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Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου ποια είναι η πιο όμορφη γλώσσα
από όλες; Δεν υπάρχει εύκολος
τρόπος να απαντήσετε σε αυτήν
την ερώτηση και ο καθένας έχει
τις αγαπημένες του. Ωστόσο, σε
διαγωνισμό ομορφιάς γλώσσας
το 1934 στο Παρίσι, η Ουκρανική
πήρε την τρίτη θέση αμέσως μετά
τα Γαλλικά και τα Περσικά. Δεν
γνωρίζω κανέναν πιο πρόσφατο
διαγωνισμό ομορφιάς γλώσσας!

Μέχρι πρόσφατα η Ρομανική
μεταβιβαζόταν αποκλειστικά στην
επόμενη γενιά προφορικά, οπότε δεν
υπάρχει γενικά αποδεκτό γραπτό
πρότυπο. Οι ελάχιστες παραλλαγές
Ρομά γράφονται με αλφάβητα που
συχνά βασίζονται στην κυρίαρχη
γλώσσα της περιοχής όπου ζει μια
ομάδα Ρομά. Ωστόσο, σήμερα
μπορείτε να διαβάσετε πολιτικά
κείμενα, εφημερίδες και ακόμη και
Σαίξπηρ στα Ρομανικά!

Η φράση “Der er ingen ko på isen”
είναι Δανική για το “Δεν υπάρχει
αγελάδα στον πάγο” αλλά η
πραγματική της σημασία είναι
“Δεν υπάρχει πρόβλημα”. Έτσι, εάν
δεν βλέπετε αγελάδες στον πάγο,
όλα πρέπει να είναι καλά. Όπως
πιθανότατα έχετε παρατηρήσει,
σε πολλές γλώσσες αρέσει να
χρησιμοποιούν ζώα σε ιδιώματα!

Η Ιρλανδική δεν έχει λέξεις για “ναι”
ή “όχι”. Για να απαντήσετε στην
ερώτηση χρησιμοποιείτε μορφές
ρήματος. Η απάντηση λοιπόν στο
«Πούλησαν το σπίτι;» θα ήταν
“πούλησαν” ή “(δεν) πούλησαν”.
Ή στα Ιρλανδικά: “Ar dhíol siad an
teach? Dhíol. Níor dhíol.” Παρόλο
που τα Ιρλανδικά δεν έχουν λέξεις
για “ναι” και “όχι”, έχουν πολλές
μοναδικές λέξεις, όπως και η
γλώσσα στην επόμενη σελίδα ...

Τα Φριζικά είναι ίσως η πιο
παρόμοια ζωντανή γλώσσα με τα
Αγγλικά. “De sinne is waarm en it
ljocht fan de sinneskyn fielt noflikmeidesêftewyn.” Το κατάλαβες;
Δείτε την Αγγλική έκδοση: “The
sun is warm and the light from the
sun-shining feels good with the
soft wind.” (Ο ήλιος είναι ζεστός και
το φως από τον ήλιο που λάμπει
είναι ωραίο με τον απαλό άνεμο).

Η λέξη «αλφάβητο» προέρχεται
από τα δύο πρώτα γράμματα του
Ελληνικού αλφαβήτου. Γράφουμε
σήμερα από αριστερά προς δεξιά,
ακριβώς όπως και άλλες Ευρωπαϊκές
γλώσσες, αλλά όπως ίσως γνωρίζετε,
αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Στην
αρχή, μπορούσαμε να γράφουμε από
δεξιά προς αριστερά, ακόμη και με
εναλλασσόμενες κατευθύνσεις σε
κάθε γραμμή. Στην επόμενη σελίδα,
θα σας δείξω μια αστεία συνήθεια των
γειτόνων των Ελλήνων ...

Υπάρχει μια έκφραση στα Ισπανικά “el
mundo es un pañuelo!” (ο κόσμος είναι
μαντήλι) που δείχνει την έκπληξή μας
όταν συναντάμε κάποιον απρόσμενα
κάπου, δείχνοντας έτσι ότι ο κόσμος
είναι πολύ μικρότερος από ότι
πιστεύαμε. Εξάλλου δεν είναι αυτός ο
σκοπός της εκμάθησης γλωσσών και
της γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς;
Τα Ισπανικά είναι πραγματικά μια
παγκόσμια γλώσσα με 20 χώρες να τα
έχουν ως επίσημη γλώσσα - ¡Olé!

Οι Ολλανδοί έχουν μια πολύ ιδιαίτερη
λέξη: “gezellig”. Είναι από τις πιο
χρησιμοποιούμενες και ανάλογα
με το συγκείμενο μεταφράζεται ως
αίσθηση άνεσης, διασκέδασης ή
ωραίας ατμόσφαιρας. Μπορεί επίσης
να υποδηλώνει την αίσθηση του
ανήκειν, του χρόνου που περνάτε
με αγαπημένα πρόσωπα ή που
βλέπετε έναν φίλο μετά από καιρό.
Για παράδειγμα: «περάσαμε gezellige βραδιά, , παίζοντας παιχνίδια και
διασκεδάζοντας ...».

Η Φινλανδική είναι μία από τις λίγες
εθνικές γλώσσες στην Ευρώπη που
δεν είναι ινδοευρωπαϊκή. Ανήκει
σε οικογένεια μαζί με τα Εσθονικά
και τα Ουγγρικά. Υπάρχουν πολλά
πράγματα που μπορείτε να πείτε
στα φινλανδικά με μία μόνο λέξη.
Έτσι, το istun θα ήταν “κάθομαι”,
istahtaisin “θα καθόμουν για λίγο”,
istahdan “θα κάτσω για λίγο” και
istahtaisinkohan “αναρωτιέμαι αν
πρέπει να καθίσω για λίγο”.

Τα
Λουξεμβουργιανά
έλαβαν
τη γραπτή τους μορφή μάλλον
πρόσφατα.
Παραδοσιακά,
τα
Λουξεμβουργιανά σπάνια γράφονταν,
οπότε δεν υπήρχαν επίσημοι κανόνες
ορθογραφίας και γραμματικής μέχρι
να θεσπιστούν από την κυβέρνηση
πριν από περίπου 40 χρόνια, το
1984. Και τι γίνεται με τις νοηματικές
γλώσσες, μπορείτε να τις γράψετε;
Γυρίστε στην επόμενη σελίδα για να
μάθετε.

Στα Καταλανικά, αν θέλετε να
πείτε ότι μόνο λίγοι φίλοι ήρθαν
στο πάρτι γενεθλίων σας (κάτι
που ελπίζουμε να μην σας συμβεί
ποτέ!) θα μπορούσατε να πείτε
απλά “quatre gats” ή «τέσσερις
γάτες» και όλα θα ήταν σαφή.
Έτσι, πριν διαμαρτυρηθείτε για το
ανιαρό πάρτι σας, μην ξεχάσετε να
πείτε “Gràcies!” (ευχαριστώ) στις
τέσσερις γάτες που εμφανίστηκαν!
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Γεια! Με λένε Λάρα! Ελάτε μαζί
μου σε αυτό το συναρπαστικό
ταξίδι στις όμορφες γλώσσες
της Ευρώπης ... Θα ξεκινήσουμε
αυτό το ταξίδι στο “krasavik” ...
Περιμένετε. Πού; Το “Krasavik”
(Απρίλιος) είναι ο πιο όμορφος
μήνας στη Λευκορωσία και
γι’αυτό οι Λευκορώσοι τον έχουν
κυριολεκτικά ονομάσει “όμορφο”.
Και ποιος δεν αγαπά την άνοιξη;

Η Εσθονική λατρεύει τα φωνήεντα! Ο
ρόλος των φωνηέντων στα Εσθονικά
είναι από τους μεγαλύτερους σε
οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή γλώσσα
και υπάρχουν πολλές λέξεις όπως
“Jäääär” (η άκρη του πάγου), “Töööö” (νύχτα εργασίας) ή “Õueaiaääre”
(η άκρη ενός φράχτη γύρω από μια
αυλή)! Τώρα επιτρέψτε μου να σας
δείξω μια γλώσσα που μπορεί να
συνθέσει μια ολόκληρη πρόταση που
περιέχει μόνο φωνήεντα ...

Όταν οι Αλβανοί κουνάνε το κεφάλι
τους από τη μία πλευρά στην άλλη,
δεν σημαίνει «όχι», αλλά το αντίθετο
«σωστά, συμφωνώ, ακούω». Αντίθετα,
κουνώντας το κεφάλι προς τα κάτω δεν
σημαίνει «ναι». Σημαίνει “συγγνώμη,
φοβάμαι πως όχι” και φαίνεται να
συνοδεύει άσχημα νέα. Έτσι, να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κουνάτε
το κεφάλι σας στην Αλβανία - ίσως να
έχετε μόλις συμφωνήσει σε κάτι που
δεν θέλατε!

Στη χώρα της πίτσας, των
ζυμαρικών και του τυριού, δεν
αποτελεί έκπληξη όταν κάποιος
παίρνει «αμπιόκο». Δεν υπάρχει
ακριβές ισοδύναμο στα Eλληνικά,
αλλά το abbiocco αναφέρεται
σε ένα συναίσθημα που νιώθετε
μετά την κατανάλωση μεγάλης
ποσότητας φαγητού. Γυρίστε
στην επόμενη σελίδα για να
ανακαλύψετε μια άλλη μοναδική
λέξη που σχετίζεται με το φαγητό ...

Εάν δεν σας αρέσουν τα φωνήεντα, τα
Τσέχικα μπορεί να είναι η γλώσσα για
εσάς! Η Τσεχική αγαπά τα σύμφωνα.
Πολλές λέξεις αποτελούνται μόνο από
σύμφωνα όπως “krk” (λαιμός), “prst”
(δάχτυλο) ή “smrk” (πεύκο). Δοκιμάστε
αυτό το στριφογύρισμα της γλώσσας
“Chrt pln skvrn zdrhl z Brd”. Σημαίνει
“Ένα λαγωνικό γεμάτο κηλίδες που
ξέφυγε από το Brdy (βουνά)”. Την
αγάπη για σύμφωνα μοιράζεται και
ένας γείτονας - μαντέψετε ποιος!

Υπάρχουν μεταξύ 60 και 100
λέξεων που αναφέρονται σε
διαφορετικά είδη βροχής στη
Γαλικιανή. Αν έχετε πάει στη Γαλικία,
θα ξέρετε γιατί! Για παράδειγμα,
το “babuña” αναφέρεται σε μια
βροχή που ακούγεται σαν μικρό
μωρό, “torbón” σε μια βροχή με
βροντές και αστραπές και “ballón”
σε μια δυνατή αλλά σύντομη βροχή
που διαρκεί αρκετές ημέρες ...

Οι Λετονοί λατρεύουν να τραγουδούν!
Τα “dainas” είναι Λετονικά λαϊκά
τραγούδια
που
αιχμαλωτίζουν
την αρχαία Λετονική σοφία.
Δημιουργήθηκαν πέρα από χίλια
χρόνια πριν, και ήταν μέρος των
εορτασμών (όπως η ετήσια γιορτή
του καλοκαιριού στην κύρια εικόνα),
της καθημερινής εργασίας, των
προβληματισμών για τη ζωή που
διατηρούνται σε προφορική μορφή.
Υπάρχουν περισσότερα από 1,2
εκατομμύρια “dainas” συνολικά!

Η Διεθνής Νοηματική γλώσσα
χρησιμοποιείται
συχνά
μεταξύ
χρηστών της νοηματικής γλώσσας
από διαφορετικές χώρες, που
δεν έχουν κοινή γλώσσα - όπως
υποδηλώνει το όνομα είναι μια διεθνής
γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί με
διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα,
ορισμένα σύμβολα χρησιμοποιούνται
για να περιγράψουν τη χειρονομία και
την κίνηση του σημείου καθώς και
τις εκφράσεις του προσώπου. Αφού
μιλήσαμε τόσο πολύ για αλφάβητα ...

Γνωρίζατε ότι τα Γαλλικά έχουν
διαφορετικό τρόπο μέτρησης
μεταξύ 70 και 99; Έτσι, για τον
αριθμό 75 λέτε κυριολεκτικά
“60 συν 15”. Επιπλέον, για τον
αριθμό 80 λέτε “4 φορές 20”! 96
επομένως είναι “4 φορές 20 συν
16”. Οι γαλλόφωνοι πρέπει να είναι
καλοί μαθηματικοί! Τα Γαλλικά
θεωρούνται επίσης ως μία από τις
πιο όμορφες γλώσσες, μαζί με…
θέλετε να μαντέψετε;

Η Μαλτέζικη είναι η μικρότερη
επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε ομιλητές.
Ακούγεται παρόμοια με τη Φοινικική
που την μιλούσαν σε περιοχές γύρω
από την αρχαία Μεσόγειο 3000
χρόνια πριν. Η Μαλτέζικη είναι η
μόνη γλώσσα στην Ευρώπη της
οικογένειας των Αφρο-Ασιατικών
γλωσσών και επίσης η μόνη αυτής
της οικογένειας που χρησιμοποιεί
το Λατινικό αλφάβητο. Γυρίστε στην
επόμενη σελίδα και θα σας δείξω μια
μάλλον απομονωμένη γλώσσα ...

Η Λιθουανική γλώσσα είναι μία
από τις παλαιότερες γλώσσες
στον κόσμο και έχει ακόμη και
λέξεις παρόμοιες με τα αρχαία
Σανσκριτικά, όπως “vyras”
(άνθρωπος), “šuo” (σκύλος),
“avis” (πρόβατο). Σημαίνει
ότι οι Λιθουανοί μπορούν να
αναγνωρίσουν κάποιες λέξεις
ακούγοντας αυτήν την Ινδική
γλώσσα. Αρχίζω να πεινάω,
επιτρέψτε μου να πάρω κάτι για
φάω...

Η Σουηδική έχει εφεύρει μια
τέλεια λέξη για να εκφράζει την
ισορροπία και να λέει “όχι πολύ
λίγο, όχι πολύ ... αλλά ακριβώς τη
σωστή ποσότητα” ή στα Σουηδικά
“lagom”. Έτσι στα Σουηδικά
μπορείτε όμορφα να πείτε ότι μόλις
φάγατε lagom! Μιλήσαμε πολύ για
μοναδικές λέξεις, οπότε ας ρίξουμε
μια ματιά και σε μερικές μοναδικές
εκφράσεις ...
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Η Σερβική είναι μία από τις
λίγες Ευρωπαϊκές γλώσσες που
χρησιμοποιεί τόσο Κυριλλικό όσο
και Λατινικό αλφάβητο. Οι ομιλητές
της Σερβικής γλώσσας μπορούν να
χρησιμοποιήσουν εξίσου καλά και τα
δύο. Μεταξύ των σλαβικών γλωσσών,
η Σερβική γλώσσα χρησιμοποιεί
ένα από τα συντομότερα κυριλλικά
αλφάβητα: περιέχει 30 γράμματα.
Μιλώντας για αλφάβητα ... Επιτρέψτε
μου να σας δείξω μια γλώσσα με ένα
πολύ ιδιαίτερο αλφάβητο ...

Τα Νορβηγικά έχουν πολλές λέξεις
που έχουν «γιγαντιαία» επιρροή
σε άλλες πιο ευρέως ομιλούμενες
γλώσσες. Ποιος δεν έχει ακούσει για
τα “τρολ”; Αν τα τρολ (γίγαντες) είναι
λίγο τρομακτικά για εσάς (και για
μένα!), τότε αντί για αυτά σκεφτείτε
τα όμορφα νορβηγικά “φιόρδ” και
αν αυτά σας ανοίγουν την όρεξη
για ταξίδια μην ξεχάσετε τη αγγλική
λέξη “egg” (αυγό) που είναι επίσης
Νορβηγικής προέλευσης.

Η Αζερική χρησιμοποιεί επίσης το “o”
για αυτόν, αυτήν και αυτό. Άλλο κοινό
μεταξύ Τούρκων και Αζέρων, είναι
ότι λέξεις όπως “με” ή “για” έρχονται
μετά από το ουσιαστικό: έτσι, “με
τη μητέρα μου” θα ήταν “anam
ilə” δηλαδή “μητέρα η μου με”. Ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι
όταν η Αζερική γράφεται με λατινικά
ή κυριλλικά γράμματα, γράφεται από
αριστερά προς δεξιά, ενώ με αραβική
γραφή, γράφεται δεξιά-αριστερά.

Έχουμε την τάση να εκφράζουμε τις
αντιδράσεις μας με σύντομες φράσεις
ή λέξεις που δεν έχουν ιδιαίτερο
νόημα. Οι Μακεδόνες έχουν έναν
καλό τρόπο να το κάνουν αυτό - με
το “Lele”! “Lele” μπορεί να σημαίνει
“Ω Θεέ μου!” ή “Ουάου!” και μπορείτε
να προσθέσετε όσα “lele” θέλετε. Θα
μπορούσατε λοιπόν να πείτε “Le le le
le! Τι όμορφο σκυλί!”. Γυρίστε στην
επόμενη σελίδα για να ανακαλύψετε
μια γλώσσα χωρίς “ναι” ή “όχι” ...

Γενικά οι γλώσσες ανήκουν σε
οικογένειες γλωσσών και μοιράζονται
πολλά χαρακτηριστικά με άλλες, αλλά
τα Βασκικά είναι σχεδόν μοναχοπαίδι
... Πιστεύεται ότι είναι μία από τις
παλαιότερες Ευρωπαϊκές γλώσσες
και η προέλευσή τους παραμένει
ένα μυστήριο. Έτσι, εάν θέλετε να
εγγραφείτε σε έναν αποκλειστικό
σύλλογο και να γίνετε «euskalduna»
(ένας ομιλητής Βασκικών) δοκιμάστε
αυτήν τη γλώσσα!

Η Βόρεια Σάμι είναι μία από τις
γλώσσες των Σάμι και ομιλείται
στις χώρες της βόρειας Ευρώπης.
Επομένως, δεν είναι περίεργο που
έχει πολλές λέξεις για να περιγράψει
διαφορετικούς τύπους χιονιού και
πάγου. Για παράδειγμα, το “čahki”
είναι μια σκληρή χιονόμπαλα που
ρίχνεται σε σοβαρούς αγώνες
χιονόμπαλας, το “vahca” είναι το
νέο ή χαλαρό χιόνι και το “soavli”
είναι το βρώμικο χιόνι.

Η Ρουμάνικη γλώσσα λατρεύει
επίσης τα φωνήεντα. Ο Ρουμάνος
μπορεί ακόμη και να συντάξει
μια ουσιαστική πρόταση που
αποτελείται μόνο από φωνήεντα:
“Oaia aia e a ei, eu i-o iau” σημαίνει
“Αυτό το πρόβατο είναι δικό της,
το παίρνω”.Υπάρχουν επίσης
μερικές γλώσσες που φαίνεται
να προσπαθούν να αποφύγουν
εντελώς τα φωνήεντα ...

Η Γερμανική είναι μία από τις
γλώσσες με τις μεγαλύτερες λέξεις.
Για να περιγράψετε πράγματα απλά
συνδυάζετε διαφορετικές λέξεις ώστε
να γίνουν νέες. Έτσι, η λέξη για έναν
προκριματικό αγώνα παγκοσμίου
κυπέλλου ποδοσφαίρου θα ήταν
“Fußballweltmeisterschaftsqualifikationsspiel”. Κάποιες ίσως είναι λίγο
μπερδεμένες αν δεν γνωρίζετε ποιες
λέξεις συνδυάστηκαν όπως “Urinsekten”, αλλά θα σας αφήσω να το
επεξεργαστείτε!

Η Ρωσική γλώσσα έχει μια μοναδική
λέξη που περιγράφει ένα στρώμα
πάγου, το οποίο κατακάθεται,
μετά την άνοδο της θερμοκρασίας
λιώνει, και στη συνέχεια παγώνει
ξανά: Гололедица (gololedica), που
μεταφράζει κατά προσέγγιση ένα
γυμνό φύλλο πάγου. Και γνωρίζατε ότι
υπάρχουν δύο φορές περισσότεροι
άνθρωποι με μητρική γλώσσα τα
Ρωσικά από ότι τα Αγγλικά στην
Ευρώπη;

Τα 2 άτομα είναι πολύ ξεχωριστά στη
Σλοβενία! Όχι μόνο έχετε ενικό αριθμό
(για 1 άτομο) και πληθυντικό (για
πολλούς ανθρώπους), αλλά και τύπο
για ακριβώς 2 άτομα! Έτσι, για να πείτε
“εγώ και εσύ” θα πείτε “midva” (εμείς
δύο αρσενικά ή ένα αρσενικό και ένα
θηλυκό), ή “midve/medve” (εμείς δύο
θηλυκά). Μιλώντας για αριθμούς ...
στη συνέχεια θα σας δείξω μια γλώσσα
με ενδιαφέρον σύστημα μέτρησης ...

Οι Βούλγαροι επίσης κουνάνε προς
τα κάτω το κεφάλι για το «όχι»
και κουνάνε το κεφάλι τους δεξιά
αριστερά για το «ναι». Ένα άλλο
ασυνήθιστο χαρακτηριστικό της
Βουλγαρικής είναι ότι είναι μία από
τις λίγες Σλαβικές γλώσσες χωρίς
πτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο
εύκολο να τη μάθεις από την Τσεχική
που έχει 7 πτώσεις! Η Βουλγαρική
μοιράζεται αυτό το χαρακτηριστικό
μόνο με τη Μακεδονική.

Η Βοσνική μοιάζει πολύ με την
Κροατική και τη Σερβική, αλλά
μπορείτε να πείτε ότι έχει ισχυρή
σχέση με την Τουρκική: για περίπου
400 χρόνια η Βοσνία ήταν μέρος
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ως εκ τούτου υιοθέτησε πολλές
δανεικές λέξεις από την Τουρκική
όπως “minđuše” (σκουλαρίκια),
“bujrum” (προχωρήστε, κάντε το)
ή “avlija” (εσωτερική αυλή).
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Ναι, και στα Σλοβακικά αρέσουν
τα σύμφωνα! Πολλές Σλοβακικές
λέξεις σχηματίζονται εξ ολοκλήρου
ή κυρίως από σύμφωνα, όπως οι
λέξεις vŕb (ιτιά), vtvrť (τέταρτο)
ή smrť (θάνατος). Η Σλοβακική
θεωρείται επίσης η γλώσσα που
είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν
οι ομιλητές άλλων Σλαβικών
γλωσσών. Γυρίστε στην επόμενη
σελίδα για να ανακαλύψετε μια
μάλλον οικονομική γλώσσα ...

Η Ισλανδία δεν έχει κοντινές
γειτονικές χώρες και η γλώσσα που
έφεραν οι Βίκινγκς τον 9ο και 10ο
αιώνα δεν έχει αλλάξει τόσο όσο
θα μπορούσατε να φανταστείτε
μέσα στους αιώνες. Τα Ισλανδικά
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ξένες
λέξεις και προτιμούν να σχηματίζουν
νέες λέξεις από αρχαίες Βίκινγκ λέξεις.
Έτσι, η λέξη για τον υπολογιστή
“tölva” σχηματίζεται από τις παλιές
λέξεις “tala” (αριθμός) και “völva”
(προφήτισσα).

Τα
Πολωνικά
έχουν
πολλά
διασκεδαστικά
ιδιώματα.
Για
παράδειγμα, αν πείτε στα Πολωνικά
“Nie mój cyrk, nie moje małpy” θα
σημαίνει κυριολεκτικά “Όχι το τσίρκο
μου, όχι οι πίθηκοι μου”, ωστόσο, η
φράση δεν έχει καμία σχέση με τους
πιθήκους αλλά σημαίνει “Δεν είναι
δικό μου πρόβλημα”, Υπάρχει μια άλλη
γλώσσα που έχει έναν διασκεδαστικό
τρόπο να πει κάτι παρόμοιο ...

Μαζί με τα Σερβικά και τα
Βοσνιακά, η Κροατική είναι μία
από τις Νοτιο Σλαβικές γλώσσες
που έχουν πολλά κοινά. Αυτές οι
γλώσσες είναι τόσο παρόμοιες
που οι ομιλητές τους μπορούν
εύκολα να καταλάβουν ο ένας τον
άλλον. Οι πιο σύντομες Κροατικές
λέξεις αποτελούνται από ένα μόνο
γράμμα - “a” (but, and), “o” (about),
“u” (in), “i” (and), “s” (with, from) ή
“k” (to).

Η Ουγγρική είναι μία από τις πιο
δύσκολες γλώσσες για εκμάθηση
λόγω των 26 γραμματικών
πτώσεων και των πολυάριθμων
περίπλοκων κανόνων. Αλλά αξίζει
τον κόπο, καθώς είναι πολύ καλό να
αποτυπώνεις ιδιαίτερες στιγμές με
μία μόνο λέξη. Το “Aranyhíd” είναι
κυριολεκτικά “μια χρυσή γέφυρα”
αλλά σημαίνει μια αστραφτερή
αντανάκλαση του ήλιου στην
επιφάνεια του νερού.

Τα Aγγλικά είναι η πιο ομιλούμενη
γλώσσα στον κόσμο. Υπάρχουν
σχεδόν
1,3
δισεκατομμύρια
αγγλόφωνοι, αλλά μόνο περίπου
το ένα τρίτο τα έχουν ως μητρική
τους γλώσσα. Όταν μιλάμε την ίδια
γλώσσα, καταλαβαίνουμε ο ένας
τον άλλον και συνειδητοποιούμε
πόσα πράγματα μοιραζόμαστε.
Τότε ο κόσμος δεν φαίνεται τόσο
μεγάλος τελικά.

H Γεωργιανή λέξη “Shemometchama»
σημαίνει να τρώτε παρόλο που
είστε χορτάτοι γιατί το φαγητό έχει
τόσο καλή γεύση. Μεταφράζεται
κατά προσέγγιση σε “κατά λάθος
το έφαγα όλο”. Η Γεωργιανή
έχει επίσης μια από την πιο
εντυπωσιακή γραφή στον κόσμο.
Στην επόμενη σελίδα θα σας δείξω μια
λέξη που περιγράφει αρκετά από όσα
όλοι θέλουμε να εκφράσουμε κατά
καιρούς ...

Η Ρομανσική είναι η λιγότερο
γνωστή από τις τέσσερις επίσημες
γλώσσες της Ελβετίας. Η ιστορία
της ξεκινά πριν από τη γέννηση του
Χριστού: τα Λατινικά των Ρωμαίων,
που κατέκτησαν την περιοχή
μεταξύ των Ραιτικών Άλπεων και
του Δούναβη, αναμεμειγμένα με
τις γλώσσες των ντόπιων. Σταδιακά
η Ρωμανσική αναπτύχθηκε από
αυτό το μείγμα - και εξακολουθεί
να αλλάζει ως σήμερα!

Η Αρμενική γλώσσα χρησιμοποιεί ένα
αλφάβητο που είναι αρκετά μοναδικό
σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές
γλώσσες. Δημιουργήθηκε πριν από
περίπου 2400 χρόνια! Καθώς οι
Αρμένιοι είναι πολύ περήφανοι για το
αλφάβητό τους, δημιούργησαν ακόμη
και ένα μνημείο για τους μοναδικούς
χαρακτήρες τους. Η Αρμενία γιορτάζει
τη δική της ξεχωριστή ημέρα γλώσσας,
την ημέρα των Αγίων Μεταφραστών,
τον Οκτώβριο.

Τα Τουρκικά είναι μια γλώσσα
χωρίς φύλο! Υπάρχει μια μόνο λέξη
για “αυτός”, “αυτή” και “αυτό”, ή
στην πραγματικότητα ένα μόνο
γράμμα - “ο”. Είναι λοιπόν δυνατό
να περιγράψουμε ένα άτομο στα
Τουρκικά χωρίς να αναφέρουμε αν
είναι αγόρι ή κορίτσι. Γυρίστε στην
επόμενη σελίδα για να δείτε ποια
άλλη γλώσσα μοιράζεται αυτήν
την ομοιότητα με τα Τουρκικά ...

Το Ουαλικό “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysilio- gogogoch” είναι το μακρύτερο
τοπωνύμιο στην Ευρώπη και το
δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο.
Σημαίνει περίπου « Η εκκλησία της
Αγ. Μαρίας στο κοίλο της άσπρης
φουντουκιάς κοντά στην ταχεία δίνη
του Αγίου Τυσίλιου της κόκκινης
σπηλιάς ». Γυρίστε για να ανακαλύψετε
μια γλώσσα που μπορεί να ταιριάζει
Ουαλικά τοπωνύμια στο μήκος των
λέξεών της ...

Ίσως να μην θεωρείτε τα Πορτογαλικά
ως παγκόσμια γλώσσα. Ωστόσο, με
ολόκληρη τη Βραζιλία να τα μιλάει,
υπάρχουν πάνω από 220 εκατομμύρια
που την μιλούν ως μητρική γλώσσα!
Κατατάσσεται ως η 7η πιο ομιλούμενη
γλώσσα παγκοσμίως! Οι ομιλητές
Πορτογαλικών κατανοούν γενικά
Ισπανικά, Γαλικιανά και Ιταλικά
καθώς αυτές οι γλώσσες είναι πολύ
παρόμοιες.Μιλώντας για Γαλικιανά ...
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