
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της πολυγλωσσίας,
- Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Πολυγλωσσίας -
Βερολίνο /Genshagen 18-19 Ιουνίου 2009

Ενημερωτικό δελτίο N°25 (Ιούνιος 2009)
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Μεταφράσεις στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, ρουμανικά, πορτογαλικά, ελληνικά και 
πολωνικά διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

1.Συμμετοχή στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της πολυγλωσσίας – Βερολίνο 18-19 Ιουνίου 2009
2.Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της πολυγλωσσίας ;
3.Έκκληση στους εκλεγέντες για να υπογράψουν την Χάρτα.
Οι τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
4.Δημοσιεύματα
5.Πώς να ξαναδιαβάσετε τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία.

1) Συμμετοχή στο 2ο Ευρωπαϊκό συνέδριο της πολυγλωσσίας στο Βερολίνο, 18-19 Ιουνίου 
2009
Το πρόγραμμα του συνεδρίου διατίθεται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της Πολυγλωσσίας 
Είναι ακόμα δυνατόν να εγγραφείτε για να το παρακολουθήσετε. Πατήστε     εδώ  .  

2) Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της πολυγλωσσίας ;
Απόσπασμα : «Η πολυγλωσσία είναι μια ελευθερία
Πολυγλωσσία  είναι  μια  ελευθερία,  όπως  η  πλήρης  κατοχή  της  μητρικής  γλώσσας  είναι  μία  
θεμελιώδης ελευθερία.
Δεν υπάρχει κατανόηση του κόσμου χωρίς τη διαμεσολάβηση της γλώσσας. Η γνώση μίας ή 
περισσότερων ξένων γλωσσών αποτελεί μια σημαντική διεύρυνση του οπτικού πεδίου των ατόμων 
και η πορεία προς μία καλύτερη κατανόηση των κοινωνιών και των σύγχρονων προβλημάτων. Για το  
παιδί όπως και για τον ενήλικο, ο λόγος δεν χωρίζεται από τη σκέψη και την επικοινωνία. Αποτελεί  
εξουσία και πρόσβαση στην ελευθερία.»

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ!

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


3) Το ΕΠΠ έκανε έκκληση στους εκλεγέντες για να υπογράψουν τη Χάρτα: αντιδράσεις

Κύριε Βουλευτά, Κυρία Βουλευτά, (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Κύριε αντιπρόσωπε, Κυρία Αντιπρόσωπε (Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης)

Κυρία, Κύριε υποψήφιε στις ευρωεκλογές,

Η ευρωπαϊκή Χάρτα της πολυγλωσσίας, καρπός του πρώτου ευρωπαϊκού Συνεδρίου πολυγλωσσίας, 
το οποίο έλαβε χώρα στο παλάτι του Λουξεμβούργου στο Παρίσι στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2005, 
είναι μια πρωτοβουλία μιας κοινωνία των πολιτών, της οποίας οι αρχές είναι οι παρακάτω :

Η πολυγλωσσία είναι αχώριστη από τη διαβεβαίωση μιας πολιτικής Ευρώπης

Η ποικιλία των γλωσσών εξασφαλίζει τον πολλαπλότητα και τον πλούτο των αναπαραστάσεων 

Η πολυγλωσσία είναι μια ελευθερία 

Η πολυγλωσσία είναι ένα μέσο επιβεβαίωσης της συγγένειας των εθνικών οντοτήτων, τόποι 
προνομιούχοι άσκησης της ιθαγένειας 

Η πολυγλωσσία είναι μια θεμελιώδης πηγή του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

Η πολυγλωσσία είναι μία από τις απαντήσεις στο «σοκ των πολιτισμών», στο «σοκ των 
αντιλήψεων»και στις διάφορες μορφές πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ηγεμονίας 

Η πολυγλωσσία είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της επιστημονικής καινοτομίας

Το δικαίωμα στη γλώσσα και στη γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση δε διαιρείται 

Η πολυγλωσσία είναι ένα ενέχυρο/ εγγύηση οικονομικής προόδου σε ένα ειρηνεμένο κόσμο

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να έχει το δικαίωμα εργασίας στη γλώσσα της χώρας όπου ζει 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να προσφέρουν μια εκπαίδευση ανοιχτή στην πολυγλωσσία

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παιδεία οφείλουν να επιτρέπουν την έκφραση πολλαπλών 
πολιτισμών 

Αυτές οι αρχές αναπτύσσονται στα δώδεκα άρθρα που συνθέτουν τη Χάρτα και που καλύπτουν 
όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Η Χάρτα επισυνάφθηκε στη γνωμάτευση της οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής Αρ. SOC229 
που ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2006

Χωρίς να αμφισβητηθεί η χρησιμότητα, δηλαδή η αναγκαιότητα των γλωσσών εργασίας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Χάρτα κρίνει μια καλύτερη γλωσσική ισορροπία στην Ευρώπη, 
τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο καθώς και 
σημαντικοί πρόοδοι προς τη γλωσσομάθεια των κατοίκων των ευρωπαϊκών χωρών τουλάχιστον 
δύο γλωσσών πέραν της μητρικής τους γλώσσας σαν μια αναγκαιότητα για να αφομοιώνουν οι 
πολίτες στις προσωπικές και συλλογικές τους επιλογές  την ευρωπαϊκή διάσταση.

Η νομιμότητα του ευρωπαϊκού έργου εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, πέρα από τα 
οικονομικά ενδιαφέροντα, την ανταλλαγή γνώσεων μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
από τις ιδέες και τα φαντασιακά τα οποία διευκολύνει η πολυγλωσσία. 

Επίσης, επί τη ευκαιρία των ευρωπαϊκών εκλογών, σας προσκαλούμε να λάβετε γνώση της Χάρτας 



και να την υπογράψετε είτε απ’ ευθείας στον ιστοτόπο του ΕΠΠ είτε αποστέλλοντας το συνημμένο 
έντυπο. Με το πέρας του 2ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της πολυγλωσσίας, το οποίο θα λάβει χώρα 
στις 18 και 19 Ιουνίου 2009 στο Βερολίνο / Genshagen, η Χάρτα θα μεταδοθεί επίσημα σε όλες τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αρχές.

Υπογράφοντες: οι σύλλογοι και οι οργανισμοί ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Πολυγλωσσίας

Να οι πρώτοι εκλεγέντες που έχουν απαντήσει στην έκκληση του ΕΕΠ: 

Kader Arif, ευρωβουλευτής και πρώτος στη λίστα για το σοσιαλιστικό κόμμα στη Νότια-δυτική 
Γαλλία στις ευρωεκλογές 2009, και τα μέλη της λίστας.

Catherine Boursier,  ευρωβουλευτής και υποψήφιος του σοσιαλιστικού κόμματος στη Βόρεια-
Ανατολική Γαλλία στις ευρωεκλογές 2009, πρόεδρος της περιφέρειας Pays du Val de Lorraine 

Nathalie Griesbeck,  ευρωβουλευτής για την περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Γαλλίας – κόμμα 
ADLE / MoDem (Δημοκρατικό Κίνημα), και υποψήφια στις ευρωεκλογές 2009, εκλεγείσα στο 
Γενικό Συμβούλιο στη Moselle

Mathieu Grosch,  ευρωβουλευτής του Βελγίου 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou,  ευρωβουλευτής της Ελλάδας 

Marielle de Sarnez,  επικεφαλής του κόμματος MoDem για Ile-de-France 

Henri Weber,   επικεφαλής του σοσιαλιστικού κόμματος για Massif Central-Centre της Γαλλίας στις 
ευρωεκλογές 2009 και όλα τα μέλη της λίστας

Είχαν ήδη υπογράψει, μεταξύ άλλων: ο Jack Lang, πρώην υπουργός, βουλευτής, Jacques Toubon, 
πρώην υπουργός, ευρωβουλευτής, Nicolae Manolescu, πρέσβης της Ρουμανίας,  Antonie Solomon, 
δήμαρχος της Craiova (Ρουμανία), Mircea Perpelea, πρώην πρόξενος της Ρουμανίας, Ioan Paul 
Popescu, πρώην γερουσιαστής, Cornel Boiangiu, πρώην γερουσιαστής και βουλευτής της  Dolj, στη 
Ρουμανία, Dan Horatiu Buzatu, βουλευτής της Dolj.

4) Ανάμεσα στις τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας

-  Στις  Βρυξέλλες,  ένα  πρωτότυπο  γλωσσικό  καθεστώς  (άρθρο  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα Cafébabel)

- Europeas. la ue gasta 2,30 euros por ciudadano en traducción de sus 23 lenguas  Europeas. la ue   
gasta 2,30 euros por ciudadano en traducción de sus 23 lenguas 

- Ευρωπαϊκό τρίγλωσσο μάστερ σε λεξικογραφία (Πανεπιστήμιο της Nancy της Γαλλίας)

- UK : HEFCE commissions review of languages provision  
- UK : Language matters (report)  UK : Language matters (report)   
- Presseurop: ένα ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης

- Drastic action needed to solve language issues before Olympics: Report  Drastic action needed   
to solve language issues before Olympics: Report 

- Γλώσσες και μετανάστευση : κοινωνία, σχολείο, δουλειά

-  Για τις γλώσσες και τη συνάντησή τους στη μετάφραση (Souleymane Bachir Diagne) 
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- Sprachportal für die Tourismuswirtschaft (Artikel von Sprachennetz-Redaktion)   
- Potenziale von Mehrsprachigkeit für die Wirtschaft  

 5) Δημοσιεύματα, αγγελίες και γεγονότα
- Γλωσσολογία και μετάφραση (συλλογή) 

DLF-Bruxelles: Infolettre αρ. τεύχους17 που δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, με έκθεση για το φεστιβάλ 
των γλωσσών της Lille (20-21 Μαρτίου 2009)
- Γλώσσες και μετανάστευση : κοινωνία, σχολείο, δουλειά  
- Γέννηση της πολυγλωσσικής ιστοσελίδας Presseurop  : Αυτή η καινούργια ιστοσελίδα 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζήτησε σε τέσσερα 
περιοδικά με μεγάλη εμπειρία στον τομέα του διεθνούς τύπου (Courrier international, στη 
Γαλλία, Internazionale, στην Ιταλία, Forum, στην Πωλονία, Courrier internacional, στην 
Πορτογαλλία). Η ιστοσελίδα προσφέρει κάθε μέρα άρθρα μεταφρασμένα σε 10 γλώσσες.

- Η  μεταφράση:  υπεράσπιση  και  εικονογράφηση  της  πολυγλωσσίας  (F.Ost):     Πότε  δεν 
σταματήσαμε να ζήσουμε στη νοσταλγία της αδαμικής γλώσσας που κυριαρχούσε πριν απ' 
αυτό που θεωρούμε ως η καταστροφή της Βαβέλ. Έτσι ώστε κλεινόμαστε σε ένα δίλημμα: είτε 
η μοναδική γλώσσα είτε αποσυσπείρωση στις ιδιολέκτους μας. Για να ξεφεύγουμε απ' αυτή τη 
καταστροφική  εναλλακτική  λύση,  ο  François Ost,  φιλόσοφος  και  νομικός,  περιγράφει  μία 
τρίτη δυνατότητα που μπορούσε να αποτελείται  από την πολυγλωσσία και  τη μετάφραση. 
Έτσι  έρχεται  στο  φως  ένα  αποτελεσματικό  παράδειγμα  που,  πέρα  από  το  ζήτημα  των 
γλωσσών, επιβάλλεται κάθε φορά που, στο δικό μας το πλουραλιστικό κόσμο, γνώσεις και 
αξίες πολεμάνε, χωρίς καμία ανώτατη αρχή σύνθεσης.

6) Για να διαβάσετε ξανά τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, πατήστε εδώ.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ - http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu - mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

Les Assises européennes du plurilinguisme n'ont pu être organisées que grâce au soutien des partenaires ci-après :
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