Η σηµασία της Παγκόσµιας Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας
Ο εορτασµός της Ηµέρας µητρικής γλώσσας έχει διττό νόηµα. Από τη µια,
υπογραµµίζει τον σεβασµό που οφείλουµε στη µητρική µας γλώσσα και
προβάλλει τις θυσίες και τους αγώνες που έχουν γίνει σε πολλά µέρη του
κόσµου για να διαφυλάξουν οι άνθρωποι το δικαίωµά τους να µαθαίνουν, να
µιλούν, να µελετούν και να διδάσκουν τη µητρική τους γλώσσα. Από την άλλη,
µας υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα να µιλά, να προωθεί και να προστατεύει
κανείς τη µητρική του γλώσσα είναι δοσµένο όµοια σε εµάς και στους άλλους.
Η προάσπιση της µητρικής µας γλώσσας είναι, λοιπόν, αδιαχώριστη
από τον σεβασµό των µητρικών γλωσσών των συνανθρώπων µας. Η
ανάπτυξη της πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της πολύγλωσσης ικανότητας
είναι τα όπλα που σήµερα διαθέτουµε για να αγωνιστούµε ενάντια στη
γλωσσική συρρίκνωση3που είχε ως αποτέλεσµα να χαθούν εκατοντάδες
γλώσσες τα τελευταία 500 χρόνια και που, ακόµη, ενδέχεται να οδηγήσει σε
θάνατο τις µισές από τις περίπου 7000 ανθρώπινες γλώσσες που έχουν
αποµείνει. Ιδιαίτερα σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη µας, π.χ. τη
Μελανησία, την Πολυνησία, τη Λατινική Αµερική, όπου µεγάλος αριθµός
γλωσσών συνωστίζονται σε περιορισµένο γεωγραφικό χώρο και
ανταγωνίζονται µεταξύ τους, ο κίνδυνος που διατρέχουν αρκετές από αυτές
να χαθούν, αυξάνει κατακόρυφα. Υπολογίζεται ότι το 96% των ανθρώπινων
γλωσσών µιλιούνται από µόλις 3% του συνολικού πληθυσµού της γης.
Σύµφωνα µε τη ∆ιάσκεψη της UNESCO4 του 2003 για τις απειλούµενες
γλώσσες, η µετάδοση µιας γλώσσας ως µητρικής από τους γονείς στα παιδιά
είναι εξαιρετικά σηµαντική για την επιβίωσή της, επειδή δηµιουργεί νέους
οµιλητές συµβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά στη διατήρηση και τη διαιώνισή της.
Ιδιαίτερα σήµερα που ορισµένες γλώσσες επιβάλλονται ευρέως λόγω
της παγκοσµιοποίησης και της διεύρυνσης των οδών επικοινωνίας, όπως η
αγγλική και σε λιγότερο βαθµό η ισπανική, η γαλλική κ.ά., είναι σηµαντικό να
συνειδητοποιήσει κανείς ότι η διατήρηση των µικρότερων µητρικών γλωσσών
και του δικαιώµατος του καθενός και της καθεµιάς να µορφώνεται, να
εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς και να δηµιουργεί στη µητρική
του γλώσσα, είναι δήλωση παρουσίας.
Η έµφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση
της γλωσσικής ποικιλότητας είναι αποτέλεσµα της αλλαγής στον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβανόµαστε την πολυγλωσσία και τον σηµαντικό ρόλο των
γλωσσών στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γιατί ο σεβασµός της
γλωσσικής ποικιλότητας όχι µόνο ευνοεί τη διατήρηση της πολιτιστικής
πολυµορφίας και την ανάπτυξη ενός υγιούς διαλόγου και συνεργασίας
ανάµεσα στις κοινωνίες, αφού η γλώσσα είναι ο κύριος φορέας των
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πολιτιστικών αξιών µιας κοινωνίας, αλλά ακόµη συµβάλλει θετικά στην
οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική ανάπτυξη του καθενός, αφού η
δυνατότητα να εκφράζεται στη µητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να
αναπτύξει περίπλοκη σκέψη και νοήµατα.
Ο εορτασµός της µητρικής γλώσσας προβάλλει, λοιπόν, στη διττή αυτή
νοηµατοδότηση –διατήρηση και σεβασµός– ως µια ευκαιρία να θυµηθούµε, να
µιλήσουµε και να ονειρευτούµε, ή αλλιώς να µιλήσουµε για το παρελθόν, το
παρόν και το µέλλον των µητρικών γλωσσών.
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας.Στρογγυλή
Τράπεζα με θέμα «Ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του μέλλοντος», 21
Φεβρουαρίου 2014. Από το διαδίκτυο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί και σε ποιες περιοχές του πλανήτη µας, σύµφωνα µε το κείµενο, ο
κίνδυνος εξαφάνισης αρκετών γλωσσών αυξάνει κατακόρυφα; (60-80 λέξεις).
(µονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Η προάσπιση...της γης) του
κειµένου σε δύο επιµέρους παραγράφους. Να αιτιολογήσετε τη διαφορετική
παραγραφοποίηση.
(µονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δηµιουργήσετε µία πρόταση µε κάθε συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη
φράση των λέξεων του κειµένου µε έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία τους
στο κείµενο:
προωθεί, προάσπιση, έµφαση, ευνοεί, αξιών.
(µονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισηµάνετε, στη δεύτερη παράγραφο (Η προάσπιση...της γης) του
κειµένου, τρεις λέξεις ή φράσεις ή προτάσεις στις οποίες η γλώσσα
χρησιµοποιείται µεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(µονάδες 9)
Β2. β. Για ποιον λόγο ο/οι συντάκτης/ες του κειµένου επιλέγουν τη
µεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας; (µονάδες 6)
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