ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY

Aπ τν συλλα&ικν Pλληνικν γραφν
ε'ς τ Pλληνικ ν λφα&ητικ ν σ7στηµα
EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN
A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EΞEYPEΘH TO AΛΦABHTON
AποτελεP κοιν(ν πεπο$θησιν τ*ν )σχολουµ,νων µ' τ(ν 5στορ$αν τ@ς γλLσσης κα0 τ@ς
γραφ@ς τ*ν AEλλ>νων "ν πνε:µατι )ληθε$ας, 2τι τ Aλφα1ητικν σ:στηµα γραφ@ς "ξευρ,θη )π DEλληνας, προ,κυψε δ' Wς "ξ,λιξις τοG Συλλα1ικοG εKς χρνους πρ τοG TρωικοG Πολ,µου.
A5 φιλολογικα0 µαρτυρ$αι περ0 τοG γεγοντος ατοG εναι )διαµφισ1>τητοι. Aναφ,ροµε τ(ν τοG AHροδτου («AIστορι*ν» E´, 59): «E=δον κα( ατ/ς Kαδµ)ια γρµµατα Sν τtX
&ρtX το' AAπ!λλωνος το' AIσµην#ου Sν Θ)5,ησι τ,8σι BοιωτXν, Sπ( τρ#ποσι τισ( Sγκεκολαµµνα, τ πολλ %µοια S!ντα τοσι AIωνικοσι. _O µν δ2 εuς τXν τριπ!δων Sπ#γραµµα
+χει: “AAµφιτρ4ων µ’ νθηκ’ Sνρων π/ Tηλε5οων”. Tα'τα fλικ#ην ε^η pν κατ Λιον
τ/ν Λα5δκου το' Πολυδρου το' Kδµου». AO AHρδοτος "δ* )φ>νει τ σ:νηθες «eς
Sµο( δοκει» κα0 δια1ε1αιοP κατηγορηµατικ*ς: «εδον κα0 "γs  tδιος τ Kαδµ>ια γρµµατα». ∆'ν )φ>νει καµµ$αν )µφι1ολ$αν δι τ(ν "ποχ(ν τ*ν γραµµτων: Θ@1αι, "ποχ(
AO κ. Aναστ. Στµου εναι µηχανολγος µηχανικς κα0 προϊστµενος Tεχνικ@ς Eκπαιδε:σεως ∆.
Aττικ@ς.

-Eλληνας καθηγητς µαθηµατικNν
ποκρυπτογραφε, τ Γραµµικ A
Σαραντα,ξι χρνια nστερα )π τ(ν )ποκρυπτογρφηση τ@ς Γραµµικ@ς Γραφ@ς B (ΓΓB) )π τν )ε$µνηστο pAγγλο "ρευνητ( )ρχιτ,κτονα Mιχα(λ B,ντρις ?νας DEλληνας µαθηµατικς )ποκρυπτογραφεP τ(ν ?τερη – κα0 )ρχαιτερη – 4λληνικ( Γραµµικ( Γραφ( A (ΓΓA).
AH ν,α ατ( "πιστηµονικ( "ργασ$α )ν>κει στν DEλληνα µαθηµατικ
κα0 καθηγητ( τ@ς Πληροφορικ@ς κ. Mην Tσικριτσ@ )π τ AHρκλειο τ@ς Kρ>της. AO κ. Tσικριτσ@ς )ποδεικν:ει µ' τ(ν καθαρ*ς "πιστηµονικ> του µ,θοδο, 2τι 3 ΓΓA εναι – 2πως Uλλωστε κα0 3 ΓΓB –
µ$α 4λληνικ( γραφ>, µ$α γραφ( πο! )ποδ$δει δηλαδ( τ(ν 4λληνικ(
γλ*σσα, κα0 τ(ν χαρακτηρ$ζει Wς «συλλα5ολεξιγραφικ)», )φοG π,ρα
)π’ τ συλλα1ικ σ:µ1ολα περι,χει κα0 ?να µικρ ποσοστ συµ1λων
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Λαyου – Kρ,οντος – OKδ$ποδος. Aναγρφει δ'  τρ$πους: « Aµφιτρ:ων εναι υ5ς τοG
Aλκα$ου τοG υ5οG τοG Περσ,ως κα0 σ:ζυγος τ@ς Aλκµ>νης, τ@ς µητρς τοG AHρακλ,ους, κατ τρεPς γενες παλαιτερος τοG TρωικοG Πολ,µου».
∆ι τ(ν "κστρατε$αν τοG Aµφιτρ:ωνος "ναντ$ον τ*ν Tηλε1ο,ων, )ναγεγραµµ,νην
"π0 τοG τρ$ποδος, δια1ε1αιLνει  Aπολλδωρος εKς τ(ν «Bι1λιοθ>κην» του (1ι1λ$ον B
IV 6,7). «AAµφιτρ4ων δ σ;ν AAλκµ)ν,η κα( Λικυµν#tω (τ,κνα )µφτερα τοG Hλεκτρ:ονος τοG υ5οG τοG Περσ,ως )π Uλλην µητ,ρα) παραγεν!µενος Sπ( Θ)5ας (διτι "ξ,1αλεν ατν )π τς πλεις τοG pAργους  Σθ,νελος δι τν )κο:σιον θνατον τοG )δελφοG του Hλεκτρ:ονος κα0 θε$ου "π$σης τοG Aµφιτρ:ωνος) Vπ/ Kροντος 1γν#σθη, κα(
δ#δωσι τ2ν δελφ2ν Περιµ)δην Λικυµν#tω. Λεγο4σης δ AAλκµ)νης γαµηθ)σεσθαι ατtX
τXν δελφXν ατ8ς Sκδικ)σαντι τ/ν θνατον Vποσχ!µενος, Sπ( Tηλε5!ας στρατε4ει
AAµφιτρ4ων» (3 Aλκµ>νη θ jπανδρε:ετο τν Aµφιτρ:ωνα, "ν jπ,σχετο, 2τι θ "ξεστρτευε "ναντ$ον τ*ν Tηλε1ο,ων, διτι ατο0 )π προηγουµ,νην "πιδροµ(ν εKς τς
Mυκ>νας εχον φονε:σει το!ς )δελφο:ς της). AO Aλφιτρ:ων πργµατι τοGτο [πραξε,
)φοG συν@ψε συµµαχ$αν µ' τν Kρ,οντα τ*ν Θη1*ν, τν K,φαλον τοG ΘορικοG Aττικ@ς,
τν Πανοπ,α τ*ν Φωκ,ων κα0 τν pEλειον τν θεPον του.
Kατ τ(ν συµ1ατικ(ν χρονολγησιν 3 Aλκµ>νη κα0  Aµφιτρ:ων [ζησαν περ0 τ
1300 π.X. AO Kδµος δ' τοG Aγ>νορος, εKς τν ποPον )ναφ,ρεται  AHρδοτος δι τ
γρµµατα, [ζησε περ0 τ 1450 π.X., {ν πρπαππος τοG Λαyου συγχρνου τοG Aµφιτρ:ωνος (κα0 [τι παλαιτερον① ).
EKς τ(ν «Eπιγραφικ(ν» τοG καθηγητοG Aπ. Aρ1ανιτοπο:λου (τεGχος 1ον, [κδοσις
1937, σελ. 49) )ναφ,ρεται: «_H γο'ν Kδµου γραµµατικ2 Sπ# τε τXν TρωικXν fσκετο eς
∆#κτυς Sν τας AEφηµερ#σι φησ#, κα( µχρι τXν Eκλε#δου το' µετ τα'τα `ρξαντος διµεινε χρ!νων». Σχολιζει δ'  "πιφαν(ς καθηγητ(ς εKς τ σ:γγραµµα τ*ν παραδσεLν
του πρς το!ς φοιτητς τ@ς Φιλοσοφικ@ς Σχολ@ς τοG Πανεπιστηµ$ου Aθην*ν: «Παρε-

πο! σηµα$νουν δισ:λλα1ες λ,ξεις.
AO «∆αυλς» πληροφορηθε0ς τ(ν παραπνω εtδηση, )νεζ>τησε τηλεφωνικ*ς τν κ. Tσικριτσ@ στ AHρκλειο Kρ>της 2που διαµ,νει κα0
εχε µ$ας συζ>τηση µαζ$ του (27/4/98).
ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, θ vθελα ρχικXς ν σgς Sκφρσω τ
συγχαρητ)ρι µου γι τ2ν προσπθει σας, 1 Jπο#α ξ#ζει
πολλXν Sπα#νων κα( Jπωσδ)ποτε θ καταγραφ,8 π/ τ2ν _Iστορ#α. Θ vθελα ν σgς ρωτ)σω, πXς µπορσατε ν φρετε ε6ς πρας rνα τ!σο σπουδαο Sγχε#ρηµα, καθ3ς δν πρπει ν παραγνωρ#ζουµε τ/ γεγον/ς %τι µ τ2ν ποκρυπτογρφηση τ8ς ΓΓA
σχολ)θηκε πλ8θος SρευνητXν σ διεθνς Sπ#πεδο, χωρ(ς τελικXς
ν καταφρουν ατ/ πο; Sσες πετ4χατε.
M. TΣIKPITΣHΣ: Kατ’ )ρχς θ xθελα ν περιµ,νουµε τ(ν )ποδοχ( πο! θ [χ\η 3 πρτασ> µου )π τ(ν διεθν@ "πιστηµονικ( κοιν-
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δχοντο δ ρχαοι συγγραφες συνεχ8 κα( διπτωτον τ2ν χρ8σιν το' προευκλειδε#ου
9λληνικο' λφα5)του Sν γνει Sπ( Sννα σχεδ/ν α6Xνας, vτοι π/ το' 1300 π.X. περ#που
µχρι το' 403 π.X., qν!µαζον δ τ/ πανελλ)νιον το'το λφ5ητον “K δµου γραµµατικ5ν”».
Eκτς 2µως )π Kαδµ>ια [χοµε κα0 ∆ωρικ γρµµατα πρ τ*ν Tρωικ*ν, τ ποPα
χρησιµοποιεP  "ποποις Kριννος )π τ pIλιον, µ' "φευρ,την τν Παλαµ>δη,  ποPος
συµπληρLνει, Wς φα$νεται, µ' τ jπλοιπα γρµµατα τ(ν τοG Kδµου «γραµµατικ(ν»
κα0 θ,τει το!ς νµους τοG )λφα1>του. Tσην δ' "ντ:πωσιν [καµε τοGτο εKς το!ς DEλληνας, ~στε [χοµεν δι’ εKδωλ$ων τ@ς "ποχ@ς "κε$νης τ(ν παρστασιν τ*ν γραµµτων ΦεP
κα0 ΨεP. EKς τς Mυκ>νας εjρ,θησαν τρ$α π>λινα εKδLλια, δ:ο τοG τ:που Ψ κα0 εKς τ
µ,σον ?να εKδLλιον τοG τ:που Φ (1λ,πε εKκνα), τοG 13ου αK*νος π.X., "κτεθειµ,να εKς
τ Eθνικν Aρχαιολογικν MουσεPον Aθην*ν ("κ τοG 1ι1λ$ου τοG Γ. Mυλων «Πολ:χρυσοι Mυκ@ναι», 1978). EKς τ(ν EλευσPνα "π$σης [χοµε δ:ο εKδLλια σχ>µατος Φ και
Ψ "ν µ,σω )γγε$ων, 2πως "κτ$θενται εKς τ Aρχαιολογικν MουσεPον EλευσPνος.
T Λεξικν Σουyδα )ναφ,ρει "π0 το:του: «K!ριννος AIλιε;ς Sποποι/ς τXν πρ/ _Oµ)ρου, xς τισιν +δοξεν κα( πρXτος γρψας τ2ν AIλιδα, +τι τXν TρωικXν συνισταµνων.
yHν δ Παλαµ)δους µαθητ)ς, κα( +γραψε τος Vπ/ Παλαµ)δους εVρεθεσι ∆ωρικο,ς
γρ µµασιν». Eπ$σης εKς τ λ@µµα «Παλαµ>δης» )ναφ,ρει: «Παλαµ)δης Nαυπλ#ου κα(
Kλυµνης, AAργεος Sποποι!ς. yHν δ οzτος νεψι/ς το' 5ασιλως AAγαµµνονος πρ/ς
µητρ!ς. \Eσχε δ εφυXς πρ!ς τε φιλοσοφ#αν κα( ποιητικ)ν, κα( εVρετ2ς γγονε το' ζ
στοιχε#ου κα( το' θ κα( το' φ κα( το' χ, ψ)φων τε κα( πεσσXν κα( κ45ων κα( µτρων κα(
σταθµXν». Θ "παν,λθωµεν εKς τ(ν µεγλην µορφ(ν τοG Παλαµ>δους, )φοG τον$σωµεν,
2τι τLρα πλ,ον πρ,πει ν [χ\η συµπληρωθ@ τ )λφ1ητον µ' 2λα τ γρµµατα, ν [χ\η
δ' τεθ@ 3 σειρ κα0 3 }νοµασ$α τ*ν γραµµτων 1σει µαθηµατικ*ν κα0 "ννοιολογικ*ν
ρισµ*ν – 2πως παρακτω θ )νιχνε:σωµεν – jπ τ*ν εKδικ*ν γραµµατολγων τ@ς

τητα. pHδη [χω στε$λει τ(ν "ργασ$α µου στ διεθν'ς περιοδικ προϊστορικ@ς )ρχαιολογ$ας «MINOS», κα0 )ναµ,νουµε.
ΣYNT.: ∆εδοµνου %τι δν ε=σθε ρχαιολ!γος, πXς φθσατε ν
σχοληθ8τε µ τ2ν ΓΓA;
M. T.: Σπο:δασα µαθηµατικ κα0 πληροφορικ( κα0 Wς καθηγητ(ς
τ@ς πληροφορικ@ς "ργζοµαι στ(ν ∆ευτερο1θµια Eκπα$δευση τοG
νοµοG Hρακλε$ου. T 1995 )ν,λα1α jπ τ:πον διατρι1@ς («master»)
στ Aριστοτ,λειο Πανεπιστ>µιο Θεσσαλον$κης, στ Tµ@µα Θεολογ$ας, τ(ν )νπτυξη 4νς jπολογιστικοG προγρµµατος, πο! ν διαπιστLν\η τ(ν γνησιτητα, | µ>, τ*ν ψευδεπ$γραφων – 2πως }νοµζονται – χριστιανικ*ν κειµ,νων, στηριζµενος στ(ν στατιστικ( µεταχε$ριση τ*ν δοµικ*ν τους στοιχε$ων. Aν,πτυξα λοιπν ?ναν σχετικ )λγριθµο, πο! στηρ$ζεται στ0ς φωνητικ'ς κα0 συλλα1ικ'ς )ξ$ες τ*ν λ,ξεων, συγκρ$νει στατιστικ τ γν>σια κε$µενα µ' τ jποτιθ,µενα ψευ-
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"ποχ@ς "κε$νης.
Πρς "πι1ε1α$ωσιν jπρχει τ 4ξ@ς κε$µενον τοG ΛουκιανοG εKς τ [ργον του «∆$κη
Φωνη,ντων» (παρ. 5): «Kα( { γε πρXτος 1µν το;ς ν3µους το4τους διατυπσας ε^τε Kδµος J Nησιτης ε^τε Παλαµ)δης J Nαυπλ#ου – κα( Σιµων#δ,η δ +νιοι προσπτουσιν τ2ν
προµ)θειαν τα4την – ο τ,8 τ ξει µ!νον, καθ’ }ν α& προεδρ#αι 5ε5αιο'νται, διρισαν, τ#
πρXτον +σται M δε4τερον, λλ κα( ποι3τητας, ~ς rκαστον (γρµµα) +χει, κα( δυν µεις
συνεδον».
Θ )ποδε$ξωµεν, 2τι δι τ(ν τξιν τ*ν γραµµτων (τ$ πρ*τον [σται | δε:τερον) 1σις το  µαθηµατικς πυθµ2ν τοG λεξαρ$θµου τοG }νµατος 4κστου γρµµατος. TοGτο
1ε1α$ως σηµα$νει, 2τι συγχρνως "δθη )ριθµητικ( )ξ$α εKς ?καστον γρµµα (δυνµεις
συνεδον), "ν συνδυασµ* 2µως µ' τς ποι!τητας, xγουν τν φθγγον κα0 τ νοµα, 2περ
?καστον γρµµα θ [φερε πλ,ον. Πρκειται δι’ εφυ,στατον λογισµν, τν ποPον 1ε1α$ως µνον [µποροι – κατ πLς λ,γουν ο5 )νητοι – δ'ν δ:ναντο ν διανοηθοGν παρ
πεπροικισµ,να Uτοµα (5στορικ κα0 "πLνυµα πρσωπα). ∆ιτι, καθsς λ,γει  Πλτων
(«Kρατ:λος» 389α), «οκ `ρα παντ/ς νδρ/ς νοµα θσθαι λλ τινος aνοµατουργο'·
οzτος δ’ Sστ(ν eς +οικεν J νοµοθτης, {ς δ2 τXν δηµιουργXν σπανιτατος Sν νθρποις
γ#γνεται»
EKς τ(ν «AIστορ$αν τοG AEλληνικοG pEθνους» (AEκδοτικ( Aθην*ν, τµ. A´,κεφ. «AEλληνικ( Γραφ>», σελ. 197) λ,γεται "π$σης: «Πολιτιστικ γαθ, %πως 1 γραφ), δν ποτελο'ν τυχαα δηµιουργ)µατα κοινXν νθρπων γι τ2ν Sξυπηρτηση προχε#ρων πρακτικXν µικροαναγκXν, λλ µιgς προσωπικ!τητος µ µοναδικ2 6διοφυα κα( +µπνευση». pEχοµε δ' τολχιστον ?να τ,τοιον Uνδρα, τν Παλαµ>δη, ν [θαψεν 3 λ>θη δι τ(ν
µ@νιν τοG Oδυσσ,ως µ' θνατον δι λιθο1ολισµοG jπ τ*ν συστρατιωτ*ν του "ν τ*
Tρωικ* πεδ$ω. DOπως εKς π,ντε σελ$δας περιγρφει  A. Σταγειρ$της εKς τ [ργον του
«Ωγυγ$α» (τµος ∆´, σελ. 456, 1818) τ(ν 5στορ$αν τοG )νδρς ατοG,  Παλαµ>δης "συ-

δεπ$γραφα κα0 )ποφα$νεται ποσοστια$ως γι τ(ν γνησιτητ τους.
T(ν tδια µ,θοδο λοιπν πο! "φρµοσα στ χριστιανικ κε$µενα, χρησιµοπο$ησα κα0 στ(ν σ:γκριση τ@ς ΓΓB µ' τ(ν ΓΓA, σ' )ντιπροσωπευτικ δε$γµατα συµ1λων κα0 φωνητικ*ν )ξι*ν τ*ν δ:ο γραφ*ν.
T )ποτ,λεσµα ταν "νθαρρυντικ: ο5 δ:ο γραφ'ς µποροGσαν ν συσχετισθοGν, ν Uλλαζε φωνητικ( )ξ$α τ 20% τ*ν συµ1λων τ@ς ΓΓA.
T δε:τερο µ,ρος τ@ς [ρευνς µου ταν, ν ταυτ$σω φωνητικ τ σ:µ1ολα τ*ν δ:ο γραφ*ν µ' κριτ>ρια τ(ν συχντητα τ*ν συλλα1*ν κα0
τ(ν µοιτητα τ*ν συµ1λων. M' τν τρπο ατ κατ,ληξα στ(ν )πδοση συγκεκριµ,νης φωνητικ@ς )ξ$ας σ' κθε σ:µ1ολο τ@ς ΓΓA.
ΣYNT.: ΠροφανXς µ#α ττοια µθοδος ε=ναι 6δια#τερα σφαλ)ς.
Tρα µπορετε ν δια5ζετε Sπιγραφς τ8ς ΓΓA;
M. T.: Bε1α$ως. pAλλωστε ατ ταν τ ζητο:µενο τ@ς [ρευνας.
ΣYNT.: T# θεµατικ/ περιεχ!µενο παρουσιζουν ο& διασωθεσες

Πναξ 1. Παρα&ολ το σχ5µατος τNν γραµµ των το λφα&5του το Aρχνου πρ ς τ τNν τεσσ ρων προευκλειδεων.
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κοφαντ>θη δολ$ως jπ τοG Oδυσσ,ως µ' πλαστ(ν "πιστολ(ν τοG Πριµου, 3 πο$α τν
[φερεν Wς προδτην. Kατεδικσθη κα0 "λιθο1ολ>θη µνον )π τ στρτευµα τοG Oδυσσ,ως κα0 τοG Aγαµ,µνονος. AO δ' Παλαµ>δης οτε δειλ$αν [δειξε οτε λ:πην οτε παρεκλεσεν, )λλ λιθαζµενος [λεγε· «χαρε λ)θεια, πρ/ Sµο' γρ τθνηκας». AO "πιστ>θιος φ$λος του Aχιλλε!ς,  ποPος [λειπεν ττε εKς µχας, τσον ργ$σθη, kστε "γκατ,λειψε τν κοινν )γ*να – κα0 χι δι τ(ν Bρησιyδα. AO DOµηρος δ'ν )ναφ,ρει λγον
περ0 ατοG.
Γρφει )κµη  A. Σταγειρ$της, κλε$νων τ(ν 5στορ$αν τοG Παλαµ>δους: «Sπαιδε4θη
δ κα( οzτος Vπ/ το' Xε#ρωνος, κα( Sγνετο Sποποι/ς `ριστος, κα( φιλ!σοφος εφυστατος· Sπεν!ησε κα( πολλ τXν γραµµτων· τ π, φ, χ M τ α, 5, γ, δ, ε, ι, κ, λ., µ, ν, ο, π,
ρ, σ, τ, υ. [Oθεν +λεγεν J AOδυσσε4ς χλευαστικXς πρ/ς ατ/ν ν µ2 καυχgται κα( Sπα#ρεται, Sπειδ2 ηρε τ/ Y, δι!τι σχηµατ#ζουσιν ατ/ κα( ο& γρανοι &πτµενοι· %θεν qν!µαζον το;ς γερνους ρνεα το' Παλαµ)δους. \Eτι δ Sπεν!ησε κα( το;ς ριθµο4ς [...].
\Eτι δ Sγ#νωσκε κα( τ2ν 6ατρικ2ν κα( στρονοµ#αν. ∆ι το'το ε=χε τοια4την Vπ!ληψιν
κα( δ!ξαν µεταξ; τXν _Eλλ)νων (πνσοφος aνοµαζ!µενος), τις καττρωγεν τ2ν καρδ#αν
το' AOδυσσως. O& A6σχ4λος, Σοφοκλ8ς κα( Eριπ#δης +γραψαν τραγtωδ#ας περ( ατο',
πλ2ν δν σtζονται. _O δ Eριπ#δης +λεγε κα( το'το· “AEκνετ’, Sκνετε τ/ν πνσοφον,
 ∆αναο#, τν οδν λγ4νουσαν ηδ!να µο'σαν” (δι τν Παλαµ>δη  λγος) λλ
,fν#ττετο τ/ν Σωκρτη, Yστε Sδκρυσε τ/ θατρον παν». pAλλη µ$α θυσ$α )ρ$στου
)νδρς...
B. EΛΛHNIKA AΛΦABHTA: ΠPOEYKΛEI∆EIA - METEYKΛEI∆EION
EKς τ(ν προσπθειαν ν εKσ,λθωµεν εKς τ(ν σκ,ψιν τ*ν }νοµατοθετ*ν τοG AEλληνικοG
(κα0 παγκοσµ$ου) Aλφα1>του )παιτεPται 3 γν*σις τ*ν καννων τ*ν Γραµµικ*ν συλλα1ικ*ν Γραφ*ν, διτι [χοµεν µετ1ασιν )π τ(ν συλλα1ικ(ν 4λληνικ(ν γραφ(ν εKς τ

Sπιγραφς τ8ς ΓΓA;
M. T.: T θ,µατα εναι συν>θως λατρευτικ | λογιστικ. Aπ ατ
συµπερα$νουµε, 2τι 3 ΓΓA εχε γενικευµ,νη χρ>ση )π’ το!ς Mινω$τες
DEλληνες κα0 δ'ν ταν κτ@µα µι ς συγκεκριµ,νης µδας.
ΣYNT.: Π!σα εVρ)µατα ΓΓA +χουµε σ)µερα;
M. T.: AYπρχουν 1.421 εjρ>µατα. pAξια µελ,της εναι τ 150, καθsς
περι,χουν κα0 λκληρες λ,ξεις. Eγs δο:λεψα πνω στ 70 )π ατ
τ 150.
ΣYNT.: Kα( τ Kρητικ &ερογλυφικ;
M. T.: Aτ µελετ* τLρα. Kα0 ατ φα$νεται 2τι )ποδ$δουν 4λληνικ(
γλ*σσα. Aτ( 3 µελ,τη µου θ συµπεριληφθ\@ Wς [νθετο στ 1ι1λ$ο
µου, πο! θ κυκλοφορ>σ\η σ' ?να µ@να περ$που µ' τ$τλο «Γραµµικ2
A - _Eλληνικ2 Γραφ)».
ΣYNT.: _O ∆#σκος τ8ς Φαιστο' κρατg κι ατ/ς συνεχXς τ/ Sνδια-
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Φ

Mυκηναϊκ ε6δ)λια: Aριστερ «τ7που Ψε,», δεξι «τ7που Φε,». (Eθνικ ν
Aρχαιολογικ ν Mουσε,ον.)

φρον τXν SρευνητXν. Ποι ε=ναι 1 γνµη σας γι’ ατ!ν;
M.T.: AO ∆$σκος τ@ς ΦαιστοG εναι κοντ στ Kρητικ 5ερογλυφικ.
Eπειδ( 2µως εναι ?να κα0 µοναδικ εnρηµα ατοG τοG τ:που, εναι
δ:σκολο ν σχετισθ\@, κα0 πρς τ παρν τουλχιστον δ'ν µποροGµε ν
ποGµε τ$ποτε Uλλο.
ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, µ τ2ν Sπιστηµονικ2 πλον Sπι5ε5α#ωση τ8ς 9λληνικ!τητας τ8ς ΓΓA νο#γει J δρ!µος γι τ2ν νατροπ2 κατεστηµνων &στορικXν π!ψεων, %πως τ περ( Sγκατστασης τXν _Eλλ)νων στ/ν _Eλλαδικ/ χXρο στ(ς ρχς τ8ς 2ης χιλιετ#ας, περ( τ8ς σηµιτικ8ς προλευσης τXν προαλφα5ητικXν κα(
λφα5ητικXν 9λληνικXν γραφXν M τ περ( τ8ς καθ!δου τXν ∆ωριων κα( τ συναφ8, πο; ε=ναι σ’ %λους γνωστ. T# φρονετε Sπ’
ατο';
M.T.: Aτ( τ(ν στιγµ> τ µνο πο! [χω ν π* εναι, 2τι µ' µ$α
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φθογγικν σ:στηµα. Γνωρ$ζοµεν "π$σης τ σηµεριν }νµατα τ*ν γραµµτων καθsς
κα0 τ κλασσικ· δ'ν γνωρ$ζοµεν 2µως τ )ρχικ }νµατα τ@ς χιλιετ$ας πρ τ*ν κλασσικ*ν χρνων. T "νδιµεσον στδιον, τ ποPον µ ς παραδ$δει  Aθ>ναιος ("ν «∆ειπνοσοφισταPς», 1ι1λ. I § 453 c-e), πιστοποιεP, 2τι "λχιστα [χουν )λλξει )π τ 400 π.X.
?ως σ>µερον α5 }νοµασ$αι τ*ν γραµµτων. Mεταφ,ροµεν, 2πως διατυπLνεται jπ τοG
καθηγητοG Aρ1ανιτοπο:λου εKς τ(ν «Eπιγραφικ>ν» του: «Γρφοντες σ)µερον _Eλληνιστ#, µεταχειριζ!µεθα τ Sκ µακρα#ωνος παραδ!σεως 24 γρµµατα το' _Eλληνικο'
AAλφα5)του, τινα ο& ρχαοι [Eλληνες qν!µαζον eς 9ξ8ς: `λφα, 58τα, γµµα, δλτα,
ε=, ζ8τα, τα, θ8τα, 6Xτα, κππα, λ5δα, µ', ν', ξε, ο, πε, X, σ#γµα, τα', , φε, χε,
ψε, . Tς aνοµασ#ας τα4τας παρχει J AAθ)ναιος, λα53ν ατς Sκ το' “Περ( γρ#φων”
συγγρµµατος Kλερχου το' Σολως· οzτος ε=χε παραλ5ει ατς Sκ τ8ς “Γραµµατικ8ς
Θεωρ#ας” Kαλλ#ου το' AAθηνα#ου,κµσαντος Sν τος περ( τ/ 400 π.X. χρ!νοις. Tσσαρα τXν γραµµτων το4των µετωνοµσθησαν µετπειτα πρ/ς τ/ σαφστατον Vπ’ ρχα#ων γραµµατικXν:  ψιλ/ν τ/ ε=,  µικρ/ν τ/ ο,  ψιλ/ν τ/ ,  µγα τ/ ».
A5 }νοµασ$αι αται εjρ$σκονται xδη "ν τοPς Σχολ$οις εKς τ(ν ∆ιονυσ$ου τοG Θρlακς
«Γραµµατικ(ν T,χνην» κα0 ν τισι τ*ν κωδ$κων ατοG, διετηρ>θησαν δ' αται µ,χρι σ>µερον, κα0 εναι µναι "ν χρ>σει παρ’ 3µPν, "ν  τ τ*ν λοιπ*ν εtκοσι γραµµτων }νµατα παρ,µειναν )µετ1λητα③. TαGτα τ }νοµασθ,ντα )νωτ,ρω 24 γρµµατα καθωρ$σθησαν µνιµα κα0 σταθερ µ' πρτασιν τοG ρ>τορος, συγγραφ,ως κα0 στρατηγοG Aρχ$νου "π0 Uρχοντος τ*ν Aθηνα$ων Eκλε$δου κατ τ 2ον [τος τ@ς 94ης Oλυµπιδος,
xτοι τ 403 π.X. T(ν πληροφορ$αν ατ(ν παρ,χουν )ρχαPοι συγγραφεPς, Wς κα0  ΦLτιος: «...το;ς δ AAθηνα#ους +πεισε χρ8σθαι τος τXν AIνων γρµµασιν AAρχνος J AAθηναος Sπ( `ρχοντος Eκλε#δου... περ( δ το' πε#σαντος &στορε Θε!ποµπος».
DEνεκα τ@ς γενοµ,νης jπ Aρχ$νου µεταρρυθµ$σεως τοG AττικοG Aλφα1>του, 2περ
"ντς }λ$γων δεκαετι*ν "γ,νετο )ποδεκτν jπ τ*ν Uλλων AEλλ>νων κα0 οnτω κατ,στη

αστηρ*ς "πιστηµονικ( µ,θοδο jποδεικν:ω 2τι 3 ΓΓA – 2πως Uλλωστε κα0 3 ΓΓB – εναι µ$α 4λληνικ( γραφ>. Aς )ναµ,νουµε τ(ν )ντιµετLπιση πο! θ [χ\η 3 "ργασ$α ατ( σ' διεθν'ς "π$πεδο. T jπλοιπα εναι δουλει κυρ$ως τ*ν 5στορικ*ν, πο! δ$νω στ χ,ρια τους ?να
)κµη στοιχεPο. Σχετικ*ς µ' τ(ν «κθοδο» τ*ν ∆ωρι,ων [χω ν π*,
2τι µ' 1ση συγκεκριµ,να φωνητικ γνωρ$σµατα καταφα$νεται 2τι ο5
∆ωριεPς jπ@ρχαν xδη κατ τ(ν "ποχ( τοG MυκηναϊκοG πολιτισµοG
Wς κοινωνικ( τξη. Aτ )σφαλ*ς λ,ει πολλ.
ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, σgς εχοµαι τ/ +ργο σας ν τ4χ,η ταχε#ας ναγνρισης, καθ3ς πργµατι τ/ ξ#ζει. Kα( θ vθελα Sν
καιρtX ν τ ξαναπο'µε.
M.T.: Aς )ναµ,νουµε τ0ς "ξελ$ξεις πρς τ παρν κα0 κατπιν ν
σ ς µιλ>σω ερ:τερα.
Π. Λ. Kου&αλ κης
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πανελλ>νιον, ο5 EρωπαPοι "πιστ>µονες δι\>ρεσαν τς 4λληνικς "πιγραφς εKς «προευκλειδε$ους» xτοι προγενεστ,ρας τοG 403 π.X. κα0 εKς «µετευκλειδε$ους», µεταγενεστ,ρας ατοG. O5 δ' Kirchoff κα0 Larfeld καθLρισαν τ,σσαρας µεγλας µδας προευκλειδε$ων "πιγραφ*ν, ς κα0 δι,κριναν εKς Kσριθµα τοπικ )λφ1ητα: α) Aττικν, 1) Iωνικν, γ) Kορινθιακν, δ) Xαλκιδικν. Σηµειωτ,ον, 2τι τ(ν ατ(ν περ$που κατανοµ(ν
τ*ν προευκλειδε$ων γραµµτων εχον "κτελ,σει xδη )ρχαPοι DEλληνες συγγραφεPς.
EKς τν Π$νακα 1 δεικν:ονται τ κυριLτερα )λφ1ητα, τινα  Aρ1ανιτπουλος παραθ,τει:
– T 24 γρµµατα τοG )λφα1>του τοG Aρχ$νου.
– T 24 "π$σης τοG IωνικοG )λφα1>του.
– T 21 τοG Περικλ,ους (450 ?ως 404 π.X.)
– T 22 τοG Σολωνε$ου (600 ?ως 450 π.X.)
– T 23 τοG Προσολωνε$ου (850 ?ως 600 π.X.).
– T 25 τοG KορινθιακοG.
– T 25 τοG XαλκιδικοG.
EKς τ τρ$α τελευταPα )λφ1ητα [χοµεν "π0 πλ,ον Wς γρµµατα τ F 1αG | δ$γαµµα
κα0 τ Q κππα.
(Aπ Σλωνος καταργεPται τ Q κα0 )π Περικλ,ους τ F εKς τ Aττικν). T γρµµα E (ε) συµ1ολ$ζει τ 1ραχ! [, τ µακρν  καθsς κα0 τν δ$φθογγον ε, "ν* εKς τ µετευκλε$διον τ  µακρν συµ1ολ$ζεται µ' τ Ω (). T δ' δασ! πνεGµα εKς τ προευκλε$δεια )λφ1ητα "δηλLνετο µ' τ γρµµα H (τα), "ν* xδη εKς τ Iωνικν τ H "δ>λωνε τ  µακρν, κα0 τ Ω τ  µακρν.
Kατπιν ατ*ν καταλ>γοµεν εKς τ συµπ,ρασµα, 2τι πρ τοG 403 π.X. εKς τ προευκλε$δια )λφ1ητα τ }νµατα τ*ν γραµµτων πρ,πει ν "γρφοντο Wς 4ξ@ς: AΛΦA,
BETA, ΓAMMA, ∆EΛTA, E, ZETA, HETA, ΘETA, δι ν )ρκεσθ*µεν εKς τ πρ*τα "νν,α }νµατα· µ' "ρωτηµατικν δι τ δ$γαµµα, τ ποPον πρ,πει λογικ*ς ν εχεν ς πρ*τον
γρµµα τοG }νµατς του τν 4αυτν του: FAF(F) = 1αG | φου, 2πως θ δε$ξωµεν παρακτω:
Γ. ΣYΛΛABIKH ΓPAΦH - KANONEΣ - ∆ΩPIKH ∆IAΛEKTOΣ
T "πµενον λµα εναι κα0 τ ζητο:µενον, διτι µ ς µεταθ,τει εKς τ(ν "ποχ(ν πρ
τ*ν Tρωικ*ν τοG Kδµου – Παλαµ>δους, 2τε jπ@ρχεν 3 )π αKLνων συλλα1ικ( γραφ(
κα0 "γ,νετο 3 προσπθεια µετα1σεως εKς τ(ν φθογγικ(ν τοια:την.
DEνα "πι1οηθητικν στοιχεPον εναι 3 ()ρχαιοττη) ∆ωρικ( διλεκτος, 3 πο$α )ναγνωρ$ζεται "µφαν*ς εKς τν Mυκηναϊκν κσµον µετ τ(ν )ποκρυπτογρφησιν τ@ς ΓΓB
τ 1953. Aναφ,ρεται χαρακτηριστικ*ς jπ τοG µεταφραστοG εKς τ 1ι1λ$ον τοG Hooker
«EKσαγωγ( στ( Γραµµικ( B» (σελ0ς 300 § 167, MIET 1994), 2τι «J Chadwick διατ4πωσε
τ/ 1976 τ2ν ρηξικλευθη θεωρ#α, πο; προκλεσε α^σθηση, περ( παρουσ#ας ∆ωριων µσα στ/ν Mυκηναϊκ/ κ!σµο». EKς τ(ν ∆ωρικ(ν διλεκτον τ µακρν ε τ$θεται Wς A ("ν*
εKς τ(ν Iωνικ(ν τ$θεται τ µακρν ε Wς H). T παραδε$γµατα "κ τοG Hooker: oreta =
OPEΣTAΣ = Oρ,στης, damo = ∆AMOΣ = ∆@µος, kirita = KPIΘAN = κριθ>ν. EKς τν 4τερστοµον )µφορ,α τ@ς EλευσPνος "µφαν$ζεται "π$σης ∆ωρικ( διλεκτος: da = ∆A (ΓA) =
Γ@, zowa = ZO\A(N) = ζων = ζω(ν (1λ,πε προηγουµ,νην µελ,την τοG γρφοντος τ@ς )ποκρυπτογραφ>σεως τοG "ν λγω )µφορ,ως, δηµοσιευθεPσαν εKς τ(ν «AEλληνικ(ν Aγω-
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γ>ν», τεGχος Mαρτ$ου1998). ∆ι’ ατν τν λγον σ,1ονται τσον κα0 χρησιµοποιοGν εKς
τ [ργα των ο5 µεταγεν,στεροι κλασσικο0 συγγραφεPς τ(ν ∆ωρικ(ν Γραµµατικ(ν, τις
"χαρακτ>ριζε τ(ν AHρωικ(ν Eποχ>ν. AH σηµεριν( λ,ξις π.χ. Aθην προεφ,ρετο Aθεενα̂ α κα0 "γρφετο:
–

, µ' τ µετευκλε$δειον )λφ1ητον τοG Aρχ$νου.

–

, µ' τ προευκλε$διον νησιωτικν )λφ1ητον.

–

, µ' τ προσολLνειον Aττικν )λφ1ητον.

–

, µ' τ Iωνικν )λφ1ητον, κατ τ ποPον τ εε (µακρν) κα0 τ αα (µακρν) "γρφοντο H.

–
, µ' Kαδµ>ιον - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τοG 13ου αK π.X., τ(ν πο$αν θεωροGµεν Wς µετ1ασιν "κ τ@ς ΓΓB.
–

(a-ta-na), µ' ΓΓB τοG 14ου αK. π.X. (Hooker: σελ. 246, a-ta-na, po-ti-ni-ja =
Aθαν πτνια).
Προκ:πτει 2θεν, 2τι τ µακρν ε, τ ποPον "γρφετο A εKς τ(ν Γραµµικ(ν Γραφ(ν
B, κατ τ(ν µετ1ασιν [λα1ε τ σχ@µα A (κα0 τ(ν }νοµασ$αν Uλφα) µ' )ξ$αν α κα0 ε µακροG. Eν* τ 1ραχ! ε καθsς κα0 τ ει κατ τ(ν µετ1ασιν "δηλLθη µ' τ E④. EKς τ(ν
ΓΓB π.χ. γρφεται po-se-da-o = ΠOΣE∆AON = Ποσειδ*ν (νθος δ$φθογγος ει). Kατπιν
ατ@ς τ@ς "πισηµνσεως δι τ A κα0 τ E )κρι1*ς εKς τ(ν )ρχικ(ν µετ1ασιν "κ τ@ς
Γραµµικ@ς συλλα1ικ@ς Γραφ@ς εKς τ Kαδµ>ιον - ∆ωρικν )λφ1ητον τοG Παλαµ>δους,
πρ,πει ν µετ,λθωµεν τοG τρπου κατ τν ποPον ο5 σοφο0 "κεPνοι πργονοι – γραµµατικο$ – }νοµατοθ,ται µετ,γραφον τς λ,ξεις )π τ ?να σ:στηµα εKς τ Uλλο. Προτσσοµεν πρς διευκλυνσιν τ*ν )ναγνωστ*ν τοG «∆αυλοG» το!ς καννας τ@ς ΓΓB µ'
παραδε$γµατα µεταγραφ*ν (παραλε$πεται τ συλλα1ικν σ:µ1ολον, τ ποPον )ποδ$δεται µ' λατινικο!ς χαρακτ@ρας):
1) T τελικν σ:µφωνον παραλε$πεται (v, s, p):
si-to = σPτος, ma-te = µτερ = µ>τηρ.
2) T φων>εντα γρφονται µ' tδιον σ:µ1ολον Wς φθγγοι κα0 θεωροGνται εtτε Wς µακρ εtτε ς 1ραχ,α.
3) T W KσοδυναµεP µ' Φ, B, κα0 µεταγρφεται µ' F, τ ποPον )ργτερον )πηλε$φθη,
παραµ,νον Wς )ριθµητικν µνον.
4) Πρ τοG W, ν jπρχ\η σ:µφωνον, συν>θως παραλε$πεται:
ko-wo = κρFos = κοGρος.
5) T R τ$θεται κα0 )ντ0 τοG L:
ra-to = ΛατL.
6) T P τ$θεται )ντ0 τοG π, 1, φ.
T T τ$θεται )ντ0 τ*ν τ, θ (τ δ εχε tδιον σ:µ1ολον D), κα0 τ K τ$θεται )ντ0 τ*ν κ, γ,
χ:
pa-i-to = Φαιστς, te-o-jo = θεοPο (γενικ( πτ*σις), ai-ke-u = AKγε:ς.
7) T )ρχικν δασ! πνεGµα (H) συν>θως δ'ν γρφεται:
a-mo = ρµο (ρµα).
8) DEνα φων@εν δ:ναται ν )γνοηθ\@, 2ταν δ:ο σ:µ1ολα γρφωνται δι ν παραστ>-
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σουν µ$αν συλλα1(ν (ti-ri = τρι), δηλαδ( ν jπρχ\η διπλοGν σ:µφωνον, "παναλαµ1νεται τ tδιο φων@εν: ka-ra-na = κρνα = κρ>νη, ku-ru-so = χρυσς, ku-su-ro = κσ:λον = ξ:λον⑤.
∆. ONOMATOΘEΣIA ΓPAMMATΩN - METAΓPAΦH EIΣ TO AΛΦABHTIKON
ΣYΣTHMA ΓPAΦHΣ
Etµεθα πλ,ον ?τοιµοι ν γρψωµεν τ(ν }νοµατοθεσ$αν τ*ν γραµµτων τοG )λφα1>του εKς τ(ν Γραµµικ(ν συλλα1ικ(ν Γραφ(ν κα0 ν µεταγρψωµεν κατπιν τ }νµατα
ατ εKς τ )λφα1ητικν σ:στηµα τ@ς Kαδµη$ου - ∆ωρικ@ς «γραµµατικ@ς».
Προκ:πτουν "κπληκτικ συµπερσµατα:
α) Aσφαλ*ς πρκειται δι ν,α }νµατα, τ ποPα δ'ν ταυτ$ζονται "ν πολλοPς µ' καµµ$αν Uλλην προτ,ραν λ,ξιν, "ν* συγχρνως α5 ρ$ζαι τ*ν }νοµτων τ*ν γραµµτων εναι
σαφ*ς 4λληνικα$, Wς εναι λογικν, µ' πρσθεσιν µι ς Wς "π0 τ πλεPστον παραγωγικ@ς
οδετ,ρας καταλ>ξεως -τα (2πως λ,γοµεν γρµµα, γρµµα-τα).
1) AH µουσικ( (µακρ - 1ραχεPα διρκεια φωνη,ντων, τνος - nψος φων@ς) 2πως κα0
τ µαθηµατικ συνυπρχουν εKς τ(ν 4λληνικ(ν γλ*σσαν (τ τρισυπστατον τοG )λφα1>του). DOταν, Wς προε$ποµεν,  Παλαµ>δης "πενησε κα0 το!ς )ριθµο:ς, )σφαλ*ς
"τα:τισε το:τους µ' τ γρµµατα (µ,χρι ττε το 3 µονς I, 3 δεκς –, κα0 3 "κατοντς
0, "κ τ*ν }πο$ων προ,κυπτε 2λη 3 )ρ$θµησις ?ως τ 999). Kαθsς δ' τ γρµµατα )ντιπροσωπε:ουν κα0 )ριθµο:ς, δεικν:οµεν, 2τι  πυθµ>ν τοG λεξαρ$θµου τοG }νµατος 4κστου γρµµατος "παληθε:ει τ(ν θ,σιν του κα0 3 }νοµασ$α του συνδυζεται 1σει µηχανισµοG συσχετ$σεως, τοG πο$ου τ )ποτ,λεσµα )νιχνε:οµεν εθ!ς )µ,σως:
ΘVσις 1η: (A) a-ra-pa = AΛΦA, "κ τοG a-re-pe = )λφεPν, )παρ,µφατον )ορ$στου 1´ τοG
ρ>µατος )λφ-νω = παργω, )ποκτ*. Λ,γοµεν σ>µερον: τ τιµ-αλφ@ (τιµ( + )λφεPν)
κοσµ>µατα. Παρ,µεινεν )µετ1λητον, χαρακτηρ$ζον τ(ν "ξε:ρεσιν τοG )λφα1>του. Aξ$α
α (1ραχ! κα0 µακρν) κα0 εε (ε µακρν). Πιθαν( "π$σης παραγωγ> του "κ τοG e-re-pe =
"ρ,φειν, )παρεµφτου τοG ρ>µατος "ρ,φω = στεγζω. Σ>µερον λ,γοµεν: ροφος, }ροφ>. EKς τοGτο συντε$νει 3 "ξ,λιξις τοG συµ1λου τοG ∆$σκου τ@ς ΦαιστοG κα0 τ@ς 5ερογλυφικ@ς τ@ς Kρ>της, πο! δε$χνουν κατοικ$α
, τ ποPον εKς τ(ν ΓΓA γ$νεται
κα0 εKς τ(ν ΓΓB γ$νεται A .
Πυθµ(ν = 1 Wς 4ξ@ς: A+Λ+Φ+A = (I + Ξ +
+ I) = 1 + 30 + 500 + 1 = 532 εναι  λεξριθµος τοG }νµατος. AΩς πυθµ>ν νοεPται τ jπλοιπον )ποµ,νον "κ τ*ν )φαιρουµ,νων "ννεδων, δηλαδ>: (I + Ξ +
) + (I) → (I) | τ )ποτ,λεσµα τ@ς προσθ,σεως τ*ν ψηφ$ων τοG λεξαρ$θµου, ?ως 2του προκ:ψ\η µονοψ>φιος )ριθµς: 5 + 3 + 2 = 10 → 1 + 0 = 1.
3
. A5
ΘVσις 2α: (B) we-ta = BETA. T σ:µ1ολον τ@ς ΓΓB δι τ(ν γυναPκα εναι wo =
λ,ξεις 1αν, femme, καθsς κα0 γον>, γυν>, woman )ναφ,ρονται εKς τ(ν
γυναPκα. T B "π$σης γρφεται
)π τ
= we.
Πυθµ(ν = 2 Wς "ξ@ς: B+E+T+A = (II +

+

+ I) = 2 +5 + 300 + 1 = 308,  λεξριθµος

τοG }νµατος. AOπτε  πυθµ>ν: (II) + (
+
+ I) → (II) | 3 + 0 + 8 = 11 → 1 + 1 = 2.
ΘVσις 3η: (Γ) ka-ma-ta = ΓAMTA, "κ τοG ka-me-e = γαµ,ειν, γαµεPν. Eξ )φοµοιLσεως
τοG T εKς M "ξηγεPται τ δε:τερον M τοG ΓAMMA, 2πως κατ,ληξεν εKς τ κλασσικν )λφ1ητον. EKς τ(ν )ρχα$αν Iνδικ(ν (Σανσκριτικ(ν) jπρχει 3 λ,ξις kama = "πιθυµ$α, σαρκικ( ?νωσις (kama loka, kama sutra).
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Πυθµ(ν = 3 Wς 4ξ@ς: Γ+A+M+T+A = (III + I + == +
+ I) = 3 + 1 + 40 + 300 +1 = 345 
λεξριθµος τοG }νµατος.
AO πυθµ(ν: (III) + (I + == +
+ 1) → (III) | 345 = 3 + 4 + 5 = 12 → 1 + 2 =3.
ΘVσις 4η: (∆) de-wa-ta = ∆EΛFTA. Eξ )παλοιφ@ς τοG F κατ,ληξε ∆EΛTA εKς τ κλασσικν )λφ1ητον.
Kαθ’ AHσ:χιον δ,λτα = αKδοPον γυναικεPον. T σχ@µα τ@ς 1ης τοG σLµατος τ@ς γυναικς εναι )νεστραµµ,νον δ,λτα ▼. Eµφαν$ζεται Wς σ:µ1ολον εKς τν δ$σκον τοG ΦαιστοG καθsς κα0 εKς τν )µφορ,α τοG OρχοµενοG. AH µ>τρα τ@ς γυναικς "π$σης [χει
2µοια σχ@µα κα0 }νοµασ$αν: ∆EΛΦYΣ. EKς τ(ν )ρχα$αν Iνδικ(ν deva = θεPον ν. O5 ∆ελφο0 δ' Wς }µφαλς τ@ς Γ@ς εναι 3 µ>τρα τ*ν θε$ων ντων. AYπενθυµ$ζεται, 2τι εKς τ(ν
ΓΓB παραλε$πεται τ σ:µφωνον πρ τοG w: ko-wo = κρFος (κοGρος µεταγεν,στερον).
Πυθµ(ν = 4 Wς "ξ@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 προ@λθεν "κ τοG χειλικοϋπερωικοG q (χηρ Wς δασ,α):
qa=BA, ΓA,
qe = BE, ∆E.

ΘVσις 5η: (E) e = E, Wς φων@εν )ρχικν γρµµα τ@ς λ,ξεως [-µµεναι = ε-ναι, )παρεµφτου τοG ρ>µατος εKµ0 = εµαι, jπρχω. Eδ>λωνε, Wς προε$ποµεν, εKς τ(ν Kαδµ>ιον - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τ ε 1ραχ! κα0 τν δ$φθογγον ει. EKς τ κλασσικν )λφ1ητον [χει τ(ν }νοµασ$αν ε. Eκσµει τ(ν προµετωπ$δα τοG ναοG τοG Aπλλωνος "ν
∆ελφοPς.
pEλα1ε τ(ν π,µπτην θ,σιν "ν τ* )λφα1>τω κα0 τ(ν )ριθµητικ(ν )ξ$αν E = (IIΞ) →
(IIIII) = 5.
ΘVσις 6η: (F) wa-wo-ta = FAFOTA "κ τ@ς λ,ξεως wa-wo = FaFos = )sς (sς - ?ως) = φ*ς
πρωινν. Kατπιν πλοποι>σεως [λα1ε τ(ν }νοµασ$αν FAF =1αG, κα$, )πο1ληθ,ντος τοG
F "κ τοG )λφα1>του, παρ,µεινε Wς )ριθµητικν µ' τ(ν }νοµασ$αν δ$γαµµα µοιζον µ'
διπλοGν Γ, )λλ κα0 διτι 2 x Γ = 2 x 3 = 6 = F. Συναφ'ς: FαF,λιος = ),λιος = λιος.
Πυθµ(ν = 6 Wς 4ξ@ς: F+A+F+O+T+A = 6 + 1+ 6 + 70 + 300 + 1 = 384  λεξριθµος τοG }νµατος, κα0  πυθµ(ν τοG 384 = 3+8+4 = 15 → 1 + 5 = 6.
ΘVσις 7η: (Z) ze-ta = ZETA, "κ τοG za-we = ζειν = ζ\@ν (ZEN). EKς τν )µφορ,α τ@ς
EλευσPνος "µφαν$ζεται 3 λ,ξις zo-wa = ζω = ζω>.
Πυθµ(ν = 7 Wς "ξ@ς: Z+E+T+A = 7 + 5 + 300 + 1 = 313 → 3 + 1 + 3 = 7.
ΘVσις 8η: (H) he-ta = HETA, "κ τοG he-ro = ρως, [ρως κατ Πλτωνα («Kρατ:λος»).
Πυθµ(ν = 8 Wς 4ξ@ς: H+E+T+A = 8+5+300+1=314 → 3 + 1 + 4 = 8.
T γρµµα A τ@ς ΓΓB Wς  µακρν "γ,ννησε τ A, Wς  1ραχ! "γ,ννησε τ E κα0 Wς
 δασ! "γ,ννησε τ H (1λ,πε π$νακα 2). EKς τ(ν Iωνικ>ν, 2που δ'ν "γρφετο δασ! πνεGµα,
µ' H )πεδθη τ )νοικτν α, δηλαδ( τ µακρν  (κα0 τ µακρν ε), καθsς µ' Ω )πεδθη τ )νοικτν ο, δηλαδ( τ µακρν ο.
ΘVσις 9η:
te-ta = ΘETA, "κ τοG te-e = θ,ειν, )παρεµφτου τοG ρ>µατος θ,ω = τρ,χω µ' τ σχ@µα τοG τροχοG κα0 τ(ν συναφ@ [ννοιαν τοG θεοG κατ Πλτωνα. T(ν λ,ξιν
θε/ς δ'  AHρδοτος "τυµολογεP "κ τοG θ,τω. Aλλ’ εKς τν )µφορ,α τ@ς EλευσPνος jπρχει τ ρ@µα ti-to = τ$θω = θ,τω, µο$ας ρ$ζης µ' τ νοµα τοG "ντου γρµµατος τοG
)λφα1>του.
Πυθµ(ν = 9 Wς 4ξ@ς: Θ+E+T+A = 9 + 5 + 300 + 1 = 315 → 3 + 1 + 5 = 9.
Aν αται εναι α5 }νοµασ$αι παραγωγ@ς τ*ν γραµµτων, ττε καταφα$νεται "κ τ@ς
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πρLτης "ννεδος τ*ν γραµµτων τοG )λφα1>του  jψηλς νοηµατικς στχος τ*ν νοµοθετ*ν: AλφεPν Bαν ΓαµεPν ∆ελφ!ν Eναι Asς Zειν H"ρως Θ,ειν. AO κ*διξ τ@ς
ζω@ς τοG )νθρLπου "π0 Γ@ς κατ τ(ν AEλληνικ(ν Kοσµοθ,ασιν, Wς εναι διατυπωµ,νη
εKς τ "νν,α πρ*τα γρµµατα τοG AEλληνικοG )λφα1>του: «N ποκτ5σeης γυνα,κα, ν
Pνωθe<ς δι γ µου, ε6ς µ5τρα ν φVρeης fπαρξιν, φNς πρωιν3ν, ν ζ5σeη ζων gς hρως µ
:ρωτα πρ ς θVωσιν».
M' τ Mαθηµατικ Wς )ληθ@ νµον, )ναλλο$ωτον, αKLνιον καννα "νθ,σεως τ@ς νοητικ@ς συλλ>ψεως εKς τ ρατν πεδ$ον ο5 DEλληνες "νεφνισαν τ ργανον τοG πολιτισµοG, τ(ν Γραφ(ν δι τοG Aλφα1>του, Wς σ:ζευξιν OρανοG κα0 Γ@ς, Aνδρς κα0 Γυναικς, Σκ,ψεως κα0 Πρξεως.
∆'ν εναι τυχαPον, 2τι ο5 πολ,µιοι τοG πολιτισµοG τ*ν AEλλ>νων διεστρ,1λωσαν κα0 δι,φθειραν τ νηµα 2λων ατ*ν τ*ν λ,ξεων - "ννοι*ν. M$α δρξ "κµαυλιστ*ν τ@ς )νθρωπτητος ττε κα0 τLρα παρασ:ρουν το!ς )δαεPς εKς τ(ν )ποδµησιν τοG ναοG τοG Λγου.
ΣHMEIΩΣEIΣ
① Συσχετ$ζοντες παραλλ>λους γενεαλογ$ας κα0 γεγοντα τ@ς AHρωικ@ς Eποχ@ς, 2πως καταγρφονται jπ τ*ν )ρχα$ων AEλλ>νων συγγραφ,ων, "κ τ*ν πο$ων )ναφ,ροµεν:
α) 2τι  Aγ>νωρ, πατ(ρ τοG Kδµου, εχεν )δελφν τν B@λον, "κ τοG πο$ου κατγονται  Περσε:ς,  Hλκετρ:ων, 3 Aλκµ>νη,  AHρακλ@ς, οK ποPοι ζοGν παραλλ>λως σχεδν µ' το!ς )πογνους
τοG Aγ>νορος Λιον, OKδ$ποδα κα0 Kρ,οντα, )δελφν τ@ς Iοκστης, συζ:γου τοG Λαyου·
1) 2τι  Λ1δακος, "γγονς τοG Kδµου κα0 πατ(ρ τοG Λαyου, λθεν εKς πλεµον µ' τν Πανδ$ονα A´, 1ασιλ,α τ*ν Aθην*ν·
γ) 2τι πργονος τοG Iσονος, συγχρνου τοG AHρακλ,ους, το  ∆ευκαλ$ων, εKς "ποχ(ν παρλληλον µ' το!ς Aγ>νορα κα0 B@λον, ?πεται, 2τι  Kδµος ζ\@ )µ,σως µετ τν κατακλυσµν τοG ∆ευκαλ$ωνος. Kατ τ(ν συµ1ατικ(ν χρονολγησιν ταυτ$ζονται α5 "ποχα0 τ@ς καταστροφ@ς "κ τ@ς "κρ>ξεως τοG 3φαιστε$ου τ@ς Θ>ρας κα0 "κ τοG κατακλυσµοG (1600 ?ως 1550 π.X.). pAλλαι "ργασ$αι "π0
)στρονοµικ*ν δεδοµ,νων καθsς κα0 3 χρονολγησις τ@ς πυραµ$δος τοG pAργους τ@ς "ποχ@ς τοG
Aκρισ$ου, τοG πππου τοG Περσ,ως, µεταθ,τουν κατ 1500 [τη Wς )ρχαιοτ,ρας 2λας τς χρονολογ>σεις τ@ς AHρωικ@ς Eποχ@ς.
② AO Aγαµ,µνων κα0  Mεν,λαος σαν υ5ο0 τ@ς Aερπης. AH Aερπη κα0 3 Kλυµ,νη σαν )µφτεραι θυγατ,ρες τοG Kατρ,ως, υ5οG τοG M$νωος B´, α5 ποPαι jπανδρε:θησαν τν Aτρ,α κα0 τν Nα:πλιον )ντιστο$χως. DOθεν Aγαµ,µνων κα0 Παλαµ>δης σαν πρ*τοι "ξδελφοι κα0 δισ,γγονοι τοG
M$νωος "κ µητ,ρων.
③ O5 3µ,τεροι «γλωσσοδιορθωτα0» τοG ΠαιδαγωγικοG Institutum θεωροGν σωσττερον ν γρφουν τ Γµµα µ' να µ, τ Kππα µ' να π, τ λ1δα Wς λµντα κ.τλ. AH παροGσα µελ,τη δεικν:ει
τ(ν τεραστ$αν σηµασ$αν τ@ς }ρθ@ς )ναγραφ@ς των. ∆'ν εναι πλ*ς λγοι 5στορικο$, παραδσεως
κα0 συνεχε$ας, δι το!ς πο$ους πρ,πει ν "µµ,νωµεν, )λλ’ 2στις παραλλσσει τ(ν AEλληνικ(ν
Γλ*σσαν, στερεP )π τν "αυτν του κα0 το!ς συν,λληνας τ φ*ς τοG λγου, τ(ν δια:γειαν τ@ς νο>σεως.
④ EKς τ )λφ1ητον τ@ς )κρως συντηρητικ@ς Aγγλικ@ς γλLσσης παρ,µεινε τ A Wς ι κα0 τ E
ς ε, τ$ς οδε )π πτε κα0 jπ πο$ων AEλλ>νων οKκιστ*ν τ@ς Aλ1ινος κα0 τ@ς pIριδος, κα0 πο$αν
παρδοσιν φερντων.
⑤ Kατ τ(ν )νγνωσιν τ@ς λ,ξεως ku-su-ro τ@ς ΓΓB ο5 µ( γνωρ$ζοντες το!ς καννας, δηλαδ( ο5
3µιµαθεPς, προ,φερον )ντ0 τοG }ρθοG «ξ:λον» τ λανθασµ,νον «κο:σουρο», 2περ παραµ,νει Wς σ>µερον: κο:τσουρο - κουσο:ρι. Onτως 3 «δηµοτικ(» γλ*σσα, δηλαδ( 3 Uνευ καννων, Wς [τυχεν, µ(
λογ$α )πδοσις τ@ς 4λληνικ@ς γλLσσης, [χει 5στορ$αν )ρχαιοττην, 3 πο$α 1ε1α$ως δ'ν "δ$χαζε το!ς
)νθρLπους· πλ*ς jφ$στατο Wς διλεκτος. T$ σχ,σιν 2µως [χει 3 προδος µ' τ(ν "πι1ολ>ν της (1977);
∆ιτι "νεταφ$ασαν τ(ν καθαρε:ουσαν, δηλαδ( τν συνδετικν κρ$κον τ@ς καθοµιλουµ,νης µετ τ@ς
κλασσικ@ς τ*ν )ρχα$ων πνευµατικ*ν µας στηριγµτων. Mνον "χθρο0 µισοGντες τ(ν 4λληνικ(ν
γλ*σσν τε κα0 τ 4λληνικν [θνος δ:νατο ν διαπρξουν τοιοGτον [γκληµα.

