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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Η γλώσσα μας, το καύχημα ολοκλήρου της ανθρωπότητας) 

 

Η Ελληνική γλώσσα είναι η ωραιότερη γλώσσα του κόσμου.  

Στην Ελληνική εγράφη το πρώτον ιερό Ευαγγέλιο.  

Με την Ελληνική εκφράστηκαν όλες οι επιστήμες.  

Στην Ελληνική η Ιατρική επιστήμη διατυπώνει με ακρίβεια και σαφήνεια τους 

ιατρικούς όρους.  

Την Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα στην έκφραση του πολι-

τισμού της.  

Η Ελληνική γλώσσα απετέλεσε το εργαλείο με το οποίο έγινε η ζεύξις των α-

ληθειών της Θείας αποκάλυψης με τον Ελληνισμό, ο οποίος μετέφερε τις αιώ-

νιες αλήθειες ανά τον κόσμο ολόκληρο.  

Η Ελληνική γλώσσα προσφέρεται ως η πρώτη και καλύτερη γλώσσα για να 

εκφραστούν όλα τα μηνύματα της ατομικής ενέργειας, της Φιλοσοφίας, της 

Ρητορικής, της Ιστορίας, της Ποίησης και όλων των άλλων επιστημών.  

Η αγγλική γλώσσα έχει 490. 000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από 

την ελληνική γλώσσα (βιβλίο Γκίνες).  

Η ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και 

της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σε αυτήν δεν υπάρ-

χουν όρια "(Μπιλ Γκέιτς).  

"Η ελληνική και η κινεζική είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία 

από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη.  

Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από την μη-

τέρα των γλωσσών, την ελληνική" (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).  

Το CNN σε συνεργασία με την εταιρεία υπολογιστών Apple ετοίμασαν ένα εύ-

κολο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, προς τους αγγλόφωνους και ισπα-

νόφωνους των ΗΠΑ.  

Το σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ότι η ελληνική εντείνει το ορθολο-

γικό πνεύμα, οξύνει το επιχειρηματικό πνεύμα και προτρέπει τους πολίτες 

προς την δημιουργικότητα.  
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Στη γλώσσα υπάρχουν το σημαίνον (η λέξη) και το σημαινόμενο (η έννοια). 

Στην ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο, έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς, αντίθε-

τα με τις άλλες γλώσσες, το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμμα-

τα.  

Σε μια συνηθισμένη γλώσσα, όπως τα Αγγλικά, μπορούμε να συμφωνήσουμε 

όλοι να λέμε το σύννεφο car και το αυτοκίνητο cloud, κι αυτό να ισχύει από τη 

στιγμή κιόλας που θα έχει συμφωνηθεί. Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνα-

τον.  

Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί διαχωρίζουν την Ελληνική ως "εννοιολογική" γλώσ-

σα από τις υπόλοιπες "σημειολογικές" γλώσσες.  

Μόνο αυτή διαχωρίζει διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το 

δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.  

Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πως 

να γράφουμε σωστά.  

Μέσω της ετυμολογίας μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός τρό-

πος γραφής, ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.  

Το "πιρούνι" παραδείγματος χάριν, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις αρ-

χαίων ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με "ει" και όχι με "ι", όπως πολύ 

άστοχα το γράφουμε σήμερα.  

Ο λόγος είναι πολύ απλός: το "πειρούνι" προέρχεται από το ρήμα "πείρω", 

που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό, 

για να το πιάσουμε.  

Επίσης η λέξη "συγκεκριμένος" φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί "συγκεκρι-

μένος", καθώς προέρχεται από το "κριμένος" (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) 

και όχι βέβαια από το "κρυμμένος" (αυτός που έχει κρυφτεί).  

Μάλιστα, ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βεν' νερ Χαϊζεμπεργκ είχε 

παρατηρήσει αυτήν τη σημαντική ιδιότητα της Ελληνικής, για την οποία είχε 

πει τα εξής: 

"Η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευμα-

τική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτήν υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανά-

μεσα στη λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο".  
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Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει 

ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιον τρόπο, που εντυ-

πωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη.  

Για παράδειγμα, ο "φθόνος" ετυμολογείται από το ρήμα "φθίνω", που σημαίνει 

μειώνομαι. Και πραγματικά, ο φθόνος ως συναίσθημα, σταδιακά, μας καταβά-

λει και μας καταστρέφει. Ελαττώνει την αξία μας ως ανθρώπων και υπονομεύ-

ει ακόμη και την υγεία μας.  

Με απλά λόγια, η γλώσσα μας το επιτρέπει να εκφράσουμε τις σκέψεις μας 

και τα συναισθήματα, μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να μοιραζόμαστε τη 

γνώση μεταξύ μας.  

Δεν θα καταλάβετε πλήρως μια γλώσσα αν δεν κατανοήσετε τον πολιτισμό, 

όπως δεν θα καταλάβετε ποτέ πλήρως έναν πολιτισμό, μέχρι να βυθιστείτε 

στη μελέτη της γλώσσας του. 

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, 

έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.  

 

Σας ευχαριστώ 

Δημήτριος Μητρόπουλος 


