
WEDNESDAY 18 MARCH 2015 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ24 ΣΧΟΛΙΑ

Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ (ΕΠΙΜ. Γ. ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ): ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η Ευφροσύνη ∆εληγιάννη*

Κ
αταρχήν, θα ήθελα να εκφρά-
σω τα θερµά µου συγχαρητή-
ρια στον κύριο Καναράκη για 
την ολοκλήρωση του επιστη-

µονικού αυτού έργου: πρόκειται για 
τεράστιο επίτευγµα, το οποίο, καθώς 
γνωρίζω, κατάφερε να το φέρει εις 
πέρας µε πολύ µεγάλες προσωπικές 
και οικονοµικές θυσίες τεσσάρων 
ολόκληρων χρόνων. Αυτό βέβαια δη-
λώνει και την απόλυτη αφοσίωση του 
στην επιστήµη του,  την επιστήµη της 
Γλωσσολογίας (τη δεύτερη σύντροφο 
της ζωής του, όπως λέει χαρακτηρι-
στικά ο ίδιος).
Ο ογκώδης αυτός τόµος περιλαµβά-
νει 34 εξειδικευµένες µελέτες για 28 
γλώσσες σε πέντε ηπείρους, οι οποί-
ες είναι ο καρπός του ερευνητικού 
µόχθου 32 επιστηµονικών συνεργα-
τών. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι 
ο συντονισµός και µόνο ένος τέτοιου 
τιτάνιου έργου απαιτεί χιλιάδες ώρες 
αδιάλειπτης εργασίας και άπειρη επι-
µονή και υποµονή. 
Η καθοριστική συµβολή της ελληνι-
κής στη διαµόρφωση πολλών άλλων 
γλώσσων είναι αδιαµφισβήτητη. Η 
επίδραση της ελληνικής είναι ∆ΙΑ-
γλωσσική (είναι αισθητή σε ένα ευρύ 
και ποικίλο σύνολο γλωσσών), ∆ΙΑ-
χρονική (είναι αισθητή σε βάθος 
χρόνου) και ΠΟΛΥ-επίπεδη (είναι 
αισθητή σε πολλά και διαφορετικά 
επίπεδα). Μέσω της γλώσσας κατα-
φαίνεται δευτερευόντως η πολιτισµι-
κή επίδραση της ελληνικής στο δυτι-
κό κόσµο, και όχι µόνο.
Η γλωσσική επίδραση είναι περισ-
σότερο αισθητή στο επίπεδο του λεξι-
λογίου.  Οι λέξεις που γίνονται αντι-
κείµενο δανεισµού συνδέονται κατά 
κύριο λόγο µε ελληνικές κατακτήσεις 
όπως η δηµοκρατία, η φιλοσοφία, η 
επιστήµη, το θέατρο. Ο λεξικολογι-

κός πλούτος της ελληνικής µάλιστα 
την καθιστά πηγή δηµιουργίας νέων 
λέξεων. Ο Ισπανός φιλόλογος-γλωσ-
σολόγος Φρανσίσκο Αντράντος απο-
δίδει στα ελληνικά µία «ικανότητα 
σύνθεσης, παραγωγής και δηµιουρ-
γίας νέων λέξεων, η οποία είναι απο-
λύτως µοναδική». 
Οι Ευρωπαίοι κατέφυγαν στον ελ-
ληνικό λεξιλογικό πλούτο για τον 
εµπλουτισµό των δικών τους γλωσ-
σών λόγω Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ 
«ΝΤΟΠΙΑ ΥΛΙΚΑ», παρατηρεί ο Νι-
κόλαος Κοντοσόπουλος, καθηγητής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθη-
νών.  Υπολογίζει µάλιστα ότι στη 
διεθνή επιστηµονική ορολογία η 
παρουσία της ελληνικής κυµαίνεται 
µεταξύ 40 και 70% ανάλογα µε τη 
γλώσσα και την επιστήµη. ∆εν είναι 
άρα υπερβολή να µιλάµε για «κοι-
νό ευρωπαϊκό λεξιλόγιο» και ακόµα 
«κοινό οικουµενικό λεξιλόγιο», όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γεώργι-
ος Καναράκης στο άρθρο του για την 
επίδραση της ελληνικής στην αγγλι-
κή. 
Ο David Crystal, γνωστός Άγγλος 
γλωσσολόγος, σε µία προσπάθεια να 
διατυπώσει εύστοχα αυτή τη γόνιµη 
επίδραση που ασκεί η ελληνική, µι-
λάει για Ευρωελληνική (Eurogreek). 
Οι ευρωπαϊκές γλώσσες πάλι χαρα-
κτηρίστηκαν ως ένα είδος κρυπτοελ-
ληνικών από τον Φρανσίσκο Αντρά-
ντος.
Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι 
ότι ο δανεισµός λέξεων από τα ελλη-
νικά είναι παραγωγικός ακόµη και 
σήµερα. Η Ενριετ Βαλτέρ (επίτιµος 
καθηγήτρια γλωσσολογίας της Άνω 
Βρετάνης) στο βιβλίο της «Περιπέτεια 
των Γλωσσών της ∆ύσης» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι ‘τα ελληνικά ακό-
µα γενούν’, θέλοντας να δείξει µε 
µία παραστατική περιγραφή ότι αυτή 

η διαδικασία είναι ατέρµονη: τα ελ-
ληνικά ανατροφοδοτούν τις άλλες 
γλώσσες µε υλικό παραγωγής νέων 
λέξεων, όποτε αυτό απαιτείται. 
Για να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αυτής της τόσο παραγω-
γικής διαδικασίας,  η λέξη ‘genocide’ 
επινοήθηκε το 1944 από έναν πολω-
νοεβραίο δικηγόρο, τον Ραφαήλ Λέµ-
κιν, για να περιγράψει τις πρακτικές 
συστηµατικής εξόντωσης (των Εβραί-
ων, και όχι µόνο) από τους Ναζί. Ο 
Λέµκιν συνδύασε την ελληνική λέξη 
‘γένος’ που σηµαίνει ‘έθνος, φυλή’, 
µε την λατινική ‘cide’ που σηµαίνει 
‘σκοτώνω, εξοντώνω’ για να αποδώ-
σει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
ακρίβεια το νόηµα της έννοιας αυτής. 

Το κύριο ερώτηµα που τίθεται τώρα 
είναι: Τι καθιστά αυτό το επιστηµο-
νικό εγχείρηµα τόσο µοναδικό, τι 
το καθιστά µία ουσιαστική συµβολή 
στην επιστήµη της Γλωσσολογίας;  
Πρώτα απ’όλα, µπορεί να λειτουρ-
γήσει ως ‘έργο αναφοράς’. Παρέχει 
µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών για 
οποιονδήποτε θέλει να διερευνήσει 
ένα πολύ εξειδικευµένο θέµα, όπως 
για παράδειγµα την πορεία των ελ-
ληνικών γλωσσικών δανείων στη 
ρωσική γλώσσα και πολιτισµό. Εκεί  
αναλύονται διεξοδικά οι 4 περίοδοι 
ελληνικής επιρροής στη ρωσική κα-
θώς και οι δανεισµοί όρων ορθόδο-
ξου-εκκλησιαστικού περιεχοµένου 
όπως ‘εικόνα’, ‘εκκλησία’ και ‘Ανά-
σταση’. 
Κάποια άρθρα του τόµου αποτελούν 
και τη µοναδική πηγή αναφοράς και 
πληροφόρησης που έχουµε στη διά-
θεση µας, όπως η συµβολή των ελ-
ληνικών στα αφρικάανς (τα αφρικά-
ανς είναι µία γλώσσα συγγενής της 
ολλανδικής που οµιλείται στη Νότια 
και Ν∆ Αφρική). ∆εν έχω υπόψη µου 
άλλη ανάλογη εργασία στην ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία.
Σε κάποιες περιπτώσεις (όπως στα 
Πολωνικά και τα Τούρκικα) συµπε-
ριλαµβάνονται περισσότερα από ένα 
άρθρα στον τόµο, για να αποδωθεί 
µία πιο σφαιρική αντίληψη του θέ-
µατος από πολλές και διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριµένα, συ-
ναντάµε τρία άρθρα για την επίδρα-
ση της ελληνικής στην τουρκική, το 
καθένα µε διαφορετικό περιεχόµενο 
και προσανατολισµό. Το πρώτο ανα-
φέρεται στις αλληλεπιδράσεις µετα-
ξύ των δύο γλωσσών στο χώρο της 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εδώ µας 
δίνεται µία αναλυτική εικόνα για τις 
τουρκικές σπουδές στην Ελλάδα και 
τις ελληνικές σπουδές στην Τουρ-
κία. Το δεύτερο άρθρο παρουσιάζει 
την επίδραση των ελληνικών στα 
τουρκικά µέσα σε ένα ευρύτερο ιστο-
ρικοκοινωνικό πλαίσιο. Τέλος, το 
τελευταίο άρθρο της ενότητας αυτής 
επικεντρώνεται στις πολυάριθµες ελ-
ληνικές λέξεις-δάνεια στην Τουρκική 
και είναι καθαρά γλωσσολογικό ως 
προς τον προσανατολισµό του. 
Ως τώρα µιλούσαµε κάπως γενικά 
και αόριστα για τη διαχρονική συµ-
βολή της ελληνικής σε άλλες γλώσ-
σες και πολιτισµούς,  χωρίς όµως να 
µπορούµε να αναφερθούµε σε πολύ 
συγκεκριµένα, απτά και αντιπροσω-
πευτικά παραδείγµατα από µία ευρεία 
γκάµα γλώσσων. Στην καλυτερη πε-
ρίπτωση θα έπρεπε να περιοριστού-
µε στην επίδραση της ελληνικής στην 
αγγλική, τη γαλλική, την ισπανική, 
καθώς και σε όσες άλλες γλώσσες 
υπάρχει σηµαντικό βιβλιογραφικό 
υλικό. Ο τόµος αυτός λοιπόν έρχεται 
να καλύψει αυτό το ερευνητικό κένο. 
Αξίζει να αναφερθούµε σε ορισµέ-
να χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 
στην ιαπωνική (και όχι µόνο στις 
περισσότερο οικείες µας Ευρωπαϊκές 
γλώσσες) συναντά κανείς λέξεις µε 


