MH δι;χυσ= της στ0 RπUτατο παρελθ0ν
σG ]λους τοZς λαοZς τ4ς MYδρογε9ου

MH

OOµηρικ) (OEλληνικ)) ΓλJσσα πο[ Eποτελε: τ)ν $σι, +π$νω
στ)ν Xπο7α +στηρ7χθησαν πλ6θος συγχρ5νων γλωσσJν, δ!ν
Zπ6ρξε Eρχ) µιqς +ποχ6ς στ)ν γλωσσικ) Dστορ7α, Eλλ( τ4 µ5νο Eκραιο µνηµε:ο µιqς µακρqς προγενεστρας περι5δου, κατ(
τ)ν Xπο7α συνετθη γι( ν( «eνοµατσIη» τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνωστικ!ς κατακτ=σεις το. µεγ$λου προκατακλυσµια7ου πολιτισµο. τ6ς
Xρυσ6ς Eποχ6ς. Aκ5µα κι iν δ!ν Zπ6ρχε καµµ7α sλλη Eναφορ$,
Eκ5µα κι iν δ!ν εWχε διασωθ6 καννα προκατακλυσµια:ο µνηµε:ο, θ(
Eρκο.σε καB µ5νον M OEλληνικ) ΓλJσσα hς Eπ5δειξι τ6ς Zπ$ρξεως στ4
παρελθ4ν µιqς +ποχ6ς µεγ$λου πολιτισµο.. Στ) (µ) συµατικ))
γλJσσα µας εWναι +µφυτευµνη Iλη M γνJσις, πο[ κατκτησε X sνθρωπος bως τ)ν παρο.σα στιγµ=. K$θε >λληνικ) λξις – Iρος φρει bνα
αρ[ φορτ7ο νο=σεως, φορτ7ο πο[ οD προγενστεροι «ξδευσαν», γι(
ν( κατακτ=σουν γνωστικ( τ) συγκεκριµνη ;ννοια καB ν( τ)ν «απτ7σουν» µ! τ4 συγκεκριµνο eνοµα – λξι. yO,τι δ!ν ;χει dνοµασθ6,
δ!ν Zπ$ρχει hς κατακτηµνη γνJσις κι I,τι ;χει dνοµασθ6, α]τ4
EκριJς εWναι M µ5νη γνJσις πο[ διαθτει σ=µερα M Eνθρωπ5τητα –
σ! Eντ7θεσι µ! τ( sλλα εwδη το. ζωϊκο. ασιλε7ου, πο[ δ!ν ;χουν καµµ7α γνJσι, +πειδ) EκριJς δ!ν ;χουν γλJσσα. OH «κατ/κτησις» λοιπ4ν
τ6ς OEλληνικ6ς Γλ3σσας εWναι τ4 πι4 γενναι5δωρο ε]εργτηµα, πο[
µπορε: ν( προσφερθS6 hς πολυτιµ3τατη πε:ρα το. παρελθ5ντος στ4ν
σηµεριν4 sνθρωπο. T4 θµα ;χει Eναλυθ6 εmς $θος σ! πλ6θος τευχJν
το. «∆αυλο.».

M9α τεχνολογικN προσ>γγιση στNν MEλληνικN ΓλQσσα
$θε γρ$µµα το. Eλφα=του ;χει bνα eνοµα καB µ7α θσιν· τ4 A π.χ. λγεται YAλφα καB εWναι πρJτο, τ4 B λγεται B6τα καB εWναι δεKτερο κ.τ.λ.
O τε τ( dν5µατα τJν γραµµ$των ο τε M θσις τους εmς τ4 Eλφ$ητο εWναι
τυχα:α. ∆ηλαδ) Zπ$ρχει λ5γος πο[ τ4 Λ λγεται Λ$µδα κι εZρ7σκεται εmς
τ)ν +νδκατη θσι, Iπως καB πο[ δ!ν λγεται π.χ. Λ6τα καB δ!ν εZρ7σκεται σ! κ$-

K
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ποια sλλη θσι. «;H γνAσις %δωσε µ σωστ τρπο τ) eνµατα στ) γρ/µµατα»
(«Kρατ1λος», 393 e).
K$θε λξις ;χει γρ$µµατα καB κ$θε γρ$µµα εWναι φορας πληροφορ7ας. Σ=µερα λγοµεν ∆EH καB τ4 κ$θε γρ$µµα κ$τι περιγρ$φει, κ$ποια πληροφορ7α µqς
µεταφρει (∆ = ∆ηµ5σια, E = Eπιχε7ρηση, H = Hλεκτρισµο.). Aλλ( καB τ4 κ$θε γρ$µµα Eπ4 µ5νο του εWναι φορας πληροφορ7ας (π.χ. τ4 ∆ µqς φρει πντε
πληροφορ7ες: ∆ - E - Λ - T - A). Mχρι τ3ρα ;χουν γ7νει πολλ!ς Zποθσεις, Eλλ(
καµµ7α δ!ν ;χει δ3σει τελε7ως Dκανοποιητικ!ς +ξηγ=σεις γι( τ4 ποις συγκεκριµνες πληροφορ7ες µqς µεταδ7δονται µ! κ$θε λξι, σKµφωνα µ! τ( γρ$µµατα πο[
τ)ν Eποτελο.ν. OO λ5γος εWναι πλ5ς: M! ττοια θµατα Eλφα=του καB γλ3σσης Eσχολο.νται συν=θως µ5νον φιλ5λογοι, DστορικοB καB γλωσσολ5γοι. OOπωσδ=ποτε M συνεισφορ$ τους εWναι Eναγκα7α, Eλλ( δ!ν εWναι Eρκετ=. Eπιπροσθτως, τ4 θµα προσεγγ7ζεται µ! τ4 σκεπτικ4 Iτι, Iπως X πολιτισµ4ς Zποτ7θεται
Iτι EκολοKθησε Eνοδικ) πορε7α, τ4 wδιο συνη καB µ! τ) γλJσσα. A]τ4 Iµως
δ!ν εWναι καθ5λου dρθ5ν.
T( πρJτα σταδιακ( =µατα εmς τ)ν +ξλιξιν τ6ς γλ3σσης ;γιναν στ4 Eπ3τατο
παρελθ5ν. yOπως Iλος X πολιτισµ4ς ;φτασε σ! bνα πολ[ Zψηλ4 +π7πεδο κατ(
τ)ν Xρυσ6 Eποχ=, τ4 wδιο συνη µ! τ)ν γλJσσα, καθLς +π7σης καB µ! τ)ν γραφ=. OH OEλληνικ) ΓλJσσα καB τ4 OEλλληνικ4 Aλφ$ητο εWναι Eπ5γονοι τ6ς τλειας προκατακλυσµια7ας γλ3σσης καB γραφ6ς τJν πεπολιτισµνων. M! τ)ν καταστροφ) το. πολιτισµο. Eναµεν5µενη Rταν κι M Eν$λογη καταστροφ) τ6ς γλ3σσης καB τ6ς γραφ6ς.
«GEγo %δωσα στο8ς νθρπους τ3ν γνAσι, το8ς ριθµο1ς, τ) γρ/µµατα· γo
το8ς %µαθα ν) µιλο:ν κα2 ν) γρ/φουν», λγει X AmσχKλος γι( τ4ν Προµηθα

E=κ να A: 7Aναπαρ.στασις σC H/Y πτσεως µετεωρ'του π/ τ!ς Γ!ς. 3H πτ0σις -νς
µετεωρ'του µC µ1γεθος fς το ε=κονιζοµ1νου, ε^ναι ρκετ< ν, καταστρ1ψTη Mχι µ νο
τν πολιτισµ λλ, κα/ Aλη τ< ζω< π/ τ!ς γ!ς.
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(«Προµηθε8ς ∆εσµτης» 419-506 περ7ληψις), δε7χνοντας τ)ν παν$ρχαια προκατακυσµια7α καταγωγ) τ6ς γλ3σσας καB το. Eλφα=του. «O. Tνθρωποι πο8
π$µειναν µετ) τ3ν θεοµηνα το: κατακλυσµο:, σαν γρ/µµατοι κα2 ζο:σαν στ)
Hουν/. ∆ν εSχαν 4δ$α γι) τ %νδοξο προγονικ παρελθν τους κα2 το8ς θαυµαστο8ς νµους τους. ESχαν πολλς στερKσεις στ3 ζωK τους κι φρντιζαν µνο γι)
τ3ν α τοσυντKρησ τους» (Πλ$των, «Kριτας», περ7ληψι 109 d, e – 110 a). «...GEπ2
πολλς γενες ο. Tνθρωποι πεHωναν Tνευ τ*ς γνσεως τ*ς γραφ*ς» («Tµαιος», 23 c). E]θ[ς +ξ Eρχ6ς Iµως γ7νονται προσπ$θειες διασ3σε3ς της δι( χαρ$ξε3ς της +πB Eκατργαστων λ7θων. Aς κ$νουµε µ7α σKντοµη περι=γησι το. πλαν=του, προκειµνου ν( +ξετ$σουµε τ( σχετικ( εZρ=µατα πο[ Zπ$ρχουν.

MH δι;χυση τ4ς ΓλUσσας
τQν ΘεQν στNν MYφ=λιο
α´ Πινακ'δες ΓκλοζCλ

E=κ να Ξ1.: Στ/ς πινακ'δες πο* ε\ρ1θησαν στ<ν περιοχ<
ΓκλοζCλ τ!ς Γαλλ'ας
κα/ χρονολογονται
πρ/ν π 7 O κα/ περισσ τερες χιλιετ'ες,
φα'νονται καθαρ,
πολλ, γρ.µµατα το
3Eλληνικο 7Aλφα&Iτου, Aπως τ, H,
M, X, Γ, K κ.τ.λ.

Σ! Eνασκαφ!ς πο[ sρχισαν τ4 1925 στ)ν
περιοχ) Γκλοζ!λ τ6ς Γαλλ7ας,
εZρθησαν >κατοντ$δες Eγ$λµατα καB
πινακ7δες µ! δι$φορες παραστ$σεις,
Eλλ( καB γραφ6ς µ! συνολικJς 111
σKµολα. T( εZρ=µατα α]τ(
EποδεικνKουν Iτι πρ4 περισσοτρων
Eπ4 >πτ( χιλιετιJν, δι5τι τ5τε
χρονολογο.νται, Zπ6ρξαν sνθρωποι Zψηλο. πολιτισµο. µ! γραφ) κατ(
χιλιετ7ες Eρχαιοτραν τJν γραφJν, Iπου ;χει ασ7σει τ( πορ7σµατ$ της M
συµατικ) Eρχαιολογ7α.
E=κ να Ξ2.: Mερικ, π τ,

&´ Πινακ'δες N'&εν

σχ1δια πο* \π.ρχουν στ/ς
πινακ'δες N'&εν. T, σχ1δια
αFτ, ε^ναι σ8µ&ολα πολ8πλοκα, τ, @πο9α πρ1πει ν,
ναφ1ρωνται σC \ψηλCς
πιστηµονικCς λIθειες.
Xρονολογονται τ 10.000
π.X.

Πρ5κειται περB 2.600 λιθ7νων
+γχαρ$κτων πινακ7δων µ! sγνωστη Dερογλυφικ) γραφ=. AνεκαλKφθησαν κατ( τ) δι$ρκεια EνασκαφJν το. καθηγητο. Γου7λιαµ N7εν Eπ4 τ4 1921 bως τ4
1923 στ)ν περιοχ) Aχουϊζ5κτλα
τ6ς κοιλ$δας το. Mεξικο.. Θεωρο.νται 12.000 +τJν. ΠιθανJς πρ5κειται γι( µ7α
γλJσσα συµολικ=, Dερατικ=, Dερογλυφικ=, περιγραφικJς +πιστηµονικ=, πο[
χαρ$χθηκε στBς πινακ7δες σ! µ7α προσπ$θεια διασ3σεως τ6ς Zψηλ6ς προκατακλυσµια7ας σκψεως.

γ´ 3H 7Eπιγραφ< το Γκρα'η& Kρ<κ
Στ4 Xµ3νυµο λ5φο τ6ς ∆υτικ6ς Bιρτζ7νια τJν HΠA, εZρθη M πτρα τ6ς εmκ5νας Ξ3, στ)ν Xπο7α φα7νονται χαραγµνα πολλ( γρ$µµατα το. OEλληνικο. Aλφα=του. OH πινακ7δα α]τ) δ!ν εWναι M µ5νη, Eλλ( Eντιθτως Xλ5κληρη M B5ρειος
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E=κ να Ξ 3.: Στ<ν πιγραφ< πο* ε\ρ1θη στ Γκρα'η& Kρ<κ
τ!ς ∆υτικ!ς Bιρτζ'νια τ0ν HΠA, φα'νονται καθαρ, τ,
γρ.µµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ.

E=κ να Ξ3α: Π1τρινη πιγραφ<
-λληνικ!ς παν.ρχαιας γραφ!ς πο*
ε\ρ1θη σC γρ κτηµα στ K1νσιγκτον τ!ς Mιννεσ τας (HΠA) τ
1898 (Mουσε9ο Mιννεσ τας, HΠA).

Aµερικ) ρ7θει πινακ7δων ττοιας γραφ6ς
(π.χ. Mοριστ$ουν καB Mπ(τ Kρ)κ το. Tενεσ6.
Πολλ!ς Xµοι5τητες +π7σης µ! τ)ν γραφ) το.
Γκρα7η Kρ)κ φρουν τ( σKµολα πο[ Eνευρ7σκονται σ! προδυναστικ( αmγυπτιακ(
Eγγε:α στ)ν YAυδο, καθLς καB στ( προϊστορικ( σKµολα «χ/λριστνινγκαρ» τJν λαJν
τ6ς Bορε7ου E]ρ3πης, πο[ θεωρο.νται πρ5γονοι το. ουνικο. Eλφα=του. (Στ)ν εmκ5να
Ξ 3α φα7νεται µ7α sλλη παρ5µοια +πιγραφ)
πο[ ρθηκε στ) Mιννεσ5τα).
E=κ να Ξ 4: K σµηµα τ0ν DIνκας πο*
ε^ναι στολισµ1νο µC -λληνικ, γρ.µµατα
(διακρ'νονται τ, X, Σ. Y κ.λπ.).

µατα το. >λληνικο. Eλφα=του.

δ´ K σµηµα τ0ν DIνκας
Στ4 κ5σµηµα γι( τ4ν λαιµ4 τJν YIνκας τ6ς
εmκ5νας Ξ4 φα7νονται καθαρ( πολλ( γρ$µ-

ε´ T, Πετρογλυφικ, Πουσ.ρο
Στ)ν εmκ5να Ξ5 φα7νεται µρος Eπ4
τ( περ7εργα πετρογλυφικ( σKµολα
Πουσ$ρο, πο[ Eναφρονται hς πρ4 YIνκας κι εZρ7σκονται στ4ν Eποµονωµνο Περουιαν4 Aµαζ5νιο. Πολλ!ς
+πιγραφ!ς Eνευρ7σκονται +π7σης σ!
Iλη τ)ν περιοχ) τ6ς Aµαζον7ας E=κ να Ξ 5.: M1ρος π τ, περ'εργα πετρογλυφικ,
(γραφ) Aκακ5ρ), στBς ζο.γκλες τ6ς σ8µ&ολα Πουσ.ρο, πο* ε\ρ'σκονται στν ποµοBενεζουλας, στ)ν Kολοµ7α καθLς
νωµ1νο Περου&ιαν 7Aµαζ νιο.
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καB στ)ν Bραζιλ7α, Iπου συναντqται M περ7φηµος γραφ) Παρ$ϊµπα.

E=κ να Ξ6: 3H α=νιγµατικ< γραφ< P γκο - P γκο τ!ς NIσου το Π.σχα.

ς´ 3H γραφ< P γκο - P γκο τ!ς NIσου το Π.σχα
Eκτ4ς Eπ4 τBς πολλ!ς µυστηρι3δεις κατασκευ!ς πο[ Zπ$ρχουν στ) ν6σο το.
Π$σχα, πολλ!ς Eπορ7ες ;χει προκαλσει κι M συγκεκριµνη γραφ) τ6ς εmκ5νας
Ξ6 µ! το[ς αmνιγµατικο[ς χαρακτ6ρες, EρκετοB +κ τJν Xπο7ων εWναι Eνθρωποµορφικο7. Tτοια γραφ) ;χει εZρεθ6 χαραγµνη σ! ρ$χους καB στBς +λ$χιστες
πλ$κες πο[ ;χουν διασωθ6 Eπ4 τ)ν καταστρεπτικ) µαν7α τJν Dεραποστ5λων.
OH λξις «Pγκο» στ)ν γλJσσα τJν mθαγενJν σηµα7νει λ5γος, Xµιλ7α, συνενν5ησις. Πρ5κειται γι( τ)ν παν$ρχαια >λληνικ) λξι «λγος», σKµφωνα µ! τ)ν ;ρευνα το. Πανεπιστηµ7ου τ6ς Xαϊδελργης («∆αυλς», τεKχη 169 καB 170). M! τ)ν
ε]καιρ7α σηµει3νεται, Iτι πολλ( Eπ4 τ( νησι( το. Emρηνικο. διατηρο.ν Eκ5µη
τ( >λληνικ( dν5µατ$ τους (Πολυνησ7α, Iνδονησ7α κ.τ.λ.), τ( Xπο:α δ!ν το[ς +δ5θηκαν Eπ4 το[ς δυτικο[ς θαλασσοπ5ρους πο[ τ( «νεκ/λυψαν», Eλλ( τ( εWχαν
Eπ4 πρBν «νεξKγητα». yEνας Eκ5µη λ5γος πο[ προξενε: (δικαιολογηµνη) Eµηχαν7α στ) συµατικ) Eρχαιολογ7α, εWναι τ4 Iτι M συγκεκριµνη γραφ) P5γκο P5γκο τ6ς N=σου το. Π$σχα, Xµοι$ζει µ! τ)ν Eρχα7α γραφ) τ6ς κοιλ$δος το.
Iνδο. (εmκ5να Ξ 6α).

E=κ να Ξ6α: ∆ε'γµατα ρχα'ας γραφ!ς τ!ς νIσου το Π.σχα (π.νω) κα/ τ!ς κοιλ.δος το 7Iνδο
(κ.τω) σC σ8γκρισι. OB δ8ο αFτCς γραφ1ς (ε=κ. Ξ6 κα/ Ξ6α), µφ τερες «µετ.φραστες», νεκαλ8φθησαν σC δ8ο κ διαµ1τρου ντ'θετα σηµε9α τ!ς πιφ.νειας τ!ς Γ!ς.

ζ´ 3H γραφ<
Xαρ.ππα
Πρ5κειται γι( παν$ρχαια γραφ) 5.500
+τJν Eπ4 τ)ν B5ρειο
Iνδ7α. Aποδ7δεται
σ! sγνωστη γλJσσα
(;) µ! >λληνικ( Iµως
σKµολα.

E=κ να Ξ7: ∆ε9γµα γραφ!ς Xαρ.ππα π τ<ν
B ρειο 7Iνδ'α,
5.500 τ0ν.
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η´ 3H γραφ< τ0ν M.για
Στ)ν εmκ5να Ξ8 φα7νεται M Eναµφισ=τητη Xµοι5τητα
τ6ς γραφ6ς τJν M$για, οD Xπο:οι Rσαν λα4ς τ6ς Kεντρικ6ς Aµερικ6ς, καB τ6ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A. Πολλ!ς
πτρινες +πιγραφ!ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A καB B ;χουν
εZρεθ6 σ! Xλ5κληρη τ)ν Eµερικανικ) pπειρο («∆αυλς»,
τ. 172).

θ´ T DOστρακο τ0ν Γιο8ρων

E=κ να Ξ8: Π'νακας µC
τ<ν γραφ< (ριστερ,)
τ0ν M.για κα/ (δεξι,)
τ<ν Mινωϊκ< Γραµµικ<
A. 3H σ8γκρισις δCν
φIνει µφι&ολ'ες περ/
τ!ς σχ1σεως τ0ν δ8ο
γραφ0ν.

T4 σηµαντικ3τερο Eπ4 τ( εZρ=µατα τJν EνασκαφJν
στ4 σπ=λαιο το. KKκλωπα στ( Γιο.ρα τ6ς OAλον=σου
εWναι τ4 κεραµικ4
eστρακο Eπ4 Eγγε:ο
το. 5000 π.X., πο[
φα7νεται στ)ν εmκ5να
Ξ9. ΣKµφωνα µ! τ4ν
Eρχαιολ5γο πο[ διεξ$γει τ)ν Eνασκαφ)
κ. Aδ. Σ$µψων, πρ5κειται γι( «σ1µHολα
γραφ*ς» καB γι( «συνειδητ) +νργεια το.
κεραµα» («∆αυλς»,
τ. 185). E κολα διακρ7νονται χαραγµνα
τ( γρ$µµατα A, Y καB
∆. Kι Iµως M συµα- E=κ να Ξ9: T κεραµικ Mστρακο π
τικ) Eρχαιολογ7α δι- τ, Γιο8ρα το 5000 π.X. µC χαραγµ1να
τ, γρ.µµατα A, Y κα/ ∆.
δ$σκει, Iτι τ4 Eλφ$ητο εmσ=χθη στ)ν
OEλλ$δα περισσ5τερα Eπ4 4.000 ;τη µετ$!

ι´ T, 7Aγγε9α τ!ς MIλου
Στ) ν6σο M6λο εZρθη πρ5σφατα
bνα τερ$στιο σKνολο Eγγε7ων Eπ4 τ$φο τ6ς πρωτοκυκλαδικ6ς περι5δου
E=κ να Ξ10: Σ8µ&ολα - γρ.µµατα π Πρωτοκυκλαδικ, γγε9α τ!ς MIλου (µ1σα 3ης χιλιετ'ας π.X.). ∆ιακρ'νονται τ X κα/ τ N, πανοµοι τυπα γραµµ1να Aπως τ, γρ.µµατα το
σ8γχρονου 3Eλληνικο 7Aλφα&Iτου.
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(µσα 3ης χιλιετ7ας π.X.) µ! πολλ( γρ$µµατα το. >λληνικο. Eλφα=του (M, N,
K, Ξ, Π, O, E, X καB N).

ια´ 3H Λ'θινη Σφραγ'δα - 7Eπιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν
Πρ5κειται γι( µ7α λ7θινη σφραγ7δα - +πιγραφ) µ! +γχ$ρακτα σKµολα Mλικ7ας >πτ( χιλι$δων +τJν, πο[ ρθηκε στ( Γιαννιτσ( (εmκ5να Ξ 11).

E=κ να Ξ11: 3H λ'θινη σφραγ'δα - πιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν διαστ.σων 2,5X5,5 -κ. T,
γχ.ρακτα στοιχε9α της ε^ναι qργανωµ1να σC τρε9ς σειρCς κατ, µ!κος το κοιλµατος.
OB δ8ο rπCς στ/ς sκρες το ντικειµ1νου δηλνουν τ<ν ?παρξη µιdς ντ'στοιχης γχ.ρακτης πιφ.νειας στ<ν π1ναντι κοιλ τητα. T σφρ.γισµα tταν φορ1ας -νς µην8µατος διαρκος νοηµατικ!ς ξ'ας µC πολλο*ς ποδ1κτες, φο : πιγραφ< - σφραγ'δα ποσκοποσε στ<ν παραγωγ< πολλ0ν ντιγρ.φων. 3H χρονολ γηση το ε\ρIµατος στ<ν
ρχ< τ!ς 5ης π.X. χιλιετ'ας τ καθιστd fς τ ρχαι τερο.

ι&´ Kινεζικο/ Xαρακτ!ρες
OYπ$ρχουν Eναρ7θµητα εZρ=µατα (Eρχαιολογικ$, Eνθρωπολογικ( κ.τ.λ.) πο[ EποδεικνKουν Iτι οD πρJτοι κ$τοικοι τ6ς Aσ7ας
εWχαν διεισδKσει +κε:, προερχ5µενοι Eπ4 τ)ν
περιοχ) το. Amγα7ου στ4 Eπ3τατο Dστορικ4
παρελθ5ν, Iταν M pπειρος Eπελευθερ3θηκε
Eπ4 το[ς παγετJνες καB τ( bλη. Γι( τ)ν διε7σδυσι α]τ=, πο[ τοποθετε:ται στ4 25.000
π.X., µπορε:τε ν( δια$σετε στ4 τε.χος 170
το. «∆αυλο:». Στ)ν εmκ5να Ξ12 φα7νονται οD
κινεζικοB χαρακτ6ρες γραφ6ς, τJν Xπο7ων M
Xµοι5της µ! τ( γρ$µµατα το. OEλληνικο.
Aλφα=του εWναι κ$τι παραπ$νω Eπ4 προφαν=ς.
OH συµατικ) Eρχαιολογ7α διδ$σκει Iτι M
γραφ) «ε4σKχθη» στ)ν OEλλ$δα τ4ν 8ο αmJνα
π.X.! Eκτ4ς Eπ4 α]τ( πο[ γρ$φουν οD
Eρχα:οι µας συγγραφε:ς, δ!ν ;χει λ$ει Eκ5µη Zπ’ eψιν της τBς νες EνακαλKψεις, πο[ Iλο

Kινεζικο/ χαρακτ!ρες γραφ!ς (Π'νακας π τ λεξικ Ξ/ Mπ.ι, πο* κδ θηκε στ Πεκ9νο τ 1977). uOλα σχεδν
τ, γρ.µµατα το 3Eλληνικο 7Aλφα&Iτου \π.ρχουν µεταξ* τ0ν χαρακτIρων
αFτ0ν εvτε πανοµοι τυπα εvτε σC παραλλαγ1ς.

16260

∆ΑΥΛΟΣ/251, Nοµριος 2002

καB πληθα7νουν κι ;χουν καταρρ7ψει Iλες τBς θεωρ7ες. YEτσι λοιπ5ν, iν +ξετ$σουµε Iλες τBς παραµτρους, θ( καταλ=ξουµε στ4 συµπρασµα Iτι τ4 Eλφ$ητο
;χει τBς ρ7ζες του στ)ν Xρυσ6 Eποχ=, Xπ5τε παρ$λληλα µ! τ4 κοιν4 Eλφ$ητο,
πρπει ν( Zπ6ρχε κι bνα mδεογρ$µµατο γι( +πιστηµονικ) - Dερατικ) χρ6σι.
Σ! σχετικ( πρ5σφατα χρ5νια παρουσι$ζονται hς +φευρτες το. Eλφα=του
δι$φοροι yEλληνες (π.χ. K$δµος, Παλαµ=δης κ.τ.λ.). A]τοB δ!ν +φη.ραν τ7ποτε·
πλJς παρλααν Eπ4 τ( Mουσε:α τ4 παν$ρχαιο προκατακλυσµια:ο OEλληνικ4
Aλφ$ητο καB τ4 παρδωσαν σ! κοιν) χρ6σι. EmδικJς X Λ:νος, bνας θεωροKµενος hς ασικ4ς +φευρτης πολλJν +κ τJν γραµµ$των τ6ς Eλφα=του, εWναι υD4ς
το. OEρµο. καB τ6ς µοKσας O]ραν7ας. ΣKµφωνα µ! τ4ν ∆ι5δωρο Σικελι3τη (Bιλ. Γ παρ. 67) X Λ:νος «πρAτος %γραψε σ παν/ρχαια ποχ3 περ2 τ*ς καταγωγ*ς
κα2 τ*ς ζω*ς το: ∆ιον1σου, >πως κα2 Tλλες µυθολογες, µεταχειρισθε2ς Tγνωστον
κµα παναρχααν γραφKν».

MH ΠαγκAσµια MEλληνικN MOµογλωσσ9α
D µετακατακλυσµια:οι sνθρωποι δ!ν +δηµιοKργησαν να γλJσσα. Eχρησιµοπο7ησαν α]τ) πο[ pδη Zπ6ρχε καB διεσ3θη (I,τι διεσ3θη) καB κατ3ρθωσαν ν( τ)ν τελειοποι=σουν αθµια7ως, τελειοπο7ησις πο[ hλοκληρ3θηκε στ)ν OEλλ$δα τ)ν κλασσικ)ν +ποχ=. OYπ4 α]τ4 τ4 πρ:σµα πρπει ν( +ξετασθS6 κι M παρατηροKµενη Xµογλωσσ7α, πο[ sλλοι τ)ν dνοµ$ζουν mαπετικ=, sλλοι
mνδοευρωπαϊκ=, sλλοι mνδογερµανικ) κ.τ.λ. OD τελευτα:ες ;ρευνες πο[ ;χουν δε: τ4
φJς τ6ς δηµοσι5τητος τ( τελευτα:α χρ5νια, κυρ7ως µσα Eπ4 τBς σελ7δες το. «∆αυλο:», δε7χνουν Iτι παν$ρχαιοι λεκτικοB τKποι Zπ$ρχουν στBς γλJσσες Iλου το.
κ5σµου, το. Emρηνικο., τ6ς Aµερικ6ς κ.τ.λ.· Xπ5τε X dρθ4ς Iρος πο[ θ( πρπει ν(
χρησιµοποιο.µε πλον εWναι: Παγκ5σµιος OEλληνικ) OOµογλωσσ7α!

O

1. KαταλIξεις οFσιαστικ0ν κα/ πιθ1των
OD πι4 χαρακτηριστικ!ς καταλ=ξεις dνοµ$των πο[ ;χουν διατηρηθ6 στ( Πολυνησιακ( εWναι: -ε7α, -7α, -ιοι, -ιος, -5ς, -χ5ς καB µα καθLς καB οD πληθυντικοB
-α, -εα καB -οι.

ΠAPA∆EIΓMATA
Kατ;ληξη

MEλληνικN λ>ξη

ΠολυνησιακN λ>ξη

-ε5α
-5α
-ιον
-ιος
-:ς
-χος
-5σκη
α (πληθ.)
-εα (πληθ.)
οι (πληθ.)

πρεσ7ε5α
µαν5α
φυκ5ον
πολις
;χυρς
µοιχς
µοχλς + 5σκη
Aργα
τεCχεα
µ γοι

πα7α
µαν5α
πουκ5ο
πολι
;χερ
µοχα
µοχ:κι
Bνγκα
ταοCχαα
µακ:οι
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2. DAρθρα
OD πολυνησιακ!ς γλJσσες ;χουν διατηρ=σει Eκ5µα καB τ( >λληνικ( sρθρα M
(χ), X (X), τ4 (τ5), αD (χ), οD, τ( (τ$ου). Mεγ$λο +νδιαφρον παρουσι$ζει +π7σης M +πι7ωση το. Xµηρικο. καB οιωτικο. τοB/ταB (+κε:), πο[ µετετρ$πη σ! τ5ου (= α]τ4) στ) δι$λεκτο τ6ς N=σου το. Π$σχα.
3. PIµατα
OD ρηµατικ!ς καταλ=ξεις -αω καB -ω µετατρπονται σ! -$ου. T4 -ζω µετατρπεται σ! -τα, -τε, -τι, -το καB -του. OH κατ$ληξη Eπαρεµφ$του -ειν µετατρπεται
σ! -αϊ. OH κατ$ληξη -σω µετατρπεται σ! χου. OH κατ$ληξη το. γ´ προσ3που πληθυντικο. (-οι) µετατρπεται σ! -τι, M κατ$ληξη -µαι σ! -µ$ι καB τ4 πρ5σφυµα -σκ
σ! -κ. Tλος M ρηµατικ) συλλαικ) α ξηση (+) διατηρε:ται στ4ν E5ριστο τJν πολυνησιακJν ρηµ$των.
4. ∆ιατIρησις τ!ς ρχικ!ς -λληνικ!ς Wννοιας
OH Eρχικ) >λληνικ) ;ννοια τJν λξεων διατηρε:ται σ! ποσοστ4 31,2% στ)ν
N6σο το. Π$σχα, 16% στ) γλJσσα τJν Mαορ7, 12,7% στ) Xα$η, 8,9% στ4
Aρχιπλαγος Tουαµ5του, 7,4% στBς Mαρκησ7ες N=σους Mανγκαρα, 5,3%
στ)ν Pαροτ5νγκα, 4,9% στ)ν Tαϊτ=, 1,4% στBς Σαµ5ες καB στBς ν=σους T$νγκα.
Π7νακας συγκρ7σεως τ6ς γραµµατικ6ς τ6ς OEλληνικ6ς µ! τ)ν γραµµατικ) τJν
πολυνησιακJν γλωσσJν ;χει X καθηγητ)ς N4ρς Γι5ζεφσον το. Dστορικο. Πανεπιστηµ7ου τ6ς Xαϊδελργης. Περ7ληψη τ6ς σχετικ6ς µελτης, µ! τ7τλο: Greek
Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπορε:τε
ν( ρ6τε στ4ν «∆αυλ4» (τεKχη 169 καB 170).
A]τ) M Xµογλωσσ7α δ!ν δηµιουργ=θηκε Iµως πρ5σφατα Eλλ’ ;χει τBς ρ7ζες της
στ4 Eπ3τατο προκατακλυσµια:ο παρελθ5ν. YIχνη >λληνικ6ς παρουσ7ας ;χουν
Eνευρεθ6 κι Iσο προχωρε: M ;ρευνα Eνευρ7σκονται συνεχJς περισ5τερα σ! Iλον
σχεδ4ν τ4ν πλαν=τη. A]τ( τ( wχνη Iµως προρχονται Eπ4 πρ5σφατες σχετικJς
+ποχ!ς (π.χ. Mινωϊκ) Kρ=τη). Γι( ν( Zπ$ρχουν Iµως Xµοι5τητες µεταξ[ τ6ς
OEλληνικ6ς Γλ3σσης καB τ6ς γλ3σσης τ6ς Xα$ης γι( παρ$δειγµα, πρπει ν(
Zπ$ρχει σαφ)ς καB µακρα7ωνη πολιτιστικ) +π7δρασις· δ!ν εWναι δυνατ4ν ν( ;χSη
συµS6 µ! «ZEλληνες GOδυσσεEς».

Σχ>σεις cλληνικ4ς καJ Rγγλικ4ς γραφ4ς

bA

ς δο.µε bνα παρ$δειγµα, συγκρ7νοντας τ)ν OEλληνικ) µ! τ)ν Aγγλικ=,
πο[ θεωρε:ται λατινογεν=ς. ΣKµφωνα µ! τ)ν συµατικ) Dστορ7α πολλ!ς
λξεις +πρασαν Eπ4 το[ς yEλληνες στο[ς Λατ7νους κι Eπ4 +κε: στ)ν
Zπ5λοιπη E]ρ3πη, σ! σχετικ( πρ5σφατες +ποχς. A]τ4 εWναι +ν µρει
σωστ5, Eλλ( δ!ν εWναι EπολKτως Eκρις. Στ)ν Aγγλικ) M συντριπτικ) πλειοψηφ7α τJν λξεων εWναι εwτε καθαρJς >λληνικ!ς (π.χ. democracy, mathematics
κ.τ.λ.) εwτε µ! >λληνικ) 7ζα (π.χ. west = δKσις) +κ το. Fσπερος – Iπου F τ4 δ7γαµµα πο[ +προφρετο περ7που Iπως τ4 6τα καB Eπελ=θη Eπ4 τ4 Eττικ5, Eλλ(
παρµεινε στ4 χαλκιδικ4 (λατινικ4) Eλφ$ητο. Στ)ν Aγγλικ) λοιπ5ν Zπ$ρχουν
οD λξεις hypo (Zπ4) π.χ. hypothesis καB hyper (Zπ!ρ) hyperbolic. T4 h Zπ6ρχε καB
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στ)ν Eρχα7α OEλλ$δα κι +προφρετο hς δασ[ πνε.µα, Iπως EκριJς οD λξεις
history, Helen κ.τ.λ. Στ)ν να OEλληνικ) τ4 h Eπερρ7φθη καB στ) θσι του +τοποθετ=θη M δασε:α, M Xπο7α προσφ$τως Eπερρ7φθη – χωρBς λ5γο – κι α]τ=. OD
YAγγλοι λοιπ4ν κ$ποια σχετικ( πρ5σφατη χρονικ) στιγµ) +π6ραν α]τ!ς τBς λξεις Eπ4 τ)ν OEλληνικ=.
Στ)ν Aγγλικ) Zπ$ρχουν Iµως καB οD λξεις sub (Zπ4 κι α]τ4) π.χ. substitute
(ZποκαθιστJ) καB super (Zπ!ρ κι α]τ5). A]τοB εWναι παλαι5τεροι τKποι τJν mδ7ων
λξεων κι α]τ4 δι5τι σ! παν$ρχαιες +ποχ!ς τ4 δασ[ πνε.µα h +προφρετο κι +γρ$φετο hς σ. OH διαδροµ) δηλαδ) τJν λξεων εWχε hς >ξ6ς: συπ4 (sub) > hypo > Zπ4
καB συπ!ρ (super) > hyper > Zπρ. Παρατηρο.µε δηλαδ) Iτι Zπ$ρχουν στ)
Aγγλικ) καB οD παν$ρχαιοι τKποι sub καB super, καθLς καB οD σχετικJς νε3τεροι hypo καB hyper. OEποµνως τ4 >π5µενον Eντικε7µενο µελτης τJν φιλολ5γων
καB τJν γλωσσολ5γων δ!ν θ( πρπSη ν( εWναι οD +πιρρο!ς τ6ς OEλληνικ6ς στBς
sλλες γλJσσες, Eλλ( X χρ5νος πο[ ;γινε α]τ) M +πιρρο=. OD Eρχαι5τεροι τKποι
πρπει ν( προρχωνται Eπ4 τ4 κοιν4 Zπ5στρωµα τ6ς προκατακλυσµια7ας παγκοσµ7ου Xµογλωσσ7ας.
OH λξις XAOΣ, πο[ Eναφρεται καB στ4ν yOµηρο καB στ4ν OHσ7οδο, Zπ6ρχε·
M λξις AHP τ4 wδιο. Λξεις µ! 3-4 γρ$µµατα πο[ περιγρ$φουν EκριJς α]τ4 πο[
πρπει χωρBς συγχKσεις καB παρανο=σεις καB χρησιµοποιο.νται Eπ4 >κατοµµKρια Eνθρ3πους σ! Iλον τ4ν κ5σµο. Σκεφθ6τε τ)ν λξη AHP. Π5ση πληροφορ7α
εZρ7σκεται συµπυκνωµνη εmς α]τ)ν καB π5σο ε κολο εWναι ν( διαδοθS6 καB ν(
περιγρ$ψSη α]τ4 πο[ θλει χωρBς σKγχυσι. OYπ$ρχει λ5γος πο[ X AHP λγεται
AHP καB δ!ν λγεται κ$πως EλλιJς (OYΓK π.χ.).
OD δηµιουργοB τ6ς γλ3σσης µας +γν3ριζον τλεια τ)ν θεωρ7α διαδ5σεως τ6ς
πληροφορ7ας, πο[ µ5λις τ( τελευτα:α χρ5νια sρχισε ν( EναπτKσSη X σKγχρονος
sνθρωπος. OH OEλληνικ) ΓλJσσα εWναι bνα sφθαστο τεχνολογικ4 +π7τευγµα καB
hς ττοιο πρπει ν( +ξετασθS6. «;O καθορισµς το: eνµατος δν εSναι µελητ$α
Lπθεσις, οxτε %ργον σηµ/ντων νθρπων N τAν πρτων τυχντων» (Πλ$των,
«Kρατ1λος», 390 d). «Θ) π/ρουµα >σα στοιχεEα νοµζουµε >τι χρει/ζονται γι)
ν) κατασκευ/σουµε συλλαH$ς, eνµατα κα2 ρKµατα κα2 π >λα α τ) θ) δηµιουργKσουµε µεγ/λο κα2 κ$ραιο λγο ρητορικ*ς N ?ποιαδKποτε θ) εSναι B τ$χνη (το: λγου). GAλλ) καλ1τερα Mχι µεEς, γιατ2 παρασ1ρθηκα π τ3 συζKτησι. ZOλα α τ) τ) κατεσκε1ασαν, >πως εSναι κατασκευασµ$να, ο. παλαιο»· καB
στ) συνχεια συµπληρ3νει: «-νεκα τ*ς πολυκαιρας εSναι δ1νατον ν) τ) ρευνKσουµε». Γν3σεις παν$ρχαιες µεταφρονται κωδικοποιηµνες µσα στην OEλληνικ) ΓλJσσα!
M! α]τ4 τ4 σκεπτικ4 πρπει ν( +ξετασθο.ν καB τ( γρ$µµατα: τ4 eνοµ$ τους,
τ4 σχ6µα τους καB M θσις τους εmς τ4 Eλφ$ητο. Eπισηµα7νεται Iτι, iν καB µχρι πρBν Eπ4 λ7γα χρ5νια +πιστεKετο, Iτι τ( γρ$µµατα το. Eλφα=του +φευρθηκαν dλ7γους αmJνες πρ4 Xριστο., τελευτα:ες Eνασκαφ!ς ;χουν EποκαλKψει συγκλονιστικ( καB τελε7ως διαφορετικ( πρ$γµατα. Στ4 τε.χος 204 το. «∆αυλο:»
Zπ$ρχουν πληροφορ7ες γι( τ( γρ$µµατα M, N, K, X, Ξ, Π, O, E το. OEλληνικο.
Aλφα=του, πο[ εZρθησαν σ! Eγγε:α τ6ς M=λου τ6ς 3ης χιλιετ7ας π.X., +νkJ στ4
τε.χος 185, γι( τ( γρ$µµατα A, Y, ∆ πο[ εZρθησαν σ! κεραµικ4 στ)ν νησ7δα
Γιο.ρα τJν Bορε7ων Σπορ$δων τ6ς 6ης χιλιετ7ας π.X.! T5σο τ( γρ$µµατα, Iσο
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καB M γλJσσα εWναι κληρονοµι( τ6ς Xρυσ6ς Eποχ6ς!
OO πλαν=της ∆7ας +π6ρε τ4 eνοµα το. µεγαλKτερου Θεο., το. ∆ι5ς. A]τ4 δ!ν
εWναι τυχα:ο. OO συγκεκριµνος πλαν=της εWναι X µεγαλKτερος Eπ4 Iλους το[ς
sλλους και M µqζα του εWναι περισσ5τερη Eπ4 τ4 διπλ$σιον τ6ς συνολικ6ς µ$ζης Iλων τJν πλανητJν το. Mλιακο. συστ=µατος. OEποµνως Zπ$ρχει λ5γος πο[
X συγκεκριµνος πλαν=της νοµ$σθη ;τσι κι α]τοB πο[ τ4ν ν5µασαν +γν3ριζαν τ4 πλανητικ5 µας σKστηµα. «A το2 πο8 πρAτοι hρισαν τ) eνµατα δν ταν
κ/ποιοι τυχαEοι, λλ) µελετητς τAν ο ρανων σωµ/των κα2 ναλυτικο» (Πλ$των, «Kρατ1λος», 401 b).
Στ4 τε.χος 199 το. «∆αυλο:» Zπ$ρχει Eν$λυσις τ6ς dνοµασ7ας τJν mατρικJν
Iρων, Eπ4 τ)ν Xπο7α προκKπτει Iτι οD dνοµασ7ες τJν Eνθρ3πινων dργ$νων δ!ν
εWναι τυχα:ες Eλλ( κ$θε µ7α περιγρ$φει σαφJς τ)ν λειτουργ7α το. dργ$νου πο[
Eντ7στοιχα dνοµατ7ζει. OO Iρος νεφρ5ς, γι( παρ$δειγµα, παρ$γεται +κ το. ρ=µατος νεJ πο[ σηµα7νει Eνανε3νω καB τ4 ρ6µα φρω - J πο[ σηµα7νει εmσ$γω,
Eφ=νω κ$τι ν( εmσλθSη. A]τ4 EκριJς κ$νει καB X νεφρ5ς: Aνανε3νει τ4 αµα
(Eπ4 τ( +πιλα6 προϊ5ντα το. µεταολισµο.), καθLς τ4 αµα εmσρχεται +ντ5ς
του. T4 παρ, τ4 χηµικ4ν +ργαστ=ριον το. dργανισµο. πο[ +πιτελε: πολλαπλ!ς
λειτουργ7ες «+πιδιορθ3σεων» +ντ4ς α]το., νοµ$σθη Eπ4 τ4 ρ6µα π$οµαι,
πο[ σηµα7νει +πιδιορθ3νω, +πισκευ$ζω. Aν δεχθο.µε τ)ν γραµµικJς α ξουσα θεωρ7α τ6ς +ξελ7ξεως το. πολιτισµο., δ!ν +ξηγε:ται πJς οD sνθρωποι τ6ς ´
χιλιετ7ας π.X. eχι µ5νο +γν3ριζον τ( +σωτερικ( eργανα το. Eνθρωπ7νου σ3µατος, Eλλ( καB τ)ν λειτουργ7α +π’ EκριJς το. καθεν4ς Eπ4 α]τ$. «T Mνοµα
εSναι τ Mργανο πο8 µXς διδ/σκει κα2 καθορζει τ3ν ο σα τAν Mντων» («Kρατ1λος», 388 c).
OH Xµηρικ) γλJσσα Eποτελε: bνα Eκραιο µνηµε:ο τ6ς µακρqς προκατακλυσµια7ας περι5δου, κατ$ τ)ν Xπο7α M γλJσσα συνετθη γι( ν( dνοµ$σSη τ)ν Dστορ7α, τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνωστικ!ς κατακτ=σεις Iλης α]τ6ς τ6ς Xρυσ6ς γι(
τ)ν Eνθρωπ5τητα Eποχ6ς. T4 wδιο Eναφρει κι X Πλ$των: «K/ποια δ1ναµις
ντερη π τ3ν νθρπινη %θεσε τ) πρAτα eνµατα στ) πρ/γµατα, µ ποτ$λεσµα α τ) ν) εSναι κατ’ ν/γκην σωστ/» («Kρατ1λος» 428 c)!

6Aστοχες προσπ;θειες <Aποδε9ξεως τ4ς Mαθηµατικ4ς ∆οµ4ς

<E

δJ καB µερικ!ς δεκαετ7ες πολλοB yEλληνες καB ξνοι +ρευνητς, στ)ν προσπ$θει$ τους ν( δε7ξουν τ)ν µαθηµατικ) δοµ) τ6ς γλ3σσας µας, ;χουν
Eρχ7σει ν( Zποστηρ7ζουν τ)ν λεξαριθµικ) λεγοµνη θεωρ7α, σKµφωνα µ!
τ)ν Xπο7α M ταKτισις φθ5γγου καB Eριθµο. σ! κ$θε γρ$µµα το. OEλληνικο. Aλφα=του Zποδηλ3νει, Iτι τ4 sθροισµα τJν γραµµ$των µιqς λξεως
+κφρ$ζει κι bνα Eριθµητικ4ν σKνολο. YEτσι πολλ!ς συν3νυµες λξεις ;χουν τ4 wδιο
sθροισµα - λεξ$ριθµο. Π.χ. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = 9 + 5 + 70 + 200 = 284,
A+Γ+I+O+Σ=1+3+10+70+200=284. OH θεωρ7α α]τ) πο[ εWχε Eνθ7σει καB στ4ν
Mεσα7ωνα κι Eφορο.σε καB στ)ν OEραϊκ) ΓλJσσα κι ;κανε µεγ$λες προσπ$θειες
Eνακ$λυψης δ6θεν «κρυµµνων νοηµ$των» τ6ς «Παλαιqς ∆ιαθ=κης» ;χει τBς
ρ7ζες της σ! πολ[ παλι( χρ5νια.
Λγοντας Iµως µαθηµατικ) δοµ) τ6ς γλ3σσας, EσφαλJς καB δ!ν +ννοο.µε τ)ν
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λεξαριθµικ) θεωρ7α. Στ)ν OEλλ$δα
Eρκετο[ς αmJνες π.X. Zπ6ρχαν σ! mσχ[
δεκ$δες Eλφ$ητα, Eν5µοια µεταξK
τους ποσοτικ( καB ποιοτικ$. EWναι
γνωστ4 +π7σης, Iτι M Eρχα7α OEλληνικ) εWχε πολλ!ς διαλκτους κι Iτι M
κ$θε δι$λεκτος sλλαζε µορφ) κατ(
χρονικ) περ7οδο. OD Zποστηρικτ!ς
α]τ6ς τ6ς θεωρ7ας περιορ7ζονται µ5νο στ4 µετευκλε7δειο Eλφ$ητο το.
403 π.X. (δηλαδ) τ4 σηµεριν5), χωρBς
τ)ν Eφα7ρεσι τJν δ7γαµµα (F), κ5ππα
M'α Mχι κα/ τ σον πιτυχηµ1νη προσπ.- (Q) καB σαµπB (C=).
Πολλ!ς Xµ5ηχες λξεις ;χουν wδιο λεθεια ρευνητο γι, τ<ν π δειξι τ!ς µαθηµατικ τητας κα/ τ!ς προ&λεπτικ τη- ξ$ριθµο (π.χ. AYΛOΣ = AΫΛOΣ),
τας (!) τ!ς γλσσας µας: KENTEPHΣ +νk J σ! κ$θε λεξ$ριθµο Eντιστοιχε:
EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = 688 + 324 + 988 πληθ3ρα λξεων (π.χ. 440 = OPOΣ =
= 2000 (τ Wτος πο* @ πρωταθλητIς µας MIKPOΣ), χωρBς καµµ7α λογικ) f
νεδε'χθη 7Oλυµπιον'κης). 3O Xριστια- νοηµατικ) σχσι µεταξK τους. OΩρινισµς κα/ τ ν1ο σ8στηµα αριθµIσεως σµνοι +ρευνητ!ς ;χουν προχωρ=σει
τ0ν τ0ν νεφαν'σθησαν πολλCς χιλιετ'ες, Eκ5µη περισσ5τερον καB EναλKουν λεφ’ Aτου ε^χε διαµορφωθ! zδη : γλ0σσα ξαριθµικ( Xλ5κληρες προτ$σεις. Aν
µας. Στ<ν περ'πτωση τ!ς 7Oλυµπιον'κου χρησιµοποι=σουν bναν γρ=γορο Zποκ. Πατουλ'δου χρησιµοποιονται sλλες λογιστ) µ! τ4 κατ$λληλο λογισµικ5,
λ1ξεις: NIKH H ΠATOYΛI∆OY EΠIKPATEI = εWναι σ7γουρο Iτι θ( «EνακαλKψουν»
Xτιδ=ποτε +πιθυµο.ν πολ[ ε]κολ3τε88 + 1365 + 531 = 1992!
ρα. yO,τι ρο.ν Iµως θ( dφε7λεται σ!
Eναπ5φευκτες συµπτ3σεις καB δ!ν ;χει καµµ7α σχσι µ! τ)ν µαθηµατικ5τητα τ6ς
γλ3σσας µας. ΣKµφωνα µ! τ4ν Aριστοτλη Xποιοδ=ποτε ττοιο φαιν5µενο «%οικε συµπτµασιν» (φα7νεται συµπτωµατικ5). OH µαθηµατικ5τητα τ6ς OEλληνικ6ς
Γλ3σσης δ!ν περιορ7ζεται σ! πλ!ς προσθσεις, Eλλ( περικλε7ει Iλη τ)ν γνJσι
Eπ4 τ)ν +ξλιξι το. Eνθρωπ7νου πολιτισµο. Eπ4 τ( παν$ρχαια χρ5νια, φθ$νοντας στ4 EποκορKφωµ$ της τ)ν Xρυσ6 Eποχ=.
T4 θµα δ!ν µπορε: ν( +ξαντληθ6 +δJ. T( παραδε7γµατα πο[ µπορο.ν ν( παρατεθο.ν εWναι π$ρα πολλ$. M5νη περ7πτωσις, προκειµνου ν( µπορσουµε ν(
κατανο=σουµε τ4ν sφθαστο πλο.το καB τ4 πλ6θος τJν πληροφοριJν καB τJν
γν3σεων πο[ φρονται στ)ν OEλληνικ) ΓλJσσα, εWναι ν( τεθS6 Zπ4 +πιστηµονικ)
;ρευνα, Eντιµετωπιζ5µενη µ! τ4ν σεασµ4 καB τ)ν σοαρ5τητα πο[ τ6ς πρπει
καB ν( γ7νSη Eντικε7µενο +ρεKνης eχι µ5νον φιλολ5γων καB γλωσσολ5γων Eλλ( καB
µαθηµατικJν, καντικJν φυσικJν, πυρηνικJν φυσικJν, Eστρον5µων, γεωλ5γων, mατρJν, ιολ5γων κ.τ.λ.
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