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ε τὰ ἀ πὸ ἀ να ζή τη ση πολ λῶν ἐ τῶν πε ρι ῆλ θε στὰ χέ ρια μου 

ἕ να ἀν τί γρα φο τοῦ ρι ζο σπα στι κοῦ καὶ στὴν ὑ περ θε τι κὴ 

κυ ρι ο λε ξί α σπά νιου βι βλί ου τοῦ Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα μὲ τὸν 

ἀ νω τέ ρω τίτ λο, «Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά». Τὸ βι βλί ο 

ἐκ δό θη κε τὸ 1982 ἀ πὸ τὶς ἐκ δό σεις Becket Publications τῆς 

Ὀξ φόρ δης στὸ Λον δῖ νο καὶ προ λο γή θη κε ἀ πὸ τὸν κα θη γη τὴ Saul Levin. 

Τὸ σύγ γραμ μα τοῦ το ἔ χει ἀ ριθ μὸ ISBN 072890013 καὶ ἀ πο τε λεῖ μί α πο λυ-

ε τῆ με λέ τη καὶ ἐ ξο νυ χι στι κὴ ἔ ρευ να γραμ μέ νη στὰ Ἀγ γλι κὰ καὶ κα λύ πτει 

μί α ἔ κτα ση ἄ νω τῶν ἑ πτα κο σί ων πυ κνο γρα φη μέ νων σε λί δων, μὲ μιὰ ἐ κτε-

νέ στα τη ἀ νά πτυ ξη γλωσ σι κὰ ὁ μο λό γων ὁ μά δων, οἱ ὁ ποῖ ες πα ρου σι ά ζον-

ται στὰ Ἑλ λη νι κὰ καὶ ἑ κα τέ ρω θεν αὐ τῶν οἱ ἴ δι ες ὁ μό λο γες λέ ξεις στὰ 

Ἑ βρα ϊ κὰ καὶ Ἀ ρα βι κά.

Ἡ ἔκ δο ση τοῦ πο λυ σέ λι δου τού του βι βλί ου καὶ ἡ ἄ με ση ἐ ξα φά νι σή του «ἀ πὸ προ-
σώ που γῆς» ἀ πο τε λεῖ ἕ να παγ κό σμιο πα ρά ξε νο καὶ ἴ σως τὸ μο να δι κὸ ἐκ δο τι κὸ φαι-
νό με νο στὸ δη μο κρα τι κὸ Ἑ νω μέ νο Βα σί λει ο. Φαί νε ται, ὅ τι ἀ μέ σως με τὰ τὴν ἐ κτύ πω-
σή του ἀ πο σύρ θη κε μυ στη ρι ω δῶς ἀ πὸ τὴν κυ κλο φο ρί α καὶ τὸ ἅρ πα ξε ἕ να ἀ ό ρα το 
καὶ παν το δύ να μο χέ ρι.

Ἀ πὸ ἔ ρευ νά μου φαί νε ται, ὅ τι ὑ πάρ χουν μό νο 4 ἢ 5 ἀν τί γρα φα σ’ ὅ λο τὸν κό σμο, 
σὲ δύο δη μό σι ες βι βλι ο θῆ κες τῶν ΗΠΑ, ἕ να ἀν τί γρα φο στὴν βι βλι ο θή κη τοῦ Ἀ με ρι-
κα νι κοῦ Κογ κρέσ σου καὶ ἴ σως ἕ να μό νο ἐ δῶ στὴν Αὐ στρα λί α. Ἀ πο δει κνύ ε ται, ὅ τι 
δὲν ὑ πάρ χει σὲ κα νέ να βι βλι ο πω λεῖ ο, ἀλ λὰ οὔ τε καὶ σὲ κά ποι α πα λαι ο πω λεῖ α, ποὺ 
εἰ δι κεύ ον ται σὲ σπά νια βι βλί α. Ὁ κό σμος τὸ γνω ρί ζει ἀ πὸ τὸν τίτ λο του καὶ τὸν 
εἰ δι κὸ ἀ ριθ μό του, ποὺ ἔ χει ἀ να φερ θῆ δι ε θνῶς, ἀλ λὰ δὲν ἔ χει δη μο σι ευ τῆ οὔ τε μί α 
κρι τι κὴ ἀ ξι ο λό γη σης ἢ ἀ πόρ ρι ψης τῆς πρω τό τυ πης ἔ ρευ νας, ποὺ ἀγ γί ζει ἐ πι στη μο νι-
κὰ καὶ συλ λο γι κὰ τὶς τέσ σε ρις γλῶσ σες: Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κά, Ἀ ρα βι κὰ καὶ φυ σι κὰ 
Ἀγ γλι κά.

ΕΛΛΗΝΙΚ
Η Γ

ΛΩΣΣΑ:

Ο Μ
ΕΓΑ

Σ Α
ΓΝ

ΩΣΤΟΣ

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩΜ
Α

ΕΛΛΗΝΙΚ
Η Γ

ΛΩΣΣΑ:

Ο Μ
ΕΓΑ

Σ Α
ΓΝ

ΩΣΤΟΣ

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩΜ
Α

ÔÁ ÅÂÑÁÚÊÁ
(ÊÁÉ ÁÑÁÂÉÊÁ)

ÅÉÍÁÉ ÅËËÇÍÉÊÁ
Τὸ ἀ πα γο ρευ μέ νο βι βλί ο τοῦ Ἑ βραί ου Ἰ. Γι α χούν τα
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Τὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ ἔρ γου, ποὺ ἐ ξα φά νι σε ὁ δι ε θνὴς ἐ ξου σια σμός, «Τὰ 
Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά» τοῦ Ἑ βραί ου γλωσ σο λό γου Ἰ ω σὴφ Γι α χούν-

τα (βλ. «∆», τ. 206, 214).

Ἐν ἔ τει 2006, ποὺ ὅ λα «γκουγ κλί ζον ται», καὶ δὲν ὑ πάρ χει πλέ ον «οὐ δὲν κρυπτὸν  
ὑ πὸ τὸν ἥ λιον», ἡ ἔ ρευ να ἀ πο κα λύ πτει ἐ λά χι στα στοι χεῖ α. Γιὰ τὸ λό γο τοῦ το ἡ σύν το-
μη πα ρου σί α σή του ἐ δῶ ἀ πὸ τὴ Μελ βούρ νη εἶ ναι ἴ σως ἡ μο να δι κὴ σὲ ἔν τυ πο τῆς Μη-
τρό πο λης ἀ πὸ συ νερ γά τη ἔ ξω ἀ πὸ τὴν Ἑλ λά δα. Λέ ω ἴ σως, για τὶ πέ ρα σε ἕ να τέ ταρ το 
αἰ ῶ νος καὶ γιὰ μί α τέ τοι α ἀ ξι ό λο γη με λέ τη γιὰ τὴ γλῶσ σα μας δὲν ἔ χω ἀ κού σει οὔ τε 
ἔ χω δεῖ γραμ μέ νη στὰ Ἑλ λη νι κὰ με λέ τη ἐ κτὸς ἀ πὸ μί α μνεί α στὸν «∆αυ λό», τεύ χη 206 
καὶ 214 τοῦ ἔ τους 1999. Βε βαι ω θεῖ τε γιὰ τοῦ λό γου τὸ ἀ σφα λὲς μὲ μί α γκουγ κλι κὴ 
πε ρι ή γη ση. Στὰ Ἀγ γλι κὰ δὲν ὑ πάρ χει τί πο τε! Τὸ φαι νό με νο δὲν ἐ ξη γεῖ ται ὡς ὁ μα λό. 
Για τί ἆ ρα γε; Τί συμ βαί νει;
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Προλογικὰ
προ λό γι ση τοῦ κα θη γη τῆ S. Levin εἶ ναι μᾶλ λον σύν το μη καὶ γραμ μέ-
νη χω ρὶς ἐν θου σια σμὸ γιὰ μί α τό σο ρι ζο σπα στι κὴ θε ω ρί α. Ὁ ἴ διος τὸ 
ὁ μο λο γεῖ, ὅ τι τὸ ἔ κα νε, γιὰ νὰ ἱ κα νο ποι ή σῃ τὴν ἐγ καρ δι ό τη τα ποὺ τοῦ 
ἔ δει ξε ὁ συγ γρα φέ ας Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα (Joseph Yahunda), ὅ ταν κυ κλο-
φό ρη σε κά ποι ο βι βλί ο του ὁ Levin. Τε λει ώ νει ὅμως μὲ τὴν πα ρα τή ρη ση 

ὅ τι: «Your book will be here for a long time, after both of us are in our graves» (Τὸ βι βλί ο 
σου θὰ εἶ ναι ἐ δῶ γιὰ με γά λο χρο νι κὸ δι ά στη μα, με τὰ ποὺ καὶ οἱ δυό μας θὰ εἴ μα στε 
στοὺς τά φους μας).

Ὁ συγ γρα φέ ας Ἰ. Γι α χούν τα προ λο γί ζον τας τὸ πό νη μά του ἀ να φέ ρει, πὼς ἡ ἐρ-
γα σί α αὐ τὴ θὰ ἔ πρε πε νὰ ἔ χῃ γί νει ἀ πὸ τοὐ λά χι στον τρεῖς εἰ δι κευ μέ νους με λε τη τὲς 
στὶς τρεῖς γλῶσσες: Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κά, Ἀ ρα βι κὰ καὶ νὰ με λε τή σουν ἐ πι στα μέ-
νως, πῶς ἡ ἀρ χαί α Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα γέν νη σε θαυ μά σια τὶς ἄλ λες δύο. Τὴν ἐρ γα-
σί α τὴν ἀ νέ λα βε ὁ ἴ διος μο νά χος του καὶ χω ρὶς καμ μί α βο ή θεια δι εκ πε ραί ω σε τὸν 
ἆ θλο τοῦ το, χωρὶς νὰ βρῇ οὔ τε ἕ ναν Ἕλ λη να νὰ συ νερ γα στῇ μα ζί του.

Ὁ Ἰ. Γι α χούν τα ἀ πο δει κνύ ει μὲ χι λιά δες πα ρα δείγ μα τα ὁ μό λο γων λέ ξε ων τὴν ταυ-
τό τη τα τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς Γλώσ σας μὲ τὴν Ἑλ λη νι κή. Τὸ βι βλί ο, γραμ μέ νο στὰ Ἀγ γλι κὰ 
καὶ χω ρὶς τὴ γνώση τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς οὔτε τῆς Ἀ ρα βι κῆς Γλώσσας, γί νε ται κα τα νο η τό, 
καὶ τὰ συμ πε ρά σμα τα μό νο στὴν Ἀγ γλι κὴ εἶ ναι εὐ λο γο φα νῆ καὶ κα τα νο η τά. Ὁ ἀ να-
γνώ στης ἀ βί α στα φτά νει στὸ τε λι κὸ συμ πέ ρα σμα γιὰ τὴ μο να δι κό τη τα τῆς Ἑλ λη νι-
κῆς Γλώσ σας.

Ὁ Γι α χούν τα ὁ μο λο γεῖ, ὅ τι με λε τοῦ σε ἀ πὸ πο λὺ νέ ος τὴν Βί βλο καὶ τὴν ἑ βρα ϊ κὴ με-
τά φρα ση τῆς Και νῆς ∆ι α θή κης. Ἀ πὸ μι κρὸς ἀ νέ πτυ ξε μί αν ἐ χθρό τη τα πρὸς τοὺς Ἕλ-
λη νες καὶ τοὺς Ρω μαί ους. Μὲ τὴν ἐ νη λι κίωσή του ὅ μως τὰ αἰ σθή μα τα αὐ τὰ ἄλ λα ξαν. 
∆ι α πι στώ νει, ὅ τι οἱ δι α φο ρὲς τῶν ἀν θρώ πων εἶ ναι καὶ ἐμ φύ λι ες. Φτά νει στὸ ἱ στο ρι κὸ 
συμ πέ ρα σμα, ὅ τι ἡ πο λι ορ κί α καὶ ἡ κα τα στρο φὴ τῆς Τροί ας ἦ ταν ἕ νας ἐμ φύ λιος πό-
λε μος με τα ξὺ Ἑλ λή νων. Στὰ 30 του χρό νια πεί θε ται, ὅ τι οἱ Ἰ ου δαῖ οι δὲν εἶ ναι τί πο τε 
ἄλ λο πα ρὰ ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς.

Στὴν ἡ λι κί α αὐ τὴ τῶν 30 ἐτῶν ἐν δι α φέρ θη κε νὰ σπου δά σῃ Βι ο λο γί α. Στὴ με λέ τη 
τῆς Βι ο λο γί ας συ νάν τη σε πολ λὲς ἑλ λη νι κὲς λέ ξεις. Ρω τή στε ἕ να μα θη τὴ καὶ ἐδῶ στὴ 
Μελ βούρ νη, ποὺ σπου δά ζει Βι ο λο γί α –Biology στὸ VCE Year 11 καὶ Year 12: θὰ σᾶς 
κά νῃ τὴν ἴ δια πα ρα τή ρη ση: Πά ρα πολ λὲς λέ ξεις εἶ ναι ἑλ λη νι κές, για τὶ μό νο μ’ αὐ τὲς 
ὑ πάρ χει Ἐ πι στή μη.

Στὴν πε ρί πτω ση τοῦ Γι α χούν τα, ἐ πει δὴ γνώ ρι ζε πο λὺ κα λὰ τὴν Ἑ βρα ϊ κὴ Γλῶσσα 
καὶ ὅ ταν εἶ δε, ὅ τι στὴν Βι ο λο γί α ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ χρη σι μο ποι εῖ τὶς ἴ δι ες λέ ξεις, ποὺ ἀ κού-
γον ται ἑ βρα ϊ κές, ἔ φτα σε τὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ Ἕλληνες τὶς δα νεί στη καν ἀ πὸ τοὺς 
Ἑ βραί ους. Ἔ φτα σε μά λι στα στὴν πρά ξη νὰ κά νῃ ἕ ναν κα τά λο γο μὲ αὐ τὲς τὶς λέ ξεις, 
γιὰ νὰ ἀ πο δεί ξῃ μὲ ἁ πτὰ πα ρα δείγ μα τα, πὼς ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ Γλῶσσα ἐ πη ρέ α σε πολ λα-
πλᾶ τὴν Ἑλ λη νι κή. Ἀ γνο οῦ σε τε λεί ως, ποῦ θὰ τὸν ὡ δη γοῦ σε ἡ θεω ρί α καὶ ἡ ἔ ρευ νά 
του αὐ τή. 

Γιὰ πε ραι τέ ρω ἐμ βά θυν ση ἔ μα θε τὸ Ἑλ λη νι κὸ Ἀλ φά βη το τὸ 1933 καὶ στρώ θη κε 
στὴ δου λειά, γιὰ νὰ βρῇ τοὺς κρί κους τῆς ἕ νω σης τῆς Ἑ βρα ϊ κῆς μὲ τὴν Ἑλ λη νι κή. 
Ἔ τσι ἦλθε σὲ ἄ με ση ἐ πα φὴ μὲ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα καὶ ἄρ χι σε νὰ με λε τᾷ ἐ πι στα μέ-
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νως τὴ με τά φρα ση τῆς Βί βλου τῶν Ἑ βδο μή κον τα. Τό τε κά νει καὶ τὴν ἐ πα φή του μὲ 
τὸν Ὅ μη ρο (Ἰ λιά δα καὶ Ὀ δύσ σεια) ἀ πὸ τὸ πρω τό τυ πο.

Ὁ κα τά λο γός του τῶν ὁ μοί ων προ φο ρι κὰ λέ ξε ων Ἑ βρα ϊ κῆς καὶ Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ-
σας ἔ φτα σε τὶς 600 (ἑ ξα κό σι ες) καὶ πε ρι ε λάμ βα νε λέ ξεις γιὰ κά θε φά ση τῆς ζω ῆς. 
Εἶ ναι ἐδῶ ποὺ ὁ Γι α χούν τα ἔ κα νε στρο φὴ 180˚ καὶ συνεπέ ρα νε, πὼς οἱ Ἑ βραῖ οι δα-
νεί στη καν τὶς λέ ξεις αὐ τὲς ἀ πὸ τοὺς Ἕλ λη νες. Ἡ ἔ ρευ νά του τὸν ἔ κα νε νὰ πει στῇ, 
ὅ τι δὲν ἐ πρό κει το γιὰ δα νει σμὸ ἀλ λὰ γιὰ μί α γε νε τι κὴ σχέ ση. Τὸ κλει δί, γιὰ νὰ δῇ 
καὶ νὰ με λε τή σῃ δι ε ξο δι κὰ τὴν Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, ἦ ταν ἡ Γραμ μα τι κή της.

Με τὰ τὴ με λέ τη της καὶ τα ξι νο μῶν τας καὶ ἀ να λύ ον τας τὶς ἑλ λη νι κὲς καὶ «ἑ βρα ϊ κές» 
ὁ μό λο γες λέ ξεις φτά νει σὲ πολ λὰ χρή σι μα συμ πε ρά σμα τα τῆς με τα μόρ φω σης τῶν 
ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων σὲ ἑ βρα ϊ κές. Οἱ κα τα λή ξεις τῶν ἑλ λη νι κῶν λέ ξε ων γί νον ται προ θέ-
μα τα στὶς ἑ βρα ϊ κές. Με ρι κὰ ἑλ λη νι κὰ γράμ μα τα ἐ ναλ λάσ σον ται δι α λε κτι κά: π.χ. τὸ κ 
μὲ τὸ τ, τὸ ο μὲ τὸ α, τὸ σ μὲ τὸ δ. Μὲ τέ τοι ες ἀλ λα γὲς ἐ πι βε βαι ω νό ταν ἡ ἀ κρί βεια τῶν 
ὁ μο λό γων λέ ξε ων, καὶ αὐ τὴ ἡ ἐ πι βε βαί ω ση γι νό ταν μὲ τὴν ἴ δια ση μα σί α τῶν λέ ξε ων 
στὶς δύο γλῶσ σες.

Ὁ μό λο γες λέ ξεις καὶ δι α πι στώ σεις
Γι α χούν τα δι α πί στω σε τὶς ἴ δι ες ση μα σί ες ὄ χι μό νο στὰ Ἑ βρα ϊ κὰ ἀλ λὰ 
καὶ στὰ Ἀ ρα βι κά. Μὲ τὴ θε ω ρί α του αὐ τὴ ἔ φτα σε, ὅ πως λέ ει, «νὰ δι ορ-
θώ σῃ τὴ με τά φρα ση τῶν Ἑ βδο μή κον τα μὲ τοὺς Ἑ βδο μή κον τα καὶ τὴν 
Βί βλο μὲ τὴν Βί βλο». Μὲ τὴ με λέ τη καὶ μὲ τὴν ἔ ρευ νά του δι α πι στώ νει, 
πὼς ἕ να σύν θε το ρῆ μα καὶ γε νι κὰ ὅ λες οἱ ὁ μό λο γες στὰ Ἑ βρα ϊ κὰ λέ ξεις 

ἔ χουν πάμ πολ λες γραμ μα τι κὲς ὁ μοι ό τη τες, καὶ ἀ κό μη οἱ αἰ νιγ μα τι κὲς ἑ βρα ϊ κὲς λέ ξεις 
γί νον ται πλέ ον κα τα νο η τές.

Ὁ συγ γρα φέ ας ὑ πο στη ρί ζει ὅ λα τὰ εὑ ρή μα τά του μὲ πάμ πολ λες πα ρα πομ πὲς σ’ 

«Κα τὰ συ νέ πεια αἰ σθά νο μαι, ὅ τι δι και οῦ μαι νὰ βε βαι ώσω, ὅ τι ὄ χι μό νο τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι 
Ἑλ λη νι κά, ἀλ λὰ ἐ πί σης ὅ τι εἶ ναι τό σο Ἑλ λη νι κὰ ὅ σο ὁ Ὅ μη ρος» (Ἰ ω σὴφ Γι α χούν τα, «Τὰ 

Ἑ βραϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά», Πρό λο γος).
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ὅ λα τὰ βι βλί α τῆς Βί βλου, καὶ οἱ πα ρα τη ρή σεις του πεί θουν ἄ με σα τὸν ἀ να γνώ στη.
Θὰ ἤ θε λα νὰ ἀ να φέ ρω ἕ να μό νο πα ρά δειγ μα ὁ μό λο γων λέ ξε ων στὰ Ἑλ λη νι κά, 

Ἑ βρα ϊ κὰ ἀλ λὰ καὶ στὶς πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις καὶ στὰ Ἀ ρα βι κά. Στὸ βι βλί ο 
ἀ να φέ ρον ται χι λιά δες τέ τοι α πα ρα δείγ μα τα. Ἀ να φέ ρε ται πρῶ τα ἡ ἑ βρα ϊ κὴ λέ ξη, ἀ κο-
λου θεῖ ἡ μή τρα τῆς ἑλ λη νι κῆς, με τα φρά ζε ται με τὰ στὰ Ἀγ γλι κά, δί νε ται ἡ πα ρα πομ πὴ 
καὶ τὶς πε ρισ σό τε ρες φο ρὲς πολ λὲς πα ρα πομ πὲς στὰ βι βλί α καὶ στί χους τῆς Βί βλου, 
καὶ ἀ κο λου θοῦν καὶ ἀ ρα βι κὲς πα ρα τη ρή σεις. Ὁ μο λο γῶ πὼς ἡ ἔ ρευ να εἶ ναι ἄ κρως 
ἐ ξο νυ χι στι κὴ καὶ πλή ρως κα τα το πι στι κή. Οἱ βα σι κοὶ καὶ οἱ ἐ πι μέ ρους κα νό νες τῆς 
ἐ τυ μο λο γί ας τη ροῦν ται πι στὰ καὶ στὸ ἔ πα κρον.

Γιὰ τὸν ἀ να γνώ στη ἀ πὸ τὶς σε λί δες 343 καὶ 344 δί νω ἕ να μό νο πα ρά δειγ μα: 
ἑ βρα ϊ κὴ μορ φὴ + πίμ πλη μι = fill/πλη ρό ω, πλη μυ ρέ ω (μ’ ἕ να μ) = overflow, πλή ρης, 
πλη θύ ω, πλή θω, ἐμ πίμ πλη μι, ἐ πι πίμ πλη μι, ἐκ πίμ πλη μι, κα τα πίμ πλη μι, ἐκ πλη ρόω, 
συμ πλη θύ ω, πλέ ως, πλη σμο νή, = abundance, πλη θώ ρα, πλή ρω μα, πλή ρω σις, πλή μη, 
πλή σμη καὶ πολ λὰ ἄλ λα. Ὅ λα δί νον ται μὲ κα τάλ λη λες πα ρα πομ πὲς καὶ ἐ πε ξη γή-
σεις, ποὺ ἀ να λύ ουν τὴν Βί βλο μ’ ἕ να «φρέ σκο» μά τι ἄ κρας ση μα σι ο λο γι κῆς κα τα-
νό η σης, καὶ τὰ αἰ νίγ μα τα πλέ ον λύ νον ται μὲ τὰ Ἑλ λη νι κά.

Ὁ συγ γρα φέας εἶ ναι πε πει σμέ νος ἀ πὸ τὴν ἔ ρευ νά του, ὅ τι οἱ ὁ μό λο γες λέ ξεις στὶς 
δύο γλῶσ σες εἶ ναι πάμ πολ λες, καὶ ὑ πο λο γί ζει ὅ τι στὸ βι βλι κὸ λε ξι λό γιο 90% τῶν 
ἑ βρα ϊ κῶν λέ ξε ων προ έρ χον ται ἀ πὸ ἑλ λη νι κὲς ρί ζες. Συ νε χί ζει καὶ ἀ πο δει κνύ ει τὸ τί 
πρε σβεύ ει μὲ τὶς ὁ λο φά νε ρες ἴ διας ση μα σί ας λέ ξεις, ποὺ χρη σι μο ποι οῦν ται καὶ στὶς 
δύο γλῶσ σες μέ χρι σή με ρα.

Ἐ πί σης το νί ζει, ὅ τι τὸ βι βλί ο του μπο ρεῖ νὰ φα νῇ χρή σι μο καὶ σ’ αὐ τοὺς ποὺ δὲν 
γνω ρί ζουν Ἑλ λη νι κά, Ἑ βρα ϊ κὰ ἢ Ἀ ρα βι κά, για τὶ τὸν ἐν δι α φέ ρουν μό νο οἱ φω νη τι-
κὲς μορ φο λο γι κὲς καὶ ση μα σι ο λο γι κὲς ὁ μοι ό τη τες. Οἱ ὁ μό λο γες αὐ τὲς λέ ξεις βρί σκον-
ται σ’ ὅ λα τὰ κεί με να καὶ κα τα λή γει: «what I want to prove is an unsuspected and 
forgotten branch of Greek litterature: the Hebrew Bible» («Τὸ τί θέ λω νὰ ἀ πο δεί ξω 
εἶ ναι ἕ ναν δυσδιάκριτο καὶ ξε χα σμέ νο κλά δο τῆς Ἑλ λη νι κῆς Λο γο τε χνί ας: τὴν Ἑ βρα-
ϊ κὴ Βί βλο, σελ. XXXII).

Ἤ θε λα νὰ πα ρα τη ρή σω ἐ δῶ, ὅ τι μι λᾶ με γιὰ πρω τά κου στες καὶ ρη ξι κέ λευ θες ἰ δέ ες, 
ποὺ ἡ ἐ πί πλευ σή τους στὸ γνω στι κὸ πε δί ο μᾶς ξε σκε πά ζει ἕ να πα ρελ θον τι κὸ με γα-
λεῖ ο, τὸ ὁ ποῖ ο εἰσ δύ ει ἀ κό μη βα θύ τε ρα ἀ πὸ τὸν Ὅ μη ρο στὸ ἀ πώ τε ρο ἑλ λη νι κὸ στε ρέ-
ω μα τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας.

Με ρι κὰ σύν το μα καὶ ἐν δι α φέ ρον τα
συγ γρα φέ ας σὲ πολ λὰ ση μεῖ α τοῦ πο νή μα τός του το νί ζει συ νε χῶς ὅ τι τὰ 
Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά –«as Greek as Homer» («τό σο Ἑλ λη νι κὰ ὅ σο 
ὁ Ὅ μη ρος»· σελ. XXIX). Ἐ πί σης πα ρα κά τω (σελ. XXXI): «you must be 
prepared for surprises; this book is full of them». (Πρέ πει νὰ εἶ στε ἕ τοι μοι 
γιὰ ἐκ πλή ξεις, τὸ βι βλί ο τοῦ το εἶ ναι γε μᾶ το ἀ πὸ αὐ τές.)

Ἐ πι γραμ μα τι κὰ θὰ ἀ να φέ ρω με ρι κὲς ἀ πὸ αὐ τές: 

• Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι ταυ τό ση μα μὲ τὰ Ἑλ λη νι κὰ (σελ. 6).

• Οἱ Ἑ βραῖ οι ὀ νο μά ζον ται ἔ τσι ἀ πὸ τὸν Eber, τοῦ ὁ ποί ου οἱ ἀ πό γο νοι κα τοί κη σαν 
στὴ Συ ρί α, Με σο πο τα μί α, Ἀ να το λι κὴ Μι κρὰ Ἀ σί α καὶ τὴν Ἀ ρα βι κὴ Χερ σό νη σο 
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Οἱ ὁ μοι ό τη τες τῶν ἑ βρα ϊ κῶν κυ ρί ων ὀ νο μά των μὲ τὰ ἀν τί στοι χα ἑλ λη νι κὰ 
(ἀ πὸ τὸ βι βλί ο «Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι Ἑλ λη νι κά»).
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(σελ. 4).

• Οἱ Ἑ βραῖ οι ἀ να φέ ρον ται γιὰ πρώ τη φο ρὰ στὴ Γέ νε ση 14.13 (σελ. 2).

• Ἰ ου δαῖ ος ἢ Ἑ βραῖ ος εἶ ναι ἐ ναλ λασσ σό με νοι ὅ ροι (σελ. 3).

• Τὸ Ἰ ρὰκ ὠ νο μά στη κε ἔ τσι ἀ πὸ τὸ Ἄρ γος (σελ. 8).

• Ἡ Ἀ ρα βί α ὠ νο μά στη κε ἔ τσι ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ λέ ξη ἐ ρη μί α (σελ. 6).

• Ὅ ταν ἡ ἑλ λη νι κὴ συγ γέ νεια μὲ τοὺς Φοί νι κες ξε χά στη κε, ὁ Ἡ ρό δο τος (5.58) νό-
μι σε ὅ τι οἱ Ἕλ λη νες δα νεί στη καν τὸ ἀλ φά βη το ἀ πὸ αὐ τούς, ἐ νῷ καὶ αὐ τοὶ (οἱ 
Φοί νι κες) ἦ ταν Ἕλ λη νες.

• Οἱ εἵ λω τες τῆς Σπάρ της ἦ ταν Ἰσ ρα η λί τες.

• Οἱ Ἑ βραῖ οι λά τρευ αν τοὺς θε οὺς τῶν Ἑλ λή νων καὶ κρα τοῦ σαν τὶς συ νή θει ές τους: 
Abraham worshipped Zeus (Ὁ Ἀ βρα ὰμ λά τρευ ε τὸν ∆ί α, σελ. 670).

• Ἀ πὸ τὸ ρῆ μα χρά ω = direct by oracle καὶ τὸ ἐ πί θε το ἱ ε ρὸν ἔ δω σαν τὸ «χρῆ μα ἱ ε-
ρόν» = προ φο ρά: κο ρὰν = the oracle of god (σελ. 668). Ἔ τσι ἑλ λη νο γεν νή θη κε τὸ 
κο ρά νιο.

Ἡ λέ ξη Φα ρα ὼ ἔ γι νε μὲ ἑλ λη νι κὰ ση μα σι ο λο γι κὰ ὑ λι κά: ἐ πὶ +ὁ ρά ω (μὲ δα σεῖ α) =ἐ-
φο ράω =ἔ φο ρος = το νί στη κε ὡς φέ ο ρος (τὸ πρῶ το ε ὡς ἄ φω νο ἀ πο βλή θη κε) κα θὼς 
καὶ ἡ κα τά λη ξη ς =φά ρ ο ο –φα ρα ὼ (σ. 346).

Ὁ συγ γρα φέ ας το νί ζει ἐ πα νει λημ μέ νως, ὅ τι μὲ τὴ γνώση τῆς Ἑβραϊκῆς καὶ Ἀρα βι-
κῆς Γλώσσας ἡ κα τα νό η ση τῆς Ἑλ λη νι κῆς εἶ ναι βα θύ τε ρη. Θὰ στα μα τή σω ἐ δῶ, για τί, 
ὅ πως τὸ εἶ πε ἀ νω τέ ρω ὁ Γι α χούν τα, κά θε σε λί δα του εἶ ναι ὄν τως μιὰ ἔκ πλη ξη.

Καὶ τὸ ἑλ λη νι κὸ θε μέ λιο
έ λος ἀ ξί ζει τὸν κό πο νὰ δοῦ με μί α μό νο πα ρά γρα φο, πῶς προ λο γί ζουν 
τὴ ση μαν τι κὴ αὐ τὴ ἐρ γα σί α τοῦ Ἰ. Γι α χούν τα οἱ ἐκ δό τες τοῦ ρι ζο σπα στι-
κοῦ αὐ τοῦ βι βλί ου: «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.»

[∆η λα δή: «Ἀ πὸ τὴν τε ρά στια καὶ σχο λα στι κὴ φι λο λο γι κὴ ἔ ρευ νά του ἀ πο δει κνύ-
ε ται: ὅ τι οἱ Ἑ βραῖ οι ἦ ταν ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς καὶ ὅ τι οἱ Ἄ ρα βες ἦ ταν χετ τι τικῆς 
(σκυ θι κῆς) προ έ λευ σης, ὅ τι καὶ οἱ δύο συγ γέ νευ αν στε νὰ μὲ τοὺς Ἕλ λη νες στὴ θρη-
σκεί α καὶ τὶς συ νή θει ες, ὅ τι ὁ πα ρα δο σια κὸς δι α χω ρι σμὸς τῶν Ἰν δο-Εὐ ρω παί ων 
ἀ πὸ τὶς λε γό με νες Ση μι τι κὲς γλῶσ σες εἶ ναι ἀ βά σι μος.»]

Ἐ ὰν συμ φω νή σου με μὲ τὸν Γι α χούν τα, θὰ πρέ πει νὰ ἀ να θε ω ρή σου με ὅ λη τὴν 
Παγ κό σμια Ἱ στο ρί α ἀ πὸ κοι νω νι κή, πο λι τι κὴ καὶ θρη σκευ τι κὴ πλευ ρά. Τό τε θὰ 
ὑ πάρ χῃ ∆υ τι κὸς Πο λι τι σμὸς μὲ ἀ με ρι κα νι κὴ ἡ γε μο νί α; Πῶς θὰ θά ψου με τὴν ἰν δο ευ-
ρω πα ϊ κή –καὶ γιὰ ἄλ λους ἰν δο γερ μα νι κὴ ὁ μο γλωσ σί α; Πάμ πολ λα εἶ ναι τὰ ἐ ρω τη-
μα τι κὰ ἐ δῶ. Ἐν κα τα κλεῖ δι ἡ θε ώ ρη ση τῆς ζω ῆς θὰ πρέ πει νὰ ἔ χῃ ἑλ λη νι κὸ ὅ ρα μα 
μὲ βά ση τὴν ἐ λεύ θε ρη σκέ ψη καὶ χω ρὶς δόγ μα τα.

Μπο ρεῖ νὰ γί νῃ αὐ τὸ σή με ρα; Εἶ ναι ὅ μως ἡ μό νη ὁ δὸς γιὰ τὸ μέλ λον τῆς ἀν θρω-
πό τη τας, ἐ ὰν θέ λου με νὰ ἔ χῃ μέλ λον. Για τὶ ἀλ λι ῶς «δὲν ὑ πάρ χει ὁ δός», ὅ πως λέ ει ὁ 
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ποι η τής. Νά, για τὶ τὸ βι βλί ο τοῦ το ἐ ξα φα νί στη κε, μό λις γεν νή θη κε.

Με ρι κὲς πα ρα τη ρή σεις
θε ω ρί α τοῦ βι βλί ου τού του εἶ ναι τοὐ λά χι στον πρω τά κου στη γιὰ ὅ λους 
μας. Ὡς ση με ρι νοὶ Ἕλ λη νες καὶ συ νε χι στὲς τῆς ἴ δια πα νάρ χαι ης φυ λῆς, 
ποὺ κρα τά ει ζων τα νὴ τὴν ἴ δια γλῶσ σα πε ρὶ τῆς ὁ ποί ας γί νε ται ἐ δῶ λό-
γος, θὰ πρέ πει νὰ τὸ ἀ φή σου με στὴν ἄ βυσ σο ποὺ τὸ ρί ξα νε οἱ ση με ρι νοὶ 
ἐ ξου σια στές; Ἡ θε ω ρί α του ἀλ λά ζει ἐκ θε με λί ων τὴν Ἱ στο ρί α μας, πού, 

ὡς γνω στόν, πάν το τε γρά φουν ὅ πως θέ λουν οἱ νι κη τές/ἐ ξου σια στές.

Ὁ Ἰ. Γι α χούν τα ἀ πέ δει ξε, ὅ τι οἱ ρί ζες τῆς Ἑλ λη νι κῆς Γλώσ σας πᾶ νε πο λὺ βα θιὰ 
καὶ εἶ ναι ὅ λες ζων τα νές. Στὸ ἴ διο γλωσ σι κὸ δέν τρο, ποὺ ἐ μεῖς οἱ ση με ρι νοὶ Ἕλ λη-
νες εἴ μα στε τὰ χλω ρὰ κλα διά, τὰ πρά σι να φύλ λα καὶ ὁ καρ πός, δὲν πρέ πει νὰ ἐν δι-
α φερ θοῦ με γιὰ αὐ τὲς τὶς ρί ζες, ποὺ κρα τοῦν τὸ δέν τρο αὐτὸ ζων τα νό; Ἀ πὸ τὸ ἴ διο 
δέν τρο μὲ τὶς γό νι μες κα τα βο λά δες ἔ χει βγῆ καὶ ὁ ση με ρι νός μας πο λι τι σμός, τοῦ 
ὁ ποί ου ἡ σπον δυ λι κὴ στή λη εἶ ναι ἡ Ἑλ λη νι κὴ Γλῶσ σα, για τὶ χω ρὶς γό νι μη γλῶσ σα 
δὲν ὑ πάρ χει πο λι τι σμός.

Τί μπο ροῦ με νὰ κά νου με; Ἂς τὸ συ ζη τή σου με βα θυ στό χα στα τὸ θέ μα. ∆ὲν ἔ χει 
κα νεὶς μο νο πώ λι ο στὶς ἰ δέ ες, ὅ που ὑ πάρ χει ἐ λευ θε ρί α, τὸ κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κὸ τοῦ 
Ἑλ λη νι σμοῦ. Κά τι πρέ πει νὰ κά νου με. Γράψ τε τὶς γνῶ μες σας. Ἀρ νη τι κὲς ἢ θε τι κές, 
δὲν πει ρά ζει. Ὁ κό σμος μας ὅ λος εἶ ναι σὺν καὶ πλήν. Ἡ ἀ λή θεια βγαί νει πάν το τε νι κή-
τρια. Τὸ μο να δι κὸ βι βλί ο «Hebrew is Greek», ποὺ ὑ πάρ χει στὴν Αὐ στρα λί α –ἐ δῶ στὴ 
Μελ βούρ νη– ἴ σως μπο ρεῖ νὰ βο η θή σῃ. Πῶς ὅ μως; Ἡ φω τιὰ ἀ νά βει μό νο μὲ μιὰ σπί θα. 
Ὁ λό γος σ’ ὅ λους σας, μὲ ὅ λη τὴ σο βα ρό τη τα ποὺ τοῦ ἐ πι βάλ λει τὸ θέ μα.

* * *
ροκειμένου νὰ ἐ πι βε βαι ώ σω τὴ σο βα ρό τη τα τῶν ἀ νω τέ ρω πα ρα τη ρή σε-
ών μου, θὰ ἤ θε λα νὰ προ σθέ σω τὰ τε λι κὰ καὶ συ νο πτι κὰ συμ πε ρά σμα-
τα τοῦ συγ γρα φέ α Ἰ. Γι α χούν τα, τὰ ὁ ποῖ α πρέ πει πάν τα νὰ ἔ χου με ὑ πό-
ψη μας σὲ κά θε ἐ νέρ γειά 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.» [∆η λα δή: «Στὴν πραγ μα τι κό τη τα ὅ λο τὸ σύμ πλεγ μα εἶ ναι συ νε πὲς 
καὶ μό νο συ νε πὲς μὲ δύο εἰ ση γή σεις· αὐ τὲς εἶ ναι: ὅ τι ἡ Ἑ βρα ϊ κὴ βι βλι κὴ Γλῶσ σα εἶ ναι 
Ἑλ λη νι κὴ καὶ ὅ τι οἱ Ἑ βραῖ οι ἦ ταν Ἀ σιᾶ τες Ἕλ λη νες. Οὐ σι α στι κὰ τὸ πό ρι σμα τῆς 
ἐ πί πο νης, ἐ κτε νοῦς καὶ ἐ πι με λῶς ἐ πε ξερ γα σμέ νης ἔ ρευ νας μπο ρεῖ νὰ συ νο ψι στῇ σὲ 
μί α σύν το μη πρό τα ση: Τὰ Ἑ βρα ϊ κὰ εἶ ναι με ταμ φι ε σμέ να Ἑλ λη νι κά.»]

 Θω μᾶς Ἠ λι ό που λος
 ∆ι ευ θυν τὴς Κολ λε γί ου «Παι δεί α»
 Μελ βούρ νη, Αὐ στρα λί α

Γιὰ τὴν πα νάρ χαι α ἐ ξά πλω ση Κρη τῶν στὰ πα ρά λια τῆς Ἀ να το λι κῆς Με σο γεί ου, 
βλ. «∆αυλό», τ. 83, 99, 113, 151, 170, 172, 253, 254 κ.ἄ.




