
™
/ πρ�ηγ��µεν� τεC-�ς τ�C «∆» (247) δηµ�σιε�σαµε Xπ; τ;ν τ$τλ� «O, δ@θεν τ�υρκικ@ς πρ�(λευσης λ(?εις
τ@ς N(ας "Eλληνικ@ς» ?ρευνα τ�C κ. Γι�ργ�υ Παπακωνσταντ$ν�υ, στ0ν Fπ�$α 1ναφ6ρ�νταν �k δι4 µ6σ�υ
τ5ν -ιλιετι5ν kστ�ρικ/ς 8παφ/ς τ5ν !EλλGνων µ/ τ4 τ�υρκικ4 φCλα m τDς Wλλες 8θνικ/ς Fµ�δες τ'ς �Aσ$ας,
π�9 συναπ�τελ�Cσαν m 8πηρ6α.αν γλωσσικ4 τ0ν εLρ�τερη Hν=τητα λα5ν, π�9 |ν�µ�σθηκαν 1ργ=τερα

T�Cρκ�ι. Ok kστ�ρικ/ς αLτ/ς 8παφ/ς εMναι παν�ρ-αιες, �k δ/ Hλληνικ/ς γλωσσικ/ς 8πιδρ�σεις 8πD τ'ς λεγ=µενης
σGµερα T�υρκικ'ς Γλ�σσας, Jπως 1ναλ�θηκε στ; πρ�ηγ��µεν� τεC-�ς τ�C «∆», εMναι �αθ�τατες. Στ; παρ;ν
τεC-�ς συνε-$.�υµε τ0ν κατ’ 1λφα�ητικ0 σειρ4 δηµ�σ$ευση Hν;ς 8νδεικτικ�C γλωσσαρ$�υ λ6<εων, π�9 1π; τ0ν
8π$σηµη Γλωσσ�λ�γ$α -αρακτηρ$.�νται «τ�υρκικ'ς πρ�6λευσης», 1λλ�, Jπως 1π�δεικν�εται 8δ5, 1π�τελ�Cν πα-
ρεφθαρµ6νες µ�ρφ/ς καD παρ�γωγα παν�ρ-αιων Hλληνικ5ν ρι.5ν.

Kαυγ+ς, F = λεκτικ0 φιλ�νικ$α < Γ4� + γ4� → γα-
�γ4ς → κα�γ�ς.

Kα#�;κι, τ; = κ6λυφ�ς < κ�πη = φ�τνη → κ��η - α
(πρ�στατευτικ0 8σ�-0), κα��κι (Xπ�κ�ριστικ;) → κα-
���κι. !H ρ$.α καπ-φ-� ?-ει τ0ν ?νν�ια τ'ς πρ�στασ$ας
(cave = σπGλαι� 8γγλ6.ικα). Kαυσ$α = µακεδ�νικ;ς
πIλ�ς. Kαπ + πIλ�ς → καπ6λ�, κ�πσα, κ�ππα, καππ=-
τα, κ�πυρις = -ειριδωτ;ς -ιτ�ν, καπ�κι κ.λπ. �Eπ$σης
κ�πα + µ�ς (κατ4 τ; 8ρ-�µ=ς, φαγωµ=ς) → καπαµ�ς·
φαγητ; π�9 παρασκευ�.εται 8ν κλειστj5.

Kα#�υρδ3Aω, ρ'µα = κα$ω 8ν <ηρj5 (8πD φαγητ5ν) <
κα� (κα$ω) + �υργ5 → κα��υργ5  → καρ��υρδ5 + $-
.ω (ρηµατικ0 κατ�λη<ις) → κα��υρδ$.ω → κα-

��υρ(δ)µUς → κα��υρµ�ς.
K�υτ�υρ�1, 8πιρρ. = στ0ν τ�-η < κατ4 ρ=�ν → κα-

ταρ�Cν → κ�υτ�υρ�C. !Yπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι ρ�υ-
κ�υτ�C (1ντιµετ�θεσις), ρ�υκ�C (Xπ�-ωρητικ�).

Kαλντερ3µι, τ; <καλλ$δρ�µ�ν → καλδερ$µι(�ν) →
καλντερ$µι.

KαA+νι, τ; < κ�δων → κωδ�νι (�ν) → κα.�νι(�ν)
µ/ παρετυµ�λ�γικ0 8π$δρασι τ�C κ�δ�ς.

Kα�κι, τ; = µικρ; πλ�I�. !H λ6<η σκ�φ�ς µ/ τ0ν
?νν�ια τ�C πλ�$�υ πρ�6ρ-εται 1π; τ;ν τρ=π� κατα-
σκευ'ς, π�9 1κ=µη 8πικρατεI σ/ πρωτ=γ�ν�υς. \Eνας
κ�ρµ;ς δ6νδρ�υ 8σκ�πτετ� καD κατ6ληγε σ/ ε�πλ�� µ�-
ν=<υλ�. Σ/ π�λ9 παλι4 8π�-0 τ4 σκαπτικ4 8ργαλεIα

OI ¢H£EN TOYPKIKE™ §E•EI™
TH™ NEOE§§HNIKH™ °§ø™™A™ (‚)

T3 aγνωστ/ pργ/ mν3ς µητρ/π/λ<τη

«"H γλ/σσα τ�> πρωτ�γ�ν�υ �νθρ6π�υ ε7ναι A "Eλληνικ1. A=τ� ε7ναι A αkω-
ν��ι�ς ρ
Fα, 3 �θ'νατ�ς κ�ρµ!ς, τ�> 3π�
�υ παραφυ'δες ε7ναι πHσαι α, γλ/σσαι
τ�> πεπ�λιτισµ(ν�υ κ�σµ�υ».  (�Aθηναγ=ρας)

MO
Mητρ�π�λ$της Παραµυθ$ας �Aθηναγ=ρας κατεI-ε Jλες τDς
εLρωπαϊκ/ς γλ5σσες καD µα.D µ’ αLτ/ς τ4 Σανσκριτικ�, Σ�υ-
µεριακ�, APγυπτιακ�, !E�ραϊκ�, Παλαι�γ�τθικ�, Παλαι�ρ-
ρωσικ4 καD Περσικ�. !H µ�ναδικG τ�υ εLρυµ�θεια τ�C 8π6-

τρεψε ν4 κατ�ρθ�σbη hναν γιγ�ντι� Wθλ�: Πρ�-ωρ�ντας �αθι4 στDς ρ$-



(π6τρινα) qσαν 1ναπ�τελεσµατικ4 καD 8σκ�πτετ� τ;
κ�τ�ς (καD) µ/ τ0 ��Gθεια τ'ς φωτιUς. ̀ Aρα < κα$ω →
κα�κι�ν (8νν�εIται σκ�φ�ς) → κα�κι. Παν�ρ-αια λ6-
<η π�9 π6ρασε µ6-ρι καD στ0 γλ5σσα τ5ν �Eσκιµ�ων
(καγι�κ). �Eκπληκτικ; εMναι Jτι καD N Wλλη λ6<η µ/
τ0ν cδια σηµασ$α (πρωτ=γ�ν� µικρ; πλ�ι�ρι�) πρ�-
6ρ-εται 8κ τ'ς Hλληνικ'ς. Πιρ=γα < πCρ - �υργ5 →
πυρ��ργα → πυρρ��γα → πυρ=γα. !H λ6<ις µ6σjω Π�ρ-
τ�γ�λων 1π; τ0ν Kαραϊ�ικG; �Aπ; τ; κα$ω 8π$σης τ;
κ6ικ, τ; καCµα, τ; κ�υµα, F καϋµ=ς, τ; καϋµ�κι.

Kαλ&µι, τ; = αP-µηρ; 8ργαλεI� < κ�λαµ�ς → κα-
λ�µι.

Kαλπ+κι, τ; < καλ�πτω → καλυπτ�κι (Xπ�κ�ρι-
στικ;) → καλυπ�κι → καλπ�κι. �Aπ; τ; καλ�πτω 8π$-
σης καλ�πτρα, καλ��α → καλυ�$α → καλυµ�ρ$α κε-
λεµπ$α. K�λυκας → καλ�κι → γαλ�κι → γιλ6κι (jilet
γαλλικ�).

K+λπικ�ς, 8π$θετ� = κ$δηλ�ς, ψε�τικ�ς < κ�λπη
(8κτ;ς τ5ν Wλλων καD ψηφ�δ=-�ς) → κ�λπικ�ς (F 8κ
τ'ς κ�λπης). !H κακ0 ?νν�ια 1π; τ0 συ-ν0 1να<ι�πι-
στ$α τ5ν  1π�τελεσµ�των τ'ς κ�λπης (καλπ�ν�θε$α).
�Eπ$σης καλπ�ν�θε$α → καλπ�ν�δε$α → καλπ�δ�νι4
→ καλπ�υ.�νι4 → καλπ�υ.ανι�.

Kαµτσ3, τ; = µαστ$γι� < M�στι< → µαστ$κ(ς) →
καµτσD (1ντιµετ�θεσις) Xπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι καµ-
τσ$κι, καµ�υτσ$κι.

Kαντα�φι, τ; = εMδ�ς γλυκ$σµατ�ς < κ=ττ�ς (= κ=-
τσ�ς) + Xφ0 → κ�τ(τ)��φι�ν κ�τα�φι(�ν) →
κα(ν)τα�φι (8νν�εIται γλ�κισµα). ∆ηλαδ0 µ/ Eψη κ=-
τσ�υ. Xαρακτηριστικ�τερη παρ�µ�$ωση ν�µ$.ω δ/ν
Xπ�ρ-ει. M/ τ; cδι� πνεCµα < πηλ;ς + Xφ0 → πηλ=-
φι(�ν) → πηλ�φι = �ρασµ6ν� ρ�.ι, «λασπωµ6ν�».

Kατσ3κι, τ; < κατ�$κι(�ν) → κατ$κι → κατσ$κι
(8νν�εIται 8ρ$φι�ν). �Aπ; αLτ; κατσ$κα (�Pκ=σιτ�ς
αMγα).

Kαφ+σι, τ; = κι��τι� µ/ δι�κενα < κυφ;ς (= κεν;ς)
→ κ�υφ�νω = 8σωτερικ5ς κεν�νω → κ�υφ�λα (σ/
δ6νδρ�, σ/ δ=ντι), κυφ�σι(�ν) → καφ�σι → καφασωτ;
= µ/ δι�κενα (παρ�θυρ�, παραπ6τασµα 1π; <�λ� κ.W.).

K&φι, τ; < κεφαλ0 → κεφ�λι → κ6φι (Xπ�-ωρητι-
κ�). T; 1γγλικ; chef = 1ρ-ηγ;ς εMναι N cδια λ6<η.

Kιλ3µι, τ; < κ�λυµµα.
Kιµ+ς, F < κ�µ (ρ'µα κ=πτω) → κ=µµα → κ�µµ�τι.

�Eπ$σης κ�µµ4ς → κιµ4ς (κατατετµηµ6ν�ς). �Eπ$σης
κ�µµα (δ$κ�π� µα-α$ρι). �Aπ; τ; κ=πτω → κ�πτ=ς, κ�-
πτ/ς → κεφτ6ς.

Kι�;πι, τ; < κ�πελ�ν → κ�πα → κ��πα (Xπ�-ωρη-
τικ4) → κι��πι.

Kι�;γκι, τ; = σωλ0ν 1π�-6τευσης, πGλιν�ς Xπ=-
γει�ς σωλ0ν < γει5 (θ6τω Xπ; τ0ν γ') + 1γγεI�ν →
γιυ�γγι(�ν) → κι�υ�γγι → κι��γγι.

Kιτ+πι, τ; = ?ντυπ� < 8κτυπ5 → 8κτ�πι(�ν) → κε-

!O πηγαI�ς αLτ;ς Wνθρωπ�ς καD τ; 1νεπαν�ληπτ� ?ργ� τ�υ παρ6µεναν pς σGµερα στ0
λGθη τ'ς !Iστ�ρ$ας. `Eτσι 8λ�-ιστ�ι 1π; 8µUς σGµερα δια��σαµε m 1κ��σαµε γι4 τ;ν kε-
ρωµ6ν� �Aθηναγ=ρα �Eλευθερ$�υ, τ;ν µητρ�π�λ$τη Παραµυθ$ας (κατ4 τ4 ?τη 1923-1940)
καD τ�9ς π�λ�τιµ�υς θησαυρ�9ς τ�C ?ργ�υ τ�υ. !H kερωσ�νη τ�υ δ/ν ?δρασε pς Pδε�λ�-
γικ; m 8ρευνητικ; 8µπ=δι�, 1λλ’ 1ντιθ6τως φα$νεται ν4 ?δωσε τ; ?ναυσµα γι4 ?να πραγ-
µατικ; ?λεγ-� τ5ν �Pκε$ων τ�υ «"Iερ/ν Γραφ/ν». !H <ε-ωριστ0 αLτ0 περ$πτωση 8ρευ-
νητ' τ'ς γλ�σσας, Jπως πρ�ε$παµε, 1π�σιωπGθηκε καD 1γν�Gθηκε 8ντ6-νως τ=σ� 1π’ τ0ν
8π$σηµη �Eκκλησ$α Jσ� κι 1π’ τ; ρωµα$ικ� Kρ�τ�ς. �Eκκλησιαστικ4 �ι�λ$α καD µεγ�λες
8γκυκλ�πα$δειες τ;ν 1γν=ησαν, σ/ 8λ�-ιστες δ/ περιπτ�σεις 1ναφ6ρεται pς «Mητρ�π�-
λ
της Παραµυθ
ας» µ/ ?ργ� µ�ναδικ; τ; «Περ� τ�> θεσµ�> τ/ν Συγκ(λλων εkς τ! Okκ�υ-
µενικ!ν Πατριαρ�ε:�ν»· -αρακτηρ$.εται µ�λιστα pς «µετρι6τατ�ς συγγραφε�ς»...

T;ν 1κ��ραστ� αLτ;ν 8ργ�τη τ'ς kστ�ρικ'ς 1λGθειας «�νακ'λυψε» πρ=σφατα F 8κδ=-
της K�στας Π�γκαλης (8κδ=σεις «VEλευσ
ς»), F Fπ�I�ς κατ�λα�ε τ0ν σπ�υδαι=τητα καD
τ0ν πρωτ�τυπ$α τ�C ?ργ�υ τ�υ καD <εκ$νησε ?τσι τ0 συγκ6ντρωση καD ?κδ�ση τ5ν δεκ�-
δων µελετ5ν τ�υ, µι4 πρ�σπ�θεια π�9 1<$.ει 8πα$νων.

▲
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.ες τ5ν διαφ=ρων – παλι5ν καD συγ-ρ=νων – γλωσσ5ν, 1νακ�λυψε
πzς Jλες 1νε<αιρ6τως Fδηγ�Cν σ/ µ$α καD µ�ναδικ0 γλ5σσα: T0ν
Πρωτ�ελληνικG.



τ�πι → κιτ�πι.
K�ν+κι, τ; = µικρ0 �Pκ$α < κ5ν�ς → κ�ν�κι. �Aπ;

τ; κωνικ; σ-'µα τ5ν πρ�των �Pκι5ν (1π; -=ρτα, 1π;
δ6ρµα m κτιστ/ς - X�ιρ�κυτ$α K�πρ�υ). K�ν�κι καD τ;
1ρ-�ντικ=, π�9 φ6ρει τρ�Cλ� (τ; κ�ν�κι τ�C 1ρ-ιανα-
στεν�ρη). �Eπ$σης κ5ν�ς → -5ν�ς → -�νι. !O κιν��-
µεν�ς 1π; κ5ν� σ/ κ5ν� → δι�κ�ν�ς = Xπηρ6της, δια-
κ�νι�ρης = .ητι�ν�ς, διακ�ν$α = Xπηρεσ$α, διακ�νι�,
.ητιανι�. ∆ιακ�νι�ρης Eν�µα π�ταµ�C (Π�τρα), δι=-
τι δι6ρ-εται µ6σjω τ5ν �Pκι5ν. ∆ι�κ�ν�ς → δι�κ�ς
(Xπ�-ωρητικ�). !Eπτακ=νακα, Eν�µα -ωρι�C
(E���ια).

Kαρα�;λι, τ; παρατηρητGρι� < Kαλ5ς + Fρ�ω →
καλα�ρι → καρα�λι → καρα��λι.

K�υ#+ς, F < κ���ς → κυ�4ς - κ�υ��ς (δ�-εI� µ/ κυ-
��ειδ/ς σ-'µα).

K�υλ&ς, F = π�ργ�ς < Kαλι4 - Γωλει�. !Yπ�ρ-�υν �k
τ�π�ι κ�υλ6ς, γ�υλ�ς, γλ�ς, κ�λια.

Kαφενε/�ν, τ; < κηφ0ν → κηφηνεI�ν → καφενεI�ν.
K�υσ�;ρι, τ; = µει�ν6κτηµα < κακ; → κακ��ρι

(Xπ�κ�ρ. κατ4 τ; ν6φ�ς → νεφ��ρι) → κ�υκ��ρι →
κ�υσ��ρι. !O 8λαττωµατικ=ς: κ�υσ�υρ0ς 1λλ4 καD κα-
κ��ρης.

K�υτ�;κι, τ; = µικρ; Xπ=γει� < K�τ�ς, κυτ�κι →
κ�υτ�κι → κ�υτ��κι.

Kαρα#+νι, τ; < Σειρ4 +  �α$νω → σειρα�α$νι(�ν) →

κιρα��νι → καρα��νι· Xπ�ρ-ει καD F τ�π�ς κιρ��νι�ν.
Mαγι+, N < M�σσω → µ�.ω → µα.ι4 → µαγι�. �Aπ;

αLτ0 µ�γ�ς, µαγικ=ς, µαγε$α. !H ?νν�ια αLτ0 1π; τ0ν
1π�ρ$α τ�C νε�λιθικ�C 1νθρ�π�υ µπρ�στ4 στ0ν 8ντ�-
πωση π�9 τ�C πρ�καλ�Cσε N -ηµικ0 µετα��λ0 (γ�λα
→ για��ρτι, πρ�.�µι → 1φρUτ� ψωµD) µ/ τ0ν ��Gθεια
τ'ς µαγιUς.

MατA�;νι, τ; < Mασ5 → µα.5 → µα.��νι(�ν) →
µατ.��νι. Λε--µατ.�9ν = γλ�κισµα π�9 λε$-εται καD
µασι6ται (γλυφιτ.��ρι).

Mαρ+Aι, τ; = N φθ$σις, < Mαρασµ;ς → µαρα.(µ);ς
→ µαρ�.ι.

MεA&ς, F = µικρ; κ�µµ�τι, κρ6ας -ωρDς κ=κκαλ� /
MU.α → µα.;ς → µε.6ς.

Mερ+κι, τ; < vµερ�ς → kµερ�κι → µερ�κι. \Iµερ�ς
+ κλ6�ς → µερακλGς. T; κλ6�ς σ4ν δε�τερ� συνθετικ;
-ρησιµ�π�ιεIται Jπως καD στ0ν 1ρ-α$α. XασDς + κλ6-
�ς → -ασικλ0ς = lν�µαστ;ς -ρGστης -ασ$ς. Θηρ$� +
κλ6�ς → θεριακλ0ς = θηρι�δης. Kαραµπ�υ.��κι +
κλ6�ς → καραµπ�υ.�υκλ0ς = lν�µαστ;ς µπ�υ.�υκ-
σ0ς κ.λπ.

Mεντεσ&ς, F = σ�νδεσµ�ς < 8νδι�µεσ�ς (8νν�εIται
σ�νδεσµ�ς) → µενδιασ;ς → µεντασ;ς → µεντεσ6ς.

M�υσακ+ς, F = εMδ�ς φαγητ�C < µωσαϊκ=ς. �Aπ;
τ0ν π�ικιλ$α Xλικ5ν σ4ν τDς ψηφ$δες µωσαϊκ�C.

M�υσαφ3ρης, F = φιλ�<εν��µεν�ς. Στ0ν !Eλλ�δα

�Aλλ4 Bς γνωρ$σ�υµε µερικ4 δε$γµατα τ5ν µελετ5ν τ�υ.

M
ισ; σ-εδ;ν αP5να πρDν τ;ν !E�ραI� γλωσσ�λ=γ� �Iωσ0φ Γιε-��ντα καD τ; 8κδ�θ/ν
τ; 1982 ?ργ� τ�υ: «T� "E�ραϊκ� ε7ναι "Eλληνικ�» (Hebrew is Greek· �λ. «∆αυ-
λ=ν», τ. 206 Φε�ρ�υ�ρι�ς 1999) F �Aθηναγ=ρας καταδεικν�ει µ/ 1δι�σειστα γλωσ-
σ�λ�γικ4 τεκµGρια πzς N !E�ραϊκ0 εMναι µ$α παρεφθαρµ6νη δι�λεκτ�ς τ'ς πα-

ν�ρ-αιας !Eλληνικ'ς Γλ�σσας. Λ6<εις, lν=µατα, τ�πων�µια καD τ$τλ�ι �ι�λ$ων τ'ς �$-
�λ�υ, 1ναγνωρ$.�νται pς Hλληνικ�. �A<$.ει ν4 παραθ6σ�υµε τ;ν πρ5τ� στ$-� τ�C πρ�-
τ�υ �ι�λ$�υ τ'ς B$�λ�υ «Γ(νεσις», Jπως τ;ν 8τυµ�λ�γεI στ0ν !E�ραϊκG. Γρ�φει F �Aθη-
ναγ=ρας:

«∆ι� τ�+ς σ�φ�+ς Aµετ(ρ�υς κα� &περ�ρ
�υς 5�ραϊστ'ς, πρ!ς διαπ
στωσιν τ/ν &φ’
Aµ/ν δι� π�λλ/ν σ�ετικ/ς �ναγραφ(ντων, παραθ(τ�µεν gνα µ�ν�ν στ
��ν, τ!ν
πρ/τ�ν τ�> Bι�λ
�υ τ@ς “Γεν(σεως”:
»Mπερεσ�θ µπαρ� 5λω��µ �θ hασαµ'γιµ Bε(θ h'ρετς M κατ� τ�ν �κ τ�> 5�ραϊκ�> µε-
τ'φρασιν τ/ν O´: “VEν �ρ�R@ �π�
ησεν 3 Θε!ς τ!ν �=ραν!ν κα� τ�ν γ@ν”. `E! λ�ιπ!ν
τ! τε 5�ραϊκ!ν κε
µεν�ν κα� τ! 5λληνικ!ν ε7ναι α=τ! τ�>τ� τ! πρωτ�ελληνικ�ν!
»Mπερεσ�θ σηµα
νει �ν �ρ�R@· τ�ν πρωτ�ελληνικ�ν τα�την λ(?ιν 3 ]Oµηρ�ς τ�ν γρ'-
φει “π'ρ�ς” = πρ�τερ�ς, πρωτ�τερ�ν κα� δ� µετ� τ�> -ρθρ�υ τ! “π'ρ�ς”. “VAε� τ!
π'ρ�ς γε θε�� φα
ν�νται �ναργε:ς Aµ:ν” (VOδ�σ. η 201)· �π
σης τ! “π'ρ�ιθεν” σηµα
νει
Eµπρ�σθεν, πρ�σθεν, πρ�τερ�ν, πρωτ�τερ�ν (VOδ�σ. ψ 174, VIλ. O 227). Kα� �ν τR@

TE MEKραϊκE εlναι MEλληνικE

▲
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VAλ�ανικR@, �τις ε7ναι λε
ψαν�ν τ@ς πρωτ�ελληνικ@ς, ��ρ M ��γ σηµα
νει τ! E?���ν,
τ! πρ6τιστ�ν.
»“Mπαρ�” σηµα
νει �π�
ησε, �δηµι��ργησε, Eκτισε· κα� τ�>τ� πρωτ�ελληνικ� λ(?ις
σUωF�µ(νη Eτι bς µπαρ'κα (= κτ
ρι�ν, �kκ�δ�µηµα). B'ρις = κτ
ρι�ν, �kκ
α, π�ργ�ς,
�ν'κτ�ρ�ν· κα� �λ�ανιστ� µπ'ρα = κτ
Fω, π�ι/, κατασκευ'Fω· λατινιστ� paro-baro =
κατασκευ'Fω· σ�υµεριακ� bar, barag = A κατ�ικ
α.
»VEλω��µ σηµα
νει θε�ς· λ(?ις κατ’ �?���ν 5λληνικ� - πρωτ�ελληνικ1· 3 B�λ - �Eλ, 3
Bελ�'ν�ς Zε�ς, �λε1µων θε!ς ε7ναι tν�µα τ@ς O=ραν
ας VAφρ�δ
της· VEλωτ�ς A ]Hρα,
A E=ρ6πη· "Eλλ�� - Σελ�� �, ,ερε:ς κα� &π�φ@ται τ�> θε�>, "Eλλ�π
α A �6ρα α=τ/ν
κα� ]Eλληνες �, κ'τ�ικ�ι τ@ς �6ρας τα�της. `Eλ - `Hλ 3 ]Hλι�ς, 3 VA�(λι�ς, VA(λι�ς,
3 θε!ς τ�> φωτ!ς κα� τ�σα -λλα Bν�µατα.
»hασαµ'γιµ σηµα
νει O=ραν�ς· πρωτ�ελλην�-ηπειρωτικ� λ(?ις· σ'µ�ς κα� σ'µη ε7ναι
τ� hψη, τ� &ψηλ� κα� κατ’ �?���ν 3 O=ραν!ς (Στρ'�ων 346, 457)· δι� τ�>τ� κα� A πε-
ριστερ� A �=ραν�δρ�µ�ς Samâta πρωτ�ελληνιστ� �λ(γετ�· κα� A πλ1ρης Bρ(ων
&ψηλ/ν `Hπειρ�ς &π! τ�> "Oµ1ρ�υ Σ'µη �λ(γετ�· tν�µα %περ µ(�ρι σ1µερ�ν διετ1-
ρησε Σαµ�υρι� λεγ�µ(νη, �κε: %π�υ κα� π'λιν σ1µερ�ν �γρ'φησαν σελ
δες �θνικα�
παν(νδ�?�ι (σ.σ. 8νν�εI τ; ?π�ς ’40), bς κα� 30 �ιλι'δων �τ/ν – κα� �=�� 3 �ιλι'δων
µ�ν�ν bς κατ� κ�ρ�ν �παναλαµ�'ν�υσι κατ� τ�ς Aµ(ρας τα�τας µεγ'λ�ι κα� µικρ�
,
σ�φ�� κα� -σ�φ�ι – %τε �ρ�ικ/ς �? α=τ@ς �?επ�ρε�θη καθ’ %λ�ν τ!ν κ�σµ�ν τ! πνε>µα
τ@ς �λευθερ
ας, τ�> �νθρωπισµ�>, τ@ς θρησκε
ας, τ@ς γλ6σσης.
»B(εθ hα'ρετς σηµα
νει κα� A γ@· 5λληνικωτ'τη λ(?ις A Sρ - -ρ�υρα, A Fε
δωρ�ς
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π$στευαν, Jτι τ;ν <6ν� τ;ν ?στελναν �k M�Cσες <
M�Cσα + φ6ρω → µ�υσαφ6ρης → µ�υσαφ$ρης. Πρ6πει
ν4 εMναι τελε$ως 1γρ�µµατ�ς κ�π�ι�ς, γι4 ν4 θεωρb'
αLτ0 τ0 λ6<η τ�υρκικG.

Mπαλτ+ς, F < παλτ;ς (8νν�εIται τ�µε9ς) → (µ)παλ-
τ�ς. �Aπ; τ; ρ'µα π�λλω. �E< αLτ�C N π�λλα = εMδ�ς
σπ�θης, τ; παλτ;ν = 8πανωφ=ρι < παλτ;ν (8νν�εIται
-ιτ�νι�ν).

Mπεµπ&κα, N = τ; κ�ριτσ�κι. �Aπ; τ0ν Hλληνικ0 λ6-
<η �=µ��ς, ��µ��κι�ν = κ�υκ��λι (λ=γjω τ'ς παν�ρ-
-αιας συνGθειας ν4 φασκι�ν�υν τ4 �ρ6φη), πρ�6ρ-�-
νται τ�: µπ6µπης, µπ6µπα, µπεµπ6κ�ς, µπεµπ6κα, µπ=-
µπ�ς, µπ=µπιρας, µπιµπ$κ�ς, µπ6ης, T4 δυτικ4 bebe,
baby 1π; 8δ5.

Mπαµπ+ς, F < παπ�ς. !Oµηρικ4 παπ�κι (µπαµπ�-
κας). !H παρ�υσ$α τ�C διπλ�C συµφ�ν�υ στ0 δε�τερη
συλλα�0 συνηγ�ρεI γι4 σκληρ0 πρ�φ�ρ4 τ�C π = µπ,
N Fπ�$α παρασ�ρει καD τ0ν πρ�τη.

Mπα2�ς, F = τ; περι�=λι. Π0< N σφιγµ6νη γρ�θι�,
πη<Dς µικρ; κ�υτD µ/ π5µα, τ; 1γγλικ; box καD µ/ τDς
δ�� ?νν�ιες) < πη<;ς (8νν�εIται κ'π�ς) → (µ)πη<;ς
µπα</ς = περ$κλειστ�ς -5ρ�ς γι4 καλλι6ργεια 1νθ6ων
m λα-ανικ5ν. �Aπ; αLτ; µπ�<4ς = περ$κλειστ� δ6µα
καD εMδ�ς φαγητ�C, γιατD ψGνεται σ/ κλειστ0 λαδ=-
κ�λλα· 8π$σης < 8ν πηκτD → µπηκτGσι(�ν) → µπα<Gσι
= τ; φιλ�δ�ρηµα π�9 δ$νεται 8ν κρυπτj5 1π; -��φτα

σ/ -��φτα.
Mπ�;τι, τ; < Wνω + π=δι → 1µπω=δι → 1µπ��δι →

(1)µπ��τι, 1π; 8δ5: µπ�υταρ4ς (κατ4 τ; π�δαρ�ς, µυ-
ταρ�ς) → µπ�υ(ν)ταλ�ς.

Mπ�;Aι, 8π$ρρηµα = π�λ9 κρ�� < 8ν + π�γ�ς →
?µπαγ�ς → ?µπα.�ς → µπ��.ι (Xπ�-ωρητικ�).

MπατA+κι, τ; = τ; hνα σκ6λ�ς τ�C παντελ�νι�C <
8µ��.ω → 8µ�α.�κι(�ν).

Mπακ+λης, F < πανλ6κτης → µπαλ6κ(τ)ης → µπα-
κ6λης → µπακ�λης.

Mαν+#ης, F < µ=ν�ς + �α$νω → µ�ν=�ης → µαν�-
�ης.

Mπ�υA�;κι, τ; < 8ν + �υ.;ν + �-εI�ν → 8µ��υ.=-
-ι(�ν) → µπ�υ.��κι.

Mπ�υγ+Aι, τ; = π�ρθµ;ς < µπ��κα (=στ=µα, στ=-
µι�) → µπ�υκ�δι (Xπ�κ�ριστικ; κατ4 τ; π6τρα - πε-
τρ�δι, ψ=γ�ς - ψεγ�δι) → µπ�υγ�.ι.

Mπρ3κι, τ; <8ν πρ=-ι(�ν) (8νν�εIτα 1γγεI�ν) →
µπρ=κι(�ν) → µπρ$κι = 1γγεI� µ/ 8γκ�π0 στ; -εIλ�ς,
στ0ν 1ρ-α$α πρ=-�υς.

N+Aι, τ; = παιδι�ρισµα < νε�.ω → νε�.ι(�ν) → ν�-
.ι.

Mπεκρ8ς, F < κρ�σι�ψ (κατ4 τ; �cν�ψ) →
κρασ0�(ς) → �ακρ0ς - �εκρ0ς.

Nταγιαντ=, ρ'µα = Xπ�µ6νω, 1ντιστ6κ�µαι, στηρ$-
.�µαι < 1ντι + �ντω → νταϊ�ντω → νταγιαντ5. ▲



Nτ+λα, 8πιρ. < 8ν τ�λω (8νν�εIται µεσηµ�ρ$α).
Mασ�;ρι, τ; = κυλινδρ$σκ�ς π�9 µα.ε�ει κλωστ0 <

µ�.ω m µα.ε�ω → µα.��ρι(�ν) → µασ��ρι (κατ4 τ;
1νακατε�ω - 1νακατ�σ��ρι, -α.ε�ω → -α.��ρι → -�υ-
.��ρι).

Nτρ�υγρ�1, 8π$ρρ. = κατ’ εLθεIαν, -ωρDς Hλιγµ��ς,
1περ$σκεπτα < δι’ 1γρ�C → δ�υγρ�C → ντ�υγρ�C.
\Oταν κ�π�ι�ς �αδ$.ει κατ’ εLθεIαν ?στω καD 8κτ;ς
δρ=µ�υ.

Mπ�υλ�;γ�υρι, τ; = -�ντραλεσµ6ν� σιτ�ρι < π�-
λυγ�ρι → (µ)π�υλ��γ�υρι. !Yπ�ρ-ει καD F τ�π�ς πλυ-
γ��ρι. �Aπ; τ;ν τρ=π� παρασκευ'ς σ/ π6τριν� -ειρ=-
µυλ�.

Nτα8ς, F < τα�ς = µ6γας, π�λ�ς· τα�ς + Nγ6της →
Tα�γετ�ς· τα�ς + φρ�ν5 → τα�φρων → δα�φρων (Fµη-
ρικ;) τ; σηµεριν; ντ=µπρ�ς. �Aπ; 8δ5 (ν)ταϊφ4ς <
τα�ς + φα� N 1ρ-6γ�νη τρ�φ�συλλεκτικ0 Fµ�δα Xπ;
τ;ν νταG. Nταϊσµ;ς = φιλ�σ�φικ0 1ντιε<�υσιαστικ0
θε�ρηση, τ; 1ντ$θετ� ραγιαδισµ=ς. Kατ4 µ$α Wπ�ψη
1π; 8δ5 καD τ; ταγ=ς.

Nτα#ραντ=, ρ'µα = 8ρεθ$.ω < 8ν + ταυρ=ω → ντα-
�ραντ5· Xπ�ρ-ει καD F τ�π�ς 8νταυρ$.ω → ντα�ρα-
ντ$.ω. �Aπ; 8δ5 τ4 ντα�ραντισµ6ν�ς = 8ρεθισµ6ν�ς
σ4ν ταCρ�ς.

(N)τελλ+λης, F = κGρυ< < τηλ/ + λαλ5 → τηλελαλ5
→ τ(η)ελλαλ5 → τελλαλ5.

Nτ&ρτι, τ; = F �αθ9ς π=ν�ς, F καϋµ;ς < 8νδ�τ6ρι(�ν)
(8νν�εIται Wλγ�ς) → 8ντ=τερι → 8ντ=ρετι → 8ντ6ρτι →
ντ6ρτι. M/ τ; cδι� πνεCµα: 8σ�κλειστ� → 8σ�κλειτ� →
σωκλ6τι → σεκλ6τι· ?νδ�ν + hλκ�ς → 8ντ(�)6λκ�ς →
8ντελκ4ς → νταλκ�ς. TρεIς λ6<εις γι4 τ;ν �αρ9 8σ�-
κλειστ� π=ν�.

Nτ�υ#+ρι, τ; = Pσ-υρ;ς 8σωτερικ=ς, στηρικτικ;ς
τ�I-�ς, κ�θε Pσ-υρ;ς τ�I-�ς· ?νδ�ν + φ6ρω → 8νδ�φ6-
ρων → 8ντ�φ6ρι → ντ��6ρι → ντ�υ��ρι.

Nτ�υλ+πι, τ; < ?νδ�ν + λ�πη (Jπως λωπ�δ�της) →
8νδ�λ�πι(�ν) → ντ�λ�πι → ντ�υλ�πι.

VOντ+ς, F = τ; Pδια$τερ�ν < F 8ντ;ς (8νν�εIται
-5ρ�ς) → F lντ�ς.

ΠαA+ρι, τ; < πανηγ�ρι(�ν) → πανγ�ρι → παν(γ)�-
ρι → πα.�ρι· N λ6<ις ?-ει περ�σει καD στ0ν 1γγλικ0:
bazaar.

ΠαντA�;ρι, τ; = τ; 8<ωτερικ; παραθυρ=φυλλ� <
8πενδ�ω + θ�ρα → 8πενδυθ�ρι(�ν) → (8)πεντ.υτ�ρι
→ παντ.υ(�)ρι → παντ.��ρι.

Παπ�;τσι, τ; < πατ5 (ρ'µα) → πατ�Cσα (µετ�-0
θηλυκ�C) → πατ��σι(�ν) παπ��τσι. Πατ��µεν�ν →
πασ��µεν�ν → πασ��µι(�ν) (Xπ�-ωρητικ�).

Πεσκ&σι, τ; < Xπ=σ-εσι(�ν) → πεσκ6σι.
Pαγι+ς, F = XπGκ��ς, 8<�υσιασµ6ν�ς Xπ=δ�υλ�ς.

�Aπ; τ0ν λ6<η 1ρ-G· N ρ$.α «ρη-» παρ�γει: ρGγας (µε-
σαιωνικ; Hλληνικ=), ρG-(ς), ρ/< (λατινικ=), ρ�ι- (γερ-

-ρ�υρα, A Eρα, A π'τρι�ς -ρ�υρα, A Eρα, A terra, A EραFε κα� τ�σα -λλα. Ohτω Sν �?α-
κ�λ�υθ1σωµεν, θ� εhρωµεν %τι A %λη «"Aγ
α Γραφ�» ε7ναι γεγραµµ(νη εkς τ�ν πρω-
τ�ελληνικ�ν γλ/σσαν, �ν Eφερ�ν �, πρ/τ�ι �? VHπε
ρ�υ κα� Πελ�π�νν1σ�υ µετ�ι-
κ1σαντες εkς O�ρ κα� Παλαιστ
νην πρωτ�(λληνες...».

¶
6ραν τ5ν H�ραϊκ5ν F �Aθηναγ=ρας καταπι�νεται µ/ τ; σ�ν�λ� σ-εδ;ν τ5ν 1ρ-α$-
ων γλωσσ5ν, τ5ν Fπ�$ων 1π�δεικν�ει τ0ν HλληνικG τ�υς καταγωγG. �Aπ=σταγµα
τ5ν π�λυετ5ν 8ρευν5ν τ�υ 1π�τελ�Cν �k τελικ6ς τ�υ 1π=ψεις σ-ετικ4 µ/ τ0ν κα-
ταγωγ0 τ5ν γλωσσ5ν τ5ν 1ρ-α$ων λα5ν. EPδικ�τερα γι4 τ4 Σανσκριτικ4 γρ�φει:

«O, VIνδ�� �ραδ�τερ�ν M -λλ�ι �ν VAσ
lα λα�
, �λθ�ντες εkς �πικ�ινων
αν πρ!ς τ�+ς θα-
λασσ�κρ'τ�ρας ]Eλληνας, %τε πλ(�ν A "Eλληνικ� Γλ/σσα ε7�εν �?ελι�θ@, κα� α=τ��
παρ� τ/ν "Eλλ1νων Eλα��ν γλ/σσαν, θε!ν κα� π�λιτισµ�ν».

Γι4 τ4 Περσικ4 γρ�φει:

«"H γλ/σσα αhτη ε7ναι τ�σ� πλ�υσ
α εkς "Eλληνικ�ς λ(?εις, �στε α, bραι�τεραι 5λλη-
νικα� λ(?εις �θεωρ1θησαν &π! τ/ν σ�φ/ν, µηδ’ α=τ�> τ�> Πλ'των�ς �?αιρ�υµ(ν�υ,
bς περσικα� - �αρ�αρικα
, �νU/ {πλ��στατα κα� A γλ/σσα αhτη ε7ναι τ(κν�ν τ@ς
"Eλληνικ@ς κα� δ� τ@ς κλασσικ@ς».

Γι4 τ4 �Aρα�ικ4 λ6γει:

«VAδελφ� γλ/σσα τ@ς "E�ραϊκ@ς ε7ναι A VAρα�ικ1. Ileh κα� Ieh 3 θε�ς, el-leh M el-llex

MH MEλληνικN ΓλQσσα εlναι µητAρα ]λων τQν γλωσσQν

▲
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3 θε!ς Allah - VAλλ'�, τ! κατ’ �?���ν tν�µα τ�> θε�> τ/ν VAρ'�ων, �\ A �ρ�� �ν τR@
"EλληνικR@ Γλ6σσRη κα� τU/ θεU/ "Hλ
Uω, δι�τι bς �ν τR@ "Eλλ'δι �hτω κα� �ν {π'σαις
τα:ς θρησκε
ας 3 ]Hλι�ς ε7ναι 3 κατ’ �?���ν �κπρ�σωπ�ς τ@ς θε�τητ�ς, λαµ�'νων �να-
λ�γως διαφ�ρ�υς Bν�µασ
ας. Kα� &π! τ/ν "E�ρα
ων Eτι 3 ]Hλι�ς θεωρε:ται bς κα-
τ�ικ
α θε�>. “VEν τU/ "Hλ
Uω Eθετ� τ! σκ1νωµα α=τ�>”».

Γι4 τ4 Σ�υµεριακ4 γρ�φει:

«"O λα!ς τ/ν Σ�υµερ
ων, �ε�α
ως "Eλληνικ@ς καταγωγ@ς, κατU6κει �ιλιετηρ
δας τρε:ς
κα� πλ(�ν π.X. �ν Σενα�ρ M Bα�υλ/νι, �ναπτ�?ας τ!ν �ρ�ικ!ν "Eλληνικ!ν Π�λιτισµ!ν
α=τ�>. T�> λα�> τ��τ�υ �φε�ρεσις ε7ναι A σφην�ειδ�ς γραφ1, �ν τR@ 3π�
lα �φ@κε
�νεπ
γραφα κε
µενα �π� πινακ
δων �κ πηλ�>, �π�τελ�>ντα 3λ�κληρ�ν �ι�λι�θ1κην.
"H γλ/σσα τ/ν Σ�υµερ
ων ��σα α=τ� αhτη A πρωτ�γ�ν�ς "Eλληνικ1, A πρωτ�ελλη-
νικ1...».

�Iδια$τερ� 8νδιαφ6ρ�ν παρ�υσι�.ει N Wπ�ψG τ�υ γι4 τ0ν APγυπτιακ0 Γλ5σσα:

«Kα� �ν τR@ γλ6σσRη τ@ς Akγ�πτ�υ, τ�ν 3π�
αν �, �πιτ1δει�ι ,ερε:ς τ/ν θε/ν α=τ@ς �φι-
λ�δ�?�υν, bς σ1µερ�ν τ�σ�ι -λλ�ι, ν� παρ�υσι'Fωσιν εkς τ�+ς περ� τ!ν "Hρ�δ�τ�ν
κα� ∆ι�δωρ�ν Σικελι6την κα� τ�+ς -λλ�υς ]Eλληνας �πισκ(πτας bς τ�ν κ�ιτ
δα τ�>
πρ6τ�υ π�λιτισµ�>, µητ(ρα τ�> "Eλληνισµ�> κα� µ'µµην %λων τ/ν συγ�ρ�νων π�-
λιτισµ/ν, bς �ναµασ/σιν κα� σ1µερ�ν -νδρες ]Eλληνες, �zτινες bς �κ τ@ς θ(σεως
α=τ/ν Eδει ν� �σιν φειδωλ�τερ�ι περ� τ�ς τ�ια�τας �κφρ'σεις κα� µHλλ�ν µελετη-
µ(ν�ι...».

µανικ=), ρ�σς (αPθι�πικ=), ραγι4 (Pνδικ;) → ραγι4ς
µ6σjω τ5ν Hλλην�ϊνδικ5ν �ασιλε$ων. �Eπ$σης π�σι +
ρ0- → πασιλ0- → πασιλ0φ → πασιλ/φ(ς) (K�πρι�ι)
καD �ασιλ/φς → �ασιλε�ς. �Eντυπωσιακ=!

Pα"+τι, τ; = N 1ν�παυσις, N <�πλα < ?ρα.ε (Fµη-
ρικ;) = κατ4 γ'ς, -αµαD → 1ρ�.ω (ρ'µα) → 1ρα-τ;ς
(8π$θετ�) → 1ρα-τG, θηλυκ; (8νν�εIται θ6σις) → ρα-
-Gτη → ρα-�τι.

Στ�υπ&τσι, τ; = �Lσ$α �αφ'ς καD 1δια�ρ�-�π�$η-
σης δ6ρµατ�ς < στ�πω = 1φυδατ�νω → στυπ�σι(�ν)
→ στ�υπ�σι → στ�υπ6τσι.

Σερ+ι, τ; = 1ρ-�ντικ; < κ�ρι�ν → σ�ρι�ν → σε-
ρ�ι(�ν). T; κ�ρι� �Pκ�δ=µηµα στ4 παλαι4 1ρ-�ντικ4
µ/ τ4 π�λλ4 8πιµ6ρ�υς κτ$σµατα· στ4 µυκηναϊκ4 1ν�-
κτ�ρ�ν, τ; µ6γαρ�ν.

Σαϊτ�ν, F = δι���λ�ς < τιτ4ν → ταϊτ4ν → σαϊτ�ν.
!Yπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι σαϊτ�νης, σεϊτ�νης καD σατα-
ν�ς. Πασ$γνωστη λ6<η τ'ς �$�λ�υ· π5ς θ4 µπ�ρ�Cσε
ν4 εMναι τ�υρκικG; Στ4 δ�� τελευταIα παραδε$γµατα
τ; ι δια��.εται �ι Jπως στ0ν 1γγλικ0 καD κατ4 τ; µιµz
→ µαϊµz → µαϊµ�C.

Σελ&µης, F = κλ6πτης, παρ�σιτ�ς < Σ=λυµ�ς → σε-
λ6µης. Σ=λυµ�ι γενναI� καD ληστρικ; ?θν�ς τ'ς Mι-
κρUς �Aσ$ας.

Σεφ&ρι, τ; = N εcδησις, N τα-υδρ�µικ0 διαδρ�µG,
τ; τα<ε$δι < ?σω + φ6ρω → 8σωφ6ρι(�ν) → σε(ω)φ6ρι
→ σεφ6ρι.

Σ�κ+κι, τ; = 1δι6<�δ� δρ�µ�κι < 8σ�-0 → 8σ�-�κι
→ σ�κ�κι.

Σεντ�;κι, τ; < σ�νδυ< → σανδ�κι(�ν) → σαντ��κι
→ σεντ��κι.

Σ�#+ς, F = �Pκ�δ�µικ; µIγµα γι4 8π6νδυση τ�$-�υ
< ?σω + Xφ0 → 8σω(υ)φ4ς → σ�υφ4ς → σ�υ�4ς καD σ�-
��ς.

Σ�φρ+ς, F = -αµηλ; τραπ6.ι < ?σω + lφρCς →
(8)σωφρ4ς → σ�φρ�ς, 8πειδ0 στDς πρ5τες κατ�ικ$ες
qταν κτιστ0 8<�-0 τ�C τ�$-�υ.

Σ�ι, τ; = συγγεν�λ=ι < ?σω → 8σ�ι�ν → σ�ι(�ν) →
σ=ι.

Σ�υλ�;πι, τ; = σ-'µα, µ�ρφG, περ$γραµµα < cσαλ�ς
+ lπ0 (κατ4 τ; ELρ�πη, Kαλλι=πη) → Pσ�λ=πι(�ν) →
σαλ=πι → σ�υλ��πι. \O,τι φα$νεται, δι=τι κ�τω τ'ς
Pσ�λ�υ �Lδ/ν φα$νεται. Λ6<η 1π; τ0ν ναυτικG µας πα-
ρ�δ�ση.

T�υρµπ+νι, τ; = Eµ�ρφ� καD 8πι�λητικ; κ�λυµµα
κεφαλ'ς < τ�ρν=ω (περιστρ6φω κυκλικ5ς) + παν$�ν
→ τ�ρν�π�νι�ν → τ�ρµ�π�νι�ν → τ��ρµπ�νι(�ν) →
τ�υρµπ�νι. !H αLτ0 λ6<ις καD στ0ν γαλλικG. �E4ν τ;
τ�υρµπ�νι εMναι µετα<ωτ=, σηρικ;ν → σαρικ;ν → σα-
ρ$κι.

T�πι, τ; = σφαIρα, µU.α < τ=φ�ς → τ=φι(�ν) → τ=-
πι. �Aπ; 8δ5 καD N τ��φα· π.-. hνα τ=πι �φασµα, µ$α
τ��φα µαλλι�.

Tσ�υλ�;φι, τ; = θ�σαν�ς τρι-5ν σ9ν + λ�φ$�ν →
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MO
�Aθηναγ=ρας δ/ν Xπ'ρ<ε µ=ν�ν µεγ�λ�ς 8ρευνητ0ς τ'ς !Eλληνικ'ς 1λλ4 καD Wφ�-
��ς XπερασπιστGς της 1π; δι�φ�ρες 1νθελληνικ/ς 1π=ψεις, κυρ$αρ-ες τ=τε (Jπως
καD σGµερα). Kατ4 τ0ν δι�ρκεια τ'ς π�ιµαντ�ρ$ας τ�υ στ0 µητρ=π�λη Παραµυ-
θ$ας καD καθ’ Jλην τ0ν περ$�δ� τ�C Mεσ�π�λ6µ�υ (1923-1940) ?δωσε σκληρ/ς µ�-

-ες. dHταν τ=τε N περ$�δ�ς π�9 δι�φ�ρ�ι «γλωσσ�γν/στες» πρ�σπαθ�Cσαν ν4 «καθαρ
-
σ�υν» τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα 1π; σλα�ικ/ς κυρ$ως 1λλ4 καD �λ�-ικες, 1λ�ανικ/ς καD
��υλγαρικ/ς λ6<εις καD φρ�σεις. �Aντ$παλ=ς τ�υς – καD µ�λιστα 1π�στ�µωτικ=ς – 1να-
δε$-θηκε F �Aθηναγ=ρας καθzς τ�9ς κατεδε$κνυε Jτι Jλες σ-εδ;ν �k «�λλ�τριες λ(?εις»
εMναι καθαρ4 Hλληνικ6ς. !H σ�γκρ�υσG τ�υ µ/ τ;ν K. M6ρτ.ι�, 8κδ=τη τ'ς 8φηµερ$δας
«`Hπειρ�ς», qταν µ�ναδικG. Xαρακτηριστικ; εMναι καD τ; παρακ�τω συµ��ν: T; 1897
8κδ$δεται στ0ν Kωνσταντιν��π�λη τ; �ι�λ$� «Περ� τ�> �ν ∆ελφ�:ς EI», στ; Fπ�I� F συγ-
γραφ6ας τ�υ, Pατρ;ς καD φιλ=σ�φ�ς Στ6φαν�ς Kαραθε�δωρ'ς Xπ�στηρ$.ει πzς «...�, VI�υ-
δα:�ι κατ� τ�ς �ρ�αι�τ'τας α=τ/ν �πιδηµ
ας εkς τ�ν "Eλλ'δα φα
νεται ν� Tσαν �, κτ
-
σαντες τ!ν �ν ∆ελφ�:ς να!ν κα� �ναθ(ντες τ�ν �πιγραφ�ν τα�την»(!). Φα$νεται πzς τ;
δ=γµα «VE? VAνατ�λ/ν τ! φ/ς» στDς 1ρ-/ς τ�C 20�υ αP5να ?-αιρε µεγ�λης 1πG-ησης. T;
cδι� καD F Φ�ινικισµ=ς, 1φ�C µ/ τ;ν Kαραθε�δωρ' συµφωνεI καD F 1ρ-ιµανδρ$της EL�γ-
γελ�ς �Aντωνι�δης, καθηγητ0ς τ'ς Θε�λ�γικ'ς τ�C Πανεπιστηµ$�υ �Aθην5ν («"O ̀ Aγνω-
στ�ς Θε!ς», �AθGνα, 1918), π�9 λ6γει: «O, γε
τ�νες κα� συγγενε:ς τ/ν VI�υδα
ων Φ�
νι-

MH σSγκρ/υσ@ τ/υ µH τ/Zς τDτε φ/ινικιστHς - Rνατ/λιστHς
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συλλ�φ$(�ν) → σ�υλ��φι → τσ�υλ��φι.
Tσαντ3ρι, τ; = καλ��ι 1π; πρ��ι/ς < σ9ν + δ�ρ4 →

συνδ=ρι(�ν) → σανδ$ρι → τσαντ$ρι. �Aπ; 8δ5 καD N
τσ�ντα (Xπ�-ωρητικ;) = δερµ�τινη θGκη.

Tσιφλ3κι, τ; = µεγ�λ� περιφραγµ6ν� Pδι=κτητ� καλ-
λιεργ��µεν� σ�ν�λ� < σ9ν + φυλ�ττω → συνφυλ�-
κι(�ν) → τσυφλ�κι → τσιφλ$κι.

Tσατµ+ς, F = λεπτ;ς µ0 στηρικτικ;ς τ�I-�ς < ?σω +
�θµ;ς (8)σωητµ;ς → (τ)σωητµ4ς → τσατµ�ς.

Tσιρ+κι, τ; = F µικρ;ς 1κ=λ�υθ�ς, F µπρ���ς, F µα-
θητ0ς < κ�ρι�ς → κυρι�κι (Xπ�κ�ριστικ;) τσυρ(ι)�κι
→ τσιρ�κι.

Tσ�π+ν�ς, F < .5� + π�ν6ω, .ω�π=ν�ς → .�υπ=-
ν�ς → .�π�ν�ς → τσ�π�ν�ς.

Tσιγκ&λι, τ; < σ9ν + 1γγ�λι(�ν) → συναγγ�λι →
τσιγγ�λι → τσιγκ6λι. Λ=γjω τ�C σ-Gµατ�ς δ�� Hνωµ6-
νων 1γκυλ5ν σ/ σ-'µα ς.

(ν)T�υφ&κι, τ; < 1ντ$�ι�ς + Hκ4ς → 1ντι�ι(�)εκι(�ν)
→ 1ντι�6κι(�ν) → ντιφ6κι(�ν) → τυφ6κι καD ντ�υφ6-
κι.

Tεµπ&λης, F = lκνηρ;ς < τυµ�α�λης → τυµπ�(υ)λης
→ τυµπ6λης καD τεµπ6λης. !O 1ρ-αI�ς 1νεπ�γγελτ�ς
αLλητGς, π�9 ?παι.ε τ;ν αLλ; στ�9ς τ�φ�υς, Jπως
π�λλ�D σηµεριν�D 1ντικαν�νικ�D kερ�µ=να-�ι π�9 ψ�λ-
λ�υν τρισ�για.

Tσ�υρ+πι, τ; = π�νιν� m πλεκτ; Xπ=δηµα < σ9ν +

ρ�πτω → συρρ�φι(�ν) τσ�υρ(ρ)�πι: → τσ�υρρ�-ι(�ν)
τσαρ(ρ)��-ι.

Tα#+νι, τ; = N lρ�φ0 < τ; 8π�νω → ταπ�νι → τα-
��νι.

Tσ&ρκι, τ; = στεφ�νι. �Aπ; τ0 λ6<η κ�κλ�ς παρ�-
γ�νται �k λ6<εις: κρ$κ�ς, κ$ρκ�ς (εMδ�ς k6ρακ�ς), κ$ρ-
κ�ς + δ$νη κιρκιδ$νι(�ν), κιρκιν$δι, κιρκιν6.ι, τσ$ρκ�,
τσ6ρκι, τσ�ρκα = F κυκλικ;ς περ$πατ�ς π�9 ?-ει 1ρ-0
καD τ6λ�ς τ; cδι� σηµεI�. �Eπ$σης κ�κλ�ς + Hσθ$ω → κυ-
κλ�6σθι�ν → κυκ�λ6σθι → κυκ�ρ6τσι → κ�κ�ρ6τσι.

Tενεκ&ς, F = λεπτ; ?λασµα λευκ�σιδGρ�υ < τε$νω
→ τεινικ;ς (F πρ�ερ-=µεν�ς 1π; τ�ση) → τενικ;ς →
τενεκ6ς.

Tσι#ρ&ς, F = λεπτ; �φασµα < σ$πη m σ$φη (τσ$πα)
→ σιπαρ;ς (κατ4 τ; λ$π�ς - λιπαρ=ς, ρ�π�ς - ρυπαρ;ς)
→ τσιπ(α)ρ/ς → τσιπρ/ς → τσι�ρ6ς. Σ$παρ�ς τ; 1ν�-
τατ� καD λεπτ=τατ� πανD στ4 µεγ�λα kστι�φ=ρα.

Tαψ3, τ; = �Aπ; τ0 ρ$.α δ4 m τ4 (= Xπ=στρωµα) πα-
ρ�γ�νται �k λ6<εις: ?-δα-φ�ς, δ�πεδ�ν, τα+ψ6ω → τα-
ψ$(�ν)· τ4 + ��λλω (M/ τ0ν ?νν�ια τ�π�θετ5) → τ��λα
τ��λι(�ν) = τ; γνωστ; παι-ν$δι· τα�λ4ς καD νταµπλ�ς
τ4 + rπτω → τ�πτης τ�πης.

T�υλ�;µπα, N = εMδ�ς γλυκ$σµατ�ς· <τ�λ�πη → τ�υ-
λ��πα → τ�υλ��µπα 1π; τ; -αρακτηριστικ= της
σ-'µα σ4ν τ��φα 1κατ6ργαστ�υ µαλλι�C.

Tαµπ�;ρι, τ; (=l-�ρωµα) < τ�µ��ς → τυµ���ρι(�ν)▲



κες &π�κλ(ψαντες �κ τ/ν VI�υδα
ων τ�ν Bν�µασ
αν τα�την τ�> Θε�>, �ν(θηκαν τ�ν ∆ελ-
φικ�ν �πιγραφ1ν...»(!). Στ; 1νθελληνικ; µ6ν�ς τ�C �Aντωνι�δ�υ 1παντ}U F �Aθηναγ=ρας
µ/ τ0 µελ6τη τ�υ «X+�ς = Θε�ς», Jπ�υ καταγγ6λλει τDς 1π=ψεις αLτ/ς pς «�λασφηµ
α κατ�
τ�> {γ
�υ "Eλληνικ�> Πνε�µατ�ς», συµπληρ�ν�ντας πzς «T!ν να!ν τ/ν ∆ελφ/ν Eκτισαν
�, ]Eλληνες, A δ� �πιγραφ� EI ε7ναι α=τ! τ�>τ� τ! 5λληνικ!ν - 3µηρικ!ν - πρ��µηρικ!ν
κα� �ρ�ικ!ν tν�µα τ�> Θε�>, τ! XE, %περ &π! τ/ν "Eλλ1νων �διδ'�θη εkς τ�+ς "E�ρα
-
�υς κα� π'ντας τ�+ς λα�+ς τ�> �ρ�α
�υ κ�σµ�υ..

Kι Jταν ?�λεπε, πzς qταν 1δ�νατ�ν ν4 µετα��λbη τDς 1π=ψεις αLτ/ς τ�C Pσ-υρ�C κατε-
στηµ6ν�υ, ?λεγε F �Aθηναγ=ρας: «`Iσως π�λλ�� �κ τ/ν θε�λ�γων κα� µ� θε�λ�γων ν�
&π�µειδι�>ν κα� ν� εkρωνε�ωνται τ�ν µ(θ�δ�ν α=τ�ν (8νν�εI τ0 δικG τ�υ), Aµε:ς %µως δ�ν
&π�µειδι�>µεν, �λλ� τ�ν παρακ�λ�υθ�>µεν τ�=ναντ
�ν µετ� �αρHς κα� µετ’ �λπ
δων, %τι
θ� EλθRη κ'π�τε Aµ(ρα, κατ� τ�ν 3π�
αν A �ληθ�ς �πιστ1µη δ�ν θ’ �πα?ι6σRη ν� �να-
γνωρ
σRη τ�ν �?
αν κα� ν� τ�ν �ρησιµ�π�ι1σRη εkς τ�ς �ρε�νας της, %πως υ,�θ(τησε κα�
τ�σας -λλας, �φ�> πρ�ηγ�υµ(νως τ�ς εkρωνε�θη κα� τ�ς �σ�ρι?εν».

ALτ;ς qταν F �Aθηναγ=ρας: \Eνας 1κ��ραστ�ς 8ραστ0ς τ�C !Eλληνικ�C Λ=γ�υ, π�9 τ;
κατεστηµ6ν� φρ=ντισε ν4 ε<αφαν$σbη αLτ;ν καD τ; ?ργ� τ�υ. Στ�9ς 8λ�-ιστ�υς κ�κλ�υς
π�9 qταν γνωστ=ς, πρ�καλ�Cσε π�ντα τ;ν θαυµασµ=. !O Pατρ;ς καD kστ�ρικ;ς �I�κω��ς
Θωµ=π�υλ�ς, π�9 συνδε=ταν φιλικ4 µα.$ τ�υ, τ;ν 1π�καλεI «Σ�φ!ν Πρωτ�ελληνιστ�ν»
καD «M'ντην».
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→ ταµπ��ρι κατ4 τ; κ���ς - κυ���ρι, µαν;ς - µαν��-
ρι.

Tαραµ+ς, F (αLγ�τ�ρα-�) < ταρι-ε�ω καD ταρι-5 →
ταρι-µ4ς → ταριµ(µ)4ς → ταραµ�ς.

T�υρσ3, τ; (= π�ικ$λα λα-ανικ4 συντηρηµ6να σ/
rλµη) < τ�ρσις → τυρσ$(�ν) (8νν�εIται ?δεσµα) →
τ�υρσ$. T�ρσις εMναι τ; φρ��ρι� καD σ/ καιρ; π�λι�ρ-
κ$ας συνωστ$.�νταν µ6σα Wνθρωπ�ι καD .5α, eστε
αLτ; τ; Hτερ=κλητ� συν�νθ�λευµα παρ�µ�ια.=ταν µ/
τ; γνωστ; ?δεσµα. M/ τ0ν ?νν�ια τ�C συνωστισµ�C καD
τ; τ�υρσD σ4ν 8π$ρρηµα.

Tσαλ3µι, τ; (= -�ρευτικ0 φιγ��ρα) < Wταλµα = -�-
ρευτικ0 φιγ��ρα → τ(σ)αλ$µα → τσαλ$µι καD τσαλι-
µ�κι. �Aπ; τ; ρ'µα 1τ�λω. �Aς θυµηθ�Cµε καD τ0ν
1ρ-αι�τ�τη 8πιγραφ0 τ�C 1γγε$�υ τ�C ∆ιπ�λ�υ: « Oς
τ5ν lρ-ηστ5ν π�ντων 1ταλ�τατα πα$.ει τ�C τ=δε».

Tσεµπ&ρι, τ; (= κ�λυµµα κεφαλ'ς) < κ6φι + φ�ρ�ς
→ κεφφ�ρι(�ν) → τσεφ�ρι(�ν) → τσε�6ρι → τσε(µ)�6-
ρι → τσεµπ6ρι.

T�ρ3κι, τ; (= εMδ�ς µικρ�C τ=ν�υ) < τ�ρ6ω (τρυπ5,
δ�υλε�ω στ;ν τ=ρν�, στρ�γγυλ�π�ι5) → τ�ρ;ς (κυ-
κλικ=ς, κυλινδρικ;ς) → τ�ρ�κι (Xπ�κ�ριστικ;) καD τ�-
ρ$κι καD ρ$κι (Xπ�-ωρητικ4) λ=γjω τ�C τ6λει�υ 1τρα-
κτ�ειδ�Cς σ-Gµατ=ς τ�υ.

TA3νι, τ; (= ?<υπν�ς) < δι�ν�ια → .ι�νι → .$νι καD
(τ).$νι. !H λ6<ις π6ρασε καD στ0ν 1γγλικG: genious.

Tσ&πη, N < ?σω + lπ0 → 8σ�π0 → σε(�)π0 →
(τ)σεπ0 → τσ6πη.

Tσ�υ#+λι, τ; < κ=�αλ�ς (= F µεταφ6ρων Hτερ=κλη-
τα κλ�πιµα$α) → κ��αλ5 καD κ�υ�αλ5 (ρ'µα). �Aπ;
8δ5 κ�υ�αλητGς, κ�υ�αρητ0ς → κ�υ�αρτ0ς → κ�υ-
�αρτ4ς → κ�υ�αρ(ν)τ�ς; �Eπ$σης κ���λι�ν → τσ���-
λι(�ν) → τσ�υ��λι.

Tσακ3ρης, F (= 8νδι�µεσ�ς, E-ι 1µιγ0ς) < τσακ$.ω
(= σπ�ω) → τσακ$ρης (= F σπασµ6ν�ς, E-ι πλGρης),
8νδι�µεσ�ς κυρ$ως 8πD -ρηµ�των (τσακ$ρκα µ�τια).

ΦλυτA+νι, τ; < φυαλ$δι�ν → φλυαδ$νι → φλυδ�νι
→ φλυ.�νι, φλυτ.�νι.

Φακ3ρης, F = γ=ης φιδι5ν < Eφις + κ�Cρ�ς (κατ4
Wρν�ς + κ�Cρ�ς → 1ρν=κ�υρ�ς) → lφι�κ�Cρ�ς → φι�-
κ�Cρ�ς → φακ�Cρ�ς → φακ$ρης καD φ�υκαρ4ς = τα-
λα$πωρ�ς, 1<ι�λ�πητ�ς. Λ6<ις 1π; τDς Hλληνικ/ς
�Iνδ$ες.

Xα#�;Aα, N. �Aπ; τ0 ρ$.α -�, π�9 ?-ει τ0ν ?νν�ια
τ�C κεν�C (-��ς) καD εPδικ4 τ�C κεν�C τ'ς lπ'ς, πα-
ρ�γ�νται τ�: -4 + rπτω -�πτω καD κ�πτω -�πι(�ν) =
καταπ=τι�ν -4 + ��.ω (ρ'µα (�ι)��.ω) → -α���.α =
1π�θ6της -4 + �α$νω -α���νι = κυκλικ0 lπ0 στ0ν
πλ�ρη ��ρκας π�9 µπα$νει F ψαρ�ς, γι4 ν4 σηκ�σbη
δ$-τυα, παραγ�δι· -4 + Wντυ< → -�νδα< καD -4 + 1σκ5
→ -�σκας καD -�σκακας.

Xα#+ς, F (= N µ�ν=τ�νη συν�δε$α, τ; cσ�) < -4 +▲
▲



��5 → -α��4ς, -α��ς. �Aπ; 8δ5 -α��νι τ; γ�υδ$, 1π;
τ;ν µ�ν=τ�ν� q-� π�9 παρ�γει N -ρGση τ�υ.

Xα#ι+ρι, τ; < αLγ; → 1�γαρι4 (κατ4 τ; σηκ�τι –
σκωταρι4 = πλ'θ�ς αLγ5ν) 1�(ι)γαρι4 → γα�ιαρι4
→ -α�ιαρι4 → -α�ι�ρι.

XαA�ς, F (= �λ�κας, Pδι�της) < -�.�µαι (Fµηρικ; =
1π6-ω) → -α.;ς = (F 1π6-ων) → -�.ι(�ν), -�.ι (N
1πρα<$α) καD -α.��ρι → -�υ.��ρι (N πρωϊν0 τεµπε-
λι�) -α.ι+ε�ω (ρηµατικ0 κατ�λη<η) → -α.ε�ω (=
1πρακτ5).

Xα�ρι, τ; (= N -αρ4) < -α�ρω → -α�ρει → -α�ρι.
Xαρ+τσι, τ; < -αρ�σσω – -αρ�σσι(�ν) -αρ�τσι (1π;

τ0ν �αρ�τητα τ'ς φ�ρ�λ�γ$ας).
Xασ+πης, F < κ=πτης → κ=πσης → κ�π(�σης) →

κ�σ�πης → κασ�πης καD -ασ�πης.
Xαρµ+νι, τ; (= µIγµα Wριστης 1ναλ�γ$ας) < -�ρµα

+ νι (κατ�λη<η) -αρµ�νι (καπν�C, τσιµ6ντ�υ κ.λπ.).
Xατ3ρι τ; < -�ρις → -�ριτι (δ�τικ0) → -αρ$τι, τ; →

-ατ$ρι.

MO
�Aθηναγ=ρας �Eλευθερ$�υ γεννGθηκε τ; 1869 στ4 �Aλ�τσατα, µι4 µικρ0 κωµ=-
π�λη τ'ς Bιθυν$ας. Σπ��δασε στ0 Θε�λ�γικ0 σ-�λ0 τ'ς X�λκης καD 8νj5 qταν
1κ=µη φ�ιτητGς, -ειρ�τ�νGθηκε δι�κ�ν�ς. !Yπηρ6τησε pς καθηγητ0ς θρησκευ-
τικ5ν στ0ν Tραπε.�Cντα καD τ; 1902 8γκαταστ�θηκε στ0ν Kωνσταντιν��π�λη,

Jπ�υ σταδι�δρ=µησε στDς δι�ικητικ/ς Xπηρεσ$ες τ�C Πατριαρ-ε$�υ καD διετ6λεσε M6γας
Πρωτ�σ�γκελλ�ς. Στ0ν !Eλλ�δα qλθε τ; 1922 καD hνα -ρ=ν� 1ργ=τερα 8<ελ6γη µητρ�-
π�λ$της Παραµυθ$ας, 1π’ Jπ�υ παραιτGθηκε (1940) δ�� -ρ=νια πρ; τ�C θαν�τ�υ τ�υ.
`Eγραψε δεκ�δες µελ6τες, Jλες γλωσσ�λ�γικ'ς Xφ'ς, στDς Fπ�Iες 1π6δει<ε περ$τρανα
πzς µητ6ρα Jλων τ5ν γλωσσ5ν τ'ς γ'ς εMναι N 1ρ-α$α !Eλληνικ0 Γλ5σσα, N Πρωτ�ελ-
ληνικG, Jπως τ0ν lν�µ�.ει. TDς 8ντυπωσιακ6ς τ�υ αLτ/ς µελ6τες σGµερα, µετ4 1π; H<G-
ντα -ρ=νια σιωπ'ς, συγκεντρ�ν�υν καD 8κδ$δ�υν �k 8κδ=σεις «VEλευσ
ς». M6-ρι στιγµ'ς
?-�υν 8κδ�θ':

1. «BO∆A-BIPOΣ: "Eλληνικ6ταται VHπειρωτικα� T�πωνυµ
αι, "Y�ριF�µεναι». 2. «Akκα-
τερ
νη, A Xρυσ@ Bασιλ�π��λα». 3. «Σιλω'µ VAπεσταλµ(ν�ς». 4. «ΠPΩTOEΛΛHNIKA:
M1τηρ τ/ν γλωσσ/ν τ�> �ρ�α
�υ κ�σµ�υ». 5. «X'�ς = Θε�ς». 6. «∆ελφικ!ς Tρ
π�υς». 7.
«Πλ�υµ'ρι: Π�θεν A Bν�µασ
α;».

ΣHMEIΩΣH:
EL-αριστ�Cµε θερµ5ς τ;ν κ. K�στα Π�γκαλη, π�9 µUς παρα-�ρησε εLγεν5ς Jλ� τ; διαθ6σιµ� Xλικ=

τ�υ, στ; Fπ�I� 1π�κλειστικ5ς στηρ$-θηκε αLτ; τ; 1φι6ρωµα.

Παν. Λ. K�υ#αλ+κης

XEνα σSντ/µ/ Kι/γραφικ3 σηµε<ωµα
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Kλε$ν�ντας θ4 wθελα ν4 8πισηµ�νω τ4 H<'ς. Ok 8<ετασθεIσες λ6<εις τ'ς K�ιν'ς !Eλληνικ'ς Hρµηνε�θηκαν 1π;
1ντ$στ�ι-ες λ6<εις m φρ�σεις τ'ς 1ρ-α$ας. Ok µετα��λ/ς π�9 παρ�υσι�.�υν εMναι �k 1ναµεν=µενες στ0ν π�ρεIα
τ�C -ρ=ν�υ καD Xπακ���υν στ�9ς αLτ�9ς καν=νες µ/ 8κεIνες π�9 8µφαν$.�υν Wλλες Hλληνικ/ς λ6<εις, π�9 δ/ν
?-�υν καµµ$α σ-6ση µ/ τ0ν τ�υρκικ0 γλ5σσα. Γι4 τ�9ς λ=γ�υς αLτ�9ς καD 8πειδ0 �k µελετηθεIσες λ6<εις µ/ τ0ν
cδια περ$π�υ συ-ν=τητα -ρησιµ�π�ι�Cνται σ/ περι�-6ς, Jπ�υ �Lδ6π�τε µιλGθηκε N T�υρκικ0 (!Eπτ�νησα, ̀ Hπει-
ρ�ς, KρGτη), 8νj5 κ�π�ιες 1π; αLτ/ς συναντ5νται αLτ��σιες σ/ δυτικ/ς γλ5σσες, συµπερα$νεται Jτι �k συγκεκρι-
µ6νες 1λλαγ/ς εMναι 1π�κλειστικ4 8σωτερικ0 διεργασ$α τ'ς !Eλληνικ'ς καD N T�υρκικG, Wλλες τDς 1φωµ�$ωσε
wδη τρ�π�π�ιηµ6νες, eστε µετεωρ$.εται καD N ?νν�ια τ�C 1ντιδανε$�υ.

T; δεIγµα Xπ'ρ<ε kκαν; E-ι Jµως πλ'ρες. !Yπ�ρ-ει σηµαντικ;ς -5ρ�ς γι4 ?ρευνα στ; µ6λλ�ν. Ok 1π=ψεις
αLτ/ς ?-�υν στερε; Xπ=�αθρ� 1λλ4 δ/ν 1π�κλε$εται N 8πD πλ6�ν �ελτ$ωσG τ�υς.

�Eπρ�τ�θησαν κ�π�ιες τεκµηριωµ6νες θ6σεις. \Oπ�ι�ς 1νακαλ�ψει ν6α στ�ι-εIα m Hρµηνε�σει σωστ=τερα τ4
Xπ�ρ-�ντα εMναι εLπρ=σδεκτ�ς. \Oσ�ν 1φ�ρ}U στDς 8ντυπωσιακ/ς πρ�εκτ�σεις π�9 αLθ=ρµητα πρ�καλεI N 8τυ-
µ�λ�γ$α σ/ κ�π�ιες περιπτ�σεις γ�ρω 1π; θ6µατα -ρ�ν�λ=γησης m πρ�ηγµ6νων 8πιστηµ�νικ5ν γν�σεων τ�C
!Eλληνικ�CΠ�λιτισµ�C, τ; πεδ$� εMναι 1ν�ικτ; καD τ; 1ντικε$µεν� συναρπαστικ=.

Γι=ργ�ς Παπακωνσταντ3ν�υ
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