρώτη αυτή παρέμβαση των κατώτερων τάξεων στα πολιτικά πράγματα είχε
δημιουργήσει προηγούμενο και δεν θα αργούσε να επαναληφθεί ξανά, σε ένα ρευστό
Μεταξύ αυτών ήταν οι Sinab, Faris Hubayash, Haydar Qa’idbey και Francis Khazen. Βλ Makdisi,
Ussama. (2000), ο.π., σελ 59
189
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και υπό διαμόρφωση νέο σκηνικό. Το 1858 στην περιοχή της Κεσράουαν, οι
Μαρωνίτες χωρικοί εξεγέρθηκαν εξαιτίας της φορολογίας και των δώρων που έπρεπε
να αποδίδουν στην μαρωνίτικη φεουδαλική οικογένεια των Καζέν. Γρήγορα όμως η
εξέγερση πήρε άλλη τροπή με τους χωρικούς, υπό την ηγεσία του Tanyus Shahin, να
αμφισβητούν το κοινωνικό status των επιφανών οικογενειών και τη δυνατότητά τους
λόγω θέσης να ορίζουν τα της κοινότητας. Η αμφισβήτηση αυτή βασίστηκε πάνω
στην ασάφεια των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, με τους Μαρωνίτες χωρικούς να
θεωρούν ότι η έννοια της ισότητας που εμπεριέχεται σε αυτές έχει να κάνει όχι μόνο
με τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, αλλά και με τις
σχέσεις των υποκειμένων στο εσωτερικό της κάθε κοινότητας. Ισότητα που κατά τη
δική τους αντίληψη τους έδινε το δικαίωμα να εκπροσωπούν οι ίδιοι τους εαυτούς
τους και να συμμετέχουν ενεργά στα ζητήματα της κοινότητας. Η παραπάνω κίνηση
των Μαρωνιτών χωρικών, που συνοδεύθηκε από την εκδίωξη της οικογένειας Καζέν
και την κατάσχεση των κτημάτων της, δημιούργησε κλίμα αναταραχής σε πολλές
επαρχίες του όρους και οδηγεί στη σεχταριστική σύγκρουση του 1860. Μια
σύγκρουση που ξεκίνησε από τους ίδιους τους Μαρωνίτες χωρικούς, που θέλοντας να
πάρουν τις τύχες της κοινότητας στα χέρια τους και να παραμερίσουν τις φεουδαλικές
οικογένειες, αποφάσισαν να εκστρατεύσουν προς το νότο, προκειμένου να
προστατεύσουν και να σώσουν τους ομόθρησκούς τους που εργαζόταν στα κτήματα
των Δρούζων φεουδαρχών και κινδύνευαν με σφαγή από αυτούς 190. Ανοργάνωτοι
καθώς ήταν, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις υπέρτερες δυνάμεις των Δρούζων,
που είχαν και την υποστήριξη τοπικών Οθωμανών αξιωματούχων 191 και η σύγκρουση
εξελίχθηκε σε μια χωρίς προηγούμενο σφαγή των Μαρωνιτών από τους Δρούζους.
Αμέσως μετά η Πύλη απέστειλε στην περιοχή τον Fuad Pasha. Ο τελευταίος
επέβαλλε όχι μόνο ειρήνευση αλλά και ερμήνευσε με τον πιο επίσημο τρόπο το
μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, καλώντας τους χωρικούς να επιστρέψουν στην κοινωνική
τους θέση, αλλιώς θα αντιμετώπιζαν τη βία του Οθωμανικού κράτους. Η κοινωνική
ιεραρχία αποκαταστάθηκε, έχοντας δεχθεί όμως ένα πολύ ισχυρό πλήγμα την
προηγούμενη περίοδο.
Αποτέλεσμα των όσων διαδραματίστηκαν την περίοδο αυτή ήταν η εμφάνιση του
γενικού κανονισμού (Règlement Organique) ο οποίος θεσμοποίησε το σεχταρισμό
στο τρόπο διακυβέρνησης της αυτόνομης οθωμανικής επαρχίας. Μεταξύ άλλων ο
γενικός κανονισμός προέβλεπε την τοποθέτηση χριστιανού μη Λιβανέζου κυβερνήτη
στη περιοχή, τη δημιουργία ενός διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα υποστήριζε
συμβουλευτικά τον κυβερνήτη σε οικονομικά ζητήματα και θα αποτελείτο από
εκπροσώπους όλων των κοινοτήτων του Όρους Λίβανος, καθώς και την διαίρεση της
περιοχής σε έξι συμπαγείς, από σεχταριστική άποψη επαρχίες. Στις περιοχές αυτές θα
διεξαγόταν απογραφή η οποία θα γινόταν από «μέρος σε μέρος και από κοινότητα σε
κοινότητα». Όσο για το ποιος είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει στα νέα όργανα, ο
ίδιος ο γενικός κανονισμός έδινε την απάντηση, προβλέποντας ότι «όλα τα μέλη των
δικαστηρίων και των διοικητικών σωμάτων θα επιλέγονται από τους ηγέτες της κάθε
Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα πολλοί Μαρωνίτες μετακινήθηκαν προς τις νότιες
περιοχές του όρους Λίβανος προκειμένου να δουλέψουν στα κτήματα Δρούζων φεουδαρχών. Έτσι
υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός Χριστιανών στις περιοχές αυτές. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, όπως
στη πόλη Νταίρ άλ Καμάρ, οι Χριστιανοί αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού.
191
Στη Χασμπάγια ο Οθωμανός διοικητής αφού δέχθηκε τους καταδιωκόμενους Χριστιανούς που
ζήτησαν καταφύγιο στη πόλη του, τους αφόπλισε στη συνέχεια και άνοιξε τις πύλες της πόλης στους
Δρούζους διώκτες τους οι οποίοι σκότωσαν κάθε Χριστιανό άνδρα μεταξύ 7-70 χρονών. Ένα παρόμοιο
επεισόδιο έγινε και στη Ρασάγια όπου οι Δρούζου βρήκαν ανοιχτές τις πύλες της πόλης και επιτέθηκαν
εναντίον του ντόπιου πληθυσμού. Βλ Winslow, Charles. (2000), ο.π., σελ 39
190
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κοινότητας κατόπιν συνεννόησης τους με την υπόλοιπη ηγεσία της κοινότητας
αυτής»192. Η καινούργια τάξη πραγμάτων που εγκαθιδρύθηκε ήταν σεχταριστική και
ιεραρχική με την πλειοψηφία των κατοίκων να υπάρχουν για τα δημόσια πράγματα
μόνο «ως υπάκουοι, παθητικοί υπήκοοι της αυτοκρατορίας, με πλήρη σεβασμό ως
προς αυτήν, που έχουν υποχρέωση να πληρώνουν τους φόρους τους» 193.
Η αυτόνομη διοικητική ενότητα λειτούργησε στο Όρος Λίβανος με τον πιο πάνω
τρόπο μέχρι και την έναρξη του ΑΠΠ. Μετά το τέλος του πολέμου οι Γάλλοι
κατοχύρωσαν ένα κυρίαρχο λιβανικό κράτος, αρκετά διευρυμένο σε σχέση με την
πρώην αυτόνομη οθωμανική περιοχή, ενώ ταυτόχρονα παραχώρησαν σύνταγμα και
ένα στοιχειώδη κοινοβουλευτικό βίο 194. Βασικό χαρακτηριστικό του Συντάγματος
αλλά και των νέων θεσμών παρέμεινε ο σεχταρισμός. Έτσι στο Σύνταγμα που τίθεται
σε ισχύ το 1926, η εκδίκαση των αστικών ζητημάτων ανατέθηκε στα θρησκευτικά
δικαστήρια, επιτράπηκε στις κοινότητες να διατηρούν δικά τους σχολεία και
κατοχυρώθηκε η ισότιμη εκπροσώπηση όλων των κοινοτήτων στην κυβέρνηση195.
Μια δεκαετία αργότερα (1937) ο Γάλλος Ύπατος Αρμοστής θεσμοποίησε την
εκπροσώπηση των κοινοτήτων στο κοινοβούλιο με βάση την πληθυσμιακή τους
αναλογία, όπως αυτή καταγράφηκε στην απογραφή του 1932. Ταυτόχρονα σε όλη την
περίοδο της εντολής προωθούνταν Χριστιανοί για το αξίωμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας και προς το τέλος της περιόδου οι Σουνίτες φάνηκε ότι θα κατοχύρωναν
αυτό του πρωθυπουργού. Όλα αυτά συστηματοποιήθηκαν λίγο πριν την απόκτηση
της ανεξαρτησίας με το ημιεπίσημο Εθνικό Σύμφωνο το οποίο προέβλεπε ότι στο
εξής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήταν Μαρωνίτης, ο πρωθυπουργός Σουνίτης, ο
Πρόεδρος της Βουλής Σιίτης. Ταυτόχρονα μοιράστηκαν οι θέσεις στο κοινοβούλιο
μεταξύ των κοινοτήτων με αναλογία 6 προς 5 υπέρ των χριστιανικών. Κορυφαία
διοικητικά και στρατιωτικά πόστα μοιράστηκαν με τον ίδιο τρόπο, ενώ για την
υπόλοιπη κρατική μηχανή θα ίσχυε η αναλογία 6 προς 5 υπέρ των Χριστιανών. Η
οικοδόμηση του σεχταριστικού κράτους συμπληρώνεται με μια σειρά από νόμους.
Στη περίοδο που μεσολάβησε μέχρι και την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (1975) ο
σεχταρισμός εμπόδισε την ανάπτυξη μιας αδιαμεσολάβητης σχέσης μεταξύ κράτουςκοινωνίας. Οι ελίτ των διάφορων κοινοτήτων σκόπιμα εμπόδισαν την ανάπτυξη ενός
ισχυρού κράτους, έτσι ώστε να μπορέσουν να το υποκαταστήσουν μέσω του
Rustum, Lubnan fi’ahd al-Mutasarrifiyya, όπως αναφέρεται στο Ussama Makdisi, ο.π., σελ 162
Βλ Makdisi, Ussama. (2000), ο.π., σελ 162
194
Η δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους του Ευρύτερου Λιβάνου ήταν αποτέλεσμα της σύμπτωσης
συμφερόντων των δε Γάλλων που ήθελαν ένα κράτος υπό χριστιανικό έλεγχο στη Μέση Ανατολή υπό
τον έλεγχό τους και των δε Μαρωνιτών που δεν ήθελαν την ενσωμάτωση της περιοχής στην Συρία,
κάτι που θα τους καθιστούσε μειονότητα. Όσο αφορά τα όρια του νέου κράτους, το αυτόνομο εμιράτο
της Οθωμανικής περιόδου διευρύνθηκε τόσο ώστε να αποκτήσει οικονομική αυτονομία,
συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια της Βηρυτού, της Τρίπολης και της Σιδώνας, την εύφοορη περιοχή
του Μπεκάα στα ανατολικά, τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι μέχρι τα όρια της Παλαιστίνης, και
τη περιοχή του Άκκαρ στα βόρεια. Βλ Traboulsi, Fawwaz. (2007) A Modern History of Lebanon.
London: Pluto Press. 75-87 και Winslow, Charles. (1996) , ο.π., σελ 62-70
195
Ένα από τα αστικά ζητήματα που βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία των θρησκευτικών
δικαστηρίων και έχει δημιουργήσει προβλήματα είναι αυτό του γάμου. Στο Λίβανο υπάρχει μόνο ο
θρησκευτικός γάμος. Η έννοια του πολιτικού γάμου δεν υπάρχει στο εθνικό δίκαιο. Για να
παντρευτούν δυο Λιβανέζοι που ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες θα πρέπει ένας από τους δυο
συζύγους να αλλάξει θρήσκευμα. Καθώς η μουσουλμανική θρησκεία απαγορεύει ρητά την απάρνηση
του Ισλάμ, αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο για τους Χριστιανούς. Και εκεί όμως δεν είναι πολλοί αυτοί
που αλλάζουν θρήσκευμα. Η μόνη διέξοδος είναι η τέλεση πολιτικού γάμου στο εξωτερικό τον οποίο
το λιβανικό κράτος αναγνωρίζει. Βλ Civil Weddings in Lebanon, εγκυκλοπαίδεια Copper Wiki, στη
διεύθυνση http://www.copperwiki.org/index.php?title=Civil_weddings_in_Lebanon
192
193
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πελατειακού συστήματος. Πράγματι προκειμένου οι πολίτες να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους θα έπρεπε να απευθυνθούν στην ηγεσία της κοινότητάς τους. Αυτή
ικανοποιούσε τα αιτήματά τους με αντάλλαγμα την πολιτική υποστήριξη. Απλά
αιτήματα, όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή η διάνοιξη δρόμων, που σε ένα
οποιαδήποτε άλλο κράτος θα διεκπεραιώνονταν άμεσα από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες, στο Λίβανο έπρεπε να παρέμβει η ηγεσία της κοινότητας για να
τακτοποιηθούν. Στην αδυναμία του κράτους ήλθαν να προστεθούν η η μονοπώληση
του κρατικού μηχανισμού από τους Μαρωνίτες και σε μικρότερο βαθμό από τους
Σουνίτες σε βάρος των υπόλοιπων χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων,
καθώς επίσης και η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων με τον πλούτο να
συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, κυρίως χριστιανών, κοντραμπαδόρων την ίδια
στιγμή που στα προάστια της Βηρυτού και των άλλων αστικών κέντρων χτίζόονταν
παραγκουπόλεις όπου φιλοξενούσαν εξαθλιωμένους Μουσουλμάνους, πολλοί από
τους οποίους προήλθαν από το νότο εξαιτίας της συγκέντρωσης της γης στα χέρια
λίγων και της καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής παραγωγής.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν σε μια ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια
εναντίον του συστήματος. Δυσαρέσκεια που εκφράστηκε, σύμφωνα με τον
Makdisi 196, με δυο τρόπους. Ο πρώτος είχε να κάνει με τη συγκρότηση ενός λαϊκού
κινήματος στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 που απαιτούσε άμεσες μεταρρυθμίσεις
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Βασικές συνιστώσες του κινήματος αυτού ήταν
τα εργατικά συνδικάτα και οι φοιτητικές ενώσεις. Σε πολιτικό επίπεδο το κίνημα αυτό
εκφράστηκε από τον πολιτικό συνασπισμό του Εθνικού Κινήματος που συσπείρωνε
μια σειρά από αριστερά και παναραβικά κόμματα. Το κίνημα αυτό αντιμετώπισε την
επίσημη βία του κράτους μέχρι το 1975 και δεν κατάφερε κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου να κρατήσει την πολιτική και κοινωνική ατζέντα της σύγκρουσης,
αποφεύγοντας τη μετατροπή της σε σεχταριστική όπως επεδίωκαν οι αντίπαλοι
του 197. Ο δεύτερος είχε να κάνει με αυτόν κάθε αυτόν τον εμφύλιο και τις διάφορες
ένοπλες ομάδες που έδρασαν σε αυτόν. Οι διάφορες μιλίτσιες δε στράφηκαν μόνο
εναντίον των άλλων κοινοτήτων αλλά και εναντίον της κατεστημένης ηγεσίας των
δικών τους κοινοτήτων. Φαίνεται πως αυτός ο δρόμος αποδείχθηκε πιο πετυχημένος,
τουλάχιστον για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άνθρωποι που αναδείχθηκαν ως
πολέμαρχοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου κατάφεραν να μπουν σε μια
τροχιά ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και να ενσωματωθούν στην ελίτ της
χώρας μετεμφυλιακά, διαδικασία που χωρίς μεσολάβηση του εμφυλίου θα φάνταζε
αδιανόητη (Nabih Berri, Samir Jaja). Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε το
γεγονός ότι οι μιλίτσιες τις οποίες ηγούνταν είχαν αντικαταστήσει το ανύπαρκτο
κράτος κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και είχαν στήσει τα δικά τους οικονομικά

11

Makdisi, Ussama. (1996), «Reconstructing the Nation-State: The Modernity of Sectarianism in
Lebanon», Middle East Report 200: 25-26
197
Η χριστιανική δεξιά και κυρίως το κόμμα των Φαλαγγιτών επιχειρούσε χτυπήματα εναντίον
μουσουλμανικού άοπλου πληθυσμού, προκειμένου να αναγκάσει τους αντιπάλους της να απαντήσουν
με τον ίδιο τρόπο και να μετατραπεί η σύγκρουση σε σεχταριστική. Σε αυτή τη προσπάθεια
εντάσσονται τόσο τα γεγονότα της 6ης Δεκεμβρίου 1975 στη Βηρυτού (γνωστά ως μαύρη Κυριακή)
όπου ως αντίποινα για το θάνατο τεσσάρων ατόμων της ένοπλης ομάδας των Φαλαγγιτών σκοτώθηκαν
διακόσιοι Μουσουλμάνοι στη Βηρυτό. Στις 19 Ιανουαρίου 1976ένοπλα τμήματα των Φαλαγγιτών και
του επίσης χριστιανικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος σκοτώθηκαν πολλοί Μουσουλμάνοι
στη συνοικία της Καραντίνα, προκαλώντας μια παρόμοιου τύπου απάντηση από τις δυνάμεις του
Εθνικού Κινήματος και των Παλαιστινίων με την καταστροφή της Νταμούρ και τη σφαγή του
χριστιανικού πληθυσμού της στις 20 Ιανουαρίου 1976.
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δίκτυα απόσπασης και διανομής του πλούτου και άλλων πόρων, βασισμένα στο
λαθρεμπόριο ναρκωτικών και άλλων προϊόντων 198.
Ο εμφύλιος τερματίστηκε το 1990. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε υπογραφεί η συνθήκη
του Τάεφ που θα αποτελούσε τον επίσημο οδικό χάρτη της εξόδου της χώρας από τη
σύγκρουση και της επανασύστασης του κράτους. Τι προέβλεπε όμως η συνθήκη
αυτή και πως επανασυστάθηκε το λιβανικό κράτος; Η συνθήκη προέβλεπε «ότι η
κατάργηση του πολιτικού σεχταρισμού αποτελεί θεμελιώδη εθνικό στόχο» ( II
Political Reforms, G) 199. Ο στόχος αυτός θα υλοποιούνταν σταδιακά, υπό τη
καθοδήγηση μιας εθνικής επιτροπής που θα εκλέγονταν από το πρώτο κοινοβούλιο
που θα προέκυπτε μετά τον εμφύλιο. Η εθνική επιτροπή θα αποτελούνταν από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και μια
σειρά από προσωπικότητες από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο καθώς και από το
χώρο της διανόησης. Ταυτόχρονα η συνθήκη προέβλεπε πως μέχρι να υλοποιηθούν οι
μεταρρυθμίσεις οι έδρες του κοινοβουλίου θα μοιράζονταν ισότιμα μεταξύ
χριστιανών και μουσουλμάνων και η κάθε κοινότητα θα αντιπροσωπεύονταν
αναλογικά με τον πληθυσμό της στο εσωτερικό του χριστιανικού και του
μουσουλμανικού μπλοκ βουλευτών 200. Μεριμνούσε επίσης για την κατάργηση των
σεχταριστικών ποσοστώσεων στην στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με εξαίρεση
τις κορυφαίες διοικητικές θέσεις. Τι όμως από όλα αυτά πραγματοποιήθηκε; Είκοσι
δύο χρόνια μετά τη συνθήκη του Ταέφ κανένα βήμα δεν έγινε προς τη κατεύθυνση
του πολιτικού σεχταρισμού. Αρχικά ως πρόσχημα για την μη υλοποίηση των
σχετικών με τη κατάργηση του σεχταρισμού προβλέψεων, χρησιμοποιήθηκε η
ανάγκη απελευθέρωσης του συνόλου της χώρας και ανοικοδόμησης της. Μετά δε την
απελευθέρωση του Νοτίου Λιβάνου, το επιχείρημα που χρησιμοποιείται απέναντι σε
οποιαδήποτε έκκληση για κατάργηση του σεχταρισμού είναι η μη ωρίμανση των
συνθηκών για μια τόσο σημαντική αλλαγή 201. Έτσι ο Λίβανος επανασυγκροτήθηκε
ως σεχταριστικό κράτος, με μια μάλιστα καλύτερη διανομή των εξουσιών μεταξύ των
τριών μεγαλύτερων κοινοτήτων, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στο νέο Σύνταγμα
που αποδυναμώνει τον Μαρωνίτη Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ενισχύει το Σουνίτη
πρωθυπουργό και τον Σιίτη πρόεδρο της Βουλής. Ο σεχταρισμός ενισχύθηκε από την
επανασύσταση των πελατειακών δικτύων, τα οποία βασίστηκαν στα δίκτυα που είχαν
αναπτύξει οι διάφορες μιλίτσιες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, καθώς και από τη
συστηματική υποβάθμιση των υποδομών του κράτους μέσω της διαφθοράς και των
ιδιωτικοποιήσεων βασικών κοινωνικών αγαθών.
Πρόσφατα, υπό την επίδραση των διεργασιών σε άλλες μεσανατολικές χώρες,
εμφανίστηκε στους δρόμους της Βηρυτού και των άλλων μεγάλων λιβανικών πόλεων
ένα κίνημα αποτελούμενο από Λιβανέζους όλων των κοινοτήτων που ζητά την άμεση
κατάργηση του πολιτικού σεχταρισμού. Αν και βρίσκεται σε εμβρυακή ακόμα φάση
και δεν μπορεί να απειλήσει άμεσα το σύστημα με ανατροπή, συμβάλει στην
αφύπνιση πολλών Λιβανέζων και στην απαγκίστρωση από τη σεχταριστική πόλωση
που επιδιώκουν τα δυο μπλοκ.
Βλ Traboulsi, Fawwaz. (2007), ο.π., σελ 231-239
Για το κείμενο της Συνθήκης του Τάεφ βλ http://www.al-bab.com/arab/docs/lebanon/taif.htm
200
Βλ ό.π.
201
Μετά τον πόλεμο του 1982 ο ισραηλινός στρατός δεν αποχώρησε πλήρως από το Λίβανο, αλλά
συνέχισε να κατέχει ένα τμήμα του Νότιου Λιβάνου ως το 2000. Τη χρονιά αυτή η ισραηλινή
κυβέρνηση πιεσμένη από την κοινή γνώμη που είχε ευαισθητοποιηθεί από την αγριότητα του
Ισραηλινού στρατού αναγκάστηκε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη περιοχή.
198
199
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litary/world/lebanon/maps.htm&usg=__vrY9PzGz0g3U7K2ZPSh6VQ2GQk=&h=1229&w=966&sz=186&hl=el&start=0&sig2
=o0_GJ5aiJI67gIDbVSK7A&zoom=1&tbnid=2uYq3KvGUbkLRM:&tbnh=137&tbnw=107&ei=
dVevTekzy_iyBvy_idcM&prev=/search%3Fq%3DMaps%2Bof%2BLebanon%26hl%
3Del%26client%3Dfirefoxa%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26biw%3D1280%26bih%3D713%
26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&iact=hc&vpx=837&vpy=49&dur=11139
&hovh=253&hovw=199&tx=93&ty=106&oei=dVevTekzy_iyBvy_idcM&page=1&n
dsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0
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3) Χάρτης της αυτόνομης περιοχής του Λιβάνου σε σύγκριση με το σημερινό
Λιβανικό κράτος. Βρίσκεται σε Fawaz, Trabulsi. (2007) ο.π. σελ 42

414

415

O Αμίν Μααλούφ και το έργο του, γέφυρα συνένωσης του αραβικού και δυτικού
κόσμου: Γλώσσα και Λογοτεχνία για την κατανόηση του Άλλου και την
δημιουργία ενός κόσμου πολυπολιτισμικού

Γάτση Γιώτα
Καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας
gatsipan@yahoo.com
Περίληψη
Ο Aμίν Μααλούφ στο πολύπλευρο και ποικίλο έργο του ασχολείται σε βάθος με το
θέμα της ταυτότητας, ειδικά όπως αυτό εμφανίζεται στο σύγχρονο πλουραλιστικό
κόσμο. Επιδέξιος συγγραφέας, του οποίου το πολυσχιδές έργο λειτουργεί ως γέφυρα
ανάμεσα στη Δύση και στο Αραβικό κόσμο, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν
ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Το σύνολο του έργου του Μααλούφ
διαπνέεται από μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας πολυπολιτισμικής
συνείδησης και ανοίγματος προς τον «άλλον», αφού ο ίδιος τόσο μέσα από την
προσωπική του διαδρομή, όσο και μέσω της λογοτεχνικής γραφής, μας
μεταλαμπαδεύει τα ευγενή ιδεώδη μιας πολυγλωσσικής ταυτότητας, της οποίας
βασική συνιστώσα αποτελεί η γλώσσα ως κυρίαρχο μέσο πολιτισμικής
αμοιβαιότητας.

Abstract
Amin Maalouf, in his multifaceted and varied work, deals in depth with the issue of
identity, particularly as it appears in the present pluralistic world. An adept author
whose multilayer work functions as a bridge between the West and the Arab world,
between the past and the present, between fantasy and reality. The total of Maalouf's
work is pervaded by a systematic effort to create a pluricultural conscience and
opening to the 'other' since himself, both through his personal and author lives,
transmits to us the noble ideals of a plurilingual identity, the basis of which is
language as the principal means of cultural reciprocity.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 202
O Αμίν Μααλούφ γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1949 σε ένα μικρό χωριό του
Λιβάνου από ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια που ασπάστηκε τον καθολικισμό.
Μαθήτευσε στη σχολή των Ιησουιτών, όπου διδάχτηκε τα γαλλικά, τα αρχαία
ελληνικά και τα λατινικά. Σπούδασε κοινωνιολογία και οικονομικά στο γαλλικό
πανεπιστήμιο της Βηρυτού και στη συνέχεια μεταπήδησε στο χώρο της
δημοσιογραφίας και για 12 χρόνια πραγματοποίησε αποστολές σε παραπάνω από 60
χώρες. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διευθυντής της εφημερίδας An-Nahar και
202
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αρχισυντάκτης του Jeune Afrique μέχρι την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 1975,
ενός πολέμου που τον εξοργίζει και εγκαθίσταται στην Γαλλία (Maalouf, 1991). Από
τότε έχει λάβει πολλά λογοτεχνικά βραβεία και διακρίσεις, από τις οποίες
ξεχωρίζουμε αυτές στον δυτικό κόσμο, όπου εκλέχθηκε Πρόεδρος στην Επιτροπή
Διανοούμενων και προσφάτως (2011) εκλέχθηκε μέλος της Γαλλική Ακαδημίας 203, η
οποία για δεύτερη φορά στην ιστορία της ψήφισε ως μέλος της Άραβα.
Το έργο του Αμίν Μααλούφ, γέφυρα συνένωσης Aνατολής και Δύσης
Το λογοτεχνικό έργο i του Μααλούφ περιέχει ιστορικά μυθιστορήματα και άλλα
διηγήματα, δύο δοκίμια και ένα βιβλίο όπερας. Από το 1983, μετά τη μεγάλη επιτυχία
του πρώτου του βιβλίου, ρίχνεται στη γραφή χτίζοντας διαρκείς γέφυρες ανάμεσα
στην Ανατολή και τη Δύση.
Μέσα από το έργα του ανακαλύπτουμε το εγχείρημα του, να χτιστούν γέφυρες
μεταξύ της Δύσης και του αραβικού κόσμου: το ζήτημα της ταυτότητας, η συνάντηση
της ετερότητας σε διάφορες μορφές, το άνοιγμα προς τον «Άλλον», η συμφιλίωση
των δύο φαινομενικά αντιφατικών κόσμων, αλλά και η γλωσσική και πολιτισμική
αμοιβαιότητα, οι οποίες διευκολύνουν τη μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλον,
βρίσκονται διάχυτα σε όλο το λογοτεχνικό του έργο. Εξάλλου, η προσωπική του ζωή,
η επιθυμία του μοιράσματος, η διττή ταυτότητα του, ανοίγει το διάλογο ανάμεσα
στους δυο κόσμους.
Η οπτική του συγγραφέα τείνει προς την κατάρριψη στερεοτύπων, δεδομένου
ότι στο έργο του διαφαίνεται να αρνείται τον εγκλεισμό σε μια μονομερή ταυτότητα,
σταθερή και αμετάβλητη, η οποία καθορίζεται από το απλό γεγονός της γέννησης, σε
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου θρησκεύματος 204.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει όταν τον ρωτούν αν είναι Γάλλος ή Λιβανέζος: «Μισός
Γάλλος, λοιπόν και μισός Λιβανέζος; Όχι καθόλου. Η ταυτότητα δεν κατατέμνεται, δεν
μπορείς να τη χωρίσεις στα δυο και στα τρία, ούτε σε τομείς περιφραγμένους. Δεν έχω
πολλές ταυτότητες, μια και μόνη έχω, φτιαγμένη από όλα αυτά τα στοιχεία που την
έχουν διαμορφώσει σύμφωνα με μια «δοσολογία» που δεν είναι ποτέ η ίδια από τον
έναν άνθρωπο στον άλλο» (Μααλούφ, 1999). Έχοντας, λοιπόν ως αφετηρία τη δική
του πλουραλιστική ταυτότητα προσπαθεί να ρίξει φως στις πολλαπλές ταυτότητες,
στον αμοιβαίο διάλογο ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς επίσης και
στα στοιχεία μιας ετερότητας χωρίς περιορισμούς. Με δυο λόγια ο Μααλούφ
δημιουργεί τις βάσεις ενός πολυπολιτισμικού κόσμου μέσα από την αποδόμηση των
προκαταλήψεων που θέλουν τους δυο κόσμους σε διαρκή αντιπαράθεση.
Η πεποίθησή του, ότι η ταυτότητα είναι προϊόν σύνθεσης πολλών συνιστωσών
και εξελίσσεται μονίμως είναι εμφανής πέρα από τα δοκίμια του (1999,2009) και στο
μυθιστόρημά του «Λέων ο Αφρικανός» (1986), όπου οι ήρωες ως νομάδες ζουν
ανάμεσα σε ανατολή και δύση, ενσαρκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική του
πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από την επιθυμία του «μοιράσματος» και της
συνύπαρξης, ανοίγοντας κατά προέκταση το διάλογο ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.
Γενικότερα, οι ήρωες των διηγημάτων του μετουσιώνουν το μοίρασμα
ανατολής και δύσης μιας και βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση του «Άλλου». Οι
203

http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/amin-maalouf-l-annee-2011-est-d-ampleur-homerique-2107-2011-1357330_326.php
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Maalouf A., Les identités Meurtrières, Paris, Grasset, 1998.

417

ταυτότητες τους μονίμως εμπλουτίζονται με στοιχεία από τους δυο επιφανειακά
αντίθετους κόσμους που θα μπορούσαμε να πούμε συνθέτουν και το κράμα της
ταυτότητας του συγγραφέα.
Στο μυθιστόρημα του «Λιμάνια της Ανατολής», από τον τίτλο ακόμη
διακρίνουμε την επιθυμία μετάβασης από τον έναν κόσμο στον άλλο. Επίσης, ο γάμος
του Ossyanne με την Clara, σηματοδοτεί την έννοια της συμβίωσης, του αμοιβαίου
διαλόγου ενός μουσουλμάνου και μιας εβραίας, θέτοντας τις βάσεις της αποδοχής
μιας διαφορετικής θρησκείας.
Η θρησκεία, που συνήθως προβάλλεται σαν βασικό χαρακτηριστικό της
ταυτότητας του ατόμου, στα δοκίμια του Αμίν Μααλούφ «Φονικές Ταυτότητες»
(1998) και «Απορρύθμιση του Κόσμου» (2009) αποτελεί την αιτία πολλών δεινών και
διαμαχών καθώς στο βωμό της θρησκευτικής ταυτότητας φανατίζονται, πολεμούν και
φονεύονται. Μας προβάλλει έτσι την ανάγκη της παύσης του μίσους και των
φανατισμών όπως επίσης και την ανάγκη αναθεώρησης της σημασίας της υπαγωγής
σε μια ταυτότητα. «…Ορίζουμε την ταυτότητά μας ξεκινώντας από τις υπαγωγές μας
που μας φαίνονται ως οι πιο ουσιώδεις (θρησκεία, εθνικότητα, επάγγελμα, κοινωνικό
περιβάλλον). Κάποιος μπορεί να θέσει πρώτα από όλα «το χριστιανός» ενώ κάποιος
άλλος το «το Τυνήσιος» ή κάποιος άλλος το « ακαδημαϊκός». Οι υπαγωγές δεν έχουν
για όλο τον κόσμο την ίδια σημασία» (Μααλούφ, 1999)
Στα μυθιστορήματα του η όλη ατμόσφαιρα μας μεταδίδει ένα κλίμα χαράς,
ανοχής, αρμονικής συνύπαρξης, μοιράσματος και επιθυμίας παύσης των
εχθροπραξιών. Στα «Λιμάνια της Ανατολής» ο εβραίος θείος της Clara, Stefan σε μια
συζήτηση με τον κουνιάδο, Άραβα παλιάς οικογενείας καταλήγει ότι οι διαμάχες θα
έπρεπε να τελειώσουν και ότι η συμφιλίωση είναι δυνατή: «Δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε
να βρούμε ένα μέσο να συμφιλιωθούμε με αυτούς; Κοίτα γύρω σου, θειε, είμαστε
συμφιλιωμένοι».
Στην συνέχεια με το έργο του «Οι Σταυροφορίες από τη σκοπιά των Αράβων»
ο συγγραφέας κάνει μια απόπειρα να γράψει την ιστορία των Σταυροφοριών από την
άλλη όχθη. Οι Σταυροφορίες, θα πει ο Μααλούφ, είναι «μια πληγή που παραμένει
ανοιχτή στο σώμα των Αράβων ακόμα και σήμερα, τόσους αιώνες μετά, μια πληγή που
προσδιορίζει το είδος των διαχρονικών σχέσεων ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση»
(Maalouf,1996).Ο Αμίν Μααλούφ καταγγέλλει τις διαρκείς αντιπαραθέσεις εξαιτίας
των περιοριστικών χαρακτηρισμών που η ίδια η κοινωνία έχει θέσει και εντέλει
παγιδευτικών σε ορισμούς μειονοτικής ταυτότητας (Lazure, 2007). Μέσα από το έργο
του, με γεύση ανατολικής και δυτικής σκέψης προσπαθεί να εναντιωθεί στο
πολιτισμικό σοκ (Volteranni, 2001 205).
Η εποικοδομητική οπτική του συγγραφέα τείνει προς την σχετικοποίηση των
βεβαιοτήτων. Μας δίνει την εντύπωση ότι υπερβαίνει την αμοιβαία γοητεία της
Ανατολής και της Δύσης για να μεταθέσει το ενδιαφέρον στην αλληλεπίδραση
ανάμεσα στους δύο πόλους. Κρατάει την ελπίδα να δούμε στο τέλος του τούνελ έναν
κόσμο ειρηνικό, που βασιλεύει η συνύπαρξη και η ανοχή, θεμελιωμένο στις αξίες του
σεβασμού προς τον «Άλλον».
Γλώσσα για την κατανόηση του «Άλλου»
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Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει το θέμα της γλώσσας, στοιχείο άρρηκτα
συνδεδεμένο με τη ταυτότητα που μας προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης
συνάντησης με τον «Άλλον», καθώς αποτελεί μέσο επικοινωνίας, άρα και μέσο
προσέγγισης του «Άλλου», του «ξένου» και κατά συνέπεια του πολιτισμού του.
Παρατηρήσαμε ήδη ότι οι χαρακτήρες του Αμίν Μααλούφ, στην προσπάθειά
τους να ρίξουν γέφυρες ανάμεσα σε δύο κόσμους είναι πολύγλωσσοι (Hassan, Le
Fassi, Jean Léon de Médicis, κ.α). Χαρακτηριστικά, ο Λέων ο Αφρικανός, λέει για
τον εαυτό του ότι «από το στόμα μου θ’ ακούσετε αραβικά, τουρκικά,…..και …
ιταλικά, γιατί όλες οι γλώσσες κι όλες οι προσευχές είναι κτήμα μου». (1986:9). Μέσα
από τα έργα του και τους ήρωες διακρίνουμε μια ποικιλία γλωσσών και διαλέκτων.
Όπως και τα ρούχα έτσι και οι γλώσσες είναι πολλαπλές υποδηλώνοντας τις
πολλαπλές υπαγωγές: Ο Λεών ο Αφρικανός ρίχνεται σ’ ένα σχέδιο λεξικού «ΑντιΒαβέλ …όπου κάθε λέξη εμφανίζεται σε μια πληθώρα γλωσσών» (Αμιν Μααλουφ,
2001: 473).
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία και στο ρόλο της
πολυγλωσσίας στις σύγχρονες κοινωνίες μας, η οποία δημιουργεί κλίμα
πολυπολιτισμικότητας και αμοιβαίου διαλόγου. Με τον όρο «πολυγλωσσία»
αναφερόμαστε στην κατάσταση, κατά την οποία τα μέλη μιας ομάδας ή κοινωνίας
επικοινωνούν μεταξύ τους σε περισσότερες από μια γλώσσες, ακόμη κι αν δεν τις
διδάσκονται επισήμως (Κοιλιάρη, 2005:25). Αξιοποιώντας την κατάλληλα,
ξεκινώντας από τις σχολικές μας τάξεις, θα μπορούσαμε να πετύχουμε το πέρασμα
από την πολυπολιτισμικότητα στην διαπολιτισμικότητα, τη μετάβαση δηλαδή από την
απλή συγκατοίκηση, στη διάδραση, από τη στείρα ίσως συνύπαρξη στη γόνιμη
αλληλεπίδραση.
Με βάση τα παραπάνω αναδύεται η ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε/ουν οι
δάσκαλοι/λες και οι σχεδιαστές/στριες της εκπαιδευτικής πολιτικής ότι η
δραστηριότητα τους δεν αφορά μόνο τους μαθητές/τριες αλλά και τη γλωσσική
πολιτική του κράτους. Αν δεν υπάρχει μία κυρίαρχη γλώσσα, φορέας μίας
συγκεκριμένης κυρίαρχης κουλτούρας, τότε αυτόματα στο μυαλό των μικρών
μαθητών/τριών και μετέπειτα ενήλικων πολιτών εξασθενεί και η αντίληψη μίας
συγκεκριμένης κυρίαρχης ταυτότητας, της οποίας η μη τήρηση των προϋποθέσεων
οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Η αποδοχή της χρήσης περισσότερων από μίας
γλωσσών οδηγεί στην αποδοχή περισσότερων από μίας κουλτούρων των οποίων
γινόμαστε κοινωνοί, άρα και στη συνειδητοποίηση της ύπαρξης πολύπλευρων,
ποικιλόμορφων ταυτοτήτων, οι οποίες διαμορφώνονται και προσαρμόζονται ανάλογα
με το άτομο και τα βιώματά του. Έτσι αποφεύγονται προκαθορισμένες και
προσχεδιασμένες ταυτότητες, στα χαρακτηριστικά των οποίων καλείται να
προσαρμοστεί το άτομο, τονίζοντας κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματά του και
αποβάλλοντας ή βάζοντας σε δεύτερη μοίρα κάποια άλλα, παρά την προσωπική του
επιλογή. Συνυφασμένες με τα παραπάνω είναι και οι επίσημες προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα θέματα γλώσσας, της οποίας προεδρεύει ο προς μελέτη
συγγραφέας μας: «οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ πρέπει να
πραγματοποιούνται στις γλώσσες των δύο εμπλεκόμενων χωρών παρά σε μια τρίτη
γλώσσα. Κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει αρκετά άτομα που να κατέχουν επαρκώς τη
γλώσσα της άλλης και αντιστρόφως. Η Ε.Ε πρέπει να προωθήσει την έννοια μιας
«γλώσσας προσωπικής επιλογής», η οποία θα θεωρείται η «δεύτερη μητρική γλώσσα»
για κάθε ευρωπαίο πολίτη που έχει κίνητρο να μάθει μία γλώσσα. Χρειάζεται να
αποτελεί μέρος και εφόδιο της σχολικής εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών
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σπουδών καθώς και της επαγγελματικής ζωής για όλους και να είναι στενά συνδεδεμένη
με πτυχές στον τομέα της ιστορίας, του πολιτισμού και της λογοτεχνίας» (Maalouf,
2008).
Κατά προέκταση βασική κρίνεται η προώθηση των διαφορετικών μητρικών
γλωσσών, αφού συντελεί στην άμβλυνση των εντάσεων, που φυσιολογικά
προκύπτουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον ατόμων με διαφορετικές καταβολές.
Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης των γλωσσών συμβάλλει στην κατανόηση της
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, άρα στην ανατροπή των αναπαραστάσεων περί
ανωτέρων και κατωτέρων γλωσσών και πολιτισμών (Cummins,1999, 2000, 2001).
Συγκλίνουσες είναι οι συζητήσεις της Ομάδας Διανοούμενων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο όπου με Πρόεδρο, τον ίδιο τον Αμίν
Μααλούφ, ανάμεσα σε άλλα, προτείνει «το να διαθέτουν οι μετανάστες/τριες,
Ευρωπαίοι/ες και μη, ευχερή πρόσβαση στη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους, το να
μπορούν να διατηρούν αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί γλωσσική και πολιτιστική
αξιοπρέπεια, είναι άλλο ένα ισχυρό αντίδοτο κατά του φανατισμού» (Μααλούφ, 2008).
Λογοτεχνία για την κατανόηση του Άλλου και την συμβίωση σ ’έναν κόσμο
πολυπολιτισμικό
Σύμφωνα με την Κristeva (1988) με τη λογοτεχνία μπορούμε να κατανοήσουμε τον
«ξένο» μέσα μας. Εξάλλου η χρήση της λογοτεχνίας είναι ένα δυναμικό μέσο
δημιουργίας του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει πλούσιες
σε νόημα ευκαιρίες μάθησης (Τρέσου & Μητακίδου, 2007). Πράγματι, ο Μααλούφ
είναι ένας συγγραφέας που μας κάνει να κατανοήσουμε το «Άλλο» και να το
μεταλαμπαδεύσουμε στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις, μικρογραφίες των
σύγχρονων κοινωνιών μας. Η ανάγνωση κειμένων όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να
τα συσχετίσουν με την προσωπική τους ιστορία ή τη δική τους κατανόηση του
κόσμου δημιουργεί το κίνητρο να συνεχίζουν να διαβάζουν ή να παραγάγουν
αφηγήματα που να εκφράζουν την αναπτυσσόμενη αυτοσυνειδησία των
μαθητών/τριών, την ταυτότητά τους (Cummins, 2001:137).
Προσεγγίζοντας το θέμα της ταυτότητας ως μια ολότητα που βρίσκεται
μονίμως σε εξέλιξη, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη σύγχρονη διάσταση της
υπό διαμόρφωση ταυτότητας μέσα από την λογοτεχνική του γραφή. Η απλή γλώσσα
του Αμίν Μααλούφ και της πολλαπλής ταυτότητας που φέρει, ανοίγει δρόμο στο
«Άλλο». Έτσι, όπως υποστηρίζει η Κανατσούλη (2005), με την παρουσίαση των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών που υπάρχουν στις
διαφορετικές κουλτούρες, και πιο συγκεκριμένα στον εν λόγω συγγραφέα, ανάμεσα
στην Ανατολή και Δύση, μπορεί ο/η αναγνώστης/τρια να ανακαλύψει καλύτερα και
να αντικαθρεφτίσει όμοιες ή διαφορετικές εμπειρίες, φόβους, όνειρα, ελπίδες. «Έτσι
κατανοεί καλύτερα τους άλλους αλλά και τον εαυτό του, γίνεται κριτικός με τις
στερεότυπες εικόνες και προκαταλήψεις για τον άλλο, ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιεί
τις δικές του ευθύνες απέναντι του, καθώς όλοι ζούμε πια σε έναν ανοιχτό,
πλουραλιστικό κόσμο» (Κανατσούλη, 2005). Έναν κόσμο που σίγουρα σκιαγραφείται
και αποτελεί αντικείμενο οραματισμού σε κάθε «Μααλουφικό» κείμενο.
Συμπέρασμα
Κατά την διάρκεια της μελέτης του λογοτεχνικού του έργου του Αμίν Μααλούφ
γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια του να δοθεί η αναπαράσταση της Ανατολής και της
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Δύσης, με τρόπο όσο το δυνατό πιο αντικειμενικό, προκειμένου να επιτευχθεί η
προβολή των δύο κόσμων με ίσους όρους, το άνοιγμα προς τον «Άλλο» καθώς και να
καταδειχτεί η όλη αλληλεπίδραση που στην ουσία διέπει τους δυο κόσμους. Οι
διαφορετικές ταυτότητες, γλώσσες, θρησκείες, δεν πρέπει να αποτελούν αιτία
ατελείωτων διαμαχών. Άποψη που προασπίζεται τόσο μέσα από τις φωνές των
ηρώων του, που μεταβαίνουν από τον ένα κόσμο στον άλλο, όσο και μέσα από το
δοκιμιακό του λόγο. Ο συγγραφέας, αντιπαραβάλλοντας μέσα στα δοκίμια του τις
ολέθριες ιστορικές συνέπειες, εξαιτίας των στεγανών που τέθηκαν κατά το παρελθόν
και τα οποία εξακολουθούν να επιβιώνουν, μας προτρέπει -ιδίως στο τελευταίο του
δοκίμιο- σε μια ώριμη αναθεώρηση των υπαγωγών μας. (αναφέροντας τις
καταστροφικές συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τη γενικότερη κρίση αξιών
στο δυτικό κόσμο, την καταπίεση των υπαγωγών και των δυο κόσμων καθώς και τις
πρόσφατες εξεγέρσεις στο αραβικό κόσμο).
Ο Αμίν Μααλούφ είναι πραγματικά ο συγγραφέας που μας προτείνει μια
πιθανή απάντηση στο ερώτημα, το οποίο διαφαίνεται να είναι θεμελιώδες για αυτόν
δηλαδή: «πώς γίνεται να ζήσουν μαζί αυτοί οι άνθρωποι [διαφορετικοί στη γλώσσα,
στη θρησκεία, στην κοινωνική θέση… κ.λπ.], αυτές οι ανθρώπινες ομάδες, χωρίς βία,
χωρίς καταπίεση, χωρίς
γενοκτονία, χωρίς
έχθρα;» (Verheyen,1996:37)
προβάλλοντας έτσι την ζωτική ανάγκη συμβίωσης με τη διαφορετικότητα, μιας
συμβίωσης απαλλαγμένης από μίση και φανατισμούς. Αυτό γίνεται ακόμη πιο
αντιληπτό, αν παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, όπου ο αραβικός κόσμος
κλονίζεται από μία σειρά εξεγέρσεων και πολέμων (2011), που οδηγούν σε έκρηξη
του μεταναστευτικού κύματος. Οι μετανάστες/τριες θα μπορούσαν να αποτελέσουν
την κινητήρια δύναμη για την προσέγγιση και σύνδεση των δύο κόσμων και όχι
αφορμή για δημιουργία ξενοφοβικών προκαταλήψεων, που οδηγούν σε κοινωνική
σύγκρουση.
Ο ίδιος, με το προσωπικό του παράδειγμα αποτελεί πηγή έμπνευσης, εφόσον
βρίσκεται στο σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών. Μέσα από τα έργα του, τις
συνεντεύξεις του το ανήσυχο πνεύμα του μας καλεί να διαχειριστούμε με σύνεση τον
υπό κρίση κόσμο μας -κρίση οικονομική, πνευματική, πολιτική, κλιματική, όπως
σκιαγραφείται στο τελευταίο του δοκίμιο- με αίσθημα σεβασμού στην πολυμορφία
του και ευθύνη να συγκλίνουμε στις κοινές θεμελιώδεις αξίες των δυο κόσμων.
(Μaalouf, 2009) Εξάλλου όπως και ο ίδιος πρεσβεύει:
«Είμαστε όλοι αναγκασμένοι να ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν μοιάζει σε τίποτε με τον
τόπο από τον οποίο καταγόμαστε, πρέπει όλοι να μάθουμε κι άλλες γλώσσες, άλλους
τρόπους ομιλίας, άλλους κώδικες…
Ο κόσμος είναι μια σύνθετη μηχανή και δεν τον διαλύεις μονάχα με ένα κατσαβίδι Αυτό
όμως δε θα πρέπει να μας εμποδίσει να παρατηρούμε, να επιδιώκουμε να καταλάβουμε,
να κοιτάμε μέσα μας, να συζητάμε και καμιά φορά να προτείνουμε το ένα ή το άλλο
μονοπάτι που θα μπορούσε να ακολουθήσει η σκέψη μας».
(Μααλούφ, 1999)
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ «ΑΠ’ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ»
Το ελληνο-αραβικό πρότζεκτ «Απ΄τα μάτια των παιδιών» αποτελεί
πρωτοβουλία της ομάδας «Πολύδρομο» με στόχο, αφενός, τη διερεύνηση των
γνώσεων (και των ενδεχόμενων στερεοτυπικών εικόνων) μαθητών/τριών και νηπίων
σε σχέση με τον αραβικό πολιτισμό, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς Αλεξάνδρα
Μένου και Βάσω Μπελέτη και, αφετέρου, τη δημιουργία πρακτικών για την
προώθηση της αραβομάθειας και της διγλωσσίας ανάμεσα στα αραβικά και τα
ελληνικά, μέσα από έντυπο, ψηφιακό και καλλιτεχνικό υλικό (συγκεκριμένα την
έκθεση έργων ζωγραφικής παιδιών 5 έως 12 ετών, εμπνευσμένα από τα αραβικά
παραμύθια, με την καθοδήγηση της ζωγράφου Ελένης Μήλιου). Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε βρείτε στο
http://www.polydromo.gr/ellhnoaraviko/ellhnoaraviko.html

«Aπ’τα μάτια των παιδιών» στο νηπιαγωγείο
Βάσω Μπελέτη
Ζούμε σε μια χώρα όπου τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά από
διαφορετικές χώρες του κόσμου φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Το σχολείο καλείται
να συμβάλλει στην τόνωση του αυτοσυναισθήματος όλων των παιδιών και κυρίως
των παιδιών των μεταναστών αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενο την εθνική τους
ταυτότητα. Έτσι εντάσσονται ευκολότερα στην ελληνική κοινωνία και οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις λειτουργούν προς την κατεύθυνση της αποδοχής του «άλλου», του
πολιτισμού του. Λειτουργεί το σχολείο ως «πολιτιστικός διερμηνέας» ανάμεσα στα
ελληνόπουλα και τα παιδιά της όποιας μειοψηφίας επιδιώκοντας την αρμονική
συνύπαρξη και συνεκπαίδευση και αυτό πραγματοποιείται μέσα από την
αλληλογνωριμία, την αλληλοκατανόηση και την αποδοχή όλων των παιδιών
(γλώσσα, πολιτιστική τους ταυτότητα).
Σκοπός του σχεδιασμού και της υλοποίησης του πρότζεκτ για την ελληνοαραβική επαφή είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτισμό
δίνοντας έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές της καθημερινότητας των δύο
πολιτισμών. Μέσα από τα μάτια των παιδιών προσεγγίζεται με το πρότζεκτ αυτό ένας
πολιτισμός, που δεν τον έχουν ξανακούσει και συνδέονται όλα τα παιδιά μεταξύ τους
με δράσεις δημιουργικές όπως και οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί
με τους μαθητές τους που φέρνουν μια άλλη κουλτούρα αλλά και το σύνολο των
γονέων που εκφράζουν και διατυπώνουν σκέψεις, δίνουν τις δικές τους γνώσεις πάνω
στο θέμα αλλά και τις αντιλήψεις τους στα παιδιά τους καθώς συζητούν μαζί τους τη
νέα γνώση που μεταφέρουν στο σπίτι τους εμπλέκοντας τους εαυτούς τους με αυτόν
τον τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το έναυσμα για την πραγματοποίηση του πρότζεκτ δόθηκε με αφορμή το
ταξίδι ενός γονιού (πατέρα), ενός μέλους (παιδιού) της τάξης μας σε μια αραβική
χώρα, τη Συρία. Όλα τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για αυτήν τη χώρα που δεν την
είχαν ξανακούσει και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι γνωριμίας με έναν διαφορετικό
πολιτισμό: τον αραβικό.

423

Τα παιδιά άρχισαν να ρωτούν διάφορα πράγματα γι΄ αυτήν τη χώρα, τους
ανθρώπους της που μιλούν αραβικά όπως τους ενημέρωσε ο μικρός τους φίλος ο
Ζώρζ.
«ο μπαμπάς μου γύρισε από ένα ταξίδι στη Συρία» μας είπε μια Δευτέρα πρωί ο Ζώρζ
- Τι είναι η Συρία ; (Είναι μια χώρα μακριά από εδώ)
- Γιατί πήγε ο μπαμπάς σου εκεί; (Πήγε για δουλειές)
- Πώς πήγε εκεί; (Είναι μακριά από εδώ και πήγε με αεροπλάνο)
- Τι γλώσσα μιλάνε; (Μιλάνε αραβικά)
- Πως καταλαβαίνει αραβικά ο μπαμπάς σου; (Ο μπαμπάς μου ξέρει αραβικά
γιατί γεννήθηκε στο Λίβανο που και εκεί μιλάνε αραβικά)
- Ξέρεις και εσύ αραβικά; (Ναι μου έχει μάθει ο μπαμπάς και μιλάμε μαζί αλλά
και με τη γιαγιά και τα ξαδερφάκια μου όταν πηγαίνουμε στο Λίβανο)
- Ο Λίβανος είναι κοντά στη Συρία; (Ναι, έτσι μου είπε ο μπαμπάς)
- Υπάρχουν και άλλες χώρες που μιλάνε αραβικά; (Ναι, μάλλον, αλλά δε ξέρω
πως τις λένε).
Αφού τα παιδιά πήραν τις πρώτες πληροφορίες από το συμμαθητή τους και ο φίλος
τους αδυνατούσε να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, αποφασίσαμε να καλέσουμε το
μπαμπά του Ζώρζ την επόμενη μέρα στο σχολείο για να μιλήσει για τους Άραβες και
τις χώρες τους μιας και ο ίδιος γεννήθηκε σε μια αραβική χώρα. Με τη βοήθειά μου
τα παιδιά άρχισαν να συζητούν σχετικά με το τι ακριβώς ήθελαν να μάθουν και
επειδή τα ερωτήματα ήταν πολλά αποφασίσαμε να τα καταγράψουμε και να τα
θέσουμε στον καλεσμένο μας την επόμενη μέρα. Η πρόσκληση έγινε προφορικά από
εμένα στον μπαμπά που με μεγάλη του χαρά ανταποκρίθηκε.
Τα ερωτήματα που καταγράψαμε ήταν:
1) Πώς είναι το καληνύχτα στα αραβικά; (αναρωτήθηκε η Ελένη)
2) Πώς είναι η ζωή τους εκεί; (ο Τάσος)
3) Πώς περνάνε, τι δουλειές κάνουν; (η Έρικα)
4) Πώς ντύνονται; (Η Ηρώ)
5) Έχουν βουνά και δέντρα οι χώρες τους; (Γιάννης)
6) Τι σπίτια έχουν, μοιάζουν με τα δικά μας; (Αμαλία)
7) Πώς είναι τα φαγητά τους; (Τάσος)
8) Πώς είναι τα βιβλία τους, τα γράμματά τους;
9) Πώς είναι η σημαία τους, τι χρώμα έχει, μοιάζει με τη δική μας;
10) Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο; Τι τραγουδάνε; Μπορείτε να μας πείτε ένα
τραγούδι στα αραβικά;
Στην πραγματοποίηση του πρότζεκτ πήραν μέρος όλα τα παιδιά του τμήματος
ηλικίας 5 έως 6 χρονών. Ο χρόνος διάρκειας του καθορίστηκε αρχικά στις δύο
εβδομάδες λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το ενδιαφέρον που θα έδειχναν τα παιδιά.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πρότζεκτ ήταν:
1) Αφήγηση προσωπικών εμπειριών αρχικά από τον μικρό μας φίλο Ζώρζ: όταν μας
ανέφερε για το ταξίδι του μπαμπά του, αλλά και την οικογένειά του (γιαγιά,
ξαδερφάκια στο Λίβανο).
αφήγηση προσωπικών εμπειριών του γονέα και απάντηση των ερωτήσεων των παιδιών
σχετικά με το θέμα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη συμμετοχή του μπαμπά του
Ζώρζ σ΄αυτήν την προσπάθεια τους να μάθουν νέα πράγματα. Αλληλοσυστηθήκανε,
μάθανε πράγματα για τη ζωή του, πως τον λένε, που γεννήθηκε, πως είναι η χώρα του
και πήραν απάντηση σε όλες τους τις ερωτήσεις που είχαν καταγράψει. Η χαρά τους
ήταν μεγάλη και του ζητήσανε όποτε ήθελε να ξαναέρθει να μιλήσουνε.
2) Προβολή οικογενειακών φωτογραφιών από το Λίβανο και των συγγενών του
συμμαθητή μας. Ο κύριος Ράϊντ, ο μπαμπάς του Ζώρζ μας έφερε μια σειρά από
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οικογενειακές φωτογραφίες τις οποίες εκθέσαμε στο σχολείο και μέσα από τη
παρουσίασή τους μας έφερε πιο κοντά στην καθημερινή ζωή στο Λίβανο.
3) Έκθεση εικόνων από τη ζωή ανθρώπων από διάφορες αραβικές χώρες. Μέσα από
αυτήν την έκθεση είχαμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ομοιότητες και διαφορές
με τις δικές μας συνήθειες (ως προς το ντύσιμο, κίνηση στους δρόμους, τα σπίτια
τους κ.ά.).
4) Προβολή ντοκιμαντέρ που έδειχνε τη ζωή, τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό του
Λιβάνου. ( Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν ειδικά με τις φυσικές ομορφιές της χώρας, όταν
είδαν καταρράκτες, βουνά με δέντρα, ανθρώπους να κάνουν βόλτα σε παραλίες,
αρχαία που έμοιαζαν με τα δικά μας- τα είχαμε δει στο αφιέρωμα για την αρχαία
Ελλάδα).
5) Ακρόαση ανατολίτικης μουσικής και κινητική αναπαράσταση της μουσικής –
χορός. Ακούσαμε διάφορα ανατολίτικα τραγούδια, άλλα πιο ζωηρά και άλλα με πιο
αργούς ρυθμούς. Σε πρώτη φάση αφού ακούσαμε τους ρυθμούς, αφήσαμε τα παιδιά
να χορέψουν και να κινηθούν ελεύθερα σύμφωνα με το ρυθμό του τραγουδιού. Σε
δεύτερη φάση ζήτησα από τα παιδιά να εκφράσουν τι νιώθουν όταν ακούν αυτούς
τους ρυθμούς (είναι ωραία κ.ά.). Μετά τους ζήτησα να αναγνωρίσουν, αν μπορούσαν,
μουσικά όργανα μέσα από τα τραγούδια (τουμπερλέκι, φλογέρα κ.ά.).Έπειτα ζήτησα
από τα παιδιά να ανασύρουν δικές τους ακουστικές μνήμες . Αν αυτό που ακούνε
τους θυμίζει κάποια δικά μας ακούσματα (δημοτική μουσική) και αν έχουν δει
ανθρώπους να χορεύουν τέτοιους ρυθμούς.
6) Παρουσίαση αραβικών βιβλίων (παραμυθιών) και κειμένων, παρουσίαση
αραβικού αλφαβήτου σε μορφή αφίσας με αντίστοιχες εικόνες. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να δουν μια πληθώρα βιβλίων, βιβλία παιδικά που έχουν διαβάσει τα ίδια
και έχουν στις βιβλιοθήκες τους όπως η κοκκινοσκουφίτσα, ο Σούπερμαν,
Τελετάμπις, η Πεντάμορφη και το τέρας καιάλλα παραμύθια, αλλά και αραβικά
λεξικά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν που είδαν ότι διαβάζουν ίδια παραμύθια με τα
παιδιά των αραβικών χωρών, ξεφύλλισαν τα βιβλία τους, είδαν τις ομοιότητες και τις
διαφορές τους (εικόνες, γράμματα). Αντιλήφθηκαν ότι η αρχή των βιβλίων είναι από
το τέλος και τους φάνηκε περίεργο. Μιλήσαμε γὶ αυτό, ότι οι Άραβες διαβάζουν και
γράφουν ανάποδα. Είδαμε τα γράμματα τους, σχολιάσαμε ότι δε μοιάζουν με τα δικά
μας. Πιο πολύ με σχέδια μοιάζουν παρατήρησαν. Βρήκαν κάποια γράμματα που τους
θύμισαν τα δικά μας κι θέλησαν να προσπαθήσουν να γράψουν αραβικά. Τους άρεσε
πολύ, γελάσανε, κάνανε ότι διαβάζανε. Όταν τους ρώτησα αν ήθελαν να γράψουν το
όνομά τους στα αραβικά ενθουσιάστηκαν και με πολύ χαρά προσπάθησαν να το
αντιγράψουν σε ένα χαρτί που τους δόθηκε όπου ήταν γραμμένο το όνομα τους στα
αραβικά. Τους φάνηκε πολύ περίεργο γραμμένο με διαφορετική γραμματοσειρά.
7) Μιλώντας για τους Άραβες και για τη ζωή τους έγινε παρουσίαση παραδοσιακής
στολής- λιβανέζικης, την οποία συνέκριναν με αντίστοιχες ελληνικές παραδοσιακές
για να βρουν ομοιότητες (στο πουκάμισο, γιλέκο) και διαφορές (παντελόνι, πιο
έντονα σχέδια).
8) Ο Ζωρζ μας έφερε μία μέρα στο σχολείο να δούμε ένα αντικείμενο καθημερινής
χρήσης (κανάτα νερού μπρί λέγεται και εξήγησε στα παιδιά πως τη χρησιμοποιούν και
είδαμε τη διαφορά της χρήσης της συγκεκριμένης κανάτας σε σύγκριση με τις δικές
μας).
9) Αφήγηση παραμυθιών από τη σειρά «Χίλιες και μία Νύχτες» όπου μέσα από γνωστά
παραμύθια της Ανατολής τα παιδιά ενθαρρύνονται με τον προφορικό τους λόγο να
βρούνε στοιχεία της Ανατολής που τα παραπέμπουν σε όλα όσα έχουμε δει σχετικά
με τον αραβικό πολιτισμό.
10) Ακρόαση παιδικού αραβικού τραγουδιού από το φίλο τους
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11) Παρασκευή ανατολίτικου φαγητού (πίτας) από τα ίδια τα παιδιά. Η συνταγή
δόθηκε από τον κύριο Ράϊντ και με τα παιδιά προσπαθήσαμε να την εφαρμόσουμε
στο σχολείο. Είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που τους προκαλεί ευχαρίστηση
και απόλαυση όταν γεύονται στο τέλος το ‘δημιούργημα’ τους αλλά και ικανοποίηση
όταν κερνάνε τους μικρότερους φίλους τους και βλέπουν να τους αρέσει το
αποτέλεσμα. Το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε με έκθεση ζωγραφικής των παιδιών με
θέμα τον αραβικό πολιτισμό και ομαδικό κολλάζ με θέμα τον Αραβικό κόσμο. Οι
εικόνες επιλέχθηκαν από τα παιδιά και τους παρέπεμπαν στον αραβικό κόσμο.
Αξιολόγηση
Το ενδιαφέρον των παιδιών παρέμεινε ζωντανό μέχρι το τέλος. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να αντιληφθούν ότι στη χώρα μας ζουν άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλες
χώρες και σε μερικά πράγματα είναι σαν κι εμάς και σε κάποια άλλα διαφέρουν.
Έμαθαν να αποδέχονται ανθρώπους με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτιστικές
καταβολές,να παρατηρούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικούς
τόπους. Γνώρισαν στοιχεία ενός άλλου πολιτισμού και τα σύγκριναν με τα δικά
τους. Ενεπλάκησανσε δραστηριότητες από το χώρο της γεωγραφίας βλέποντας στο
χάρτη και στην υδρόγειο τη χώρας τους αλλά και τη δεύτερη πατρίδα του φίλου τους,
το Λίβανο. Αντιλήφθηκαν τη διαφορά στο σχήμα, προσπάθησαν να δουν πόσο κοντά
είναι. Ακόμη, συνειδητοποίησαν ότι ο Λίβανος είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία
όπως και η δική μας χώρα. Μέσα λοιπόν απ΄ όλη αυτήν τη διαδικασία τα παιδιά
έμαθαν, πειραματίστηκαν, άκουσαν, έγραψαν, γεύτηκαν και με δημιουργικό τρόπο
άνοιξαν ένα παράθυρο στον αραβικό κόσμο.
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«Οι ιδέες των παιδιών για τους Άραβες και τον αραβικό πολιτισμό»
Προσέγγιση ενός άλλου πολιτισμού με τη μέθοδο της επίλυσης
προβλήματος
Αλεξάνδρα Μένου
Δασκάλα
88ο Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
Πολλές ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην εκπόνηση του σχεδίου εργασίας με θέμα:
«Οι ιδέες των παιδιών για τους Άραβες και τον αραβικό πολιτισμό» στην Ε’ τάξη του
δημοτικού σχολείου.
Η ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως «σταυροδρόμι
πολιτισμών» από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με το έτος 2011
αφιερωμένο στις χώρες της Μέσης Ανατολής, το αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄
δημοτικού κυρίως στο μάθημα της ιστορίας, αλλά και στα μαθήματα των
θρησκευτικών, της πληροφορικής, της κοινωνικής και πολιτικής και φυσικά στο
γλωσσικό μάθημα, δίνει τη δυνατότητα μελέτης που να αφορά στους άραβες και στο
πολιτισμό τους ήταν κάποιες από τις αιτίες που συνετέλεσαν στην επιλογή του
θέματος. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είχαμε την τύχη να έχουμε
στην τάξη μας ,μεταξύ των άλλων εθνοτήτων, μαθητή με πατέρα αραβικής
καταγωγής.
Πιο σημαντικός όμως λόγος ήταν οι ταραχές που εκδηλωνόταν στα πλαίσια των
εξεγέρσεων των λαών στις αραβικές χώρες, οι οποίες
αφορούσαν τον
εκδημοκρατισμό των κρατών και τη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής.. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες άκουγαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορες
πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες χωρίς να έχουν σχηματίσει
μια ολοκληρωμένη αντίληψη για αυτά δηλαδή δε γνώριζαν ούτε που λαμβάνανε
χώρα τα γεγονότα ούτε ποια ήταντα αιτήματα των λαών.
Έτσι μετά από συζήτηση με τα παιδιά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον
Αραβικό Κόσμο «επιστημονικά», πέρα από προκαταλήψεις, ημιμάθειες και
ιδεοληψίες.
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν γνωστικοί και ψυχοκοινωνικοί. Ως γνωστικοί
στόχοι τέθηκαν η μελέτη με σκοπό την ενημέρωση μας σχετικά με έναν άλλον
πολιτισμό, άγνωστο στους περισσότερους, πολύ κοντινό όμως στη χώρα μας και η
καταγραφή των απόψεων των παιδιών για τους άραβες και τον αραβικό πολιτισμό.
Γενικά, εκτός από τοκαθαρά γνωστικό-εκπαιδευτικό μέρος, απώτερος στόχος ήταν η
εκμάθηση των σταδίων διεξαγωγής μιας έρευνας με τη μορφή μελέτης προβλήματος.
Στους ψυχοκοινωνικούς στόχους περιλαμβάνεται η δυνατότητα ομαδικής εργασίας, η
συνεργασία, η αποδοχή της άποψης του άλλου, η ανακάλυψη ιδιαίτερων ικανοτήτων
του κάθε μαθητή ή μαθήτριας.
Η τάξη ήταν χωρισμένη σε 4 ομάδες των 6 μαθητών/μαθητριών και το
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς ήταν συλλογικό. Σε ατομικό επίπεδο τα παιδιά
ερευνούσαν χρησιμοποιώντας πηγές όπως το διαδίκτυο, οι εγκυκλοπαίδειες, ο
ημερήσιος τύπος, εξειδικευμένα βιβλία (π.χ μουσικής). Το πρόγραμμα οργανώθηκε
σε έξι βήματα. Υπήρξε μια βασική ερώτηση που κάθε φορά έπρεπε να έχουμε στο
νου μας και να προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Οι
ερωτήσεις ήταν : τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη ΑΡΑΒΑΣ;
Συναντήθηκαν ποτέ οι έλληνες με τους άραβες μέσα στο πέρασμα των αιώνων; Οι
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άραβες έχουν αναπτύξει τις επιστήμες κατά τη διάρκεια της ζωής τους και επηρέασαν
ή επηρεάστηκαν από τους έλληνες; Η αραβική γλώσσα είναι άγνωστη στους έλληνες
ή οι δύο γλώσσες έχουν έρθει σε επαφή; Η μουσική χωρίζει ή ενώνει τους δύο λαούς;
Βήμα 1ο
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ιδεοθύελλα (brain storming) των παιδιών ανά ομάδα
απαντώντας στο ερώτημα : «τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη
ΑΡΑΒΑΣ». Κάθε ομάδα είχε ένα χαρτί Α4 χρωματιστό και το κάθε παιδί έχοντας
πρόσβαση σ’ αυτό έγραφε όσες λέξεις ή και φράσεις του ερχόταν στο μυαλό. Η
διαδικασία αυτή κράτησε 10 λεπτά. Στη συνέχεια όσα έγραψαν τα παιδιά τα
ανακοίνωσαν στην τάξη και γράφτηκαν στον πίνακα. Μετά από ομαδική συζήτηση
προέκυψε ο διαχωρισμός του κεντρικού θέματος στις εξής ομάδες: αντιλήψεις που
αφορούν τον πολιτισμό, τη φύση της περιοχής, τα κράτη και τέλος τον πόλεμο.
Τις νέες ομάδες θεμάτων ανέλαβαν να μελετήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες
της τάξης ατομικά ή σε δυάδες, στο πλαίσιο πάντα της αρχικής τους ομάδας. Τελικός
στόχος της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός κειμένου που αφορούσε τις
απόψεις των παιδιών για τον πολιτισμό, τη φυσική διαμόρφωση των αραβικών
χωρών, την πολιτικοοικονομική κατάσταση των κρατών και τέλος τις συγκρούσεις
που παρουσίαζαν τα μέσα ενημέρωσης στις αραβικές χώρες.
Στη επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά διερεύνησαν τις γνώσεις τους
προσπαθώντας να βρουν ποια είναι τα αραβικά κράτη. Έγινε φανερό σε όλους και
όλες, ότι κάθε ‘τροπικό’ ή παράξενο όνομα που ακούμε δεν αφορά απαραίτητα
κάποιο αραβικό κράτος. Από την καταγραφή των ονομάτων κρατών που νομίζαν ότι
είναι αραβικά, προέκυψε ο χάρτης των αραβικών κρατών. Τα τοποθετήσαμε στον
παγκόσμιο χάρτη , στο χάρτη της Μεσογείου και συζητήσαμε για τη θέση της
Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες αυτές.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής κάθε δυάδα μαθητών ανέλαβε
να δημιουργήσει το πόστερ μιας αραβικής χώρας. Όλες οι παρουσιάσεις έγιναν σε
power point και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Ο δάσκαλος της πληροφορικής
επισήμανε πως ενώ οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης ήταν ιδιαίτερα άτακτοι τις
άλλες φορές, καθ’ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης τους με την προετοιμασία της
παρουσίασής τους ήταν προσεκτικοί, έδειχναν ενδιαφέρον και προσπαθούσαν πολύ
για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Βήμα 2ο
Στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας ψάξαμε να βρούμε εποχές όπου οι έλληνες
και οι άραβες ήρθαν σε επαφή είτε ειρηνικά είτε εξαιτίας κάποιου πολέμου.
Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες μελετώντας την αρχαιότητα, το βυζάντιο, την τουρκοκρατία
και τη σύγχρονη ιστορία. Τα σχετικά κείμενα και φωτογραφίες έφερε η δασκάλα και
τα παιδιά που τα βρήκαν ψάχνοντας σε βιβλία, στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες,
κ.λ.π . Τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν ποια σημεία θα παρουσιάσουν.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της βυζαντινής ιστορίας μελετήσαμε την εμφάνιση
των αραβικών φυλών και τη δημιουργία του αραβικού έθνους από τον Μωάμεθ. Οι
ομάδες μελέτης επέλεξαν τα εξής θέματα για έρευνα: α) τη μωαμεθανική θρησκεία
(Ισλάμ) και τη σχέση της με το χριστιανικό κόσμο της βυζαντινής εποχής β) τη σχέση
Ισλάμ και Χριστιανισμού καθώς και τις επιρροές της χριστιανικής θρησκείας στην
ισλαμική γ)τις πολιτικο-οικονομικές σχέσεις του βυζαντίου και των αράβων και δ)την
επεκτατική τους πολιτική κατά τον 12ο και 14ο αιώνα μ.Χ. είτε προς το Βυζάντιο είτε
προς τη Δύση
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Ανατέθηκε εργασία ανά ομάδα για τις καθημερινές δραστηριότητες των
αράβων σε σχέση με το φαγητό, τη μουσική, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική.
Αποδελτιώθηκαν τα στοιχεία που έφεραν τα παιδιά και συνέταξαν ένα κειμένου που
αφορούσε το κάθε θέμα.
Στο τέλος δημιούργησαν ένα πόστερ ανά θέμα. Κάθε ομάδα έψαξε και βρήκε
συγκριτικά στοιχεία ανάμεσα στις ελληνικές και τις αντίστοιχες αραβικές συνήθειες.
Βήμα 3ο
Στο μάθημα της ιστορίας αναφέρθηκε ότι οι άραβες έσωσαν και μετέφεραν τα
κείμενα του Αριστοτέλη στη δυτική Ευρώπη. Με αφορμή αυτές τις πληροφορίες
αναφερθήκαμε γενικά στον αραβικό πολιτισμό και στη σχέση των Αράβων με άλλες
επιστήμες όπως η αστρονομία, η ιατρική, τα μαθηματικά, η υδραυλική-διαχείριση
νερού, η νομική επιστήμη, η αρχιτεκτονική, η διακοσμητική κλπ.
Η δασκάλα των εικαστικών μίλησε στα παιδιά για τα αραβουργήματα που
έμειναν ως συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό σε όσες χώρες κατέκτησαν οι Άραβες
αλλά και στις αραβικές χώρες . Αναφέρθηκαν στο παλάτι της Γρανάδα και της
Αλάμπρα στην Ισπανία καθώς και σε μουσουλμανικά τεμένη και τις ομοιότητες της
αρχιτεκτονικής τους με τους βυζαντινούς ναούς. Τα παιδιά δημιούργησαν μοτίβα
που στηριζόταν σε αραβουργήματα .
Βήμα 4ο
Σε εργασία στο σπίτι, ψάξαμε ελληνικές λέξεις που προέρχονται από την αραβική
γλώσσα π.χ καφές, άλγεβρα, λεμόνι, και βρήκαμε ονόματα που χρησιμοποιούνται
από άραβες τα οποία έχουν ελληνική ρίζα όπως Ισκεντάρ, Ισκεντέρ – Αλέξανδρος.
Από το συμμαθητή μας αραβικής καταγωγής, γνωρίσαμε το αραβικό
αλφάβητο. Γράψαμε σε χαρτόνια κάποια από τα αραβικά γράμματα που μας άρεσε η
μορφή τους και προσπαθήσαμε να γράψουμε το όνομά μας στα αραβικά.
Διαβάσαμε τα αραβικά παραμύθια τα οποία είναι γνωστά σε μας όπως τα παραμύθια
της Χαλιμάς, χίλιες και μια νύχτες, Αλαντίν καθώς και παραδοσιακά παραμύθια από
τον αραβικό κόσμο και συζητήσαμε γι’αυτά. Επίσης διαβάσαμε κείμενα του Χαλίλ
Γκιμπράν, από τα βιβλία του «ο Προφήτης» και «ο κήπος του Προφήτη». Βρήκαμε
ομοιότητες με τα παραδοσιακά ελληνικά παραμύθια και την ελληνική μυθολογία
καθώς και κοινά σημεία που παρουσιάζει η φιλοσοφία του Χαλίλ Γκιμπράν με την
ελληνική παράδοση και το χριστιανισμό.
Βήμα 5ο
Η δασκάλα της μουσικής μίλησε στα παιδιά για τα παραδοσιακά όργανα των αράβων
και τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα και αντιλήφθηκαν ότι τα «δικά μας» όργανα
δεν είναι μόνο ελληνικά αλλά είναι κοινά των λαών της Μεσογείου.
Ακούσαμε χριστιανική και ισλαμική μουσική των αράβων από τη Φεϊρούζ,
ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής και αντίστοιχους ισλαμικούς. Τα παιδιά βρήκανε
στο διαδίκτυο παραδοσιακή μουσική των αράβων της Συρίας, της Αραβίας και του
Μαρόκου και τη σύγκριναν με τη δική μας δημοτική μουσική. Αντίστοιχα έγινε το
ίδιο με τη σύγχρονη αραβική και ελληνική μουσική.
Στο τέλος είδαμε τον παραδοσιακό χορό dapki του Λιβάνου από το διαδίκτυο.
Ρωτήσαμε τις δασκάλες της γυμναστικής αν μοιάζει με κάποιον ελληνικό
παραδοσιακό χορό. Βιντεοσκοπήσαμε και φωτογραφίσαμε το λιβανέζικο χορό,
προσπαθώντας να τον κάνουμε ταινία σύμφωνα με όσα μάθαμε στο πρόγραμμα
«πάμε κινηματογράφο».
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Βήμα 6ο
Στο τελευταίο μέρος της μελέτης καταγράψαμε ξανά, με ιδεοθύελλα και πάλι, σε
ομάδες τις νέες απόψεις μας για τους άραβες και τον πολιτισμό τους. Συγκρίναμε τις
απόψεις μας αυτές με τις αρχικές.
Αντιληφθήκαμε ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε κάποιους λαούς χωρίς
πρώτα να τους μελετήσουμε σε βάθος. Μετά από σοβαρή μελέτη και μόνο μπορούμε
να απορρίψουμε ή να αποδεχτούμε τους άλλους. Συμπέρασμα ακόμη της μελέτης
ήταν ότι οι πολιτισμοί αναμειγνύονται και αλληλοεπηρεάζονται και δεν μπορούμε να
πούμε ότι κάποιος πολιτισμός είναι ανώτερος από κάποιον άλλο διότι κανένας
πολιτισμός δεν είναι αποκομμένος από τους υπόλοιπους πολιτισμούς της γης.
Μετά από τη μελέτη όλων των στοιχείων και τα συμπεράσματα που βγάλαμε,
συζητήσαμε με τα παιδιά την πολιτική επικαιρότητα στο πλαίσιο που μπορούσαν να
την κατανοήσουν. Εξηγήσαμε τα διάφορα είδη πολιτευμάτων και τη θέση που έχει ο
λαός σε καθένα από αυτά. Καταλήξαμε ότι η δημοκρατία είναι από τα πιο σωστά
πολιτεύματα αρκεί να εφαρμόζεται και αυτή σωστά.
Ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε, εκτός του ότι προσέφερε στα παιδιά
γνώσεις που δεν υπήρχε περίπτωση να τις αποκτήσουν μέσα από τα μαθήματα
μεμονωμένα, έδωσε τη δυνατότητα της συνεργασίας, της αποδοχής του άλλου και
κυρίως της συζήτησης των διαφορετικών ιδεών και πληροφοριών. Το κέρδος από την
όλη διαδικασία ήταν πολλαπλό για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου οι οποίοι συνεργάστηκαν σε ένα κοινό πρόγραμμα και είχαν θεaματικά
αποτελέσματα.
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Περίληψη
Με το Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» (2006-2008), επιχειρήθηκε
η συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των Τσιγγανοπαίδων στην
Ελληνική γλώσσα, με στόχο την ευχερέστερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Για την υποστήριξη της διδασκαλίας συντάχτηκε η διδακτική σειρά «Μιλώ
και Γράφω Ελληνικά» που κατανέμεται σε τρία επίπεδα διδασκαλίας Α΄, Β΄ και Γ΄.
Στο παρόν κείμενο αναλύονται οι βασικές αρχές παραγωγής του ανωτέρω διδακτικού
υλικού και παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των κυριότερων
στρατηγικών διδασκαλίας του.
Abstract
The Program “Integration of the Roma-children” (2006-2008) had as a goal the
systematical development of the communication skills of Roma children in Greek, so
as to facilitate their integration in the educational system. The school books “I write
and speak Greek” were composed in order to support their tuition. There are 3 tuitionlevels, A΄, Β΄ and C΄.The present paper analyzes the basic principles of the above
mentioned school books. It also presents some generic practice-examples of the
books’ main teaching-strategies.
Εισαγωγικά
Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε την προσπάθεια
παραγωγής και δημιουργικής εκμετάλλευσης του διδακτικού υλικού που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενταξη Τσιγγανοπαίδων στο
Σχολείο», που είχε ως στόχο την αρμονική ένταξη των παιδιών της συγκεκριμένης
κοινωνικής ομάδας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το εν λόγω Πρόγραμμα
υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το διάστημα από 20-3-2006
μέχρι 30-6-2008.
Βασική αποστολή της εκπαίδευσης είναι, ως γνωστόν, να καλλιεργεί στα νέα
άτομα δεσμούς με βάση κοινά σημεία αναφοράς, κοινές αξίες και αρχές,
επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την κοινωνικοποίησή τους. Από την άποψη αυτή
λοιπόν, η εκπαίδευση οφείλει να μετατρέπει τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές
σε παράγοντα κατανόησης και σεβασμού μεταξύ των ομάδων και των ατόμων, τα
οποία θα συνεργάζονται αρμονικά και ισότιμα για την επίτευξη κοινών στόχων και
επιδιώξεων, όπως αυτά ορίζονται από το κοινωνικό σώμα. Και αυτό αποτέλεσε, όπως
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ελπίζουμε ότι θα διαφανεί στη συνέχεια, πρωταρχική επιδίωξη του Προγράμματος
“Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο”.
Οι Τσιγγανόπαιδες ως ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα
Σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής και μάλιστα σε μια
συστηματική προσπάθεια ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στο Ελληνικό Σχολείο και
κατ’ επέκτασιν στην ελληνική κοινωνία, η διδασκαλία της γλώσσας είναι φυσικό να
κατέχει πρωτεύουσα θέση, αφού η καλή γνώση, κατ’ αρχήν, της Ελληνικής αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αποδοχή των
μελών της συγκεκριμένης ομάδας ως συμπολιτών και, κατά συνέπεια, ως
δικαιουμένων ισότιμης μεταχείρισης και θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.
Το ζητούμενο λοιπόν για το πρόγραμμά μας υπήρξε πρωτίστως η
αποτελεσματική διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αφού οι Τσιγγάνοι
στο περιβάλλον τους χρησιμοποιούν τη δική τους μητρική γλώσσα που είναι γνωστή
ως Ρομανί ή Ρομανές. Όμως, όλοι σχεδόν οι Τσιγγάνοι της χώρας μας χρησιμοποιούν,
παράλληλα με τη δική τους γλώσσα, και την Κοινή Νεοελληνική, στο βαθμό που
τους είναι απαραίτητη να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους και για το λόγο αυτό θα
μπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει ως δίγλωσσους. Ωστόσο, πρέπει να
διευκρινίσουμε ότι η Ρομανί είναι μια γλώσσα χωρίς γραπτή παράδοση η οποία, με το
πέρασμα του χρόνου, έχει συρρικνωθεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ η γνώση της Κοινής
Νεοελληνικής είναι συνήθως επιδερμική και προορίζεται για την ικανοποίηση
ελάχιστων και πολύ συγκεκριμένων επικοινωνιακών αναγκών των ατόμων που τη
χρησιμοποιούν (Χατζησαββίδης, 2007: 54-63).
Κατά συνέπεια, ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα της
γλώσσας, θα έπρεπε να έχει ως βασικό στόχο να αναπτύξει στους μαθητές αυτούς τις
απαιτούμενες βασικές δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν να ενταχθούν με
μεγαλύτερη ευκολία στο περιβάλλον του σχολείου και, κατ’ επέκτασιν, στο ευρύτερο
κοινωνικό σύστημα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτούνταν δυο βασικές
προϋποθέσεις: (1) Η παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού το οποίο θα ήταν
πλήρως προσαρμοσμένο στα δεδομένα, τις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της
συγκεκριμένης ομάδας – στόχου, και (2) η διατύπωση προτάσεων για δημιουργική
αξιοποίηση του υλικού αυτού μέσω της χρήσης επικοινωνιακών τεχνικών και
αντίστοιχων στρατηγικών διδασκαλίας.
Για να επιτευχθούν όμως οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί, παιδαγωγικοί και
διδακτικοί στόχοι, έπρεπε να μελετηθούν επαρκώς και να καταγραφούν
λεπτομερειακά τα δεδομένα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα
πραγματοποιούνταν η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αυτό βέβαια
σήμαινε ότι τόσο η επιλογή και διάρθρωση του διδακτικού υλικού, όσο και οι
προτεινόμενες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας του θα αποτελούσαν, σε μεγάλο
βαθμό, συνάρτηση των συγκεκριμένων αυτών δεδομένων, τα οποία έπρεπε να
συνυπολογιστούν στον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας.
Στην περίπτωσή μας, επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και δεδομένα των Τσιγγανοπαίδων, καταλήξαμε στα εξής:
(Ι) Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν την κοινότητα των Τσιγγάνων σε
αποκλεισμό από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι ακόλουθοι:
- Ο τρόπος ζωής που επιβάλλει στα μέλη της ομάδας αυτής συχνές
μετακινήσεις και τους απομονώνει από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα.
- Η πολιτισμική ιδιαιτερότητα που παραπέμπει σε ένα διαφορετικό αξιακό
σύστημα, το οποίο δυσχεραίνει την εναρμόνισή τους με τον τρόπο
λειτουργίας και τους θεσμούς της περιβάλλουσας κοινωνίας.
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-
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Η κρατούσα αντίληψη στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον της ομάδας (όπου υπάρχει αναλφαβητισμός και δυσπιστία
προς ό,τι απαιτεί τάξη και σχετίζεται με τους επίσημους θεσμούς) ότι το
σχολείο δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, αλλά προηγούνται ιεραρχικά
η εργασία και ο γάμος.
Η απουσία για πολλές δεκαετίες συστηματικής και ολοκληρωμένης
παρέμβασης εκ μέρους των επίσημων αρχών και των ειδικών σε
συνδυασμό με τις παραδοσιακές μειωτικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις
του κοινωνικού σώματος γι’ αυτούς. Και τέλος
Η έλλειψη ενημέρωσης και η ανεπαρκής επιμόρφωση σημαντικού
ποσοστού εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.

Οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής παρέμβασης
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η
προσαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ιδιαίτερα δεδομένα και τις
συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας – στόχου συνιστά ένα πολύπλοκο ζήτημα, υπό
την έννοια ότι συμπλέκεται με ποικίλους παράγοντες, τόσο εκπαιδευτικούς όσο και
ευρύτερα κοινωνικούς. Αυτό σήμαινε ότι για την επιτυχία της γλωσσικής
διδασκαλίας σε Τσιγγανόπαιδες απαιτούνταν η εξασφάλιση μιας σειράς ειδικών
προϋποθέσεων, οι κυριότερες από τις οποίες ήταν, κατά την άποψή μας, οι
ακόλουθες:
(α) Ο ακριβής καθορισμός των στόχων του μαθήματος. Με λίγα λόγια, ο
διδάσκων έπρεπε να γνωρίζει εξ αρχής, με μεγάλη σαφήνεια, τι ακριβώς επιδιώκει με
τη διδασκαλία του μαθήματος γενικά, αλλά και τι θα επιδιώξει επίσης με τη
διδασκαλία της κάθε επιμέρους ενότητας, προϋπόθεση που επέβαλλε έναν αναλυτικό
σχεδιασμό της όλης πορείας που αυτός θα ακολουθήσει.
(β) Η Προσαρμογή της διδασκαλίας στα δεδομένα του συγκεκριμένου μαθητικού
κοινού στο οποίο κάθε φορά απευθυνόμαστε. Σύμφωνα με την κρατούσα σήμερα
αντίληψη στο χώρο της διδακτικής των μαθημάτων, τόσο η επιλογή του υλικού, όσο
και η μέθοδος και οι στρατηγικές διδασκαλίας εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
τους μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε (τόσο ως σύνολο, όσο και ατομικά) και
οι οποίοι είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ως προς την ηλικία, τις γνώσεις, την
καταγωγή, τα ενδιαφέροντα, το βαθμό κατοχής της γλώσσας, τη στάση απέναντί της
κλπ.
(γ) Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι μαθητές μας. Πιο
συγκεκριμένα, τα δεδομένα του οικογενειακού, του σχολικού και του ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος των μαθητών μας (που αποτελεί τον κόσμο τους και το
κεντρικό σημείο αναφοράς τους) σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, το
χαρακτήρα και τα ατομικά γνωρίσματα του καθενός, αποδεικνύονται εξαιρετικά
χρήσιμα και πολύ αποτελεσματικά, εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα κατά το
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Και
(δ) Το πρόβλημα της σωστής χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης του
διδακτικού υλικού. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη, οι σύγχρονες
επιστημονικές εξελίξεις συντείνουν στην άποψη ότι το διδακτικό εγχειρίδιο πρέπει να
αποτελεί τον οδηγό και το γενικό πλαίσιο αναφοράς, όχι όμως και τη μοναδική πηγή
γνώσης, αφού στόχος δεν είναι πλέον η μελέτη και η αποστήθιση του βιβλίου αλλά η
λειτουργική κατάκτηση της γνώσης που περιέχεται σ’ αυτό. Επομένως, ο σχεδιασμός
των διδασκαλιών, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων, αποφασίστηκε
ότι πρέπει να κινείται και πέρα από τα στενά όρια του οποιουδήποτε εγχειριδίου ή
δεδομένου υλικού, το οποίο έχει πρωτίστως ρόλο ενδεικτικό και καθοδηγητικό.
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Έχοντας λοιπόν ως βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής
ομάδας των Τσιγγανοπαίδων καθώς και μια σειρά αρχών, ορισμένες από τις οποίες
αναφέραμε παραπάνω, προσπαθήσαμε, ώστε τόσο η οργάνωση της διδακτικής μας
παρέμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο”
όσο και η γενικότερη δομή και λειτουργία του έργου να συγκλίνουν προς την ίδια
κατεύθυνση, δηλαδή προς την προσαρμογή του συνόλου των δράσεών μας στις
ανάγκες, τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας – στόχου.
Κριτήρια επιλογής και χαρακτηριστικά του γλωσσικού υλικού
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, επειδή η παρέμβασή μας, μέσω της ενισχυτικής
διδασκαλίας, απέβλεπε πρωτίστως στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας των
μαθητών της συγκεκριμένης κατηγορίας, η συγγραφική ομάδα έκρινε ότι η διάταξη
του διδακτικού υλικού δεν έπρεπε να ακολουθήσει την ιεραρχική δομή των τάξεων
του σχολείου, αλλά την καθιερωμένη στον τομέα της διδακτικής των ξένων γλωσσών
διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τρία επίπεδα, δηλαδή αρχαρίων, μέσων και
προχωρημένων, διάκριση η οποία σχετίζεται ως γνωστόν με το επίπεδο κατοχής της
γλώσσας.
Στη συνέχεια, διαβαθμίστηκε και οριοθετήθηκε το περιεχόμενο καθενός από
τα τρία επίπεδα κατά τρόπο ώστε, όταν οι συγκεκριμένοι μαθητές τελειώσουν το
τρίτο επίπεδο γλωσσικής διδασκαλίας, να διαθέτουν επικοινωνιακή επάρκεια, να
επιτελούν δηλαδή, ένα σημαντικό αριθμό γλωσσικών – επικοινωνιακών λειτουργιών,
που κρίνονται αναγκαίες για την ένταξή τους στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον και συγκεκριμένα: Να χειρίζονται τη γλώσσα στον προφορικό λόγο με
σχετική επάρκεια (τόσο ως ομιλητές, όσο και ως ακροατές) για ποικίλα θέματα που
σχετίζονται με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους και να μπορούν να
αντιλαμβάνονται το νόημα αλλά και να παράγουν και οι ίδιοι απλά και σαφή γραπτά
κείμενα, τα οποία σχετίζονται με καθημερινές και οικείες σ’ αυτούς δραστηριότητες.
Η επιδίωξη του ανωτέρω γενικού στόχου σημαίνει ότι η επιλογή και
ιεράρχηση του διδακτικού υλικού δεν υπήρξε αυθαίρετη, αλλά έγινε βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών που καθορίστηκαν από τη
συγγραφική ομάδα, σύμφωνα με την οποία το υλικό επιχειρήθηκε να είναι:
(α) Προσαρμοσμένο, κατά το δυνατόν, στο επίπεδο, τις εμπειρίες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών της συγκεκριμένης ομάδας. Το χαρακτηριστικό αυτό
θεωρείται ότι αποτελεί ισχυρό κίνητρο για προσέλευση και κανονική φοίτηση των
μαθητών στο σχολείο, καθώς και για προσωπική συμμετοχή τους στο μάθημα.
(β) Επίκαιρο. Να μεταφέρει, δηλαδή, στην αίθουσα διδασκαλίας γεγονότα,
δεδομένα και προβληματισμούς της σημερινής εποχής και, γενικότερα, του
περιβάλλοντος κόσμου στον οποίο πρόκειται να ζήσουν και οι συγκεκριμένοι
μαθητές.
(γ) Χρηστικό και αυθεντικό. Το γλωσσικό υλικό που μεταφέρεται στη τάξη
πρέπει να έχει παραχθεί, υπό φυσιολογικές συνθήκες, από μέλη της γλωσσικής
κοινότητας για την ικανοποίηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών.
(δ) Εύπλαστο, εύκαμπτο, ευπροσάρμοστο και να παρέχει δυνατότητα
λειτουργικής αξιοποίησής του. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, δεν έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως μοναδική
πηγή παροχής γλωσσικής ύλης, αλλά ως βασικό μέσο υποστήριξης της διδακτικής
διαδικασίας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνεται χρήση και πρόσθετου
διδακτικού υλικού (ΒΔ: 8-10). Με βάση τις αρχές αυτές συντάχτηκε η διδακτική
σειρά «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» που προορίζεται για Τσιγγανόπαιδες και
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αποτελείται συνολικά από πέντε εγχειρίδια ως εξής: Τρία Βιβλία του Μαθητή
(Επίπεδα Α΄, Β΄ και Γ΄ και συντομογραφικά ΒΜ:Α΄/Β΄/Γ ΄), Βιβλίο του Δασκάλου
(ΒΔ) και Επιμορφωτικός Οδηγός (ΕΟ).
Βασικές μεθοδολογικές αρχές και στρατηγικές διδασκαλίας
Σύμφωνα με την άποψη της συγγραφικής ομάδας, οι βασικές μεθοδολογικές αρχές
συνοψίζονται ως εξής (Μήτσης-Μήτση 2007: 106-108):
(α) Η στήριξη της διδασκαλίας στο γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών. Αυτό
σημαίνει ότι το μάθημά μας στηρίζεται πάντοτε στις υπάρχουσες σ’ αυτούς δομές τις
οποίες και επιχειρούμε, με την παρέμβασή μας, να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε.
(β) Η λειτουργική αξιοποίηση του υλικού. Το διδακτικό υλικό δεν προορίζεται,
όπως ήδη αναφέραμε, για κατά γράμμα διδασκαλία, αλλά για λειτουργική
αξιοποίηση. Σημειώνουμε απλώς ότι το πρόσθετο υλικό που επιλέγει ο διδάσκων
πρέπει επίσης να είναι αυθεντικό και να έχει πρωτίστως χρηστικό χαρακτήρα.
(γ) Η Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας στην τάξη. Τα χρησιμοποιούμενα
παραδείγματα και, γενικά, η γλωσσική δραστηριότητα που επιτελείται στην τάξη
πρέπει να έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα.
(δ) Επιλογή κατάλληλων τρόπων εργασίας. Ο διδάσκων ασκεί κατάλληλα τους
μαθητές του ώστε αυτοί, ανάλογα με το είδος της εργασίας και τους επιδιωκόμενους
κάθε φορά στόχους, να εργάζονται ατομικά, κατά ζεύγη, κατά ομάδες ή ως σύνολο
(δηλαδή ως τάξη) και σε κάθε περίπτωση να συνεργάζονται αρμονικά. Και
(ε) Η χρήση κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας. (Μήτσης 1998: 57-70,
163-166). Πρόκειται για μια διαδικασία που θεωρείται πολύ σημαντική και γι’ αυτό
παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στη συνέχεια
Παραδείγματα εφαρμογής των στρατηγικών διδασκαλίας
Με τον όρο «στρατηγικές διδασκαλίας ή μάθησης» νοείται μια σειρά σκόπιμων
τεχνικών, δραστηριοτήτων και διαδικασιών με τις οποίες επιδιώκεται η
αποτελεσματική αξιοποίηση του διδακτικού υλικού και γενικότερα η ευχερέστερη και
ταχύτερη επίτευξη των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας. Σημειώνουμε εδώ ότι οι
στρατηγικές αυτές είναι πολυάριθμες και οι προτάσεις για κατηγοριοποίησή τους
από τους ειδικούς, διαφοροποιούνται, ανάλογα με τη βάση της διαίρεσης που
προτείνει καθένας από αυτούς (Cross, 1992: 5-15, Doff, 1990: 1-4, McCarthy &
O’Dell, 2002: 6-7, Nation, 2001: 217-218, Γούτσος, 2005: 52-64). Ωστόσο, επειδή οι
ώρες που διατίθενται για τη διδασκαλία του μαθήματος δεν επαρκούν για μια
ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές
που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να ασκούν τους
μαθητές τους και στη χρήση ιδιαίτερων στρατηγικών που θα τους βοηθούν, ώστε από
μόνοι τους πλέον να συνεχίζουν την εκμάθηση της γλώσσας και έξω από την αίθουσα
διδασκαλίας. Υπό το πρίσμα αυτό, μια πρώτη και πολύ βασική διάκριση των
στρατηγικών εκμάθησης της γλώσσας είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και οι στρατηγικές στις οποίες
ασκούνται για να τις χρησιμοποιούν από μόνοι τους οι μαθητές με στόχο την
εκμάθηση της γλώσσας σε ατομικό επίπεδο εκτός σχολείου (Lewis & Hill, 1992: 98104, Μπαμπινιώτης & Παρασκευόπουλος, 2000, Scott & Ytreberg, 1990, Taylor,
1990: 14-34, Wright & Haleem, 1992).
Η επιλογή όμως των συγκεκριμένων κάθε φορά στρατηγικών εξαρτάται από
ένα πλήθος παραμέτρων όπως είναι η περίσταση επικοινωνίας, ο επικοινωνιακός
στόχος, το είδος και το επίπεδο του λόγου, ο βαθμός κατοχής της γλώσσας, οι
γνώσεις και η εμπειρία του μαθητή και, πάνω απ’ όλα, η ψυχοσύνθεσή του, δηλαδή
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τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του με τα οποία αυτός προσεγγίζει
τη γνώση και αντιδρά στο μαθησιακό περιβάλλον και τα οποία συγκροτούν αυτό που
ονομάζουμε μαθησιακό ύφος/learning style (π.χ. προτιμά να στηρίζεται κυρίως στην
όραση ή την ακοή, να εργάζεται μόνος ή να συνεργάζεται με άλλους, να
αντιλαμβάνεται πρωτίστως το όλο ή το μέρος, να είναι στοχαστικός ή παρορμητικός
κλπ.). Οι ποικίλες προτάσεις για την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών εκμάθησης
της γλώσσας συνοψίζονται, κατά την άποψή μας, ως εξής:
-Στρατηγικές που αποβλέπουν στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω κανόνων
(γραμματικής) ή μέσω επικοινωνίας με άτομα που τη μιλούν.
-Στρατηγικές που δίνουν έμφαση στο γραπτό ή στον προφορικό λόγο.
-Στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην απομνημόνευση ή στη δημιουργική
κατάκτηση του υλικού.
-Στρατηγικές που δίνουν έμφαση στο περιβάλλον (γλωσσικό και
εξωγλωσσικό) ή διδάσκουν τη γλώσσα χωρίς αναγωγή σ’ αυτό.
-Στρατηγικές που αποβλέπουν σε αυτόματη χρήση της γλώσσας ή σε
παραγωγή λόγου με παρεμβολή της σκέψης.
-Στρατηγικές που συνδέονται με συγκεκριμένο μαθησιακό ύφος ή
απευθύνονται σε όλους τους μαθητές.
-Στρατηγικές που αποβλέπουν στην εκμετάλλευση ποικίλων πηγών
εκμάθησης της γλώσσας ή αποκλειστικά στο περιεχόμενο των εγχειριδίων κλπ.
(Μήτσης, 1998: 165-166, Nation, 2001: 217-218, Oxford, 2003: 12-15, Schmitt &
McCarthy, 1997: 204-217).
Μιλώντας γενικά, θα λέγαμε ότι η ανάπτυξη των στρατηγικών και η άσκηση στη
χρήση τους είναι περισσότερο υπόθεση του διδάσκοντος, ο οποίος οφείλει να
προσαρμόζει τη διδακτική διαδικασία στο επίπεδο και τα δεδομένα της τάξης του, και
λιγότερο των διδακτικών εγχειριδίων. Ωστόσο όμως, και οι συντάκτες ενός
διδακτικού υλικού μας πληροφορούν άμεσα (με τις προτεινόμενες δραστηριότητες
και τεχνικές) αλλά και έμμεσα (με τον τρόπο οργάνωσης του υλικού, την επιλογή των
θεμάτων, τα κείμενα, τις οδηγίες στο βιβλίο του δασκάλου κλπ.) για τις προτιμήσεις
τους στο ζήτημα των στρατηγικών, οι οποίες έχουν προφανώς ενδεικτικό και
καθοδηγητικό χαρακτήρα. Οι κυριότερες από τις στρατηγικές που προτείνονται στη
σειρά των εγχειριδίων «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» είναι οι ακόλουθες:
- Η εκμετάλλευση της εικόνας για κατανόηση κειμένου ή για παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου (π.χ. ΒΜ,Α: 18-19 & 62-63, ΒΜ,Γ: 62-64)
- Παραγωγή κειμένου με βάση σειρά εικόνων που δίδονται στους μαθητές (π.χ.
ΒΜ,Α: 33 & 96, ΒΜ,Β: 16)
- Ο συνδυασμός σειράς ερωτήσεων με αντίστοιχες απαντήσεις, στο πλαίσιο
συγκεκριμένων περιστάσεων επικοινωνίας (π.χ. ΒΜ,Γ: 7,12 & 69)
- Η χρήση παιχνιδιών για την εκμάθηση γλωσσικών στοιχείων και κυρίως λέξεων
(π.χ. ΒΜ,Α: 24-25, ΒΜ,Γ: 10 &16)
- Παραγωγή νέου κειμένου με βάση κείμενο/υπόδειγμα που δίδεται στους
μαθητές (π.χ. ΒΜ,Γ: 23-24)
- Η χρήση της δραματοποίησης (π.χ. ΒΜ,Α: 104-105)
-Δημιουργία λεξικών πεδίων με βάση κοινό σημασιολογικό χαρακτηριστικό (π.χ.
ΒΜ,Γ: 17)
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- Άσκηση στην κατανόηση, τη λειτουργία και τη σύνταξη χρηστικών κειμένων,
όπως είναι οι μικρές αγγελίες, οι προσκλήσεις, οι επιστολές κλπ. (π.χ. ΒΜ,Α: 61,
ΒΜ,Γ: 23)
- Άσκηση στη διεκπεραίωση συνήθων συναλλαγών (π.χ. ΒΜ,Β: 52-52 & 57-58)
- Ένταξη κατάλληλων λέξεων σε δεδομένο γλωσσικό περιβάλλον (π.χ. ΒΜ,Β: 18)
- Ομαδοποίηση λέξεων με βάση το χαρακτηριστικό ‘θεματικός κύκλος’ (π.χ.
ΒΜ,Β: 70-71)
- Παραγωγή λόγου (προφορικού ή γραπτού) βάσει σχεδίων, πινάκων,
διαγραμμάτων ή συμβόλων (π.χ. ΒΜ,Β: 10-13 & 16, ΒΜ,Γ: 47)
- Εκμάθηση λέξεων με συνδυασμό σημασίας και οπτικού ερεθίσματος (π.χ.
ΒΜ,Α: 28, 30-31 & 36-37)
- Συνδυασμός λέξεων ενός κειμένου με αντίστοιχες χειρονομίες ή ενέργειες που
αυτές δηλώνουν (ΒΜ,Α: 17)
-Σύνδεση χαρακτηριστικών λέξεων ή εκφράσεων με περιστάσεις επικοινωνίας
στις οποίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως, όπως: συγνώμη, συγχαρητήρια, χάρηκα
πολύ κλπ. (π.χ. ΒΜ,Α: 47-49, ΒΜ,Γ: 46 &74)
- Κατανόηση της σημασίας ορισμένων ιδιωτισμών και άσκηση για σωστή χρήση
τους στον λόγο (π.χ. ΒΜ,Γ: 63 &77)
- Άσκηση στην κατανόηση της σχέσης υπώνυμο – υπερώνυμο μέσω της χρήσης
αντίστοιχων πινάκων σε συνδυασμό με την παραγωγή επικοινωνιακού λόγου (π.χ.
ΒΜ,Γ: 67)
- Άσκηση στη γλωσσική διατύπωση και περιγραφή συναισθημάτων (π.χ. ΒΜ,Α:
30-31)
- Εξοικείωση με βασικούς μηχανισμούς παραγωγής λέξεων (π.χ. ΒΜ,Β: 56)
- Σύνδεση της γλώσσας με κοινωνικά γεγονότα, αντιλήψεις, αξίες και νοοτροπίες
(ΒΜ,Γ: 85-92).
Πέρα από τις στρατηγικές διδασκαλίας που υπάρχουν στο Βιβλίο του Μαθητή,
προτείνεται επίσης, κατά διδακτική ενότητα, και μια σειρά ενδεικτικών στρατηγικών
για το διδάσκοντα στο Βιβλίο του Δασκάλου. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό
απόσπασμα από το Βιβλίο του Δασκάλου που αναφέρεται στην ενότητα 16 του
εγχειριδίου του Α΄ επιπέδου με τίτλο «Όλοι δουλεύουν…η δουλειά είναι χαρά»:
(α) «Τι δουλειά κάνεις;»:
-Οι μαθητές, παρατηρούν τις εικόνες του βιβλίου και κάνουν συζήτηση για τα
διάφορα επαγγέλματα που αναφέρονται σ’ αυτές.
-Ο δάσκαλος καθοδηγεί τη συζήτηση κατά τρόπο ώστε οι μαθητές να
επισημαίνουν την ιδιαιτερότητα του κάθε επαγγέλματος, τις ειδικές γνώσεις ή
δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο που ασκεί το επάγγελμα αυτό, καθώς και
την ιδιαίτερη προσφορά του στους υπόλοιπους ανθρώπους.
-Στη συνέχεια αναφέρονται και σε άλλα επαγγέλματα που οι ίδιοι γνωρίζουν,
κάνουν λόγο για τα επαγγέλματα των γονέων τους και, τέλος, συζητούν γενικά για
την αναγκαιότητα της εργασίας.
-Εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις για την εργασία, δηλώνουν το
επάγγελμα που οι ίδιοι θέλουν να ακολουθήσουν και εξηγούν τους λόγους της
προτίμησής τους.
(β) «Ο καθένας στη δουλειά του»:
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-Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες του βιβλίου και, ύστερα από συζήτηση,
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στην άσκηση κάθε επαγγέλματος είναι απαραίτητη
η χρήση ορισμένων μέσων ή εργαλείων.
-Επεκτείνουν τη σχετική συζήτηση και σε άλλα επαγγέλματα που γνωρίζουν οι
ίδιοι και αναφέρουν, για κάθε περίπτωση, τα μέσα ή τα εργαλεία που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.
-Ασκούνται στο να συνδυάζουν τα διάφορα προϊόντα της εργασίας με τον
ειδικό ή τον επαγγελματία που τα παράγει.
-Κατακτούν δημιουργικά ένα βασικό λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο της
εργασίας και τα επαγγέλματα.
-Τέλος, μπορούν να παίξουν στην τάξη, διάφορα παιχνίδια όπου θα υποδύονται
ρόλους που σχετίζονται με διάφορα επαγγέλματα (π.χ. πωλητής – πελάτης, γιατρός –
ασθενής, κλπ) και θα κάνουν αντίστοιχους διαλόγους για να κατακτήσουν
αποτελεσματικότερα το λεξιλόγιο και τις αντίστοιχες γλωσσικές δομές. Θα
μπορούσαν ακόμη να παίξουν ανά ζεύγη και παιχνίδια, όπως το εξής: ο ένας μαθητής
να αναφέρει ένα αντικείμενο ή προϊόν και ο άλλος να λέει τον επαγγελματία που το
παράγει ή το πουλά (π.χ. –εφημερίδα, -εφημεριδοπώλης ή περιπτεράς) (ΒΜ,Α: 3031).
Επίλογος
Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι οι στρατηγικές τις οποίες έχουμε αναφέρει,
καλύπτουν ένα μέρος του σχετικού φάσματος και είναι απλώς ενδεικτικές του εύρους
και των δυνατοτήτων τις οποίες έχει στη διάθεσή του ο διδάσκων. Πολλές επίσης από
αυτές είναι δυνατόν να υλοποιούνται με ποικίλους τρόπους ή ακόμη και να
διαπλέκονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όλα εξαρτώνται από το συγκεκριμένο
μαθητικό κοινό που έχουμε κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε αλλά, ταυτόχρονα, από
την εφευρετικότητα, την εργατικότητα και την προθυμία του διδάσκοντος. Σε κάθε
όμως περίπτωση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο απώτερος στόχος των
συγκεκριμένων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης της γλώσσας είναι πάντοτε η
βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών μας.
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Περίληψη
Το άρθρο εξετάζει τη χρηστικότητα του Ευρωπαϊκού Φακέλου Γλωσσομάθειας για
Άτομα
με
Μερική
ή
Ολική
Απώλεια
Όρασης
(ELPBVI
http://elpforblind.eu/tellmehow/). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δομή, η
οργάνωση, η χρήση και η αποτελεσματική εφαρμογή του ELPBVI με έμφαση στις
γλωσσικές ανάγκες του κοινού-στόχου. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η συνοπτική
παρουσίαση των μαθησιακών δυσκολιών που ένα άτομο με μερική ή ολική απώλεια
όρασης αντιμετωπίζει στην καθημερινή του πραγματικότητα μέσα σε μια γλωσσική
τάξη, όταν δηλαδή μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Εν τέλει ο συγκεκριμένος ΕΦΓ
παρουσιάζεται σε σχέση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
που καθορίζει το γενικό πλαίσιο των γλωσσικών φακέλων.
Abstract
Τhe present paper examines the use of the European Language Portfolio for the Blind
and the Visually Impaired (ELPBVI http://elpforblind.eu/tellmehow/). More
specifically, the paper discusses the structure, the organization, the use and the
effective implementation of the ELPBVI with emphasis on the language needs of the
target-audience. Additionally, the paper briefly presents the main difficulties
encountered by a blind or visually impaired learner in a foreign language classroom.
Finally, the ELPBVI is presented in relation to the Common European Framework of
Reference for Languages which defines the general framework of the language
portfolios.
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Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας
Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πραγματική, de
facto ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής ικανότητας και επίγνωσης
των πολιτών της με σκοπό την προώθηση της πολιτότητας, της κινητικότητας και της
εμπέδωσης των αρχών της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Ειδικά για την ενίσχυσητης πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας, έχουν συσταθεί
φορείς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα καθ΄ύλη αρμόδια τμήματά του (όπως
το Τμήμα Γλωσσικής Πολιτικής και ο φορέας «Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων
Γλωσσών») που θέτουν ως καταστατικό τους στόχο την ενεργή προώθηση μιας
πανευρωπαϊκής γλωσσικοπολιτισμικής ταυτότητας.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία, όπως ο
Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας (εφεξής ΕΦΓ) ο οποίος προωθήθηκε σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών (2001) ως εργαλείο
υποστήριξης για την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα και την αυτονομία του
μαθητή. Το ίδιο έτος εκδόθηκε ένα άλλο κεφαλαιώδες έργο για τη γλωσσική
εκπαίδευση στην Ε.Ε., το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(ΚΕΠΑ), το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των εργαλείων
γλωσσικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ, «[η] πολυγλωσσική και
πολυπολιτισμική ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα να χρησιμοποιούμε γλώσσες
για επικοινωνιακούς σκοπούς και να παίρνουμε μέρος σε διαπολιτισμικές
συναλλαγές, κατά τις οποίες ένα άτομο, με την ιδιότητα του κοινωνικού παράγοντα,
επιδεικνύει επάρκεια διαφόρων βαθμών σε αρκετές γλώσσες και εμπειρία αρκετών
πολιτισμών. Αυτό δε θεωρείται ως υπερίσχυση ή αντιπαράθεση διαφορετικών
ικανοτήτων αλλά, μάλλον, ως ύπαρξη μιας σύνθετης ή ακόμη και πολυσύνθετης
ικανότητας την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί ο χρήστης» (ΚΕΠΑ, 2008:243).
Αυτήν τη συγκεκριμένη σύνθετη και εγκάρσια ικανότητα, καθώς διέπει τη γλώσσα,
τον πολιτισμό και τη γενική επικοινωνία, καλούνται να προωθήσουν και να
καταγράψουν εργαλεία όπως ο ΕΦΓ.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΦΓ συνιστά ένα εργαλείο γλωσσικής εκμάθησης και
καταγραφής που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου
της Ευρώπης (Στρασβούργο 1998-2000) και είναι ένα έγγραφο με το οποίο ο χρήστης
της γλώσσας (ο ιδιοκτήτης του φακέλου) μπορεί να περιγράψει τη γλωσσική του
εκμάθηση και διάφορες σχετικές μ’αυτή εμπειρίες (Kostopoulou, 2009). Ο ΕΦΓ
προωθήθηκε συστηματικά από το 2001, από τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους
Γλωσσών, και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα γνώρισε σημαντική διάχυση η
οποία συνετέλεσε στην προώθηση των στόχων δημιουργίας του. Παράλληλα, στο
πλαίσιο της αξιολόγησης, ο ΕΦΓ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές
μορφές αξιολόγησης, ειδικά στο πλαίσιο της επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας
(Brown and Abeywickrama, 2010) καθώς αποτελεί «μια ουσιώδη συλλογή του
έργου των μαθητών που παρουσιάζει ….τις προσπάθειες, την πρόοδο, και τα
επιτεύγματά τους σε συγκεκριμένες γλωσσικές περιοχές» (Genesee and Upshur,
1996: 99).
Από μια τελολογική άποψη, ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας στοχεύει στο :
• Nα προωθήσει τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα, την
ανεκτικότητα και την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας, την εκπαίδευση για τη
δημοκρατική πολιτότητα
•

Nα δώσει κίνητρα στους μαθητές για να επεκτείνουν και να
διαφοροποιήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες (παιδαγωγική λειτουργία)
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•

Nα τους βοηθήσει να καταγράψουν τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές
ικανότητες που απέκτησαν (λειτουργία καταγραφής).

Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας για Άτομα με Μερική ή Ολική
Απώλεια Όρασης: Οι αρχές της δημιουργίας του
Με βάση τους στόχους αυτούς και τη γενική λειτουργία του ΕΦΓ αναπτύχθηκε ένας
ειδικός φάκελος που απευθύνεται στο ειδικό κοινό των ατόμων με προβλήματα
όρασης. Τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν ιδιαίτερα να επωφεληθούν από τη
γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, καθώς κάτι τέτοιο αυξάνει τις επαγγελματικές
ευκαιρίες και ενισχύει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία των βλεπόντων. Είναι
σαφές, λοιπόν, πως η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι ένα πολύ σημαντικό
μάθημα στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης για τους μαθητές με απώλεια όρασης.
Ο ειδικός αυτός φάκελος ονομάζεται Eυρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας για
Άτομα με Μερική ή Ολική Απώλεια Όρασης (European Language Portfolio for the
Blind and the Visually Impaired- εφεξής ELPBVI) και σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και
οργανώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Socrates-Lingua (αριθμός 225869-CP1-2005-1-BG-LINGUA-L2). Tο πρόγραμμα είχε στόχο την ανάπτυξη ενός ειδικού
ΕΦΓ σύμφωνα με (α) τις αρχές που αναφέρονται στο ΚΕΠΑ, (β) τις βέλτιστες
πρακτικές από υφιστάμενα και πιστοποιημένα μοντέλα ΕΦΓ (π.χ. με βάση τα μοντέλα
της Πορτογαλίας- Μοντέλο για μαθητές ηλικίας 10-15, της Τσεχίας- Μοντέλο για
μαθητές μέχρι 11 ετών κ.ά.) και (γ) τις ανάγκες του κοινού-στόχος. Επισημαίνεται
πως αυτός είναι ο μόνος ΕΦΓ για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και ο μόνος πιστοποιημένος από το Συμβούλιο της Ευρώπης
(Πιστοποιημένο μοντέλο Αρ. 108.2010).
Ο ELPBVI αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Socrates Lingua από τη σύμπραξη των
παρακάτω χωρών:
◦ Βουλγαρίας - Euroinform Ltd. και National Association of Blind
Enterpreneurs
◦

Ελλάδας – Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος – πλέον KEAT (Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών)

◦

Γερμανίας - International Language Network (ICC)

◦

Αυστρίας- BFI Steiermark

◦

Ηνωμένου Βασιλείου - Language Training London

Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού του ELPBVI αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
• Ενίσχυση του μαθησιακού κινήτρου για την ανάπτυξη των γλωσσικών
δεξιοτήτων,
•

καλλιέργεια της αναστοχαστικής ικανότητας των ατόμων με
προβλήματα όρασης σε σχέση με τους στόχους και την πρόοδό τους
στη γλωσσική εκμάθηση,

•

ανάπτυξη της ικανότητας ανεξάρτητης μάθησης,

•

διαχείριση των μαθησιακών τους αναγκών με ένα ενιαίο και συνολικό
τρόπο με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων και προσαρμοσμένων
περιγραφητών και εισαγωγή ενιαία αναγνωρισμένων κριτηρίων για τη
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διασφάλιση της διαφάνειας και της συνεκτικότητας στη γλωσσική
εκμάθηση.
Με βάση τις αρχές αυτές είναι εφικτή η συγκεκριμενοποίηση ενός Φακέλου
Γλωσσομάθειας για άτομα με απώλεια όρασης. Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της
ανάπτυξης των ΕΦΓ σε σχέση με τους περιγραφητές του ΚΕΠΑ είναι ότι τα στοιχεία
του ΕΦΓ μπορούν να γίνουν αντιληπτά, να εφαρμοστούν και να ερμηνευθούν από τον
καθένα σε οποιαδήποτε χώρα και γλώσσα της Ευρώπης ή και αλλού.
Σταδιοποίηση ανάπτυξης του ΕΦΓ για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης:
Ανάλυση αναγκών και κοινά στοιχεία με τον ΕΦΓ
Για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του ΕLPBVI ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη
διαδικασία με διακριτά στάδια και πρωταρχικό σκοπό τη συμπερίληψη των
αναγκαίων ειδικών παραμέτρων για την ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινούστόχος. Το πρώτο στάδιο αφορά τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας για τη χρήση των
γλωσσικών δεξιοτήτων από άτομα με απώλεια όρασης. Στόχος της έρευνας αυτής
υπήρξε η
ανάπτυξη ειδικών περιγραφητών
με βάση τους υφιστάμενους
περιγραφητές του ΚΕΠΑ (2008:57-59). Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στις
ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν το πώς τα τυφλά άτομα χρησιμοποιούν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες: Οι ερωτηθέντες διατύπωσαν σχόλια και πρόσθεσαν
σχετικές δεξιότητες. Η ανατροφοδότηση δόθηκε για όλες τις δεξιότητες με βάση τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων και ακολούθησε καταγραφή των «Όρων και
Περιορισμών» με στόχο την περιγραφή του τύπου τους (εξωτερικοί, φυσικοί,
κοινωνικοί κ.ά.) για τη συμπερίληψή τους στη διαμόρφωση των γλωσσικών
περιγραφητών για το ειδικό κοινό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε
τρεις χώρες, στην Ελλάδα, Αυστρία και Βουλγαρία, και έγιναν τροποποιήσεις με
βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών.
Στο πλαίσιο της ως τώρα συζήτησης είναι σαφές πως για το σχεδιασμό και την
οργάνωση του ΕLPBVI, υιοθετήθηκαν η φιλοσοφία και δομή του ΕΦΓ και του
ΚΕΠΑ ενώ έγιναν προσαρμογές και αλλαγές σε σχέση με το κοινό-στόχος.
Σημειώνεται πως η λογική αυτή της αξιοποίησης υφιστάμενων εργαλείων και
μοντέλων, σκοπό έχει τη συνέχεια της συνολικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τομείς ενδιαφέροντος καθώς και τη διαδικασία τυποποίησης του
φακέλου ως εγκεκριμένου από το Συμβούλιο της Ευρώπης ηλεκτρονικού φακέλου
γλωσσομάθειας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σχηματικά τα κοινά
στοιχεία του ELPBVI με τον ΕΦΓ:
Πίνακας 1: Ο ΕΦΓ για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης (ELPBVI) σε σχέση με τον ΕΦΓ:
Κοινή Δομή -Λειτουργίες
Γλωσσικό Διαβατήριο
Βιογραφικό Γλωσσομάθειας
Ντοσιέ
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-Καταγραφή επίδοσης
-Η εμπειρία : γλωσσική
-Σφαιρική Κλίμακα
και διαπολιτισμική
-Πλέγμα αυτοαξιολόγησης με -Διαπολιτισμικές εμπειρίες
περιγραφητές σε κάθε
και επαφές/συναντήσεις
δεξιότητα και σε κάθε επίπεδο -Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες
(π.χ. μπορώ να…)
(ΠΑΝΤΑ σε σχέση με το
Σε τυπικό και άτυπο περιβάλλον
κοινό-στόχος)

-

Αποδεικτικά επίδοσης

-

Δηλώσεις που
αποδεικνύουν την
εμπειρία

-

Γλωσσική εφημερίδα

Πέρα από τα βασικά αυτά δομικά στοιχεία του ELPBVI, διατηρήθηκε τροποποιημένο
για τις ανάγκες του κοινού-στόχος και το υποστηρικτικό υλικό του ΕΦΓ, δηλαδή ο
Oδηγός για το Χρήστη και ο Οδηγός για το Δάσκαλο. Ο μεν πρώτος περιλαμβάνει
μια εισαγωγή στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και επεξηγηματικά σχόλια για
τη χρήση των 3 τμημάτων του γλωσσικού φακέλου. Ο Οδηγός για το Δάσκαλο
παρουσιάζει το στόχο του ΕΦΓ, μια πολύ συνοπτική περίληψη της δομής του, καθώς
επίσης και οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης με βάση το ΕΦΓ.
H διαπολιτισμική διάσταση του ELPBVI: To Βιογραφικό Γλωσσομάθειας ως
διαπολιτισμικό εργαλείο
Σ’αυτό το σημείο θα συζητηθεί η αξιοποίηση του φακέλου ως εργαλείου ανάπτυξης
της διαπολιτισμικής επίγνωσης και ικανότητας. Το Βιογραφικό Γλωσσομάθειας είναι
το τμήμα του ELPBVI που δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της διαπολιτισμικής
εμπειρίας. Συγκεκριμένα, το Βιογραφικό χρησιμοποιείται για την καταγραφή:
• της γλωσσικής ή διαπολιτισμικής εμπειρίας μέσω τυπικής ή άτυπης
εκπαίδευσης (π.χ. ανταλλαγές νέων , συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
δια βίου εκπαίδευσης, πρωτοβουλίες νέων, συμμετοχή σε προγράμματα
ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας κλπ. )
•

της διαπολιτισμικής εμπειρίας μέσω επαφών ή συναντήσεων στη χώρα όπου
μιλιέται η γλώσσα στόχος (π.χ. ταξίδια, σεμινάρια, συνέδρια, σύντομη
διαμονή για εργασιακούς, προσωπικούς ή άλλους λόγους)

•

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε τυπικό ή άτυπο περιβάλλον
όπου μιλιέται η γλώσσα-στόχος (π.χ. άτομα στην οικογένεια από τα οποία
μιλιέται η γλώσσα-στόχος, επαγγελματική συνεργασία με άτομα που μιλούν
τη γλώσσα στόχο, κλπ.).

Σε σχέση ειδικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα, έμφαση πρέπει να δοθεί στην
ιδιαιτερότητα του κοινού-στόχος σε σχέση με τη διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς
το κοινό των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης δεν έχει κοινές πολιτισμικές
προσλαμβάνουσες με τους βλέποντες. Η δυσκολία αυτή στην καλλιέργεια της
διαπολιτισμικής συνείδησης και ικανότητας, που είναι σημαντικά στοιχεία στην
απόκτηση μιας ξένης γλώσσας, οφείλεται: (α) στις μειωμένες ευκαιρίες για
κινητικότητα και διαπολιτισμικές επαφές, (β) στα προβλήματα όρασης που
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εμποδίζουν την πρόσληψη πολιτισμικών εικόνων και συμβόλων, (γ) στο γεγονός ότι
η αφήγηση και η περιγραφή αποτελούν τις κύριες προσλαμβάνουσες του
πολιτισμικού βιώματος για τα άτομα αυτά, (δ) στο ότι η πολιτισμική ετερότητα
υπάρχει μόνο μέσω της γλώσσας, και (ε) στο ότι τα κοινά προβλήματα όρασης
απαλείφουν την έννοια της ετερότητας.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να δίνεται έμφαση στην καταγραφή μέσω
αναλυτικών περιγραφών και άλλων εναλλακτικών μέσων (π.χ. ακουστικών
ερεθισμάτων) των πολιτισμικών μεταβλητών και ιδιαιτεροτήτων προκειμένου να
μπορέσει να ενταχθεί η νέα και διαφορετική γλωσσικοπολιτισμική πραγματικότητα
στην κοσμοθέαση του μη βλέποντα χρήστη της γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό κάθε
εμπειρία μετρά και καταγράφεται, ακόμα και αν δεν αφορά τυπικές περιστάσεις
διαπολιτισμικής επικοινωνίας (π.χ. ταξίδια, συναντήσεις, μη-τυπική εκπαίδευση).
Ο χρήστης καλείται, λοιπόν, να μιλήσει (α) για τη μορφή της διαπολιτισμικής του
εμπειρίας: να περιγράψει την εμπειρία του-τι πραγματικά συνέβη και (β) για το πώς
επηρέασε η διαπολιτισμική του εμπειρία τον τρόπο που τώρα αλληλεπιδρά με τα
άτομα αυτής της κουλτούρας-στόχου.
Εικόνα 1: Ο νεαρός με ολική απώλεια όρασης δεν αντιλαμβάνεται την πολιτισμική διαφοροποίηση.

H γλωσσική διάσταση του ELPBVI: Ο Φάκελος ως γλωσσικό εργαλείο
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του φακέλου έγκειται στην ειδική υποστήριξη για το
κοινό-στόχος με συμβατή μορφή και έκδοση ώστε τα συστατικά του μέρη να είναι
προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης. Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού
ELPBVI συνυπολογίστηκαν οι περιορισμοί στις προσληπτικές και παραγωγικές
δεξιότητες των ατόμων με απώλεια όρασης και συνεπώς η συνολική καταγραφή της
γλωσσικής επίδοσης στην ολική συνεκτίμηση της επίδοσης σε κάθε δεξιότητα (για
παράδειγμα είθισται να εξετάζονται τα άτομα με προβλήματα όρασης μόνο
προφορικά οπότε έτσι «αποσιωπάται» η πραγματική τους επίδοση στην παραγωγή
γραπτού λόγου). Γενικά στην Ευρώπη η ανατροφοδότηση και οι ερωτήσεις για τις
γλώσσες που χρησιμοποιούμε και για τις γλώσσες για ειδικούς σκοπούς σπάνια
απαντώνται σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή σπάνια υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό σύστημα
καταγραφής της γλωσσικής επίδοσης καθώς χρησιμοποιούμε τα κοινά ευρωπαϊκά
εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι γενικής ισχύος αλλά χρειάζονται εξειδίκευση σε
σχέση με κάθε κοινό-στόχος και με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας (βλ.
Broeder et al., 2007: 24).
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Σε σχέση με τις ειδικές γλωσσικές προδιαγραφές του ELPBVI, υπήρξε πρόνοια για
τις ειδικές συνθήκες που διέπουν συνολικά τη μάθηση των ατόμων με απώλεια
όρασης (π.χ. ειδική επιμέλεια της γλώσσας του ELPBVI). Η γλωσσική οργάνωση του
φακέλου βασίστηκε στην ακόλουθη διαδικασία με βάση το ΚΕΠΑ και τις ειδικές
αρχές που διέπουν τη γλωσσομάθεια του κοινού-στόχος:
1. Αναγνώριση και υιοθέτηση υφιστάμενων περιγραφητών του ΚΕΠΑ που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τροποποίηση
2. τροποποίηση των υφιστάμενων περιγραφητών με σκοπό την ανταπόκριση στο
ειδικό κοινό
3. δημιουργία νέων περιγραφητών με βάση τις ανάγκες του κοινού-στόχος
4.

αναγνώριση των ειδικών γλωσσικών καταστάσεων χρήσης της γλώσσας:
Αλλαγή μέσου/τρόπου: η κατανόηση γραπτού λόγου γίνεται κατανόηση
προφορικού λόγου με τη χρήση αναγνώστη οθόνης

5.

σχεδιασμός με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες και περιορισμούς:
περιβαλλοντικούς, μηχανικούς, τεχνικούς, προσωπικούς, π.χ. που εγείρονται
από τις περιστάσεις, όπως το θορυβώδες περιβάλλον, η συνδιαλλαγή
παραπάνω από δύο συνομιλητών

6. επιδράσεις που η φύση του προβλήματος της όρασης μπορεί να ασκεί στη
γλωσσική επίδοση του μη βλέποντος, όπως, για παράδειγμα, η ταχύτητα: Η
χρήση μιας υποστηρικτικής συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή
επεξεργασία του λόγου λόγω των εγγενών περιορισμών της συσκευής ή της
απειρίας του χρήστη.
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα τροποποιημένου περιγραφητή στο επίπεδο
Β2:
◦

B2 Aνεξάρτητος χρήστης:

B2 Ανεξάρτητος Χρήστης : Μπορώ να διαβάσω ένα μεσαίου μεγέθους άρθρο ή
μια αναφορά σε ένα θέμα τρέχοντος ενδιαφέροντος που οι συγγραφείς έγραψαν
υιοθετώντας μια συγκεκριμένη στάση. Μπορώ να κατανοήσω ένα μεσαίου
μεγέθους απόσπασμα από τη σύγχρονη πεζογραφία πάντα με την προϋπόθεση πως
μου παρέχονται σε προσβάσιμη μορφή μέσω απτικών (π.χ. Braille) ή ακουστικών
(π.χ. αναγνώστης κειμένων) υποστηρικτικών τεχνολογιών.
(Από την κλίμακα αυτοαξιολόγησης όπως προσαρμόστηκε για τον ELPBVI)
Σε επίπεδο δομικής οργάνωσης, το Γλωσσικό Διαβατήριο χρησιμοποιείται ειδικά για
την καταγραφή της γλωσσομάθειας των χρηστών και για άλλη μια φορά ειδική μνεία
γίνεται στο γλωσσικό προφίλ των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης και
διευκρινίζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους συγκεκριμένους
χρήστες σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες της γλώσσας. Ο χρήστης
εξοικειώνεται άμεσα, με την είσοδό του στο ηλεκτρονικό σύστημα, για τη γλώσσα
και τις δεξιότητες, για το πώς μπορεί να καταγράψει την εμπειρία του στις ξένες
γλώσσες που χρησιμοποιεί και γενικά για το ποιες συνθήκες διέπουν τη γλωσσική
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εκμάθηση. Σε συνδυασμό με τη συνεργασία με το διδάσκοντα, ο ELPBVI αποτελεί
ένα πολύτιμο γλωσσικό εργαλείο.
Η χρήση του ELPBVI: Πλεονεκτήματα και συμπεράσματα
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που αφορούν τη χρήση του φακέλου ELPBVI
συνοψίζονται ως εξής: (α) είναι o ιδανικός και ίσως ο μοναδικός τρόπος απεύθυνσης
σε άτομα με απώλεια όρασης τα οποία χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
στην εκπαίδευσή τους, (β) είναι προσβάσιμος ηλεκτρονικά, σε διαφορετικές
γλωσσικές εκδοχές, διαθέσιμος δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και (γ) είναι
συμβατός με τον αναγνώστη οθόνης ενώ το Διαβατήριο μπορεί να εκτυπωθεί και σε
μορφή Braille.
Ο ELPBVI διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο www.elpforblind.eu
και είναι προσβάσιμος από κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του φακέλου οργανώθηκαν με στόχο να μπορεί ένας
χρήστης με πρόβλημα όρασης να αξιολογήσει τις γλωσσικές του δεξιότητες, να
συμπληρώσει, να αποθηκεύσει, να συντάξει τα έγγραφα του ΕΦΓ, όπως επίσης και να
συλλέξει σε ηλεκτρονικούς φακέλους τις αποδείξεις των γλωσσικών του
επιτευγμάτων. Ένα άλλο πλεονέκτημα του φακέλου έγκειται στο ότι διατίθεται σε
τέσσερις γλωσσικές εκδοχές: αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και βουλγάρικα, ενώ
σχεδιάζεται και η ιταλική του μετάφραση/προσαρμογή (στο πλαίσιο του νέου
προγράμματος διάχυσης του φακέλου με τίτλο: ELPBVI + Tell me How! Dissemination of the European Language Portfolio for the Blind and Visually
Impaired).
Συνολικά, τα θετικά στοιχεία του φακέλου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
έκδοσής του, είναι τα ακόλουθα: (α) δυνατότητα εγγραφής και πρόσβασης στη χρήση
του φακέλου από οποιονδήποτε χρήστη (ακόμα και από χρήστες που δεν έχουν
πρόβλημα όρασης αλλά ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με το φάκελο), (β) εναλλαγή
γλωσσών από τον ίδιο χρήστη, (γ) αλλαγή φόντου και γραμματοσειράς, (δ) εξαγωγή
του Φακέλου, συνολικά ή σε μέρη, με διαφορετικές μορφές, (ε) εκτύπωση του
Φακέλου, συνολικά ή σε μέρη, και σε μορφή Braille, (στ) αποστολή με e-mail από
την ηλεκτρονική εφαρμογή του, (ζ) επίγνωση του επιπέδου γλωσσομάθειας και
γλωσσικής επίδοσης, (η) προσωπική στοχοθεσία για τη μάθηση, (θ) συντονισμός των
προσπαθειών τους για την επίτευξη των στόχων τους, (ι) διαφάνεια των πληροφοριών
σχετικά με τις γλωσσικές τους δεξιότητες για ενίσχυση της απασχόλησης και της
κινητικότητάς τους, (ια) ηλεκτρονική πρόσβαση.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την εφαρμογή του στη διδακτική διαδικασία, ο
φάκελος διευκολύνει τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας σε κοινά
αναγνωρισμένα επίπεδα. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τους σχεδιαστές
Αναλυτικών Προγραμμάτων, τους συγγραφείς διδακτικών εγχειριδίων και τους
καθηγητές γλωσσικών μαθημάτων. Αναφορικά με τους τελευταίους, συγκεκριμένα,
τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους,
να εποπτεύσουν και να αξιολογήσουν τους μαθητές αλλά και να λάβουν
ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Επίσης, ο ELPBVI
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αφού
θα τους βοηθήσει στην αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των ατόμων με
απώλεια όρασης και στη σωστή καθοδήγησή τους για τη συμμετοχή τους σε
εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Τέλος, ο ELPBVI μπορεί να βοηθήσει τους
εργοδότες στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των ατόμων με απώλεια όρασης με
στόχο την πρόσληψή τους.

449

Στο πλαίσιο αυτής της συνοπτικής συζήτησης επιχειρήθηκε η παρουσίαση του
φακέλου ELPBVI από μια συνολική θεώρηση. Η χρησιμότητα και χρηστικότητά του
είναι θέματα που κρίνονται επί του πρακτέου, με βάσητο ίδιο το κοινό στο οποίο
απευθύνεται ο φάκελος. Αντί τελικού συμπεράσματος αξίζει να παραθέσουμε την
παρακάτω άποψη που από κοινού εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005:
«Kατά τη γνώμη μας δεν υπάρχουν συγκεκριμένα παιδιά που θα έπρεπε να μην
έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Μια αναπηρία όπως η
απώλεια όρασης δεν είναι λόγος τροποποίησης του ΑΠ και αποκλεισμού από την
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Η άρνηση αυτής της δυνατότητας συνεπάγεται την
άρνηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής εμπειρίας που βρίσκεται πέρα από κάθε φυσική ή
τεχνητή κινητικότητα. Η εκμάθηση γλωσσών είναι μια δια βίου δραστηριότητα και
στη σχολική εκπαίδευση έχουμε την ευθύνη να εμπλέκουμε όλα τα παιδιά σ’αυτήν.
Επίσης έχουμε το καθήκον να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στην εκμάθηση ξένων
γλωσσών και να μην επιτρέπουμε την εφαρμογή μιας άδικης διάκρισης που μπορεί
να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του αποκλεισμού» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2005).
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Περίληψη
Η
παρούσα ανακοίνωση συζητά τη δημιουργία και τη λειτουργία του
διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού «Diversonopoly». Πιο συγκεκριμένα
εξετάζεται η μεθοδολογία, η δομή και η πρακτική χρήση του παιχνιδιού, καθώς και οι
ειδικότερες παράμετροι του σχεδιασμού του. Έμφαση δίνεται στη λειτουργία του
παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου που «σπάει τον πάγο» σε μια διαπολιτισμική
τάξη και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Υπό αυτήν την
έννοια η παρούσα συζήτηση επικεντρώνεται στο στόχο του παιχνιδιού να
λειτουργήσει ως μέσο καλλιέργειας μιας εγκάρσιας ικανότητας που αφορά τη
γλώσσα, την επικοινωνία και τη διαπολιτισμική επίγνωση.
Abstract
The present paper discusses the creation and function of the intercultural board game
“Diversonopoly”. More specifically the procedural approach and the practical use of
the game are discussed within this paper, while the objectives and the specifications
of the game are equally presented. Emphasis is placed on the function of the game as
an “ice-breaking” tool in the SL/FL classroom. In this manner the paper examines
how the “Diversonopoly” game aims to facilitate the development of a transversal
ability which touches upon language, communicative and mainly intercultural skills.
Η διαπολιτισμική ικανότητα ως κύριος στόχος
H Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη δόμηση μιας
πανευρωπαϊκής γλωσσικής και διαπολιτισμικής συνείδησης, αποδίδει μέγιστη
σημασία στο διαπολιτισμικό διάλογο. Ο τελευταίος αποτελεί, ως συναλλαγή και
διαμεσολάβηση, ένα από τα ισχυρότερα μέσα συγκρότησης της ευρωπαϊκότητας
μέσω της όσμωσης των Ευρωπαίων πολιτών α. μεταξύ τους και β. με το μεγάλο
πλήθος των μεταναστών από τρίτες χώρες. Η ευόδωση, μάλιστα, του διαπολιτισμικού
διαλόγου σηματοδοτεί και την ουσιαστική ‘διαπολιτισμική κινητικότητα’ των ατόμων
άσχετα με την γεωγραφική ή φυσική τους εγγύτητα (Glaser, Guilherme, Mendez
Carcia και Μughan, 2007:43).
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φείδεται ποτέ προσπαθειών και
χρηματοδοτήσεων με σκοπό την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης και
συνείδησης, ενώ, ως γνωστό, το έτος 2008 υπήρξε το Ευρωπαϊκό Έτος για το
Διαπολιτισμικό Διάλογο. Ενώσω όλα αυτά ανάγονται σε προγραμματικούς στόχους,
στο επίπεδο της γλωσσικής τάξης και στη «μικροδομή» της γλωσσικής εκπαίδευσης,
ως καθ’αυτό μέσα για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής ταυτότητας, οι διδάσκοντες
βρίσκονται συχνά άοπλοι. Το θέμα λοιπόν, που δεν αντιμετωπίζεται ολιστικά στην
πράξη και για το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα συνολική μεθοδολογία είναι η
έννοια της «ποικιλότητας» (diversity) στις γλωσσικές τάξεις με εξαιρετική
ανομοιογένεια ή μάλλον ποικιλομορφία σε σχέση με τις πολιτισμικές καταβολές των
συμμετεχόντων. Συχνά η ποικιλομορφία, ενώ ιδανικά είναι πηγή διαπολιτισμικής
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συνάντησης, αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση του ‘άλλου’, καθώς δεν υπάρχει
χρόνος, μέθοδος και άρα τρόπος υπαγωγής των περιπτώσεων σε ένα συνολικό
μοντέλο, ώστε να εξαχθεί ξεκάθαρη μεθοδολογία. Το σημαντικότερο στοιχείο σε όλα
αυτά είναι η πράξη ως βάση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας, καθώς η μέθοδος της
γλωσσικής επίγνωσης είναι πραγματικά βοηθητική μόνο όταν πρακτικά εργαλεία
αξιοποιούνται σε πρακτικές δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Το
διαπολιτισμικό παιχνίδι Diversonopoly αναπτύχθηκε βάσει αυτών των αρχών και
δόθηκε μεγάλη έμφαση προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σημαντικότερες
συνιστώσες της διαπολιτισμικής επίγνωσης.
Το «Diversonopoly» λοιπόν, είναι ένα επιτραπέζιο διαπολιτισμικό παιχνίδι και
αποτελεί το προϊόν μιας μακράς και πολύ ενδιαφέρουσας συνεργασίας του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας με φορείς από έξι διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παιχνίδι αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που
διήρκεσε από το 2008 ως το 2010 και κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν μια σειρά
από ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών.
Πριν από την πιο αναλυτική παρουσίαση του Diversonopoly, είναι χρήσιμο να
γίνει λόγος για τη διαπολιτισμική ικανότητα που συνιστά και το στοιχείο-κλειδί του
εν λόγω παιχνιδιού. Ο ορισμός που χρησιμοποιήθηκε ως νόρμα για την ανάπτυξη του
διαπολιτισμικού αυτού εργαλείου δίδεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ως εξής: «Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική ικανότητα
αναφέρεται στην ικανότητα να χρησιμοποιούμε γλώσσες για επικοινωνιακούς
σκοπούς και να παίρνουμε μέρος σε διαπολιτισμικές συναλλαγές, κατά τις οποίες ένα
άτομο, με την ιδιότητα του κοινωνικού παράγοντα, επιδεικνύει επάρκεια διαφόρων
βαθμών σε αρκετές γλώσσες και εμπειρία αρκετών πολιτισμών. Αυτό δε θεωρείται ως
υπερίσχυση ή αντιπαράθεση διαφορετικών ικανοτήτων αλλά ως ύπαρξη μιας
σύνθετης ή ακόμη και πολυσύνθετης ικανότητας την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί
ο χρήστης» (2008:243). Εξ ορισμού λοιπόν, διαφαίνεται η δυσκολία τόσο του
ορισμούόσο και του σχεδιασμού της καλλιέργειας και αξιολόγησης της
συγκεκριμένης ικανότητας, καθώς η τελευταία είναι πολυ-εστιακή και άπτεται τόσο
της γλωσσικής όσο και της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης του ανθρώπου.
Το πρόγραμμα για τη δημιουργία του παιχνιδιού και οι βασικές συνιστώσες:
Πιο συγκεκριμένα, το «Diversonopoly» ήταν ένα πρόγραμμα Grundtvig, δηλαδή
αφορούσε την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, και
ξεκίνησε ως ιδέα σε ένα Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων στην Τουλούζη το 2007. Η
ομάδα-στόχος ήταν το ειδικό κοινό των ενλίκων μεταναστών που έρχονται σε επαφή
με ένα ξένο πολιτισμό και μια ξένη γι’ αυτούς γλώσσα και η ιδέα που είχαμε ήταν να
φτιάξουμε ένα πρακτικά χρήσιμο διδακτικό εργαλείο που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μέσα στη γλωσσική τάξη συμπληρωματικά για να σπάει άμεσα τον
πάγο στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και να καθιστά εφικτή και ωφέλιμη τη
διαπολιτισμική επαφή. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι χρήσιμο να παρατεθεί και ο ορισμός
του Μοirand για την εν γένει επικοινωνιακή ικανότητα: «η απόκτηση της
επικοινωνιακής ικανότητας σημαίνει την πρακτική γνώση όχι μόνο των γλωσσικών
κανόνων αλλά και των ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών κανόνων που
καθορίζουν την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου στο εσωτερικό μιας
κοινότητας» (Moirand στο Μoussouri, 2006:848).
Το θέμα που τίθεται σ’αυτό το σημείο αφορά τα εξής ερωτήματα: Ποιοι
κανόνες; Ποιου είδους πρακτική γνώση; Πόσο καθοριστικοί είναι αυτοί οι κανόνες
και πώς ορίζεται το κανονιστικό τους πλαίσιο; Έτσι, στο εσωτερικό μιας κοινότητας
αναδεικνύονται διάφορα σύνολα κανόνων (όπως για παράδειγμα το καθιερωμένο
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σύνολο που προτάσσει ο κυρίαρχος πολιτισμός εντός της χώρας-στόχου) που
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλάζουν και μορφοποιούνται εκ νέου. Εγείρεται
λοιπόν, το εξής ερώτημα: πώς να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική ικανότητα ενώ η
βάση της συνεχώς αλλάζει;
Το τρίπτυχο που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής
συνείδησης προσδιορίζεται από αλλά και εδράζεται στα δεδομένα που ορίζουν: η
γλώσσα, η επικοινωνία, και ο πολιτισμός σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό συγκείμενο.
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να ορισθεί ως η χρήση πολιτισμικών στοιχείων που
ενυπάρχουν στη γλώσσα για την εδραίωση της επικοινωνίας με κάποιο συγκεκριμένο
κοινωνικό σκοπό και από κάποιους συγκεκριμένους συμμετέχοντες (Μoussouri,
2006:849).
Το τρίπτυχο αυτό που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι για την καλλιέργεια της
διαπολιτισμικής συνείδησης ορίζεται κατ’αυτόν τον τρόπο από τη γλώσσα, την
επικοινωνία και τον πολιτισμό μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας
υποδοχής. Βασικός στόχος μας είναι η καθιέρωση και η διευκόλυνση της
επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών διαφόρων προελεύσεων τόσο μεταξύ τους όσο και
με άτομα της χώρας υποδοχής με μια διαπολιτισμική κατεύθυνση που αναπαρίσταται
ως ακολούθως:
Σχήμα 1: πολιτιστική κατεύθυνση του παιχνιδιού
Πολιτισμοί-γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτισμός-γλώσσα
Χώρας προέλευσης

Πολιτισμός-γλώσσα
Χώρας προορισμού

Πολιτισμοί-γλώσσες τρίτων χωρών

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν επί τάπητος για τη δημιουργία του παιχνιδιού δεν ήταν
συνεπώς τυχαία ζητήματα αλλά ανάγονται στη βάση του «πώς;» και μάλλον του «πώς
καλύτερα;» μπορούμε να γεφυρώσουμε τα διαπολιτισμικά χάσματα σε μια γλωσσική
τάξη . Μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι συχνά οι μετανάστες που συνιστούν τον κύριο
κοινό-στόχος του παιχνιδιού, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες κοινωνικής
ενσωμάτωσης, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε
μια άνετη, φιλική και πάνω από όλα φιλόξενη ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη όπου
μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Σε αυτό το σημείο έγκειται η μεγαλύτερη δυσκολία: αναλογιστείτε για μια
στιγμή μόνο το κοινό-στόχος. Άνθρωποι που μέσα από εξαιρετικά αντίξοες και
επικίνδυνες για τη ζωή τους συνθήκες φθάνουν σε μια ξένη χώρα, χωρίς απαραιτήτως
να έχουν τα αναγκαία γλωσσικά και πολιτισμικά μέσα να ανταποκριθούν ακόμα και
στα στοιχειώδη. Αιτούντες πολιτικό άσυλο, μετανάστες, λαθρομετανάστες, μικρά
παιδιά και ενήλικες «χαμένοι» όχι στη μετάφραση αλλά σε μια ξένη και συχνά
αφιλόξενη κοινωνικοπολιτισμική και γλωσσική πραγματικότητα. H προσπάθειά τους
αφορά την αποδοχή της θέσης τους στην κοινωνία έτσι όπως ορίζεται από τον
Habermas: «είναι η αποδεκτή θέση με την οποία οι μετέχοντες στην επικοινωνία
κατατάσσουν τα μέλη σε κοινωνικές ομάδες, εξασφαλίζοντας έτσι υποστήριξη»
(Ηabermas στο Γεωργογιάννη Π.,1997:166). Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο κοινό: σε άλλες χώρες, ακόμα
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και στη φάση αίτησης χορήγησης πολιτικού ασύλου, σιτίζονται, στεγάζονται και
διδάσκονται την εθνική γλώσσα. Σε άλλες περιπτώσεις το καθεστώς δεν είναι τόσο
ευχάριστο.Το Diversonopoly λοιπόν, φιλοδοξεί να συμβάλει όσο το δυνατόν στη
δημιουργία μιας φιλικής και ζεστής ατμόσφαιρας.
Βασικές πληροφορίες, τρόπος εφαρμογής και στόχοι:
Σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος διευκρινίζεται ότι το παιχνίδι προήλθε
από τη σύμπραξη επτά διαφορετικών φορέων από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες
οι οποίες ήταν οι εξής:
• Στην Αυστρία: α. μια εταιρεία συμβούλων για ανάληψη Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (που ήταν και οι συντονιστές του προγράμματος) και β. μια
εταιρεία σχεδιασμού και δημιουργίας οπτικοακουστικών μέσων που ανέλαβε
και το σχεδιασμό της μορφής του παιχνιδιού.
• Στην Τσεχία: μια δημόσια σχολή εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Στη Γαλλία: η Ligue de l’enseignement που είναι η μεγαλύτερη ένωση
φορέων μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων .
• Στη Νορβηγία: ένα δημόσιο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Στην Αγγλία: η Ένωση «Association of Colleges in the Eastern Region
(ACER)», για τη διδασκαλία ενηλίκων και ειδικότερα εκπαιδευτών.
• Και στην Ελλάδα: το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπου ασχολούμαστε,
μεταξύ άλλων, με την πιστοποίηση ελληνομάθειας σε ενήλικες μετανάστες.
Σ’ αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί η δομή του παιχνιδιού. Από άποψη δομής
λοιπόν, το Diversonopoly διαφέρει από ένα παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι καθώς
και από ένα καθαρά γλωσσικό διδακτικό εργαλείο. Επιπλέον, όπως και το όνομα του
αφήνει να εννοηθεί, το Diversonopoly δημιουργήθηκε ως το αντίθετο του Monopoly,
στο οποίο παραπέμπει ως τίτλος για να «σπάσει» το πολιτισμικό και γλωσσικό
μονοπώλιο που συνειδητά ή ασυνείδητα επιβάλλει το κυρίαρχο κάθε φορά πλαίσιο.
Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες βασικές πληροφορίες για το παιχνίδι:
• Κοινό-στόχος: μετανάστες, ενήλικοι ή ακόμα και έφηβοι μαθητές της
γλώσσας της χώρας υποδοχής με διαφορετική πολιτισμική και γλωσσική
προέλευση.
• Γλωσσικό επίπεδο: περίπου το Β1 με Β2 σύμφωνα με τα γλωσσικά επίπεδα
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. (Δυνατότητα
αυξομείωσης γλωσσικού επίπεδου, από Α2 μέχρι Γ1, με την επιλογή
κατάλληλων ερωτήσεων).
• Kύριος στόχος: «σπάσιμο του πάγου», καλλιέργεια της διαπολιτισμικής και
γλωσσικής ικανότητας και επίγνωσης.
• Τρόπος παιχνιδιού: Υπάρχουν 6 κατηγορίες ερωτήσεων με 600 περίπου
διαφορετικές ερωτήσεις και διάφορες προτάσεις για τον τρόπο παιχνιδιού αντί
για αυστηρές οδηγίες.
• Βασική πρόταση: δεν είναι ανάγκη να υπάρχει νικητής - αν χρειάζεται
νικητής, αυτός μπορεί να είναι ο πρώτος που απαντά σε ερωτήσεις όλων των
κατηγοριών.
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• Διάρκεια εφαρμογής: Για το παιχνίδι αυτό ενδείκνυνται μία ή δύο διδακτικές
ώρες αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, πράγμα που σημαίνει
πως μπορεί να παίζεται σε συνέχειες, από λίγη ώρα κάθε φορά.
• Πλαίσιο εφαρμογής : είναι η τάξη εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης. Οι
διδάσκοντες μπορούν να εντάξουν το Diversonopoly στην τάξη διδασκαλίας
καθαρά ως παιχνίδι και να το προσαρμόσουν στις γλωσσικές ανάγκες του
κοινού-στόχος. Επίσης, μπορεί να παίζεται και διατμηματικά.
Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του παιχνιδιού, αρχικά επισημαίνεται πως μοιάζει
με ένα κλασικό παιχνίδι ερωτήσεων με κάρτες, μόνο που οι κάρτες παραπέμπουν σε
επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές καταστάσεις και αποτελούν αφορμή για
συνδιαλλαγή, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων και σενάρια. Για τη διαμόρφωση του
παιχνιδιού ακολουθήθηκε μια επαγωγική, σταδιακή μέθοδος. Ο στόχος μας λοιπόν,
ήταν ο διαπολιτισμικός διάλογος και κυρίως η διαπολιτισμική μάθηση και εδώ
προέκυψε το πρώτο σημαντικό μας πρόβλημα: πώς θα ορίζαμε τη διαπολιτισμική
μάθηση από κοινού ως εκπρόσωποι και οι ίδιοι, με τη σειρά μας, διαφορετικών
χωρών και ως απευθυνόμενοι στο ίδιο μα παράλληλα σε διαφορετικό κοινό; Η
«φόρμουλα», ας μας επιτραπεί ο όρος, για την επίλυση αυτού του ζητήματος
αντλήθηκε από την κοινή ευρωπαϊκή μας εμπειρία, καθώς και από την εφαρμογή του
στις τάξεις εκμάθησης της μητρικής γλώσσας ως ξένης.
Το παιχνίδι αυτό καθαυτό αφορά δύο επιφάνειες παιχνιδιού: μια κυκλική και
μια ορθογώνια. Παρακάτω παρατίθενται τα δύο ταμπλό:
Σχήμα 2: κυκλική εκδοχή του παιχνιδιού

Σχήμα 3: ορθογώνια εκδοχή του παιχνιδιού
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Η τελική έκδοση του παιχνιδιού ακολούθησε την κυκλική εκδοχή. H ορθογώνια
εκδοχή είναι πιο «κλασική» και θυμίζει άμεσα τα παραδοσιακά παιχνίδια. Βλέπουμε
στην κυκλική εκδοχή τις κατηγορίες όπου τοποθετούνται οι κάρτες και τα διάφορα
σημεία πάνω στο ταμπλό όπου κάθε χρώμα αντιστοιχεί στην κατηγορία
«καταστάσεων/ερωτήσεων».
Κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι να μην υπάρχει νικητής ή ηττημένος αλλά να
ανοίξει και να εδραιωθεί ένα ουσιαστικό κανάλι διαπολιτισμικής επικοινωνίας που
μπορεί παράλληλα να λειτουργήσει και ως ερέθισμα για περαιτέρω συζητήσεις και
για την ανάλυση και την αφομοίωση γλωσσικών δεδομένων στη γλώσσα-στόχος.
Ουσιαστικά το παιχνίδι δομείται γύρω από έξι διαφορετικές θεματικές κατηγορίες
που γίνονται αφορμή για συζήτηση. Oι κατηγορίες αυτές είναι:
• Ελεύθερος χρόνος
• Καθημερινή ζωή
• Έθιμα-παραδόσεις
• Επικοινωνία
• Φιλοσοφία-στάση ζωής
• Εκπαίδευση και εργασία
Οι θεματικές αυτές κατηγορίες είναι προϊόν διαρκούς συνδιαλλαγής και
συναπόφασης μεταξύ των εταίρων. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμπίπτουν
σε όσα το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει για την ανάπτυξη της
κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας και επίγνωσης (ΚΕΠΑ, 2008:126). Οι
συγκεκριμένες κατηγορίες είναι προνομιακές για την εμπέδωση των στόχων
καλλιέργειας της γλωσσικοπολιτισμικής συνείδησης καθώς εκπληρώνουν τους
στόχους που περιγράφονται από σημαντικά εγχειρίδια (όπως του Byram) για την
γλωσσικοπολιτισμική καλλιέργεια.
Εντός των κατηγοριών αυτών υπάρχουν διάφορες ομάδες ερωτήσεων.Πιο
συγκεκριμένα, γύρω από την καθημερινή ζωή, θίγονται τα ακόλουθα σημεία:
Καθημερινή ζωή:
• φαγητό και ποτό, ώρες γευμάτων, καλοί τρόποι την ώρα του φαγητού.
• μαγειρική, συνταγές, γεύματα κ.τ.λ.
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•
•
•
•

δημόσιες αργίες, διακοπές.
ασχολίες ελεύθερου χρόνου (χόμπι, αθλήματα, αναγνωστικές συνήθειες, μέσα
μαζικής επικοινωνίας).
συνήθειες, καθημερινές πρακτικές εντός της οικογένειας ή/και με φίλους.
χαιρετισμοί, ύφος, τρόποι απεύθυνσης, κ.τ.λ.

Σενάριο εφαρμογής και η πρακτική διάσταση:
Σ’αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εξεταστεί ένα σενάριο εφαρμογής του
Diversonopoly σε συνθήκες γλωσσικού μαθήματος. Το συγκεκριμένο σενάριο
βασίζεται και στην ως τώρα εμπειρία από τις εφαρμογές του Diversonopoly, τόσο στη
χώρα μας όσο και στις άλλες χώρες των εταίρων. Στο παιχνίδι μπορούν να
συμμετέχουν οι μαθητές ως μεμονωμένοι παίκτες ή/και ως εκπρόσωποι της ίδιας
ομάδας που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες ανά ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή. Όπως προαναφέρθηκε, οι διδάσκοντες μπορούν να προσαρμόσουν το
γλωσσικό επίπεδο ως εξής: όλες οι κάρτες είναι αριθμημένες και μπορούν να
επιλεγούν όσες εξυπηρετούν κάθε φορά τους μαθησιακούς στόχους. Στην ελληνική
εκδοχή σχεδιάστηκαν συνολικά 600 κάρτες – περίπου εκατό για κάθε κατηγορία
καλύπτοντας έτσι ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο διδάσκων έτσι έχει τη
δυνατότητα κάθε φορά να επιλέγει τις κάρτες εκείνες που είναι κατάλληλες για την
ηλικία και το υπόβαθρο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης. Επίσης, με τη σωστή
προσοχή μπορούν να επιλεγούν κάρτες που να είναι κατάλληλες ακόμα και για
έφηβους μαθητές.
Απαραίτητο είναι να υπάρχει ποικιλότητα ως προς την εθνοτική προέλευση
των συμμετεχόντων για να λειτουργήσει αυτή η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Οι
παίκτες διαλέγουν πιόνι και το τοποθετούν στον εξωτερικό κύκλο στην κυκλική
εφαρμογή ή στο σημείο εκκίνησης στην ορθογώνια εκδοχή και ρίχνουν το ζάρι.
Αν βρεθούν, για παράδειγμα, σε πράσινο σημείο, στην κατηγορία Έθιμα-Παραδόσεις
μια ενδεικτική κάρτα μπορεί να είναι η ερώτηση αριθμός 43:

Η ίδια κάρτα υπάρχει αντίστοιχα και στις γλώσσες των υπόλοιπων εταίρων
του προγράμματος, όπως για παράδειγμα στην αγγλική, όπως τη βλέπουμε εδώ:
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Ο παίκτης που έχει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, μεμονωμένα ή
εκπροσωπώντας την ομάδα του, μας αναφέρει τι συμβαίνει στη δική του κουλτούρα
και έπειτα μπορεί να ζητήσει τη συνεισφορά των υπολοίπων παικτών.
Παράλληλα, ο διδάσκων μπορεί και προτείνεται μάλιστα να σημειώσει στον
πίνακα διάφορα σημεία που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποια γλωσσική
δυσκολία (για παράδειγμα, σημαντικές λέξεις-κλειδιά, συντακτικές δομές κ.ά.) ενώ
αν είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της κουλτούρας-στόχος μπορεί να συνεισφέρει και
στην ελληνική εμπειρία. Έτσι πέρα από τη διαπολιτισμική επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών το παιχνίδι λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα γλωσσικό διδακτικό εργαλείο
καθώς έτσι οι μαθητές επικοινωνούν στη γλώσσα-στόχος και μαθαίνουν με τη
βοήθεια του διδάσκοντα γλωσσικά στοιχεία που ενδεχομένως δε γνώριζαν ή δεν
ήξεραν να χρησιμοποιούν σωστά.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και ερωτήσεις που προκαλούν
τη δραματοποίηση και ονομάζονται τεχνικά «κάρτες δράσης». Για παράδειγμα, στην
κατηγορία Ελεύθερος Χρόνος, υπάρχει η εξής κάρτα: Μιλήστε για έναν παραδοσιακό
χορό. Δείξτε μας πώς χορεύεται. Στόχος του παιχνιδιού είναι η αποκατάσταση αυτής
της «δημιουργικότητας» που λείπει από την
τάξη διδασκαλίας: «Αυτή η
δημιουργικότητα λείπει από το παιχνίδι ρόλων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας,
γιατί δεν υπάρχει το στοιχείο του αγνώστου» (Byram, 1992:31). To παιχνίδι,
απρόβλεπτο στην έκβασή του, ευνοεί τη δημιουργικότητα που λείπει από τις
προκατασκευασμένες δραστηριότητες.
Η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα του παιχνιδιού σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στο γεγονός πως ο διδάσκων διαθέτει περίπου 600 διαφορετικές καρτέλες
με ερωτήσεις που αφορούν τη διαπολιτισμική επίγνωση. Παρατίθεται ακολούθως μια
καρτέλα από την κατηγορία «φιλοσοφία και στάση ζωής».
Σχήμα 4: Ενδεικτική καρτέλα
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Συμπεράσματα
Βλέπουμε λοιπόν, ότι στην πράξη έχουμε μια πληθώρα καταστάσεων και ζητημάτων
που μπορούν να αποτελούν έναυσμα για συζήτηση. Μια άλλη πολύ χρήσιμη
πρόβλεψη του παιχνιδιού είναι ο ρόλος του «ρεπόρτερ». Μπορεί λοιπόν, να ανατεθεί
σε ένα μαθητή, με την κατάλληλη γλωσσική επάρκεια, να καταγράφει τα όσα
λέγονται, έτσι ώστε στο τέλος να υπάρχει μια «διαπολιτισμική λίστα» με διάφορες
πρακτικές των διαφόρων χωρών που θα εμπλουτίζεται κάθε φορά με νέα πολιτισμικά
δεδομένα.
Κάθε φορά λοιπόν, το Diversonopoly έχει διαφορετική έκβαση και είναι
σαφές πως είναι ένα ιδιαίτερα προσαρμοστικό παιχνίδι, καθώς επί της ουσίας
λειτουργεί ως αφορμή διάδρασης και αναστέλλει τη φυσική ντροπή που ενδέχεται να
αισθάνεται ένας άνθρωπος που δε νιώθει άνετα με το γλωσσικοπολιτισμικό
περιβάλλον και που φοβάται/αναβάλλει την έκφραση του φοβούμενος το λάθος. Με
τη δημιουργία ενός παιγνιώδους περιβάλλοντος: «η τεχνική του παιγνιώδους
διαλαμβάνει ισότιμα τη σημασία του χιούμορ και της ζεστής ατμόσφαιρας που ενώνει
όλα τα μέλη μιας ομάδας/τάξης» (Κalyva, 2006: 809).
Σημαντικό ρόλο βέβαια σε όλη αυτήν την προσπάθεια χρήσης ενός τέτοιου
εργαλείου εντός της γλωσσικής τάξης έχουν οι διδάσκοντες με τη διάθεση και τη
στάση τους απέναντι σε τέτοια εργαλεία. Πολύ συχνά, στη διδακτική πρακτική
διαθέτουμε ελάχιστα μέσα πέρα από τα τυπικά, δηλαδή το διδακτικό εγχειρίδιο, και
παρόλο που η τεχνολογία της εποχής μας μας τροφοδοτεί με νέα εργαλεία και
ενδιαφέρουσες προοπτικές, η ουσιαστική οικειότητα, άνεση και ζεστασιά μπορεί να
δημιουργηθεί ως περιβάλλον μόνο μέσα από την άρση των αναστολών που μπορεί να
έχει ο μετανάστης απέναντι στο «κυρίαρχο» γλωσσικό και πολιτισμικό μοντέλο.
Πάντως, εμπειρικά και πάλι μιλώντας, από την εφαρμογή του Diversonopoly
σε γλωσσικές τάξεις, σημειώθηκε, ότι μετά από αρκετό καιρό συνύπαρξης στο τυπικό
περιβάλλον της τάξης πολλοί συμμετέχοντες άκουσαν για πρώτη φορά ο ένας τη
φωνή του άλλου ενώ δόθηκε η ευκαιρία και για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών
τμημάτων δηλαδή για διατμηματική επικοινωνία. Έτσι η γλώσσα μεταφέρει
πολιτισμικά δεδομένα και οι μαθητές αναπτύσσουν παράλληλα, συχνά ασυνείδητα
και πάνω από όλα αβίαστα:
α. τη γλωσσική τους ικανότητα
β. τη διαπολιτισμική τους επίγνωση
γ. τη γενική επικοινωνιακή τους ικανότητα
Με λίγα λόγια, το Diversonopoly συνιστά ένα εργαλείο για την καλλιέργεια
μιας εγκάρσιας, θα μπορούσαμε να πούμε, ικανότητας, καθώς μέσω της γλώσσας,
αφορά την κουλτούρα στις πρακτικές και τις κοινωνικές της αναπαραστάσεις, στις
αναφορές, στην ποικιλότητα και στην ταυτότητα που αναπτύσσεται (βλ. CamilleriGrima, Castellotti, De Pietro, Lörincz, Meissner, Schröder-Sura, Noguerol και
Molinié, 2007:71). Επιπλέον, το επιτραπέζιο αυτό παιχνίδι λειτουργεί
αποτελεσματικά στην πράξη και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που συνάγεται από την
εμπειρία όχι αποκλειστικά τη δική μας, αλλά και όλων των εταίρων μας. Θα λέγαμε
πως ανοίγει ένα
κανάλι επικοινωνίας και καλύπτει όλα τα σημεία της
διαπολιτισμικής μάθησης, όπως περιγράφονται παρακάτω (Schmidt-Behlau,
2008:10).
Δια: γιατί συμβαίνει ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που εμπλέκονται στην
ίδια διαδικασία.
Πολιτισμική: που δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιοριστεί, καθώς συνίσταται από
μια ευρύτατη γκάμα πολιτισμικών τύπων, δεδομένων και στοιχείων, όπως για
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παράδειγμα: η πολιτιστική ποικιλότητα, ταυτότητα, επίγνωση, συνείδηση, ικανότητα,
οι πολιτισμικές διαφορές, ο πολιτισμικός σχετικισμός και άλλα.
Μάθηση: μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια δυναμική, αυτόνομη διαδικασία, στο
πλαίσιο της οποίας οι μαθητές μπορούν να δομήσουν το νόημα μέσα από το
συσχετισμό της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη γνώση τους σε μια συνεχή
επαγωγική και απαγωγική διαδικασία. Υπό μια άλλη άποψη η μάθηση σηματοδοτεί
την απόκτηση της γνώσης, των δεξιοτήτων, αντιλήψεων και όλων των απαραίτητων
στοιχείων για τη συνδιαλλαγή μεταξύ των ανθρώπων και την αυτοπραγμάτωση. Η
μάθηση, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μια δυναμική, εξελικτική και αδιάκοπη
διαδικασία.
Ουσιαστικά το Diversonopoly συνιστά μια λειτουργική εφαρμογή έτσι ώστε ο
«διαπολιτισμικός διάλογος» να αποκτά όχι απλά σημασίααλλά και πρακτική αξία. Η
ομάδα δημιουργίας δοκίμασε πιλοτικά την εφαρμογή του σε τάξεις διαπολιτισμικού
ενδιαφέροντος (π.χ. στο Σχολείο Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., στο ΣΔΕ στις φυλακές
Διαβατών Θεσσαλονίκης, σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε ΜΚΟ όπου διδάσκεται η
ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα) και η ανταπόκριση ήταν παραπάνω από θετική.
Τέλος, έχει σχεδιαστεί ιστοσελίδα για το Diversonopoly στο
www.greeklanguage.gr/diversonopoly όπου έχουν αναρτηθεί δείγματα από την
εκδοχή του σε κάθε γλώσσα. Επιπλέον, έχει γίνει κατάθεση του παιχνιδιού με
συμβολαιογραφική πράξη για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ
αναζητούμε ενδεχόμενη συνεργασία με εταιρεία παιχνιδιών για εμπορική του
εκμετάλλευση και αναπαραγωγή πολλών αντιτύπων. Ο κύριος στόχος του
προγράμματος αυτού είναι όντως να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο
εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πραγματικότητα της τάξης και των
εμπλεκόμενων προσώπων.
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Project P.IN.O.K.I.O: Καινοτόμες μαθητικές δραστηριότητες:
το κλειδί για τη διαπολιτισμικότητα και την κοινωνική συμμετοχή
Σοφία Γαβριηλίδου
Τ.Ε.Π.Α.Ε. – Α.Π.Θ.
sgavr@nured.auth.gr

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή, τους στόχους, το βασικό υλικό
και τα κριτήρια επιλογής του, για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού
προγράμματος P.in.o.k.i.o. Εστιάζει ωστόσο ειδικότερα στη βασική πρακτική που
υιοθετήθηκε: στην αφήγηση γνωστών παραμυθιών και στη δημιουργία νέων σε
σχολικό περιβάλλον. Η αφήγηση κρίνεται σημαντική και για το περιεχόμενο των
αφηγούμενων ιστοριών αλλά και ως μέθοδος: κατά τη διάρκεια της αφήγησης
προφέρονται αφορμές στα παιδιά/μαθητές για δημιουργικές δραστηριότητες κατά τις
οποίες θα κληθούν να συνεργαστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν
μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων, να ολοκληρώσουν ποικιλία μορφών έκφρασης,
να αποκτήσουν εμπειρίες και να διαχειριστούν υφιστάμενες, να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους και τη γνώση τους για τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο.
Abstract
This paper outlines the structure, the objectives and the selection criteria of the basic
material of the European Educational Project P.in.o.k.i.o. However focuses
specifically on the principal practice adopted: the narration of stories and experiences
that could be both verbal and pictorial narration, musical and kinetic, oral or written.
Whatever form it may be, the narrative is an act of communication in which both,
narrator and listener / recipient, play an important role. In connection with reading a
text, the oral narrative (even the sharing of narratives) predominates, because the
interaction between the narrator and the listener is immediate and more vivid. The
narrative has also a unique personal touch, shaped according to the particular
conditions of every occasion. The act of narration is crucial and is an activity of vital
importance: not only is it a way to give information about an event; it is also a method
of thought, a vehicle of meaning making, a method of interpretation of the event,
which generates knowledge and feelings. It is a unique - and intrinsic to human nature
- way of thinking and arguing. Undoubtedly, the narrative of stories is also important
for their content.
Εισαγωγικά
Η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης αυξάνει τις ποικίλες απαιτήσεις της σύνθετης
σύγχρονης πραγματικότητας, οι οποίες γίνονται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες
σε πολλά επίπεδα της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Με βασικό αφετηριακό σημείο
αυτήν την παραδοχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο (Rec. 2006/962/EC)
θεσπίζει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία κάθε
κοινωνίας και την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών
της, κρίνοντας ότι η ανάπτυξή τους αποτελεί, ή πρέπει να αποτελεί, βασικό στόχο των
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη.
Για την περιγραφή της σημασίας του όρου “δεξιότητα” και την επιλογή των
βασικών δεξιοτήτων διεξήχθη έρευνα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μελετήθηκαν οι
ψυχοκοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις και γενικότερα οι πολιτισμικές
συνθήκες που συντελούν στην ομαλή λειτουργία μιας κοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση
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δόθηκε στη διερεύνηση του συστήματος των ιδιοτήτων/συμπεριφορών που είναι
απαραίτητες ή επαρκείς για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Οι βασικές
δεξιότητες, σύμφωνα με το European Commission, Directorate-General for Education
and Culture (2004: 6), “αντιπροσωπεύουν ένα μεταβιβάσιμο και πολυλειτουργικό
πακέτο γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται όλοι για την
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, ένταξη και απασχόληση, το οποίο θα πρέπει
να έχει αποκτηθεί ως το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ώστε να
λειτουργεί ως θεμέλιο για την περαιτέρω μάθηση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης”.
Ορίζονται επομένως τόσο από τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών
όσο και από τη φύση των στόχων που θέτουν τα άτομα και η κοινωνία. Κατ’
επέκταση, οι δεξιότητες αυτές δεν είναι μόνο σημαντικές στην αντιμετώπιση/επίλυση
προβλημάτων αλλά είναι κυρίως σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του
κόσμου. Γίνεται σαφές ότι, καθώς οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επίτευξη
συλλογικών στόχων, η υιοθέτηση κοινών αξιών από όλους αποτελεί σημαντική
παράμετρο για την ανάπτυξή τους.
Με αυτά τα δεδομένα δομήθηκε και αναπτύσσεται το διετούς διάρκειας
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Comenius - Δια Βίου Μάθησης)
“P.IN.O.K.I.O” Pupils for INnOvation as a Key to Intercultural and social
inclusiOn”, (Καινοτόμες μαθητικές δραστηριότητες: το κλειδί για τη
διαπολιτισμικότητα και την κοινωνική συμμετοχή).
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Ίδρυμα ‘Carlo Collodi’ στην
Πέσια της Ιταλίας και εταίροι:
- το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
- το Πανεπιστήμιο της Μαδέρας (Πορτογαλία)
- το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari di Venezia
(Ιταλία),
- το Διεθνές Ίδρυμα Yehudi Menhuin (Βέλγιο)
- το Ερευνητικό Κέντρο Mosaic Art And Sound (Αγγλία)
- ο αφανής εταίρος Seed Association (Ελβετία) και
- ο συνδεδεμένος εταίρος Officina Creativa Interculturale (Ιταλία)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας προερχόμενους από διάφορα πολιτισμικά συστήματα και αναπτύσσεται στο
σχολικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός έχει το σημαντικό ρόλο του καθοδηγητή και οι
πρακτικές που εφαρμόζει απομακρύνονται από τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση,
ενισχύοντας αντίστοιχα την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
Στόχοι του project P.in.o.k.i.o
Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των 5 από τις 8 θεμελιώδεις και
αλληλοσυνδεόμενες δεξιότητες - κλειδιά οι οποίες αφορούν την:
- επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (1. Communication in the mother tongue):
δεξιότητα έκφρασης και ερμηνείας σκέψεων, συναισθημάτων και γεγονότων σε
προφορικό και γραπτό λόγο, σε ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτισμικών
πεδίων.
- ικανότητα δια βίου μάθησης/μεταγνωστικές δεξιότητες (5. Learning to learn):
δεξιότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, αποτελεσματικής διαχείρισης του
χρόνου, επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγησης και αφομοίωσης νέων γνώσεων και
εφαρμογής τους σε διάφορα πεδία.
- κοινωνική ευθύνη και την ευθύνη των πολιτών (6. Social and civic competences):
δεξιότητες αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης σε δημόσιο και ιδιωτικό πεδίο
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δραστηριοποίησης. Προϋποθέτει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ώστε
να γίνει κατανοητή η δομή των διαφόρων πολιτισμικών συστημάτων και να
διευκολυνθεί η αλληλοκατανόηση και η αποδοχή.
- πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα (7. Sense of initiative and
entrepreneurship): δεξιότητα προσαρμογής σε καινοτόμες συνθήκες και ανάληψης
ευθυνών για δραστηριοποίηση.
- πολιτισμική συνείδηση και έκφραση (8. Cultural awareness and expression):
δεξιότητα εκτίμησης της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης,
συμπεριλαμβανομένων και της μουσικής, της κίνησης, των εικαστικών τεχνών
και της λογοτεχνίας. Η καλή γνώση της πολιτισμικής μας ταυτότητας επιτρέπει
όχι μόνο τη δημιουργική και ενεργό συμμετοχή μας στην πολιτισμική ζωή του
τόπου μας αλλά και την καλύτερη επικοινωνία με άλλα πολιτισμικά συστήματα.
Συνοπτικά, επομένως, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή του διαπολιτισμικού
διαλόγου, στην ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και κοινωνικής συνοχής,
στη διαφύλαξη διαφόρων μορφών έκφρασης του πολιτισμού, στην ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στην κριτική αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων και
εμπειριών.
Μέθοδοι, βασικό υλικό σχεδιασμού:
Πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό και για την επίτευξη των στόχων του Project
P.in.o.k.i.o είναι η παιδική λογοτεχνία και ειδικότερα τα λαϊκά παραμύθια και
γνωστοί χαρακτήρες λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά. Σημαντικό διαμορφωτικό
παράγοντα του μεθοδολογικού πλαισίου που ακολουθήθηκε αποτέλεσαν οι σύγχρονες
θεωρήσεις της λογοτεχνικής πρόσληψης και ανταπόκρισης διότι θέτουν σε νέες
βάσεις όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο η παιδική λογοτεχνία μελετάται και
σχολιάζεται αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται και εφαρμόζεται στον
ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον
συγγραφέα (την προθετικότητα και τις συνθήκες του) στο κείμενο και από το κείμενο
(ως αυτοδύναμο να νοηματοδοτηθεί) στον αποδέκτη αναδεικνύει τη σπουδαιότητα
του τελευταίου στη νοηματοδότηση του κειμένου. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι
περιορισμοί που θέτει το κείμενο για την ερμηνεία του, προτεραιότητα δίνεται στον
αποδέκτη. Αυτός ‘συναλλάσσεται’ με το λογοτεχνικό κείμενο, αναπτύσσει μια
προσωπική και δυναμική σχέση με αυτό, το συσχετίζει με τις εμπειρίες του: γίνεται
ενεργητικός αποδέκτης και δημιουργός νοημάτων.
Με δεδομένο επομένως ότι η λογοτεχνία, και η παιδική λογοτεχνία, είναι ένα
διαδραστικό σύστημα (Iser 1978: 107) και μέσο συνδιαλλαγής (Rosenblatt 1995: 30)
μεταξύ αναγνώστη και κειμένου με ισχυρή κοινωνικοποιητική λειτουργία και ότι η
πολυμορφία αποτελεί δομικό και διαμορφωτικό παράγοντα των σύγχρονων
κοινωνιών, κύρια πρακτική στην υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί η αφήγηση
ιστοριών. Σε σχέση με την ανάγνωση ενός κειμένου η προφορική αφήγηση, ή η
ανταλλαγή αφηγήσεων, υπερτερεί επειδή η διάδραση μεταξύ αφηγητή και ακροατή
είναι άμεση και πιο ζωντανή, προσλαμβάνοντας ένα μοναδικό προσωπικό χαρακτήρα
που διαμορφώνουν οι συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Αποτελεί μια μορφή
επικοινωνίας στην οποία και ο ακροατής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στο σχολικό
περιβάλλον, όπως προτείνεται στο Project P.in.o.k.i.o, με αφορμή ένα σημείο της
πλοκής ή ένα γνώρισμα ενός αφηγηματικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικός και μαθητές
μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Στις ιστορίες αυτές τα
παιδιά/μαθητές έχουν άλλοτε ρόλο αφηγητή, άλλοτε ακροατή και άλλοτε
μετακινούνται από τον ένα ρόλο στον άλλο. Η συμμετοχή τους δηλαδή κατά τη
διαδικασία της αφήγησης, όποια μορφή κι αν έχει, είναι σίγουρα δημιουργική. Οι
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αφηγούμενες ιστορίες προσφέρουν αφορμές για δημιουργικές δραστηριότητες κατά
τις οποίες θα κληθούν τα παιδιά να συνεργαστούν, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να
ολοκληρώσουν ποικιλία μορφών έκφρασης, να αποκτήσουν τέλος εμπειρίες και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η δημιουργία μιας ιστορίας (που προϋποθέτει
κατανόηση και επεξεργασία κωδίκων, αποδόμησή τους και στη συνέχεια οργάνωση
και επανακωδικοποίησή τους) ενεργοποιεί μηχανισμούς κριτικής αυτογνωσίας και
ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων που συνδέονται με τον καθορισμό στόχων και την
ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξή τους. Παράλληλα, με τη συνεργασία που
απαιτούν η αφήγηση/δημιουργία ιστοριών και οι δραστηριότητες που θα
ακολουθηθούν, ενισχύεται η αίσθηση της συλλογικότητας και του ανήκειν σε μια
ομάδα και εξαλείφονται σταδιακά οι διαφορές.
Κριτήρια επιλογής του υλικού:
Επιλέχθηκαν καταρχήν τα λαϊκά παραμύθια διότι, όπως είναι γνωστό σ’ αυτά είναι
κωδικοποιημένες συμπεριφορές και αντιλήψεις που συνδέουν διαφορετικές
κοινωνικές τάξεις, πολιτισμικές ομάδες και γενιές. Η Jane Yolen (2000: 120) θεωρεί
ότι τα παραμύθια είναι ένας τέλειος οδηγός για την ανθρώπινη ψυχή επειδή
διαχειρίζονται διαχρονικά θέματα που αφορούν μεγάλα ζητήματα της ζωής, όπως η
αγάπη, η ετερότητα, η ειλικρίνεια και η εντιμότητα, η φιλία αλλά και οι
προβληματικές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, ο θάνατος, η απώλεια, η σκληρή
τιμωρία, η απειλή. Αποτελούν ωστόσο “ασφαλείς” τόπους επίσκεψης. O Jerome
Bruner στη μελέτη του “The transactional self” (1987: 81-96) καθιστά σαφές ότι οι
λαϊκές αφηγήσεις και οι ιστορίες, που έχουν όλοι οι πολιτισμοί ως καθοδηγητές
συμπεριφοράς και σκέψης, δεν είναι απλές ηθικές ιστορίες που αναδεικνύουν το
σωστό από το λάθος. Μεταφέρουν στα παιδιά αλήθειες με κοινωνική και
ανθρωπολογική διάσταση. Μεταφέρουν επίσης το μήνυμα ότι κάποιες αλήθειες είναι
κοινές σε όλους τους πολιτισμούς. Διότι τα παραμύθια διαφόρων λαών, παρά τις
πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να καταγράφονται σ’ αυτά, έχουν κοινές
συλλογικές εικόνες. Επιπλέον, επειδή τα λαϊκά παραμύθια διέπονται από
αναγνωρίσιμες και οικείες κοινωνικές-πολιτισμικές δομές αποτελούν εύπλαστο και
κατάλληλο υλικό για μετα-αφηγήσεις. Παράλληλα, παρέχουν δυνατότητες για
ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γλώσσα, τη γνώση, την τέχνη.
Οι γνωστοί χαρακτήρες της κλασικής λογοτεχνίας για παιδιά προσδιορίζονται
από μερικά βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης και του αγώνα για
επιβίωση που επιτρέπουν να αποκαλύψουμε τους δεσμούς που έχουμε με άλλους
ανθρώπους ή λαούς και με τις ιστορίες τους (Cai, 2002:124). Αποκαλύπτουν με τη
συμπεριφορά τους και τη δράση τους τα μυστήρια της ζωής. Δίνουν επομένως σχήμα
στις ανθρώπινες επιλογές και επιθυμίες, οργανώνουν την ανθρώπινη ζωή και σκέψη.
Από την άλλη, η προσωπική τους χροιά, η ιστορία τους, οι ιδιαίτερες καταστάσεις
στις οποίες εμπλέκονται τους κάνει ξεχωριστούς, μοναδικούς και παγκόσμιους.
Γίνονται πρότυπα δυναμικά και αμφίσημα, πρότυπα προς μίμηση, πρότυπα προς
αποφυγή, συνδιαλέγονται με τον εξωκειμενικό κόσμο, του προτείνουν νέες οπτικές
αλλά και του θέτουν όρια. Αυτό, σύμφωνα με τον Robert Scholes (1985: 34-35),
οφείλεται στη δυναμική συνάντηση δύο παρορμήσεων που αποτυπώνονται σε ένα
κλασικό λογοτεχνικό χαρακτήρα: της παρόρμησης να αντιπροσωπεύει και της
παρόρμησης να εξατομικεύει τυπικά χαρακτηριστικά.
Στους κεντρικούς/κλασικούς χαρακτήρες η πλοκή επιφυλάσσει συνήθως
διάφορες δοκιμασίες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, απαιτούνται θυσίες, τόλμη,
οδυνηρές επιλογές, ανάληψη πρωτοβουλιών, επινοητικότητα, αντοχή. Είναι
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αναγκασμένοι να διασχίσουν κάποια όρια για να υπερασπιστούν το στόχο τους, που
κατά κανόνα συνδέεται με κάποια διαχρονική και καθολική αξία.
Με αυτά τα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις συνθήκες της σχολικής
τάξης και με τη δεξιότητα στην οποία ενδιαφέρονται να εστιάσουν, προβαίνουν στις
επιλογές των παραμυθιών ή των κλασικών προσώπων, χωρίς να παραγνωρίζουν τη
σημασία του χιουμοριστικού στοιχείου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση μιας
δράσης (Ziv 1989: 106-107). Βασικά κριτήρια ωστόσο είναι:
i) τα παραμύθια να απορρίπτουν τις διακρίσεις, να αναδεικνύουν την αξία της
διαφορετικότητας και το περιεχόμενό τους να δημιουργεί προβληματισμούς αλλά και
να δίνει αφορμές στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι “Οι Μουσικοί της Βρέμης” οι οποίοι αναδεικνύουν
την αξία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας, τη δυνατότητα να
αλλάξουμε τις συνθήκες μας αν εργαστούμε γι’ αυτό. Παράλληλα δίνει ευκαιρίες για
συζήτηση σχετικά με την ετερότητα αλλά και με την τρίτη ηλικία.
ii) οι αφηγηματικοί χαρακτήρες να είναι ανεξάρτητοι, δημιουργικοί, επινοητικοί,
αισιόδοξοι, να χαρακτηρίζονται από θάρρος, υπομονή και αντοχή, να φροντίζουν
τους συνανθρώπους τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να προβάλουν, με
χιουμοριστική διάθεση, αισιόδοξη στάση, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να
καταφέρνουν να ορίζουν τη ζωή τους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο Σεβάχ, ο
οποίος πετυχαίνει, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες, να γυρίσει τον κόσμο, να
γνωρίσει διάφορους και διαφορετικούς κόσμους και να αποκτήσει τέλος την εμπειρία,
τη γνώση και τα υλικά μέσα για να διαχειριστεί στο εξής τη ζωή του.
Αφήγηση και δημιουργία νοημάτων:
Η αφήγηση, έμφυτη ικανότητα στα παιδιά, είναι δραστηριότητα καθημερινής
κοινωνικής πρακτικής: σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας αφηγούμαστε για να
μεταφέρουμε μια πληροφορία, μια εμπειρία, μια σκέψη. Η αφήγηση, που μπορεί να
είναι προφορική ή γραπτή, λεκτική ή εικονογραφική, μουσική ή κινητική παρουσιάζει
ένα γεγονός ή αλληλουχία γεγονότων πραγματικών ή φανταστικών. Όποια μορφή κι
αν έχει, η αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας “ένας από τους βασικότερους
τρόπους οργάνωσης της εμπειρίας μας για τον κόσμο, ένα εργαλείο γνώσης” (Ryan
2007: 21). Καθώς αφηγούμαστε αποκτούν νόημα οι εμπειρίες μας. Διότι η αφήγηση
δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο να πληροφορηθούμε ένα γεγονός. Είναι παράλληλα
μέθοδος σκέψης, ερμηνευτική μέθοδος του γεγονότος. Και αυτή η διάστασή της
φαίνεται ότι αποτελεί ανάγκη τόσο του αφηγητή όσο και του ακροατή. Ίσως γι’ αυτό
οι αφηγήσεις “είναι πάντα παρούσες, σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις κοινωνίες.
Μάλιστα ξεκινούν με την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει, ούτε
υπήρξε ποτέ κάποιος λαός χωρίς αφήγηση. Όλοι οι λαοί, όλες οι κοινωνικές τάξεις,
έχουν τις ιστορίες τους και συχνότατα οι ίδιες ιστορίες ψυχαγωγούν και γοητεύουν
ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά, ακόμη και με μεγάλες αντιθέσεις,
πολιτισμικά συστήματα. Η αφήγηση, χωρίς να συνδέεται άμεσα με την καλή ή κακή
λογοτεχνία, είναι πάντα παρούσα, όπως και η ζωή. Και, όπως και η ζωή, είναι
παγκόσμια, διαπολιτισμική, δια-ιστορική” (Roland Barthes & Lionel Duisit 1975:
237).
Υπάρχουν διάφορες μορφές με τις οποίες χρησιμοποιούμε τις αφηγήσεις οι
οποίες εξαρτώνται και διαμορφώνονται από τον πομπό, το δέκτη και το περιεχόμενο
της αφήγησης. Υπάρχουν επίσης διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της αφήγησης οι
οποίες εξετάζουν άλλοτε τη δομική οργάνωσή της, άλλοτε το νοηματικό περιεχόμενό
της, άλλοτε την αισθητική της ή τη θεραπευτική λειτουργία της. Διάφορες επιστήμες,
όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η ψυχανάλυση, η ψυχολογία,
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παρά τη διαφορετική τους στοχοθεσία και προσέγγιση, αναγνώρισαν τελευταία την
αξία της αφήγησης στην οργάνωση της εμπειρίας μας και στη διαμόρφωση της
γνώσης μας για τον κόσμο (Smorti, 1997: 10).
Ο Erich Auerbach, στο πολυσυζητημένο Μίμησις. Η εικόνα της
πραγματικότητας στη δυτική λογοτεχνία, (2005) αντιπαραβάλει δύο τρόπους
αφήγησης: της Οδύσσειας και της Βίβλου. Όπως ισχυρίζεται, αντιπροσωπεύουν δύο
βασικούς τύπους: της ρητής δήλωσης, της σαφήνειας της μονοσημίας και του
περιορισμού του ανθρώπινου προβληματισμού η πρώτη και η δεύτερη, της προβολής
ορισμένων μερών και της συσκότισης άλλων, της υποβλητικότητας του υπαινιγμού,
της πολυσημίας, της ανάγκης ερμηνείας (2005: 39-40). Ο Alessandro Portelli
(2009:132), με αφορμή αυτήν τη συλλογιστική του Erich Auerbach σε άρθρο του (το
οποίο υποστηρίζει την αξία και την εγκυρότητα των προφορικών πηγών στην
ιστοριογραφία) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να «σκέφτεται» κάποιος: ο
τρόπος της Αρχαίας Αθήνας και ο τρόπος της Ιερουσαλήμ. Ο τρόπος της Αρχαίας
Αθήνας, που μας κληροδότησε τη μέθοδο η οποία υιοθετήθηκε, δοκιμάστηκε και
προβλήθηκε από τους μεγάλους φιλοσόφους, σημαίνει κάνω ένα λογικό συλλογισμό,
διευκρινίζω αμφισημίες. Ο τρόπος της σκέψης της Ιερουσαλήμ, που μας
κληροδότησε τη Βίβλο, σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας. Χωρίς να υποτιμά την
τεκμηρίωση ως απαραίτητη διαδικασία στη μεταφορά πληροφοριακού υλικού, ο
Portelli υποστηρίζει την αξία της αφήγησης μιας ιστορίας, όχι μόνο ως πηγή
πληροφόρησης αλλά και ως συνιστώσα της ερμηνείας της πληροφορίας. Με τον
τρόπο αυτό προκαλεί να σκεφτούμε την αφήγηση ως μια πράξη, όχι περιορισμένη
στην πληροφορία και στη λογική, αλλά ανοικτή σε ερμηνείες, ικανή να περιβάλει την
πληροφορία με τον ιδιαίτερο προσωπικό λόγο και συναίσθημα όσων συνεργάζονται,
και αλληλεπιδρούν, κατά τη διάρκειά της. Διότι οι ίδιες διεργασίες γίνονται και κατά
την πράξη της ακρόασης. Αρκεί να σκεφτούμε ότι ακούγοντας αφηγήσεις
συμπληρώνουμε, με τη φαντασία μας, κενά σημεία της.
Ήδη ο Jerome Bruner, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά
περισσότερο μέσα από το πιο πρόσφατο έργο του, είχε αναδείξει την αφήγηση, ως
παραγωγό γνώσης, σκέψεων και συναισθημάτων, ως ένα ιδιαίτερο και εγγενή της
ανθρώπινης φύσης τρόπο να σκέφτεται και να επιχειρηματολογεί (1997, 2007). Η
αφηγηματική σκέψη που, όπως επισημαίνει (2007:111), συντελείται όταν η σκέψη
ακολουθεί τους μηχανισμούς της αφήγησης, συνυπάρχει με την επιστημονική,
ορθολογιστική σκέψη, αλλά έχει διαφορετική λειτουργία. Με την επιστημονική
σκέψη, που είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί για την κατανόηση του κόσμου,
εξηγούμε ζητήματα και φαινόμενα, τα οποία επαληθεύουμε βασιζόμενοι σε
συγκεκριμένα κριτήρια και σε σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος. Η αφηγηματική σκέψη
ή αφηγηματική κατασκευή της πραγματικότητας (Bruner, 2007:211, 1997:89) είναι ο
τρόπος με τον οποίο δομούμε τη γνώση μας για τον κόσμο και τις ανθρώπινες
συμπεριφορές, με τον οποίο ερμηνεύουμε και δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας. Για
να ερμηνεύσουμε, για παράδειγμα, τις πράξεις ενός αφηγηματικού χαρακτήρα δεν
απαιτείται απαραίτητα μια λογική εξήγηση, βασιζόμενη σε λογικά επιχειρήματα.
Απαιτείται να τις κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε την αφηγηματική του
πραγματικότητα, τη ρήξη του ή την εναρμόνισή του με αυτήν. Γενικότερα ένα
αφηγηματικό πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας μεγεθυντικός φακός που εστιάζει στις
ανθρώπινες προσδοκίες, ενέργειες και συνέπειες αυτών των ενεργειών. Υποδεικνύει
τις παραβάσεις και αντίστοιχα τους κανόνες, αποκαλύπτει το αποτέλεσμα
συγκεκριμένων επιλογών, δηλαδή το τίμημα συγκεκριμένων επιθυμιών και το τίμημα
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Όπως απέδειξε ο Προπ, η αφήγηση στην πιο
απλή δομή της, ξεκινάει με τη διατάραξη μιας αρχικής ήρεμης κατάστασης λόγω ενός
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ζητήματος/προβλήματος που εμφανίζεται, συνεχίζει με την επίλυση/αντιμετώπισή
του, που προϋποθέτει ανάληψη πρωτοβουλιών, λήψη αποφάσεων και δράση, και
τελειώνει είτε με την επαναφορά στην αρχική κατάσταση είτε με τη διαμόρφωση μιας
συνθήκης που ικανοποιεί. Κατά μια έννοια μπορεί να θεωρηθεί επομένως ότι η
αφήγηση αποτελεί μια τεχνική ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων,
αντιμετώπισης δυσκολιών. Στα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, για παράδειγμα, είναι
συχνό το μοτίβο της απειλής ή της καταπίεσης των παιδιών από ενήλικες
αφηγηματικές φιγούρες (Zipes, 1995: 220). Το μοτίβο αυτό μπορεί να αποτελέσει
αφορμή για νέες αφηγήσεις και συζήτηση, να αποκαλύψει την προβληματική φύση
των κοινωνικών σχέσεων, να συμφιλιώσει τα παιδιά με αγχωτικές καταστάσεις, να
τους προτείνει να δουν με μεγαλύτερη κατανόηση τους άλλους και να προβάλει
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης μιας δυσάρεστης ή δυσεπίλυτης συνθήκης.
Αφήγηση στο σχολικό περιβάλλον
Ο Jerome Bruner (2007: 38-39) υποστηρίζει ότι το σχολικό περιβάλλον είναι χώρος
κατάλληλος “για τη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συλλογική
νοητική δραστηριότητα και για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων” επειδή στις
ομαδικές δραστηριότητες υπάρχει “αμοιβαία συνεισφορά γνώσεων και ιδεών,
αμοιβαία βοήθεια στη διαχείριση υλικού, στην κατανομή εργασίας και στην εναλλαγή
ρόλων”. Θέλοντας να απαντήσει στην προβληματική: “τι απαιτείται για να
δημιουργήσουμε έναν σχολικό πολιτισμό που να γαλουχεί τους νέους και να τους
καθιστά ικανούς να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και τις ευκαιρίες που προσφέρει
το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον”, προτείνει την εφαρμογή των “πολιτισμικών
πρακτικών αμοιβαίας μάθησης”. Αν στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αφήγηση είτε μιας
ιστορίας γνωστής είτε μιας εμπειρίας, ο αφηγητής/μαθητής, εκτός από όσα αφηγείται,
κοινοποιεί τις σκέψεις του, την οπτική του ή αφήνει κάποια ίχνη των βαθύτερων
συναισθημάτων του. Έτσι μοιράζεται ιδέες και σκέψεις με τους συμμαθητές του, οι
οποίοι με τη σειρά τους μέσα από νοητικές διαδικασίες συμπληρώνουν τις εικόνες
τους για την ανθρώπινη φύση και μελετούν πολιτισμικούς κώδικες. Η αφήγηση από
παιδιά σε σχολική τάξη δίνει πιθανότητα και τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
διακρίνει το πρόβλημα που τυχόν απασχολεί τον μαθητή και βοηθάει στο να
βελτιωθεί η επικοινωνία δασκάλου και παιδιού.
Η ζωτική σημασία της αφήγησης και η συμβολή της, όχι μόνο στη
συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη
διαπολιτισμικής συνείδησης, προκύπτει και από διάφορες έρευνες (ενδεικτικά: Fox,
1993, Wells, 2009). Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός αφήγησης με συζήτηση
στη συνέχεια, σε σχολικό περιβάλλον, ενισχύει την ικανότητα των παιδιών/μαθητών
να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν το πολιτισμικό τους σύστημα και ότι, όταν
τους κοινοποιούνται ιστορίες από διαφορετικά από το δικού τους πολιτισμικά
συστήματα, εξετάζουν τις αντιλήψεις τους και τις προκαταλήψεις τους (Mello, 2001).
Ο Mingshui Cai (2002: 125-127) αναφέρει ότι στην τάξη μπορούν να
αντιπαρατεθούν αφηγήσεις με κοινό κεντρικό θέμα ένα ζήτημα που αφορά όλους
τους ανθρώπους (για παράδειγμα την εργασία ή τη φιλία) για να διαπιστωθεί ότι
καταρχήν οι ανάγκες όλων των ανθρώπων, σε όλες τις κοινωνίες, είναι κοινές. Αλλά
αυτό μόνο, όπως σημειώνει, δε θα αρκούσε. Θα πρέπει να συζητηθούν και οι
διαφορές. Διότι διάφορα θέματα πανανθρώπινα υποθάλπτουν, συνειδητά ή ασύνειδα,
ρατσιστικές αντιλήψεις και σ’ αυτές έχει σημασία να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον,
αυτές είναι που έχει νόημα να συζητηθούν. Οι πολιτισμικές ομοιότητες επομένως
μπορούν να θεωρηθούν ως όχημα σύνδεσης με άλλους πολιτισμούς.
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Μία άλλη ενδιαφέρουσα επισήμανση που κάνει ο Mingshui Cai αφορά το
θεσμό των “multicultural weeks or months” που έχει υιοθετηθεί από αρκετά σχολεία
στην Αμερική. Ονομάζονται τα τέσσερα F: food, festival, fashion, folklore. Κατά την
άποψή του αυτές οι διακοπές ή γιορτές είναι ενδεικτικές της επιφανειακής
προσέγγισης της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας στην τάξη. Πιστεύει ότι η αξιοποίηση
της λογοτεχνίας (ή/και των αφηγήσεων) έχει μεγαλύτερη δυναμική στη διεύρυνση της
οπτικής αναφορικά με το πολιτισμικά διαφορετικό. Διότι οι εκδηλώσεις στις
πολυπολιτισμικές εβδομάδες είναι ευχάριστες, διασκεδαστικές, γιορτινές,
ενδιαφέρουσες και προσφέρουν πολλές πληροφορίες, αλλά δεν επιτρέπουν την
βαθύτερη προσέγγιση και ουσιαστικότερη κατανόηση της διαφορετικότητας και όσα
αυτό συνεπάγεται. Αντίθετα θεωρεί ότι τα λαϊκά παραμύθια καθώς και κάποια
κείμενα της λογοτεχνίας που επινόησαν συγγραφείς για την προώθηση της
διαπολιτισμικής συνείδησης, αποτελούν καταλληλότερο υλικό για αυτόν το σκοπό,
με την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται σε επιλεγμένο μεθοδολογικά πλαίσιο, που
προβλέπει τους κανόνες και τους στόχους της αφήγησης, της επαναφήγησης και των
δραστηριοτήτων που τυχόν θα τις περιβάλλουν (2002: 135).
Αντί επιλόγου: ένα παράδειγμα:
Η αφήγηση ιστοριών είναι επομένως σημαντική ως μέθοδος, αλλά και για το
περιεχόμενό τους, στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων διότι, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν λειτουργεί πολυεπίπεδα ως:
1. προνομιούχος γλώσσα επικοινωνίας που συμβάλλει στη:
- κατασκευή νοημάτων και στην κατανόηση του κόσμου μας
- δόμηση της ταυτότητας
- γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ των πολιτισμικών στερεότυπων
- γλωσσική ή άλλη έκφραση
2. μέσο οργάνωσης πρότερης εμπειρίας στη:
- γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη
3. τεχνική στη:
- λήψη αποφάσεων
- επίλυση προβλημάτων
- διαχείριση ατομικών εμπειριών
4. δίοδος στη:
- μεταφορά γνωστικού και πολιτισμικού υλικού
Για να αναφέρουμε σύντομα ένα παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τον Νιλς
Χόλγκερσον, το ψηλό λιγνό αγόρι, με μαλλιά ξανθά σαν στουπιά. Μια μέρα, ρέμπελος
καθώς ήταν, με αγαπημένες του ασχολίες τον ύπνο, το φαΐ και τις κατεργαριές,
κακομεταχειρίζεται ένα ξωτικό. Και το ξωτικό τον μεταμορφώνει σε μικρό,
μικρούτσικο ανθρωπάκο. Πριν καλά-καλά καταλάβει τι του συνέβη, βρίσκεται στη ράχη
μιας χήνας να πετάει μαζί με τις αγριόχηνες, συνταξιδιώτης κι αυτός στο ταξίδι τους για
να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής: τροφή και κλίμα. Οι άγριες χήνες κατά την
επιστροφή τους στα φιόρδ, από όπου είχαν έρθει, περνούν από το μεγάλο κάμπο της
Σκανίας, όπου ζούσε ο Νιλς. Στα φιόρδ πιθανόν να ξαναβρούν φίλους που είχαν. Και
αυτό τις κάνει να νιώθουν χαρούμενες. Αλλά και στα μέρη που είχαν ξεχειμωνιάσει
είχαν δημιουργήσει νέες φιλίες. Πιθανόν να νιώθουν επίσης το ίδιο χαρούμενες.
Στο σημείο αυτό της αφήγησης μπορεί να ανοίξει η συζήτηση με θέμα
καταρχήν τους λόγους για τους οποίους κάποιος ταξιδεύει, μεταναστεύει, αλλάζει
προσωρινά, περιοδικά ή μόνιμα, τόπο διανομής. Η συζήτηση/αφήγηση μπορεί να
εμπλουτιστεί με προσωπικές εμπειρίες ή εμπειρίες ανθρώπων που γνωρίζουμε οι
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οποίοι, για κάποιους λόγους, επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να αλλάξουν τόπο διαμονής.
Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά θα μπορούσε το ενδιαφέρον της συζήτησης να
μετατοπιστεί σε ήρωες της λογοτεχνίας που απομακρύνθηκαν από τον τόπο τους, στις
περιπέτειες και στις εμπειρίες τους. Με την υποκίνηση του εκπαιδευτικού γίνεται
αφήγηση παραμυθιών με στόχο να διαπιστωθεί ότι ανθρωπόμορφες μικρόσωμες και
υπερφυσικές φιγούρες, με μαγικές ιδιότητες και αλλόκοτες συμπεριφορές
εμφανίζονται με μικροδιαφορές και διαφορετικά ονόματα (elf, folletto, kobold, saci
pererê, καλικάντζαρος) στη λαϊκή παράδοση διαφόρων πολιτισμών. Τα φιόρδ είναι
μια καλή αφορμή για να σχολιαστούν ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις του
φυσικού περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν τόσο στην κατανόηση
του κόσμου και στη δόμηση της ταυτότητας όσο και στην ανάπτυξη της γλωσσικής
έκφρασης. Η ιστορία του Νιλς μπορεί επίσης να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τη
δημιουργία μιας νέας ιστορίας, της οποίας ο κεντρικός ήρωας βρίσκεται σε ανάλογη
δυσάρεστη αρχικά θέση με τον Νιλς. Η νέα αφήγηση μπορεί να πλαισιωθεί από την
εικονογράφησή της, τη δραματοποίησή της ή τη μουσική αφήγησή της, όπου
εκφράζονται με μουσικούς τόνους τα συναισθήματα των ηρώων του παραμυθιού που
δημιουργήθηκε: της αγωνίας, της χαράς, των δυσκολιών, της απογοήτευσης, της
γαλήνης. Η δραστηριότητα αυτή, που απαιτεί τη συνεργασία των παιδιών, αποσκοπεί
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ολοκλήρωση ενός στόχου και στη βαθύτερη
γνώση μορφών δημιουργικής έκφρασης.
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