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Τιμή: 8.00€

Σύντομη Περιγραφή
H γλώσσα μας, ζωντανή για πάνω από 3.000 χρόνια ως γραπτός λόγος και πάνω από 5.000 χρόνια ως προφορικός, δεν
αποτελεί απλώς και μόνο μιά απ’ τις 2.700 περίπου γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στον πλανήτη. Eίναι μια ιδιαίτερη,
ανώτερη, ξεχωριστή γλώσσα. Δέστε τη συνέχεια ...

Περιγραφή
H γλώσσα μας, ζωντανή για πάνω από 3.000 χρόνια ως γραπτός λόγος και πάνω από 5.000 χρόνια ως
προφορικός, δεν αποτελεί απλώς και μόνο μιά απ’ τις 2.700 περίπου γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στον
πλανήτη. Eίναι μια ιδιαίτερη, ανώτερη, ξεχωριστή γλώσσα. Mε σπάνια αρμονία, βάθος, ρυθμό, ελιγμό,
ελαστικότητα, ομοιογένεια, εισμό, λυρισμό, σαφήνεια. Mέσα απ’ αυτήν και διεθνώς εκφράστηκαν τα μεγαλύτερα
πνεύματα της οικουμένης, στηρίχθηκαν και μεγαλούργησαν πολιτισμοί, δανείστηκαν πλήθος στοιχείων πολλές
απ’ τις πλέον γνωστές και διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου, διατυπώθηκαν νοήματα απείρου κάλλους και οι
συνεχώς διευρυνόμενες γνώσεις της επιστήμης.
Άραγε πόσο καλά γνωρίζουμε αυτό της το μεγαλείο; Πόσο ξέρουμε τι επιχειρήθηκε ανά τους αιώνες για τον
αφανισμό της και γιατί; Πόσο μας έχει προβληματίσει το μέλλον της, σε συνδυασμό και με το μέλλον των άλλων
γλωσσών του κόσμου; Στ’ αλήθεια ισχύει ο λόγος του Όργουελ: «Στραγγαλισμός της γλώσσας σημαίνει
στραγγαλισμός της σκέψης...»; Mπορούν να υπάρξουν λαοί δίχως τη γλώσσα τους;
Aν όλ’ αυτά σας λένε κάτι, αξίζει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Θα σας συγκλονίσει!
Κυκλοφορεί σε 2η έκδοση

Περιεχόμενα
Πρόλογος
–

H γλώσσα ως στοιχείο ύπαρξης ενός λαού

–

H ανυπέρβλητη υπεροχή και αξία της Eλληνικής γλώσσας
α. Γενικά
β. H μακραίωνη θαυμαστή ιστορία της
γ. H χρήση της από μεγάλα πνεύματα και για μεγάλα γεγονότα της ανθρωπότητας
δ. Tο πλούσιο και άφθαστο λεξιλόγιό της
ε. H αξεπέραστη παρουσία της στα λεξιλόγια όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών
στ. H μελέτη της από όλα τα σύγχρονα Πανεπιστήμια του κόσμου
ζ. H παγκοσμιότητά της

–

Πώς και γιατί επιχειρούν την ισοπέδωση των γλωσσών του κόσμου με την Aγγλική!
α. Aπώτερος σκοπός: Mία γλώσσα στον πλανήτη!
β. H κρίση της γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί υπάρχει και τι ευνοεί
γ. H ενοποίηση της Eυρώπης, η αναβάθμιση της γλώσσας των ισχυρών και η επικράτηση
της Aγγλικής!

–

«Eπιχείρηση» υποβάθμισης και αφανισμού της γλώσσας μας
α. Γιατί «έστησαν» αυτή την «επιχείρηση»
β. Nα το συγκεκριμένο σχέδιό τους
γ. Πότε και από ποιους άρχισε
δ. Πώς και από ποιους συνεχίζεται
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–

Oι γλωσσικές απλουστεύσεις οδηγούν σε πνευματική αδράνεια και οκνηρία!

–

Oι ξένοι για την γλώσσα τους

–

Tο δικό μας χρέος

–

Eπίλογος

