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Ακριβολογία. Μια αποκλειστική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσης 

 

Γράφει ο: Αντώνιος Α. Αντωνάκος 

Καθηγητής Φιλόλογος, Ιστορικός, Συγγραφέας 

 

Αλήθεια, έχει κανείς αναρωτηθεί γιατί σήμερα κανείς δεν μπορεί να εκφρασθεί λεκτικά με 

απόλυτη ακρίβεια; Γιατί έχει άγνοια λεξιλογίου; Γιατί χρησιμοποιεί πέντε λέξεις για να 

αποδώσει μία; Η απάντηση είναι απλή! Διότι μας απέκοψαν από την γνώση της 

ακριβολογίας, την οποία δίδουν οι ελληνικές λέξεις. Για να γίνω πιο σαφής θα σας αναλύσω 

κάποια στοιχεία, τα οποία περνούν απαρατήρητα. 

 

Η αξία τού επιθετικού προσδιορισμού στα εθνικά θέματα 

 

Θα μπορούσε κάποιος να σκεφθεί σήμερα ότι ο επιθετικός προσδιορισμός θα ήταν δυνατό 

να καθορίσει την διεκδίκηση ή μη των εθνικών μας θεμάτων; Κι όμως αυτό είναι αλήθεια! 

Και εξηγώ αμέσως τι εννοώ: Επιθετικός προσδιορισμός κατά την ελληνική σύνταξη είναι το 

επίθετο που προσδιορίζει ένα ουσιαστικό και συνδέεται με αυτό τόσο στενά, ώστε πολλές 

φορές να αποτελεί μαζί του μία έννοια. Φανερώνει ακόμη μία μόνιμη και σταθερή ιδιότητα 

του ουσιαστικού, που το διακρίνει από άλλα όμοια. Είναι δε ουσιαστικά μία μικρότερη 

έννοια από αυτήν που προσδιορίζει! Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό! 

 

Για παράδειγμα, όταν βάλουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό στον όρο «Έλληνες», αυτός 

προσδιορίζει ως μόνιμη μεν αλλά μικρότερη έννοια τον μεγαλύτερης εννοίας όρο. Δηλαδή αν 

πούμε «οι Μωραΐτες Έλληνες», ο μικρότερος όρος «Μωραΐτες» προσδιορίζει τον μεγαλύτερο 

όρο «Έλληνες»! Το ίδιο συμβαίνει αν χρησιμοποιήσουμε τους όρους «Ρουμελιώτες», 

«Θεσσαλούς», «Ηπειρώτες», «Θρακιώτες», «Κυκλαδίτες», «Επτανήσιους», «Μανιάτες», 

«Κρητικούς», κ.λπ. Έλληνες! Έτσι θα πρέπει να λέμε «Μακεδόνες Έλληνες» και όχι 

«Έλληνες Μακεδόνες», όπως λένε πολλοί! Αν πούμε «Έλληνες Μακεδόνες» είναι σαν να 

αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα και ένα μέρος αυτής είναι στην Ελλάδα! 

Ενώ αν πούμε «Μακεδόνες Έλληνες» εννοούμε ότι το μακεδονικό φύλο είναι μέρος της 

ελληνικής φυλής! 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο όρος «ελληνοκύπριος» δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του 

κυπριακού κράτους, (του οποίου σημειωτέον την σημαία την έχει δημιουργήσει 
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τουρκοκύπριος), για να δηλώσει ότι η Κύπρος είναι το σύνολο αλλά τα υποσύνολα είναι 

«έλληνες» και «τούρκοι». Έτσι η ελληνική Κύπρος προωθεί το σχέδιο Ανάν μέσω της 

γλώσσης, και αυτό περνά απαρατήρητο! Κανονικά λοιπόν πρέπει να λέμε «Κύπριοι Έλληνες» 

για να δηλώσουμε τους με ελληνική συνείδηση και καταγωγή Έλληνες της μεγαλονήσου 

Κύπρου! Αυτή η ακριβολογία, λοιπόν της ελληνικής γλώσσης είναι μοναδική! 

 

Η γλώσσα του Ευαγγελίου και η αλήθεια της θεότητος του Ιησού 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα της μεγάλης ακρίβειας της ελληνικής γλώσσης αντλώ από τα 

άπειρα που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο! Προσφάτως τις ημέρες της μεγάλης Εβδομάδος 

ακούσαμε στην περικοπή της Μεγάλης Πέμπτης την φράση «και κλίνας την κεφαλήν (ο 

Ιησούς) παρέδωκε το πνεύμα», δηλαδή «και αφού έκλινε την κεφαλή (το κλίνας μετοχή 

αορίστου) παρέδωκε το πνεύμα»! Η λεκτική ακριβολογία αυτής της φράσεως περιγράφει από 

μόνη της την θεότητα του Ιησού! Και εξηγώ πώς! Σε κάθε άνθρωπο, όταν ξεψυχά, πρώτα 

βγαίνει η ψυχή του, το πνεύμα του, και ύστερα, εφ’ όσον το σώμα είναι άψυχο, κλίνει την 

κεφαλή! Ο Ιησούς, λόγω ακριβώς της θεότητός του επιβάλλεται στο σώμα Του και το 

υποχρεώνει πρώτα να κλίνει την κεφαλή και μετά παραδίδει το πνεύμα στον Ουράνιο 

Πατέρα! Ακριβολογία γλώσσης, η οποία σήμερα περνά απαρατήρητη μέσα από την σημερινή 

ελληνική γλωσσική ανυπαρξία! 

 

Η ακριβολογία της ελληνικής και οι ξένοι 

 

Λόγω, λοιπόν, της ακριβολογίας της γλώσσης μας, οι ξένοι, όταν θέλουν να δώσουν μια 

λέξη ειδικά σε επιστημονικό πεδίο, χρησιμοποιούν πάντοτε και μόνο την ελληνική. 

 

Για παράδειγμα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών ειδών είναι η εταιρεία Nike. 

NIKE (νάϊκι) σημαίνει Νίκη. Το όνομα αυτό εδόθη προς τιμήν της Νίκης της Σαμοθράκης 

αντίγραφο του αγάλματος της οποίας κοσμεί το εργοστάσιο της εταιρείας στο Όρεγκον, διότι 

«νίκη» στην ελληνική είναι αυτή που επέρχεται, μέσα από την ψυχική δύναμη. Ενώ «victory» 

είναι η νίκη που επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Αλλά και η γνωστή παγκοσμίως Ιαπωνική εταιρεία φωτογραφικών CANON  πριν μερικά 

χρόνια εφεύρε το περίφημο σύστημα αυτόματης εστίασης (Auto Focus), το οποίο στην 

συνέχεια υιοθέτησαν όλες οι εταιρείες για τις  νέες γενιές των φωτογραφικών μηχανών τους.  
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Το σύστημα αυτό η CANON το ονόμασε EOS από τα αρχικά των λέξεων ELECTRONIC 

OPERATING SYSTEM που σημαίνουν «Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού». Οι ίδιοι οι 

Ιάπωνες λοιπόν έγραφαν στις οδηγίες χειρισμού (Manual) των μηχανών τα εξής: 

«Ονομάσαμε το νέο σύστημα με την λέξη EOS (από τα αρχικά των λέξεων ELECTRONIC 

OPERATING SYSTEM). Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι η αρχαία ελληνική λέξη 

«ΕΩΣ», που σημαίνει «αυγή». Και την επιλέξαμε σκοπίμως, διότι με αυτό το σύστημα 

φέραμε την αυγή στην νέα τεχνολογία». Πόσο προηγμένοι, λοιπόν, είναι οι Ιάπωνες !!! Και 

παρ’ όλη την πλούσια ιστορία τους, μόνο στην Ελλάδα μπορούσαν να καταφύγουν για να 

αποδώσουν με ακρίβεια κάτι. 

 

Ο άγγλος οικονομολόγος Τζέημς Μήντ (βραβείο Νόμπελ 1997), σε ένα από τα βιβλία του, 

αναπτύσσει μια νέα οικονομική θεωρία. Υποστηρίζει ότι «ο κομμουνισμός ως οικονομική 

λύση απέτυχε. Ο καπιταλισμός είναι γεμάτος πληγές, άρα μη εφαρμόσιμος, στην αμιγή 

τουλάχιστον μορφή του. Το καλλίτερο είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο, 

με τα απαραίτητα στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και την διατήρηση της 

πρωτοβουλίας του ατόμου. Και πώς να ονομάσουμε αυτό το νέο σύστημα, στο οποίο θα άξιζε 

να ζει κανείς; «Αγαθοτοπία»». AGATHOTOPIA, λοιπόν, ονομάζει το νέο βιβλίο του και την 

νέα θεωρία του. 

 

Από τα παραπάνω παραδείγματα, λοιπόν, φαίνεται ότι οι ξένοι καταφεύγουν πάντα στο 

ελληνικό λεξιλόγιο, όταν πρόκειται να δημιουργήσουν επιστημονική λέξη. Για να μη μείνει 

όμως ουδεμία αμφιβολία μνημονεύω δύο ακόμη χωρία από ένα σημαντικό έργο. Είναι το 

βιβλίο των Γάλλων λεξικογράφων Jean Bouffartigue και Anne–Marie Delrieu, «Οι ελληνικές 

ρίζες στην γαλλική γλώσσα» στο οποίο τονίζουν τα εξής: 

 

«Οι βάσεις και ο εξοπλισμός τού επιστημονικού λεξιλογίου ήλθαν από την Ελλάδα ακόμα 

και στην Αρχαιότητα. Τα δάνεια όμως από την Ελλάδα εξακολούθησαν ακόμα και μετά τον 

θάνατο της ελληνικής επιστήμης, και όχι μόνο από συνήθεια. Συνέχισαν, διότι η ελληνική 

γλώσσα προσφέρεται με αξιοθαύμαστο τρόπο, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η λατινική, για την 

δημιουργία νέων λέξεων  ανάλογα με τις ανάγκες». Και συνεχίζουν… « …ο επιστήμονας που 

πρέπει να μιλήσει  για  ένα  ζώο  που  τα  δάχτυλά  του  είναι φτερούγες ( dont  les  doigts  

des   ailes ) είναι  πολύ  ευτυχής που μπορεί να κατασκευάσει με βάση το ελληνικό πρότυπο 

την λέξη «PTERODACTYLE» (πτεροδάκτυλος). 
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Η επιστήμη ανακαλύπτει ασταμάτητα νέα αντικείμενα ή έννοιες . Πρέπει να τα ονομάσει. 

Ο θησαυρός των ελληνικών ριζών βρίσκεται μπροστά της, αρκεί να αντλήσει από εκεί. Θα 

ήταν πολύ περίεργο να μη βρει αυτές που χρειάζεται.  

 

Και λίγο παρακάτω αναφέρουν: «Η ελληνική γλώσσα όπως μιλήθηκε και γράφτηκε στην 

αρχαιότητα δεν παρείχε πια επαρκείς λέξεις για έναν αυξανόμενο αριθμό νέων εννοιών. 

Παρουσιάσθηκε τότε, η ιδέα να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι που εφάρμοζαν οι  Έλληνες για 

να αυξάνουν το λεξιλόγιό τους. Η δομή της γλώσσας τους τούς επέτρεπε να συνθέτουν λέξεις 

μ’ έναν απλό τρόπο και αποτελεσματικό: τους μιμήθηκαν. Προσπάθησαν να φαντασθούν τι 

θα έκαναν οι Έλληνες αν είχαν να ονομάσουν τη νέα έννοια ή το νέο αντικείμενο: 

κατασκεύασαν μια νέα ελληνική λέξη, την οποία μετέγραψαν στα γαλλικά (ή στα αγγλικά ή 

στα γερμανικά ή στα ιταλικά, διότι οι Γάλλοι δεν ήσαν πάντα οι πρώτοι που έκαναν αυτή τη 

δουλειά). Η μίμηση τις πιο πολλές φορές ήταν επιτυχημένη, γιατί οι κατασκευαστές 

ελληνικών λέξεων είναι γενικά εξαιρετικοί ελληνιστές. Το «COSMONAUTE» και το 

«ASTRONAUTE» βασίζονται στα υποθετικά κοσμοναύτης και αστροναύτης (ναύτης του 

κόσμου, ναύτης των άστρων: κόσμος και άστρον + ναύτης), τα οποία συμμορφώνονται 

απόλυτα με τους κανόνες σύνθεσης των ελληνικών λέξεων. Ο ειδικός για τις ασθένειες του 

δέρματος δεν λέγεται «DERMOLOGUE»  παρ’ όλο  που  μια ελληνική λέξη «Δερμολόγος» 

δεν θα ήταν τελείως αδύνατη, αλλά «DERMATOLOGUE», επειδή ο πιο πιθανός    

σχηματισμός στα ελληνικά θα ήταν η λέξη «Δερματολόγος ». 

 

Αυτό γίνεται, αγαπητοί φίλοι, διότι το θέμα στα τριτόκλιτα βγαίνει από την γενική πτώση! 

Γι αυτό κατήργησαν την γ΄ κλίση, η οποία περιλαμβάνει περίπου το 70% των ελληνικών 

ονομάτων! 

 

Οι προσπάθειες των καταστροφέων και οι δικές μας ευθύνες 

Ακριβώς λόγω της μοναδικής αυτής ιδιότητος, αγαπητοί φίλοι, οι ξένοι χρησιμοποιούν την 

ελληνική γλώσσα, ενώ οι έλληνες την καταστρέφουν! Προσπάθησα μέσα από τα λίγα 

παραδείγματα που χρησιμοποίησα να αποδείξω ότι σκοπίμως κατεστράφη η ελληνική 

γλώσσα στην Ελλάδα, για να μπορέσουν έτσι οι κοσμοεξουσιαστές, πιο εύκολα, να την 

αλώσουν, να χειρισθούν κατά το συμφέρον τους τα εθνικά μας θέματα, να καταστρέψουν τον 

ιστό της ορθοδοξίας, να δημιουργήσουν σύγχυση και να επιβάλλουν γλωσσική άγνοια στους 

σύγχρονους έλληνες! Η πρόκληση, επομένως, και ταυτοχρόνως το ερώτημα για όλους εμάς 

είναι πλέον ένα: Θα τους αφήσουμε ή όχι; Ο καθένας λοιπόν ας δώσει την απάντηση στον 
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εαυτό του κι ας καθορίσει το ποσοστό ευθύνης του. Και όπως ο Πυθαγόρας, ας ρωτά κάθε 

βράδυ τον εαυτό του για τον απολογισμό της ημέρας… «Πή παρέβην, τί δ’ έρεξα, τί μοι δέον 

ουκ ετελέσθη;» που σημαίνει πού έκανα παράβαση (σφάλμα), τι καλό έπραξα, τι που έπρεπε 

να κάνω δεν το έκανα; 

Δημοσιευμένο στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 στο https://koinwnein.wordpress.com/ 
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