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Οριςμόσ :  
Γλωςςομάκεια είναι θ επαρκισ κατοχι μιασ ι περιςςοτζρων γλωςςϊν εκτόσ τθσ μθτρικισ . 
Όταν λζμε ότι κάποιοσ είναι γλωςςομακισ εννοοφμε ότι μιλάει τθ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα 
καλά και εφαρμόηει τουσ κανόνεσ τθσ ςε γραμματικό και ςυντακτικό επίπεδο , γνωρίηοντασ 
ςε μεγάλο βακμό το λεξιλόγιό τθσ , τουσ ιδιωματιςμοφσ και τουσ ιδιωτιςμοφσ τθσ . 
 
 Λόγοι που την επιβάλλουν ςτην εποχή μασ :  
1. Οη ζπλζήθεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επαγγεικαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ  
3. Μποροφμε να παρακολουθήςουμε πιο εφκολα διαλζξεισ , ςυνζδρια επιςτημονικζσ 
μελζτεσ και άρα να επιμορφωκοφμε και να βοηθηθοφμε και επαγγελματικά αφοφ τα 
προςόντα όπωσ μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν ςτο εξωτερικό ςυντελοφν ςτθν 
επαγγελματικι αποκατάςταςθ του νζου ςε μια δφςκολθ αγορά εργαςίασ όπωσ θ ςθμερινι . 
Κάποια ςθμερινά επαγγζλματα αςφαλϊσ και απαιτοφν τθν άριςτθ κατοχι ξζνων γλωςςϊν . 
4. Συν τοισ άλλοισ , ςτθ ςθμερινι , παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία και εποχι, πρζπει να 
επικοινωνοφμε με τον κόςμο χωρίσ προβλιματα , να βλζπουμε αυτά που μασ προβάλλουν 
τα Μ.Μ.Ε και να τα κατανοοφμε .  
5. Εξάλλου και οι ίδιοι οι πολιτικοί , πρζπει πλζον να παίρνουν μζροσ ςε διεθνή fora και 
ςυνζδρια , ςε διεθνείσ οργανιςμοφσ όπωσ η Ε.Ε , ο ΟΗΕ , χωρίσ να αντιμετωπίηουν 
προβλιματα κατανόθςθσ και ςυνεννόθςθσ .  
6. Επιλφουμε ςειρά κακθμερινϊν προβλθμάτων μασ που ζχουν ςχζςθ με τθν κατανόηςη 
τησ τεχνολογίασ και των επιτευγμάτων τησ , τα οποία είναι φυςικό να χρθςιμοποιοφν ξζνεσ 
γλϊςςεσ , αφοφ θ χϊρα μασ ειςάγει τεχνογνωςία και τεχνολογία .  
7. Τζλοσ , θ γλωςςομάκεια αποδεικνφεται πολφτιμθ και για τθν θκικοποίθςθ του ςθμερινοφ 
ατόμου αφοφ εκείνο κα κατανοιςει τισ ςθμερινζσ αξίεσ και ιδανικά του πολυπολιτιςμοφ 
και κα αγωνίηεται για τθν προάςπιςθ τθσ δικαιοςφνθσ και τον ξεριηωμό ρατςιςτικϊν 
τάςεων και πάςθσ φφςεωσ προκαταλιψεων 
 
2. Ερχόμαςτε ςε επαφή με τον πολιτιςμό άλλων λαών γνωρίηοντασ τθ λογοτεχνία τουσ , τα 
ικθ και τα ζκιμά τουσ και τθν ιςτορία τουσ , οπότε γνωρίηουμε καλφτερα και το δικό μασ 
λαό , αφοφ προβαίνουμε ςε ςυγκρίςεισ και βλζπουμε τα διαφοροποιθτικά μασ ςτοιχεία . 
Μιλάμε , λοιπόν, για μια υγιι πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ 
 
Έθζεζε Α΄ Λπθείνπ: Γισζζνκάζεηα 
 
Ο φξνο γισζζνκάζεηα αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ είηε απφ θαζαξά 
πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ είηε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. 
Είλαη ζαθέο πσο ην επίπεδν γλψζεο κηαο μέλεο γιψζζαο πνηθίιεη αξθεηά απφ άηνκν 
ζε άηνκν, θαζψο ε άξηζηε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο πνπ επηηξέπεη ηελ απφιπηα 
άλεηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δελ είλαη εχθνιε θαη απαηηεί 
κεγάιε αθνζίσζε. 
Η δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν γλψζεο κηαο μέλεο γιψζζαο ζρεηίδεηαη αθελφο κε 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηρεηξεί έλα άηνκν λα ηε κάζεη θη αθεηέξνπ κε ην 
είδνο θαη ηελ πνηφηεηα εμάζθεζεο πνπ έρεη αθηεξψζεη ζηελ εθκάζεζή ηεο. Έλα 
άηνκν, γηα παξάδεηγκα, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε κηα μέλε ρψξα θαη 
θαηφπηλ εξγάδεηαη εθεί είλαη ινγηθφ λα θαηαθηά ηε γιψζζα απηή ζε πςειφηεξν 
επίπεδν απ’ φ,ηη θάπνηνο πνπ ηε καζαίλεη θξνληηζηεξηαθά θαη ηελ εμαζθεί 
πεξηζηαζηαθά θαη κφλν. 
 
Λόγνη πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε γισζζνκάζεηα 
Η δεδνκέλε νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη νη ζπλερείο κεηαμχ ηνπο 
αιιειεπηδξάζεηο, έρνπλ δηακνξθψζεη εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ πηα 
ηελ εζσζηξέθεηα κήηε ησλ ιαψλ κήηε ησλ αηφκσλ. Η ηερλνινγία, νη πιεξνθνξίεο θαη 
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ε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ ζπληζηνχλ θνηλά αγαζά, πνπ θέξλνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπ 
θφζκνπ πνιχ πην θνληά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Η γισζζνκάζεηα απνηειεί, άξα, ηε 
κφλε απάληεζε ζηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο πνηθίιεο 
πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε∙ ε ζηαδηαθή δειαδή δεκηνπξγία κηαο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δψλεο, φπνπ ηα πξντφληα θαη νη άλζξσπνη ζα θηλνχληαη 
ειεχζεξα. Εηδηθφηεξα: 
 
- Σε φ,ηη αθνξά ηνπο πνιίηεο ηεο Ειιάδαο, ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο απνηειεί κέινο 
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δηακνξθψλεη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην δξάζεο ησλ 
πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, εθφζνλ θάζε πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
εξγαζηεί θαη λα δηακείλεη ζε φπνην άιιν θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο επηζπκεί. Ελψ, 
παξάιιεια, έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ θαζηζηνχλ επηζπκεηή 
θαη αλαγθαία ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηα άιια θξάηε κέιε, επηηξέπνληαο ζε 
πιήζνο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο λα δηεθδηθνχλ ζπλεξγαζίεο θαη 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε αληίζηνηρεο εηαηξείεο ησλ άιισλ Επξσπατθψλ θξαηψλ. 
 
- Οη ζπλζήθεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επαγγεικαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε 
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπνζεηνχλ ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ ζηα ζεκαληηθφηεξα 
πξνζφληα πνπ νθείιεη λα έρεη έλαο λένο πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζεί απφ ηελ 
έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο. 
 
- Η εθπιεθηηθή δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο θαζηζηνχλ 
αλαγθαία ηεο γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ηφζν ε αμηνπνίεζε 
φινπ ηνπ εχξνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ φζν θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
ηξερνπζψλ εμειίμεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. 
 
- Τν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο ζηελ Ειιάδα 
ζπλδέεηαη κε επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο 
πνπ γλσξίδνπλ θαιά κία ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο. Ελψ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ 
εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ γηα εθείλνπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζε πεξηνρέο πνπ εληνπίδεηαη απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε. 
 
Τα νθέιε ηεο γισζζνκάζεηαο 
Η γισζζνκάζεηα ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη 
αλέιημεο, κε ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη κε 
ηε δπλαηφηεηα πην νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε αλζξψπνπο άιισλ εζληθνηήησλ. 
Εηδηθφηεξα: 
 
- Η γισζζνκάζεηα απνηειεί θαίξην πξνζόλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 
ζηαδηνδξνκία ηνπ αηόκνπ. Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηνπνίεζεο θέξλνπλ ζε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο κε αληίζηνηρεο άιισλ θξαηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ε γλψζε μέλσλ 
γισζζψλ απνηειεί αλαγθαίν εθφδην γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ 
εξγαζηαθφ ζηίβν. Θδίσο, κάιηζηα, γηα ηνπο λένπο πνπ έρνπλ ηε θηινδνμία λα 
δηεθδηθήζνπλ κειινληηθά πςειφβαζκεο ζέζεηο επζχλεο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ 
είλαη, εχινγα, απνιχησο αλαγθαίν πξνζφλ. 
Πέξα, άιισζηε, απφ ην γεγνλφο φηη ε γισζζνκάζεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ην πιήζνο δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 
απνθαηάζηαζε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Με δεδνκέλεο, άιισζηε, ηηο πεξηνξηζκέλεο 
επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν γηα κηα νπζηαζηηθά επηηπρεκέλε 
θαξηέξα, ην εμσηεξηθφ απνηειεί πάληνηε ζεκαληηθή επηινγή γηα ηνπο λένπο 
αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κηα πξνζνδνθφξα επαγγεικαηηθή 
ζηαδηνδξνκία. 
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- Η γισζζνκάζεηα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδώλ ζε μέλα 
παλεπηζηήκηα. Οη λένη πνπ γλσξίδνπλ άξηζηα κηα μέλε γιψζζα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζ’ έλα μέλν παλεπηζηήκην θαη λα απνθνκίζνπλ έηζη ηελ 
μερσξηζηή εκπεηξία ηεο γλσξηκίαο ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη αληίιεςεο. 
Ελψ, ζπλάκα, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 
απνθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη ην παλεπηζηήκηφ ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα 
εθείλε. 
 
- Η γισζζνκάζεηα πξνζθέξεη πξόζβαζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη λένη 
πνπ ζα θνηηήζνπλ ζε ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζα δηαπηζηψζνπλ πσο έλα ζεκαληηθφ 
ηκήκα ηεο αλαγθαίαο βηβιηνγξαθίαο είλαη μελφγισζζν, ρσξίο λα ππάξρνπλ αλάινγεο 
ειιεληθέο κεηαθξάζεηο. Η γλψζε, επνκέλσο, μέλσλ γισζζψλ απνηειεί έλα πνιχηηκν 
πξνζφλ αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ ζα πξνηηκήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 
ζπνπδέο ηνπο ζηελ Ειιάδα. Άιισζηε, ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ 
εμειίμεσλ ζε θάζε επηζηήκε, κε ηε κειέηε ησλ λέσλ ζπγγξακκάησλ θαη εξεπλψλ, 
θαζηζηά ηε γισζζνκάζεηα απαξαίηεηε αθφκε θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ήδε 
νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
Η αλάγθε ή ε πξνζσπηθή επηζπκία παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, δελ αθνξά, βέβαηα, κφλν ηνλ θιάδν 
ζπνπδψλ ηνπ θάζε αηφκνπ, εθφζνλ θάζε ζχγρξνλνο άλζξσπνο ζέιεη λα έρεη κηα 
ζαθή εηθφλα γηα ηελ ζπληεινχκελε πξφνδν θαη ζ’ άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη θπζηθά 
απηφο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο δηαλφεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελήκεξνο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειείηαη απφ θάζε 
λέν επίηεπγκα. Η γλψζε, άξα, μέλσλ γισζζψλ πξνζθέξεη θη εδψ ηελ πνιχηηκε 
ζπλεηζθνξά ηεο, εθφζνλ κεγάιν κέξνο απηψλ ησλ εξεπλψλ θη απηψλ ησλ κειεηψλ 
δελ κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή θαζπζηεξεί πνιχ λα κεηαθξαζηεί. 
 
- Η γισζζνκάζεηα επηηξέπεη ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ αηόκνπ. Έλα 
βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηνπο πνιίηεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη ε φζν γίλεηαη πην 
αληηθεηκεληθή θαη πιήξεο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 
εμειίμεηο. Ζεηνχκελν πνπ νδεγεί ζπρλά ζηελ αλάγθε αλάγλσζεο ή παξαθνινχζεζεο 
ησλ εηδήζεσλ απφ ηα κεγάια κέζα ελεκέξσζεο άιισλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπγθξηζεί ε δηθή ηνπο νπηηθή θαη ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία κε ηα αλάινγα ησλ εγρψξησλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο. Η γλψζε μέλσλ γισζζψλ επηηξέπεη ζην άηνκν λα επηηχρεη 
απξφζθνπηα απηή ηε ζθαηξηθφηεξε ελεκέξσζε, εθφζνλ κπνξεί λα αλαηξέμεη 
απεπζείαο ζην πξσηφηππν πιηθφ ησλ δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ρσξίο λα βαζίδεηαη 
ζηελ -θάπνηε παξαπνηεκέλε- απφδνζή ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο. 
 
- Η γισζζνκάζεηα δηαζθαιίδεη ηε δηεύξπλζε ηεο αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ. Η 
εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαλεξψλεη ζην άηνκν ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζέαζεο ησλ 
πξαγκάησλ πνπ έρνπλ νη θπζηθνί νκηιεηέο ηεο γιψζζαο απηήο, κηαο θαη ζε θάζε 
γιψζζα -ζηηο εθθξαζηηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηεο δνκέο- απνηππψλεηαη ε μερσξηζηή 
αληίιεςε ηνπ θάζε ιανχ. Πιήζνο ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ εκπεξηέρνπλ -πέξα απφ ηελ 
πηζαλή εξκελεία ηνπο- κηα ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε πνπ κεηαθέξεη ηζηνξηθέο κλήκεο, 
θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο δσήο. Έηζη, φζν ην άηνκν εκβαζχλεη ζηε γλψζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ηφζν πεξηζζφηεξν απνθαιχπηεη ηνλ ηδηαίηεξν 
ρξσκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ, ην λνεκαηηθφ ηνπο θνξηίν θαη ηε ζπγθηλεζηαθή ηνπο αμία. 
Σεκαληηθφ θέξδνο, σο πξνο απηφ, πξνζθέξεη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο θάζε ιανχ, 
εθφζνλ καδί κε ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιέμεσλ πξνθχπηεη θη ε 
αλαθάιπςε ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ μέρσξν ηξφπν ζθέςεο ηνπ 
εθάζηνηε έζλνπο. Αλάινγα νθέιε, άιισζηε, πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλνκηιία κε 
θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο θάζε γιψζζαο, κηαο θαη ην άηνκν έξρεηαη ζε άκεζε επαθή 
αθελφο κε ηε δσληαλή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη αθεηέξνπ κε φζα ζπληζηνχλ ηηο 
ηξέρνπζεο αληηιήςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιανχ, αιιά θαη κε ηε ζπιινγηθή ηνπ κλήκε 
θαη γλψζε. 
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Η ζπδήηεζε κε άηνκα άιισλ εζλνηήησλ είλαη πάληνηε απνθαιππηηθή γηα ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν έρνπλ κάζεη λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ πινπηίδεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο επηκέξνπο 
εζλφηεηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα αληηθξίζεη ηνλ 
θφζκν κέζα απφ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή νπηηθή. 
 
- Η επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο ιανύο επηηξέπεη ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε 
ηνπ δηθνύ καο πνιηηηζκνύ θαη ησλ δηθώλ καο αληηιήςεσλ. Η άκεζε 
επηθνηλσλία κε άηνκα άιισλ εζλνηήησλ, αιιά θαη ε έκκεζε επηθνηλσλία, φπσο απηή 
πξνθχπηεη κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο ηνπο, θαλεξψλεη θαηά ηξφπν ζαθή 
ηηο ηδηαίηεξεο αληηιήςεηο ηνπο, φπσο απηέο είηε δειψλνληαη ξεηά απφ ηηο ηδέεο πνπ 
εθθξάδνπλ είηε απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ηε γιψζζα ηνπο. Παξέρεηαη, έηζη, ε 
δπλαηφηεηα ζην θάζε άηνκν λα αληηιεθζεί ηηο αμίεο ησλ άιισλ ιαψλ θαη λα ηηο 
ζπγθξίλεη κε απηέο ηνπ δηθνχ ηνπ, πξνρσξψληαο άξα ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε 
ηφζν ησλ ζεκείσλ δηαθνξνπνίεζεο φζν θαη ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη φκνηα θαη 
ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο ελνπνίεζεο. Τν άηνκν θαηαλνεί κε απηφ ηνλ ηξφπν 
θαιχηεξα θη εθείλεο ηηο αληηιήςεηο ηνπ δηθνχ ηνπ ιανχ πνπ δελ βξίζθνπλ ην 
αληίζηνηρφ ηνπο ζηνπο άιινπο, θη απνηεινχλ άξα ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο εζληθήο 
ηνπ ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
 
Πηζαλά δεηήκαηα αλεζπρίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζνκάζεηα 
Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ζηελ επνρή 
καο, δελ ζα πξέπεη εληνχηνηο λα παξαγλσξίδνπκε ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ 
νξηζκέλα αξλεηηθά θαηλφκελα απφ ηελ επίκνλε ελαζρφιεζε κε ηηο μέλεο γιψζζεο. 
Εηδηθφηεξα: 
 
- Τν λέν άηνκν πνπ έξρεηαη ζ’ επαθή κε κηα μέλε γιψζζα πνπ έρεη ηδηαίηεξε δηάδνζε, 
φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αγγιηθή, ελδέρεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα ηε ζεσξεί 
αλψηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηε δηθή ηνπ, παξακειψληαο έηζη ηελ απαηηνχκελε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ άξηηα εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο. Είλαη, δειαδή, 
πηζαλή κηα δηαδηθαζία κπζνπνίεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη φζσλ πνιηηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ζρεηίδνληαη κε απηή, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππνηίκεζε ηφζν ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 
ηνπ λένπ. 
Σε πξαθηηθφ επίπεδν, άιισζηε, πνιινί είλαη νη λένη πνπ ζεσξνχλ πσο ε μέλε γιψζζα 
έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη ζεκαληηθφηεξα νθέιε ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
απνθαηάζηαζε απ’ φ,ηη ε κεηξηθή ηνπο, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη πσο ηα πηζαλά 
επαγγεικαηηθά νθέιε δελ αληηζηαζκίδνπλ ηηο απψιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πλεπκαηηθή ηνπο εμέιημε, ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο 
κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Τα ζεκέιηα, άιισζηε, ηεο λνεηηθήο ηνπο δηάπιαζεο θαη 
εμέιημεο ηίζεληαη ζηε γιψζζα εθείλε πνπ ιεηηνπξγεί σο θνξέαο εθπαίδεπζεο θαη 
αγσγήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή εθκάζεζή ηεο. 
 
- Τν λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ μέλε γιψζζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αληηκεηψπηζή ηεο σο αλψηεξεο απφ ηε κεηξηθή, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηφζν ηεο 
γισζζηθήο αιινίσζεο ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θαη εζληθήο αιινίσζεο 
ιφγσ ηεο εθηελνχο πηνζέηεζεο μεληθψλ ζηνηρείσλ. Είλαη ζχλεζεο, άιισζηε, ζηε 
γιψζζα ησλ λέσλ λα παξεηζθξένπλ μέλνη γισζζηθνί ηχπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απηνχζηνη, ρσξίο θάπνηα πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 
ειιεληθνχο φξνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο λφζνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο, 
πνπ δελ επηηξέπεη νχηε ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο νχηε θαη ηελ 
δεηνχκελε θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο. 
 
- Η επθνιία κε ηελ νπνία νη λένη πηνζεηνχλ αγγιηθνχο γισζζηθνχο ηχπνπο θαη 
εθθξάζεηο, πνπ σο έλα βαζκφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δηάδνζε ηεο 



Γλωσσομάθεια- Κων/νος Μάντης 
 

5 
 

αγγιφθσλεο κνπζηθήο θαη ινγνηερλίαο θαη ησλ αγγιφθσλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ, δεκηνπξγεί εχινγεο αλεζπρίεο γηα ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εμάπισζε ηεο 
αγγιηθήο γιψζζαο. Είλαη πιένλ πξνθαλέο πσο νη γιψζζεο κε κηθξφηεξε δηάδνζε θαη 
κηθξφηεξν αξηζκφ θπζηθψλ νκηιεηψλ, φπσο είλαη ε ειιεληθή, είλαη αληηκέησπεο κε 
αθφκε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε, εθφζνλ ε αγγιηθή ηείλεη λα θαιχπηεη φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. 
 
Η ζεκηηή ζηάζε απέλαληη ζηε γισζζνκάζεηα 
Σε φ,ηη αθνξά ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, φπσο άιισζηε θαη 
ζηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην κέηξν, πξνθεηκέλνπ ε μέλε 
γιψζζα λα κελ αληηκεησπίδεηαη σο ζεκαληηθφηεξε απφ ηε κεηξηθή θαη λα κελ ζέηεη 
έηζη ζε δεχηεξε κνίξα ηελ θαηάθηεζε ηεο θπζηθήο γιψζζαο ηνπ θάζε αηφκνπ. 
Εηδηθφηεξα: 
 
- Είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη λένη πσο ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, κε βάζε ηελ 
νπνία έξρνληαη ζ’ επαθή κε ηα δηάθνξα αληηθείκελα γλψζεο, αιιά θαη κέζσ ηεο 
νπνίαο επηθνηλσλνχλ κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, απνηειεί ην γισζζηθφ θψδηθα 
πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηα νπζηαζηηθφηεξα νθέιε ζε πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 
Η ειιηπήο γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά ζηελ πξνζπάζεηά 
ηνπο λα δηεπξχλνπλ ην εχξνο ησλ γλψζεψλ ηνπο, εθφζνλ δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ 
πιήξε θαηαλφεζε φισλ εθείλσλ ησλ πλεπκαηηθψλ εξεζηζκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη 
θαζεκεξηλά ζ’ επαθή. Η αδπλακία θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ ή ε αδπλακία 
πξφζιεςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην άθνπζκα κηαο νκηιίαο 
ή κηαο δηδαζθαιίαο, ππνδειψλεη αλεπαξθή θαηάθηεζε ηνπ κεηξηθνχ γισζζηθνχ 
θψδηθα, θαη άξα ρακειφηεξε απφδνζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. 
Αληηζηνίρσο, ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, ε ειιηπήο γλψζε ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο νδεγεί ζε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο ηδεψλ 
θαη ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα βηψζεη ζηελ πιεξφηεηά ηνπ 
ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, αθνχ δελ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο 
αλάγθεο ελφο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ. 
 
- Η κεηξηθή γιψζζα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο πιήζνπο ζηνηρείσλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη κε ην μερσξηζηφ ηεο 
αηνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία έρεη ελ πνιινίο δεκηνπξγεζεί ππφ ηελ 
επίδξαζε ηεο γιψζζαο ηνπ. Οπνηαδήπνηε ζθέςε ή αίζζεζε, επνκέλσο, πσο κηα μέλε 
γιψζζα ππεξέρεη έλαληη ηεο κεηξηθήο, ιεηηνπξγεί κεησηηθά γηα ηελ ίδηα ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. 
Απνηειεί, άξα, επζχλε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνληψλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ έγθαηξα ζηνπο λένπο βαζηά εθηίκεζε γηα ηελ αμία ηεο κεηξηθήο 
γιψζζαο, ρσξίο βέβαηα λα ρξσκαηίδνπλ απηή ηελ εθηίκεζε κε εζληθηζηηθέο 
αληηιήςεηο πνπ κφλν λα δεκηψζνπλ κπνξνχλ ηελ πξαγκαηηθή ζπλεηζθνξά ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο. 
 
- Οη λένη θαινχληαη λα αληηιεθζνχλ πσο ε κεηξηθή γιψζζα είλαη φρη κφλν 
αλαληηθαηάζηαην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, κα θαη πνιχηηκνο θνξέαο γλψζεσλ∙ 
θαη εηδηθφηεξα ε ειιεληθή γιψζζα είλαη παγθνζκίσο ζπλδεδεκέλε κε άξηζηα 
ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά έξγα, πνπ έρνπλ επεξεάζεη ζπλνιηθά ηελ αλζξψπηλε 
δηαλφεζε. Η μέλε γιψζζα κπνξεί, επνκέλσο, λα πξνζθέξεη πνιιά θαη ζεκαληηθά 
νθέιε, αιιά δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πνπ 
επί ηεο νπζίαο δηακνξθψλνπλ θαη ρηίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε θαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ. 
 
- Σε φ,ηη αθνξά ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη θαηάιιειε 
κέξηκλα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 
ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο γισζζνκάζεηαο, θαη άξα ε δηδαζθαιία 
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ησλ μέλσλ γισζζψλ. Ιαιείηαη, επνκέλσο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα πξνζθέξεη 
εθζπγρξνληζκέλε θαη άξηηα δηδαζθαιία ηφζν ηεο κεηξηθήο γιψζζαο φζν θαη ηεο 
μέλεο, πξνθεηκέλνπ ν θάζε λένο λα ιακβάλεη απφ ην ζρνιείν ηα αλαγθαία γισζζηθά 
εθφδηα.  
 
Αμίδεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί πσο ε εκπεηξία ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαλεξψλεη κηα 
εκθαλή ππνηίκεζε απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο, 
κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη ην δηδάζθνληαη απφ ηα θξνληηζηήξηα, κέζσ θαη ησλ νπνίσλ 
ιακβάλνπλ άιισζηε ηηο αλαγθαίεο πηζηνπνηήζεηο. Ελψ, ε ζηάζε ηνπ Υπνπξγείνπ 
Παηδείαο απέλαληη ζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε είλαη λα ππνλνκεχεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν ηα μελφγισζζα καζήκαηα κε ην λα αμηνπνηεί ηνπο θαζεγεηέο μέλσλ 
γισζζψλ ζηε δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ, αληί λα επηρεηξεί λα εληζρχζεη ηελ 
αμία ησλ μελφγισζζσλ καζεκάησλ ζπλδένληάο ηα κε πηζηνπνηήζεηο εθκάζεζεο.  
 

 

Read more: http://latistor.blogspot.com/2015/09/blog-

post_29.html#ixzz3zrVR23k5 
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