
 
 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Κιάμα Τζογόνας  

Ιδιότητα: Καθηγητής Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Αντί εισαγωγής… 

 

Μερικές διευκρινίσεις για τους όρους πρόσφυγας και μετανάστης….: 

 

 

-------------------------------------------- 

 

Συνέντευξη: 

 

 

 

1. Κατά τη γνώμη σας, πώς συμβάλλει και πώς επηρεάζει στη χώρα υποδοχής το 

φαινόμενο της μετανάστευσης; 

 Προκαλεί αντιδράσεις σίγουρα. Θετικές και αρνητικές. Είναι πλούτος κατά τη γνώμη μου οι μετανάστες, 

τείνουν να κάνουν πιο πλούσιες τις κοινωνίες, καλύπτοντας όλα τα κενά στην αγορά εργασίας. 

Κουβαλούν τον πλούτο του πολιτισμού τους και τον προσωπικό τους πλούτο, την προσωπικότητα 

τους. 

Όμως για να υποδεχτεί μια κοινωνία νέο πληθυσμό, πρέπει να εξελιχθεί σε κάτι καινούργιο, πολύ 

διαφορετικό από αυτό που ήταν το σύνηθες. Αυτή η αλλαγή έχει το ζόρι της. 

 2. Υπάρχουν κοινωνικές κατασκευές/αναπαραστάσεις για τον μετανάστη στην ελληνική 

κοινωνία;  

 Η λέξη «μετανάστης» έχει θετική έννοια όταν αναφέρεται στους ομοεθνείς που φεύγουν στο εξωτερικό 

και αρνητική όταν κάποιος εισέρχεται. Ο «μετανάστης» είναι ουσιαστικό που προέρχεται από το ρήμα 

«μεταναστεύω». Το ενεργητικό ρήμα «μεταναστεύω» δηλοί μια ενέργεια που κάνω. Μια ενέργεια που 

δεν έχει στιλό ή αρνητικό πρόσημο. Τα ΜΜΕ όμως προτιμούν να βάζουν αρνητικό πρόσημο γιατί 

«περνάει» πιο εύκολα σαν εικόνα στο κοινό. Οι εραστές της άκρας δεξιάς δαιμονοποιούν τους 

μετανάστες, βάζοντας το λάθρο- σαν  πρόθεμα και σαν κέρδος εισπράτουν ψήφους στις εκλογές. 

Τονίζεται η εικόνα της διαφορετικότητας με αρνητικό τρόπο, πώς θα αλλοιωθούν τα κοινά ήθη και έθιμα 

από τον αλλόθρησκο, άλλο έθνη, αλλόχρωμο. Εφευρίσκεται ο φαύλος όρος «καθαρότητα» για να 

εκθειάσει ένα ιστορικό και λογικό άτοπο και οι «ξένοι» κατονομάζονται ως απειλή. Παραβλέπονται τα 

πλείστα όσα προσφέρουν στην κάθε κοινωνία και με τη λογική του να μη μοιραζόμαστε την πίτα με τους 

νεοαφιχθέντες, επέρχεται η δαιμονοποίηση. 

 3. Η διαπολιτισμική κοινότητα αποτελείται από συλλογικότητα, ισότητα, αποδοχή, 



 

δικαιοσύνη κατανόηση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μωσαϊκό των ανθρώπων που 

βιούν, συνδέονται εξελίσσονται και διαμορφώνουν τη καθημερινότητά τους μαζί. 

Παρατηρείτε τέτοια στοιχεία στην ελληνική κοινωνία; Αν ναι, δώστε μας μερικά 

παραδείγματα. Αν όχι, πώς θα μπορούσε να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμικότητα; 

 

Βλέπω συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων καθημερινά. Πχ. Στο πακιστανικό ψιλικατζίδικο που 

πηγαίνω, γίνονται πηγαδάκια συζητήσεων, με μια μπύρα στο χέρι,  

  

 4. Η κατάλληλη διαχείριση της ετερότητας μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου και εξέλιξης 

για την τοπική κοινωνία. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό εφικτό; 

 

Συνεργασία πάνω σε κοινές αρχές, μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών φορέων. 

 

5. Ποιες θα προτείνατε ως πολιτικές προώθησης της ισότητας και του σεβασμού μεταξύ 

ίσων “αλλά διαφορετικών” ατόμων και της  καλύτερης συμβίωσης με γνώμονα την 

ετερότητα;  

 

Τη στράτευση και χρήση των ΜΜΕ στην προώθηση της ετερότητας. 

6. Έχετε να μας παραθέσετε παραδείγματα καλών πρακτικών και προσπαθειών προς αυτή 

την κατεύθυνση; 

 

Σε χώρες του εξωτερικού προσέχουν τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, ειδικά οι 

ειδήσεις. 

  

 7. Η κοινότητα του (Συμπληρώστε οργανισμό)έχει στοιχεία / είναι διαπολιτισμική ομάδα; Αν 

ναι, προκύπτουν προκλήσεις διαχείρισης της ετερότητας εντός του Οργανισμού σας;  

Αν όχι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Αν ναι, πώς τις αντιμετωπίζετε; 

 Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την κοινότητα μας είναι ευαισθητοποιημένοι. Συζητάμε συχνά τα όσα 

προκύπτουν. 

 8. Αν ήσασταν δημόσιος λειτουργός και συνδιαλεγόσασταν συχνά με πληθυσμό που δεν 

μιλά την ελληνική γλώσσα, πώς θα επιχειρούσατε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και 

να εξυπηρετήσετε τον πληθυσμό αυτό; 

 Με χρήση διερμηνείας. 

 9. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συχνά 

απαντώνται αφηγήσεις που ενισχύουν τα εθνο-φυλετικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις 

και τον ρατσισμό, αγγίζοντας -σε κάποιες περιπτώσεις- ακόμα και τη ρητορική μίσους.  

 

Ναι, ισχύει. 

10. Πώς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση και σε 

εμπειρίες που ενισχύουν τη διαπολιτισμική γεφύρωση και καλλιεργούν την πολιτισμική 

επάρκεια; 



 

 Πρέπει να κληθούν οι τηλεοπτικοί και άλλοι σταθμοί να δείχνουν προσοχή στη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν. Είναι η μεγαλύτερη επιρροή στο σχηματισμό της κοινής γνώμης, διαμορφώνοντας το 

πλαίσιο θέασης της ετερότητας. 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 


