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Abstract 
 

Nowadays Greek society, as all other member states of the EU, is considered to be a 
multicultural society, a fact that has an impact on Greek state schools. In the EU there are 
many immigrants and refugees, this resulting in a large number of the students in state schools 
being ‘foreign’ students. The percentage of children who, on an everyday basis, come into 
contact -both in and out of school- with people speaking a different language from their own is 
found to be high and in some urban areas can even reach 100%. As a result, the coexistence of 
different cultural groups in EU member states has caused various reactions to the dominant 
cultural groups of these states. The situation in Greece is very similar. Stereotypes, prejudice, 
xenophobia and racism are phenomena that are encountered in everyday life. Greek society, as 
the dominant cultural group, in order to accept the ‘other’, the ‘different’, uses processes of 
‘assimilation’ promoting its intense ethnicity in combination with its linguistic identity. What 
is the situation in Greek state schools? What is the current reality in schools and to what extent 
does it reflect the attitude of Greek society in general? 
The rationale behind this research was the awareness of the fact that it is difficult for the Greek 
society to adjust in the multicultural and multilingual reality, having been a monocultural and 
monolingual society several years ago. Therefore the feeling that ethnicity and the linguistic 
identity are endangered is spreading. Ethnicity is defined as the collective, intergenerational, 
cultural continuity, with this term implying the common bonds that join the people who belong 
to the same nation that is the sex, the country, the nation, the nationality, the region, the 
religion, the language. According to the above definition the Greek’s idea or ethnicity is 
determined by his linguistic identity as the Greek language has been used to convey a cultural 
meaning along the centuries. 
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Εισαγωγή 
Η γλώσσα –και ο τρόπος που την εκφέρουμε– λειτουργεί όπως το δελτίο της 
ταυτότητάς μας καθώς αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για εμάς (Calvet, 2002: 17). Για 
το λόγο αυτό η γλώσσα συναρτάται συχνά με τον εθνικισμό επειδή ακριβώς συνιστά 
έναν από τους αμέσως αντιληπτούς δείκτες εθνοτικής ταυτότητας (Σελλά-Μάζη, 
2001: 147). Το σχολείο αποτελεί ένα χώρο σημαντικής γλωσσικής έκθεσης και το 
γεγονός αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε, στην παρούσα έρευνα, τις 
στάσεις και τις αντιδράσεις των ελλήνων μαθητών όταν ακούνε τους συμμαθητές 
τους, παιδιά παλιννοστούντων ή αλλοδαπών, να χρησιμοποιούν την πρώτη τους 
γλώσσα (L1) στο χώρο του σχολείου, να αποτυπώσουμε την εικόνα που πλάθουν 
στο μυαλό τους εξαιτίας της γλωσσικής-πολιτισμικής ετερογένειας καθώς και να 
εντοπίσουμε δείγματα ρατσισμού στο σχολικό περιβάλλον, πιθανόν προερχόμενα 
από γενικότερες συμπεριφορές στην ελληνική κοινωνία σήμερα. 

Ο ρόλος της γλώσσας είναι ζωτικός σε θέματα που απασχολούν ευρύτερους 
κοινωνικούς σχηματισμούς και λειτουργεί ως καθοριστικό στοιχείο της φύσης 
ποικίλων ανθρώπινων ομαδοποιήσεων, είτε θετικώς, συσπειρώνοντας γύρω της μια 
ομάδα συνταυτιζόμενων ανθρώπων, είτε αρνητικώς, αποκλείοντας τους 
αλλόγλωσσους ομιλητές από την ομάδα, των ετεροπροσδιοριζομένων ομιλητών, 
τόσο εντός όσο και εκτός μιας γλωσσικής ομάδας (Σελλά-Μάζη, 2001: 111). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οδηγηθήκαμε στη διαπίστωση ότι είναι δύσκολο 
για την ελληνική κοινωνία να προσαρμοστεί σε μια πολυπολιτισμική και 
πολυγλωσσική πραγματικότητα –έχοντας διανύσει μικρό χρονικό διάστημα, σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από την προηγούμενη κυρίαρχη μονοπολιτισμική 
και μονογλωσσική πραγματικότητα–. Συνεπώς, η αίσθηση ότι η ιδέα περί 
εθνικότητας και γλωσσικής ταυτότητας του Έλληνα είναι επαπειλούμενη κυριαρχεί. 
Η ιδέα περί εθνικότητας (ethnicity) αναφέρεται στην «συλλογική και μεταφερόμενη 
από γενιά σε γενιά πολιτισμική συνέχεια» (Fishman, 1997), εννοώντας με τον όρο 
αυτό τους κοινούς δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο 
έθνος. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η ιδέα περί εθνικότητας του Έλληνα είναι 
αναπόσπαστη από τη γλωσσική του ταυτότητα, καθώς η ελληνική γλώσσα έχει 
χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες για να μεταφέρει «πολιτισμικά μηνύματα»  

Τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει τις τελευταίες δύο δεκαετίες καθώς πλήθος 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών (οικονομικών μεταναστών και προσφύγων) από 
χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας έχουν έρθει στην 
Ελλάδα. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει την κοινωνική και πολιτισμική 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Οι νέες προσεγγίσεις που προτείνονται όσον αφορά στις 
έννοιες γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα καθώς και οι ρατσιστικές και 
ξενοφοβικές τάσεις και συμπεριφορές που παρατηρούνται στην καθημερινότητα, 
επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την εκπαίδευση και την επικρατούσα κατάσταση στο 
ελληνικό δημόσιο σχολείο.  
 
1. Υποθέσεις εργασίας 
Παρόλο που από μια δεκαετία έχει παρέλθει περισσότερο από τότε που μαζικά 
εγγράφηκαν στα δημόσια σχολεία παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές που 
μορφώνονται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και μιλούν καλά την ελληνική 
γλώσσα (όπως θα φανεί παρακάτω από την επεξεργασία των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν), η χρήση της πρώτης τους γλώσσας (L1) στο χώρο του σχολείου είναι 



Χριστίνα Χατζηπαντελή, Ευθυμία Καργιωτάκη 
 

866 

αναπόφευκτη. Στη διατύπωση της υπόθεσης αυτής συνηγορούν οι εξής παράγοντες: 
α) το γεγονός ότι συμβιώνουν στο χώρο του σχολείου με μαθητές που έχουν κοινή 
την πρώτη γλώσσα (L1), β) το ότι χρησιμοποιούν την πρώτη γλώσσα για να 
εκφράσουν έντονα συναισθήματα (θυμό, εκνευρισμό, έκπληξη κ.ά. και γ) το ότι η 
εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον τούς προδιαθέτει να εκφραστούν στην πρώτη 
τους γλώσσα.  
Παρόλα αυτά θεωρείται πιθανό η χρήση της πρώτης γλώσσας από τους 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές να προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις στους 
έλληνες συμμαθητές τους.  

Καθώς τμήμα της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε διαπολιτισμικό σχολείο, 
θεωρείται αναμενόμενη η μεγαλύτερη αποδοχή των «διαφορετικών» πολιτισμικών 
ομάδων μαθητών από τους συμμαθητές τους για δύο λόγους: α) γιατί το ποσοστό 
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών είναι μεγαλύτερο και άρα η ομάδα 
πιο ισχυρή και β) γιατί ο αρχικός σκοπός της ίδρυσης διαπολιτισμικών σχολείων 
είναι η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που διασφαλίζουν την ομαλή ένταξη 
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. 

Μια άλλη υπόθεση που διατυπώθηκε είναι ότι οι έλληνες μαθητές θα 
επιθυμούσαν να διδαχθούν μια από τις πρώτες γλώσσες (L1) των παλιννοστούντων 
και αλλοδαπών συμμαθητών τους (ρωσικά, αλβανικά, βουλγαρικά, κ.ά.) λόγω των 
σχέσεων που έχουν αναπτύξει με τους συμμαθητές τους, της εξοικείωσής τους με το 
άκουσμα των γλωσσών αυτών και πιθανόν λόγω κινήτρων σχετικών με τη γειτνίαση 
κάποιων χωρών προέλευσης και μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριοποίησης 
στις αναδυόμενες αγορές των χωρών αυτών.  
 
2. Δείγμα 
Ο αρχικός πληθυσμός της έρευνας περιελάμβανε μαθητές γυμνασίου και ορίστηκε 
συγχρόνως με το αντικείμενο της έρευνας. Η δειγματοληψία έγινε κατά στρώματα 
(Javeau, 1996: 80) καθώς το ένα μέρος του πληθυσμού ήταν μαθητές με πρώτη 
γλώσσα (L1) την ελληνική και το άλλο μαθητές με πρώτη γλώσσα (L1) άλλη από 
την ελληνική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος 2008-2009.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές δύο γυμνασίων της περιοχής της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία αυτά ήταν το 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων και το 
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου. Η επιλογή των Γυμνασίων αυτών έγινε επειδή 
πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Βρίσκονται και τα δύο στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου το 

ποσοστό των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών είναι αρκετά υψηλό  
2. Και τα δύο αυτά σχολεία έχουν υψηλό ποσοστό παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχο με τα πανελλαδικά στοιχεία που δίδονται από το 
ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) για 
το 2003. Ειδικότερα επιλέχτηκε το ένα εκ των δύο σχολείων να είναι 
Διαπολιτισμικό λόγω της ιδιαίτερης φύσης των σχολείων αυτών. 
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας ήταν 

διακόσιοι δύο (202), από τους οποίους οι εκατόν εξήντα τρεις (163) ήταν Έλληνες 
(80%) και οι τριάντα εννιά (39) παλιννοστούντες και αλλοδαποί (20%). Από το 3ο 
Γυμνάσιο Αμπελοκήπων συμμετείχαν εκατόν δύο (102) μαθητές και από το 
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου εκατό (100). Οι Έλληνες μαθητές του 3ου 
Γυμνασίου Αμπελοκήπων ήταν ογδόντα (80) και του Διαπολιτισμικού ογδόντα τρεις 
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(83) ενώ οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί είκοσι δύο (22) και δεκαεπτά (17) 
αντίστοιχα. 
 
 

  3ο Γυμνάσιο 
Αμπελοκήπων 

Διαπολιτισμικό 
Γυμνάσιο 
Ευόσμου 

 
 

Σύνολο 
Δείγματος 

 
202 

Έλληνες Μαθητές 
 

 
 

80 

 
 

83 163 
 

Παλ./Αλλ. 
Μαθητές 

 

 
 

22 

 
 

17 
 

39 
Πίνακας 1 

 
Στους μαθητές που αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας διανεμήθηκαν 
ερωτηματολόγια με σκοπό να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους 
σχετικά με τη χρήση των γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο. 
 
3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν μας οδήγησαν στην 
εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων που έρχονται να επιβεβαιώσουν ή να θέσουν 
υπό σκέψη τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας. 

Η πρώτη υπόθεση που τέθηκε αφορούσε τη χρήση της L1 από τους 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στο χώρο του σχολείου. Το 74,4% των 
μαθητών αυτών απάντησε ότι μιλά πάντα ελληνικά στο σχολείο και το 79,5% 
δήλωσε ότι μιλά ελληνικά ακόμη και με άτομα που έχουν την ίδια L1. Στα 
παραπάνω συνηγορεί το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα –και 
ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα– το λιγότερο τρία χρόνια ενώ πλέον 
του 30% έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Οι παραπάνω απαντήσεις μας κάνουν να 
αναρωτιόμαστε για το «γλωσσικό αυτοσυναίσθημα» των μαθητών που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Με τον όρο αυτό, κατ' αναλογία προς το εθνικό αυτοσυναίσθημα, 
εννοούμε εδώ την επίγνωση και τη συναισθηματική σχέση που έχει μια ομάδα με τη 
γλώσσα της, καθώς και την πιθανή σύνδεση αυτής της σχέσης με το συλλογικό 
παρελθόν της ομάδας και τη βούληση για τη διατήρηση της γλώσσας στο μέλλον 
(Παπαρίζος, 2004: 183). 

Το γεγονός ότι μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα έγινε παραδεκτό και από τους 
Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά και από τους ίδιους τους 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
ότι γίνεται συστηματική χρήση της ελληνικής γλώσσας και στο σπίτι. Το 70% των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα 
συγχρόνως με την L1 για την επικοινωνία με τους οικείους τους στο χώρο του 
σπιτιού. 10% χρησιμοποιούν μόνο την ελληνική γλώσσα και 20% μόνο την L1. 
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Όσον αφορά τη χρήση της L1 στο σχολείο παρατηρήθηκε ότι αυτή συνιστά το 
διαφοροποιητικό συστατικό μεταξύ των ελληνόφωνων και των αλλόφωνων 
μαθητών. Η γλώσσα ως βασικό όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας, μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο κατηγοριακής αντίληψης (Γκότοβος, 1998: 14) του «άλλου», 
ως φορέα μιας ιδιότητας –στην περίπτωσή μας της γλώσσας–, ως μέλους μιας 
συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας, ως δείγματος μιας ευρύτερης κοινωνικής 
κατηγορίας. Αυτή η κοινωνική ταυτότητα γίνεται το ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο τοποθετούνται και αποκτούν νόημα οι πληροφορίες που έχει το υποκείμενο –ο 
έλληνας μαθητής– για τον «άλλο». Τότε η ατομικότητα και η προσωπική σχέση 
γίνονται συνάρτηση αυτής της συγκεκριμένης κοινωνικής ταυτότητας. Έτσι μπορεί 
να προκύψουν αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά των ελλήνων μαθητών, 
παρόλο που στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους παλιννοστούντες και 
αλλοδαπούς συμμαθητές δεν υπάρχουν ‘πραγματικά’ προβλήματα στη σχολική 
καθημερινότητα. 

Όσον αφορά την αίσθηση που δημιουργείται στους έλληνες μαθητές όταν ακούν 
τους συμμαθητές τους να μιλούν σε γλώσσα άλλη από την ελληνική παρατηρούμε 
ότι το 48,5% αδιαφορεί, το 28,2% εκφράζεται θετικά λέγοντας ότι του αρέσει να 
ακούει τους συμμαθητές να συνομιλούν στη μητρική τους γλώσσα, ενώ στο 10% δεν 
αρέσει και το 4,3% θυμώνει. Η θετική στάση των μαθητών αποτυπώνεται και στο 
ποσοστό των ελλήνων μαθητών που θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους θα πρέπει να 
διδάσκονται την L1 στο σχολείο: 63,2% είναι υπέρ και 36,2% κατά. 

Όσον αφορά το πιθανό ‘άνοιγμα’ των ελλήνων μαθητών προς τις L1 των 
συμμαθητών τους μέσα από την καθημερινή ακουστική εξοικείωση και τα διάφορα 
κίνητρα που μπορεί να έχουν αναπτύξει, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
καταδεικνύουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το 54,6% των ελλήνων μαθητών που 
ρωτήθηκαν δεν έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν καμία από τις γλώσσες που μιλούν οι 
συμμαθητές τους δικαιολογώντας μάλιστα την επιλογή τους με αρνητική 
τοποθέτηση απέναντι στις γλώσσες και τις εθνικές ταυτότητες των υποκειμένων που 
τις μιλούν και υπογραμμίζοντας ότι δεν πιστεύουν στη χρησιμότητά τους κατά την 
επαγγελματική τους πορεία. 

Όσον αφορά τον προβληματισμό σχετικά με την αρμονικότερη συνύπαρξη των 
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων των μαθητών στους κόλπους του 
διαπολιτισμικού σχολείου, δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών 
αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διατύπωση ασφαλών 
συμπερασμάτων λόγω του περιορισμένου δείγματος της παρούσας έρευνας. 
 
4. Συμπεράσματα 
Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στον προβληματισμό σχετικά με το ρόλο που θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
στην ανάγκη για χάραξη μιας γλωσσικής πολιτικής που σκοπό θα έχει την 
εξασφάλιση της γλωσσικής ετερογένειας στην πολυπολιτισμική κοινωνία και τη 
διατήρηση της εθνογλωσσικής ταυτότητας σε ένα κοινωνικό χώρο που να ευνοεί τη 
γλωσσική ποικιλία και την πολυγλωσσία. Η εναρμόνιση με τα καινούργια κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά δεδομένα και τις πραγματικές γλωσσικές ανάγκες των μαθητών 
αποτελούν εχέγγυα ποιότητας για το εκπαιδευτικό σύστημα που οφείλει να είναι 
επικαιροποιημένο και στοιχισμένο στο εδώ και στο τώρα.  
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