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πρώτο συνθετικό το µόνο- και το 
παρά- (προσαρµοσµένες βέβαια 
στην προφορά της γλώσσας): 
monogurafu  ‘µονογραφή’
monoguramu ‘µονόγραµµα’

parameta    ‘παράµετρος’
paraboriku  ‘παραβολικός’

Είναι εντυπωσιακό το ότι-αν και 
η ιαπωνική είναι µία πολύ µα-
κρινή µας γλώσσα ιστορικά και 
γεωγραφικά-η ελληνική προέ-
λευση των λέξεων αυτών είναι 
εύκολα αναγνωρίσιµη. 

Οι διαγλωσσικές επιδράσεις στα 
µαλτέζικα παρουσιάζουν επίσης 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 
πολυπλοκότητάς τους. Η γλώσ-
σα αυτή δέχτηκε επιρροές από 
τα αραβικά, αλλά και από τη σι-
κελιανή διάλεκτο και τις ελληνι-
κές  διαλέκτους της Κάτω Ιταλίας, 
γνωστές και ως Γκρίκο.  
Η λέξη ‘gidi’ είναι µία πολύ κοι-
νή λέξη στα Μαλτέζικα που ση-
µαίνει ‘κατσίκι’. Προέρχεται από 
τo αραβικό ğady. ∆εν µπορούµε 
όµως να αγνοήσουµε και µία 
άλλη πιθανή  προέλευση, το να 
είναι δηλαδή ελληνικό δάνειο 
και να προέρχεται από την λέξη 
‘γίδι’ που ανάγεται στην αρχαία 
ελληνική λέξη ‘αἶγα’. 
Η λέξη ‘disklu’ σηµαίνει ‘άτα-
κτος, άνθρωπος απερίσκεπτης 
συνήθειας, ανήθικος’.  Συνδέ-
εται µε την αντίστοιχη λέξη στη 
σικελιανή διάλεκτο, αν και έχει 
διαφορετική σηµασία από αυτή 
(διαφέρει δηλ. σηµασιολογικά). 
Και οι δύο λέξεις προέρχονται 
από την ελληνική λέξη ‘δύσκο-
λος’. Οι δύο αυτές ιστορικές 
διαδροµές µας δείχνουν πολύ 
παραστατικά το ταξίδι των λέξε-
ων στο χρόνο. Οµολογουµένως, 
η ετυµολογική ιστορία τους δεν 
είναι πάντοτε τόσο εµφανής. ∆ι-
αρκώς αναφερόµαστε σε ιταλικές 
και τούρκικες λέξεις που ήρθαν 
στα ελληνικά ως ξένα δάνεια 
για να διαπιστώσουµε τελικά µε 
προσεκτικότερη ανάλυση, ότι 
πρόκειται για λέξεις που έχουµε 
‘δανείσει’ προγενέστερα και µετά 
επέστρεψαν σε µας µε παραλ-
λαγµένη µορφή ή και σηµασία 
(τα γνωστά και ως ‘αντιδάνεια’). 
Ενδεικτικά, η λέξη ‘φουντούκι’ 
θεωρείται γενικότερα τουρκικό 
δάνειο (µε αρχική προέλευση τα 
αραβικά), ανάγεται όµως στο αρ-
χαίο ελληνικό ‘ποντικόν’ κάρυον 
(‘ποντικόν’ δηλαδή από τον Πό-
ντο; στα νέα Ελληνικά θα λέγαµε 
‘καρύδι από τον Πόντο’).
Όπως είναι ήδη προφανές, η 
ερευνητική αυτή εργασία µπο-
ρεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρό-
πως: να αποτελέσει το έναυσµα 
για επιστηµονικές συζητήσεις 
και να προάγει περαιτέρω την 
έρευνα στον τοµέα αυτό; µπορεί 

ακόµη να συµβάλλει ουσιαστικά 
στον καλύτερο σχεδιασµό και 
την οργάνωση της διδασκαλίας 
της Ελληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας: µέσα σ’αυτά τα 
πλαίσια, το ελληνικό υπόστρω-
µα των µητρικών γλωσσών των 
µαθητών µπορεί να λειτουργήσει 
ως κοινό σηµείο αναφοράς κατά 
τη διδασκαλία.  Μας δίνει τέλος 
µία πιο εµπεριστατωµένη εικόνα 
για το θέµα των διαγλωσσικών 
και διαπολιτισµικών επαφών, οι 
οποίες και κατέχουν πρωτεύοντα 
ρόλο στην παγκόσµια κοινότητα 
που ζούµε σήµερα, όντας πολυ-
εθνική/πολυγλωσσική και πολυ-
πολιτισµική. 
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι το έργο 
αυτό αποτελεί µία ακόµη επι-
στηµονική απάντηση σε θέσεις 
αµφίβολης επιστηµονικής εγκυ-
ρότητας για τη γλώσσα (το ελλη-
νικό διαδίκτυο βρίθει από τέτοια 
ψευδοεπιστηµονικά άρθρα που 
αναρτώνται κατα κόρον σε διά-
φορα ψηφιακά ηµερολόγια-τα 
γνωστά µπλογκ-και σε διάφορες 
ιστοσελίδες). 
Να αναφέρω µερικά χαρακτηρι-
στικά παραδείγµατα από τίτλους 
αρθρών:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΑΡ-
ΧΑΙΟΤΕΡΗ – ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ 
ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΛΩΣ-
ΣΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΟ-
ΦΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ-
ΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Βλέπουµε ότι οι συγγραφείς των 
άρθρων αυτών (οι οποίοι δεν 
είναι καν εξειδικευµένοι επιστή-
µονες στη Γλωσσολογία) κατα-
φεύγουν σε ανυπόστατους ισχυ-
ρισµούς για την «πρωτογένεια»  
και τη µοναδικότητα της ελληνι-
κής, όπως ότι η ελληνική είναι 
η πρώτη γλώσσα, η µητέρα όλων 
των γλωσσών και η πλουσιότερη 
γλώσσα του κόσµου. Μέσα από 
τέτοιους γλωσσικούς µύθους 
όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος µίας 
πολύ επικίνδυνης λογικής που 
υποστηρίζει την πολιτισµική (και 
µετά κατ’επέκταση τη βιολογι-
κή) ανωτερότητα της ελληνικής 
φυλής και του έθνους.  Αυτές οι 
τοποθετήσεις βασιζόµενες σε σα-
θρά επιχειρήµατα στη συνέχεια 
αναπαράγονται από επικίνδυ-
νες ακροδεξιές οµάδες για την 
προώθηση της ατζέντας τους, η 
οποία συντηρεί και ενισχύει τον 
ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία. 
Εκεί ακριβώς η επισταµένη επι-
στηµονική εργασία, όπως αυτή 
του κυρίου Καναράκη και των 
συνεργατών του, µπορεί να λει-
τουργήσει ως ανάχωµα στην ανε-
ξέλεγκτη παραφιλολογία. 
Σας ευχαριστώ!
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