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Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα στο σταυροδρόµι ανάµεσα στις «µικρές» και «µεγάλες» 
γλώσσες (συµβολή στη θεωρία της διαπολιτισµικής επικοινωνίας) 

Predrag Mutavdžić∗, Αναστάσιος Καµπούρης∗∗ 

Όλος ο κόσµος πρέπει να µάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα µας βοηθάει πρώτα από όλα να 
καταλάβουµε την δική µας γλώσσα. 

Jacqueline Worms de Romilly 
Η γλώσσα των Ελλήνων, σε ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία και πιστότητα ξεπερνά κάθε άλλη. 

Mary Shelley 
Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στηριζόµαστε ακόµη στην Ελληνική, για να µιλήσουµε για οντότητες και 

γεγονότα που βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής. 
David Crystal 

1. Τα ελληνικά ως γενική διεθνής γλώσσα επικοινωνίας 
Η ιδέα των ελληνικών ως κρίσιµου επικοινωνιακού µέσου στην Ευρώπη δεν είναι καινούρια. 
Μιλώντας τυπικά, ανάγεται λίγο µετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, όταν 
ορισµένοι λόγιοι, όπως ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) και οι οπαδοί του, θεώρησαν ότι η 
επιλογή της Ελληνικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας αντί της Αγγλικής, της Γερµανικής, 
της Ρωσικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα συνεισέφερε σηµαντικά στην επίλυση όλων των 
διενέξεων και θα οδηγούσε τους λαούς προς µία µόνιµη συµφιλίωση1. Το όραµά τους θα 
µπορούσε να ερµηνευτεί µε το ό,τι η αποδοχή της Ελληνικής θα ήταν αποκλειστικά και µόνο µία 
πολιτιστική και εκπολιτιστική πράξη και όχι πολιτική, αφού οι Έλληνες ίδρυσαν τη σύγχρονη 
δηµοκρατία και δηµιούργησαν την πολιτισµένη εικόνα της Ευρώπης µέσω της γνώσης και του 
πολιτισµού τους. Από αυτήν την άποψη, η πρότασή τους ήταν τόσο υπερεθνική όσο και 
υπεργλωσσική. Μια σχεδόν παρόµοια πρόταση είχε τεθεί το 1864 στο Παρίσι και από τον 
φιλέλληνα φιλόσοφο και δηµοσιογράφο Βαρώνο Gustavе d’Eichthal (1804–1886) στο σύντοµο 
φυλλάδιό του µε τίτλο De l’ usage pratique de la langue grecque που δηµοσίευσε ο οίκος 
Hachette2. Τόσο ο Eichthal όσο και ο Σικελιανός, όπως και ο Βολταίρος πριν από αυτούς, 
παρουσίασε την θέση του σύµφωνα µε την οποία τα Ελληνικά έπρεπε να αποτελέσουν την 
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παγκόσµια γλώσσα κάθε µορφής επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο λόγω των χαρακτηριστικών 
τους και ιδιαίτερα τόσο των λεξιλογικών όσο και των σηµασιολογικών όρων που χαρακτήριζαν 
σχεδόν κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσον αφορά στα Ελληνικά, ο Eichthal 
τόνιζε επίσης ότι «η Ελληνική γλώσσα είναι µία γλώσσα η οποία διαθέτει όλα τα 
χαρακτηριστικά, όλες τις προϋποθέσεις µιας διεθνούς γλώσσας... εγγίζει αυτές τις ίδιες τις 
απαρχές του πολιτισµού... η οποία όχι µόνον δεν υπήρξε ξένη προς καµία από τις µεγάλες 
εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύµατος, στην θρησκεία, στην πολιτική, στα γράµµατα, στις 
τέχνες, στις επιστήµες, αλλά υπήρξε και το πρώτο εργαλείο, – προς ανίχνευση όλων αυτών – 
τρόπον τινά η µήτρα... Γλώσσα λογική και συγχρόνως ευφωνική, ανάµεσα σε όλες τις άλλες...». 
Σύµφωνα µε τον Βολταίρο «είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.»  

Στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών στο Montreux, 
που πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1947, ο Σικελιανός εκφώνησε ένα λόγο όπου τόνιζε 
ότι, καθώς εξέταζε το ζήτηµα της επιλογής επίσηµων γλωσσών, διαπίστωσε πως η επιλογή µιας 
γλώσσας που χρησιµοποιείται από ένα µεγάλο έθνος θα προκαλούσε δυσαρέσκειες και θα 
δηµιουργούσε διαφωνίες, ενώ η υιοθέτηση µιας τεχνητής γλώσσας, όπως λ.χ. της Εσπεράντο, θα 
αποτελούσε άρνηση της αρχής της δηµιουργικότητας που θα πρέπει να αντανακλάται στην ίδια 
την παγκόσµια οµοσπονδία από τη συγκρότησή της. Έτσι, η υιοθέτηση της Ελληνικής, σύµφωνα 
µε τον Σικελιανό, θα ήταν πιο κατάλληλη αφού “όλοι οι πολιτισµένοι άνθρωποι άντλησαν και 
συνεχίζουν να αντλούν χυµούς από τα Ελληνικά, ως την πηγή όλων των πηγών, προκειµένου να 
βρουν τα θεµέλιά τους και το αληθινό νόηµα του ανθρώπινου πολιτισµού στην ουσία του” 
(Sikelianos 1947, 14–15). 

Ωστόσο, η σύγχρονη ελληνική γλώσσα δεν έτυχε εκτενέστερης παρουσίας και διάδοσης 
πριν την είσοδο της Ελληνικής Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα το 1981, 
πρωτίστως λόγω του γεγονότος ότι τότε έγινε και µία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας. 

2. Περί Νέας Ελληνικής από κοινωνιογλωσσολογική άποψη 
Οι σχέσεις µεταξύ γλωσσών ως µορφή σχέσεων µεταξύ λαών, κοινωνιών και κρατών είναι 

σήµερα ένα από τα πλέον τρέχοντα κοινωνιογλωσσολογικά ζητήµατα, από θεωρητική άποψη 
εντός των ορίων µιας σχετικά νέας επιστήµης, της γλωσσολογικής οικολογίας (ecology of 
language). Συµπίπτει µε την οικολογία στη στενή της σηµασία, όταν αναφέρεται στις σχέσεις 
µεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Ο όρος γλωσσολογική οικολογία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε επιστηµονική γλωσσολογική έκδοση το 1967 στο άρθρο The 
language situation in Arizona as part of the Southwest culture area (Voegelin-Voegelin-Schutz, 
1967) και έτυχε εκτενέστερης εξέτασης από τον Haugen µερικά χρόνια αργότερα στο βιβλίο του 
The Ecology of Language: Language science and national development (1972)3.  

Αυτό που αναδείχθηκε κρίσιµο πρόβληµα εντός της γλωσσολογικής οικολογίας ως 
τµήµατος της κοινωνιογλωσσολογίας είναι η σχέση µεταξύ των λεγοµένων ισχυρών (µειζόνων, 

                                                             
3 Το κύριο αντικείµενο της γλωσσολογικής οικολογίας συµπεριλαµβάνει τη µελέτη των σχέσεων µεταξύ 
συγκεκριµένων ανθρώπινων κοινοτήτων και του περιβάλλοντός τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση µεταξύ 
γλώσσας και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αυτή υφίσταται και λειτουργεί. Εκτός από το γεγονός ότι το εν 
λόγω περιβάλλον συµπεριλαµβάνει παρεµβάσεις ποικίλων άλλων γλωσσών και συγκεκριµένων κοινωνικών θεσµών, 
σύµφωνα µε κάποιες απόψεις φυσικοί παράγοντες και πρωτίστως γεωγραφικοί, είναι βεβαίως εξίσου σηµαντικοί. 
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µεγάλων) και ασθενών (ελασσόνων, µικρών) γλωσσών (major και minor languages). Μέχρι 
σήµερα κανένα κοινωνιογλωσσολογικό µοντέλο δεν έχει καταφέρει να περιγράψει επιτυχώς την 
προαναφερθείσα σχέση, αφού είναι γενικώς αποδεκτό πως απέχουµε πολύ από εκείνη την 
ευχάριστη στιγµή της εξεύρεσης του κατάλληλου προτύπου. Επιπλέον, υπάρχει µία ακόµη 
κοινωνιογλωσσολογική έκφραση στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία εξουδετερώνει την έντονα 
πολωµένη διάκριση του Charles Fergson (Ferguson, [1966] 1996: 269–270) – η λεγόµενη 
“µεσαία γλώσσα” η οποία θα εξεταστεί παρακάτω. Το ερώτηµα για το εάν µια γλώσσα είναι 
ασθενής, µεσαία ή ισχυρή εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο εξετάζεται η δεδοµένη γλώσσα. 
Το κύριο κοινωνιογλωσσολογικό κριτήριο είναι, από κάθε άποψη, ο συνολικός αριθµός των 
οµιλητών της, τόσο των φυσικών όσο και αυτών που την µιλούν ως ξένη γλώσσα. Όταν 
καταµετρώνται οι γλώσσες, η αλήθεια είναι ότι µόνο οι ζωντανές λαµβάνονται υπ΄ όψη. 
Δυστυχώς, δύο ερωτήµατα παραµένουν ακόµη αναπάντητα: πόσες ακριβώς γλώσσες έχουν ήδη 
εξαφανιστεί, δηλαδή πόσες έχουν πεθάνει και υπό ποιες (κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές, 
πολιτιστικές κ.λπ.) συνθήκες προκάλεσαν την εξαφάνισή τους. Η µελέτη των αιτιών που 
προαναφέραµε θα µπορούσε να είναι πολύ διδακτική για τη επιβίωση γλωσσών που βρίσκονται 
υπό εξαφάνιση. Η ιστορία µάς έχει διδάξει ότι ορισµένες διαδεδοµένες γλώσσες έχουν σήµερα 
υποστεί συρρίκνωση και έχουν περιοριστεί σε πολύ περιορισµένες περιοχές (όπως τα Ελληνικά), 
όπως επίσης και ότι ορισµένες ασθενείς γλώσσες έχουν µε το πέρασµα των χρόνων σταδιακά 
περιοριστεί (λ.χ. Πρωσικά), ενώ άλλες επεκτάθηκαν τόσο πολύ ώστε να γίνουν ισχυρές (κλασικά 
Λατινικά, Ισπανικά, Αγγλικά). Κοινός παρονοµαστής όλων των νεκρών γλωσσών, ασχέτως µε τα 
εάν υπήρξαν ισχυρές ή ασθενείς, είναι ότι κατέληξαν ασθενείς και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, 
ορισµένες χωρίς καν να αφήσουν πίσω τους κάποιο ίχνος της ύπαρξής τους. 

Γι' αυτό το λόγο οι εκφράσεις “µείζονες”, µεσαίες” και “ελάσσονες” γλώσσες γίνονται 
κατανοητές ως όροι που δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς µε κατάλληλα λήµµατα στα 
µεγαλύτερα λεξικά ορολογίας. Μόνο ο όρος “ελάσσονες” γλώσσες θα µπορούσε να ειπωθεί ότι 
εµφανίζει αυξηµένη συχνότητα στην πρόσφατη βιβλιογραφία, ενώ η έκφραση “µείζονες 
γλώσσες” αναφέρεται σε όσες διαθέτουν τη σφραγίδα καθαρότητας του κυρίαρχου, που 
οφείλεται σε διάφορες κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές αιτίες. 
Συνεπώς, τέτοιες γλώσσες αναφέρονται σαν “παγκόσµιες γλώσσες”, “γλώσσες διεθνούς 
επικοινωνίας” κ.λπ. Επίσης, η έκφραση “ελάσσονες γλώσσες” έχει, υποθετικά µιλώντας, τη 
συνώνυµή της στη δοµή “λιγότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες” όµως τότε τίθεται το ερώτηµα, 
αν οποιαδήποτε γλώσσα µπορεί να ταξινοµηθεί ως τέτοια και αν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες. 
Μέσα σ' αυτή το πλαίσιο η Ελληνική θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει στις λιγότερο 
χρησιµοποιούµενες γλώσσες αν εξεταστεί από την άποψη των ευρωπαϊκών γλωσσών. Συνεπώς, 
στην πρώτη περίπτωση τα Ελληνικά αποτελούν ελάσσονα γλώσσα, ενώ στη δεύτερη, µια 
γλώσσα µε µικρότερη συχνότητα χρήσης, µε την πολιτική, οικονοµική και γεωστρατηγική έννοια 
στην ευρωπαϊκή χερσόνησο· ως εκ τούτου, από αυτή την άποψη είναι σχεδόν ισοδύναµη µε κάθε 
ελάσσονα ευρωπαϊκή γλώσσα, παρόλο που θα µπορούσε να µην θεωρηθεί τέτοια. 

Αν µία γλώσσα είναι µείζων ή ελάσσων εξαρτάται, όπως προηγουµένως προσδιορίσαµε, 
από τον αριθµό των οµιλητών της. Ενώ τα Κινεζικά είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, υπάρχει 
τεράστιος αριθµός γλωσσών µε σχετικά µικρό ή πολύ µικρό αριθµό οµιλητών. Για παράδειγµα 
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στις Αλεούτειες Νήσους, περίπου ενενήντα άτοµα που τα χωρίζει µια οροσειρά, µιλούν δύο 
διαφορετικές διαλέκτους. Η σύγχρονη Ελληνική, µε περίπου 13 εκατοµµύρια οµιλητές στην 
Ελληνική Δηµοκρατία και την Κύπρο, κατατάσσεται στην οµάδα των ελασσόνων και των 
µεσαίων γλωσσών, η επιβίωση των οποίων είναι, χωρίς αµφιβολία, εξασφαλισµένη αφού δεν 
υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης της στο εγγύς µέλλον ή αντικατάστασής της από κάποια άλλη 
γλώσσα. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι µείζονες γλώσσες τροφοδοτούνται από τις ελάσσονες µε 
το να αυξάνουν τον αριθµό των οµιλητών τους, µεταξύ άλλων και ανθρώπων που αποκηρύσσουν 
τις ελάσσονες και άνευ γοήτρου µητρικές τους γλώσσες κατά τη διάρκεια της αφοµοίωσης. Η 
γλωσσοφαγία (όπως αναφέρεται για πρώτη φορά στον Calvet 1974, βλ. Calvet 2002; 2005) είναι 
ένα είδος συλλογικού πολιτιστικού και πνευµατικού κανιβαλισµού που δεν στοχεύει στην 
καταστροφή της φυσικής οντότητας των ανθρώπων αλλά µάλλον στο πλέον ουσιώδες στοιχείο 
της ύπαρξής τους, και αυτό είναι η καταστροφή της γλώσσας τους. Η µοίρα πολλών 
εξαφανισµένων γλωσσών έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η γλωσσοφαγία είναι µάλλον ένα 
αρχαίο φαινόµενο, όπου το status πολλών σύγχρονων ελασσόνων γλωσσών στην ακµή της 
επιβίωσης, δείχνει ότι η όρεξη των γλωσσοφαγικών γλωσσών ανοίγει. Οι µεσαίες και ελάσσονες 
γλώσσες δεν διαφεύγουν εντελώς τον κίνδυνο, αφού -ενώ οι µεσαίες και οι ελάσσονες γλώσσες 
απειλούνται από τον κίνδυνο να γίνουν γλώσσες για ιδιωτική χρήση λόγω της πίεσης που 
δέχονται σε όλες τις κοινωνικές σφαίρες, µε επακόλουθο να καταστούν γλωσσολογικό 
µουσειακό είδος (Lehman 1996, 185, 191)- αυτές οι ίδιες γλώσσες, συχνά τροφοδοτούν τις 
διαλέκτους τους. Ο αστικο-κεντρικός τρόπος σκέψης έχει επιβληθεί ως ο κυρίαρχος τρόπος, που 
σηµαίνει ότι οι διάλεκτοι σταδιακά αργοπεθαίνουν και ότι το άτοµο σταδιακά εγκαταλείπει την 
καθοµιλουµένη του, που είναι κατανοητή µέχρι ενός βαθµού τόσο λόγω της συνολικής περιοχής 
που καταλαµβάνει και της κεντρικής της θέσης µέσα στη µητρική χώρα, όσο και λόγω του 
συνολικού αριθµού οµιλητών της. Παρόλο που είναι φυσικό να αλλάζουν και να χάνονται οι 
διάλεκτοι, πολλές από αυτές ίσως εξαφανισθούν στο εγγύς µέλλον λόγω του γεγονότος πως, 
υποθετικά µιλώντας, θεωρούνται εµπόδιο στην πρόοδο.  

Οι γλώσσες κατατάσσονται σε µείζονες, µεσαίες και ελάσσονες ανάλογα µε το πόσο είναι 
διαδεδοµένη η χρήση τους εντός µιας κρατικής εδαφικής έκτασης. Ως εκ τούτου τα Ρωσικά 
κατατάσσονται πριν τα Κινεζικά, επειδή η Ρωσία είναι το κράτος µε τη µεγαλύτερη εδαφική 
έκταση παγκοσµίως4. Η Ελληνική, παρόλο που είναι µια ελάσσων γλώσσα στην παγκόσµια 
κατάταξη, είναι ακόµη µείζων εντός των ελληνικών εδαφών, αφού όλες οι επίσηµες στατιστικές 
δείχνουν πως διαθέτει τους περισσότερους οµιλητές εντός της χώρας.  

Το µέγεθος µιας γλώσσας αντανακλάται επίσης και στην λειτουργική διάχυση της χρήσης 
της ανάµεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Η σύγχρονη Αγγλική είναι εξαιρετικά µπροστά σε 
σχέση µε άλλες από αυτή την άποψη, και απολαµβάνει παρόµοιο status µε εκείνο κάποιων 
άλλων γλωσσών στο παρελθόν, όπως η κλασική Ελληνική στην αρχαιότητα, η Λατινική στο 
Μεσαίωνα ή η Αρχαία Εκκλησιαστική Σλαβονική σε ένα τεράστιο αριθµό Σλαβικών λαών. 
Σήµερα η σύγχρονη Ελληνική ανήκει στις ελάσσονες γλώσσες εφόσον η παρουσία της είναι 
                                                             
4 Έτσι, ορισµένες ασιατικές γλώσσες (τα Μπενγκάλι, τα Ιαπωνικά, τα Ινδονησιακά) δεν είναι µεν µικρότερες 
γλώσσες σε σχέση µε τον αριθµό των οµιλητών τους σε σύγκριση µε τα Ρωσικά (Almanac 1997, 642) αλλά µάλλον 
σε σχέση µε την εδαφική έκταση επί της οποίας µιλιούνται οι γλώσσες που αναφέρθηκαν, και λόγω κάποιων ακόµη 
συγκεκριµένων κριτηρίων (πολιτιστικό γόητρο, πολιτικές επιρροές κ.λπ.). 
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τόσο γεωγραφικώς όσο και γλωσσολογικώς περιορισµένη σε µια εξαιρετικά µικρή γεωγραφική 
περιοχή, δηλ. στη Βαλκανική Χερσόνησο. Από την άλλη, τα Ελληνικά είναι ακόµη µια µείζων 
γλώσσα εντός του συγκεκριµένου γεωγραφικού πλαισίου, λόγω του γεγονότος ότι προκαλεί 
ακόµη κάποιον υπαινιγµό για το κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισµικό και πολιτικό γόητρό της σε 
σύγκριση µε άλλες γλώσσες που την περιβάλλουν. 

Tο µέγεθος µιας γλώσσας γίνεται εµφανές στην οικονοµική, πολιτική και στρατιωτική ισχύ 
των ανθρώπων που την οµιλούν. Κατά την διάρκεια των πρώιµων ιστορικών χρόνων, ο όρος 
“µεγαλύτερος” αποδιδόταν σε διαφορετικές γλώσσες: αν κάποιος τις παρατηρούσε από την 
ευρωπαϊκή προοπτική, τέτοιες γλώσσες ήσαν τα Ελληνικά, τα Λατινικά, τα Γαλλικά, τα 
Γερµανικά και τα Αγγλικά µέχρι τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν λάβουµε υπ΄ όψη ότι η 
Ελλάδα είναι ο ηγετικός οικονοµικός συνέταιρος όλων των βαλκανικών κρατών, τότε µπορεί 
κανείς να πει πως, από αυτή την άποψη, η ηγετική γλώσσα ανήκει στην κατηγορία τόσο των 
µειζόνων Ευρωπαϊκών γλωσσών όσο και παγκοσµίως. 

Οι γλώσσες µπορεί να θεωρούνται είτε ως µείζονες είτε ως ελάσσονες αναλόγως του 
κριτηρίου της συνέχειάς τους στον χώρο και το χρόνο. Συνεπώς, τα Ελληνικά τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο θεωρείται µείζων γλώσσα όχι µόνο λόγω της µέγιστης συνέχειάς 
της (continuum) αλλά επειδή διαθέτει τη µεγαλύτερη ιστορία σε πολιτισµικούς όρους. Σε σχέση 
µε τα Κινεζικά, η Ελληνική είναι οπωσδήποτε ελάσσων, από τη στιγµή που η Κινεζική υπήρξε 
και παραµένει µείζων σε ολόκληρη την ιστορική της περίοδο σε σχέση µε τον πολιτισµό της 
ανθρωπότητας αλλά και επίσης λόγω του γεγονότος ότι η Κινεζική είναι µία από τις γλώσσες µε 
τη µεγαλύτερη, ιστορικά καταγεγραµµένη, ανάπτυξη5.  

Η διαφοροποίηση γλωσσών σύµφωνα µε το βαθµό ανάπτυξης της λογοτεχνικο-
γλωσσολογικής έκφρασης είναι µια ακόµη κοινωνικο-γλωσσολογική διάσταση της κατάταξής 
τους σε µείζονες, µεσαίες και ελάσσονες. Σύµφωνα µε τον Radovanović (Radovanović 1986), 
κάθε λογοτεχνική γλώσσα υφίσταται υποχρεωτικά πολλά στάδια κατά τη διάρκεια της 
εξελικτικής της πορείας µέχρι να φτάσει στο status µιας ανεπτυγµένης, τυποποιηµένης/πρότυπης 
λογοτεχνικής γλώσσας (επιλογή, περιγραφή, τονισµός, εκλέπτυνση κ.λπ.). Συγχρόνως, µείζονες 
είναι οι γλώσσες µε συνεχή και πλούσια λογοτεχνική και γλωσσολογική παράδοση· έχουν 
περιγραφεί σχετικά καλά σε πολυάριθµες γραµµατικές και λεξικά και βρίσκονται πλησιέστερα 
στην έννοια µιας βέλτιστης τυποποιηµένης γλώσσας (standardised language). 

Ακόµη και σχετικά ελάσσονες γλώσσες όπως τα Ελληνικά, τα Σερβικά και όλες οι 
βαλκανικές γλώσσες, θα µπορούσαν να σταθούν πλάι-πλάι µε τις µείζονες γλώσσες, ακριβώς 
λόγω του βαθµού της ανάπτυξης των λογοτεχνικών και γλωσσολογικών εκφράσεων και της 
τυποποίησής τους. Από αυτή την άποψη, αρκεί να θυµηθούµε τους κατόχους του Βραβείου 
Νοµπέλ Λογοτεχνίας - τους Ivo Andrić, Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη – οι οποίοι έλαβαν 
το περίβλεπτο βραβείο ακριβώς επειδή συνεισέφεραν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εθνικών 

                                                             
5 Βεβαίως, υπάρχουν λιγότερο οικεία παραδείγµατα γλωσσών, οι οποίες είναι ελάσσονες αν εξεταστούν σύµφωνα µε 
τον αριθµό των οµιλητών της, αλλά µείζονες σύµφωνα µε την συνεχή τους διάρκεια, όπως τα Σβαν στον Καύκασο 
(µε 80.000 οµιλητές περίπου) για την οποία υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που χρονολογούνται πριν από δύο 
χιλιάδες χρόνια. (λ.χ. Οι Σβαν, φυλή βορείως των Κολχιδονίων αναφέρεται από τον Στράβωνα στο µεταίχµιο µεταξύ 
της αρχαίας και της νεότερης εποχής, ενώ καταγράφει τους µικρούς λαούς που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή, 
Klimov 1996). 
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τους γλωσσών. Αυτό σηµαίνει ότι αυτές οι γλώσσες έτυχαν της ύψιστης τιµής µέσω των 
λογοτεχνών που τις αντιπροσωπεύουν. Από την άλλη, υπάρχουν και γλώσσες που δεν µπορούν 
να θεωρηθούν µείζονες από αυτή την άποψη, λόγω του σχετικά περιορισµένου βαθµού 
ανάπτυξης λογοτεχνικών και γλωσσολογικών εκφράσεων, άσχετα από το γεγονός πως τις οµιλεί 
ένας σχετικά µεγάλος αριθµός οµιλητών (τα Μπενγκάλι, τα Σουαχίλι, τα Χάουσα) ή λόγω του 
ό,τι ο αριθµός των οµιλητών τους είναι µάλλον µικρός (οι έτσι ονοµαζόµενες από φιλολογική 
άποψη µικρο-γλώσσες). 

3. Η θέση της Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας στην Ευρώπη και τη Βαλκανική Χερσόνησο 
Τα κράτη στα οποία τα Ελληνικά χρησιµοποιούνται ως επίσηµη γλώσσα, ήτοι στην 

Ελλάδα και την Κύπρο, µε γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς όρους συνιστούν τµήµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και, µε 
την ευρύτερη έννοια, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι κρίσιµες καµπές του 20ου και του 21ου 
αιώνα επέφεραν αξιοσηµείωτες αλλαγές στην Γηραιά Ήπειρο που προκάλεσαν µε τη σειρά τους 
σηµαντική αλλαγή του κοινωνικοπολιτικού ρόλου και της σηµασίας της Ελλάδας, τόσο στην 
ενωµένη Ευρώπη όσο και στη Βαλκανική Χερσόνησο:   
- τελείωσε οριστικά ο Ψυχρός Πόλεµος, 
- ακολούθησε η διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συµφώνου της Βαρσοβίας, 
- θεσµοθετήθηκε η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και εργατικής δύναµης, 
- επεκτάθηκε η οικονοµική αγορά, 
- ενισχύθηκε η παγκοσµιοποίηση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των παγκόσµιων κεφαλαίων, 
- άρχισε η παγκοσµιοποίηση και η ολοκλήρωση στον τοµέα της πληροφορίας, 
- κερδίζει σταδιακά έδαφος µια πολιτική µε φιλο-ευρωπαϊκό προσανατολισµό. 

Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και η συγχώνευσή του δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για 
άρση των αυστηρών εθνικών συνόρων µεταξύ των κρατών, και προκάλεσε έτσι την εγκατάλειψη 
της παραδοσιακής συνταγής του έθνους-κράτους ως ανεξάρτητης οικονοµικής µονάδας. 
Συγχρόνως, η ανάπτυξη της Πληροφορικής ευνόησε την αιφνίδια ευρωπαϊκή και παγκόσµια 
οικονοµική ανάπτυξη, ενώ και τα δύο στοιχεία συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της ελεύθερης 
οικονοµικής αγοράς.  

Είναι πέρα από κάθε αµφιβολία ότι η Αγγλική γλώσσα έχει γίνει πανίερη µέσα από 
ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, σε σχέση όχι µόνο µε τις οικονοµικές αλλά και µε όλες τις 
δραστηριότητες, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού είναι η γλώσσα ενός από 
τα κράτη-µέλη της. Την ίδια στιγµή, η Συµφωνία του Maastricht ορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις 
για την υποχρεωτική και την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και πληροφοριών 
εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου6. Ιδιαίτερα, µία κοινή διεθνής γλώσσα είναι απολύτως 
επαρκής για την επίτευξη των συνόλου των στόχων, όµως οι γλώσσες των οποίων η διάδοση 
είναι µάλλον περιορισµένη, παραµελούνται εκ των πραγµάτων. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι κατ΄ ανάγκη πολυγλωσσική, αντιµετωπίζει το κρίσιµο πρόβληµα σε σχέση µε την 
προσέγγιση διαφορετικών γλωσσών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας προκειµένου να αποφύγει 
τον αποκλεισµό από την οικονοµική πορεία όσων κρατών οι γλώσσες αντιπροσωπεύονται 
                                                             
6 Για περισσότερες πληροφορίες: Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθ. 3 (3.1, 3.2, 3.3) 
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ελάχιστα (Labrie 1992, 112). Παρόµοια κατάσταση παρατηρείται και στα Βαλκάνια όπου 
υπάρχει ξεκάθαρη τάση διατήρησης όλων των επίσηµων γλωσσών των βαλκανικών κρατών και 
όλων των γλωσσών των µειονοτήτων και των εθνικών οµάδων, τάση που προωθείται έντονα από 
εθνικά και κρατικά συµφέροντα. Η ελεύθερη ευρωπαϊκή οικονοµική αγορά και η ανάπτυξη των 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης θέτουν νέες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων και 
των αναγκών τους για στενότερη επικοινωνία, πράγµα που συνεισφέρει να δοθεί επιπλέον ροπή 
στις κοινωνικές αλλαγές. Μέσα σε όλη αυτή την µάλλον σύνθετη διαδικασία που συνεπάγεται 
την σταδιακή µεταβολή της δηµογραφικής εικόνας της Ευρώπης, το κρίσιµο στοιχείο είναι 
ενσωµατωµένο µέσα στη γλώσσα, εξ ου και προκύπτει το ερώτηµα της ορθής επιλογής, της 
εκµάθησης και της γνώσης ξένων γλωσσών εντός ενός κράτους.   

Τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα Βαλκάνια, η Σύγχρονη Ελληνική είναι 
κατεξοχήν γνωστή ως η επίσηµη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, που οµιλείται εκτός των 
µητρικών χωρών και από ένα σχετικά µικρό αριθµό ανθρώπων. Έχουµε την άποψη ότι η 
υποκείµενη αιτία για µια τέτοια κατάσταση πρέπει να αναζητηθεί κρυµµένη µέσα στην ίδια την 
γλωσσική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ελληνικός λαός για περισσότερο από έναν αιώνα. 
Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα, η δηµοτική, ή κοινή νεοελληνική γλώσσα (ήτοι “κοινή ελληνική 
διάλεκτος” ή απλώς “Κοινή”), µε την οποία είναι γνωστή και στη µητρική της χώρα, κέρδισε το 
status της επίσηµης γλώσσας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά αργά από ιστορική άποψη, 
ήτοι µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, µετά τις θεσµικές αλλαγές που έλαβαν χώρα από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μέχρι τότε στην Ελλάδα υπήρχε διγλωσσία: η καθαρεύουσα ήταν η 
επίσηµη γλώσσα και η γλώσσα του σχολείου, της εκκλησίας και της διοίκησης, ενώ η δηµοτική, 
η οποία εισήχθη στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό τη λαϊκή πίεση το 1917, διδασκόταν στις 
τρεις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  

4. Προώθηση της Σύγχρονης Ελληνικής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην 
Βαλκανική Χερσόνησο 

Υπάρχει, ωστόσο, µια µεγάλη διαφορά µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Βαλκανικής Χερσονήσου σε σχέση µε τη διάδοση και την σηµασία της Ελληνικής σε ξένα 
περιβάλλοντα. Βεβαίως, ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα έχουν οι χώρες του άµεσου 
γεωγραφικού της περιβάλλοντος - τόσο στο περιβάλλον της Βαλκανικής Χερσονήσου όσο και σε 
εκείνο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ουκρανία, Ρωσία, Αρµενία και Γεωργία) - όπου η 
Ελλάδα κατείχε κατεξοχήν τον πολιτισµό και τη θρησκεία µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Χάρι 
στις ισχυρές επιδράσεις τους πάνω στις σλαβικές γλώσσες, τα Ελληνικά συνδέθηκαν µε την 
Ευρώπη: η ιδιότητα του κράτους-µέλους έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αποτελέσουν 
τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε φυσικούς (ήτοι γεωστρατηγικούς) όρους7. Επιπλέον, οι 
στενές σχέσεις και οι µακραίωνοι δεσµοί µε τους ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων, µε τους 
Έλληνες επιπροσθέτως να κάνουν µεγάλες επενδύσεις στις βαλκανικές χώρες, όπως επίσης και η 
αύξηση των δραστηριοτήτων της εξωτερικής πολιτικής κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 
δηµιούργησαν τις συνθήκες για την ανάγκη της πρακτικής µελέτης και γνώσης της Σύγχρονης 
Ελληνικής σ' αυτές τις χώρες, και οδήγησαν επίσης και στην παράλληλη ανάληψη της αµοιβαίας 
                                                             
7 Η µερική σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ το 2004 παρέσχε στην Ελλάδα τη δυνατότητα µόνο 
µερικής προσέγγισης. 
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µελέτης8 στην Ελλάδα τόσο συγκεκριµένων σλαβικών9 όσο  και µη-σλαβικών βαλκανικών 
γλωσσών10. Η ελληνική πλευρά έχει διαπιστώσει ότι το ενδιαφέρον για την εκµάθηση της 
Ελληνικής στις βαλκανικές χώρες έχει αυξηθεί, πράγµα που εξηγείται είτε λόγω του 
παραδοσιακού υψηλού γοήτρου της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού είτε λόγω των 
οικονοµικο-πολιτικών κινηµάτων, όπου η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά όλο και περισσότερο. Από 
αυτή την άποψη είναι σηµαντικό να αναφερθεί και το άνοιγµα πέντε περιφερειακών γραφείων 
του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στο Βουκουρέστι, το Βελιγράδι, τη Σόφια, τα Τίρανα και 
την Τριέστη κατά τη διάρκεια δύο µόνο ετών (2007-2009). 

Οι αρχές της δεκαετίας του 1990 σηµατοδοτήθηκαν από το άνοιγµα των συνόρων µεταξύ 
Ελλάδας και Αλβανίας, όπως επίσης και από τον τερµατισµό της άρσης του εµπολέµου µεταξύ 
των δύο χωρών, που ίσχυε για περισσότερο από µισόν αιώνα. Αυτή η σηµαντική στρατηγική 
κίνηση και από τις δύο πλευρές έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να συνδράµει τις 
προσπάθειες της ελληνικής µειονότητας να διατηρήσει τη γλώσσα της και την πολιτιστική της 
ταυτότητα, ενώ από την άλλη ενθάρρυνε την πλειονότητα του αλβανικού πληθυσµού να 
ξεκινήσει την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν 
είχαν µεγάλο αντίκτυπο στην εκµάθηση και των δύο γλωσσών στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα 
επηρεάζουν την εκµάθηση και την εκπροσώπηση και των δύο γλωσσών σε αµφότερες τις χώρες. 
Πολλοί αιώνες ανοικτής εχθρότητας µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων είχαν ως αποτέλεσµα καµία 
από τις δύο γλώσσες να µη βρει ευρύτερη στήριξη στην άλλη πλευρά των συνόρων. Είναι 
παράδοξο ότι, ενώ υπάρχει ακόµη µεγάλος αριθµός δίγλωσσων ελληνοφώνων και τουρκοφώνων, 
η επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η Αγγλική, αφού είναι ουδέτερη και για τις 
δύο πλευρές. Επιπρόσθετα, η χρήση της Αγγλικής σε ολόκληρο τον κρατικό οργανισµό στην 
Κύπρο αντιτίθεται εντελώς στα Ελληνικά.   

Η επιτυχία της γλωσσικής πολιτικής κάθε χώρας αντανακλάται στην εξεύρεση µιας 
ισορροπίας µεταξύ διατήρησης και διάδοσης της εθνικής γλώσσας εντός και εκτός των συνόρων 
του κράτους, όπως επίσης και στην κατάλληλη επιλογή των ξένων γλωσσών που πρέπει να 
εκµάθουν οι πολίτες της. Η επιλογή γίνεται µεταξύ είτε των Γερµανικών, των Γαλλικών, των 
Αγγλικών είτε των Ισπανικών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µέσα από 
ευρύτερα διαδεδοµένες γλώσσες, αλλά µιας γλώσσας γειτονικής χώρας µέσα στον κοινό 
ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού η καθιέρωση της ελεύθερης 
διακίνησης εντός του κοινού χώρου είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή των συνόρων σε όλα τα 
κράτη. Συνήθιζαν να βρίσκονται µακριά από διοικητικά κέντρα και αποµονωµένα, ενώ σήµερα 
αποτελούν κυρίως βασικά κέντρα ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών ανεξαρτήτως του κράτους 
και των επιρροών του. Αυτές είναι οι ονοµαζόµενες “Ευρωπαϊκές Περιφέρειες” ή “ζώνες” όπως 
καθορίζονται αυστηρά στη Συνθήκη του Maastricht µε τη µορφή λ.χ. ελεύθερων λιµανιών και 
ζωνών εµπορίου. Σ΄ αυτές τις περιφέρειες όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και 

                                                             
8 Για να πούµε την αλήθεια, θα πρέπει να τονιστεί ότι ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο δεν διδάσκεται καµία 
βαλκανική γλώσσα σε ακαδηµαϊκό επίπεδο τετραετούς φοίτησης αλλά στη Φλώρινα και το Πανεπιστήµιο της 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη οι Βαλκανικές γλώσσες διδάσκονται ως µάθηµα επιλογής µόνο για δύο χρόνια 
(τέσσερα εξάµηνα).  
9 Αυτές είναι τα Ρωσικά, τα Σερβικά και τα Βουλγαρικά. 
10 Αυτές είναι τα Αλβανικά, τα Ρουµανικά και τα Τουρκικά. 
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υπηρεσιών, όπως επίσης και ελεύθερη µετακίνηση εργατικού δυναµικού (ήτοι προσώπων) είναι 
εντελώς φυσιολογικό οι άνθρωποι να είναι ή να γίνονται δίγλωσσοι, εξαναγκασµένοι να 
εκµάθουν τη γλώσσα του νέου τους περιβάλλοντος. Οι δίγλωσσοι είναι, ως γνωστόν, κυρίως 
όσοι ζουν σε περιοχές γειτονικές µε τα σύνορα ή που έχουν εκµάθει τις δύο γλώσσες από την 
οικογένειά τους, και όπου µε ευρωπαϊκούς όρους δίγλωσσοι θεωρούνται οι Ευρωπαίοι που 
ανέπτυξαν γλωσσικές ικανότητες εκµάθησης ξένης γλώσσας και την ικανότητα να αποδεχτούν 
πολιτιστικές, γλωσσικές, κοινωνικές και άλλες διαφορές. (Goetshy-Sanguin 1995: 35 ff.). 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δώσει η κοινωνιογλωσσολογία στην κατεύθυνση του εάν και σε 
ποια έκταση µια κοινωνία στηρίζει, επικροτεί και προωθεί την ίδια της τη γλώσσα σε διεθνές 
επίπεδο. Γεγονός παραµένει ότι οι ελάσσονες γλώσσες δεν είναι επαρκώς γνωστές ή τυγχάνουν 
εντελώς άγνωστες όχι µόνο στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους γλωσσολόγους. Οι υποκείµενοι 
λόγοι γι΄ αυτή την κατάσταση είναι πολλοί και σύνθετοι. Γι' αυτό το λόγο, στο Παρίσι το 2005, 
υιοθετήθηκε από την UNESCO η Απόφαση για τη Γλωσσική Στρατηγική (171ΕΧ/Απόφαση 9.5) 
η οποία προβλέπει ότι ο εν λόγω Οργανισµός θα προωθεί και θα διατηρεί όλες τις γλώσσες, δηλ. 
τη γλωσσική ποικιλοµορφία ως προϋπόθεση για την υποστήριξη της πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας (Άρθρο 23), της πολυγλωσσίας (Άρθρο 24) όπως επίσης και της προστασίας των 
υπό εξαφάνιση γλωσσών (Άρθρο 26). Είναι γεγονός ότι υπάρχουν µεγάλοι και οικονοµικά 
ισχυροί λαοί που έχουν στη διάθεσή τους τους κατάλληλους κοινωνικούς µηχανισµούς και τους 
οικονοµικούς όρους που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη προώθηση και 
διάδοση των γλωσσών τους παγκοσµίως. Από αυτή την άποψη, οι µικροί λαοί και οι γλώσσες 
τους δεν βρίσκονται στην ίδια θέση. Ωστόσο, η Ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι ελάσσων, 
θα µπορούσε να καταταγεί στις µείζονες, αφού η διατήρηση και διάδοσή της υποστηρίζεται από 
αποτελεσµατικούς θεσµούς, όπως η Ελληνική και η Κυπριακή Δηµοκρατία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, της οποίας τα Ελληνικά είναι µία από τις επίσηµες γλώσσες, παρέχει επίσης κατάλληλη 
υποστήριξη για την προώθηση της Ελληνικής σε διεθνές και κυρίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Ο κύριος στόχος της ελληνικής γλωσσικής πολιτικής (του “γλωσσικού σχεδιασµού”) είναι η 
προώθηση της Δηµοτικής ως όργανο επικοινωνίας τόσο για τους πολίτες που ζουν στις 
παραµεθόριες περιοχές της χώρας, όπως επίσης και σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της 
Ευρώπης, της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Μπαµπινιώτης 
1994: 221 ff.). Οι παραµεθόριες περιοχές στα Βαλκάνια, µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, 
FYROM, Βουλγαρίας και Τουρκίας έχουν δίγλωσσους ο αριθµός των οποίων δεν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένα κατεξοχήν πρόβληµα που 
σχετίζεται µε την ελεύθερη χρήση των Ελληνικών από τη µία πλευρά των συνόρων και των 
Βουλγαρικών, των Μακεδονικών, των Αλβανικών και των Τουρκικών από την άλλη, αφού καµία 
από τις πλευρές δεν είναι ακόµη έτοιµη να απεµπολήσει ισχυρά εθνικά της συµφέροντα.  

Γι’ αυτόν το λόγο το ζήτηµα των µειονοτήτων στις βαλκανικές χώρες είναι φλέγον και 
προκαλεί τεταµένες πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στην 
περίπτωση της Ελληνο-Τουρκικής µεθορίου: οι δίγλωσσοι λαοί από τις δύο πλευρές µπορούν να 
επικοινωνήσουν χωρίς µεγάλες δυσκολίες, όµως η απουσία γλωσσολογικής ισότητας, όπως 
επίσης και σηµαντικών πολιτικών αποφάσεων (οι οποίες θα οδηγούσαν την ακόµη τεταµένη 
κατάσταση στο Κυπριακό Ζήτηµα σε ύφεση) επιβαρύνουν περαιτέρω και εν τέλει εµποδίζουν 
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την ίδια την γλωσσική πολιτική. Όταν εξετάζουµε τη διδασκαλία της σύγχρονης Ελληνικής στις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Δηµοκρατία 
της Σερβίας ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι είναι η µοναδική χώρα που έχει 
καταφέρει να οργανώσει τη διδασκαλία της δηµοτικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο από το 
199511.  

5. Συµπέρασµα 

Για τους λόγους που προαναφέραµε, το συµπέρασµα που πρέπει να εξαχθεί είναι ότι 
υφίσταται µία γενική τάση να γίνουν τα Ελληνικά για µιαν ακόµη φορά µια διεθνής γλώσσα 
επικοινωνίας, ιδιαίτερα στη σχετικά στενή γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, τη Βαλκανική 
Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο, παρόλο που «η νεοελληνική θεωρήθηκε πενιχρό 
αποβλάστηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» (Μαρωνίτης 1997: 166). Είναι αδιαµφισβήτητο 
γεγονός ότι σε σύγκριση µε άλλες, αυτή η ευρωπαϊκή περιοχή βρίσκεται υπό την ισχυρή 
ελληνική γλωσσολογική, πολιτιστική, πολιτισµική και θρησκευτική κυριαρχία για χιλιετίες· 
συνεπώς η ροπή των λαών της Βαλκανικής και της Μεσογείου προς τα Ελληνικά συνιστά 
φυσιολογική διαδικασία που αντανακλά εν πολλοίς την κοινωνικοπολιτική σφαίρα των 
συµφερόντων τους. Η κυριαρχία των Αγγλικών σε όλους τους τοµείς της ζωής και της εργασίας 
µε κάθε µέσο, συνιστά ένα κίνδυνο που θα ασκήσει έντονες πιέσεις όχι µόνο στα Ελληνικά αλλά 
και σε όλες τις ελάσσονες γλώσσες. Ωστόσο, έχουµε την άποψη ότι η Ελληνική Δηµοκρατία 
ασκεί µια καλά σχεδιασµένη γλωσσική πολιτική, η οποία µε διεθνείς όρους, επικυρώνει 
επιτυχώς, υποστηρίζει και συνηγορεί στη διάδοση και εκµάθηση της Ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. 

Παρόλο που τα αποτελέσµατα που πέτυχε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι 
απολύτως ικανοποιητικά, µπορεί να ειπωθεί µε µεγάλη βεβαιότητα πως είναι κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητικά σε χώρες γεωγραφικά κοντινές προς την Ελλάδα. Με βάση το ίδιο το παράδειγµα 
των Ελληνικών τα πλέον σηµαντικά συµπεράσµατα που θα πρέπει να εξαχθούν αφορούν στις 
απαραίτητες κινήσεις, τους τρόπους και τις µορφές προώθησης όλων των άλλων βαλκανικών 
γλωσσών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µπορούν να µελετηθούν και να 
διδαχτούν πέρα από τα στενά θεσµικά πλαίσια. 
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