T3 aγνωστο pργο mν3ς µητροπολ<τη
«"H γλ/σσα το> πρωτογνου νθρ6που ε7ναι A "Eλληνικ1. A=τ ε7ναι A αkωνιος ρ ζα, 3 θ'νατος κορµ!ς, το> 3πο ου παραφυ'δες ε7ναι πHσαι α, γλ/σσαι
το> πεπολιτισµ(νου κσµου». (Aθηναγ=ρας)

MO

Mητροπολ$της Παραµυθ$ας Aθηναγ=ρας κατεIχε Jλες τDς
εLρωπαϊκ/ς γλ5σσες καD µαζD µ’ αLτ/ς τ4 Σανσκριτικ, Σουµεριακ, APγυπτιακ, !Eραϊκ, Παλαιογοτθικ, Παλαιορρωσικ4 καD Περσικ. !H µοναδικG του εLρυµθεια τοC 8π6τρεψε ν4 κατορθσbη hναν γιγντιο Wθλο: Προχωρντας αθι4 στDς ρ$-

OI ¢H£EN TOYPKIKE™ §E•EI™
TH™ NEOE§§HNIKH™ °§ø™™A™ (‚)
/ προηγοµενο τεCχος τοC «∆» (247) δηµοσιεσαµε Xπ; τ;ν τ$τλο «O, δ@θεν τουρκικ@ς προ(λευσης λ(ξεις
τ@ς N(ας "Eλληνικ@ς» ?ρευνα τοC κ. Γιργου Παπακωνσταντ$νου, στ0ν Fπο$α 1ναφ6ρονταν οk δι4 µ6σου
τ5ν χιλιετι5ν kστορικ/ς 8παφ/ς τ5ν !EλλGνων µ/ τ4 τουρκικ4 φCλα m τDς Wλλες 8θνικ/ς Fµδες τ'ς Aσ$ας,
πο9 συναποτελοCσαν m 8πηρ6αζαν γλωσσικ4 τ0ν εLρτερη Hν=τητα λα5ν, πο9 |νοµσθηκαν 1ργ=τερα
TοCρκοι. Ok kστορικ/ς αLτ/ς 8παφ/ς εMναι πανρχαιες, οk δ/ Hλληνικ/ς γλωσσικ/ς 8πιδρσεις 8πD τ'ς λεγ=µενης
σGµερα Tουρκικ'ς Γλσσας, Jπως 1ναλθηκε στ; προηγοµενο τεCχος τοC «∆», εMναι αθτατες. Στ; παρ;ν
τεCχος συνεχ$ζουµε τ0ν κατ’ 1λφαητικ0 σειρ4 δηµοσ$ευση Hν;ς 8νδεικτικοC γλωσσαρ$ου λ6ξεων, πο9 1π; τ0ν
8π$σηµη Γλωσσολογ$α χαρακτηρ$ζονται «τουρκικ'ς προ6λευσης», 1λλ, Jπως 1ποδεικνεται 8δ5, 1ποτελοCν παρεφθαρµ6νες µορφ/ς καD παργωγα πανρχαιων Hλληνικ5ν ριζ5ν.
Kαυγ+ς, F = λεκτικ0 φιλονικ$α < Γ4 + γ4 → γα- ουρ(δ)µUς → καουρµς.
γ4ς → καγς.
Kουτουρο1, 8πιρρ. = στ0ν τχη < κατ4 ρ=ον → καKα#ο;κι, τ; = κ6λυφος < κπη = φτνη → κη - α ταροCν → κουτουροC. !Yπρχουν καD οk τποι ρου(προστατευτικ0 8σοχ0), κακι (Xποκοριστικ;) → κα- κουτοC (1ντιµετθεσις), ρουκοC (Xποχωρητικ).
οκι. !H ρ$ζα καπ-φ- ?χει τ0ν ?ννοια τ'ς προστασ$ας
Kαλντερ3µι, τ; <καλλ$δροµον → καλδερ$µι(ον) →
(cave = σπGλαιο 8γγλ6ζικα). Kαυσ$α = µακεδονικ;ς καλντερ$µι.
πIλος. Kαπ + πIλος → καπ6λο, κπσα, κππα, καππ=Kαζ+νι, τ; < κδων → κωδνι (ον) → καζνι(ον)
τα, κπυρις = χειριδωτ;ς χιτν, καπκι κ.λπ. Eπ$σης µ/ παρετυµολογικ0 8π$δρασι τοC κδος.
κπα + µος (κατ4 τ; 8ρχοµ=ς, φαγωµ=ς) → καπαµς·
Kα κι, τ; = µικρ; πλοIο. !H λ6ξη σκφος µ/ τ0ν
φαγητ; πο9 παρασκευζεται 8ν κλειστj5.
?ννοια τοC πλο$ου προ6ρχεται 1π; τ;ν τρ=πο καταKα#ουρδ3ζω, ρ'µα = κα$ω 8ν ξηρj5 (8πD φαγητ5ν) < σκευ'ς, πο9 1κ=µη 8πικρατεI σ/ πρωτ=γονους. \Eνας
κα (κα$ω) + ουργ5 → καουργ5 → καρουρδ5 + $- κορµ;ς δ6νδρου 8σκπτετο καD κατ6ληγε σ/ επλοο µοζω (ρηµατικ0 κατληξις) → καουρδ$ζω → κα- ν=ξυλο. Σ/ πολ9 παλι4 8ποχ0 τ4 σκαπτικ4 8ργαλεIα
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ζες τ5ν διαφ=ρων – παλι5ν καD συγχρ=νων – γλωσσ5ν, 1νακλυψε
πzς Jλες 1νεξαιρ6τως FδηγοCν σ/ µ$α καD µοναδικ0 γλ5σσα: T0ν
ΠρωτοελληνικG.
!O πηγαIος αLτ;ς Wνθρωπος καD τ; 1νεπανληπτο ?ργο του παρ6µεναν pς σGµερα στ0
λGθη τ'ς !Iστορ$ας. `Eτσι 8λχιστοι 1π; 8µUς σGµερα διασαµε m 1κοσαµε γι4 τ;ν kερωµ6νο Aθηναγ=ρα Eλευθερ$ου, τ;ν µητροπολ$τη Παραµυθ$ας (κατ4 τ4 ?τη 1923-1940)
καD το9ς πολτιµους θησαυρο9ς τοC ?ργου του. !H kερωσνη του δ/ν ?δρασε pς Pδεολογικ; m 8ρευνητικ; 8µπ=διο, 1λλ’ 1ντιθ6τως φα$νεται ν4 ?δωσε τ; ?ναυσµα γι4 ?να πραγµατικ; ?λεγχο τ5ν οPκε$ων του «"Iερ/ν Γραφ/ν». !H ξεχωριστ0 αLτ0 περ$πτωση 8ρευνητ' τ'ς γλσσας, Jπως προε$παµε, 1ποσιωπGθηκε καD 1γνοGθηκε 8ντ6χνως τ=σο 1π’ τ0ν
8π$σηµη Eκκλησ$α Jσο κι 1π’ τ; ρωµα$ικο Kρτος. Eκκλησιαστικ4 ιλ$α καD µεγλες
8γκυκλοπα$δειες τ;ν 1γν=ησαν, σ/ 8λχιστες δ/ περιπτσεις 1ναφ6ρεται pς «Mητροπολ της Παραµυθ ας» µ/ ?ργο µοναδικ; τ; «Περ το> θεσµο> τ/ν Συγκ(λλων εkς τ! Okκουµενικ!ν Πατριαρχε:ον»· χαρακτηρ$ζεται µλιστα pς «µετρι6τατος συγγραφες»...
T;ν 1κοραστο αLτ;ν 8ργτη τ'ς kστορικ'ς 1λGθειας «νακ'λυψε» πρ=σφατα F 8κδ=της Kστας Πγκαλης (8κδ=σεις «VEλευσ ς»), F FποIος κατλαε τ0ν σπουδαι=τητα καD
τ0ν πρωτοτυπ$α τοC ?ργου του καD ξεκ$νησε ?τσι τ0 συγκ6ντρωση καD ?κδοση τ5ν δεκδων µελετ5ν του, µι4 προσπθεια πο9 1ξ$ζει 8πα$νων.

(π6τρινα) qσαν 1ναποτελεσµατικ4 καD 8σκπτετο τ;
κτος (καD) µ/ τ0 οGθεια τ'ς φωτιUς. `Aρα < κα$ω →
κακιον (8ννοεIται σκφος) → κακι. Πανρχαια λ6ξη πο9 π6ρασε µ6χρι καD στ0 γλ5σσα τ5ν Eσκιµων
(καγικ). Eκπληκτικ; εMναι Jτι καD N Wλλη λ6ξη µ/
τ0ν cδια σηµασ$α (πρωτ=γονο µικρ; πλοιριο) προ6ρχεται 8κ τ'ς Hλληνικ'ς. Πιρ=γα < πCρ - ουργ5 →
πυροργα → πυρρογα → πυρ=γα. !H λ6ξις µ6σjω Πορτογλων 1π; τ0ν KαραϊικG; Aπ; τ; κα$ω 8π$σης τ;
κ6ικ, τ; καCµα, τ; κυµα, F καϋµ=ς, τ; καϋµκι.
Kαλ&µι, τ; = αPχµηρ; 8ργαλεIο < κλαµος → καλµι.
Kαλπ+κι, τ; < καλπτω → καλυπτκι (Xποκοριστικ;) → καλυπκι → καλπκι. Aπ; τ; καλπτω 8π$σης καλπτρα, καλα → καλυ$α → καλυµρ$α κελεµπ$α. Kλυκας → καλκι → γαλκι → γιλ6κι (jilet
γαλλικ).
K+λπικος, 8π$θετο = κ$δηλος, ψετικος < κλπη
(8κτ;ς τ5ν Wλλων καD ψηφοδ=χος) → κλπικος (F 8κ
τ'ς κλπης). !H κακ0 ?ννοια 1π; τ0 συχν0 1ναξιοπιστ$α τ5ν 1ποτελεσµτων τ'ς κλπης (καλπονοθε$α).
Eπ$σης καλπονοθε$α → καλπονοδε$α → καλποδονι4
→ καλπουζονι4 → καλπουζανι.
Kαµτσ3, τ; = µαστ$γιο < Mστιξ → µαστ$κ(ς) →
καµτσD (1ντιµετθεσις) Xπρχουν καD οk τποι καµτσ$κι, καµουτσ$κι.

Kαντα φι, τ; = εMδος γλυκ$σµατος < κ=ττος (= κ=τσος) + Xφ0 → κοτ(τ)οφιον κοταφι(ον) →
κα(ν)ταφι (8ννοεIται γλκισµα). ∆ηλαδ0 µ/ Eψη κ=τσου. Xαρακτηριστικτερη παροµο$ωση νοµ$ζω δ/ν
Xπρχει. M/ τ; cδιο πνεCµα < πηλ;ς + Xφ0 → πηλ=φι(ον) → πηλφι = ρασµ6νο ρζι, «λασπωµ6νο».
Kατσ3κι, τ; < κατο$κι(ον) → κατ$κι → κατσ$κι
(8ννοεIται 8ρ$φιον). Aπ; αLτ; κατσ$κα (οPκ=σιτος
αMγα).
Kαφ+σι, τ; = κιτιο µ/ δικενα < κυφ;ς (= κεν;ς)
→ κουφνω = 8σωτερικ5ς κεννω → κουφλα (σ/
δ6νδρο, σ/ δ=ντι), κυφσι(ον) → καφσι → καφασωτ;
= µ/ δικενα (παρθυρο, παραπ6τασµα 1π; ξλο κ.W.).
K&φι, τ; < κεφαλ0 → κεφλι → κ6φι (Xποχωρητικ). T; 1γγλικ; chef = 1ρχηγ;ς εMναι N cδια λ6ξη.
Kιλ3µι, τ; < κλυµµα.
Kιµ+ς, F < κοµ (ρ'µα κ=πτω) → κ=µµα → κοµµτι.
Eπ$σης κοµµ4ς → κιµ4ς (κατατετµηµ6νος). Eπ$σης
κµµα (δ$κοπο µαχα$ρι). Aπ; τ; κ=πτω → κοπτ=ς, κοπτ/ς → κεφτ6ς.
Kιο;πι, τ; < κπελον → κπα → κοπα (Xποχωρητικ4) → κιοπι.
Kιο;γκι, τ; = σωλ0ν 1ποχ6τευσης, πGλινος Xπ=γειος σωλ0ν < γει5 (θ6τω Xπ; τ0ν γ') + 1γγεIον →
γιυγγι(ον) → κιουγγι → κιογγι.
Kιτ+πι, τ; = ?ντυπο < 8κτυπ5 → 8κτπι(ον) → κε-
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Aλλ4 Bς γνωρ$σουµε µερικ4 δε$γµατα τ5ν µελετ5ν του.

TE MEKραϊκE εlναι MEλληνικE
ισ; σχεδ;ν αP5να πρDν τ;ν !EραIο γλωσσολ=γο Iωσ0φ Γιεχοντα καD τ; 8κδοθ/ν
τ; 1982 ?ργο του: «T "Eραϊκ ε7ναι "Eλληνικ» (Hebrew is Greek· λ. «∆αυλ=ν», τ. 206 Φερουριος 1999) F Aθηναγ=ρας καταδεικνει µ/ 1δισειστα γλωσσολογικ4 τεκµGρια πzς N !Eραϊκ0 εMναι µ$α παρεφθαρµ6νη διλεκτος τ'ς πανρχαιας !Eλληνικ'ς Γλσσας. Λ6ξεις, lν=µατα, τοπωνµια καD τ$τλοι ιλ$ων τ'ς $λου, 1ναγνωρ$ζονται pς Hλληνικ. Aξ$ζει ν4 παραθ6σουµε τ;ν πρ5το στ$χο τοC πρτου ιλ$ου τ'ς B$λου «Γ(νεσις», Jπως τ;ν 8τυµολογεI στ0ν !EραϊκG. Γρφει F Aθηναγ=ρας:

M

«∆ι το+ς σοφο+ς Aµετ(ρους κα &περορ ους 5ραϊστ'ς, πρ!ς διαπ στωσιν τ/ν &φ’
Aµ/ν δι πολλ/ν σχετικ/ς ναγραφ(ντων, παραθ(τοµεν gνα µνον στ χον, τ!ν
πρ/τον το> Bιλ ου τ@ς “Γεν(σεως”:
»Mπερεσθ µπαρ 5λωχµ θ hασαµ'γιµ Bε(θ h'ρετς M κατ τν κ το> 5ραϊκο> µετ'φρασιν τ/ν O´: “VEν ρχR@ πο ησεν 3 Θε!ς τ!ν ο=ραν!ν κα τν γ@ν”. `E! λοιπ!ν
τ! τε 5ραϊκ!ν κε µενον κα τ! 5λληνικ!ν ε7ναι α=τ! το>το τ! πρωτοελληνικν!
»Mπερεσθ σηµα νει ν ρχR@· τν πρωτοελληνικν τατην λ(ξιν 3 ]Oµηρος τν γρ'φει “π'ρος” = πρτερος, πρωττερον κα δ µετ το> -ρθρου τ! “π'ρος”. “VAε τ!
π'ρος γε θεο φα νονται ναργε:ς Aµ:ν” (VOδσ. η 201)· π σης τ! “π'ροιθεν” σηµα νει
Eµπροσθεν, πρσθεν, πρτερον, πρωττερον (VOδσ. ψ 174, VIλ. O 227). Kα ν τR@

τπι → κιτπι.
Kον+κι, τ; = µικρ0 οPκ$α < κ5νος → κονκι. Aπ;
τ; κωνικ; σχ'µα τ5ν πρτων οPκι5ν (1π; χ=ρτα, 1π;
δ6ρµα m κτιστ/ς - Xοιροκυτ$α Kπρου). Kονκι καD τ;
1ρχοντικ=, πο9 φ6ρει τροCλο (τ; κονκι τοC 1ρχιαναστενρη). Eπ$σης κ5νος → χ5νος → χνι. !O κινοµενος 1π; κ5νο σ/ κ5νο → δικονος = Xπηρ6της, διακονιρης = ζητινος, διακον$α = Xπηρεσ$α, διακονι,
ζητιανι. ∆ιακονιρης Eνοµα ποταµοC (Πτρα), δι=τι δι6ρχεται µ6σjω τ5ν οPκι5ν. ∆ικονος → δικος
(Xποχωρητικ). !Eπτακ=νακα, Eνοµα χωριοC
(Eοια).
Kαραο;λι, τ; παρατηρητGριο < Kαλ5ς + Fρω →
καλαρι → καραλι → καραολι.
Kου#+ς, F < κος → κυ4ς - κους (δοχεIο µ/ κυοειδ/ς σχ'µα).
Kουλ&ς, F = πργος < Kαλι4 - Γωλει. !Yπρχουν οk
τποι κουλ6ς, γουλς, γλς, κλια.
Kαφενε/ον, τ; < κηφ0ν → κηφηνεIον → καφενεIον.
Kουσο;ρι, τ; = µειον6κτηµα < κακ; → κακορι
(Xποκορ. κατ4 τ; ν6φος → νεφορι) → κουκορι →
κουσορι. !O 8λαττωµατικ=ς: κουσουρ0ς 1λλ4 καD κακορης.
Kουτο;κι, τ; = µικρ; Xπ=γειο < Kτος, κυτκι →
κουτκι → κουτοκι.
Kαρα#+νι, τ; < Σειρ4 + α$νω → σειραα$νι(ον) →

κιρανι → καρανι· Xπρχει καD F τπος κιρνιον.
Mαγι+, N < Mσσω → µζω → µαζι4 → µαγι. Aπ;
αLτ0 µγος, µαγικ=ς, µαγε$α. !H ?ννοια αLτ0 1π; τ0ν
1πορ$α τοC νεολιθικοC 1νθρπου µπροστ4 στ0ν 8ντπωση πο9 τοC προκαλοCσε N χηµικ0 µεταολ0 (γλα
→ γιαορτι, προζµι → 1φρUτο ψωµD) µ/ τ0ν οGθεια
τ'ς µαγιUς.
Mατζο;νι, τ; < Mασ5 → µαζ5 → µαζονι(ον) →
µατζονι. Λεχ-µατζο9ν = γλκισµα πο9 λε$χεται καD
µασι6ται (γλυφιτζορι).
Mαρ+ζι, τ; = N φθ$σις, < Mαρασµ;ς → µαραζ(µ);ς
→ µαρζι.
Mεζ&ς, F = µικρ; κοµµτι, κρ6ας χωρDς κ=κκαλο /
MUζα → µαζ;ς → µεζ6ς.
Mερ+κι, τ; < vµερος → kµερκι → µερκι. \Iµερος
+ κλ6ος → µερακλGς. T; κλ6ος σ4ν δετερο συνθετικ;
χρησιµοποιεIται Jπως καD στ0ν 1ρχα$α. XασDς + κλ6ος → χασικλ0ς = lνοµαστ;ς χρGστης χασ$ς. Θηρ$ο +
κλ6ος → θεριακλ0ς = θηριδης. Kαραµπουζοκι +
κλ6ος → καραµπουζουκλ0ς = lνοµαστ;ς µπουζουκσ0ς κ.λπ.
Mεντεσ&ς, F = σνδεσµος < 8νδιµεσος (8ννοεIται
σνδεσµος) → µενδιασ;ς → µεντασ;ς → µεντεσ6ς.
Mουσακ+ς, F = εMδος φαγητοC < µωσαϊκ=ς. Aπ;
τ0ν ποικιλ$α Xλικ5ν σ4ν τDς ψηφ$δες µωσαϊκοC.
Mουσαφ3ρης, F = φιλοξενοµενος. Στ0ν !Eλλδα
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VAλανικR@, τις ε7ναι λε ψανον τ@ς πρωτοελληνικ@ς, ρ M γ σηµα νει τ! Eξοχον,
τ! πρ6τιστον.
»“Mπαρ” σηµα νει πο ησε, δηµιοργησε, Eκτισε· κα το>το πρωτοελληνικ λ(ξις
σUωζοµ(νη Eτι bς µπαρ'κα (= κτ ριον, οkκοδµηµα). B'ρις = κτ ριον, οkκ α, πργος,
ν'κτορον· κα λανιστ µπ'ρα = κτ ζω, ποι/, κατασκευ'ζω· λατινιστ paro-baro =
κατασκευ'ζω· σουµεριακ bar, barag = A κατοικ α.
»VEλωχµ σηµα νει θες· λ(ξις κατ’ ξοχν 5λληνικ - πρωτοελληνικ1· 3 Bλ - Eλ, 3
Bελχ'νος Zες, λε1µων θε!ς ε7ναι tνοµα τ@ς O=ραν ας VAφροδ της· VEλωτς A ]Hρα,
A E=ρ6πη· "Eλλο - Σελο ο, ,ερε:ς κα &ποφ@ται το> θεο>, "Eλλοπ α A χ6ρα α=τ/ν
κα ]Eλληνες ο, κ'τοικοι τ@ς χ6ρας τατης. `Eλ - `Hλ 3 ]Hλιος, 3 VA(λιος, VA(λιος,
3 θε!ς το> φωτ!ς κα τσα -λλα Bνµατα.
»hασαµ'γιµ σηµα νει O=ρανς· πρωτοελληνο-ηπειρωτικ λ(ξις· σ'µος κα σ'µη ε7ναι
τ hψη, τ &ψηλ κα κατ’ ξοχν 3 O=ραν!ς (Στρ'ων 346, 457)· δι το>το κα A περιστερ A ο=ρανοδρµος Samâta πρωτοελληνιστ λ(γετο· κα A πλ1ρης Bρ(ων
&ψηλ/ν `Hπειρος &π! το> "Oµ1ρου Σ'µη λ(γετο· tνοµα %περ µ(χρι σ1µερον διετ1ρησε Σαµουρι λεγοµ(νη, κε: %που κα π'λιν σ1µερον γρ'φησαν σελ δες θνικα
παν(νδοξοι (σ.σ. 8ννοεI τ; ?πος ’40), bς κα 30 χιλι'δων τ/ν – κα ο=χ 3 χιλι'δων
µνον bς κατ κρον παναλαµ'νουσι κατ τς Aµ(ρας τατας µεγ'λοι κα µικρο ,
σοφο κα -σοφοι – %τε ρχικ/ς ξ α=τ@ς ξεπορεθη καθ’ %λον τ!ν κσµον τ! πνε>µα
τ@ς λευθερ ας, το> νθρωπισµο>, τ@ς θρησκε ας, τ@ς γλ6σσης.
»B(εθ hα'ρετς σηµα νει κα A γ@· 5λληνικωτ'τη λ(ξις A Sρ - -ρουρα, A ζε δωρος

π$στευαν, Jτι τ;ν ξ6νο τ;ν ?στελναν οk MοCσες <
MοCσα + φ6ρω → µουσαφ6ρης → µουσαφ$ρης. Πρ6πει
ν4 εMναι τελε$ως 1γρµµατος κποιος, γι4 ν4 θεωρb'
αLτ0 τ0 λ6ξη τουρκικG.
Mπαλτ+ς, F < παλτ;ς (8ννοεIται τοµε9ς) → (µ)παλτς. Aπ; τ; ρ'µα πλλω. Eξ αLτοC N πλλα = εMδος
σπθης, τ; παλτ;ν = 8πανωφ=ρι < παλτ;ν (8ννοεIται
χιτνιον).
Mπεµπ&κα, N = τ; κοριτσκι. Aπ; τ0ν Hλληνικ0 λ6ξη =µος, οµκιον = κουκολι (λ=γjω τ'ς πανρχαιας συνGθειας ν4 φασκινουν τ4 ρ6φη), προ6ρχονται τ: µπ6µπης, µπ6µπα, µπεµπ6κος, µπεµπ6κα, µπ=µπος, µπ=µπιρας, µπιµπ$κος, µπ6ης, T4 δυτικ4 bebe,
baby 1π; 8δ5.
Mπαµπ+ς, F < παπς. !Oµηρικ4 παπκι (µπαµπκας). !H παρουσ$α τοC διπλοC συµφνου στ0 δετερη
συλλα0 συνηγορεI γι4 σκληρ0 προφορ4 τοC π = µπ,
N Fπο$α παρασρει καD τ0ν πρτη.
Mπαξς, F = τ; περι=λι. Π0ξ N σφιγµ6νη γροθι,
πηξDς µικρ; κουτD µ/ π5µα, τ; 1γγλικ; box καD µ/ τDς
δο ?ννοιες) < πηξ;ς (8ννοεIται κ'πος) → (µ)πηξ;ς
µπαξ/ς = περ$κλειστος χ5ρος γι4 καλλι6ργεια 1νθ6ων
m λαχανικ5ν. Aπ; αLτ; µποξ4ς = περ$κλειστο δ6µα
καD εMδος φαγητοC, γιατD ψGνεται σ/ κλειστ0 λαδ=κολλα· 8π$σης < 8ν πηκτD → µπηκτGσι(ον) → µπαξGσι
= τ; φιλοδρηµα πο9 δ$νεται 8ν κρυπτj5 1π; χοφτα

σ/ χοφτα.
Mπο;τι, τ; < Wνω + π=δι → 1µπω=δι → 1µποδι →
(1)µποτι, 1π; 8δ5: µπουταρ4ς (κατ4 τ; ποδαρς, µυταρς) → µπου(ν)ταλς.
Mπο;ζι, 8π$ρρηµα = πολ9 κρο < 8ν + πγος →
?µπαγος → ?µπαζος → µποζι (Xποχωρητικ).
Mπατζ+κι, τ; = τ; hνα σκ6λος τοC παντελονιοC <
8µζω → 8µαζκι(ον).
Mπακ+λης, F < πανλ6κτης → µπαλ6κ(τ)ης → µπακ6λης → µπακλης.
Mαν+#ης, F < µ=νος + α$νω → µον=ης → µανης.
Mπουζο;κι, τ; < 8ν + υζ;ν + χεIον → 8µουζ=χι(ον) → µπουζοκι.
Mπουγ+ζι, τ; = πορθµ;ς < µποκα (=στ=µα, στ=µιο) → µπουκδι (Xποκοριστικ; κατ4 τ; π6τρα - πετρδι, ψ=γος - ψεγδι) → µπουγζι.
Mπρ3κι, τ; <8ν πρ=χι(ον) (8ννοεIτα 1γγεIον) →
µπρ=κι(ον) → µπρ$κι = 1γγεIο µ/ 8γκοπ0 στ; χεIλος,
στ0ν 1ρχα$α πρ=χους.
N+ζι, τ; = παιδιρισµα < νεζω → νεζι(ον) → νζι.
Mπεκρ8ς, F < κρσιοψ (κατ4 τ; οcνοψ) →
κρασ0(ς) → ακρ0ς - εκρ0ς.
Nταγιαντ=, ρ'µα = Xποµ6νω, 1ντιστ6κοµαι, στηρ$ζοµαι < 1ντι + ντω → νταϊντω → νταγιαντ5.

▲
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-ρουρα, A Eρα, A π'τριος -ρουρα, A Eρα, A terra, A Eραζε κα τσα -λλα. Ohτω Sν ξακολουθ1σωµεν, θ εhρωµεν %τι A %λη «"Aγ α Γραφ» ε7ναι γεγραµµ(νη εkς τν πρωτοελληνικν γλ/σσαν, ν Eφερον ο, πρ/τοι ξ VHπε ρου κα Πελοπονν1σου µετοικ1σαντες εkς Oρ κα Παλαιστ νην πρωτο(λληνες...».

MH MEλληνικN ΓλQσσα εlναι µητAρα ]λων τQν γλωσσQν
6ραν τ5ν Hραϊκ5ν F Aθηναγ=ρας καταπινεται µ/ τ; σνολο σχεδ;ν τ5ν 1ρχα$ων γλωσσ5ν, τ5ν Fπο$ων 1ποδεικνει τ0ν HλληνικG τους καταγωγG. Aπ=σταγµα
τ5ν πολυετ5ν 8ρευν5ν του 1ποτελοCν οk τελικ6ς του 1π=ψεις σχετικ4 µ/ τ0ν καταγωγ0 τ5ν γλωσσ5ν τ5ν 1ρχα$ων λα5ν. EPδικτερα γι4 τ4 Σανσκριτικ4 γρφει:

¶

«O, VIνδο ραδτερον M -λλοι ν VAσ α
l λαο , λθντες εkς πικοινων αν πρ!ς το+ς θαλασσοκρ'τορας ]Eλληνας, %τε πλ(ον A "Eλληνικ Γλ/σσα ε7χεν ξελιχθ@, κα α=το
παρ τ/ν "Eλλ1νων Eλαον γλ/σσαν, θε!ν κα πολιτισµν».

Γι4 τ4 Περσικ4 γρφει:
«"H γλ/σσα αhτη ε7ναι τσο πλουσ α εkς "Eλληνικς λ(ξεις, στε α, bραιτεραι 5λληνικα λ(ξεις θεωρ1θησαν &π! τ/ν σοφ/ν, µηδ’ α=το> το> Πλ'τωνος ξαιρουµ(νου,
bς περσικα - αραρικα , νU/ {πλοστατα κα A γλ/σσα αhτη ε7ναι τ(κνον τ@ς
"Eλληνικ@ς κα δ τ@ς κλασσικ@ς».
Γι4 τ4 Aραικ4 λ6γει:
«VAδελφ γλ/σσα τ@ς "Eραϊκ@ς ε7ναι A VAραικ1. Ileh κα Ieh 3 θες, el-leh M el-llex

Nτ+λα, 8πιρ. < 8ν τλω (8ννοεIται µεσηµρ$α).
Mασο;ρι, τ; = κυλινδρ$σκος πο9 µαζεει κλωστ0 <
µζω m µαζεω → µαζορι(ον) → µασορι (κατ4 τ;
1νακατεω - 1νακατοσορι, χαζεω → χαζορι → χουζορι).
Nτρουγρο1, 8π$ρρ. = κατ’ εLθεIαν, χωρDς Hλιγµος,
1περ$σκεπτα < δι’ 1γροC → δουγροC → ντουγροC.
\Oταν κποιος αδ$ζει κατ’ εLθεIαν ?στω καD 8κτ;ς
δρ=µου.
Mπουλο;γουρι, τ; = χοντραλεσµ6νο σιτρι < πολυγρι → (µ)πουλογουρι. !Yπρχει καD F τπος πλυγορι. Aπ; τ;ν τρ=πο παρασκευ'ς σ/ π6τρινο χειρ=µυλο.
Nτα8ς, F < τας = µ6γας, πολς· τας + Nγ6της →
Tαγετος· τας + φρον5 → ταφρων → δαφρων (Fµηρικ;) τ; σηµεριν; ντ=µπρος. Aπ; 8δ5 (ν)ταϊφ4ς <
τας + φα N 1ρχ6γονη τροφοσυλλεκτικ0 Fµδα Xπ;
τ;ν νταG. Nταϊσµ;ς = φιλοσοφικ0 1ντιεξουσιαστικ0
θερηση, τ; 1ντ$θετο ραγιαδισµ=ς. Kατ4 µ$α Wποψη
1π; 8δ5 καD τ; ταγ=ς.
Nτα#ραντ=, ρ'µα = 8ρεθ$ζω < 8ν + ταυρ=ω → νταραντ5· Xπρχει καD F τπος 8νταυρ$ζω → νταραντ$ζω. Aπ; 8δ5 τ4 νταραντισµ6νος = 8ρεθισµ6νος
σ4ν ταCρος.
(N)τελλ+λης, F = κGρυξ < τηλ/ + λαλ5 → τηλελαλ5
→ τ(η)ελλαλ5 → τελλαλ5.

Nτ&ρτι, τ; = F αθ9ς π=νος, F καϋµ;ς < 8νδοτ6ρι(ον)
(8ννοεIται Wλγος) → 8ντ=τερι → 8ντ=ρετι → 8ντ6ρτι →
ντ6ρτι. M/ τ; cδιο πνεCµα: 8σκλειστο → 8σκλειτο →
σωκλ6τι → σεκλ6τι· ?νδον + hλκος → 8ντ(ο)6λκος →
8ντελκ4ς → νταλκς. TρεIς λ6ξεις γι4 τ;ν αρ9 8σκλειστο π=νο.
Nτου#+ρι, τ; = Pσχυρ;ς 8σωτερικ=ς, στηρικτικ;ς
τοIχος, κθε Pσχυρ;ς τοIχος· ?νδον + φ6ρω → 8νδοφ6ρων → 8ντοφ6ρι → ντο6ρι → ντουρι.
Nτουλ+πι, τ; < ?νδον + λπη (Jπως λωποδτης) →
8νδολπι(ον) → ντολπι → ντουλπι.
VOντ+ς, F = τ; Pδια$τερον < F 8ντ;ς (8ννοεIται
χ5ρος) → F lντς.
Παζ+ρι, τ; < πανηγρι(ον) → πανγρι → παν(γ)ρι → παζρι· N λ6ξις ?χει περσει καD στ0ν 1γγλικ0:
bazaar.
Παντζο;ρι, τ; = τ; 8ξωτερικ; παραθυρ=φυλλο <
8πενδω + θρα → 8πενδυθρι(ον) → (8)πεντζυτρι
→ παντζυ()ρι → παντζορι.
Παπο;τσι, τ; < πατ5 (ρ'µα) → πατοCσα (µετοχ0
θηλυκοC) → πατοσι(ον) παποτσι. Πατοµενον →
πασοµενον → πασοµι(ον) (Xποχωρητικ).
Πεσκ&σι, τ; < Xπ=σχεσι(ον) → πεσκ6σι.
Pαγι+ς, F = XπGκοος, 8ξουσιασµ6νος Xπ=δουλος.
Aπ; τ0ν λ6ξη 1ρχG· N ρ$ζα «ρηχ» παργει: ρGγας (µεσαιωνικ; Hλληνικ=), ρGχ(ς), ρ/ξ (λατινικ=), ριχ (γερ-

▲
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3 θε!ς Allah - VAλλ'χ, τ! κατ’ ξοχν tνοµα το> θεο> τ/ν VAρ'ων, ο\ A ρχ ν τR@
"EλληνικR@ Γλ6σσRη κα τU/ θεU/ "Hλ Uω, διτι bς ν τR@ "Eλλ'δι οhτω κα ν {π'σαις
τα:ς θρησκε ας 3 ]Hλιος ε7ναι 3 κατ’ ξοχν κπρσωπος τ@ς θετητος, λαµ'νων ναλγως διαφρους Bνοµασ ας. Kα &π! τ/ν "Eρα ων Eτι 3 ]Hλιος θεωρε:ται bς κατοικ α θεο>. “VEν τU/ "Hλ Uω Eθετο τ! σκ1νωµα α=το>”».
Γι4 τ4 Σουµεριακ4 γρφει:
«"O λα!ς τ/ν Σουµερ ων, εα ως "Eλληνικ@ς καταγωγ@ς, κατU6κει χιλιετηρ δας τρε:ς
κα πλ(ον π.X. ν Σεναρ M Bαυλ/νι, ναπτξας τ!ν ρχικ!ν "Eλληνικ!ν Πολιτισµ!ν
α=το>. Tο> λαο> τοτου φερεσις ε7ναι A σφηνοειδς γραφ1, ν τR@ 3πο lα φ@κε
νεπ γραφα κε µενα π πινακ δων κ πηλο>, ποτελο>ντα 3λκληρον ιλιοθ1κην.
"H γλ/σσα τ/ν Σουµερ ων οσα α=τ αhτη A πρωτγονος "Eλληνικ1, A πρωτοελληνικ1...».
Iδια$τερο 8νδιαφ6ρον παρουσιζει N WποψG του γι4 τ0ν APγυπτιακ0 Γλ5σσα:
«Kα ν τR@ γλ6σσRη τ@ς Akγπτου, τν 3πο αν ο, πιτ1δειοι ,ερε:ς τ/ν θε/ν α=τ@ς φιλοδξουν, bς σ1µερον τσοι -λλοι, ν παρουσι'ζωσιν εkς το+ς περ τ!ν "Hρδοτον
κα ∆ιδωρον Σικελι6την κα το+ς -λλους ]Eλληνας πισκ(πτας bς τν κοιτ δα το>
πρ6του πολιτισµο>, µητ(ρα το> "Eλληνισµο> κα µ'µµην %λων τ/ν συγχρνων πολιτισµ/ν, bς ναµασ/σιν κα σ1µερον -νδρες ]Eλληνες, οzτινες bς κ τ@ς θ(σεως
α=τ/ν Eδει ν σιν φειδωλτεροι περ τς τοιατας κφρ'σεις κα µHλλον µελετηµ(νοι...».

µανικ=), ρσς (αPθιοπικ=), ραγι4 (Pνδικ;) → ραγι4ς
µ6σjω τ5ν Hλληνοϊνδικ5ν ασιλε$ων. Eπ$σης πσι +
ρ0χ → πασιλ0χ → πασιλ0φ → πασιλ/φ(ς) (Kπριοι)
καD ασιλ/φς → ασιλες. Eντυπωσιακ=!
Pαχ+τι, τ; = N 1νπαυσις, N ξπλα < ?ραζε (Fµηρικ;) = κατ4 γ'ς, χαµαD → 1ρζω (ρ'µα) → 1ραχτ;ς
(8π$θετο) → 1ραχτG, θηλυκ; (8ννοεIται θ6σις) → ραχGτη → ραχτι.
Στουπ&τσι, τ; = οLσ$α αφ'ς καD 1διαροχοπο$ησης δ6ρµατος < στπω = 1φυδατνω → στυπσι(ον)
→ στουπσι → στουπ6τσι.
Σερ+ι, τ; = 1ρχοντικ; < κριον → σριον → σερι(ον). T; κριο οPκοδ=µηµα στ4 παλαι4 1ρχοντικ4
µ/ τ4 πολλ4 8πιµ6ρους κτ$σµατα· στ4 µυκηναϊκ4 1νκτορον, τ; µ6γαρον.
Σαϊτν, F = διολος < τιτ4ν → ταϊτ4ν → σαϊτν.
!Yπρχουν καD οk τποι σαϊτνης, σεϊτνης καD σατανς. Πασ$γνωστη λ6ξη τ'ς $λου· π5ς θ4 µποροCσε
ν4 εMναι τουρκικG; Στ4 δο τελευταIα παραδε$γµατα
τ; ι διαζεται ι Jπως στ0ν 1γγλικ0 καD κατ4 τ; µιµz
→ µαϊµz → µαϊµοC.
Σελ&µης, F = κλ6πτης, παρσιτος < Σ=λυµος → σελ6µης. Σ=λυµοι γενναIο καD ληστρικ; ?θνος τ'ς MικρUς Aσ$ας.
Σεφ&ρι, τ; = N εcδησις, N ταχυδροµικ0 διαδροµG,
τ; ταξε$δι < ?σω + φ6ρω → 8σωφ6ρι(ον) → σε(ω)φ6ρι
→ σεφ6ρι.

Σοκ+κι, τ; = 1δι6ξοδο δροµκι < 8σοχ0 → 8σοχκι
→ σοκκι.
Σεντο;κι, τ; < σνδυξ → σανδκι(ον) → σαντοκι
→ σεντοκι.
Σο#+ς, F = οPκοδοµικ; µIγµα γι4 8π6νδυση το$χου
< ?σω + Xφ0 → 8σω(υ)φ4ς → σουφ4ς → σου4ς καD σος.
Σοφρ+ς, F = χαµηλ; τραπ6ζι < ?σω + lφρCς →
(8)σωφρ4ς → σοφρς, 8πειδ0 στDς πρ5τες κατοικ$ες
qταν κτιστ0 8ξοχ0 τοC το$χου.
Σι, τ; = συγγενολ=ι < ?σω → 8σιον → σι(ον) →
σ=ι.
Σουλο;πι, τ; = σχ'µα, µορφG, περ$γραµµα < cσαλος
+ lπ0 (κατ4 τ; ELρπη, Kαλλι=πη) → Pσολ=πι(ον) →
σαλ=πι → σουλοπι. \O,τι φα$νεται, δι=τι κτω τ'ς
Pσλου οLδ/ν φα$νεται. Λ6ξη 1π; τ0ν ναυτικG µας παρδοση.
Tουρµπ+νι, τ; = Eµορφο καD 8πιλητικ; κλυµµα
κεφαλ'ς < τορν=ω (περιστρ6φω κυκλικ5ς) + παν$ον
→ τορνοπνιον → τορµοπνιον → τοορµπνι(ον) →
τουρµπνι. !H αLτ0 λ6ξις καD στ0ν γαλλικG. E4ν τ;
τουρµπνι εMναι µεταξωτ=, σηρικ;ν → σαρικ;ν → σαρ$κι.
Tπι, τ; = σφαIρα, µUζα < τ=φος → τ=φι(ον) → τ=πι. Aπ; 8δ5 καD N τοφα· π.χ. hνα τ=πι φασµα, µ$α
τοφα µαλλι.
Tσουλο;φι, τ; = θσανος τριχ5ν σ9ν + λοφ$ον →
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MH σSγκρουσ@ του µH τοZς τDτε φοινικιστHς - RνατολιστHς

MO

Aθηναγ=ρας δ/ν Xπ'ρξε µ=νον µεγλος 8ρευνητ0ς τ'ς !Eλληνικ'ς 1λλ4 καD Wφοος XπερασπιστGς της 1π; διφορες 1νθελληνικ/ς 1π=ψεις, κυρ$αρχες τ=τε (Jπως
καD σGµερα). Kατ4 τ0ν διρκεια τ'ς ποιµαντορ$ας του στ0 µητρ=πολη Παραµυθ$ας καD καθ’ Jλην τ0ν περ$οδο τοC Mεσοπολ6µου (1923-1940) ?δωσε σκληρ/ς µχες. dHταν τ=τε N περ$οδος πο9 διφοροι «γλωσσογν/στες» προσπαθοCσαν ν4 «καθαρ σουν» τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα 1π; σλαικ/ς κυρ$ως 1λλ4 καD λχικες, 1λανικ/ς καD
ουλγαρικ/ς λ6ξεις καD φρσεις. Aντ$παλ=ς τους – καD µλιστα 1ποστοµωτικ=ς – 1ναδε$χθηκε F Aθηναγ=ρας καθzς το9ς κατεδε$κνυε Jτι Jλες σχεδ;ν οk «λλτριες λ(ξεις»
εMναι καθαρ4 Hλληνικ6ς. !H σγκρουσG του µ/ τ;ν K. M6ρτζιο, 8κδ=τη τ'ς 8φηµερ$δας
«`Hπειρος», qταν µοναδικG. Xαρακτηριστικ; εMναι καD τ; παρακτω συµν: T; 1897
8κδ$δεται στ0ν Kωνσταντινοπολη τ; ιλ$ο «Περ το> ν ∆ελφο:ς EI», στ; FποIο F συγγραφ6ας του, Pατρ;ς καD φιλ=σοφος Στ6φανος Kαραθεοδωρ'ς Xποστηρ$ζει πzς «...ο, VIουδα:οι κατ τς ρχαιοτ'τας α=τ/ν πιδηµ ας εkς τν "Eλλ'δα φα νεται ν Tσαν ο, κτ σαντες τ!ν ν ∆ελφο:ς να!ν κα ναθ(ντες τν πιγραφν τατην»(!). Φα$νεται πzς τ;
δ=γµα «VEξ VAνατολ/ν τ! φ/ς» στDς 1ρχ/ς τοC 20ου αP5να ?χαιρε µεγλης 1πGχησης. T;
cδιο καD F Φοινικισµ=ς, 1φοC µ/ τ;ν Kαραθεοδωρ' συµφωνεI καD F 1ρχιµανδρ$της ELγγελος Aντωνιδης, καθηγητ0ς τ'ς Θεολογικ'ς τοC Πανεπιστηµ$ου Aθην5ν («"O `Aγνωστος Θε!ς», AθGνα, 1918), πο9 λ6γει: «O, γε τονες κα συγγενε:ς τ/ν VIουδα ων Φο νι-

συλλοφ$(ον) → σουλοφι → τσουλοφι.
Tσαντ3ρι, τ; = καλι 1π; προι/ς < σ9ν + δορ4 →
συνδ=ρι(ον) → σανδ$ρι → τσαντ$ρι. Aπ; 8δ5 καD N
τσντα (Xποχωρητικ;) = δερµτινη θGκη.
Tσιφλ3κι, τ; = µεγλο περιφραγµ6νο Pδι=κτητο καλλιεργοµενο σνολο < σ9ν + φυλττω → συνφυλκι(ον) → τσυφλκι → τσιφλ$κι.
Tσατµ+ς, F = λεπτ;ς µ0 στηρικτικ;ς τοIχος < ?σω +
θµ;ς (8)σωητµ;ς → (τ)σωητµ4ς → τσατµς.
Tσιρ+κι, τ; = F µικρ;ς 1κ=λουθος, F µπρος, F µαθητ0ς < κριος → κυρικι (Xποκοριστικ;) τσυρ(ι)κι
→ τσιρκι.
Tσοπ+νος, F < ζ5ο + πον6ω, ζωοπ=νος → ζουπ=νος → ζοπνος → τσοπνος.
Tσιγκ&λι, τ; < σ9ν + 1γγλι(ον) → συναγγλι →
τσιγγλι → τσιγκ6λι. Λ=γjω τοC σχGµατος δο Hνωµ6νων 1γκυλ5ν σ/ σχ'µα ς.
(ν)Tουφ&κι, τ; < 1ντ$ιος + Hκ4ς → 1ντιι(ο)εκι(ον)
→ 1ντι6κι(ον) → ντιφ6κι(ον) → τυφ6κι καD ντουφ6κι.
Tεµπ&λης, F = lκνηρ;ς < τυµαλης → τυµπ(υ)λης
→ τυµπ6λης καD τεµπ6λης. !O 1ρχαIος 1νεπγγελτος
αLλητGς, πο9 ?παιζε τ;ν αLλ; στο9ς τφους, Jπως
πολλοD σηµερινοD 1ντικανονικοD kεροµ=ναχοι πο9 ψλλουν τρισγια.
Tσουρ+πι, τ; = πνινο m πλεκτ; Xπ=δηµα < σ9ν +

ρπτω → συρρφι(ον) τσουρ(ρ)πι: → τσουρρχι(ον)
τσαρ(ρ)οχι.
Tα#+νι, τ; = N lροφ0 < τ; 8πνω → ταπνι → τανι.
Tσ&ρκι, τ; = στεφνι. Aπ; τ0 λ6ξη κκλος παργονται οk λ6ξεις: κρ$κος, κ$ρκος (εMδος k6ρακος), κ$ρκος + δ$νη κιρκιδ$νι(ον), κιρκιν$δι, κιρκιν6ζι, τσ$ρκο,
τσ6ρκι, τσρκα = F κυκλικ;ς περ$πατος πο9 ?χει 1ρχ0
καD τ6λος τ; cδιο σηµεIο. Eπ$σης κκλος + Hσθ$ω → κυκλο6σθιον → κυκολ6σθι → κυκορ6τσι → κοκορ6τσι.
Tενεκ&ς, F = λεπτ; ?λασµα λευκοσιδGρου < τε$νω
→ τεινικ;ς (F προερχ=µενος 1π; τση) → τενικ;ς →
τενεκ6ς.
Tσι#ρ&ς, F = λεπτ; φασµα < σ$πη m σ$φη (τσ$πα)
→ σιπαρ;ς (κατ4 τ; λ$πος - λιπαρ=ς, ρπος - ρυπαρ;ς)
→ τσιπ(α)ρ/ς → τσιπρ/ς → τσιρ6ς. Σ$παρος τ; 1ντατο καD λεπτ=τατο πανD στ4 µεγλα kστιοφ=ρα.
Tαψ3, τ; = Aπ; τ0 ρ$ζα δ4 m τ4 (= Xπ=στρωµα) παργονται οk λ6ξεις: ?-δα-φος, δπεδον, τα+ψ6ω → ταψ$(ον)· τ4 + λλω (M/ τ0ν ?ννοια τοποθετ5) → τλα
τλι(ον) = τ; γνωστ; παιχν$δι· ταλ4ς καD νταµπλς
τ4 + rπτω → τπτης τπης.
Tουλο;µπα, N = εMδος γλυκ$σµατος· <τολπη → τουλοπα → τουλοµπα 1π; τ; χαρακτηριστικ= της
σχ'µα σ4ν τοφα 1κατ6ργαστου µαλλιοC.
Tαµπο;ρι, τ; (=lχρωµα) < τµος → τυµορι(ον)

▲
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κες &ποκλ(ψαντες κ τ/ν VIουδα ων τν Bνοµασ αν τατην το> Θεο>, ν(θηκαν τν ∆ελφικν πιγραφ1ν...»(!). Στ; 1νθελληνικ; µ6νος τοC Aντωνιδου 1παντ}U F Aθηναγ=ρας
µ/ τ0 µελ6τη του «X+ος = Θες», Jπου καταγγ6λλει τDς 1π=ψεις αLτ/ς pς «λασφηµ α κατ
το> {γ ου "Eλληνικο> Πνεµατος», συµπληρνοντας πzς «T!ν να!ν τ/ν ∆ελφ/ν Eκτισαν
ο, ]Eλληνες, A δ πιγραφ EI ε7ναι α=τ! το>το τ! 5λληνικ!ν - 3µηρικ!ν - προοµηρικ!ν
κα ρχικ!ν tνοµα το> Θεο>, τ! XE, %περ &π! τ/ν "Eλλ1νων διδ'χθη εkς το+ς "Eρα ους κα π'ντας το+ς λαο+ς το> ρχα ου κσµου..
Kι Jταν ?λεπε, πzς qταν 1δνατον ν4 µεταλbη τDς 1π=ψεις αLτ/ς τοC PσχυροC κατεστηµ6νου, ?λεγε F Aθηναγ=ρας: «`Iσως πολλο κ τ/ν θεολγων κα µ θεολγων ν
&ποµειδιο>ν κα ν εkρωνεωνται τν µ(θοδον α=τν (8ννοεI τ0 δικG του), Aµε:ς %µως δν
&ποµειδιο>µεν, λλ τν παρακολουθο>µεν το=ναντ ον µετ χαρHς κα µετ’ λπ δων, %τι
θ EλθRη κ'ποτε Aµ(ρα, κατ τν 3πο αν A ληθς πιστ1µη δν θ’ παξι6σRη ν ναγνωρ σRη τν ξ αν κα ν τν χρησιµοποι1σRη εkς τς ρενας της, %πως υ,οθ(τησε κα
τσας -λλας, φο> προηγουµ(νως τς εkρωνεθη κα τς σριξεν».
ALτ;ς qταν F Aθηναγ=ρας: \Eνας 1κοραστος 8ραστ0ς τοC !EλληνικοC Λ=γου, πο9 τ;
κατεστηµ6νο φρ=ντισε ν4 εξαφαν$σbη αLτ;ν καD τ; ?ργο του. Στο9ς 8λχιστους κκλους
πο9 qταν γνωστ=ς, προκαλοCσε πντα τ;ν θαυµασµ=. !O Pατρ;ς καD kστορικ;ς Iκωος
Θωµ=πουλος, πο9 συνδε=ταν φιλικ4 µαζ$ του, τ;ν 1ποκαλεI «Σοφ!ν Πρωτοελληνιστν»
καD «M'ντην».

▲

→ ταµπορι κατ4 τ; κος - κυορι, µαν;ς - µανορι.
Tαραµ+ς, F (αLγοτραχο) < ταριχεω καD ταριχ5 →
ταριχµ4ς → ταριµ(µ)4ς → ταραµς.
Tουρσ3, τ; (= ποικ$λα λαχανικ4 συντηρηµ6να σ/
rλµη) < τρσις → τυρσ$(ον) (8ννοεIται ?δεσµα) →
τουρσ$. Tρσις εMναι τ; φροριο καD σ/ καιρ; πολιορκ$ας συνωστ$ζονταν µ6σα Wνθρωποι καD ζ5α, eστε
αLτ; τ; Hτερ=κλητο συνονθλευµα παροµοιαζ=ταν µ/
τ; γνωστ; ?δεσµα. M/ τ0ν ?ννοια τοC συνωστισµοC καD
τ; τουρσD σ4ν 8π$ρρηµα.
Tσαλ3µι, τ; (= χορευτικ0 φιγορα) < Wταλµα = χορευτικ0 φιγορα → τ(σ)αλ$µα → τσαλ$µι καD τσαλιµκι. Aπ; τ; ρ'µα 1τλω. Aς θυµηθοCµε καD τ0ν
1ρχαιοττη 8πιγραφ0 τοC 1γγε$ου τοC ∆ιπλου: « Oς
τ5ν lρχηστ5ν πντων 1ταλτατα πα$ζει τοC τ=δε».
Tσεµπ&ρι, τ; (= κλυµµα κεφαλ'ς) < κ6φι + φρος
→ κεφφρι(ον) → τσεφρι(ον) → τσε6ρι → τσε(µ)6ρι → τσεµπ6ρι.
Tορ3κι, τ; (= εMδος µικροC τ=νου) < τορ6ω (τρυπ5,
δουλεω στ;ν τ=ρνο, στρογγυλοποι5) → τορ;ς (κυκλικ=ς, κυλινδρικ;ς) → τορκι (Xποκοριστικ;) καD τορ$κι καD ρ$κι (Xποχωρητικ4) λ=γjω τοC τ6λειου 1τρακτοειδοCς σχGµατ=ς του.
Tζ3νι, τ; (= ?ξυπνος) < δινοια → ζινι → ζ$νι καD
(τ)ζ$νι. !H λ6ξις π6ρασε καD στ0ν 1γγλικG: genious.

Tσ&πη, N < ?σω + lπ0 → 8σοπ0 → σε(ο)π0 →
(τ)σεπ0 → τσ6πη.
Tσου#+λι, τ; < κ=αλος (= F µεταφ6ρων Hτερ=κλητα κλοπιµα$α) → κοαλ5 καD κουαλ5 (ρ'µα). Aπ;
8δ5 κουαλητGς, κουαρητ0ς → κουαρτ0ς → κουαρτ4ς → κουαρ(ν)τς; Eπ$σης κολιον → τσολι(ον) → τσουλι.
Tσακ3ρης, F (= 8νδιµεσος, Eχι 1µιγ0ς) < τσακ$ζω
(= σπω) → τσακ$ρης (= F σπασµ6νος, Eχι πλGρης),
8νδιµεσος κυρ$ως 8πD χρηµτων (τσακ$ρκα µτια).
Φλυτζ+νι, τ; < φυαλ$διον → φλυαδ$νι → φλυδνι
→ φλυζνι, φλυτζνι.
Φακ3ρης, F = γ=ης φιδι5ν < Eφις + κοCρος (κατ4
Wρνος + κοCρος → 1ρν=κουρος) → lφιοκοCρος → φιοκοCρος → φακοCρος → φακ$ρης καD φουκαρ4ς = ταλα$πωρος, 1ξιολπητος. Λ6ξις 1π; τDς Hλληνικ/ς
Iνδ$ες.
Xα#ο;ζα, N. Aπ; τ0 ρ$ζα χ, πο9 ?χει τ0ν ?ννοια
τοC κενοC (χος) καD εPδικ4 τοC κενοC τ'ς lπ'ς, παργονται τ: χ4 + rπτω χπτω καD κπτω χπι(ον) =
καταπ=τιον χ4 + ζω (ρ'µα (ι)ζω) → χαοζα =
1ποθ6της χ4 + α$νω χαονι = κυκλικ0 lπ0 στ0ν
πλρη ρκας πο9 µπα$νει F ψαρς, γι4 ν4 σηκσbη
δ$χτυα, παραγδι· χ4 + Wντυξ → χνδαξ καD χ4 + 1σκ5
→ χσκας καD χσκακας.
Xα#+ς, F (= N µον=τονη συνοδε$α, τ; cσο) < χ4 +

▲
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Aθηναγ=ρας Eλευθερ$ου γεννGθηκε τ; 1869 στ4 Aλτσατα, µι4 µικρ0 κωµ=πολη τ'ς Bιθυν$ας. Σποδασε στ0 Θεολογικ0 σχολ0 τ'ς Xλκης καD 8νj5 qταν
1κ=µη φοιτητGς, χειροτονGθηκε δικονος. !Yπηρ6τησε pς καθηγητ0ς θρησκευτικ5ν στ0ν TραπεζοCντα καD τ; 1902 8γκαταστθηκε στ0ν Kωνσταντινοπολη,
Jπου σταδιοδρ=µησε στDς διοικητικ/ς Xπηρεσ$ες τοC Πατριαρχε$ου καD διετ6λεσε M6γας
Πρωτοσγκελλος. Στ0ν !Eλλδα qλθε τ; 1922 καD hνα χρ=νο 1ργ=τερα 8ξελ6γη µητροπολ$της Παραµυθ$ας, 1π’ Jπου παραιτGθηκε (1940) δο χρ=νια πρ; τοC θαντου του.
`Eγραψε δεκδες µελ6τες, Jλες γλωσσολογικ'ς Xφ'ς, στDς FποIες 1π6δειξε περ$τρανα
πzς µητ6ρα Jλων τ5ν γλωσσ5ν τ'ς γ'ς εMναι N 1ρχα$α !Eλληνικ0 Γλ5σσα, N ΠρωτοελληνικG, Jπως τ0ν lνοµζει. TDς 8ντυπωσιακ6ς του αLτ/ς µελ6τες σGµερα, µετ4 1π; HξGντα χρ=νια σιωπ'ς, συγκεντρνουν καD 8κδ$δουν οk 8κδ=σεις «VEλευσ ς». M6χρι στιγµ'ς
?χουν 8κδοθ':
1. «BO∆A-BIPOΣ: "Eλληνικ6ταται VHπειρωτικα Tοπωνυµ αι, "Yριζµεναι». 2. «Akκατερ νη, A Xρυσ@ Bασιλοπολα». 3. «Σιλω'µ VAπεσταλµ(νος». 4. «ΠPΩTOEΛΛHNIKA:
M1τηρ τ/ν γλωσσ/ν το> ρχα ου κσµου». 5. «X'ος = Θες». 6. «∆ελφικ!ς Tρ πους». 7.
«Πλουµ'ρι: Πθεν A Bνοµασ α;».
ΣHMEIΩΣH:
ELχαριστοCµε θερµ5ς τ;ν κ. Kστα Πγκαλη, πο9 µUς παραχρησε εLγεν5ς Jλο τ; διαθ6σιµο Xλικ=
του, στ; FποIο 1ποκλειστικ5ς στηρ$χθηκε αLτ; τ; 1φι6ρωµα.

Παν. Λ. Kου#αλ+κης
ο5 → χαο4ς, χας. Aπ; 8δ5 χανι τ; γουδ$, 1π;
τ;ν µον=τονο qχο πο9 παργει N χρGση του.
Xα#ι+ρι, τ; < αLγ; → 1γαρι4 (κατ4 τ; σηκτι –
σκωταρι4 = πλ'θος αLγ5ν) 1(ι)γαρι4 → γαιαρι4
→ χαιαρι4 → χαιρι.
Xαζς, F (= λκας, Pδιτης) < χζοµαι (Fµηρικ; =
1π6χω) → χαζ;ς = (F 1π6χων) → χζι(ον), χζι (N
1πραξ$α) καD χαζορι → χουζορι (N πρωϊν0 τεµπελι) χαζι+εω (ρηµατικ0 κατληξη) → χαζεω (=
1πρακτ5).

Xα ρι, τ; (= N χαρ4) < χαρω → χαρει → χαρι.
Xαρ+τσι, τ; < χαρσσω – χαρσσι(ον) χαρτσι (1π;
τ0ν αρτητα τ'ς φορολογ$ας).
Xασ+πης, F < κ=πτης → κ=πσης → κοπ(σης) →
κοσπης → κασπης καD χασπης.
Xαρµ+νι, τ; (= µIγµα Wριστης 1ναλογ$ας) < χρµα
+ νι (κατληξη) χαρµνι (καπνοC, τσιµ6ντου κ.λπ.).
Xατ3ρι τ; < χρις → χριτι (δοτικ0) → χαρ$τι, τ; →
χατ$ρι.

Kλε$νοντας θ4 wθελα ν4 8πισηµνω τ4 Hξ'ς. Ok 8ξετασθεIσες λ6ξεις τ'ς Kοιν'ς !Eλληνικ'ς Hρµηνεθηκαν 1π;
1ντ$στοιχες λ6ξεις m φρσεις τ'ς 1ρχα$ας. Ok µεταολ/ς πο9 παρουσιζουν εMναι οk 1ναµεν=µενες στ0ν πορεIα
τοC χρ=νου καD Xπακοουν στο9ς αLτο9ς καν=νες µ/ 8κεIνες πο9 8µφαν$ζουν Wλλες Hλληνικ/ς λ6ξεις, πο9 δ/ν
?χουν καµµ$α σχ6ση µ/ τ0ν τουρκικ0 γλ5σσα. Γι4 το9ς λ=γους αLτο9ς καD 8πειδ0 οk µελετηθεIσες λ6ξεις µ/ τ0ν
cδια περ$που συχν=τητα χρησιµοποιοCνται σ/ περιοχ6ς, Jπου οLδ6ποτε µιλGθηκε N Tουρκικ0 (!Eπτνησα, `Hπειρος, KρGτη), 8νj5 κποιες 1π; αLτ/ς συναντ5νται αLτοσιες σ/ δυτικ/ς γλ5σσες, συµπερα$νεται Jτι οk συγκεκριµ6νες 1λλαγ/ς εMναι 1ποκλειστικ4 8σωτερικ0 διεργασ$α τ'ς !Eλληνικ'ς καD N TουρκικG, Wλλες τDς 1φωµο$ωσε
wδη τροποποιηµ6νες, eστε µετεωρ$ζεται καD N ?ννοια τοC 1ντιδανε$ου.
T; δεIγµα Xπ'ρξε kκαν; Eχι Jµως πλ'ρες. !Yπρχει σηµαντικ;ς χ5ρος γι4 ?ρευνα στ; µ6λλον. Ok 1π=ψεις
αLτ/ς ?χουν στερε; Xπ=αθρο 1λλ4 δ/ν 1ποκλε$εται N 8πD πλ6ον ελτ$ωσG τους.
Eπροτθησαν κποιες τεκµηριωµ6νες θ6σεις. \Oποιος 1νακαλψει ν6α στοιχεIα m Hρµηνεσει σωστ=τερα τ4
Xπρχοντα εMναι εLπρ=σδεκτος. \Oσον 1φορ}U στDς 8ντυπωσιακ/ς προεκτσεις πο9 αLθ=ρµητα προκαλεI N 8τυµολογ$α σ/ κποιες περιπτσεις γρω 1π; θ6µατα χρονολ=γησης m προηγµ6νων 8πιστηµονικ5ν γνσεων τοC
!EλληνικοCΠολιτισµοC, τ; πεδ$ο εMναι 1νοικτ; καD τ; 1ντικε$µενο συναρπαστικ=.

Γι=ργος Παπακωνσταντ3νου

