
M9α τεOν+λ+γικN πρ+σ>γγιση στNν MEλληνικN ΓλQσσα

MH δι;Oυσ= της στ0 RπUτατ+ παρελθ0ν
σG ]λ+υς τ+Zς λα+Zς τ4ς MYδρ+γε9+υ

MH
OOµηρικ) (OEλληνικ)) ΓλJσσα π�[ Eπ�τελε: τ)ν �$σι, +π$νω
στ)ν Xπ�7α +στηρ7&θησαν πλ6θ�ς συγ&ρ5νων γλωσσJν, δ!ν
Zπ6ρ?ε Eρ&) µιqς +π�&6ς στ)ν γλωσσικ) Dστ�ρ7α, Eλλ( τ4 µ5-
ν� Eκ�ραι� µνηµε:� µιqς µακρqς πρ�γενεστ�ρας περι5δ�υ, κατ(

τ)ν Xπ�7α συνετ�θη γι( ν( «eν�µατ�σIη» τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνω-
στικ!ς κατακτ=σεις τ�. µεγ$λ�υ πρ�κατακλυσµια7�υ π�λιτισµ�. τ6ς
Xρυσ6ς �Eπ�&6ς. �Aκ5µα κι iν δ!ν Zπ6ρ&ε καµµ7α sλλη Eναφ�ρ$,
Eκ5µα κι iν δ!ν εW&ε διασωθ6 καν�να πρ�κατακλυσµια:� µνηµε:�, θ(
Eρκ�.σε καB µ5ν�ν M OEλληνικ) ΓλJσσα hς Eπ5δει?ι τ6ς Zπ$ρ?εως στ4
παρελθ4ν µιqς +π�&6ς µεγ$λ�υ π�λιτισµ�.. Στ) (µ) συµ�ατικ))
γλJσσα µας εWναι +µφυτευµ�νη Iλη M γνJσις, π�[ κατ�κτησε X sνθρω-
π�ς bως τ)ν παρ�.σα στιγµ=. K$θε >λληνικ) λ�?ις – Iρ�ς φ�ρει bνα
�αρ[ φ�ρτ7� ν�=σεως, φ�ρτ7� π�[ �D πρ�γεν�στερ�ι «���δευσαν», γι(
ν( κατακτ=σ�υν γνωστικ( τ) συγκεκριµ�νη ;νν�ια καB ν( τ)ν «�α-
πτ7σ�υν» µ! τ4 συγκεκριµ�ν� eν�µα – λ�?ι. yO,τι δ!ν ;&ει dν�µασθ6,
δ!ν Zπ$ρ&ει hς κατακτηµ�νη γνJσις κι I,τι ;&ει dν�µασθ6, α]τ4
Eκρι�Jς εWναι M µ5νη γνJσις π�[ διαθ�τει σ=µερα M Eνθρωπ5τητα –
σ! Eντ7θεσι µ! τ( sλλα εwδη τ�. 0ωϊκ�. �ασιλε7�υ, π�[ δ!ν ;&�υν καµ-
µ7α γνJσι, +πειδ) Eκρι�Jς δ!ν ;&�υν γλJσσα. OH «κατ/κτησις» λ�ιπ4ν
τ6ς OEλληνικ6ς Γλ3σσας εWναι τ4 πι4 γενναι5δωρ� ε]εργ�τηµα, π�[
µπ�ρε: ν( πρ�σφερθS6 hς π�λυτιµ3τατη πε:ρα τ�. παρελθ5ντ�ς στ4ν
σηµεριν4 sνθρωπ�. T4 θ�µα ;&ει Eναλυθ6 εmς �$θ�ς σ! πλ6θ�ς τευ&Jν
τ�. «∆αυλ�.».

K
$θε γρ$µµα τ�. Eλφα�=τ�υ ;&ει bνα eν�µα καB µ7α θ�σιν· τ4 A π.&. λ�γε-
ται YAλφα καB εWναι πρJτ�, τ4 B λ�γεται B6τα καB εWναι δεKτερ� κ.τ.λ.
O�τε τ( dν5µατα τJν γραµµ$των ��τε M θ�σις τ�υς εmς τ4 Eλφ$�ητ� εWναι
τυ&α:α. ∆ηλαδ) Zπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[ τ4 Λ λ�γεται Λ$µδα κι εZρ7σκεται εmς

τ)ν +νδ�κατη θ�σι, Iπως καB π�[ δ!ν λ�γεται π.&. Λ6τα καB δ!ν εZρ7σκεται σ! κ$-



π�ια sλλη θ�σι. «;H γνAσις %δωσε µ� σωστ� τρ�π� τ) eν�µατα στ) γρ/µµατα»
(«Kρατ1λ�ς», 393 e).

K$θε λ�?ις ;&ει γρ$µµατα καB κ$θε γρ$µµα εWναι φ�ρ�ας πληρ�φ�ρ7ας. Σ=µε-
ρα λ�γ�µεν ∆EH καB τ4 κ$θε γρ$µµα κ$τι περιγρ$φει, κ$π�ια πληρ�φ�ρ7α µqς
µεταφ�ρει (∆ = ∆ηµ5σια, E = �Eπι&ε7ρηση, H = �Hλεκτρισµ�.). �Aλλ( καB τ4 κ$-
θε γρ$µµα Eπ4 µ5ν� τ�υ εWναι φ�ρ�ας πληρ�φ�ρ7ας (π.&. τ4 ∆ µqς φ�ρει π�ντε
πληρ�φ�ρ7ες: ∆ - E - Λ - T - A). M�&ρι τ3ρα ;&�υν γ7νει π�λλ!ς Zπ�θ�σεις, Eλλ(
καµµ7α δ!ν ;&ει δ3σει τελε7ως Dκαν�π�ιητικ!ς +?ηγ=σεις γι( τ4 π�ι�ς συγκεκρι-
µ�νες πληρ�φ�ρ7ες µqς µεταδ7δ�νται µ! κ$θε λ�?ι, σKµφωνα µ! τ( γρ$µµατα π�[
τ)ν Eπ�τελ�.ν. OO λ5γ�ς εWναι �πλ5ς: M! τ�τ�ια θ�µατα Eλφα�=τ�υ καB γλ3σ-
σης Eσ&�λ�.νται συν=θως µ5ν�ν φιλ5λ�γ�ι, Dστ�ρικ�B καB γλωσσ�λ5γ�ι. OOπωσ-
δ=π�τε M συνεισφ�ρ$ τ�υς εWναι Eναγκα7α, Eλλ( δ!ν εWναι Eρκετ=. �Eπιπρ�σθ�-
τως, τ4 θ�µα πρ�σεγγ70εται µ! τ4 σκεπτικ4 Iτι, Iπως X π�λιτισµ4ς Zπ�τ7θεται
Iτι Eκ�λ�Kθησε Eν�δικ) π�ρε7α, τ4 wδι� συν��η καB µ! τ) γλJσσα. A]τ4 Iµως
δ!ν εWναι καθ5λ�υ dρθ5ν.

T( πρJτα σταδιακ( �=µατα εmς τ)ν +?�λι?ιν τ6ς γλ3σσης ;γιναν στ4 Eπ3τατ�
παρελθ5ν. yOπως Iλ�ς X π�λιτισµ4ς ;φτασε σ! bνα π�λ[ Zψηλ4 +π7πεδ� κατ(
τ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=, τ4 wδι� συν��η µ! τ)ν γλJσσα, καθLς +π7σης καB µ! τ)ν γρα-
φ=. OH OEλληνικ) ΓλJσσα καB τ4 OEλλληνικ4 �Aλφ$�ητ� εWναι Eπ5γ�ν�ι τ6ς τ�-
λειας πρ�κατακλυσµια7ας γλ3σσης καB γραφ6ς τJν πεπ�λιτισµ�νων. M! τ)ν κα-
ταστρ�φ) τ�. π�λιτισµ�. Eναµεν5µενη Rταν κι M Eν$λ�γη καταστρ�φ) τ6ς γλ3σ-
σης καB τ6ς γραφ6ς.

«GEγo %δωσα στ�8ς �νθρ�π�υς τ3ν γνAσι, τ�8ς �ριθµ�1ς, τ) γρ/µµατα· �γo
τ�8ς %µαθα ν) µιλ�:ν κα2 ν) γρ/φ�υν», λ�γει X Amσ&Kλ�ς γι( τ4ν Πρ�µηθ�α
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E=κ
να A: 7Aναπαρ.στασις σC H/Y πτ�σεως µετεωρ'τ�υ �π/ τ!ς Γ!ς. 3H πτ0σις -ν�ς
µετεωρ'τ�υ µC µ1γεθ�ς fς τ�� ε=κ�νι;�µ1ν�υ, ε^ναι �ρκετ< ν, καταστρ1ψTη MKι µ
ν�

τ�ν π�λιτισµ� �λλ, κα/ Aλη τ< ;ω< �π/ τ!ς γ!ς.



(«Πρ�µηθε8ς ∆εσµ�της» 419-506 περ7ληψις), δε7&ν�ντας τ)ν παν$ρ&αια πρ�-
κατακυσµια7α καταγωγ) τ6ς γλ3σσας καB τ�. Eλφα�=τ�υ. «O. Tνθρωπ�ι π�8
�π$µειναν µετ) τ3ν θε�µην�α τ�: κατακλυσµ�:, �σαν �γρ/µµατ�ι κα2 O�:σαν στ)
H�υν/. ∆�ν εS@αν 4δ$α γι) τ� %νδ��� πρ�γ�νικ� παρελθ�ν τ�υς κα2 τ�8ς θαυµα-
στ�8ς ν�µ�υς τ�υς. ES@αν π�λλ�ς στερKσεις στ3 OωK τ�υς κι �φρ�ντιOαν µ�ν� γι)
τ3ν ατ�συντKρησ� τ�υς» (Πλ$των, «Kριτ�ας», περ7ληψι 109 d, e – 110 a). «...GEπ2
π�λλ�ς γενε�ς �. Tνθρωπ�ι �πεH�ωναν Tνευ τ*ς γν�σεως τ*ς γραφ*ς» («T�µαι-
�ς», 23 c). E]θ[ς +? Eρ&6ς Iµως γ7ν�νται πρ�σπ$θειες διασ3σε3ς της δι( &αρ$-
?ε3ς της +πB Eκατ�ργαστων λ7θων. �Aς κ$ν�υµε µ7α σKντ�µη περι=γησι τ�. πλα-
ν=τ�υ, πρ�κειµ�ν�υ ν( +?ετ$σ�υµε τ( σ&ετικ( εZρ=µατα π�[ Zπ$ρ&�υν.

α´ Πινακ'δες Γκλ�;Cλ

Σ! Eνασκαφ!ς π�[ sρ&ισαν τ4 1925 στ)ν
περι�&) Γκλ�0!λ τ6ς Γαλλ7ας,
εZρ�θησαν >κατ�ντ$δες Eγ$λµατα καB
πινακ7δες µ! δι$φ�ρες παραστ$σεις,
Eλλ( καB γραφ6ς µ! συν�λικJς 111
σKµ��λα. T( εZρ=µατα α]τ(
Eπ�δεικνK�υν Iτι πρ4 περισσ�τ�ρων
Eπ4 >πτ( &ιλιετιJν, δι5τι τ5τε
&ρ�ν�λ�γ�.νται, Zπ6ρ?αν sνθρωπ�ι Zψηλ�. π�λιτισµ�. µ! γραφ) κατ(
&ιλιετ7ες Eρ&αι�τ�ραν τJν γραφJν, Iπ�υ ;&ει �ασ7σει τ( π�ρ7σµατ$ της M
συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α.

Πρ5κειται περB 2.600 λιθ7νων
+γ&αρ$κτων πινακ7δων µ! sγνω-
στη Dερ�γλυφικ) γραφ=. �Aνεκα-
λKφθησαν κατ( τ) δι$ρκεια Eνα-
σκαφJν τ�. καθηγητ�. Γ�υ7-
λιαµ N7�εν Eπ4 τ4 1921 bως τ4
1923 στ)ν περι�&) �A&�υϊ05κτλα
τ6ς κ�ιλ$δας τ�. Mε?ικ�.. Θεωρ�.νται 12.000 +τJν. ΠιθανJς πρ5κειται γι( µ7α
γλJσσα συµ��λικ=, Dερατικ=, Dερ�γλυφικ=, περιγραφικJς +πιστηµ�νικ=, π�[
&αρ$&θηκε στBς πινακ7δες σ! µ7α πρ�σπ$θεια διασ3σεως τ6ς Zψηλ6ς πρ�κατα-
κλυσµια7ας σκ�ψεως.

Στ4 Xµ3νυµ� λ5φ� τ6ς ∆υτικ6ς Bιρτ07νια τJν HΠA, εZρ�θη M π�τρα τ6ς εmκ5-
νας �3, στ)ν Xπ�7α φα7ν�νται &αραγµ�να π�λλ( γρ$µµατα τ�. OEλληνικ�. �Aλφα-
�=τ�υ. OH πινακ7δα α]τ) δ!ν εWναι M µ5νη, Eλλ( Eντιθ�τως Xλ5κληρη M B5ρει�ς

γ´ 3H 7Eπιγραφ< τ�� Γκρα'η& Kρ<κ

&´ Πινακ'δες N'&εν

MH δι;Oυση τ4ς ΓλUσσας
τQν ΘεQν στNν MYφ=λι+
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E=κ
να h1.: Στ/ς πι-
νακ'δες π�* ε\ρ1θη-
σαν στ<ν περι�K<
Γκλ�;Cλ τ!ς Γαλλ'ας
κα/ Kρ�ν�λ�γ��νται
πρ/ν �π� 7  O κα/ πε-
ρισσ
τερες Kιλιετ'ες,
φα'ν�νται καθαρ,
π�λλ, γρ.µµατα τ��
3Eλληνικ�� 7Aλφα-
&Iτ�υ, Aπως τ, H,

M, X, Γ, K κ.τ.λ.

E=κ
να h2.: Mερικ, �π� τ,
σK1δια π�* \π.ρK�υν στ/ς
πινακ'δες N'&εν. T, σK1δια
αFτ, ε^ναι σ8µ&�λα π�λ8-
πλ�κα, τ, @π�9α πρ1πει ν,
�ναφ1ρωνται σC \ψηλCς
�πιστηµ�νικCς �λIθειες.
Xρ�ν�λ�γ��νται τ� 10.000

π.X.



�Aµερικ) �ρ7θει πινακ7δων τ�τ�ιας γραφ6ς
(π.&. M�ριστ$�υν καB Mπ(τ Kρ)κ τ�. Tενεσ6.
Π�λλ!ς Xµ�ι5τητες +π7σης µ! τ)ν γραφ) τ�.
Γκρα7η� Kρ)κ φ�ρ�υν τ( σKµ��λα π�[ Eνευ-
ρ7σκ�νται σ! πρ�δυναστικ( αmγυπτιακ(
Eγγε:α στ)ν YA�υδ�, καθLς καB στ( πρ�ϊ-
στ�ρικ( σKµ��λα «@/λριστνινγκαρ» τJν λαJν
τ6ς B�ρε7�υ E]ρ3πης, π�[ θεωρ�.νται πρ5-
γ�ν�ι τ�. ��υνικ�. Eλφα�=τ�υ. (Στ)ν εmκ5να
� 3α φα7νεται µ7α sλλη παρ5µ�ια +πιγραφ)
π�[ �ρ�θηκε στ) Mιννεσ5τα).

Στ4 κ5σµηµα γι( τ4ν λαιµ4 τJν YIνκας τ6ς
εmκ5νας �4 φα7ν�νται καθαρ( π�λλ( γρ$µ-

µατα τ�. >λληνικ�. Eλφα�=τ�υ.

Στ)ν εmκ5να �5 φα7νεται µ�ρ�ς Eπ4
τ( περ7εργα πετρ�γλυφικ( σKµ��λα
Π�υσ$ρ�, π�[ Eναφ�ρ�νται hς πρ4 -
YIνκας κι εZρ7σκ�νται στ4ν Eπ�µ�νω-
µ�ν� Περ�υ�ιαν4 �Aµα05νι�. Π�λλ!ς
+πιγραφ!ς Eνευρ7σκ�νται +π7σης σ!
Iλη τ)ν περι�&) τ6ς �Aµα0�ν7ας
(γραφ) �Aκακ5ρ), στBς 0�.γκλες τ6ς
Bενε0�υ�λας, στ)ν K�λ�µ�7α καθLς

ε´ T, Πετρ�γλυφικ, Π�υσ.ρ�

δ´ K
σµηµα τ0ν DIνκας
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E=κ
να h 3.: Στ<ν �πιγραφ< π�* ε\ρ1θη στ� Γκρα'η& Kρ<κ
τ!ς ∆υτικ!ς Bιρτ;'νια τ0ν HΠA, φα'ν�νται καθαρ, τ,

γρ.µµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ.

E=κ
να h3α: Π1τρινη �πιγραφ<
-λληνικ!ς παν.ρKαιας γραφ!ς π�*
ε\ρ1θη σC �γρ
κτηµα στ� K1νσι-
γκτ�ν τ!ς Mιννεσ
τας (HΠA) τ�
1898 (M�υσε9� Mιννεσ
τας, HΠA).

E=κ
να h 4: K
σµηµα τ0ν DIνκας π�*
ε^ναι στ�λισµ1ν� µC -λληνικ, γρ.µµατα

(διακρ'ν�νται τ, X, Σ. Y κ.λπ.).

E=κ
να h 5.: M1ρ�ς �π� τ, περ'εργα πετρ�γλυφικ,
σ8µ&�λα Π�υσ.ρ�, π�* ε\ρ'σκ�νται στ�ν �π�µ�-

νωµ1ν� Περ�υ&ιαν� 7Aµα;
νι�.



καB στ)ν Bρα0ιλ7α, Iπ�υ συναντqται M περ7φηµ�ς γραφ) Παρ$ϊµπα.

�Eκτ4ς Eπ4 τBς π�λλ!ς µυστηρι3δεις κατασκευ!ς π�[ Zπ$ρ&�υν στ) ν6σ� τ�.
Π$σ&α, π�λλ!ς Eπ�ρ7ες ;&ει πρ�καλ�σει κι M συγκεκριµ�νη γραφ) τ6ς εmκ5νας
�6 µ! τ�[ς αmνιγµατικ�[ς &αρακτ6ρες, Eρκετ�B +κ τJν Xπ�7ων εWναι Eνθρωπ�-
µ�ρφικ�7. T�τ�ια γραφ) ;&ει εZρεθ6 &αραγµ�νη σ! �ρ$&�υς καB στBς +λ$&ιστες
πλ$κες π�[ ;&�υν διασωθ6 Eπ4 τ)ν καταστρεπτικ) µαν7α τJν Dεραπ�στ5λων.
OH λ�?ις «P�γκ�» στ)ν γλJσσα τJν mθαγενJν σηµα7νει λ5γ�ς, Xµιλ7α, συνενν5η-
σις. Πρ5κειται γι( τ)ν παν$ρ&αια >λληνικ) λ�?ι «λ�γ�ς», σKµφωνα µ! τ)ν ;ρευ-
να   τ�. Πανεπιστηµ7�υ τ6ς Xαϊδελ��ργης («∆αυλ�ς», τεK&η 169 καB 170). M! τ)ν
ε]καιρ7α σηµει3νεται, Iτι π�λλ( Eπ4 τ( νησι( τ�. Emρηνικ�. διατηρ�.ν Eκ5µη
τ( >λληνικ( dν5µατ$ τ�υς (Π�λυνησ7α, �Iνδ�νησ7α κ.τ.λ.), τ( Xπ�:α δ!ν τ�[ς +δ5-
θηκαν Eπ4 τ�[ς δυτικ�[ς θαλασσ�π5ρ�υς π�[ τ( «�νεκ/λυψαν», Eλλ( τ( εW&αν
Eπ4 πρBν «�νε�Kγητα». yEνας Eκ5µη λ5γ�ς π�[ πρ�?ενε: (δικαι�λ�γηµ�νη) Eµη-
&αν7α στ) συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α, εWναι τ4 Iτι M συγκεκριµ�νη γραφ) P5γκ� -
P5γκ� τ6ς N=σ�υ τ�. Π$σ&α, Xµ�ι$0ει µ! τ)ν Eρ&α7α γραφ) τ6ς κ�ιλ$δ�ς τ�.
�Iνδ�. (εmκ5να � 6α).

Πρ5κειται γι( πα-
ν$ρ&αια γραφ) 5.500
+τJν Eπ4 τ)ν B5ρει�
�Iνδ7α. �Aπ�δ7δεται
σ! sγνωστη γλJσσα
(;) µ! >λληνικ( Iµως
σKµ��λα.

;´ 3H γραφ<
Xαρ.ππα

ς´ 3H γραφ< P
γκ� - P
γκ� τ!ς NIσ�υ τ�� Π.σKα
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E=κ
να h6: 3H α=νιγµατικ< γραφ< P
γκ� - P
γκ� τ!ς NIσ�υ τ�� Π.σKα.

E=κ
να h6α: ∆ε'γµατα �ρKα'ας γραφ!ς τ!ς νIσ�υ τ�� Π.σKα (�π.νω) κα/ τ!ς κ�ιλ.δ�ς τ�� 7Iνδ��
(κ.τω) σC σ8γκρισι. OB δ8� αFτCς γραφ1ς (ε=κ. h6 κα/ h6α), �µφ
τερες «�µετ.φραστες», �νεκαλ8-

φθησαν σC δ8� �κ διαµ1τρ�υ �ντ'θετα σηµε9α τ!ς �πιφ.νειας τ!ς Γ!ς.

E=κ
να h7: ∆ε9γ-
µα γραφ!ς Xα-
ρ.ππα �π� τ<ν
B
ρει� 7Iνδ'α,
5.500 �τ0ν.



Στ)ν εmκ5να �8 φα7νεται  M Eναµφισ�=τητη Xµ�ι5τητα
τ6ς γραφ6ς τJν M$για, �D Xπ�:�ι Rσαν λα4ς τ6ς Kε-
ντρικ6ς �Aµερικ6ς, καB τ6ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A. Π�λλ!ς
π�τρινες +πιγραφ!ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A καB B ;&�υν
εZρεθ6 σ! Xλ5κληρη τ)ν Eµερικανικ) pπειρ� («∆αυλ�ς»,
τ. 172).

T4 σηµαντικ3τερ� Eπ4 τ( εZρ=µατα τJν EνασκαφJν
στ4 σπ=λαι� τ�. KKκλωπα στ( Γι�.ρα τ6ς OAλ�ν=σ�υ
εWναι τ4 κεραµικ4
eστρακ� Eπ4 Eγγε:�
τ�. 5000 π.X., π�[
φα7νεται στ)ν εmκ5να
�9. ΣKµφωνα µ! τ4ν
Eρ&αι�λ5γ� π�[ διε-
?$γει τ)ν Eνασκαφ)
κ. �Aδ. Σ$µψων, πρ5-
κειται γι( «σ1µH�λα
γραφ*ς» καB γι( «συ-
νειδητ) +ν�ργεια τ�.
κεραµ�α» («∆αυλ�ς»,
τ. 185). E�κ�λα δια-
κρ7ν�νται &αραγµ�να
τ( γρ$µµατα A, Y καB
∆. Kι Iµως M συµ�α-
τικ) Eρ&αι�λ�γ7α δι-
δ$σκει, Iτι τ4 Eλφ$-
�ητ� εmσ=&θη στ)ν
OEλλ$δα περισσ5τερα Eπ4 4.000 ;τη µετ$!

Στ) ν6σ� M6λ� εZρ�θη πρ5σφατα
bνα τερ$στι� σKν�λ� Eγγε7ων Eπ4 τ$-
φ� τ6ς πρωτ�κυκλαδικ6ς περι5δ�υ

ι´ T, 7Aγγε9α τ!ς MIλ�υ

θ´ T� DOστρακ� τ0ν Γι�8ρων

η´ 3H γραφ< τ0ν M.για
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E=κ
να h8:  Π'νακας µC
τ<ν γραφ< (�ριστερ,)
τ0ν M.για κα/ (δε�ι,)
τ<ν Mινωϊκ< Γραµµικ<
A. 3H σ8γκρισις δCν
�φIνει �µφι&�λ'ες περ/
τ!ς σK1σεως τ0ν δ8�

γραφ0ν.

E=κ
να h10: Σ8µ&�λα - γρ.µµατα �π� Πρω-
τ�κυκλαδικ, �γγε9α τ!ς MIλ�υ (µ1σα 3ης Kι-
λιετ'ας π.X.). ∆ιακρ'ν�νται τ� X κα/ τ� N, πα-
ν�µ�ι
τυπα γραµµ1να Aπως τ, γρ.µµατα τ��

σ8γKρ�ν�υ 3Eλληνικ�� 7Aλφα&Iτ�υ.

E=κ
να h9: T� κεραµικ� Mστρακ� �π�
τ, Γι�8ρα τ�� 5000 π.X. µC Kαραγµ1να

τ, γρ.µµατα A, Y κα/ ∆.



(µ�σα 3ης &ιλιετ7ας π.X.) µ! π�λλ( γρ$µµατα τ�. >λληνικ�. Eλφα�=τ�υ (M, N,
K, �, Π, O, E, X καB N).

Πρ5κειται γι( µ7α λ7θινη σφραγ7δα - +πιγραφ) µ! +γ&$ρακτα σKµ��λα Mλι-
κ7ας >πτ( &ιλι$δων +τJν, π�[ �ρ�θηκε στ( Γιαννιτσ( (εmκ5να � 11).

OYπ$ρ&�υν Eναρ7θµητα εZρ=µατα (Eρ&αι�-
λ�γικ$, Eνθρωπ�λ�γικ( κ.τ.λ.) π�[ Eπ�δει-
κνK�υν Iτι �D πρJτ�ι κ$τ�ικ�ι τ6ς �Aσ7ας
εW&αν διεισδKσει +κε:, πρ�ερ&5µεν�ι Eπ4 τ)ν
περι�&) τ�. Amγα7�υ στ4 Eπ3τατ� Dστ�ρικ4
παρελθ5ν, Iταν M pπειρ�ς Eπελευθερ3θηκε
Eπ4 τ�[ς παγετJνες καB τ( bλη. Γι( τ)ν δι-
ε7σδυσι α]τ=, π�[ τ�π�θετε:ται στ4 25.000
π.X., µπ�ρε:τε ν( δια�$σετε στ4 τε.&�ς 170
τ�. «∆αυλ�:». Στ)ν εmκ5να �12 φα7ν�νται �D
κινε0ικ�B &αρακτ6ρες γραφ6ς, τJν Xπ�7ων M
Xµ�ι5της µ! τ( γρ$µµατα τ�. OEλληνικ�.
�Aλφα�=τ�υ εWναι κ$τι παραπ$νω Eπ4 πρ�-
φαν=ς.

OH συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α διδ$σκει Iτι M
γραφ) «ε4σK@θη» στ)ν OEλλ$δα τ4ν 8� αmJνα
π.X.! �Eκτ4ς Eπ4 α]τ( π�[ γρ$φ�υν �D
Eρ&α:�ι µας συγγραφε:ς, δ!ν ;&ει λ$�ει Eκ5-
µη Zπ’ eψιν της τBς ν�ες EνακαλKψεις, π�[ Iλ�

ι&´ Kινε;ικ�/ Xαρακτ!ρες

ια´ 3H Λ'θινη Σφραγ'δα - 7Eπιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν
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E=κ
να h11: 3H λ'θινη σφραγ'δα - �πιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν διαστ.σων 2,5X5,5 -κ. T,
�γK.ρακτα στ�ιKε9α της ε^ναι qργανωµ1να σC τρε9ς σειρCς κατ, µ!κ�ς τ�� κ�ιλ�µατ�ς.
OB δ8� rπCς στ/ς sκρες τ�� �ντικειµ1ν�υ δηλ�ν�υν τ<ν ?παρ�η µιdς �ντ'στ�ιKης �γK.-
ρακτης �πιφ.νειας στ<ν �π1ναντι κ�ιλ
τητα. T� σφρ.γισµα tταν φ�ρ1ας -ν�ς µην8µα-
τ�ς διαρκ��ς ν�ηµατικ!ς ��'ας µC π�λλ�*ς �π�δ1κτες, �φ�� : �πιγραφ< - σφραγ'δα �π�-
σκ�π��σε στ<ν παραγωγ< π�λλ0ν �ντιγρ.φων. 3H Kρ�ν�λ
γηση τ�� ε\ρIµατ�ς στ<ν

�ρK< τ!ς 5ης π.X. Kιλιετ'ας τ� καθιστd fς τ� �ρKαι
τερ�.

Kινε;ικ�/ Kαρακτ!ρες γραφ!ς (Π'να-
κας �π� τ� λε�ικ� h/ Mπ.ι, π�* �κδ
-
θηκε στ� Πεκ9ν� τ� 1977). uOλα σKεδ�ν
τ, γρ.µµατα τ�� 3Eλληνικ�� 7Aλφα&I-
τ�υ \π.ρK�υν µετα�* τ0ν KαρακτIρων
αFτ0ν εvτε παν�µ�ι
τυπα εvτε σC πα-

ραλλαγ1ς.



καB πληθα7ν�υν κι ;&�υν καταρρ7ψει Iλες τBς θεωρ7ες. YEτσι λ�ιπ5ν, iν +?ετ$-
σ�υµε Iλες τBς παραµ�τρ�υς, θ( καταλ=?�υµε στ4 συµπ�ρασµα Iτι τ4 Eλφ$�ητ�
;&ει τBς ρ70ες τ�υ στ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=, Xπ5τε παρ$λληλα µ! τ4 κ�ιν4 Eλφ$�ητ�,
πρ�πει ν( Zπ6ρ&ε κι bνα mδε�γρ$µµατ� γι( +πιστηµ�νικ) - Dερατικ) &ρ6σι.

Σ! σ&ετικ( πρ5σφατα &ρ5νια παρ�υσι$0�νται hς +φευρ�τες τ�. Eλφα�=τ�υ
δι$φ�ρ�ι yEλληνες (π.&. K$δµ�ς, Παλαµ=δης κ.τ.λ.). A]τ�B δ!ν +φη.ραν τ7π�τε·
�πλJς  παρ�λα�αν Eπ4 τ( M�υσε:α τ4 παν$ρ&αι� πρ�κατακλυσµια:� OEλληνικ4
�Aλφ$�ητ� καB τ4 παρ�δωσαν σ! κ�ιν) &ρ6σι. EmδικJς X Λ:ν�ς, bνας θεωρ�Kµε-
ν�ς hς �ασικ4ς +φευρ�της π�λλJν +κ τJν γραµµ$των τ6ς Eλφα�=τ�υ, εWναι υD4ς
τ�. OEρµ�. καB τ6ς µ�Kσας O]ραν7ας. ΣKµφωνα µ! τ4ν ∆ι5δωρ� Σικελι3τη (Bι-
�λ. Γ παρ. 67) X Λ:ν�ς «πρAτ�ς %γραψε σ� παν/ρ@αια �π�@3 περ2 τ*ς καταγωγ*ς
κα2 τ*ς Oω*ς τ�: ∆ι�ν1σ�υ, >πως κα2 Tλλες µυθ�λ�γ�ες, µετα@ειρισθε2ς Tγνωστ�ν
�κ�µα παναρ@α�αν γραφKν».

O
D µετακατακλυσµια:�ι sνθρωπ�ι δ!ν +δηµι�Kργησαν ν�α γλJσσα. �E&ρησι-
µ�π�7ησαν α]τ) π�[ pδη Zπ6ρ&ε καB διεσ3θη (I,τι διεσ3θη) καB κατ3ρ-
θωσαν ν( τ)ν τελει�π�ι=σ�υν �αθµια7ως, τελει�π�7ησις π�[ hλ�κληρ3θη-
κε στ)ν OEλλ$δα τ)ν κλασσικ)ν +π�&=. OYπ4 α]τ4 τ4 πρ:σµα πρ�πει ν( +?ε-

τασθS6 κι M παρατηρ�Kµενη Xµ�γλωσσ7α, π�[ sλλ�ι τ)ν dν�µ$0�υν mαπετικ=, sλλ�ι
mνδ�ευρωπαϊκ=, sλλ�ι mνδ�γερµανικ) κ.τ.λ. OD τελευτα:ες ;ρευνες π�[ ;&�υν δε: τ4
φJς τ6ς δηµ�σι5τητ�ς τ( τελευτα:α &ρ5νια, κυρ7ως µ�σα Eπ4 τBς σελ7δες τ�. «∆αυ-
λ�:», δε7&ν�υν Iτι παν$ρ&αι�ι λεκτικ�B τKπ�ι Zπ$ρ&�υν στBς γλJσσες Iλ�υ τ�.
κ5σµ�υ, τ�. Emρηνικ�., τ6ς �Aµερικ6ς κ.τ.λ.· Xπ5τε X dρθ4ς Iρ�ς π�[ θ( πρ�πει ν(
&ρησιµ�π�ι�.µε πλ��ν εWναι: Παγκ5σµι�ς OEλληνικ) OOµ�γλωσσ7α!

1. KαταλI�εις �Fσιαστικ0ν κα/ �πιθ1των

OD πι4 &αρακτηριστικ!ς καταλ=?εις dν�µ$των π�[ ;&�υν διατηρηθ6 στ( Π�-
λυνησιακ( εWναι: -ε7α, -7α, -ι�ι, -ι�ς, -5ς, -&5ς καB µα καθLς καB �D πληθυντικ�B 
-α, -εα καB -�ι.

ΠAPA∆EIΓMATA

Kατ;ληVη MEλληνικN λ>Vη Π+λυνησιακN λ>Vη

-ε5α πρεσ7ε5α πα7�α
-5α µαν5α µαν5α

-ι�ν φυκ5�ν π�υκ5�
-ι�ς π�λι�ς π�λι�
-:ς ;<υρ�ς ;<ερ�
-<�ς µ�ι<�ς µ��<α
-5σκη µ�<λ�ς + 5σκη µ�<:κι

α (πληθ.) Aργα Bνγκα
-εα (πληθ.) τεC<εα τα�C<αα
�ι (πληθ.) µ	γ�ι µακ:�ι

MH ΠαγκAσµια MEλληνικN MOµ+γλωσσ9α
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2. DAρθρα

OD π�λυνησιακ!ς γλJσσες ;&�υν διατηρ=σει Eκ5µα καB τ( >λληνικ( sρθρα M
(&�), X (X), τ4 (τ5), αD (&�), �D, τ( (τ$�υ). Mεγ$λ� +νδιαφ�ρ�ν παρ�υσι$0ει +π7-
σης M +πι�7ωση τ�. Xµηρικ�. καB ��ιωτικ�. τ�B/ταB (+κε:), π�[ µετετρ$πη σ! τ5-
�υ (= α]τ4) στ) δι$λεκτ� τ6ς N=σ�υ τ�. Π$σ&α.

3. PIµατα

OD ρηµατικ!ς καταλ=?εις -αω καB -�ω µετατρ�π�νται σ! -$�υ. T4 -0ω µετατρ�-
πεται σ! -τα, -τε, -τι, -τ� καB -τ�υ. OH κατ$λη?η Eπαρεµφ$τ�υ -ειν µετατρ�πεται
σ! -αϊ. OH κατ$λη?η -σω µετατρ�πεται σ! &�υ. OH κατ$λη?η τ�. γ´ πρ�σ3π�υ πλη-
θυντικ�. (-�ι) µετατρ�πεται σ! -τι, M κατ$λη?η -µαι σ! -µ$ι καB τ4 πρ5σφυµα -σκ
σ! -κ. T�λ�ς M ρηµατικ) συλλα�ικ) α�?ηση (+) διατηρε:ται στ4ν E5ριστ� τJν π�-
λυνησιακJν ρηµ$των.

4. ∆ιατIρησις τ!ς �ρKικ!ς -λληνικ!ς Wνν�ιας

OH Eρ&ικ) >λληνικ) ;νν�ια τJν λ�?εων διατηρε:ται σ! π�σ�στ4 31,2% στ)ν
N6σ� τ�. Π$σ&α, 16% στ) γλJσσα τJν Mα�ρ7, 12,7% στ) Xα�$η, 8,9% στ4
�Aρ&ιπ�λαγ�ς T�υαµ5τ�υ, 7,4% στBς Mαρκησ7ες N=σ�υς Mανγκαρ��α, 5,3%
στ)ν Pαρ�τ5νγκα, 4,9% στ)ν Tαϊτ=, 1,4% στBς Σαµ5ες καB στBς ν=σ�υς T$νγκα.

Π7νακας συγκρ7σεως τ6ς γραµµατικ6ς τ6ς OEλληνικ6ς µ! τ)ν γραµµατικ) τJν
π�λυνησιακJν γλωσσJν ;&ει X καθηγητ)ς N4ρς Γι50εφσ�ν τ�. Dστ�ρικ�. Πα-
νεπιστηµ7�υ τ6ς Xαϊδελ��ργης. Περ7ληψη τ6ς σ&ετικ6ς µελ�της, µ! τ7τλ�: Greek
Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπ�ρε:τε
ν( �ρ6τε στ4ν «∆αυλ4» (τεK&η 169 καB 170).

A]τ) M Xµ�γλωσσ7α δ!ν δηµι�υργ=θηκε Iµως πρ5σφατα Eλλ’ ;&ει τBς ρ70ες της
στ4 Eπ3τατ� πρ�κατακλυσµια:� παρελθ5ν. YI&νη >λληνικ6ς παρ�υσ7ας ;&�υν
Eνευρεθ6 κι Iσ� πρ�&ωρε: M ;ρευνα Eνευρ7σκ�νται συνε&Jς περισ5τερα σ! Iλ�ν
σ&εδ4ν τ4ν πλαν=τη. A]τ( τ( w&νη Iµως πρ��ρ&�νται Eπ4 πρ5σφατες σ&ετικJς
+π�&!ς (π.&. Mινωϊκ) Kρ=τη). Γι( ν( Zπ$ρ&�υν Iµως Xµ�ι5τητες µετα?[ τ6ς
OEλληνικ6ς Γλ3σσης καB τ6ς γλ3σσης τ6ς Xα�$ης γι( παρ$δειγµα, πρ�πει ν(
Zπ$ρ&ει σαφ)ς καB µακρα7ωνη π�λιτιστικ) +π7δρασις· δ!ν εWναι δυνατ4ν ν( ;&Sη
συµ�S6 µ! «ZEλληνες GOδυσσεEς».

bA
ς δ�.µε bνα παρ$δειγµα, συγκρ7ν�ντας τ)ν OEλληνικ) µ! τ)ν �Aγγλικ=,
π�[ θεωρε:ται λατιν�γεν=ς. ΣKµφωνα µ! τ)ν συµ�ατικ) Dστ�ρ7α π�λλ!ς
λ�?εις +π�ρασαν Eπ4 τ�[ς yEλληνες στ�[ς Λατ7ν�υς κι Eπ4 +κε: στ)ν
Zπ5λ�ιπη E]ρ3πη, σ! σ&ετικ( πρ5σφατες +π�&�ς. A]τ4 εWναι +ν µ�ρει

σωστ5, Eλλ( δ!ν εWναι Eπ�λKτως Eκρι��ς. Στ)ν �Aγγλικ) M συντριπτικ) πλει�-
ψηφ7α τJν λ�?εων εWναι εwτε καθαρJς >λληνικ!ς (π.&. democracy, mathematics
κ.τ.λ.) εwτε µ! >λληνικ) �70α (π.&. west = δKσις) +κ τ�. F�σπερ�ς – Iπ�υ F τ4 δ7-
γαµµα π�[ +πρ�φ�ρετ� περ7π�υ Iπως τ4 �6τα καB Eπε�λ=θη Eπ4 τ4 Eττικ5, Eλλ(
παρ�µεινε στ4 &αλκιδικ4 (λατινικ4) Eλφ$�ητ�. Στ)ν �Aγγλικ) λ�ιπ5ν Zπ$ρ&�υν
�D λ�?εις hypo (Zπ4) π.&. hypothesis καB hyper (Zπ!ρ) hyperbolic. T4 h Zπ6ρ&ε καB

ΣO>σεις cλληνικ4ς καJ Rγγλικ4ς γραφ4ς
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στ)ν Eρ&α7α OEλλ$δα κι +πρ�φ�ρετ� hς δασ[ πνε.µα, Iπως Eκρι�Jς �D λ�?εις
history, Helen κ.τ.λ. Στ)ν ν�α OEλληνικ) τ4 h Eπερρ7φθη καB στ) θ�σι τ�υ +τ�π�-
θετ=θη M δασε:α, M Xπ�7α πρ�σφ$τως Eπερρ7φθη – &ωρBς λ5γ� – κι α]τ=. OD
YAγγλ�ι λ�ιπ4ν κ$π�ια σ&ετικ( πρ5σφατη &ρ�νικ) στιγµ) +π6ραν α]τ!ς τBς λ�-
?εις Eπ4 τ)ν OEλληνικ=.

Στ)ν �Aγγλικ) Zπ$ρ&�υν Iµως καB �D λ�?εις sub (Zπ4 κι α]τ4) π.&. substitute
(Zπ�καθιστJ) καB super (Zπ!ρ κι α]τ5). A]τ�B εWναι παλαι5τερ�ι τKπ�ι τJν mδ7ων
λ�?εων κι α]τ4 δι5τι σ! παν$ρ&αιες +π�&!ς τ4 δασ[ πνε.µα h +πρ�φ�ρετ� κι +γρ$-
φετ� hς σ. OH διαδρ�µ) δηλαδ) τJν λ�?εων εW&ε hς >?6ς: συπ4 (sub) > hypo > Zπ4
καB συπ!ρ (super) > hyper > Zπ�ρ. Παρατηρ�.µε δηλαδ) Iτι Zπ$ρ&�υν στ)
�Aγγλικ) καB �D παν$ρ&αι�ι τKπ�ι sub καB super, καθLς καB �D σ&ετικJς νε3τε-
ρ�ι hypo καB hyper. OEπ�µ�νως τ4 >π5µεν�ν Eντικε7µεν� µελ�της τJν φιλ�λ5γων
καB τJν γλωσσ�λ5γων δ!ν θ( πρ�πSη ν( εWναι �D +πιρρ�!ς τ6ς OEλληνικ6ς στBς
sλλες γλJσσες, Eλλ( X &ρ5ν�ς π�[ ;γινε α]τ) M +πιρρ�=. OD Eρ&αι5τερ�ι τKπ�ι
πρ�πει ν( πρ��ρ&ωνται Eπ4 τ4 κ�ιν4 Zπ5στρωµα τ6ς πρ�κατακλυσµια7ας πα-
γκ�σµ7�υ Xµ�γλωσσ7ας.

OH λ�?ις XAOΣ, π�[ Eναφ�ρεται καB στ4ν yOµηρ� καB στ4ν OHσ7�δ�, Zπ6ρ&ε·
M λ�?ις AHP τ4 wδι�. Λ�?εις µ! 3-4 γρ$µµατα π�[ περιγρ$φ�υν Eκρι�Jς α]τ4 π�[
πρ�πει &ωρBς συγ&Kσεις καB παραν�=σεις καB &ρησιµ�π�ι�.νται Eπ4 >κατ�µµK-
ρια Eνθρ3π�υς σ! Iλ�ν τ4ν κ5σµ�. Σκεφθ6τε τ)ν λ�?η AHP. Π5ση πληρ�φ�ρ7α
εZρ7σκεται συµπυκνωµ�νη εmς α]τ)ν καB π5σ� ε�κ�λ� εWναι ν( διαδ�θS6 καB ν(
περιγρ$ψSη α]τ4 π�[ θ�λει &ωρBς σKγ&υσι. OYπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[ X AHP λ�γεται
AHP καB δ!ν λ�γεται κ$πως EλλιJς (OYΓK π.&.).

OD δηµι�υργ�B τ6ς γλ3σσης µας +γν3ρι0�ν τ�λεια τ)ν θεωρ7α διαδ5σεως τ6ς
πληρ�φ�ρ7ας, π�[ µ5λις τ( τελευτα:α &ρ5νια sρ&ισε ν( EναπτKσSη X σKγ&ρ�ν�ς
sνθρωπ�ς. OH OEλληνικ) ΓλJσσα εWναι bνα sφθαστ� τε&ν�λ�γικ4 +π7τευγµα καB
hς τ�τ�ι� πρ�πει ν( +?ετασθS6. «;O καθ�ρισµ�ς τ�: eν�µατ�ς δ�ν εSναι �µελητ$α
Lπ�θεσις, �xτε %ργ�ν �σηµ/ντων �νθρ�πων N τAν πρ�των τυ@�ντων» (Πλ$των,
«Kρατ1λ�ς», 390 d). «Θ) π/ρ�υµα >σα στ�ι@εEα ν�µ�O�υµε >τι @ρει/O�νται γι)
ν) κατασκευ/σ�υµε συλλαH$ς, eν�µατα κα2 ρKµατα κα2 �π� >λα ατ) θ) δηµι-
�υργKσ�υµε µεγ/λ� κα2 �κ$ραι� λ�γ� ρητ�ρικ*ς N ?π�ιαδKπ�τε θ) εSναι B τ$-
@νη (τ�: λ�γ�υ). GAλλ) καλ1τερα M@ι �µεEς, γιατ2 παρασ1ρθηκα �π� τ3 συOKτη-
σι. ZOλα ατ) τ) κατεσκε1ασαν, >πως εSναι κατασκευασµ$να, �. παλαι��»· καB
στ) συν�&εια συµπληρ3νει: «-νεκα τ*ς π�λυκαιρ�ας εSναι �δ1νατ�ν ν) τ) �ρευ-
νKσ�υµε». Γν3σεις παν$ρ&αιες µεταφ�ρ�νται κωδικ�π�ιηµ�νες µ�σα στην OEλλη-
νικ) ΓλJσσα!

M! α]τ4 τ4 σκεπτικ4 πρ�πει ν( +?ετασθ�.ν καB τ( γρ$µµατα: τ4 eν�µ$ τ�υς,
τ4 σ&6µα τ�υς καB M θ�σις τ�υς εmς τ4 Eλφ$�ητ�. �Eπισηµα7νεται Iτι, iν καB µ�-
&ρι πρBν Eπ4 λ7γα &ρ5νια +πιστεKετ�, Iτι τ( γρ$µµατα τ�. Eλφα�=τ�υ +φευρ�-
θηκαν dλ7γ�υς αmJνες πρ4 Xριστ�., τελευτα:ες Eνασκαφ!ς ;&�υν Eπ�καλKψει συ-
γκλ�νιστικ( καB τελε7ως διαφ�ρετικ( πρ$γµατα. Στ4 τε.&�ς 204 τ�. «∆αυλ�:»
Zπ$ρ&�υν πληρ�φ�ρ7ες γι( τ( γρ$µµατα M, N, K, X, �, Π, O, E τ�. OEλληνικ�.
�Aλφα�=τ�υ, π�[ εZρ�θησαν σ! Eγγε:α τ6ς M=λ�υ τ6ς 3ης &ιλιετ7ας π.X., +νkJ στ4
τε.&�ς 185, γι( τ( γρ$µµατα A, Y, ∆ π�[ εZρ�θησαν σ! κεραµικ4 στ)ν νησ7δα
Γι�.ρα τJν B�ρε7ων Σπ�ρ$δων τ6ς 6ης &ιλιετ7ας π.X.! T5σ� τ( γρ$µµατα, Iσ�
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καB M γλJσσα εWναι κληρ�ν�µι( τ6ς Xρυσ6ς �Eπ�&6ς!
OO πλαν=της ∆7ας +π6ρε τ4 eν�µα τ�. µεγαλKτερ�υ Θε�., τ�. ∆ι5ς. A]τ4 δ!ν

εWναι τυ&α:�. OO συγκεκριµ�ν�ς πλαν=της εWναι X µεγαλKτερ�ς Eπ4 Iλ�υς τ�[ς
sλλ�υς και M µq0α τ�υ εWναι περισσ5τερη Eπ4 τ4 διπλ$σι�ν τ6ς συν�λικ6ς µ$-
0ης Iλων τJν πλανητJν τ�. Mλιακ�. συστ=µατ�ς. OEπ�µ�νως Zπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[
X συγκεκριµ�ν�ς πλαν=της �ν�µ$σθη ;τσι κι α]τ�B π�[ τ4ν �ν5µασαν +γν3ρι-
0αν τ4 πλανητικ5 µας σKστηµα. «Aτ�2 π�8 πρAτ�ι hρισαν τ) eν�µατα δ�ν �ταν
κ/π�ι�ι τυ@αE�ι, �λλ) µελετητ�ς τAν �ραν�ων σωµ/των κα2 �ναλυτικ��» (Πλ$-
των, «Kρατ1λ�ς», 401 b).

Στ4 τε.&�ς 199 τ�. «∆αυλ�:» Zπ$ρ&ει Eν$λυσις τ6ς dν�µασ7ας τJν mατρικJν
Iρων, Eπ4 τ)ν Xπ�7α πρ�κKπτει Iτι �D dν�µασ7ες τJν Eνθρ3πινων dργ$νων δ!ν
εWναι τυ&α:ες Eλλ( κ$θε µ7α περιγρ$φει σαφJς τ)ν λειτ�υργ7α τ�. dργ$ν�υ π�[
Eντ7στ�ι&α dν�µατ70ει. OO Iρ�ς νεφρ5ς, γι( παρ$δειγµα, παρ$γεται +κ τ�. ρ=-
µατ�ς νεJ π�[ σηµα7νει Eνανε3νω καB τ4 ρ6µα φρ�ω - J π�[ σηµα7νει εmσ$γω,
Eφ=νω κ$τι ν( εmσ�λθSη. A]τ4 Eκρι�Jς κ$νει καB X νεφρ5ς: �Aνανε3νει τ4 α�µα
(Eπ4 τ( +πι�λα�6 πρ�ϊ5ντα τ�. µετα��λισµ�.), καθLς τ4 α�µα εmσ�ρ&εται +ντ5ς
τ�υ. T4 �παρ, τ4 &ηµικ4ν +ργαστ=ρι�ν τ�. dργανισµ�. π�[ +πιτελε: π�λλαπλ!ς
λειτ�υργ7ες «+πιδι�ρθ3σεων» +ντ4ς α]τ�., �ν�µ$σθη Eπ4 τ4 ρ6µα �π$�µαι,
π�[ σηµα7νει +πιδι�ρθ3νω, +πισκευ$0ω. �Aν δε&θ�.µε τ)ν γραµµικJς α�?�υ-
σα θεωρ7α τ6ς +?ελ7?εως τ�. π�λιτισµ�., δ!ν +?ηγε:ται πJς �D sνθρωπ�ι τ6ς �´
&ιλιετ7ας π.X. e&ι µ5ν� +γν3ρι0�ν τ( +σωτερικ( eργανα τ�. Eνθρωπ7ν�υ σ3-
µατ�ς, Eλλ( καB τ)ν λειτ�υργ7α +π’ Eκρι�Jς τ�. καθεν4ς Eπ4 α]τ$. «T� Mν�µα
εSναι τ� Mργαν� π�8 µXς διδ/σκει κα2 καθ�ρ�Oει τ3ν �σ�α τAν Mντων» («Kρα-
τ1λ�ς», 388 c).

OH Xµηρικ) γλJσσα Eπ�τελε: bνα Eκ�ραι� µνηµε:� τ6ς µακρqς πρ�κατακλυ-
σµια7ας περι5δ�υ, κατ$ τ)ν Xπ�7α M γλJσσα συνετ�θη γι( ν( dν�µ$σSη τ)ν Dστ�-
ρ7α, τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνωστικ!ς κατακτ=σεις Iλης α]τ6ς τ6ς Xρυσ6ς γι(
τ)ν Eνθρωπ5τητα �Eπ�&6ς. T4 wδι� Eναφ�ρει κι X Πλ$των: «K/π�ια δ1ναµις
�ν�τερη �π� τ3ν �νθρ�πινη %θεσε τ) πρAτα eν�µατα στ) πρ/γµατα, µ� �π�τ$-
λεσµα ατ) ν) εSναι κατ’ �ν/γκην σωστ/» («Kρατ1λ�ς» 428 c)!

<E
δJ καB µερικ!ς δεκαετ7ες π�λλ�B yEλληνες καB ?�ν�ι +ρευνητ�ς, στ)ν πρ�-
σπ$θει$ τ�υς ν( δε7?�υν τ)ν µαθηµατικ) δ�µ) τ6ς γλ3σσας µας, ;&�υν
Eρ&7σει ν( Zπ�στηρ70�υν τ)ν λε?αριθµικ) λεγ�µ�νη θεωρ7α, σKµφωνα µ!
τ)ν Xπ�7α M ταKτισις φθ5γγ�υ καB Eριθµ�. σ! κ$θε γρ$µµα τ�. OEλληνι-

κ�. �Aλφα�=τ�υ Zπ�δηλ3νει, Iτι τ4 sθρ�ισµα τJν γραµµ$των µιqς λ�?εως
+κφρ$0ει κι bνα Eριθµητικ4ν σKν�λ�. YEτσι π�λλ!ς συν3νυµες λ�?εις ;&�υν τ4 wδι�
sθρ�ισµα - λε?$ριθµ�. Π.&. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = 9 + 5 + 70 + 200 = 284,
A+Γ+I+O+Σ=1+3+10+70+200=284. OH θεωρ7α α]τ) π�[ εW&ε Eνθ7σει καB στ4ν
Mεσα7ωνα κι Eφ�ρ�.σε καB στ)ν OE�ραϊκ) ΓλJσσα κι ;κανε µεγ$λες πρ�σπ$θειες
Eνακ$λυψης δ6θεν «κρυµµ�νων ν�ηµ$των» τ6ς «Παλαιqς ∆ιαθ=κης» ;&ει τBς
ρ70ες της σ! π�λ[ παλι( &ρ5νια.

Λ�γ�ντας Iµως µαθηµατικ) δ�µ) τ6ς γλ3σσας, EσφαλJς καB δ!ν +νν��.µε τ)ν

6Aστ+Oες πρ+σπ;θειες <Aπ+δε9Vεως τ4ς Mαθηµατικ4ς ∆+µ4ς
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λε?αριθµικ) θεωρ7α. Στ)ν OEλλ$δα
Eρκετ�[ς αmJνες π.X. Zπ6ρ&αν σ! mσ&[
δεκ$δες Eλφ$�ητα, Eν5µ�ια µετα?K
τ�υς π�σ�τικ( καB π�ι�τικ$. EWναι
γνωστ4 +π7σης, Iτι M Eρ&α7α OEλλη-
νικ) εW&ε π�λλ!ς διαλ�κτ�υς κι Iτι M
κ$θε δι$λεκτ�ς sλλα0ε µ�ρφ) κατ(
&ρ�νικ) περ7�δ�. OD Zπ�στηρικτ!ς
α]τ6ς τ6ς θεωρ7ας περι�ρ70�νται µ5-
ν� στ4 µετευκλε7δει� Eλφ$�ητ� τ�.
403 π.X. (δηλαδ) τ4 σηµεριν5), &ωρBς
τ)ν Eφα7ρεσι τJν δ7γαµµα (F), κ5ππα
(Q) καB σαµπB (C=).

Π�λλ!ς Xµ5η&ες λ�?εις ;&�υν wδι� λε-
?$ριθµ� (π.&. AYΛOΣ = AΫΛOΣ),
+νkJ σ! κ$θε λε?$ριθµ� Eντιστ�ι&ε:
πληθ3ρα λ�?εων (π.&. 440 = OPOΣ =
MIKPOΣ), &ωρBς καµµ7α λ�γικ) f
ν�ηµατικ) σ&�σι µετα?K τ�υς. OΩρι-
σµ�ν�ι +ρευνητ!ς ;&�υν πρ�&ωρ=σει
Eκ5µη περισσ5τερ�ν καB EναλK�υν λε-
?αριθµικ( Xλ5κληρες πρ�τ$σεις. �Aν
&ρησιµ�π�ι=σ�υν bναν γρ=γ�ρ� Zπ�-
λ�γιστ) µ! τ4 κατ$λληλ� λ�γισµικ5,
εWναι σ7γ�υρ� Iτι θ( «EνακαλKψ�υν»
Xτιδ=π�τε +πιθυµ�.ν π�λ[ ε]κ�λ3τε-
ρα. yO,τι �ρ�.ν Iµως θ( dφε7λεται σ!

Eναπ5φευκτες συµπτ3σεις καB δ!ν ;&ει καµµ7α σ&�σι µ! τ)ν µαθηµατικ5τητα τ6ς
γλ3σσας µας. ΣKµφωνα µ! τ4ν �Aριστ�τ�λη Xπ�ι�δ=π�τε τ�τ�ι� φαιν5µεν� «%�ι-
κε συµπτ�µασιν» (φα7νεται συµπτωµατικ5). OH µαθηµατικ5τητα τ6ς OEλληνικ6ς
Γλ3σσης δ!ν περι�ρ70εται σ! �πλ!ς πρ�σθ�σεις, Eλλ( περικλε7ει Iλη τ)ν γνJσι
Eπ4 τ)ν +?�λι?ι τ�. Eνθρωπ7ν�υ π�λιτισµ�. Eπ4 τ( παν$ρ&αια &ρ5νια, φθ$ν�-
ντας στ4 Eπ�κ�ρKφωµ$ της τ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=.

T4 θ�µα δ!ν µπ�ρε: ν( +?αντληθ6 +δJ. T( παραδε7γµατα π�[ µπ�ρ�.ν ν( πα-
ρατεθ�.ν εWναι π$ρα π�λλ$. M5νη περ7πτωσις, πρ�κειµ�ν�υ ν( µπ�ρ�σ�υµε ν(
καταν�=σ�υµε τ4ν sφθαστ� πλ�.τ� καB τ4 πλ6θ�ς τJν πληρ�φ�ριJν καB τJν
γν3σεων π�[ φ�ρ�νται στ)ν OEλληνικ) ΓλJσσα, εWναι ν( τεθS6 Zπ4 +πιστηµ�νικ)
;ρευνα, Eντιµετωπι05µενη µ! τ4ν σε�ασµ4 καB τ)ν σ��αρ5τητα π�[ τ6ς πρ�πει
καB ν( γ7νSη Eντικε7µεν� +ρεKνης e&ι µ5ν�ν φιλ�λ5γων καB γλωσσ�λ5γων Eλλ( καB
µαθηµατικJν, κ�αντικJν φυσικJν, πυρηνικJν φυσικJν, Eστρ�ν5µων, γεωλ5-
γων, mατρJν, �ι�λ5γων κ.τ.λ.

7Iω.ννης Λ.;αρης
Mη&αν�λ5γ�ς µη&ανικ5ς EMΠ
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M'α MKι κα/ τ
σ�ν �πιτυKηµ1νη πρ�σπ.-
θεια �ρευνητ�� γι, τ<ν �π
δει�ι τ!ς µα-
θηµατικ
τητας κα/ τ!ς πρ�&λεπτικ
τη-
τας (!) τ!ς γλ�σσας µας: KENTEPHΣ

EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = 688 + 324 + 988
= 2000 (τ� Wτ�ς π�* @ πρωταθλητIς µας
�νεδε'Kθη 7Oλυµπι�ν'κης). 3O Xριστια-
νισµ�ς κα/ τ� ν1� σ8στηµα αριθµIσεως
τ0ν �τ0ν �νεφαν'σθησαν π�λλCς Kιλιετ'ες,
�φ’ Aτ�υ ε^Kε διαµ�ρφωθ! zδη : γλ0σσα
µας. Στ<ν περ'πτωση τ!ς 7Oλυµπι�ν'κ�υ
κ. Πατ�υλ'δ�υ Kρησιµ�π�ι��νται sλλες
λ1�εις: NIKH H ΠATOYΛI∆OY EΠIKPATEI =

88 + 1365 + 531 = 1992!




