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Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

• γιορτάζεται κάθε χρόνο από τον Φεβρουάριο του 2000

• ανακηρύχθηκε από την UNESCO τον Νοέμβριο του 1999

• προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας καθώς και 
της πολυγλωσσίας

http://www.unesco.org/


Ποιοι είμαστε;

http://ling-lab.lit.auth.gr/

http://ling-lab.lit.auth.gr/


Ποιοι είμαστε;

• The Multilingual Mind

• Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020 Innovative 
Training Network 2018 – 2022)

• Η αποστολή μας

• να αναζητήσουμε καινοτόμες ιδέες στην έρευνα για την πολυγλωσσία 

• να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά ερευνητών

5 τομείς

4 κλάδοι

14 χώρες

→ γλωσσολογία, νευροεπιστήμη, εκπαίδευση, ψυχολογία, λογοθεραπεία

→ υγεία, εκπαίδευση, πληροφορική, εκδόσεις

→ Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Μαλαισία, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ



Ερευνητικά έργα

• Εκμάθηση γλωσσών, νόηση και δημιουργικότητα

• Γλωσσική επεξεργασία και πολύγλωσσος εγκέφαλος

• Πολυγλωσσία, κοινωνική νόηση και λήψη αποφάσεων

• Γλωσσικές διαταραχές σε πολύγλωσσα παιδιά

• Η πολυγλωσσία σε μεταναστευτικά και προσφυγικά 

περιβάλλοντα



Bilingualism matters

• κέντρο έρευνας και πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 

που ιδρύθηκε από την καθηγήτρια Antonella Sorace το 2008

• στοχεύει στη γεφύρωση του κενού ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα 

και την κοινωνία, την προώθηση της διγλωσσίας, και στην επαφή με 

κοινότητες αλλόγλωσσων καθώς και φορείς της εκπαίδευσης

• διεθνές δίκτυο με συνεργάτες από όλο τον κόσμο (26 μέλη)

Μέλος του Δικτύου στην Ελλάδα: Θεσσαλονίκη (Με2Γλώσσες, μέλος από το 

2011)

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανάλογες διοργανώσεις 

http://www.enl.auth.gr/me2glosses/

https://www.bilingualism-matters.org/network


Κουίζ



Περίπου πόσες γλώσσες μιλούνται στον 
κόσμο;

• Περίπου 500

• Περίπου 3500

• Περίπου 7000



Περίπου πόσες γλώσσες μιλούνται στον 
κόσμο;

• Περίπου 500

• Περίπου 3500

• Περίπου 7000



Πόσες γλώσσες κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν;

• Περίπου 400

• Περίπου 1500

• Περίπου 2400



Πόσες γλώσσες κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν;

• Περίπου 400

• Περίπου 1500

• Περίπου 2400

Βλ. www.unesco.org/culture; www.ogmios.org; www.terralingua.org; 
https://livingtongues.org

http://www.unesco.org/culture
http://www.ogmios.org/
http://www.terralingua.org/
https://livingtongues.org/


Πόσες επίσημες γλώσσες αναγνωρίζονται 
στην Ε.Ε.;

• 12

• 24 

• 36



Πόσες επίσημες γλώσσες αναγνωρίζονται 
στην Ε.Ε.;

• 12

• 24

• 36

αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά,
εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λεττονικά, 

λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, 
πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, 

τσεχικά, φινλανδικά



Εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες, πόσες 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες μιλούνται 

στην Ε.Ε.;

⚫ Κάτω από 40

⚫ Περίπου 50

⚫ Πάνω από 60



Εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες, πόσες 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες μιλούνται 

στην Ε.Ε.;

⚫ Κάτω από 40

⚫ Περίπου 50

⚫ Πάνω από 60

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-589794-

Regional-minority-languages-EU-FINAL.pdf

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-589794-Regional-minority-languages-EU-FINAL.pdf


Πόσα άτομα μιλούν ελληνικά σε όλο τον 
κόσμο (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό);

• Περίπου 10 εκατομμύρια

• Περίπου 13 εκατομμύρια

• Περίπου 17 εκατομμύρια



Πόσα άτομα μιλούν ελληνικά σε όλο τον 
κόσμο (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό);

• Περίπου 10 εκατομμύρια

• Περίπου 13 εκατομμύρια

• Περίπου 17 εκατομμύρια

Ως μητρική και ως γλώσσα κληρονομιάς (heritage language) στις ΗΠΑ, 
στην Αυστραλία, στη Γερμανία και αλλού



Τι ποσοστό Ελλήνων μιλάει μια ξένη 
γλώσσα; 

• κάτω από 30%

• πάνω από 60%  

• πάνω από 80%



Τι ποσοστό Ελλήνων μιλάει μια ξένη 
γλώσσα; 

• κάτω από 30%

• πάνω από 60%

• πάνω από 80%

Βλ. 

• http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_d1/d_1_thema.htm

• https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language

• https://www.in.gr/2019/12/14/greece/eksi-stous-10-ellines-miloun-mia-kseni-glossa/

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://www.in.gr/2019/12/14/greece/eksi-stous-10-ellines-miloun-mia-kseni-glossa/


Ποια γλώσσα έχει περισσότερες πτώσεις, 
η ρωσική ή η ελληνική;

• Η ρωσική έχει περισσότερες πτώσεις

• Η ελληνική έχει περισσότερες πτώσεις

• Και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμό πτώσεων



Ποια γλώσσα έχει περισσότερες πτώσεις, 
η ρωσική ή η ελληνική;

• Η ρωσική έχει περισσότερες πτώσεις

• Η ελληνική έχει περισσότερες πτώσεις

• Και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμό πτώσεων



Ποια γλώσσα έχει περισσότερες πτώσεις, 
η ρωσική ή η ελληνική;

žená η γυναίκα ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ženú τη γυναίκα ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

žení της γυναίκας ΓΕΝΙΚΗ

žen’é στη γυναίκα ΔΟΤΙΚΗ

žen’é για τη γυναίκα ΠΡΟΘΕΤΙΚΗ

ženój με τη γυναίκα ΟΡΓΑΝΙΚΗ



Στα ελληνικά έχουμε τρία γένη. Πόσα 
γένη έχουν τα τουρκικά;

• δύο

• τρία

• κανένα



Στα ελληνικά έχουμε τρία γένη. Πόσα 
γένη έχουν τα τουρκικά;

bir adam ένας άντρας

bir kadın μια γυναίκα

bir çocuk ένα παιδί



Πολυγλωσσία: 

Μύθοι και αλήθειες



Η πολυγλωσσία είναι σπάνια.

μύθος αλήθεια



Η πολυγλωσσία είναι σπάνια.

μύθος αλήθεια



Δίγλωσσοι είναι μόνο αυτοί που μεγαλώνουν μιλώντας 
δύο γλώσσες από την παιδική τους ηλικία.

μύθος αλήθεια



Δίγλωσσοι είναι μόνο αυτοί που μεγαλώνουν μιλώντας 
δύο γλώσσες από την παιδική τους ηλικία.

μύθος αλήθεια



Οι δίγλωσσοι δεν μιλούν πάντα και τις δύο γλώσσες 
εξίσου καλά.

μύθος αλήθεια



Οι δίγλωσσοι δεν μιλούν πάντα και τις δύο γλώσσες 
εξίσου καλά.

μύθος αλήθεια



Οι δίγλωσσοι μπορεί να έχουν ξενική προφορά στις 
μητρικές τους γλώσσες.

μύθος αλήθεια



Οι δίγλωσσοι μπορεί να έχουν ξενική προφορά στις 
μητρικές τους γλώσσες.

μύθος αλήθεια



Η ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων γλωσσών δεν είναι 
πάντα ένδειξη ανεπαρκούς γνώσης των γλωσσών.

μύθος αλήθεια

Πάω στο
my house.



Η ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων γλωσσών δεν είναι 
πάντα ένδειξη ανεπαρκούς γνώσης των γλωσσών.

μύθος αλήθεια

Πάω στο
my house.



Η διγλωσσία προκαλεί σύγχυση στα παιδιά.

μύθος αλήθεια



Η διγλωσσία προκαλεί σύγχυση στα παιδιά.

μύθος αλήθεια



Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε ένα επαρκές 
επίπεδο είναι δυνατή μόνο σε νεαρή ηλικία.

μύθος αλήθεια



Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε ένα επαρκές 
επίπεδο είναι δυνατή μόνο σε νεαρή ηλικία.

μύθος αλήθεια



Τύποι πολύγλωσσων 
ομιλητών



Τύποι πολύγλωσσων ομιλητών

• Πολύγλωσσοι είναι αυτοί που μιλούν μία ή περισσότερες γλώσσες 

εκτός από τη/τις μητρική/ές τους γλώσσα/ες

• Ανάλογα με το πότε αρχίζει η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, 
μπορούμε να ορίσουμε τρεις τύπους πολύγλωσσων ομιλητών:

• Ταυτόχρονα δίγλωσσοι

• Διαδοχικά δίγλωσσοι 

• Σπουδαστές δεύτερης γλώσσας

Για ελίτ διγλωσσία βλ. 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35165



Τύποι πολύγλωσσων ομιλητών

• Ταυτόχρονα δίγλωσσοι

Αυτοί που μαθαίνουν δύο οι περισσότερες γλώσσες από τη 
γέννησή τους

• Διαδοχικά δίγλωσσοι

Αυτοί που ξεκινάνε να μαθαίνουν μια νέα γλώσσα αφού μάθουν τη 
μητρική τους γλώσσα, αλλά βρίσκονται στην πρώιμη παιδική ηλικία

• Σπουδαστές δεύτερης γλώσσας

Αυτοί που μαθαίνουν μια νέα γλώσσα μετά το πέρας της πρώιμης 
παιδικής ηλικίας ή ως ενήλικες



Παραδείγματα διαφορετικών δίγλωσσων 
ομιλητών



1ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Ladan. Είμαι 15 χρονών. 

Γεννήθηκα και ζω στην Ελλάδα. Η μητέρα μου 

είναι από την Αλβανία. Ο πατέρας μου είναι 

από την Ελλάδα. Στο σπίτι, μιλάω αλβανικά με 

τη μητέρα μου και ελληνικά με τον πατέρα 

μου. Πηγαίνω σε ένα ελληνικό σχολείο, όπου 

υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά από την 

Αλβανία. Μιλάμε στα αλβανικά στα

διαλείμματα. Πηγαίνω επίσης σε ένα αλβανικό 
σχολείο τα Σαββατοκύριακα.



2ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Aida. Είμαι 16 χρονών. Οι 

γονείς μου είναι από την Ισπανία, όπου και 

γεννήθηκα. Μετακομίσαμε στην Ελλάδα όταν 

ήμουν 6 χρονών. Μιλάω ισπανικά στο σπίτι με 

τους γονείς μου και ελληνικά στο σχολείο και με 

τους φίλους μου. Διαβάζω πολλά ισπανικά 

βιβλία, αλλά προτιμώ να ακούω ελληνική
μουσική.



3ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Gabriel. Είμαι 27 ετών. Η 

μητέρα μου είναι από την Τσεχία. Συνάντησε 

τον νέο της σύντροφο όταν ήμουν περίπου 

πέντε χρονών. Ο σύντροφός της ήταν από την 

Ελλάδα. Μου μιλούσε στα ελληνικά όταν ήμουν 

μικρός. Η μητέρα μου και ο σύντροφός της

χώρισαν όταν ήμουν δέκα χρονών. Έχω 

μερικούς Έλληνες φίλους στην Πράγα, αλλά 

μου είναι πιο εύκολο να μιλάω στα τσεχικά.



4ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Fatima. Είμαι 23 χρονών. 

Μεγάλωσα στη Συρία μέχρι τα 20 μου, μιλώντας μόνο 

αραβικά. Πριν τρία χρόνια έφυγα από τη Συρία μαζί με 

την οικογένειά μου λόγω του πολύχρονου πολέμου 

εκεί. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, άρχισα αμέσως να 

μαθαίνω ελληνικά. Παρακολούθησα μαθήματα 

ελληνικών στη δομή φιλοξενίας και διάβαζα μόνη μου 

καθημερινά. Πιστεύω πως τα ελληνικά μου τώρα είναι 

αρκετά καλά, ενώ βοηθάω άλλα άτομα να μάθουν και 

αυτά τη γλώσσα. Με την οικογένειά μου συνεχίζουμε 

να μιλάμε στα αραβικά.



5ο παράδειγμα

Το όνομα μου είναι Αγγελική. Γεννήθηκα και ζω 

στην Ελλάδα. Είμαι 45 χρονών. Πριν από ένα 

χρόνο, αποφάσισα να παρακολουθήσω 

μαθήματα ρωσικών, επειδή γνώρισα τον 

σύντροφό μου που είναι από τη Ρωσία. Δεν 

συναντιόμαστε συχνά επειδή εργάζεται στη 

Μόσχα. Ωστόσο, πρόσφατα άρχισα να μιλάω 

στα ρωσικά μαζί του στο τηλέφωνο. Τα 

μαθήματά μου πάνε καλά και τώρα μπορώ να 

κάνω απλές συνομιλίες στα ρωσικά.



6ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Adebi. Είμαι 25 χρονών. Είμαι από 

τη Νιγηρία, και στο σπίτι μιλούσαμε τόσο γιορούμπα

όσο και αγγλικά. Όταν ήμουν 14 χρονών, έφυγα από 

τη Νιγηρία και πήγα σε δίγλωσσο λύκειο στην Ελλάδα, 

όπου όλα τα μαθήματά μου ήταν στα αγγλικά και στα 

ελληνικά. Όταν επιστρέφω για να δω τους γονείς μου 

μία φορά το χρόνο, τους μιλάω κυρίως στα αγγλικά 

γιατί δεν εξασκώ καθόλου τη γιορούμπα κατά τη 

διάρκεια του υπόλοιπου έτους. Μερικές φορές νιώθω 

ότι ξεχνάω την άλλη μητρική μου γλώσσα - αλλά όταν 

είμαι με τους γονείς μου για περισσότερο καιρό, την 

ξαναθυμάμαι!



7ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Μαρία. Είμαι από την 

Ελλάδα και είμαι 18 χρονών. Και οι δύο 

γονείς μου είναι επίσης Έλληνες, και 

ζούμε στην Πάτρα. Η μητέρα μου είναι 

κωφή. Μεγάλωσα μαθαίνοντας και την 

ελληνική και την ελληνική νοηματική 

γλώσσα. Μιλάω στα ελληνικά στον 

πατέρα μου, αλλά και οι δύο μιλάμε στην 

ελληνική νοηματική όταν η μητέρα μου 

είναι μαζί.



8ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Πέτρος. Είμαι 29 χρονών. 

Είμαι από την Κρήτη όπου μιλάμε μία ελληνική 

διάλεκτο, τα κρητικά. Τα περισσότερα μέσα 

ενημέρωσης είναι στην κοινή νέα ελληνική, αλλά 

στο χωριό μιλάμε κρητικά ο ένας στον άλλον. Έχω 

μερικούς φίλους στην Κρήτη που είναι από τη 

Θεσσαλονίκη. Όταν είμαι μαζί τους, μιλάμε μεταξύ 

μας στην κοινή νέα ελληνική που δεν είναι 

πρόβλημα για μένα.



9ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Αϊτάτς. Είμαι 24 χρονών. 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ρόδο μιλώντας 

ελληνικά. Αλλά οι γονείς μου είναι ομιλητές και της 

τουρκικής γλώσσας. Μπορώ να καταλάβω μόνο 

λίγα πράγματα στα τουρκικά, επειδή οι γονείς μου 

μού μιλούσαν κυρίως στα ελληνικά.



10ο παράδειγμα

Το όνομά μου είναι Νίκος και είμαι 21 

χρονών. Γεννήθηκα και ζω στη Γερμανία. Και 

οι δύο γονείς μου είναι από την Ελλάδα, 

οπότε μιλούσαμε μόνο ελληνικά στο σπίτι. 

Άρχισα να μαθαίνω γερμανικά στο 

νηπιαγωγείο. Επειδή δεν παρακολούθησα 

κανένα ελληνικό σχολείο, μπορώ να μιλήσω 

στα ελληνικά αλλά δεν μπορώ να διαβάσω ή 

να γράψω.



Τι τύπος πολύγλωσσου ομιλητή είστε 

εσείς;

Θα θέλατε να μοιραστείτε την ιστορία σας εάν πιστεύετε ότι 
δεν ταιριάζετε με κανέναν από αυτούς τους τύπους 

πολύγλωσσων ομιλητών;



Μέσω ποιων δραστηριοτήτων διατηρείτε 
τις γλώσσες που μιλάτε;



Επηρέασε η καραντίνα τις γλώσσες που 
μιλάτε; Αν ναι, πώς;



Γιατί διατηρείτε τις γλώσσες που ξέρετε;



Ποια πλεονεκτήματα έχει η πολυγλωσσία 
για εσάς;



Μερικά γενικά πλεονεκτήματα…

• Το να είσαι πολύγλωσσος οδηγεί σε περισσότερες επαγγελματικές 

ευκαιρίες

• Η ομιλία διαφορετικών γλωσσών δίνει πρόσβαση σε περισσότερους 

πολιτισμούς και βελτιώνει την πολιτισμική ευαισθητοποίηση

• Η πολυγλωσσία μπορεί να σώσει γλώσσες που απειλούνται με 

εξαφάνιση

• Μιλώντας περισσότερες γλώσσες, τα ταξίδια γίνονται πιο άνετα



Τι λέει η έρευνα;

• Τα δίγλωσσα παιδιά μπορεί να έχουν επίγνωση των απόψεων άλλων 

ατόμων νωρίτερα σε σχέση με τα μονόγλωσσα παιδιά

• Είναι πιο εύκολο για τους δίγλωσσους να μάθουν περισσότερες 

γλώσσες

• Η πολυγλωσσία έχει συνδεθεί με πλεονεκτήματα στην εστίαση 

προσοχής και στην αγνόηση άσχετων πληροφοριών

• Οι δίγλωσσοι μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα άνοιας αργότερα 

σε σχέση με τους μονόγλωσσους



Βασική πληροφορία!

Όλες οι γλώσσες είναι ίσες, 
σημαντικές και χρήσιμες!



Σας 
ευχαριστούμε!

www.multilingualmind.eu

info@multilingualmind.eu

MultiMind_ITN

LingLab
http://ling-lab.lit.auth.gr/

linglab@lit.auth.gr

Με2Γλώσσες

http://www.enl.auth.gr/me2glosses/
me2glosses@enl.auth.gr

http://www.multilingualmind.eu
http://ling-lab.lit.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/me2glosses/
mailto:me2glosses@enl.auth.gr

