<Μη λησµονάτε τη γλώσσα µας>

Άλλος ένας σηµαντικός λόγος (ο 4ος) για να το χρησιµοποιούµε:

Η ετυµολογία µάς βοηθάει µε 4 τρόπους.

<1>
Ετυµολογία σηµαίνει
γνώση της ιστορίας κάθε
λέξης. Και η ιστορία της
λέξης µάς οδηγεί στην
ιστορία του λαού µας και
ιδιαίτερα στην ιστορία
του πολιτισµού µας.

Για παράδειγµα η λέξη «αρµατολός» (< *αρµατολόγος ‘αυτός που συλλέγει άρµατα’), που έχει στο
θέµα της τη λέξη «άρµατα» (= όπλα), πάντα µας
φέρνει στον νου την ιστορία των αρµατολών και των
κλεφτών.
Επίσης η λέξη «Ολυµπιακός», που ετυµολογικώς συνδέεται µε την ονοµασία της αρχαίας περιοχής Ὀλυµπία
και τα Ὀλύµπια, µας πηγαίνει πίσω στους αγώνες που
γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια στην αρχαία Ελλάδα καθώς
και στην αναβίωσή τους στα νεότερα χρόνια.

// Η ετυµολογία µάς οδηγεί επίσης στην
κατανόηση της λέξης. Η ίδια η λέξη
ετυµολογία (από το ουδέτερο του επ. ἔτυµος
“αληθής”, που βγαίνει από το θέµα *ετεF“αληθινός, πραγµατικός”, πρβ. ρήµα ετ-άζω,
εξ-ετ-άζω, και από το θέµα λογ- του ρήµατος
λέγω), σηµαίνει “αυτό που µας περιγράφει
την αλήθεια της λέξης (δηλαδή πώς
δηµιουργήθηκε κάθε λέξη)”. //

<2>

<>

<ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ>
οντολογία

Η λέξη «οντολογία», που ήρθε στη γλώσσα µας µέσω του νεολατινικού ontologia (από
το θέµα οντ- της µετοχής ὤν , οὖσα, ὄν του ρήµατος εἰµί + το θέµα λογ- του ρήµατος
λέγω), σηµαίνει τον κλάδο της φιλοσοφίας που µιλάει για τα όντα, που ασχολείται µε το
τι σηµαίνει το ον, το είναι.
υπουργός

Άλλο ένα χαρακτηριστικό επίσης παράδειγµα είναι η ετυµολογία της λέξης «υπουργός»,
που παράγεται από την πρόθεση υπό και το θέµα εργ- της λέξης «έργο» (εργάζοµαι).
Υπουργός, λοιπόν, είναι αυτός που εργάζεται κάτω από την εντολή κάποιου, που εξυπηρετεί κάποιον, τον βοηθά. Υπουργοί στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι υπηρέτες. Έτσι ο
υπουργός µιας κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρέτης του λαού, για τα συµφέροντα του οποίου εργάζεται (κάτι που συχνά το ξεχνάνε οι πολιτικοί µας).

//
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Η ετυµολογία
<3> µάς//βοηθά
στην

ορθογραφία των
λέξεων καθώς
παρακολουθεί τη ρίζα των
λέξεων και τις µεταβολές
που υφίστανται. //

Μπορούµε π.χ. να θυµόµαστε να γράφουµε µε ι τις
λέξεις «εισιτήριο», «προσιτός» κτλ., αν ξέρουµε ότι
το ι προέρχεται από τη ρίζα «εἶ» του αρχαίου ρήµατος εἶµι (= έρχοµαι). Η ρίζα -εἶ- µετατρέπεται σε
-ι- µε αποβολή του ε. Έτσι έχουµε εισ-ι-τήριο, προσ-ι-τός. Παντού υπάρχει η σηµασία του έρχοµαι,
βαδίζω. Εισιτήριο είναι αυτό που µας επιτρέπει να
βαδίσουµε, να προχωρήσουµε µέσα και προσιτός
είναι αυτός που µας επιτρέπει να βαδίσουµε προς
αυτόν, να τον πλησιάσουµε.
Επίσης η επικρατέστερη ετυµολογία για το
«ισθµός» είναι ότι προέρχεται κι αυτό από το ρ. εἶ
µι. Και στη λέξη αυτή υπόκειται η σηµασία του
«έρχοµαι, βαδίζω», καθώς ισθµός είναι µια στενή
λωρίδα όπου κάποιος πατάει, περνάει, έρχεται για
να πάει από τη µια µεριά στην άλλη.

Αυτή η γνώση και ο συσχετισµός των λέξεων µας
διευκολύνει να θυµόµαστε την ορθογραφία τους,
αλλά και να κατανοήσουµε τη σηµασία τους.
Ακόµη ευκολότερα καταλαβαίνουµε τις συγγένειες των λέξεων, εάν γνωρίζουµε τις αλλαγές, µεταβολές που συχνά συµβαίνουν στα φωνήεντα µιας
ρίζας. Έτσι σε ένα θέµα συχνά το ε µετατρέπεται σε
ο, το ε σε η, το ει σε οι, το ει σε ι (µε αποβολή του
ε) και το ο σε ω.

Παραδείγµατα:
λέγω – λόγος
φιλέω-ῶ – φίληµα
αµείβω – αµοιβή
λείπω – λοιπός – υπόλοιπος – ελλιπής
τιµά-ω – τιµήσω
όνοµα – ανώνυµος
οµνύω – συνωµότης
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<4>

Η ετυµολογία µάς φανερώνει τη σχέση
πολλών ελληνικών λέξεων προς ξένες.
Στην ιστορία των λαών και των γλωσσών πολύ συχνά πραγµατοποιείται επαφή των γειτονικών λαών µεταξύ τους ή των
κατακτηµένων λαών µε τον κατακτητή τους, µε αποτέλεσµα
τη µεταξύ τους ανταλλαγή γλωσσικών στοιχείων. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα στην εποχή µας, όπου η παγκοσµιοποίηση και
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν φέρει πιο κοντά τους
λαούς τον έναν µε τον άλλον.
Έχουµε λοιπόν δάνεια στην ελληνική γλώσσα από άλλες
γλώσσες, και αντίστροφα, δάνεια της ελληνικής προς άλλες
γλώσσες (αυτό ιδιαίτερα σε µεγάλη έκταση ήδη από την
αρχαία εποχή).
∆είτε πώς µάς βοηθάει αυτή η γνώση.

Γνωρίζουµε καλύτερα την ιστορία µας.
∆ιαπιστώνοντας ότι η ελληνική γλώσσα έχει διατηρήσει πολλές τουρκικές λέξεις που αφορούν
ονοµασίες φαγητών, επαγγελµάτων, αντικειµένων και ενεργειών της καθηµερινότητας, καταλαβαίνει κανείς ότι από την επαφή µας µε τον τουρκικό λαό δανειστήκαµε κυρίως γλωσσικά
στοιχεία που αφορούν φαγητά ή άλλους τοµείς της πρακτικής ζωής. Σήµερα δανειζόµαστε
πολλές ξένες λέξεις (κυρίως αγγλικές) στους τοµείς της τεχνολογίας, των οικονοµικών, του
εµπορίου κτλ. Αυτό αποτυπώνει τη δυναµική των προηγµένων λαών στον τοµέα αυτό.

Κατανοούµε καλύτερα τις λέξεις που προέρχονται από
άλλες γλώσσες.
Η γνώση της ετυµολογίας των δανείων από ξένες γλώσσες µάς βοηθά να µάθουµε και την ξένη
λέξη (κατά την εκµάθηση των ξένων γλωσσών), αλλά και να συγκρατούµε καλύτερα τις ξένες
λέξεις. Εδώ πρέπει να πούµε ότι τα ξένα δάνεια δεν αφορούν µόνο ξένες λέξεις που ενσωµατώνονται στην ελληνική γλώσσα, όπως π.χ. στην περίπτωση των λέξεων κοµµουνισµός και καπιταλισµός. Υπάρχουν και περιπτώσεις ελληνικών λέξεων, λέξεων δηλαδή που σχηµατίζονται µε
ελληνικά συστατικά στοιχεία κατά το πρότυπο µιας ξένης λέξης (αυτά συνήθως λέγονται µεταφραστικά δάνεια). Π.χ. από το γαλλικό chemin de fer (chemin= δρόµος, de fer= του σιδήρου) δηµιουργήθηκε η ελληνική λέξη σιδηρόδροµος ή από το αγγλικό skyscraper η ελληνική
λέξη ουρανοξύστης (sky= ουρανός, scraper= ξυστήρι).

<>

Προσλαµβάνουµε, κατανοούµε και αποµνηµονεύουµε ευκολότερα τις ξένες λέξεις, όταν µαθαίνουµε ξένες γλώσσες.
Η διείσδυση της ελληνικής γλώσσας ήδη από την αρχαία εποχή φανερώνει τη δύναµη του
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Είµαστε λοιπόν σε θέση να παρακολουθήσουµε τις ελληνικές
λέξεις που ενσωµατώθηκαν σε ξένες γλώσσες. Αυτό µας βοηθάει ιδιαίτερα να µάθουµε και να
κατανοήσουµε ξένες λέξεις.

Παράδειγµα:
Το αρχαίο ελληνικό επίρρηµα τῆλε (= µακριά), που χρησιµοποιείται ευρύτατα ως
πρώτο συνθετικό σε ξένες λέξεις µε τη µορφή του tele- (television (= τηλεόραση). Αν
ρωτήσετε γιατί το η του τῆλε έγινε ε [e] στις ξένες γλώσσες, η απάντηση είναι ότι
στα αρχαία ελληνικά το η προφερόταν ως ε µακρό, άρα οι ξένες γλώσσες δεν
κάνουν τίποτε άλλο παρά να κρατούν την αρχαία προφορά του η. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η αγγλική λέξη telephone, “τηλέφωνο”, που δηµιουργήθηκε από τα
ελληνικά τλε + φωνή. Παρόµοια από τη ρίζα των λέξεων αρχή, αρχαίος, αρχαϊκός
έχουµε τα αγγλικά archaic “αρχαϊκός” και archaeology ή archeology (= αρχαιολογία). Και πάλι στο ερώτηµα γιατί στα παραπάνω παραδείγµατα το αρχαίο ελληνικό φ αποδόθηκε µε ph και το αρχαίο ελληνικό χ αποδόθηκε µε ch, η απάντηση
είναι ότι η αρχαία προφορά του φ ήταν η προφορά του π συνοδευόµενου από ένα
δασύ πνεύµα, ό,τι δηλαδή δηλώνει η γραφή ph, και η αρχαία προφορά του χ ήταν
ο φθόγγος κ συνοδευόµενος από ένα δασύ πνεύµα, ό,τι δηλαδή δηλώνει η γραφή
ch (kh). Όλες αυτές οι παρατηρήσεις βοηθούν στην κατανόηση, στην αποµνηµόνευση και στη σωστή ορθογραφία των λέξεων αυτών στις ξένες γλώσσες.
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