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DID YOU KNOW?
     

“live”presence for more than 4,000 years.

                      According to the Guinness Book of Records 
 • the Greek language ranks as  the richest in the  
   world with 5 million words and 70 million word  
   types!
 • The English language has 490,000 words 
   of  which 41,615 are of Greek origin. 
 • In a typical English dictionary with about  
   75,000 words, about 5%  of the words are  
   directly borrowed  from Greek. This is about  
   equivalent  to the vocabulary of an average  
   native  speaker of English.
  • However, the real percentage is more  like 25%,   

as many Greek words, which  were borrowed   
originally by Latin, ended up in English.

Η Ελληνική γλώσσα έχει συνεχή 
“ζώντανή” παρουσία πάνω 
από 4.000 χρόνια. 

 
 • Η Ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη στον  
 κόσμο, με 5 εκατομμύρια λέξεις και 70   
 εκατομμύρια τύπους λέξεων!
 • Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις, από τις  
 οποίες 41,615 προέρχονται από την Ελληνική  
 γλώσσα. 
 • Σε ένα τυπικό λεξικό της Αγγλικής με γύρω στις  
 75.000 λέξεις, περίπου 5% προέρχονται   
 απευθείας από την Ελληνική γλώσσα. 
 Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί με το λεξιλόγιο ενός  
 μέσου αγγλόφωνου ατόμου.
 • Όμως το πραγματικό ποσοστό των ελληνικής  
 προέλευσης λέξεων στην Αγγλική γλώσσα   
 ανέρχεται στο 25% του συνόλου των λέξεών  
 της, όταν ληφθεί υπόψη πως ένας μεγάλος   
 αριθμός ελληνικών λέξεων περιήλθε στην   
 Αγγλική γλώσσα διά μέσου της Λατινικής.

SPEAK GREEK in MARCH
ΜΙΛAΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ τον ΜΑΡΤΙΟ 

the Hellenic month

PURPOSE 

• To encourage the learning of Greek in 
   the Hellenic diaspora.

• To designate March as the 
   month of the Greek language.

• Να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση 
  της Ελληνικής γλώσσας στην Ελληνική 
  διασπορά.

 

• Να καθιερωθεί ο Μάρτιος ως μήνας της 
  Ελληνικής γλώσσας.

YOU SPEAK GREEK 
YOU JUST DON’T KNOW IT

ΣΚΟΠΟΣ

The Greek language has continuous

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
•  To promote the Greek language 
    as one of the most ancient and richest 
    languages in the world and, in parallel with Latin, 
    as an ongoing source for the development 
    of modern languages.

• Να προωθηθεί η Ελληνική γλώσσα 
  ως μια απο τής αρχαιότερες και πλουσιότερες 
  γλώσσες του κόσμου και, παράλληλα με την 
  Λατινική, ως πηγή ανάπτυξης άλλων σύγχρονων 
  γλωσσών.


