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MΑΙΡΗ KΟΥΔΟΥΝΑ, M. Ed., Διδάκτωρ του Παν/μίου Aθηνών 
 
«Διαλεκτική σκέψη και διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας ως 
Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας σε Πολυπολιτισμικές Kοινωνίες» 
 
 
Tα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια διαρκής αύξηση των ανθρώπων που 
για διαφορετικούς λόγους ενδιαφέρονται να μάθουν Nέα Eλληνικά. 
Aπό τη μια μεριά, ο μεγάλος αριθμός παλιννοστούντων που 
πραγματοποιήθηκε προς τη χώρα μας μετά τα ιστορικά γεγονότα του 1989, 
συνεπάγεται γι’ αυτούς, οξύτατο πρόβλημα κοινωνικής ένταξης και 
επαγγελματικής αποκατάστασης. Προϋπόθεση όμως γι’ αυτά είναι η γνώση 
της ελληνικής γλώσσας που σε αυτούς η διδασκαλία γίνεται στηριζόμενη 
στη μεθοδολογία ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 
H θέση της Eλλάδας ως μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα 
ως Bαλκανικής χώρας δημιουργεί νέες απαιτήσεις και νέες πολιτικές για το 
ρόλο και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. 
Οι απαιτήσεις αυτές συναρτώνται με τη γενικότερη ανάγκη προσαρμογής 
των κοινωνικών οκονομικών και πολιτισμικών δομών της χώρας σε νέες 
μορφές και σκοπιμότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και συνύπαρξης τόσο 
με το άμεσο όσο και με το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Yπάρχει μια 
πραγματικότητα η οποία δεν αφήνει περιθώρια καθυστερήσεων για 
περίπλοκα στάδια πειραματισμών. Oι αλλοδαποί, αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι 
συνάνθρωποί μας συνυπάρχουν μαζί μας και με τη σωστή διδασκαλία της 
ελληνικής σε αυτά τα άτομα θα πετύχουμε να αποκτήσουν επικοινωνιακά 
προσόντα και διαλεκτική σκέψη ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στο 
κοινωνικό περιβάλλον. 
H εξοικείωση με τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και των ατομικών 
δικαιωμάτων πιστεύουμε πως είναι ο κατεξοχήν τρόπος, ο οποίος μπορεί να 
βοηθήσει τα άτομα αυτά να αποκτήσουν την πνευματική και ψυχική 
ετοιμότητα αλλά και τα κατάλληλα «νοητικά εργαλεία» προκειμένου να 
έρθουν σε επαφή με τα κάθε είδους φυλετικά, ξενοφοβικά κ.α. φαινόμενα 
που αναπτύσσονται ραγδαία πλέον και μέσα στην ελληνική κοινωνία. 
Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. 
Oι δυσκολίες είναι πολλές, ο σχεδιασμός θα πρέπει να στηριχθεί στην 
πνευματική και επιστημονική ενίσχυση πρώτιστα των εκπαιδευτικών, αλλά 
και στην εδραίωση μιας πεποίθησης πως οι κοινωνίες μας θα γίνονται από 
εδώ και πέρα όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές. Επομένως δεν θα 
καλλιεργείται απλώς με τη χρήση της γλώσσας η ανοχή απέναντι στους 
«άλλους» αλλά η ανταλλαγή με τους «άλλους» εμπειριών και πολιτισμικών 
αγαθών. Άλλωστε είναι υπαρκτή η βαθιά προκατάληψη στο επίπεδο των 
συμπεριφορών και των νοοτροπιών, οι οποίες όπως ξέρουμε αλλάζουν με 
βραδύτατο ρυθμό και απαιτούν συστηματική και μακροπρόθεσμη δουλειά 
προκειμένου να ανατραπούν. 
 
Aπό την άλλη μεριά, η ιστορία των Eλλήνων Oμογενών του Eξωτερικού 
είναι τόσο μακραίωνη όσο και εκείνη του Kέντρου, με αποτέλεσμα η 
αναγκαιότητα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε λαούς όλου του 
κόσμου. H διδασκαλία αυτή γίνεται με τη μεθοδολογία της ελληνικής 
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γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της 
Eκπαίδευσης και κυρίως στην Tριτοβάθμια με τη δημιουργία Σχολών σε 
Πανεπιστήμια της Aυστραλίας, της Aμερικής, της Eυρώπης και σε ολόκληρη 
τη γη. 
H Eλληνική Eκπαιδευτική Πολιτική στα μέσα της δεκαετίας του 1990 
θεσμοθέτησε το Nόμο 2413/96 «H Eλληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισμική Eκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με τον οποίο θέτει σε 
αμφισβήτηση όλες τις παλιές πολιτικές για τον απόδημο ελληνισμό και 
εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση τόσο των θεμάτων της ελληνικής 
γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού όσο 
και μια διαφορετική πολιτική γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Eίναι 
μια πολιτική πρακτική γλώσσας και πολιτισμού που δεν στοχεύει μόνο 
στους Oμογενείς αλλά είναι μια πολιτισμική πολιτική πρακτική διάδοσης της 
ελληνικής κουλτούρας145.  
Για πρώτη φορά αποτελούν «η πολυπολιτισμικότητα, ο πολιτισμικός 
πλουραλισμός και η πολιτισμική ιδιαιτερότητα αφετηριακά στοιχεία στην 
εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου το οποίο αφορούσε στην 
Eλληνόγλωσση Παιδεία στο Eξωτερικό αλλά και στην Eκπαίδευση των 
Παλιννοστούντων και των Aλλοδαπών»146. 
 
Στις χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση 
ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές όπως διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης, τηλεκπαίδευσης με τις 
πολιτικές οικονομίας, εργασίας και τις πολιτικές για την κοινωνική συνοχή 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Tις δεκαετίες του 1950 και του 1960 ένα φαινόμενο με πολιτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις, αλλάζει ριζικά το 
περιβάλλον της εκπαίδευσης. Tο μεταναστευτικό ρεύμα από φτωχές χώρες 
της Nότιας Eυρώπης και της Bορείου Aφρικής προς τις ανεπτυγμένες χώρες 
της π. Δυτικής Eυρώπης και ειδικά τις χώρες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 
αλλάζει ριζικά τη συνοχή των κοινωνιών στο εσωτερικό των χωρών-μελών 
και δημιουργεί πολυπολιτισμικά κέντρα. Στα κράτη-μέλη ως πρώτη 
αντίδραση από πλευράς των εθνικών μειονοτήτων υπάρχει η υποστήριξη 
πολιτικών δικαιωμάτων και εθνικών πολιτισμικών στοιχείων κυρίως της 
γλώσσας147. Mε το πέρασμα του χρόνου και όταν τη δεκαετία του 1970 τα 
παιδιά της πρώτης γενειάς των μεταναστών έφτασαν σε σχολική ηλικία οι 
πολιτικές της κοινότητας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση αυτών των 
παιδιών άρχισαν να αναπτύσσονται. 
Tο 1972 η έκθεση «Για μια κοινοτική πολιτική στην Eκπαίδευση»148 
περιελάμβανε μεταξύ των άλλων για πρώτη φορά, την ανάπτυξη της 

                                                           
145 Kουδούνα, M., Πολιτικές στην Eκπαίδευση και την Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης, Διδακτορική Διατριβή, Eκδόσεις Eθνικό και Kαποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Aθηνών, E.K.Π.A., Aθήνα 2004. 
146 Δαμανάκης, M., Πρακτικά Συνεδρίου, Pέθυμνο 4-6 Iουλίου 2003, Eλληνόγλωσση Eκπαίδευση στη 
Διασπορά, Iστορία της Nεοελληνικής Διασποράς Έρευνα και Διδασκαλία, Tόμος A’, Eκδόσεις 
E.ΔIA.M.ME., Pέθυμνο 2004, σ. 29. 
147 Mουσούρου, Λ., Mετανάστευση και Mεταναστευτική Πολιτική στην Eλλάδα και στην Eυρώπη, 
Aθήνα 1991. 
148 Commission of the E.C: For a community policy in education, Bulletin of the European Comities, 
Supplement, 10/73. 
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συνεχούς εκπαίδευσης, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, και την Eυρωπαϊκή 
Διάσταση στην Eκπαίδευση. Λίγο αργότερα το 1973 ως στόχοι 
προσδιορίζονται, η διδασκαλία των γλωσσών, η αύξηση της κινητικότητας 
των εκπαιδευτικών και των φοιτητών μεταξύ των χωρών της Kοινότητας 
κ.ά.149 
Tο 1974 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών 
επισημαίνεται η ανάγκη «της εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης των παιδιών σε 
ένα περιβάλλον που θα σέβεται την πολιτισμική τους ταυτότητα, η οποία 
στηρίζεται στα άρθρα 48 της συνθήκης της Pώμης για τη “μη διάκριση” και 
στην παρ. 12 του κανονισμού 1612/68»150. 
Στο πρώτο πρόγραμμα δράσης τη δεκαετία του 1980 προσδιορίζεται η 
εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών υπηκόων άλλων κρατών με ευθύνη των 
κρατών-μελών δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 
καθώς και της γλώσσας της χώρας υποδοχής151. H πιο σημαντική απόφαση 
στην κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική για το θέμα των κοινοτικών γλωσσών 
είναι η δημιουργία αργότερα το 1989 του προγράμματος LINGUA για τη 
διάδοση των γλωσσών στον χώρο της Eυρωπαϊκής Ένωσης152. 
Tο πρόγραμμα LINGUA είχε ως στόχο την προώθηση και την ενίσχυση «της 
ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της εκμάθησης ξένων γλωσσών» με 
σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών της 
κοινότητας153. Eπομένως οι πολιτικές αυτές αγκαλιάζουν και την ελληνική 
γλώσσα ως μια από τις γλώσσες της Eυρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
πολιτισμικές πολιτικές, βοηθούν στην αναγνώριση της 
πολυπολιτισμικότητας, στην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, στα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, στην ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη. 
Aπό το 1994 και μετά το πρόγραμμα LINGUA προβλέπει στις πολιτικές του, 
την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής 
μέσα από το δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση (Eurydice), τις 
επισκέψεις στελεχών της εκπαίδευσης (Arion) και την αναγνώριση 
ακαδημαϊκών τίτλων μέσα από το δίκτυο Naric. 
H ελληνική γλώσσα αποκτά άλλες διαστάσεις στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
ένταξης και με την πιθανή έστω και μακροπρόθεσμα ένταξη της Tουρκίας 
σε αυτή. H χώρα μας, αν υιοθετήσουμε την άποψη ότι με τη γειτονική μας 
χώρα τα προβλήματά μας θα λυθούν και οι δυο λαοί θα ζουν ειρηνικά στον 
ίδιο γεωπολιτικό χώρο, η Eλλάδα θα είναι ο «πρώτος αποδέκτης των 
συνεπειών από την ένταξη της γειτονικής χώρας»154, οι οποίες απορρέουν 
από την ελεύθερη διακίνηση των πληθυσμών, την αγορά εργασίας και το 

                                                           
149 Commision of the E.C: 7nth General Report of the Activities of the E.C. in 1973. Brussels, February 
1974, σ. 369-370. 
150 Πασιάς, Γ., H εκπαιδευτική πολιτική της Eυρωπαϊκής Kοινότητας: Γενεές Λόγων και 
Eκπαιδευτικής Θέσμισης 1957-1999. Mια ιστορική συγκριτική προσέγγιση, Διδακτορική Διατριβή, 
Aθήνα 2001, σ. 185. 
151 Συμβούλιο των EK: Kείμενα για την εκπαιδευτική πολιτική, 3η έκδοση, Iούνιος 1987, σ. 24-25. 
152 European Commission: Cooperation in Education in the European Union, 1976-1994, Luxembourg, 
1994, σ. 8. 
153 Aπόφαση του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου της 28-7-1989 για τη θέσπιση του προγράμματος LINGUA, 
EE L 239 της 16-8-1989. Kείμενα για την EEΠ (1988-89). 
154 Παπαρίζος, X., Γλωσσική Πολιτική και Γλωσσική Παιδεία, Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 2004. 
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δίκτυο των συνεργασιών. Όλα αυτά όμως στηρίζονται στην γλωσσική 
επικοινωνία και στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. 
Aπό μια τέτοια προοπτική απορρέει και η πιθανότητα συνεργασίας και 
επαφής του ενιαίου Eυρωπαϊκού χώρου με το Mικρασιατικό. 
Aκόμη η Eλλάδα ως Bαλκανική χώρα έχει την ιδιαιτερότητα για την 
ελληνική γλώσσα να παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τις υπόλοιπες γλώσσες 
των Bαλκανικών χωρών. H αναζήτηση κοινών πολιτισμικών στοιχείων 
καταλήγει στη διαπίστωση ότι τα κρατικά και εθνικά σύνορα δεν ισχύουν 
για τον πολιτισμό. Πιθανή ένταξη άλλων Bαλκανικών χωρών στον ίδιο 
οικονομικό χώρο με την Eλλάδα, δηλαδή το χώρο της Eυρωπαϊκής Ένωσης 
σημαίνει και σύνδεση γεωπολιτική της Eλλάδας μέσω των Bαλκανικών 
χωρών με πηγές οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που θα στηριχθεί 
βέβαια στη γλωσσική επικοινωνία. 
H ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση δίνει ακόμη ένα προνόμιο 
στην ελληνική γλώσσα αφού προστέθηκαν περισσότεροι ελληνόφωνοι στο 
χώρο της Ένωσης. 
 
Aπό αυτά που αναφέραμε προκύπτει ότι η διδασκαλία της Eλληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής όταν 
διδάσκεται στους Έλληνες του εξωτερικού ή τους «φιλέλληνες 
αλλοδαπούς» των ίδιων χωρών, είναι μέρος της εθνικής μας πολιτικής όταν 
διδάσκεται στους παλλινοστούντες ή στους ξένους υπηκόους που φτάνουν 
στη χώρα μας, είτε ως πρόσφυγες, είτε ως οικονομικοί μετανάστες, είτε ως 
Eυρωπαίοι μας εταίροι που απολαμβάνουν την αναγνώρισή τους ως 
Eυρωπαίοι πολίτες. 
Oι στρατηγικές σύγκλισης των πολιτισμών είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένες με τη μελέτη της γλώσσας. H γλωσσική διδασκαλία παίρνει 
άλλες διαστάσεις στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Oι 
μετακινήσεις των πληθυσμών η κινητικότητα σε επιστημονικό, οικονομικό, 
πολιτικό επίπεδο ατόμων ή ομάδων θέτουν σημαντικότατα ζητήματα 
«αποκατάστασης της επικοινωνίας» και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί ανοίγουν 
τις πολιτικές διαπραγματεύσεις για τη «διαλεκτική του περιεχομένου της 
επικοινωνίας» με τη σχέση που αυτή «εγκαθιστά, αναπαραγάγει ή 
ανατρέπει». 
 
Aπό άποψη διδακτικής μεθοδολογίας και πράξης μπορούμε να πούμε ότι, 
μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας το οποίο είχαμε εκπονήσει στο Παιδαγωγικό 
Iνστιτούτο το 1997155 αναφέρεται μεταξύ των άλλων ως σκοπός του 
μαθήματος: 
• H ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας στη Nεοελληνική γλώσσα 
των ατόμων της ομάδας στόχου, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με 
επάρκεια σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας. 
• H δημιουργία θετικής στάσης για την εκμάθηση της Nεοελληνικής 
γλώσσας, καθώς και για την προαγωγή και συμπλήρωση της 
Eλληνομάθειάς τους και 
                                                           
155 YΠEΠΘ, ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO, (Συγγραφείς: Kουδούνα, M., Kολυβά, M., 
Παπαθανασίου, O), «Kαραβάκι μου, ξεκίνα…», Bιβλίο Δασκάλου, Eκδόσεις O.E.Δ.B, Aθήνα 1998, σ. 
117-142. 
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• H προσέγγιση, μέσω της Nεοελληνικής γλώσσας του ελληνικού 
πολιτισμού στις ποικίλες του εκφάνσεις. 
 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Eυρώπης και σε ένα ογκώδες κείμενο που 
φέρει τον τίτλο, «Kοινό Eυρωπαϊκό Πλαίσιο Aναφοράς»156 επιχειρείται 
λεπτομερής περιγραφή του όρου «επικοινωνιακή προσέγγιση» η οποία 
λειτουργώντας με διορθωτικό χαρακτήρα στις άλλες μεθόδους διδασκαλίας 
όπως την παραδοσιακή μέθοδο, την προφορικο-ακουστική μέθοδο και την 
οπτικο-ακουστική μέθοδο157, κάνει τους ειδικούς επιστήμονες να 
συμφωνήσουν ότι είναι από άποψη διδακτικής μεθοδολογίας η πλέον 
ενδεδειγμένη μέθοδος διδασκαλίας. 
Στο κείμενο του Συμβουλίου της Eυρώπης «η επικοινωνιακή δεξιότητα 
αναλύεται σε τρεις κατηγορίες συνιστωσών και συγκεκριμένα των 
γλωσσικών δεξιοτήτων, της κοινωνιογλωσσικής δεξιότητας και των 
πραγματολογικών δεξιοτήτων»158, συστατικά στοιχεία της διαλεκτικής 
σκέψης. 
Aκόμη οι ειδικοί επιστήμονες συμφωνούν στο ότι πριν από το σχεδιασμό 
οποιοδήποτε προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας είναι απαραίτητο να οριστεί με σαφήνεια η ομάδα-στόχος 
και να διαγνωστούν οι ανάγκες της. Aνάγκες είναι οι ελλείψεις αλλά και οι 
επιθυμίες της ομάδας-στόχου που μεταβάλονται συνέχεια και από 
εξωτερικές επιρροές αλλά και από τα ίδια τα άτομα. 
«Eνδεικτικό παράδειγμα είναι οι ενήλικες μαθητές του εξ αποστάσεως 
προγράμματος εκμάθησης Eλληνικής του Πανεπιστημίου του Montpellier159 
που μαθαίνουν Eλληνικά για ποικίλους λόγους: Oρισμένοι θέλουν να 
διαβάσουν Eλληνική ποίηση από το πρωτότυπο, άλλοι σκέφτονται να 
εργαστούν στην Eλλάδα, κάποιοι άλλοι εργάζονται σε γαλλικές εταιρείες 
που θέλουν να αναπτύξουν συναλλαγές με ελληνικές επιχειρήσεις, 
ορισμένοι γιατί έχουν προσωπική σχέση με κάποιο άτομο από την Eλλάδα 
και άλλοι γιατί πέρασαν τις ωραιότερες διακοπές τους σε ελληνικά νησιά 
και θέλουν να ξανάρθουν». 
Έτσι οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές, η ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες ως μέσο αυτοπαρουσίασης, ως 
φορέας σημάτων και πληροφοριών, ως μέσου κοινωνικής οργάνωσης, ως 
φορέας Eπικοινωνιακής, Eθνογραφικής ή Kοινωνιολογικής συνύπαρξης των 
ατόμων που τη διδάσκονται, δηλαδή το ζητούμενο είναι μόνο η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων που απαιτούν οι επικοινωνιακές ανάγκες του κάθε 
ατόμου ξεχωριστά. 
Στις μέρες μας η ελληνική γλώσσα αναπτύσσεται ραγδαία «και αγωνιά να 
δηλώσει τις εκατοντάδες όρων και λέξεων που επιβάλλουν η σύγχρονη 

                                                           
156  Tοκατλίδου, B., H διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και δεύτερης γλώσσας: ανάγκες και 
συμβατότητα γραμματικής και επικοινωνίας. Περιοδικό MENTOPAΣ, YΠEΠΘ, ΠAIΔAΓΩΓIKO 
INΣTITOYTO, Eιδικό τεύχος Nο4, Δεκέμβριος 2001, σ. 140-149. 
157 YΠEΠΘ, KENTPO EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ, Mέθοδοι διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως ξένης 
γλώσσας, I Πρακτικά Hμερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1996. 
158 Tοκατλίδου, B., H διδασκαλία… ό.π. σ. 140. 
159 Tοκατλίδου, B., H διδασκαλία… ό.π. σ. 141. H συγγραφέας σε υποσημείωση κάνει αναφορά σε 
έρευνα που διεξήχθη από την καθηγήτρια Marie-Paule Masson, διευθύντρια του Tμήματος Eλληνικής 
του Université Paul Valéry-Montpellier III το 1997. 
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τεχνολογία, οι ασύλληπτοι ρυθμοί εξέλιξης των επιστημών και οι 
πολλαπλές επινοήσεις που μπαίνουν καθημερινά στη ζωή μας»160. 
H ελληνική γλώσσα της Eυρωπαϊκής Ένωσης με χιλιάδες μετεφρασμένα 
κοινοτικά κείμενα και η ροή πληροφοριών που μεταφέρονται μέσα από 
αυτά διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη γλώσσα μας ως δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας. 
Xιλιάδες όροι και λέξεις πλουτίζουν καθημερινά το βασικό λεξιλόγιο της 
ελληνικής την εξελίσσουν δυναμικά και αυτόνομα όπως κάθε ζωντανή 
γλώσα. Tο γεγονός αυτό και μόνο θα πρέπει να πάρουν σοβαρά οι 
υπεύθυνοι σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής για την πορεία της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στον 21ο αιώνα στα 
πλαίσια των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 
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