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«H Γλώσσα….αυτός ο μοναδικός στρατός συμβόλων που κυβερνά τον 

κόσμο – τι εξαιρετική δύναμη που έχουν! Τα πάντα εξαρτώνται από τη 

σειρά με την οποία στήνονται. Έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή ή να 

σκοτώσουν, να δώσουν χαρά και να δώσουν λύπη» 

                                      Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875)  

                                           Δανός συγγραφέας παραμυθιών 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ   

Το 2001, στο τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσε την 26η 

Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών για να τονιστεί η αξία της 

γλωσσομάθειας, που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Με την ευκαιρία της 

ημέρας, μια σειρά από εκδηλώσεις οργανώνονται ανά την Ευρώπη  και οι 

πολίτες ενημερώνονται για τη  χρησιμότητα της γλωσσομάθειας. 

Οι στόχοι της ημέρας είναι πολλοί και ποικίλοι όπως, 

 Να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση της μοναδικής αξίας που έχει 

           κάθε γλώσσα  

 Να προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία 

          της Ευρώπης. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7


 Να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από τα 

          σχολεία, για διαφόρους λόγους, όπως μελέτη, επαγγελματικές 

          ανάγκες, κινητικότητα, ανταλλαγές, ή απλή ευχαρίστηση   

 Να δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να μαθαίνουν δύο 

          γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους, από μικρή ηλικία και να 

          τονιστεί η σημασία της «Δια Βίου Μάθησης» 

 Να δημιουργηθούν φιλικότερες κοινωνίες στις οποίες θα κυριαρχεί 

          ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων αλλά και μεταξύ 

          μεμονωμένων πολιτών. 

 Να τονιστεί ο ρόλος των  γλωσσών στην εξεύρεση εργασίας και  

          στην ανταγωνιστικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, οι πολίτες της Ευρώπης ενθαρρύνονται 

να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας γλώσσας ή να αισθάνονται ιδιαίτερα 

υπερήφανοι για τις υπάρχουσες γλωσσικές τους δεξιότητες. Πέρα από τα 

αγγλικά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών που,  αν και δεν αποτελούν επίσημες γλώσσες της 

ΕΕ, όμως ομιλούνται από περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους στα κράτη 

μέλη και σαν τέτοιες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 

Η γνώση ξένων γλωσσών δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα:  

1. Να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής σε μια 

     άλλη χώρα 

2. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες με πολίτες άλλων κρατών 

    και να   εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

3. Να αποκτούν ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση του τρόπου σκέψης, 

    του τρόπου ζωής  και της πολιτισμικής κληρονομιάς των άλλων λαών. 



Έτσι εξαλείφεται η ξενοφοβία και οι υπερεθνικιστικές αντιδράσεις και 

δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητας στην Ευρώπη με την υγιή 

λειτουργία της Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία ,το 56% των πολιτών 

διαθέτουν καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Επιπλέον, το 28% έχει καλή 

γνώση δύο ξένων γλωσσών ,ενώ το 11% γνωρίζει τρείς ή και 

περισσότερες γλώσσες.  

Η ΕΕ επενδύει πάνω από 30 εκατομμύρια € το χρόνο για την προώθηση 

της εκμάθησης γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλία μέσα από ειδικά 

προγράμματα γλωσσομάθειας.   

Υπάρχουν περίπου 225 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη -περίπου το 3% 

των γλωσσών του κόσμου και οι περισσότερες είναι Ινδοευρωπαϊκής 

καταγωγής. Οι  επίσημες όμως γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι 

23. 

 Όσο υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε, γράφουν και επικοινωνούν με μια 

γλώσσα, τότε αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει Και οι πολίτες του κάθε 

κράτους πρέπει να υπερασπίζονται τη γλώσσα τους γιατί η γλώσσα 

είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την πολιτιστική κληρονομιά των λαών. 

 

Λέει ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης:  Εάν η Γλώσσα αποτελούσε απλώς 

ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα δε θα υπήρχε. Συμβαίνει όμως ν’ 

αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται 

η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων και έχει ένα ορισμένο ήθος. Και 

το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις… ( ΕΝ ΛΕΥΚΩ, Ίκαρος, Αθήνα, 1990) 

Το Γυμνάσιο Βελβεντού πραγματοποίησε εκδήλωση για να γιορτάσει την 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 στην αίθουσα 



πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου. Οι μαθήτριες της Β΄ τάξης Ζανδέ 

Ευανθία, Ζέρβα Φωτεινή, Ζορμπά Ευανθία, Καστανάρα Ελένη, Κιόσε 

Κλημεντίνα, Κοσμά Ιφιγένεια, Μανώλα Ειρήνη, Ντολλάνι Στέλλα, 

Παπαγόρα Χρυσάνθη, Σκούμπα Ελένη, Στεργιοπούλου Κατερίνα, 

Τσιτσιμίκλη Κατερίνα και Χάνι Γκριζέλντα δημιούργησαν τρείς μεγάλες 

αφίσες για την Ευρωπαϊκή    Ημέρα Γλωσσών,  διάβασαν κείμενα για την 

αξία της γλώσσας και της γλωσσομάθειας και απάγγειλαν το ποίημα 

του Κωνσταντίνου Καβάφη «Ιθάκη» στα Ισπανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά, Αλβανικά και Ελληνικά . Το πρόγραμμα επίσης 

περιελάμβανε δύο εισηγήσεις, μια για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 

και μια για την Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσική Οικογένεια.  

Ευχαριστούμε τις μαθήτριές μας για τη συνεργασία τους και την 

προθυμία τους να στηρίξουν την εκδήλωση του Σχολείου.  

                      Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06 

                                                    Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15 

    Καθηγήτριες που συνεργάστηκαν:   Παππά Μαλαματή ΠΕ02 

                                                                       Παπαϊωάννου Πετρούλα ΠΕ07 
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