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Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 ΗΗ ΑρχαίαΑρχαία ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα αποτελείαποτελεί μέροςμέρος τηςτης πολιτιστικήςπολιτιστικής
κληρονομιάςκληρονομιάς τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων..

 ΑποτελείΑποτελεί τοτο μοναδικόμοναδικό παράδειγμαπαράδειγμα ζωντανήςζωντανής γλώσσαςγλώσσας μεμε
προφορικήπροφορική παράδοσηπαράδοση 44..000000 χρόνωνχρόνων καικαι τουλάχιστοντουλάχιστον 33..000000 χρόνωνχρόνων
συνεχήσυνεχή γραπτήγραπτή παράδοσηπαράδοση..

 ΗΗ ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα καικαι ηη ελληνικήελληνική (αλφαβητική)(αλφαβητική) γραφήγραφή είναιείναι
αυτέςαυτές πουπου γέννησανγέννησαν καικαι ανέπτυξανανέπτυξαν τιςτις επιστήμεςεπιστήμες καικαι τατα γράμματαγράμματα..

 ΜέσαΜέσα απόαπό τηντην ΕλληνικήΕλληνική γλώσσαγλώσσα μπορείμπορεί κανείςκανείς νανα μελετήσειμελετήσει
γλωσσολογικάγλωσσολογικά πώςπώς εξελίχτηκεεξελίχτηκε ιστορικάιστορικά ηη γλώσσαγλώσσα τουτου ανθρώπουανθρώπου σεσε
ολόκληρηολόκληρη τηντην ΕυρώπηΕυρώπη

 ΗΗ ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα καικαι ηη ελληνικήελληνική γραφήγραφή είναιείναι οιοι πρώτεςπρώτες στονστον
κόσμοκόσμο πουπου έγινανέγιναν διεθνείς,διεθνείς, κάτικάτι πουπου έγινεέγινε επίεπί εποχήςεποχής ΜΜ.. ΑλέξανδρουΑλέξανδρου
καικαι τωντων ΕλληνιστικώνΕλληνιστικών ΧρόνωνΧρόνων..
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Ο Ξενοφών Ζολώτας (Διευθυντής Τραπέζης της
Ελλάδος και διαχειριστής του ελληνικού Δημοσίου Χρέους)
θέλοντας να καταδείξει την οικουμενικότητα της ελληνικής
γλώσσας μίλησε στις 26/9/1957 στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις στην αγγλική
γλώσσα.

Απόσπασμα από την ομιλία του Ξενοφών ΖολώταΑπόσπασμα από την ομιλία του Ξενοφών Ζολώτα

Kyrie,Kyrie,
it is Zeus anathema on our epoch (for theit is Zeus anathema on our epoch (for the dynamism of our economies) and thedynamism of our economies) and the
heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skyllaheresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla
of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.

Κύριοι,Κύριοι,
Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδουΕίναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου
και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα τουκαι της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα του
νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας.νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας.
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Οι απαρχές της ελληνικής γλώσσας βρίσκονται στην
Πρωτοελληνική γλώσσα και το λαό της τους Πρωτοέλληνες.
• Ως το 5000 π.Χ. ένας λαός οι Ινδοευρωπαίοι ζουν κοντά στα
Ουράλια Όρη.
• Το 5000 π.Χ. άλλοι κατευθύνονται προς την Ασία και άλλοι
προς την Ευρώπη.
• Από τα τμήματα των ΙΕ που κινήθηκαν προς την Ευρώπη
προήλθαν οι:
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Από το 5000 π.Χ. – 2000 π.Χ. οι Έλληνες περιπλανούνται ανάμεσα
στην ΙΕ κοιτίδα και την ελληνική χερσόνησο.

Το 2000 π.Χ. φτάνουν στα βόρεια της ελληνικής χερσονήσου και
αρχίζουν την κάθοδό τους.

Το πρώτο τμήμα είναι οι Ίωνες. Ακολουθούν οι Αιολείς και
τελευταίοι οι Δωριείς.

Μια ελληνική φυλή (συγγενείς των Αιολέων και των Δωριέων) είναι
οι Μακεδόνες (περιοχή Μακεδονίας: πόλεις Αιγαί και Πέλλα)

Όλα αυτά αποτελούν την προϊστορία των Ελλήνων, την περίοδο
πριν την εμφάνιση των πρώτων γραπτών μνημείων σε ελληνική
γλώσσα.

Τη γλώσσα των ινδοευρωπαίων Ελλήνων την ονομάζουν οι
γλωσσολόγοι Πρωτοελληνική γλώσσα.
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Η ιστορική περίοδος της ελληνικής γλώσσας αρχίζει με την εμφάνιση των
πρώτων γραπτών μνημείων.

Οι πρώτες επιγραφές βρίσκονται σε πήλινες πινακίδες γραμμένες σε:

Α. Ιερογλυφική εικονογραφική γραφή.
Δείγμα της ιερογλυφικής γραφής
στην Κρήτη είναι ο πήλινος Δίσκος
της Φαιστού (1700-1600 π.Χ.). Δεν
έχει αποκρυπτογραφηθεί. Ίσως
πρόκειται για θρησκευτικό ύμνο.
Αποτελεί το αρχαιότερο, παγκοσμί-
ως, τυπογραφικό μνημείο, καθώς τα
σημεία έχουν αποτυπωθεί με
σφραγίδες. Βρίσκονται 45 διαφορε-
τικά σύμβολα, πολλά από τα οποία
αναπαριστούν ανθρώπινες μορφές,
ψάρια, πουλιά, έντομα, φυτά κ.α.
τοποθετημένα σπειροειδώς. Aνακα-
λύφθηκε τo 1908 από τον Ιταλό
αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέ.
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Β.  Γραμμική γραφή Α΄
 Είναι μινωική γραφή που ανακαλύφτηκε

στην Κρήτη από τον αρχαιολόγο Άρθουρ
Έβανς το 1900.

 Θεωρείται πρόγονος της Γραμμικής Β.
Χρονολογείται από το 1800-1450 π.Χ.

 Αποτελείται από συλλαβογράμματα (χαρα-
κτήρες που αντιπροσωπεύουν συλλαβές)
και ιδεογράμματα (χαρακτήρες που
αντιπροσωπεύουν αντικείμενα).

 Σημεία της έχουν βρεθεί σε αγγεία ή
χαραγμένα σε πινακίδες απογραφής
εμπορευμάτων.

 Η γραφή δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί.

 Είναι μινωική γραφή που ανακαλύφτηκε
στην Κρήτη από τον αρχαιολόγο Άρθουρ
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 Σημεία της έχουν βρεθεί σε αγγεία ή
χαραγμένα σε πινακίδες απογραφής
εμπορευμάτων.

 Η γραφή δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί.
Πινακίδα από την Αγία
Τριάδα Κρήτης: Γραμμική Α΄



Γ. Γραμμική γραφή Β΄
 Η γραφή αυτή καθιερώνεται στην Κνωσσό

μετά την επικράτηση των Αχαιών στην Κρήτη
(μετά το 1450 π.Χ.)

 Είναι εξελιγμένη και τελειοποιημένη μορφή
της Γραμμικής γραφής Α΄. Είναι συλλαβική
γραφή, αφού κάθε σύμβολο αποδίδει και
μια συλλαβή (πα, τα, ρο, μα, τι)

 Βρέθηκε σε πήλινες επιγραφές στην Κρήτη,
στην Πύλο, στη Θήβα, στις Μυκήνες και
αλλού.

 Αποκρυπτογραφήθηκε από τον Μ. Ventris
και τον J. Chadwick το 1950.

 Μας δίνει πληροφορίες για εμπορικές –
οικονομικές δραστηριότητες για τη
διοικητική οργάνωση και τη θρησκευτική
ζωή.

 Η γραφή αυτή καθιερώνεται στην Κνωσσό
μετά την επικράτηση των Αχαιών στην Κρήτη
(μετά το 1450 π.Χ.)

 Είναι εξελιγμένη και τελειοποιημένη μορφή
της Γραμμικής γραφής Α΄. Είναι συλλαβική
γραφή, αφού κάθε σύμβολο αποδίδει και
μια συλλαβή (πα, τα, ρο, μα, τι)

 Βρέθηκε σε πήλινες επιγραφές στην Κρήτη,
στην Πύλο, στη Θήβα, στις Μυκήνες και
αλλού.

 Αποκρυπτογραφήθηκε από τον Μ. Ventris
και τον J. Chadwick το 1950.

 Μας δίνει πληροφορίες για εμπορικές –
οικονομικές δραστηριότητες για τη
διοικητική οργάνωση και τη θρησκευτική
ζωή.

Πινακίδα από την Πύλο.
Γραμμική Β΄



Δ. Φοινικικό αλφάβητο- Ελληνικό αλφάβητο:
 Το φοινικικό αλφάβητο εισάγεται στην Ελλάδα λόγω των εμπορικών σχέσεων

Φοινίκων και Ελλήνων μεταξύ 12ου και 9ου αι. π.Χ. Ήταν συμφωνογραφικό.
 Τον 8ο αι.π.Χ. μετά την πτώση των μυκηναικών ανακτόρων και την εξαφάνιση

της Γραμμικής γραφής Β οι Έλληνες υιοθετούν το αλφάβητο μετατρέποντάς το
σε φωνολογικό (πρόσθεσαν τα φωνήεντα).

 Η αρχαία γραφή ήταν κεφαλαιογράμματη και οι λέξεις δεν χωρίζονταν η μια
από την άλλη.

Πρώτα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό αλφάβητο είναι:

Δ. Φοινικικό αλφάβητο- Ελληνικό αλφάβητο:
 Το φοινικικό αλφάβητο εισάγεται στην Ελλάδα λόγω των εμπορικών σχέσεων

Φοινίκων και Ελλήνων μεταξύ 12ου και 9ου αι. π.Χ. Ήταν συμφωνογραφικό.
 Τον 8ο αι.π.Χ. μετά την πτώση των μυκηναικών ανακτόρων και την εξαφάνιση

της Γραμμικής γραφής Β οι Έλληνες υιοθετούν το αλφάβητο μετατρέποντάς το
σε φωνολογικό (πρόσθεσαν τα φωνήεντα).

 Η αρχαία γραφή ήταν κεφαλαιογράμματη και οι λέξεις δεν χωρίζονταν η μια
από την άλλη.

Πρώτα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό αλφάβητο είναι:

1. Η επιγραφή του ποτηρίου του Νέστορος (740-720
π.Χ.) των αρχαίων Πιθηκουσσών στο νησί Ίσκια στη
Νάπολη της Ιταλίας, έχει ως εξής:
Νέστορος [εἰμὶ] εὔποτ[ον] ποτήριο[ν]·
ὃς δ’ ἂν τοῦδε π[ίησι] ποτηρί[ου] αὐτίκα κῆνον
ἵμερ[ος αἱρ]ήσει καλλιστ[εφάν]ου Ἀφροδίτης.
Δηλαδή,
«Είμαι το καλόπιοτο ποτήρι του Νέστωρα
Όποιος, λοιπόν, πιει από το ποτήρι αυτό αμέσως θα τον
κυριεύσει ο πόθος της ομορφοστεφανωμένης Αφροδίτης»



2. Η επιγραφή της Οινοχόης στο Δίπυλο του
Κεραμεικού στην Αθήνα.

 Αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα
ελληνικού αλφάβητου στον ελληνικό
κόσμο.

 Χρονολογείται τον 8ο αι.π.Χ.

 Δόθηκε ως έπαθλο ορχηστικού αγώνα
(αγώνα χορού).

 Η ελληνική επιγραφή αναφέρει:

«Όποιος τώρα απ’ όλους τους χορευτές
χορεύει πιο ανάλαφρα, αυτός ας το
πάρει».

2. Η επιγραφή της Οινοχόης στο Δίπυλο του
Κεραμεικού στην Αθήνα.

 Αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα
ελληνικού αλφάβητου στον ελληνικό
κόσμο.

 Χρονολογείται τον 8ο αι.π.Χ.

 Δόθηκε ως έπαθλο ορχηστικού αγώνα
(αγώνα χορού).

 Η ελληνική επιγραφή αναφέρει:

«Όποιος τώρα απ’ όλους τους χορευτές
χορεύει πιο ανάλαφρα, αυτός ας το
πάρει».



Ιωνική - ΑττικήΙωνική - Αττική

Από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα ΕλληνικήΑπό τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα Ελληνική

ΑρκαδοκυπριακήΑρκαδοκυπριακή

Αιολική
(Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)

Αιολική
(Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)

Δυτική
(Δωρική Βορειοδυτική)

Δυτική
(Δωρική Βορειοδυτική)

Αιολική
(Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)

Αιολική
(Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)

Βυζαντινή - Μεσαιωνική
(330-1453 μ.Χ.)

[Η περίοδος 330-600 μ.Χ. της πρώιμης
Βυζαντινής θεωρείται μεταβατική]

Βυζαντινή - Μεσαιωνική
(330-1453 μ.Χ.)

[Η περίοδος 330-600 μ.Χ. της πρώιμης
Βυζαντινής θεωρείται μεταβατική]

Δυτική
(Δωρική Βορειοδυτική)

Δυτική
(Δωρική Βορειοδυτική)

Ελληνιστική Κοινή
(323 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

Ελληνιστική Κοινή
(323 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

Νέα Ελληνική
[ήδη από τον 10ο αι. και τυπικά από το 1453]

Νέα Ελληνική
[ήδη από τον 10ο αι. και τυπικά από το 1453]



Οι Διάλεκτοι επηρεάζουν καθοριστικά τον αρχαίο ποιητικό και πεζό λόγο.
 Στην Ιωνική διάλεκτο : ΕΠΟΣ  ΟΜΗΡΟΣ: ΙΛΙΑΔΑ- ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:  ΕΛΕΓΕΙΑ  (ΤΥΡΤΑΙΟΣ, ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ)

 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ (ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ)
 ΙΑΜΒΟΣ (ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ)

 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (Εκαταίος ο Μιλήσιος, Ηρόδοτοςκ.ά.)
 Στη Δωρική διάλεκτο :  ΧΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ(ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ)

 Στην Αιολική  διάλεκτο :  ΜΕΛΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΚΑΙΟΣ, ΣΑΠΦΩ)
 Στην  Αττική  διάλεκτο :  ΔΡΑΜΑ  ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ)

 ΚΩΜΩΔΙΑ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ)
 ΡΗΤΟΡΙΚΗ (ΛΥΣΙΑΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ)
 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)

 Από τον 4ο π.Χ.αι. παρατηρείται το φαινόμενο της εξάπλωσης της χρήσης της αττικής
διαλέκτου λόγω της αυξανόμενης πολιτικής επιρροής της Αθήνας.

 Η αττική διάλεκτος αναγνωρίστηκε ως επίσημη γλώσσα των Μακεδόνων και
συντέλεσε αποφασιστικά στην καθιέρωσή της ως βάση της Ελληνιστικής Κοινής.
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ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:  ΕΛΕΓΕΙΑ  (ΤΥΡΤΑΙΟΣ, ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ)

 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ (ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ)
 ΙΑΜΒΟΣ (ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ)

 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (Εκαταίος ο Μιλήσιος, Ηρόδοτοςκ.ά.)
 Στη Δωρική διάλεκτο :  ΧΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ(ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ)

 Στην Αιολική  διάλεκτο :  ΜΕΛΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΚΑΙΟΣ, ΣΑΠΦΩ)
 Στην  Αττική  διάλεκτο :  ΔΡΑΜΑ  ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ)

 ΚΩΜΩΔΙΑ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ)
 ΡΗΤΟΡΙΚΗ (ΛΥΣΙΑΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ)
 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)

 Από τον 4ο π.Χ.αι. παρατηρείται το φαινόμενο της εξάπλωσης της χρήσης της αττικής
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Η Δημιουργία της Ελληνιστικής Κοινής

 Μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) η ελληνική γλώσσα
υφίσταται πολύ σημαντικές αλλαγές.

 H Αττική διάλεκτος, που είχε μετατραπεί σε μια κοινή γλώσσα για τις
διοικητικές, διπλωματικές, εμπορικές ανάγκες όλων των Ελλήνων επεκτείνεται,
προκειμένου να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες ενός πολυφυλετικού κράτους
με ποικιλία ομιλούμενων γλωσσών.

 Αυτή τη νέα γλωσσική μορφή της ελληνικής, την οποία βλέπουμε να
σχηματίζεται και να χρησιμοποιείται μέσα σε ένα διάστημα έξι αιώνων, κατά
τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους (3ος π.Χ. αι.- 4ος αι. μ.Χ.), την
ονομάζουμε ελληνιστική (ή αλεξανδρινή) Κοινή ή απλώς Κοινή.

 Οι βασικές πηγές από όπου αντλούνται στοιχεία για την Ελληνιστική κοινή
είναι δύο :

• οι άμεσες: η γλώσσα των κειμένων της Αγίας Γραφής, οι επιγραφές, οι
πάπυροι, τα όστρακα, κλπ και

•οι έμμεσες: η Νεοελληνική γλώσσα με τις διαλέκτους και τα ιδιώματά της.
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 1ος π.Χ. αιώνας: Αλεξανδρινοί λόγιοι, γραμματικοί και ρητοροδιδάσκαλοι
άρχισαν να διδάσκουν ότι η χρήση της αρχαίας αττικής διαλέκτου, που
γνώριζαν από τα κείμενα της κλασικής εποχής, θα τους οδηγήσει σε μια
νέα λογοτεχνική άνθηση.

 Έτσι ενώ από τη μια, χρησιμοποιείται η Κοινή για τη γραπτή και
προφορική μετάδοση της διδασκαλίας του Χριστιανισμού, και η Παλαιά
και Καινή διαθήκη γράφονται σε αυτήν, από την άλλη λόγιοι και
ρητοροδιδάσκαλοι της εποχής προσπαθούν να επιτύχουν μια γλωσσική
επανασύνδεση της αρχαιότητας με την σύγχρονή τους εποχή
χρησιμοποιώντας την αττική διάλεκτο.

 Το κίνημα αυτό ονομάστηκε αττικισμός, και οι συγγραφείς που έχουν ως
ιδανικό πρότυπο τους την αττική διάλεκτο αττικιστές.

 Οι αττικιστές, συντέλεσαν στο να προκληθεί ο διχασμός της ελληνικής σε
δύο μορφές, τον γραπτό και τον προφορικό λόγο, την λόγια και την
δημώδη γλώσσα και κατ’ επέκταση το γλωσσικό ζήτημα που σημάδεψε
την ελληνική παιδεία ως τις μέρες μας.

 1ος π.Χ. αιώνας: Αλεξανδρινοί λόγιοι, γραμματικοί και ρητοροδιδάσκαλοι
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 Οι πιο γνωστές γλώσσες που υπήρχαν στο Βυζάντιο ήταν η ελληνική και η
λατινική. Και μάλιστα μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κων/πολη η
ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που επικράτησε έναντι της λατινικής(ιδίως από τα
χρόνια του Ιουστινιανού και έπειτα).

 Βέβαια πιο απλή γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν σε μικρότερες πόλεις
ή ασχολούνταν με το εμπόριο, τη γεωργία, την κτηνοτροφία κλπ(άνθρωποι του
λαού) και αλλιώτικη οι μορφωμένοι και κρατικοί υπάλληλοι που ήταν πιο πλούσια
και έμοιαζε αρκετά με τα αρχαία ελληνικά.

 Στην περίοδο όμως των Μακεδόνων αυτοκρατόρων η γλώσσα απλοποιήθηκε
γενικώς από τη στιγμή μάλιστα που και οι νόμοι γράφονταν στα απλά ελληνικά για
να γίνονται κατανοητοί από όλους τους ανθρώπους.

 Οι πιο γνωστές γλώσσες που υπήρχαν στο Βυζάντιο ήταν η ελληνική και η
λατινική. Και μάλιστα μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κων/πολη η
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χρόνια του Ιουστινιανού και έπειτα).

 Βέβαια πιο απλή γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν σε μικρότερες πόλεις
ή ασχολούνταν με το εμπόριο, τη γεωργία, την κτηνοτροφία κλπ(άνθρωποι του
λαού) και αλλιώτικη οι μορφωμένοι και κρατικοί υπάλληλοι που ήταν πιο πλούσια
και έμοιαζε αρκετά με τα αρχαία ελληνικά.

 Στην περίοδο όμως των Μακεδόνων αυτοκρατόρων η γλώσσα απλοποιήθηκε
γενικώς από τη στιγμή μάλιστα που και οι νόμοι γράφονταν στα απλά ελληνικά για
να γίνονται κατανοητοί από όλους τους ανθρώπους.



 Στα χρόνια της λατινοκρατίας οι λόγιοι της Πόλης άρχισαν και αυτοί να
προσαρμόζουν το λόγο τους σε απλά ελληνικά αφού αναγκάστηκαν να
σκορπιστούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου εκεί όπου επικρατούσε η απλή και
κατανοητή από όλους γλώσσα.

 Η απλοποίηση της γλώσσας συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια μέχρι την
εποχή των Παλαιολόγων και η γλώσσα πήρε τη μορφή περίπου που έχει σήμερα

 Σταδιακά επικράτησε και στα γραπτά η μικρογράμματη γραφή, αφού και
λιγότερες δυσκολίες παρουσίαζε(στον τονισμό των λέξεων, για όσους μάθαιναν
να διαβάζουν)και λιγότερο χώρο έπιανε(οικονομία στον πάπυρο, που δυσκόλεψε
και η εισαγωγή του από την Αίγυπτο μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από
τους Άραβες). Μάλιστα όσα αρχαία συγγράμματα δεν αντιγράφηκαν με αυτήν,
δε διασώθηκαν.
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και η εισαγωγή του από την Αίγυπτο μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από
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Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί
ότι η πορεία που ακολούθησε η
ελληνικότητα του Βυζαντίου, ήταν
κοινή με την εξέλιξη του ονόματος
Έλλην, που ξεκινά ως εθνικό στην
Αρχαία Ελλάδα, μετατρέπεται σε
πολιτιστικό επί Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια
θρησκευτικό με την εμφάνιση του
Χριστιανισμού.
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Αναπαράσταση σχολείου στο Βυζάντιο
Με την επικράτηση της νέας θρησκείας γίνεται κυρίως θρησκευτικό και παρ' όλο που
ο ελληνικός πολιτισμός ήταν πάντοτε θεμέλιο της διανοητικής ζωής, με την ελληνική
επιστήμη, ιστοριογραφία, ποίηση και φιλοσοφία (με κάποιες προϋποθέσεις) να
αποτελούν μορφωτικό αγαθό ακόμα και των ευσεβών Βυζαντινών, εν τούτοις, το όνομα
Έλλην, παρέμεινε θρησκευτικά φορτισμένο για πολλούς αιώνες.



 H Αυτοκρατορία παρέμεινε σταθερά
προσκολλημένη στις ρωμαϊκές πολιτικές ιδέες και
παραδόσεις, με την επικράτηση της ελληνικής
γλώσσας, αρχίζει να μετασχηματίζεται σταδιακά, για
να καταλήξει προς το τέλος της ιστορίας της, σε ένα
"μεσαιωνικό ελληνικό κράτος" ή στην "Ελληνική
Αυτοκρατορία της χριστιανικής Ανατολής".

Για πολύ καιρό, ο πιο στενός σύνδεσμος ενότητας
μέσα στην Αυτοκρατορία αναζητήθηκε όχι στην
ελληνική συνείδηση, αλλά στην κοινή αφοσίωση στον
Ορθόδοξο Χριστιανισμό, που τελικά συνετέλεσε στον
αποτελεσματικό έλεγχο της προώθησης του Ισλάμ
προς την Πόλη.
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Βυζαντινό κείμενο



Νέα Ελληνική Γλώσσα ή Νεοελληνική Γλώσσα (Ρωμαίικα).
 Γλωσσικές ποικιλίες των Ελληνικών που ομιλούνται στη σύγχρονη εποχή.
 Η γλώσσα βρίσκεται σε κατάσταση διγλωσσίας γιατί τοπικές διάλεκτοι

συνυπήρχαν με τις επίσημες αρχαϊκές μορφές της γλώσσας.
 Η διγλωσσία και οι γλωσσικές αντιπαραθέσεις έχουν ιδεολογικό , κοινωνικό

και πολιτικό περιεχόμενο.
 Υπήρχαν τρεις απόψεις:

* επιστροφή στην αρχαία ελληνική
* αποδοχή της ομιλουμένης απαλλαγμένης όμως από τα τουρκικά  δάνεια
* απόλυτη αποδοχή της ομιλουμένης γλώσσας

 Θα πρέπει να τονιστεί ένα σημείο που είναι σημαντικό για την περίοδο αυτή:
η ανάγκη της επιβεβαίωσης -μέσω της αρχαιοελληνικής γλωσσικής
κληρονομιάς που διαθέτει κύρος στην Ευρώπη- τόσο της ευρωπαϊκής
ταυτότητας των Νεοελλήνων, που αμφισβητείται  από κάποιους ξένους όσο και
της σχέσης της νεότερης με την αρχαία Ελλάδα.
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Την περίοδο αυτή:
 σταθεροποιείται η μορφή των
νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων,
διαμορφώνονται οι κοινές (γλώσσες) των
μεγάλων αστικών κέντρων και ιδιαίτερα της
Πόλης και οριστικοποιείται η μορφή και ο
τύπος του δημοτικού τραγουδιού
 φτάνει στο αποκορύφωμά της η κρητική
λογοτεχνία
εμφανίζονται οι πρώτες αρxές της
δημώδους νεοελληνικής πεζογραφίας και
διαδίδονται λαϊκά λογοτεχνικά βιβλία κατά
τον 17ο και 18ο αι.
 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που χρησιμοποιεί μετά την Άλωση αρχαΐζουσα
γλώσσα, συμβιβάζεται με μια απλούστερη ομιλουμένη
το έθνος προβληματίζεται με το γλωσσικό όργανο της διδασκαλίας στο σχολείο, που
διχάζει τους λογίους του σε αρχαϊστές, δημοτικιστές και οπαδούς της μέσης οδού.
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Κρυφό σχολειό αναπαράσταση σε πίνακα



 Τα σχολεία την περίοδο αυτή είναι διαβαθμισμένα σε κοινά (της στοιχειώδους
παιδείας) και των εγκυκλίων γραμμάτων. Κύρια αποστολή των σχολείων
αποτελεί η διδασκαλία της επίσημης γλώσσας, δηλαδή της  Αρχαίας Ελληνικής.
Στα κοινά σχολεία διδάσκεται η Οκτώηχος, το Ψαλτήρι και άλλα λειτουργικά
βιβλία. Στα  σχολεία των εγκυκλίων γραμμάτων διδάσκονται οι αρχαίοι ποιητές
και στο τέλος οι αρχαίοι ρήτορες.

 Οι Έλληνες λόγιοι που επιδιώκουν να μορφώσουν τους απαίδευτους
ομοεθνείς τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν την απλή λαϊκή γλώσσα.
Όσοι όμως απευθύνουν τα έργα τους στους συναδέλφους της Δύσης έγραφαν
αναγκαστικά σε αρχαία  ή αρχαΐζουσα  γλώσσα.

 Σημαντική επίδραση στο γλωσσικό ζήτημα είχαν : ο Ευγένιος Βούλγαρης,
οπαδός της αρχαίας ελληνικής, ο Νικηφόρος  Θεοτόκης, που προτιμά μια
γλωσσική μορφή που πλησιάζει την αρχαία και την ονομάζει καθαρεύουσα και ο
Αδαμάντιος Κοραής, εισηγητής της μέσης οδού.
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Το Γλωσσικό ΖήτημαΤο Γλωσσικό Ζήτημα
 Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους εμφανίζεται το πρόβλημα καθιέρωσης
επίσημης γλώσσας, καθώς η ομιλούμενη ήταν ακαλλιέργητη και παραφθαρμένη.
 Ο Κοραής επινοεί και προτείνει τη χρήση της Καθαρεύουσας. Ωστόσο η πρότασή του
συνάντησε πολλές αντιδράσεις. Έτσι άρχισε μια διαμάχη μεταξύ των οπαδών της
δημώδους και της αρχαϊζούσας, η οποία διήρκησε 143 χρόνια και πήρε και πολιτική
διάσταση.

Σημαντικά γεγονότα:
 Η δημοσίευση της Αγίας Γραφής σε άκρα δημοτική προκαλεί βίαιες αντιδράσεις από
καθηγητές και φοιτητές του Παν. Αθηνών με αιματηρά επεισόδια το 1901 (Ευαγγελικά).
 Δύο χρόνια μετά η παράσταση της Ορεστιάδας του Αισχύλου στη δημοτική γίνεται
αιτία νέων αιματηρών συγκρούσεων (Ορεστιακά).

Πολιτική διάσταση
Ο δημοτικισμός συνδυάστηκε με τον κομμουνισμό και την αναρχία και κατά συνέπεια

θεωρήθηκε παράνομος. Για παράδειγμα έφτανε να γράψει κάποιος της αποβλάκωσης
αντί της αποβλακώσεως για να χαρακτηριστεί αμφίβολης εθνικοφροσύνης πράκτορας
του κομμουνισμού και να χάσει κάθε ελπίδα σταδιοδρομίας σε επιστημονικούς κύκλους
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Η Λύση του ΓλωσσικούΗ Λύση του Γλωσσικού ΖητήματοςΖητήματος

Την αρχή έκανε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου το 1964 παρέχοντας στους
εκπαιδευτικούς την ελευθερία χρήσης όποιας γλώσσας προτιμούσαν ενώ γινόταν η
διδασκαλία και των δύο. Το κύκνειο άσμα της καθαρεύουσας αποτελεί η
κατάχρησή της από τη στρατιωτική δικτατορία του 1967 ενώ η Νεοελληνική,
όπως ονομάζεται τελικά, επισημοποιείται από την κυβέρνηση Καραμανλή με
εισήγηση του τότε υπουργού Παιδείας Ράλλη.

 H νομιμοποίηση του ΚΚΕ αφαιρεί την πολιτική διάσταση του γλωσσικού
ζητήματος. Έτσι έληξε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπώρησε την ελληνική
κοινωνία για περισσότερο από ένα αιώνα. Η Νεοελληνική διαφέρει από την
ακραία δημοτική καθώς δεν περιέχει ιδιωματισμούς και ακρότητες αλλά
ενσωματώνει στοιχεία της καθαρεύουσας.
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Ελληνικές διάλεκτοιΕλληνικές διάλεκτοι
 Ρωμανιώτικη διάλεκτος: Προέρχεται από την ελληνιστική κοινή και έχει εβραϊκές

επιδράσεις. Η κατανόησή της από τους έλληνες είναι σε κάποιο βαθμό δυνατή. Δεν υπάρχουν πλέον
ομιλητές της.

 Κρητική διάλεκτος: Είναι η μακροβιότερη διάλεκτος στον Ελλαδικό χώρο. Ομιλείται στην
Κρήτη, στα παράλια της Μ. Ασίας και στο χωριό Χαμιντιέ της Ασίας.

 Κυπριακή διάλεκτος: Χρησιμοποιείται μόνο στον προφορικό λόγο. Έχει περίπου 1 εκατ.
ομιλητές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στην Αυστραλία. Ακόμα αποτελεί τη δεύτερη
γλώσσα των περισσοτέρων ηλικιωμένων Τουρκοκυπρίων.

 Καππαδοκική διάλεκτος: Μιλιόταν στην Καππαδοκία της σημερινής Τουρκίας. Εμφανίζει
επιδράσεις από την τουρκική και θεωρείται συγγενική διάλεκτος με την ποντιακή.

 Κατωιταλική διάλεκτος: Πρόκειται για ελληνική διάλεκτο με ιταλικά στοιχεία και είναι
σε κάποιο βαθμό κατανοητή από τους ομιλητές της Ελληνικής. Προέρχεται μάλλον από τους Έλληνες
του Μεγάλου Αποικισμού κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες θεωρίες για την
προέλευσή της.

 Ποντιακή διάλεκτος: Υπάρχουν πάνω από 4.000.000 ομιλητές της Ποντιακής διαλέκτου,
αλλά την χρησιμοποιούν κυρίως ως δεύτερη γλώσσα. Στον Πόντο έχουν απομείνει περίπου 4.000
ομιλητές της.

 Τσακωνική διάλεκτος: Η Τσακωνική διάλεκτος στην περιοχή της νότιας Κυνουρίας στην
Αρκαδία. Σήμερα είναι υπό εξαφάνιση σχετικά με τον σχετικό κατάλογο της UNESCO.

 Ρωμανιώτικη διάλεκτος: Προέρχεται από την ελληνιστική κοινή και έχει εβραϊκές
επιδράσεις. Η κατανόησή της από τους έλληνες είναι σε κάποιο βαθμό δυνατή. Δεν υπάρχουν πλέον
ομιλητές της.

 Κρητική διάλεκτος: Είναι η μακροβιότερη διάλεκτος στον Ελλαδικό χώρο. Ομιλείται στην
Κρήτη, στα παράλια της Μ. Ασίας και στο χωριό Χαμιντιέ της Ασίας.

 Κυπριακή διάλεκτος: Χρησιμοποιείται μόνο στον προφορικό λόγο. Έχει περίπου 1 εκατ.
ομιλητές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στην Αυστραλία. Ακόμα αποτελεί τη δεύτερη
γλώσσα των περισσοτέρων ηλικιωμένων Τουρκοκυπρίων.

 Καππαδοκική διάλεκτος: Μιλιόταν στην Καππαδοκία της σημερινής Τουρκίας. Εμφανίζει
επιδράσεις από την τουρκική και θεωρείται συγγενική διάλεκτος με την ποντιακή.

 Κατωιταλική διάλεκτος: Πρόκειται για ελληνική διάλεκτο με ιταλικά στοιχεία και είναι
σε κάποιο βαθμό κατανοητή από τους ομιλητές της Ελληνικής. Προέρχεται μάλλον από τους Έλληνες
του Μεγάλου Αποικισμού κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες θεωρίες για την
προέλευσή της.

 Ποντιακή διάλεκτος: Υπάρχουν πάνω από 4.000.000 ομιλητές της Ποντιακής διαλέκτου,
αλλά την χρησιμοποιούν κυρίως ως δεύτερη γλώσσα. Στον Πόντο έχουν απομείνει περίπου 4.000
ομιλητές της.

 Τσακωνική διάλεκτος: Η Τσακωνική διάλεκτος στην περιοχή της νότιας Κυνουρίας στην
Αρκαδία. Σήμερα είναι υπό εξαφάνιση σχετικά με τον σχετικό κατάλογο της UNESCO.



Το μέλλον της Νεοελληνικής γλώσσαςΤο μέλλον της Νεοελληνικής γλώσσας
 Greeklish:

Ονομάζεται η ελληνική γλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο. Έγιναν γνωστά
με την ευρεία χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες για πολύ παλαιότερη
χρήση τους από τον καιρό της Ενετοκρατίας.

 Υφίσταται αλλοίωση η ελληνική γλώσσα;
Πολλοί στις μέρες μας υποστηρίζουν πως η ελληνική γλώσσα απειλείται με αλλοίωση,

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής αγγλικών λέξεων
καθώς και της αυξημένης χρήσης των greeklish στην καθημερινή ζωή των ομιλητών της.
Είναι λογικό στην διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία που ζούμε με τα νέα δεδομένα του
ψηφιακού κόσμου να εμφανίζεται η ανάγκη δημιουργίας νέων λέξεων που αντιστοιχούν
στις νέες έννοιες. Ωστόσο αυτή η αλλαγή εκλαμβάνεται από κάποιους ως παρακμή. Με
λίγα λόγια η ελληνική γλώσσα περνά από ένα στάδιο μεταβατικότητας και προσαρμογής
από το οποίο θα βγει σταθερότερη.

 Greeklish:

Ονομάζεται η ελληνική γλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο. Έγιναν γνωστά
με την ευρεία χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες για πολύ παλαιότερη
χρήση τους από τον καιρό της Ενετοκρατίας.

 Υφίσταται αλλοίωση η ελληνική γλώσσα;
Πολλοί στις μέρες μας υποστηρίζουν πως η ελληνική γλώσσα απειλείται με αλλοίωση,

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής αγγλικών λέξεων
καθώς και της αυξημένης χρήσης των greeklish στην καθημερινή ζωή των ομιλητών της.
Είναι λογικό στην διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία που ζούμε με τα νέα δεδομένα του
ψηφιακού κόσμου να εμφανίζεται η ανάγκη δημιουργίας νέων λέξεων που αντιστοιχούν
στις νέες έννοιες. Ωστόσο αυτή η αλλαγή εκλαμβάνεται από κάποιους ως παρακμή. Με
λίγα λόγια η ελληνική γλώσσα περνά από ένα στάδιο μεταβατικότητας και προσαρμογής
από το οποίο θα βγει σταθερότερη.



ΘΕΜΑ : ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΑΝΑ

ΚΑΛΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΑΝΑ

ΚΑΛΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΤΤΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

Ο όρος διάλεκτος αναφέρεται
συνήθως σε παραλλαγές μιας
γλώσσας που χρησιμοποιούνται
από ομιλητές μιας συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχής ή, αλλιώς,
σε γλωσσικές διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τον χώρο.

Ο όρος διάλεκτος αναφέρεται
συνήθως σε παραλλαγές μιας
γλώσσας που χρησιμοποιούνται
από ομιλητές μιας συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχής ή, αλλιώς,
σε γλωσσικές διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τον χώρο.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

• Η θέση της Ελληνικής στην Κύπρο
δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια,
αν και υπάρχουν γραπτές
μαρτυρίες της ήδη από τον 14ο
αιώνα.

• Οι Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές
μιας διαλεκτικής ποικιλίας
ελληνικής, που χρησιμοποιείται
κυρίως στον προφορικό λόγο.

• Η αγγλική γλώσσα
χρησιμοποιούνταν μέχρι
πρόσφατα στη νομοθεσία και
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
στην ιδιωτική τριτοβάθμια
εκπαίδευση .

• Η θέση της Ελληνικής στην Κύπρο
δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια,
αν και υπάρχουν γραπτές
μαρτυρίες της ήδη από τον 14ο
αιώνα.

• Οι Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές
μιας διαλεκτικής ποικιλίας
ελληνικής, που χρησιμοποιείται
κυρίως στον προφορικό λόγο.

• Η αγγλική γλώσσα
χρησιμοποιούνταν μέχρι
πρόσφατα στη νομοθεσία και
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
στην ιδιωτική τριτοβάθμια
εκπαίδευση .



Νεοελληνική Κοινή και κυπριακή
διάλεκτος

 Οι δημογραφικές και κοινωνικόΟι δημογραφικές και κοινωνικό--οικονομικές αλλαγέςοικονομικές αλλαγές
πουπου συντελέστηκανσυντελέστηκαν στην Κύπρο, βοήθησαν στηνστην Κύπρο, βοήθησαν στην
εγκατάλειψη των αγροτικών ποικιλιών τηςεγκατάλειψη των αγροτικών ποικιλιών της Κυπριακής.Κυπριακής.
Παρά ταύτα, εξακολουθεί να αποτελεί το κατεξοχήνΠαρά ταύτα, εξακολουθεί να αποτελεί το κατεξοχήν
μέσο έκφρασης των Κυπρίων.μέσο έκφρασης των Κυπρίων.

 Οι περισσότεροι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι "δημοτική"Οι περισσότεροι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι "δημοτική"
στην Κύπρο είναι η διάλεκτος· και "καθαρεύουσα" ηστην Κύπρο είναι η διάλεκτος· και "καθαρεύουσα" η
δημοτική. Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές μιαςδημοτική. Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές μιας
διαλεκτικής ποικιλίας ελληνικής, που χρησιμοποιείταιδιαλεκτικής ποικιλίας ελληνικής, που χρησιμοποιείται
κυρίως στον προφορικό λόγο.κυρίως στον προφορικό λόγο.

 Η διάλεκτος είναι «φυσική».Η διάλεκτος είναι «φυσική».

 Οι δημογραφικές και κοινωνικόΟι δημογραφικές και κοινωνικό--οικονομικές αλλαγέςοικονομικές αλλαγές
πουπου συντελέστηκανσυντελέστηκαν στην Κύπρο, βοήθησαν στηνστην Κύπρο, βοήθησαν στην
εγκατάλειψη των αγροτικών ποικιλιών τηςεγκατάλειψη των αγροτικών ποικιλιών της Κυπριακής.Κυπριακής.
Παρά ταύτα, εξακολουθεί να αποτελεί το κατεξοχήνΠαρά ταύτα, εξακολουθεί να αποτελεί το κατεξοχήν
μέσο έκφρασης των Κυπρίων.μέσο έκφρασης των Κυπρίων.

 Οι περισσότεροι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι "δημοτική"Οι περισσότεροι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι "δημοτική"
στην Κύπρο είναι η διάλεκτος· και "καθαρεύουσα" ηστην Κύπρο είναι η διάλεκτος· και "καθαρεύουσα" η
δημοτική. Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές μιαςδημοτική. Κύπριοι είναι φυσικοί ομιλητές μιας
διαλεκτικής ποικιλίας ελληνικής, που χρησιμοποιείταιδιαλεκτικής ποικιλίας ελληνικής, που χρησιμοποιείται
κυρίως στον προφορικό λόγο.κυρίως στον προφορικό λόγο.

 Η διάλεκτος είναι «φυσική».Η διάλεκτος είναι «φυσική».



Νεοελληνική Κοινή και κυπριακή διάλεκτος

• Η κυπριακή μαθαίνεται και δεν διδάσκεται σε
αντίθεση με την κοινή ελληνική που διδάσκεται και
μαθαίνεται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

• Η διάλεκτος θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στην
ποίηση και στο θέατρο παρά στα διοικητικά και
νομικά έγγραφα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στον
προφορικό λόγο, όμως, κυριαρχεί η κυπριακή,
ιδιαίτερα σε περιστάσεις συνομιλίας μεταξύ
οικείων για ανεπίσημα ζητήματα.

• Η κυπριακή μαθαίνεται και δεν διδάσκεται σε
αντίθεση με την κοινή ελληνική που διδάσκεται και
μαθαίνεται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

• Η διάλεκτος θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στην
ποίηση και στο θέατρο παρά στα διοικητικά και
νομικά έγγραφα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στον
προφορικό λόγο, όμως, κυριαρχεί η κυπριακή,
ιδιαίτερα σε περιστάσεις συνομιλίας μεταξύ
οικείων για ανεπίσημα ζητήματα.



Λεξιλογικά χαρακτηριστικά

• Αρχαϊσμοί: άφτω «ανάβω»

• Ιδιωματισμοί: γέννημαν ήλιου «ανατολή»

• Παλαιά Γαλλικά δάνεια: τσαέρα «καρέκλα» (chaira)

• Ιταλικά και Βενετικά δάνεια: ζόππος «αδέξιος» (zoppo)

• Τουρκικά δάνεια: κουσμάς «κουβέντα» (konuşma )

• Αγγλικά δάνεια: τρενάρω «εκπαιδεύω» (train)

• Αρχαϊσμοί: άφτω «ανάβω»

• Ιδιωματισμοί: γέννημαν ήλιου «ανατολή»

• Παλαιά Γαλλικά δάνεια: τσαέρα «καρέκλα» (chaira)

• Ιταλικά και Βενετικά δάνεια: ζόππος «αδέξιος» (zoppo)

• Τουρκικά δάνεια: κουσμάς «κουβέντα» (konuşma )

• Αγγλικά δάνεια: τρενάρω «εκπαιδεύω» (train)



ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Πρόκειται για ελληνική
διάλεκτο, η οποία θεωρείται
ότι προέρχεται από τοπική
ελληνική. Το λεξιλόγιό της
έχει επηρεαστεί από την
Τουρκική και από γλώσσες
του Καυκάσου. Ακόμα
μπορούμε να διακρίνουμε
τρεις ομάδες ιδιωμάτων:
α) οινουντιακά ιδιώματα
β) τραπεζουντιακά ιδιώματα
γ) χαλδιώτικα ιδιώματα.

Πρόκειται για ελληνική
διάλεκτο, η οποία θεωρείται
ότι προέρχεται από τοπική
ελληνική. Το λεξιλόγιό της
έχει επηρεαστεί από την
Τουρκική και από γλώσσες
του Καυκάσου. Ακόμα
μπορούμε να διακρίνουμε
τρεις ομάδες ιδιωμάτων:
α) οινουντιακά ιδιώματα
β) τραπεζουντιακά ιδιώματα
γ) χαλδιώτικα ιδιώματα.



Γεωγραφική  εξάπλωση και επίσημη
κατάσταση της γλώσσας

• Ήταν αρχικά η γλώσσα των Ποντίων που
κατοικούσαν στις νότιες ακτές της Μαύρης
Θάλασσας. Ο 18ος και ο 19ος αιώνας
χαρακτηρίζονται από μεταναστευτικά ρεύματα .

• Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμίας χώρας και δεν
διδάσκεται. Παρ' όλα αυτά, πολλοί Σύλλογοι και
οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
διατηρούν και μεταλαμπαδεύουν την Ποντιακή
Διάλεκτο .

• Ήταν αρχικά η γλώσσα των Ποντίων που
κατοικούσαν στις νότιες ακτές της Μαύρης
Θάλασσας. Ο 18ος και ο 19ος αιώνας
χαρακτηρίζονται από μεταναστευτικά ρεύματα .

• Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμίας χώρας και δεν
διδάσκεται. Παρ' όλα αυτά, πολλοί Σύλλογοι και
οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
διατηρούν και μεταλαμπαδεύουν την Ποντιακή
Διάλεκτο .



Η ποντιακή γλώσσα στη σημερινή Τουρκία

• Υπάρχουν αναφορές σχετικά με την ύπαρξη
μουσουλμάνων ομιλητών της γλώσσας στον
σύγχρονο Πόντο.

• Οι απόγονοι των ελληνόφωνων μουσουλμάνων,
μιλούν μέχρι σήμερα τα ελληνικά της περιοχής του
'Οφεως της Τραπεζούντας, υποδιάλεκτο της
ποντιακής.

• Παρατηρούνται αρχαία και μεσαιωνικά
χαρακτηριστικά της υποδιαλέκτου των
μουσουλμάνων.

• Υπάρχουν αναφορές σχετικά με την ύπαρξη
μουσουλμάνων ομιλητών της γλώσσας στον
σύγχρονο Πόντο.

• Οι απόγονοι των ελληνόφωνων μουσουλμάνων,
μιλούν μέχρι σήμερα τα ελληνικά της περιοχής του
'Οφεως της Τραπεζούντας, υποδιάλεκτο της
ποντιακής.

• Παρατηρούνται αρχαία και μεσαιωνικά
χαρακτηριστικά της υποδιαλέκτου των
μουσουλμάνων.



Λεξιλογικά χαρακτηριστικά

• καρδία = καρδιά, λαλία = λαλιά

• άδελφε, Νίκολα

• ζωμίν = ζουμί, καρβώνι = κάρβουνο

• η άλαλος, η άνοστος

• ο νέον > τη νέονος, ο πάππον > τη πάππονος

• καρδία = καρδιά, λαλία = λαλιά

• άδελφε, Νίκολα

• ζωμίν = ζουμί, καρβώνι = κάρβουνο

• η άλαλος, η άνοστος

• ο νέον > τη νέονος, ο πάππον > τη πάππονος



Η γραφή

• Η Ποντιακή δεν έχει κάποια επίσημη γραφή.
Συνήθως γράφεται με το ελληνικό αλφάβητο.

• Οι πληθυσμοί της περιοχής του 'Οφεως της
Τραπεζούντας, που μιλούν τη γλώσσα ως
μητρική γλώσσα, χρησιμοποιούν το σύγχρονο
τουρκικό αλφάβητο.

• Η Ποντιακή δεν έχει κάποια επίσημη γραφή.
Συνήθως γράφεται με το ελληνικό αλφάβητο.

• Οι πληθυσμοί της περιοχής του 'Οφεως της
Τραπεζούντας, που μιλούν τη γλώσσα ως
μητρική γλώσσα, χρησιμοποιούν το σύγχρονο
τουρκικό αλφάβητο.



ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Η Τσακωνική
διάλεκτος είναι
ελληνογενής
διαλεκτική ομάδα
που μιλιέται στην
περιοχή της νότιας
Κυνουρίας της
Αρκαδίας.

Η Τσακωνική
διάλεκτος είναι
ελληνογενής
διαλεκτική ομάδα
που μιλιέται στην
περιοχή της νότιας
Κυνουρίας της
Αρκαδίας.



Ταξινόμηση

• Η Τσακωνική προήλθε από τη Δωρική διάλεκτο
της Αρχαίας ελληνικής.

• Ομιλείτο στο παρελθόν από πληθυσμούς αποίκων
στις νότιες ακτές τού Ελλησπόντου.

• Είχε αρκετές επιδράσεις από τα βόρεια ιδιώματα
της Θράκης.

• Η Τσακωνική προήλθε από τη Δωρική διάλεκτο
της Αρχαίας ελληνικής.

• Ομιλείτο στο παρελθόν από πληθυσμούς αποίκων
στις νότιες ακτές τού Ελλησπόντου.

• Είχε αρκετές επιδράσεις από τα βόρεια ιδιώματα
της Θράκης.



Ετυμολογία - Προέλευση του τοπωνυμίου

Υπάρχουν τρεις βασικές εκδοχές:

• Τσάκωνες < Έξω-Λάκωνες.

• Τσάκωνες < τράχων, -ωνος «δυσπρόσιτος και
τραχύς τόπος».

• Τσάκονες < διάκονες / διάκονοι (πιο πιθανή
εκδοχή).

Υπάρχουν τρεις βασικές εκδοχές:

• Τσάκωνες < Έξω-Λάκωνες.

• Τσάκωνες < τράχων, -ωνος «δυσπρόσιτος και
τραχύς τόπος».

• Τσάκονες < διάκονες / διάκονοι (πιο πιθανή
εκδοχή).



Φωνολογικά χαρακτηριστικά
• Διατήρηση του δωρικού -α- αντί του κοινού -η-

(π.χ. μάτη < μάτηρ (αντί μήτηρ).

• Εκτεταμένος ρωτακισμός (π.χ. φρούα «φλούδα»).

• Αντιπροσώπευση του κληρονομηθέντος -υ- ως -
ου- ή -ιου- (π.χ. τρούπα «τρύπα», κιουρέ «τυρί»).

• Τσιτακισμός (π.χ., τσίπτα < τίποτα, ότσι < ότι).[10]

• Αποβολή του τελικού ς (τοίχο-τοίχος)

• Οι νέοι, όταν προσφωνούσαν πρόσωπα που
ενέπνεαν το σεβασμό, χρησιμοποιούσαν το
πρόθεμα «λο»(π.χ. έρχομαι λο πατέρα).

• Διατήρηση του δωρικού -α- αντί του κοινού -η-
(π.χ. μάτη < μάτηρ (αντί μήτηρ).

• Εκτεταμένος ρωτακισμός (π.χ. φρούα «φλούδα»).

• Αντιπροσώπευση του κληρονομηθέντος -υ- ως -
ου- ή -ιου- (π.χ. τρούπα «τρύπα», κιουρέ «τυρί»).

• Τσιτακισμός (π.χ., τσίπτα < τίποτα, ότσι < ότι).[10]

• Αποβολή του τελικού ς (τοίχο-τοίχος)

• Οι νέοι, όταν προσφωνούσαν πρόσωπα που
ενέπνεαν το σεβασμό, χρησιμοποιούσαν το
πρόθεμα «λο»(π.χ. έρχομαι λο πατέρα).



Λεξιλόγιο

• Επίδραση της αρχαίας ελληνικής:
Περιέχει στο λεξιλόγιό της αρκετές λέξεις που
ανάγονται σε αντίστοιχες της αρχαίας ελληνικής.

• Επίδραση της τουρκικής:
Η επιρροή της τουρκικής είναι σχετικά μικρή.

• Επίδραση της κοινής νεοελληνικής:
Λεξιλογικά η διάλεκτος έχει επηρεαστεί σε
μεγάλο βαθμό από την κοινή νεοελληνική.

• Επίδραση της αρχαίας ελληνικής:
Περιέχει στο λεξιλόγιό της αρκετές λέξεις που
ανάγονται σε αντίστοιχες της αρχαίας ελληνικής.

• Επίδραση της τουρκικής:
Η επιρροή της τουρκικής είναι σχετικά μικρή.

• Επίδραση της κοινής νεοελληνικής:
Λεξιλογικά η διάλεκτος έχει επηρεαστεί σε
μεγάλο βαθμό από την κοινή νεοελληνική.



Δείγμα της διαλέκτου

Το καβγί με τα νορά «Το παιδί με την
ουρά»(παραμύθι)

Στο χωρίο ναμ’ γεννάτ’ ένα καβγί σερνικού. Το
καβγί έντα ’τανι ’ποπίσω νορά. Μέρα νούτ‘α
κράντα ’τάνι. Όντε ’τα κράντα το καβγί, μεγαλώντα,
φουσκώντα ’τάνι από το κράψιμο. [...]

Απόδοση
Στο χωριό μας γεννήθηκε ένα παιδί αρσενικό. Το

παιδί είχε από πίσω ουρά. Μέρα νύχτα έκλαιγε.
Όταν έκλαιγε το παιδί, μεγάλωνε, φούσκωνε από
το κλάμα.[...]

Το καβγί με τα νορά «Το παιδί με την
ουρά»(παραμύθι)

Στο χωρίο ναμ’ γεννάτ’ ένα καβγί σερνικού. Το
καβγί έντα ’τανι ’ποπίσω νορά. Μέρα νούτ‘α
κράντα ’τάνι. Όντε ’τα κράντα το καβγί, μεγαλώντα,
φουσκώντα ’τάνι από το κράψιμο. [...]

Απόδοση
Στο χωριό μας γεννήθηκε ένα παιδί αρσενικό. Το

παιδί είχε από πίσω ουρά. Μέρα νύχτα έκλαιγε.
Όταν έκλαιγε το παιδί, μεγάλωνε, φούσκωνε από
το κλάμα.[...]



Σχετικές

εικόνες:



Ομιλητές

• 1668 : Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή
κατέγραψε λίγες λέξεις.

• 1907 :Στην απογραφή τα τσακωνικά δηλώθηκαν
ως κύρια γλώσσα από 823 άτομα.

• 1981: Η Τσακωνική μιλιόταν από 300 περίπου
άτομα.

• Σήμερα:  Υπάρχουν αναφορές για 2.000
υπερήλικους ομιλητές.

• 1668 : Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή
κατέγραψε λίγες λέξεις.

• 1907 :Στην απογραφή τα τσακωνικά δηλώθηκαν
ως κύρια γλώσσα από 823 άτομα.

• 1981: Η Τσακωνική μιλιόταν από 300 περίπου
άτομα.

• Σήμερα:  Υπάρχουν αναφορές για 2.000
υπερήλικους ομιλητές.



Γεωγραφική εξάπλωση
Σήμερα, η γλώσσα
εντοπίζεται σε κάποια
χωριά στην Τσακωνιά στις
πλαγιές του Πάρνωνα.
Συγκεκριμένα:

• Λεωνίδιο
• Τυρός
• Μέλανα
• Άγιος Ανδρέας
• Βασκίνα
• Πραστός
• Σίταινα
• Καστάνιτσα

Σήμερα, η γλώσσα
εντοπίζεται σε κάποια
χωριά στην Τσακωνιά στις
πλαγιές του Πάρνωνα.
Συγκεκριμένα:

• Λεωνίδιο
• Τυρός
• Μέλανα
• Άγιος Ανδρέας
• Βασκίνα
• Πραστός
• Σίταινα
• Καστάνιτσα



Επίσημη κατάσταση της γλώσσας

• Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμιάς χώρας ή περιοχής
και δεν διδάσκεται.

• Μέχρι το 1997 η διάλεκτος διδασκόταν από ντόπιους
καθηγητές στο γυμνάσιο του Τυρού και ομιλείται ακόμη
από νέους.

• Η Ακαδημία Αθηνών έχει οργανώσει διαλεκτολογικές
αποστολές στην περιοχή.

• Παρόμοιες εργασίες πραγματοποιούνται από ελληνικά
πανεπιστήμια.

• Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμιάς χώρας ή περιοχής
και δεν διδάσκεται.

• Μέχρι το 1997 η διάλεκτος διδασκόταν από ντόπιους
καθηγητές στο γυμνάσιο του Τυρού και ομιλείται ακόμη
από νέους.

• Η Ακαδημία Αθηνών έχει οργανώσει διαλεκτολογικές
αποστολές στην περιοχή.

• Παρόμοιες εργασίες πραγματοποιούνται από ελληνικά
πανεπιστήμια.



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1.   Ιστορικά και γεωγραφικά

στοιχεία κατανομής των
ιδιωμάτων.

• Δωδεκανησιακά
ονομάζουμε τα ιδιώματα
που μιλιούνται στα
Δωδεκάνησα.

• Kάποιες γραπτές μαρτυρίες
μιλούν για τα ιδιώματα αυτά,
και συγκεκριμένα για αυτά
της Ρόδου.

• Tα Δωδεκάνησα ήταν ένα
είδος ουδέτερης γης
ανάμεσα στο Βυζάντιο και
τους Άραβες και πιθανόν
τότε καθιερώθηκαν και τα
κύρια ιδιώματά τους.
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ανάμεσα στο Βυζάντιο και
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τότε καθιερώθηκαν και τα
κύρια ιδιώματά τους.



2.Σύγχρονη κοινωνιογλωσσική
κατάσταση

 Τα δωδεκανησιακά ιδιώματα εμφανίζουν έντονη τάσηΤα δωδεκανησιακά ιδιώματα εμφανίζουν έντονη τάση
υποχώρησης λόγω της επικράτησης της νεοελληνικής κοινής καιυποχώρησης λόγω της επικράτησης της νεοελληνικής κοινής και
της μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.της μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

 MMετάετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούςτην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς
και την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος υπάρχεικαι την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος υπάρχει
επίδραση της νεοελληνικής κοινής στην ομιλία των κατοίκων.επίδραση της νεοελληνικής κοινής στην ομιλία των κατοίκων.

 Οι σύγχρονες καταγραφές του δωδεκανησιακού λόγουΟι σύγχρονες καταγραφές του δωδεκανησιακού λόγου
απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρη η ύπαρξηαπουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρη η ύπαρξη
διαλεκτικών στοιχείων.διαλεκτικών στοιχείων.

 Οι μελέτες που έχουν γίνει με στόχο τη «διάσωσή» του λόγουΟι μελέτες που έχουν γίνει με στόχο τη «διάσωσή» του λόγου
αφορούν ορισμένα φαινόμενα ή ιδιώματα μεμονωμένα.αφορούν ορισμένα φαινόμενα ή ιδιώματα μεμονωμένα.

 Τα δωδεκανησιακά ιδιώματα εμφανίζουν έντονη τάσηΤα δωδεκανησιακά ιδιώματα εμφανίζουν έντονη τάση
υποχώρησης λόγω της επικράτησης της νεοελληνικής κοινής καιυποχώρησης λόγω της επικράτησης της νεοελληνικής κοινής και
της μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.της μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

 MMετάετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούςτην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς
και την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος υπάρχεικαι την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος υπάρχει
επίδραση της νεοελληνικής κοινής στην ομιλία των κατοίκων.επίδραση της νεοελληνικής κοινής στην ομιλία των κατοίκων.

 Οι σύγχρονες καταγραφές του δωδεκανησιακού λόγουΟι σύγχρονες καταγραφές του δωδεκανησιακού λόγου
απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρη η ύπαρξηαπουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρη η ύπαρξη
διαλεκτικών στοιχείων.διαλεκτικών στοιχείων.

 Οι μελέτες που έχουν γίνει με στόχο τη «διάσωσή» του λόγουΟι μελέτες που έχουν γίνει με στόχο τη «διάσωσή» του λόγου
αφορούν ορισμένα φαινόμενα ή ιδιώματα μεμονωμένα.αφορούν ορισμένα φαινόμενα ή ιδιώματα μεμονωμένα.



3.Γλωσσική περιγραφή των ιδιωμάτων

 Τα δωδεκανησιακά ιδιώματα χαρακτηρίζονται από μεγάληΤα δωδεκανησιακά ιδιώματα χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ποικιλία και συχνά έντονη διαφοροποίηση από νησί σεποικιλία και συχνά έντονη διαφοροποίηση από νησί σε
νησί.νησί.

 Τα ιδιώματα αυτά εμφανίζουν αξιοπρόσεχτες ομοιότητεςΤα ιδιώματα αυτά εμφανίζουν αξιοπρόσεχτες ομοιότητες
με την κυπριακή και την κρητική διάλεκτο, καθώς και μεμε την κυπριακή και την κρητική διάλεκτο, καθώς και με
άλλα ιδιώματα κοντινών νησιών.άλλα ιδιώματα κοντινών νησιών.

 Οι ομοιότητες με τα γειτονικά ιδιώματα, καθώς και οιΟι ομοιότητες με τα γειτονικά ιδιώματα, καθώς και οι
μεταξύ τους διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα ναμεταξύ τους διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να
κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές ομάδες: στακατατάσσονται σε δύο διαφορετικές ομάδες: στα
νοτιοανατολικάνοτιοανατολικά και στακαι στα ανατολικά.ανατολικά.

 Τα δωδεκανησιακά ιδιώματα χαρακτηρίζονται από μεγάληΤα δωδεκανησιακά ιδιώματα χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ποικιλία και συχνά έντονη διαφοροποίηση από νησί σεποικιλία και συχνά έντονη διαφοροποίηση από νησί σε
νησί.νησί.

 Τα ιδιώματα αυτά εμφανίζουν αξιοπρόσεχτες ομοιότητεςΤα ιδιώματα αυτά εμφανίζουν αξιοπρόσεχτες ομοιότητες
με την κυπριακή και την κρητική διάλεκτο, καθώς και μεμε την κυπριακή και την κρητική διάλεκτο, καθώς και με
άλλα ιδιώματα κοντινών νησιών.άλλα ιδιώματα κοντινών νησιών.

 Οι ομοιότητες με τα γειτονικά ιδιώματα, καθώς και οιΟι ομοιότητες με τα γειτονικά ιδιώματα, καθώς και οι
μεταξύ τους διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα ναμεταξύ τους διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να
κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές ομάδες: στακατατάσσονται σε δύο διαφορετικές ομάδες: στα
νοτιοανατολικάνοτιοανατολικά και στακαι στα ανατολικά.ανατολικά.



Δωδεκανησιακά ιδιώματα

α. Φωνητική-Φωνολογία
* πηάδι, σίερο, πρόατο
* ήρτα, πύρκος
* ξύλον, χαρτίν
* λάκχος (λάκκος), πάπφου (πάππος).

β. Μορφολογία
* Απαντούν οι καταλήξεις -ουσι(ν) και -ασι(ν) στο γ΄
πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα
* Απαντούν οι ρηματικές καταλήξεις -εύκω και -εύγκω αντί
για –εύω
* Η συλλαβική αύξηση διατηρείται ακόμη και άτονη, ενώ
συχνά απαντά συλλαβική αύξηση .

α. Φωνητική-Φωνολογία
* πηάδι, σίερο, πρόατο
* ήρτα, πύρκος
* ξύλον, χαρτίν
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β. Μορφολογία
* Απαντούν οι καταλήξεις -ουσι(ν) και -ασι(ν) στο γ΄
πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα
* Απαντούν οι ρηματικές καταλήξεις -εύκω και -εύγκω αντί
για –εύω
* Η συλλαβική αύξηση διατηρείται ακόμη και άτονη, ενώ
συχνά απαντά συλλαβική αύξηση .



Η συμιακή διάλεκτος
Κύρια χαρακτηριστικά:
Α) Επειδή η Συμιακή διάλεκτος είναι τραχειά , αντικαθιστά:

1)Το ντ με το λατινικό d
2)Το μπ με το λατινικό b
3)To γκ με το λατινικό g

B) Η Συμιακή Διάλεκτος δεν έχει λέξεις που να αρχίζουν από
καθαρό σύμφωνο ζ εκφράζεται ως τζ, πχ: Ζωοπηγή =
Τζωοπηγή.

Γ)Στην Συμιακή διάλεκτο χρησιμοποιείται το ουδέτερο άρθρο
μπροστά από τα κύρια ονόματα, πχ (το) Γιαννιό = ο Γιάννης,
(το) Αννικιό = η Άννα.

Δ)Ο μέλλοντας σχηματίζεται με τη βοήθεια του ρήματος
«θέλω», πχ: ά γράψω θέλω = θα γράψω, ά φάω θέλω = θα
φάω.
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Τοπικό λεξικό

1. ΣΥΜΙΑΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

• άgονας = ο εγγονός
• άθεσι = το

νοικοκυριό
• ανεμοτάραξι = ο

κακός καιρός
• εψές = εχθές
• γαπώ =  αγαπώ

2. ΡΟΔΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

• βούρια = σακίδιο
• εμπασιά = πέρασμα
• κρυάβα = κρύο
• αξάς = ξάδερφος
• γάρος = γαϊδούρι
• αλτά = φορεσιά
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• αλτά = φορεσιά



Τοπικό δημοτικό τραγούδι

Μηλιά μου μές τον εγκρεμό_ αϊντες καλέ
Τα μήλα φορτωμένη
Αχ τα μήλα σου λυμπάτε η Παναγια
Τα μήλα σου λιμπίζομαι Αϊντες καλέ
Μα το γκρεμο φοβούμαι

Κι αν τον φοβάσαι, μα την παναγιά
Κι αν τον φοβάσαι τον γκρεμό, Αϊντες καλέ
Έλα το μονοπάτι [….]

Μηλιά μου μές τον εγκρεμό_ αϊντες καλέ
Τα μήλα φορτωμένη
Αχ τα μήλα σου λυμπάτε η Παναγια
Τα μήλα σου λιμπίζομαι Αϊντες καλέ
Μα το γκρεμο φοβούμαι

Κι αν τον φοβάσαι, μα την παναγιά
Κι αν τον φοβάσαι τον γκρεμό, Αϊντες καλέ
Έλα το μονοπάτι [….]



ΚΑΤΙΚΑΣ
ΤΑΣΟΣ

ΚΟΛΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ



ΟΡΙΣΜΟΣ

Με τον όρο διάλεκτο ορίζουμε κάθε ποικιλία μιας γλώσσας και τον
χρησιμοποιούμε κυρίως για τις γεωγραφικές διαλέκτους.
Η κρητική διάλεκτος θεωρείται η μακροβιότερη στον Ελλαδικό χώρο. Ομιλείται
στην Κρήτη, στο χωριό Χαμιντιέ της Συρίας και στα παράλια της Μ. Ασίας, όπου
εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι κρητικοί το 1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά,Γενικά, τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης είναιείναι ηη διατήρησηδιατήρηση χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης
εκφράσεωνεκφράσεων πουπου προσομοιάζουνπροσομοιάζουν σταστα γλωσσικάγλωσσικά πρότυπαπρότυπα τηςτης
ΚλασικήςΚλασικής ΑρχαιότηταςΑρχαιότητας (αρχαϊσμοί)(αρχαϊσμοί),, όπωςόπως καικαι ηη αποφυγήαποφυγή ορισμένωνορισμένων
συμφωνικώνσυμφωνικών συμπλεγμάτωνσυμπλεγμάτων (χρήση(χρήση φωνήεντωνφωνήεντων μεμε πιοπιο εύηχοεύηχο
αποτέλεσμααποτέλεσμα στηνστην ακρόασηακρόαση τηςτης γλώσσας)γλώσσας)..
ΙδιαίτεραΙδιαίτερα εντυπωσιακήεντυπωσιακή είναιείναι ηη ευφωνίαευφωνία τηςτης διαλέκτου,διαλέκτου, πουπου

οφείλεταιοφείλεται αφενόςαφενός στονστον νότιονότιο φωνηεντισμόφωνηεντισμό (τα(τα φωνήενταφωνήεντα μένουνμένουν
απαθή)απαθή) καικαι αφετέρουαφετέρου στηνστην αποφυγήαποφυγή δυσπρόφερτωνδυσπρόφερτων συμφωνικώνσυμφωνικών
συμπλεγμάτωνσυμπλεγμάτων ((αθόςαθός == ανθός,ανθός, άνθρωποςάνθρωπος == άνθρωπος)άνθρωπος).. ΑνεπιτυχείςΑνεπιτυχείς
είναιείναι οιοι προσπάθειεςπροσπάθειες μημη κρητικώνκρητικών νανα μιμηθούνμιμηθούν τοντον φυσικότατοφυσικότατο
επιτονισμόεπιτονισμό τηςτης διαλέκτουδιαλέκτου..
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προτρέπει και σε υπομονή:
Ως έχεις την απομονή, έχε και την ολπίδα
Με τον καιρό το γιασεμί αθεί και βγάνει φύλλα

Άλλοτε είναι πρόκληση και πείσμα:
Αγάπη δίχως πείσματα, δίχως καημό και πόνο
Είναι αγάπη ψεύτικη, ψευθιάς αγάπη μόνο.

Άλλοτε γνωμικό:
Μην τόνε κλαις τον αετό όπου πετά οντό βρέχει
Μα κλαίγε το μικρό πουλί, οπού φτερά δεν έχει.
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ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ

Χαρακτηριστικό είδος έκφρασης στην κρητική διάλεκτο αποτελεί η
μαντινάδα, ποίημα που αποτελείται από δύο στίχους

δεκαπεντασύλλαβους με ομοιοκαταληξία. Εκφράζει τα αισθήματα, τη
σκέψη και τη ζωή του κρητικού λαού.

Πολλές μαντινάδες υμνούν την αγαπημένη. Έτσι, μια μαντινάδα λέει:
Μοσχοκανελοκόκκαλη, κανελοζυμωμένη
Γαρεφαλοχνωτάτη κι ακριβαναθρεμμένη

Ακόμη, η μαντινάδα μπορεί να αποτελεί και όρκο αγάπης:
Μες στη φωθιά να καίγωμαι, σαν το κερί να λιώνω,

Άθος να γίνει το κορμί για σε, δε μετανιώνω.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Η Κρητική διάλεκτος είχε όλα τα προσόντα για να εξελιχθεί σε Κοινή
Νεοελληνική (λεξιλογικό πλούτο, συνθετική και παραγωγική

ικανότητα, εκφραστικότητα), όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι,
για δύο περίπου αιώνες, τα λογοτεχνικά της έργα ήταν σχεδόν τα

μοναδικά πανελλήνια λαϊκά αναγνώσματα. Η ιστορική ωστόσο
συγκυρία δεν στάθηκε ευνοϊκή. Έτσι παρέμεινε διάλεκτος, αλλά

πάντως η μακροβιότερη στον ελλαδικό χώρο και η σημαντικότερη
λόγω της αρχαϊζουσας συντηρητικής μορφής της, για όσους μελετούν

την ιστορία της γλώσσας μας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Η Ελληνική γλώσσα μιλιέται στην Κρήτη μετά την κάθοδο των Αχαιών
(περίπου μετά το 1450 π.Χ.). Ποια γλώσσα μιλούσαν κατά την μινωική
εποχή δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, αφού δεν έχουν διαβαστεί ακόμη
τα σωζόμενα γραπτά μνημεία. Ο Όμηρος μας πληροφορεί (στο τ της
Οδύσσειας) πως στην Κρήτη κατοικούσαν Ετεοκρήτες, Πελασγοί και
Κύδωνες, Αχαιοί και Δωριείς. Ετεοκρήτες ονομάζονταν οι γηγενείς
κάτοικοι του Νησιού, οι Μινωίτες, οι οποίοι μετά την κάθοδο των
Δωριέων κατέφυγαν και περιορίστηκαν στο ανατολικό άκρο της
Κρήτης.
Στην αρχαία πόλη Πραισό, που βρισκόταν στην περιοχή της Σητείας,

έχουν βρεθεί επιγραφές γραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες σε μια
γλώσσα, που οι ειδικοί ονομάζουν ετεοκρητική και πιθανόν να είναι
ένα προελληνικό κρητικό ιδίωμα. Από τότε λοιπόν, αφού έμεναν στο
νησί πέντε διαφορετικά φύλα, τα ελληνικά της Κρήτης θα είχαν
διάφορους ιδιωματισμούς ποικίλης προέλευσης. Εξ άλλου ο Όμηρος
χαρακτηρίζει τη γλώσσα που μιλιέται στο νησί «μεμιγμένη».
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Με το πέρασμα του χρόνου επικράτησε η δωρική διάλεκτος, η
λεγόμενη «αυστηρά δωρική». Σ’ αυτήν είναι γραμμένη η επιγραφή της
Γόρτυνας (5ος αιώνας π.Χ.). Η διάλεκτος αυτή μιλιόταν στην Κρήτη
μέχρι τους πρώτους αιώνες μ.Χ., μέχρι δηλαδή της επικράτηση της
αλεξανδρινής ή ελληνιστικής κοινής.

Μέχρι το 14ο αιώνα μ.Χ. δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία, ώστε να
ξέρουμε πως μιλούσαν οι Κρητικοί μετά της επικράτηση της
ελληνιστικής κοινής. Αλλά οι δωρισμοί και τα αρχαϊκά λεξιλογικά
στοιχεία, στα τοπωνύμια κυρίως, αποδεικνύουν πως η ελληνική
γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται στο νησί.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, έχουμε γραπτά κείμενα από τις
αρχές του 14ου αιώνα. Τα κυριότερα λογοτεχνικά κείμενα σε κρητική
διάλεκτο είναι, όπως είναι γνωστό, τα έργα της «Κρητικής σχολής»
των δυο τελευταίων αιώνων της ενετοκρατίας. Στην ιστορία της
νεοελληνικής διαλεκτολογίας η Κρήτη κατέχει ιδιαίτερη θέση, η οποία
οφείλεται όχι τόσο στη φύση της διαλέκτου της και των γλωσσικών
χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως στη σχέση της με τη λογοτεχνία.

Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, έχουμε γραπτά κείμενα από τις
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Κατά τον 16ο και 17ο μ.Χ. αιώνα, περίοδο που είναι γνωστή και ως
«Κρητική Αναγέννηση», η γλώσσα της κρητικής λογοτεχνίας έπαιξε το
ρόλο μιας κρητικής κοινής γλώσσας, σχετικά με τα κρητικά ιδιώματα. Η
Κρήτη δηλαδή, κατά τον Α. Μirambel, δημιούργησε μια ιδιωματική
κοινή γλώσσα στην οποία η νεοελληνική κοινή αλλά και η λογοτεχνία
του σύγχρονου ελληνισμού οφείλει πολλά.

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μπορούμε να
παρακολουθήσομε την εξέλιξη της διαλέκτου κυρίως από τα δημοτικά
τραγούδια (μαντινάδες, ριζίτικα, ρίμες κ.τ.λ.) και από κάποια
δικαιοπρακτικά έγγραφα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Η κρητική διάλεκτος, κατά την άποψη όλων των διακεκριμένων
επιστημόνων, οι οποίοι τη μελετούν συστηματικά, είναι από τις πιο
ενδιαφέρουσες τοπικές μορφές της γλώσσας μας, με πολλά αρχαϊκά
στοιχεία στο λεξιλόγιο, στη μορφολογία και στη σύνταξη. Ο
συντηρητικός της χαρακτήρας συντέλεσε ώστε να διατηρηθούν
παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας (κλασική, Βυζαντινή), γι΄ αυτό η
γνώση της κρητικής διαλέκτου, βοηθά πολλές φορές στη επίλυση
διαφόρων προβλημάτων ετυμολογικών κ.ά. της κοινής νεοελληνικής.

Μάλιστα όπως υποστηρίζουν νεώτεροι μελετητές πολλές λέξεις των
ομηρικών επών που δεν μαρτυρούνται στην αττική πεζογραφία,
επιβίωσαν στις ελληνικές διαλέκτους. Μια απ’ αυτές είναι και η
κρητική.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λέξη αλισάχνη, η οποία στην
κρητική διάλεκτο σημαίνει το λεπτό αλάτι που μένει στα κοιλώματα
των βράχων της παραλίας, όταν εξατμιζόταν το θαλασσινό νερό, αλλά
και το πολύ αλμυρό
π.χ. πολύ αλάτσι ήβαλες στο φαΐ κι εγίνηκε αλισάχνη. Η λέξη
προέρχεται από το αλός άχνη ( = αφρός της θάλασσας) και απαντά
στην Οδύσσεια (ε 403) «είλυτο δε πανθ άλός άχνη» και στην Ιλιάδα (Δ
426) «Ως δ΄ ότε κύμα θαλάσσης μεγάλα βρέμει, αμφί δε τ`άκρας
κυρτόν εόν κορυφούται, αποπτύει δ αλός άχνην»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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κρητική διάλεκτο σημαίνει το λεπτό αλάτι που μένει στα κοιλώματα
των βράχων της παραλίας, όταν εξατμιζόταν το θαλασσινό νερό, αλλά
και το πολύ αλμυρό
π.χ. πολύ αλάτσι ήβαλες στο φαΐ κι εγίνηκε αλισάχνη. Η λέξη
προέρχεται από το αλός άχνη ( = αφρός της θάλασσας) και απαντά
στην Οδύσσεια (ε 403) «είλυτο δε πανθ άλός άχνη» και στην Ιλιάδα (Δ
426) «Ως δ΄ ότε κύμα θαλάσσης μεγάλα βρέμει, αμφί δε τ`άκρας
κυρτόν εόν κορυφούται, αποπτύει δ αλός άχνην»



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έτσι και η λέξη πέζα διασώθηκε στις νεοελληνικές διαλέκτους, ενώ δεν
απαντά στην αττική διάλεκτο, που την συναντούμε στο Ω 272 της
Ιλιάδας «πέζη επί πρώτη» και στα σύνθετα αργυρόπεζα (επίθετο της
Θέτιδας) κυανόπεζα (επίθετο τραπεζιού).
Το απλό πέζα (ομόριζο του ποδ-) δεν απαντά στην αττική διάλεκτο,
ενώ επιβιώνει στην Κρήτη και σε μερικά νησιά του Αιγαίου. Στην
κρητική διάλεκτο η λέξη πέζα σημαίνει τον απόκρημνο βράχο των
βουνών, κάτι σα σκαλοπάτι στο γκρεμό, όπου κατεβαίνουν οι αίγες,
για να βοσκήσουν. «εκατέβηκε η αίγα στην πέζα να φάει χόρτα και δε
μπορεί να ξαναβγεί». Στην κοινή νεοελληνική επιβιώνει με τα
παράγωγα πεζούλα, πεζούλι, πεζουλάκι.

Έτσι και η λέξη πέζα διασώθηκε στις νεοελληνικές διαλέκτους, ενώ δεν
απαντά στην αττική διάλεκτο, που την συναντούμε στο Ω 272 της
Ιλιάδας «πέζη επί πρώτη» και στα σύνθετα αργυρόπεζα (επίθετο της
Θέτιδας) κυανόπεζα (επίθετο τραπεζιού).
Το απλό πέζα (ομόριζο του ποδ-) δεν απαντά στην αττική διάλεκτο,
ενώ επιβιώνει στην Κρήτη και σε μερικά νησιά του Αιγαίου. Στην
κρητική διάλεκτο η λέξη πέζα σημαίνει τον απόκρημνο βράχο των
βουνών, κάτι σα σκαλοπάτι στο γκρεμό, όπου κατεβαίνουν οι αίγες,
για να βοσκήσουν. «εκατέβηκε η αίγα στην πέζα να φάει χόρτα και δε
μπορεί να ξαναβγεί». Στην κοινή νεοελληνική επιβιώνει με τα
παράγωγα πεζούλα, πεζούλι, πεζουλάκι.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πέρα όμως από τις ομηρικές λέξεις που είναι σπανιότερες ένα
τεράστιο πλήθος λέξεων έρχονται κατ΄ευθείαν από τα αρχαία ή τα
μεταγενέστερα βυζαντινά ελληνικά. Συστηματική καταγραφή τους δεν
έχει γίνει ακόμη και δυστυχώς πολλές απ΄ αυτές χάνονται με το
πέρασμα του χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές.
Το ρήμα παίζω (από το αρχ. παίω = κτυπώ) διατηρεί την ίδια σημασία.
Ήπαιξέ ντου ένα σκαμπίλι μα τού ‘βγαινε». Αλλά και «παίζει τη γ-
καμπάνα» ή «παίζει του λαγού».
Το ρήμα ρέγομαι (αρχ. ορέγομαι) και θαμάζομαι, το οποίο μάλιστα
διατηρεί τη σημασία του απορώ, εκπλήσσομαι, όπως φαίνεται
καθαρά στα τραγούδια και τις μαντινάδες της Κρήτης.

Πέρα όμως από τις ομηρικές λέξεις που είναι σπανιότερες ένα
τεράστιο πλήθος λέξεων έρχονται κατ΄ευθείαν από τα αρχαία ή τα
μεταγενέστερα βυζαντινά ελληνικά. Συστηματική καταγραφή τους δεν
έχει γίνει ακόμη και δυστυχώς πολλές απ΄ αυτές χάνονται με το
πέρασμα του χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές.
Το ρήμα παίζω (από το αρχ. παίω = κτυπώ) διατηρεί την ίδια σημασία.
Ήπαιξέ ντου ένα σκαμπίλι μα τού ‘βγαινε». Αλλά και «παίζει τη γ-
καμπάνα» ή «παίζει του λαγού».
Το ρήμα ρέγομαι (αρχ. ορέγομαι) και θαμάζομαι, το οποίο μάλιστα
διατηρεί τη σημασία του απορώ, εκπλήσσομαι, όπως φαίνεται
καθαρά στα τραγούδια και τις μαντινάδες της Κρήτης.



ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν, η κρητική διάλεκτος, εκτός από τον
πλούτο του λεξιλογίου, την πολυσημία των λέξεων, τον εκπληκτικό
αριθμό των συνωνύμων, διατηρεί και την αρχαϊκότερη μορφή
μεγάλου πλήθους λέξεων και βρίσκεται πλησιέστερα στις παλαιότερες
φάσεις της ελληνικής, και συγκεκριμένα στη μεταγενέστερη φάση της
ελληνιστικής καθώς και στη βυζαντινή. Αποτελεί επομένως, ένα κρίκο
ανάμεσα στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας μας και στις παλαιότερες
εκείνες μορφές της. Όμως εκτός από τους ειδικούς επιστήμονες, για
τους οποίους η μελέτη της είναι πολύ χρήσιμη, πρέπει και εμείς και
κυρίως οι νεότεροι, όποτε μπορούμε, να την μελετούμε γιατί αποτελεί
σημαντικότατο μέρος της παράδοσής μας.

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν, η κρητική διάλεκτος, εκτός από τον
πλούτο του λεξιλογίου, την πολυσημία των λέξεων, τον εκπληκτικό
αριθμό των συνωνύμων, διατηρεί και την αρχαϊκότερη μορφή
μεγάλου πλήθους λέξεων και βρίσκεται πλησιέστερα στις παλαιότερες
φάσεις της ελληνικής, και συγκεκριμένα στη μεταγενέστερη φάση της
ελληνιστικής καθώς και στη βυζαντινή. Αποτελεί επομένως, ένα κρίκο
ανάμεσα στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας μας και στις παλαιότερες
εκείνες μορφές της. Όμως εκτός από τους ειδικούς επιστήμονες, για
τους οποίους η μελέτη της είναι πολύ χρήσιμη, πρέπει και εμείς και
κυρίως οι νεότεροι, όποτε μπορούμε, να την μελετούμε γιατί αποτελεί
σημαντικότατο μέρος της παράδοσής μας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ   ΚΟΡΝΑΡΟΥ - Ο
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Τα ‘μαθες, Αρετούσα μου, τα
θλιβερά μαντάτα;

ο Kύρης σου μ' εξόρισε σ' τση
ξενιτιάς τη στράτα;

Tέσσερεις μέρες μοναχάς μου
'δωκε ν' ανιμένω,

κι αποκεί να ξενιτευτώ, πολλά
μακρά να πηαίνω.

Kαι πώς να σ' αποχωριστώ, και πώς
να σου μακρύνω,

και πώς να ζήσω δίχως σου στο
χωρισμόν εκείνο;

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ   ΚΟΡΝΑΡΟΥ - Ο
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Τα ‘μαθες, Αρετούσα μου, τα
θλιβερά μαντάτα;

ο Kύρης σου μ' εξόρισε σ' τση
ξενιτιάς τη στράτα;

Tέσσερεις μέρες μοναχάς μου
'δωκε ν' ανιμένω,

κι αποκεί να ξενιτευτώ, πολλά
μακρά να πηαίνω.

Kαι πώς να σ' αποχωριστώ, και πώς
να σου μακρύνω,

και πώς να ζήσω δίχως σου στο
χωρισμόν εκείνο;



ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Οση αξια κουβαλει ενα κομματι Κρητη
δεν το χαριζω κι ας μου πουν να παρω τον πλανητη

Οποιος δεν ειναι μερακλης και στ'αρματα τεχνιτης
δεν λογαριαζεται πως ζει εις το νησι της κρητης

Εγω εδω γεννήθηκα εδω και θα ποθανω
την Κρητη την αγαπησα γι'αυτο και δεν την χανω

Αλμα θα κανω, απο σινουκ για σενανε κυρα μου
και θα φωναζω σ'αγαπω, μεχρι να 'ρθεις κοντα μου

Απόψε τη σαλάτα μου την πότισα με ξύδι
γιατί απόψε μ άφησες και η αγάπη μας δεν σμίγει

Οση αξια κουβαλει ενα κομματι Κρητη
δεν το χαριζω κι ας μου πουν να παρω τον πλανητη

Οποιος δεν ειναι μερακλης και στ'αρματα τεχνιτης
δεν λογαριαζεται πως ζει εις το νησι της κρητης

Εγω εδω γεννήθηκα εδω και θα ποθανω
την Κρητη την αγαπησα γι'αυτο και δεν την χανω

Αλμα θα κανω, απο σινουκ για σενανε κυρα μου
και θα φωναζω σ'αγαπω, μεχρι να 'ρθεις κοντα μου

Απόψε τη σαλάτα μου την πότισα με ξύδι
γιατί απόψε μ άφησες και η αγάπη μας δεν σμίγει



Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γκοτσόπουλος
Κων/νος

Μανιουδάκης
Αντώνης

Γκοτσόπουλος
Κων/νος

Μανιουδάκης
Αντώνης

Νικολόπουλος
Στέφανος

Παναγόπουλος
Ορέστης

Σερέτης
Δημήτρης



Πρόλογος

• Ο ίμερος του ελληνισμού θα υπάρχει αιώνιος στην
ανθρωπότητα εφόσον αυτή θα πορεύεται προς τον πολιτισμό.
Η Ευρώπη, σχεδόν τα πάντα όσα αφορούν τον πολιτισμό τα
οφείλει στη Ελλάδα. Και πρωτίστως την καταγωγή των
γλωσσικών ιδιωμάτων των λαών της.

• Υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ελληνικές λέξεις ,
που αντιπροσωπεύουν μορφές πολιτισμού, οι οποίες σπανίως
γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά πρωτίστως ωρίμασαν από την
πληθωρική δραστηριότητα των Ελλήνων.

• Ο ίμερος του ελληνισμού θα υπάρχει αιώνιος στην
ανθρωπότητα εφόσον αυτή θα πορεύεται προς τον πολιτισμό.
Η Ευρώπη, σχεδόν τα πάντα όσα αφορούν τον πολιτισμό τα
οφείλει στη Ελλάδα. Και πρωτίστως την καταγωγή των
γλωσσικών ιδιωμάτων των λαών της.

• Υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ελληνικές λέξεις ,
που αντιπροσωπεύουν μορφές πολιτισμού, οι οποίες σπανίως
γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά πρωτίστως ωρίμασαν από την
πληθωρική δραστηριότητα των Ελλήνων.



Δάνεια-Αντιδάνεια

• Όταν μια ελληνική λέξη εισάγεται στο λεξιλόγιο μιας ξένης
γλώσσας, τροποποιημένη έτσι ώστε να τηρεί τους ανάλογους
λεξιλογικούς, συντακτικούς και μορφολογικούς κανόνες, το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται δάνειο.

• Όταν μετέπειτα αυτή η λέξη γυρίσει στο ελληνικό αλφάβητο
απ’ όπου και προέρχεται εξ’ αρχής πάλι τροποποιημένη τότε
αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αντιδάνειο.

• Όταν μια ελληνική λέξη εισάγεται στο λεξιλόγιο μιας ξένης
γλώσσας, τροποποιημένη έτσι ώστε να τηρεί τους ανάλογους
λεξιλογικούς, συντακτικούς και μορφολογικούς κανόνες, το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται δάνειο.

• Όταν μετέπειτα αυτή η λέξη γυρίσει στο ελληνικό αλφάβητο
απ’ όπου και προέρχεται εξ’ αρχής πάλι τροποποιημένη τότε
αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αντιδάνειο.



Κριτήρια

Κριτήριο μεταβολής             Κριτήριο προσαρμογής

Κριτήριο γλώσσας

Κριτήριο μεταβολής             Κριτήριο προσαρμογής

Κριτήριο γλώσσας



Αυθεντικότητα

Όμως για να υπάρξουν αντιδάνεια θα πρέπει
πρώτα να υπάρχουν και αποδεικτικά  στοιχεία για
τη αυθεντικότητά τους και όχι να θεωρούμε
οποιαδήποτε λέξη αντιδάνειο. Αντιδάνεια τα
οποία δεν είναι γνήσια ονομάζονται εσφαλμένα
αντιδάνεια.

Όμως για να υπάρξουν αντιδάνεια θα πρέπει
πρώτα να υπάρχουν και αποδεικτικά  στοιχεία για
τη αυθεντικότητά τους και όχι να θεωρούμε
οποιαδήποτε λέξη αντιδάνειο. Αντιδάνεια τα
οποία δεν είναι γνήσια ονομάζονται εσφαλμένα
αντιδάνεια.



Αγγλικά

• Η αγγλική γλώσσα είναι σαφώς επηρεασμένη από την
ελληνική έχοντας στο λεξιλόγιο της πολλές ελληνικές λέξεις
αλλά με αγγλική προφορά.

• Η Ελληνική δεν έχει  προσθέσει μόνο μερικές λέξεις αλλά
έχει εμπλουτίσει αισθητά το λεξιλόγιο της.

• Το πανεπιστήμιο Irving της Καλιφόρνιας επιμελήθηκε την
κατασκευή του υπολογιστή Ίβυκος όπου περιέχονται
6.000.000 λέξεις και 71.000.000 λεκτικοί τύποι της
Ελληνικής. Για σύγκριση, η Αγγλική έχει 490.000 λέξεις και
300.000 τεχνικούς όρους.

• Είναι γνωστό ότι  η Αγγλική  είναι παγκόσμια και τη
γνωρίζουν πολλοί και είναι επίτευγμα αν το σκεφτούμε από
αυτή την πλευρά.

• Η αγγλική γλώσσα είναι σαφώς επηρεασμένη από την
ελληνική έχοντας στο λεξιλόγιο της πολλές ελληνικές λέξεις
αλλά με αγγλική προφορά.

• Η Ελληνική δεν έχει  προσθέσει μόνο μερικές λέξεις αλλά
έχει εμπλουτίσει αισθητά το λεξιλόγιο της.

• Το πανεπιστήμιο Irving της Καλιφόρνιας επιμελήθηκε την
κατασκευή του υπολογιστή Ίβυκος όπου περιέχονται
6.000.000 λέξεις και 71.000.000 λεκτικοί τύποι της
Ελληνικής. Για σύγκριση, η Αγγλική έχει 490.000 λέξεις και
300.000 τεχνικούς όρους.

• Είναι γνωστό ότι  η Αγγλική  είναι παγκόσμια και τη
γνωρίζουν πολλοί και είναι επίτευγμα αν το σκεφτούμε από
αυτή την πλευρά.



Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά

Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας
είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον οι οποίοι
έμειναν μνημειώδεις.
Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ'
ουσίαν όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και
προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική.
Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν
αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του
προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής.

Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας
είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον οι οποίοι
έμειναν μνημειώδεις.
Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ'
ουσίαν όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και
προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική.
Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν
αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του
προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής.



Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
Kyrie,
It is Zeus' anathema on our epoch and
the heresy of our economic method and
policies that we should agonize the
Skylla of nomismatic plethora and the
Charybdis of economic anaemia.
It is not my idiosyncracy to be ironic or
sarcastic but my diagnosis would be that
politicians are rather cryptoplethorists.
Although they emphatically stigmatize
nomismatic plethora, they energize it
through their tactics and practices. Our
policies should be based more on
economic and less on political criteria.
Our gnomon has to be a metron between
economic strategic and philanthropic
scopes.

Κύριοι,
Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και
αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της
οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε
σε αγωνία την Σκύλλα του νομισματικού
πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της
οικονομικής μας αναιμίας.
Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι
ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή
μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον
κρυπτοπληθωριστές. Αν και με έμφαση
στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό,
τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και
των πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα
έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε
οικονομικά και λιγότερο σε πολιτικά
κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα
μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και
φιλανθρωπικής σκοπιάς.
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τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και
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Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
In an epoch characterized by
monopolies, oligopolies,
monopolistic antagonism and
polymorphous inelasticities, our
policies have to be more
orthological, but this should not be
metamorphosed into
plethorophobia, which is endemic
among academic economists.
Nomismatic symmetry should not
antagonize economic acme. A
greater harmonization between the
practices of the economic and
nomismatic archons is basic.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από
μονοπώλια, ολιγοπώλια,
μονοπωλιακό ανταγωνισμό και
πολύμορφες ανελαστικότητες, οι
πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο
ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα
έπρεπε να μεταμορφώνεται σε
πληθωροφοβία, η οποία είναι
ενδημική στους ακαδημαϊκούς
οικονομολόγους.
Η νομισματική συμμετρία δεν θα
έπρεπε να ανταγωνίζεται την
οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη
εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών
των οικονομικών και νομισματικών
αρχόντων είναι βασική.

In an epoch characterized by
monopolies, oligopolies,
monopolistic antagonism and
polymorphous inelasticities, our
policies have to be more
orthological, but this should not be
metamorphosed into
plethorophobia, which is endemic
among academic economists.
Nomismatic symmetry should not
antagonize economic acme. A
greater harmonization between the
practices of the economic and
nomismatic archons is basic.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από
μονοπώλια, ολιγοπώλια,
μονοπωλιακό ανταγωνισμό και
πολύμορφες ανελαστικότητες, οι
πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο
ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα
έπρεπε να μεταμορφώνεται σε
πληθωροφοβία, η οποία είναι
ενδημική στους ακαδημαϊκούς
οικονομολόγους.
Η νομισματική συμμετρία δεν θα
έπρεπε να ανταγωνίζεται την
οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη
εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών
των οικονομικών και νομισματικών
αρχόντων είναι βασική.



Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
Parallel to this we have to synchronize and
harmonize more and more our economic
and nomismatic policies panethnically.
These scopes are more practicable now,
when the prognostics of the political end
economic barometer are halcyonic.
The history of our didimus organization on
this sphere has been didactic and their
gnostic practices will always be a tonic to
the polyonymous and idiomorphous
ethnical economies. The genesis of the
programmed organization will dynamize
these policies.
Therefore, I sympathize, although not
without criticism one or two themes with
the apostles and the hierarchy of our
organs in their zeal to program orthodox
economic and nomismatic policies.

Παράλληλα με αυτό, πρέπει να
εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε
όλο και περισσότερο τις οικονομικές και
νομισματικές μας πρακτικές πανεθνικώς.
Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες
τώρα, που τα προγνωστικά του πολιτικού
και οικονομικού βαρομέτρου είναι χάλκινα.
Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν
την σφαίρα είναι διδακτική και οι
γνωστικές τους εφαρμογές θα είναι πάντα
ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και
ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η γένεση
μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα
ενισχύσει αυτές τις πολιτικές.
Γι' αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με
συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική
διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους
αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας
στον ζήλο τους να προγραμματίσουν
ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές
πολιτικές.
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Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά

I apologize for having tyranized you
with my Hellenic phraseology. In my
epilogue I emphasize my eulogy to
the philoxenous aytochtons of this
cosmopolitan metropolis and my
encomium to you Kyrie, the
stenographers.

Απολογούμαι που σας τυράννησα με
την ελληνική μου φρασεολογία.
Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην
ευλογία μου, προς τους φιλόξενους
αυτόχθονες αυτής της
κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς
και το εγκώμιό μου προς εσάς,
κύριοι στενογράφοι.
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Γερμανικά
Ιστορικά Στοιχεία

• Χάλκινοι ελληνικοί κρατήρες έχουν βρεθεί όχι μόνο στην Ελβετία και στη
Γερμανία, αλλά και στις Σκανδιναβικές Χώρες.

• Ο Λούθηρος μετέφρασε από τα Ελληνικά την Αγία Γραφή, διαμορφώνοντας
τη Γερμανική Γλώσσα πάνω στα πρότυπα της δομής των Αρχαίων Ελληνικών.

• Έρασμος μεταγλώττισε και διέσωσε 5.000 ελληνικές παροιμίες.

• Ο Τάκιτος αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχαν στο εσωτερικό της Γερμανίας
ενεπίγραφα μνημεία σε Ελληνική Γλώσσα.

• Ο Ιούλιος Καίσαρ ιστορεί ότι Κέλτες ιερείς έκαναν χρήση της Ελληνικής
γραφής, ενώ σε στρατόπεδο Ελβετών βρέθηκαν κατάλογοι στρατευσίμων
καθώς και αμάχου πληθυσμού, σύνολον 368.000 ονομάτων, όλα στα
Ελληνικά!
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Γερμανικά

Τα γραπτά μνημεία της γερμανικής αρχίζουν από τον
8ον μ.Χ. αι. και αποτελούνται από μεταφράσεις
λατινικών κειμένων. Έχουμε όμως μαρτυρίες και για
απ’ ευθείας επαφές με την Ελληνική Γλώσσα. Στη
Γερμανική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι: «Η
ελληνική γλώσσα έχει επηρεάσει σημαντικά τη
Γερμανική σε θρησκεία, επιστήμη και φιλοσοφία».
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Δομικά Χαρακτηριστικά
Γερμανικής Γλώσσας

Η επίδραση της Ελληνικής στη Γερμανική σε δομικό επίπεδο είναι
πιο αισθητή. Οι γραμματικές των δυο γλωσσών χαρακτηρίζονται από
αρκετά κοινά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα Αρχαία
Ελληνικά δομικά μοιάζουν πολύ περισσότερο στη Γερμανική παρά στη
Λατινική. Για παράδειγμα τα οριστικά άρθρα μοιάζουν περισσότερο με τα
γερμανικά, ενώ εκλείπουν στα λατινικά.

 Αριθμοί
 Γένη
 Πτώσεις
 Εγκλίσεις
 Σύστημα χρόνων
 Μετοχές
 Ρήματα
 Χρόνοι
 Διαθέσεις / Φωνές
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Γαλλικά
Σχετικές παραδόσεις θέλουν τους Φράγκους απογόνους του
Ηρακλή και των Δωριέων ακόλουθών του, κατά την
περιπλάνηση τους στη Δύση. Η Γαλλική γεννήθηκε από μια
τοπική παραλλαγή της λατινικής. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι
Ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν τις ρίζες τους στα Λατινικά. Αυτό
που ίσως μερικοί να αγνοούν είναι ότι τα ίδια τα Λατινικά
έχουν βασιστεί πάνω στα Ελληνικά. Η Ελληνική είναι η
μοναδική γλώσσα η οποία είναι πραγματικά αυτόφωτη χωρίς
να εξαρτάται από καμία άλλη.
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Ιταλικά
Ελληνική Επιρροή - Ιστορική Διαδρομή - Διάδοση της Γλώσσας

 Η Ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα όλων
των ευρωπαϊκών γλωσσών.

 Ο Κικέρων επιστρέφοντας στη Ρώμη
μετά τις σπουδές του στην Ελλάδα,
έφερε μαζί του χιλιάδες ελληνικές λέξεις
και χρησιμοποιώντας προθέσεις τις
πολλαπλασίασε σε αξία και σημασία και
δημιούργησε τη Λατινική.

 Οι έννοιες της ρητορικής και φιλοσοφίας
που γεννήθηκαν στα Ελληνικά, πέρασαν
στα Λατινικά και έπειτα μέσω των
Λατινικών στις άλλες Ευρωπαϊκές
γλώσσες.

 Η σύγχρονη Ιταλική γλώσσα προήλθε και
αυτή από τη Λατινική.

 Ελληνικές λέξεις μεταδόθηκαν στην Δύση
όταν το Ευαγγέλιο και άλλα θρησκευτικά
κείμενα μεταφράστηκαν στα Λατινικά
από το ελληνικό πρωτότυπο και στο
λεξιλόγιο των ευρωπαϊκών λαών που
κατακτούν οι Ρωμαίοι.

 Aπό τον 3ο αιώνα π.X. μέχρι τον 2ο
αιώνα μ.X. η Eλληνική ήταν η γλώσσα
του πολιτισμού και των εμπορικών
συναλλαγών.

 Σε όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής
αυτοκρατορικής περιόδου, άτομα
αριστοκρατικών κύκλων μάθαιναν τα
Ελληνικά ως ξένη γλώσσα.

 Τον 15ο αιώνα μ.Χ. μία ολόκληρη γενιά
Ιταλών λογίων μελετούσαν τη
λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και την
επιστήμη των αρχαίων Ελλήνων.
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Ιταλικά
Σύγχρονη Επιρροή – Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας

 Η ελληνική γλώσσα, διατηρήθηκε στην
Καλαβρία και στη Γη του Οτράντο,
εξακολουθώντας να επιβιώνει ακόμα και
σήμερα.

 Το 1820-1821 ο, Karl Witte εντόπισε μία
δωδεκάδα ελληνόφωνων χωριών στις
νότιες πλαγιές του όρους Aspromonte.

 Νότια του Λέτσε, υπάρχει ένα
σύμπλεγμα εννέα πόλεων όπου τα
Ελληνικά εξακολουθούν να διατηρούνται
ως «οικιακή γλώσσα» (Calimera,
Martignano, Sternatia, Soleto, Zollino,
Castrignano dei Gresi, Martano και
Melpignano).

 Όλες αυτές οι κοινότητες μιλούν το
τοπικό ελληνικό ιδίωμα, (γκρίκο / γκρέκο)
- μια πρoφoρική διαλεκτική πoικιλία της
ελληνικής γλώσσας.
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Ισπανικά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α) λεξιλογικά
δάνεια

α) λεξιλογικά
δάνεια

γ) μεταφραστικά
στοιχεία

δ) νεολογισμοί

β) προθήματα, επιθήματα και
άλλα μορφολογικά στοιχεία



Λατινικά

Η λατινική δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα
γλωσσικό ιδίωμα ενός μικρού τμήματος πληθυσμού
εγκαταστημένου γύρω από την Ρώμη. Όπως έχει
αναφερθεί οι Λατίνοι ξεκίνησαν έχοντας περίπου 250
λέξεις και στη συνέχεια άντλησαν πλήθος ελληνικών.
Ακόμα έχει ειπωθεί ότι το λεξιλόγιο της λατινικής
είναι μετάφραση του αντίστοιχου ελληνικού.
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γλωσσικό ιδίωμα ενός μικρού τμήματος πληθυσμού
εγκαταστημένου γύρω από την Ρώμη. Όπως έχει
αναφερθεί οι Λατίνοι ξεκίνησαν έχοντας περίπου 250
λέξεις και στη συνέχεια άντλησαν πλήθος ελληνικών.
Ακόμα έχει ειπωθεί ότι το λεξιλόγιο της λατινικής
είναι μετάφραση του αντίστοιχου ελληνικού.



Σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί

• Η περίοδος μετάφρασης ιερών και θεολογικών
κειμένων.

• Την εποχή κατά την οποία διοικούσε ο Αύγουστος
πέρασαν στο λατινικό λεξιλόγιο 10000 ελληνικές
λέξεις.

• Η περίοδος μετάφρασης ιερών και θεολογικών
κειμένων.

• Την εποχή κατά την οποία διοικούσε ο Αύγουστος
πέρασαν στο λατινικό λεξιλόγιο 10000 ελληνικές
λέξεις.



Πίνακας Λέξεων
Ελληνικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Αγγλικά Γερμανικά Λατινικά
ακαδημία academie accademia accademia academy akademie academia

βάρβαρος barbare barbaro barbaro barbarian barbar barbarus

γυμνάσιο gymnase gimnasio gimnasio gymnasium gymnasium gymnasium

διάλογος dialogue diálogo diálogo dialogue dialog dialogus

θέση thèse tesi tesis thesis these thesis

λαμπάδα lampe lampada lámpara lamp lampe lampas

ορχήστρα orchestre orchestra orquestra orchestra orchester orchestra

φαντασία fantaisie fantasia fantasia fantasy phantasie phantasia

ψυχολογία psyshologie psicologia psicologia psychology psyshologie

Ελληνικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Αγγλικά Γερμανικά Λατινικά
ακαδημία academie accademia accademia academy akademie academia

βάρβαρος barbare barbaro barbaro barbarian barbar barbarus

γυμνάσιο gymnase gimnasio gimnasio gymnasium gymnasium gymnasium

διάλογος dialogue diálogo diálogo dialogue dialog dialogus

θέση thèse tesi tesis thesis these thesis

λαμπάδα lampe lampada lámpara lamp lampe lampas

ορχήστρα orchestre orchestra orquestra orchestra orchester orchestra

φαντασία fantaisie fantasia fantasia fantasy phantasie phantasia

ψυχολογία psyshologie psicologia psicologia psychology psyshologie



Αστρονομία
Η Ελληνική Αστρονομία

 Η Ελληνική αστρονομία είναι αυτή που
γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα κατά
την αρχαιότητα. Χωρίζεται σε τέσσερις
περιόδους: αυγή της Αστρονομίας,
προσωκρατική, κλασσικής Ελλάδας και
ελληνιστική ή αλεξανδρινή.

 Πολλά από τα ονόματα των άστρων και
αστερισμών και συστάδων αστεριών
είναι ελληνικά.

 Οι 8 πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος και οι 18 από τους 30
δορυφόρους του Κρόνου έχουν ονόματα
ελληνικά.

 Οι σημαντικότεροι αρχαίοι Έλληνες
αστρονόμοι είναι: Θαλής, Αναξίμανδρος,
Αναξιμένης, Αναξαγόρας, Μέτων,
Πλάτωνας.

 Η Ελληνική αστρονομία είναι αυτή που
γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα κατά
την αρχαιότητα. Χωρίζεται σε τέσσερις
περιόδους: αυγή της Αστρονομίας,
προσωκρατική, κλασσικής Ελλάδας και
ελληνιστική ή αλεξανδρινή.

 Πολλά από τα ονόματα των άστρων και
αστερισμών και συστάδων αστεριών
είναι ελληνικά.

 Οι 8 πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος και οι 18 από τους 30
δορυφόρους του Κρόνου έχουν ονόματα
ελληνικά.

 Οι σημαντικότεροι αρχαίοι Έλληνες
αστρονόμοι είναι: Θαλής, Αναξίμανδρος,
Αναξιμένης, Αναξαγόρας, Μέτων,
Πλάτωνας.



Βιολογία
• Στην ονοματολογία των ζώων, όλων των κλάδων, που περιλαμβάνει όλα τα

γένη των ζώων, που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι το 1975, η ελληνική
συμμετοχή, ανέρχεται σε 181.102 αμιγείς ελληνικές λέξεις.

• Mε βάση το Nomenclator  Zoologicus, το οποίο αποτελεί την επίσημη
διεθνή επιστημονική ονοματολογία των γενών των ζώων όλων των ειδών
τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μέχρι το 1994, δηλαδή 337.789 γένη ζώων, η
ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 195.779 λέξεις, αριθμός που αντιστοιχεί
σε 57,96%.

• Το 58% της ονοματολογίας των ζώων αποτελείται από ελληνικές λέξεις ή
ελληνογενείς και το 42% από όλες τις άλλες γλώσσες του κόσμου. Παρά
την εκπληκτική αυτή ελληνική συμμετοχή, η αδράνειά μας έχει επιτρέψει
να καθιερωθεί διεθνώς η εσφαλμένη αντίληψη ότι στη Zωολογία επικρατεί
δήθεν η Λατινική ορολογία.

• Στην ονοματολογία των ζώων, όλων των κλάδων, που περιλαμβάνει όλα τα
γένη των ζώων, που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι το 1975, η ελληνική
συμμετοχή, ανέρχεται σε 181.102 αμιγείς ελληνικές λέξεις.

• Mε βάση το Nomenclator  Zoologicus, το οποίο αποτελεί την επίσημη
διεθνή επιστημονική ονοματολογία των γενών των ζώων όλων των ειδών
τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μέχρι το 1994, δηλαδή 337.789 γένη ζώων, η
ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 195.779 λέξεις, αριθμός που αντιστοιχεί
σε 57,96%.

• Το 58% της ονοματολογίας των ζώων αποτελείται από ελληνικές λέξεις ή
ελληνογενείς και το 42% από όλες τις άλλες γλώσσες του κόσμου. Παρά
την εκπληκτική αυτή ελληνική συμμετοχή, η αδράνειά μας έχει επιτρέψει
να καθιερωθεί διεθνώς η εσφαλμένη αντίληψη ότι στη Zωολογία επικρατεί
δήθεν η Λατινική ορολογία.



Ετυμολογία
H ετυμολογία των λέξεων που έχουν καταγραφεί και
ερμηνευτεί δεν έχει βασισθεί σε προσωπικές
ερμηνείες αλλά στο τι αναγνωρίζουν οι Άγγλοι και
Aμερικανοί ως ελληνικής προέλευσης στα
εγκυρότερα λεξικά τους.

• της Βοτανολογίας:
βοτάνι, βλαστός κ.τ.λ.

• της Zωολογίας:
αίλουρος, σαύρα  κ.τ.λ.

H ετυμολογία των λέξεων που έχουν καταγραφεί και
ερμηνευτεί δεν έχει βασισθεί σε προσωπικές
ερμηνείες αλλά στο τι αναγνωρίζουν οι Άγγλοι και
Aμερικανοί ως ελληνικής προέλευσης στα
εγκυρότερα λεξικά τους.

• της Βοτανολογίας:
βοτάνι, βλαστός κ.τ.λ.

• της Zωολογίας:
αίλουρος, σαύρα  κ.τ.λ.



Θεολογία

1. Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας στην Θεολογία:

1) Στη μετάφραση των Ο΄ της Π.Δ.

2) Στην Καινή Διαθήκη.

3) Στην Πατερική Γραμματεία.

4) Έχουν συνταχθεί αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων.

5) Στην Εκκλησιαστική ποίηση και στην Υμνολογία.

6) Η Θεολογική ορολογία έχει βασιστεί στην Ελληνική Γλώσσα.

1. Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας στην Θεολογία:

1) Στη μετάφραση των Ο΄ της Π.Δ.

2) Στην Καινή Διαθήκη.

3) Στην Πατερική Γραμματεία.

4) Έχουν συνταχθεί αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων.

5) Στην Εκκλησιαστική ποίηση και στην Υμνολογία.

6) Η Θεολογική ορολογία έχει βασιστεί στην Ελληνική Γλώσσα.



Θεολογία

2. Αμφίδρομη σχέση Θεολογίας και Ελληνικής Γλώσσας:

1) Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης έχει χαρακτηρίσει τη
δημοτική του Ευαγγελίου, ως τον «πρώτο δημοτικισμό».

2) Η Εκκλησία διασώζει αρχαίους τύπους της Ελληνικής
Γλώσσας.

3) Η Εκκλησιαστική Υμνολογία χρησιμοποιείται στην
καθημερινή γλώσσα.

2. Αμφίδρομη σχέση Θεολογίας και Ελληνικής Γλώσσας:

1) Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης έχει χαρακτηρίσει τη
δημοτική του Ευαγγελίου, ως τον «πρώτο δημοτικισμό».

2) Η Εκκλησία διασώζει αρχαίους τύπους της Ελληνικής
Γλώσσας.

3) Η Εκκλησιαστική Υμνολογία χρησιμοποιείται στην
καθημερινή γλώσσα.



Ιατρική

• Η πιο σημαντική φιγούρα στην αρχαία ελληνική ιατρική είναι
ο ιατρός Ιπποκράτης , γνωστός ως «Πατέρα της Ιατρικής", ο
οποίος ίδρυσε τη δική του ιατρική σχολή στην Κω. Ο
Ιπποκράτης και οι μαθητές του ανέπτυξαν τον Ιπποκράτειο
Όρκο για τους γιατρούς, και βρίσκεται ακόμα και σήμερα σε
χρήση.

• Ο Έλληνας Γαληνός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους
χειρουργούς του αρχαίου κόσμου και εκτελούσε πολλές
χειρουργικές επεμβάσεις.

• Τα γραπτά του Ιπποκράτη και του Γαληνού, και άλλων είχαν
μια διαρκή επιρροή στην Ισλαμική ιατρική και στη
μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιατρική.

• Η πιο σημαντική φιγούρα στην αρχαία ελληνική ιατρική είναι
ο ιατρός Ιπποκράτης , γνωστός ως «Πατέρα της Ιατρικής", ο
οποίος ίδρυσε τη δική του ιατρική σχολή στην Κω. Ο
Ιπποκράτης και οι μαθητές του ανέπτυξαν τον Ιπποκράτειο
Όρκο για τους γιατρούς, και βρίσκεται ακόμα και σήμερα σε
χρήση.

• Ο Έλληνας Γαληνός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους
χειρουργούς του αρχαίου κόσμου και εκτελούσε πολλές
χειρουργικές επεμβάσεις.

• Τα γραπτά του Ιπποκράτη και του Γαληνού, και άλλων είχαν
μια διαρκή επιρροή στην Ισλαμική ιατρική και στη
μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιατρική.



Ιατρική

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν ο
πλέον σημαντικός μελετητής του έμβιου κόσμου από
την αρχαιότητα. Η πρώτη εργασία του για τη
φυσιολογία της φύσης ήταν εντυπωσιακή. Τα γραπτά
του δείχνουν τις ανησυχίες του για τον εμπειρισμό,
τα βιολογικά αίτια και τη ποικιλία ζωής. Δεν έκανε
πειράματα αλλά προτιμούσε να παρατηρεί ένα ον στο
φυσικό του περιβάλλον, παρά σε ένα τεχνητό.

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν ο
πλέον σημαντικός μελετητής του έμβιου κόσμου από
την αρχαιότητα. Η πρώτη εργασία του για τη
φυσιολογία της φύσης ήταν εντυπωσιακή. Τα γραπτά
του δείχνουν τις ανησυχίες του για τον εμπειρισμό,
τα βιολογικά αίτια και τη ποικιλία ζωής. Δεν έκανε
πειράματα αλλά προτιμούσε να παρατηρεί ένα ον στο
φυσικό του περιβάλλον, παρά σε ένα τεχνητό.



Είπαν και έγραψαν για την ελληνική γλώσσα…

Θα είναι για πάντα χρεώστες στην Ελλάδα…
« Η ελληνική γλώσσα είναι η πρώτη γλώσσα που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη… αν

εμείς σαν κράτος σήμερα τους χρωστάμε μερικά χρήματα, θα σφίξουμε
λίγο τη ζώνη μας και θα τους πληρώσουμε. Αυτοί, όμως τόσο οι

Άγγλοι όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι, μας χρωστάνε τη γλώσσα που
μιλάνε, που δεν μπορούν να εξοφλήσουν ποτέ, γι’ αυτό θα είναι

για πάντα χρεώστες προς την Ελλάδα…».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θα είναι για πάντα χρεώστες στην Ελλάδα…
« Η ελληνική γλώσσα είναι η πρώτη γλώσσα που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη… αν

εμείς σαν κράτος σήμερα τους χρωστάμε μερικά χρήματα, θα σφίξουμε
λίγο τη ζώνη μας και θα τους πληρώσουμε. Αυτοί, όμως τόσο οι

Άγγλοι όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι, μας χρωστάνε τη γλώσσα που
μιλάνε, που δεν μπορούν να εξοφλήσουν ποτέ, γι’ αυτό θα είναι

για πάντα χρεώστες προς την Ελλάδα…».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης



GreeklishGreeklish

Μάρα
Βουκελάτου

Μαρία
Γκοτσοπούλου

Μάρα
Βουκελάτου

Μαρία
Γκοτσοπούλου

Χρύσα
Μαρλαφέκα

Αγγελική
Χριστοπούλου



• Τα Greeklish (Greek + English) είναι η ελληνική γλώσσα γραμμένη με το
λατινικό αλφάβητο.

• Είναι ένα είδος μεταγραφής.

• Έγιναν περισσότερο γνωστά μέσω χρηστών στο Facebook.

• Τα Greeklish (Greek + English) είναι η ελληνική γλώσσα γραμμένη με το
λατινικό αλφάβητο.

• Είναι ένα είδος μεταγραφής.

• Έγιναν περισσότερο γνωστά μέσω χρηστών στο Facebook.



Tα greeklish χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όταν
Έλληνες επικοινωνούν μέσω email, IRC, instant messaging
ή SMS.

Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών
χαρακτήρων από υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν
ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα.
Για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι Έλληνες χρήστες
, έπρεπε ή να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά ή να πλάσουν
μια δική τους γλώσσα.

Σήμερα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ
περισσότερες γλώσσες. Ωστόσο πολλοί χρησιμοποιούν
ακόμα τα greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην
πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να έχουν σωστή
ορθογραφία.

Tα greeklish χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όταν
Έλληνες επικοινωνούν μέσω email, IRC, instant messaging
ή SMS.

Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών
χαρακτήρων από υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν
ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα.
Για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι Έλληνες χρήστες
, έπρεπε ή να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά ή να πλάσουν
μια δική τους γλώσσα.

Σήμερα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ
περισσότερες γλώσσες. Ωστόσο πολλοί χρησιμοποιούν
ακόμα τα greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην
πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να έχουν σωστή
ορθογραφία.



•Τα greeklish δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που
γεννήθηκε στο διαδίκτυο.

•Οι Έλληνες ορθόδοξοι τις Καππαδοκίας που μιλούσαν και την
τουρκική, έγραφαν ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες
(καραμανληδικά).

•Συνηθίζονταν και στο ενετοκρατούμενο Αιγαίο, στην πρώιμη
σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν αρκετά δείγματα από αυτόγραφα
χειρόγραφα της αναγέννησης και βιβλία, όπου ελληνικά
κείμενα είναι γραμμένο με αυτόν τον τρόπο.

•Τα greeklish δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που
γεννήθηκε στο διαδίκτυο.

•Οι Έλληνες ορθόδοξοι τις Καππαδοκίας που μιλούσαν και την
τουρκική, έγραφαν ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες
(καραμανληδικά).

•Συνηθίζονταν και στο ενετοκρατούμενο Αιγαίο, στην πρώιμη
σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν αρκετά δείγματα από αυτόγραφα
χειρόγραφα της αναγέννησης και βιβλία, όπου ελληνικά
κείμενα είναι γραμμένο με αυτόν τον τρόπο.



Ένα μικρό γλωσσικό χάος – όμως τα παιδιά φαίνεται να βγάζoυν νόημα!

Αν οι Αγγλοσάξονες εξακολουθούν να μουρμουρίζουν «it’s all to me»
(«είναι ελληνικά για μένα») όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι, ήρθε η ώρα να
συμφωνήσουμε μαζί τους! Με μια μικρή παραλλαγή, η φράση εκφράζει
σήμερα πάρα πολλούς Ελληνες, ιδίως από μια ηλικία και πάνω, οι οποίοι
ξαφνικά άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα στο κινητό, να «υποκλέπτουν»
συνομιλίες των παιδιών τους στο Ίντερνετ, να διαβάζουν κείμενα ολόκληρα
και να μην καταλαβαίνουν λέξη: «Ε, λοιπόν, it’s all greeklish to me!

Ένα μικρό γλωσσικό χάος – όμως τα παιδιά φαίνεται να βγάζoυν νόημα!

Αν οι Αγγλοσάξονες εξακολουθούν να μουρμουρίζουν «it’s all to me»
(«είναι ελληνικά για μένα») όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι, ήρθε η ώρα να
συμφωνήσουμε μαζί τους! Με μια μικρή παραλλαγή, η φράση εκφράζει
σήμερα πάρα πολλούς Ελληνες, ιδίως από μια ηλικία και πάνω, οι οποίοι
ξαφνικά άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα στο κινητό, να «υποκλέπτουν»
συνομιλίες των παιδιών τους στο Ίντερνετ, να διαβάζουν κείμενα ολόκληρα
και να μην καταλαβαίνουν λέξη: «Ε, λοιπόν, it’s all greeklish to me!



• Σύμφωνα με έρευνα, η χρήση των greeklish οδηγεί τους μαθητές να
κάνουν ορθογραφικά λάθη, να παραλείπουν τόνους και σημεία στίξης
(ή να χρησιμοποιούν τα λατινικά!).

• Σε ποσοστό 64,3% φιλόλογοι συνάντησαν λέξεις γραμμένες σε greeklish
σε γραπτά του σχολείου. Αλλωστε, το 77,4% των μαθητών δηλώνουν ότι
τα χρησιμοποιούν (το 15,7% και στα χειρόγραφά τους!).
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Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει!Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει!

• Το ζήτημα της γλώσσας σήμερα είναι πολιτικό. Σε μια
παγκοσμιοποιημένη εποχή, όπου τα πάντα αναδιοργανώνονται και
επικρατούν η επιχειρηματική λογική και η τεχνολογία, όλα δείχνουν ότι
πηγαίνουμε στην κυριαρχία γλωσσών εργασίας, με κυρίαρχα βέβαια τα
αγγλικά. Ποιο θα είναι το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στη νέα εποχή;
Θα παραμείνει μια γλώσσα ζωντανή ή θα γίνει μια νεκρή γλώσσα που
θα γνωρίζουν κάποιοι εκκεντρικοί εξειδικευμένοι ερευνητές; Κάτι σαν
τα ιερογλυφικά, τα σανσκριτικά, τα σουαχίλι και τη γραμμική Β’ .
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Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύειΗ ελληνική γλώσσα κινδυνεύει

• Έτσι, ο ρόλος των Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό αναβαθμίζεται
και χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί. Οι έδρες, που ξεπερνούν τις
170, αποκτούν εθνική σημασία. Ανάλογα κρίσιμος γίνεται και ο ρόλος
της ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη και αξιοποίησή τους.

• Τρεις διακεκριμένοι καθηγητές σε έδρες Νεοελληνικών Σπουδών από
Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του
1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, μιλούν για την
ανάγκη να προσδιορίσει η Πολιτεία νέους στόχους και στρατηγικές
κάνοντας συγκεκριμένες επισημάνσεις. Όπως προκύπτει από τα λόγια
τους, η ελληνική γλώσσα και οι έδρες Νεοελληνικών Σπουδών
κινδυνεύουν στην ήπειρο ακριβώς από όπου ξεκίνησαν ήδη από την
Αναγέννηση: την Ευρώπη.
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Αποτελέσματα έρευναςΑποτελέσματα έρευνας

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν συνοπτικά μερικά αποτελέσματα
μιας online έρευνας:
Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν συνοπτικά μερικά αποτελέσματα
μιας online έρευνας:



• Στην ερώτηση “Πιστεύετε ότι η χρήση των λατινο-ελληνικών
χαρακτήρων θα έχει επιπτώσεις στην Ελληνική γλώσσα” τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:



Αποτελέσματα έρευναςΑποτελέσματα έρευνας

• Η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο
ανησυχεί για το φαινόμενο των Greeklish και τις επιπτώσεις του στην
Ελληνική γλώσσα, ενώ είχαμε μεικτά δείγματα από τους άνδρες.

• Εκείνοι που τάσσονται υπέρ των λατινο-ελληνικών πιστεύουν ότι τα
Greeklish είναι απλώς ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας μέσω του
Διαδικτύου, χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στην καθεαυτή Ελληνική
γλώσσα.
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ΕίδηΕίδη GreeklishGreeklish

Η χρήση έχει καθιερώσει τρεις βασικούς τρόπους μεταγραφής:

• Φωνητική μεταγραφή: αποδίδει την προφορική γλώσσα και απλοποιεί
την ιστορική ελληνική ορθογραφία, π.χ. «ξέρω» ως «ksero»

• Οπτική μεταγραφή: αυτή αντιγράφει κατά το δυνατό την ιστορική
ορθογραφία, π.χ. «θ» ως «8» ή «0», «ξ» ως «3»

• Θεσιακή μεταγραφή: Βασίζεται στη θέση των χαρακτήρων στο
πληκτρολόγιο, π.χ. «ξ» ως «j»

Αντίθετα με ό,τι συχνά πιστεύεται, οι περισσότεροι χρήστες ακολουθούν με
συνέπεια ένα σύστημα.
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ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

Καλημέρα, πώς είστε;

Φωνητικά : kalimera, pos iste;

Ορθογραφικά: kalhmera, pws eiste?

Θεσιακή μεταγραφή: Kalhm;era, p;vw e;isteq

Θήτα

Greeklish 1: thita

Greeklish 2: 8hta

Greeklish 3: uita

Greeklish 4: U;hta
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Απόψεις Ειδικού ΓλωσσολόγουΑπόψεις Ειδικού Γλωσσολόγου

• Ο καθηγητής της Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
προειδοποίησε ότι «οι νέοι άνθρωποι θα πληρώσουν ακριβά τα
Greeklish»  και αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της ελληνικής
γλώσσας σε ένα επίπεδο ποιότητας.

• «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η
ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η
ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία».

• «Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της
λέξης».
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ΕπίλογοςΕπίλογος--Σκέψεις  ΜαθητώνΣκέψεις  Μαθητών

• Πέρα από την ακαλαισθησία που αναμφίβολα παρουσιάζουν, τα
Greeklish αποτελούν διαστρέβλωση της ελληνικής και η ευρέως
διαδεδομένη χρήση τους έχει καταλήξει να απειλεί σοβαρά την
ομαλή ανάπτυξη, και προπάντων τη στοιχειώδη διατήρηση της
γλώσσας. Η τάση αυτή επιδεινώνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα
της ανορθογραφίας στους νέους, ανάμεσα στους οποίους
παρατηρείται κυρίως το φαινόμενο. Κατ' επέκταση, υπονομεύει
τον ελληνικό πολιτισμό, εφόσον ένα έθνος που δεν
υπερασπίζεται τη γλώσσα του - αλλά, αντιθέτως, καταφεύγει
στην υπεραπλούστευση των ορθογραφικών κανόνων για χάρη
της ταχύτητας - εκπέμπει ένα μήνυμα έλλειψης αυτοσεβασμού
και έτσι καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση του ίδιου ως κάτι
άξιο εκτίμησης στα μάτια άλλων λαών.

Mάρα Βουκελάτου
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ΕπίλογοςΕπίλογος--Σκέψεις ΜαθητώνΣκέψεις Μαθητών

• Κατά την γνώμη μου, τα greeklish επηρεάζουν την σημερινή κοινωνία.
Αλλοιώνεται η γλώσσα μας και ο τρόπος γραφής μας. Ακόμα μέσα από
την χρήση των greeklish χάνουμε σταδιακά την επαφή με τις ρίζες και
τον πολιτισμό μας. Ουσιαστικά ,αν συνεχιστεί η παρουσία των greeklish
στην γλώσσα μας, ίσως μετά από κάποια χρόνια να έχει αλλοιωθεί
εντελώς η ελληνική γλώσσα. Γι ‘αυτό, θα ήταν καλό κυρίως οι νέοι να
χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και να μην σκέφτονται το
ενδεχόμενο ορθογραφικών λαθών που τους κάνει να ντρέπονται.

Αγγελική Χριστοπούλου
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ΕπίλογοςΕπίλογος--Σκέψεις ΜαθητώνΣκέψεις Μαθητών

• H γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού, της
νοοτροπίας και της ιστορίας της χώρας μας. Με την χρήση των
greeklish λοιπόν, δεν αρνούμαστε μόνο την γλώσσα αλλά και όλα τα
παραπάνω. Οι νέοι κάνοντας χρήση των greeklish, αυτόματα
στρέφονται ενάντια στις παραδόσεις και την κουλτούρα του λαού μας.
Παράλληλα, χάνεται η έννοια του ορθογραφικού και συντακτικού
ελέγχου αφού οι λέξεις γράφονται με βάση το λατινικό αλφάβητο ενώ
ακόμα παραλείπονται σύμφωνα και φωνήεντα. Όλα αυτά λοιπόν,
υποβαθμίζουν την γνώση μας σε γλωσσικό επίπεδο καθώς και την
εθνική μας ταυτότητα.

Χρύσα Μαρλαφέκα
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