
«Όσο πιό προηγµένος είναι ο 
πολιτισµός ενός έθνους, τόσο πιό 
πλούσιες σε προϊστορία, και συνεπώς 
και σε ουσία, είναι οι λέξεις της 
γλώσσας... Με την γλώσσα 
µεταδίδοµε λογικούς συνειρµούς και 
διεγείροµε συναισθήµατα... Κάθε λαός 
έχει την γλώσσα που του αξίζει. Στην 
γλώσσα, όπως και στα τραγούδια του, 
εναποθηκεύεται ο πολιτισµός του... 
είναι ο πιό αδιάψευστος µάρτυρας της 
ιστορικής του συνείδησης και της 
ιστορικής του συνέχειας.» 
Κων/νος Τσάτσος. 



Είναι όλες οι γλώσσες ισάξιες; 



Για πολλούς µη-Έλληνες γλωσσολόγους 
και ανθρώπους του πνεύµατος,  
η Ελληνική γλώσσα (ιδιαιτέρως τα 
Αρχαία Ελληνικά)  
είναι η ανώτερη µορφή γλώσσας που 
έχει επινοήσει ποτέ το ανθρώπινο πνεύµα.  



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
   ΠΛΟΥΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
   ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
   Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ 
   Η ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 
   ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
   Η ΣΟΦΙΑ 
   Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ 
   ΑΥΤΟΦΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
   Η ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ 

 



ΠΛΟΥΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
«Οι Έλληνες θα έχουν µια λέξη για αυτό»(Aγγλοαµερικάνοι) 
 

ü  Αγγλική γλώσσα à166.724 λεξίτυπους (41.214 Ελληνικές) 
ü  η Ελληνική γλώσσα 1.200.000 λεξίτυπους(µέχρι 1453). 
τώρα κοντεύουν 2.000.000)  

ü Πολλά λεξικά σταµατούν την ετυµολογία της λέξης στην 
Λατινική ρίζα ενώ οι περισσότερες λατινικές λέξεις έχουν 
Ελληνική ρίζα 

ü Πολλές Οµηρικές λέξεις σώζονται ακόµα και σήµερα στις 
Ευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ «kiss».  

ü  Αρχαία Ελληνικά, το «φιλώ» είναι «κυνέω / κυνώ», 
προσκυνώ (σηµαίνει κάνω ένα βήµα µπροστά και δίνω ένα 
φιλί).  

ü  Στην προστακτική το ρήµα γίνεται «κύσον µε», δηλαδή 
«φίλησε µε», Στα Αγγλικά θα λέγαµε «kiss me. 

 



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
•  Η Ελληνική γλώσσα πλάθεται προθεµατικά , καταληκτικά, αλλά και µε 
διαφοροποίηση της ρίζας της λέξης (π.χ. «τρέχω» και «τροχός». 

•  Η Ελληνική γλώσσα είναι ειδική στο να δηµιουργεί σύνθετες λέξεις 
•  µπορούµε να βάλουµε και παραπάνω από µια πρόθεση µπροστά απο µία λέξη 
π.χ. Αντικαταβάλλω, επαναδιατυπώνω, αντιπαρέρχοµαι, ανακατασκευάζω 

•  Στην Ιλιάδα του Οµήρου η Θέτις θρηνεί για ότι θα πάθει ο υιός της σκοτώνοντας 
τον Έκτωρα «διό και δυσαριστοτοκείαν αυτήν ονοµάζει».  

•  Η λέξη αυτή από µόνη της είναι ένα µοιρολόι, δυς + άριστος + τίκτω (=γεννώ)  
«που για κακό γέννησα τον άριστο». 

•  Ελβετία : λεξικό ανύπαρκτων λέξεων .Προτείνεται να αντικατασταθούν Γαλλικές 
περιφράσεις µε µονολεκτικούς όρους από τα Ελληνικά.  

•  Π.χ. biopaleste, dysparegorete, ecogeniarche, elpidophore, glossoctonie, 
philomatheem, tachymathie, theopempte κλπ, περίπου 2.000 λήµµατα µε 
προοπτική περαιτέρω εµπλουτισµού. 



Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ 
•  Στα Αγγλικά,ρήµα και ουσιαστικό συχνά χρησιµοποιούν 
ακριβώς την ίδια λέξη π.χ. «drink» που σηµαίνει και «ποτό» 
και «πίνω», «πιες». 

•  τα ονόµατα δεν έχουν κλίσεις, π.χ Ελληνικά à«Ο Θεός, το 
Θεού, τω Θεώ, τον Θεό, ω Θεέ» Στα Αγγλικά έχουµε µόνο 
το «God». 

•  Κινέζικα: π.χ.: “σι” = γνωρίζω, είµαι, ισχύς, κόσµος, όρκος, 
αφήνω, θέτω, αγαπώ, βλέπω, φροντίζω, περπατώ, σπίτι 
κ.τ.λ., «πα» = µπαλέτο, οκτώ, κλέφτης, κλέβω... «πάϊ» =        

                                       άσπρο, εκατό, εκατοστό, χάνω....» 



Η ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 
•  Στην Ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν 
υπάρχουν συνώνυµα, Π.χ «λωποδύτης» 
=αυτός που βυθίζει το χέρι του στο ρούχο 
(=λωπή) µας και µας κλέβει, κρυφά 
«ληστής» = αυτός που µας κλέβει φανερά, 
µπροστά στα µάτια µας 

•  «κεράννυµι», «µίγνυµι» και «φύρω» à 
«ανακατεύω». «µειγνύω» = δύο στερεά ή 
δύο υγρά χωρίς ένωση (π.χ. λάδι µε νερό),  

•   «φύρωà υγρό µε στερεό («αιµόφυρτος» ) 
•   «κεράννυµι»àδύο υγρά και φτιάχνω ένα 
νέο π.χ ο οίνος και το νερό. Εξ’ού και ο 
«άκρατος» (δηλαδή καθαρός) οίνος. 

•  Παντρεµένη, νυµφευµένος... 



ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
•  η Ελληνική γλώσσα µας διδάσκει συνεχώς πως να γράφουµε 
σωστά. Μέσω της ετυµολογίας, µπορούµε να καταλάβουµε 
ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόµα και λέξεων που 
ποτέ δεν έχουµε δεί ή γράψει 

•  Π.χ πειρούνι» µε «ει» και όχι µε «ι» .προέρχεται από το ρήµα 
«πείρω» που σηµαίνει τρυπώ-διαπερνώ. 

•  «συγκεκριµένος» κι όχι «συγκεκρυµµένος», καθώς 
προέρχεται από το «κριµένος» (αυτός που έχει δηλαδή 
κριθεί) και όχι από το «κρυµµένος» (αυτός που έχει κρυφτεί). 

•  Άρα το να υπάρχουν πολλά γράµµατα για τον ίδιο ήχο (π.χ. 
η, ι, υ, ει, οι κτλ) µας βοηθάει στο να γράφουµε πιο σωστά. 



Η ΣΟΦΙΑ 
•  Στα Αγγλικά µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι να λέµε το σύννεφο car και 
το αυτοκίνητο cloud, Στα Ελληνικά  αδύνατον. Για αυτόν τον λόγο πολλοί 
διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες 
«σηµειολογικές» γλώσσες. 

•  «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γή (άρα=γή + έχων).  
•  «βοηθός» σηµαίνει αυτός που στο κάλεσµα τρέχει. Βοή=φωνή + 
θέω=τρέχω.  

•  Ο  αστήρ (α + στήρ από το ίστηµι που σηµαίνει στέκοµαι). 
•  η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει  
•  «φθόνος» «φθίνω» àµειώνοµαι,ο φθόνος µας µας καταστρέφει. Μας 
ελαττώνει σαν ανθρώπους και µας φθίνει µέχρι και τη υγεία µας 

•  Έχουµε την λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». Διότι για να 
είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έρθει και στην ώρα του.(φρούτο, φαγητό) 

•  Το άγαλµα ετυµολογείται από το αγάλλοµαι (ευχαριστιέµαι).  
•  η αγαλλίαση=αγάλλοµαι + ίαση(=γιατρειά). (ασχηµο=α+σχήµα) 
•  Οι Λατίνοι ονόµασαν το άγαλµα, statua από το Ελληνικό «ίστηµι» που ήδη 
αναφέραµε σαν λέξη, και το ονόµασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο 

•  «άνθρωπος στα Ελληνικά (άνω + θρώσκω). στα Λατινικά ο άνθρωπος είναι 
«Homo» που ετυµολογείται από το χώµα.  



Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ 
•  Όταν οι Ρωµαίοι πολίτες 
πρωτάκουσαν στην Ρώµη 
Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν να 
αποθαυµάσουν, ακόµη και όσοι 
δεν γνώριζαν Ελληνικά, τους 
ανθρώπους που «ελάλουν ώς 
αηδόνες». 

•  ο Ρωµαίος Οράτιος «Η Ελληνική 
φυλή γεννήθηκε ευνοηµένη µε 
µία γλώσσα εύηχη, γεµάτη 
µουσικότητα». Και δεν είναι 
τυχαίο που αποµνηµονεύουµε 
ευκολότερα ένα ποίηµα παρά 
µια σελίδα πεζογραφήµατος 



ΑΥΤΟΦΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
•  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. 

•  Ο Κικέρων, ο δηµιουργός της Λατινικής γλώσσας, έρθει στην Ελλάδα για να 
σπουδάσει, οι Ρωµαίοι είχαν µερικές εκατοντάδες µόνο λέξεις µε αγροτικό, 
οικογενειακό και στρατιωτικό περιεχόµενο. Όταν επέστρεψε στην Ρώµη, πήρε µαζί 
του κάποιες χιλιάδες Ελληνικές λέξεις και ένα «κλειδί» µε το οποίο πολλαπλασίασε 
την αξία και την σηµασία τους. Το «κλειδί» αυτό ήταν οι προθέσεις. 

•  «Οι Ελληνικές ρίζες στην Γαλλική γλώσσα» 
•  µέχρι και τα Σανσκριτικά (αρχαία Ινδικά) προέρχονται από τα Ελληνικά 
•  Μύθος: το Ελληνικό αλφάβητο είναι Φοινικικής προελεύσεως; 
•  κεραµικό θραύσµα στίς Βόρειες Σποράδες χρονολογήθηκε το 5.500-6.000 
π.Χ. και φέρει καθαρά πάνω του τα γράµµατα Α, Δ και Υ. Οι Φοίνικες 
προτοεµφανίστηκαν στην ιστορία το 1.300 π.Χ., η λίθινη σφραγίδα των 
Γιαννιτσών 5 π.Χ. χιλιετία κλπ 

•  ήχοι όπως το Γ το Δ το Θ το Χ και το Ψ αποτελούν πολύ µεταγενέστερη 
και αποκλειστικά Ελληνική επινόηση, αφού δεν τους συναντάµε σε άλλη 
γλώσσα 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
•  Τα Ελληνικά είναι η µόνη γλώσσα στον κόσµο που οµιλείται 
και γράφεται συνεχώς επί 4.000 τουλάχιστον συναπτά 
έτη . 

•  «Από την εποχή που µίλησε ο Όµηρος ως τα σήµερα, 
µιλούµε, ανασαίνουµε και τραγουδούµε την ίδια γλώσσα.». 
(Γ. Σεφέρης) 

•   Όλες οι Οµηρικές λέξεις έχουν διασωθεί µέχρι σήµερα.  
•  νερό à ύδωρ,  αλλά υδροφόρα, υδραγωγείο και αφυδάτωση.  
•  δέρκοµαι (βλέπω) à οξυδερκής.  
•  αυδή (φωνή) à άναυδος και απήυδησα.  
•  Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόµα και σήµερα, ο ουρανός, η 

θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεµος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ 
και ο Αρχίλοχος, δεν είναι µικρό πράγµα. Είναι πολύ σπουδαίο. 
Επικοινωνούµε κάθε στιγµή µιλώντας µε τις ρίζες που βρίσκονται 
εκεί. Στα Αρχαία.». (Ο.Ελύτης) 

•  Η Γραµµική Β’ (17ος -13ος αιων. π.Χ)είναι και αυτή καθαρά 
Ελληνική, γνήσιος πρόγονος της Αρχαίας Ελληνικής π.χ 
«TOKOSOTA» à «Τοξότα» (κλητική). «ANEMO», «RAPTE», 
«EREMO», «TEMENO» 



Ένα µικρό πείραµα… 
•  Μαγνητοφωνήσαµε τις φράσεις  
•  1. Είναι ακριβός αυτός ο αναπτήρας και  
•  2. Ναί, ακριβώς αυτό ήθελα να πώ.  
•  Ελάχιστη διαφορά στο αυτί, ο ηχολήπτης µόνο 
επέµενε ότι το δεύτερο ήταν κάπως πιο φαρδύ.  

•  Τότε συνδέσαµε τον παλµογράφο. Το διάγραµµα 
του επιρρήµατος που γράφεται µε ωµέγα είναι 
πολύ πλουσιότερο. Καταπληκτικό! Ο 
παλµογράφος µου φάνηκε σαν µια σκαπάνη που 
κάτω από το έδαφος της καθηµερινής οµιλίας 
ανακαλύπτει αυτό που δεν έπαψε ποτέ να 
υπάρχει, έστω µέσα σε χειµερία νάρκη, αυτό 
που συνειδητοποίησαν και προσπάθησαν να 
µνηµειώσουν οι Αλεξανδρινοί 2.300 χρόνια πριν. 
Τίποτε δεν χάθηκε. Όλα υπάρχουν.»  

Μια τρανταχτή απόδειξη 
για την συνέχεια της 
Ελληνικής φυλής, καθώς 
κάτι τέτοιο θα µπορούσε 
να παραµείνει στην 
γλώσσα µόνο περνώντας 
την γλώσσα από τον 
γονέα στο παιδί, σε 
αντίθετη περίπτωση θα 
είχε χαθεί. 



Η ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ 
 •  Στα Ελληνικά υπάρχει µία µεγάλη 

ελευθερία ως προς τον σχηµατισµό 
προτάσεων.  

 

•  Π.χ η φράση «Ο κλέφτης άρπαξε την 
τσάντα» µπορεί να διατυπωθεί µε τους 
εξής 6 διαφορετικούς τρόπους: 

1.  Ο κλέφτης άρπαξε την τσάντα 
2.  Ο κλέφτης την τσάντα άρπαξε 
3.  Άρπαξε την τσάντα ο κλέφτης 
4.  Άρπαξε ο κλέφτης την τσάντα 
5.  Την τσάντα άρπαξε ο κλέφτης 
6.  Την τσάντα ο κλέφτης άρπαξε 
 

µπορούµε µε τις ίδιες 
ακριβώς λέξεις να 

τονίσουµε διαφορετικά 
πράγµατα 

µπορούµε να µεταβάλλουµε 
την ηχητική εκφορά της 

κάθε φράσεως  
       
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

•  Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ… 
 
•  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΔΥΣΜΑΘΕΙΑΣ-
ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ… 

ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΜΗΡΟΣ 



Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ… 
 v  Επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η απαγγελία της 

Οδύσσειας και της Ιλιάδας (δακτυλικός εξάµετρος-µέτρο-
ρυθµός) συγχρονίζει αναπνοή και παλµούς της καρδιάς, 

όταν κάποιος τα απαγγέλει. 
 

 v  Αργές ανάσες: Με την απαγγελία στίχων υπό 
αυτήν την µορφή µπορούν να επιτευχθούν αργές 
ανάσες που βοηθούν τόσο στην καρδιακή 
λειτουργία όσο και στην σωστή αναπνοή. 
 
v Σωστός τονισµός:   Όταν κάποιος τα απαγγέλλει 
µε τον σωστό τρόπο η αναπνοή του περιορίζεται 
σε έξι εισπνοές το λεπτό, κάτι που βοηθά την 
καρδιά να λειτουργεί αποτελεσµατικά. Επίσης η 
απαγγελία τους µειώνει την πίεση και ευνοεί την 
αποτελεσµατική λειτουργία των πνευµόνων. 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΔΥΣΜΑΘΕΙΑΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ… 
 

v   Tα παιδιά που διδάσκονται µαθήµατα 
Aρχαίων Eλληνικών αποκτούν σηµαντικό 
πλεονέκτηµα, έναντι αυτών που δεν 
παρακολουθούν , στην αντ ιγραφή 
σχηµάτων, διάκριση γραφηµάτων, µνήµη 
σχηµάτων και εικόνων καθώς και στη 
δοκιµασία συναρµολόγησης αντικειµένων 
 
v H εκµάθηση των αρχαίων, συµβάλλει 
στη βελτίωση της ψυχοεκπαιδευτικής 
ανάπτυξης του παιδιού σε καίριους τοµείς, 
όπως είναι οι αντιληπτικές και οπτικές 
ικανότητες, λειτουργίες που συνδέονται 
άµεσα µε την εµφάνιση της δυσλεξίας 

v µετά την κατάργηση του πολυτονικού 
συστήµατος, καταγράφηκε µεγάλη αύξηση 
κρουσµάτων µαθησιακών διαταραχών. 
 
 
 
 
 
 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΤΗΝ… ΕΛΛΑΔΑ 

ü Γλώσσα των νέων 

ü GREEKLISH 



Γλώσσα των νέων: πλούτος ή 
απειλή για τη Νέα Ελληνική; 

 
 

Μου την είπε, σου την είπε, του την είπε… µα τί είπε; 
 • Στην καθηµερινή τους επικοινωνία χρησιµοποιούν ένα αρκετά 

περιορισµένο λεξιλόγιο, που περιορίζεται στις 150 λέξεις, ενώ 
αλόγιστα εµπλουτίζεται από δάνειες λέξεις, κυρίως από την 
Αγγλική 
• Παραµορφώνουν τη δοµή της Ελληνικής γλώσσας, αλλάζοντας 
τη σύνταξη ή τη διάθεση των ρηµάτων (µας την πέσανε, δε λέει, 
σπάστηκα), 
• ανατρέπουν τη διάκριση ‘µιλώ-χυδαιολογώ’ σε φιλικές 
(µεταξύ τους) προσφωνήσεις  
•  Η νεανική επικοινωνία χρησιµοποιεί πολυάριθµες 
στερεότυπες εκφράσεις για την οργάνωση του διαλόγου, όπως 
χαιρετισµούς (έλα ρε, τσα γεια),  
• προσφωνήσεις (ρε µεγάλε), 
•  εκφράσεις συµφωνίας (µέσα είσαι!),  
• άρνησης (ούτε µε σφαίρες!),  
• επιδοκιµασίας (φοβερό!, έγραψε!),  
• έναρξης µιας αφήγησης (άκου φάση!). 
 



• “Greeklish” = χρήση ελληνικού προφορικού  λόγου µε αγγλική γραφή. 
•  χρησιµοποιείται στην γραφή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, βασικά στα 
µηνύµατα των Ελλήνων ηλικίας κάτω των 35 ετών, σε chat, sms, στις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης κλπ.  
 

Μην δολοφονείτε την γλώσσα µας µε 

τα greeklish! 
 

τα “greeklish”, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως επειδή η νεότερη γενιά που τα 
χρησιµοποιεί δεν γνωρίζει καλή ορθογραφία και διευκολύνεται από την χρήση 
τους 



Αn dyskoleyeste na diabasete... thn eisagwgh sto thema, tote 
den eiste metaksy aytwn poy xrhsimopoioyn ta greeklish sthn 

kathhmerinh toys epikoinwnia sto diadiktyo 

Αν πάλι δεν σας δυσκόλεψε καθόλου, τότε, σύµφωνα µε 
διακήρυξη της Ακαδηµίας Αθηνών, µε τη γλώσσα που 
χρησιµοποιείτε «επιχειρείται η αντικατάσταση του ελληνικού 
αλφαβήτου των δυόµισι χιλιάδων και πλέον χρόνων µε το 
λατινικό»,  

Πώς εισέβαλαν τα greeklish στη ζωή µας  
1993 εµφάνιση των κινητών τηλεφώνων. Οι συσκευές αυτές δεν δέχονταν τους 
ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι, αναγκαστικά όλοι έγραφαν µε λατινικούς.  

 Η τεχνολογική αδυναµία δεν κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια, η 
γραφή όµως µε λατινικούς χαρακτήρες παρέµεινε 



q  «Παίρνει περισσότερο χρόνο η αναγνώριση και η 
ανάγνωση µιας πρότασης στα greeklish σε σύγκριση µε τα 
ελληνικά.  
q τα ορθογραφηµένα greeklish τα διαβάζει κάποιος πιο 
γρήγορα απ’ ό,τι τα φωνητικά greeklish. Π.χ. στα 
ορθογραφηµένα το “ωµέγα” θα το γράψουµε ως “w”, ενώ 
στα φωνητικά ως “όµικρον”». 
(Έρευνα πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) 



Greeklish κατά Ορθογράφίας 
•  Έρευνα Παιδαγωγικού Τµήµα τος Νηπιαγωγών του 
πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (κατά τη 
σχολική χρονιά 2008-09), τόσο σε µαθητές όλων 
των βαθµίδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε 
σχολεία της Κοζάνης (Γυµνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) όσο 
και σε φιλολόγους, διαπιστώνει ότι:  

•  η διαδεδοµένη χρήση των greeklish, που ξεκινά 
ακόµη και από το δηµοτικό, οδηγεί στην αύξηση 
των ορθογραφικών τους λαθών στα γραπτά του 
σχολείου. 

•  Είδη λαθών:  
•  παράλειψη τονισµού ή σηµείων στίξης 
•  και τη χρήση αγγλικών σηµείων στίξης 
•   το συνδυασµό ελληνικών και λατινικών 
γραµµάτων σε µία λέξη,  

•  ορθογραφικά λάθη (π.χ. ο αντί για ω),  
•  φωνητικά λάθη (κυρίως στους φθόγγους π.χ. κς 
αντί για ξ 

•  σύντµηση λέξεων (π.χ. tespa αντί τέλος πάντων, tpt 
αντί για τίποτα, dld αντί για δηλαδή κ.α.). 
 



Greeklish: ό,τι ασφαλέστερο για το θάνατο 
της γλώσσας. 

•  η τουρκική γραπτή γλώσσα = 
Τουρκικός προφορικός λόγος που 
αποδίδεται µε λατινική γραφή  
•  την εφάρµοσε ο Κεµάλ στην 
µεταρρύθµισή του θεωρώντας ότι η 
παλιά τουρκική γραφή (µε πολλές 
οµοιότητες µε την αραβική) θα 
δυσχέραινε το έργο 
εκσυγχρονισµού και 
καταπολέµησης του 
αναλφαβητισµού στην Τουρκία.  
•  Η παλιά τουρκική γραφή έχει 
πεθάνει και µαζί της και η 
ταυτότητα του έθνους τους 



Πώς θα «προστατευτούν» οι νέοι από 
τα greeklish 

 Αν κάποιος έχει συνηθίσει να γράφει σε 
greeklish και επιθυµεί πλέον να γράφει µόνο 
µε ελληνικούς χαρακτήρες, υπάρχει αρχικά 
µια εύκολη λύση: Στο Διαδίκτυο υπάρχουν 
πολλές ιστοσελίδες που µετατρέπουν τα 
κείµενα που είναι γραµµένα σε γλώσσα 

greeklish στα ελληνικά.  
 



Η δολοφονία της γλώσσας οδηγεί 
στη λαϊκή υποταγή 

 
•   Ο στόχος κάθε ολοκληρωτικού καθεστώτος είναι 
η υποταγή της πλειοψηφίας µέσω της στέρησης 
γνώσης και έκφρασης.  

•  Σε αυτό το πλαίσιο δράσης, το υπερόπλο που 
ονοµάζεται γλώσσα πρέπει να παραµείνει κτήµα 
µιας Ελίτ.  

•  Οι µάζες πρέπει να στερηθούν τον τρόπο 
δηµιουργικής και ελεύθερης έκφρασης ώστε η 
νόηση και η παιδεία τους να είναι απόλυτα 
ελεγχόµενες και στείρες.  



Στόχος: Καταναλωτική κοινωνία 

•  Ο άµεσος στόχος είναι εµφανής: Η 
αποδυνάµωση της ανθρώπινης έκφρασης 
και σκέψης δηµιουργεί τον ιδεατό υπήκοο 
του νέου καθεστώτος όπου αυτοσκοπός 
είναι η ταύτιση της ευτυχίας όχι µε τη 
δηµιουργία αλλά την κατανάλωση. Ποιά 
πολυεθνική άραγε δεν θα ονειρευόταν ένα 
παγκόσµιο πελατολόγιο όπου η διανοµή των 
προϊόντων της θα γινόταν χωρίς αντίδραση ή 
αµφισβήτηση; 



Η κατάργηση των τόνων και των πνευµάτων είναι η 
κατάργηση της ορθογραφίας που τελικά είναι η 

καταστροφή της συνέχειας. Ήδη τα παιδιά δεν µπορούν 
να καταλάβουν πολλούς σηµαντικούς ποιητές γιατί 
αυτοί είναι γεµάτοι από τον πλούτο των αρχαίων 
Ελληνικών. Δηλαδή πάµε να καταστρέψουµε ότι 

χτίσαµε. 

η αντίδραση των Ελλήνων ευρωβουλευτών 
στην πρόταση Ισπανών (!!) συναδέλφων τους 
να ψηφιστεί η Αρχαία Ελληνική ως επίσηµη 
γλώσσα της ΕΕ. Την αγνόησαν επιδεικτικά και 

τις τρεις φορές που κατατέθηκε! 
 



Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 
•  Μια υπερδύναµη που σέβεται τον εαυτό της και δεν θεωρεί 
συγκυριακή την τοποθέτησή της στο χάρτη των ισχυρών πρέπει να 
διαθέτει, να εξελίσσει και να προστατεύει τα δύο ζωτικότερα όργανά 
της. 

•  Τον πληθυσµό και τη γλώσσα της. 
•  Χωρίς ανθρώπινο δυναµικό δεν υπάρχει έθνος και χωρίς γλώσσα 
ακµαία, διαδεδοµένη και ακατάλυτη δεν υπάρχει συνεκτική κοινωνία 
µε συλλογικές επιδιώξεις και οραµατισµούς. 

•  Οι Εγγλέζοι επέβαλαν τη γλώσσα τους σε πλανητικό επίπεδο. 
•  Τα πιο ευπώλητα τραγούδια έχουν αγγλικούς στίχους. Το σενάρια 
των χολιγουντιανών ταινιών που συγκεντρώνουν τα βλέµµατα 
ολόκληρου του κόσµου είναι γραµµένα και εκφωνηµένα στην αγγλική. 

•  Διεθνής διπλωµατική γλώσσα έχει καταστεί η αγγλική. Θεωρείται 
αυτονόητο πως ένας βιετναµέζος πρεσβευτής θα συνοµιλήσει µε 
κάποιον υπουργό της Ουγκάντα στα αγγλικά. 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Η γλώσσα µας σε 303 πανεπιστήµια• 
από την Ινδία ως τη Βενεζουέλα  

  
 •  Τα ελληνικά είναι µια δύσκολη και λίγο οµιλούµενη 

γλώσσα. Ποιος γνωρίζει όµως πως  
•  στην Αυστραλία υπάρχουν 18 πανεπιστηµιακές σχολές 
και 149 δηµόσια σχολεία που διδάσκουν τη νεοελληνική 
γλώσσα,  

•  στην Ινδία δύο πανεπιστηµιακές σχολές,  
•  Ιταλία 15 πανεπιστηµιακές σχολές και τρία δηµόσια 
σχολεία, 

•   στην Ισπανία 20 πανεπιστηµιακές σχολές και τρία 
δηµόσια σχολεία;  

•  Αλλά και στη Συρία, τη Λιθουανία, την Ιαπωνία, τη Νότιο 
Αφρική, τη Βενεζουέλα, τη Σλοβενία, τη Ρωσία, το 
Ισραήλ... 



Υποχρεωτικά στην... Ιταλία τα 
ελληνικά 

•   
 
Ετσι εµφανίζεται το παράδοξο φαινόµενο οι ξένοι να 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τον κλασικό ελληνικό 
πολιτισµό, απ' ό,τι οι έλληνες.  

•  αυτή τη στιγµή υπάρχουν στην Ιταλία 750 κλασικά λύκεια 
όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και η κλασική 
ελληνική παιδεία ως υποχρεωτικό µάθηµα και αρκετά 
στη Γαλλία.  



  
Juan Coderch o Ισπανός που γράφει τα 
παγκόσµια νέα στα Αρχαία Ελληνικά 

 •  Όποιος είπε ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι 
µια νεκρή γλώσσα, είναι βέβαιο ότι δεν έχει 
υπόψη του τον κ. Χουάν Κόντερχ: τον 
Ισπανό καθηγητή του Πανεπιστηµίου St. 
Andrews στη Σκωτία, που δηµιούργησε ένα 
site µε τις διεθνείς ειδήσεις στα Αρχαία 
Ελληνικά! 

•   Στο site Akropolis World News µπορεί 
κανείς να διαβάσει τις εξελίξεις από τον 
θάνατο του «Μιχαήλ Ιάξωνος» -του Μάικλ  
Τζάκσον µέχρι ποδοσφαιρικές 
ανταποκρίσεις της Μπαρτσελόνα, σε 
άπταιστη αττική διάλεκτο του 5ου αιώνα 
π.Χ.  







Ο λόγος του Ξ.Ζολώτα 
•  Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. 
Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει δύο λόγους 
στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεµβρίου 1957 και 
στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έµειναν 
µνηµειώδεις. Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν µόνο 
το περιεχόµενό τους αλλά και η γλώσσα τους.  
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.  
Παραθέτουµε το δεύτερο λόγο (της 2ας 
Οκτωβρίου 1959) και την ελληνική του 
«µεταγραφή»...   



  
  

Ο  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ 
 •  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.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 are 
halcyonic 



Hellenic Quest:  
λέγεται ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκµάθησης της Ελληνικής  
που το CNN άρχισε να διανέµει παγκοσµίως και προορίζεται σε 
πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.  

  
Η µέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών 
στην οθόνη του Η/Υ µε ταυτόχρονη µετάδοση ήχου και κινούµενης 

εικόνας.  
  

Το πρόγραµµα παράγεται από τη µεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o 
Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαµε να 
προωθήσουµε το πρόγραµµα εκµάθησης της Ελληνικής, επειδή η 
κοινωνία µας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' 
αναπτύξει τη δηµιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες 

και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο  
άνθρωπος µπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.  

  
 



 Η Ελληνική γλώσσα αυξάνει 
τις διοικητικές ικανότητες 

εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσµιου πολιτισµού 
στο πνεύµα και τη γλώσσα των Ελλήνων.  

  
Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηµατίες προτρέπουν 
τα ανώτερα στελέχη να µάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά 
περιέχουν µια ξεχωριστή σηµασία για τους τοµείς οργανώσεως 

και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.  
  

Σε αυτό το συµπέρασµα ήδη οδηγήθηκαν µετά από διαπιστώσεις 
Βρετανών ειδικών  

ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές  
ικανότητες.  

  
Γι' αυτό έχει µεγάλη αξία, όχι µόνο στην πληροφορική και στην 
υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τοµέα οργανώσεως και 

διοικήσεως ..  
 



Στη Ρωσία οι µαθητές µαθαίνουν Αρχαία 
Ελληνικά και Θρησκευτικά. Στην Ελλάδα; 

 
Οι µαθητές του 610ου Κλασικού Γυµνασίου της Αγίας 

Πετρούπολης ξάφνιασαν τους τηλεθεατές του 
Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθµού 4Ε µε τις γνώσεις 

τους για την Αρχαία Ελλάδα και απέδειξαν ότι τα 
καταφέρνουν περίφηµα στα Αρχαία Ελληνικά αφού 
αποτελούν βασικό µάθηµα στο σχολείο τους. 

Σε άπταιστα ελληνικά συνοµίλησαν µε παιδιά της ηλικίας 
τους και µετέφεραν -στη συνέντευξη που παραχώρησαν 
στην 4Ε- τις εµπειρίες τους από τα όσα συζήτησαν µεταξύ 

τους.  
 



Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ζητά 
ο πρωθυπουργός Μάικ Ραν στην 

Αυστραλία. 
 •  Πρωθυπουργός Νότιας Αυστραλίας: «Η 

Μακεδονία είναι τόσο ελληνική όσο και η 
Ακρόπολη» 

•  << κανείς δεν δικαιούται να κλέβει την ιστορία και 
τον πολιτισµό ενός άλλου έθνους»      

•  Ο πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Μάικ 
Ραν, κάλεσε την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να 
συµπεριλάβει την ελληνική γλώσσα στο εθνικό 
πρόγραµµα διδασκαλίας γλωσσών. 
  
Ο κ. Ραν έγραψε σχετική επιστολή στο νέο 
υπουργό Παιδείας, Σάϊµον Κριν, στην οποία του 
αναλύει τους λόγους για τους οποίους η ελληνική 
γλώσσα πρέπει να είναι µεταξύ των γλωσσών 
που θα διδάσκονται στα αυστραλιανά σχολεία. 
 



Οι Γερµανοί νοιώθουν  ότι η ελληνική 
γλώσσα τους διδάσκει µαθήµατα 

δηµοκρατίας.  
•  ότι στα πλαίσια ορισµένων εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που 
επιχειρούνται σε αρκετά γερµανικά κρατίδια, πρέπει να ενισχυθεί 
η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα γερµανικά σχολεία. 
 
Κύριο επιχείρηµά του είναι ότι τα αρχαία ελληνικά ακονίζουν το 
δηµοκρατικό φρόνηµα και την πολιτική συνείδηση των παιδιών 
σε µια κοινωνία καταναλωτική που την χαρακτηρίζει η 
πνευµατική νωθρότητα. 
 
Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ποτέ ένας αρχαίος συγγραφέας δε 
µεταδίδει ένα µόνο µήνυµα, ένα δόγµα ή ένα πρόγραµµα. 
Συνήθως πρόκειται για δύο ή και περισσότερες αρχές που 
αντιτίθενται µεταξύ τους και προσπαθεί η µια να επιβληθεί στην 
άλλη:  



Eίπαν για την Ελληνική γλώσσα... 
 

•    
•  Ντε Γρόοτ (Ολλανδός καθηγητής Οµηρικών κειµένων στο πανεπιστήµιο του 

Μοντρεάλ)  
«Η Ελληνική γλώσσα έχει συνέχεια και σε µαθαίνει να είσαι αδέσποτος και 
να έχεις µιά δόξα, δηλαδή µιά γνώµη. Στην γλώσσα αυτή δεν υπάρχει 
ορθοδοξία. Έτσι ακόµη και αν το εκπαιδευτικό σύστηµα θέλει ανθρώπους 
νοµοταγείς – σε ένα καλούπι – το πνεύµα των αρχαίων κειµένων και η 
γλώσσα σε µαθαίνουν να είσαι αφεντικό.» 

•  Τζέιµς Τζόυς (Διάσηµος Ιρλανδός συγγραφέας, 1882-1941)  
«Σχεδόν φοβάµαι να αγγίξω την Οδύσσεια, τόσο καταπιεστικά αφόρητη 
είναι η οµορφιά.»  
 
Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ είχε δηλώσει:  
«Στην Ελληνική υπάρχει ένας ίλιγγος λέξεων, διότι µόνο αυτή εξερεύνησε, 
κατέγραψε και ανέλυσε τις ενδότατες διαδικασίες της οµιλίας και της 
γλώσσης, όσο ...καµία άλλη γλώσσα.»  
 
Ο µεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολταίρος είχε πεί  
«Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.» 
 



Η τυφλή Αµερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πεί  
«Αν το βιολί είναι το τελειότερο µουσικό όργανο, τότε η Ελληνική γλώσσα 

είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασµού.» 
  

Ιωάννης Γκαίτε (Ο µεγαλύτερος ποιητής της Γερµανίας, 1749-1832) 
«Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η 

Ελληνική αντήχησε άστρο λαµπερό µέσα στη νύχτα.»  
 

Διάλογος του Γκαίτε µε τους µαθητές του:  
-Δάσκαλε τι να διαβάσουµε για να γίνουµε σοφοί όπως εσύ; 

-Τους Έλληνες κλασικούς.  
-Και όταν τελειώσουµε τους Έλληνες κλασικούς τι να διαβάσουµε;  

-Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.  
 

Γεώργιος Μπερνάρ Σώ (Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 
1856-1950) 

«Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων, τότε µένετε σε ένα σπίτι δίχως φώς.» 

 



ΝΑ ΓΙΑΤΙ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ.. :  

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ-ΓΑΜΑ-ΔΕΛΤΑ-ΕΨΙΛΟΝ-ΣΤΙΓΜΑ-ΖΗΤΑ-ΗΤΑ-ΘΗΤΑ-ΙΩΤΑ-ΚΑΠΠΑ-
ΛΑΜΒΔΑ-ΜΙ-ΝΙ-ΞΙ-  
 
ΟΜΙΚΡΟΝ-ΠΙ-ΡΟ-ΣΙΓΜΑ-ΤΑΥ-ΥΨΙΛΟΝ-ΦΙ-ΧΙ-ΨΙ-ΩΜΕΓΑ.  
 
 
 
Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη, που έγινε σύµφωνα µε τις αρχές 
της Ερµητικής φιλοσοφίας, έχουµε τα ακόλουθα:  
 
ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΣΤ(Η) ΙΓΜΑ, ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ 
ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ, ΔΑ, ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΥ (Ε)Ψ 
ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ.  
 



 
Εν συνεχεία, αφού προσθέσουµε τα εννοούµενα συνδετικά και ρήµατα που 

παραλείπονται, έχουµε την ανάδυση µιας θαυµάσιας κοσµογονικής προσευχής 
- επίκλησης προς την πηγή του φωτός.  

 
 
 

ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!  
 

ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨΙΛΩΝ,  
 

ΣΤΗ ΙΓΜΑ ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ  
 

(ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞΗ, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ)  
 

ΠΥΡΟΣ (ΔΕ)  
 

ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨΙΛΩΝ, ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,  
 

Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ).  
 



MΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...(   
 

ΑΛ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΗ! ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛ ΡΙΞΕ ΤΙΣ  
 

ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΙΛΥ ΠΟΥ ΨΗΝΕΤΑΙ (που βρίσκεται σε κατάσταση 
αναβρασµού).  

 
ΑΣ ΓΙΝΕΙ  

 
ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ (µία ξηρά) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΓΩ ΝΑ  

 
ΖΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΣ ΜΗΝ 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ Η ΝΥΚΤΑ  
 

ΠΟΥ  
 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ ΝΑ ΤΑΦΗ (να σβήση, να χαθεί) ΤΟ  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΟΥ  
 

ΠΥΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΡΑΖΟΥΣΑ ΙΛΥ, ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η 
ΨΥΧΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  

 
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ, ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ!  

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 


