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Γλωσσομάθεια 

1ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

PEW Research Center, Εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 

Εισαγωγικό σημείωμα 
Το γράφημα προέρχεται από έρευνα του αμερικανικού οργανισμού, PEW 
Research Center, το 2016. 
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2ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Ιωάννα Φωτιάδη, Σπάνιες ξένες γλώσσες ως σανίδα σωτηρίας 

Εισαγωγικό σημείωμα 
Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» στις 22 Ια-
νουαρίου του 2011. 

Ως «έξοδο σωτηρίας» από την κρίση βλέπουν πολλοί Έλληνες την εκμάθηση μιας 
ακόμα ξένης γλώσσας και δη μιας σπάνιας. Κινεζικά, αραβικά, τουρκικά, ρωσικά και 
σουηδικά έχουν φέτος την τιμητική τους, καθώς πληθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι που 
κάθονται -αν και ενήλικες πια- στα θρανία, για να αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεο-
νέκτημα για το βιογραφικό τους ή ακόμα και το «διαβατήριο» για να μεταναστεύ-
σουν. «Ακόμα και τώρα στα μέσα της σχολικής χρονιάς ανοίξαμε δύο επιπλέον τμή-
ματα σουηδικών και αραβικών λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης», αναφέρει στην 
«Κ» ο κ. Δημήτρης Σιούντρης, διευθυντής του Siountris School. […]

	 Ψηλά στις προτιμήσεις των ενηλίκων παραμένουν τα τουρκικά. «Τα πρώτα 
χρόνια έδωσαν εξετάσεις για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας πολλοί Έλληνες από 
την Πόλη» αναφέρει η κ. Τίνα Ζωγοπούλου, διευθύντρια του Ελληνοτουρκικού Κέ-
ντρου Γλώσσας και Πολιτισμού. Δύο μήνες ήταν αρκετοί για την εκπαιδευτικό κ. 
Μαρία Τσιροπούλου για να πάρει την επάρκεια. «Ήρθα στην Αθήνα στο δημοτικό 
και από τότε διατήρησα ένα πολύ καλό επίπεδο στα τουρκικά, μόνο η γραμματική 
μου ήθελε “φρεσκάρισμα”». Τα τελευταία, βέβαια, χρόνια οι μαθητές του κέντρου 
είναι περισσότερο νέοι, που θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να 
γνωρίσουν τη γείτονα. «Μέσα σε πέντε χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι ενδιαφερόμε-
νοι», σημειώνει η καθηγήτρια τουρκικών κ. Zeynep Alnpabairak, «παλιοί μου μαθη-
τές εργάζονται ήδη σε ελληνικές τράπεζες στην Τουρκία». Στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος η συζήτηση εστιάζεται στην καθημερινή ζωή και όχι στην πολιτική. «Με ρωτούν 
για συνταγές φαγητών, νομίζουν ότι όλες οι Τουρκάλες είναι καλές νοικοκυρές, 
αλλά αυταπατώνται», σχολιάζει γελώντας η καθηγήτρια. «Είστε ταλαντούχοι στην 
εκμάθηση ξένων γλωσσών», καταλήγει. […]

	 «Είχα πει παλιότερα ότι με τις ξένες γλώσσες είχα τελειώσει», θυμάται η 
30χρονη Στέλλα, που γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ποτέ μη λες ποτέ, 
όμως... Όταν στα τέλη Σεπτεμβρίου η Στέλλα έχασε τη δουλειά της, τα είδε όλα 
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«αλλιώς». «Σκούπισα τα μάτια μου και πήγα κατευθείαν σε ένα μεγάλο φροντιστή-
ριο. Δεν ήξερα ποια από τις εξωτικές γλώσσες να διαλέξω, αλλά τελικά έκανα αίτη-
ση στα Τουρκικά. Είπα στη “χειρότερη περίπτωση θα μεταφράζω τουρκικά σίριαλ”».

Οι αναστολές της ήταν πολλές. «Φοβόμουν ότι δε θα είχα το κουράγιο και τη συγκέ-
ντρωση», επισημαίνει, «πολλοί με πέρασαν για τρελή, «τώρα στα γεράματα το θυμή-
θηκες;». Τα Τουρκικά έμοιαζαν με μια περιττή πολυτέλεια, δεδομένων και των οικο-
νομικών μου». Τώρα, όμως, η Στέλλα περιμένει με ανυπομονησία μικρού παιδιού την 
ώρα του μαθήματος. «Χαλαρώνω και εξασκώ τον νου μου, αφήνω τα προβλήματα 
έξω από την τάξη».

	 Τελικά, η Στέλλα έγινε το «αστέρι» της τάξης. «Καταρχάς, τα Τουρκικά μου 
φαίνονται εύκολα», σχολιάζει, «στο ένα τρίτο των λέξεων, αν αλλάξω λίγο τον επιτο-
νισμό ή την κατάληξη -όπως στον παρά, το ντουβάρι, το καλέμι, βρίσκω μια γνωστή 
μου λέξη». Η γλώσσα μοιάζει με βάρκα που την περνάει στην άλλη πλευρά. «Έχω 
αρχίσει να ενδιαφέρομαι συνολικά για τη χώρα, να διαβάζω βιβλία για τα Ελληνο-
τουρκικά», αναφέρει «αν, μάλιστα, πάω καλά στις εξετάσεις, θα στείλω αιτήσεις σε 
εταιρείες στην Τουρκία».


ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 
Αξιοποιώντας πληροφορίες από το δύο κείμενα αναφοράς, να καταθέσεις τις προ-
σωπικές σου απόψεις για τους λόγους που οδηγούν σήμερα έναν νέο της ηλικίας 
σου στην εκμάθηση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και να ερμηνεύσεις την 
κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στις επιλογές τους. Το κείμενό σου (300 έως 350 
λέξεις) θα αποτελέσει σχόλιο που σκοπεύεις να αναρτήσεις κάτω από άρθρο που 
παρουσιάζει τη γλωσσομάθεια και ειδικά των Αγγλικών ως κίνδυνο για τη μητρική 
γλώσσα.
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