TO CNN KAI H E§§HNIKH °§ø™™A
T0 κε7µενο ποA =κολουθεS δηµοσιεθηκε στ0 περιοδικ0
«AΣΦAΛIΣTIKO NAI», τεχος 77, τ%ν 5/6/02.

«“Hellenic Guest” λ6γεται hνα πρ=γραµµα λεκτρονικ'ς 8κµθησης τ'ς !Eλληνικ'ς (Γλσσας), πο9 τ; CNN Wρχισε ν4 διαν6µbη παγκοσµ$ως καD προορ$ζεται στ; πρ5το στδιο γι4 1γγλ=φωνους καD
kσπαν=φωνους. !H µ6θοδος διδασκαλ$ας συν$σταται στ0ν προολ0
πληροφορι5ν στ0ν lθ=νη τοC λεκτρονικοC Xπολογιστ' µ/ ταυτ=χρονη µετδοση wχου καD κινοµενης εPκ=νας. T; πρ=γραµµα παργεται 1π; τ0 µεγλη Hταιρε$α λεκτρονικ5ν Xπολογιστ5ν Apple,
πρ=εδρος τ'ς Fπο$ας εMναι F Tζzν Στλικ, πο9 εMπε σχετικ5ς: “Aποφασ$σαµε ν4 προωθGσουµε παγκοσµ$ως τ; πρ=γραµµα 8κµθησης
τ'ς !Eλληνικ'ς Γλσσας, 8πειδ0 N κοινων$α µας χρειζεται hνα 8ργαλεIο πο9 θ4 το9ς 8πιτρ6ψbη ν4 1ναπτξουν τ0 δηµιουργικ=τητ τους,
ν4 εPσγουν καινοργιες Pδ6ες, καD ν4 το9ς προσφ6ρbη γνσεις, περισσ=τερες 1π; Jσες F Wνθρωπος µποροCσε µ6χρι τρα ν4 1νακαλψbη. M/ Wλλα λ=για πρ=κειται γι4 µι4 8κδGλωση τ'ς τσης γι4
8πιστροφ0 τοC παγκ=σµιου πολιτισµοC στ; πνεCµα καD στ0 γλ5σσα
τ5ν Aρχα$ων !EλλGνων”. `Aλλη συναφ0ς 8κδGλωση: οk `Aγγλοι 8πιχειρηµατ$ες προτρ6πουν τ4 1ντερα στελ6χη τους ν4 µθουν
AρχαIα !Eλληνικ, 8πειδ0 αLτ4 ?χουν ξεχωριστ0 σηµασ$α γι4 το9ς
τοµεIς lργνωσης καD διαχε$ρισης τ5ν 8πιχειρGσεων. Σ/ αLτ; τ; συµπ6ρασµα wδη 8πιδε$χθηκαν, ?πειτα 1π; διαπιστσεις Bρετταν5ν
εPδικ5ν Jτι: !H !Eλληνικ0 Γλ5σσα 8νισχει τ0 λογικ0 καD τοννει
τDς Nγετικ/ς kκαν=τητες, γι’ αLτ; ?χει µεγλη 1ξ$α Eχι µ=νο στ0ν
πληροφορικ0 καD στ0ν Xψηλ0 τεχνολογ$α, 1λλ4 καD στ;ν τοµ6α lργνωσης καD διο$κησης.
»ALτ/ς οk Pδι=τητες τ'ς !Eλληνικ'ς θησαν τ; ΠανεπιστGµιο
“IRVINE” στ0ν Kαλιφ=ρνια ν4 1ναλbη τ0ν 1ποθησαριση τοC
πλοτου της. Eπικεφαλ'ς τοC προγρµµατος τοποθετGθηκαν N
γλωσσολ=γος Hλλην$στρια «MAC DONALD» καD οk καθηγητ/ς τ'ς
λεκτρονικ'ς BRUNER & PACARI! Στ;ν λεκτρονικ; Xπλογιστ0
«IVICO» 1ποθησαυρ$στηκαν 6.000.000 λεκτικοD τποι τ'ς γλσσας
µας, Jταν N Aγγλικ0 ?χει συνολικ4 490.000 λ6ξεις καD 300.000 τεχνικο9ς Jρους, δηλαδ0 N γλ5σσα εMναι µ=λις τ; 1/10 τ'ς δικ'ς µας.
Στ;ν Ivico ταξινοµGθηκαν 8.000 συγγρµµατα 4.000 1ρχα$ων !EλλG-
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νων καD τ; ?ργο συνεχ$ζεται µ/ τ0ν 1µ6ριστη συµπαρσταση τ'ς 1µερικανικ'ς κυ6ρνησης, καD τ0ν παροχ0 Hκατοµµυρ$ων δολαρ$ων.
Mιλντας γι4 αLτ; F 8πικεφαλ'ς, διασηµ=τερος καθηγητ0ς
BRUNER, γι4 Jποιον 1πορεI, γιατ$ τ=σα Hκατοµµρια δολλρια γι4
τ0ν 1ποθησαριση τ'ς !Eλληνικ'ς, 1παντοCµε: M4 πρ=κειται γι4
τ0 γλ5σσα τ5ν προγ=νων µας καD N 8παφG µας µ/ αLτο9ς θ4 ελτισbη τ;ν πολιτισµ= µας. Ok Xπεθυνοι τοC προγρµµατος Xπολογ$ζουν Jτι οk HλληνικοD λεκτικοD τποι θ4 φθσουν τ4 8νενGντα Hκατοµµρια ?ναντι 8νν6α τ'ς Λατινικ'ς. T; 8νδιαφ6ρον γι4 τ0ν !Eλληνικ0 προ6κυψε 1π; τ0 διαπ$στωση τ5ν 8πιστηµ=νων τ'ς πληροφορικ'ς καD Xπολογιστ5ν Jτι: “VHλεκτρονικο &πολογιστς προχωρηµ(νης τεχνολογ ας δ(χονται bς νοηµατικ γλ/σσα µνον τν "Eλληνικ1. \Oλες τDς Wλλες γλ5σσες τDς χαρακτηρ$ζουν σηµειολογικ6ς”.
Nοηµατικ0 γλ5σσα θεωρεIται N γλ5σσα στ0ν Fπο$α τ; σηµαIνον,
δηλαδ0 N λ6ξη, καD τ; σηµαιν=µενο, δηλαδ0 αLτ; πο9 N λ6ξη 8κφρζει (πρUγµα, κατσταση, Pδ6α) ?χουν µεταξ τους πρωτογεν' σχ6ση.
Σηµειολογικ0 εMναι N γλ5σσα στ0ν Fπο$α αLθαιρ6τως Fρ$ζεται Jτι
τ; Wλφα πρUγµα (τ; σηµαιν=µενο) ?τσι ?χουµε συµφωνGσει ν4 τ; λ6µε. Ok λ6ξεις στDς Wλλες γλ5σσες εMναι συµατικ6ς, σηµα$νει {πλU,
Jπως εcπαµε, Jτι τ; κθε πρUγµα λ6γεται ?τσι 8πειδ0 αLτ; συµφωνGθηκε ?τσι. Στ0ν !Eλληνικ0 ?χουµε αPτιδη σχ6ση µεταξ9 λ6ξεως
καD πργµατος, πρUγµα 1νπαρκτο στDς Wλλες γλ5σσες.
»T4 πι; τ6λεια προγρµµατα τοC κ=σµου, εPδικ5ς “Γνση” καD
“Nετων”, 1ναπαριστοCν το9ς λεκτικο9ς τπους τ'ς !Eλληνικ'ς σ/
Fλοκληρµατα καD σ/ τ6λεια σχGµατα παραστατικ5ς, πρUγµα πο9
1δυνατοCν ν4 κνουν γι4 τDς Wλλες γλ5σσες· καD τοCτο γιατD οk Hλληνικ/ς λ6ξεις ?χουν µαθηµατικ0 δοµ0 πο9 8πιτρ6πουν τ0ν {ρµονικ0
γεωµετρικG τους 1πεικ=νιση. Iδιαιτ6ρως χρGσιµα εMναι τ4 Hλληνικ4
προσGµατα (µικρ; - µ6γα - σκοπ;ς κ.λπ.). Ok λεκτρονικοD Xπολογιστ/ς θεωροCν τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα µ0 FριακG. ∆ηλαδ0 Jτι µ=νον
σ/ αLτ0 δ/ν Xπρχουν Jρια καD γι’ αLτ; εMναι 1ναγκα$α στDς ν6ες
8πιστ'µες, Jπως Πληροφορικ0 - Hλεκτρονικ0 KυερνητικG! ALτ/ς
οk 8πιστ'µες µ=νο στ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα ρ$σκουν τDς 1ναγκαIες
νοηµατικ/ς 8κφρσεις πο9 χρειζονται, χωρDς τDς FποIες N 8πιστηµονικ0 σκ6ψη 1δυνατεI ν4 προχωρGσbη. Ivicos - Γνση - Nετων: T4
πι; τ6λεια προγρµµατα καD µεγαλτερα σ’ Jλον τ;ν κ=σµο 1π; τ;
Bλαδιοστ;κ hως τ0ν Kαλιφ=ρνια καD 1π; τ0ν Aρκτικ0 hως τ; N=τιο Π=λο.»

