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Απαγωγή της Ευρώπης από τον Απαγωγή της Ευρώπης από τον 
ΔίαΔία



ήλεκτρον ήλεκτρον >>  electrum > electricelectrum > electric  



αλάτι αλάτι >>  saltsalt



υπέρυπέρ  >  super  >  super
υπεραγορά                   supermarket



προπρο  >  pro  >  pro



υποστηρικτές υποστηρικτές > supporters> supporters



υπόυπό    >>   sub sub

http://www.wallpaper4me.com/resize_wallpaper.php?id=3452


υπερκινητικόςυπερκινητικός >  > 
hyperkinetichyperkinetic



αρμονίααρμονία    > >   harmonyharmony



υγιεινή > υγιεινή > hygienehygiene



Ελλάς > Ελλάς > HellasHellas



flower    -     fishflower    -     fish



photograph - telephonephotograph - telephone
φωτογραφία - τηλέφωνοφωτογραφία - τηλέφωνο



αραχνοφοβία > αραχνοφοβία > arachnophobiaarachnophobia



““x”x”      >>    “ch”“ch”



Ambrosia – NectarAmbrosia – Nectar
Αμβροσία  -  ΝέκταρΑμβροσία  -  Νέκταρ  



ThassosThassos



μύθος > μύθος > mythosmythos



Wonderful worldWonderful world





special special            σπεσιαλ           σπεσιαλίσταςίστας



Εκφράσεις της νεολαίαςΕκφράσεις της νεολαίας

«είμαι στα χάι (high) μου» «είμαι ανεβασμένος» 

«κουλάρισε» «είμαι κουλ (cool)» 

«έχω στρες (stress)» «είμαι στρεσαρισμένος» 

«κοντρολάρω» (control) «ελέγχω» 

«τσεκαρισμένος (cheque)» «ελεγμένος» 

«τεστάρω (test) τις γνώσεις μου» «ελέγχω τις γνώσεις μου»



Εκφράσεις από την ΠληροφορικήΕκφράσεις από την Πληροφορική

«σερφάρω στο ΄Ιντερνετ» (Internet)

«μπαίνω στο φέις μπουκ» (facebook)

«έχω ένα λαπ-τοπ» (lap-top)

«στέλνω ένα μέιλ» (mail)



Λέξεις αμετάφραστες στα ΕλληνικάΛέξεις αμετάφραστες στα Ελληνικά

πάρκινγκ (parking)

κέτερινγκ (catering)

μέικ-απ (make-up)

κάμπινγκ (camping)



τήλε (=μακριά) > τήλε (=μακριά) > teletele
television

telecontrol

telegraph
 
telescope
 
telemarketing 



Η Ελληνική «μητέρα» όλων των Η Ελληνική «μητέρα» όλων των 
γλωσσώνγλωσσών



Ονόματα συμμετεχόντων:

1. Ασβεστάς Κων/νος

2. Δασκάλου Χαρίκλεια

3. Κακουλίδου Σουλτάνα

4. Μπίτζου Κατίνα

5. Σκιώτης Δημήτριος

6. Χατζηπαντελή Ευαγγελία

Η ομάδα μας!
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