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Πριν τη μελέτη της Βίβλου και των Πατερικών βιβλίων αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι 

όλα αυτά έχουν γραφεί στα Ελληνικά !!! 
Και ιδιαίτερα, τα Δογματικά ζητήματα της Χριστιανικής Πίστεως, κυριολεκτικά ΜΟΝΟ στα 

Ελληνικά μπορούν σωστά και ακριβολογικά να διατυπωθούν, χωρίς παρερμηνείες, διότι οι άλλες 
γλώσσες ή δεν έχουν έννοιες, ή έχουν έννοιες ατελείς, οι οποίες δεν καταφέρνουν να ερμηνεύσουν 

τα πρωτότυπα Ελληνικά κείμενα, επειδή τους λείπει η Μαθηματική δομή, για να μπορούν να 
αναπτυχθούν και εκφρασθούν με πληρότητα, λογικά και σωστά. 

 
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΜΩΡΙΑ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΙ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΔΗΘΕΝ 
«ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ!!! 

Τα Ελληνικά πρωτότυπα κείμενα, Παλιάς και Καινής Διαθήκης, προωθούν τις υψηλές αξίες 
του Χριστιανισμού σε όλόκληρο τον κόσμο, όχι τυχαία, διότι σύμφωνα με τον Χριστό, η 
προσέλευση των Ελλήνων μαθητών σηματοδοτούσε την έναρξη της δόξης του Υιού του Θεού στα 
έθνη,Α δια τα οποία η Θεία Πρόνοια είχε φροντίσει να εξελληνισθούν από την προηγειθείσα 
εκστρατεία του Μεγ. Αλεξάνδρου. Η Ελληνική μυθολογία ήταν ειδωλολατρική και 
δαιμονολατρική. 

Δεν χρειαζόταν για αυτήν μία γλώσσα «ανωτέρου επιπέδου», όπως αποκαλείται σήμερα η 
αρχαία Ελληνική. Η Χριστιανική Θρησκεία, όμως, έχει μία συμπεπτυγμένη έκφραση στα Κανονικά 
λεγόμενα βιβλία, τα οποία όταν αναλυθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής Γλώσσας, θα 
προκύψουν τόσα νοήματα, ώστε νομίζομε όπως λέγει και ο Αγαπημένος Μαθητής του Χριστού, 
«ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ྿ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 
βιβλία». (Ευαγ. Ιω. κεφ. ΚΑ 25). Έτσι πχ. ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύοντας την Γένεση, στην 
«Εξαήμερο» αφιερώνει ολόκληρες σελίδες στην ανάλυση ορισμένων πολύ περιεκτικών σε νοήματα 
λέξεων και φράσεων, όπως για το «ἐν ἀρχῇ» στο «᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν 
καὶ  τὴν  γῆν» αποδεικνύοντας ότι τα νοήματα που προκύπτουν είναι όλα βοηθητικά για την σε 
βάθος κατανόηση των αναγραφομένων! 

Τό ίδιο συμβαίνει βέβαια σε πλείστα συγγράμματα Πατέρων της Εκκλησίας. Αν μάλιστα 
προσθέσωμε και την αλληγορική ερμηνεία των γραφικών χωρίων που κάνουν κάποιοι πατέρες, 
όπως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τότε η ανάπτυξη των εννοιών γίνεται ακόμη πλατύτερη και 
τα προκύπτοντα νοήματα άπειρα, χωρίς να χάνεται η πρωταρχική σημασία τους από την διεύρυνση 
αυτή! 
  Οι Έλληνες δεν χρειάζονταν την Ελληνική γλώσσα για την μυθολογία τους, διότι όλα ήταν 
για αυτούς υλικά, ακόμη και οι θεοί τους δεν ξέφευγαν από τις κακές και καθημερινές συνήθειες 
των θνητών. Κατά σαφή τρόπο, μία γλώσσα ανωτέρου επιπέδου προϋποθέτει υψηλά νοήματα για 
να δείξει την αξία της, και από την άλλη πλευρά είναι αδύνατο υψηλά νοήματα να εκφρασθούν από 
γλώσσες με συμβολοσειρές στις θέσεις των γραμμάτων. Είναι επομένως απόλυτα κατανοητό γιατί 
οι Κινέζοι – Γιαπωνέζοι κλπ. είναι πνευματικά σε τόσο νηπιακή ηλικία, παρά τις προσπάθειες του 
Χριστιανισμού στις χώρες τους, ώστε να είναι γεμάτοι προλήψεις και δεισιδαιμονίες μέχρι των 
ημερών μας. 

Η γλώσσα καθορίζει και το ρόλο της φυλής στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Έτσι οι λαοί 
με κατωτέρου επιπέδου γλώσσες, όσο και αν καταφέρουν να έχουν υλική ή τεχνολογική πρόοδο, 
(κι αυτή εισαγόμενη θα είναι, όπως τώρα οι επενδύσεις των Αμερικάνων στην Κίνα, ή όπως ήταν 
μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο στην Ιαπωνία) δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξουν ιδέες και 
πολιτισμό που να ερμηνεύουν στον άνθρωπο τον υψηλό Προορισμό του, και να διακρίνουν την 
πνευματικότητα από την υλικότητα των σχημάτων του κόσμου τούτου. Είναι κατά κάποιο τρόπο 
και σύμφωνα με το σκεπτικό του Αποστόλου για το σώμα της Εκκλησίας,Β τα χέρια ή τα πόδια της 
Ανθρωπότητος, όχι όμως η καρδιά ή η κεφαλή της. Οπωσδήποτε είναι και αυτοί οι λαοί χρήσιμοι, 
διότι στο σώμα της ανθρωπότητος όλοι οι λαοί είναι απαραίτητοι.Γ Όμως η Πρόνοια του Θεού 
επεφύλαξε για τον Ελληνισμό (που στέκεται στο ύψος του) μία πολύ τιμητική αποστολή: όσο και 
αν φαίνεται απίστευτο για τα σημερινά δεδομένα, την διαπαιδαγώγηση όλης της ανθρωπότητος! 
Αυτό δεν λέγεται εθνικιστικά, διότι όπως έλεγε ο Ισοκράτης: «H λέξη Έλλην δεν είναι τόσο ένας 
όρος που χαρακτηρίζει τη γέννηση, όσο τoν  τρόπο σκέψεως, και εφαρμόζεται σε ένα κοινό πολιτισμό 
μάλλον, παρά σε μια κοινή καταγωγή». 
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  Εδώ χρειάζεται να ακούσωμε από τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τον γνωστό κυρίως 
για τα θαύματά του, αλλά και εξαίρετο Θεολόγο για όσους μελέτησαν συγγράμματά του, πως το 
δώρο της γλώσσας χρησιμοποιήθηκε από μερικούς σοφούς προγόνους μας, σε συνδιασμό με το 
συναφές δώρο της θείας Προνοίας, την φιλοσοφία, για να ξεπεράσουν τις δεισιδαιμονίες της 
εποχής τους, και να προετοιμάσουν το δρόμο για την υποδοχή της πίστεως στον Ιησού ΧριστόΔ: 
  «Η Ελληνική φιλοσοφία είναι η βάση και το θεμέλιο για μία αληθινή ανάπτυξη και 
μόρφωση. Είναι ο παιδαγωγός του ανθρώπου… Η Ελληνική φιλοσοφία εδίδαξε την πρόνοια του 
Θεού για την ανθρωπότητα, και με τις ορθές από τις θεωρείες της, χειραγώγησε ως παιδαγωγός την 
ανθρωπότητα προς τον Χριστό. Η φιλοσοφία υπήρξε και είναι κτήμα των Ελλήνων και κανένας 
δεν είναι δυνατόν να την αφαιρέσει από αυτούς. Με την διάδοσή της ανάμεσα στα έθνη τα 
προσελκύει και τους προσφέρει Ελληνικότητα, χωρίς η ίδια να χάνει ποτέ την ελληνικότητά της. 
Όσοι γίνονται οπαδοί της, όσοι ομιλούν την Ελληνική γλώσσα, δεν είναι πια ξένοι, αποβάλλουν 
κάθε βαρβαρότητα και αποκτούν ελληνικότητα και ευγένεια. Ο προορισμός της Ελληνικής 
φιλοσοφίας είναι η διάπλαση όλων, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνονται Έλληνες. Η Ελληνική 
φιλοσοφία γεννήθηκε χάριν του Χριστιανισμού και ταυτίσθηκε με αυτόν, για να εργασθεί για την 
σωτηρία της ανθρωπότητος. Έλληνες και φιλοσοφία είναι έννοιες αξεχώριστες. Αυτό μαρτυρεί και 
ο Απόστολος των εθνών Παύλος, όταν αναφέρει: «Οι Έλληνες αναζητούν με πάθος την σοφία». 
Γιατί ο Έλληνας είναι πραγματικά γεννημένος για να φιλοσοφεί, επειδή είναι γεννημένος για να 
διδάσκει την ανθρωπότητα». Και συνεχίζει πιο κάτω ο Άγιος: 
  «Αλλά αν η ταυτόσημη με τον Έλληνα φιλοσοφία είναι ο παιδαγωγός, ο οδηγός προς τον 
Χριστιανισμό, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι ο Έλληνας πλασμένος φιλόσοφος, 
είναι και πλασμένος Χριστιανός. Είναι πλασμένος να γνωρίσει την Αλήθεια και να την διαδίδει στα 
άλλα έθνη. Ναι, ο Έλληνας εγεννήθηκε από θέληση της Θείας Πρόνοιας διδάσκαλος της 
ανθρωπότητος. Αυτό το έργο είναι η πνευματική κληρονομιά του, αυτή είναι η αποστολή του, 
αυτό είναι το ξεχωριστό κάλεσμά του ανάμεσα στα έθνη». Και επεξηγεί ο Άγιος Νεκτάριος: 
  «Οι Θείοι λόγοι του Σωτήρος, όταν του ανήγγειλαν ότι εζήτησαν να τον ιδούν Έλληνες, 
«τώρα εδοξάσθηκε ο Υιός του Ανθρώπου» είχαν ένα βαθύ νόημα. Ήταν λόγοι προφητικοί, 
πρόβλεψη των μελλόντων. Οι εκεί εμφανισθέντες Έλληνες ήταν αντιπρόσωποι όλου του Ελληνικού 
έθνους. Στην παρουσία τους διέβλεψε ο Ιησούς το έθνος εκείνο στο οποίο επρόκειτο να δοθεί η 
ιερή παρακαταθήκη, για να την διαφυλάξει χάριν της ανθρωπότητος. Από τον πόθο των Ελλήνων 
να τον αναζητήσουν διέκρινε ότι ήσαν πρόθυμοι να δεχθούν την διδασκαλία Του, προέβλεψε ότι θα 
δοξασθεί από την πίστη των εθνών, και ανεγνώρισε το από καταβολής του κόσμου προετοιμασμένο 
έθνος για να φέρει εις πέρας την αποστολή, και να ολοκληρώσει τον ύψιστο Σκοπό. Γιατί 
πραγματικά, από καταβολής κόσμου, είχε κληθεί το Ελληνικό έθνος να πραγματοποιήσει αυτόν τον 
σκοπό και ήταν για αυτόν πλασμένο. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της θείας Του Πρόνοιας, διέπλασε 
το Ελληνικό Έθνος σαν οφθαλμό στο σώμα της ανθρωπότητος, και από αυτή τη θέση το 
εκάλεσε να εργασθεί για την αναγέννησή της».   Ακολούθως ο Άγιος Νεκτάριος επικαλείται τον 
Ιερό Κλήμη ο οποίος δέχεται ότι κάθε ορθή φιλοσοφία προέρχεται από τον Θεό, παραβάλλει την 
σοφία προς την βροχή και όσους φιλοσοφούν με την ποικιλία των βοτάνων, και στηρίζει στις 
Παροιμίες κεφ. Β39, στον Εκκλησιαστή και στη Σοφία Σειράχ την αλήθεια των λεγομένων του. 
Και πάλι μόνος του, ο Άγιος Νεκτάριος, ερωτά: «Γιατί να γραφούν Ελληνικά οι Γραφές και όχι 
Ρωμαϊκά; Ή σε κάποια άλλη γλώσσα»;  Και απαντάει αμέσως; «Η θεία Πρόνοια είχε, για αυτό, 
ειδικό λόγο, ότι το Ελληνικό έθνος είχε ήδη κληθεί από την εμφάνισή του, να εργασθεί για τον 
Χριστιανισμό».           (Αγίου Νεκταρίου: Περί της Ελληνικής Φιλοσοφίας ως προπαιδείας εις τον Χριστιανισμόν) 
    

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Πολλοί μισέλληνες δεν ήθελαν να ακούγεται τίποτε περί Ελληνικού πολιτισμού. Μέχρι και 
«πολιτικοί» μας, που μας ήρθαν κατάλληλα διασκοτισμένοι εκ του εξωτερικού, ζητούν και στην 
Ελλάδα την περιθωριοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας, και εν πολλοίς το επέτυχαν. Τώρα όμως 
πλέον, αν δεν επιδοθούν οι επιστήμονες, σαν άτομα, και οι χώρες τους, σαν σύνολα, στην σε βάθος  
κατανόηση της (Αρχαίας) Ελληνικής Γλώσσας, δεν πρόκειται ούτε υπολογιστές εφυείς να έχουν, 
ούτε στον τεχνολογικό πολιτισμό, (που αυτό πολύ τους ενδιαφέρει), να προοδεύσουν. Βέβαια πολύ 
περισσότερο θα έχουν μεσάνυχτα στα Πνευματικά ζητήματα και ιδίως όπως ειπώθηκε στα 
Δογματικά, στα οποία δεν χωρούν λάθη.  



 Η  Ελληνική  γλώσσα  καθιερώνεται  διεθνώς 

    ʺHellenic  Quest  ʺ  λέγεται  ένα  πρόγραμμα  ηλεκτρονικής  εκμαθήσεως  της 

Ελληνικής  που  το  CNN  άρχισε  να  διανέμει  παγκοσμίως  και  προορίζεται  σε  πρώτο 

στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. 

   Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του 

Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας. 

   Το  πρόγραμμα  παράγεται  από  τη  μεγάλη  εταιρία  Η/Υ  ʺAppleʺ,  της  οποίας 

Πρόεδρος  Τζον  Σκάλι  είπε  σχετικώς:  «Αποφασίσαμε  να  προωθήσουμε  το  πρόγραμμα 

εκμαθήσεως της Ελληνικής επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της 

επιτρέψει  νʹ  αναπτύξει  τη  δημιουργικότητά  της  να  εισαγάγει  καινούριες  ιδέες  και  θα 

της  προσφέρει  γνώσεις  περισσότερες  απʹ  όσες  ο  άνθρωπος  μπορούσε  ως  τώρα  να 

ανακαλύψει». 

    Με  άλλα  λόγια  πρόκειται  για  μια  εκδήλωση  της  τάσεως  για  επιστροφή  του 

παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων. 

    Άλλη  συναφής  εκδήλωση:  Οι  Άγγλοι  επιχειρηματίες  προτρέπουν  τα  ανώτερα 

στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά «επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία 

για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων». 

    Σε  αυτό  το  συμπέρασμα  ήδη  οδηγήθηκαν  μετά  από  διαπιστώσεις  Βρετανών 

ειδικών  ότι  «Η  Ελληνική  γλώσσα  ενισχύει  τη  λογική  και  τονώνει  τις  ηγετικές 

ικανότητες. 

            Γιʹ  αυτό  έχει  μεγάλη  αξία,  όχι  μόνο  στην  πληροφορική  και  στην  υψηλή 

τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως».  

           Αυτές  οι  ιδιότητες  της  Ελληνικής  ώθησαν  το  Πανεπιστήμιο  Ιρβάιν  της 

Καλιφόρνια  να  αναλάβει  την  αποθησαύριση  του  πλούτου  της.  Επικεφαλής  του 

ΣΗΜ.  Α.  Ευαγ. Ιω. κεφ 12, « 22 e©rxetai Fi£lippow kai¤ le£gei tƒ°  ¦Andre£�, kai¤ pa£lin  ¦Andre£aw kai¤ 
Fi£lippow le£goysi tƒ°  ¦Ihsoy°% 23 o¥ de¤  ¦Ihsoy°w a¦pekri£nato ay¦toi°w le£gvn% e¦lh£lyuen h¥ v¨ra i¨na dojasu‚° o¥ 
yi¥o¤w toy° a¦nurv£poy». 

Β.  Κορ. Α κεφ 12, « 14 kai¤ ga¤r to¤ sv°ma oy¦k e©stin e§n me£low, a¦lla¤ polla£. 15 e¦a¤n ei©p‚ o¥ poy£w, o¨ti oy¦k
ei¦mi¤ xei£r, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow, ~oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 16 kai¤ e¦a¤n ei©p‚ to¤ 
oy¬w, o¨ti oy¦k ei¦mi¤ o¦fualmo£w, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow, ~oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 17 ei¦ 
ölon to¤ sv°ma o¦fualmo£w, poy° h¥ a¦koh£; ei¦ o¨lon a¦koh£, poy° h¥ o©sfrhsiw; 18 nyni¤ de¤ o¥ Ueo¤w e©ueto ta¤ me£lh 
e§n e¨kaston ay¦tv°n e¦n tƒ° sv£mati kauv¤w h¦ue£lhsen. 19 ei¦ de¤ h¬n ta¤ pa£nta e§n me£low, poy° to¤ sv°ma; 20 ny°n 
de¤ polla¤ me¤n me£lh, e§n de¤ sv°ma. 21 oy¦ dy£natai de¤ o¦fualmo¤w ei¦pei°n t‚° xeiri£% xrei£an soy oy¦k e©xv% h« 
pa£lin h¥ kefalh¤ toi°w posi£% xrei£an y¥mv°n oy¦k e©xv% 22»… 

Γ.   Ρωμ. κεφ. Α,  «14 §Ellhsi£ te kai¤ barba£roiw, sofoi°w te kai¤ a¦noh£toiw o¦feile£thw ei¦mi£». 

Δ.   Aυτό, η δύναμη της ανανέωσης μέσω της φιλοσοφίας, που υπάρχει στις ψυχές των Ελλήνων, λέγεται 
ότι αναγνωρίσθηκε και από τον Αιγύπτιο ιερέα που είπε στον Σόλωνα: 

«Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες αεί παίδες έστε, γέρων δε Έλλην ουκ έστιν,  Νέοι εστέ τας ψυχάς πάντες. 
Ουδεμίαν γαρ εν αυταίς έχετε δι' αρχαίαν ακοήν παλαιάν δόξαν, ουδέ μάθημα χρόνω πολιόν ουδέν», 
(Πλάτων, Τίμαιος) 
δηλ. «Σόλωνα, Σόλωνα, εσείς οι Έλληνες μένετε πάντα παιδιά και δεν υπάρχει κανένας γερασμένος 
Έλληνας». Και διευκρινίζοντας συνεχίζει:  

«Νέοι είστε στις ψυχές σας όλοι. Γιατί δεν προσκολλάσθε σε προκαταλήψεις αρχαιοτέρων, ούτε 
έχετε μάθηση ξεπερασμένη από το χρόνο». Τώρα βέβαια εκτός από την φιλοσοφία υπάρχει η 
Χριστιανική θρησκεία που ανανεώνει διαρκώς, και μάλιστα ψυχικά και σωματικά, τους πιστούς, 
Έλληνες και μη. Τότε υπήρχε μόνο η φιλοσοφία, με πλατύ όμως αντικείμενο, στοχαζομένη και 
προτείνουσα διαρκώς λύσεις στα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου, ανάλογα με την πρόοδό 
της στα ζητήματα αυτά. 



προγράμματος  τοποθετήθηκαν  η  γλωσσολόγος  –Ελληνίστρια  Μακ  Ντόναλτ  και  οι 

καθηγητές  της  ηλεκτρονικής  Μπρούνερ  και  Πάκαρι.  Στον  Η/Υ  «Ίβυκο» 

αποθησαυρίστηκαν  6  εκατομμύρια  λεκτικοί  τύποι  της  γλώσσας  μας,  όταν  η  Αγγλική 

έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους δηλαδή ως γλώσσα είναι μόλις 

το 1/100 της δικής μας. Στον «Ίβυκο» ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων 

Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. 

        Μιλώντας  γιʹ  αυτό  ο  καθηγητής Μπρούνερ  είπε:  «Σε  όποιον  απορεί  γιατί  τόσα 

εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα 

πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μʹ αυτούς θα βελτιώσει 

τον πολιτισμό μας». 

           Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα 

φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για 

την  Ελληνική  προέκυψε  από  τη  διαπίστωση  των  επιστημόνων  πληροφορικής  και 

υπολογιστών  ότι  οι  Η/Υ  προχωρημένης  τεχνολογίας  δέχονται  ως  «νοηματική» 

γλώσσα  μόνον  την  Ελληνική.  Όλες  τις  άλλες  γλώσσες  τις  χαρακτήρισαν 

«σημειολογικές». 

          «Νοηματική γλώσσα» θεωρείται η γλώσσα στην οποία το «σημαίνον»  δηλαδή η 

λέξη  και  «το  σημαινόμενο»  δηλαδή  αυτό  που  η  λέξη  εκφράζει,  (πράγμα,  ιδέα, 

κατάσταση) έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ «σημειολογική» είναι η γλώσσα 

στην  οποία  αυθαιρέτως  ορίζεται  ότι  το  α  «πράγμα»  (σημαινόμενο)  εννοείται  με  το  α 

(σημαίνον). 

   Με  άλλα  λόγια,  η  Ελληνική  γλώσσα  είναι  η  μόνη  γλώσσα  της  οποίας  οι  λέξεις 

έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν κάτι 

απλά  επειδή  έτσι  συμφωνήθηκε  μεταξύ  εκείνων  που  την  χρησιμοποιούν.  Π.χ  στην 

Ελληνική,  η  λέξη  ενθουσιασμός  =  εν‐Θεώ,  γεωμετρία  =  γη  +μετρώ,  προφητεία =  προ  + 

φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). 

   Έχουμε  δηλαδή  αιτιώδη  σχέση  μεταξύ  λέξεως‐πράγματος,  πράγμα  ανύπαρκτο 

στις  άλλες  γλώσσες.  Τα  πιο  τέλεια  προγράμματα  «Ίβυκος»,  «Γνώσεις»  και  «Νεύτων» 

αναπαριστούν  τους  λεκτικούς  τύπους  της  Ελληνικής  σε  ολοκληρώματα  και  σε  τέλεια 

σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και 

τούτο διότι η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική 

τους απεικόνιση.  

   Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα τηλέ‐,  ‐λάνδη, μίκρο ‐, μέγα‐, 

σκοπό, ‐ισμός, συν‐ κ.λ.π. 

   Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  θεωρούν  την  Ελληνική  γλώσσα  «μη  οριακή», 

δηλαδή  ότι  μόνο  σʹ  αυτή  δεν  υπάρχουν  όρια  και  γιʹ  αυτό  είναι  αναγκαία  στις  νέες 

επιστήμες  όπως  η  Πληροφορική,  η  Ηλεκτρονική,  η  Κυβερνητική  και  άλλες.  Αυτές  οι 

επιστήμες  μόνο  στην  Ελληνική  γλώσσα  βρίσκουν  τις  νοητικές  εκφράσεις  που 

χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. 

   Γιʹ  αυτούς  τους  λόγους  οι  Ισπανοί  ευρωβουλευτές  ζήτησαν  να  καθιερωθεί  η 

Ελληνική ως η  επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι  το να μιλά κανείς για Ενωμένη 

Ευρώπη  χωρίς  την  Ελληνική  είναι  σα  να  μιλά  σε  έναν  τυφλό  για  χρώματα.  Ας  το 

προωθήσουν και οι Έλληνες πολιτικοί !  

Του Γιάννη Χ. Παπατζανή   15/11/2003 
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