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Prometheas Events
Due to the summer holidays, Prometheas does not plan any events until September when we will
start with a lecture on "Contemporary Greek Artists and Their Classical Inheritance" by Dr. Hara
Papatheodorou on Friday, September 17th at St. George’s Church and the Kafeneio on Friday,
September 24th at St. Katherine’s Church. Announcements are forthcoming.
Prometheas wishes all its members a pleasant and relaxing summer.
The last event which took place was the panel discussion on the Greek Economy (June 18,
2010). A summary of the discussions is attached.

Websites of the month





How the Greeks met their gods? What was so mysterious about mystery cults in the
ancient world?
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article7136982.
ece
Ancient Greece: http://www.abc.net.au/arts/wingedsandals/sandals_fixed.html
Greek-English dictionaries:
http://www.magenta.gr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category
_id=4&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2

Attachments


Η πολιορκια και Αλωσης της Κωνσταντινοσπολεως



Hellenic Link Bulletin, May 2010 Issue

Book Review
June 16, 2010

SPIES OF THE BALKANS
A Novel By Alan Furst
268 pages. Random House. $26.
Review by JANET MASLIN

The man around whom Alan Furst’s new spy novel revolves is Constantine Zannis, a highly
placed police official in Salonika, Greece. In late 1940, as ―Spies of the Balkans‖ begins,
Zannis’s specialty is discretion. He heads a new department charged with handling delicate
situations. Is a politician being blackmailed by a prostitute? Call Zannis. Has a woman of some
importance killed her husband and then insisted she’s glad he’s dead? ―Naughty girl,‖ Zannis
says, giving the Furst hero’s characteristic knowing shrug.
Mr. Furst has written so often about such men, the intrigue that surrounds them, and their subtle,
intuitive maneuvering that he risks repeating himself. But Zannis is a younger, more vigorous
version of the prototype than some. And he is Greek, which adds a whole new perspective to Mr.
Furst’s view of Europe before and during World War II, given the strategic importance of
Greece’s ability to resist German domination. If shades of its personal drama are by now familiar
to Mr. Furst’s readers, this book’s larger and more important geography seems new.
In 1939 Greece’s prime minister, Gen. Ioannis Metaxas, said that ―the old Europe would end
when the swastika flew over the Acropolis.‖ The Nazi flag did not rise over the Acropolis until
April 1941. ―Spies of the Balkans‖ is about the time in between, when people like Zannis were
forced to get their bearings in an increasingly hostile world and to become rescuers to those
fleeing more perilous places. Mr. Furst’s gift for exquisite calibration transports the reader back
to a realm where characters like Zannis could determine the limits of their authority only by
testing it to the extreme.
Zannis does not enter ―Spies of the Balkans‖ as a freedom fighter. Like any of Mr. Furst’s
insouciant spies in the making, he starts off with an almost casual view of the dangers mounting
around him. And at first those dangers don’t make much of a dent, although Zannis is
inconvenienced when his paramour of the moment, Roxanne, an Englishwoman who runs a
ballet school, is suddenly summoned home. Although Zannis is extremely astute as a matter of
professional necessity, he hasn’t noticed that she might also be a British spy.
By the time ―an infinitely deflective Englishman‖ arrives, perhaps in Roxanne’s place, who calls
himself Escovil and purports to be a travel writer at a time when carefree travel is a thing of the
past, Zannis has become more watchful. He is made even more so by a quasi-seductive
encounter with Emilia Krebs, a Jewish woman from a wealthy German family. ―Spies of the

Balkans‖ can be positioned in terms of time, fear and uncertainty by the facts that Emilia is
openly married to a Nazi colonel, and that both of them feel that they are safer together than
apart.
But Emilia is also still in a position to help other Jews escape from Germany through Greece, via
a route that is increasingly vital because others have been closed. ―For Europe,‖ says one of the
many figures in this book’s large international tableau of characters, ―it’s like slipping out the
back door.‖
As a police official Zannis has a suddenly crucial power: he can name certain individuals as
wanted criminals and ask that they be extradited to Greece. But this process requires many
delicate steps, and ―Spies of the Balkans‖ pieces them together with Mr. Furst’s usual acuity for
trans-European scheming. In the process he incorporates enough historical background to
establish how unstable Greece in general, and Salonika in particular, have been, and how age-old
Balkan enmities still cast long shadows. The book is dotted with klephts, evzones, Ustashi and
other fierce, exotic fighters from this region.
Mr. Furst is better at establishing Salonika’s subjugation to the Ottoman Empire than he is at
making what, for him, are atypically blunt sexual innuendoes. Ordinarily he is a writer of very
few words and inversely strong impact when it comes to eroticism; here there are times when he
must strain a bit to establish Zannis’s sexual bona fides. ―Strange, but it just now occurs to me
that the ottoman is an extraordinary piece of furniture, ingenious,‖ Roxanne remarks at one
louche moment. Why? ―Because you can, you know, also sit on it.‖
However acrobatic this dalliance may be, it’s also over very early in ―Spies of the Balkans.‖ That
leaves Mr. Furst time to incorporate an almost de rigueur flirtation between Zannis and the
wealthy, imprisoned wife of an important man — a man so important that if Greece falls, he will
have both a ship and yacht at his disposal for purposes of making a getaway.
Her name is Demetria, and she’s not much of a match for the more effortlessly devastating
women for whom Mr. Furst’s incurable romantics always fall. Or perhaps ―Spies of the Balkans‖
simply has different priorities. In any case, urgent concerns about the fate of Europe easily
eclipse the book’s efforts to contrive star-crossed amour.
Oddly and wonderfully, Zannis’s most tender relationship is not with a woman. He must help
everyone in his extended family when the wartime crisis finally erupts. That means saying
goodbye to his brave grandmother, who vows that the family will not go hungry if it can hang on
to its sewing machine.
But of all the qualities that make Zannis one of Mr. Furst’s most appealing protagonists, his
rapport with a four-legged family member is one of the best. By now the ultimate grand-scale
nobility of his characters may come automatically to Mr. Furst. There’s something more fresh
and idiosyncratic in the way this one cannot bear to lose his dog.

News Articles

Η μαγεία της Ελληνικής γλώσσας
Γηαβάζηε έλα θαηαπιεθηηθφ άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην antibaro.gr ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή
γιψζζα. Γελ ζα ζαο πάξεη πάλσ απφ 5 ιεπηά θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ην έγθιεκα πνπ γίλεηαη
απφ φια ηα θφκκαηα ζε φηη πην πνιχηηκν έρνπκε: ηε γιψζζα καο. Όπσο είπε θαη ν George
Orwell ζην έξγν ηνπ «1984», 'απιή γιψζζα ζεκαίλεη θαη απιή ζθέςε'. Δθεί ην θαζεζηψο
πξνζπαζνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ γιψζζα γηα λα πεξηνξίζεη ηελ ζθέςε ησλ αλζξψπσλ,
θαηαξγψληαο ζπλερψο ιέμεηο. Όηη αθξηβψο δειαδή πξάηηνπλ ηα θφκκαηα ζηελ Διιάδα ρξφληα
ηψξα. Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξνο εκπαηγκφο απφ ην λα δηαηείλνληαη φηη ε παηδεία είλαη ζέκα
πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξεκάησλ. Ζ παηδεία πάλσ απφ φια ζεκαίλεη ζεβαζκφο ζηε γιψζζα θαη
ζσζηή εθκάζεζή ηεο ζηα ζρνιεία. Αθξηβψο ην αληίζεην απφ φηη θάλνπλ ζήκεξα ηα 'θψκα-ηα'.
Η μαγεία ηηρ Δλληνικήρ γλώζζαρ
Αιέμαλδξνο Αγγειήο
Αληίβαξν, Γεθέκβξηνο 2007
Ζ ΜΑΓΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ
ηηο κέξεο καο φπνπ ακθηζβεηνχληαη αθφκα θαη ηα απηνλφεηα, έρεη αξρίζεη λα αθνχγεηαη ε
άπνςε φηη δελ ππάξρνπλ αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο γιψζζεο, αιιά φηη φιεο έρνπλ ηελ ίδηα αμία.
Απηφ είλαη ηφζν παξάινγν λα ην πηζηεχεη θαλείο, φζν ην λα πηζηεχεη φηη κπνξνχλ ζε έλαλ αγψλα
δξφκνπ φινη νη δξνκείο λα ηεξκαηίζνπλ ηαπηφρξνλα. Κάηη ηέηνην είλαη απιά αδχλαηνλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη θάηη πνιχ απιφ, πφζν κάιινλ φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε θάηη
ηφζν πνιχπινθν φζν ε γιψζζα. Γειαδή κπνξεί κηα γιψζζα πξσηφγνλνπ επηπέδνπ κε 10
δηαθνξεηηθέο ιέμεηο λα έρεη ηελ ίδηα αμία κε κηα γιψζζα ηφζν ζχλζεηε φζν νη ζεκεξηλέο; Πνηφο
ινγηθφο άλζξσπνο κπνξεί λα ην δερηεί απηφ; Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη νη ρηκπαηδήδεο
ρξεζηκνπνηνχλ κηα «γιψζζα» κε έλα ιεμηιφγην απφ ηξηάληα ιέμεηο-θξαπγέο.
θνπφο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ δελ είλαη λα ππνβαζκίζεη θάπνηεο γιψζζεο, αιιά λα απνδείμεη κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φηη δελ έρνπλ φιεο νη γιψζζεο ηελ ίδηα αμία (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη
ε θάζε γιψζζα δελ έρεη ηελ αμία ηεο). Τπάξρνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 3.000 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο
(ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δελ έρεη ζχζηεκα γξαθήο). Δίλαη ζίγνπξν φηη θάζε γιψζζα έρεη ηελ
δηθή ηεο αμία θαη πξέπεη λα αγσληδφκαζηε φινη ψζηε φιεο νη γιψζζεο λα επηβηψζνπλ. Γπζηπρψο
πνιιέο γιψζζεο έρνπλ ήδε εθιείςεη θαη ζα εθιείςνπλ θαη ζην κέιινλ, θαη απηφ είλαη
πξαγκαηηθά κηα ακαξηία. Όζν ακαξηία είλαη φηαλ εμαθαλίδεηαη έλα είδνο δψνπ δηφηη θαη ε
γιψζζα θάηη ηέηνην είλαη, έλαο «δσληαλφο» νξγαληζκφο πνπ εμειίζζεηαη θαη είηε επηβηψλεη είηε
ράλεηαη. Πξαθηηθή δπζηπρψο ζπλέπεηα απηνχ είλαη λα ράλνληαη ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο
εμέιημεο ηεο αλζξψπηλεο πνξείαο, γηα ηελ νπνία δελ έρνπκε ηδηαίηεξα πνιιέο γλψζεηο.

Γηα πνιινχο κε-Έιιελεο γισζζνιφγνπο θαη αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο, είλαη αδηακθηζβήηεην
γεγνλφο φηη ε Διιεληθή γιψζζα (ηδηαηηέξσο ηα Αξραία Διιεληθά) είλαη ε αλψηεξε κνξθή
γιψζζαο πνπ έρεη επηλνήζεη πνηέ ην αλζξψπηλν πλεχκα. Οη απφςεηο απηέο δελ είλαη απζαίξεηεο,
αιιά βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε κηαο γιψζζαο.
Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε κία ζεηξά απφ ηδηφηεηεο ηηο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ζα
αληηπαξαβάινπκε θάπνηεο μέλεο γιψζζεο (ζπλήζσο ηελ Αγγιηθή, θαζψο απηή είλαη ε πηφ
δηαδεδνκέλε) πξνο ζχγθξηζε.
ΠΛΟΤΣΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ
Δίλαη γλσζηή ε έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Άγγινακεξηθάλνη φηαλ ςάρλνπλ λα βξνχλ ηελ
θαηάιιειε ιέμε γηα θάπνηα έλλνηα «Οη Έιιελεο ζα έρνπλ κηα ιέμε γηα απηφ». Φξάζε ηελ
νπνίαλ πξψηνο είρε γξάςεη ν θαζεγεηήο Όιηβεξ Σάπιηλ ζην βηβιίν ηνπ «Διιεληθφ ππξ». [10]
Δλψ ε Αγγιηθή γιψζζα έρεη, βάζε ηνπ κεγάινπ Ακεξηθαληθνχ ιεμηθνχ Merriam-Webster,
πεξίπνπ 166.724 ιεμίηππνπο (ζχκθσλα κε ην ίδην ιεμηθφ 41.214 απφ απηέο ηηο ιέμεηο είλαη
ακηγψο Διιεληθέο, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηηο ζχλζεηεο θαη ηηο Διιελνγελείο) [10], ε Διιεληθή
γιψζζα πεξηιακβάλεη ήδε, ζηελ θαηαγξαθή κέρξη ιίγν πξηλ απφ ηελ άισζε ηεο
Κσλζηαληηλνππφιεσο, 1.200.000 ιεμίηππνπο. Σν εληππσζηαθφ απηφ λνχκεξν πξνθχπηεη απφ ην
έγθξηην TLG (Θεζαπξφο Διιεληθήο Γιψζζεο) ην νπνίν αθφκα δελ έρεη ηειεηψζεη ηελ
θαηαγξαθή φισλ ησλ Διιεληθψλ θεηκέλσλ. Δθηηκάηαη κάιηζηα απφ ηελ δηεπζχληξηα ηνπ TLG,
θα Μαξία Παληειηά, φηη κφιηο ηειεηψζεη ε θαηαγξαθή ζα έρνπλ απνζεζαπξηζηεί ίζσο κέρξη θαη
2.000.000 ιεμίηππνη.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θ Α. Κσζηαληηλίδε ζπγγξαθέα ησλ βηβιίσλ «Οη Διιεληθέο ιέμεηο
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα» θαη «Ζ νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο Διιεληθήο γιψζζεο», πνιιά ιεμηθά
ζηακαηνχλ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ζηελ Λαηηληθή ξίδα αγλνψληαο ην γεγνλφο φηη ε
πιεηνλφηεο ησλ ίδησλ ησλ Λαηηληθψλ ιέμεσλ έρνπλ Διιεληθή ξίδα.
Πνιιέο Οκεξηθέο ιέμεηο ζψδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηηο Δπξσπατθέο γιψζζεο, θαη απηέο νη
πάκπνιιεο ιέμεηο θπζηθά δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ακηγψο Διιεληθψλ» πνπ
αλαθέξακε λσξίηεξα. Μία απφ απηέο ηηο ιέμεηο είλαη ην γλσζηφ «kiss». Αθνχγεηαη αζηεία ζαλ
δήισζε φηη είλαη ζηελ νπζία Διιεληθή ιέμε ε; Καη φκσο, ζηα Αξραία Διιεληθά, ην «θηιψ» είλαη
«θπλέσ / θπλψ», εμ’ νχ θαη ην πξνζθπλψ (ζεκαίλεη θάλσ έλα βήκα κπξνζηά θαη δίλσ έλα θηιί).
ηελ πξνζηαθηηθή ην ξήκα γίλεηαη «θχζνλ κε», δειαδή «θίιεζε κε», φπσο ζα είπε θαη ε
Πελειφπε ζηνλ Οδπζζέα φηαλ ηνλ είδε λα επηζηξέθεη ζηελ Ηζάθε. ηα Αγγιηθά ζα ιέγακε «kiss
me». Ο βαζκφο νκνηφηεηαο ησλ δχν θξάζεσλ δελ αθήλεη ρψξν γηα ακθηβνιίεο. Καη απηφ είλαη
κφλν έλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα.
ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ ΛΔΞΔΩΝ
Ζ δχλακε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πιάζεηαη φρη κφλν
πξνζεκαηηθά ή θαηαιεθηηθά, αιιά δηαθνξνπνηψληαο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηελ ξίδα
ηεο ιέμεο (π.ρ. «ηξέρσ» θαη «ηξνρφο» παξφιν πνπ είλαη απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα απνθιίλνπλ
ειαθξψο ζηελ ξίδα). Ζ Διιεληθή γιψζζα είλαη εηδηθή ζην λα δεκηνπξγεί ζχλζεηεο ιέμεηο κε
απίζηεπησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεηο, πνιιαπιαζηάδνληαο ην ιεμηιφγην.
Σν δηεζλέο ιεμηθφ Webster’s (Webster’s New International Dictionary) αλαθέξεη «Ζ Λαηηληθή
θαη ε Διιεληθή, ηδίσο ε Διιεληθή, απνηεινχλ αλεμάληιεηε πεγή πιηθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία
επηζηεκνληθψλ φξσλ.» [12] ελψ νη Γάιινη ιεμηθνγξάθνη Jean Bouffartigue θαη Anne-Marie

Delrieu ηνλίδνπλ «Ζ επηζηήκε βξίζθεη αζηακάηεηα λέα αληηθείκελα ή έλλνηεο. Πξέπεη λα ηα
νλνκάζεη. Ο ζεζαπξφο ησλ Διιεληθψλ ξηδψλ βξίζθεηαη κπξνζηά ηεο, αξθεί λα αληιήζεη απφ
εθεί. Θα ήηαλ πνιχ πεξίεξγν λα κελ βξεί απηέο πνπ ρξεηάδεηαη.».
Ο Γάιινο ζπγγξαθέαο Εαθ Λαθαξξηέξ, έθζακβνο κπξνζηά ζην κεγαιείν ηεο Διιεληθήο, είρε
δειψζεη ζρεηηθψο «Ζ Διιεληθή γιψζζα έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ λα πξνζθέξεηαη ζαπκάζηα γηα
ηελ έθθξαζε φισλ ησλ ηεξαξρηψλ κε κηα απιή ελαιιαγή ηνπ πξψηνπ ζπλζεηηθνχ. Αξθεί θαλείο
λα βάιεη έλα παλ- πξψην- αξρί- ππέξ- ή κηα νπνηαδήπνηε άιιε πξφζεζε κπξνζηά ζε έλα ζέκα.
Κη αλ ζπλδπάζεη θαλείο κεηαμχ ηνπο απηά ηα πξνζέκαηα, παίξλεη κηα αηειείσηε πνηθηιία
δηαβαζκίζεσλ. Σα πξνζέκαηα εγθιείνληαη ηα κελ ζηα δε ζαλ κηα ζεκαζηνινγηθή θιίκαθα, ε
νπνία νξζψλεηαη πξνο ηνλ νπξαλφ ησλ ιέμεσλ.»
Δίλαη αιήζεηα φηη κπνξνχκε λα βάινπκε θαη παξαπάλσ απφ κηα πξφζεζε κπξνζηά απφ κία ιέμε,
αθξηβψο φπσο πεξηγξάθεη ν Γάιινο θίινο καο. Παξαδείγκαηα ζπλδπαζκψλ πνιιαπιψλ
πξνζέζεσλ κε ιέμεηο πνπ λα δεκηνπξγνχλ λέεο ιέμεηο ππάξρνπλ άπεηξα. Αληηθαηαβάιισ,
επαλαδηαηππψλσ, αληηπαξέξρνκαη, αλαθαηαζθεπάδσ θηι.
ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ε Θέηηο ζξελεί γηα φηη ζα πάζεη ν πηφο ηεο ζθνηψλνληαο ηνλ Έθησξα
«δηφ θαη δπζαξηζηνηνθείαλ απηήλ νλνκάδεη». Ζ ιέμε απηή απφ κφλε ηεο είλαη έλα κνηξνιφη, δπο
+ άξηζηνο + ηίθησ (=γελλψ) θαη ζεκαίλεη φπσο αλαιχεη ην Δηπκνινγηθφλ ην Μέγα «πνπ γηα θαθφ
γέλλεζα ηνλ άξηζην». [7] Πνηά άιιε γιψζζα ζηνλ θφζκν ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη ζε κία κφλν
ιέμε ηφζα πνιιά θαη πςειά λνήκαηα; Καη φπσο έιεγαλ θαη νη Αξραίνη, «ην Λαθσλίδεηλ εζηί
θηινζνθείλ».
Πξν νιίγσλ εηψλ θπθινθφξεζε ζηελ Διβεηία ην ιεμηθφ αλχπαξθησλ ιέμεσλ (Dictionnaire Des
Mots Inexistants) φπνπ πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ Γαιιηθέο πεξηθξάζεηο κε
κνλνιεθηηθνχο φξνπο απφ ηα Διιεληθά. Π.ρ. androprere, biopaleste, dysparegorete,
ecogeniarche, elpidophore, glossoctonie, philomatheem tachymathie, theopempte θιπ, πεξίπνπ
2.000 ιήκκαηα κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ εκπινπηηζκνχ.
Ο Godefroi Herman, ν Γάιινο κεηαθξαζηήο ησλ Γηνλπζηαθψλ ηνπ Νφλλνπ, νκνινγεί «Πφζεο
θνξέο κεηαθξάδνληαο δελ αλέθξαμα φπσο ν Ρνλζάξ: Πφζν είκαη πεξίιππνο πνπ ε γιψζζα ε
Γαιιηθή δελ δεκηνπξγεί ιέμεηο φπσο ε Διιεληθή... σθχκνξνο, δχζπνηκνο, νιηγνθξνλείλ...».
Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
ηα Αγγιηθά ην ξήκα θαη ην νπζηαζηηθφ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβψο ηελ ίδηα ιέμε π.ρ.
«drink» πνπ ζεκαίλεη θαη «πνηφ» θαη «πίλσ». Δπηπιένλ ηα νλφκαηα δελ έρνπλ θιίζεηο, γηα
παξάδεηγκα ζηα Διιεληθά ιέκε «Ο Θεφο, ηνπ Θενχ, ησ Θεψ, ηνλ Θεφ, σ Θεέ» ελψ ζηα Αγγιηθά
έρνπκε κηα κφλν ιέμε γηα φιεο απηέο ηηο έλλνηεο, ην «God». Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, φηη
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ αθξηβνινγία, γιψζζεο φπσο ηα Διιεληθά ππεξηεξνχλ ζαθψο ζε
ζρέζε κε γιψζζεο ζαλ ηα Αγγιηθά. Δίλαη ινγηθφ άιισζηε αλ θάηζεη λα ην ζθεθηεί θαλείο, φηη
κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα θαζηεξσζεί κηα γιψζζα δηεζλήο φηαλ είλαη πην εχθνιε ζηελ
εθκάζεζε, απφ ηε άιιε φκσο κηα ηέηνηα γιψζζα εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν
πνηνηηθή.
πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε Αγγιηθή γιψζζα δελ κπνξεί λα είλαη ιαθσληθή φπσο είλαη ε
Διιεληθή, θαζψο γηα λα κελ είλαη δηθνξνχκελν ην λφεκα ηεο εθάζηνηε θξάζεο, πξέπεη λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ επηπιένλ ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «drink» ζαλ απηνηειήο θξάζε δελ
πθίζηαηαη ζηα Αγγιηθά, θαζψο κπνξεί λα ζεκαίλεη «πνηφ», «πίλσ», «πηέο» θηι. Αληηζέησο ζηα
Διιεληθά ε θξάζε «πηέο» βγάδεη λφεκα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βαζηζηείο ζηα ζπκθξαδφκελα
γηα λα θαηαιάβεηο ην λφεκά ηεο.
Παξέλζεζε: Να ζπκίζνπκε εδψ φηη ζηα Αξραία Διιεληθά εθηφο απφ Δληθφο θαη Πιεζπληηθφο
αξηζκφο, ππήξρε θαη Γπτθφο αξηζκφο. Τπάξρεη ζηα Διιεληθά θαη ε Γνηηθή πηψζε εθηφο απφ ηηο
ππφινηπεο 4 πηψζεηο νλνκαζηηθή, γεληθή, αηηηαηηθή θαη θιηηηθή. Ζ Γνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλερψο ζηνλ θαζεκεξηλφ καο ιφγν (π.ρ. Βάζεη ησλ κεηξήζεσλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα
φηη...) θαη είλαη πξαγκαηηθά άμηνλ ιφγνπ ην γηαηί εθδηψρζεθε βίαηα απφ ηελ λενειιεληθή
γιψζζα. Αθφκα παιαηφηεξα, εθηφο απφ ηελ εμνξηζκέλε αιιά δσληαλή Γνηηθή ππήξραλ θαη
άιιεο ηξείο επηπιένλ πηψζεηο νη νπνίεο φκσο ράζεθαλ.
Σν ίδην πξφβιεκα, ζε πνιχ πην έληνλν θπζηθά βαζκφ, έρεη θαη ε Κηλεδηθή γιψζζα. Όπσο καο
ιέεη θαη ν Κξεηηθφο δεκνζηνγξάθνο Α. Κξαζαλάθεο «Δπεηδή νη απιέο ιέμεηο είλαη ιίγεο, έρνπλ
απνθηήζεη πάξα πνιιέο έλλνηεο, γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο έθθξαζεο, πξβι π.ρ.: ―ζη‖ =
γλσξίδσ, είκαη, ηζρχο, θφζκνο, φξθνο, αθήλσ, ζέησ, αγαπψ, βιέπσ, θξνληίδσ, πεξπαηψ, ζπίηη
θ.η.ι., «πα» = κπαιέην, νθηψ, θιέθηεο, θιέβσ... «πάτ» = άζπξν, εθαηφ, εθαηνζηφ, ράλσ....» [1].
Ίζσο λα ππάξρεη ειαθξά δηαθνξά ζηνλ ηνληζκφ, αιιά δχζθνια κπνξψ λα θαληαζηψ πσο ζα
κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ δεθάδεο δηαθνξεηηθνί ηνληζκνί γηα κία κνλνζχιιαβε ιέμε, ψζηε λα
δηαρσξίζνπλ θσλεηηθά φιεο νη πηζαλέο ηεο έλλνηεο. Αιιά αθφκα θαη λα ππάξρεη, πσο είλαη
δπλαηφλ λα θαηαζηήζεηο έλα ζεκαληηθφ θείκελν (π.ρ. ζπκβφιαην) μεθάζαξν;
Η ΚΤΡΙΟΛΔΞΙΑ
ηελ Διιεληθή γιψζζα νπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ ζπλψλπκα, θαζψο φιεο νη ιέμεηο έρνπλ ιεπηέο
ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «ισπνδχηεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα
απηφλ πνπ βπζίδεη ην ρέξη ηνπ ζην ξνχρν (=ισπή) καο θαη καο θιέβεη, θξπθά δειαδή, ελψ ν
«ιεζηήο» είλαη απηφο πνπ καο θιέβεη θαλεξά, κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Δπίζεο ην «άγεηλ» θαη ην
«θέξεηλ» έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. Όκσο ην πξψην ρξεζηκνπνηείηαη γηα έκςπρα φληα, ελψ ην
δεχηεξν γηα ηα άςπρα.
ηα Διιεληθά έρνπκε ηηο ιέμεηο «θεξάλλπκη», «κίγλπκη» θαη «θχξσ» πνπ φιεο έρνπλ ην λφεκα
ηνπ «αλαθαηεχσ». Όηαλ αλαθαηεχνπκε δχν ζηεξεά ή δχν πγξά κεηαμχ ηνπο αιιά ρσξίο λα
ζπλεπάγεηαη λέα έλσζε (π.ρ. ιάδη κε λεξφ), ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε «κεηγλχσ» ελψ φηαλ
αλαθαηεχνπκε πγξφ κε ζηεξεφ ηφηε ιέκε «θχξσ». Δμ’ νχ θαη ε ιέμε «αηκφθπξηνο» πνπ φινη
γλσξίδνπκε αιιά δελ ζπλεηδεηνπνηνχκε ηη ζεκαίλεη. Όηαλ νη Αξραίνη Έιιελεο πιεγσλφληνπζαλ
ζηελ κάρε, έηξερε ηφηε ην αίκα θαη αλαθαηεπφηαλ κε ηελ ζθφλε θαη ην ρψκα. Σν θεξάλλπκη
ζεκαίλεη αλαθαηεχσ δχν πγξά θαη θηηάρλσ έλα λέν, φπσο γηα παξάδεηγκα ν νίλνο θαη ην λεξφ.
Δμ’ νχ θαη ν «άθξαηνο» (δειαδή θαζαξφο) νίλνο πνπ ιέγαλ νη Αξραίνη φηαλ δελ ήηαλ
αλαθαηεκέλνο (θεθξακκέλνο) κε λεξφ.
Σέινο ε ιέμε «παληξεκέλνο» έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ ηελ ιέμε «λπκθεπκέλνο», δηαθνξά
πνπ πεξηγξάθνπλ νη ίδηεο νη ιέμεηο γηα φπνηνλ ηνπο δψζεη ιίγε ζεκαζία. Ζ ιέμε παληξεκέλνο
πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ππαλδξεχνκαη θαη ζεκαίλεη ηίζεκαη ππφ ηελ εμνπζία ηνπ αλδξφο ελψ ν
άλδξαο λπκθεχεηαη, δειαδή παίξλεη λχθε. Γλσξίδνληαο ηέηνηνπ είδνπο ιεπηέο ελλνηνινγηθέο
δηαθνξέο, είλαη πξαγκαηηθά πνιχ αζηεία κεξηθά απφ ηα πξάγκαηα πνπ αθνχκε ζηελ θαζεκεξηλή

– ζπρλά ιαζεκέλε – νκηιία (π.ρ. «ν Υ παληξεχηεθε»).
Ζ Διιεληθή γιψζζα έρεη ιέμεηο γηα έλλνηεο νη νπνίεο παξακέλνπλ ρσξίο απφδνζε ζηηο ππφινηπεο
γιψζζεο, φπσο άκηιια, ζαιπσξή θαη θηιφηηκν. Μφλνλ ε Διιεληθή γιψζζα μερσξίδεη ηελ δσή
απφ ηνλ βίν, ηελ αγάπε απφ ηνλ έξσηα. Μφλνλ απηή δηαρσξίδεη, δηαηεξψληαο ην ίδην ξηδηθφ
ζέκα, ην αηχρεκα απφ ην δπζηχρεκα, ην ζπκθέξνλ απφ ην ελδηαθέξνλ.
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΟ
Σν εθπιεθηηθφ είλαη φηη ε ίδηα ε Διιεληθή γιψζζα καο δηδάζθεη ζπλερψο πσο λα γξάθνπκε
ζσζηά. Μέζσ ηεο εηπκνινγίαο, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνηφο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο γξαθήο
αθφκα θαη ιέμεσλ πνπ πνηέ δελ έρνπκε δεί ή γξάςεη.
Σν «πεηξνχλη» γηα παξάδεηγκα, γηα θάπνηνλ πνπ έρεη βαζηθέο γλψζεηο Αξραίσλ Διιεληθψλ, είλαη
πξνθαλέο φηη γξάθεηαη κε «εη» θαη φρη κε «η» φπσο πνιχ άζηνρα ην γξάθνπκε ζήκεξα. Ο ιφγνο
είλαη πνιχ απιφο, ην «πεηξνχλη» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «πείξσ» πνπ ζεκαίλεη ηξππψδηαπεξλψ, αθξηβψο επεηδή ηξππάκε κε απηφ ην θαγεηφ γηα λα ην πηάζνπκε. Δπίζεο ε ιέμε
«ζπγθεθξηκέλνο» θπζηθά θαη δελ κπνξεί λα γξαθηεί «ζπγθεθξπκκέλνο», θαζψο πξνέξρεηαη απφ
ην «θξηκέλνο» (απηφο πνπ έρεη δειαδή θξηζεί) θαη φρη βέβαηα απφ ην «θξπκκέλνο» (απηφο πνπ
έρεη θξπθηεί). Άπεηξα παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο ππάξρνπλ, ζρεδφλ νιφθιεξν ην ιεμηθφ ηεο
Διιεληθήο.
Άξα ην λα ππάξρνπλ πνιιά γξάκκαηα γηα ηνλ ίδην ήρν (π.ρ. ε, η, π, εη, νη θηι) φρη κφλν δελ ζα
έπξεπε λα καο δπζθνιεχεη, αιιά αληηζέησο λα καο βνεζάεη ζην λα γξάθνπκε πην ζσζηά, εθφζνλ
βέβαηα έρνπκε κηα βαζηθή θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο καο. Δπηπιένλ ε νξζνγξαθία κε ηελ ζεηξά
ηεο καο βνεζάεη αληίζηξνθα ζηελ εηπκνινγία αιιά θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ηζηνξηθή πνξείαο
ηεο θάζε κίαο ιέμεο.
Η ΟΦΙΑ
ηελ γιψζζα έρνπκε ην ζεκαίλνλ (ηελ ιέμε) θαη ην ζεκαηλφκελν (ηελ έλλνηα). ηελ Διιεληθή
γιψζζα απηά ηα δχν έρνπλ πξσηνγελή ζρέζε, θαζψο αληίζεηα κε ηηο άιιεο γιψζζεο ην ζεκαίλνλ
δελ είλαη κηα ηπραία ζεηξά απφ γξάκκαηα. ε κηα ζπλεζηζκέλε γιψζζα φπσο ηα Αγγιηθά
κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φινη λα ιέκε ην ζχλλεθν car θαη ην απηνθίλεην cloud, θαη απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ην ζπκθσλήζνπκε θαη εκπξφο λα είλαη έηζη. ηα Διιεληθά θάηη ηέηνην είλαη
αδχλαηνλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν πνιινί δηαρσξίδνπλ ηα Διιεληθά ζαλ «ελλνηνινγηθή» γιψζζα
απφ ηηο ππφινηπεο «ζεκεηνινγηθέο» γιψζζεο.
Μάιηζηα ν κεγάινο θηιφζνθνο θαη καζεκαηηθφο Βέλεξ Υάηδελκπεξγθ είρε παξαηεξήζεη απηή
ηελ ζεκαληηθή ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία είρε πεί «Ζ ζεηεία κνπ ζηελ αξραία Διιεληθή γιψζζα
ππήξμε ε ζπνπδαηφηεξε πλεπκαηηθή κνπ άζθεζε. ηελ γιψζζα απηή ππάξρεη ε πιεξέζηεξε
αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ ιέμε θαη ζην ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν.»
Όπσο καο έιεγε θαη ν Αληηζζέλεο, «Αξρή ζνθίαο, ε ησλ νλνκάησλ επίζθεςηο». Γηα παξάδεηγκα
ν «άξρσλ» είλαη απηφο πνπ έρεη δηθή ηνπ γή (άξα=γή + έρσλ). Καη πξαγκαηηθά, αθφκα θαη ζηηο
κέξεο καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεη θαλείο δηθή ηνπ γή / δηθφ ηνπ ζπίηη. Ο «βνεζφο»
ζεκαίλεη απηφο πνπ ζην θάιεζκα ηξέρεη. Βνή=θσλή + ζέσ=ηξέρσ. Ο Αζηήξ είλαη ην αζηέξη,
αιιά ε ίδηα ε ιέμε καο ιέεη φηη θηλείηαη, δελ κέλεη αθίλεην ζηνλ νπξαλφ (α + ζηήξ απφ ην ίζηεκη
πνπ ζεκαίλεη ζηέθνκαη).

Απηφ πνπ είλαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ, είλαη φηη πνιιέο θνξέο ε ιέμε πεξηγξάθεη ηδηφηεηεο ηεο
έλλνηαο ηελ νπνίαλ εθθξάδεη, αιιά κε ηέηνην ηξφπν πνπ εληππσζηάδεη θαη δίλεη ηξνθή γηα ηελ
ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα ν «θζφλνο» εηπκνινγείηαη απφ ην ξήκα «θζίλσ» πνπ ζεκαίλεη
κεηψλνκαη. Καη πξαγκαηηθά ν θζφλνο ζαλ ζπλαίζζεκα, ζηγά ζηγά καο θζίλεη θαη καο
θαηαζηξέθεη. Μαο «θζίλεη» - ειαηηψλεη ζαλ αλζξψπνπο – θαη καο θζίλεη κέρξη θαη ηε πγεία καο.
Καη θπζηθά φηαλ ζέινπκε λα ραξαθηεξίζνπκε θάηη πνπ είλαη ηφζν πνιχ ψζηε λα κελ ηειεηψλεη
πσο ην ιέκε; Μα θπζηθά «άθζνλν».
Έρνπκε ηελ ιέμε «σξαίνο» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ «ψξα». Γηφηη γηα λα είλαη θάηη σξαίν, πξέπεη
λα έξζεη θαη ζηελ ψξα ηνπ. Χξαίν δελ είλαη έλα θξνχην νχηε άγνπξν νχηε ζαπηζκέλν, θαη σξαία
γπλαίθα δελ είλαη θάπνηα νχηε ζηα 70 ηεο άιια νχηε θπζηθά θαη ζηα 10 ηεο. Οχηε ην θαιχηεξν
θαγεηφ είλαη σξαίν φηαλ είκαζηε ρνξηάηνη, επεηδή δελ κπνξνχκε λα ην απνιαχζνπκε. Αθφκα
έρνπκε ηελ ιέμε «ειεπζεξία» γηα ηελ νπνία ην «Δηπκνινγηθφλ Μέγα» δηαηείλεηαη «παξά ην
ειεχζεηλ φπνπ εξά» = ην λα πεγαίλεη θαλείο φπνπ αγαπά. Άξα βάζεη ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο,
ειεχζεξνο είζαη φηαλ έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα πάο φπνπ αγαπάο. Πφζν ελδηαθέξνπζα εξκελεία...
Σν άγαικα εηπκνινγείηαη απφ ην αγάιινκαη (επραξηζηηέκαη) επεηδή φηαλ βιέπνπκε έλα φκνξθν
αξραηνειιεληθφ άγαικα ε ςπρή καο αγάιιεηαη. Καη απφ ην ζέακα απηφ επέξρεηαη ε αγαιιίαζε.
Αλ θάλνπκε φκσο ηελ αλάιπζε ηεο ιέμεο απηήο ζα δνχκε φηη είλαη ζχλζεηε απφ αγάιινκαη +
ίαζε(=γηαηξεηά). Άξα γηα λα ζπλνςίζνπκε, φηαλ βιέπνπκε έλα φκνξθν άγαικα (ή νηηδήπνηε
φκνξθν), ε ςπρή καο αγάιιεηαη θαη ηαηξεπφκαζηε. Καη πξαγκαηηθά, γλσξίδνπκε φινη φηη ε
ςπρηθή καο θαηάζηαζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζσκαηηθή καο πγεία. Παξέλζεζε: θαη κηα θαη ην
έθεξε ε «θνπβέληα», ε Διιεληθή γιψζζα καο ιέεη θαη ηη είλαη άζρεκν. Απφ ην ζηεξεηηθφ «α»
θαη ηελ ιέμε ζρήκα κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε ηη. Γηα ζθεθηείηε ην ιίγν...
ε απηφ ην ζεκείν, δελ κπνξνχκε παξά λα ζηαζνχκε ζηελ αληίζηνηρε Λαηηληθή ιέμε γηα ην
άγαικα (πνπ άιιν απφ Λαηηληθή δελ είλαη). Οη Λαηίλνη νλφκαζαλ ην άγαικα, statua απφ ην
Διιεληθφ «ίζηεκη» πνπ ήδε αλαθέξακε ζαλ ιέμε, θαη ην νλφκαζαλ έηζη επεηδή ζηέθεη αθίλεην.
Πξνζέμηε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζε θηινζνθία κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ, απηφ πνπ ζεκαίλεη ζηα
Διιεληθά θάηη ηφζν βαζχ ελλνηνινγηθά, γηα ηνπο Λαηίλνπο είλαη απιά έλα αθίλεην πξάγκα.
Μηα θαη αλαθέξακε ηα Λαηηληθά, αο θάλνπκε άιιε κηα ζχγθξηζε. Ο άνθπωπορ ζηα Διιεληθά
εηπκνινγείηαη ψο ην φλ πνπ θπηηάεη πξνο ηα πάλσ (άλσ + ζξψζθσ). Πφζν ζεκαληηθή θαη
ζπλαξπαζηηθή εηπκνινγία πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε αηειείσησλ θηινζνθηθψλ
ζπδεηήζεσλ. Αληίζεηα ζηα Λαηηληθά ν άλζξσπνο είλαη «Homo» πνπ εηπκνινγείηαη απφ ην ρψκα.
Σν φλ πνπ θπηηάεη ςειά ζηνλ νπξαλφ ινηπφλ γηα ηνπο Έιιελεο, ζθέην ρψκα γηα ηνπο Λαηίλνπο...
Τπάξρνπλ θαη άιια παξφκνηα παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ εδψ. Δίλαη
ινγηθφ ζην θάησ θάησ φηη κηα γιψζζα πνπ βαζίζηεθε ζηελ Διιεληθή αληηγξάθνληάο ηελ, εθ
ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα έρεη ηα ίδηα πςειά λνήκαηα.
Δίλαη πξνθαλήο ε ζρέζε πνπ έρεη ε γιψζζα κε ηελ ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο ιέεη θαη ν
George Orwell ζην αζάλαην έξγν ηνπ «1984», απιή γιψζζα ζεκαίλεη θαη απιή ζθέςε. Δθεί ην
θαζεζηψο πξνζπαζνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ γιψζζα γηα λα πεξηνξίζεη ηελ ζθέςε ησλ αλζξψπσλ,
θαηαξγψληαο ζπλερψο ιέμεηο. «Ζ γιψζζα θαη νη θαλφλεο απηήο αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε» έγξαθε
ν Μηράη Δκηλέζθνπ, εζληθφο πνηεηήο ησλ Ρνπκάλσλ. [16] Μηα πνιχπινθε γιψζζα απνηειεί
καξηπξία ελφο πξνεγκέλνπ πλεπκαηηθά πνιηηηζκνχ. Σν λα κηιάο ζσζηά ζεκαίλεη λα ζθέθηεζαη

ζσζηά, λα γελλάο δηαξθψο ιφγν θαη φρη λα παπαγαιίδεηο ιέμεηο θαη θξάζεηο.
Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν «δηθφο καο» Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο, πξψελ Τπνπξγφο, πξψελ Πξφεδξνο
Γεκνθξαηίαο θαη ζπγγξαθέαο, «Όζν πηφ πξνεγκέλνο είλαη ν πνιηηηζκφο ελφο έζλνπο, ηφζν πηφ
πινχζηεο ζε πξντζηνξία, θαη ζπλεπψο θαη ζε νπζία, είλαη νη ιέμεηο ηεο γιψζζαο... Με ηελ
γιψζζα κεηαδίδνκε ινγηθνχο ζπλεηξκνχο θαη δηεγείξνκε ζπλαηζζήκαηα... Κάζε ιαφο έρεη ηελ
γιψζζα πνπ ηνπ αμίδεη. ηελ γιψζζα, φπσο θαη ζηα ηξαγνχδηα ηνπ, ελαπνζεθεχεηαη ν
πνιηηηζκφο ηνπ... είλαη ν πηφ αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ ζπλείδεζεο θαη ηεο
ηζηνξηθήο ηνπ ζπλέρεηαο.»

Η ΜΟΤΙΚΟΣΗΣΑ
Ζ Διιεληθή θσλή θαηά ηελ αξραηφηεηα νλνκαδφηαλ «απδή». Ζ ιέμε απηή δελ είλαη ηπραία,
πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «άδσ» πνπ ζεκαίλεη ηξαγνπδψ. Όπσο γξάθεη θαη ν κεγάινο πνηεηήο θαη
αθαδεκατθφο Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο:
«Όηαλ θάπνηε θχγσ απφ ηνχην ην θψο
ζα ειηρζψ πξνο ηα πάλσ, φπσο έλα
πνηακάθη πνπ κνπξκνπξίδεη.
Κη αλ ηπρφλ θάπνπ αλάκεζα
ζηνπο γαιάδηνπο δηαδξφκνπο
ζπλαληήζσ αγγέινπο, ζα ηνπο
κηιήζσ Διιεληθά, επεηδή
δελ μέξνπλε γιψζζεο. Μηιάλε
Μεηαμχ ηνπο κε κνπζηθή.»
Ο γλσζηφο Γάιινο ζπγγξαθεχο Εαθ Λαθαξξηέξ επίζεο καο πεξηγξάθεη ηελ θάησζη εκπεηξία απφ
ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Διιάδα «Άθνπγα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα ζπδεηνχλ ζε κηα γιψζζα πνπ
ήηαλ γηα κέλα αξκνληθή αιιά θαη αθαηάιεπηα κνπζηθή. Απηφ ην ηαμίδη πξνο ηελ παηξίδα –
κεηέξα ησλ ελλνηψλ καο – κνπ απεθάιππηε έλαλ άγλσζην πξφγνλν, πνπ κηινχζε κηα γιψζζα
ηφζν καθξηλή ζην παξειζφλ, κα νηθεία θαη κφλν απφ ηνπο ήρνπο ηεο. Αηζζάλζεθα λα ηα έρσ
ρακέλα, φπσο αλ κνπ είραλ πεί έλα βξάδπ φηη ν αιεζηλφο κνπ παηέξαο ή ε αιεζηλή κνπ κάλα δελ
ήζαλ απηνί πνπ κε είραλ αλαζηήζεη.»
Ο δηάζεκνο Έιιελαο θαη δηεζλνχο θήκεο κνπζηθφο Ηάλεο Ξελάθεο είρε πνιιέο θνξέο ηνλίζεη φηη
ε κνπζηθφηεηα ηεο Διιεληθήο είλαη εθάκηιιε ηεο ζπκπαληηθήο. Αιιά θαη ν Γίββσλ κίιεζε γηα
κνπζηθφηαηε θαη γνληκφηαηε γιψζζα, πνπ δίλεη θνξκί ζηηο θηινζνθηθέο αθαηξέζεηο θαη ςπρή
ζηα αληηθείκελα ησλ αηζζήζεσλ. Αο κελ μερλάκε φηη νη Αξραίνη Έιιελεο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ
μερσξηζηά ζχκβνια γηα λφηεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ίδηα ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ.
«Οη ηφλνη ηεο Διιεληθήο γιψζζαο είλαη κνπζηθά ζεκεία πνπ καδί κε ηνπο θαλφλεο
πξνθπιάηηνπλ απφ ηελ παξαθσλία κηα γιψζζα θαη’ εμνρήλ κνπζηθή, φπσο θάλεη ε αληίζηημε
πνπ δηδάζθεηαη ζηα σδεία, ή νη δηέζεηο θαη πθέζεηο πνπ δηνξζψλνπλ ηηο θαθφερεο ζπγρνξδίεο»
φπσο ζεκεηψλεη ε θηιφινγνο θαη ζπγγξαθεχο Α. Σδηξνπνχινπ Δπζηαζίνπ.
Δίλαη γλσζηφ εμ’ άιινπ πσο φηαλ νη Ρσκαίνη πνιίηεο πξσηάθνπζαλ ζηελ Ρψκε Έιιελεο
ξήηνξεο, ζπλέξξεαλ λα απνζαπκάζνπλ, αθφκε θαη φζνη δελ γλψξηδαλ Διιεληθά, ηνπο αλζξψπνπο

πνπ «ειάινπλ ψο αεδφλεο». Γπζηπρψο θάπνπ ζηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο θπιήο, ε κνπζηθφηεηα
απηή (ηελ νπνία νη Ηηαινί θαηάθεξαλ θαη θξάηεζαλ) ράζεθε, πξνθαλψο ζηα καχξα ρξφληα ηεο
Σνπξθνθξαηίαο. Να ηνλίζνπκε εδψ φηη νη άλζξσπνη ηεο επαξρίαο ηνπ νπνίνπο ζπρλά
θνξντδεχνπκε γηα ηελ πξνθνξά ηνπο, είλαη πην θνληά ζηελ Αξραηνειιεληθή πξνθνξά απφ φηη
εκείο νη άλζξσπνη ηεο πφιεσο.
Ζ Διιεληθή γιψζζα επεβιήζε αβίαζηα (ζηνπο Λαηίλνπο) θαη ράξε ζηελ κνπζηθφηεηά ηεο. Όπσο
γξάθεη θαη ν Ρσκαίνο Οξάηηνο «Ζ Διιεληθή θπιή γελλήζεθε επλνεκέλε κε κία γιψζζα εχερε,
γεκάηε κνπζηθφηεηα». Καη δελ είλαη ηπραίν πνπ απνκλεκνλεχνπκε επθνιφηεξα έλα πνίεκα παξά
κηα ζειίδα πεδνγξαθήκαηνο. Καη φπσο αθξηβψο έιεγαλ θαη νη ίδηνη νη Ρσκαίνη, ε Διιεληθή
γιψζζα ζα παξακέλεη «ε εππξεπεζηάηε ησλ γισζζψλ θαη ε γιπθπηέξα εηο κνπζηθφηεηα».
Άιινο μέλνο θαζεγεηήο, ν ηέθελ Νηφηηο, δηαπηζηψλεη έθζακβνο φηη κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ
Οκήξνπ αλαδχεηαη κνπζηθή «Δίλαη ηφζν έληερλα ζπληεζεηκέλνη, ψζηε απνιακβάλνληαο ηελ
αλάγλσζε απνιακβάλεηο θαη ηελ κνπζηθή.». Καη ν Εάθ Μπνπζάξ, Καλαδφο θαζεγεηήο γξάθεη
φηη «Ζ απαγγειία ζέβεηαη ηα καθξά θαη ηα βξαρέα θσλήεληα, δειαδή ην θαινχπη ηνπ
εμακέηξνπ», θαη αλαιχεη «πσο ε ςηιή θαη ε δαζεία, ε πεξηζπσκέλε θαη ε νμεία, ε καθξφρξνλε
ιήγνπζα θαη ηα βξαρχρξνλα θσλήεληα... γίλνληαη λφηεο.».
ΑΤΣΟΦΩΣΗ ΓΛΩΑ
Όινη γλσξίδνπκε φηη νη Δπξσπατθέο γιψζζεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα Λαηηληθά. Απηφ πνπ ίζσο
κεξηθνί λα αγλννχλ είλαη φηη ηα ίδηα ηα Λαηηληθά έρνπλ βαζηζηεί πάλσ ζηα Διιεληθά. Απφ ην
ίδην ην αιθάβεην (νη Ρσκαίνη πήξαλ απηνχζην θαη απαξάιιαθην ην Υαιθηδηθφ αιθάβεην) κέρξη
θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιεμηινγίνπ.
Πξηλ ν Κηθέξσλ, ν δεκηνπξγφο νπζηαζηηθά ηεο Λαηηληθήο γιψζζαο, έξζεη ζηελ Διιάδα γηα λα
ζπνπδάζεη, νη Ρσκαίνη είραλ κεξηθέο εθαηνληάδεο κφλν ιέμεηο κε αγξνηηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη
ζηξαηησηηθφ πεξηερφκελν. Όηαλ επέζηξεςε ζηελ Ρψκε, πήξε καδί ηνπ θάπνηεο ρηιηάδεο
Διιεληθέο ιέμεηο δεισηηθέο πνιηηηζκνχ θαη έλα «θιεηδί» κε ην νπνίν πνιιαπιαζίαζε ηελ αμία
θαη ηελ ζεκαζία ηνπο. Σν «θιεηδί» απηφ ήηαλ νη πξνζέζεηο.
Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, λα αλαθέξνπκε φηη ην ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο ην έρεη ηνλίζεη θαη ν
δηάζεκνο Γάιινο γισζζνιφγνο Meillet «Σα Λαηηληθά σο ιφγηα γιψζζα, είλαη αλάηππν ησλ
Διιεληθψλ. Ο Κηθέξσλ κεηαθέξεη ζηελ Λαηηληθή, ηελ Διιεληθή ξεηνξηθή θαη θηινζνθία. Ο
Υξηζηηαληζκφο αθνινχζσο ζπλεηέιεζε θαη απηφο ζηελ επίδξαζε ησλ Διιεληθψλ επί ησλ
Λαηηληθψλ. Σν Λαηηληθφ ιεμηιφγην είλαη κεηάθξαζε ηνπ αληηζηνίρνπ Διιεληθνχ, θαη γηα απηφ ηα
Λαηηληθά δελ παξακέξηζαλ ηα Διιεληθά ζηελ Αλαηνιή. Γηφηη ε κίκεζε δελ είρε αξθεηφ γφεηξν
ψζηε λα αληηθαηαζηήζεη ην πξσηφηππν.».
Μφλν θαη κφλν φζνλ αθνξά ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ιέμεσλ είλαη Διιεληθέο, νη μέλεο γιψζζεο ζηελ θπξηνιεμία ζα θαηέξξεαλ ρσξίο ηελ Διιεληθή. Ζ
Διιεληθή είλαη ε κνλαδηθή γιψζζα ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά απηφθσηε ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ
θακία άιιε. Γχν εθ ηνπ πιήζνπο μέλσλ επηζηεκφλσλ πνπ ην έρνπλ δηαπηζηψζεη απηφ είλαη νη
Jean Bouffartigue θαη Anne-Marie Delrieu. ην βηβιίν ηνπο «Οη Διιεληθέο ξίδεο ζηελ Γαιιηθή
γιψζζα» δηαβάδνπκε «Ζ θαηαλφεζε ηεο δηθήο καο γιψζζεο, ε εθ λένπ αλαθάιπςε ηεο νπζίαο
ηεο – λα πνηά είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λα γλσξίδεη θαλείο ηηο Διιεληθέο ξίδεο. Οη Διιεληθέο

ξίδεο δίλνπλ ζηελ Γαιιηθή ην πην βαζχ ζηήξηγκά ηεο θαη ζπγρξφλσο ηεο παξέρνπλ ηελ πην
πςειή δπλαηφηεηα γηα αθαίξεζε. Μαθξηλή πεγή ηνπ πνιηηηζκνχ καο, ε Διιάδα βξίζθεηαη
δσληαλή κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ ιέκε. ρεκαηίδεη θάζε κέξα ηελ γιψζζα καο.»
Τπάξρνπλ αθφκα ζνβαξέο απφςεηο έγθξηησλ μέλσλ επηζηεκφλσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κέρξη
θαη ηα αλζθξηηηθά (αξραία Ηλδηθά) πξνέξρνληαη απφ ηα Διιεληθά. «Ο πξψηνο ν νπνίνο
παξεηήξεζε απηήλ ηελ νκνηφηεηα ησλ ξηδψλ είλαη ν Φ. Μπάγηεξ (1690-1738), θαζεγεηήο
γισζζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αγ. Πεηξνππφιεσο, θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπέξαζκα φηη ηα
ζαλζθξηηηθά πξνέξρνληαη απφ ηα Διιεληθά.» ζπκπέξαζκα ζην νπνίν είρε θαηαιήμεη ζηα ηέιε
ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλνο θαη ν Γεξκαλφο Βνξξ. Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ «Halcon –
Ηέξαμ» καο ιέεη «πγθξίλνληαο θαιά ηελ αλζθξηηηθή κε ηελ αξραία Διιεληθή, εχθνια
αληηιακβαλφκεζα φηη ε Διιεληθή φρη κφλν είλαη πην αξραία, αιιά θαη φηη επί πιένλ φινη νη
ζπληαθηηθνί θαη γξακκαηηθνί ηχπνη ηεο είλαη αλψηεξνη θαη κεγαιπηέξαο γισζζηθήο αμίαο. Ζ δε
ζχληαμηο θαζ’ υπόταξιν είναι καθαρά Ελληνική.».
Αο κελ μερλάκε φηη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πξνζπάζεζε κε ηελ εθζηξαηεία ηνπ, εθηφο φισλ ησλ
άιισλ, θαη λα «ζπλαγσληζηεί» ηνπο Έιιελεο πνπ είραλ εθζηξαηεχζεη ζηελ Αλαηνιή πξηλ απφ
απηφλ, ηνλ Ζξαθιή θαη ηνλ Γηφλπζν δειαδή. Σα «Γηνλπζηαθά» ηνπ Νφλλνπ, έπνο ην νπνίν
πεξηγξάθεη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Γηνλχζνπ ζηηο Ηλδίεο (αληίζηνηρν κε απηά ηνπ Οκήξνπ), ζψδεηαη
κέρξη ζήκεξα. Αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ
Ηλδία, δηαζψδνληαη απν ηνπ ηζηνξηθνχο ηεο επνρήο ζηνηρεία πνπ επαιεζεχνπλ ηελ παλάξραηα
παξνπζία ησλ Διιήλσλ ζηηο Ηλδίεο (Παξάξηεκα Δ).
Δπεηδή κπνξεί θάπνηνο λα ζθεθηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην Διιεληθφ αιθάβεην είλαη
Φνηληθηθήο πξνειεχζεσο, λα αλαθέξνπκε απιά φηη ηέηνηεο αληηεπηζηεκνληθέο ζεσξίεο είλαη πξν
πνιινχ μεπεξαζκέλεο θαζψο ε αμηνπηζηία ηνπο έρεη θινληζηεί ζνβαξά απφ δηάθνξα
αξραηνινγηθά επξήκαηα. Αποπίαρ άξιον είναι ηο γεγονόρ όηι η ύπαπξη ηων
εςπημάηων αςηών δεν αναθέπεηαι ποςθενά ζηα Δλληνικά (;) ζσολεία,
φπνπ πξνβάιιεηαη σο δεδνκέλε θαη αδηακθηζβήηεηε ε ζεσξία ηεο Φνηληθηθήο πξνειεχζεσο.
Έλα απφ ηα θαξθηά ζην θέξεηξν ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη θαη ην θεξακηθφ ζξαχζκα πνπ βξέζεθε
ζηελ λεζίδα «Γηνχξα» ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ απφ ηνλ Αξραηνιφγν Α. ακςψλ.
Υξνλνινγήζεθε ην 5.500-6.000 π.Υ. θαη θέξεη θαζαξά πάλσ ηνπ εγράξαθηα ηα γξάκκαηα Α, Γ
θαη Τ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη νη Φνίληθεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ ηζηνξία ην 1.300 π.Υ.
Καη απηφ ην εχξεκα δελ είλαη «κφλν» ηνπ. Σα γξάκκαηα Μ, Ν, Κ, Υ, Ξ, Π, Ο, θαη Δ δηαθξίλνπκε
ζε πξσηνθπθιαδηθά αγγεία ηεο Μήινπ ηα νπνία είλαη ηεο 3 π.Υ. ρηιηεηίαο. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη
ε ιίζηλε ζθξαγίδα ησλ Γηαλληηζψλ πνπ αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ αξραηνιφγν Π. Υξπζνζηφκνπ ε
νπνία ρξνλνινγείηαη ηελ 5 π.Υ. ρηιηεηία. Αθφκε ε επηγξαθή ηνπ Γηζπειηνχ πνπ αλεζχξζε απφ
ηνλ θαζεγεηή Γ. Υνπξκνπδηάδε ραξαθηεξίζηεθε σο ε πξψηε γξαθή ηνπ θφζκνπ, αθνχ
ρξνλνινγήζεθε απφ ηνλ «Γεκφθξηην» βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ «άλζξαθα 14» κε απφιπηε
αθξίβεηα ζην 5.250 π.Υ. Σέινο λα αλαθέξνπκε ηνλ δίζθν ηεο Φαηζηνχ ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη
(κε ηηο πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο) ζην 1.700 π.Υ. θαη θέξεη ζχκβνια ηα νπνία φκσο είλαη
ηππσκέλα κε θηλεηά ζηνηρεία (ζθξαγίδεο), θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην εχξεκα απηφ απνηειεί ην
αξραηφηεξν δείγκα ηππνγξαθίαο ηνπ θφζκνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πειφο
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο εηο ηνλ νπνίνλ αθνχ απεηππψζεζαλ νη ραξαθηήξεο ν δίζθνο εςήζε.

Σν 1989, ζην ππ αξηζ. 16 ηεχρνο ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηνδηθνχ «NESTOR», ην νπνίν εθδίδεη ην
παλεπηζηήκην ηεο Ηλδηάλαο, ν θαζεγεηήο Πσι Φψξ αλαθνηλψλεη φηη ζηελ Ηζάθε ηνπ 2.700 π.Υ.
κηινχζαλ θαη έγξαθαλ Διιεληθά. Με ηελ βνήζεηα ραξαγκέλεο εηθφλαο πινίνπ επάλσ ζην
φζηξαθν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ ήδε απνθξππηνγξαθεκέλε Γξακκηθή Γξαθή Β’ ν θαζεγεηήο
Φψξ θαηψξζσζε λα δηαβάζεη «Νχκθε κε έζσζε». Δδηάβαζε αθφκα, αλαγλσξίδνληαο αξηζκεηηθά
θαη ζπιιαβέο «Ηδνχ εγψ ν Αξεάδεο δίδσ εηο ηελ άλαζζα Θεά Ρέα 100 αίγεο, 10 πξφβαηα...». [6]
εκεησηένλ φηη αθφκα θαη ζήκεξα δηδάζθεηαη ζηα Διιεληθά ζρνιεία ε άπνςε φηη ηα ρξφληα ηνπ
Οκήξνπ δελ ππήξρε γξαθή θαη ζπλεπψο ηα δχν έπε (Ηιηάδα θαη Οδχζζεηα) κεηαθέξνληαλ απφ
γελεά ζε γελεά πξνθνξηθψο (θάηη ην νπνίν νχησο ή άιισο κφλν θαη κφλν βάζεη ηεο θνηλήο
ινγηθήο είλαη αδχλαηνλ).
Δηο ηελ Διιεληθήλ γιψζζα ηέινο παξαηεξνχληαη φια ηα γισζζνινγηθά θαηλφκελα, πρ.
αθνκνίσζε (είο θζφγγνο γίλεηαη φκνηνο κε άιινλ), ελαιιαγή (ρξεζηκνπνίεζε άιινπ θζφγγνπ
αλη’ άιινπ), ζπγρψλεπζε (ελνπνίεζε πνιιψλ θζφγγσλ), αλνκνίσζε (απνβνιή ηνπ ελφο εθ ησλ
δχν νκνίσλ θζφγγσλ ηεο ηδίαο ιέμεσο), αληαιιαγή (ακνηβαία αιιαγή θζφγγσλ) θιπ θιπ.
Οξηζκέλνη κάιηζηα ήρνη φπσο ην Γ ην Γ ην Θ ην Υ θαη ην Φ απνηεινχλ πνιχ κεηαγελέζηεξε θαη
απνθιεηζηηθά Διιεληθή επηλφεζε, αθνχ δελ ηνπο ζπλαληάκε ζε άιιε γιψζζα έζησ θαη αλ
πεξηέρνληαη ζηηο δαλεηζκέλεο Διιεληθέο ιέμεηο.

