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 Novořečtina je jazyk 14 milionů lidí v Řecku a na Kypru. Další menšiny nacházíme 

také v Bulharsku, Albánii, Makedonii a Turecku a také na černomořském pobřeží (Rusko, 

Ukrajina, Gruzie). Ve dvacátém století odešlo mnoho Řeků do Spojených států, Austrálie, 

Kanady, ale také Německa nebo Itálie. Tyto komunity víc než jiné dbají na tradice a vzdělání 

v řečtině (například zakládání škol a sňatky v rámci komunity). Větší řecká menšina žije také 

v České republice. Tehdejší Československo přijalo několik tisíc Řeků, kteří odešli z Řecka 

během občanské války, a mnozí zde zůstali (Krnov, Brno). Také zde si zakládali krajanské 

spolky apod., nicméně byli do značné míry asimilováni.  

 Novořečtina tvoří v rámci indoevropské jazykové rodiny samostatnou větev. 

V prostoru balkánského jazykového svazu patří spíše na okraj (nesdílí například 

postponovaný určitý člen apod.) Ze všech evropských jazyků můžeme právě u řečtiny nejdéle 

pozorovat její vývoj, a to přibližně 3000 let. Ve starších fázích rozlišujeme jednotlivé dialekty 

(dórský, iónský a attický), z nichž později převládl ten attický a stal se základem obecné 

řečtiny. Pro řečtinu je charakteristický staletí trvající boj mezi konzervativci a přirozeným 

vývojem mluveného jazyka. Během turecké okupace nebyl jazyk kultivován a tak se propast 

mezi oběmi tendencemi ještě prohloubila. V průběhu 19. století vznikla tzv. kathareusa, tj. 

jazyk očištěný od turcismů. Proti ní stál lidový jazyk dimotiki. Jazyková otázka byla vyřešena 

až roku 1976, kdy vznikl zákon o novořečtině, který vpodstatě uznává obě tradice, které 

konstituovaly dnešní novořečtinu.  

 V řečtině je menší množství skutečně vymezených dialektů, kterými se hovoří na 

určitých, většinou původně izolovaných, územích (tsakonština, jazyk italských Řeků griko, 

pontština, maloasijská/kappadocká řečtina) a větší množství regionálních variant, které tvoří 

kontinuum a nelze je dost dobře jednotlivě vymezit, určité znaky sdílí vždy několik těchto 

variant, hovoříme proto zjednodušeně o severních a jižních dialektech. Hranici tvoří 

Korintský záliv a přirozená hranice Peloponéského poloostrova. Velmi zjednodušeně lze říci, 

že severní dialekty jsou charakteristické tzv. severním vokalismem (zvláštní přístup 

k nepřízvučným samohláskám), jižní pak palatalizací velár. Současná spisovná novořečtina se 

zakládá především na jižních dialektech. 

 

 

 

 

 

 



1. Novořecká gramatika 

 

1.1. Fonetika 

 

Novořecká abeceda má 24 znaků totožných s abecedou starořeckou. Protože se však řecká 

výslovnost v průběhu helénistického a římského období změnila, zatímco pravopis byl 

poměrně konzervativně zachováván, neodráží dnešní pravopis výslovnost.  

Řecká výslovnost je poměrně rychlá. Existuje tak řada fonetických změn, které se dějí 

pouze na styku dvou slov v rámci syntagmatu, jsou to například synkopa, elize, kontrakce, 

afereze. Nicméně spojí-li se všechny tyto jevy, může pak jednoduchá řecká věta vypadat třeba 

takhle: ´ ´ ´ ´ ; Co znamenají všechny 

tyhle vtipy?) 

 

1.1.1. Přízvuk 

 

Přízvuk je dynamický, důrazný. Je výraznější než v češtině, takže často také 

prodlužuje samohlásku. Je pohyblivý, a to i v rámci flexe, a má distinktivní funkci. Z řečtiny 

také pocházejí obecně používané termíny pro označení přízvuku (atona, oxytona, paroxytona, 

proparoxytona). Přízvuk tedy může být na jedné z posledních tří slabik slova, případně slovo 

nemusí mít přízvuk vůbec. Bez znalosti slova jej nelze odvodit a patří také k těm obtížnějším 

jevům řeckého jazyka pro cizince. A to už máme alespoň to štěstí, že byl v roce 1982 zrušen 

polytonický pravopis, který také označoval průtažný přízvuk, těžký přízvuk a přídech. Tato 

značení neměla pro výslovnost novořečtiny žádný význam.  

Píšeme-li velkými písmeny, přízvuk nezaznamenáváme.  

 

1.1.2. Samohlásky 

 

 Řečtina má pět samohláskových fonémů /a, e, i, o, u/, které však mohou být zapsány 

různě. V následující tabulce je vlevo foném a vpravo možnosti jeho zápisu.  

a   

e  

i  

o  



u  

Je patrné, že největší obtíže spočívají v zápisu /i/, a to nejen pro studenty řečtiny jako cizího 

jazyka, ale také pro rodilé mluvčí, kteří často váhají. Vzhledem k tomu, že pravopis do jisté 

míry odráží starou řečtinu, odpovídá schopnost správně psát více než v jiných zemích míře 

vzdělání.  

 Tyto samohlásky se vyslovují vždy krátce, kromě těch, které nesou přízvuk.   

 Řečtina má také mnoho diftongů: τ, τ, τ,... 

 

1.1.3. Souhlásky 

 

Řečtina má 20 souhláskových fonémů, jejichž výslovnost se ovšem může lišit 

v závislosti na hláskovém okolí.  

Tyto souhlásky se vyslovují stejně jako v češtině: 

Hlásky / jsou zubné a transkribujeme je jako dh a th, 

zjednodušeně řečeno, pro Čecha spočívá tato artikulační novost v tom, že musí dát „jazyk 

mezi zuby“. Hláska /  se vyslovuje jako znělé ch. /  se vyslovuje jako obyčejné české ch. 

/ je spřežka /ps/. V řečtině se dále vyskytují hojné pravopisné spřežky, například: 

/ Jejich výslovnost je snadno odvoditelná z toho, co bylo výše řečeno. 

Používají se zejména v cizích slovech.  

1.1.4. Interpunkce 

 

 Jedna důležitá interpunkční poznámka, která v řečtině často mate. Otázky jsou na 

konci označeny středníkem, a ne otazníkem.  

Copak mi řekneš? 

 

1.2. Morfologie 

 

 Ačkoliv byl během přechodu od staré řečtiny k nové počet gramatických kategorií 

silně redukován, stále patří novořečtina k těm bohatším flektivním jazykům. Každý slovní 

druh disponuje poměrně velkým počtem vzorů a většinou i celou řadou výjimek. Většina 

tvarů je syntetická, ale vyvinula se i řada analytických tvarů, někdy existují paralelně.   



1.2.1. Podstatné jméno 

 

 Řecké podstatné jméno má kategorii rodu, čísla a pádu. Řečtina má tři rody (m, f, n), 

dvě čísla a čtyři pády (nominativ, genitiv, akuzativ a vokativ). Vzory skloňování se dělí podle 

koncovky a dále podle toho, zda je tato koncovka přízvučná nebo nepřízvučná. Rod 

rozeznáme obvykle snadno podle koncovky. Tyto typické koncovky vidíme na příkladech:  

 

mužský rod: ν ληθεηήο (vítěz), ν άλϑ ξσπνο (člověk), ν θαθέο (káva), ν κήλαο (měsíc),... 

ženský rod: ε ϑ άιαζζα (moře), ε ζθέςε (myšlenka),... 

střední rod: ην θνξίηζη (děvče), ην παηδί (dítě), ην βνπλό (hora), ην όλνκα (jméno),... 

 

 Řečtina má člen určitý a neurčitý, oba tyto členy klademe před podstatné jméno. Člen 

určitý je (m), f), n) pro jednotné číslo a m, f) a n) pro množné číslo. Člen 

neurčitý je έλαο (m), κηα (f), έλα (n). Člen má tedy kategorii rodu, čísla, pádu a určitosti či 

neurčitosti. V jednotlivých pádech tedy skloňujeme jak člen, tak podstatné jméno. 

 V mužském rodě jsou nejčastější zakončení –os a –as: 

 

 sg  pl 

N θίινο  θίινη   (přítel) 

G θίινπ  θίισλ 

A θίιν  θίινπο 

V  θίιε  θίινη 

 

 sg  pl 

N άληξαο  άληξεο   (muž)   

G άληξα  αληξώλ 

A άληξα  άληξεο 

V άληξα  άληξεο 

 

 V ženském rodě jsou nejčastější zakončení –a a – ε. Skloňují se analogicky: 

 sg  pl 

N επνρή  επνρέο   (doba) 

G επνρήο  επνρώλ 

A επνρή  επνρέο 



V επνρή  επνρέο 

 

 Ve středním rodě jsou typická zakončení –o a –i, skloňují se také analogicky:  

  

 sg  pl 

N παηδί  παηδηά   (dítě) 

G παηδηνύ παηδηώλ 

A παηδί  παηδηά 

V  παηδί  παηδηά  

 

 Vokativ se v ženském a středním rodě většinou shoduje s nominativem, v mužském 

rodě je zakončen na –e nebo odpovídá tvaru nominativu bez koncového –s.  

 Množné číslo se tvoří v mužském rodě pro nejčastější koncovky -νο na –νη, -αο na -εο ,  

-εο na –εο; v ženském rodě pro koncovky -α a -ε na –εο; ve středním rodě pro koncovky -o na 

-a a -i na –ia. 

 Zvláštností je také tzv. koncové –n, které se objevuje ve členu mužského a ženského 

rodu v akuzativu, pakliže podstatné jméno začíná na samohlásku nebo explozívu (i ve 

spřežce). Koncové –n se také může objevit například u paralelních tvarů απηόο (tento) nebo 

záporky δε(λ). Uplatňování tohoto koncového –n je regionální, avšak ve spisovném jazyce 

povinné.  

 Existuje také několik podstatných jmen nepravidelných, a tudíž s vlastním 

skloňováním, například ην δόξπ (oštěp), ale ηνπ δόξαηνο v genitivu,... 

 

1.2.2. Přídavné jméno 

 

 Podstatná jména rozlišují kategorii rodu, čísla a pádu. Nejrozšířenější skupina 

přídavných jmen má při skloňování stejné koncovky jako podstatná jména. Dělíme je na 

přídavná jména stejnoslabičná a nestejnoslabičná, která v plurálu mužského rodu a v celém 

paradigmatu středního rodu přibírají jednu slabiku. 

 Přídavná jména jsou v mužském rodě většinou zakončena na -νο (λένο, θαιόο ).  

 

 sg  pl 

N  λένο  λένη 

G λένπ  λέσλ 



A λέν  λένπο 

V λέε   λένη 

 

 Ženský rod je obtížnější, přídavná jména zakončená v mužském rodě na koncovku –νο 

mohou být v ženském rodě zakončena na –ή (je-li před –νο nepřízvučná samohláska nebo 

souhláska), -α (je-li před –νο přízvučná kmenová samohláska) nebo –ηά je-li před –νο jeden 

z grafémů reprezentujících –i nebo ). Vzory pro skloňování ženského rodu jsou 

následující:  

 

 sg  pl 

N θαιή  θαιέο 

G θαιήο  θαιώλ 

A θαιή  θαιέο 

V θαιή  θαιέο    

 

 sg  pl 

N λέα  λέεο 

G λέαο  λέσλ 

A λέα  λέεο 

V λέα  λέεο 

 

 sg  pl 

N γιπθηά  γιπθέο 

G γιπθηάο γιπθώλ 

A γιπθηά  γιπθέο 

V γιπθηά  γιπθέο 

 

 Ve středním rodě mají opět všechna tato přídavná jména jednu koncovku –o. 

 

 sg  pl 

N λέν  λέα 

G λένπ  λέσλ 

A λέα  λέα 

V λέν  λέν  



 

 Malá skupina přídavných jmen je zakončena na –ύο nebo -ήο 

 

 m (sg)  f (sg)  n (sg) 

N βαζύο  βαζηά  βαζύ 

G βαζένο  βαζηάο  βαζένο 

A βαζύ  βαζηά  βαζύ 

V βαζύ  βαζηά  βαζύ 

 

 m (pl)  f (pl)  n (pl) 

N βαζείο  βαζηέο  βαζέα 

G βαζέσλ βαζηώλ  βαζέσλ 

A βαζηνύο βαζηέο  βαζέα 

V  βαζείο  βαζηέο  βαζέα 

 

 Komparativ se tvoří pomocí částice πην (více) nebo koncovkou –οτερος,  –στερος, - 

ύηεξνο.  Superlativ se tvoří přidáním určitého členu ke komparativu.  

 

όο - πην όο,  ν πην όο/ όηεξνο, ν όηεξνο 

 

1.2.3. Zájmeno 

 

 Osobní zájmena εγώ, εζύ, απηόο, απηή, απηό, εκείο, εζείο, απηνί, απηέο, απηά mají 

slabé a silné skloňování. Silné tvary se používají tam, kde je třeba důrazu, nebo prostě tam, 

kde syntaktický kontext nedovoluje slabé formy. Ty se používají jako preverbální klitika pro 

vyjádření přímého i nepřímého předmětu a genitivní forma může vystupovat jako 

přivlastňovací zájmeno.  

 

Silné skloňování 

N γώ εζύ απηόο απηή απηό εκείο εζείο απηνί απηέο απηά 

G εκέλα εζέλα απηoύ απηήο απηνύ εκάο εζάο απηώλ απηώλ απηώλ 

A εκέλα εζέλα απηόλ απηήλ απηό εκάο εζάο απηνύο απηέο απηά 

 



 

Slabé skloňování 

N γώ εζύ απηόο απηή απηό εκείο εζείο απηνί απηέο απηά 

G κνπ ζνπ ηνπ ηεο ηνπ καο ζαο ηνπο ηνπο ηνπο 

A κε ζε ηνλ ηε(λ) ην καο ζαο  ηνπο ηηο ηα 

 

 Podobně jako v dalších balkánských jazycích se také v řečtině hojně vyskytuje 

předsazení zájmena a zájmenná reduplikace. 

Τελ Ειέλε δελ ηελ μέξσ.  Helenu neznám. (doslova: Helenu tu neznám) 

 Přivlastňovací zájmena jsou slabé genitivní tvary osobních zájmen, pro zdůraznění se 

také může použít tvar ν δηθόϛ  κνπ, ε δηθή κνπ, ην δηθό κνπ. 

 Ukazovací zájmena mají dva stupně. První stupeň, tedy ukazovací zájmena pro věci 

nejbližší, je totožný s 3. osobou: απηόο, απηή, απηό, απηνί, απηέο, απηά. Jedná se samozřejmě 

o tvary původní pro ukazovací zájmena a až dodatečné pro osobní zájmena. Druhý stupeň 

jsou zájmena εθείλνο, εθείλε, εθείλν pro věci vzdálené. Oba tvary se skloňují jako přídavná 

jména typu θαιόο.  

 Vztažné zájmeno πνπ (který) má také spisovnější variantu ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν; 

která se užívá především v literatuře. 

 Tázací zájmena jsou: ηη (co), πνηνο (kdo, skloňuje se jako přídavné jméno), πνζνο 

(kolik, také se skloňuje jako přídavné jméno). 

 Neurčitá zájmena jsou: θαλέλαο, θαλείο (obě znamenají v kladné větě někdo, 

v záporné nikdo), θάπνηνο (nějaký), κεξηθνί (někteří, několik málo), θάηη (něco), ηίπνηα (v 

kladné větě něco, v záporné nic),  άιινο (jiný),... 

1.2.4. Číslovky 

1  έλα  11  έλδεθα  30  ηξηάληα  

2  δύν  12  δώδεθα  40  ζαξάληα  

3  ηξία  13  δεθαηξία  50  πελήληα  

4  ηέζζεξα 14  δεθαηέζζεξα  60  εμήληα  

5  πέληε  15  δεθαπέληε  70  εβδνκήληα  

6  έμε  16  δεθαέμη  80  νγδόληα  

7  επηά  17  δεθαεπηά  90  ελελήληα  

8  Οθηώ  18  δεθανθηώ  100  εθαηό(λ)  

9  ελλέα  19  δεθαελλέα        

10  δέθα  20  είθνζη        

 



Číslovky έλα, ηξία a ηέζζεξα mají tři rody a skloňují se. Řadové číslovky nejsou snadno 

odvoditelné od základních, prvních deset je: πξώηνο, Δεύηεξνο, ηξίηνο, ηέηαξηνο, πέκπηνο, 

έθηνο, έβδνκνο, όγδννο, έλαηνο, δέθαηνο. Základní zlomky jsou: έλα κηζό (polovina), έλα 

ηξίην (třetina), έλα ηέηαξην (čtvrtina).  

 

1.2.5.  Sloveso 

 

 Řecké sloveso vyjadřuje kategorie osoby, čísla, času, způsobu, slovesného tvaru, 

rodového tvaru a vidu. Novořecké gramatiky vpodstatě neuznávají kategorii vidu, ačkoliv 

fakticky existuje. 

 Slovesné časy jsou: přítomný čas, předpřítomný čas, imperfektum, aorist, 

plusquamperfektum, imperfektivní futurum, perfektivní futurum a exaktní futurum. 

Konjunktiv má prézens a perfektum.  

 V řečtině mají všechna slovesa v 1. os. j.č. přít. času oznam.zp. –σ. Podle přízvuku 

této koncovky a koncovky 2. os. j.č. přít. času oznam. zp. rozdělujeme slovesa do dvou 

časování a dále do dvou tříd.  

 

I. časování 

Γξάθσ   γξάθνπκε    (psát) 

γξάθεηο  γξάθεηε 

γξάθεη   γξάθνπλ 

 

II. časování 

κηιάσ/κηιώ  κηιάκε     (mluvit) 

κηιάο   κηιάηε 

κηιάεη/κηιά  κηιάλε/κηινύλ 

 

νδεγώ   νδεγνύκε    (vést) 

νδεγείο  νδεγείηε 

νδεγεί   νδεγνύλ 

 

 Nepravidelná slovesa být a mít se časují následovně:  

 



Είκαη   είκαζηε    (být)     

είζαη   είζηε (είζαζηε) 

είλαη   είλαη         

 

Έρσ   έρνπκε     (mít) 

έρεηο   έρεηε 

έρεη   έρνπλ 

 

 V řečtině je zvlášť důležité časování trpného rodu, kromě samotné pasivní konstrukce 

existuje totiž v řečtině celé řada mediálních, neutrálních/ stavových a deponentních sloves, 

která se hojně používají.  

I.časování:  -νκαη, -εζαη, -εηαη, -όκαζηε, -εζηε, -νληαη 

II.časování:   -έκαη, -έζαη, -έηαη, -όκαζηε, -όζαζηε, -νύληαη 

  - νύκαη, -είζαη, -είηαη, -νύκαζηε, -είζηε, -νύληαη 

 

 Pro vyjádření minulého času používá řečtina především imperfektum a aorist, méně 

pak předpřítomný a předminulý čas.  

 Aorist jako imperfektum zachovává pravidlo o přízvuku, který má být co nejdále od 

konce, tedy na třetí slabice, proto méněslabičná slova nabírají před kmenem slovesa tzv. 

přímnožek – augment. Toto pravidlo neplatí pro slovesa činná II.časování.  

 Nejjednodušeji se tvoří imperfektum.  

I.časování 

Έγξαθα  γξάθακε 

έγξαθεο  γξάθαηε 

έγξαθε   έγξαθαλ 

 

II.časování 

κηινύζα  κηινύζακε   (obě třídy mají stejné koncovky) 

κηινύζεο  κηινύζαηε 

κηινύζε  κηινύζαλ 

 

 Pro trpný rod: 

I.časování:  - όκνπλ, -όζνπλ, -όηαλ, -όκαζηαλ, -όζαζηαλ, -oληαλ 



II.časování:  - ηόκνπλ, -ηόζνπλ, -ηόηαλ, -ηόκαζηαλ, -ηόζαζηαλ, -ηνύληαλ 

  - νύκνπλ, -νύζνπλ, -νύηαλ, -νύκαζηαλ, -νύζαζηαλ, -νύληαλ 

 

  

 V činném aoristu se u sloves I.časování většinou mění kmenová souhláska (ale není to 

pravidlem) a rozeznáváme aorist sigmatický a asigmatický podle toho, zda koncovka 

obsahuje sigmu. Koncovky samotné jsou pak stejné jako u I. časování v imperfektu. Aorist 

sloves II. Časování je mnohem pravidelnější a to podle níže uvedených koncovek.  

 

I.časování 

Έγξαςα  γξάςακε 

έγξαςεο  γξάςαηε 

έγξαςε   έγξαςαλ 

 

Možné hláskové změny jsou:  

Π β θ  π η β η → ςα  

Κ γ ρ γγ ρλ ζθ ζο ηη → μα  

Τ ζ δ ζ → ζα nebo δα  

Ν → ζα  

 

II.časování 

Μίιεζα  κηιήζακε   (obě třídy mají stejné koncovky) 

κίιεζεο  κηιήζαηε 

κίιεζε   κίιεζαλ 

 

 Existuje také celá řada nepravidelných sloves.  

Έρσ  mít  είρα 

Είκαη  být  ήκνπλ  

Βιέπσ  vidět  είδα  

Πάσ  jít  πήγα 

... 

 

 Pro trpný rod:  

I.časování:  -εθα, -εθεο, -εθε, ήθακε, -ήθαηε, -εθαλ 



II. časování:  -ήζεθα, -ήζεθεο, -ήζεθε, -εζήθακε, -εζήθαηε, -ήζεθαλ 

 

 U sloves I.časování se projeví hlásková změna v činném aoristu také v pasivu 

(ζα→ζεθα nebo ζηεθα, ςα→θηεθα, μα→ρηεθα), u sloves II.časování se koncovka připojuje 

k prézentnímu kmeni.  

 Následující časy se již tvoří opisem.  

 Budoucí čas se tvoří částicí ζα. Rozlišujeme budoucí čas nedokonavý a dokonavý. 

Nedokonavý budoucí čas se tvoří spojením částice ζα a přítomného času, dokonavý pak 

spojením částice ζα a aoristního kmene.  

 Čas předpřítomný a předminulý se tvoří pomocí slovesa mít (v přítomném, resp. 

v minulém čase) a příčestí. Příčestí se tvoří aoristním kmenem +εη. 

 Konjunktivní tvary se tvoří pomocí částice λα a aoristního nebo prézentního kmene.  

 Podmiňovací způsob se tvoří pomocí částice ζα a imperfekta, podmiňovací způsob 

minulý se tvoří pomocí částice ζα a plusquamperfekta.  

 

1.2.6. Příslovce 

 

 Neexistuje jednotný způsob odvozování příslovcí od přídavných jmen. Některé 

typické koncovky příslovcí jsou: -α, -ά, -ώο. 

 Příslovce se stupňují stejně jako přídavná jména (tedy změnou koncovky nebo opisem 

 Některá nejčastější příslovce jsou: εδώ (tady), εθεί (tam), θάπνπ (někde), δεμηά 

(vpravo), αξηζηεξά (vlevo), ζήκεξα (dnes), αθόκε (ještě), ειιεληθά (řecky),... 

 

1.2.7. Spojky 

 

 Nejfrekventovanější řecké spojky jsou: θαη (a), νύηε (ani), ή (nebo), αιιά (ale), όκσο 

(ale), ινηπόλ (tedy), δειαδή (tedy), πσο (že), όηη (že), όηαλ (když), γηαηί (protože), αλ 

(jestliže). 

 

1.2.8. Předložky 

 

 Řecké přeložky se nejčastěji pojí s akuzativem, ty knižnější potom s genitivem. 

Nejfrekventovanější řecké předložky jsou: από (od), γηα (pro), κε (s), κεηά (po), ρσξίο (bez), 

σο (as) a ζε (k, v). Předložka ζε také ve spojení s určitým členem slouží k vyjádření 



nepřímého předmětu, tedy vpodstatě českého třetího pádu. Časté jsou také složené předložky 

s příslovci, například θάησ από (pod) apod. Existuje také mnoho archaických knižních 

předložek, zděděných z katharevusy. 

 

1.2.9. Citoslovce 

 

 Poměrně očekávané (a také časté) α! (údiv, překvapení) nebo ε! (smutek, zvolání, 

ironie, odpor) mohou být rozšířeny také o: πνπό (údiv), καθάξη (přání), όπα (výskání, 

nadšení) a celou řadu dalších. Podobně jako ostatní balkánské jazyky je řečtina na citoslovce 

velmi bohatá.  

 

1.3. Syntax 

 

1.3.1. Pořádek slov 

 

 Klasický SVO bývá často obměňován. V nominálním syntagmatu přívlastek předchází 

podstatné jméno, zatímco přivlastňovací zájmeno stojí za podstatným jménem. Obrácený 

pořádek je možný, a to jako příznakový. Člen stojí před podstatným jménem. Je-li to jasné 

z kontextu, podmět je nevyjádřený. V rámci ekonomičnosti jazyka je také řečtina bohatá na 

klitika (nepřízvučná zájmena přímého předmětu, negace, částice ζα a λα). 

 

1.4. Slovní zásoba 

 

 Nezvykle bohatá slovní zásoba je dána složitou historií tohoto jazyka. Současnou 

podobu novořecké slovní zásoby formovaly jednak boj mezi konzervativně zachovávaným 

archaickým jazykem a mluveným lidovým jazykem, jednak turecká okupace (1453-1821) a 

v neposlední řadě novodobé vlivy italské a anglosaské. Rozdíl mezi určitou obecnou 

novořečtinou a spisovnou novořečtinou je tedy dán především výběrem slovní zásoby (a ne 

například morfologickými změnami jak je tomu v češtině). Velké množství slov má tak dvě 

varianty. I přes tyto vlivy zůstává však slovní zásoba starého a nového jazyka vzájemně 

srozumitelné, často například jen s lehce posunutým významem. 

 Turecká slova se prosadila především v běžné každodenní slovní zásobě, například 

označení různých osob, jejich povolání, a praktických věcí, například nábytku:  

 



řecky    turecky   česky 

ν καλάβεο  manav   prodavač ovoce a zeleniny 

ν κπαθάιεο  bakkal   hokynář 

ην ληνπιάπη  dolap   skříň       

 

 Mnohá slova byla také v moderní době převzata z evropských jazyků, předvším 

z angličtiny, francouzštiny a italštiny: ην θεξηκπόη (trajekt), ην κπαξ (bar), ε κπίξα (pivo), ην 

ληνπο (sprcha),  ε ξεζεςηόλ (recepce).    

 


