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Το   ΕΠΠ   σας εύχεται   χαρούμενες    γιορτές   
και σας στέλνει   τις καλύτερες ευχές του   για το 2012  

Μεταφράσεις στα γερμανικά, στα αγγλικά  ,   στα ισπανικά, στα ιταλικά, στα πορτογαλικά  ,   
στα ρουμανικά     και στα ρωσικά προσβάσιμες στην ιστοσελίδα.

1. Το ΕΠΠ πενθεί.
2. Επιστροφή στις βασικές αρχές στην εκπαίδευση
3. Οι τελευταίες ενημερώσεις της ιστοσελίδας.
4. Απαντήστε στην εκστρατεία ένταξης στο ΕΠΠ
5. Επιστροφή στη λέξη « μπάρμπεκιου » ( barbequeue)
6. Πόλος Έρευνας του ΕΠΠ : Σεμινάρια έρευνας για την πολυγλωσσία
7. Ανακοινώσεις και κυκλοφορίες 
8. Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων

1) Το ΕΠΠ πενθεί

Το ΕΠΠ έχασε την Marina Dumitriu, τη γενική του γραμματέα, η οποία έσβησε στις 13 
Νοεμβρίου μετά από μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση. 

Η  Marina,  του  πανεπιστημίου  Craiova (Ρουμανία),  λέκτορας  ρουμάνικων  του 
πανεπιστημίου  Paris-Sorbonne-Nouvelle-Paris 3,  ήταν  μια  καθημερινή  παρουσία, 
εμψυχώτρια,  εμπνεύστρια  και  οργανώτρια.  Της  χρωστάμε  πολλά.  Μας  λείπει.  Της 
κάνουμε αφιέρωμα. Συνεχίζουμε χωρίς αυτήν. Αυτή ήταν η θέληση της.         

2) Επιστροφή στις βασικές αρχές για την Εκπαίδευση 

Το ευρωπαϊκό Συμβούλιο των υπουργών « Εκπαίδευσης, πολιτισμού και νεότητας » στις 
28-29 Νοεμβρίου 2011 έσκυψε εκ νέου πάνω στο θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων ως 
προϋπόθεση για την απασχολησιμότητα, την εργασία, και την ανάπτυξη και πάνω στην 
επιτακτική ανάγκη να διδάσκονται το λιγότερο δύο γλώσσες από την πρώιμη παιδική 
ηλικία. Τα συμπεράσματα που υιοθετηθήκαν υπενθυμίζουν ότι « μία πιο ευρεία επιλογή 
γλωσσών, από τις οποίες οι λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες και οι γλώσσες γειτονικών 
χωρών, θα έπρεπε, στο μέτρο του δυνατού, και αν υπάρχει χώρος, να προτείνεται σε όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης σε μία προοπτική δια βίου εκπαίδευσης και  επιμόρφωσης ». 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ανέβει και να βελτιωθεί το 
επίπεδο στις γλώσσες, και ότι δεν είναι επιθυμητό να διδάσκεται μόνο μία γλώσσα στο 
δημοτικό σχολείο, ούτε και η ευαισθητοποίηση στις γλώσσες στο νηπιαγωγείο να γίνεται 
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μόνο μέσω των αγγλικών. 

Αυτή  η  απόφαση  δεν  είναι  η  πρώτη  και  δεν  θα  είναι  η  τελευταία.  Το  κύριο 
χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών αποφάσεων, είτε είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης 
είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο συγχρόνως επαναλαμβανόμενος και συσωρευτικός 
τους χαρακτήρας και η σχετική τους αναποτελεσματικότητα. Η πιο σημαντική στα μάτια 
μας  παραμένει  αυτή  της  επιτροπής  υπουργών  του  Συμβουλίου της  Ευρώπης  στις  17 
Μαρτίου 1998, που πρότεινε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της πολυγλωσσίας σε μεγάλη 
κλίμακα.  Κάθε  νέα  απόφαση  αναφέρεται  σε  προηγούμενες  υπό  τις  πιο  ποικίλες 
ονομασίες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές περιπτώσεις.  Αλλά, δεδομένου ότι  η 
εκπαίδευση είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κρατών, οι εθνικοί υπουργοί δεν 
θεωρούν ότι δεσμεύονται από την υπογραφή τους και κάνουν συχνά το αντίθετο στο δικό 
τους κράτος. 

Ας θυμηθούμε μερικά  φωτεινά παραδείγματα. 

Θυμόμαστε,  βλ.  το  Ενημερωτικό μας  Δελτίο  Ν°19,  ότι  η  κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, 
παρασυρμένη από το κύμα του φιλελευθερισμού, πρόβαλε μπροστά τις τρεις εθνικές της 
προτεραιότητες,  informatica,  impresa e inglese.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  να  κλιθούν 
οικογένειες,  από  μία  απόφαση του άρθρου  25  ενός  διατάγματος  της  17ης Νοεμβρίου 
2005, να αποκλίσουν προς όφελος των αγγλικών τις ώρες διδασκαλίας της πρώτης και 
της δεύτερης γλώσσας. Ας ελπίσουμε ότι η νέα ιταλική κυβέρνηση θα επανέλθει σε αυτή 
την  κακή  διάταξη  και  θα  ξαναδώσει  μία  ανάσα στη  διδασκαλία  των  γλωσσών στην 
Ιταλία. 

Παρασυρμένη  από  το  ίδιο  προληπτικό  κύμα,  η  βρετανική  κυβέρνηση,  προβλέποντας 
αναμφισβήτητα το ερχομό των αγγλικών ως « μοναδική γλώσσα »,  (βλ.  ο λόγος του 
Georges     Brown     στο Νέο Δελχί στις 17 Ιανουαρίου 2008), αποφάσιζε το 2004 να κάνει 
προαιρετική τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών από την ηλικία των 14 ετών, με κίνητρο 
την καταπολέμηση των απουσιών, γιατί, έλεγε ο υπουργός της βρετανικής εκπαίδευσης, 
«  οι  γλώσσες  κουράζουν  τους  μικρούς  Άγγλους  ».  Αυτή  η  απόφαση  δεν  έκανε  στις 
βρετανικές επιχειρήσεις οι οποίες, μη βρίσκοντας τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες 
στου Άγγλους, άρχισαν να προσλαμβάνουν άτομα που μιλούν ξένες γλώσσες.   

Σχετικά με τη Γαλλία, τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων ήταν διαδοχικά. Ο κ. Darcos, 
υπουργός εκπαίδευσης, είδε ένα γαλλικό μέλλον « δίγλωσσο »,  και οργάνωσε για τους 
νέους « με  προβλήματα », το πρόβλημα ήταν καταρχήν στα γαλλικά, εντατικά μαθήματα 
στα αγγλικά κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις των 
μικρών  Σενεγαλέζων  στην  πρόωρη  εκμάθηση  των  αγγλικών,  και  υπό την  πίεση των 
γονιών  των  αριστοκρατικών  περιοχών  του  Παρισιού,  ο  Luc Chatel ολοκλήρωσε 
επιτυχώς,  κατά την τελευταία επιστροφή στα σχολεία,  την αποσυναρμολόγηση αυτού 
που άρχισε να υπάρχει στην τάξη του νηπιαγωγείου στο μάθημα αφύπνιση στις γλώσσες, 
για να το αντικαταστήσει  με μία ευαισθητοποίηση στα αγγλικά. 

Με την ευκαιρία,  μαζί με τα υπουργικά ευτράπελα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,  ο 
υπουργός  εθνικής  παιδείας  ανακοινώνει  στα  επίσημα  έγγραφα  ότι  προτείνει  οχτώ 
γλώσσες στο δημοτικό σχολείο, περνώντας στα σιωπηλά ότι το 90,1% του μαθητικού 
δυναμικού  πηγαίνει  στα  αγγλικά,  το  8,6%  στα  γερμανικά  (γεωγραφικό  διαμέρισμα 
Moselle και  Alsace),  πράγμα  που  αφήνει  1,3%  για  τα  ισπανικά,  τα  ιταλικά,  τα 
πορτογαλικά,  τα  ρωσικά,  τα  κινέζικα  και  τα  αραβικά.  Καλό  παράδειγμα  της 
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ποικιλομορφίας στα χαρτιά αλλά όχι και στην πράξη. 

Αναγνωρίζουμε  ωστόσο,  παρακολουθώντας  την  εφαρμογή  ενός  φιλόδοξου  σχεδίου 
εξωραϊσμού της διδασκαλίας των γλωσσών που ξεκίνησε το 2005, ότι δύο γλώσσες είναι 
στο εξής υποχρεωτικές στη γενική και τεχνική εκπαίδευση και στα τμήματα « υπηρεσιών 
» της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Είναι μία πρόοδος, εννιά χρόνια μετά από τη σύνοδο 
κορυφής  στη  Βαρκελώνη,  και  13  χρόνια  μετά  την  προαναφερθείσα  απόφαση.  Ο 
υπουργός  έθεσε  σε  λειτουργία  τον  τελευταίο  Απρίλιο  μια  «  στρατηγική  επιτροπή 
γλωσσών » αποτελούμενη από σημαντικές προσωπικότητες. Τα συμπεράσματα που θα 
βγουν και κυρίως οι συνέπειες που θα προκύψουν αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.  

Αλλά,  μετά  από  τόσες  προσπάθειες  των  κυβερνόντων  μας  για  να  επιβάλλουν  την 
κυριαρχία  των  αγγλικών  από  το  νηπιαγωγείο  ως  την  ανώτατη  εκπαίδευση,  θα 
μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα έρχονται να συναντηθούν. Αλίμονο, όχι !

Μετά από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα των αγγλικών ως ξένη γλώσσα 
του πανεπιστημίου του Cambridge (ESOL), αρχή πιστοποίησης διεθνώς αναγνωρισμένη 
για τα αγγλικά, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην l'Alliance française 
στο Παρίσι στις 23 Μαρτίου 2011, για το αν το επίπεδο των αγγλικών βελτιώθηκε στην 
ανώτατη  εκπαίδευση  από  το  μεταπτυχιακό  και  μετά,  στην  προ-πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση  αφετέρου,  τα  αποτελέσματα  είναι  πτωτικά.  Αυτό  επιβεβαιώνεται  σε 
τέσσερεις από τις πέντε χώρες που μελετήθηκαν, στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία 
και την Ιταλία, η Πορτογαλία είναι η μόνη χώρα όπου καταγράφηκε πρόοδος σε όλα τα 
επίπεδα ανάμεσα στο 2004 και στο 2009.   

Αυτό το αποτέλεσμα είναι εντελώς απρόσμενο, αλλά πώς να μην το συσχετίσουμε με την 
σχεδόν γενική μείωση του επιπέδου στην ανάγνωση, φαινόμενο που αναλύθηκε σε μια 
μελέτη  του  δικτύου  Ευριδίκη     που  δημοσιεύθηκε  τον  Μάιο  του  1011,  πρώτη 
πανευρωπαϊκή μελέτη πάνω στο θέμα.  Αυτή η μελέτη προσφέρει  μια ολοκληρωμένη 
εικόνα  για  την  εκμάθησης  της  ανάγνωσης  και  αναγνωρίζει  ορισμένους  βασικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόκτηση δεξιοτήτων στην ανάγνωση στα παιδιά από 3 
ως 15 ετών. Το 2009, περίπου 20% των νέων 15 ετών αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην 
ανάγνωση με σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τη χώρα. Επειδή πρόκειται για μια 
εικόνα,  η  μελέτη  αυτή  στερείται  κάθε  δυναμικής  προοπτικής  που  της  επιτρέπει  να 
γιορτάσει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και των παιδαγωγικών μεθόδων, 
ενώ η  πτώση  του  επιπέδου  ανάγνωσης  εδώ και  10  χρόνια  είναι  αποδεδειγμένη  (βλ. 
κυρίως  τις  στατιστικές  του  γαλλικού  υπουργείου  εκπαίδευσης  που ανακλήθηκαν  στο 
Ενημερωτικό  μας  Δελτίο  Ν°40).  Ωστόσο ο  πλούτος  των  παρεχόμενων  στοιχείων  και 
ειδικά οι διεθνείς συγκρίσεις επιτρέπουν να πούμε ότι αν η πολιτική βούληση υπάρχει, 
είναι δυνατό να αγωνιστούμε ενάντια στις δυσκολίες στην ανάγνωση και ενάντια στη 
σχολική αποτυχία. Επίσης, με την προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ευρωπαϊκές 
χώρες  δέχτηκαν να μειώσουν αυτή την αναλογία, κάτω από το όριο των 15% από τώρα 
ως  το  2020.  Είναι  ένας  από  τους  μεγάλους  στόχους  του  προγράμματος  2020  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πολύ καλά, αλλά το να μετρήσουμε τη θέση που κατέχει αυτό το θέμα στα πολιτικά 
προγράμματα  και  στις  προεκλογικές  εκστρατείες,  στη  Γαλλία  για  παράδειγμα 
(ευχαριστούμε  τους  αναγνώστες  μας  και  τους  ανταποκριτές  μας  που  μας  έκαναν  να 
ανεβάσουμε  τις  πληροφορίες  σχετικές  με  το  θέμα  σε  όλες  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  !), 
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είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε πως το θέμα δεν έγινε αντιληπτό ως σχετικό ή 
ως ζήτημα, και άρα τα πράγματα δεν είναι έτοιμα να αλλάξουν. Κρατάμε λοιπόν ότι το 
να στήσουμε 20% των γενιών των παιδιών στον τοίχο, γιατί δεν κατέχουν τη γλώσσα, 
δεν  θεωρείται  από  τα  περισσότερα  πολιτικά  κόμματα  σημαντικό  θέμα  !  Η  δημόσια 
γνώμη δεν είναι περισσότερο ενήμερη, σκεπτόμενη ίσως πως πρόκειται για μία μοίρα 
απέναντι στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι 
μία μεγάλη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση που θα υποστηρίζεται σε κάθε χώρα. 

3)Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της ιστοσελίδας

• «Ο πολιτισμός μπορεί να δώσει νόημα στην Ευρώπη ;  (  U  .   Eco   και    F  .   Mitterrand   
      – φόρουμ   Lib  é  ration  )  
• ΟΗΕ : η πολυγλωσσία μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Στόχων   
      της χιλιετίας ;
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)  
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law  
• Σε ποια γλώσσα να μεταφράσει την ιστοσελίδα του για να βελτιοποιήσει τις  
      πωλήσεις του ;
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico  
•    Βίντεο : « Ατομικές πολυγλωσσίες και πολύγλωσσες κοινότητες …
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter  
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)  
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)  
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari  
• Le Web et la version originale des documents  
• Το Διαδύκτιο και η γνήσια έκδοση των εγγράφων  
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"  
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk  
• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care  
•    “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...
•    Ομιλία του L. J. Calvet : Το βάρος των γλωσσών στην παγκοσμιοποίηση
      (Ακούστε)
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll  
      Βέλγιο : Τα δικαστήρια και η χρήση των γλωσσών
• Association for Language Awareness 11th Conference  
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...  
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)  
• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished  
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten  
• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)  
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...  
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)  
•    Πολιτικές και χρήσεις της γλώσσας στην Ευρώπη χθες και σήμερα (βίντεο)
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6.   Dez 2011)  
• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6109&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6110&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6111&Itemid=88889046
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6113&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6118&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6119&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6123&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6126&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6129&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6131&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6132&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6133&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6137&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6138&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6138&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6139&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6140&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6142&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6143&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6144&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6144&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6146&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6149&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6154&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6157&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6161&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6164&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6165&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6165&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6166&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6168&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6169&Itemid=88888976
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6169&Itemid=88888976
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6171&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6171&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel  
• Η Διακύρηξη της Βαρσοβίας  για το ρόλο των γλωσσών  
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...  
• Βίντεο του συνεδρίου : « Τα γαλλικά, γλώσσα της καινοτομίας »  
• Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility  
• Διαδύκτιο, ένα σωσίβιο διάσωσης για τις γλώσσες σε κίνδυνο » ? (Euractiv)  

4) Απαντήστε στην εκστρατεία ένταξης στο ΕΠΠ

Από  το  2005,  ήσασταν  σε  επικοινωνία  με  το  Ευρωπαϊκό  παρατηρητήριο  της 
πολυγλωσσίας  σε  διάφορες  συνθήκες,  υπογράψατε  την  Ευρωπαϊκή  Χάρτα  της 
πολυγλωσσίας, εγγραφήκατε στην ιστοσελίδα ή ζητήσατε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό 
Δελτίο.

Ίσως εσείς οι ίδιοι, συμβάλλετε ήδη, στο περιβάλλον σας και από τα δικά σας δίκτυα, 
στη διάδοση των ιδεών της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. 

Επίσης ίσως διαπιστώνετε ότι, αργά αλλά σίγουρα, αυτές οι ιδέες πέρνουν το δρόμο τους 
και η « μοναδική γλώσσα », όπως η « μοναδική σκέψη », γίνεται αντιληπτή περισσότερο 
ως ένας κίνδυνος παρά ως μια πρόοδος.

Ξαναανακαλύπτουμε, σε συνθήκες κρίσης, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, τη θέση 
του πολιτισμού, γιατί οι οικονομικές μας επιλογές είναι και πολιτισμικές επιλογές. 

Το να υπερασπιζόμαστε τις ευρωπαϊκές γλώσσες, το να προωθούμε την εκμάθηση όλων 
των γλωσσών, το να ευαισθητοποιούμε σε θέματα γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας, 
το να εμφανίζουμε ευρωπαϊκή συνείδηση που δεν ψάχνει ένα εξωτερικό μοντέλο, αλλά 
δημιουργεί  το  δικό  της,  φτιαγμένο  από  την  πολιτισμική  της  και  γλωσσική  της 
ποικιλομορφία, τον πραγματικό της πλούτο, είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και ένας 
καθημερινός αγώνας. 

Ελπίζουμε ότι μέσα σε ό,τι γράφει το ΕΠΠ, κυρίως στο Ενημερωτικό του Δελτίο, και σε 
ό,τι δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, θα βρείτε μια ανάσα σε αυτόν το 
πολιτισμικό αγώνα. 

Επίσης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν δεν έχει γίνει ήδη, σας προσκαλούμε να έρθετε 
μαζί μας για να συγκροτήσουμε αυτό το κανάλι ατομικών και συλλογικών εταίρων σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος στο ΕΠΠ.

Εξάλλου, γνωρίζετε πιθανότατα ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της πολυγλωσσίας 
θα γίνει στη Ρώμη στις 10,11 και 12 Οκτώβρη 2012. 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα τις σχετικών πληροφορίες για να 
μιλήσουμε, να παρευρεθούμε ή να συμμετέχουμε στο γεγονός.  

Εν αναμονή αυτού του γεγονότος, σας προσκαλούμε να ενταχθείτε στον ΟΠΠ, κάνοντας 
κλικ  ΕΔΩ, θα έχουμε την ευχαρίστηση να σας απαντήσουμε  με την ατζέντα 2012 του 
ΕΠΠ. 

Αν είστε ήδη μέλος, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

5)Επιστροφή στη λέξη « μπάρμπεκιου » ( barbequeue) 
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Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο με ένα μόνο πιάτο και ένα μόνο κρασί ?

Αντιδρώντας στο άρθρο μας του Ενημερωτικού Δελτίου Ν°42 στη λέξη « μπάρμπεκιου », 
η Paul Balta μας κάνει να παρατηρήσουμε ότι στο βιβλίο του «Τρώμε και πίνουμε στη 
Μεσόγειο » (Actes Sud), γράφει :

«  Στις  ωραίες  μέρες,  ακόμα και  στο  βορρά της  Ευρώπης,  το  μπαρμπεκιού έγινε  της 
μόδας,  υπό  την  επιρροή,  πιστεύουμε,  των  Ηνωμένων  Πολιτειών.  Ειρωνεία  των 
ανταλλαγών,  η  λέξη  προέρχεται  από  τα  μεσαιωνικά  γαλλικά  «  barbequeue »  που 
σημαίνει ψήνω ένα ολόκληρο ζώο « από τα γένια ως την ουρά ».     

Η ινδιάνικη καταγωγή λοιπόν (από τη γλώσσας taïno της Αϊτής), όπως εξηγεί το DHLF 
(Ιστορικό λεξικό της Γαλλικής γλώσσας), δεν θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί, εκτός 
και  αν  οι  δύο  υποθέσεις  είναι  εξίσου  αποδεκτές  και  θα  είχαμε  μία  φωνητική  και 
σημασιολογική σύμπτωση απολύτως ενδιαφέρουσα.  

Ο  Paul Balta μας επιβεβαιώνει ότι κατά τη γνώμη του οι δύο υποθέσεις είναι σωστές. 
Μυστήριο των γλωσσών και ειρωνεία των ανταλλαγών. 

Έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτισμικό και λιγότερο μεταφράσιμο από την 
κουζίνα και το να μεταδώσει τις γεύσεις με το γράψιμο και με την εικόνα, είναι μια τέχνη 
σπάνια  που  κατέχει  ο  Paul Balta και  το  δείχνει  περίφημα  στο  βιβλίο  του  που 
προαναφέρθηκε. Ένα αληθινό ερωτικό ταξίδι  στο χρόνο και το χώρο στη μεσογειακή 
κουζίνα.  

Το μυστήριο και η μαγεία είναι  Στο δάσος της γλώσσας, τίτλος του έργου του  Henri 
Meschonnic,  ένα  ταξίδι  στα  βάθη της  γλώσσας  και  της  πολιτισμικής  και  γλωσσικής 
ποικιλομορφίας. Μία συνθήκη μεταφρασιολογίας και μία συνθήκη για τη γλώσσα. Για να 
καταναλώνεται σε μικρές μπουκιές αλλά χωρίς μέτρο.  

6) Πόλος Έρευνας του ΕΕΠ : Σεμινάρια έρευνας για την πολυγλωσσία

• Σε συνεργασία  με  το  Τμήμα  Διαπολιτισμικών  Σπουδών  Εφαρμοσμένων 
Γλωσσών,  Διδακτορική  σχολή  132  :  Σεμινάρια  έρευνας  του  Πανεπιστημίου 
Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία 
Επόμενες συνεδρίες: 

•   3 Φεβρουαρίου 2012 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στις Ηνωμένες Πολιτείες- 
Christophe Réthoré (Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας ) 

• 10  Φεβρουαρίου 2012 :  Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία  στην Αφρική : η 
περίπτωση  της  Λαϊκής  Δημοκρατίας του  Κονγκό -  Julien Kilanga Musinde 
(Πανεπιστήμιο Angers) 

• 17 Φεβρουαρίου 2012 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στο Μεξικό - Denis 
Costaouec (Πανεπιστήμιο Paris V) 

• 23 Μαρτίου 2012 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στην Ελλάδα, Αλβανία,  
Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  και  Ρουμανία:  η  περίπτωση  των  Αρουμάνων - 
Stamatis Béis (Ακαδημία Αθηνών) 

• 6 Απριλίου 2012 :  Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στο Ισραήλ-  Aviv Amit 
(Πανεπιστήμιο Tel Aviv) 

• 4 Μαΐου 2012 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στην Γαλλία : η περίπτωση 
των αλσατικών - Eric Weider, ερευνητής 
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7)  Ανακοινώσεις και κυκλοφορίες 

• Τα παραλειπόμενα της μωβ  οικονομίας: Τρία πρωινά με τον  Gilles Lipovetsky
Τρίτη    17 Ιανουαρίου 2012 - « Πολιτισμός, οικονομία και παγκοσμιοποίηση »  
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - « Οι καινούργιες προκλήσεις της πολιτέλειας »
Τρίτη  13  Μαρτίου  2012  -  «  Η  μόδα,  κίνητρο  της  καινοτομίας  και  των 
βιομηχανιών  της  κατανάλωσης  » Λήψη  σε    PDF   –  ή  ραντεβού  στο 

http  ://  formation  .  economie  -  mauve  .  org  . 
• La Clé des langues : Ενημερωτικό Δελτίο Ν°39 - Δεκέμβριος 2011

• SCOLIA –  ���������  ������������  (http  ://  publications  .  unistra  .  fr  /  scolia  ), 
������� 25  :  Μετάφραση  των  νορμών  και  νόρμες  της  μετάφρασης   στον 
ευρωπαϊκό χώρο – ιδρύματα και εταιρίες 

• Πέντε  χρόνια  μετά  την  Μπολόνια  –  Πρόοδος  ή  Οπισθοδρόμηση  της   
πολυγλωσσίας  ;   Cinco     anos     de     Bolonha   –    progresso     ou     retrocesso     no   
multilinguismo  ?   Το  Πανεπιστήμιο  Minho,  στην  Braga,  Πορτογαλία,  σε 
συνεργασία  με  την  ένωση  Κέντρων  Γλωσσών  Ανώτατης  Διδασκαλίας 
Πορτογαλικών,  (ReCLes.pt),  έχει  την  χαρά  να  παρουσιάσει  το  IV Σεμινάριο 
CercleS Πέντε  χρόνια  μετά  την  Μπολόνια  -  Πρόοδος  ή  οπισθοδρόμηση  της  
πολυγλωσσίας ; από τις 26 ως τις 28 Απριλίου 2012

• Διδάσκοντας   ένα  μάθημα  σε  μία  άλλη  γλώσσα  :  μεθοδολογία  και  πρακτικές 
καθηγητών,  Geiger-Jaillet,  Anemone /  Schlemminger,  Gérald /  Le Pape Racine, 
Christine/ έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου ζωντανών γλωσσών (CELV) 

• Translators     and     Interpreters     as     Key     Actors     in     Global     Networking  , Διεθνής μόνιμη 
διάλεξη  Πανεπιστημιακών  Ινστιτούτων  Μεταφραστών  και  Διερμηνέων  26-27 
Ιανουαρίου 2012 Ηνωμένα Έθνη, Γενέβη

• "Mehrsprachigkeit  in  Gesellschaft,  Arbeitswelt  und  Politik.  ...   ..  Neue 
Herausforderungen  an  die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  : 
Sprachenpolitik  und  Sprachlehre ,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Συλλογή   IC2012  –    Αμοιβαία     κατανόηση   :    πολλαπλές     δεξιότητες  ,  corpus,   
ενσωμάτωση, Πανεπιστήμιο Stendhal-Grenoble3 (France) 

• Το Ν°  125  του  Πολιτισμός  και  Έρευνα συγκεντρώνει  συμβολές  ερευνητών, 
διδασκόντων  καλλιτεχνών,  οι  οποίοι  εκφράζουν  την  άποψη  τους  για  τις 
γλωσσικές πρακτικές όπως εμφανίζονται σε πολύγλωσσα πλαίσια. Διαθέσιμο στο: 
http  ://  www  .  revue  .  culture  -  et  -  recherche  .  culture  .  gouv  .  fr    και  
http  ://  www  .  culturecommunication  .  gouv  .  fr  /  Politiques  -  ministerielles  /  Culture  -  et  -  
recherche  2  

• Έρευνα   στη  διδακτική  των  γλωσσών  και  των  πολιτισμών  :    Wiki   έννοιες  και   
αντιλήψεις , Πρόσκληση για συμμετοχή

• Did  á  ctica     de     las     lenguas     modernas  ,    competencia     pluriling  ü  e     et     intercultural  , 
Gonz  á  lez     Pi  ñ  eiro  ,    Manuel  .   Guill  é  n     D  í  az  ,    Carmen  .   Vez  ,    Jos  é    Manuel   ISBN: 
9788497566858, ISBN Digital: 9788499584249

• Τα   γαλλικά και  οι  γλώσσες  στην Ευρώπη (5  η   συνάντηση στη    Lir  é)  ,  Εκδόσεις 
PUR, 2011, ISBN : 978-2-7535-1728-8, Fran  ç  oise     Argod  -  Dutard   (  dir  .)   

• Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ...   4º Congresso 
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EDiLiC - Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012 
• Λάβετε μέρος στην ανάπτυξη των εικόνων   Clics  , Εικόνες    Clic      είναι μία τράπεζα 

σχεδίων χωρίς  πνευματικά δικαιώματα που προορίζονται  για την εκπαιδευτική 
κοινότητα

• Γλωσσική εκπαίδευση και πλαίσια εισαγωγής  ,  Bretegnier,  Aude (dir.), Editions 
Peter Lang, Συλλογή : Transversales – τόμος 28 

• Γλώσσες – Πολιτισμοί – Κοινωνίες : διδακτικά ερωτήματα,    διεθνές συνέδριο, 20, 
21 και 22 Ιουνίου 2012, Πανεπιστήμιο Paris 3 – Sorbonne Nouvelle- DILTEC 
(EA 2288), Πρόσκληση για Υποβολή Εισηγήσεων 

• Πρόσκληση   για συμβολή : « Οι γλώσσες στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο »   
• Το   Διεθνές Βήμα Ζωντανών Γλωσσών Ν°51   
• Language Forgetting (François Grosjean)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , si terrà presso 

l'Università per Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. 

8) Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων   κλικ εδώ  
Εν δεν επιθυμείτε πια να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, απαντήστε σε αυτό το 

μήνυμα τιτλοφορώντας το ΝΟΝ

Ε.Π.Π.. - Léon Séché 4, F-75015 Παρίσι, Γαλλία – 

http  ://  www  .  observatoireplurilinguisme  .  eu  /   -  http  ://  www  .  efm  -  mehrsprachigkeit  .  eu  
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