








-Eλληνας καθηγητ�ς µαθηµατικNν
�π�κρυπτ�γραφε, τ� Γραµµικ� A

Σαραντα,<ι #ρ�νια nστερα )π� τ(ν )π�κρυπτ�γρ�φηση τ@ς Γραµ-
µικ@ς Γραφ@ς B (ΓΓB) )π� τ�ν )ε$µνηστ� pAγγλ� "ρευνητ( )ρ#ιτ,-
κτ�να Mι#α(λ B,ντρις ?νας DEλληνας µαθηµατικ�ς )π�κρυπτ�γρα-
φεP τ(ν ?τερη – κα0 )ρ#αι�τερη – 4λληνικ( Γραµµικ( Γραφ( A (ΓΓA).
AH ν,α α�τ( "πιστηµ�νικ( "ργασ$α )ν>κει στ�ν DEλληνα µαθηµατικ�
κα0 καθηγητ( τ@ς Πληρ�φ�ρικ@ς κ. Mην�  Tσικριτσ@ )π� τ� AHρ�-
κλει� τ@ς Kρ>της. AO κ. Tσικριτσ@ς )π�δεικν:ει  µ' τ(ν καθαρ*ς "πι-
στηµ�νικ> τ�υ µ,θ�δ�, 2τι 3 ΓΓA ε�ναι – 2πως Uλλωστε κα0 3 ΓΓB –
µ$α 4λληνικ( γραφ>, µ$α γραφ( π�! )π�δ$δει δηλαδ( τ(ν 4λληνικ(
γλ*σσα, κα0 τ(ν #αρακτηρ$+ει Wς «συλλα5�λε0ιγραφικ)», )φ�G π,ρα
)π’ τ� συλλα1ικ� σ:µ1�λα περι,#ει κα0 ?να µικρ� π�σ�στ� συµ1�λων

�Aπ�τελεP κ�ιν(ν πεπ�$θησιν τ*ν )σ#�λ�υµ,νων µ' τ(ν 5στ�ρ$αν τ@ς γλLσσης κα0 τ@ς
γραφ@ς τ*ν AEλλ>νων "ν πνε:µατι )ληθε$ας, 2τι τ� �Aλφα1ητικ�ν σ:στηµα γραφ@ς "<ευ-
ρ,θη )π� DEλληνας, πρ�,κυψε δ' Wς "<,λι<ις τ�G Συλλα1ικ�G εKς #ρ�ν�υς πρ� τ�G Tρω-
ικ�G Π�λ,µ�υ.

A5 φιλ�λ�γικα0 µαρτυρ$αι περ0 τ�G γεγ�ν�τ�ς α�τ�G ε�ναι )διαµφισ1>τητ�ι. �Aναφ,-
ρ�µε τ(ν τ�G AHρ�δ�τ�υ («AIστ�ρι*ν» E´, 59): «E=δ�ν κα( α�τ/ς Kαδµ)ια γρ�µµατα Sν τtX
&ρtX τ�' AAπ!λλων�ς τ�' AIσµην#�υ Sν Θ)5,ησι τ,8σι B�ιωτXν, Sπ( τρ#π�σι τισ( Sγκεκ�-
λαµµ�να, τ� π�λλ� %µ�ια S!ντα τ��σι AIωνικ��σι. _O µ�ν δ2 εuς τXν τριπ!δων Sπ#γραµµα
+�ει: “AAµφιτρ4ων µ’ �ν�θηκ’ Sν�ρων �π/ Tηλε5��ων”. Tα'τα fλικ#ην ε^η pν κατ� Λ�ι�ν
τ/ν Λα5δ�κ�υ τ�' Π�λυδ�ρ�υ τ�' K�δµ�υ». AO AHρ�δ�τ�ς "δ* )φ>νει τ� σ:νηθες «eς
Sµ�( δ�κ�ει» κα0 δια1ε1αι�P κατηγ�ρηµατικ*ς: «ε�δ�ν κα0 "γs � tδι�ς τ� Kαδµ>ια γρ�µ-
µατα». ∆'ν )φ>νει καµµ$αν )µφι1�λ$αν δι� τ(ν "π�#(ν τ*ν γραµµ�των: Θ@1αι, "π�#(

A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EEYPEΘH TO AΛΦABHTON

ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY

�Aπ  τ�ν συλλα&ικ�ν Pλληνικ�ν γραφ�ν
ε'ς τ  Pλληνικ ν �λφα&ητικ ν σ7στηµα

EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN

AO κ. �Aναστ. Στ�µ�υ ε�ναι µη#αν�λ�γ�ς µη#ανικ�ς κα0 πρ�ϊστ�µεν�ς Tε#νικ@ς �Eκπαιδε:σεως ∆.
�Aττικ@ς.



π�! σηµα$ν�υν δισ:λλα1ες λ,<εις.
AO «∆αυλ�ς» πληρ�φ�ρηθε0ς τ(ν παραπ�νω εtδηση, )νε+>τησε τη-

λεφωνικ*ς τ�ν κ. Tσικριτσ@ στ� AHρ�κλει� Kρ>της 2π�υ διαµ,νει κα0
ε�#ε µ$ας συ+>τηση µα+$ τ�υ (27/4/98).

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, θ� vθελα �ρ�ικXς ν� σgς Sκφρ�σω τ�
συγ�αρητ)ρι� µ�υ γι� τ2ν πρ�σπ�θει� σας, 1 Jπ�#α �0#:ει
π�λλXν Sπα#νων κα( Jπωσδ)π�τε θ� καταγραφ,8 �π/ τ2ν _Iστ�-
ρ#α. Θ� vθελα ν� σgς ρωτ)σω, πXς µπ�ρ�σατε ν� φ�ρετε ε6ς π�-
ρας rνα τ!σ� σπ�υδα�� Sγ�ε#ρηµα, καθ3ς δ�ν πρ�πει ν� παρα-
γνωρ#:�υµε τ/ γεγ�ν/ς %τι µ� τ2ν �π�κρυπτ�γρ�φηση τ8ς ΓΓA
�σ��λ)θηκε πλ8θ�ς SρευνητXν σ� διεθν�ς Sπ#πεδ�, �ωρ(ς τελικXς
ν� καταφ�ρ�υν α�τ/ π�; Sσε�ς πετ4�ατε.

M. TΣIKPITΣHΣ: Kατ’ )ρ#�ς θ� xθελα ν� περιµ,ν�υµε τ(ν )π�-
δ�#( π�! θ� [#\η 3 πρ�τασ> µ�υ )π� τ(ν διεθν@ "πιστηµ�νικ( κ�ιν�-

Λαy�υ – Kρ,�ντ�ς – OKδ$π�δ�ς. �Aναγρ�φει δ' � τρ$π�υς: «� �Aµφιτρ:ων ε�ναι υ5�ς τ�G
�Aλκα$�υ τ�G υ5�G τ�G Περσ,ως κα0 σ:+υγ�ς τ@ς �Aλκµ>νης, τ@ς µητρ�ς τ�G AHρακλ,-
�υς, κατ� τρεPς γενε�ς παλαι�τερ�ς τ�G Tρωικ�G Π�λ,µ�υ».

∆ι� τ(ν "κστρατε$αν τ�G �Aµφιτρ:ων�ς "ναντ$�ν τ*ν Tηλε1�,ων, )ναγεγραµµ,νην
"π0 τ�G τρ$π�δ�ς, δια1ε1αιLνει � �Aπ�λλ�δωρ�ς εKς τ(ν «Bι1λι�θ>κην» τ�υ (1ι1λ$�ν B
IV 6,7). «AAµφιτρ4ων δ� σ;ν AAλκµ)ν,η κα( Λικυµν#tω (τ,κνα )µφ�τερα τ�G �Hλεκτρ:�-
ν�ς τ�G υ5�G τ�G Περσ,ως )π� Uλλην µητ,ρα) παραγεν!µεν�ς Sπ( Θ)5ας (δι�τι "<,1α-
λεν α�τ�ν )π� τ�ς π�λεις τ�G pAργ�υς � Σθ,νελ�ς δι� τ�ν )κ�:σι�ν θ�νατ�ν τ�G )δελ-
φ�G τ�υ �Hλεκτρ:�ν�ς κα0 θε$�υ "π$σης τ�G �Aµφιτρ:ων�ς) Vπ/ Kρ��ντ�ς 1γν#σθη, κα(
δ#δωσι τ2ν �δελφ2ν Περιµ)δην Λικυµν#tω. Λεγ�4σης δ� AAλκµ)νης γαµηθ)σεσθαι α�τtX
τXν �δελφXν α�τ8ς Sκδικ)σαντι τ/ν θ�νατ�ν Vπ�σ�!µεν�ς, Sπ( Tηλε5!ας στρατε4ει
AAµφιτρ4ων» (3 �Aλκµ>νη θ� jπανδρε:ετ� τ�ν �Aµφιτρ:ωνα, "�ν jπ,σ#ετ�, 2τι θ� "<ε-
στρ�τευε "ναντ$�ν τ*ν Tηλε1�,ων, δι�τι α�τ�0 )π� πρ�ηγ�υµ,νην "πιδρ�µ(ν εKς τ�ς
Mυκ>νας ε�#�ν φ�νε:σει τ�!ς )δελφ�:ς της). AO �Aλφιτρ:ων πρ�γµατι τ�Gτ� [πρα<ε,
)φ�G συν@ψε συµµα#$αν µ' τ�ν Kρ,�ντα τ*ν Θη1*ν, τ�ν K,φαλ�ν τ�G Θ�ρικ�G �Aττικ@ς,
τ�ν Παν�π,α τ*ν Φωκ,ων κα0 τ�ν pEλει�ν τ�ν θεP�ν τ�υ.

Kατ� τ(ν συµ1ατικ(ν #ρ�ν�λ�γησιν 3 �Aλκµ>νη κα0 � �Aµφιτρ:ων [+ησαν περ0 τ�
1300 π.X. AO K�δµ�ς δ' τ�G �Aγ>ν�ρ�ς, εKς τ�ν �π�P�ν )ναφ,ρεται � AHρ�δ�τ�ς δι� τ�
γρ�µµατα, [+ησε περ0 τ� 1450 π.X., {ν πρ�παππ�ς τ�G Λαy�υ συγ#ρ�ν�υ τ�G �Aµφι-
τρ:ων�ς (κα0 [τι παλαι�τερ�ν① ).

EKς τ(ν «�Eπιγραφικ(ν» τ�G καθηγητ�G �Aπ. �Aρ1ανιτ�π�:λ�υ (τεG#�ς 1�ν, [κδ�σις
1937, σελ. 49) )ναφ,ρεται: «_H γ�'ν K�δµ�υ γραµµατικ2 Sπ# τε τXν TρωικXν fσκε�τ� eς
∆#κτυς Sν τα�ς AEφηµερ#σι φησ#, κα( µ��ρι τXν E�κλε#δ�υ τ�' µετ� τα'τα `ρ0αντ�ς δι�-
µεινε �ρ!νων». Σ#�λι�+ει δ' � "πιφαν(ς καθηγητ(ς εKς τ� σ:γγραµµα τ*ν παραδ�σεLν
τ�υ πρ�ς τ�!ς φ�ιτητ�ς τ@ς Φιλ�σ�φικ@ς Σ#�λ@ς τ�G Πανεπιστηµ$�υ �Aθην*ν: «Παρε-
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τητα. pHδη [#ω στε$λει τ(ν "ργασ$α µ�υ στ� διεθν'ς περι�δικ� πρ�ϊ-
στ�ρικ@ς )ρ#αι�λ�γ$ας «MINOS», κα0 )ναµ,ν�υµε.

ΣYNT.: ∆εδ�µ�ν�υ %τι δ�ν ε=σθε �ρ�αι�λ!γ�ς, πXς φθ�σατε ν�
�σ��ληθ8τε µ� τ2ν ΓΓA;

M. T.: Σπ�:δασα µαθηµατικ� κα0 πληρ�φ�ρικ( κα0 Wς καθηγητ(ς
τ@ς πληρ�φ�ρικ@ς "ργ�+�µαι στ(ν ∆ευτερ�1�θµια �Eκπα$δευση τ�G
ν�µ�G �Hρακλε$�υ. T� 1995 )ν,λα1α jπ� τ:π�ν διατρι1@ς («master»)
στ� �Aριστ�τ,λει� Πανεπιστ>µι� Θεσσαλ�ν$κης, στ� Tµ@µα Θε�λ�-
γ$ας, τ(ν )ν�πτυ<η 4ν�ς jπ�λ�γιστικ�G πρ�γρ�µµατ�ς, π�! ν� δια-
πιστLν\η τ(ν γνησι�τητα, | µ>, τ*ν ψευδεπ$γραφων – 2πως }ν�µ�+�ν-
ται – #ριστιανικ*ν κειµ,νων, στηρι+�µεν�ς στ(ν στατιστικ( µετα#ε$-
ριση τ*ν δ�µικ*ν τ�υς στ�ι#ε$ων. �Aν,πτυ<α λ�ιπ�ν ?ναν σ#ετικ� )λγ�-
ριθµ�, π�! στηρ$+εται στ0ς φωνητικ'ς κα0 συλλα1ικ'ς )<$ες τ*ν λ,<ε-
ων, συγκρ$νει στατιστικ� τ� γν>σια κε$µενα µ' τ� jπ�τιθ,µενα ψευ-

δ���ντ� δ� �ρ�α��ι συγγραφε�ς συνε�8 κα( �δι�πτωτ�ν τ2ν �ρ8σιν τ�' πρ�ευκλειδε#�υ
9λληνικ�' �λφα5)τ�υ Sν γ�νει Sπ( Sνν�α σ�εδ/ν α6Xνας, vτ�ι �π/ τ�' 1300 π.X. περ#π�υ
µ��ρι τ�' 403 π.X., qν!µα:�ν δ� τ/ πανελλ)νι�ν τ�'τ� �λφ�5ητ�ν “K
δµ�υ γραµµατι-
κ5ν”».

�Eκτ�ς 2µως )π� Kαδµ>ια [#�µε κα0 ∆ωρικ� γρ�µµατα πρ� τ*ν Tρωικ*ν, τ� �π�Pα
#ρησιµ�π�ιεP � "π�π�ι�ς K�ρινν�ς )π� τ� pIλι�ν, µ' "φευρ,την τ�ν Παλαµ>δη, � �π�P�ς
συµπληρLνει, Wς φα$νεται, µ' τ� jπ�λ�ιπα γρ�µµατα τ(ν τ�G K�δµ�υ «γραµµατικ(ν»
κα0 θ,τει τ�!ς ν�µ�υς τ�G )λφα1>τ�υ. T�σην δ' "ντ:πωσιν [καµε τ�Gτ� εKς τ�!ς DEλλη-
νας, ~στε [#�µεν δι’ εKδωλ$ων τ@ς "π�#@ς "κε$νης τ(ν παρ�στασιν τ*ν γραµµ�των ΦεP
κα0 ΨεP. EKς τ�ς Mυκ>νας εjρ,θησαν τρ$α π>λινα εKδLλια, δ:� τ�G τ:π�υ Ψ κα0 εKς τ�
µ,σ�ν ?να εKδLλι�ν τ�G τ:π�υ Φ (1λ,πε εKκ�να), τ�G 13�υ αK*ν�ς π.X., "κτεθειµ,να εKς
τ� �Eθνικ�ν �Aρ#αι�λ�γικ�ν M�υσεP�ν �Aθην*ν ("κ τ�G 1ι1λ$�υ τ�G Γ. Mυλων� «Π�λ:-
#ρυσ�ι Mυκ@ναι», 1978). EKς τ(ν �EλευσPνα "π$σης [#�µε δ:� εKδLλια σ#>µατ�ς Φ και
Ψ "ν µ,σ�ω )γγε$ων, 2πως "κτ$θενται  εKς τ� �Aρ#αι�λ�γικ�ν M�υσεP�ν �EλευσPν�ς.

T� Λε<ικ�ν Σ�υyδα )ναφ,ρει "π0 τ�:τ�υ: «K!ρινν�ς AIλιε;ς Sπ�π�ι/ς τXν πρ/ _Oµ)-
ρ�υ, xς τισιν +δ�0εν κα( πρXτ�ς γρ�ψας τ2ν AIλι�δα, +τι τXν TρωικXν συνισταµ�νων.
yHν δ� Παλαµ)δ�υς µαθητ)ς, κα( +γραψε τ��ς Vπ/ Παλαµ)δ�υς εVρεθε�σι ∆ωρικ�,ς
γρ
µµασιν». �Eπ$σης εKς τ� λ@µµα «Παλαµ>δης» )ναφ,ρει:  «Παλαµ)δης Nαυπλ#�υ κα(
Kλυµ�νης, AAργε��ς Sπ�π�ι!ς. yHν δ� �zτ�ς �νεψι/ς τ�' 5ασιλ�ως AAγαµ�µν�ν�ς πρ/ς
µητρ!ς. \Eσ�ε δ� ε�φυXς πρ!ς τε φιλ�σ�φ#αν κα( π�ιητικ)ν, κα( εVρετ2ς γ�γ�νε τ�' :
στ�ι�ε#�υ κα( τ�' θ κα( τ�' φ κα( τ�' �, ψ)φων τε κα( πεσσXν κα( κ45ων κα( µ�τρων κα(
σταθµXν». Θ� "παν,λθωµεν εKς τ(ν µεγ�λην µ�ρφ(ν τ�G Παλαµ>δ�υς, )φ�G τ�ν$σωµεν,
2τι τLρα πλ,�ν πρ,πει ν� [#\η συµπληρωθ@ τ� )λφ�1ητ�ν µ' 2λα τ� γρ�µµατα, ν� [#\η
δ' τεθ@ 3 σειρ� κα0 3 }ν�µασ$α τ*ν γραµµ�των 1�σει µαθηµατικ*ν κα0 "νν�ι�λ�γικ*ν
�ρισµ*ν – 2πως παρακ�τω θ� )νι#νε:σωµεν – jπ� τ*ν εKδικ*ν γραµµατ�λ�γων τ@ς
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δεπ$γραφα κα0 )π�φα$νεται π�σ�στια$ως γι� τ(ν γνησι�τητ� τ�υς.
T(ν tδια µ,θ�δ� λ�ιπ�ν π�! "φ�ρµ�σα στ� #ριστιανικ� κε$µενα, #ρη-
σιµ�π�$ησα κα0 στ(ν σ:γκριση τ@ς ΓΓB µ' τ(ν ΓΓA, σ' )ντιπρ�σω-
πευτικ� δε$γµατα συµ1�λων κα0 φωνητικ*ν )<ι*ν τ*ν δ:� γραφ*ν.
T� )π�τ,λεσµα �ταν "νθαρρυντικ�: �5 δ:� γραφ'ς µπ�ρ�Gσαν ν� συ-
σ#ετισθ�Gν, �ν Uλλα+ε φωνητικ( )<$α τ� 20% τ*ν συµ1�λων τ@ς ΓΓA.
T� δε:τερ� µ,ρ�ς τ@ς [ρευν�ς µ�υ �ταν, ν� ταυτ$σω φωνητικ� τ� σ:µ-
1�λα τ*ν δ:� γραφ*ν µ' κριτ>ρια τ(ν συ#ν�τητα τ*ν συλλα1*ν κα0
τ(ν �µ�ι�τητα τ*ν συµ1�λων. M' τ�ν τρ�π� α�τ� κατ,λη<α στ(ν )π�-
δ�ση συγκεκριµ,νης φωνητικ@ς )<$ας σ' κ�θε σ:µ1�λ� τ@ς ΓΓA.

ΣYNT.: Πρ�φανXς µ#α τ�τ�ια µ�θ�δ�ς ε=ναι 6δια#τερα �σφαλ)ς.
T�ρα µπ�ρε�τε ν� δια5�:ετε Sπιγραφ�ς τ8ς ΓΓA;

M. T.: Bε1α$ως. pAλλωστε α�τ� �ταν τ� +ητ�:µεν� τ@ς [ρευνας.
ΣYNT.: T# θεµατικ/ περιε�!µεν� παρ�υσι�:�υν �& διασωθε�σες

"π�#@ς "κε$νης.
Πρ�ς "πι1ε1α$ωσιν jπ�ρ#ει τ� 4<@ς κε$µεν�ν τ�G Λ�υκιαν�G εKς τ� [ργ�ν τ�υ «∆$κη

Φωνη,ντων» (παρ. 5): «Kα( { γε πρXτ�ς 1µ�ν τ�;ς ν3µ�υς τ�4τ�υς διατυπ�σας ε^τε K�δ-
µ�ς J Nησι�της ε^τε Παλαµ)δης J Nαυπλ#�υ – κα( Σιµων#δ,η δ� +νι�ι πρ�σ�πτ�υσιν τ2ν
πρ�µ)θειαν τα4την – �� τ,8 τ
Mει µ!ν�ν, καθ’ }ν α& πρ�εδρ#αι 5ε5αι�'νται, δι�ρισαν, τ#
πρXτ�ν +σται M δε4τερ�ν, �λλ� κα( π�ι3τητας, ~ς rκαστ�ν (γρ�µµα) +�ει, κα( δυν
µεις
συνε�δ�ν».

Θ� )π�δε$<ωµεν, 2τι δι� τ(ν τ�0ιν τ*ν γραµµ�των (τ$ πρ*τ�ν [σται | δε:τερ�ν) 1�-
σις �τ� � µαθηµατικ�ς πυθµ2ν τ�G λε<αρ$θµ�υ τ�G }ν�µατ�ς 4κ�στ�υ γρ�µµατ�ς. T�Gτ�
1ε1α$ως σηµα$νει, 2τι συγ#ρ�νως "δ�θη )ριθµητικ( )<$α εKς ?καστ�ν γρ�µµα (δυν�µεις
συνε�δ�ν), "ν συνδυασµ�* 2µως µ' τ�ς π�ι!τητας, xγ�υν τ�ν φθ�γγ�ν κα0 τ� �ν�µα, 2περ
?καστ�ν γρ�µµα θ� [φερε πλ,�ν. Πρ�κειται δι’ ε�φυ,στατ�ν λ�γισµ�ν, τ�ν �π�P�ν 1ε-
1α$ως µ�ν�ν [µπ�ρ�ι – κατ� πLς λ,γ�υν �5 )ν�ητ�ι – δ'ν �δ:ναντ� ν� διαν�ηθ�Gν παρ�
πεπρ�ικισµ,να Uτ�µα (5στ�ρικ� κα0 "πLνυµα πρ�σωπα). ∆ι�τι, καθsς λ,γει � Πλ�των
(«Kρατ:λ�ς» 389α), «��κ `ρα παντ/ς �νδρ/ς �ν�µα θ�σθαι �λλ� τιν�ς aν�µατ�υργ�'·
�zτ�ς δ’ Sστ(ν eς +�ικεν J ν�µ�θ�της, {ς δ2 τXν δηµι�υργXν σπανι�τατ�ς Sν �νθρ�π�ις
γ#γνεται»

EKς τ(ν «AIστ�ρ$αν τ�G AEλληνικ�G pEθν�υς» (AEκδ�τικ( �Aθην*ν, τ�µ. A´,κεφ. «AEλλη-
νικ( Γραφ>», σελ. 197) λ,γεται "π$σης: «Π�λιτιστικ� �γαθ�, %πως 1 γραφ), δ�ν �π�τε-
λ�'ν τυ�α�α δηµι�υργ)µατα κ�ινXν �νθρ�πων γι� τ2ν S0υπηρ�τηση πρ��ε#ρων πρα-
κτικXν µικρ�αναγκXν, �λλ� µιgς πρ�σωπικ!τητ�ς µ� µ�ναδικ2 6δι�φυ�α κα( +µπνευ-
ση». pE#�µε δ' τ��λ�#ιστ�ν ?να τ,τ�ι�ν Uνδρα, τ�ν Παλαµ>δη, �ν [θαψεν 3 λ>θη δι� τ(ν
µ@νιν τ�G �Oδυσσ,ως µ' θ�νατ�ν δι� λιθ�1�λισµ�G jπ� τ*ν συστρατιωτ*ν τ�υ "ν τ�*
Tρωικ�* πεδ$�ω. DOπως εKς π,ντε σελ$δας περιγρ�φει � A. Σταγειρ$της εKς τ� [ργ�ν τ�υ
«�Ωγυγ$α» (τ�µ�ς ∆´, σελ. 456, 1818) τ(ν 5στ�ρ$αν τ�G )νδρ�ς α�τ�G, � Παλαµ>δης "συ-
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Sπιγραφ�ς τ8ς ΓΓA;
M. T.: T� θ,µατα ε�ναι συν>θως λατρευτικ� | λ�γιστικ�. �Aπ� α�τ�

συµπερα$ν�υµε, 2τι 3 ΓΓA ε�#ε γενικευµ,νη #ρ>ση )π’ τ�!ς Mινω$τες
DEλληνες κα0 δ'ν �ταν κτ@µα µι�ς συγκεκριµ,νης �µ�δας.

ΣYNT.: Π!σα εVρ)µατα ΓΓA +��υµε σ)µερα;
M. T.: AYπ�ρ#�υν 1.421 εjρ>µατα. pA<ια µελ,της ε�ναι τ� 150, καθsς

περι,#�υν κα0 �λ�κληρες λ,<εις. �Eγs δ�:λεψα π�νω στ� 70 )π� α�τ�
τ� 150.

ΣYNT.: Kα( τ� Kρητικ� &ερ�γλυφικ�;
M. T.: A�τ� µελετ* τLρα. Kα0 α�τ� φα$νεται 2τι )π�δ$δ�υν 4λληνικ(

γλ*σσα. A�τ( 3 µελ,τη µ�υ θ� συµπεριληφθ\@ Wς [νθετ� στ� 1ι1λ$�
µ�υ, π�!  θ� κυκλ�φ�ρ>σ\η σ' ?να µ@να περ$π�υ µ' τ$τλ� «Γραµµικ2
A - _Eλληνικ2 Γραφ)».

ΣYNT.: _O ∆#σκ�ς τ8ς Φαιστ�' κρατg κι α�τ/ς συνε�Xς τ/ Sνδια-

κ�φαντ>θη δ�λ$ως jπ� τ�G �Oδυσσ,ως µ' πλαστ(ν "πιστ�λ(ν τ�G Πρι�µ�υ, 3 �π�$α τ�ν
[φερεν Wς πρ�δ�την. Kατεδικ�σθη κα0 "λιθ�1�λ>θη µ�ν�ν )π� τ� στρ�τευµα τ�G �Oδυσ-
σ,ως κα0 τ�G �Aγαµ,µν�ν�ς. AO δ' Παλαµ>δης ��τε δειλ$αν [δει<ε ��τε λ:πην ��τε πα-
ρεκ�λεσεν, )λλ� λιθα+�µεν�ς [λεγε· «�α�ρε �λ)θεια, πρ/ Sµ�' γ�ρ τ�θνηκας». AO "πι-
στ>θι�ς φ$λ�ς τ�υ �A#ιλλε!ς, � �π�P�ς [λειπεν τ�τε εKς µ�#ας, τ�σ�ν �ργ$σθη, kστε "γκα-
τ,λειψε τ�ν κ�ιν�ν )γ*να – κα0 �#ι δι� τ(ν Bρησιyδα. AO DOµηρ�ς δ'ν )ναφ,ρει λ�γ�ν
περ0 α�τ�G.

Γρ�φει )κ�µη � A. Σταγειρ$της, κλε$νων τ(ν 5στ�ρ$αν τ�G Παλαµ>δ�υς: «Sπαιδε4θη
δ� κα( �zτ�ς Vπ/ τ�' Xε#ρων�ς, κα( Sγ�νετ� Sπ�π�ι/ς `ριστ�ς, κα( φιλ!σ�φ�ς ε�φυ�-
στατ�ς· Sπεν!ησε κα( π�λλ� τXν γραµµ�των· τ� π, φ, � M τ� α, 5, γ, δ, ε, ι, κ, λ., µ, ν, �, π,
ρ, σ, τ, υ. [Oθεν +λεγεν J AOδυσσε4ς �λευαστικXς πρ/ς α�τ/ν ν� µ2 καυ�gται κα( Sπα#-
ρεται, Sπειδ2 η�ρε τ/ Y, δι!τι σ�ηµατ#:�υσιν α�τ/ κα( �& γ�ραν�ι &πτ�µεν�ι· %θεν qν!-
µα:�ν τ�;ς γερ�ν�υς �ρνεα τ�' Παλαµ)δ�υς. \Eτι δ� Sπεν!ησε κα( τ�;ς �ριθµ�4ς [...].
\Eτι δ� Sγ#νωσκε κα( τ2ν 6ατρικ2ν κα( �στρ�ν�µ#αν. ∆ι� τ�'τ� ε=�ε τ�ια4την Vπ!ληψιν
κα( δ!0αν µετα0; τXν _Eλλ)νων (π�νσ�φ�ς aν�µα:!µεν�ς), �τις κατ�τρωγεν τ2ν καρδ#αν
τ�' AOδυσσ�ως. O& A6σ�4λ�ς, Σ�φ�κλ8ς κα( E�ριπ#δης +γραψαν τραγtωδ#ας περ( α�τ�',
πλ2ν δ�ν σt�:�νται. _O δ� E�ριπ#δης +λεγε κα( τ�'τ�· “AEκ�νετ’, Sκ�νετε τ/ν π�νσ�φ�ν,
� ∆ανα�#, τ�ν ��δ�ν �λγ4ν�υσαν �ηδ!να µ�'σαν” (δι� τ�ν Παλαµ>δη � λ�γ�ς) �λλ�
,fν#ττετ� τ/ν Σωκρ�τη, Yστε Sδ�κρυσε τ/ θ�ατρ�ν �παν». pAλλη µ$α θυσ$α )ρ$στ�υ
)νδρ�ς...

EKς τ(ν πρ�σπ�θειαν ν� εKσ,λθωµεν εKς τ(ν σκ,ψιν τ*ν }ν�µατ�θετ*ν τ�G AEλληνικ�G
(κα0 παγκ�σµ$�υ) �Aλφα1>τ�υ )παιτεPται 3 γν*σις τ*ν καν�νων τ*ν Γραµµικ*ν συλ-
λα1ικ*ν Γραφ*ν, δι�τι [#�µεν µετ�1ασιν )π� τ(ν συλλα1ικ(ν 4λληνικ(ν γραφ(ν εKς τ�

B. EΛΛHNIKA AΛΦABHTA: ΠPOEYKΛEI∆EIA - METEYKΛEI∆EION
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φ�ρ�ν τXν SρευνητXν. Π�ι� ε=ναι 1 γν�µη σας γι’ α�τ!ν;
M.T.: AO ∆$σκ�ς τ@ς Φαιστ�G ε�ναι κ�ντ� στ� Kρητικ� 5ερ�γλυφικ�.

�Eπειδ( 2µως ε�ναι ?να κα0 µ�ναδικ� εnρηµα α�τ�G τ�G τ:π�υ, ε�ναι
δ:σκ�λ� ν� σ#ετισθ\@, κα0 πρ�ς τ� παρ�ν τ�υλ�#ιστ�ν δ'ν µπ�ρ�Gµε ν�
π�Gµε τ$π�τε Uλλ�.

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, µ� τ2ν Sπιστηµ�νικ2 πλ��ν Sπι5ε5α#ω-
ση τ8ς 9λληνικ!τητας τ8ς ΓΓA �ν�#γει J δρ!µ�ς γι� τ2ν �να-
τρ�π2 κατεστηµ�νων &στ�ρικXν �π!ψεων, %πως τ� περ( Sγκατ�-
στασης τXν _Eλλ)νων στ/ν _Eλλαδικ/ �Xρ� στ(ς �ρ��ς τ8ς 2ης �ι-
λιετ#ας, περ( τ8ς σηµιτικ8ς πρ��λευσης τXν πρ�αλφα5ητικXν κα(
�λφα5ητικXν 9λληνικXν γραφXν M τ� περ( τ8ς καθ!δ�υ τXν ∆ω-
ρι�ων κα( τ� συναφ8, π�; ε=ναι σ’ %λ�υς γνωστ�. T# φρ�νε�τε Sπ’
α�τ�';

M.T.: A�τ( τ(ν στιγµ> τ� µ�ν� π�! [#ω ν� π* ε�ναι, 2τι µ' µ$α
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α�στηρ*ς "πιστηµ�νικ( µ,θ�δ� jπ�δεικν:ω 2τι 3 ΓΓA – 2πως Uλλω-
στε κα0 3 ΓΓB – ε�ναι µ$α 4λληνικ( γραφ>. �Aς )ναµ,ν�υµε τ(ν )ντι-
µετLπιση π�! θ� [#\η 3 "ργασ$α α�τ( σ' διεθν'ς "π$πεδ�. T� jπ�λ�ι-
πα ε�ναι δ�υλει� κυρ$ως τ*ν 5στ�ρικ*ν, π�! δ$νω στ� #,ρια τ�υς ?να
)κ�µη στ�ι#εP�. Σ#ετικ*ς µ' τ(ν «κ�θ�δ�» τ*ν ∆ωρι,ων [#ω ν� π*,
2τι µ' 1�ση συγκεκριµ,να φωνητικ� γνωρ$σµατα καταφα$νεται 2τι �5
∆ωριεPς jπ@ρ#αν xδη κατ� τ(ν "π�#( τ�G Mυκηναϊκ�G π�λιτισµ�G
Wς κ�ινωνικ( τ�<η. A�τ� )σφαλ*ς λ,ει π�λλ�.

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, σgς ε���µαι τ/ +ργ� σας ν� τ4�,η τα-
�ε#ας �ναγν�ρισης, καθ3ς πρ�γµατι τ/ �0#:ει. Kα( θ� vθελα Sν
καιρtX ν� τ� 0αναπ�'µε.

M.T.: �Aς )ναµ,ν�υµε τ0ς "<ελ$<εις πρ�ς τ� παρ�ν κα0 κατ�πιν ν�
σ�ς µιλ>σω ε�ρ:τερα.

Π. Λ. K�υ&αλ
κης

φθ�γγικ�ν σ:στηµα. Γνωρ$+�µεν "π$σης τ� σηµεριν� }ν�µατα τ*ν γραµµ�των καθsς
κα0 τ� κλασσικ�· δ'ν γνωρ$+�µεν 2µως τ� )ρ#ικ� }ν�µατα τ@ς #ιλιετ$ας πρ� τ*ν κλασ-
σικ*ν #ρ�νων. T� "νδι�µεσ�ν στ�δι�ν, τ� �π�P�ν µ�ς παραδ$δει � �Aθ>ναι�ς ("ν «∆ει-
πν�σ�φισταPς», 1ι1λ. I § 453 c-e), πιστ�π�ιεP, 2τι "λ�#ιστα [#�υν )λλ�<ει )π� τ� 400 π.X.
?ως σ>µερ�ν α5 }ν�µασ$αι τ*ν γραµµ�των. Mεταφ,ρ�µεν, 2πως διατυπLνεται jπ� τ�G
καθηγητ�G �Aρ1ανιτ�π�:λ�υ εKς τ(ν «�Eπιγραφικ>ν» τ�υ: «Γρ�φ�ντες σ)µερ�ν _Eλλη-
νιστ#, µετα�ειρι:!µεθα τ� Sκ µακρα#ων�ς παραδ!σεως 24 γρ�µµατα τ�' _Eλληνικ�'
AAλφα5)τ�υ, �τινα �& �ρ�α��ι [Eλληνες qν!µα:�ν eς 908ς: `λφα, 58τα, γ�µµα, δ�λτα,
ε=, :8τα, �τα, θ8τα, 6Xτα, κ�ππα, λ�5δα, µ', ν', 0ε�, ��, πε�, �X, σ#γµα, τα', �, φε�, �ε�,
ψε�, �. T�ς aν�µασ#ας τα4τας παρ��ει J AAθ)ναι�ς, λα53ν α�τ�ς Sκ τ�' “Περ( γρ#φων”
συγγρ�µµατ�ς Kλε�ρ��υ τ�' Σ�λ�ως· �zτ�ς ε=�ε παραλ�5ει α�τ�ς Sκ τ8ς “Γραµµατικ8ς
Θεωρ#ας” Kαλλ#�υ τ�' AAθηνα#�υ,�κµ�σαντ�ς Sν τ��ς περ( τ/ 400 π.X. �ρ!ν�ις. T�σσα-
ρα τXν γραµµ�των τ�4των µετων�µ�σθησαν µετ�πειτα πρ/ς τ/ σαφ�στατ�ν Vπ’ �ρ�α#-
ων γραµµατικXν: � ψιλ/ν τ/ ε=, � µικρ/ν τ/ ��, � ψιλ/ν τ/ �, � µ�γα τ/ �».

A5 }ν�µασ$αι α�ται εjρ$σκ�νται xδη "ν τ�Pς Σ#�λ$�ις εKς τ(ν ∆ι�νυσ$�υ τ�G Θρlακ�ς
«Γραµµατικ(ν T,#νην» κα0 �ν τισι τ*ν κωδ$κων α�τ�G, διετηρ>θησαν δ' α�ται µ,#ρι σ>-
µερ�ν, κα0 ε�ναι µ�ναι "ν #ρ>σει παρ’ 3µPν, "ν �� τ� τ*ν λ�ιπ*ν εtκ�σι γραµµ�των }ν�-
µατα παρ,µειναν )µετ�1λητα③. TαGτα τ� }ν�µασθ,ντα )νωτ,ρω 24 γρ�µµατα καθωρ$-
σθησαν µ�νιµα κα0 σταθερ� µ' πρ�τασιν τ�G ρ>τ�ρ�ς, συγγραφ,ως κα0 στρατηγ�G �Aρ#$-
ν�υ "π0 Uρ#�ντ�ς τ*ν �Aθηνα$ων E�κλε$δ�υ κατ� τ� 2�ν [τ�ς τ@ς 94ης �Oλυµπι�δ�ς,
xτ�ι τ� 403 π.X. T(ν πληρ�φ�ρ$αν α�τ(ν παρ,#�υν )ρ#αP�ι συγγραφεPς, Wς κα0 � ΦL-
τι�ς: «...τ�;ς δ� AAθηνα#�υς +πεισε �ρ8σθαι τ��ς τXν AI�νων γρ�µµασιν AAρ��ν�ς J AAθη-
να��ς Sπ( `ρ��ντ�ς E�κλε#δ�υ... περ( δ� τ�' πε#σαντ�ς &στ�ρε� Θε!π�µπ�ς».

DEνεκα τ@ς γεν�µ,νης jπ� �Aρ#$ν�υ µεταρρυθµ$σεως τ�G �Aττικ�G �Aλφα1>τ�υ, 2περ
"ντ�ς }λ$γων δεκαετι*ν "γ,νετ� )π�δεκτ�ν jπ� τ*ν Uλλων AEλλ>νων κα0 �nτω κατ,στη
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πανελλ>νι�ν, �5 E�ρωπαP�ι "πιστ>µ�νες δι\>ρεσαν τ�ς 4λληνικ�ς "πιγραφ�ς εKς «πρ�-
ευκλειδε$�υς» xτ�ι πρ�γενεστ,ρας τ�G 403 π.X. κα0 εKς «µετευκλειδε$�υς», µεταγενεστ,-
ρας α�τ�G. O5 δ' Kirchoff κα0 Larfeld καθLρισαν τ,σσαρας µεγ�λας �µ�δας πρ�ευκλει-
δε$ων "πιγραφ*ν, �ς κα0 δι,κριναν εKς Kσ�ριθµα τ�πικ� )λφ�1ητα: α) �Aττικ�ν, 1) �Iω-
νικ�ν, γ) K�ρινθιακ�ν, δ) Xαλκιδικ�ν. Σηµειωτ,�ν, 2τι τ(ν α�τ(ν περ$π�υ καταν�µ(ν
τ*ν πρ�ευκλειδε$ων γραµµ�των ε�#�ν "κτελ,σει xδη )ρ#αP�ι DEλληνες συγγραφεPς.

EKς τ�ν Π$νακα 1 δεικν:�νται τ� κυριLτερα )λφ�1ητα, �τινα � �Aρ1ανιτ�π�υλ�ς πα-
ραθ,τει:

– T� 24 γρ�µµατα τ�G )λφα1>τ�υ τ�G �Aρ#$ν�υ.
– T� 24 "π$σης τ�G �Iωνικ�G )λφα1>τ�υ.
– T� 21 τ�G Περικλ,�υς (450 ?ως 404 π.X.)
– T� 22 τ�G Σ�λωνε$�υ (600 ?ως 450 π.X.)
– T� 23 τ�G Πρ�σ�λωνε$�υ (850 ?ως 600 π.X.).
– T� 25 τ�G K�ρινθιακ�G.
– T� 25 τ�G Xαλκιδικ�G.
EKς τ� τρ$α τελευταPα )λφ�1ητα [#�µεν "π0 πλ,�ν Wς γρ�µµατα τ� F 1αG | δ$γαµµα

κα0 τ� Q κ�ππα.
(�Aπ� Σ�λων�ς καταργεPται τ� Q κα0 )π� Περικλ,�υς τ� F εKς τ� �Aττικ�ν). T� γρ�µ-

µα E (ε�) συµ1�λ$+ει τ� 1ρα#! [, τ� µακρ�ν � καθsς κα0 τ�ν δ$φθ�γγ�ν ε�, "ν* εKς τ� µε-
τευκλε$δι�ν τ� � µακρ�ν συµ1�λ$+εται µ' τ� Ω (�). T� δ' δασ! πνεGµα εKς τ� πρ�ευ-
κλε$δεια )λφ�1ητα "δηλLνετ� µ' τ� γρ�µµα H (�τα), "ν* xδη εKς τ� �Iωνικ�ν τ� H "δ>-
λωνε τ� � µακρ�ν, κα0 τ� Ω τ� � µακρ�ν.

Kατ�πιν α�τ*ν καταλ>γ�µεν εKς τ� συµπ,ρασµα, 2τι πρ� τ�G 403 π.X. εKς τ� πρ�ευ-
κλε$δια )λφ�1ητα τ� }ν�µατα τ*ν γραµµ�των πρ,πει ν� "γρ�φ�ντ� Wς 4<@ς: AΛΦA,

BETA, ΓAMMA, ∆EΛTA, E, ZETA, HETA, ΘETA, δι� ν� )ρκεσθ*µεν εKς τ� πρ*τα "νν,α }ν�-
µατα· µ' "ρωτηµατικ�ν δι� τ� δ$γαµµα, τ� �π�P�ν πρ,πει λ�γικ*ς ν� ε�#εν �ς πρ*τ�ν
γρ�µµα τ�G }ν�µατ�ς τ�υ τ�ν 4αυτ�ν τ�υ: FAF(F) = 1αG | φ��υ, 2πως θ� δε$<ωµεν πα-
ρακ�τω:

T� "π�µεν�ν �λµα ε�ναι κα0 τ� +ητ�:µεν�ν, δι�τι µ�ς µεταθ,τει εKς τ(ν "π�#(ν πρ�
τ*ν Tρωικ*ν τ�G K�δµ�υ – Παλαµ>δ�υς, 2τε jπ@ρ#εν 3 )π� αKLνων συλλα1ικ( γραφ(
κα0 "γ,νετ� 3 πρ�σπ�θεια µετα1�σεως εKς τ(ν φθ�γγικ(ν τ�ια:την.

DEνα "πι1�ηθητικ�ν στ�ι#εP�ν ε�ναι 3 ()ρ#αι�τ�τη) ∆ωρικ( δι�λεκτ�ς, 3 �π�$α )να-
γνωρ$+εται "µφαν*ς εKς τ�ν Mυκηναϊκ�ν κ�σµ�ν µετ� τ(ν )π�κρυπτ�γρ�φησιν τ@ς ΓΓB
τ� 1953. �Aναφ,ρεται #αρακτηριστικ*ς jπ� τ�G µεταφραστ�G εKς τ� 1ι1λ$�ν τ�G Hooker
«EKσαγωγ( στ( Γραµµικ( B» (σελ0ς 300 § 167, MIET 1994), 2τι «J Chadwick διατ4πωσε
τ/ 1976 τ2ν ρη0ικ�λευθη θεωρ#α, π�; πρ�κ�λεσε α^σθηση, περ( παρ�υσ#ας ∆ωρι�ων µ�-
σα στ/ν Mυκηναϊκ/ κ!σµ�». EKς τ(ν ∆ωρικ(ν δι�λεκτ�ν τ� µακρ�ν ε τ$θεται Wς A ("ν�*
εKς τ(ν �Iωνικ(ν τ$θεται τ� µακρ�ν ε Wς H). T� παραδε$γµατα "κ τ�G Hooker: oreta =
OPEΣTAΣ = �Oρ,στης, damo = ∆AMOΣ = ∆@µ�ς, kirita = KPIΘAN = κριθ>ν. EKς τ�ν 4τερ�-
στ�µ�ν )µφ�ρ,α τ@ς �EλευσPν�ς "µφαν$+εται "π$σης ∆ωρικ( δι�λεκτ�ς: da = ∆A (ΓA) =
Γ@, zowa = ZO\A(N) = +ω�ν = +ω(ν (1λ,πε πρ�ηγ�υµ,νην µελ,την τ�G γρ�φ�ντ�ς τ@ς )π�-
κρυπτ�γραφ>σεως τ�G "ν λ�γ�ω )µφ�ρ,ως, δηµ�σιευθεPσαν εKς τ(ν «AEλληνικ(ν �Aγω-

Γ. ΣYΛΛABIKH ΓPAΦH - KANONEΣ - ∆ΩPIKH ∆IAΛEKTOΣ
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γ>ν», τεG#�ς Mαρτ$�υ1998). ∆ι’ α�τ�ν τ�ν λ�γ�ν σ,1�νται τ�σ�ν κα0 #ρησιµ�π�ι�Gν εKς
τ� [ργα των �5 µεταγεν,στερ�ι κλασσικ�0 συγγραφεPς τ(ν ∆ωρικ(ν Γραµµατικ(ν, �τις
"#αρακτ>ρι+ε τ(ν AHρωικ(ν �Eπ�#>ν. AH σηµεριν( λ,<ις π.#. �Aθην� πρ�εφ,ρετ� �Aθεε-
να̂ α κα0 "γρ�φετ�:

– , µ' τ� µετευκλε$δει�ν )λφ�1ητ�ν τ�G �Aρ#$ν�υ.

– , µ' τ� πρ�ευκλε$δι�ν νησιωτικ�ν )λφ�1ητ�ν.

– , µ' τ� πρ�σ�λLνει�ν �Aττικ�ν )λφ�1ητ�ν.

– , µ' τ� �Iωνικ�ν )λφ�1ητ�ν, κατ� τ� �π�P�ν τ� εε (µακρ�ν) κα0 τ� αα (µα-
κρ�ν) "γρ�φ�ντ� H.

– , µ' Kαδµ>ι�ν - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τ�G 13�υ αK π.X., τ(ν �π�$αν θε-
ωρ�Gµεν Wς µετ�1ασιν "κ τ@ς ΓΓB.

– (a-ta-na), µ' ΓΓB τ�G 14�υ αK. π.X. (Hooker: σελ. 246, a-ta-na, po-ti-ni-ja =
�Aθαν� π�τνια).

Πρ�κ:πτει 2θεν, 2τι τ� µακρ�ν ε, τ� �π�P�ν "γρ�φετ� εKς τ(ν Γραµµικ(ν Γραφ(ν
B, κατ� τ(ν µετ�1ασιν [λα1ε τ� σ#@µα A (κα0 τ(ν }ν�µασ$αν Uλφα) µ' )<$αν α κα0 ε µα-
κρ�G. �Eν�* τ� 1ρα#! ε καθsς κα0 τ� ει κατ� τ(ν µετ�1ασιν "δηλLθη µ' τ� E④. EKς τ(ν
ΓΓB π.#. γρ�φεται po-se-da-o = ΠOΣE∆AON = Π�σειδ*ν (ν�θ�ς δ$φθ�γγ�ς ει). Kατ�πιν
α�τ@ς τ@ς "πισηµ�νσεως δι� τ� A κα0 τ� E )κρι1*ς εKς τ(ν )ρ#ικ(ν µετ�1ασιν "κ τ@ς
Γραµµικ@ς συλλα1ικ@ς Γραφ@ς εKς τ� Kαδµ>ι�ν - ∆ωρικ�ν )λφ�1ητ�ν τ�G Παλαµ>δ�υς,
πρ,πει ν� µετ,λθωµεν τ�G τρ�π�υ κατ� τ�ν �π�P�ν �5 σ�φ�0 "κεPν�ι πρ�γ�ν�ι – γραµ-
µατικ�$ – }ν�µατ�θ,ται µετ,γραφ�ν τ�ς λ,<εις )π� τ� ?να σ:στηµα εKς τ� Uλλ�. Πρ�-
τ�σσ�µεν πρ�ς διευκ�λυνσιν τ*ν )ναγνωστ*ν τ�G «∆αυλ�G» τ�!ς καν�νας τ@ς ΓΓB µ'
παραδε$γµατα µεταγραφ*ν (παραλε$πεται τ� συλλα1ικ�ν σ:µ1�λ�ν, τ� �π�P�ν )π�δ$-
δεται µ' λατινικ�!ς #αρακτ@ρας):

1) T� τελικ�ν σ:µφων�ν παραλε$πεται (v, s, p):
si-to = σPτ�ς, ma-te = µ�τερ = µ>τηρ.
2) T� φων>εντα γρ�φ�νται µ' tδι�ν σ:µ1�λ�ν Wς φθ�γγ�ι κα0 θεωρ�Gνται εtτε Wς µα-

κρ� εtτε �ς 1ρα#,α.
3) T� W Kσ�δυναµεP µ' Φ, B, κα0 µεταγρ�φεται µ' F, τ� �π�P�ν )ργ�τερ�ν )πηλε$φθη,

παραµ,ν�ν Wς )ριθµητικ�ν µ�ν�ν.
4) Πρ� τ�G W, �ν jπ�ρ#\η σ:µφων�ν, συν>θως παραλε$πεται:
ko-wo = κ�ρFos = κ�Gρ�ς.
5) T� R τ$θεται κα0 )ντ0 τ�G L:
ra-to = ΛατL.
6) T� P τ$θεται )ντ0 τ�G π, 1, φ.
T� T τ$θεται )ντ0 τ*ν τ, θ (τ� δ ε�#ε tδι�ν σ:µ1�λ�ν D), κα0 τ� K τ$θεται )ντ0 τ*ν κ, γ,

#:
pa-i-to = Φαιστ�ς, te-o-jo = θε�P� (γενικ( πτ*σις), ai-ke-u = AKγε:ς.
7) T� )ρ#ικ�ν δασ! πνεGµα (H) συν>θως δ'ν γρ�φεται:
a-mo = �ρµ� (�ρµα).
8) DEνα φων@εν δ:ναται ν� )γν�ηθ\@, 2ταν δ:� σ:µ1�λα γρ�φωνται δι� ν� παραστ>-

A
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σ�υν µ$αν συλλα1(ν (ti-ri = τρι), δηλαδ( �ν jπ�ρ#\η διπλ�Gν σ:µφων�ν, "παναλαµ1�νε-
ται τ� tδι� φων@εν: ka-ra-na = κρ�να = κρ>νη, ku-ru-so = #ρυσ�ς, ku-su-ro = κσ:λ�ν = <:-
λ�ν⑤.

Etµεθα πλ,�ν ?τ�ιµ�ι ν� γρ�ψωµεν τ(ν }ν�µατ�θεσ$αν τ*ν γραµµ�των τ�G )λφα1>-
τ�υ εKς τ(ν Γραµµικ(ν συλλα1ικ(ν Γραφ(ν κα0 ν� µεταγρ�ψωµεν κατ�πιν τ� }ν�µατα
α�τ� εKς τ� )λφα1ητικ�ν σ:στηµα τ@ς Kαδµη$�υ - ∆ωρικ@ς «γραµµατικ@ς».

Πρ�κ:πτ�υν "κπληκτικ� συµπερ�σµατα:
α) �Aσφαλ*ς πρ�κειται δι� ν,α }ν�µατα, τ� �π�Pα δ'ν ταυτ$+�νται "ν π�λλ�Pς µ' καµ-

µ$αν Uλλην πρ�τ,ραν λ,<ιν, "ν�* συγ#ρ�νως α5 ρ$+αι τ*ν }ν�µ�των τ*ν γραµµ�των ε�ναι
σαφ*ς 4λληνικα$, Wς ε�ναι λ�γικ�ν, µ' πρ�σθεσιν µι�ς Wς "π0 τ� πλεPστ�ν παραγωγικ@ς
��δετ,ρας καταλ><εως -τα (2πως λ,γ�µεν γρ�µµα, γρ�µµα-τα).

1) AH µ�υσικ( (µακρ� - 1ρα#εPα δι�ρκεια φωνη,ντων, τ�ν�ς - nψ�ς φων@ς) 2πως κα0
τ� µαθηµατικ� συνυπ�ρ#�υν εKς τ(ν 4λληνικ(ν γλ*σσαν (τ� τρισυπ�στατ�ν τ�G )λφα-
1>τ�υ). DOταν, Wς πρ�ε$π�µεν, � Παλαµ>δης "πεν�ησε κα0 τ�!ς )ριθµ�:ς, )σφαλ*ς
"τα:τισε τ�:τ�υς µ' τ� γρ�µµατα (µ,#ρι τ�τε �τ� 3 µ�ν�ς I, 3 δεκ�ς –, κα0 3 "κατ�ντ�ς
0, "κ τ*ν }π�$ων πρ�,κυπτε 2λη 3 )ρ$θµησις ?ως τ� 999). Kαθsς δ' τ� γρ�µµατα )ντι-
πρ�σωπε:�υν κα0 )ριθµ�:ς, δεικν:�µεν, 2τι � πυθµ>ν τ�G λε<αρ$θµ�υ τ�G }ν�µατ�ς 4κ�-
στ�υ γρ�µµατ�ς "παληθε:ει τ(ν θ,σιν τ�υ κα0 3 }ν�µασ$α τ�υ συνδυ�+εται 1�σει µη-
#ανισµ�G συσ#ετ$σεως, τ�G �π�$�υ τ� )π�τ,λεσµα )νι#νε:�µεν ε�θ!ς )µ,σως:

ΘVσις 1η: (A) a-ra-pa = AΛΦA, "κ τ�G a-re-pe = )λφεPν, )παρ,µφατ�ν )�ρ$στ�υ 1´ τ�G
ρ>µατ�ς )λφ�-νω = παρ�γω, )π�κτ*. Λ,γ�µεν σ>µερ�ν: τ� τιµ-αλφ@ (τιµ( + )λφεPν)
κ�σµ>µατα. Παρ,µεινεν )µετ�1λητ�ν, #αρακτηρ$+�ν τ(ν "<ε:ρεσιν τ�G )λφα1>τ�υ. �A<$α
α (1ρα#! κα0 µακρ�ν) κα0 εε (ε µακρ�ν). Πιθαν( "π$σης παραγωγ> τ�υ "κ τ�G e-re-pe =
"ρ,φειν, )παρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς "ρ,φω = στεγ�+ω. Σ>µερ�ν λ,γ�µεν: �ρ�φ�ς, }ρ�-
φ>. EKς τ�Gτ� συντε$νει 3 "<,λι<ις τ�G συµ1�λ�υ τ�G ∆$σκ�υ τ@ς Φαιστ�G κα0 τ@ς 5ερ�-
γλυφικ@ς  τ@ς Kρ>της, π�! δε$#ν�υν κατ�ικ$α , τ� �π�P�ν εKς τ(ν ΓΓA γ$νεται 
κα0 εKς τ(ν ΓΓB γ$νεται .

Πυθµ(ν = 1 Wς 4<@ς: A+Λ+Φ+A = (I + Y + + I) = 1 + 30 + 500 + 1 = 532 ε�ναι � λε-
<�ριθµ�ς τ�G }ν�µατ�ς. AΩς πυθµ>ν ν�εPται τ� jπ�λ�ιπ�ν )π�µ,ν�ν  "κ τ*ν )φαιρ�υµ,-
νων "ννε�δων, δηλαδ>: (I + Y + ) + (I) → (I) | τ� )π�τ,λεσµα τ@ς πρ�σθ,σεως τ*ν ψη-
φ$ων τ�G λε<αρ$θµ�υ, ?ως 2τ�υ πρ�κ:ψ\η µ�ν�ψ>φι�ς )ριθµ�ς: 5 + 3 + 2 = 10 → 1 + 0 = 1.

ΘVσις 2α: (B) we-ta = BETA. T� σ:µ1�λ�ν τ@ς ΓΓB δι� τ(ν γυναPκα ε�ναι wo = 
3
. A5

λ,<εις 1αν�, femme, καθsς κα0 γ�ν>, γυν>, woman )ναφ,ρ�νται εKς τ(ν

γυναPκα. T� B "π$σης γρ�φεται )π� τ� = we.

Πυθµ(ν = 2 Wς "<@ς: B+E+T+A = (II + + + I) = 2 +5 + 300 + 1 = 308, � λε<�ριθµ�ς

τ�G }ν�µατ�ς. AOπ�τε � πυθµ>ν: (II) + ( + + I) → (II) | 3 + 0 + 8 = 11 → 1 + 1 = 2.
ΘVσις 3η: (Γ) ka-ma-ta = ΓAMTA, "κ τ�G ka-me-e = γαµ,ειν, γαµεPν. �E< )φ�µ�ιLσεως

τ�G T εKς M "<ηγεPται τ� δε:τερ�ν M τ�G ΓAMMA, 2πως κατ,λη<εν εKς τ� κλασσικ�ν )λφ�-
1ητ�ν. EKς τ(ν )ρ#α$αν �Iνδικ(ν (Σανσκριτικ(ν) jπ�ρ#ει 3 λ,<ις kama = "πιθυµ$α, σαρ-
κικ( ?νωσις (kama loka, kama sutra).

A

∆. ONOMATOΘEΣIA ΓPAMMATΩN - METAΓPAΦH EIΣ TO AΛΦABHTIKON
ΣYΣTHMA ΓPAΦHΣ
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Πυθµ(ν = 3 Wς 4<@ς: Γ+A+M+T+A = (III + I + == + + I) = 3 + 1 + 40 + 300 +1 = 345 �
λε<�ριθµ�ς τ�G }ν�µατ�ς.

AO πυθµ(ν: (III) + (I + == + + 1) → (III) | 345 = 3 + 4 + 5 = 12 → 1 + 2 =3.

ΘVσις 4η: (∆) de-wa-ta = ∆EΛFTA. �E< )παλ�ιφ@ς τ�G F κατ,λη<ε ∆EΛTA εKς τ� κλασ-
σικ�ν )λφ�1ητ�ν.

Kαθ’ AHσ:#ι�ν δ,λτα = αKδ�P�ν γυναικεP�ν. T� σ#@µα τ@ς �1ης τ�G σLµατ�ς τ@ς γυ-
ναικ�ς ε�ναι )νεστραµµ,ν�ν δ,λτα ▼. �Eµφαν$+εται Wς σ:µ1�λ�ν εKς τ�ν δ$σκ�ν τ�G Φαι-
στ�G καθsς κα0 εKς τ�ν )µφ�ρ,α τ�G �Oρ#�µεν�G. AH µ>τρα τ@ς γυναικ�ς "π$σης [#ει
2µ�ια σ#@µα κα0 }ν�µασ$αν: ∆EΛΦYΣ. EKς τ(ν )ρ#α$αν �Iνδικ(ν deva = θεP�ν �ν. O5 ∆ελ-
φ�0 δ' Wς }µφαλ�ς τ@ς Γ@ς ε�ναι 3 µ>τρα τ*ν θε$ων �ντων. AYπενθυµ$+εται, 2τι εKς τ(ν
ΓΓB παραλε$πεται τ� σ:µφων�ν πρ� τ�G w: ko-wo = κ�ρF�ς (κ�Gρ�ς µεταγεν,στερ�ν).

Πυθµ(ν = 4 Wς "<@ς: ∆+E+Λ+F+T+A = 4 + 5 + 30 + 6+ 300 + 1 = 346 → 3 + 4 6 = 13 → 1 +
3 = 4.

* Πιθαν*ς "π$σης 3 σειρ� τ*ν B,Γ,∆ ν� πρ�@λθεν "κ τ�G #ειλικ�ϋπερωικ�G q (�#ηρ� Wς δασ,α):

qa=BA, ΓA, qe = BE, ∆E.

ΘVσις 5η: (E) e = E, Wς φων@εν )ρ#ικ�ν γρ�µµα τ@ς λ,<εως [-µµεναι = ε�-ναι, )πα-
ρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς εKµ0 = ε�µαι, jπ�ρ#ω. �Eδ>λωνε, Wς πρ�ε$π�µεν, εKς τ(ν Kαδµ>-
ι�ν - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τ� ε 1ρα#! κα0 τ�ν δ$φθ�γγ�ν ει. EKς τ� κλασσικ�ν )λφ�-
1ητ�ν [#ει τ(ν }ν�µασ$αν ε�. �Eκ�σµει τ(ν πρ�µετωπ$δα τ�G να�G τ�G �Aπ�λλων�ς "ν
∆ελφ�Pς.

pEλα1ε τ(ν π,µπτην θ,σιν "ν τ�* )λφα1>τω κα0 τ(ν )ριθµητικ(ν )<$αν E = (IIY) →
(IIIII) = 5.

ΘVσις 6η: (F) wa-wo-ta = FAFOTA "κ τ@ς λ,<εως wa-wo = FaFos = )sς (�sς - ?ως) = φ*ς
πρωιν�ν. Kατ�πιν �πλ�π�ι>σεως [λα1ε τ(ν }ν�µασ$αν FAF =1αG, κα$, )π�1ληθ,ντ�ς τ�G
F "κ τ�G )λφα1>τ�υ, παρ,µεινε Wς )ριθµητικ�ν µ' τ(ν }ν�µασ$αν δ$γαµµα �µ�ι�+�ν µ'
διπλ�Gν Γ, )λλ� κα0 δι�τι 2 x Γ = 2 x 3 = 6 = F. Συναφ'ς: FαF,λι�ς = ),λι�ς = �λι�ς.

Πυθµ(ν = 6 Wς 4<@ς: F+A+F+O+T+A = 6 + 1+ 6 + 70 + 300 + 1 = 384 � λε<�ριθµ�ς τ�G }ν�-
µατ�ς, κα0 � πυθµ(ν τ�G 384 = 3+8+4 = 15 → 1 + 5 = 6.

ΘVσις 7η: (Z) ze-ta = ZETA, "κ τ�G za-we = +�ειν = +\@ν (ZEN). EKς τ�ν )µφ�ρ,α τ@ς
�EλευσPν�ς "µφαν$+εται 3 λ,<ις zo-wa = +ω� = +ω>.

Πυθµ(ν = 7 Wς "<@ς: Z+E+T+A = 7 + 5 + 300 + 1 = 313 → 3 + 1 + 3 = 7.
ΘVσις 8η: (H) he-ta = HETA, "κ τ�G he-ro = �ρως, [ρως κατ� Πλ�τωνα («Kρατ:λ�ς»).
Πυθµ(ν = 8 Wς 4<@ς: H+E+T+A = 8+5+300+1=314 → 3 + 1 + 4 = 8.
T� γρ�µµα τ@ς ΓΓB Wς � µακρ�ν "γ,ννησε τ� A, Wς � 1ρα#! "γ,ννησε τ� E κα0 Wς

� δασ! "γ,ννησε τ� H (1λ,πε π$νακα 2). EKς τ(ν �Iωνικ>ν, 2π�υ δ'ν "γρ�φετ� δασ! πνεGµα,
µ' H )πεδ�θη τ� )ν�ικτ�ν α, δηλαδ( τ� µακρ�ν � (κα0 τ� µακρ�ν ε), καθsς µ' Ω )πε-
δ�θη τ� )ν�ικτ�ν �, δηλαδ( τ� µακρ�ν �.

ΘVσις 9η: te-ta = ΘETA, "κ τ�G te-e = θ,ειν, )παρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς θ,ω = τρ,-
#ω µ' τ� σ#@µα τ�G τρ�#�G κα0 τ(ν συναφ@ [νν�ιαν τ�G θε�G κατ� Πλ�τωνα. T(ν λ,<ιν
θε/ς δ' � AHρ�δ�τ�ς "τυµ�λ�γεP "κ τ�G θ,τω. �Aλλ’ εKς τ�ν )µφ�ρ,α τ@ς �EλευσPν�ς jπ�ρ-
#ει τ� ρ@µα ti-to = τ$θω = θ,τω, �µ�$ας ρ$+ης µ' τ� �ν�µα τ�G "ν�τ�υ γρ�µµατ�ς τ�G
)λφα1>τ�υ.

Πυθµ(ν = 9 Wς 4<@ς: Θ+E+T+A = 9 + 5 + 300 + 1 = 315 → 3 + 1 + 5 = 9.
�Aν α�ται ε�ναι α5 }ν�µασ$αι παραγωγ@ς τ*ν γραµµ�των, τ�τε καταφα$νεται "κ τ@ς

A
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πρLτης "ννε�δ�ς τ*ν γραµµ�των τ�G )λφα1>τ�υ � jψηλ�ς ν�ηµατικ�ς στ�#�ς τ*ν ν�-
µ�θετ*ν: �AλφεPν Bαν� ΓαµεPν ∆ελφ!ν E�ναι �Asς Z�ειν H"ρως Θ,ειν. AO κ*δι< τ@ς
+ω@ς τ�G )νθρLπ�υ "π0 Γ@ς κατ� τ(ν AEλληνικ(ν K�σµ�θ,ασιν, Wς ε�ναι διατυπωµ,νη
εKς τ� "νν,α πρ*τα γρ�µµατα τ�G AEλληνικ�G )λφα1>τ�υ: «N� �π�κτ5σeης γυνα,κα, ν�
Pνωθe<ς δι� γ
µ�υ, ε6ς µ5τρα ν� φVρeης fπαρMιν, φNς πρωιν3ν, ν� 25σeη 2ω�ν gς hρως µ�
:ρωτα πρ ς θVωσιν».

M' τ� Mαθηµατικ� Wς )ληθ@ ν�µ�ν, )ναλλ�$ωτ�ν, αKLνι�ν καν�να "νθ,σεως τ@ς ν�η-
τικ@ς συλλ>ψεως εKς τ� �ρατ�ν πεδ$�ν �5 DEλληνες "νεφ�νισαν τ� �ργαν�ν τ�G π�λιτι-
σµ�G, τ(ν Γραφ(ν δι� τ�G �Aλφα1>τ�υ, Wς σ:+ευ<ιν O�ραν�G κα0 Γ@ς, �Aνδρ�ς κα0 Γυ-
ναικ�ς, Σκ,ψεως κα0 Πρ�<εως.

∆'ν ε�ναι τυ#αP�ν, 2τι �5 π�λ,µι�ι τ�G π�λιτισµ�G τ*ν AEλλ>νων διεστρ,1λωσαν κα0 δι,-
φθειραν τ� ν�ηµα 2λων α�τ*ν τ*ν λ,<εων - "νν�ι*ν. M$α δρ�< "κµαυλιστ*ν τ@ς )νθρω-
π�τητ�ς τ�τε κα0 τLρα παρασ:ρ�υν τ�!ς )δαεPς εKς τ(ν )π�δ�µησιν τ�G να�G τ�G Λ�γ�υ.

∆ΑΥΛ`Σ/198, �I�:νι�ς 1998 12377

ΣHMEIΩΣEIΣ

① Συσ#ετ$+�ντες παραλλ>λ�υς γενεαλ�γ$ας κα0 γεγ�ν�τα τ@ς AHρωικ@ς �Eπ�#@ς, 2πως καταγρ�-
φ�νται jπ� τ*ν )ρ#α$ων AEλλ>νων συγγραφ,ων, "κ τ*ν �π�$ων )ναφ,ρ�µεν:

α) 2τι � �Aγ>νωρ, πατ(ρ τ�G K�δµ�υ, ε�#εν )δελφ�ν τ�ν B@λ�ν, "κ τ�G �π�$�υ κατ�γ�νται � Περ-
σε:ς, � �Hλκετρ:ων, 3 �Aλκµ>νη, � AHρακλ@ς, �K �π�P�ι +�Gν παραλλ>λως σ#εδ�ν µ' τ�!ς )π�γ�ν�υς
τ�G �Aγ>ν�ρ�ς Λ�ι�ν, OKδ$π�δα κα0 Kρ,�ντα, )δελφ�ν τ@ς �I�κ�στης, συ+:γ�υ τ�G Λαy�υ·

1) 2τι � Λ�1δακ�ς, "γγ�ν�ς τ�G K�δµ�υ κα0 πατ(ρ τ�G Λαy�υ, �λθεν εKς π�λεµ�ν µ' τ�ν Πανδ$�-
να A´, 1ασιλ,α τ*ν �Aθην*ν·

γ) 2τι πρ�γ�ν�ς τ�G �I�σ�ν�ς, συγ#ρ�ν�υ τ�G AHρακλ,�υς, �τ� � ∆ευκαλ$ων, εKς "π�#(ν παρ�λ-
ληλ�ν µ' τ�!ς �Aγ>ν�ρα κα0 B@λ�ν, ?πεται, 2τι � K�δµ�ς +\@ )µ,σως µετ� τ�ν κατακλυσµ�ν τ�G ∆ευ-
καλ$ων�ς. Kατ� τ(ν συµ1ατικ(ν #ρ�ν�λ�γησιν ταυτ$+�νται α5 "π�#α0 τ@ς καταστρ�φ@ς "κ τ@ς "κρ>-
<εως τ�G 3φαιστε$�υ τ@ς Θ>ρας κα0 "κ τ�G κατακλυσµ�G (1600 ?ως 1550 π.X.). pAλλαι "ργασ$αι "π0
)στρ�ν�µικ*ν δεδ�µ,νων καθsς κα0 3 #ρ�ν�λ�γησις τ@ς πυραµ$δ�ς τ�G pAργ�υς τ@ς "π�#@ς τ�G
�Aκρισ$�υ, τ�G π�ππ�υ τ�G Περσ,ως, µεταθ,τ�υν κατ� 1500 [τη Wς )ρ#αι�τ,ρας 2λας τ�ς #ρ�ν�λ�-
γ>σεις τ@ς AHρωικ@ς �Eπ�#@ς.

② AO �Aγαµ,µνων κα0 � Mεν,λα�ς �σαν υ5�0 τ@ς �Aερ�πης. AH �Aερ�πη κα0 3 Kλυµ,νη �σαν )µφ�-
τεραι θυγατ,ρες τ�G Kατρ,ως, υ5�G τ�G M$νω�ς B´, α5 �π�Pαι jπανδρε:θησαν τ�ν �Aτρ,α κα0 τ�ν Nα:-
πλι�ν )ντιστ�$#ως. DOθεν �Aγαµ,µνων κα0 Παλαµ>δης �σαν πρ*τ�ι "<�δελφ�ι κα0 δισ,γγ�ν�ι τ�G
M$νω�ς "κ µητ,ρων.

③ O5 3µ,τερ�ι «γλωσσ�δι�ρθωτα0» τ�G Παιδαγωγικ�G Institutum θεωρ�Gν σωστ�τερ�ν ν� γρ�-
φ�υν τ� Γ�µµα µ' �να µ, τ� K�ππα µ' �να π, τ� λ�1δα Wς λ�µντα κ.τλ. AH παρ�Gσα µελ,τη δεικν:ει
τ(ν τεραστ$αν σηµασ$αν τ@ς }ρθ@ς )ναγραφ@ς των. ∆'ν ε�ναι �πλ*ς λ�γ�ι 5στ�ρικ�$, παραδ�σεως
κα0 συνε#ε$ας, δι� τ�!ς �π�$�υς πρ,πει ν� "µµ,νωµεν, )λλ’ 2στις παραλλ�σσει τ(ν AEλληνικ(ν
Γλ*σσαν, στερεP )π� τ�ν "αυτ�ν τ�υ κα0 τ�!ς συν,λληνας τ� φ*ς τ�G λ�γ�υ, τ(ν δια:γειαν τ@ς ν�>-
σεως.

④ EKς τ� )λφ�1ητ�ν τ@ς )κρως συντηρητικ@ς �Aγγλικ@ς γλLσσης παρ,µεινε τ� A Wς �ι κα0 τ� E
�ς ε�, τ$ς ��δε )π� π�τε κα0 jπ� π�$ων AEλλ>νων �Kκιστ*ν τ@ς �Aλ1ι�ν�ς κα0 τ@ς pIριδ�ς, κα0 π�$αν
παρ�δ�σιν φερ�ντων.

⑤ Kατ� τ(ν )ν�γνωσιν τ@ς λ,<εως ku-su-ro τ@ς ΓΓB �5 µ( γνωρ$+�ντες τ�!ς καν�νας, δηλαδ( �5
3µιµαθεPς, πρ�,φερ�ν )ντ0 τ�G }ρθ�G «<:λ�ν» τ� λανθασµ,ν�ν «κ�:σ�υρ�», 2περ παραµ,νει Wς σ>-
µερ�ν: κ�:τσ�υρ� - κ�υσ�:ρι. Onτως 3 «δηµ�τικ(» γλ*σσα, δηλαδ( 3 Uνευ καν�νων, Wς [τυ#εν, µ(
λ�γ$α )π�δ�σις τ@ς 4λληνικ@ς γλLσσης, [#ει 5στ�ρ$αν )ρ#αι�τ�την, 3 �π�$α 1ε1α$ως δ'ν "δ$#α+ε τ�!ς
)νθρLπ�υς· �πλ*ς jφ$στατ� Wς δι�λεκτ�ς. T$ σ#,σιν 2µως [#ει 3 πρ��δ�ς µ' τ(ν "πι1�λ>ν της (1977);
∆ι�τι "νεταφ$ασαν τ(ν καθαρε:�υσαν, δηλαδ(  τ�ν συνδετικ�ν κρ$κ�ν τ@ς καθ�µιλ�υµ,νης µετ� τ@ς
κλασσικ@ς τ*ν )ρ#α$ων πνευµατικ*ν µας στηριγµ�των. M�ν�ν "#θρ�0 µισ�Gντες τ(ν 4λληνικ(ν
γλ*σσ�ν τε κα0 τ� 4λληνικ�ν [θν�ς �δ:νατ� ν� διαπρ�<�υν τ�ι�Gτ�ν [γκληµα.
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