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Τὸ ἀπαγορευμένο βιβλίο τοῦ Ἑβραίου Ἰ. Γιαχούντα
ετὰ ἀπὸ ἀναζήτηση πολλῶν ἐτῶν περιῆλθε στὰ χέρια μου
ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ριζοσπαστικοῦ καὶ στὴν ὑπερθετικὴ
κυριολεξία σπάνιου βιβλίου τοῦ Ἰωσὴφ Γιαχούντα μὲ τὸν
ἀνωτέρω τίτλο, «Τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά». Τὸ βιβλίο
ἐκδόθηκε τὸ 1982 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Becket Publications τῆς
Ὀξφόρδης στὸ Λονδῖνο καὶ προλογήθηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Saul Levin.
Τὸ σύγγραμμα τοῦτο ἔχει ἀριθμὸ ISBN 072890013 καὶ ἀποτελεῖ μία πολυετῆ μελέτη καὶ ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα γραμμένη στὰ Ἀγγλικὰ καὶ καλύπτει
μία ἔκταση ἄνω τῶν ἑπτακοσίων πυκνογραφημένων σελίδων, μὲ μιὰ ἐκτενέστατη ἀνάπτυξη γλωσσικὰ ὁμολόγων ὁμάδων, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται στὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἑκατέρωθεν αὐτῶν οἱ ἴδιες ὁμόλογες λέξεις στὰ
Ἑβραϊκὰ καὶ Ἀραβικά.
Ἡ ἔκδοση τοῦ πολυσέλιδου τούτου βιβλίου καὶ ἡ ἄμεση ἐξαφάνισή του «ἀπὸ προσώπου γῆς» ἀποτελεῖ ἕνα παγκόσμιο παράξενο καὶ ἴσως τὸ μοναδικὸ ἐκδοτικὸ φαινόμενο στὸ δημοκρατικὸ Ἑνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται, ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκτύπωσή του ἀποσύρθηκε μυστηριωδῶς ἀπὸ τὴν κυκλοφορία καὶ τὸ ἅρπαξε ἕνα ἀόρατο
καὶ παντοδύναμο χέρι.
Ἀπὸ ἔρευνά μου φαίνεται, ὅτι ὑπάρχουν μόνο 4 ἢ 5 ἀντίγραφα σ’ ὅλο τὸν κόσμο,
σὲ δύο δημόσιες βιβλιοθῆκες τῶν ΗΠΑ, ἕνα ἀντίγραφο στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου καὶ ἴσως ἕνα μόνο ἐδῶ στὴν Αὐστραλία. Ἀποδεικνύεται, ὅτι
δὲν ὑπάρχει σὲ κανένα βιβλιοπωλεῖο, ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ κάποια παλαιοπωλεῖα, ποὺ
εἰδικεύονται σὲ σπάνια βιβλία. Ὁ κόσμος τὸ γνωρί ζει ἀπὸ τὸν τίτλο του καὶ τὸν
εἰδικὸ ἀριθμό του, ποὺ ἔχει ἀναφερθῆ διεθνῶς, ἀλλὰ δὲν ἔχει δημοσιευτῆ οὔτε μία
κριτικὴ ἀξιολόγησης ἢ ἀπόρριψης τῆς πρωτότυπης ἔρευνας, ποὺ ἀγγί ζει ἐπιστημονικὰ καὶ συλλογικὰ τὶς τέσσερις γλῶσσες: Ἑλληνικά, Ἑβραϊκά, Ἀραβικὰ καὶ φυσικὰ
Ἀγγλικά.
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Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ἔργου, ποὺ ἐξαφάνισε ὁ διεθνὴς ἐξουσιασμός, «Τὰ
Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά» τοῦ Ἑβραίου γλωσσολόγου Ἰωσὴφ Γιαχούντα (βλ. «∆», τ. 206, 214).

Ἐν ἔτει 2006, ποὺ ὅλα «γκουγκλί ζονται», καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον «οὐδὲν κρυπτὸν
ὑπὸ τὸν ἥλιον», ἡ ἔρευνα ἀποκαλύπτει ἐλάχιστα στοιχεῖα. Γιὰ τὸ λόγο τοῦτο ἡ σύντομη παρουσίασή του ἐδῶ ἀπὸ τὴ Μελβούρνη εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ σὲ ἔντυπο τῆς Μητρόπολης ἀπὸ συνεργάτη ἔ ξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Λέω ἴσως, γιατὶ πέρασε ἕνα τέταρτο
αἰῶνος καὶ γιὰ μία τέτοια ἀξιόλογη μελέτη γιὰ τὴ γλῶσσα μας δὲν ἔχω ἀκούσει οὔτε
ἔχω δεῖ γραμμένη στὰ Ἑλληνικὰ μελέτη ἐκτὸς ἀπὸ μία μνεία στὸν «∆αυλό», τεύχη 206
καὶ 214 τοῦ ἔτους 1999. Βεβαιωθεῖτε γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς μὲ μία γκουγκλικὴ
περιήγηση. Στὰ Ἀγγλικὰ δὲν ὑπάρχει τίποτε! Τὸ φαινόμενο δὲν ἐξηγεῖται ὡς ὁμαλό.
Γιατί ἆραγε; Τί συμβαίνει;
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Προλογικὰ
προλόγιση τοῦ καθηγητῆ S. Levin εἶναι μᾶλλον σύντομη καὶ γραμμένη χωρὶς ἐνθουσιασμὸ γιὰ μία τόσο ριζοσπαστικὴ θεωρία. Ὁ ἴδιος τὸ
ὁμολογεῖ, ὅτι τὸ ἔκανε, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἐγκαρδιότητα ποὺ τοῦ
ἔδειξε ὁ συγγραφέας Ἰωσὴφ Γιαχούντα (Joseph Yahunda), ὅταν κυκλοφόρησε κάποιο βιβλίο του ὁ Levin. Τελειώνει ὅμως μὲ τὴν παρατήρηση
ὅτι: «Your book will be here for a long time, after both of us are in our graves» (Τὸ βιβλίο
σου θὰ εἶναι ἐδῶ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, μετὰ ποὺ καὶ οἱ δυό μας θὰ εἴμαστε
στοὺς τάφους μας).

Ὁ συγγραφέας Ἰ. Γιαχούντα προλογί ζοντας τὸ πόνημά του ἀναφέρει, πὼς ἡ ἐργασία αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ γίνει ἀπὸ τοὐλάχιστον τρεῖς εἰδικευμένους μελετητὲς
στὶς τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, Ἑβραϊκά, Ἀραβικὰ καὶ νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως, πῶς ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γέννησε θαυμάσια τὶς ἄλλες δύο. Τὴν ἐργασία τὴν ἀνέλαβε ὁ ἴδιος μονάχος του καὶ χωρὶς καμμία βοήθεια διεκπεραίωσε τὸν
ἆθλο τοῦτο, χωρὶς νὰ βρῇ οὔτε ἕναν Ἕλληνα νὰ συνεργαστῇ μαζί του.
Ὁ Ἰ. Γιαχούντα ἀποδεικνύει μὲ χιλιάδες παραδείγματα ὁμόλογων λέξεων τὴν ταυτότητα τῆς Ἑβραϊκῆς Γλώσσας μὲ τὴν Ἑλληνική. Τὸ βιβλίο, γραμμένο στὰ Ἀγγλικὰ
καὶ χωρὶς τὴ γνώση τῆς Ἑβραϊκῆς οὔτε τῆς Ἀραβικῆς Γλώσσας, γίνεται κατανοητό,
καὶ τὰ συμπεράσματα μόνο στὴν Ἀγγλικὴ εἶναι εὐλογοφανῆ καὶ κατανοητά. Ὁ ἀναγνώστης ἀβίαστα φτάνει στὸ τελικὸ συμπέρασμα γιὰ τὴ μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.
Ὁ Γιαχούντα ὁμολογεῖ, ὅτι μελετοῦσε ἀπὸ πολὺ νέος τὴν Βίβλο καὶ τὴν ἑβραϊκὴ μετάφραση τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Ἀπὸ μικρὸς ἀνέπτυξε μίαν ἐχθρότητα πρὸς τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Ρωμαίους. Μὲ τὴν ἐνηλικίωσή του ὅμως τὰ αἰσθήματα αὐτὰ ἄλλαξαν.
∆ιαπιστώνει, ὅτι οἱ διαφορὲς τῶν ἀνθρώπων εἶναι καὶ ἐμφύλιες. Φτάνει στὸ ἱστορικὸ
συμπέρασμα, ὅτι ἡ πολιορκία καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Τροίας ἦταν ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ Ἑλλήνων. Στὰ 30 του χρόνια πείθεται, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρὰ ἑλληνικῆς καταγωγῆς.
Στὴν ἡλικία αὐτὴ τῶν 30 ἐτῶν ἐνδιαφέρθηκε νὰ σπουδάσῃ Βιολογία. Στὴ μελέτη
τῆς Βιολογίας συνάντησε πολλὲς ἑλληνικὲς λέξεις. Ρωτήστε ἕνα μαθητὴ καὶ ἐδῶ στὴ
Μελβούρνη, ποὺ σπουδάζει Βιολογία –Biology στὸ VCE Year 11 καὶ Year 12: θὰ σᾶς
κάνῃ τὴν ἴδια παρατήρηση: Πάρα πολλὲς λέξεις εἶναι ἑλληνικές, γιατὶ μόνο μ’ αὐτὲς
ὑπάρχει Ἐπιστήμη.
Στὴν περίπτωση τοῦ Γιαχούντα, ἐπειδὴ γνώριζε πολὺ καλὰ τὴν Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα
καὶ ὅταν εἶδε, ὅτι στὴν Βιολογία ἡ Ἑβραϊκὴ χρησιμοποιεῖ τὶς ἴδιες λέξεις, ποὺ ἀκούγονται ἑβραϊκές, ἔφτασε τὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Ἕλληνες τὶς δανείστηκαν ἀπὸ τοὺς
Ἑβραίους. Ἔφτασε μάλιστα στὴν πράξη νὰ κάνῃ ἕναν κατάλογο μὲ αὐτὲς τὶς λέξεις,
γιὰ νὰ ἀποδεί ξῃ μὲ ἁπτὰ παραδείγματα, πὼς ἡ Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα ἐπηρέασε πολλαπλᾶ τὴν Ἑλληνική. Ἀγνοοῦσε τελείως, ποῦ θὰ τὸν ὡδηγοῦσε ἡ θεωρία καὶ ἡ ἔρευνά
του αὐτή.
Γιὰ περαιτέρω ἐμβάθυνση ἔμαθε τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο τὸ 1933 καὶ στρώθηκε
στὴ δουλειά, γιὰ νὰ βρῇ τοὺς κρίκους τῆς ἕνωσης τῆς Ἑβραϊκῆς μὲ τὴν Ἑλληνική.
Ἔτσι ἦλθε σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἄρχισε νὰ μελετᾷ ἐπισταμέ21112
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«Κατὰ συνέπεια αἰσθάνομαι, ὅτι δικαιοῦμαι νὰ βεβαιώσω, ὅτι ὄχι μόνο τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι
Ἑλληνικά, ἀλλὰ ἐπίσης ὅτι εἶναι τόσο Ἑλληνικὰ ὅσο ὁ Ὅμηρος» (Ἰωσὴφ Γιαχούντα, «Τὰ
Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά», Πρόλογος).

νως τὴ μετάφραση τῆς Βίβλου τῶν Ἑβδομήκοντα. Τότε κάνει καὶ τὴν ἐπαφή του μὲ
τὸν Ὅμηρο (Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια) ἀπὸ τὸ πρωτότυπο.
Ὁ κατάλογός του τῶν ὁμοίων προφορικὰ λέξεων Ἑβραϊκῆς καὶ Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔφτασε τὶς 600 (ἑξακόσιες) καὶ περιελάμβανε λέξεις γιὰ κάθε φάση τῆς ζωῆς.
Εἶναι ἐδῶ ποὺ ὁ Γιαχούντα ἔκανε στροφὴ 180˚ καὶ συνεπέρανε, πὼς οἱ Ἑβραῖοι δανείστηκαν τὶς λέξεις αὐτὲς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ ἔρευνά του τὸν ἔκανε νὰ πειστῇ,
ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ δανεισμὸ ἀλλὰ γιὰ μία γενετικὴ σχέση. Τὸ κλειδί, γιὰ νὰ δῇ
καὶ νὰ μελετήσῃ διεξοδικὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἦταν ἡ Γραμματική της.
Μετὰ τὴ μελέτη της καὶ ταξινομῶντας καὶ ἀναλύοντας τὶς ἑλληνικὲς καὶ «ἑβραϊκές»
ὁμόλογες λέξεις φτάνει σὲ πολλὰ χρήσιμα συμπεράσματα τῆς μεταμόρφωσης τῶν
ἑλληνικῶν λέξεων σὲ ἑβραϊκές. Οἱ καταλήξεις τῶν ἑλληνικῶν λέξεων γίνονται προθέματα στὶς ἑβραϊκές. Μερικὰ ἑλληνικὰ γράμματα ἐναλλάσσονται διαλεκτικά: π.χ. τὸ κ
μὲ τὸ τ, τὸ ο μὲ τὸ α, τὸ σ μὲ τὸ δ. Μὲ τέτοιες ἀλλαγὲς ἐπιβεβαιωνόταν ἡ ἀκρίβεια τῶν
ὁμολόγων λέξεων, καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιβεβαίωση γινόταν μὲ τὴν ἴδια σημασία τῶν λέξεων
στὶς δύο γλῶσσες.
Ὁμόλογες λέξεις καὶ δια πιστώσεις
Γιαχούντα διαπίστωσε τὶς ἴδιες σημασίες ὄχι μόνο στὰ Ἑβραϊκὰ ἀλλὰ
καὶ στὰ Ἀραβικά. Μὲ τὴ θεωρία του αὐτὴ ἔφτασε, ὅπως λέει, «νὰ διορθώσῃ τὴ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα μὲ τοὺς Ἑβδομήκοντα καὶ τὴν
Βίβλο μὲ τὴν Βίβλο». Μὲ τὴ μελέτη καὶ μὲ τὴν ἔρευνά του διαπιστώνει,
πὼς ἕνα σύνθετο ρῆμα καὶ γενικὰ ὅλες οἱ ὁμόλογες στὰ Ἑβραϊκὰ λέξεις
ἔχουν πάμπολλες γραμματικὲς ὁμοιότητες, καὶ ἀκόμη οἱ αἰνιγματικὲς ἑβραϊκὲς λέξεις
γίνονται πλέον κατανοητές.
Ὁ συγγραφέας ὑποστηρί ζει ὅλα τὰ εὑρήματά του μὲ πάμπολλες παραπομπὲς σ’
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ὅλα τὰ βιβλία τῆς Βίβλου, καὶ οἱ παρατηρήσεις του πείθουν ἄμεσα τὸν ἀναγνώστη.
Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ἕνα μόνο παράδειγμα ὁμόλογων λέξεων στὰ Ἑλληνικά,
Ἑβραϊκὰ ἀλλὰ καὶ στὶς περισσότερες περιπτώσεις καὶ στὰ Ἀραβικά. Στὸ βιβλίο
ἀναφέρονται χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Ἀναφέρεται πρῶτα ἡ ἑβραϊκὴ λέξη, ἀκολουθεῖ ἡ μήτρα τῆς ἑλληνικῆς, μεταφράζεται μετὰ στὰ Ἀγγλικά, δίνεται ἡ παραπομπὴ
καὶ τὶς περισσότερες φορὲς πολλὲς παραπομπὲς στὰ βιβλία καὶ στίχους τῆς Βίβλου,
καὶ ἀκολουθοῦν καὶ ἀραβικὲς παρατηρήσεις. Ὁμολογῶ πὼς ἡ ἔρευνα εἶναι ἄκρως
ἐξονυχιστικὴ καὶ πλήρως κατατοπιστική. Οἱ βασικοὶ καὶ οἱ ἐπιμέρους κανόνες τῆς
ἐτυμολογίας τηροῦνται πιστὰ καὶ στὸ ἔπακρον.
Γιὰ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ τὶς σελίδες 343 καὶ 344 δίνω ἕνα μόνο παράδειγμα:
ἑβραϊκὴ μορφὴ + πίμπλημι = fill/πληρόω, πλημυρέω (μ’ ἕνα μ) = overflow, πλήρης,
πληθύω, πλήθω, ἐμπίμπλημι, ἐπιπίμπλημι, ἐκπίμπλημι, καταπίμπλημι, ἐκπληρόω,
συμπληθύω, πλέως, πλησμονή, = abundance, πληθώρα, πλήρωμα, πλήρωσις, πλήμη,
πλήσμη καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὅλα δίνονται μὲ κατάλληλες παραπομπὲς καὶ ἐπεξηγήσεις, ποὺ ἀναλύουν τὴν Βίβλο μ’ ἕνα «φρέσκο» μάτι ἄκρας σημασιολογικῆς κατανόησης, καὶ τὰ αἰνίγματα πλέον λύνονται μὲ τὰ Ἑλληνικά.
Ὁ συγγραφέας εἶναι πεπεισμένος ἀπὸ τὴν ἔρευνά του, ὅτι οἱ ὁμόλογες λέξεις στὶς
δύο γλῶσσες εἶναι πάμπολλες, καὶ ὑπολογί ζει ὅτι στὸ βιβλικὸ λεξιλόγιο 90% τῶν
ἑβραϊκῶν λέξεων προέρχονται ἀπὸ ἑλληνικὲς ρί ζες. Συνεχί ζει καὶ ἀποδεικνύει τὸ τί
πρεσβεύει μὲ τὶς ὁλοφάνερες ἴδιας σημασίας λέξεις, ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ στὶς
δύο γλῶσσες μέχρι σήμερα.
Ἐπίσης τονί ζει, ὅτι τὸ βιβλίο του μπορεῖ νὰ φανῇ χρήσιμο καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν
γνωρί ζουν Ἑλληνικά, Ἑβραϊκὰ ἢ Ἀραβικά, γιατὶ τὸν ἐνδιαφέρουν μόνο οἱ φωνητικὲς μορφολογικὲς καὶ σημασιολογικὲς ὁμοιότητες. Οἱ ὁμόλογες αὐτὲς λέξεις βρίσκονται σ’ ὅλα τὰ κείμενα καὶ καταλήγει: «what I want to prove is an unsuspected and
forgotten branch of Greek litterature: the Hebrew Bible» («Τὸ τί θέλω νὰ ἀποδεί ξω
εἶναι ἕναν δυσδιάκριτο καὶ ξεχασμένο κλάδο τῆς Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας: τὴν Ἑβραϊκὴ Βίβλο, σελ. XXXII).
Ἤθελα νὰ παρατηρήσω ἐδῶ, ὅτι μιλᾶμε γιὰ πρωτάκουστες καὶ ρηξικέλευθες ἰδέες,
ποὺ ἡ ἐπίπλευσή τους στὸ γνωστικὸ πεδίο μᾶς ξεσκεπάζει ἕνα παρελθοντικὸ μεγαλεῖο, τὸ ὁποῖο εἰσδύει ἀκόμη βαθύτερα ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸ ἀπώτερο ἑλληνικὸ στερέωμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
Μερικὰ σύντομα καὶ ἐνδιαφέροντα
συγγραφέας σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ πονήματός του τονί ζει συνεχῶς ὅτι τὰ
Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά –«as Greek as Homer» («τόσο Ἑλληνικὰ ὅσο
ὁ Ὅμηρος»· σελ. XXIX). Ἐπίσης παρακάτω (σελ. XXXI): «you must be
prepared for surprises; this book is full of them». (Πρέπει νὰ εἶστε ἕτοιμοι
γιὰ ἐκπλήξεις, τὸ βιβλίο τοῦτο εἶναι γεμᾶτο ἀπὸ αὐτές.)
Ἐπιγραμματικὰ θὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ αὐτές:
• Τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι ταυτόσημα μὲ τὰ Ἑλληνικὰ (σελ. 6).
• Οἱ Ἑβραῖοι ὀνομάζονται ἔτσι ἀπὸ τὸν Eber, τοῦ ὁποίου οἱ ἀπόγονοι κατοίκησαν
στὴ Συρία, Μεσοποταμία, Ἀνατολικὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴν Ἀραβικὴ Χερσόνησο
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Οἱ ὁμοιότητες τῶν ἑβραϊκῶν κυρίων ὀνομάτων μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἑλληνικὰ
(ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι Ἑλληνικά»).
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(σελ. 4).
• Οἱ Ἑβραῖοι ἀναφέρονται γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Γένεση 14.13 (σελ. 2).
• Ἰουδαῖος ἢ Ἑβραῖος εἶναι ἐναλλασσσόμενοι ὅροι (σελ. 3).
• Τὸ Ἰρὰκ ὠνομάστηκε ἔτσι ἀπὸ τὸ Ἄργος (σελ. 8).
• Ἡ Ἀραβία ὠνομάστηκε ἔτσι ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη ἐρημία (σελ. 6).
• Ὅταν ἡ ἑλληνικὴ συγγένεια μὲ τοὺς Φοίνικες ξεχάστηκε, ὁ Ἡρόδοτος (5.58) νόμισε ὅτι οἱ Ἕλληνες δανείστηκαν τὸ ἀλφάβητο ἀπὸ αὐτούς, ἐνῷ καὶ αὐτοὶ (οἱ
Φοίνικες) ἦταν Ἕλληνες.
• Οἱ εἵ λωτες τῆς Σπάρτης ἦταν Ἰσραηλίτες.
• Οἱ Ἑβραῖοι λάτρευαν τοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ κρατοῦσαν τὶς συνήθειές τους:
Abraham worshipped Zeus (Ὁ Ἀβραὰμ λάτρευε τὸν ∆ία, σελ. 670).
• Ἀπὸ τὸ ρῆμα χράω = direct by oracle καὶ τὸ ἐπίθετο ἱερὸν ἔδωσαν τὸ «χρῆ μα ἱερόν» = προφορά: κορὰν = the oracle of god (σελ. 668). Ἔτσι ἑλληνογεννήθηκε τὸ
κοράνιο.
Ἡ λέξη Φαραὼ ἔγινε μὲ ἑλληνικὰ σημασιολογικὰ ὑλικά: ἐπὶ +ὁράω (μὲ δασεῖα) =ἐφοράω =ἔφορος = τονίστηκε ὡς φέορος (τὸ πρῶτο ε ὡς ἄφωνο ἀποβλήθηκε) καθὼς
καὶ ἡ κατάληξη ς =φάροο –φαραὼ (σ. 346).
Ὁ συγγραφέας τονί ζει ἐπανειλημμένως, ὅτι μὲ τὴ γνώση τῆς Ἑβραϊκῆς καὶ Ἀραβικῆς Γλώσσας ἡ κατανόηση τῆς Ἑλληνικῆς εἶναι βαθύτερη. Θὰ σταματήσω ἐδῶ, γιατί,
ὅπως τὸ εἶπε ἀνωτέρω ὁ Γιαχούντα, κάθε σελίδα του εἶναι ὄντως μιὰ ἔκπληξη.
Καὶ τὸ ἑλληνικὸ θε μέλιο
έλος ἀξί ζει τὸν κόπο νὰ δοῦμε μία μόνο παράγραφο, πῶς προλογί ζουν
τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἐργασία τοῦ Ἰ. Γιαχούντα οἱ ἐκδότες τοῦ ριζοσπαστικοῦ αὐτοῦ βιβλίου: «It emerges from his vast and meticulous philological
research: that the holders were of Hellenic descent and that the Arabs were
of Hittite (Skythian) origin; that they were both intimately related to the
Greeks by religion and custom; that the traditional segregation of the Indo-European
from the so-called Semitic languages is baseless.»
[∆ηλαδή: «Ἀπὸ τὴν τεράστια καὶ σχολαστικὴ φιλολογικὴ ἔρευνά του ἀποδεικνύεται: ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι οἱ Ἄραβες ἦταν χεττιτικῆς
(σκυθικῆς) προέλευσης, ὅτι καὶ οἱ δύο συγγένευαν στενὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες στὴ θρησκεία καὶ τὶς συνήθειες, ὅτι ὁ παραδοσιακὸς διαχωρισμὸς τῶν Ἰνδο-Εὐρωπαίων
ἀπὸ τὶς λεγόμενες Ση μιτικὲς γλῶσσες εἶναι ἀβάσιμος.»]

Ἐὰν συμφωνήσουμε μὲ τὸν Γιαχούντα, θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε ὅλη τὴν
Παγκόσμια Ἱστορία ἀπὸ κοινωνική, πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ πλευρά. Τότε θὰ
ὑπάρχῃ ∆υτικὸς Πολιτισμὸς μὲ ἀμερικανικὴ ἡγεμονία; Πῶς θὰ θάψουμε τὴν ἰνδοευρωπαϊκή –καὶ γιὰ ἄλλους ἰνδογερμανικὴ ὁμογλωσσία; Πάμπολλα εἶναι τὰ ἐρωτηματικὰ ἐδῶ. Ἐν κατακλεῖδι ἡ θεώρηση τῆς ζωῆς θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ ἑλληνικὸ ὅραμα
μὲ βάση τὴν ἐλεύθερη σκέψη καὶ χωρὶς δόγματα.
Μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτὸ σήμερα; Εἶναι ὅμως ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, ἐὰν θέλουμε νὰ ἔχῃ μέλλον. Γιατὶ ἀλλιῶς «δὲν ὑπάρχει ὁδός», ὅπως λέει ὁ
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ποιητής. Νά, γιατὶ τὸ βιβλίο τοῦτο ἐξαφανίστηκε, μόλις γεννήθηκε.
Μερικὲς παρατηρήσεις
θεωρία τοῦ βιβλίου τούτου εἶναι τοὐλάχιστον πρωτάκουστη γιὰ ὅλους
μας. Ὡς σημερινοὶ Ἕλληνες καὶ συνεχιστὲς τῆς ἴδια πανάρχαιης φυλῆς,
ποὺ κρατάει ζωντανὴ τὴν ἴδια γλῶσσα περὶ τῆς ὁποίας γίνεται ἐδῶ λόγος, θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀφήσουμε στὴν ἄβυσσο ποὺ τὸ ρί ξανε οἱ σημερινοὶ
ἐξουσιαστές; Ἡ θεωρία του ἀλλάζει ἐκ θεμελίων τὴν Ἱστορία μας, πού,
ὡς γνωστόν, πάντοτε γράφουν ὅπως θέλουν οἱ νικητές/ἐξουσιαστές.

Ὁ Ἰ. Γιαχούντα ἀπέδειξε, ὅτι οἱ ρί ζες τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας πᾶνε πολὺ βαθιὰ
καὶ εἶναι ὅλες ζωντανές. Στὸ ἴδιο γλωσσικὸ δέντρο, ποὺ ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἴμαστε τὰ χλωρὰ κλαδιά, τὰ πράσινα φύλλα καὶ ὁ καρπός, δὲν πρέπει νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ αὐτὲς τὶς ρί ζες, ποὺ κρατοῦν τὸ δέντρο αὐτὸ ζωντανό; Ἀπὸ τὸ ἴδιο
δέντρο μὲ τὶς γόνιμες καταβολάδες ἔχει βγῆ καὶ ὁ σημερινός μας πολιτισμός, τοῦ
ὁποίου ἡ σπονδυλικὴ στήλη εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, γιατὶ χωρὶς γόνιμη γλῶσσα
δὲν ὑπάρχει πολιτισμός.
Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε; Ἂς τὸ συζητήσουμε βαθυστόχαστα τὸ θέμα. ∆ὲν ἔχει
κανεὶς μονοπώλιο στὶς ἰδέες, ὅπου ὑπάρχει ἐλευθερία, τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε. Γράψτε τὶς γνῶμες σας. Ἀρνητικὲς ἢ θετικές,
δὲν πειράζει. Ὁ κόσμος μας ὅλος εἶναι σὺν καὶ πλήν. Ἡ ἀλήθεια βγαίνει πάντοτε νικήτρια. Τὸ μοναδικὸ βιβλίο «Hebrew is Greek», ποὺ ὑπάρχει στὴν Αὐστραλία –ἐδῶ στὴ
Μελβούρνη– ἴσως μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ. Πῶς ὅμως; Ἡ φωτιὰ ἀνάβει μόνο μὲ μιὰ σπίθα.
Ὁ λόγος σ’ ὅλους σας, μὲ ὅλη τὴ σοβαρότητα ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει τὸ θέμα.
***
ροκειμένου νὰ ἐπιβεβαιώσω τὴ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεών μου, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τὰ τελικὰ καὶ συνοπτικὰ συμπεράσματα τοῦ συγγραφέα Ἰ. Γιαχούντα, τὰ ὁποῖα πρέπει πάντα νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας σὲ κάθε ἐνέργειά μας: «Actually, the whole complex is consistent
and only consistent with two propositions, that is: that biblical Hebrew is
Greek, and that the Hebrews were Asiatic Greeks. In fact, the outcome of my laborious,
extensive and elaborate research may be summed up in a brief sentence: Hebrew is Greek
with a mask on.» [∆ηλαδή: «Στὴν πραγματικότητα ὅλο τὸ σύμπλεγμα εἶναι συνεπὲς
καὶ μόνο συνεπὲς μὲ δύο εἰσηγήσεις· αὐτὲς εἶναι: ὅτι ἡ Ἑβραϊκὴ βιβλικὴ Γλῶσσα εἶναι
Ἑλληνικὴ καὶ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἦταν Ἀσιᾶτες Ἕλληνες. Οὐσιαστικὰ τὸ πόρισμα τῆς
ἐπίπονης, ἐκτενοῦς καὶ ἐπιμελῶς ἐπεξεργασμένης ἔρευνας μπορεῖ νὰ συνοψιστῇ σὲ
μία σύντομη πρόταση: Τὰ Ἑβραϊκὰ εἶναι μεταμφιεσμένα Ἑλληνικά.»]

Θωμᾶς Ἠλιόπουλος
∆ιευθυντὴς Κολλεγίου «Παιδεία»
Μελβούρνη, Αὐστραλία

Γιὰ τὴν πανάρχαια ἐξάπλωση Κρητῶν στὰ παράλια τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου,
βλ. «∆αυλό», τ. 83, 99, 113, 151, 170, 172, 253, 254 κ.ἄ.
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