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10 (e mais uma) razões para aprenderes
GREGO MODERNO

1. O GREGO MODERNO / ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, o grego que se
fala e escreve na atualidade, língua oficial da Grécia e de Chipre,
falada também nas comunidades da diáspora grega em todo o
mundo, uma das línguas oficiais da União Europeia, é o resultado da
evolução histórica natural da língua grega (Ελληνική
γλώσσα), uma das mais antigas do mundo.
2. A língua grega tem mais de 3.000 anos de história. É a língua
indo-europeia mais antiga, com uma continuidade multimilenária
ininterrupta.

3.

É por isso que descobrirás e experimentarás uma língua algo
“paradoxal”: simultaneamente muito antiga e muito moderna.

4. A língua grega, desde os seus primórdios, até aos nossos dias, em
contacto com outras línguas, contribuiu substancialmente para o
enriquecimento lexical / vocabular de muitos idiomas. Aprendendo

grego, poderás descobrir a importância de etimologia, da “verdade”
das palavras, dos termos que usas no quotidiano, mesmo no
dia-a-dia mais banal, e perceberás por que todos nós falamos uma
espécie de “cripto”grego.

5. O grego foi (e é ainda), a língua que mais contribuiu e contribui
para a constituição das terminologias científica e técnicas da
modernidade. Mais de 90% da terminologia médica, nas línguas
indo-europeias, por exemplo, é de origem grega.
6. Aprendendo grego moderno, sais do “comum”, irás, de facto,
destacar-te e terás o privilégio de conhecer uma língua
não-mainstream, minoritária, mas uma língua de indiscutível
importância cultural no nosso mundo globalizado.
7. O conhecimento sólido do grego moderno, dar-te-á instrumentos
específicos para descobrires, com mais eficácia e prazer, as várias
etapas históricas da evolução desta língua. Por outras palavras, irá
facilitar-te o estudo do grego clássico, por exemplo, se quiseres ler
e desfrutar das grandes realizações literárias e filosóficas – entre
outras - da Antiguidade Clássica, matriz da civilização ocidental.

8. O grego moderno é veículo de uma cultura viva e dinâmica que
merece ser conhecida fora das suas fronteiras linguísticas. Dois
prémios Nobel da Literatura até ao momento (Seferis e Elytis), uma
produção cinematográfica e teatral vibrante, uma música
(tradicional e moderna) de indiscutível qualidade, uma importante
atividade nos domínios das artes plásticas, só para referirmos
alguns dos mais relevantes aspetos da cultura grega moderna e
contemporânea a que terás direto acesso. Deste modo, ao
estudares Grego Moderno, estarás igualmente a contribuir para o
diálogo intercultural e para o mútuo conhecimento e
entendimento entre os povos do planeta.

9.

A Grécia e o Chipre são tradicionais destinos turísticos. Se
aprenderes Grego Moderno, terás a possibilidade de viajares nesses
países de um modo muito mais interessante e motivador,
conhecendo o idioma. E poderás comunicar com os nativos na sua
própria língua. Conhecerás melhor uma cultura “híbrida”, na
intersecção de várias culturas, entre a Europa, a África do Norte e a
Ásia, entre o Oriente, o Próximo e Médio Oriente, (ao falarmos da
Grécia, falamos do Mediterrâneo oriental, do Sudeste europeu) e o
Ocidente, uma cultura também balcânica (não esqueças que a
Grécia pertence aos Balcãs), uma cultura simultaneamente
centrípeta e centrífuga.

10. E também por razões profissionais (instrumentais e funcionais), é
indiscutível que, aprendendo Grego Moderno, poderás ter acesso a
um “nicho” de trabalho muito interessante (onde não haverá tanta
concorrência, obviamente). Poderás trabalhar em mercados como
os da tradução, da interpretação, da edição, das relações públicas,
das relações internacionais, da diplomacia, do turismo, do
jornalismo e da comunicação social, nas organizações
internacionais, etc.
Só mais uma razão para aprenderes Grego Moderno: exercitarás o teu
cérebro - outro alfabeto, outro modo de pensar.
Como se passa com todas as outras línguas estrangeiras, o estudo do
Grego Moderno, dar-te-á maior acuidade cognitiva, maior agilidade
mental.

Vamos aprender grego? *Πάμε να μάθουμε Ελληνικά;
Fico à vossa espera! *Σας περιμένω !
* Em grego moderno
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