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H ελληνική γλώσσα 
των πέντε ηπείρων
«Κ αι οι νέες λέξεις και οι νεό-

κοπες θα είναι αξιόπιστες, 
αν ξεπηδούν από πηγή ελ-
ληνική, φειδωλά αλλαγµέ-

νες» έγραφε ο Οράτιος τον 1ο αι. π.Χ. 
«Οι ευρωπαϊκές µας γλώσσες είναι ένα 
είδος κρυπτοελληνικών» σηµειώνει 
σήµερα ο ελληνιστής γλωσσολόγος 
Φρανθίσκο Ρ. Αδράδος. Ακριβώς στην 
ελληνική γλώσσα και την πολυεπίπεδη 
επιρροή της στους λαούς κατά την ιστο-
ρική διαδροµή της έχει αφιερώσει δε-
καετίες ενδελεχούς έρευνας ο Γιώργος 
Καναράκης, καθηγητής Γλωσσολογίας 
στο πανεπιστήµιο Charles Sturt της 
Αυστραλίας και συγγραφέας περίπου 
20 βιβλίων.
Πρόσφατα, σε ηµερίδα που οργανώ-
θηκε για το έργο του από την Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Ελληνο-αυ-
στραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσµο Μελ-
βούρνης, το περιοδικό Νέα Αριάδνη 
και τον δήµο Πεντέλης, ξεδιπλώθηκαν 
οι καρποί της επίµονης πολυετούς προ-
σπάθειάς του, να αναδειχθεί η οικουµε-
νικότητα της γλώσσας µας, η διεθνικό-
τητά της. Ο κ. Καναράκης συγκέντρωσε 
σε έναν τόµο την παρουσία της Ελληνι-
κής σε συνολικά 30 γλώσσες, παρου-
σία η οποία περιγράφεται λεπτοµερώς 
από ειδικούς της κάθε χώρας. Από Ελ-
ληνες και ξένους γλωσσολόγους έχει 
χαρακτηριστεί µελέτη πρωτοποριακή, 
καθώς δεν έχει γίνει ως τώρα για κα-
µία άλλη γλώσσα του κόσµου. Επίσης, 
έπειτα από χρόνια ερευνών «από πόρτα 
σε πόρτα», ο κ. Καναράκης συγκέντρω-
σε και αποτύπωσε όλη την πολιτιστική 
παραγωγή των Ελλήνων της Αυστραλί-
ας, από τον 19ο αι. ακόµη.

Κυοφορούσε την ιδέα 40 χρόνια. Χρει-
άστηκε οκτώ χρόνια για να ολοκλη-
ρώσει την έρευνα και να συγγράψει 
τον τόµο «Η διαχρονική συµβολή της 
Ελληνικής σε άλλες γλώσσες» που κυ-
κλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις 
Παπαζήση, ανατυπώθηκε επαυξηµένη 
το 2015, και πρόσφατα κυκλοφόρη-
σε στα αγγλικά από τον αµερικανικό 
οίκο Peridot International Publications 
και το πανεπιστήµιο Charles Sturt, µε 
τον τίτλο «The Legacy of the Greek 
Language». «Στην ελληνική έκδοση πε-
ριλαµβάνονται 28 γλώσσες των πέντε 
ηπείρων -Λατινική, Ιταλική, Γαλλική, 
Ισπανική, Πορτογαλική, Ρουµανική, 
Αγγλική, Γερµανική, Ολλανδική, Αφρι-
κάανς, Σουηδική, ∆ανική, Ρωσική, 
Πολωνική, Βουλγαρική, Κροατική, Αλ-
βανική, Φινλανδική, Ουγγρική, Τουρ-
κική, Γεωργιανή, Εβραϊκή, Αραβική, 
Μαλτέζικη, Ταϊλανδική, Κινεζική, Κο-
ρεατική, Ιαπωνική- και συµµετέχουν 
32 µελετητές µε 34 µελέτες» λέει ο κ. 
Καναράκης. «Στην αγγλική έκδοση 
έχουν προστεθεί η κοπτική, η σουαχίλι 
και η νεότερη εβραϊκή, ενώ συµµετέ-
χουν 35 µελετητές µε 36 µελέτες. Η µε-

γαλύτερη δυσκολία ήταν να βρεθούν οι 
ειδικοί σε κάθε χώρα που είχαν µελε-
τήσει την παρουσία της ελληνικής στη 
µητρική τους γλώσσα, όπως ο ελληνι-
στής Χαµίσι Μπαµπούσα, καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο της Κένυα, του οποί-
ου µητρική γλώσσα είναι τα σουαχίλι• 
διότι δεν ήθελα να έχω µόνο Ελληνες 
µελετητές. Μου πήρε χρόνια ερευνών, 
ήταν το πιο δύσκολο έργο της ζωής 
µου» εξηγεί. «Επίσης γλωσσολόγοι µι-
λούν όχι µόνο για την άµεση επιρροή 
της Ελληνικής σε µια γλώσσα, αλλά 
και την έµµεση. Για παράδειγµα, ο ελ-
ληνικός πολιτισµός είχε άµεση επαφή 
µε τον ρωµαϊκό, αλλά όχι µε τον κορε-
ατικό ή τον ταϊλανδικό. Στις µακρινές 
αυτές χώρες τα ελληνικά έφτασαν µέσω 
των ιεραποστόλων, των εµπόρων, των 
περιηγητών. Μια άλλη δυσκολία ήταν 
οι αναφορές στη βιβλιογραφία π.χ. των 
βουλγαρικών ή των αραβικών πηγών. 
Εδωσα και την ελληνική µετάφραση 
από τα κυριλλικά, τα αραβικά κ.λπ., 
γιατί ήθελα να απευθυνθώ όχι µόνο σε 
ειδικούς αλλά και στον µέσο αναγνώ-
στη».
Ο Γιώργος Καναράκης ζει εδώ και 43 
χρόνια στην Αυστραλία. Σπούδασε 
ελληνική και αγγλική φιλολογία στο 
ΕΚΠΑ, έφυγε µε υποτροφία του Βρετα-
νικού Συµβουλίου στο Λονδίνο όπου 
ειδικεύτηκε στη διδακτική της αγγλικής 
σαν ξένη γλώσσα, µετά µε υποτροφία 
Fulbright σπούδασε εφαρµοσµένη 
γλωσσολογία στο Indiana Univercity 
των ΗΠΑ και στη συνέχεια έλαβε το 
διδακτορικό µου πάλι από το ΕΚΠΑ, 
όπου για 10 χρόνια περίπου διετέλε-
σε προϊστάµενος του αγγλικού τµήµα-
τος. Αυστραλός καθηγητής που ήταν 
περαστικός από την Αθηνά τον αναζή-
τησε και του πρότεινε να διδάξει στο 
Charles Sturt της Αυστραλίας. Σήµερα 
είναι εκεί οµότιµος καθηγητής, διδά-
σκει ακόµη ορισµένα εξάµηνα («είµα-
στε δάσκαλοι, θέλουµε από καιρό σε 
καιρό να επανέλθουµε στα θρανία και 
τους φοιτητές µας») και µένει στην Πα-
νεπιστηµιούπολη µε τη γυναίκα του, 
καθηγήτρια Ανθρωπολογίας. Εχει συγ-
γράψει σειρά µελετών για την παρου-
σία των Ελλήνων της Αυστραλίας και 
της Νέας Ζηλανδίας στα γράµµατα και 
τις τέχνες, όπως και για τον ελληνικό 
Τύπο, οι οποίες έχουν εκδοθεί στα ελ-
ληνικά και τα αγγλικά (το Greek Voices 
in Australia παρουσιάστηκε και βρα-
βεύτηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της αυστραλιανής ∆ιακοσιετηρίδας). 
«∆εν κάνω κριτική, αλλά δίνω µια πα-
νοραµική εικόνα της παρουσίας των 
Ελλήνων στα γράµµατα, και πηγαίνω 
πίσω, στις αρχές του 19ου αι., όταν οι 
Ελληνες παρήγαγαν προφορική ποί-
ηση, επηρεασµένη από τα ελληνικά 
δηµοτικά τραγούδια. Αναζήτησα τους 
συγγενείς τους, βρήκα εγγόνια τους, 
που µου απήγγειλαν τα ποιήµατα των 

παππούδων, τα ήξεραν απ’ έξω, κι εγώ 
έγραφα µε το µαγνητόφωνο... Βασικό 
θέµα η ξενιτιά, που µε τον καιρό άρχι-
σε να εκλείπει. Σήµερα οι Ελληνες της 
Αυστραλίας, που γράφουν στα ελληνι-
κά, µερικοί, η δεύτερη γενιά και στα 
αγγλικά, παράγουν µια λογοτεχνία που 
συναγωνίζεται την αυστραλιανή ή και 
την ευρωπαϊκή».
Και συνεχίζει την έρευνα. «Τα τελευ-
ταία έξι χρόνια έχω επικεντρωθεί στις 
επιρροές του ελληνισµού της Αυστρα-
λίας στους αυτόχθονες, τους Αβορίγι-
νες και το αντίστροφο, στο χώρο πάντα 
των γραµµάτων και των τεχνών, στην 
ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο, τη 
γλυπτική και τη ζωγραφική. Εχω πα-
ρουσιάσει ήδη ένα µέρος της δουλειάς, 
µε εικόνες κλπ., σε συνέδρια, έχω δη-
µοσιεύσει ένα άρθρο για τις αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ Ελλήνων και Αβορίγι-
νων σε τιµητικό τόµο για τον οµότιµο 
καθηγητή κ. Μηνά Αλεξιάδη και την 
ελληνική λαογραφία, που εξέδωσε το 
∆ηµοκρίτειο».
 
Για τους απόδηµους Ελληνες λέει: 
«Τρία σκοινιά κρατάνε ενωµένους τους 
Ελληνες, η γλώσσα, οι ιστορικές πα-
ραδόσεις, η ελληνο-ορθοδοξία. Τους 
δένουν σε σηµείο συγκινητικό. Ακούνε 
τον εθνικό ύµνο και κλαίνε» λέει συγκι-
νηµένος. «Αλλά έχουν ενσωµατωθεί, 
δεν είναι πλέον οι “γουόκ”, οι παλιοξέ-
νοι, είναι επιστήµονες, επιχειρηµατίες, 
συµβάλλουν στην πρόοδο της χώρας» 
καταλήγει ο κ. Καναράκης. Η κατάδυση 
στα βάθη της ψυχής του απόδηµου ελ-
ληνισµού συνεχίζεται.
Ο Γιώργος Καναράκης έχει συγγρά-
ψει πλήθος βιβλίων στους κλάδους 
της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
και γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας, 
της ιστοριογραφίας και του Τύπου του 
απόδηµου ελληνισµού, ενώ µελέτες 
του έχουν δηµοσιευθεί στα ελληνι-
κά, στα αγγλικά, σε Ελλάδα, Κύπρο, 
Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, Γερµανία, 
Πορτογαλία, Χιλή. Είναι µέλος πολλών 
ελλαδικών, αυστραλιανών και διεθνών 
εταιριών και επιτροπών. Εχει δηµοσι-
εύσει µονογραφίες, βιβλιοκρισίες, άρ-
θρα σε συλλογικούς τόµους, περιοδικά 
και εφηµερίδες, έχει λάβει περισσότε-
ρα από δέκα βραβεία και µετάλλια σε 

Ευρώπη, Ελλάδα και Αυστραλία. Επί-
σης ήταν εκείνος που κατήγγειλε, προ 
της Ολυµπιάδας του Σίδνεϋ (2000) 
στα αυστραλιανά και διεθνή ΜΜΕ, την 
επί χρόνια απεικόνιση της θεάς Νίκης 
µπροστά από το Κολοσσαίο της Ρώµης 
στη µία όψη του µεταλλίου των Ολυ-
µπιακών Αγώνων και συνέβαλε ώστε 
αυτό να αλλάξει και στην Ολυµπιάδα 
της Αθήνας (2004) να αντικατασταθεί 
µε το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σηµαντική εκδήλωση προς τιµή 
του Καθηγητή Γιώργου Καναράκη

Στο πρόσωπο του τιµήθηκε 
και η οµογένεια της Αυστραλίας

Για το πολύχρονο έργο του τιµήθη-
κε τον περασµένο µήνα ο Καθηγητής 
Γιώργος Καναράκης µε ειδική ηµερί-
δα που διοργανώθηκε στην Αθήνα και 
στην οποία µίλησαν, µεταξύ άλλων, 
για το έργο του µίλησαν οι Χριστόφο-
ρος Χαραλαµπάκης, οµότιµος καθηγη-
τής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Βασιλι-
κή Χρυσανθοπούλου, Επ. Καθηγήτρια 
Κοινωνικής Λαογραφίας ΕΚΠΑ, Μίµης 
Σοφοκλέους, διευθυντής του Παττίχει-
ου ∆ηµοτικού Μουσείου του Ιστορικού 
Αρχείου Λεµεσού. Μηνύµατα έστειλαν 
οι Κάθυ Αλεξοπούλου και Γιάννης Γε-
ωργίου από τον Ελληνο-αυστραλιανό 
Πολιτιστικό Σύνδεσµο Μελβούρνης, οι 
Γεράσιµος Κλωνής και Νίκος Πιπέρης 
από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Λογοτε-
χνών και Συγγραφέων Αυστραλίας,  ο 
Βασίλης Αδραχτάς από το Κέντρο ΑΧΕ-
ΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας στην Αυστρα-
λία, ο καθηγητής Γιώργος Φραζής από 
τον πανεπιστήµιο Charles Darwin της 
Αυστραλίας, ενώ ποιήµατα για τον τι-
µώµενο καθηγητή έστειλαν οι Γρηγό-
ρης Χρονόπουλος από την Αυστραλία 
και Αντώνης Βαζιντάρης από τον Κανα-
δά. Την εκδήλωση ακολούθησαν πλή-
θος ρεπορτάζ στον ελληνικό τύπο µε 
κυριότερο εκείνο της έγκριτης εφηµερί-
δας «Καθηµερινή» το οποίο µαζί µε τα 
σηµαντικότερα σηµεία από τις οµιλίες 
των συµµετεχόντων θα δηµοσιεύσουµε 
στην έκδοση της επόµενης Τετάρτης.

Η απονομή του βραβείου (αγαλματίδιο από πεντελικό μάρμαρο) από τον γλύπτη 
κ. Γεώργιο Καλακαλλά




