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Γπζθνιίεο επηβίσζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή αληηκεησπίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 21 επξσπατθέο 

γιώζζεο, κεηαμύ απηώλ θαη ε ειιεληθή, ζύκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην 

ΜΔΤΑ-ΝΔΤ, έλα επξσπατθό δίθηπν αξηζηείαο πνπ απαξηίδεηαη από 60 εξεπλεηηθά θέληξα ζε 34 

επξσπατθέο ρώξεο. 

Αμηνινγώληαο ην επίπεδν ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ε γισζζηθή ηερλνινγία ζε 30 

επξσπατθέο γιώζζεο, νη εηδηθνί ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο θαηαιήγνπλ όηη ε ςεθηαθή 

ππνζηήξημε γηα 21 από απηέο είλαη αλύπαξθηε ή, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, αλεπαξθήο. 

Η κειέηε, ε νπνία θαηαξηίζηεθε από πεξηζζόηεξνπο από 200 εηδηθνύο θαη θαηαγξάθεηαη ζηνπο 

30 ηόκνπο ηεο ζεηξάο ησλ Λεπθώλ Βίβισλ ηνπ ΜΔΤΑ-ΝΔΤ (δηαζέζηκσλ ζε ειεθηξνληθή θαη 

έληππε κνξθή), αμηνιόγεζε γηα θάζε γιώζζα ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο 

ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο: απηόκαηε κεηάθξαζε, θσλεηηθή αιιειεπίδξαζε, αλάιπζε 

θεηκέλνπ θαη δηαζεζηκόηεηα γισζζηθώλ πόξσλ.  

Σπλνιηθά 21 από ηηο 30 γιώζζεο θαηαηάρηεθαλ από ηνπο εηδηθνύο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, 

κε "κηθξή ή θαζόινπ ππνζηήξημε", σο πξνο ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο.  

Αξθεηέο γιώζζεο, όπσο ηα ηζιαλδηθά, ηα ιεηηνληθά, ηα ιηζνπαληθά θαη ηα καιηέδηθα έρνπλ ηε 

ρακειόηεξε βαζκνινγία ζε όιεο ηηο πεξηνρέο.  

Σην άιιν άθξν ηεο θαηάηαμεο, κόλν ε αγγιηθή αμηνινγήζεθε όηη έρεη "θαιή ππνζηήξημε", ελώ 

δελ ππάξρεη θακία γιώζζα κε "άξηζηε ππνζηήξημε". Αθνινπζνύλ ηα γαιιηθά, ηα γεξκαληθά, ηα 

ηηαιηθά, ηα ηζπαληθά θαη ηα νιιαλδηθά κε "κέηξηα ππνζηήξημε". 

Γιώζζεο όπσο ηα ειιεληθά, αιιά θαη ηα βαζθηθά, ηα βνπιγαξηθά, ηα θαηαιαληθά, ηα νπγγξηθά 

θαη ηα πνισληθά έρνπλ "απνζπαζκαηηθή ππνζηήξημε" θαη σο εθ ηνύηνπ αλήθνπλ ζηηο γιώζζεο 

πςεινύ θηλδύλνπ.  

Πνιύ αλεζπρεηηθά ραξαθηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο νη επηκειεηέο ηεο, Hans 

Uszkoreit θαη Georg Rehm: "Οη πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο γιώζζεο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

ειιείςεηο ζε γισζζηθνύο πόξνπο ελώ θάπνηεο από απηέο είλαη ηειείσο παξακειεκέλεο. Από 

απηή ηελ άπνςε, είλαη δύζθνιν λα δηαζθαιηζηεί ην ςεθηαθό ηνπο κέιινλ. Υπάξρνπλ 

δξακαηηθέο δηαθνξέο ζηελ ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

επξσπατθέο γιώζζεο θαη ηερλνινγηθέο πεξηνρέο. Τν ράζκα κεηαμύ ‘κηθξώλ’ θαη ‘κεγάισλ’ 

γισζζώλ νινέλα θαη δηεπξύλεηαη. Πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ εθνδηαζκό ησλ κηθξόηεξσλ 

θαη ιηγόηεξν πινύζησλ ζε ςεθηαθνύο πόξνπο γισζζώλ κε ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο ηερλνινγίεο, 

αιιηώο νη γιώζζεο απηέο είλαη θαηαδηθαζκέλεο ζε ςεθηαθή εμαθάληζε". 

Ωο πξνο ηα ειιεληθά, νη ζπγγξαθείο ηεο ειιεληθήο κειέηεο όηη είλαη κία από ηηο γιώζζεο κε 

κηθξό αξηζκό νκηιεηώλ θαη κηθξό όγθν ςεθηαθώλ γισζζηθώλ πόξσλ θαη ηερλνινγηώλ. "Η 

θξηζηκόηεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο γηα ηα ειιεληθά πξνβάιιεη έληνλα 

κόιηο θαλείο εμεηάζεη ηη αθξηβώο είλαη θαη ηη πξνζθέξεη ε γισζζηθή ηερλνινγία, ηνπο ηξέρνληεο 

πεξηνξηζκνύο ηεο αιιά θαη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο θαηλνηνκίαο". 

Λογιζμικό 
Η γισζζηθή ηερλνινγία παξάγεη ινγηζκηθό πνπ επεμεξγάδεηαη ηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ γξαπηό 

ιόγν. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ινγηζκηθνύ γισζζηθήο ηερλνινγίαο είλαη νη νξζνγξαθηθνί 

θαη ζπληαθηηθνί δηνξζσηέο, νη δηαδξαζηηθνί πξνζσπηθνί βνεζνί ζηα έμππλα ηειέθσλα (όπσο ε 

Siri ζην iPhone) ηα δηαινγηθά ζπζηήκαηα κέζσ ηειεθώλνπ, ηα ζπζηήκαηα απηόκαηεο 

κεηάθξαζεο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ε ζπλζεηηθή θσλή ζε ζπζηήκαηα 



πινήγεζεο ζηα απηνθίλεηα.  

Τα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα γισζζηθήο ηερλνινγίαο βαζίδνληαη θπξίσο ζε ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο 

πνπ απαηηνύλ πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ δεδνκέλσλ. Ο απαξαίηεηνο 

όγθνο δεδνκέλσλ είλαη πνιύ δύζθνιν λα βξεζεί ή λα δεκηνπξγεζεί όηαλ πξόθεηηαη γηα γιώζζεο 

κε ζρεηηθά ιίγνπο νκηιεηέο. Δπηπιένλ, ηα ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα γισζζηθήο ηερλνινγίαο έρνπλ 

εγγελείο πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηελ πνηόηεηά ηνπο, θάηη πνπ είλαη εκθαλέο π.ρ. ζηηο –ζπρλά 

δηαζθεδαζηηθέο– ιαλζαζκέλεο κεηαθξάζεηο πνπ παξάγνληαη από ζπζηήκαηα κεραληθήο 

κεηάθξαζεο. 

Σύνοπο 
Η Δπξώπε έρεη θαηαθέξεη λα άξεη ζρεδόλ όια ηα ζύλνξα κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο. Υπάξρεη όκσο 

αθόκε έλα ζύλνξν ην νπνίν θαίλεηαη αδηαπέξαζην: νη γισζζηθνί θξαγκνί εκπνδίδνπλ ηελ 

ειεύζεξε ξνή ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Καζπζηεξνύλ επίζεο ηνλ καθξνπξόζεζκν 

ζηόρν κηαο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο, θαζώο παξαθσιύνπλ ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ 

αγαζώλ, ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ.  

Αλ θαη ε γισζζηθή ηερλνινγία κπνξεί λα άξεη ηνπο γισζζηθνύο θξαγκνύο κέζσ ησλ 

ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ κεραληθήο κεηάθξαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ΜΔΤΑ-

ΝΔΤ δείρλνπλ μεθάζαξα όηη πνιιέο από ηηο επξσπατθέο γιώζζεο δελ είλαη αθόκα έηνηκεο. 

Υπάξρνπλ ζεκαληηθά ηερλνινγηθά θελά πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο δέζκεπζεο θαη νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ, αιιά θαη ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ θαη ηερλνινγηθνύ νξάκαηνο. 

Φξεηάδεηαη κηα ζπληνληζκέλε θαη κεγάιεο θιίκαθαο επξσπατθή πξνζπάζεηα ώζηε λα 

θαιπθζνύλ ηα δηαπηζησκέλα θελά θαη λα δξνκνινγεζεί ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο γιώζζεο. Η πξόθιεζε είλαη ηεξάζηηα θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζπιινγηθά, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ, ησλ θξαηώλ κειώλ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρσξώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. 

Σηνηρεία ηεο πξόθιεζεο είλαη ην κεγάιν θαηά θεθαιή νηθνλνκηθό θνξηίν γηα ηηο κηθξόηεξεο 

γισζζηθέο θνηλόηεηεο, ε απαηηνύκελε κεηαθνξά ηερλνινγίαο κεηαμύ ησλ γισζζώλ, ε έιιεηςε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ γισζζηθώλ πόξσλ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην γεγνλόο 

όηη ζπρλά ηα γισζζηθά ζύλνξα δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα πνιηηηθά. Η Δπξώπε πξέπεη λα αλαιάβεη 

δξάζε έηζη ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηηο γιώζζεο ηεο ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Οη γιώζζεο 

απνηεινύλ πνιύηηκν ζπζηαηηθό ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ζπλεπώο αμίδεη λα 

δηαζθαιίζνπκε ην κέιινλ ηνπο. 

Η 26ε Σεπηεκβξίνπ έρεη θαζηεξσζεί από ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο σο ε Δπξσπατθή Ηκέξα 

Γισζζώλ, αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε πξνώζεζε ηεο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξώπεο. Οη δξάζεηο ηνπ ΜΔΤΑ-ΝΔΤ ζηνηρίδνληαη απόιπηα κε 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ αληηκεησπίδεη ε πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά ζηελ επνρή 

ηεο πιεξνθνξίαο.    

Η γλωζζική ηεσνολογία 
Η γισζζηθή ηερλνινγία κάο ππνζηεξίδεη ήδε ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε 

ζπγγξαθή ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ή ε αγνξά εηζηηεξίσλ. Τα νθέιε ηεο γισζζηθήο 

ηερλνινγίαο είλαη πξνθαλή ζε πεξηπηώζεηο εθαξκνγώλ κε ηηο νπνίεο π.ρ. αλαδεηνύκε ή ζέινπκε 

λα κεηαθξάζνπκε ηζηνζειίδεο, δηνξζώλνπκε νξζνγξαθηθά έλα θείκελό καο, ρξεζηκνπνηνύκε ην 

ζύζηεκα ςπραγσγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ή ην θηλεηό καο ηειέθσλν κε πξνθνξηθέο εληνιέο, ή 

παίξλνπκε νδεγίεο πνπ εθθσλνύληαη από κηα εθαξκνγή πινήγεζεο.  

Σην άκεζν κέιινλ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπλνκηινύκε κε ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, θαζώο 

θαη κε κεραλέο θαη ζπζθεπέο, όπσο ηα πνιπαλακελόκελα ξνκπόη κε ηα νπνία ζύληνκα ζα 

ζπλππάξρνπκε θαζεκεξηλά ζην ζπίηη ή ζηε δνπιεηά. Όπνπ θαη λα είκαζηε, όπνηε θαη λα 

ρξεηαζηνύκε πιεξνθνξίεο ή άιινπ είδνπο βνήζεηα, απιώο  ζα ηηο δεηνύκε κε ηνλ πην απιό 



ηξόπν: ηε γιώζζα καο. Η θαηάξγεζε ησλ επηθνηλσληαθώλ θξαγκώλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ζα αιιάμεη ηνλ θόζκν καο. 

Η γισζζηθή ηερλνινγία αλαγλσξίδεηαη επξέσο ζηηο κέξεο καο σο ζεκαληηθόο ρώξνο αλάπηπμεο 

ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο. Μεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο όπσο ε Google, ε Microsoft, 

ε IBM θαη ε Nuance έρνπλ επελδύζεη ζεκαληηθά ζηνλ ρώξν απηό. Δθαηνληάδεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξώπε εμεηδηθεύνληαη ζε εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο. Η 

γισζζηθή ηερλνινγία βνεζά ηνπο αλζξώπνπο λα ζπλεξγάδνληαη, λα καζαίλνπλ, λα νξγαλώλνπλ 

ηελ επηρείξεζή ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη ηε γλώζε πέξα από ηα γισζζηθά ζύλνξα θαη 

αλεμάξηεηα από ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζή ηνπο.   

Λεςκέρ Βίβλοι 
Η ζεηξά ησλ Λεπθώλ Βίβισλ ηνπ META-NET «Γιώζζεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο», θαηαγξάθεη ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο ζε 30 επξσπατθέο γιώζζεο 

θαη παξνπζηάδεη ηηο πξννπηηθέο αιιά θαη ηνπο άκεζνπο θηλδύλνπο. Η ζεηξά θαιύπηεη όιεο ηηο 

επίζεκεο γιώζζεο ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ κειώλ θαη αξθεηέο άιιεο γιώζζεο πνπ κηιηνύληαη 

ζηελ Δπξώπε.  

Αλ θαη θαηά θαηξνύο έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο αμηόινγεο θαη πεξηεθηηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο 

ζε ζέκαηα γιώζζαο θαη ηερλνινγίαο, εληνύηνηο δελ έρεη θαηαξηηζηεί κέρξη ζηηγκήο κηα επξέσο 

θαηαλνεηή παξνπζίαζε ησλ θύξησλ επξεκάησλ θάζε γιώζζαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε ζρέζε κε κηα ηερλνινγηθά ελήκεξε πνιύγισζζε Δπξώπε.  

Η ζεηξά ησλ Λεπθώλ Βίβισλ ηνπ META-NET έξρεηαη λα θαιύςεη απηό ην θελό, θαζώο εμεγεί 

γηαηί νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη επηζεκαίλεη ηηο πην 

θξίζηκεο ειιείςεηο. Σηελ θαηάξηηζε ησλ Λεπθώλ Βίβισλ ζπλεηζέθεξαλ ζπλνιηθά πάλσ από 

200 εηδηθνί.  

Λεπθέο Βίβινη έρνπλ θαηαξηηζηεί γηα ηηο αθόινπζεο επξσπατθέο γιώζζεο: αγγιηθά, βαζθηθά, 

βνπιγαξηθά, γαιηθηαλά, γαιιηθά, γεξκαληθά, δαληθά, ειιεληθά, εζζνληθά, ηξιαλδηθά, ηζιαλδηθά, 

ηζπαληθά, ηηαιηθά, θαηαιαληθά, θξναηηθά, ιεηηνληθά, ιηζνπαληθά, καιηέδηθα, λνξβεγηθά 

(κπνπθκόι θαη ληλόξζθ), νιιαλδηθά, νπγγξηθά, πνισληθά, πνξηνγαιηθά, ξνπκαληθά, ζεξβηθά, 

ζινβαθηθά, ζινβεληθά, ζνπεδηθά, ηζερηθά θαη θηλιαλδηθά. Κάζε Λεπθή Βίβινο είλαη γξακκέλε 

ζηε γιώζζα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη είλαη κεηαθξαζκέλε ζηα αγγιηθά.  

Τν META-NET, έλα Γίθηπν Αξηζηείαο πνπ απαξηίδεηαη από 60 εξεπλεηηθά θέληξα ζε 34 

επξσπατθέο ρώξεο, έρεη σο ζηόρν λα πξνάγεη ηα ηερλνινγηθά ζεκέιηα κηαο πνιύγισζζεο 

επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Σπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

κέζσ ηεζζάξσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ.  

Τν META-NET ίδξπζε ηελ Σύκπξαμε Τερλνινγίαο γηα ηελ Πνιύγισζζε Δπξώπε (Multilingual 

Europe Technology Alliance – META). Πεξηζζόηεξνη από 600 νξγαληζκνί (εξεπλεηηθά θέληξα, 

παλεπηζηήκηα, κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο) από 55 ρώξεο έρνπλ ήδε γίλεη κέιε ηεο 

ζύκπξαμεο απηήο. 

 


