






























Για το παρόν βιβλίο οφείλω καταρχήν ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στο ΥΠΠΟT και τον ΟΠΑΠ που ενέτα- 
ξαν το ‘Eλληνο-Aραβικό Πρότζεκτ’ στο πρόγραμμα 
του 2011 «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτι- 
σμών: Μέση Ανατολή» και ειδικότερα στην 
Αντιγόνη Δούναβη για την εμπιστοσύνη, και τη 
Φανή Κωνσταντίνου και την Ειρηλένα Παπαδο- 
πούλου, για την άψογη συνεργασία. Ένα τεράστιο 
ευχαριστώ οφείλω στη Souha Zakhem-Chami και 
στον Raed Zakhem για την άνευ όρων αγάπη τους 
και για τη μετάφραση του κειμένου στα αραβικά, 
ενώ στον Νικόλα και τον Ζωρζ οφείλω πολλά 
περισσότερα από την αρχική έμπνευση και όσα 
θα μπορούσα να εκφράσω εδώ. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας ‘Πολύδρομο’, 
ιδιαίτερα τις  τέσσερις φίλες και συν-εταίρες 
Ελένη Σκούρτου, Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, 
Άσπα Χατζηδάκη και Σταυρού- λα Τσιπλάκου, για 
την αδιαπραγμάτευτη στήριξή τους όλα αυτά τα 
χρόνια, τη Σοφία Γαβριηλίδου, την Πόλυ 
Μακροπούλου και τη Μαρίτα Παπαρούση για την 
ενθάρρυνσή τους και την απαραίτητη φιλία τους. 
Για την αμέριστη στήριξή του στο «Ελληνο- 
Αραβικό Πρότζεκτ» ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 
Σταύρο Καμαρούδη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαρι- 
στήσω τις δύο ‘στηλοβάτισσες’ της ομάδας 
εργασίας ‘Πολύδρομο’, τη Μαρία Βισκαδουράκη 
και την Εύη Μάρκου, για την αγάπη που μου 
δείχνουν, το ταλέντο και τον επαγγελματισμό 
τους με ό,τι καταπιάνονται.    
Ειδικότερα, για το παρόν βιβλίο ευχαριστώ τη 
Μαρία Βισκαδουράκη για τη δημιουργικότητα της 
στην εικονογράφηση του βιβλίου και τον 
Φραγκίσκο-Δημήτρη Βογιατζή για τη βοήθεια 
του.  

Firstly, for the present book a big thank you is 
owed to the Ministry of Culture and Tourism and 
to OPAP for including the ‘Greek-Arabic Project’ in 
the 2011 programme “Thessaloniki: Crossroad of 
Cultures: Middle East” and, especially, to Antigoni 
Dounavi, for her confidence, and Fani Konstandi-
nou and Irilena Papadopoulou for the great coop-
eration. Great thanks are due to Souha Zakhem-
Chami and Raed Zakhem for their unconditional 
love and for translating the text into Arabic, while 
Nikolas and Georges provided much more than 
the initial inspiration, much more than I could 
possibly express here.  Moreover, I would like to 
thank the members of the group ‘Polydromo’, 
especially the four friends and partners Eleni 
Skourtou, Vasilia Kourtis-Kazoullis, Aspa Chatzidaki 
and Stavroula Tsiplakou for their nonnegotiable 
support all these years, Sophia Gavriilidou, Poly 
Makropoulou and Marita Paparousi for their 
encouragement and their well-needed friendship.  
Especially I would like to thank Stavros Kama-
roudis for supporting the “Greek-Arabic Project”. 
Finally, I would like to thank the two ‘pillars’ of the 
work group ‘Polydromo’, Maria Viskadouraki and 
Evi Markou for the love they show me, their talent 
and professionalism in everything they undertake.  
More specifically, for the present book I thank 
Maria Viskadouraki  for her creativity and will to 
illustrate this book and Fragisko-Dimitri Vogiatzi 
for his help.
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Η Ρούλα Τσοκαλίδου έχει σπουδάσει στο Α.Π.Θ. 
και στο Παν/μιο Monash της Αυστραλίας.  Είναι 
επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας στο 
ΑΠΘ και επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας και 
του πολυγλωσσικού περιοδικού «Πολύδρομο», 
για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην 
εκπαίδευση και την κοινωνία. 

Η ομάδα και το πολυγλωσσικό περιοδικό 
Πολύδρομο διερευνά, προβάλλει και πραγματο- 
ποιεί δράσεις σχετικά με τα θέματα της 
διγλωσσίας και του πολυπολιτισμού σε κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό επίπεδο. Στηρίζεται στο μεράκι 
και τη δημιουργικότητα των εθελοντών/τριών της 
και στις συνδρομές των μελών του. Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας www.polydromo.gr και 
γνωρίστε μας.

Roula Tsokalidou has studied at the Aristotle 
University of Thessaloniki and Monash University 
of Australia.  She is an assistant professor of socio-
linguistics at the Aristotle University of Thessa-
loniki and she is head of the group and editor of 
the multilingual periodical “Polydromo”, dedi-
cated to bilingualism and multiculturalism in 
education and society.

The group and the multilingual periodical 
Polydromo researches, promotes and carries out 
activities about bilingualism and multiculturalism 
in a social and educational context. It relies on the 
willingness and the creativity of its volunteers and 
on the subscriptions of its members. Visit our site 
www.polydromo.gr and meet us.
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Τι σημαίνει για ένα παιδί να ζει ανάμεσα σε δύο γλώσσες και πατρίδες; Τι οφέλη έχει 
η διγλωσσία για τη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη; Πώς μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να αντιστέκεται 
στα στερεότυπα για μικρά παιδιά;

Τα Τα παραπάνω αποτελούν λίγες από τις πολλές προκλήσεις της σύγχρονης 
εκπαίδευσης αλλά και της σημερινής κοινωνίας γενικότερα.  Μέσα από το παρόν 
παιδικό βιβλίο για τη διγλωσσία, πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στον Λίβανο που θα 

μας δείξει έναν πιθανό τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε.

What does living between two languages and countries mean for a child? What are the 
benefits of bilingualism for the contemporary mulcultural class? How could we create 
an intercultural educaonal context that resists stereotypes for young children?
The abThe above are a few of the many challenges of contemporary educaon but also of 
today’s society in general.  Through this children’ s book on bilingualism, we make a 
journey to Lebanon which will show us one possible way to address them.

كتايب االول عن ثنائية اللغة  كتايب االول عن ثنائية اللغة  

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία
ανάμεσα στον ελληνικό και

τον αραβικό κόσμο

between the Greek and
Arab worlds

My first book on bilingualism 


