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« Από την εποχή που μίληςε ο Όμηροσ ωσ τα ςήμερα, μιλοφμε, αναςαίνουμε και 
τραγουδοφμε με την ίδια γλώςςα » - Γιϊργοσ εφζρθσ  
το ςθμερινό μασ λεξιλόγιο χρθςιμοποιοφμε πάνω από 5.000 Ομθρικζσ λζξεισ όπωσ: 
αλικεια, αρετι, γελϊ, κρθνϊ, νεότθσ, πατρίσ, πζλαγοσ, δίκαιοσ, ςκζπτομαι, όπλο, 
όρκοσ, βουλι, πόλεμοσ κ.λπ. Ποιά Ελλθνικι λζξθ είναι αρχαία και ποια νζα; Γιατί 
μία Ομθρικι λζξθ μάσ φαίνεται δφςκολθ και ακαταλαβίςτικθ; Οι Ζλλθνεσ ςιμερα 
αςχζτωσ μόρφωςθσ μιλάμε ομθρικά, αλλά δεν το ξζρουμε, επειδι αγνοοφμε τθν 
ζννοια των λζξεων που χρθςιμοποιοφμε. Για του λόγου το αλθκζσ, κα αναφζρουμε 
μερικά παραδείγματα, για να δοφμε ότι θ Ομθρικι γλϊςςα όχι μόνο δεν είναι 
νεκρι, αλλά είναι ολοηϊντανθ. Ζνασ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ ομθρικϊν λζξεων κρφ-
βεται μζςα ςε ςφνκετα ι διάφορα παράγωγα, όπωσ: 
Για του λόγου το αλθκζσ κα αναφζρουμε μερικά παραδείγματα, για να δοφμε ότι θ 
Ομθρικι γλϊςςα όχι μόνο δεν είναι νεκρι, αλλά είναι ολοηϊντανθ ! 
Αυδή είναι θ φωνι. ιμερα χρθςιμοποιοφμε το επίκετο άναυδοσ ι απθφδθςα. 
Αλζξω ςτθν εποχι του Ομιρου ςθμαίνει εμποδίηω, αποτρζπω. Σϊρα χρθςιμοποι-
οφμε τισ λζξεισ αλεξίπτωτο, αλεξίςφαιρο, αλεξικζραυνο αλεξιλιο Αλζξανδροσ ( 
αυτόσ που αποκροφει τουσ άνδρεσ ) κ.τ.λ. 
Με το επίρρθμα τήλε ςτον Όμθρο εννοοφςαν μακριά, εμείσ χρθςιμοποιοφμε τισ 
λζξεισ τθλζφωνο, τθλεόραςθ, τθλεπικοινωνία, τθλεβόλο, τθλεπάκεια κ..τ.λ. 
Δεν λζμε κυνώ το φιλϊ, οφτε κφςα το εφίλθςα. Λζμε όμωσ προςκυνϊ το εικόνιςμα, 
ενϊ το φιλϊ αγγλικά λζγεται kiss και γερμανικά küssen. 
Σο ςυχνά δεν το λζμε θαμά, ζχουμε όμωσ πολλοφσ καμϊνεσ ςτα καφενεία. 
Μπορεί να μθν ονομάηουμε ιχθείσ τα ψάρια, λζμε όμωσ ιχκυοπϊλθσ, ιχκυοπωλείο, 
ιχκυοκαλλιζργεια, κ.λπ. 
Λάασ ι λασ ζλεγαν τθν πζτρα. Εμείσ ςιμερα λζμε λατομείο, λαξεφω. 
Πζδον ςτον Όμθρο ςθμαίνει ζδαφοσ, τϊρα λζμε ςτρατόπεδο, πεδινόσ. 
Σο κρεβάτι λζγεται λζχοσ, εμείσ αποκαλοφμε λεχϊνα τθ γυναίκα που μόλισ γζννθςε 
και μζνει ςτο κρεβάτι. 
Πόρο ζλεγαν τθν διάβαςθ, το πζραςμα, ςιμερα χρθςιμοποιοφμε τθν λζξθ πορεία.  
Επίςθσ αποκαλοφμε εφπορο κάποιον που ζχει χριματα, γιατί ζχει εφκολεσ δια-
βάςεισ, μπορεί δθλαδι να περάςει όπου κζλει, και άπορο αυτόν που δεν ζχει 
πόρουσ, το φτωχό.  



Διάποροσ ονομάηεται ζνα νθςάκι απζναντι από τθν Βουρβουροφ ςτθν ικωνία τισ 
Χαλκιδικισ. 
Φρην είναι θ λογικι. Από αυτιν τθν λζξθ προζρχονται το φρενοκομείο, ο φρενο-
βλαβισ, ο εξωφρενικόσ, ο άφρων κ.τ.λ. 
Φερνή ζλεγαν τθν προίκα. Από εκεί επικράτθςε τθν καλά προικιςμζνθ κοπζλα να 
τθν λζμε « πολφφερνθ νφφθ ». 
Δόρποσ, λεγόταν το δείπνο, ςιμερα θ λζξθ είναι επιδόρπιο. 
Λώποσ είναι ςτον Όμθρο το ζνδυμα. Σϊρα αυτόν που μασ ζκλεψε ( μασ ζγδυςε το 
ςπίτι ) το λζμε λωποδφτθ. 
Ύλη ονόμαηαν ζνα τόπο με δζνδρα, εμείσ λζμε υλοτόμοσ. 
Άρουρα ιταν το χωράφι, όλοι ξζρουμε τον αρουραίο. 
Σον κυμό τον αποκαλοφςαν χόλο. Από τθν λζξθ αυτιν πιρε το όνομα τθσ θ χολι, με 
τθν ζννοια τθσ πίκρασ. Λζμε επίςθσ αυτόσ είναι χολωμζνοσ. 
Νόςτοσ ςθμαίνει επιςτροφι ςτθν πατρίδα. Η λζξθ παρζμεινε ωσ παλιννόςτθςθ, ι 
νοςταλγία... 
Άλγοσ ςτον Όμθρο είναι ο ςωματικόσ πόνοσ, από αυτό προζρχεται το αναλγθτικό. 
Αλγεινόσ είναι αυτόσ που προκαλεί άλγοσ, πόνο, ( δυςάρεςτοσ, κλιβερόσ, ςυνικθσ 
ςτθν ζκφραςθ αλγεινι εντφπωςθ : H ςυμπεριφορά του μου προξζνθςε αλγεινι 
εντφπωςθ ) 
Σο βάροσ το αποκαλοφςαν άχθοσ, ςιμερα λζμε αχκοφόροσ. 
Ο ρφποσ, δθλαδι θ ακακαρςία, εξακολουκεί και λζγεται ζτςι - ρφπανςθ. 
Από τθν λζξθ αιδώσ ( ντροπι ) προιλκε ο αναιδισ. 
Πζδη, ςθμαίνει δζςιμο και τϊρα λζμε πζδιλο. Επίςθσ χρθςιμοποιοφμε τθν λζξθ 
χειροπζδεσ. 
Από το φάοσ, το φωσ προζρχεται θ φράςθ φαεινζσ ιδζεσ. 
Άγχω, ςθμαίνει ςφίγγω το λαιμό, ςιμερα λζμε αγχόνθ.  
Επίςθσ άγχοσ είναι θ αγωνία από κάποιο ςφίξιμο, ι από πίεςθ. 
Βρφχια ςτον Όμθρο είναι τα βακιά νερά, εξ ου και τo υποβρφχιο. 
Φερνή ζλεγαν τθν προίκα. Από εκεί επικράτθςε τθν καλά προικιςμζνθ να τθ λζμε 
«πολφφερνθ νφφθ». 
Ζρανοσ λεγόταν το γεφμα ςτο οποίο ο κάκε παρευριςκόμενοσ ζφερνε μαηί του το 
φαγθτό του. Η λζξθ παρζμεινε, με τθν διαφορά ότι ςιμερα δεν ςυνειςφζρουμε 
φαγθτό, αλλά χριματα. 
Κορζω : ςτουσ ναοφσ υπάρχει πάντα ο νεωκόροσ, αν και το ςκουπίηω, ςαρϊνω, 
φροντίηω δεν το λζμε κορζω. Αυτό το ομθρικό ριμα κορζω γζννθςε δεκάδεσ 
λζξεων ςτισ δυτικζσ γλϊςςεσ, μζςω των λατίνων, που το δανείςκθκαν και το πρό-
φεραν curo με τθν ίδια ζννοια : «φροντίηω, επιμελοφμαι» π.χ. cura = θ κεραπεία, θ 
φροντίδα για το ςϊμα. 
Από τθν λζξθ χειρ ζχουμε: χειρουργόσ, χειριςτισ, χειροτονία, χειραφζτθςθ, χειρο-
νομία, χειροδικϊ κ.τ.λ. 
Από το φδωρ ζχουμε τισ λζξεισ: φδρευςθ, υδραγωγείο, υδραυλικόσ, υδροφόροσ, 
υδρογόνο, υδροκζφαλοσ, ενυδρείο, αφυδάτωςθ, κ.τ.λ. 
Από τθν λζξθ ναφσ ζχουμε: ναυπθγόσ, ναφαρχοσ, ναυμαχία, ναυτικόσ, ναυαγόσ, 
ναυτιλία, ναφςτακμοσ, ναυτοδικείο, ναυαγοςϊςτθσ, ναυτία, κ.τ.λ. 
Από τθν λζξθ άςτυ ζχουμε : αςτυνομία, αςτυνομικόσ, αςτυφιλία, κ.τ.λ. 
 
 



φμφωνα με τα προαναφερκζντα παραδείγματα προκφπτει ότι :  
♦ Δεν υπάρχουν αρχαίεσ και νζεσ Ελλθνικζσ λζξεισ, αλλά μόνον Ελλθνικζσ.  
♦ Η Ελλθνικι γλϊςςα είναι ενιαία και ουςιαςτικά αδιαίρετθ χρονικά. 
♦ Από τθν εποχι τοφ Ομιρου μζχρι ςιμερα προςτζκθκαν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
μόνον ελάχιςτεσ λζξεισ. 
♦Η γνϊςθ τϊν εννοιϊν τϊν λζξεων κα μασ βοθκιςει να καταλάβουμε ότι μιλάμε τθν 
γλϊςςα τισ Ομθρικισ ποίθςθσ, μια γλϊςςα που δεν ανακάλυψε ο Όμθροσ αλλά 
προχπιρχε πολλζσ χιλιετίεσ πριν από αυτόν. 
 
Προςκζςτε και εςείσ τισ δικζσ ςασ γνϊςεισ, που να ςχετίηονται με το κζμα. 
κοπόσ μασ είναι, να ανακαλφψουμε τισ ζννοιεσ τϊν λζξεων, για να μπορζςουμε να 
επικοινωνιςουμε καλφτερα. Παλαιότερα όταν ζλεγαν μια λζξθ καταλάβαιναν όλοι 
το ίδιο ! 
Π. χ. για τθν λζξθ αρετι ιξεραν, ότι είναι θ μεςότθτα ( το ενδιάμεςο ) ανάμεςα ςε 
δφο υπερβολζσ.  
Δυςτυχϊσ ςιμερα ο κακζνασ μασ για τθν ίδια λζξθ εννοεί και κάτι διαφορετικό. 
Τπάρχουν βζβαια και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ομθρικι ( Ελλθνικι ) Γλϊςςα, αποτελεί τθν βάςθ επάνω ςτθν οποία ςτθρίχτθκαν 
πλικοσ ςφγχρονων γλωςςϊν. Ακόμα και αν δεν υπιρχε καμία άλλθ αναφορά, 
ακόμα και αν δεν είχε διαςωκεί κανζνα προκατακλυςμιαίο μνθμείο, κα αρκοφςε θ 
Ελλθνικι Γλϊςςα ωσ απόδειξθ τθσ φπαρξθσ ςτο παρελκόν, μίασ εποχισ μεγάλου 
πολιτιςμοφ… 
τθν γλϊςςα μασ είναι εμφυτευμζνθ όλθ θ γνϊςθ που κατζκτθςε ο άνκρωποσ, ζωσ 
τθν παροφςα ςτιγμι. Κάκε ελλθνικι λζξθ-όροσ φζρει ζνα βαρφ φορτίο νόθςθσ, 
φορτίο που οι προγενζςτεροι ‘εξόδευςαν’, για να κατακτιςουν γνωςτικά τθν 
ςυγκεκριμζνθ ζννοια και να τθν ‘βαπτίςουν’ με το ςυγκεκριμζνο όνομα-λζξθ». 



Παραδείγματα : 
AFTER = Από το ομθρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμθροσ λζει : “ κα ςασ διθγθκϊ τι ζγινε 
αυτάρ ”. AMEN = λατινικά: amen. Σο γνωςτό αμιν προζρχεται από το αρχαιότατο ι 
μιν = αλθκϊσ, (Ιλιάδα Ομιρου β291-301), θμζν. Η εξζλιξθ του θμζν είναι το 
ςθμερινό αμζ! BANK = λατινικά pango από το παγιϊ, πιγνυμι. Οι τράπεηεσ πιραν 
τθν ονομαςία τουσ από τα πρϊτα ‘τραπζηια’ (πάγκουσ) τθσ αγοράσ… BAR = λατινικά: 
barra από το μάρα = εργαλείο ςιδθρουργοφ. BOSS = από το πόςςισ = ο αφζντθσ του 
ςπιτιοφ. BRAVO = λατινικό, από το βραβείο. BROTHER = λατινικά frater από το 
φράτωρ. CARE = από το καρζηω. COLONIE από το κολϊνεια = αποικιακι πόλθ. DAY = 
Οι Κρθτικοί ζλεγαν τθν θμζρα ‘δία’. Και: ευδιάκετοσ = είναι ςε καλι μζρα. DISASTER 
= από το δυςοίωνοσ + αςτιρ DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάκι που χρθςίμευε ωσ 
μονάδα μζτρθςθσ ςτισ ανταλλαγζσ. π.χ. «δϊςε μου 5 τάλλαρα ςιτάρι». Παράγωγο 
είναι το τάλλθρο, αλλά και το τελλάρo! DOUBLE = από το διπλοφσ – διπλόσ. EXIST = 
λατινικά ex+sisto από το ζξ+ίςτθμι= εξζχω, προζχω. EXIT = από το ζξιτε = εξζλκετε 
EYES = από το φάεα = μάτια. FATHER = από το πάτερ (πατιρ). FLOWER = λατινικά 
flos από το φλόοσ. FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προζρχεται από το 
(F)ραπίηω = κτυπϊ (F= δίγαμμα). GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. 
Οι μάγοι παραςκεφαηαν τισ ςυνταγζσ τουσ με ςυςτατικά μετρθμζνα ςε γραμμάρια 
και επειδι θ όλθ διαδικαςία ιταν γοθτευτικι και με κφροσ, το gramo ur -glamou r , 
πιρε τθν ςθμερινι ζννοια. HEART, CORE = από το κζαρ = καρδιά. HUMOR = από το 
χυμόρ = χυμόσ (τθν ευβοϊκι διάλεκτο, όπωσ αναφζρεται και ςτον Κρατφλο του 
Πλάτωνοσ, το τελικό ‘σ’ προφζρεται ωσ ‘ρ’. Π.χ. ςκλθρότθρ αντί ςκλθρότθσ). I = από 
το εγϊ ι ίω, όπωσ είναι ςτθν βοιωτικι διάλεκτο. ILLUSION = από το λίηει = παίηει. ΙS 
= από το είσ. KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κζρασ για τθ ςτάκμιςθ βάρουσ). KISS 
ME = εκ του κφςον με = φίλθςζ με ( …;είπε ο Οδυςςζασ ςτθν Πθνελόπθ). LORD = εκ 
του λάρσ. Οι Πελαςγικζσ Ακροπόλεισ ονομάηονταν Λάριςςεσ και ο διοικθτισ τουσ 
λάρσ ι λαζρτθσ. Όπωσ: Λαζρτθσ – πατζρασ του Οδυςςζα). LOVE = λατινικό: love από 
το ‘λάFω’. Σο δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ ςθμαίνει “κζλω πολφ”. 
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμθλον = κυδϊνι. MATRIX = από το 
μιτρα. MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρόσ= υγρόσ. MAXIMUM = 
λατινικά: maximum από το μζγιςτοσ. MAYONNAISE = από τθν πόλθ Mayon, που 
πιρε το όνομά τθσ από το Μάχων = ελλθνικό όνομα και αδελφόσ του Αννίβα. ME = 
από το με. MEDICINE = λατινικά :medeor από το μζδομαι, μιδομαι = ςκζπτομαι, 
πράττω επιδζξια. Και μζδω = φροντίηω, μεδζων = προςτάτθσ. MENACE = από το 
μινισ. MENTOR = από το μζντωρ. MINE = από το Μινϊαι (= λιμάνια του Μίνωα, 
όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρθτϊν λιμζνεσ, Μίνωαι καλοφμεναι». 
(Διοδ.ικελ.Ε’84,2). MINOR = λατινικά: minor από το μινφσ = μικρόσ. τα επίςθμα 
γεφματα είχαν το μινφκεσ γραμμάτιον, ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο αναγραφόταν τι 
περιελάμβανε το γεφμα. Παράγωγο το …; menu! MODEL = από το μιδοσ= ςχζδιο (θ 
ίδια ρίηα με τθ μόδα (= moda ). MOKE = από το μϊκοσ = αυτόσ που χλευάηει. 
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνθ επωνυμία τθσ Θεάσ Ήρασ: 
Ηραμονία. το προαφλιο του ναοφ τθσ Θεάσ ςτθ Ρϊμθ ιταν το νομιςματοκοπείο και 
τα νομίςματα ζφεραν τθν παράςταςι τθσ, (monetae). MOTHER = από το μάτθρ, 
μιτθρ. MOVE = από το ομθρικό αμείβου = κουνιςου! MOW = από το αμάω = 
κερίηω. NIGHT = από το νφχτα. NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νθ: αρνθτικό 
μόριο (“νζ τρϊει, νζ πίνει”), ι ( νθπενκισ = απενκισ, νθνεμία = ζλλειψθ ανζμου. 
PAUSE = από το παφςθ. RESISTANCE = από το ρά + ίςτθμι. RESTAURANT = από το ρά 



+ ίςταμαι = ζφαγα και ςτθλϊκθκα. RESTORATION = λατινικά restauro από το 
ρά+ίςτθμι, όπου το ρά δείχνει ςυνάρτθςθ, ακολουκία, π.χ. ρά-κυμοσ, και ίςτθμι = 
ςτινομαι. SERPENT = λατινικά serpo από το ζρπω (ερπετό). H δαςεία (‘) προφζρεται 
ωσ ς = ςερπετό. SEX = από το ζξισ. Η λζξθ δαςφνεται και θ δαςεία μετατρζπεται ςε 
ςίγμα και = s + ζξισ. SIMPLE = από το απλοφσ (θ λζξθ δαςφνεται). SPACE = από το 
ςπίηω = εκτείνω διαρκϊσ. SPONSOR από το ςπζνδω = προςφζρω ( ςπονδι).  
TRANSFER από το τρφω (διαπερνϊ) + φζρω. Transatlantic = διαπερνϊ τον Ατλαντικό. 
TURBO = από το τφρβθ = κυκλικι ταραχϊδθσ κίνθςθ. YES = από το γζ = βεβαίωσ. 
WATER = από το Υδωρ (νερό), με το δ να μετατρζπεται ςε τ. 
 
Eργαςία βαςιςμζνθ ςε Μελζτθ τθσ ομογενοφσ κακθγιτριασ Αναςταςίασ Γονζου , Με 
τίτλο «Ελλθνικι Γλϊςςα – τροφόσ όλων των γλωςςϊν» 
 

 

 

 
 


