
Οδυσσέας Ελύτης

Από το Άξιον Εστί:

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.

…Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές 
του Ομήρου...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΖΑΝΝΕΤΙΝΑ ΠΟΡΙΚΟΥ(ΠΕ02)



Επιβίωση των Νεοελληνικών διαλέκτων

◼ Σήμερα, οι τοπικές 
διαφοροποιήσεις της 
νεοελληνικής γλώσσας 
παρουσιάζουν εικόνα 
παρακμής, και σε 
μερικές περιπτώσεις 
έχουν εξαφανιστεί 
εντελώς .Ιδιαίτερα οι 
νεοελληνικές διάλεκτοι 
αποτελούν σήμερα 
στοιχείο πολιτισμικής 
παράδοσης παρά 
ζωντανή γλώσσα. Αλλά 
και τα νεοελληνικά 
ιδιώματα, κάτω από 
την πίεση κοινωνικο-
οικονομικών 
παραγόντων και λόγω 
της ευρείας χρήσης της 
Νέας Ελληνικής 
συνεχώς αλλοιώνονται 
σε όλα τους τα επίπεδα 



Οι νεοελληνικές διάλεκτοι

◼ Η συμβατική 
γλωσσογεωγραφική κατάταξη 
που συνήθως υιοθετείται με 
βάση ένα μείγμα γλωσσικών 
και γεωγραφικών κριτηρίων 
είναι η εξής:

ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

Ποντιακή

Καππαδοκική

Κατωιταλική

Τσακωνική

Κυπριακή

Κρητική

ΙΔΙΩΜΑΤΑ

Βόρεια

Ημιβόρεια

Δωδεκανησιακά

Κυκλαδικά

Επτανησιακά

Μικρασιατικά

Μάνης, Κύμης 
και Παλαιάς 
Αθήνας



It’s all Greek indeed

Ταξίδι στον κόσμο των λέξεων



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η Διεθνή Επιστημονική Ορολογία κατακλύζεται από έναν μεγάλο 

αριθμό ελληνικών λέξεων που αριθμείται  στις 234.866 καθώς όλες οι 

επιστήμες έχουν ως θεμέλιο τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.  

ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

◼ Η παγκόσμια ιατρική επιστήμη 
διαθέτει μέχρι και σήμερα 
πολλές ελληνικές μεθόδους 
που ξεκινούν από τα πολύ 
αρχαία χρόνια. Στην γνώση 
αυτή πρέπει να προστεθούν 
και οι ελληνικοί ιατρικοί όροι 
που χρησιμοποιούνται ως τις 
μέρες μας παγκοσμίως.

◼ Σύμφωνα με έρευνες, η 
αγγλική μόνο γλώσσα 
χρησιμοποιεί κατά 77% 
ελληνική ιατρική ορολογία

•Γαληνός και Ιπποκράτης 
σε ιταλική νωπογραφία του 
13ου αι..



Λέξεις που ετυμολογούνται από 

ελληνικές

Chromosomes → χρωμοσώματα

Ετυμολογία : «χρώμα» + «σώμα» 

Deoxyribose → δεοξυριβόζη

Ετυμολογία : «δε» + «οξύ» + «ριβόζη»

Dyspepsia → δυσπεψία

Ετυμολογία : «δυς(σ)» + «πέψη»

Nerve → νεύρο

Ετυμολογία : «νεῦρον»(τένοντας στην 

αρχαία ελληνική)

Psychology → ψυχολογία

Ετυμολογία : «ψυχή» + «λόγος»

Χρωμόσωμα
(chromosome)

Νευρικά 
κύτταρα, ο 
δομικός λίθος 
των 
νεύρων(nerves)



ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ: Γνωστός για το θεώρημά του « theorem of Thales»

διάμετρος του κύκλου (diameter of a cycle) 
diameter: προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

λέξη 
δια + μέτρον (διάμετρος)
cycle:από το ελληνικό κύκλος που δανείστηκε από 
την λατινική και μορφοποιήθηκε σε cyclus

ισοσκελή τρίγωνα (isoceles triangle)
isosceles:έχει αρχαιοελληνική προέλευση από την 

λέξη ίσος + σκέλος(ισοσκελής)

◼ Τα μαθηματικά και ιδιαίτερα η γεωμετρία είναι τομείς οι οποίοι με την εξέλιξή τους 
άνοιξαν καινούργιους ορίζοντες  στην ανθρώπινη σκέψη. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να 
παραλειφτεί ότι η απαρχή αυτού του τομέα οφείλεται στους αρχαίους Έλληνες καθώς 
ήταν οι πρώτοι που διατύπωσαν τους βασικούς νόμους και ορισμούς της γεωμετρίας. Το 
γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των μαθηματικών όρων διεθνώς και 
ιδιαίτερα στην γεωμετρία να έχουν ελληνική ρίζα. 



ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ :Στις μέρες μας είναι γνωστός ως ο 
«πατέρας»   της γεωμετρίας λόγω των θεωρημάτων και των 

αξιωμάτων
(axiom) που διατύπωσε στα δεκατρία βιβλία του 

«Τα στοιχεία».        Στα βιβλία του ασχολείται ιδιαίτερα με 
την αξιωματική μέθοδο

(axiomatic method), τη λογική(logic)
συνεπαγωγή την στερεομετρία (stereometry)και της 

θεωρίας (theorem) αριθμών.
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Eίναι γνωστός κυρίως για τις 

μηχανικές(mechanical) 
του γνώσεις και τα βιβλία του ,τα «γεωμετρικά», στα οποία 

αναγράφοι τις ανακαλύψεις του για τους κώνους τους 
κυλίνδρους και της σφαίρας.

axiom: από την λέξη αξίωμα (αυταπόδεικτο θεώρημα)
theorem:από το θεωρώ που προέρχεται από τον θεωρό(θέα + 

οράω-ώ)
stereometry:από την ελληνική στερεομετρία(στερεός +μετρώ) 
logic:από την ελληνική λέξη λογική που προέρχεται από το 

επίθετο λόγος

http://1.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TF961giZnKI/AAAAAAAADR8/ZT_XdfehiB8/s1600/cone2.jpg


Φιλοσοφία - Philosophy

http://4.bp.blogspot.com/_czNtMymG29g/TCJVE03kHbI/AAAAAAAAA4w/on8BzUZdYZA/s1600/Alexander_and_Aristotle.jpg


EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΣΑ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

•Idealism : από την αρχαία
ελληνική λέξη «ἰδέα»

•History : από την αρχαία
ελληνική λέξη «ἴστορία»

•Stoicism : από την αρχαία
ελληνική λέξη «στοϊσμός»

•Symmetry : από την
αρχαία ελληνική λέξη
«συμμετρία»

•Syndrome : από την
αρχαία ελληνική λέξη
«σύνδρομο»



Η Αργκό των Νέων

◼ Η λέξη «αργκό» προέρχεται 
από τα λατινικά και τα γαλλικά. 
Εμφανίστηκε πρώτη φορά τον 
17ο αι. Σημαίνει μια 
συνθηματική γλώσσα, η οποία 
εμποδίζει κάποιους να 
καταλαβαίνουν μυστικές 
συζητήσεις. 

◼ Η χρήση αυτής της 
κωδικοποιημένης διαλέκτου 
σίγουρα κρύβει πολλούς 
κινδύνους. 

◼ Ένας από τους 
σημαντικότερους κινδύνους 
που προκύπτει από την αργκό 
είναι η γλωσσική ένδεια. 



Το Γλωσσάρι της… νέας ελληνικής

◼ Δεν υπάρχει = Είναι φοβερό
◼ Τα σπάει = Είναι τέλειο
◼ Επικό = Τρομερό
◼ Ντρίμι = θεϊκός
◼ Ο-μι-τζι (Oh, my God) = Θεέ μου
◼ Λολ (laugh out loud) = Γελάω δυνατά 

(κυρίως στον γραπτό λόγο)
◼ Τέσπα = Συντομογραφία του τέλος 

πάντων
◼ Τπτ = Συντομογραφία του τίποτα
◼ Δεν την παλεύω, δεν το ’χω = Δεν αντέχω 

άλλο
◼ Το ’χει κάψει, είναι καμένος = Τα 

εγκεφαλικά του κύτταρα έχουν 
καταστραφεί (από ουσίες ή από 
βιντεογκέιμ).

◼ Νταουνιάσου = Κάτσε κάτω, sit down
◼ Ενιγουέι = (Anyway) Όπως και να ‘χει.
◼ Χελόου; = (Hello?) Το ‘χεις ακατοίκητο;
◼ Οκέικ = Το οκέι σε χιουμοριστική εκδοχή
◼ Αν-παίκταμπλ = Δεν παίζεται
◼ Λ.Α. (προφέρεται ελ έι) = Το λεκανοπέδιο 

Αττικής
◼ Το συσιφόνι = Ελληνοποίηση του youtube 

(εσύ+σιφόνι). Χρησιμοποιείται με 
χιουμοριστική διάθεση.

◼ Ζούδι = Ζώο Ούζο = Ούφο, ζώο, χαζό.

◼ Αργάμισι = Αργά και κάτι παρά πάνω
◼ Έφαγα χι, έριξα χι = Απόρριψη, 

χυλόπιτα, διακοπή διπλωματικών 
σχέσεων

◼ Σάπιος = Κάποιος που δεν είναι εντάξει.
◼ Σκαλώνω = Κολλάω, δυσκολεύομαι
◼ Λούζομαι, το λούζω = Αράζω χωρίς να 

κάνω τίποτα
◼ Γκικ = Φύτουκλας
◼ Α ρε κατακαημένη Αράχοβα = Είναι για 

τα πανηγύρια
◼ BFF = (Best friends forever) = 

Καλύτεροι/ες φίλοι/ες για πάντα
◼ F2F = (Face to face) = Πρόσωπο με 

πρόσωπο
◼ ΤΥ = (Thank you) = Ευχαριστώ
◼ WTF? = (What the f**k?) = Τι στο 

διάολο;



ΠΗΓΕΣ

◼ www.myriobiblos.gr

◼ Περιοδικό Φωτεινή Γραμμή,

◼ www.pygmi.gr

◼ www.odeg.gr/oi-neoellinikes-dialektoi.html

◼ www.academyofathens.gr/

◼ tvtv.gr/η-αργκό-των-νέων-

◼ http://ebooks.edu.gr

http://www.myriobiblos.gr/
http://www.pygmi.gr/
http://www.odeg.gr/oi-neoellinikes-dialektoi.html
http://www.academyofathens.gr/

