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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

«Ει θεοί διαλέγονται την των Ελλήνων γλώττη χρώνται» (ΚΙΚΕΡΩΝ) 

 

 Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας και συγκεκριμένα στο χώρο της Παι-

δείας, αντιμετωπίζει, με κάθε αλλαγή Κυβέρνησης, μια εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση-εκδημοκράτιση της παιδείας και της γλώσσης. Με κύριο στόχο τελικά 

την απόσβεση της εθνικής συνείδησης, με την καλλιέργεια συνειδήσεως εθνι-

κής μειοδοσίας και υποτιμήσεως του εθνικού φιλοτίμου, πυροδοτώντας την 

νέα γενεά σε πλήρη αφελληνισμό και απώλεια της εθνικής και γλωσσικής της 

ταυτότητας. 

 Με αντικλείδι τις θεωρίες του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης, 

διέρρηξαν κυριολεκτικά το θησαυροφυλάκιο της εθνικής μας γλώσσας. Αυτής 

που κατά τον Όμηρο «είχε πλείστους τρόπους να θωπεύει την ακοήν και να 

γοητεύει τα πνεύματα» και λεηλάτησαν κυριολεκτικά οι Βάνδαλοι, ότι πολυτι-

μότερο, ωραιότερο και υπέροχο κληρονομήσαμε, την αρχαία ελληνική γλώσ-

σα. Αυτή η οποία αποτελεί την βασική τροφό όλων των Ευρωπαϊκών 

Γλωσσών. Όλες οι τέχνες και επιστήμες γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και σή-

μερα διευθύνονται από το Ελληνικό Λεξιλόγιο. Η Ελληνική γλώσσα είναι η 

μοναδική, η οποία ατέρμονα μπορεί να τροφοδοτεί όλες της υψηλής 

πνευματικότητας λέξεις, που μπορούν να εκφράζουν όλες τις νέες, λόγω 

τεχνολογικής εξέλιξης, έννοιες. Για τον λόγο αυτό, οι Ισπανοί ευρωβουλευ-

τές Χεριγκούτια και Ιμάθ, έκαμαν την εξής πρόταση στην Ευρωβουλή: Η Αρ-

χαία Ελληνική γλώσσα, να γίνει Διεθνής γλώσσα, ως μητέρα όλων των ευρω-
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παϊκών γλωσσών και διότι είναι η μόνη συμβατή στους κομπιούτερ προηγμέ-

νης τεχνολογίας. 

 Δια τον ως άνω λόγο και ο πρόεδρος της μεγάλης εταιρείας ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών CIBI, Τζων Σκάλι επισημαίνει: «Αποφασίσαμε να προωθή-

σουμε παγκοσμίως το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, επει-

δή αυτή είναι η μόνη ΜΗ ΟΡΙΑΚΗ διότι η σημερινή Κοινωνία χρειάζεται ένα 

εργαλείο για να αναπτύξει την δημιουργικότητά της, να εισάγει καινούργιες ι-

δέες για να προσφέρει στον Άνθρωπο περισσότερες γνώσεις. 

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

Οικονομία, στο νέο του βιβλίο αναπτύσσει μια νέα οικονομική θεωρία, επειδή 

πιστεύει ότι και το κομμουνιστικό και το καπιταλιστικό οικονομικά συστήματα 

απέτυχαν. Στο βιβλίο του δημιουργεί ένα νέο οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο 

πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να ζει κανείς. Το νέο του Οικονομικό σύστημα για 

να το ονομάσει, ανέτρεξε στην Ελληνική Γλώσσα για να βρει την κατάλληλη 

λέξη και το ονόμασε “Agathotopia” δηλ. «Αγαθοτοπία». 

 Η Ζακελίν ντε Ρομιγύ, Γαλλίδα ακαδημαϊκός. Η αείμνηστος αυτή μεγάλη 

Ελληνίδα, διότι «Μετέσχε της ημετέρας παιδείας» έλεγε: «Η καλύτερη άσκηση 

για την ανάπτυξη της ευφυΐας είναι η μελέτη της Ελληνικής γλώσσας, διότι κά-

θε λέξη κρύβει και μια ιδέα». Διότι! εγνώριζε πολύ καλά ότι η Ελληνική 

γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο, που μεταξύ του σημαί-

νοντος (Λέξη) και του σημαινομένου (έννοια) υπάρχει πλήρης αντιστοι-

χία. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως «εννοιολογική Γλώσσα». Δεν είναι 

τυχαίο αυτό που λένε οι Αμερικάνοι όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυ-

ριολεξίας «Οι Έλληνες έχουν την κατάλληλη λέξη γι’ αυτό». 
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 Αυτά και πολλά άλλα που ακούγονται και συμβαίνουν για την Ελληνική 

Γλώσσα ιδίως στο εξωτερικό, τεκμηριώνουν και καταδεικνύουν την αξία, την 

ποιότητα και την διαχρονικότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 Η περίφημη αυτή γλώσσα την οποία κληρονομήσαμε εμείς οι Έλληνες, 

είναι μεγάλο λάθος να επικρατήσει η γνώμη να χωρισθούν τα νέα από τα αρ-

χαία Ελληνικά, κινδυνεύουμε ανεπανόρθωτα γλωσσικά να πτωχεύσουμε. 

Στον Όμηρο το 60% των λέξεων είναι ίδιες με τις λέξεις που έχει σήμερα 

ο λαός στο στόμα του και πολλές άλλες παράγωγες των ομηρικών λέ-

ξεων έφθασαν και χρησιμοποιούνται και σήμερα (όπως π.χ. δεν χρησι-

μοποιούμε σήμερα την λέξη «Ύδωρ» αλλά «Νερό», χρησιμοποιούμε 

όμως τις λέξεις υδραγωγείο, υδροφόρα, αφυδάτωση κ.λπ.). 

 Επομένως είναι απαράδεκτο, ασυγχώρητο και εγκληματικό λά-

θος, ένας λαός, όπως είναι οι Έλληνες, που έχουν μία τόσο λαμπρή πο-

λιτιστική γλωσσική κληρονομιά και Ιστορία, να κηρύσσουν μόνοι των 

την πτώχευση της γλώσσης των. 

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

σπείρωσης και ενότητας του απανταχού Ελληνισμού. Είναι ακόμη ο κυματο-

θραύστης κάθε ξένης επίδρασης και προπαγάνδας. Τέλος! είναι γνωστό αυτό 

που έλεγε ο Λένιν: «Αν θέλεις να χάσει ένας λαός την εθνική του συνείδηση 

κάνε τον να χάσει την γλώσσα του». 

Λέει ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ: 

 «Η Γλώσσα μας είναι η πατρίδα μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι 

η Ιστορία μας». 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντγος ε.α. 

           Επίτιμος διοικητής της Σ.Σ.Ε. 


