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Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας 

Πρωτοελληνική (περ. 3000 π.Χ.) 

Μυκηναϊκή (περ. 1600–1200 π.Χ.) 

Ομηρική (περ. 1200–800 π.Χ.) 

Αρχαία ελληνική (περ. 800–300 π.Χ.) 

 

Διάλεκτοι: 

Αιολική, Αρκαδοκυπριακή, 

Αττική–Ιωνική, Δωρική, Παμφυλιακή, Ομηρική 

 

Πιθανή διάλεκτος: Μακεδονική 

 



Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας 

Ελληνιστική Κοινή (περ. από 330 π.Χ. ως 700) 

Ιδιώματα: Ασιανισμός, Αττικισμός 

Μεσαιωνική ελληνική (περ. 700 – 1700) 

Νέα ελληνική γλώσσα (από το 1700) 

 

Ιδιώματα: Δημοτική, Καθαρεύουσα, Αττικισμός 

 

Διάλεκτοι: 

Καππαδοκική, Κατωιταλική , Κρητική, Κυπριακή,Ποντιακή, Ρωμανιώτικη, Τσακω

νική 
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Νεοελληνική γλώσσα 

Ελληνική γλώσσα : Η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας & 

της Κύπρου. Ομιλείται από όλους τους κατοίκους της χώρας & 

την πλειοψηφία των ομογενών (& Ελλήνων μεταναστών).   
 

Διακρίνεται σε : 
 

1. διαλέκτους  

2. (τοπικά) ιδιώματα. 
 

1. Δημοτική γλώσσα 

2. Καθαρεύουσα (εκκλησιαστική πλέον) 
                                  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
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Διάλεκτοι νέας ελληνικής : 
 

• Κρητική διάλεκτος 

• Κυπριακή διάλεκτος 

• Ποντιακή διάλεκτος 

• Τσακωνική διάλεκτος 

• Κατωιταλική διάλεκτος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82


Διάλεκτοι νέας ελληνικής : 
 

• Δαρνακική διάλεκτος [ΣΗΜ] 

• Καππαδοκική διάλεκτος (υπό εξαφάνιση) 

• Μικρασιάτικη διάλεκτος 

• Ρωμυλίας (ή Ρωμανίας) 
 

[ΣΗΜ]: Δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία κοινώς αποδεκτή 

ονομασία για τη σλαβικής προέλευσης γλώσσα που χρησιμοποιείται σε 

διάφορες περιοχές της Β. Ελλάδας. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82


Νεοελληνικά (τοπικά) 
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Νεοελληνικά ιδιώματα : 
 

1. ηπειρώτικο 

2. θρακιώτικο 

3. σαρακατσάνικο 

4. καραγκούνικο 

 

 



Άλλες γλώσσες που 

ομιλούνται στην Ελλάδα 

(από ελληνικό & μη 

πληθυσμό) 
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Γλώσσες με παραδοσιακή παρουσία στον ελλαδικό χώρο: 
 

• τσιγγάνικη γλώσσα, σποραδικά σε όλη τη χώρα. 
 

• τουρκική γλώσσα, σε περιοχές της Θράκης. 
 

• πομακική γλώσσα, σε περιοχές της Θράκης (Πομακοχώρια). 
 

• βλάχικη γλώσσα, σε περιοχές της Ηπείρου, της 

Β. Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Γλώσσες με παραδοσιακή παρουσία στον ελλαδικό χώρο: 
 

• αρβανίτικη γλώσσα, σε περιοχές της Πελοποννήσου, 

της Α. Στερεάς Ελλάδας, της Άνδρου, της Θράκης και 

της Δ. Μακεδονίας. 
 

• μογλενίτικη γλώσσα, σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας. 
 

• σλαβικές διάλεκτοι – Μακεδονία 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_(%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7)_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Γλώσσες μεταναστών στον ελλαδικό χώρο: 
 

• Αλβανική γλώσσα - Ομιλείται από τους μετανάστες από 

την Αλβανία (443.550) 
 

• Ρωσική γλώσσα - Ομιλείται από την πλειονότητα των 

ομογενών Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση (73.631) 
 

Υπάρχουν επίσης μετανάστες που μιλούν άλλες γλώσσες, αλλά σε 

μικρότερους αριθμούς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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