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Τι είναι;

Ποιος χρησιμοποιεί την έννοια;

Η αγγλική γλώσσα ως lingua franca (ELF) είναι
ένας λειτουργικός όρος ο οποίος αναφέρεται στη
χρήση της αγγλικής ως κοινής γλώσσας από
ομιλητές με διαφορετική μητρική γλώσσα. Σήμερα
τα αγγλικά χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο
από τους μη φυσικούς ομιλητές τους παρά από
τους φυσικούς. Είναι αναμφισβήτητα η μόνη lingua
franca που χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη γκάμα
από διεθνείς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
διεθνών επιχειρήσεων, των τραπεζών, της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της πολιτικής, της
τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης. Υπό αυτή
την έννοια, τα αγγλικά έχουν πάρει πραγματικά
παγκόσμιες διαστάσεις, τις οποίες δεν έχει
πλησιάσει καμία άλλη γλώσσα. Αυτό σημαίνει,
επίσης, ότι τα αγγλικά βρίσκονται σε συνεχή επαφή
με τις άλλες γλώσσες του κόσμου, κάτι το οποίο
προκαλεί στη συνέχεια αλλαγές και μεταβολές στην
αγγλική γλώσσα. Γνωρίζουμε από τις έρευνες ότι
υπάρχουν πολλά κοινά μορφοσυντακτικά στοιχεία
στη χρήση των αγγλικών ως lingua franca, τα οποία
δεν συμβαδίζουν με την καθιερωμένη και επίσημη
αγγλική γλώσσα, και τα οποία δεν αποτελούν
απλώς επιρροές από τη μητρική γλώσσα των
ομιλητών. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι όσοι
χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως lingua franca
καταφεύγουν σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο
στρατηγικών για να πετύχουν μια αποτελεσματική
επικοινωνία.

Η έννοια της αγγλικής ως lingua franca είναι
ενδιαφέρουσα σε θεωρητικό,
αναλυτικό/περιγραφικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
Μέχρι στιγμής, έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως από
εφαρμοσμένους γλωσσολόγους που την έχουν
μελετήσει σε διάφορους τομείς, κυρίως στον
ακαδημαϊκό χώρο και τις διεθνείς επιχειρήσεις. Η
χρήση της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην
εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Μπορούμε να
προσεγγίσουμε το σύνθετο αυτό φαινόμενο μέσα
από διάφορους κλάδους, όπως η γλωσσολογία, η
κατάκτηση δεύτερης γλώσσας (Second Language
Acquisition - SLA), η κοινωνιογλωσσολογία, η
διγλωσσία, η πολυγλωσσία και η τυπολογία, καθώς
και μέσα από τον γενικό κλάδο της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας (English Language TeachingELT). Επιπλέον, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού
πολιτικής από διαφορετικούς τομείς χρησιμοποιούν
αυτόν τον όρο για σκοπούς γλωσσικής διαχείρισης
και γλωσσικού προγραμματισμού.
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Πώς σχετίζεται με τον
διαπολιτισμικό διάλογο;
Ο όρος ELF (η αγγλική ως lingua franca) έχει
ιδιαίτερη σημασία για τον διαπολιτισμικό διάλογο
όταν ομιλητές από διαφορετικούς πολιτισμούς
χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως εργαλείο
επικοινωνίας. Παρόλο που οι ομιλητές σε

http://centerforinterculturaldialogue.org

Originally published in English in 2014; translated into Greek in 2019.

περιβάλλοντα ELF δεν έχουν κοινή πολιτιστική
ταυτότητα ούτε είναι μέλη μιας κοινής κουλτούρας,
έχουν πάντα έναν κοινό επικοινωνιακό στόχο, ο
οποίος με τη σειρά του τους προσανατολίζει
αυτόματα προς την αμοιβαία κατανόηση. Τα
περιβάλλοντα ELF είναι από τη φύση τους
ποικιλόμορφα, με τους ομιλητές να αναγνωρίζουν
τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά τους. Όταν
χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως lingua franca, οι
περισσότεροι ομιλητές εκφράζουν μια προτίμηση
για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας με τρόπο που
να δείχνει την ταυτότητά τους, αντί να
συμμορφώνονται με τα πρότυπα των φυσικών
ομιλητών.

Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a
lingua franca. Oxford: Oxford University Press
Μετάφραση: Αναστασία Καρακίτσου

Τι δουλειά παραμένει να γίνει;
Στον σημερινό κόσμο όπου η αγγλική γλώσσα
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως η κοινή
γλώσσα επικοινωνίας, είναι σημαντικό όχι μόνο να
συνεχιστεί η διερεύνηση των τομέων υψηλού
ενδιαφέροντος, όπως είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα
και οι διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά και να εξεταστούν
άλλοι, λιγότερο διαδεδομένοι τομείς, προχωρώντας
πέρα από αυτούς που έχουν ήδη μελετηθεί
εκτενώς.
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