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Στόχος του κειμένου αυτού είναι να παρουσιάσει τη σύσταση του ελληνικού λεξιλογίου 
σε διαχρονικό επίπεδο, ξεκινώντας από τον 8ο αιώνα π.Χ. και ακόμη παλαιότερα, και 
φτάνοντας ως τη σύγχρονη εποχή. Να περιγράψει, δηλαδή, αφενός τη συνέχεια και 
αφετέρου την αλλαγή, καθώς αυτές είναι οι δύο δυνάμεις που ενεργούν σε κάθε γλώσσα, 
και όχι μόνο στην ελληνική, μέσα στην ιστορία. 
 
1. Εισαγωγικά 
Όλοι μας έχουμε συναίσθηση της σχέσης που η σύγχρονη ελληνική γλώσσα, η γλώσσα 
που μιλούμε όλοι μας, έχει με την αρχαία ελληνική, δύσκολα όμως θα μπορούσαμε να 
περιγράψουμε με σαφήνεια τι εννοούμε με προτάσεις όπως: η νέα ελληνική προέρχεται 
από την αρχαία· ή η αρχαία ελληνική εξελίχθηκε και έδωσε τη νέα ελληνική. Με άλλα 
λόγια, όταν μιλούμε για τη γλώσσα, τι σημαίνει «προέρχεται από», τι σημαίνει 
«εξελίχθηκε σε»; Και για να είμαστε συγκεκριμένοι και να εστιάσουμε στο λεξιλόγιο, που 
αποτελεί και το θέμα της σημερινής ομιλίας, ποια νεοελληνικά λεξιλογικά στοιχεία έχουν 
αρχαία ελληνική προέλευση, πώς εξελίχθηκε το λεξιλόγιο από την αρχαία ως τη νέα 
ελληνική, ποια αρχαία στοιχεία χάθηκαν στην πορεία, τι καινούργιο δημιουργήθηκε και 
τι πήραμε από άλλες γλώσσες.  

Προφανώς τα ίδια ερωτήματα μπορούν να τεθούν για οποιαδήποτε γλώσσα. Για 
παράδειγμα, ποια στοιχεία του σύγχρονου αγγλικού λεξιλογίου προέρχονται από την 
παλαιά αγγλική, δηλαδή τη γλωσσική μορφή που μιλούσαν οι Άγγλοι τον 10ο αιώνα 
μ.Χ.; Ποια στοιχεία του γαλλικού ή του ιταλικού λεξιλογίου προέρχονται από τη λατινική 
του 1ου αιώνα π.Χ.; Ποια στοιχεία του σύγχρονου ινδικού λεξιλογίου προέρχονται από 
τη σανσκριτική, τη γλώσσα των αρχαίων Ινδών; Και ούτω καθεξής. Και βέβαια ποια 
στοιχεία του αρχαίου ελληνικού ή του λατινικού ή του αρχαίου ινδικού λεξιλογίου 
προέρχονται από την ακόμη παλαιότερη γλωσσική μορφή, αυτή που ονομάζουμε 
πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, και αποτελεί την κοινή γλώσσα-πρόγονο όλων σχεδόν των 
ευρωπαϊκών και αρκετών ασιατικών γλωσσών, οι οποίες συγκροτούν την ινδοευρωπαϊκή 
οικογένεια, όπου ανήκουν μεταξύ άλλων η ελληνική, η λατινική, η ινδική, η αγγλική και 
οι υπόλοιπες τευτονικές γλώσσες κτλ.;  

Ξεκινώντας την περιπλάνησή μας στο ελληνικό λεξιλόγιο μπορούμε να διακρίνουμε τις 
εξής περιόδους: 
                     
1 Το κείμενο βασίζεται σε δύο ομιλίες που εκφωνήθηκαν η πρώτη στις 7 Νοεμβρίου 2013 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, και η δεύτερη στη 1 Ιουνίου 
2014 σε εκδήλωση που διοργάνωσε στα Σέρβια ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων “Τα κάστρα”.  



 
A΄. Προϊστορική, πρωτοϊστορική και αρχαϊκή εποχή. Είναι η περίοδος που ξεκινάει από 
την ινδοευρωπαϊκή προϊστορία και φτάνει ως τον 6ο αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας τον 
Όμηρο, το πρώτο εκτενές αρχαιοελληνικό κείμενο, που ανάγεται στον 8ο αιώνα π.Χ. και 
μας παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πρώιμου ελληνικού λεξιλογίου. (Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ο Όμηρος δεν είναι το αρχαιότερο ελληνικό κείμενο. Παλαιότερα κατά 
αρκετούς αιώνες, αφού χρονολογούνται περίπου από το 1500 έως το 1200 π.Χ., είναι 
μικρά, επιγραφικά κείμενα που βρέθηκαν γραμμένα σε πήλινες πινακίδες στα ανάκτορα 
της Πύλου, της Κνωσού, των Μυκηνών, της Τίρυνθας, της Θήβας και άλλων πόλεων της 
μυκηναϊκής εποχής. Η μικρή έκταση, όμως, των κειμένων αυτών και η φύση τους, καθώς 
είναι σε μεγάλο βαθμό καταγραφές λογιστικού τύπου, δεν μας παρέχουν τη λεξιλογική 
ποικιλία που βρίσκουμε αργότερα στα ομηρικά έπη.) Ένα τμήμα του αρχαϊκού 
λεξιλογίου είναι κληρονομημένο από μια προϊστορική γλώσσα, που την ονομάζουμε 
ινδοευρωπαϊκή, από την οποία προέρχονται η ελληνική, η λατινική, η ινδική, η περσική, η 
αρμενική, οι σλαβικές γλώσσες, αλλά και η αγγλική, η γερμανική, η ολλανδική. Εδώ 
ανήκουν λέξεις όπως πατήρ, μήτηρ, φράτηρ ‘αδελφός’, θυγάτηρ, υἱός, ἀνήρ ‘άντρας’, 
γυνή ‘γυναίκα’, οἶκος, δόμος ‘σπίτι’, πόλις, θύρα, ἔδομαι ‘τρώω’, πίνω, ἅλς ‘αλάτι’, μέλι, 
ἀγρός, βοῦς ‘βόδι’, αἴξ ‘κατσίκα’, ὄϊς ‘πρόβατο’, ὗς ‘γουρούνι’, ἵππος, δρῦς ‘βαλανιδιά’, 
φύομαι ‘φυτρώνω’, ἀρόω ‘οργώνω’, σπείρω ‘σπέρνω’, ἀμέλγω ‘αρμέγω’, ὑφαίνω κτλ. 

Ακόμη και μικρές φράσεις, όπως κλέος ἄφθιτον ‘αθάνατη δόξα’, δωτῆρες ἐάων 
‘δωρητές αγαθών’, οι οποίες μαρτυρούνται στον Όμηρο, υπήρχαν ήδη στην 
πρωτοϊνδοευρωπαϊκή. (Ίσως είναι χρήσιμη μια μικρή παρένθεση για την 
πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, αυτή τη μητέρα-γλώσσα από την οποία προέρχονται τα ελληνικά, 
τα λατινικά και οι λατινογενείς γλώσσες [ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά κτλ.], τα ινδικά, 
αλλά και τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ολλανδικά κτλ. Ας δούμε αυτές τις ομοιότητες: 
αρχαίο ελληνικό πατήρ, λατινικό pater [> γαλλικό père, ιταλικό padre], ινδικό pitar-, 
αγγλικό father, γερμανικό Vater· αρχαίο ελληνικό μήτηρ, λατινικό mater [> γαλλικό mère, 
ιταλικό madre], ινδικό matar-, αγγλικό mather, γερμανικό Mutter· αρχαίο ελληνικό δύο, 
λατινικό duo [> γαλλικό deux, ιταλικό duo], ινδικό dva-, αγγλικό two, γερμανικό zwei· 
αρχαίο ελληνικό τρεῖς, λατινικό tres [> γαλλικό trois, ιταλικό tre], ινδικό trayas, αγγλικό 
three, γερμανικό drei· αρχαίο ελληνικό ἕξ, λατινικό sex [> γαλλικό six, ιταλικό sei], ινδικό 
saks-, αγγλικό six, γερμανικό sechs, κτλ. Αυτές οι λέξεις μοιάζουν η μία με την άλλη, 
επειδή έχουν κοινή προέλευση. Καθεμιά τους προέρχεται από την ίδια λέξη αυτής της 
παλαιάς γλώσσας που την έχουμε ονομάσει πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, συγκεκριμένα από τις 
μορφές *ph1ter, *mater, *duo, *treies, *sex. Θα μείνουμε απλώς στη διαπίστωση των 
ομοιοτήτων ανάμεσα στις λέξεις αυτών των γλωσσών και στην κοινή ινδοευρωπαϊκή 
καταγωγή τους, γιατί κάθε απόπειρα να αναλύσουμε περισσότερο αυτή την κατάσταση 
απλώς θα μας έβγαζε από τον στόχο αυτού του κειμένου.) Εκτός όμως από τις 



κληρονομημένες λέξεις ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, τόσο στον Όμηρο όσο και στα 
παλαιότερα κείμενα των μυκηναϊκών πινακίδων, υπάρχουν δάνεια από άλλες γλώσσες. 
Λέξεις όπως χρυσός, λαβύρινθος, σέλινον, σῖτος ‘σιτάρι’, σήσαμον ‘σουσάμι’, κέρασος 
‘κεράσι’ κτλ. ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, των πολύ πρώιμων δανείων. Είναι δηλαδή 
λέξεις που η αρχαία ελληνική δεν τις κληρονόμησε από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, αλλά 
τις γνώρισε από άλλες γλώσσες με τις οποίες ήρθε σε επαφή και τις ενσωμάτωσε στο 
ελληνικό λεξιλόγιο. Την προέλευση ορισμένων από αυτές την αναγνωρίζουμε με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη βεβαιότητα, π.χ. οι μυκηναϊκές και στη συνέχεια ομηρικές 
λέξεις χρυσός και χιτών γνωρίζουμε ότι είναι σημιτικής προέλευσης, προέρχονται δηλαδή 
από κάποια σημιτική γλώσσα (σημιτικές γλώσσες είναι μεταξύ άλλων η αρχαία 
αιγυπτιακή, η εβραϊκή, η φοινικική, αλλά και η σύγχρονη αραβική), αν και δεν έχουμε 
προσδιορίσει ποια ακριβώς είναι η πηγή τους. Αντίθετα, τα περισσότερα γράμματα του 
αλφαβήτου, π.χ. ἄλφα, βῆτα, γάμμα, γνωρίζουμε ότι έχουν φοινικική προέλευση. Στη 
συντριπτική πλειονότητα όμως των πολύ πρώιμων δανείων συναντούμε πολύ 
μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό της προέλευσής τους, καθώς αυτά συχνά 
προέρχονται από γλώσσες από τις οποίες δεν μας σώζονται τόσο παλαιά γραπτά 
τεκμήρια, ενώ μερικές φορές δεν μας σώζονται ούτε νεότερα. Για να είμαστε απόλυτα 
ακριβείς, υπάρχουν και γλώσσες που μας είναι εντελώς άγνωστες. Κάποιες μάλιστα 
φαίνεται να ομιλούνταν μέσα στον ελλαδικό χώρο, από τους προγενέστερους κατοίκους 
του, αυτούς που ονομάζουμε Προέλληνες και τις γλώσσες τους προελληνικές. Αν και 
διαθέτουμε μερικά γραπτά κείμενα από αυτές τις γλώσσες, δεν μπορούμε να τα 
διαβάσουμε, γιατί, εκτός των άλλων, είναι γραμμένα σε άγνωστες γραφές. Τέτοια είναι η 
περίπτωση της γραμμικής Α, μιας συλλαβικής γραφής που κρύβει μια προελληνική 
γλώσσα της Κρήτης, η οποία μας είναι ακατανόητη. Μιλάμε, στην περίπτωση αυτή, για 
μια γραφή μη αποκρυπτογραφημένη και για μια γλώσσα άγνωστη. Από μια τέτοια 
άγνωστη σε μας προελληνική γλώσσα προέρχονται οι αρχαίες ελληνικές λέξεις δάφνη, 
σαγήνη ‘είδος μεγάλου διχτυού’, σάλπιγξ ‘σάλπιγγα’. 

Ας αφήσουμε όμως το ζήτημα της προέλευσης των παλαιών αυτών λέξεων και ας 
ρίξουμε μια ματιά στην τύχη του μυκηναϊκού και του ομηρικού λεξιλογίου. Μεγάλο 
τμήμα του επιβιώνει μέχρι σήμερα, είτε με την ίδια είτε συνηθέστερα με παραλλαγμένη 
μορφή. Μεταξύ άλλων: πόλεμος, θάλασσα, θεός, ἄνθρωπος, ἔρχομαι, φεύγω, φίλος, 
παλάμη, πατήρ > πατέρας, μήτηρ > μητέρα, ἀνήρ > άντρας, γυνή > γυναίκα, νόος > 
νοῦς, παραδείγματα που δείχνουν τη λεξιλογική συνέχεια μεταξύ αρχαίας (ήδη 
ομηρικής) ελληνικής και της σύγχρονης γλώσσας μας. Πολλές όμως είναι και οι λέξεις 
που έκτοτε εξαφανίστηκαν, είτε παραχωρώντας τη θέση τους σε άλλες, π.χ. πόσις ‘ο 
σύζυγος’, κασίγνητος ‘αδερφός’, πτολίεθρον ‘κάστρο’, σπέος ‘σπηλιά’, ἐνιαυτός ‘χρονιά’, 
ή επειδή εξυπηρετούσαν απλώς τις εκφραστικές ανάγκες των ποιητών της επικής 
παράδοσης, η οποία σταμάτησε στο τέλος της αρχαϊκής εποχής, π.χ. γλαυκῶπις ‘με 



μάτια κουκουβάγιας’, επίθετο της θεάς Αθηνάς, νεφεληγερέτης ‘αυτός που μαζεύει τα 
σύννεφα’, επίθετο του Δία. Οι λέξεις αυτές ανήκουν στο ποιητικό λεξιλόγιο της εποχής, 
είναι κατασκευασμένες από τους ίδιους τους ποιητές της επικής παράδοσης, όπως ο 
Όμηρος, και, όταν η παράδοση αυτή σταματά, εξαφανίζονται μαζί της.  

 
Β΄. Τη δεύτερη περίοδο στην ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου την ονομάζουμε κλασική. 
Η προηγούμενη αρχαϊκή εποχή προφανώς κληρονομεί στην κλασική μεγάλο τμήμα του 
λεξιλογίου της. Από την άλλη, τόσο οι λαοί που αναφέρθηκαν όσο και νέοι που έρχονται 
στο προσκήνιο επηρεάζουν σημαντικά την ελληνική ιστορία, την κοινωνία και, επομένως, 
τη γλώσσα: Φρύγες, Λυδοί, Αιγύπτιοι, Φοίνικες. Ένας από αυτούς που θα ασκήσουν 
μακρόχρονη επίδραση είναι οι Πέρσες, με τους οποίους οι Έλληνες θα βρίσκονται σε 
διαρκή επαφή, αρχικά από τον 6ο ως τον 4ο αιώνα πολεμική, και μετά συνύπαρξης, 
όταν η Περσική Αυτοκρατορία θα καταλυθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο και τα εδάφη της 
θα περάσουν σε ελληνική κυριαρχία. Η επαφή των δύο γλωσσών έχει ως αποτέλεσμα 
την είσοδο στο ελληνικό λεξιλόγιο λέξεων όπως, π.χ., μάγος, στην περσική είναι όνομα 
μιας φυλής, σατράπης, παρασάγγης ‘μονάδα μέτρησης μήκους’ – ας θυμηθούμε τη 
σημερινή έκφραση απέχει παρασάγγας –, παράδεισος με την αρχική σημασία ‘κήπος’. 
Σημιτικές γλώσσες όπως τα αιγυπτιακά, τα φοινικικά, τα εβραϊκά, επίσης συνεισφέρουν 
στο αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, για παράδειγμα, ἀρραβών, περιστερά, φαραώ. Οι 
Φρύγες, ο λαός που είχε ως μυθολογικό του βασιλιά τον Μίδα, που ό,τι έπιανε στα χέρια 
του γινόταν χρυσάφι, δάνεισαν και αυτοί λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο, μεταξύ άλλων τη 
λέξη τάπης ‘χαλί’, από την οποία προέρχεται το σημερινό τάπητας. Από την άλλη, οι 
αλλαγές στις συνθήκες του πολιτισμού οδηγούν αφενός στην εξαφάνιση λέξεων που δεν 
χρειάζονται πλέον και αφετέρου στη δημιουργία νέων που ανταποκρίνονται στις 
καινούργιες συνθήκες που δημιουργούνται. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ας σκεφτούμε το 
πολιτικό σύστημα. Από την αρχαϊκή εποχή που οι πόλεις διοικούνται από τυράννους 
(δηλαδή αριστοκράτες οι οποίοι συγκεντρώνουν στα χέρια τους την εξουσία, αλλά 
ενδιαφέρονται για το κοινό καλό) περνάμε στη δημοκρατική οργάνωση, π.χ. στην Αθήνα 
και σε άλλες πόλεις, και η αλλαγή αυτή έχει τεράστιες επιπτώσεις στο λεξιλόγιο. Δεν 
είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που η λέξη δημοκρατία πρωτοεμφανίζεται αυτή την 
εποχή ως σύνθετη από το δῆμος και το κρατῶ. Και μαζί της εμφανίζεται ένα ολόκληρο 
λεξιλογικό πεδίο, αυτό που ονομάζουμε λεξιλόγιο της δημοκρατίας, π.χ. δημαγωγῶ, 
δημηγορία, δημοτελής ‘με δημόσια δαπάνη’, δημοτερπής ‘δημοφιλής’. Η εποχή αυτή 
χαρακτηρίζεται, επίσης, από ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών, της φιλοσοφίας, της 
ιστορίας κτλ., και η ανάπτυξη αυτή έχει αντίκτυπο στο λεξιλόγιο. Η σύνθεση και η 
παραγωγή ως διαδικασίες σχηματισμού νέων λέξεων παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση, 
καθώς αποτελούν τους βασικούς τρόπους σχηματισμού λέξεων για την απόδοση των 
νέων απαραίτητων εννοιών: σε κείμενα π.χ. του Ιπποκράτη συναντούμε πλήθος 



καινούργιων ιατρικών όρων, όπως κεφαλαλγία ‘πονοκέφαλος’, φλεβοτομία ‘τομή 
φλέβας’, καρδιαλγικός ‘που υποφέρει από πόνο στην καρδιά’ κτλ. Η ίδια η λέξη 
φιλοσοφία και μέρος του φιλοσοφικού λεξιλογίου, π.χ. ἀναλυτικός, συνθετικός, 
συλλογισμός κτλ., είναι δημιουργήματα αυτής της περιόδου. Άλλες λέξεις πάλι αλλάζουν 
σημασία ή αποκτούν νέες για τους ίδιους λόγους, π.χ. το τύραννος ‘απόλυτος άρχοντας’ 
εξελίσσεται σε ‘τύραννος’.  

 
Γ΄. Το πέρασμα από την κλασική στην τρίτη εποχή, αυτή που ονομάζουμε ελληνιστική 
και ελληνορωμαϊκή, σημαδεύεται από την τεράστια εξάπλωση του ελληνισμού με τις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τις συνακόλουθες επιπτώσεις που η 
εξάπλωση αυτή είχε στην ελληνική γλώσσα. Η πρώτη επίπτωση συνδέεται με 
εσωτερικές διεργασίες που συμβαίνουν στο επίπεδο της ελληνικής, όπως η σταδιακή 
εξαφάνιση των αρχαίων διαλέκτων και των λεξιλογικών τους ιδιαιτεροτήτων, προς 
όφελος της αττικής διαλέκτου, που μιλιόταν στην Αθήνα και διαδόθηκε από τον Μέγα 
Αλέξανδρο και τους διαδόχους του με τη μορφή της ονομαζόμενης ‘ελληνιστικής κοινής’· 
η δεύτερη επίπτωση αφορά τον δανεισμό και νέων ξένων στοιχείων από τις ποικίλες και 
διαφορετικές γλώσσες που ομιλούνταν μέσα στο αχανές γεωγραφικό πλαίσιο της 
παλαιάς Περσικής και τώρα Ελληνικής Αυτοκρατορίας: όχι μόνο από τα περσικά αλλά 
και από τα εβραϊκά, τα αραμαϊκά – είναι η γλώσσα που μιλούσαν, μεταξύ άλλων, οι 
Εβραίοι την εποχή του Χριστού –, τα κοπτικά – πρόκειται για τη γλώσσα που συνεχίζει 
την αρχαία αιγυπτιακή –, τα αρμενικά, ακόμη και τα ινδικά.  

Είναι όμως γνωστό ότι η εποχή της κυριαρχίας των Ελλήνων στην Ανατολική 
Μεσόγειο περνάει σχετικά γρήγορα. Στο προσκήνιο εμφανίζεται ένας άλλος λαός που με 
τη δυναμική του παρουσία θα επηρεάσει καθοριστικά τις τύχες της Ελλάδας. Πρόκειται 
για τους Ρωμαίους, οι οποίοι θα κατακτήσουν σταδιακά τον ελλαδικό χώρο (το 146 π.Χ. 
θεωρείται το έτος ολοκλήρωσης της ρωμαϊκής κατάκτησης) και θα απλωθούν στη 
συνέχεια στις περισσότερες από τις περιοχές που βρίσκονταν υπό ελληνική κυριαρχία, 
όπως η Μικρά Ασία, η Μέση Ανατολή ως τον Ευφράτη, και τέλος η Αίγυπτος (το 30 
π.Χ.). Κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής, που ονομάζεται ελληνορωμαϊκή, περνούν 
στην ελληνική γλώσσα πολλά δάνεια από τη λατινική, άλλα που ανήκουν στο διοικητικό-
στρατιωτικό λεξιλόγιο, π.χ. άρματα ‘όπλα’, κάστρο, καβαλάρης, λεγεώνα, σαΐτα, 
φουσάτο, και άλλα στο καθημερινό: άσπρος, βούλα, κάπα, κάρβουνο, κουκούλα, κούπα, 
λουρί, μανίκι, μαντίλι, πανέρι, πανί, πόρτα, σέλα, σκάλα, σκούπα, σούβλα, τρούλος, 
φούρνος είναι λέξεις λατινικής προέλευσης που εισέρχονται στην ελληνική αυτή την 
εποχή και διατηρούνται μέχρι σήμερα. Ειδικά σε ορισμένους τομείς του λεξιλογίου η 
επίδραση της λατινικής είναι καταλυτική. Τα ονόματα όλων των μηνών που 
χρησιμοποιούμε σήμερα είναι λατινικά, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος κτλ. Και 
βέβαια, εισέρχονται και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα λατινικά κύρια ονόματα: 



Αντώνιος, Ιουλία, Κωνσταντίνος, Παύλος. 
Ένα ακόμη μεγαλύτερο γεγονός όμως έρχεται να καθορίσει την πορεία του ελληνικού 

έθνους αυτή την εποχή, και αυτό δεν είναι άλλο από τη γνωριμία των Ελλήνων με τη 
χριστιανική θρησκεία. Στο θρησκευτικό λεξιλόγιο συμβαίνει τεράστια ανατροπή. Λέξεις 
που συνδέονται με την παλαιά πολυθεϊστική θρησκεία εξαφανίζονται και παραχωρούν 
τη θέση τους σε δάνεια από την εβραϊκή και την αραμαϊκή, π.χ. αμήν, σατανάς, (το) 
μάννα, Μεσσίας, Πάσχα, Σάββατο, σεραφείμ, χερουβείμ. Αλλά και λέξεις που 
προϋπήρχαν στην αρχαία ελληνική τροποποίησαν τη σημασία τους υπό την επίδραση 
της εβραϊκής ή της αραμαϊκής γλώσσας, π.χ. άγγελος αρχικά ‘αγγελιοφόρος’, εκκλησία 
αρχικά ‘συνέλευση του λαού’, ηγούμενος αρχικά ‘ηγέτης’, λειτουργία αρχικά ‘υπηρεσία 
προς τον λαό’, παράδεισος αρχικά ‘κήπος’. Δάνεια από τις γλώσσες αυτές έχουμε και 
στο επίπεδο των ανθρωπωνυμίων: Άννα, Ελισάβετ, Εμμανουήλ, Θωμάς, Ιωάννης, 
Λουκάς, Μαρία, Μιχαήλ είναι μερικά από αυτά. 

 
Δ΄. Την τέταρτη περίοδο την ονομάζουμε μεσαιωνική. Το 330 μ.Χ. θεωρείται τομή στην 
ιστορία του ελληνικού έθνους. Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η μεταφορά σε 
αυτήν της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους έχει τεράστιες συνέπειες για τον 
ελληνισμό, καθώς σε δικά του εδάφη μεταφέρεται το κέντρο της τεράστιας 
αυτοκρατορίας. Μιας αυτοκρατορίας που θα γίνεται, τους επόμενους αιώνες, όλο και 
περισσότερο ελληνική και με ακόμη πιο ραγδαίο τρόπο χριστιανική. Υπό την έννοια αυτή 
ο αγώνας μεταξύ λατινικής και ελληνικής για το ποια από τις δύο γλώσσες θα 
επικρατήσει στο Ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα λήξει υπέρ της 
ελληνικής, και από τον 6ο αιώνα και μετά θα μιλάμε για ένα εξελληνισμένο από 
γλωσσική άποψη κράτος, αυτό που μας είναι γνωστό ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και 
μέσα στη Βαλκανική χερσόνησο όμως θα διατηρηθεί μια ομάδα ανθρώπων που η γλώσσα 
τους συνεχίζει τη λατινική. Πρόκειται για τους Βλάχους, που μιλούν μια νεολατινική 
γλώσσα, από την οποία μάλιστα κάποια λεξιλογικά στοιχεία πέρασαν στην ελληνική. 
Κυρίως έχουν σχέση με την ποιμενική ζωή: ζουλάπι ‘άγριο ζώο’, στρούγκα. 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι μια αυτοκρατορία σε μεγάλο βαθμό εξελληνισμένη 
αλλά και πολυεθνική. Δέχεται στο έδαφός της και εκχριστιανίζει λαούς οι οποίοι 
εμφανίζονται σιγά σιγά στο προσκήνιο, είτε μεταναστεύοντας ειρηνικά στα εδάφη της 
είτε εισβάλλοντας πολεμικά – είτε και τα δύο, ανάλογα με την εποχή, τη δύναμή τους 
και την ιστορική συγκυρία. Οι πιο αξιομνημόνευτοι είναι οι Σλάβοι. Κατέρχονται 
σταδιακά στη Βαλκανική από τον 7ο αιώνα, και μαζικότερα στους επόμενους. 
Εκχριστιανίζονται, αρχικά επανδρώνουν τον βυζαντινό στρατό, αργότερα τον πολεμούν. 
Πάντως, έρχονται σε γλωσσική επαφή με τους ελληνόφωνους βυζαντινούς και 
ανταλλάσσουν μαζί τους λεξιλογικό υλικό. Λέξεις όπως ασβός, βάλτος, κοτέτσι, κουνάβι, 
μουντός, ντόμπρος, ρούχο, σανός είναι σλαβικής προέλευσης και εισέρχονται στην 



ελληνική γλώσσα καθ’ όλη τη μακρά περίοδο συμβίωσης των δύο λαών, κατά τη 
διάρκεια τόσο της Βυζαντινής όσο και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συχνά είναι, 
επίσης, στον ελλαδικό χώρο τα σλαβικά τοπωνύμια: Αράχοβα, Γρεβενά, Τίρναβος, 
σπάνια όμως τα ανθρωπωνύμια, που είναι κυρίως πρόσφατα, π.χ. Βλαδίμηρος, Όλγα. 

Επιδρομές, ωστόσο, το βυζαντινό κράτος δεν δέχεται μόνο από τον βορρά. Οι Άραβες 
επιχειρούν να καταλάβουν την ίδια την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τα καταφέρνουν, 
θέτουν ωστόσο υπό την κυριαρχία τους την Κρήτη για περισσότερα από 130 χρόνια. 
Αραβικές λέξεις βρίσκουμε ακόμη και σήμερα στη νέα ελληνική, π.χ. γάιδαρος, δράμι, 
καντάρι. Γενικά τα παράλια του Βυζαντίου και τα νησιά είναι αρκετά ευάλωτα – 
ιδιαίτερα από μια εποχή και μετά – σε θαλάσσιες επιχειρήσεις λαών που έχουν 
εντωμεταξύ αποκτήσει ναυτική δύναμη. Οι Ιταλοί, οι Βενετσιάνοι και οι Γενουάτες 
καταλαμβάνουν σταδιακά καίριες θέσεις στο Αιγαίο, εγκαθιστώντας εμπορικούς 
σταθμούς και ναυτικές βάσεις. Αποτέλεσμα, η επαφή της ελληνικής γλώσσας με την 
ιταλική και τις διαλέκτους της. Και βεβαίως ο δανεισμός, αξιοπρόσεκτος σε λέξεις που 
αφορούν το ναυτικό λεξιλόγιο: κάβος, καπετάνιος, μούτσος, μπούσουλας, φουρτούνα, 
και τα ναυτικά ονόματα των ανέμων, λεβάντες, μαΐστρος, σιρόκος, τραμουντάνα. Αλλά 
και πολλά άλλα: βάζο, βαρέλι, βίδα, γαρίφαλο, καρέκλα, λάμπα, λίμα, μαραγκός, ρόδα, 
σαλάτα, σούπα, στιλέτο είναι μερικά από τα δάνεια που οφείλουμε στους λαούς της 
Ιταλικής χερσονήσου. Από τους Δυτικοευρωπαίους αυτοί είναι οι πιο κοντινοί. Και άλλοι 
όμως βρίσκουν την ευκαιρία, κυρίως μετά την Δ΄ Σταυροφορία και την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1204, να καταλάβουν ελληνικά εδάφη. Προβηγκιανά ή γαλλικά 
δάνεια από αυτή την περίοδο έχουμε λίγα, καθώς ολιγόχρονη είναι η κυριαρχία των 
λαών αυτών σε ελληνικά εδάφη. 

Η σύνθεση και η παραγωγή ως διαδικασίες σχηματισμού νέων λέξεων εξακολουθούν 
να είναι ενεργές σε όλη αυτή την περίοδο, όπως και στις επόμενες. Γενικά, η ελληνική 
γλώσσα χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ευκολία να σχηματίζει παράγωγα και σύνθετα, 
και αυτή η ιδιότητα, που υπήρχε ήδη στις προηγούμενες εποχές, εξακολουθεί και κατά 
τη μεσαιωνική και τη νεότερη εποχή. Καλοαναθρεμμένος, καλοαρματωμένος, 
καλοβλέπω, καλόβουλος, καλογεμισμένος, καλογιός, καλογνωμοσύνη, καλογνωρίζω, 
καλογροικώ, καλοδιακρίνω, καλοδιαλέγω, είναι λίγα μόνο σύνθετα με πρώτο συνθετικό 
το επίθετο καλός, και κακοανέβαστος, κακοατυχημένος, κακογένης, κακογέννητος, 
κακόγερος, κακογροίκητος, κακογυρισμένος, κακοδαίμων, κακόδοντος, κακόδοξος, 
κακοθαλασσιά, κακοθάνατος λίγα σύνθετα με πρώτο συνθετικό το επίθετο κακός, που 
τα συναντούμε σε μεσαιωνικά κείμενα.  

 
Ε΄. Επόμενο ορόσημο στην ιστορία της ελληνικής και των ομιλητών της είναι η τουρκική 
κατάκτηση. Σηματοδοτεί την πρώιμη νεοελληνική περίοδο, κατά την οποία οι Τούρκοι 
θα συμβιώσουν με τους Έλληνες για περίπου 400 χρόνια στη νότια Ελλάδα και για 500 



στη βόρεια. Πρέπει να θυμόμαστε, βέβαια, ότι το 1453 δεν είναι η αρχή της τουρκικής 
κατάκτησης αλλά η χρονολογία ορόσημο της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Η 
Θεσσαλονίκη και το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας είχαν ήδη υποταχθεί στον 
κατακτητή μερικές δεκαετίες πριν. Η επίδραση στην ελληνική γλώσσα είναι ανάλογη 
της μακροχρόνιας επαφής με τον τουρκικό λαό, με πολλά δάνεια όπως αμανές, γιαρμάς, 
γιαχνί, γλέντι, καβγάς, κανταΐφι, κεφτές, μπακλαβάς. Μάλιστα, λέξεις που αναφέρονται 
σε αξιώματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε διοικητικούς και στρατιωτικούς όρους, 
όπως αγάς, ασκέρι, βεζίρης, βιλαέτι, γενίτσαρος, κατής, πασάς, προδίδουν και τη θέση 
ισχύος που είχαν οι Τούρκοι έναντι των Ελλήνων. Στα βαφτιστικά ονόματα η επίδραση 
της τουρκικής είναι μικρή, λόγω της διαφορετικής θρησκείας. Είναι όμως πολύ 
μεγαλύτερη στα οικογενειακά, π.χ. Αλτιντζής ‘χρυσοχόος’, Δεβετζής ‘καμηλιέρης’, 
Δεμιρτζής ‘σιδεράς’, Καζάζης ‘μεταξάς’ κτλ., αλλά και σε τοπωνύμια, π.χ. Δερβενάκια, 
Ρούμελη. 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι και αυτή μια αυτοκρατορία πολυεθνική. Και σε μια 
πολυεθνική αυτοκρατορία – σε αντιδιαστολή προς το εθνικό κράτος, που είναι 
δημιούργημα του 19ου αιώνα –, είναι φυσικό οι λαοί να έρχονται σε πολύ στενότερη 
επαφή μεταξύ τους, καθώς αφενός οι περιοχές στις οποίες κατοικεί καθένας από αυτούς 
δεν είναι σαφώς οριοθετημένες αλλά χωριά ελληνόφωνων γειτονεύουν με χωριά 
τουρκόφωνων, σλαβόφωνων, αλβανόφωνων κτλ., και αφετέρου σε μεγαλύτερες πόλεις 
συρρέουν ομιλητές διαφορετικής εθνικής – και γλωσσικής – προέλευσης. Ας θυμηθούμε 
τον πολυεθνικό χαρακτήρα όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, με Τούρκους, Έλληνες, 
Αρμένιους, Εβραίους και άλλους λαούς, αλλά και της Θεσσαλονίκης, στην οποία τρεις 
κοινότητες, Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι, ήταν σχεδόν ισοδύναμες πληθυσμιακά μέχρι 
την απελευθέρωση του 1912. Υπό τέτοιες συνθήκες η γλωσσική επαφή ανάμεσα σε 
όλους αυτούς τους λαούς αλλά και ο αμοιβαίος δανεισμός ευνοούνται και ενισχύονται. 
Ένας από τους λαούς που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και στον οποίο δεν έχουμε 
αναφερθεί ως τώρα είναι οι Αλβανοί ή, όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τους 
αλβανόφωνους που κατοικούσαν διάσπαρτοι στον ελληνόφωνο κορμό, οι Αρβανίτες. Από 
αυτούς πήραμε λέξεις όπως γκιόνης, μπάκα, μπέσα, μπουσουλώ, πλιάτσικο. Αλλά και 
αρκετά τοπωνύμια: Λιόσια, Μενίδι, Σούλι, Τατόι. Τρία από τα τέσσερα αυτά τοπωνύμια 
βρίσκονται στην Αττική. Πράγματι, η Αττική και η Βοιωτία ήταν περιοχές με πολύ 
μεγάλο ποσοστό Αρβανιτών, τουλάχιστον ως την πρώτη πεντηκονταετία του 19ου 
αιώνα, οπότε ο ορισμός της Αθήνας ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους ανέτρεψε 
την κατάσταση και οδήγησε στην Αθήνα και στην Αττική μεγάλο αριθμό Ελλήνων από 
διάφορες περιοχές που συνέρρευσαν στην πρωτεύουσα. 

 
Ϛ΄. Και περνάμε στην τελευταία φάση αυτής της διαδρομής, τη σύγχρονη νεοελληνική 
γλώσσα. Ξεκινάει χονδρικά με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το 1830, και 



φτάνει ως σήμερα. Συνδέεται άρρηκτα με το γεγονός ότι η γλωσσική μορφή της 
ελληνικής που για τα 400 προηγούμενα χρόνια ικανοποιούσε τις καθημερινές κυρίως 
ανάγκες των ομιλητών της βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Έπρεπε 
τώρα να λειτουργήσει ως επίσημη γλώσσα ενός κράτους, να βρει τρόπους να μιλήσει για 
διοίκηση, νόμους, στρατό, εκπαίδευση, αλλά και για τις νέες επιστήμες που είχαν 
αναπτυχθεί και εξακολουθούσαν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη την περίοδο του 
Διαφωτισμού. Ακόμη, έπρεπε να μπορεί να σταθεί όσο το δυνατόν ισότιμα απέναντι στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, τη γαλλική, την αγγλική, την ιταλική, τη γερμανική, 
την ισπανική, τη ρωσική. Για τους λόγους αυτούς της χρειαζόταν νέο λεξιλογικό υλικό. Ο 
δανεισμός ήταν επομένως απαραίτητος, μόνο που ήταν διαφορετικός από αυτόν που 
είδαμε ως τώρα. Και αυτό γιατί πλέον, σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε δανεισμό 
δύο ειδών. Τον λαϊκό και τον λόγιο.  

Ο λαϊκός δανεισμός δεν διαφέρει από αυτόν που περιγράψαμε στις προηγούμενες 
περιόδους. Προκύπτει από τη φυσική, προφορική επαφή ομιλητών της ελληνικής με 
ομιλητές μιας ξένης γλώσσας. Οι γλώσσες από τις οποίες οι Έλληνες αντλούν την εποχή 
αυτή λεξιλογικό υλικό είναι κυρίως τα γαλλικά, τα ιταλικά και αγγλικά. Π.χ. από τα 
γαλλικά: αγκράφα < γαλλ. agrafe, βουλκανιζατέρ < γαλλ. vulcanisateur, μπουζί < γαλλ. 
bougie· από τα ιταλικά: γιρλάντα < ιταλ. ghirlanda, γρανίτα < ιταλ. granita, καριέρα < 
ιταλ. carriera, μπαστούνι < ιταλ. bastone, μπισκότο < ιταλ. biscotto, ντομάτα < ιταλ. 
tomata· και, κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα αγγλικά: άουτ < αγγλ. out, 
γκάγκστερ < αγγλ. gangster, ματς < αγγλ. match, μπαρ < αγγλ. bar, μπίζνες < αγγλ. 
business, ντίσκο < αγγλ. disco, πάρκιγκ < αγγλ. parking. Ο λεξιλογικός δανεισμός από τα 
αγγλικά αυξάνεται μάλιστα με ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάπτυξη, 
π.χ., της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική 
εισροή αγγλικών δανείων στο πεδίο αυτό, π.χ. ίντερνετ, τσιπ, μπάιτ, γκουγκλάρω. 

Ειδικά την εποχή αυτή όμως εισέρχονται στη νέα ελληνική και αυτά που ονομάζουμε 
λόγια δάνεια. Η διαφορά τους από τα λαϊκά είναι ότι τα εισάγουν στη γλώσσα 
μορφωμένοι, που τα γνωρίζουν μέσα από γραπτά κείμενα. Ανήκουν σε διάφορες 
κατηγορίες.  

Η πρώτη είναι τα άμεσα δάνεια, τα οποία λίγο διαφέρουν ως προς τη μορφή από τα 
λαϊκά, π.χ. από τα αγγλικά: άλμπατρος < αγγλ. albatros, ανακόντα < αγγλ. anaconda, 
αουτσάιντερ < αγγλ. outsider, βίντεο < αγγλ. video, γκολφ < αγγλ. golf, γουέστερν < 
αγγλ. western, μπόουλιγκ < αγγλ. bowling· από τα γαλλικά: αμπαζούρ < γαλλ. abat-jour, 
απεριτίφ < γαλλ. apéritif, βομβαρδίζω < γαλλ. bombarder, βοξίτης < γαλλ. bauxite, γάντι 
< γαλλ. gant, ζέβρα < γαλλ. zèbre, ζενίθ < γαλλ. zénith, ιμπεριαλισμός < γαλλ. 
impérialisme, μπεζ < γαλλ. beige, μπετόν < γαλλ. béton, ντουζ < γαλλ. douge.  

Οι υπόλοιπες κατηγορίες όμως έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες καθιστούν μη εμφανές 
το γεγονός του δανεισμού. Έχουμε δηλαδή λέξεις που ανήκουν στο φιλοσοφικό, το 



επιστημονικό, το τεχνολογικό, το τεχνικό λεξιλόγιο, π.χ. στην ιατρική, στη φυσική, στην 
αστρονομία, στην ηλεκτροτεχνία κτλ., οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι είναι ελληνικής 
προέλευσης αλλά στην πραγματικότητα είναι δάνεια από σύγχρονες ξένες γλώσσες, 
στις οποίες όμως οι λέξεις αυτές συντέθηκαν με βάση αρχαία ελληνικά στοιχεία. Από τις 
γλώσσες αυτές, κυρίως τη γαλλική και την αγγλική, πέρασαν στη συνέχεια στη νέα 
ελληνική, π.χ. ζωολογία < γαλλ. zoologie, ηλεκτροθεραπεία < γαλλ. éléctrothérapie, 
θερμοδυναμική < γαλλ. thermodynamique, καρδιολογία < γαλλ. cardiologie, τηλέφωνο < 
αγγλ. telephone, ραδιόφωνο < αγγλ. radiophone. Οι λέξεις αυτές δεν είναι – και δεν θα 
μπορούσαν να είναι – κατασκευασμένες στην αρχαία ελληνική, αφού εκείνη την εποχή 
δεν υπήρχαν οι έννοιες τις οποίες περιγράφουν: δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα ούτε 
καρδιολόγοι, ούτε τηλέφωνα, ούτε ραδιόφωνα. Αυτές οι λέξεις δημιουργήθηκαν σε 
πρόσφατες εποχές από τους ξένους που ανέπτυξαν αυτές τις επιστήμες ή τις τεχνικές, 
επομένως σε ξένες γλώσσες, αλλά με βάση αρχαία ελληνικά συνθετικά. Οι νεότεροι 
Έλληνες, όταν θέλησαν να εισαγάγουν και αυτοί στη γλώσσα τους τις έννοιες αυτές, και 
μαζί τις λέξεις που τις εκφράζουν, αναγνώρισαν την απώτερη αρχαία ελληνική 
προέλευση των συνθετικών τους και τις απέδωσαν ως ζωολογία, ηλεκτροθεραπεία, 
θερμοδυναμική, καρδιολογία. Οι λέξεις αυτές δίνουν λοιπόν την εντύπωση αρχαίων 
ελληνικών, αλλά δεν είναι. 

Μια ακόμη κατηγορία δανείων που επίσης δεν είναι εμφανή είναι αυτά που 
ονομάζονται ‘μεταφραστικά’. Ας εξετάσουμε λέξεις όπως αμμόλοφος < αγγλ. sandhill, 
βατραχάνθρωπος < αγγλ. frogman, γραφειοκρατία < γαλλ. bureaucratie, διαστημόπλοιο 
< αγγλ. space ship, κοινωνιογλωσσολογία < αγγλ. sociolinguistics, μονόδρομος < αγγλ. 
one-way, ουρανοξύστης < αγγλ. sky-scraper, παγόβουνο < αγγλ. iceberg κτλ. Τι συνέβη σε 
αυτές τις περιπτώσεις; Απλούστατα, οι μορφωμένοι Νεοέλληνες που ήρθαν σε επαφή με 
τις ξένες αυτές λέξεις, δεν θέλησαν να τις εισαγάγουν στη νέα ελληνική με την ξενική 
τους μορφή, ως σάντχιλ, φρόγκμαν, μπιροκρατί, σπέις σιπ κτλ., αλλά τις μετέφρασαν, 
αποδίδοντας στα ελληνικά τα συνθετικά τους, για να τους δώσουν αυτό που ονομάζουμε 
σημασιολογική διαφάνεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι λέξεις αυτές παύουν να είναι 
δάνεια, καθώς η σύλληψη των εννοιών αλλά και η δομή των συνθέτων που τις εκφράζουν 
έγιναν από ξένους και είναι δανεισμένες στη νέα ελληνική από ξένες γλώσσες. Ελληνικά 
είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε εμείς για να τις μεταφράσουμε στη γλώσσα μας. 

Η τελευταία κατηγορία των δανείων αυτής της περιόδου είναι τα δάνεια από την 
αρχαία ελληνική, στην οποία οι λόγιοι επίσης στράφηκαν για να καλύψουν λεξιλογικές 
ανάγκες της νεοελληνικής γλώσσας. Λέξεις όπως αέτωμα, αίθριος, αντηχώ, άπταιστος, 
έσχατος, ευημερώ, ηγέτης, ιδρύω, ίχνος, μιμούμαι, νέμω, νήπιο, οδός, ομοεθνής, 
πυθμένας, ράκος, ρέω, σπινθήρας είναι δάνεια από την αρχαία γλώσσα, καθώς οι λέξεις 
αυτές δεν βρίσκονταν συνεχώς στο στόμα των Ελλήνων ομιλητών από την αρχαία εποχή 
μέχρι σήμερα, αλλά κάποια στιγμή στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας ξεχάστηκαν και 



αναβίωσαν στη σύγχρονη εποχή, υπό την επίδραση της γλώσσας των λογίων που τις 
εισήγαγαν. Κατά τη διαδικασία αυτή μάλιστα η νέα ελληνική δανείστηκε και ολόκληρες 
φράσεις, όπως τα ομηρικά γνωμικά αιέν αριστεύειν, έπεα πτερόεντα, εις οιωνός άριστος, 
αμύνεσθαι περί πάτρης και οι φράσεις κύκνειον άσμα, γνώθι σαυτόν, μολών λαβέ, καινά 
δαιμόνια, στήλη άλατος, άρον άρον, από μηχανής θεός.  

Την όλη προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου αυτής της περιόδου τη 
χαρακτηρίζει ένα γενικότερο πνεύμα εξαρχαϊσμού και καθαρισμού – μια απόπειρα να 
αποβληθούν από τη γλώσσα λαϊκές λέξεις που θεωρήθηκαν κατώτερου επιπέδου, είτε 
επρόκειτο για λέξεις κληρονομημένες από το απώτατο, ακόμη και το ομηρικό, παρελθόν, 
είτε επρόκειτο για δάνεια από γλώσσες που θεωρήθηκαν κατώτερες, την τουρκική, τη 
σλαβική, την αλβανική, τη βλάχικη. Το κίνημα που προσπάθησε να καθαρίσει τη γλώσσα 
από τους υποτιθέμενους ρύπους του παρελθόντος ονομάζεται ‘καθαρευουσιανισμός’ και 
η γλωσσική μορφή που πρότεινε ‘καθαρεύουσα’. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Η 
λέξη παιδί είναι μια ελληνικότατη λέξη, υποκοριστικό της λέξης παις, που απαντά ήδη 
στον Όμηρο. Οι οπαδοί της καθαρεύουσας όμως τη θεώρησαν κατώτερη, επειδή την 
άκουγαν από το στόμα των απλών ανθρώπων, και γι’ αυτό θέλησαν να την εξοβελίσουν, 
προτείνοντας να αντικατασταθεί από τη λέξη τέκνον. Η λέξη ψωμί, παράγωγη και αυτή 
από το αρχαίο ψωμός που σήμαινε ‘μπουκιά’ και αργότερα ‘μπουκιά ψωμί’, τους φάνηκε 
και αυτή ακατάλληλη, και γι’ αυτό επιχείρησαν να την αντικαταστήσουν από τη λέξη 
άρτος. Η λέξη κρασί προέρχεται από το αρχαίο ουσιαστικό κράσις, που σημαίνει 
‘ανάμειξη’, και μας μεταφέρει τη συνήθεια των αρχαίων να αναμειγνύουν το κρασί με 
νερό· οι οπαδοί της καθαρεύουσας όμως έδειξαν την προτίμησή τους προς τη λέξη οίνος. 
Το αποτέλεσμα της παρέμβασης της καθαρεύουσας και στις τρεις περιπτώσεις ήταν 
διαφορετικό από το επιθυμητό. Οι λέξεις παιδί, ψωμί, κρασί δεν ξεριζώθηκαν από τη 
γλώσσα μας, αλλά και οι προτεινόμενες για να τις αντικαταστήσουν βρήκαν και αυτές 
τον δικό τους χώρο: λαμπρό τέκνο της πατρίδας, θα πούμε για μια σημαντική 
προσωπικότητα, στον άρτο και στον οίνο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική γλώσσα. 
Ας προσέξουμε όμως: το τέκνο, ο άρτος και ο οίνος δεν αποδεικνύουν τη συνέχεια της 
γλώσσας μας, επειδή ακριβώς είναι δάνεια από την αρχαία και όχι το αποτέλεσμα της 
συνεχούς προφορικής παράδοσης και της μετάδοσης της γλώσσας από γενιά σε γενιά. 
Τη συνέχεια της γλώσσας μας την αποδεικνύουν λέξεις όπως παιδί, ψωμί, κρασί, που 
συνεχώς όλους αυτούς τους αιώνες μεταδίδονταν από πατέρα και μητέρα στα παιδιά 
τους. 

Σφοδρότερη, βέβαια, κριτική δέχτηκαν βέβαια την εποχή της καθαρεύουσας τα 
δάνεια από τις ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα, όπως είπαμε, αυτά από την τουρκική, τη 
σλαβική, την αλβανική, τη βλάχικη, την ιταλική. Και στην περίπτωση αυτή έγινε 
προσπάθεια, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επιτυχία, να 
αντικατασταθούν οι ξένες λέξεις από αρχαίες ελληνικές, π.χ. η ιταλικής προέλευσης λέξη 



μινίστρος, που λέγονταν ως τότε για τον ‘υπουργό’, αντικαταστάθηκε από την αρχαία 
λέξη υπουργός που, βέβαια, στα αρχαία σήμαινε ‘βοηθός’ (υπουργοί στην αρχαία 
Ελλάδα δεν υπήρχαν). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτή η προσπάθεια 
επαναφοράς αρχαίων λέξεων στη θέση δανείων δεν είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση 
του δανείου αλλά την παράλληλη χρήση και των δύο λέξεων, της ξένης και της αρχαίας, 
με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ζεύγη που σημαίνουν το ίδιο πράγμα αλλά 
χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο: καπνός και ντουμάνι, φόρος και χαράτσι, 
λεηλασία και πλιάτσικο. Η κοινή νέα ελληνική που χρησιμοποιούμε σήμερα έδωσε 
διαφορετικό ρόλο σε κάθε μια από αυτές τις λέξεις, κρατώντας για τα δάνεια τις 
επικοινωνιακές καταστάσεις που είναι χρήσιμη ή επιθυμητή μεγαλύτερη 
εκφραστικότητα. Ντουμάνι θα χαρακτηρίσουμε τον – ούτως ή άλλως – βλαβερό καπνό 
που έχει συσσωρευτεί σε ένα δωμάτιο ή που βγαίνει από το φουγάρο ενός εργοστασίου, 
για να τονίσουμε την ενόχλησή μας από το γεγονός αυτό· η λέξη καπνός πάλι δηλώνει 
μια πολύ πιο ουδέτερη στάση του ομιλητή απέναντι στο ίδιο φαινόμενο. Χαράτσι θα 
χαρακτηρίσουμε σήμερα έναν άδικο και ανεπιθύμητο φόρο, δηλώνοντας την αντίθεσή 
μας στην επιβολή του, ενώ η λέξη φόρος δηλώνει μια ουδέτερη προσέγγιση του ίδιου 
φαινομένου. Με τη λέξη πλιάτσικο θα δηλώσουμε, επίσης, την αποστροφή μας για ένα 
παρόμοιο γεγονός, ενώ λεηλασία θα χαρακτηριστεί το ίδιο ακριβώς συμβάν, π.χ. σε ένα 
βιβλίο ιστορίας, για να δηλώσει τη μικρότερη συναισθηματική εμπλοκή αυτού που το 
περιγράφει. 
 
Τελειώνοντας, θα επιμείνω λίγο στο τι μας μαθαίνει αυτή η περιπλάνηση στο λεξιλόγιο 
μιας γλώσσας, από την ιστορία της οποίας διαθέτουμε πολλές και συνεχείς μαρτυρίες, 
που μας δίνουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε χωρίς διακοπές για 3.000 
χρόνια. Η μορφή που παίρνει κάθε γλώσσα στη διαδρομή της ιστορίας της είναι, 
απολύτως φυσιολογικά και αναμενόμενα, συνυφασμένη με την ιστορία των ομιλητών 
της. Η γλώσσα προσαρμόζεται στις ανάγκες τους, τις οποίες και είναι ταγμένη να 
υπηρετεί, ακολουθεί τις τύχες τους, συνοδεύει την ύπαρξή τους. Και ειδικά στο λεξιλόγιο 
αποτυπώνονται όλες οι καταστάσεις που αυτός ο λαός ζει, τα ιστορικά συμβάντα που 
τον καθορίζουν. Η αλλαγή στο πολιτικό σύστημα θα έχει ως συνέπεια αλλαγές στο 
λεξιλόγιο, η υιοθέτηση μιας νέας θρησκείας θα επιφέρει μεταβολές στα γλωσσικά μέσα 
με τα οποία εκφράζεται το θρησκευτικό συναίσθημα, καινούργιες ανακαλύψεις στους 
τομείς της επιστήμης ή της τεχνολογίας θα σημάνουν αμέσως νέες έννοιες – και νέες 
λέξεις. Και η εξάπλωση ενός λαού, η κατάκτηση από έναν λαό, η εισβολή ενός 
καινούργιου φύλου, οι ειρηνικές επαφές με μια γειτονική φυλή θα δώσουν στον 
συγκεκριμένο λαό τη δυνατότητα να ανταλλάξει με τους υπόλοιπους αντικείμενα, 
καταστάσεις, ιδέες – και λέξεις. Θα μάθει ένα καινούργιο φαγητό, θα αντιγράψει μια 
συνήθεια, θα γνωρίσει ένα καινούργιο σκεύος, ένα μηχάνημα, μια πρωτοπόρα εφεύρεση. 



Ή ένα ρούχο.  
Πράγματι, όπως έχει εύστοχα επισημάνει ένας σύγχρονος γλωσσολόγος, ο 

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, οι Νεοέλληνες θα ήμασταν σχεδόν γυμνοί αν δεν είχαμε 
τα δάνεια από τις ξένες γλώσσες. Τι εννοώ με αυτό; Σχεδόν όλα τα ονόματα ρούχων που 
χρησιμοποιούμε σήμερα είναι δάνεια. Αρχίζω από πάνω και προχωρώ προς τα κάτω: 
καπέλο (ιταλικό), γραβάτα (γαλλική), παπιγιόν (γαλλικό), φανέλα (βενετσιάνικη), 
σουτιέν (γαλλικό), πουκάμισο (λατινικό), μπλούζα (γαλλική), κομπινεζόν (γαλλικό), βρακί 
(λατινικό), παντελόνι (ιταλικό), σορτς (αγγλικό), φούστα (βενετσιάνικη), κοστούμι 
(ιταλικό), φράκο (γαλλικό), ταγέρ (γαλλικό), παλτό (γαλλικό), καμπαρντίνα (γαλλική), 
κάλτσα (ιταλική), παπούτσι (τουρκικό), μπότα (ιταλικό), παντόφλα (ιταλική), τσόκαρο 
(ιταλικό), γόβα (ίσως βενετσιάνικη) κτλ.  

Εγώ μάλιστα θα πρόσθετα και σχεδόν νηστικοί: κιμάς (τουρκικό), κεφτές (τουρκικό), 
σουτζουκάκι (τουρκικό), μπριζόλα (ιταλική), σουβλάκι (λατινικό), κεμπάπ (τουρκικό), 
λουκάνικο (λατινικό), κοκορέτσι (αλβανικό), γαρδούμπα (ιταλική), μουσακάς 
(τουρκικός), μπακλαβάς (τουρκικός), κανταΐφι (τουρκικό), μακαρόνια (ιταλικά), σάλτσα 
(ιταλική), παστίτσιο (ιταλικό), πίτσα (ιταλική), πατάτα (ιταλική), ντομάτα (ιταλική), 
γιαχνί (τουρκικό), μπριάμ (τουρκικό), πιλάφι (τουρκικό), πουρές (ιταλικός), σούπα 
(ιταλική), γιουβαρλάκι (τουρκικό), πατσάς (τουρκικός), ομελέτα (γαλλική), κασέρι 
(τουρκικό), γραβιέρα (ιταλική), γιαούρτι (τουρκικό), πελτές (τουρκικός), πετιμέζι 
(τουρκικό), χαλβάς (τουρκικός), κέικ (γαλλικό), τσουρέκι (τουρκικό), μπισκότο (ιταλικό), 
κουραμπιές (τουρκικός), λουκουμάς (τουρκικός), λουκούμι (τουρκικό), μαντολάτο 
(βενετσιάνικο), παστέλι (ιταλικό), τούρτα (λατινική), πάστα (ιταλική), τάρτα (ιταλική), 
κρέμα (ιταλική).  

Γιατί συμβαίνουν αυτά; Η απάντηση είναι εύκολη, αλλά ας τη σκεφτούμε λίγο. Έχει 
καμιά σχέση η σημερινή ενδυμασία ή η σημερινή μας διατροφή με την αρχαία; Θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται τα αρχαία ονόματα ενδυμάτων ή φαγητών από τη 
στιγμή που αφενός καταργήθηκαν τα ίδια τα ρούχα, οι χλαμύδες, οι χιτώνες, και 
αφετέρου άλλαξαν οι διατροφικές μας συνήθειες; Και από τη στιγμή που άλλαξε η 
ενδυμασία ή η διατροφή, ήταν δυνατόν να μην αλλάξει το λεξιλόγιο που αναφέρεται σε 
αυτές; Και από πού θα παίρναμε τις λέξεις για να δηλώσουμε τις νέες μας συνήθειες αν 
όχι από τις γλώσσες των λαών από τους οποίους τις υιοθετήσαμε; 

Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο πρακτικό. Είναι βαθύτατα ιδεολογικό. Γιατί συνδέεται 
με τη στάση μας απέναντι στους άλλους λαούς και απέναντι στους εαυτούς μας. Η 
παλαιότερη στάση μας να θέλουμε να διώξουμε από τη γλώσσα μας τα δάνεια όπως 
αυτά που προανέφερα, και να περιοριστούμε σε λέξεις είτε αρχαίες είτε φαινομενικά 
αρχαίες, ήταν μια στάση που διέγραφε από την ιστορία μας τα περισσότερά της χρόνια, 
που αρνούνταν ότι από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα μεσολάβησαν γενιές και γενιές 
Ελλήνων, οι οποίοι αγωνίστηκαν να επιβιώσουν ανάμεσα σε κατακτητές, σε ξένους, σε 



αλλόγλωσσους ή αλλόθρησκους – και τα κατάφεραν. Με έναν αφύσικο τρόπο, 
θεωρήθηκε ότι είμαστε μια προέκταση των αρχαίων μας προγόνων χωρίς τη μεσολάβηση 
κανενός, λες και μπορεί ένας λαός να πηδήξει από την εποχή του Περικλή στο 1821. Το 
να αρνείται ένας λαός την πραγματική ιστορία του, το να επιθυμεί να διαγράψει αυτά 
που θεωρεί ενοχλητικά – ας τα πούμε έτσι – κομμάτια της, είναι σαν να αρνείται 
κομμάτια της ύπαρξής του. Και να εθελοτυφλεί καθώς κοιτάζει στον καθρέφτη τον 
εαυτό του. Από την άλλη, το να υποστηρίζουμε ότι η γλώσσα μας μόνο επηρέασε και δεν 
επηρεάστηκε, δεν είναι απλώς ένα μεγάλο ψέμα· δείχνει μια ασυγχώρητη αλαζονεία. Και 
την αλαζονεία ένας λαός – όπως και ένας άνθρωπος – την πληρώνει. Μόνο αν δεχτούμε 
ότι η ιστορία μας είχε και τις δευτερεύουσες στιγμές της, εκτός από τις 
πρωταγωνιστικές και τις πρωτοπόρες, θα αποκτήσουμε πλήρη συναίσθηση της 
πραγματικής μας αξίας και θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την όποια νέα – και 
δύσκολη – πραγματικότητα. Μόνο αν δεχτούμε πως έχουμε και εμείς την ανάγκη των 
άλλων, όπως και οι άλλοι έχουν τη δική μας, θα αποκτήσουμε την επιθυμητή αυτογνωσία 
– και χωρίς αυτογνωσία ένας λαός κινδυνεύει, όπως και ο άνθρωπος. Εξάλλου, γιατί, 
κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε οι Έλληνες να τα έχουμε κάνει όλα μόνοι μας; Δεν είναι από 
μόνο του μεγάλο κατόρθωμα ότι, με τόσους κατακτητές, με τόσες επιρροές, η γλώσσα 
μας μπόρεσε να διατηρήσει τον ελληνικό της πυρήνα, αυτόν που συναντήσαμε στον ίδιο 
τον γερο-Όμηρο; 
 
 


