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Σλαβικές λέξεις στην ελληνική γλώσσα 

 

Σλάβοι: 

 

 

  

Υπήρξαν  νομάδες (λαός που μετακινείται) με ιδιότυπη πολιτική οργάνωση. 

Εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 6ου αιώνα βόρεια του Δούναβη και άρχισαν επιδρομές 

εναντίον του Βυζαντίου. Από τα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα οι Σλάβοι 

πέρασαν στην επιρροή των Αβάρων. Αρκετές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται 

σήμερα στην ελληνική γλώσσα είναι σλαβικής προέλευσης- φαινόμενο γνωστό και 

σύνηθες ανάμεσα σε λαούς που συνοίκησαν σε ίδιες περιοχές για πολύ καιρό. Θα 

διαπιστώσουμε ωστόσο πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για γλωσσικά 

αντιδάνεια, δηλαδή λέξεις που πρώτη δάνεισε η ελληνική γλώσσα κι έπειτα τις 

δανείστηκε εν νέου με διαφοροποιημένη μορφή. 

 Ας γνωρίσουμε κάποιες από αυτές τις λέξεις: 
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Σλαβικές Λέξεις-Σημασία: 

 

 "Ζεύλα"  λεγόταν  ένας σιδερένιος  πασσαλίσκος που  μπηγόταν  στο  

έδαφος  και  εκεί  έδεναν  με σχοινί  κάποιο  ζώο  για να  μην  φύγει  . 

Στην  Ομηρική  διάλεκτο  "ζεύγλη"   ονομάζεται   το  μέρος  του ζυγού  

όπου  δένεται  ο  τράχηλος  του  ζώου .  

 

 Ο  πολύ   ανόητος , ο  δρών  σαν  ζαλισμένος  λεγόταν   "μπαρλίβος"  .   

Προφανώς  κατάγεται  από  το  αρχαίο  ελληνικό   "παράληρος"  που  

σήμαινε    ελαφρώς   ανόητος  . Οι  επόμενες  βαθμίδες   ανοησίας  ήταν   

"λήρος"     και  "παράφρων"  . 

 

 Τα  απροσδόκητα    γεγονότα   που  αποκαλύπτουν    κρυμμένα  μυστικά  

και   μειώνουν  την  υπόληψη  κάποιου  τα  λέγαν    "τ'φάνια"  . Αυτό   

μοιάζει  να  προέρχεται  από  την  αρχαία  λέξη  "τα  επιφάνεια"  που  

σήμαινε   κάποια  αποκάλυψη   (συνήθως  εμφάνιση  κάποιας  θεότητας )  

.  Και  η  λέξη   "επιφάνεια" όμως    είχε  την  έννοια   «επίδειξης ,  φήμης  ,  

δόξας  προερχόμενης  εκ  τινός   απροσδόκητου   γεγονότος» . 

 Τα  αγκαθωτά  φυτά  τα  λένε  "γκαγκάνια"  . Στον  Όμηρο    "κάγκανος"    

σήμαινε   κατάξηρος , έτοιμος  προς  καύσιν   και  λεγόταν  για   φυτικά  

υλικά  (  πχ.  "ξύλα  κάγκανα "  ) 

 

 Το  γόνιμο    καλό  χώμα   ( σαν  αλεύρι  )  το  έλεγαν   "μύλη"   . Στο  

λεξικό   αναφέρεται   ότι   μύλη  σήμαινε  . 

 

 Την  απόλυτη  ησυχία  την  έλεγαν  "Καϊάδα". Πρόκειται για την  

ερασμιακή  απόδοση της  αρχαίας  λέξης   "Καιάδας" , όπου  σίγουρα  

επικρατούσε  απόλυτη  ( νεκρική )  σιγή !  

 Υπάρχει  ένα  έθιμο   στα  Δωδεκάνησα , Στερεά   Ελλάδα   και  στον  Νομό  

Ημαθίας  που  λέγεται  "Λαζαράκια"  . Το  Σάββατο   του  Λαζάρου   τα  

παιδιά   πάνε   από σπίτι  σε  σπίτι  ( όπως  στα  Κάλαντα)  και  

τραγουδούν  ένα  τραγούδι  που  έχει  σχέση με  τις  βροχές και  τη  
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γονιμότητα  της  γης  . Μαζί  τους  έχουν  και  ένα    ομοίωμα  ( του  

Λαζάρου ; )  φτιαγμένο  από  χόρτα  και  ξύλα .  Στα  σλαβόφωνα   χωριά    

της  πεδιάδας   της  Θεσσαλονίκης   δεν  ονομάζεται  Λαζαράκι    αλλά    

"Ντούντουλο"  . Είναι  προφανής η  σχέση  με  την  αρχαιοελληνική  λέξη  

"Είδωλον"  !   Προφανώς  πρόκειται  για  αρχαιοελληνική  γιορτή  που  

κληροδοτήθηκε  μαζί  με  το  όνομά  της  στους  σλαβόφωνους . 

 Το   ξύλο  που  τσιμπούσαν   τα  βόδια  για  να  τα  αναγκάσουν  να  

επιταχύνουν  το  βήμα  τους  ( όταν  έσερναν  τα  κάρα )  το  έλεγαν  

«φ'κέντρι». Προφανώς  πρόκειται  για  το  αρχαίο   "βούκεντρον".  

 Ο  ατημέλητος    λέγεται  "χαρχαλέτσος"  .  Στο    λεξικό  συναντάται η   

λέξη    "καρχαλέος" ,  η  οποία  είχε    αρνητική  έννοια  (  τραχύς , 

ορμητικός  , άγριος  ) . 

 

 Για  κάποιον που  δεν  μπορεί  να  καθίσει  ήσυχος  και  θέλει   συνεχώς  

να  ασχολείται  με  κάτι  συνηθίζουν να λένε την έκφραση " Σε  έπιασε  

φρίγκος"  . Φανερή  η  ομοιότητα  με  την  αρχαία  λέξη  "σφρίγγος"  . 

 

 Τα  μικρά  κομμάτια  φυτικού   υλικού  ( κυρίως    αχύρου )   που   

βρίσκονται  στο  πάτωμα  και  το  κάνουν  να  φαίνεται  ότι  δεν  

σκουπίστηκε  πρόσφατα ,  τα  ονομάζουν   "μπάμπαλα"  . Μεταφορικά  

η  ίδια  λέξη  χρησιμοποιείται  για  να  χαρακτηρισθεί  ο  πολύ  ήσυχος  

άνθρωπος  που  δεν  δημιουργεί  προβλήματα , δεν  διαφημίζει  την  

παρουσία  του  ( "ήσυχος  σαν  μπάμπαλο" )  . Στην  αρχαία  ελληνική  

υπήρχε  η  λέξη      "παίπαλον"    με  αδιευκρίνιστη  σημασία  . Υπήρχε 

ακόμη  και  η  λέξη   "πέμπελος"  ασαφούς  εννοίας  που  λεγόταν  για  

πολύ  γέρους  . Πιθανόν  να ήταν  κάποιο  στάδιο  του  γήρατος , διότι  

μετά  το  "πέμπελος" ακολουθούσε  το  "σύφαρ"   που  σημαίνει  

"ρυτιδιασμένος"  .  Αν  λοιπόν  και  το  "πέμπελος"   αναφέρεται  στην  

εμφάνιση  του  γέρου  ίσως  σημαίνει  "κίτρινος, ωχρός"   δια  να  

δημιουργήσει  αντίθεση με  το  "ροδοκόκκινος"   που   είναι  

χαρακτηριστικό  των  νέων .  Επειδή  και  τα  κομμάτια  του  άχυρου είναι  

κίτρινα  , ονομάσθηκαν  "πέμπελα"  - "μπάμπαλα" . 

 

 Την  στάχτη   την  έλεγαν    "πιπιλά"  . Προφανής  η  σχέση  με  την  
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αρχαία  λέξη   "παιπάλη"    (λεπτότατον  άλευρον  και  κατ'  επέκτασιν  

"λεπτότατη  σκόνη" ) .  Το  περίεργο  είναι  πως  οι  χωρικοί   γνώριζαν   

(άγνωστο  πώς )  το  παραμύθι  της  Σταχτοπούτας  που  την  λέγανε    

"πιπιλιάσκα"! 

 

 Τα   σαρκοφάγα  όρνεα  τα  λένε   "καρτάλια" .  Ακούγεται  πολύ  

ελληνική λέξη .  Στην  αρχαία  ελληνική  υπήρχε  η  λέξη  "κάρταλλος"     

σήμαινε  πλεκτό  κοφίνι   που  ο  πυθμένας  του ήταν  οξύληκτος  . Το  

δάνειο  έγινε   προφανώς  γιατί  το  κοφίνι  θύμιζε  το  ράμφος  των   

ορνέων. Πιθανόν  είναι  δάνειο που  έγινε  αρχικά  προς  την  τουρκική  

και  μετά   ξαναγύρισε  προς   τους  ελληνόφωνους  και  τους  

σλαβόφωνους  . 

 Το  "μπαίνω κάπου"   το  έλεγαν   "συβαίνω"   .  Προφανώς προέρχεται  

από  το  αρχαίο   "εισβαίνω"  . 

 

 Η  λέξη  "όχθος"  ( μικρό  ύψωμα )  ήταν  σε  χρήση  με  την  ίδια  

σημασία  όπως στην Ομηρική  γλώσσα . 

 

 

Ασβός, βαγένι, μπάμπω, βάλτος, βαρδάρης, βίτσα, βλάχος, βολοδέρνω, γιάφκα, 

βρικόλακας, ζαβλακώνομαι, καρβέλι, κατσίκα,  κλούβιος, κοτσάνι, κοτσίδα, καρβέλι, 

κουνάβι, κουτάβι, λόγγος, λούτσα, μουντός, ντόμπρος, ραβασάκι, σβάρνα, ντόμπρος, 

τραντάζω, τσάρος, τσέλιγκας, τσίπα, τσαντίλα: όλες είναι  γενικές λέξεις σλαβικής 

προέλευσης. 
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Σλαβικό Αλφάβητο: 

 

 

 

Ο Εκχριστιανισμός των Σλάβων 

Επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Γ, όταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο Φώτιος, οι 
Σλάβοι εκχριστιανίστηκαν. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού, ξεκίνησε από τη Μοραβία. Ο ηγεμόνας αυτής 
της χώρας Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν στο 
λαό του το Χριστιανισμό (862/3). Επιθυμούσε να στηριχτεί στο Βυζάντιο, για να 
αντισταθμίσει την απειλή των Γερμανών και των Βουλγάρων. 

 Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' και ο πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη της 
πρότασης του Ραστισλάβου. Το Βυζάντιο θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή και 
την πνευματική του ακτινοβολία στην κεντρική Ευρώπη. Η αποστολή ανατέθηκε στους 
δύο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη Μεθόδιο και Κωνσταντίνο (που αργότερα πήρε το 
μοναστικό όνομα Κύριλλος). Ήταν έμπειροι διπλωμάτες και γνωστοί λόγιοι και 
γνώριζαν άριστα τη σλαβική και άλλες γλώσσες. 

Οι Μοραβοί ωστόσο δεν είχαν αλφάβητο. Έτσι, η μετάδοση της χριστιανικής πίστης 
μόνο με τον προφορικό λόγο εγκυμονούσε κινδύνους. Ο Κύριλλος, τότε δημιούργησε 
το πρώτο σλαβικό αλφάβητο, το οποίο λεγόταν «γλαγολιτικό». Αργότερα 
απλουστεύθηκε, έγινε πιο εύχρηστο και ονομάστηκε «κυρίλλειο». 



6 
 

Στο καινούριο αλφάβητο μεταφράστηκαν η Αγία Γραφή και η Θεία Λειτουργία. Οι δυο 

βυζαντινοί ιεραπόστολοι, σεβόμενοι την πολιτιστική ταυτότητα των λαών που 

εκχριστιάνισαν, φρόντισαν ώστε η νεοσύστατη σλαβική Εκκλησία να παραμείνει 

ανεξάρτητ 

Η πολιτική κατάσταση, όμως, άλλαξε σύντομα και, με την επέμβαση των Φράγκων, ο 

Μεθόδιος βασανίστηκε και φυλακίστηκε (ο Κύριλλος είχε ήδη πεθάνει στη Ρώμη το 869 

μ. Χ.). Έτσι εγκαταλείφθηκαν οι περιοχές, για τον εκχριστιανισμό των οποίων είχαν 

αγωνιστεί με όλες τους τις δυνάμεις τα δύο αδέλφια. Πάντως οι δύο ιεραπόστολοι 

έδωσαν στους σλαβικούς λαούς την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι το μήνυμα του 

Χριστιανισμού ήταν ανεξάρτητο από εθνότητες, απευθυνόταν σε κάθε άνθρωπο, με 

πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας. 

 

ΠΗΓΕΣ 

 https://sarantakos.wordpress.com/2013/09/11/100slav/ 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/ Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 

 

Την εργασία εκπόνησαν οι μαθητές: 

Κυριαζόπουλος Γιώργος – Παπανίκος Παναγιώτης – Μπαρούς Νικόλας  ( Τμήμα Β'2) 

 

https://sarantakos.wordpress.com/2013/09/11/100slav/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/

