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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η σπουδαιότητα σήµερα, γενικά της µητρικής γλώσσας φαίνεται και 

από το γεγονός ότι η 21η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσµια ηµέρα 

µητρικής γλώσσας. ∆ηλαδή! Κάθε κράτος να έχει ως κυρίαρχο στοιχείο του, 

την δική του γλώσσα. Ας παρακολουθήσουµε εδώ την διαχρονική αξία και τον 

ρόλο που διαδραµάτισε ανά τους αιώνες η δική µας, η Ελληνική µας γλώσσα. 

∆ιότι, η γλώσσα συνθέτει και αποτελεί βασικό στοιχείο πολιτισµού, η δε 

Ελληνική ως γνωστόν είναι από τις πιο αρχαίες και η πλουσιότερη σε αριθµό 

λέξεων Γλώσσα. Στον παρόν κείµενο θα προσπαθήσουµε, µε δικαιολογητικές 

σκέψεις, να τεκµηριώσουµε ότι, η Ελληνική Γλώσσα είναι η ωραιότερη και 

πλουσιότερη γλώσσα του κόσµου. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

 Από τους αρχαιοτάτους εκείνους χρόνους, οι Έλληνες διηρηµένοι σε 

διάφορες πολιτείες, διαµορφώνουν πρώτα την γλώσσα των. Η θαυµασία αυτή 

και πλουσιοτάτη γλώσσα, η οποία, κατά τον Όµηρο: «είχε πλείστους τρόπους 

να θωπεύη την ακοήν και να γοητεύει τα πνεύµατα», την εκφράζει ο Όµηρος 

κατά τις ωραίες παροµοιώσεις του όπως: «έρρεε γλυκυτέρα και από το 

µέλι» από των χειλέων του Νέστορος και «εξήρχετο πυκνοτέρα από τας 

νιφάδας της χειµερινής χιόνος» από των χειλέων του Οδυσσέως. 

 Από τις διαλέκτους των διαφόρων Ελληνικών φύλων, εγεννήθη η 

Εθνική γλώσσα των Ελλήνων και η κοινότης θρησκείας και γλώσσας 

εδηµιούργησαν το Έθνος των Ελλήνων µε τον λαµπρόν πολιτισµό. 

 Κατά τον Κικέρωνα, η θαυµαστή αυτή γλώσσα των Ελλήνων είναι η 

γλώσσα των θεών «Ει θεοί διαλέγονται την των Ελλήνων γλώττη χρώνται». 
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 Η Ελληνική γλώσσα οµιλείτο από τα µέσα της 2ας π.Χ. χιλιετίας, 

ευρίσκετο δε σε υψηλό επίπεδο τελειότητος. Αλλά για να φθάσει εκεί είχε 

υποστεί, επιµελή πολιτιστική διεργασία πολλών χιλιετιών, όπως ανέφερε σε 

Συνέδριο παλαιότερα της Εταιρείας των Ελλήνων δηµοσιολόγων, ο 

Ακαδηµαϊκός και αντιπρόεδρος αυτής, αείµνηστος Στρατηγός Αχιλλέας 

Τάγαρης. 

- Επίσης ο ως άνω ακαδηµαϊκός σε κείµενο µε τίτλο «Αυτόχθον, αείποτε, 

το Έθνος των Ελλήνων», που δηµοσιεύθηκε σε φύλλο των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ, γράφει:  

- Ότι, το Λατινικό αλφάβητο, το οποίο κατέκλυσε τη Γη, από τους 

Λατινοφώνους και κεντρικοδυτικοευρωπαίους, είναι ελληνικής προελεύσεως 

και συγκεκριµένα εκ Χαλκίδος. 

Όταν οι Ρωµαίοι απαλλάχθηκαν από την ισχυρά αντίπαλο των την 

Καρχηδόνα, άρχισαν να κατακτούν τον τότε γνωστό κόσµο, όπου πήγαιναν 

εύρισκαν µπροστά των παντού Ελληνισµό. Σήµερα είναι ιστορικά 

εξακριβωµένο και η κοσµοκράτειρα τότε Ρώµη, υφίσταται την επίδραση του 

Ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας τόσο, ώστε να ονοµασθεί 

(rirbs graeca=Πόλις Ελληνική). Η Ελληνική γλώσσα την εποχή εκείνη 

ακούγεται πλέον, όσο και η Λατινική και εις την αριστοκρατία και εις τον Λαό 

του Ρωµαϊκού κράτους. 

Θα πει την εποχή εκείνη ο Ρωµαίος ποιητής Οράτιος, θαυµαστής του 

Ελληνικου Πολιτισµού και της γλώσσας «η Ελλάς ηττηθείσα νίκησε τον 

Κατακτητή και έφερε τον πολιτισµό και τις τέχνες στο αγροίκο ΛΑΤΙΟ». 

Ο Ακαδηµαϊκός Ι. Θεοδωρακόπουλος λέγει: Η Γλώσσα των Ελλήνων 

από την εποχή του Οµήρου είναι µία και αδιαίρετη. 
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Οι ρίζες των λέξεων της δηµοτικής µας γλώσσας που σήµερα µιλάµε, 

προέρχονται από τις λέξεις τις οποίες χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, 

από τα µυθικά ακόµη χρόνια.  

Και, τα κύµατα του Αιγαίου µιλούν Ελληνικά», τόνιζε ο νοµπελίστας 

Οδυσσέας Ελύτης. 

Ο Μεγάλος Ν. Καζαντζάκης έλεγε: Η γλώσσα µας είναι η πατρίδα µας 

είναι ο πολιτισµός µας, είναι η ιστορία µας. Είχε δε µάλιστα µια 

γλωσσοπλαστική ικανότητα αρκετά ικανή. Επακόλουθο της άµετρης αγάπης 

του προς την γλώσσα µας. ∆εν κυνηγούσε απλά τις λέξεις τις συνέθετε, τις 

αναδηµιουργούσε. 

Η Ελληνική γλώσσα έχει ονοµασθεί Βασίλισσα των Γλωσσών. Είναι η 

γλώσσα των αγγέλων της ειρήνης και της αγάπης. Είναι η γλώσσα της Αγίας 

Γραφής και του κηρύγµατος των Ευαγγελιστών που αναδιαµόρφωσαν και 

ανάπλασαν τον κόσµο. Η Γλώσσα µας µιλιέται αδιάκοπα σ’ αυτό τον τόπο 

εδώ και πλέον των τεσσάρων χιλιάδων ετών (4.000) και γράφεται εδώ και 

τριάµισι χιλιάδες χρόνια. 

Είναι η γλώσσα µε την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος µετέφερε τον 

ελληνικό πολιτισµό έως την Βακτριανή και την Ινδία. 

Γράφει ο Πλούταρχος: «…Αλέξανδρος τρισµύριους παίδες περσών 

επιλεξάµενος εκέλευσε γράµµατα µανθάνειν Ελληνικά…» 

Ο κορυφαίος σύγχρονος Ισπανός Ελληνιστής Φραγκίσκος Ρ. 

Αντράδος επισηµαίνει: «Η Ελληνική µαζί µε την κινεζική είναι οι µόνες 

γλώσσες µε συνεχή ζώσα παρουσία και πορεία στον ίδιο περίπου 

γεωγραφικό χώρο, από τους ίδιους λαούς επί 4.000 έτη και γραπτή 3.500 

ετών» (ιστορία της Ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές ως τις µέρες µας). 
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Η Ελληνική γλώσσα για εµάς τους Έλληνες αποτελεί το πανάρχαιο και 

αιώνιο σύµβολο της Εθνικής µας ταυτότητας και κληρονοµιάς. Είναι. Όχι µόνο 

από τις πιο αρχαίες αλλά και τις πιο πλούσιες σε αριθµό λέξεων γλώσσα. Έχει 

πλαστικότητα, οµορφιά, είναι κατάλληλη και χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία σ’ 

όλα τα είδη του λόγου, στην δε επιστηµονική σκέψη και στις τέχνες, 

πρωτοπορεί.  

Η Ελληνική Γλώσσα έχει ποιότητα, σε έκφραση και πολιστισµό, το 

µεγαλείο της φαίνεται από τα λαµπρά πνευµατικά της έργα διαµέσου των 

αιώνων, που λάτρευσε και θαύµασε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όπως π.χ. 

- Οµηρικά έπη. 

- Αισώπειοι µύθοι. 

- Κλασικά Ελλήνων Συγγραφέων. 

- Ευαγγέλια, Πατερικά Κείµενα. 

- Βυζαντινή και Μεταβυζαντική λογοτεχνία. 

- Νεότερη ποιητική ανθολογία (Σολωµός, Καβάφης, Παλαµάς, 

Σεφέρης, Ελύτης κ.ά.) 

 

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΟΦΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 

 Η Ελληνική γλώσσα τροφοδοτεί όλες εκείνες της υψηλής 

πνευµατικότητας λέξεις, που µπορούν να εκφράσουν όλες τις αφηρηµένες 

έννοιες. Χωρίς καµία εξαίρεση σε όλες τις ευρωπαϊκές (και όχι µόνο) 

γλώσσες, ακόµη και η πλειοψηφία της καθηµερινής οµιλίας εµπεριέχει 

ελληνικής προελεύσεως λέξεις. Αναφέροµαι σε χιλιάδες λέξεων που στο 

πρώτο άκουσµά των δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ως ελληνικές, λόγω της 
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αλλοιώσεως, που έχουν υποστεί στο χρόνο ή λόγω του ότι, προέρχονται από 

αρχαιοελληνικές λέξεις ή ονόµατα που οι σύγχρονοι Έλληνες αδυνατούν ν’ 

αναγνωρίσουν. 

 Ο δανεισµός από τον αστείρευτο θησαυρό της Ελληνικής γλώσσας δεν 

έχει ποτέ σταµατήσει και ούτε πρόκειται να σταµατήσει, διότι νέες ιδέες, 

νοήµατα, αντικείµενα και καταστάσεις γεννιούνται συνεχώς, οι οποίες 

χρειάζονται τον αστείρευτο πλούτο της νοηµατικής Ελληνικής Γλώσσας, για 

να αποδίδεται πλήρως το νόηµά των. 

 Ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης στο βιβλίο του: «Η Οικουµενική 

∆ιάσταση της Ελληνικής Γλώσσας» έχει καταγράψει 135.000 ελληνικές λέξεις 

που υπάρχουν στην Αγγλική και την διεθνή επιστηµονική ορολογία. 

 Από το ως άνω βιβλίο σας παραθέτω µερικά στοιχεία που είναι 

αποδεικτικά της µεγάλης παρουσίας των ελληνικών λέξεων ή παραγώγων στα 

λεξικά της καθοµιλουµένης, αλλά και στα επιστηµονικά λεξικά των ξένων 

γλωσσών. 

- Στα λεξικά της καθοµιλουµένης, η συµµετοχή των ελληνικών λέξεων 

κυµαίνεται από 5.000 έως 8.000 δηλαδή ποσοστό 15-21%. 

- Στα επιστηµονικά λεξικά των ξένων γλωσσών παρατηρούµε: 

• Στο γνωστό Αµερικανικό λεξικό “Merrian-Webster” υπάρχουν 42.914 

ελληνικές και ελληνογενείς λέξεις, ποσοστό 25,73%. 

• Στο ιατρικό λεξικό “Dorland” περιλαµβάνονται 24.862 ελληνικές λέξεις, 

ποσοστό 53,75%. 

• Στη Ζωολογία χρησιµοποιούνται 35.770 ελληνικές λέξεις, ποσοστό 

57,91%. 
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• Στην Τεχνική Ορολογία, χρησιµοποιούνται 11.366 ελληνικές λέξεις, 

ποσοστό 59,9%. 

 

Π.χ. 

• acolyte (άκολαϊτ) = ακόλουθος 

• criterion (κραϊτίριον) = κριτήριον 

• dermis (ντέρµις) = δέρµα και dermatology (ντερµατόλοτζι) = 

∆ερµατολογία 

• anthropology (ανθρωπόλοτζι) = ανθρωπολογία 

• astrology (αστρόλοτζι) = αστρολογία, µαντεία 

• biology (µπαϊόλοτζι) = βιολογία 

• cardiology (κααρντιόλοτζι) = καρδιολογία 

• ecology (ικόλοτζι) = βιολογία, οικολογία, σχέσεις µεταξύ οργανισµών 

και περιβάλλοντος 

• mathematics (µαθηµάτικς) = η επιστήµη των Μαθηµατικών 

• meteorology (µιιτιορόλοτζι) = µετεωρολογία 

• histology (χιστόλοτζι) = ιστολογία 

• history (χίστορι) = ιστορία 

• pharmacology (φααρµακόλοτζι) = φαρµακολογία 

• psychology (ψαϊκόλοτζι) = ψυχολογία 

• speleology (σπιϊλιόλοτζι) = σπηλαιολογία. 

 

Βλέποντας κανείς λέξεις της εποχής του Οµήρου και του Αριστοτέλη να 

εισάγονται στην Αγγλική µετά από 15 αιώνες, δεν µπορεί να µην εκτιµήσει την 

προσφορά αυτής της γλώσσας στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας. 
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4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Γράφουν για την Ελληνική Γλώσσα: 

- Η Ζακελίν ντε Ροµιγύ, γαλλίδα Ακαδηµαϊκός µας λέγει: «Η 

καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυϊας είναι η µελέτη της Ελληνικής 

γλώσσας, διότι κάθε λέξη κρύβει και µία ιδέα. 

- Η Μαριάννα Μακντόναλντ, Αµερικανίδα καθηγήτρια, µας 

επισηµαίνει και µας τονίζει ιδιαίτερα, ότι: «Η Ελληνική Γλώσσα είναι το 

µοντέλο όλων των Ευρωπαϊκών γλωσσών». 

- Οι Χεριγκούτια και Ίµαθ, Ισπανοί Ευρωβουλευτές, έκαµαν 

πρόταση στην Ευρωβουλή, την εξής: «Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα, να γίνει 

διεθνής Γλώσσα ως µητέρα όλων των γλωσσών και η µόνη συµβατή στους 

κοµπιούτερ προηγµένης τεχνολογίας». 

- Ο Πρόεδρος της µεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικών 

υπολογιστών CIBI, Τζων Σκάλυ, τονίζει «Αποφασίσαµε να προωθήσουµε 

παγκοσµίως το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γνώσσας, διότι η 

κοινωνία χρειάζεται ένα εργαλείο για να αναπτύξει την δηµιουργικότητά της, 

να εισάγει καινούργιες ιδέες και να προσφέρει στον άνθρωπο περισσότερες 

γνώσεις. Με άλλα λόγια πρόκειται για µια τάση επιστροφής του παγκόσµιου 

πολιτισµού στο πνεύµα και τη γλώσσα των Ελλήνων». 

- Κων/νος Στεφανόπουλος πρώην Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας, στις 3 Νοε. 2000 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης σε 

οµιλία του µεταξύ άλλων ετόνισε ότι: «Το Μάθηµα της Γλώσσας πρέπει να 

αποτελεί την βάση της παιδείας µας» και προτρέποντας τους ειδικούς να 

γίνουν υπερασπιστές αυτής, προσθέτει: «Η Γλώσσα µας είναι η πολυτιµότερη 
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κληρονοµιά µας, είναι το µέρος της αρχαίας κληρονοµιάς, του οποίου είµαστε 

οι µοναδικοί κληρονόµοι». 

Ο Άγγλος οικονοµολόγος James Mead (Τζέηµς Μηντ), µε Νόµπελ στην 

Οικονοµία το 1977, στο νέο του βιβλίο αναπτύσσει µια νέα Οικονοµική 

θεωρία, επειδή πιστεύει ότι και το κοµµουνιστικό και το καπιταλιστικό 

οικονοµικό σύστηµα απέτυχαν. Στο βιβλίο του δηµιουργεί ένα νέο οικονοµικό 

πλαίσιο, µε βασικά στοιχεία την κοινωνική πολιτική, αλλά και την διατήρηση 

της πρωτοβουλίας του Ατόµου. Για να βρει την κατάλληλη ονοµασία ανέτρεξε 

στην Ελληνική Γλώσσα και ονόµασε αυτό το νέο οικονοµικό σύστηµα, στο 

οποίο θα αξίζει να ζει κανείς «Αγαθοτοπία». Έτσι το νέο του βιβλίο και την 

θεωρία του την ονόµασε Agathotopia. 

Είναι γνωστή επίσης η έκφραση που χρησιµοποιούν οι 

Αγγλοαµερικάνοι όταν ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη λέξη για κάποια 

έννοια, «Οι Έλληνες θα έχουν µια λέξη και για αυτό», φράση την οποίαν 

πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του «Ελληνικό 

πυρ». 

 

5. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Η Ελληνική γλώσσα έχει σοφία, είναι ίσως η µόνη νοηµατική γλώσσα, 

εν σχέσει µε τις άλλες που είναι σηµειολογικές. Στη γλώσσα έχουµε το 

σηµαίνον (την λέξη) και το σηµαινόµενο (την έννοια). Στην ελληνική γλώσσα 

αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, και δεν είναι µια τυχαία σειρά από 

γράµµατα, όπως σ’ άλλες γλώσσες. Σε µια συνηθισµένη γλώσσα όπως τα 

Αγγλικά µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι να λέµε το σύννεφο car (κάαρ) 
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και το αυτοκίνητο cloud (κλάουντ) και από την στιγµή που συµφωνήσαµε να 

είναι έτσι. Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον.  

Ο µεγάλος φιλόσοφος και µαθηµατικός Βένερ Χάιζενµπεργκ, είχε 

παρατηρήσει αυτή την σηµαντική ιδιότητα και είπε: «Η θητεία µου στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευµατική µου άσκηση. Στη 

γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάµεσα στη λέξη και στο 

εννοιολογικό της περιεχόµενο. 

Όπως µας έλεγε και ο αρχαίος φιλόσοφος Αντισθένης (445-366 π.Χ.), 

ο ιδρυτής της Σχολής Κυνικών· «Αρχή Σοφίας, η των ονοµάτων επίσκεψις». 

Ένα-δύο παραδείγµατα: 

- Ο «Άρχων»: είναι αυτός που έχει δική του γη (άρα = γη + έχων). 

Πραγµατικά ακόµη και στις µέρες µας είναι πολύ σηµαντικό να έχει κάποιος 

δική του γη ή δικό του σπίτι. 

- Ο «Βοηθός»: είναι αυτός που στο κάλεσµα τρέχει (άρα βοή+θέω) 

διότι βοή = φωνή και θέω = τρέχω. 

- Ο «Αστήρ» είναι το αστέρι στον ουρανό, αλλά η ίδια η λέξη µας λέει 

ότι κινείται, δεν µένει ακίνητο στον ουρανό (άρα = α + ίστηµι), δηλ. α = 

στερητικό, και το ίστηµι που σηµαίνει στέκοµαι. 

- Η λέξη «Ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». ∆ιότι για να είναι 

κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει και στην ώρα του. Ωραίο δεν είναι ένα φρούτο 

ούτε άγουρο ούτε σαπισµένο, ούτε µια γυναίκα είναι ωραία στα εβδοµήντα ή 

στα δέκα χρόνια της. 

- Η λέξη «πειρούνι» ετυµολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήµα 

«πείρω» που σηµαίνει «διατρυπώ, σουβλίζω». 
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- Η λέξη «Ελευθερία» ετυµολογικά προέρχεται από «Ελεύθειν-ερά» = 

πηγαίνει κανείς όπου αγαπά, άρα! ελεύθερος είσαι όταν έχεις την δυνατότητα 

να πας όπου αγαπάς. 

- Η λέξη «ποτήρι» : ποτό + τηρέω-ώ 

- Η λέξη «αφιλότιµος» : α-φίλος + τιµή 

- Η λέξη «αιµόφυρτος» : αίµα + φύρω (φύρω = αναµειγνύω υγρή και 

στεγνή ουσία). 

- Τέλος! ας αναφερθούµε και στην λέξη «Άνθρωπος» που 

ετυµολογείται στα ελληνικά, ως το Όν που κοιτάει προς τα επάνω 

(άνω+θρώσκω). Και µόνο αυτή η λέξη µπορεί να αποτελέσει βάση 

ατελείωτων φιλοσοφικών συζητήσεων. Αντίθετα στα λατινικά ο «άνθρωπος» 

λέγεται «Homo» που ετυµολογείται «χώµα». Το Όν που κοιτάει ψηλά για τους 

Έλληνες, σκέτο χώµα για τους Λατίνους. Είναι λογικό ότι, όταν µια γλώσσα 

βασίστηκε στην Ελληνική αντιγράφοντάς την, εκ των πραγµάτων δεν µπορεί 

να έχει τα ίδια υψηλά νοήµατα. 

Υπάρχουν πάµπολλα παρόµοια παραδείγµατα που µπορούσαν ν’ 

αναφερθούν εδώ, τα οποία τεκµηριώνουν το µεγαλείο, την σοφία, τον πλούτο 

και την σχέση που έχει το σηµαίνον (λέξη) και το σηµαινόµενο (έννοια) στην 

Ελληνική µας γλώσσα. 

Η περίφηµη αυτή γλώσσα την οποία κληρονοµίσαµε οι Έλληνες, την 

Ελληνική είναι µεγάλο λάθος, δεν πρέπει σήµερα να επικρατήσει η γνώµη, να 

χωρισθούν τα νέα από τα Αρχαία Ελληνικά, κινδυνεύουµε να φτωχεύσουµε. 

Λέει ο αείµνηστος καθηγητής Ι. Θεοδωρακόπουλος σε Πανελλήνιο συµπόσιο 

τα ακόλουθα: «… στον Όµηρο το 60% των λέξεων είναι ίδιες µε τις λέξεις που 

έχει σήµερα ο λαός στο στόµα του…» αυτό που αναφέρει ο αείµνηστος 
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καθηγητής είναι πόρισµα σπουδής και δείχνει την συντηρητικότητα της 

Ελληνικής γλώσσης ανά τους αιώνες. Αυτό είναι γεγονός, παρόλο που 

πέρασαν χιλιάδες χρόνια, σχεδόν όλες οι Οµηρικές λέξεις έχουν διασωθεί 

µέχρι σήµερα, όπως: 

Ουσιαστικά : θεά, άλγος, ψυχή, Άδης, Βουλή, υιός, Στρατός, κ.λπ. 

Επίθετα : Μύρια, πολύς, ήρως, θείος, κακός, κοσµήτωρ, κ.λπ. 

Ρήµατα: µάχοµαι, έρχοµαι, έχω, φέρω, θέτω, λύω, ατιµάζω κ.λπ. 

Πολλές άλλες οµηρικές λέξεις επίσης φθάσανε µέχρι τις ηµέρες µας, µε 

τις παράγωγες λέξεις των, όπως π.χ. 

- Σήµερα δεν χρησιµοποιούµε την λέξη «Ύδωρ», χρησιµοποιούµε 

όµως τις λέξεις: υδραγωγείο, υδροφόρα, αφυδάτωση, υδρογόνο κ.λπ. 

- Μπορεί να µην χρησιµοποιούµε το ρήµα δέρκω (βλέπω), αλλά 

χρησιµοποιούµε την λέξη «οξυδέρκεια». 

- Μπορεί ακόµη σήµερα να µην χρησιµοποιούµε την λέξη «αυδή» 

(φωνή), αλλά λέµε «άναυδος» και «απηύδησα» κ.ο.κ. 

- Η φράση «Αιεν αριστεύειν» είναι ευχή στη Ραψωδία Ζ της Ιλιάδος και 

σήµερα είναι ατόφια η πρώτη φράση που αναγράφεται σε όλα τα διπλώµατα 

αριστείας που δίδονται τιµητικά. Μια φράση 3.000 ετών κοσµεί και σήµερα 

επίσηµα κείµενα. 

- Ακόµη και το «εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι υπέρ πάτρης» είναι 

φράση που ο Όµηρος έβαλε στο στόµα του Έκτωρα, όταν του είπαν ότι οι 

οιωνοί είναι κακοί για την έκβαση του πολέµου. Και! αυτός απάντησε µε την 

ως άνω φράση. Και αυτή η φράση ατόφια έφτασε µέχρι τις ηµέρες µας. 

Ευρίσκεται στην είσοδο της Σ.Σ.Ε. 
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Εποµένως είναι απαράδεκτο, ασυγχώρητο και εγκληµατικό λάθος, ένας 

λαός, όπως είναι οι Έλληνες, που έχει µια τόσο λαµπρή πολιτιστική γλωσσική 

Ιστορία πίσω του, να κηρύσσει µόνος του την πτώχευσή του. 

 

6. ΤΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΠΑΤΗ 

- Υπολογίζοντας έστω και µε τις συµβατικές χρονολογίες οι οποίες 

τοποθετούν τον Όµηρο γύρω στο 1.000 π.Χ. νοµίζω έχουµε το δικαίωµα να 

ρωτήσουµε: Πόσες χιλιετίες χρειάστηκε η γλώσσα µας από την εποχή που οι 

άνθρωποι των σπηλαίων του Ελληνικού χώρου την πρωτοάρθρωσαν µε 

µονοσύλλαβους φθόγγους µέχρι να φθάσει στην εκπληκτική τελειότητα της 

Οµηρικής επικής διαλέκτου, µε λέξεις όπως «Ροδοδάκτυλος» (ρόδινα 

δάκτυλα), «λευκώλενος» (άσπρα µπράτσα – επίθετο της θεάς Ήρας), 

«ωκύµορος» (προώρως αποθνήσκων), κ.λπ.;  

- Ο Πλούταρχος (βιογράφος-φιλόσοφος εκ Βοιωτίας, 46-120 µ.Χ) στο 

«Περί Σωκράτους δαιµονίου» µας πληροφορεί ότι ο Αγισήλαος (Βασιλεύς και 

Στρατηγός της Σπάρτης 444-369 π.Χ.) ανακάλυψε στην Αλίαρτο της Βοιωτίας 

τον τάφο της Αλκµήνης, της Μητέρας του Ηρακλή, ο οποίος τάφος είχε ως 

αφιέρωµα «Πίνακα Χαλκούν έχοντα γράµµατα πολλά θαυµαστά, 

παµπάλαια…». 

Φανταστείτε περί πόσο παλαιάς γραφής πρόκειται, αφού οι ίδιοι 

οι αρχαίοι Έλληνες την χαρακτηρίζουν «αρχαία». 

- Επίσης: Ασφαλώς δεν στέκεται µε την λογική, «από το πουθενά» να 

εµφανισθεί ένας Όµηρος και να γράφει δύο λογοτεχνικά αριστουργήµατα. 
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Είναι προφανές ότι από πολύ πιο πριν πρέπει να υπήρξε γλώσσα µε γραφή 

υψηλού επιπέδου. 

- Πράγµατι, από την αρχαία Ελληνική Γραµµατεία γνωρίζουµε ότι ο 

Όµηρος δεν υπήρξε ο πρώτος, αλλά ο τελευταίο και διασηµότερος µιας 

µεγάλης σειράς επικών ποιητών τα ονόµατα των οποίων έχουν διασωθεί 

(Κρεώφυλος, Πρόδικτος, Αρκτίνος, Αντίµαχος, Κιναίθων, Καλλίµαχος) καθώς 

και τα ονόµατα πολλών έργων των (Φορωνίς, Φωκαΐς, ∆αναΐς, Αιθιοπίς, 

Επίγονοι, Οιδιπόδεια, Θήβαις κ.ά.), δυστυχώς όµως, δεν έχουν διασωθεί τα 

ίδια τα κείµενά των. 

Επειδή µπορεί κάποιος, σήµερα, διαβάζοντας αφ’ ενός την ελληνική 

εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς», την οποία και εγώ δυστυχώς 

συµβουλεύοµαι για πολλά πράγµατα και αφ’ ετέρου διάφορα 

προπαγανδίστικα δηµοσιεύµατα, να µας πει ότι το Ελληνικό Αλφάβητο είναι 

Φοινικικής προελεύσεως. Γι’ αυτήν την άποψη µπορούµε σήµερα 

κατηγορηµατικά να πούµε ότι πρόκειται για µια χονδροειδή ιστορική απάτη. 

•  Οι Αρχαιολογικές ανασκαφές που έλαβαν χώρα κατά 

καιρούς στον Ελλαδικό χώρο, δίδουν τεκµηριωµένα την χαριστική βολή στην 

Ιστορική απάτη ότι η Ελληνική γραφή προέρχεται από την Φοινικική διότι 

αποδεικνύεται ότι, οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων έγραφαν όχι µόνο τις 

συλλαβικές Γραµµική Α και Γραµµική Β γραφές τους, αλλά και ένα είδος 

γραφής πανοµοιότυπης µε εκείνη του σηµερινού Αλφαβήτου, εδώ και 6.000 

π.Χ.  

• Στο ∆ισπηλιό Καστοριάς, ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 

Χουρµουζιάδης ανέσυρε από την λίµνη, µεταξύ πολλών άλλων «Επιγραφή 

Πινακίδα», µε γράµµατα πανοµοιότυπα µε τα σηµερινά, η οποία 
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χαρακτηρίσθηκε, η πρώτη γραφή του κόσµου, αφού χρονολογείται από τον 

∆ηµόκριτο, βάσει της µεθόδου του «Άνθρακα 14» µε απόλυτη ακρίβεια στο 

5.250 π.Χ. 

Η θεωρία ότι το Αλφάβητο είναι εφεύρεση των Φοινίκων συντηρήθηκε εκτός 

των άλλων, µε το επιχείρηµα ότι ωρισµένα σύµβολα της φοινικικής γραφής 

µοιάζουν µε τα αλφαβητικά γράµµατα. Το επιχείρηµα αυτό φαινόταν ισχυρό 

µέχρι προ 100 ετών περίπου, όταν οι γλωσσολόγοι και οι ιστορικοί 

ισχυρίζονταν ακόµη ότι οι Έλληνες δεν εγνώριζαν γραφή προ του 800 π.Χ. Ο 

ισχυρισµός αυτός διατηρήθηκε µέχρις ότου το 1900 µ..Χ. ο Αρθούρος Έβανς 

ανέσκαψε την Ελληνική Μινωική Κρήτη και ανακάλυψε τις Ελληνικές 

Γραµµικές Γραφές, των οποίων σύµβολα ήταν ως σχήµατα, πανοµοιότυπα 

προς τα 17 τουλάχιστον εκ των 24 γραµµάτων του σηµερινού Ελληνικού 

Αλφαβήτου. 

 Πρώτος είναι ο ΕΒΑΝΣ ο οποίος στο έργο του Scripta Minoa 

απεκάλυψε την ιστορική αυτή απάτη δηλ. ότι οι Έλληνες έλαβαν την γραφή 

από τους Φοίνικες και διατύπωσε την επιστηµονική του άποψη ότι µάλλον το 

αντίθετο συνέβη. Καθ’ όσον οι Φοίνικες, και η γραφή των εµφανίζονται στην 

Ιστορία, όχι πριν το 1300 π.Χ. και ότι είναι ιστορικά εξακριβωµένο Έλληνες εκ 

Κρήτης µετοίκησαν στην Ανατολική Μεσόγειο. (Φιλισταίοι) 

 

- Το πρώτο παράδοξο που θέλω ν’ αναφέρω για εµάς τους Έλληνες 

είναι: Ότι! ακόµη και σήµερα διδάσκεται στα Ελληνικά Σχολεία η άποψη ότι τα 

χρόνια του Οµήρου 100-200 χρόνια µετά τον Τρωικό πόλεµο (1.100 π.Χ. κατά 

τον Ηρόδοτο) δεν υπήρχε γραφή και συνεπώς τα δύο έπη (Ιλιάδα και 
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Οδύσσεια) µεταφέροντο από γενεά σε γενεά προφορικώς. Η άποψη αυτή 

µόνο και µόνο βάσει της κοινής λογικής είναι απορριπτέα. 

- Το δεύτερο που µετά λύπης µου θέλω να επισηµάνω είναι: ∆υστυχώς 

γράφει η Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ Τοµ. 5 σελ. 603 στο 

Κεφ. Αλφάβητον «… Κατά την αρχαιότητα εις το στάδιον τούτο της γραφής 

έφθασαν µόνον οι Σιµήται δια του φοινικικού. Αλφάβητον το οποίο απετέλεσε, 

την βάσιν του Ελληνικού αλφαβήτου των Ιστορικών χρόνων… τούτο 

τροποποιηθέν καταλλήλως και προσαρµοσθέν εις τας ανάγκας της Ελληνικής, 

χρησιµοποιείται µέχρι σήµερον· διαδοθέν δε εις τας ευρωπαϊκάς χώρας 

απετέλεσε την βάσιν των πλείστων εκ των εν χρήσει αλφαβήτων…». 

Και! αυτό το γράφει Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, δηλ. οι Σιµήτες δια του 

φοινικικού Αλφαβήτου εδηµιούργησαν την Ελληνική γραφή. Έλεος. Ουδέν 

σχόλιον. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εµείς όµως στις µέρες µας παριστάµεθα µάρτυρες ενεργειών, που 

αποσκοπούν στην πνευµατική αυτοκτονία της Ελλάδος, µε την ουσιαστική 

έξωση της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από τα Σχολεία. Αυτής που 

αποτέλεσε την βάση και την απαρχή της εξελεκτικής πορείας και όχι µόνο της 

Ελλάδος αλλά και της ανθρωπότητος ανά τους αιώνες. 

 Ο Αλησµόνητος Φώτης Κόντογλου επισηµαίνει: «το λεξιλόγιο µιας 

εποχής δείχνει τα προβλήµατά της. Γι’ αυτό, το λεξιλόγιό µας δείχνει σήµερα 

την κατάντια µας. Μία-µία σβήνουν από την γλώσσα µας λέξεις µεγάλες, 

όπως η τιµή, η αξιοπρέπεια, η αγνότητα, η αρετή, η φιλία κ.ά. ∆εν 

αισθανόµαστε πλέον, πως το να λείπουνε από το στόµα µας, οι τέτοιες λέξεις, 
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σηµαίνει πως σβήσανε από µέσα µας, οι ευγενέστερες ιδέες του ανθρώπινου 

µεγαλείου. 

 Η Γλώσσα µας οµιλουµένη σωστά θέλγει και σαγηνεύει αυτόν που την 

ακούει. (Έλληνες Αρχαίοι Ρήτορες στην Ρώµη, µε ακροατήριο µία 

λαοθάλασσα, πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν Ελληνικά) 

 Αναλογίζεσθε εάν δεν υπήρχε η θεόπλευστη και θεοµίλητη Ελληνική 

γλώσσα και γραφή· Πως! θα διεδίδοντο και πως θα ερµηνεύοντο τα Θεία του 

Κυρίου Ρήµατα, το Ευαγγέλιο, ο Χριστιανισµός και κατ’ επέκταση ο 

πολιτισµός; Εις ποια γλώσσα διδάχθησαν και προωθήθησαν οι Επιστήµες; 

Εις ποία γλώσσα υµνήθη τόσο ευγενικά, ροµαντικά και τόσο υψηλής λεκτικής 

καλαισθησίας και απαραµίλου ωραιότητος· ο έρως, η φύση, η Τέχνη, το Θείον 

κ.λπ.; 

 Αυτή λοιπόν η γλώσσα της αρχαίας σοφίας του θείου και της αγάπης, 

επικίνδυνα αλλοιώνεται, µε την εισαγωγή και της παρείσφρηση ξένων λέξεων 

και συρρικνώνεται λόγω του φτωχού λεξιλογίου των σηµερινών Ελλήνων. 

 Αυτή η θλιβερή εικόνα καταδεικνύεται από τις επιγραφές των 

Καταστηµάτων και από την φρασεολογία των σηµερινών Ελλήνων. Το κύριο 

θύµα η «Εύελπις» νεολαία µας, η οποία αφίεται στο σκότος της αγνοίας, 

υιοθετόντας την προσφεροµένη ξενοµίµηση και τα εισαγόµενα ήθη και έθιµα 

ξένων χωρών. 

 ∆υστυχώς οι απόγονοι των αργοναυτών υπέστησαν µία χρονίζουσα 

ναυτία. Όταν ο Κολόµβος ανακάλυψε την Αµερική, ο ποταµός Αµαζών έφερε 

ήδη την ελληνική ονοµασία και οι Περουβιανοί έπαιζαν την φλογέρα του 

Πανός, γνωστή στους µη Έλληνες ως «pan’s flute». Εµείς όµως την 
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µετονοµάσαµε σε «περουβιανό φλάουτο», υποκύπτοντας στην ξενοµανία των 

Μ.Μ.Ε. 

 Λέει ο Παλαµάς στο ποίηµά του προς τον δάσκαλο: «…Σµίλεψε πάλι 

δάσκαλε ψυχές. Κι ό,τι σ’ απόµεινε ακόµη στη ζωή σου, µην τ’ αρνηθείς. 

Θυσίαστο ως την στερνή πνοή σου.» 

 Τι θα έλεγε άραγε σήµερα ο ∆ιογένης µε τον φανό· «Άνθρωπο ζητώ» ή 

«Έλληνα ζητώ»;  

- Έχουµε χρέος να διατηρήσουµε το οπτικά συνδεδεµένο ελληνικό 

αλφάβητο µε την Ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό υπαγορεύει η Ιστορία και η 

ύψιστη σηµασία της γλώσσας για ένα λαό. 

- Να µιλάµε και να γράφουµε κανονικά σύµφωνα µε τους κανόνες της 

Γραµµατικής και του συντακτικού. 

- Να τεθούν σ’ εφαρµογή οι νόµοι των αειµνήστων Γ. Πλυτά και Μ. 

Μερκούρη, αναφορικά µε τις ξενόγλωσσες επιγραφές των καταστηµάτων 

(ΛΙΜΟΖ, ΝΤΑΛΟΖΥ, λες και δεν υπάρχουν Ελληνικές λέξεις, έλεος). 

- Πρέπει να ξέρουµε ότι, η Ελληνική γλώσσα είναι σηµείο αναφοράς, 

συσπείρωσης και ενότητας του απανταχού Ελληνισµού. 

- Είναι ακόµη ο κυµατοθραύστης κάθε ξένης επίδρασης και 

προπαγάνδας. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Λένιν «Αν θέλεις να χάσει ένας 

λαός την εθνική του συνείδηση κάνε τον να χάσει την γλώσσα του». 

 Πρέπει κάποτε να καταλάβουµε ότι η γλώσσα δεν υπερασπίζεται µόνο 

µε τα ιδεολογήµατα της παραδόσεως των τριών χιλιάδων χρόνων, αλλά µε 

τον σεβασµό και την κανονική χρήση της και όχι µε την συρρίκνωσή της από 

τους εδώ καταχραστές της. 
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 Η Γλώσσα αλλοτριώνεται και πεθαίνει, όταν δεν έχει πια νόηµα, όταν σ’ 

αυτήν πληθαίνουν οι κενοί ήχοι και όταν ο θόρυβος της κακοποιηµένης πλέον 

γλώσσας, είναι ξύλινος.  

 Και, κλείνοντας τις σκέψεις µου για την Ελληνική γλώσσα, πρέπει 

συµπερασµατικά να γνωρίζουµε ότι, η γλώσσα µας είναι το ουσιαστικό και πιο 

πειστικό διαβατήριο που διαθέτουµε στην Ιστορία και Γεωγραφία του Έθνους 

µας και ότι η υποδούλωση ενός λαού ξεκινάει από την αλλοτρίωση της 

γλώσσας του.  

 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η Γερµανίδα Ιστορικός και συγγραφέας Leonora Seeling εξεγέρθηκε µε 

τα επιτιµητικά δηµοσιεύµατα του Γερµανικού τύπου για την Ελλάδα και ζήτησε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβληθεί ένας έκτακτος πολιτιστικός φόρος 

για την δηµοσιονοµική διάσωση της Ελλάδος. 

 Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Deutsche Welle, η καθηγήτρια που έχει 

διδάξει σε γερµανικά και γαλλικά Πανεπιστήµια Ιστορία των Μαθηµατικών και 

της Φυσικής, πρότεινε την επιβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός συµβολικού 

πολιτιστικού φόρου, ώστε όποιος χρησιµοποιεί σήµερα ελληνικές λέξεις να 

πληρώνει πέντε ευτελή λεπτά του ευρώ για κάθε µια από αυτές. ∆ηλ. µόλις ο 

ευρωπαίος πει «ιδέα», «ψυχή», «δηµοκρατία», «πολιτική», «µουσείο», 

«Ευρώπη» κ.λπ. για κάθε µια λέξη να κατακυρώνονται 5 σεντ στον Ελληνικό 

∆ηµόσιο κορβανά. Είναι δε όπως η ίδια αναφέρει απόλυτα πεπεισµένη ότι, οι 

ευρωπαϊκοί λαοί οφείλουν αυτόν το φόρο στην Ελλάδα, χωρίς τα πνευµατικά 

και επιστηµονικά επιτεύγµατα της οποίας, δεν θα υπήρχε σήµερα ούτε 

ευρωπαϊκός πολιτισµός, ούτε ευρωπαϊκή τεχνολογία. Αναφέρθηκε επίσης και 
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σε πολλά άλλα κατά των συµπατριωτών της. Σύµφωνα δε µε την εφηµερίδα 

«Ν.Β.» η Λεονόρα Ζέελινγκ, τα έκαµε όλα αυτά, διότι απλά «είναι µια 

µορφωµένη Γερµανίδα, που της πάτησαν τον κάλο, επειδή της πρόσβαλαν 

την Ελλάδα». Ουδέν σχόλιον. 

 Τέλος, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάνπολλες Οµηρικές λέξεις στις 

ευρωπαϊκές γλώσσες, που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των «αµιγώς 

ελληνικών» όπως π.χ. είναι η γνωστή λέξη «Kiss» που σηµαίνει φίληµα, φιλί, 

φιλώ, ο φιλών. Στα αρχαία Ελληνικά έχουµε το ρήµα κυνέω-κυνώ που 

σηµαίνει φιλώ και στην προστατική, το ρήµα γίνεται «κύσον». 

 Όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη και απήλλαξε την σύζυγό του 

Πηνελόπη από τους ενοχλητικούς µνηστήρες στο ‘Παλάτι’ τότε η Πηνελόπη 

µόλις αναγνώρισε τον σύζυγό της και όπως αναφέρει ο Όµηρος: Έτρεξε προς 

αυτόν µε ανοικτές τις αγκάλες της και του είπε «κύσον µε» δηλ. «φίλησέ µε». 

Ακριβώς όπως θα έλεγε κάποια σήµερα στην Αγγλική γλώσσα «Kiss me». 

Σύµπτωσις, δεν νοµίζω. 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 

Επίτιµος ∆κτης της Σ.Σ.Ε. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Θερµοπυλών 59Α – Βριλήσσια 

Τ.Κ. 152 35 

Τηλ. 8031107 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Πρέπει: 
Να µιλάµε και να γράφουµε κανονικά, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της γραµµατικής και του συντακτικού. 
 
∆ιότι: 
Η γλώσσα µας, της αρχαίας σοφίας, του θείου και της 
αγάπης, επικίνδυνα αλλοιώνεται, µε την εισαγωγή και 
την παρείσφρηση ξένων λέξεων και συρρικνώνεται 
λόγω του φτωχού λεξιλογίου των σηµερινών 
Ελλήνων. 

 

 
 


