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    Program Leaders: Manos Eleftheriou – Panayiotis Mitsis 

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί:  
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th
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ           

 

 
 
 
 

Το σχολείο μας εντάχθηκε στο δίκτυο ASPNET των 

συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO τη σχολική χρονιά 

2002-2003 και ανέλαβε ένα πρόγραμμα για τη λέξη ‘‘σχολείο’’ 

στις γλώσσες του κόσμου. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και 

ολοκληρώθηκε με τη σημερινή του μορφή τη σχολική χρονιά 

2003-2004 ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα της ΣΤ2 τάξης. 

 

Επιλέξαμε τη λέξη ‘’σχολείο’’ γιατί η λέξη αυτή βρίσκεται από 

πολύ παλιά σε όλες τις γλώσσες που μιλιούνται στον κόσμο 

από τότε που οι κοινωνίες οργανώθηκαν και άρχισε το σχολείο 

να λειτουργεί ως θεσμός. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν 

λειτουργεί οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, η έννοια της 

εκπαίδευσης υπάρχει μέσω της διδασκαλίας των νεότερων από 

τους μεγαλύτερους. 

 

Η ιστορία της λέξης ‘’σχολείο’’ ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα, 

συνεχίζεται στα ρωμαϊκά, ελληνιστικά και τα μεταβυζαντινά 

χρόνια φτάνοντας μέχρι σήμερα. Η λέξη ‘’σχολείο’’ διατηρεί την 

ίδια αρχαιοελληνική ρίζα στις περισσότερες γλώσσες του 

κόσμου όπου διαδόθηκε διαμέσου των αιώνων με την ανάπτυξη 

των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. 

 

INTRODUCTION  
 

Our school was accepted in ASPNET network of the UNESCO  collaborating 
schools during the 2002-2003 school year and has undertaken  

a program for the word “school” in all the languages of the world.  The 
program was continued and completed, in its current form, in 2003-2004 as 

Cultural Program of 6
th
 grade, 2

nd
 class. 

 
We have chosen the word “school” because this word is present in all 

spoken languages of the world since the beginning of organized societies 
and the functioning of schools. Even in cases where there exists no 

organized educational system, there is the idea of education through the 
teaching of the elderly to the young ones. 

 
The history of the world “school” begins in ancient Greece, goes on in 
Hellenistic, Latin, the post-Byzantine years until nowadays. The word 

“school” keeps the same ancient Greek root in most languages of the world 
and it was spread through the centuries with the evolution of Indian 

European languages. 
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Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα έψαξαν τη λέξη 

ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, όπως λεξικά, διαδίκτυο, 

πρεσβείες και προξενεία διάφορων χωρών.  

 

Στο έντυπο που έχετε στα χέρια σας η λέξη ‘’σχολείο’’ 

παρουσιάζεται στην επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας καθώς 

και σε διάφορες διαλέκτους που μιλιούνται στον κόσμο, όπου 

ήταν δυνατή η συλλογή στοιχείων. Η λέξη παρουσιάζεται όπως 

εμφανίζεται στο γραπτό λόγο και όπου είναι δυνατόν η 

προφορά της έχει αποδοθεί με λατινικούς χαρακτήρες, 

συνοδεύεται δε από τη σημαία της χώρας.  

 

Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, οι μαθητές 

γνώρισαν πολιτισμούς άλλων κρατών και φυλών του κόσμου, 

κατανόησαν και αποδέχτηκαν την διαφορετικότητα των 

πολιτισμών αυτών και καλλιέργησαν πνεύμα συνεργασίας και 

φιλομάθειας. 

 

            Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που βοήθησαν 

στην υλοποίηση του  προγράμματος αυτού.  

 

 

The students who have taken in part in this program have searched the word 
in various sources such as dictionaries, internet, embassies and consulates 

of various countries. 
 

In this document, the word school is presented in the official language of 
each country as well as in various dialects spoken in the world, where the 

collection of information was possible. The word is presented as it appears in 
the written language and, where possible, its accent has been given in Latin 

characters, along with the flag of each country. 
 

We believe that through this effort, our students familiarized with cultures of 
other countries and races, understood and accepted the differences in those 

cultures and developed a spirit of co-operation and wish of learning. 

 

We wish to thank all those who helped to realize this project. 
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ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 

 

Ο άνηβος ή άνωρος παίς, δηλαδή το παιδί που δεν έχει 

ενηλικιωθεί, έμενε στο πατρικό του σπίτι ως το 17ο έτος της 

ηλικίας του. Η εκπαίδευση δινόταν στα συσσίτια, όπου ο 

«φιλήτωρ» αναλάμβανε τη διαπαιδαγώγηση ενός νέου.  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 

 

Κυριαρχούσε το κοινωνικό ιδεώδες. Τα πάντα απέβλεπαν στη 

σκληραγωγία. Οι Σπαρτιάτες γυμνάζονταν «δημοσία», έριχναν 

το δίσκο, το ακόντιο και χόρευαν. 

 

Ως την ηλικία των επτά ετών το αγόρι ανήκε στην οικογένεια. 

Από την ηλικία αυτή ως το θάνατο ανήκε στην πολιτεία. Η 

κρατική παιδεία χωριζόταν σε τρεις κύκλους: 

       

 

 
MINOAN CRETE 

 
The “anivos” or “anoros pe”, that is the child that hasn’t become an adult, lived 

in his paternal house until the 17
th 

year of age. Education was provided in public 
meals during which the “filitor” undertook the education of a young man. 

 

ANCIENT SPARTA 
 

The social ideal was prominent. Everything was very strict in order to make 
the young ones more disciplined and hardened. Spartans exercised in public 

threw the disc, the javelin, and they danced. 
 

Until the age of seven the boy belonged to the family. After this age and until  
death males belonged to the state. Public education was divided into three 

periods: 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΟ» 

EDUCATION IN GREECE SINCE ANCIENT TIMES AND THE 
APPEARANCE OF THE WORD “SCHOOL” 
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 8-11 ΕΤΩΝ: Το αγόρι ήταν «μειράκιον» ή «λυκόπουλο». Πολλά 

μαζί σχημάτιζαν ομάδες (αγέλαι)που τις 

διοικούσαν οι μεγαλύτεροι από τους «είρενες». 

 2-15 ΕΤΩΝ: «Πρωτοπάμπαις», «ατροπάμπαις», «μελλείρην» 

(μελλέφηβος, δηλαδή μελλοντικός έφηβος) 

 6-20 ΕΤΩΝ: «είρην», δηλαδή έφηβος 

  

Διδασκόταν ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση, γράμματα (ποίηση) 

και χορό. Ο χορός είχε πολεμικό χαρακτήρα και όχι 

διασκεδαστικό. Η άσκηση του σώματος, οι αθλητικοί αγώνες, το 

κυνήγι, η σκληραγωγία, όλα είχαν σκοπό την προετοιμασία του 

πολεμιστή για τους αγώνες της πατρίδας. 

  

Οι είρενες περνούσαν από πολλές διαδοχικές μυήσεις που 

αποτελούσαν αποδείξεις της αντοχής τους και συγχρόνως 

τελετές με μαγικό χαρακτήρα, συχνά με χορούς και 

μεταμφιέσεις. 

 

Τα κορίτσια της Σπάρτης γυμναζόντουσαν δημόσια στα 

διάφορα αθλήματα, ακριβώς όπως και τα αγόρια. Πάλευαν, 

έριχναν το δίσκο και το ακόντιο που ήταν πολεμικό όπλο. Οι 

Σπαρτιάτες φρόντιζαν για την ευγονία, να ετοιμάσουν δηλαδή 

μητέρες ρωμαλέες και δυνατές και γυναίκες προικισμένες με 

αντρικές αρετές. 

 8-11 years old: The boy was “mirakion” or “likopoulo”. They formed groups 
“agele” which were ruled by the older ones (irenes). 

12-15 years old: They were called “protopambes”, “atropampes”, “melirin” 
(fulure adolescent) 

16-20 years old: They were called “irin” that is adolescent. 
 

They were taught reading, writing, arithmetics, poetry and dancing. Dancing 
was given a warlike and not an amusing character. The body exercise, the 

athletic games, the hunting and the strict discipline had the purpose of 
preparing the warriors for the country’s wars. 

 
“Irin” boys went through successive initiations, which were proof of their 

endurance, and at the same time they participated in rituals, having magic 
elements, usually with dancing and disguise.  

 
The girls in Sparta exercised in public, in various athletic activities, exactly as 

the boys did. They wrestled, threw the disc and the javelin which was a 
weapon used in wars. People in Sparta considered fitness very important so 

they tried a lot to prepare mothers who were fit and strong and had manly 
virtues. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 

Επιδίωξη της αθηναϊκής πολιτείας ήταν ο καλός κ’ αγαθός 

πολίτης, ο μορφωμένος και αναπτυγμένος πνευματικά. 

 

Η εκπαίδευση ήταν ελεύθερη και υπεύθυνοι γι’ αυτήν ήταν οι 

γονείς του παιδιού. Τα σχολεία ήταν ιδιωτικά, υποχρεώνονταν 

όμως να τηρούν κάποιους κανονισμούς που ρύθμιζαν τη 

λειτουργία τους. Για την εκπαίδευση των ορφανών του Έθνους, 

δηλαδή γιούς των πολιτών που είχαν σκοτωθεί για την πατρίδα, 

το κράτος πλήρωνε ιδιωτικούς δασκάλους. 

 

Η εκπαίδευση των παιδιών άρχιζε από το 7ο έτος της ηλικίας 

τους. Περιλάμβανε τρία μαθήματα: Τα γράμματα, τη μουσική και 

τη γυμναστική. Τα δίδασκαν αντίστοιχα ο «γραμματεύς», ο 

«κιθαρωδός» και ο «παιδοτρίβης». Υπήρχαν οι εξής βαθμίδες: 

 

ANCIENT ATHENS 
 

One of the most important goals of the Athenian State was to make their 
citizens become “kali ke agathi” that is educated and developed in spirit.  

 
Education was free and the children’s parents were responsible for it. The 

schools were private but they were obliged to keep some regulations, which 
regulated their functioning. For the education of the orphans of the “State”, 

that is, for the sons of the citizens who had died for the country, the state 
hired private tutors. 

 
 The education of the children started when they reached the age of seven. It 

included three lessons: reading and writing, music and physical education. 
They were taught by the “gramatefs”, “kitharodos” and “pedotrivis”.  

 
Education had the following grades: 
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1ο-7ο ΕΤΟΣ:    Οικογενειακή αγωγή από τη μητέρα και την τροφό. 

7ο-15ο ΕΤΟΣ:  Συστηματική σχολική αγωγή στα διδασκαλεία και τις παλαίστρες. 

16ο-18ο ΕΤΟΣ: Προπαρασκευαστική στρατιωτική εκπαίδευση και πολιτειακή 

αγωγή στα γυμνάσια και την αγορά. 

19ο-20ο ΕΤΟΣ: Στρατιωτική εκπαίδευση. Ακολουθούσε η επαγγελματική 

εκπαίδευση και η παρακολούθηση μαθημάτων κοντά στους 

φιλοσόφους, τους ρήτορες και τους σοφιστές. 

 

Από το 7ο έτος τα αγόρια παραδίδονταν στον «παιδαγωγό», δούλο της 

οικογένειας, ο οποίος φρόντιζε για την ασφάλειά τους, την παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς τους και την προφύλαξη από τις κακές συναναστροφές. Ο 

δούλος συνόδευε ο ίδιος τους μαθητές στο σχολείο και παρακολουθούσε τη 

διδασκαλία. Σ’ αυτή τη 2η βαθμίδα διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση,αριθμητική, 

μουσική. 

 

Μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους η υποχρεωτική εκπαίδευση τελείωνε. Όσοι 

ήθελαν να συνεχίσουν πήγαιναν σε ειδικά σχολεία, τα «γυμνάσια». Αυτά ήταν 

χώροι για τη γύμναση των εφήβων και δίδασκαν οι «γυμναστές». 

 

Στην Αθήνα τα κορίτσια ζούσαν κλεισμένα στο σπίτι και εκπαιδεύονταν μόνο 

στις οικιακές εργασίες.    Πολλές φορές η εκπαίδευση γινόταν υπαίθρια. 

 

1
st
 – 7

th
 years of age: Family guidance by the mother or nanny. 

7
th
 – 15

th
 years of age: Systematic school education “didaskalia” (schools’) and 

“palestres” (gyms) 
16

th
 – 18

th
 years of age: Preparatory military education and civil education in 

“gymnasia” (high schools) and “agora” (market where people not only bought things but 
also discussed philosophical issues and issues of the state. 

19
th
 – 20

th
 years of age: Military education 

 
Then we had training education and attendance of philosophers’ sessions, or sessions 
made by “ritores” (public speakers) or “sophists” (something between philosophers and 

lawyers). 
 

When the became 7 years old the boys were given the “pedagogo” a family slave who 
looked after their safety and conduct and prevented them from relating with harmful 

people. The slave accompanied himself the students to school and present at classes. 
At this 2

nd
 stage the pupils were taught reading, writing, arithmetics and music. 

 
Obligatory education ended when they reached the 15

th
 year of age. Those who 

wanted to continue went to special schools called “gymnasia”. These were special 
places where students were taught physical education by the “gimnastes” (physical 

education teachers). 
 

In Athens girls lived in the house and were trained only in household activities. Many 
times education took place in the open air. 
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

Η ελληνιστική παιδεία στηριζόταν σε ελληνικά πρότυπα της κλασσικής 

εποχής. Η προσχολική αγωγή δινόταν από την οικογένεια και την «τροφό» 

για τις ευκατάστατες οικογένειες. Από 7-14 ετών η εκπαίδευση δεν ήταν 

υποχρεωτική. Ο δάσκαλος ονομαζόταν «γραμματιστής». Ο παιδαγωγός 

συνόδευε το μικρό μαθητή στο σχολείο, όπου διδασκόταν ανάγνωση, 

γραφή, μουσική και γυμναστική. 

  

Ακολουθούσε το «γυμνάσιον», δηλαδή το γυμναστήριο, όπου ο 

«παιδοτρίβης» δίδασκε τα αγωνίσματα των αθλητικών αγώνων που 

περιλάμβανε το πρόγραμμα των πανελλήνιων εορτών. 

 

Από 14-17 ετών υπήρχε η «σχολή», που αντιστοιχούσε στη μέση 

εκπαίδευση, ή «εγκύκλιος παιδεία», ή «άλλοις μαθήμασι», όπου 

διδάσκονταν γραμματική, διαλεκτική, ρητορική, γεωμετρία, αριθμητική, 

αστρονομία και μουσική. Παράλληλα υπήρχαν τα ειδικά σχολεία που ήταν 

ιδιωτικά και στα οποία δίδασκαν οι γραμματικοί (φιλόλογοι), οι 

ρητοροδιδάσκαλοι, οι μαθηματικοί κ.α. 

 

 Η ανώτερη εκπαίδευση ήταν σχεδόν άγνωστη. Υπήρχαν κάποιες ρητορικές 

και φιλοσοφικές σχολές. Ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, 

εκπαιδεύτηκε στη σχολή του Αριστοτέλη. 

 HELLENISTIC ERA 
 

Hellenistic education was based on the Greek ideals of the classical era. Pre-school 
education was a responsibility of the family and, in well-off families, the “trofo” 

(nanny). From the age of 7 until the age of 14 education was not obligatory. The 
teacher was called “grammatistis”. The “pedagogos” accompanied the young pupil to 

school where he was taught reading, writing, music and physical education. 
 

Then there was “gimnasion” that is the gym, where the “pedotrivis” trained the 
children for the athletic events that were included in the program of the Greek 

festivities. 
 

From the age of 14 until the age of 17 there was  the “scholi” something like 
secondary education. This was also called “egiklios pedia” or “alis mathimasi”. 

Students were taught grammar, geometry, rhetoric, dialectic, arithmetic, astronomy 
and music. At the same time there was special private schools where “grammatiki” 

(specialized language teachers), rhetoricians (public speakers) and mathematicians 
taught. 

 
No university (higher education) existed. There was some rhetoric and philosophic 

schools. Alexander the Great for example was educated in the school of Aristotle 
(the great philosopher). 
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

    

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν καθαρά ελληνική. Το «σχολείον», ονομαζόταν 

και «μουσείον», «ακροατήριον» ή «διδασκαλείον». Τα κορίτσια δεν πήγαιναν ούτε 

στο σχολείο ούτε στο πανεπιστήμιο. 

  

Η στοιχειώδης εκπαίδευση (7-10 ετών) δεν ήταν υποχρεωτική. Τα «ιερά 

γράμματα» έδιναν τη δυνατότητα στο μικρό μαθητή να έρθει για πρώτη φορά σε 

επαφή με τα θρησκευτικά κείμενα και να μάθει με τη βοήθειά τους το αλφάβητο, 

συλλαβισμό, ανάγνωση και γραφή. Η διδασκαλία συμπληρωνόταν με τη βυζαντινή 

μουσική,τα θρησκευτικά και την ιστορία. Τα μαθήματα διδάσκονταν από κληρικούς 

και μοναχούς, κυρίως σε χώρους που παραχωρούσαν οι εκκλησίες ή τα 

μοναστήρια. Ιδιωτικοί δάσκαλοι που δίδασκαν σε σπίτια ήταν γνωστοί ως 

«παιδαγωγοί». Στη μέση εκπαίδευση (10-15 ετών) διδασκόταν η γραμματική που 

διέπει τον ελληνικό λόγο. Στην ανώτερη εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο που έδινε 

την ανώτερη μάθηση, διδάσκονταν η ρητορική και η φιλοσοφία. Υπήρχαν ακόμα τα 

μοναστικά σχολεία ή διδασκαλεία, όπου τα παιδιά αφιερώνονταν από τους γονείς 

τους σε μικρή ηλικία στη ζωή του μοναχού. 

 

    Το «σχολείο μαθήσεως γραμματικής» απέβλεπε στον πλήρη εξελληνισμό της 

ομιλίας και του πνεύματος και αγωνιζόταν να προστατεύσει την κλασσική Ελλάδα 

από την επιδρομή της λαϊκής γλώσσας. 

 

BYZANTINE ΕRΑ 
 

Education in Byzantium had a pure Greek character. The “sholion” was also called 
“mousion”, “akroatirion” or “didaskalion”. Girls attended neither the school nor the 

University.   
 

Elementary education (7-10 years old) was not obligatory. The “iera grammata” (sacred 
letters) gave the opportunity to the young pupil to get in contact with religious texts and 

learn through them the alphabet, spelling, reading and writing.  
 

Teaching was complemented with Byzantine music, religion and history. Priests and monks 
taught lessons in places given especially by the churches and monasteries. There were 

also private tutors who taught at homes and were known as “pedagogi”. Grammar, which is 
prominent in Greek speech, was taught during secondary education (10-15 years old). 

 
University provided the students with higher learning such as rhetorics and philosophy. 

There were also monastic schools, where children were put at an early age by their 
parents. There they were devoted to the life of the monk. The “sholio mathiseos 

grammatikis” (school for the learning of grammar) was aiming at the hellenization of the 
speech and the spirit, which struggled to protect classical Greece from the raid of a more 

folk, vulgar, lower class language. 
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Η ΛΕΞΗ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ 

 

Θεσσαλικά  - το σχουλείου 

Ποντιακά  -  το σκολείο, σκόλειον, ασκολείον, ασκόλειον 

Χωριό Αραβάνη της Καππαδοκίας  -  το σκόλειο 

Βλάχικα  -  το σκουγειό 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε το «κρυφό 

σχολειό». Στην πρώτη βαθμίδα, το «κοινό» σχολείο, 

διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Στη δεύτερη 

βαθμίδα, το «ελληνικό σχολείο», διδάσκονταν αρχαία ελληνικά, 

γραμματεία, ρητορική, ηθική, γεωμετρία, φυσική, φιλοσοφία, 

θεολογία. 

 

TURKISH OCCUPATION ERA 
 

During, the Turkish occupation years “krifo sholio” (hidden school) was in 
operation. During the first grade at the “kino” (common) school pupils were 

taught reading, writing and arithmetics. 
 

At the second grade, we had the “eliniko sholio” in which children were 
taught ancient Greek, grammar, rhetorics, ethics, geometry, science, 

philosophy and religion.  

 

THE WORD “SHOLIO” (SCHOOL) IN VARIOUS GREEK DIALECTS.  
 

The pronunciation of the Greek word “sholio” (school) varies in different parts 
of Greece or in other places around the world where Greek are spoken in  

variations, some of them are: 
 “shouliou” (Thessalia), 

 “skolio”, “skolion”, askolion” (Black Sea),  
“skοlio” (village Aravani in Kapadokia), 

 “skougio” (Greek rural areas called Vlahika). 
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Η ΛΕΞΗ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 

 «Σχολείον»  ήταν το διδασκαλείον, ο τόπος όπου διδάσκει ο 

δάσκαλος. 

 «Ιατρείον εστί το του φιλοσόφου σχολείον». 

 «Σχολή» ήταν το σχολάζειν, μη έχειν ασχολία τινά, 

απραξία,αργία, ευκαιρία, ευσχολία, αλλά και ο τόπος όπου 

τοιαύτα μαθήματα εγίνοντο. 

 Σχολής ηγούμαι = είμαι αρχηγός σχολής. 

 Σχολή επί μοι = έχω καιρόν, εν καιρώ. 

 Σχολής εδόκει γίγνεσθαι = ενόμισεν ότι είχε πολύ καιρό. 

 Σχολής έργον = έργο έχον χρείαν σχολής, δηλαδή έργο που 

απαιτεί κάθε προσοχή. 

 Σχολήν έχειν = έχει σχολή, δηλαδή σχολείο. 

 

THE WORD “SHOLIO” (SCHOOL) AND RELEVANT EXPRESSIONS 
“SHOLION” IS THE PLACE WHERE A TEACHER TEACHES.   

 
“Iatrion esti to tou philosophou sholion” this expression meant that a 

philosopher’s school had healing qualities.  
 

“Sholi” was “sholazin” that had two meanings: on the one hand it meant not 
having something to do, idleness and on the other hand it meant the place 

where classes took place. 
 

“Sholis igoume”: I am the leader of the school. 
“Sholi epi mi”: I have plenty of time. 

“Sholis edoki gigneste”: Someone thought he had time 
“Sholis ergon”: Work (ergon) that needs a lot of attention. 

“Sholin ehin”: Someone has a “sholi” (school) 
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ΕΥΡΩΠΗ   

Europe
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σχολείο

σχολείο

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ελλάδα Greece

ελληνική-greek

εσπεράντο-esperado lernejo

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

¢ãéï ò Ì áñßí ï ò

Aëâáí ßá

scuola

shkolle
ó÷ï ëåßï

San Marino

Albania

éôáëéêÞ-italian
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Aí äüññá

Aõóôñßá

ecole
escuola

schule

Andorra

Austria

ãáëëéêÞ-french
éóðáí éêÞ-spanish
êáôáëáí éêÞ-êatalanic

ãåñì áí éêÞ-german
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ÂÝëãéï

Âï óí ßá-
Åñæåãï âßí ç

ecole
schule

skola

ãáëëéêÞ-french
ãåñì áí éêÞ-german
ö ëáì áí äéêÞ-flamandian

óåñâï êñï áôéêÞ-servocroatian

Bosnia-
Herzegovina

Belgium
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Bï õëãáñßá

Ãáëëßá

yshilishte

ecole

âï õëãáñéêÞ-boulgarian

Bulgary

France

ãáëëéêÞ-french
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Γερμανία

Δανία

schule 

skole

Germany

γερμανική-german

Denmark

δανική-danish

γροιλανδική-greeland

διάλεκτος Φερόε-Feroe dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ελβετία

Εσθονία

schule

ecole

scoula

la skola

algkool

sko aλ

Switzerland

γερμανική-german

γαλλική-french

ιταλική-italian

ρομανσική-romansic

γερμανική-german

γαλλική-french

ιταλική-italian

ρομανσική-romansic

Esthonia

εσθονική- esthonian

ρωσική-russian

ουκρανική-ucranian
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μεγάλη Βρετανία

Ιρλανδία

Great Britain

αγγλική-english

ουαλική-welsh

γαελική-irish

school

scoile

school

scoile

Ireland

αγγλική-english

ιρλανδική-irish
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ισλανδία

Ισπανία

skolink

escuola

Iceland

ισλανδική-icelandic

Spain

ισπανική-spanish

καταλανική-catalanic

γαλικιανή-

βασκική-vaskish
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ιταλία

Κροατία

Italy

ιταλική-italian

γερμανική-german

γαλλική-french

scoula

schule

ecole

skolaσερβοκροατική-servocroatian

             Croatia
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Κύπρος

Λετονία Latvia

Cyprus

ελληνική-greek

τουρκική-turkish

αγγλική-english

σχολείο

okul

school

λετονική-latvian

λιθουανική-lithuanian

ρωσική-russian skoλa
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ëåõêï ñùóßá         Âelarus

Ëéèï õáí ßá

ëåõêï ñùóéêÞ-
ñù óéêÞ-russian sko aλ

Lithuania

ëéèï õáí éêÞ-lithuanian
ðï ëù í éêÞ-polish
ñù óéêÞ-russian

szkola
skoλa
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ëé÷ôåí óôÜéí

Ëï õî åì âï ýñãï

Liechtenstein

ãåñì áí éêÞ-german
áëåì áí éêÞ äéÜëåêôï ò-
alemanic dialect

schule

Luxemburg

ëï õî åì âï õñéáí Þ
ãåñì áí éêÞ-german
ãáëëéêÞ-french

schule
ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μάλτα

Μολδαβία

skola

school

Malta

μαλτεζική-

αγγλική-english

Moldavia

μολδαβική-moldavian

ρωσική-russian

skoala

sko aλ
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ì ï í áêü

Í ï ñâçãßá

ecole
school
scoula

grunnscole

Monaco

ãáëëéêÞ-french
áããëéêÞ-english
éôáëéêÞ-italian

Norway

í ï ñâçãéêÞ-norwegian
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ολλανδία

Ουγγαρία

leerschool

iskola

Holland

ολλανδική-dutch

Hungary

ουγγρική-hungarian
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ουκρανία

ΠΓΔΜ

uciliste

shkolle

Ukraine

ουκρανική-ukrainian

ρωσική-russian

ρουμανική-roumanian

sko aλ

scoala

FYROM

σλαβομακεδονική-

          slavomacedonic

αλβανική-albanian
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Πορτογαλία

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Πολωνία

szkola

escola

Poland

πολωνική-polish

Portugal

πορτογαλική-portuguese
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ρουμανία

Ρωσία

scoala

iskola

skoλa

Romania

ρουμανική-romanian

ουγγρική-hungarian

Russia

ρωσική-russian
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Óåñâßá/
Ì áõñï âï ýí éï

Óëï âáêßá

skola

Serbia/
Montenegro

skola
shkolle

óåñâï êñï áôéêÞ-servocroatian
áëâáí éêÞ-albanian

Slovakia

óëï âáêéêÞ-slovakian
ï õããñéêÞ-hungarian iskola
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Σλοβενία

Σουηδία

internatskola

Slovenia

σλοβενική-slovenian

σερβοκροατική-servocroatian

sola

skola

Sweden

σουηδική-swedish
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ôóå÷ßá

Öéí ëáí äßá

skola

koulou
internatskola

Chech 
Republic

ôóå÷éêÞ-czech

Finland

ö éëáí äéêÞ-finnish
óï õçäéêÞ-swedish



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ  

North and Central America
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

H.Π.Α               U.S.A.

Καναδάς            Canada

αγγλική-english

ισπανική-spanish

school

 escuola

αγγλική-english

γαλλική-french

school

ecole
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Áã. ÂéêÝí ôéï ò
Ãñåí áäßí åò

school
ecole

ecole

ÁúôÞ                Haiti

St. Vikedios
Grenada

áããëéêÞ-english
ãáëëéêÞ-french
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò-local dialect

ãáëëéêÞ-french
êñåï ëéêÞ-creole
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Áí ôßãêï õá 
Ì ðáñì ðï ýí ôá

Ãï õáôåì Üëá        Guatemala

escuola

Antiqua 
Bermuda

áããëéêÞ-english
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò-local 
                        dialect

school

éóðáí éêÞ-spanish
ôï ðéêç äéÜëåêôï ò-local
                       dialect
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

school
ecole

Ãñåí Üäá           Grenada

Äï ì éí éêáí éêÞ
Äçì ï êñáôßá

escuola

áããëéêÞ-english
ãáëëéêÞ-french
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò

Dominican
Republic

éóðáí éêÞ-spanish
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ελ Σαλβαδόρ     El Salvador

Κόστα Ρίκα        Costa Rica

escuola

school

escuola

ισπανική-spanish

αγγλική-english

ισπανική-spanish
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Κούβα              Cuba

Μεξικό             Mexico

escuolaισπανική-spanish

escuolaισπανική-spanish

τοπικη διάλεκτος-local

                       dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μπαρμπάντος      Barbados

Μπαχάμες           Bahamas

αγγλική-english school

αγγλική-english

κρεολική-creole

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μπελίζ               Beliz

Νικαράγουα        Nicaragua

αγγλική-english

ισπανική-spanish

μάγια-maya

καρίμπ-carib

school

 escuola

αγγλική-english

ισπανική-spanish

school

 escuola
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Äï ì ßí éêá             Dominica

Ï í äï ýñá          Çï ndura

school
ecole

áããëéêÞ-english
ãáëëéêÞ-french
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò

escuolaéóðáí éêÞ-spanish
ôï ðéêç äéÜëåêôï ò-local
                       dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Παναμάς           Panama

Σάντα Λουτσία    Santa Lucia

αγγλική-english

ισπανική-spanish

school

 escuola

αγγλική-english

γαλλική-french

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τζαμάικα           Jamaica

Τρινιντάντ

Τομπάκο

αγγλική-english

κρεολική-creole

school

Trinidad

Tobacco

αγγλική-english

χίντι-hidi

γαλλική-french

ισπανική-spanish

school

ecole

escuola
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ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ 

South America
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αργεντινή        Argentina

escuola

school

scoula

schoule

escuola

Βενεζουέλα      Venezuela

ισπανική-spanish

αγγλική-english

ιταλική-italian

γερμανική-german

ισπανική-spanish
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Βολιβία             Volivia

Βραζιλία            Brazil

escuola

escuola

ισπανική-spanish

ισπανική-spanish

τοπική διάλεκτος-local 

                        dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

school

Γουϊάνα            Guiana 

Εκουαδόρ          Ecuador

αγγλική-english

τοπική διάλεκτος-local 

                        dialect

escuolaισπανική-spanish

τοπική διάλεκτος-local 

                        dialect
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Kï ëï ì âßá        Colombia

Ï õñï õãï õÜç       Uruguay 

escuolaéóðáí éêÞ-spanish

escuolaéóðáí éêÞ-spanish
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò-local 
                        dialect
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ðáñáãï õÜç      Paraguay

Ðåñï ý              Peru

escuolaéóðáí éêÞ-spanish
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò-local 
                        dialect

escuolaéóðáí éêÞ-spanish
ôï ðéêÞ äéÜëåêôï ò-local 
                        dialect



 54 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Σουρινάμ           Surinam

Χιλή                 Chile

leerschool

school

ολλανδική-dutch

αγγλική-english

τοπική διάλεκτος-local 

                        dialect

escuolaισπανική-spanish
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ΑΣΙΑ 

Asia



 56 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αζερμπαϊτζάν     Azerbaijan

Αρμενία           Armenia

αζερική-azeric

ρωσική-russian

αρμενική-armenian

αρμενική-armenian

ρωσική-russian

skoλa

skoλa
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αφγανιστάν     Afghanistan

Βιετνάμ             Vietnam

παστού-pastu

νταρί-dari

τοπικές διάλεκτοι-local

               dialect

βιετναμεζική-vietnam

κινεζική-chinese

αγγλική-english

γαλλική-french

χμερ-hmer

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect

school

ecole



 58 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Β. Κορέα          N. Korea

Γεωργία            Georgia

κορεατική-corean

γεωργιανή-georgian

αρμενική-armenian

ρωσική-russian
skoλa
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ην. Αραβικά 

          Εμιράτα

Ιαπωνία             Japan

Un. Arabian

    Emirates

αραβική-arabian

περσική-persian

αγγλική-english

ινδική-indian

ουρντού-hurdu

school

ιαπωνική ippa
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ινδία                India

Ινδονησία          Indonesia

ινδική-hindi

ινδική-macyacam

αγγλική-english

μπαχάσα-bahasa

αγγλική-english

ολλανδική-dutch

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect

school

sekolah

school

leerschool
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ιορδανία             Jordan

Ιράκ                 Iraq

αραβική-arabian

αραβική-arabian

κουρδική-curdistan

ασσυριακή-assirian

αρμενική-armenian



 62 

σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ιράν                 Iran

Ισραήλ              Israel

περσική-persian

τουρκική-turkish

κουρδική-curdistan

λούρι-luri

εβραϊκή-hebrew

αραβική-arabian

αγγλική-english

ocul
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Καζακστάν         Kazakstan

Καμπότζη          Kaboge

καζακική-κazakian

ρωσική-russian

mektep  

skoλa

χμερ-hmer

γαλλική-french ecole



 64 

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ÊáôÜñ                Katar

Êßí á                China

áñáâéêÞ-arabian
áããëéêÞ-english

êéí åæéêÞ-chinese
ôï ðéêÝò äéÜëåêôï é-local
                    dialect
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ÊéñãéæéóôÜí       Kirgizistan

Êï õâÝéô              Kuwait

êéñãéóéáí ç-kirgizistan
ñù óéêÞ-russian

áñáâéêÞ-arabian
áããëéêÞ-english

sko aλ

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

ecole

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Λάος               Laos

Λίβανος           Lebanon

λαο-lao

γαλλική-french

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect

αραβική-arabian

γαλλική-french

αγγλική-english

ecole

school
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σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μαλαισία            Malaysia

Μαλδίβες             Maldives

μαλαϊκή-malaysian

αγγλική-english

κινεζική-chinese

ντιβέχι-divehi

αγγλική-english

sekolah

school
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ì éáí ì Üñ            Myanmar

Ì ï ããï ëßá          Mongolia

âéñì áí éêÞ-virmanian
ôï ðéêÝò äéÜëåêôï é-local
                    dialect

÷Üë÷á-halha
ôï õñêéêÞ-turkish
ñù óéêÞ-russian
êéí åæéêÞ-chinese

ocul
sko aλ
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 73 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Πακιστάν            Pakistan

Σαουδική Αραβία  Sauid Arabia

ουρντού-hurdu

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect

αραβική-arabian

school
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σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Συρία                Syria

Ταϊλάνδη          Thailand

αραβική-arabian

αρμενική-armenian

τάι-thai

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect
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σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Σιγκαπούρη          Singapore

Σρι  Λάνκα         Sri Lanka

κινεζική-chinese

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                    dialect

σιναλεζική-sinalez

ταμίλ-tamil

αγγλική-english
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τατζικιστάν        Tajikistan

Τιμόρ-Λέστε        Timor-Leste

τατζικική-tajikic

ρωσική-russian

τετούμ-tetum

πορτογαλική-portoguse

μπαχάσα-bahasa

sko aλ

escola
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τουρκία             Turkey

Τουρκμενιστάν     Turkmenistan

τουρκική-turkish

κουρδική-curdish

αρμενική-armenian

τουρκμενική-turkmenish

ρωσική-russian

ουζμπεκική-uzbekish

ocul

skoλa

mακταb
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Υεμένη             Yemeni

Φιλιππίνες         Phillippines

αραβική-arabian

ταγκαλόγκ-tagalog

αγγλική-english

tulunhaan

school
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ΑΦΡΙΚΗ 

Africa



 80 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αγκόλα            Angola

πορτογαλική-portugese

μπαντού-badu

Αίγυπτος            Egypt

αραβική-arabian

αγγλική-english

γαλλική-french

escola

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αιθιοπία          Ethiopia

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

αραβική-arabian

Ακτή του 

ελεφαντοστού 

 Ivory Cost

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole



 82 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

ecole

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αλγερία                Algeria

αραβική-arabian

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Γκαμπία                  Gambia

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school



 83 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Γκαμπόν            Gabon 

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Γκάνα                 Gana

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Γουϊνέα             Guinea

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Γουϊνέα-Μπισάο   Guinea-Bisau

πορτογαλική-portugese

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

escola
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Δ.Κονγκό              D.Congo    

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Ερυθραία           Urethrae

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ζάμπια                Zambia

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Ζιμπάμπουε                Zibabue

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ισημερινή 

Γουϊνέα    

Equatorial

Guinea

ισπανική-spanish

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Καμερούν        Cameroon

γαλλική-french

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

escuola

ecole

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Κένυα                 Kenya

αγγλική-english

σουαχίλι-swahili

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Κεντροαφρικάνικη Δημ  

            Central African Dem

γαλλική-french

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

chuo

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Κομόρες           Comores

γαλλική-french

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Κονγκό            Congo

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Λεσότο             Lesoto

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Λιβερία             Liberia

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Λιβύη               Libya

αραβική-arabian

ιταλική-italian

αγγλική-english

Μαδαγασκάρη     Madagascar

γαλλική-french

μαλγασική-malgasian

scoula

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μαλάουϊ             Malawi

τσέσουα-chesua

αγγλική-english

Μάλι                Mali 

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μαρόκο              Marocco

αραβική-arabian

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Μαυρίκιος             Maurice

αγγλική-english

γαλλική-french

χίντι-hindi

ουρντού-hurdu

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μαυριτανία         Mauritania

αραβική-arabian

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Μοζαμβίκη        Mozambique

πορτογαλική-portugese

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole

escola
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

   Μπενίν               Benin

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Μποτσουάνα         Botswana

αγγλική-english

σετσουάνα-setswana

ecole

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Μπουργκίνα Φάσο    Burkina Faso 

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Μπουρούντι           Burundi

κιρουντί-kirundi

γαλλική-french

ecole

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ναμίμπια           Namibia

αγγλική-english

αφρικάανς-africaans

γερμανική-german

Νιγήρας                 Niger

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

skool

schule

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Νιγηρία          Nigeria

γιορούμπα-yoruba

ιγκμπο-igbo

xoουσα-hausa

Νότια Αφρική      South Africa

αφρικάανς-africaans
αγγλική-english

εντεμπέλε-ndebele
ξόζα-xhosa
ζουλού-zulu

πέντι-pedi
σότο-sotho
τσουάνα-tswana

σουότι-swati
βέντα-venda
τσόνγκα-tsonga

ile-iwe

ulo akwukwo

makaranta

skool
school

isikolo
isikolo
isikole

sekolo
sekolo
sekolo

sikolo
tshikolo
xikolo
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ουγκάντα          Uganda

Πράσινο Ακρωτήρι   Capo Verde

πορτογαλική-portugese

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school

escola
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school

ecole

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ρουάντα             Ruanda

κινιαρουάντα-kiniaruanda

γαλλική-french

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Σάουν Τόμας

Πρίνσιπε

Saun Thomas

Principe 

πορτογαλική-portugese escola



 101 

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

ecole

school
ecole

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

  Σεϋχέλες             Seiheles  

αγγλική-english

γαλλική-french

κρεολική-creol

Σενεγάλη           Senegal

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Σιέρα Λεόνε      Sierra Leone

αγγλική-english

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Σομαλία             Somalia

σομαλική-somalian

αραβική-arabian

ιταλική-italian

αγγλική-english

school

scoula

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Σουαζιλάνδη        Swaziland

αγγλική-english

σουάζι-swazi

Σουδάν              Sudan

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

school
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τανζανία          Tanzania

σουαχίλι-swahili

αγγλική-english

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Τζιμπουτί            Jibuti

γαλλική-french

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

chuo

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τόνγκο              Togo

γαλλική-french

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

Τσαντ               Chad

γαλλική-french

αραβική-arabian

τοπικές διάλεκτοι-local

                      dialect

ecole

ecole
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ó÷ï ëåßï school

ãëþ óóåò ðï õ ì éëéï ýí ôáé:
spoken languages:

Ôõí çóßá              Tunisia

áñáâéêÞ-arabian
ãáëëéêÞ-french ecole
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ΩΚΕΑΝΙΑ 

Oceania
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Αυστραλία         Australia

αγγλική-english

τοπικές διαλέκτους-

               local dialect

Βανουάτου          Vanouatou

αγγλική-english

γαλλική-french

μπισλάμα-bislama

school

ecole
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Ναούρου           Naourou

Νεα Ζηλανδία    Νew Zealand

schoolαγγλική-english

μαορί-maori

schoolαγγλική-english

τοπικές διαλέκτους-local

                        dialect
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Νησιά Μάρσαλ   Marsal Islands

Ν.Σολομώντα     Solomon Isld

schoolαγγλική-english

τοπικές διαλέκτους-local

                        dialect

school

gakkoo

αγγλική-english

τοπικές διαλέκτους-local 

                        dialect

ιαπωνική-japanese
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Νησιά Φίτζι        Fiji Islands 

Παλάου            Palaou

schoolαγγλική-english

παλάου-palaou

school

koro ni vuli

αγγλική-english

φίτζι-fiji

χίντι-hidi
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Παπούα-

       Ν.Γουϊνέα        

Papoua-

    N.Gouinea

Σαμόα              Samoa  

schoolαγγλική-english

σαμοϊκή- samoan

715 αυτόχθονες γλώσσες

715 native languages
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σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

σχολείο school

γλώσσες που μιλιούνται:

spoken languages:

Τόνγκα             Tonga

Tουβαλού          Tubalu

schoolαγγλική-english

τουβαλού-tubalu

schoolαγγλική-english

τόνγκα-tonga
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Η ΣΤ2 τάξη του 2003-2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάνω σειρά Μεσαία σειρά Κάτω σειρά 

Ελένη Τσιούφη Αναστάσης Γκάρτσεβιτς Κλεάνθης Γερασίμου 

Χριστίνα Κολέφα Γιάννης Μαυρίδης Βασίλης Βουγιουκλής 

Κυριακή Σταμελάκη Παναγιώτης Γεραγωτέλης Κωνσταντίνος Μεταξάς 

Βικτώρια Γιαννακού Γιώργος Διακομανώλης Θάνος Ναστούλης 

Βασιλική Μισύρη Γιάννης Νιώτης Παναγιώτης Λίτσας 

Τσαμουργκέλη Ιώ Γιώργος Τσαμπαθώνης Ανδρέας Κωτσαλάς 

 
 
 

 

 


