
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ EPICUR ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 

 

 

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, εμπνευσμένη από τις προσδοκίες που 

διατυπώνονται στην επιστολή ανάθεσης αποστολής  του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 

Νεολαίας, Mariya Gabriel, δεσμεύεται, διά της παρούσης, να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων αυτών. Ειδικότερα, η ιδέα ότι «μπορούμε να συνεργαστούμε συλλογικά πέρα 

από τη γλώσσα, τα σύνορα, τις επιστήμες για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές 

προκλήσεις και την έλλειψη δεξιοτήτων που υπάρχει σήμερα» συνάδει απόλυτα με τις 

βασικές φιλοδοξίες και αξίες του EPICUR: προώθηση της πολυγλωσσίας και 

ευαισθητοποίηση στον oυσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές γλώσσες 

στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. 

Από την ίδρυσή της η Συμμαχία EPICUR υπήρξε δεινός υποστηρικτής των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το ότι οι νέοι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι σε θέση 

να μιλούν δύο ευρωπαϊκές γλώσσες, πέραν της μητρικής τους (συνεδρίαση του 

Συμβουλίου, 14 Δεκεμβρίου 2017). Καθώς η γλωσσική πολυμορφία των Πανεπιστημίων του 

EPICUR είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του δικτύου, το EPICUR στοχεύει στη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «αποθετηρίου γνώσης και πρακτικής» για την πολυγλωσσία 

και τη διαπολιτισμικότητα, το οποίο θα χρησιμεύει ως πηγή έμπνευσης για την εξέλιξη της 

γλωσσικής διδασκαλίας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μιας νέας γενιάς Ευρωπαίων σε 

ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. 

Το EPICUR επιδιώκει να κάνει την εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών συναρπαστική για 

τους (μελλοντικούς) φοιτητές. Για τον σκοπό αυτό,  θα λάβει υπόψη τις απόψεις των 

φοιτητών και θα εξετάσει τα κίνητρά τους καθώς και αυτά του προσωπικού για την 

εκμάθηση και μελέτη ευρωπαϊκών γλωσσών. Παράλληλα, το EPICUR προσβλέπει στην 

υιοθέτηση μίας ορθής προσέγγισης όσον αφορά τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την εκμάθηση γλωσσών. 

Απώτερος στόχος και φιλοδοξία μας είναι, με την πάροδο του χρόνου, το EPICUR να 

καταστεί ένας από τους προτιμώμενους παρόχους υπηρεσιών στην Ευρώπη για όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και, ως εκ τούτου, όχι μόνο να 

διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης και να 

υποστηρίξει τον ρόλο που διαδραματίζει η γλώσσα στη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Η γλωσσική πολυμορφία του EPICUR  βασίζεται στις βασικές αξίες και την αποστολή του. 

Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να ενισχύσουμε τη μεγάλη ποικιλία γλωσσικών 
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προγραμμάτων που ήδη διαθέτουμε και να αναπτύξουμε μία, χωρίς αποκλεισμούς, 

θεσμική γλωσσική πολιτική για δίγλωσσα ή πολύγλωσσα πανεπιστήμια. Με τη 

συγκέντρωση φυσικών ομιλητών ενός ευρέος φάσματος ευρωπαϊκών γλωσσών και 

βασιζόμενο στον πλούτο των γλωσσικών προγραμμάτων των Πανεπιστημίων των εταίρων 

του EPICUR, έχοντας παράλληλα επίγνωση της σημασίας της αγγλικής γλώσσας στο 

ακαδημαϊκό πλαίσιο, το EPICUR έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη γλωσσική και 

διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσα στη Συμμαχία αλλά και πέραν αυτής. Το EPICUR 

ευελπιστεί να προσφέρει αυτά τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για τη 

διαμόρφωση σχετικών πτυχών του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. 

Εν κατακλείδι, το EPICUR στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και, εμπνεόμενο από την 

προσδοκία της Επιτροπής για τρίγλωσσους Ευρωπαίους έως το 2025, θα εντείνει τις 

προσπάθειες για τη σύλληψη κοινού οράματος και προσέγγισης που θα αφορά στην 

πολυγλωσσία και, γενικότερα, στη χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση στον ακαδημαϊκό 

χώρο. Το EPICUR συμμερίζεται μια εγγενή δέσμευση να επιδιώξει, μέσω της αμοιβαίας 

συνεργασίας και του διαλόγου, τη δημιουργία ενός πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς, 

φιλόξενου μελλοντικού ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, το οποίο θα είναι ευρέως προσβάσιμο 

σε νέους Ευρωπαίους από όλες τις γωνιές της ηπείρου. Η χωρίς αποκλεισμούς γλωσσική 

διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση και απαραίτητο πρώτο βήμα στην επίτευξη 

αυτού του στόχου.  

 
 


