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1ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
 

Τν θνηληθηθό αιθάβεην εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν αθκήο ησλ 
ζρέζεσλ Φνηλίθσλ θαη Διιήλσλ, δει. κεηαμύ 12νπ θαη 9νπ αη. π.Χ. Ήηαλ έλα 
ζπκθσλνγξαθηθό – ζπιιαβνγξαθηθό αιθάβεην, ην νπνίν πεξηιάκβαλε 21 
ζπιιαβνγξάκκαηα, θαζέλα από ηα νπνία αληηζηνηρνύζε θαη ζε θάπνηεο 
ζπιιαβέο, π.ρ. ην η = η, ηα, ηε, ην, ηη. Τα γξάκκαηα Ξ, Φ, Χ, Ψ, Ω έιεηπαλ, ελώ 
ππήξραλ επηπιένλ ην δίγακκα (F) θαη ην θόππα (Ϙ). 
 
Παξάδεηγκα:  
Η ιέμε «καζεηήο», εάλ ππήξρε, ζην θνηληθηθό ζύζηεκα ζα γξαθόηαλ «κ.ζ.η.ο.», 
ζα κπνξνύζε δει. θάπνηνο πνπ δελ θαηαιαβαίλεη θαιά ηα ζπκθξαδόκελα λα 
δηαβάζεη «καζεηέο» ή «καζεηάο» (αηη. πιεζ.) ή «καζεηόο» (= απηόο πνπ κπνξεί 
λα καζεπηεί). 
 
Οη Έιιελεο έθξηλαλ όηη ην αιθάβεην απηό ζα πξνθαινύζε δπζθνιίεο. Τν 
πξνζάξκνζαλ, ινηπόλ, ζηηο δηθέο ηνπο θσλεηηθέο αλάγθεο θαη ην ζπκπιήξσζαλ 
κεηαηξέπνληάο ην ζε θωλνινγηθό. Γειαδή, θάζε γξάκκα αληηζηνηρνύζε πιένλ 
ζε έλαλ θζόγγν, θσλήελ ή ζύκθσλν, νπόηε επηηπγραλόηαλ αθξίβεηα θαη επθνιία 
ζηελ εθκάζεζε. Τν λέν αιθάβεην νλνκάζηεθε ειιεληθό. Τα πξώηα ζωδόκελα 
γξαπηά κλεκεία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην ειιεληθό αιθάβεην είλαη ε 
επηγξαθή ηνπ πνηεξίνπ ηνπ Νέζηνξνο (πηζ. 740-720 π.Χ.) θαη ηεο νηλνρόεο ηνπ 
Γηπύινπ (735-725 π.Χ.). 
 
 

Αλαιπηηθά ε πξνέιεπζε κεξηθώλ από ηηο θξάζεηο πνπ δίλνληαη θαη ε 
ζεκεξηλή ζεκαζία ηνπο: 

 
 

«ηὰ παηδία παίδεη» 
(πβ. ηελ αλαθνξά ηεο θξάζεο από ηνλ Ισάλλε Γαιελό ζηα Σρόιηα εἰο ηὴλ 
Ἰιηάδα) Σηεξεόηππν παξάδεηγκα γηα ηελ αηηηθή ζύληαμε. Δηξσληθή αλαθνξά ζε 
όζνπο δε θέξνληαη ζνβαξά, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, θαη παιηκπαηδίδνπλ. 
 
«ἔπεα πηεξόεληα»  
(῞Οκεξνο, ᾿Ιιηάο Α 201). Σηνλ Όκεξν ε θξάζε ζεκαίλεη ηα ιόγηα πνπ ηα παίξλεη 
ν άλεκνο, πνπ πεηνύλ, «αλεκάξπαζηα» (κεηάθξαζε Ν. Καδαληδάθε–Ι. Θ. 
Καθξηδή). Σήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ιόγηα απαηειά ή 
αζήκαληα. 
 
«Εὕξεθα! Εὕξεθα!» 
Η αλαθώλεζε ηνπ Αξρηκήδε όηαλ αλαθάιπςε ην λόκν ηεο άλσζεο ησλ 
ζσκάησλ. Σήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ αλαθαιύπηνπκε 
μαθληθά ιύζε ζε έλα πξόβιεκα. 
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«εὖ δῆλ» 
Απηό ζεσξνύζε ν Μ. Αιέμαλδξνο όηη ρξσζηνύζε ζηνλ δάζθαιό ηνπ Αξηζηνηέιε. 
Καη’ αξράο ζεκαίλεη ηνλ ηξόπν δσήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από εζηθέο θαη 
πλεπκαηηθέο αξεηέο· ζήκεξα έρεη πεξηζζόηεξν ηελ έλλνηα ηεο άλεηεο θαη 
πνηνηηθήο δσήο (ζπρλά θαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιπηέιεηα θαη 
απνιαύζεηο). 
 
«κνιὼλ ιαβέ!» 
Η απάληεζε ηνπ Λεσλίδα πξνο ηνλ Ξέξμε ζηηο Θεξκνπύιεο (Πινύηαξρνο, 
Ἀπνθζέγκαηα Λαθσληθά), πνπ ζεκαίλεη «Έια λα ηα πάξεηο (ελλ. ηα όπια)». 
Χξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα κε αλάινγε ζεκαζία, πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη 
απξνζπκία ππνηαγήο. 
 
«κή κνπ ἅπηνπ!» 
(κή κνπ ἅπηνπ, νὔπσ γὰξ ἀλαβέβεθα πξὸο ηὸλ παηέξα..., Καηὰ ᾿Ισάλλελ 
Δὐαγγέιηνλ 20.17) Φξάζε πνπ απεύζπλε ν Ιεζνύο ζηε Μαξία κεηά ηελ 
αλάζηαζή Τνπ (= κε κε αγγίδεηο). Σήκεξα ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα 
ραξαθηεξίζνπκε έλα πξόζσπν ή πξάγκα πνιύ επαίζζεην. 
 
«θαηλὰ δαηκόληα» 
(Πιάησλ, ᾿Απνινγία Σσθξάηνπο 24c). Φξάζε πνπ πεξηιακβαλόηαλ ζηελ 
επίζεκε θαηεγνξία πνπ δηαηππώζεθε ελαληίνλ ηνπ Σσθξάηε, ε νπνία αλέθεξε 
όηη αζπαδόηαλ άιιεο ζεόηεηεο από απηέο πνπ ιαηξεύνληαλ ζηελ Αζήλα θαη όηη 
δηέθζεηξε ηνπο λένπο. Σήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη λεσηεξηζηηθέο 
ηδέεο πνπ αλαηξέπνπλ ηελ θξαηνύζα ηάμε. 
 
«ζηήιε ἅιαηνο» 
(θαὶ ἐπέβιεςελ ἡ γπλὴ αὐηνῦ εἰο ηὰ ὀπίζσ θαὶ ἐγέλεην ζηήιε ἅιαηνο, Γέλεζηο 
19.26).Από ηε βηβιηθή αθήγεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ ππέζηεζαλ ηα Σόδνκα 
θαη ηα Γόκνξξα (άιιε κηα θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα...). Καζώο ν Λση 
θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ απνκαθξύλνληαλ από ηελ πόιε αθνινπζώληαο ζετθή 
εληνιή, ε ζύδπγόο ηνπ, παξά ηελ πξνεηδνπνίεζε, γύξηζε θαη θνίηαμε κε ιαρηάξα 
γηα ηα πιηθά αγαζά πνπ άθελε πίζσ ηεο θαη έγηλε «ζηήιε άιαηνο». Σηηο κέξεο 
καο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη ηελ απόιπηε έθπιεμε. 
 
«ἆξνλ ἆξνλ» 
(ἆξνλ ἆξνλ, ζηαύξσζνλ αὐηόλ, Καηὰ ᾿Ισάλλελ Δὐαγγέιηνλ 19.15) Η θξαπγή κε 
ηελ νπνία ν όρινο πξνέηξεςε ηνλ Πηιάην λα θαηαδηθάζεη ηνλ Χξηζηό ζε 
ζηαπξηθό ζάλαην. Η επαλαιακβαλόκελε πξνζηαθηηθή ηνπ ξ. αἴξσ («ἆξνλ 
ἆξνλ») ή νιόθιεξε ε θξάζε ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κέξεο καο κε επηξξεκαηηθή 
ζεκαζία, γηα λα δεισζεί ηδηαίηεξε ζπνπδή, βηαζύλε. Σην Καηὰ Μαηζαῖνλ 
Δὐαγγέιηνλ (27.24) αλαθέξεηαη όηη «ν Πηιάηνο ἀθνινύζσο ιαβὼλ ὕδσξ 
ἀπελίςαην ηὰο ρεῖξαο»· ζήκεξα ε θξάζε «λίπησ ηαο ρείξαο κνπ» 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεκαζία «απνπνηνύκαη ηηο επζύλεο κνπ». 
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«ἀπὸ κεραλῆο ζεόο» 
[ἀπὸ κεραλῆο ζεὸο ἐπεθάλεο, Μέλαλδξνο, απόζπ. 227 (kock)] Η θξάζε 
πξνέξρεηαη από ην αξραίν ζέαηξν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ζεκαζία αλαθέξεηαη 
ζηνλ ζεό πνπ παξνπζηαδόηαλ κε εηδηθό κεράλεκα (κεραλή ή αἰώξεκα) από 
ςειά θαη κε ηελ παξέκβαζή ηνπ έδηλε ιύζε ζην δξάκα. Σήκεξα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη θάπνηνλ ή θάηη πνπ παξνπζηάδεηαη απξόζκελα 
θαη δίλεη ιύζε ζε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε. 
 
«γόξδηνο δεζκόο» 
Ο δεζκόο πνπ βξηζθόηαλ ζην Γόξδηνλ ηεο Φξπγίαο θαη πνπ ν Μ. Αιέμαλδξνο 
έθνςε κε ην ζπαζί ηνπ αληί λα ηνλ ιύζεη. Η θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κέξεο 
καο γηα λα πεξηγξάςεη πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα. 
 

 

 

Οη αξραίεο δηάιεθηνη είλαη δπλαηόλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο εληαίεο 
νκάδεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε γεωγξαθηθά θξηηήξηα ωο εμήο: 

 Αλαηνιηθή νκάδα κε ραξαθηεξηζηηθό θνξκό ηελ Ιωληθή-Αηηηθή δηάιεθην 
(Ισλία, Δύβνηα, Κπθιάδεο, Αηηηθή, Μεζώλε Πηεξίαο, Θάζν, Χαιθηδηθή) 
 

 Κεληξηθή κε ραξαθηεξηζηηθόηεξεο δηαιέθηνπο ηελ Αξθαδνθππξηαθή 
(Αξθαδία, Κύπξνο) θαη ηελ Αηνιηθή (Θεζζαιία, Βνησηία, Λέζβνο θαη Αηνιία). 
 

 Γπηηθή κε θνξκό ηε Δωξηθή (Ήπεηξνο, Μαθεδνλία (βι. Καηάδεζκν ηεο 
Πέιιαο),ΓπηηθήΣηεξεά, Πεινπόλλεζνο, Μήινο, Θήξα, Κξήηε, Γσδεθάλεζα θ
αη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο). 
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