
T0 κε7µεν� π�A =κ�λ�υθεS δηµ�σιε�θηκε στ0 περι�δικ0

«AΣΦAΛIΣTIKO NAI», τε�'�ς 77, τ%ν 5/6/02.

«“Hellenic Guest” λ6γεται hνα πρ=γραµµα �λεκτρ�νικ'ς 8κµ�θη-
σης τ'ς !Eλληνικ'ς (Γλ�σσας), π�9 τ; CNN Wρ-ισε ν4 διαν6µbη πα-
γκ�σµ$ως καD πρ��ρ$.εται στ; πρ5τ� στ�δι� γι4 1γγλ=φων�υς καD
kσπαν=φων�υς. !H µ6θ�δ�ς διδασκαλ$ας συν$σταται στ0ν πρ���λ0
πληρ�φ�ρι5ν στ0ν lθ=νη τ�C �λεκτρ�νικ�C Xπ�λ�γιστ' µ/ ταυτ=-
-ρ�νη µετ�δ�ση w-�υ καD κιν��µενης εPκ=νας. T; πρ=γραµµα πα-
ρ�γεται 1π; τ0 µεγ�λη Hταιρε$α �λεκτρ�νικ5ν Xπ�λ�γιστ5ν Apple,
πρ=εδρ�ς τ'ς Fπ�$ας εMναι F T.zν Στ�λικ, π�9 εMπε σ-ετικ5ς: “�Aπ�-
φασ$σαµε ν4 πρ�ωθGσ�υµε παγκ�σµ$ως τ; πρ=γραµµα 8κµ�θησης
τ'ς !Eλληνικ'ς Γλ�σσας, 8πειδ0 N κ�ινων$α µας -ρει�.εται hνα 8ργα-
λεI� π�9 θ4 τ�9ς 8πιτρ6ψbη ν4 1ναπτ�<�υν τ0 δηµι�υργικ=τητ� τ�υς,
ν4 εPσ�γ�υν καιν��ργιες Pδ6ες, καD ν4 τ�9ς πρ�σφ6ρbη γν�σεις, πε-
ρισσ=τερες 1π; Jσες F Wνθρωπ�ς µπ�ρ�Cσε µ6-ρι τ�ρα ν4 1νακα-
λ�ψbη. M/ Wλλα λ=για πρ=κειται γι4 µι4 8κδGλωση τ'ς τ�σης γι4
8πιστρ�φ0 τ�C παγκ=σµι�υ π�λιτισµ�C στ; πνεCµα καD στ0 γλ5σσα
τ5ν �Aρ-α$ων !EλλGνων”. ̀ Aλλη συναφ0ς 8κδGλωση: �k ̀ Aγγλ�ι 8πι-
-ειρηµατ$ες πρ�τρ6π�υν τ4 1ν�τερα στελ6-η τ�υς ν4 µ�θ�υν
�Aρ-αIα !Eλληνικ�, 8πειδ0 αLτ4 ?-�υν <ε-ωριστ0 σηµασ$α γι4 τ�9ς
τ�µεIς lργ�νωσης καD δια-ε$ρισης τ5ν 8πι-ειρGσεων. Σ/ αLτ; τ; συ-
µπ6ρασµα wδη 8πιδε$-θηκαν, ?πειτα 1π; διαπιστ�σεις Bρετταν5ν
εPδικ5ν Jτι: !H !Eλληνικ0 Γλ5σσα 8νισ-�ει τ0 λ�γικ0 καD τ�ν�νει
τDς Nγετικ/ς kκαν=τητες, γι’ αLτ; ?-ει µεγ�λη 1<$α E-ι µ=ν� στ0ν
πληρ�φ�ρικ0 καD στ0ν Xψηλ0 τε-ν�λ�γ$α, 1λλ4 καD στ;ν τ�µ6α lργ�-
νωσης καD δι�$κησης.

»ALτ/ς �k Pδι=τητες τ'ς !Eλληνικ'ς �θησαν τ; ΠανεπιστGµι�
“IRVINE” στ0ν Kαλιφ=ρνια ν4 1ναλ��bη τ0ν 1π�θησα�ριση τ�C
πλ��τ�υ της. �Eπικεφαλ'ς τ�C πρ�γρ�µµατ�ς τ�π�θετGθηκαν N
γλωσσ�λ=γ�ς Hλλην$στρια «MAC DONALD» καD �k καθηγητ/ς τ'ς
�λεκτρ�νικ'ς BRUNER & PACARI! Στ;ν �λεκτρ�νικ; Xπλ�γιστ0
«IVICO» 1π�θησαυρ$στηκαν 6.000.000 λεκτικ�D τ�π�ι τ'ς γλ�σσας
µας, Jταν N �Aγγλικ0 ?-ει συν�λικ4 490.000 λ6<εις καD 300.000 τε-
-νικ�9ς Jρ�υς, δηλαδ0 N γλ5σσα εMναι µ=λις τ; 1/10 τ'ς δικ'ς µας.
Στ;ν Ivico τα<ιν�µGθηκαν 8.000 συγγρ�µµατα 4.000 1ρ-α$ων !EλλG-
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νων καD τ; ?ργ� συνε-$.εται µ/ τ0ν 1µ6ριστη συµπαρ�σταση τ'ς 1µε-
ρικανικ'ς κυ�6ρνησης, καD τ0ν παρ�-0 Hκατ�µµυρ$ων δ�λαρ$ων.
Mιλ�ντας γι4 αLτ; F 8πικεφαλ'ς, διασηµ=τερ�ς καθηγητ0ς
BRUNER, γι4 Jπ�ι�ν 1π�ρεI, γιατ$ τ=σα Hκατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια γι4
τ0ν 1π�θησα�ριση τ'ς !Eλληνικ'ς, 1παντ�Cµε: M4 πρ=κειται γι4
τ0 γλ5σσα τ5ν πρ�γ=νων µας καD N 8παφG µας µ/ αLτ�9ς θ4 �ελ-
τι�σbη τ;ν π�λιτισµ= µας. Ok Xπε�θυν�ι τ�C πρ�γρ�µµατ�ς Xπ�λ�-
γ$.�υν Jτι �k Hλληνικ�D λεκτικ�D τ�π�ι θ4 φθ�σ�υν τ4 8νενGντα Hκα-
τ�µµ�ρια ?ναντι 8νν6α τ'ς Λατινικ'ς. T; 8νδιαφ6ρ�ν γι4 τ0ν !Eλλη-
νικ0 πρ�6κυψε 1π; τ0 διαπ$στωση τ5ν 8πιστηµ=νων τ'ς πληρ�φ�-
ρικ'ς καD Xπ�λ�γιστ5ν Jτι: “VHλεκτρ�νικ�� &π�λ�γιστ�ς πρ��ωρη-
µ(νης τε�ν�λ�γ
ας δ(��νται bς ν�ηµατικ� γλ/σσα µ�ν�ν τ�ν "Eλλη-
νικ1. \Oλες τDς Wλλες γλ5σσες τDς -αρακτηρ$.�υν σηµει�λ�γικ6ς”.
N�ηµατικ0 γλ5σσα θεωρεIται N γλ5σσα στ0ν Fπ�$α τ; σηµαIν�ν,
δηλαδ0 N λ6<η, καD τ; σηµαιν=µεν�, δηλαδ0 αLτ; π�9 N λ6<η 8κφρ�-
.ει (πρUγµα, κατ�σταση, Pδ6α) ?-�υν µετα<� τ�υς πρωτ�γεν' σ-6ση.
Σηµει�λ�γικ0 εMναι N γλ5σσα στ0ν Fπ�$α αLθαιρ6τως Fρ$.εται Jτι
τ; Wλφα πρUγµα (τ; σηµαιν=µεν�) ?τσι ?-�υµε συµφωνGσει ν4 τ; λ6-
µε. Ok λ6<εις στDς Wλλες γλ5σσες εMναι συµ�ατικ6ς, σηµα$νει {πλU,
Jπως εcπαµε, Jτι τ; κ�θε πρUγµα λ6γεται ?τσι 8πειδ0 αLτ; συµφω-
νGθηκε ?τσι. Στ0ν !Eλληνικ0 ?-�υµε αPτι�δη σ-6ση µετα<9 λ6<εως
καD πρ�γµατ�ς, πρUγµα 1ν�παρκτ� στDς Wλλες γλ5σσες.

»T4 πι; τ6λεια πρ�γρ�µµατα τ�C κ=σµ�υ, εPδικ5ς “Γν�ση” καD
“Nε�των”, 1ναπαριστ�Cν τ�9ς λεκτικ�9ς τ�π�υς τ'ς !Eλληνικ'ς σ/
Fλ�κληρ�µατα καD σ/ τ6λεια σ-Gµατα παραστατικ5ς, πρUγµα π�9
1δυνατ�Cν ν4 κ�ν�υν γι4 τDς Wλλες γλ5σσες· καD τ�Cτ� γιατD �k Hλλη-
νικ/ς λ6<εις ?-�υν µαθηµατικ0 δ�µ0 π�9 8πιτρ6π�υν τ0ν {ρµ�νικ0
γεωµετρικG τ�υς 1πεικ=νιση. �Iδιαιτ6ρως -ρGσιµα εMναι τ4 Hλληνικ4
πρ�σGµατα (µικρ; - µ6γα - σκ�π;ς κ.λπ.). Ok �λεκτρ�νικ�D Xπ�λ�γι-
στ/ς θεωρ�Cν τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα µ0 FριακG. ∆ηλαδ0 Jτι µ=ν�ν
σ/ αLτ0 δ/ν Xπ�ρ-�υν Jρια καD γι’ αLτ; εMναι 1ναγκα$α στDς ν6ες
8πιστ'µες, Jπως Πληρ�φ�ρικ0 - �Hλεκτρ�νικ0 Kυ�ερνητικG! ALτ/ς
�k 8πιστ'µες µ=ν� στ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα �ρ$σκ�υν τDς 1ναγκαIες
ν�ηµατικ/ς 8κφρ�σεις π�9 -ρει�.�νται, -ωρDς τDς Fπ�Iες N 8πιστη-
µ�νικ0 σκ6ψη 1δυνατεI ν4 πρ�-ωρGσbη. Ivicos - Γν�ση - Nε�των: T4
πι; τ6λεια πρ�γρ�µµατα καD µεγαλ�τερα σ’ Jλ�ν τ;ν κ=σµ� 1π; τ;
Bλαδι��στ;κ hως τ0ν Kαλιφ=ρνια καD 1π; τ0ν �Aρκτικ0 hως τ; N=-
τι� Π=λ�.»

∆ΑΥΛ	Σ/250, �Oκτ��ρι�ς 200216198




