
Η  Ελληνική  γλώζζα  καθιερώνεηαι  διεθνώς , ζηον  επιζηημονικό  κόζμο  ! ! 
 

"Hellenic Quest " ιέγεηαη έλα πξόγξακκα ειεθηξνληθήο εθκαζήζεσο ηεο Διιεληθήο πνπ ην 
CNN άξρηζε λα δηαλέκεη παγθνζκίσο θαη πξννξίδεηαη ζε πξώην ζηάδην γηα ηνπο αγγιόθσλνπο 
θαη ηζπαλόθσλνπο. 

Η κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνβνιή πιεξνθνξηώλ ζηελ νζόλε ηνπ Η/Τ κε 
ηαπηόρξνλε κεηάδνζε  ήρνπ θαη  θηλνύκελεο  εηθόλαο. 
 

Σν πξόγξακκα παξάγεηαη από ηε κεγάιε εηαηξία Η/Τ "Apple", ηεο νπνίαο Πξόεδξνο Σδνλ 
θάιη είπε ζρεηηθώο: "Απνθαζίζακε λα πξνσζήζνπκε ην πξόγξακκα εθκαζήζεσο ηεο 
Διιεληθήο επεηδή ε θνηλσλία καο ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λ' αλαπηύμεη 

ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηεο λα εηζαγάγεη θαηλνύξηεο ηδέεο θαη ζα ηεο πξνζθέξεη γλώζεηο 
πεξηζζόηεξεο απ' όζεο ν άλζξσπνο κπνξνύζε σο ηώξα λα αλαθαιύςεη". 
 

Με άιια ιόγηα πξόθεηηαη γηα κηα εθδήισζε ηεο ηάζεσο γηα επηζηξνθή ηνπ παγθόζκηνπ 
πνιηηηζκνύ ζην πλεύκα θαη ηε γιώζζα ησλ Διιήλσλ. 
 
Αιιε ζπλαθήο εθδήισζε: Οη Αγγινη επηρεηξεκαηίεο πξνηξέπνπλ ηα αλώηεξα ζηειέρε λα 

κάζνπλ Αξραία Διιεληθά "επεηδή απηά πεξηέρνπλ κηα μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηνπο ηνκείο 
νξγαλώζεσο θαη δηαρεηξίζεσο επηρεηξήζεσλ". 
 

ε απηό ην ζπκπέξαζκα ήδε νδεγήζεθαλ κεηά από δηαπηζηώζεηο Βξεηαλώλ εηδηθώλ όηη "Η 
Διιεληθή γιώζζα εληζρύεη ηε ινγηθή θαη ηνλώλεη ηηο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο. 
Γη' απηό έρεη κεγάιε αμία, όρη κόλν ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηελ πςειή ηερλνινγία, αιιά θαη 

ζηνλ ηνκέα νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο".  
 
Απηέο νη ηδηόηεηεο ηεο Διιεληθήο ώζεζαλ ην Παλεπηζηήκην Ιξβάηλ ηεο Καιηθόξληα λα 

αλαιάβεη ηελ απνζεζαύξηζε ηνπ πινύηνπ ηεο. Δπηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηνπνζεηήζεθαλ ε γισζζνιόγνο -Διιελίζηξηα- Μαθ Νηόλαιη θαη νη θαζεγεηέο ηεο 
ειεθηξνληθήο Μπξνύλεξ θαη Πάθαξη. ηνλ Η/Τ "Ίβπθν" απνζεζαπξίζηεθαλ 6 εθαηνκκύξηα 

ιεθηηθνί ηύπνη ηεο γιώζζαο καο όηαλ ε Αγγιηθή έρεη ζπλνιηθά 490.000 ιέμεηο θαη 300.000 
ηερληθνύο όξνπο δειαδή σο γιώζζα είλαη κόιηο ην 1/100 ηεο δηθήο καο. ηνλ "Ίβπθν" 
ηαμηλνκήζεθαλ 8.000 ζπγγξάκκαηα 4.000 αξραίσλ Διιήλσλ θαη ην έξγν ζπλερίδεηαη. 

 
Μηιώληαο γη' απηό ν θαζεγεηήο Μπξνύλεξ είπε: "ε όπνηνλ απνξεί γηαηί ηόζα εθαηνκκύξηα 
δνιάξηα γηα ηελ απνζεζαύξηζε ησλ ιέμεσλ ηεο Διιεληθήο απαληνύκε: Μα πξόθεηηαη γηα ηε 

γιώζζα ησλ πξνγόλσλ καο. Καη ε επαθή καο κ' απηνύο ζα βειηηώζεη ηνλ πνιηηηζκό καο". 
 
Οη ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγίδνπλ όηη νη ειιεληθνί ιεθηηθνί ηύπνη ζα θζάζνπλ 

ζηα 90 εθαηνκκύξηα, έλαληη 9 εθαηνκκπξίσλ ηεο ιαηηληθήο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιεληθή 
πξνέθπςε από ηε δηαπίζησζε ησλ επηζηεκόλσλ πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηώλ όηη νη Η/Τ 
πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο δέρνληαη σο "λνεκαηηθή" γιώζζα κόλνλ ηελ Διιεληθή. Όιεο ηηο 

άιιεο γιώζζεο ηηο ραξαθηήξηζαλ "ζεκεηνινγηθέο". 
 
"Ννεκαηηθή γιώζζα" ζεσξείηαη ε γιώζζα ζηελ νπνία ην "ζεκαίλνλ" δειαδή ε ιέμε θαη "ην 

ζεκαηλόκελν" δειαδή απηό πνπ ε ιέμε εθθξάδεη,(πξάγκα, ηδέα, θαηάζηαζε) έρνπλ κεηαμύ 
ηνπο πξσηνγελή ζρέζε. Δλώ "ζεκεηνινγηθή" είλαη ε γιώζζα ζηελ νπνία απζαηξέησο νξίδεηαη 
όηη ην α? "πξάγκα" (ζεκαηλόκελν) ελλνείηαη κε ην α? (ζεκαίλνλ). 
 

Με άιια ιόγηα, ε Διιεληθή γιώζζα είλαη ε κόλε γιώζζα ηεο νπνίαο νη ιέμεηο έρνπλ 
"πξσηνγέλεηα", ελώ ζε όιεο ηηο άιιεο, νη ιέμεηο είλαη ζπκβαηηθέο, ζεκαίλνπλ θάηη απιά επεηδή 
έηζη ζπκθσλήζεθε κεηαμύ εθείλσλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ. Π.ρ ζηελ Διιεληθή, ε ιέμε 



ελζνπζηαζκόο = ελ-Θεώ, γεσκεηξία = γε +κεηξώ, πξνθεηεία = πξν + θάσ, άλζξσπνο = ν 
αλαζξώλ νπσπάο (ν αξζξώλσλ ιόγν). 

 
Έρνπκε δειαδή αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ιέμεσο-πξάγκαηνο, πξάγκα αλύπαξθην ζηηο άιιεο 
γιώζζεο. Σα πην ηέιεηα πξνγξάκκαηα "Ίβπθνο", "Γλώζεηο" θαη "Νεύησλ" αλαπαξηζηνύλ ηνπο 

ιεθηηθνύο ηύπνπο ηεο Διιεληθήο ζε νινθιεξώκαηα θαη ζε ηέιεηα ζρήκαηα παξαζηαηηθήο, 
πξάγκα πνπ αδπλαηνύλ λα θάλνπλ γηα ηηο άιιεο γιώζζεο.  
Καη  ηνύην  δηόηη  ε  Διιεληθή έρεη καζεκαηηθή δνκή πνπ επηηξέπεη  ηελ  αξκνληθή  

γεσκεηξηθή  ηνπο  απεηθόληζε.  
  
Ιδηαηηέξσο ρξήζηκα είλαη ηα ειιεληθά  πξνζθύκαηα  ΟΠΩ: ηειέ, ιάλδε=...LAND, ΓΔΩ..., 

λάλν, κίθξν, κέγα, ζθνπό, ...ηζκόο ,ΗΛΔΚΣΡΟ...., θπθιν...., ΦΩΝΟ.... ΜΑΚΡΟ..., ΜΙΚΡΟ...., 
ΓΙΚΟ...., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΤΝ..., ΤΜ..., θ.ι.π. 
 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: ΣΟ ΓΝΩΣΟ Δ ΟΛΟΤ C D = COMPACT DISK = ΤΜΠΑΚΣΩΜΔΝΟ  ΓΙΚΟ 
 
Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζεσξνύλ ηελ Διιεληθή γιώζζα "κε νξηαθή", δειαδή όηη κόλν ζ' 
απηή δελ ππάξρνπλ όξηα θαη γη' απηό είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επηζηήκεο όπσο ε 

Πιεξνθνξηθή, ε Ηιεθηξνληθή, ε Κπβεξλεηηθή θαη άιιεο. Απηέο νη επηζηήκεο κόλν ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα βξίζθνπλ ηηο λνεηηθέο εθθξάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη, ρσξίο ηηο νπνίεο ε 
επηζηεκνληθή ζθέςε αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη. 

 
Γη' απηνύο ηνπο ιόγνπο νη Ιζπαλνί επξσβνπιεπηέο δήηεζαλ λα θαζηεξσζεί ε Διιεληθή σο ε 
επίζεκε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηόηη ην λα κηιά θαλείο γηα Δλσκέλε Δπξώπε ρσξίο ηελ 

Διιεληθή είλαη ζα λα κηιά ζε έλαλ ηπθιό γηα ρξώκαηα.  
 
Αο ην πξνσζήζνπλ θαη νη Έιιελεο πνιηηηθνί. 
 


